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KAIP VYKSTA PERSITVARKYMAS?
Sovietų komjaunimo laikraštis KOM- 

įas 0MOLSKAJA PRAVDA paskelbė anke- 
' į, iš kurios atsakymų norėta sužinoti 

Iaitytojų nuomonė, kokių rezultatų pa
pkė Gorbačiovo garsinama perestroika 
ersitvarkymas)?

Tas tyrinėjimas patvirtino daugelio 
•tyrusių Vakarų stebėtojų nuomonę, kad 
paisant Gorbačiovo nepaliaujamų ska- 
limų sparčiau vykdyti šalies ekonomi- 
spertvarkymą, per pastaruosius 12 mė
sių buvo pasiekta labai mažai.

Vakarų spauda, naudodamasi savo 
jskvos korespondentų dažnai sensacin- 
is pranešimais apie Gorbačiovo skėl
imas reformas, sudaro skaitytojams 
ūdį, kad Sov. Sąjungoje vyksta stebu- 
li. Pavyzdžiui, neseniai buvo kalbama 
ie stambų „privačios iniciatyvos" lai
mima. Maskvoje atidarius kooperatyvi- 
restoraną. Bet ką reiškia milijoniniam 
estui vienas 70 vietų restoranas? To- 
i „privati iniciatyva" sovietuose yra 
dinama „individuali veikla" ir, pagal 

__ jaują įstatymą, ji bus įgyvendinama nuo 
ių metų gegužės 1 dienos. Ligšiol ji bu
ll bandoma Pabaltijo respublikose, o ki- 
ur visai nepasireiškė.
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GYVENTOJŲ SURAŠINĖJIMAS 
LIETUVOJE

laiško autorius iš 
klausome radiją, 

ar žiūrime televizi- 
kas pasikeitė... Bet 
darbovietėje viskas

„Komsomolskaja pravda“ pažymėjo, 
kad tūkstančiai sovietų piliečių, atsiun
tusių savo atsakymus 'į anketą, pasakė: 
„Aš nepastebėjau visiškai jokių pasikeiti
mų garsinamoje perestroikoje“.

Redakcija todėl pasakė: „Per bemaž 
dvejus metus šalis kalba apie vykstančią 
perestroiką, o per- visą tą laiką tose vieto
se, kur straipsnių autoriai gyvena, nie
kas nepajudėjo iš vietos".

Vieno anoniminio 
Kijevo parašė: „Kai 
skaitome laikraščius, 
ją, girdime, kad daug 
aplink mane ir mano
liko, kaip buvo seniau. Niekas nepajudė
jo nuo žodžių prie darbų“. Tūlas A. Šlei- 
ko parašė, kad nors atrodo, kad kitose 
šalies dalyse vyksta daug pasikeitimų, to, 
deja, jis negali pasakyti apie savo miestą. 
Čia viskas yra užšalę, ir žmonės kažko 
laukia iš kažkur kitur.

Kai kuriuose atsakymuose sakoma, kad 
nuo to laiko, kai buvo paskelbta peres
troika padėtis Sov. Sąjungoje faktinai yra 
pablogėjusi, nes „paskutinioji viltis“ aiš
kiai neišsipildė.

Tatjana Verigina, gyvenanti dideliame

ESTO TRAGEDIJA
KARLĄ LINNĄ DEPORTAVUS Į SOV. SĄJUNGĄ

pramoniniame Vorošilovgrade, kur yra 
bemaž pusė milijono gyventojų, beviltiš
kai atsakė: „Jeigu kas nors sako, kad pe
restroika jau vyksta, tai ko gi mes gali
me toliau tikėtis?“

Okupuotoje Lietuvoje jau pradedama 
ruoštis naujam gyventojų surašinėjimui, 
kuris įvyks 1989 m. sausio mėnesį. Sura
šinėjimui vykdyti
klės ir organizuojami komitetai, 
surinkti duomenis apie 
krašto ekonominius ir 
kitimus. Tik klausimas, 
bus tai pravedama.

LIETUVOJE
Laikraščio redakcija, susumuodama 

anketos duomenis apie pasikeitimus, ku
rie turėjo pasirodyti po 12 mėnesių „per
sitvarkymų“, padarė tokią išvadą:

„Deja, atsakymai 'į anketą retai bepa- 
mini pastebėtus pasikeitimus. Nėra pra
nešimų apie žymesnius laimėjimus ir kon
krečius darbus“.

sudarinėjamos taisy- 
Norima 

gyventojų sudėtį, 
kultūrinius pa
klek objektyviai

— Sovietų disidentas psichiatras Ana
tolijus Koriaginas, 48 m., iškalėjęs 6 me
tus ir dabar jau paleistas, gavo teisę su 
savo šeima išvykti į Šveicariją.

JAV aukščiausiam teismui nusprendus 
iarlą Linną ištremti į Sov. Sąjungą ir tą 

3 utarimą įvykdžius š.m. balandžio 21 d., 
pv inomas Londono dienraštis The TIMES

!'ls IV.23) įdėjo vedamąjį straipsnį
ritimas ir bausmė Estijoje". Jame 
imas esto „nusikaltimas" karo

„Nusi- 
aištki- 
metu, 

’ J iriam kaltinamoji medžiaga buvo gauta 
tal Sov. Są ungos ir patikrinta JAV teisin-

dų

Straipsnyje sakoma, kad JAV teisinė 
istema yra pagrįsta tais pačiais princi- 

„Tie princi-sa ais. kaip ir D. Britanijos.
mis ai yra bendri daugumai pasaulio civili- 
kė uotų valstybių, į kurių tarpą Sov. Są- 
r<x naga neįskaitoma" — sako The TIMES. 
alli eigų JAV teismai sako, kad šis žmogus 

ra žudikas, jų žodis vertas dėmesio. Jei- 
u vien tik Sov. Sąjunga tą sakytų, to 
t užtektų.
Reikalavimai išduoti nusikaltėlį yra 

•elitinis ginklas, kuriuo naudojasi, kai jai 
inka, sovietų valdžia. Jis gali būti panau- 
lotas J.A. Valstijoms apjuodinti, aiški- 

>ar uant, kad jos globoja fašistus. Jis taip 
® pat ga i būti panaudotas, kad įtikinus 
t“ sasaulį, jog Sov. Sąjunga yra aukštų mo- 
k4 tales principų kraštas. Pasaulis neturi 

pasiduoti taip įtikinamas.
The TIMES toliau sako:
„Linnas buvo estas. Estija, pilnai ne- 

" priklausoma valstybė, 1940 m. vasarą bu- 
o prievarta įjungta į Sov. Sąjunga — 
artu su kaimyninėmis Latvija ir Lietu- 
8 — remiantis 1939 m. rugpjūčio mėn.

m. birže-
Są- 
Es- 
vo-

sovietų ii- JAV teisingumo depar- 
aiškinimus, jis vadovavęs bū-

darbo 
Azijos 

buvo 
masi-

trėmimai
Tokias 
žudynes galė- 
sovietų karei-

ieškoti taip toli už savo rube-

teisėtvarkos organai, taip pat 
galėtų dar surasti nusikaltė-

Kacių-So vietų paktu. Kai 1941
* lio mėnesį Vokietija įsiveržė į Sov. 

jungą, Linnas buvo vienas iš daugelio 
® tijos nacionalistų, kurie susidėjo su 

kiečiais.

Mielam klubo nariui 
ALBINUI RUGIENIU! mirus, 

jo žmonai Katriutei, 
jos sesei Onutei ir broliui 

Pranui Dzidolikams bei giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Vyties klubo valdyba ir nariai

Pagal 
tamento 
riams ir įsakęs žudyti vyrus, moteris ir 
vaikus. Sakoma, kad jis net asmeniškai 
nušovęs kelis žmones. Tai yra baisūs nu
sikaltimai, bet, deja, tokie nusikaltimai 
buvo padaryti tuo laiku šiame rajone ne 
tik vienos valstybės.

Estija, Latvija ir Lietuva, —■ toliau sa
ko The TIMES vedamasis — buvo Stali
no „tautybių“ politikos aukos. Maždaug 
keturi nuošimčiai Estijos gyventojų — 
„buržuazija“ — buvo deportuota į 
stovyklas ir Sibiro bei vidurinės 
tremtį. Deportacijos ir
vykdomi žiauriausiu būdu, 
nes žmonių deportacijas ir 
jo įvykdyti tik labai didelis 
vių ir pareigūnų skaičius.

Visoje Sov. Sąjungoje neabejotinai yra 
daug tokio pat amžiaus vyrų, kaip K. Li- 
nnas, kurie padarė nusikaltimus, galbūt 
tiek pat žiaurius. Jeigu Estija, Latvija, 
Lietuva ir Lenkija būtų ir dabar nepri
klausomos valstybės, jos turėtų pilną tei
sę reikalauti, kad tie nusikaltėliai būtų 
išduoti iš Sov. Sąjungos. Taip pat, jeigu 
Sov. Sąjunga yra tiek susirūpinusi nu
bausti taip seniai nusikaltusius, jai nėra 
reikalo jų 
žiu.

Maskvos 
tikriausiai
lių, kurie pasidarbavo masinėse žudynė
se Stalino laikais. Tačiau, nors Sov. Są
junga oficialiai smerkia Stalino laikotar
pio praeitį, toje valstybėje ligšiol nebu
vo nieko panašaus, kas prilygtų 1960-tųjų 
metų Vak. Vokietijos byloms, kai buvo 
teisiami Auschwitzo stovyklos sargybi
niai. Juk Sov. Sąjungoje tikriausiai dar 
atsirastų pakankamai buvusių Sibiro ir 
vidurinės Azijos stovyklų sargybinių, kad 
pripildžius kaltinamųjų suolą? Aišku, tai 
nebus padaryta. Bet, kai kitą kartą Sov. 
Sąjunga norės pasirodyti kaip keršytoja 
už šio šimtmečio ideologines žudynes, 
verta bus tą prisiminti, — sako The TI
MES.

LIETUVOS KATALIKU
DELEGACIJA MASKVOJ

ANTANUI GUDLIAUSKUI mirus, 
žmonai Trudei, dukroms Angelai, 

Ritai bei anūkams 
nuoširdžią užuojautą reiškia 

Nottinghamo Skyriaus Valdyba 
ir nariai

Kestone Kolegijos žiniomis, kovo 
dieną Maskvoje lankėsi Lietuvos katali
kų delegacija. Gorbačiovui, Religijų rei
kalų tarybai ir kitiems delegacija įteikė 
laišką, pasirašytą penkiolikos vadovau
jančių lietuvių, kuriame yra prašoma, kad 
Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavi-

ANTANUI GUDLIAUSKUI mirus, 
žmonai Trudei, dukroms ir anūkams 

reiškiame giliausią užuojautą.

Nott. Liet. Moterų D-ja
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čiui būtų panaikinta tremties bausmė ir 
būtų leista sugrįžti į savo vyskupiją. Lie
tuvos katalikų delegacija Maskvoje ap
lankė akademiką Sacharovą, kuris pana
šiai kaip ir vyskupas Steponavičius vien 
tik adminstraciniu potvarkiu savo laiku 
buvo ištremtas iš Maskvos. Delegacija

100 m. sukakties minėjime Huettenfelde: solenizantas J. Glemža ir Ponia.

PERSEKIOJIMAS TEBEVYKSTA
Italijoje veikiantis „Krikščioniškosios 

Rusijos" studijų centras Milane, sureng
tos spaudos konferencijos metu, pristatė 
laikraštininkams ir visuomenei ką tik 
paskelbtą pranešimą apie sąžinės belais
vius Sovietų Sąjungoje ir jos valdomuose 
kraštuose. Iš šio pranešimo patiriama,kad 
paskutinių dvidešimties mėnesių laikotar
pyje Sovietų Sąjungoje buvo suimti ir 
priverčiamojo darbo lageriuose įkalinti 
bent 177 asmenys, apkaltinti tuo, kad 
yra tikintys ir troško savo religinį tikė
jimą viešai praktikuoti. Kalbama tiktai 
apie 177 asmenis dėl to, kad apie juos 
turima tikslių žinių: yra žinomos jų pa
vardės, kalinimo vietos, žinoma, kada jie 
buvo areštuoti ir kokie kaltinimai jiems 
iškelti. Iš tikrųjų už religinius įsitikini
mus Sovietų Sąjungoje suimtųjų skaičius 
paskutinių dvidešimties mėnesių 
tarpyje gali būti žymiai didesnis,
tuotųjų tarpe yra įvairių religinių ben
druomenių nariai: daugiausiai yra bap
tistų — 82, bet yra taip pat stačiatikių, 
katalikų ir kitų. Kai kurie areštuotieji 
buvo taip pat apkaltinti pilietinių ir tau
tinių teisių gynyba. Gorbačiovo valdomo
je Sovietų Sąjungoje tikinčiųjų padėtis 
nėra palengvėjusi, ypač tų, kurie yra pa
siryžę viešai išreikšti savo religinius įsi
tikinimus, pažymėjo spaudos konferenci
joje „Krikščioniškosios Rusijos" studijų 
centro vedėjas kunigas Romano Scalfi. 
Centras rūpinasi tikinčiųjų padėtimi ne 
tiktai Sovietų Sąjungoje, bet jos valdo
muose kraštuose. Tad kunigas Scalfi 
spaudos konferencijoje kalbėjo taip pat 
ir apie Lietuvą.

600 metų 
sukakties 
įsakmiau 

sugrąžinta

gai minės Lietuvos krikšto 
jubiliejų ir kad kaip tik šios 
proga Lietuvos katalikai dar 
reikalauja, kad jiems būtų 
pilna tikėjimo laisvė.

Kunigo Scalfi vadovaujamas studijų 
centras drauge su kitais persekiojamų 
tikinčiųjų likimu besirūpinančiais sąjū
džiais, turėdamas prieš akis sovietinės 
valdžios pastaruoju laiku sugriežtintus 
religinės laisvės varžymus, ėmėsi inicia
tyvos Italijoje rinkti parašus po pareiški
mu, kuriuo sovietinė valdžia yra prašo
ma išlaisvinti už tikėjimą įkalintus as
menis. Yra minimos kai kurių ypatingai 
sunkiomis sąlygomis kalinamųjų pavar
dės. Prašymas bus įteiktas sovietų kom
partijos generaliniam sekretoriui Gor
bačiovui.

laiko-
Areš-

(VR)

Jis priminė, kad neseniai Vilniuje buvo 
areštuotas inžinierius Algirdas Patackas, 
kurio bute rasta pogrindžio spaudos ir 
knygų istorinėmis temomis. Kunigas Scal
fi atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje maž
daug nuo 1970-ųjų metų išeina nemažai 
įvairių pakraipų pogrindžio leidinių, kad 
jų tarpe žinomiausia yra „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika“, jog sovietinė
valdžia siekia pogrindžio leidinių tinklą 
Lietuvoje sunaikinti, ypač sustabdyti 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčias Kronikos“ 
slaptą leidimą. Kunigas Scalfi spaudos 
konferencijoje taip pat priminė įvairius 
pareiškimus, kuriuos Lietuvos kunigai 
yra pasirašę ir pasiuntę Maskvai religi-

Sacharovui įteikė Gorbačiovui ir Religijų | nės laisvės klausimu. Jis atkreipė dėmesį, 
reikalų tarybai skirto laiško nuorašą. kad lietuvių tauta šiais metais iškilmin-

VOKIETIJOS VYSKUPAI REIŠKIA 
SOLIDARUMĄ LIETUVOS KATALIKŲ 

BENDRUOMENEI

Federacinės Vokietijos Vyskupų Kon
ferencija pavasario plenarinėje sesijoje 
priėmė pareiškimą Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejaus proga. Pareiškimu Fede
racinės Vokietijos vyskupai išreiškia savo 
brolišką solidarumą Lietuvos vyskupams 
ir kreipiasi į Sovietų Sąjungos valdžią su 
prašymu, kad Jungtinių Tautų Organiza
cijos paskelbtos visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos ir Helsinkio konferencijos 
baigiamųjų nutarimų dvasioje būtų ger
biamos Lietuvos gyventojų teisės, ir kad 
pagal Lietuvos vyskupų prašymą būtų 
grąžinta Lietuvos katalikams Vilniaus ka
tedra, šv. Kazimiero bažnyčia ir Klaipė
doje Marijos Taikos Karalienės bažny
čia. Lietuvos katalikų Bažnyčia — rašo 
Vokietijos vyskupai — šiemet mini 600 
metų jubiliejų nuo to svarbaus įvykio, 
kai lietuvių tauta priėmė tikėjimą į Jėzų 
Kristų ir tapo krikščioniškųjų Europos 
tautų šeimos nare. Vokietijos vyskupai ir
katalikų Bažnyčia Vokietijoje yra arti
mai susiję su Lietuvos katalikų bendruo
menės broliais ir seserimis, kurie kovoja 
prieš bedievybę, nebijodami patekti už 
kalėjimo grotų. Šiuo metu — primena 
Vokietijos vyskupai — keli kunigai ir kai 
kurie pasauliečiai katalikai yra suimti ir 
nuteisti kaip tik už tai, kad drąsiai paliu
dijo savo tikėjimą.

Jurgiui Karnavičiui — 75 m.
1 Balandžio 6 d. muzikos mylėtojai susi- 
' rinko į Lietuvos valstybinės konservatori- 
’ jos didžiąją salę pagerbti meno veikėjo 
1 prof. Jurgio Karnavičiaus, ilgamečio kon

servatorijos rektoriaus, specialaus forte
pijono katedros profesoriaus.
Raukinio finalas Madride ir Kaune

Pirmąsias Tarptautinės rankinio fede
racijos taurės turnyro finalines rungtynes 
Ispanijos „Atletikas" ir Kauno „Grani
tas" žais Madride (gegužės 2 arba 3 J.), 
o atsakomąsias — po savaitės Kaune (ge
gužės 9 arba 10 d.).
Svečiai iš Lenkijos

Trejetą dienų Lietuvoje viešėjo Len
kijos rašytojų sąjungos Zeliona Gūros 
miesto skyriaus nariai. Lietuvos rašytojų 
sąjungoje balandžio 6 d. įvyko išsamus 
pokalbis, kuriame apie šiuolaikines len
kų literatūros problemas pasakojo 
čiai, o apie dabartinės 
padėtį — rašytojai P. 
mas, V. Martinkus, V. 
da, V. Sventickas. 
Būsimi rinkimai

Lietuvos Komunistų 
trasis sekretorius N. 
kad būsimi rinkimai 
demokratizavimo ir plataus viešumo ap
linkybėmis. Nauja padėtis reikalauja at
sisakyti perdėto organizavimo, formaliz
mo, kurių būta anksčiau, viso to, kas 
šiandien nepriimtina, trukdo dirbti. 
Pakviesti klaipėdiečiai dailininkai

Birželio mėnesį Raumos, Suomijoje, 
mieste įvyks Baltijos pakrančių miestų 
meno paroda. 45 menininkai pateiks po 
keturis darbus. Klaipėdiškiai grafikė Da
nutė Žalnieriūtė ir tapytojas Edvardas 
Malinauskas jau išsiuntė savo kūrinius. 
Komunistinė šeštadienio talka

Balandžio 18 d. Lietuvoje buvo organi
zuojamos komunistinės šeštadienio tal
kos. Jos buvo skirtos pažymėti Lenino gi
mimo 117 metines. Daug žmonių — pen
sininkų, studentų, moksleivių, namų šei
mininkių tvarkė aplinką prie gyvenamųjų 
namų, tvarkė parkus, gatves, aikštes. 
Atsarga gėdos nedaro

„Valstiečių laikraštyje“ J. Muralytė ra
šė:

Telšių rajono Tryškių parduotuvė pa
ženklinta aštuonioliktuoju numeriu. Ne
tikėtas patikrinimas. Sandėlyje nuo smal
sių pirkėjų akių paslėpta kiauliena, paukš- 
tieaa, cigaretės, net prožektoriaus elemen
tai.

— Klaida! Nesuspėjome! Nieko blogo 
nepagalvojome, — dievagojosi vedėja J. 
Variakojienė. — Daugiau taip nedary
siu, duodu žodį, pasitaisysiu...

Komisija savo keliais iškeliavo ir nie
kas nė nepagalvojo, kad antroje dienos 
pusėje vėl žvilgtelės į J. Variakojienė* 
valdas.

Žvilgtelėjo ir neapsiriko. Visiškai įsiti
kino, kad J. Variakojienė žodį išlaikė. Nu
slėpė ne kokius nors elementus ar sker
dieną, o žymiai didesnę paklausą turin
čias prekes: šampaną, „Žagarės“ likerį... 
Iš viso už 216 rublių ir 50 kapeikų, žo
džiu, atsarga nebloga. Deja, šįkart ta 
atsarga tik gėdą užtraukė...

sve-
lietuvių literatūros 
Bražėnas, R. Kli- 
Radaitis, A. Kalė

partijos
Mitkinas 
vyks

CK an- 
pabrėžė, 

išsiplėtusio

MIRĖ ONA RAZUTIENĖ

Vasario 28 d. Los Angeles mieste, JAV. 
staiga mirė buv. mokytoja ir Tautinio an
samblio „Spindulys" vadovė Ona Razu- 
tienė.

Ji buvo gimusi 1908 m. gegužės 18 d. 
Jakaičių kaime, Šilalės vis., Tauragės 
apskr. 1926 m. baigė Tauragės mokytojų 
seminariją ii- po to mokytojavo Didkiemy
je, Trukiškėse ir Tauragėje. Karo metu 
pasitraukusi į Vakarus, nuo 1949 m. dir
bo Los Angeles šeštadieninėje mokykloje, 
priklausė vietinėms liet, organizacijoms ir 
suorganizavo Tautinių šokių ir dainų an
samblį „Spindulys“. Su tuo ansambliu 
koncertavo Amerikoje, Kanadoje ir 1977 
m. Anglijoje, kada ji buvo atvykusi i Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų savaitę, prieš 
dešimts metų surengtą pirmą kartą šiame 
krašte.

Vasario 28 d. velionė dirigavo „Spindu
lio“ chorui, kuris koncertavo Los Ange
les. Salėje apalpo ir, nuvežta ligoninėn, 
mirė.

1
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K.J. Čeginskas

MIRTIS ANTANO MACEINOS RAŠTUOSE
1.

Niekas istorijoje nemiršta visiškai. Ži
nomi romėnų poeto Horacijaus žodžiai 
„non omnis moriar, multaque pars mei 
vitablt Libitinam — ne visas mirsiu, ge
resnioji mano dalis išvengs laidotuvių 
deivės“ gražiai nusako asmens mirties re
liatyvumą istorijos eigoje.

Taip teigia Antanas Maceina vienoje 
savo paskutiniųjų studijų Asmuo ir isto
rija (1981,p. 34).

Nagrinėdamas žmogaus buvojimą is
torijoje, jis ten pat pažymi, kad žmogų 
nuo praeinamybės gina atmintis (p. 35), 
kuri sudaro istorijos pagrindą.

Mirtį įveikianti asmens pasilikimą is
torijoje ir tuo pačiu tos mirties reliatyvu
mą Maceina taip nusako:

Ne visas mirsiu tik todėl, kad teikiu ge
resniąją savęs dalį dabartimi tapusiai 
mano tautos istorijai. Nes tautos atminsi
mi susigrąžinta praeitis nebepraeina: ji 
gyvena tol, kol gyvena ir tauta. Tuo pačiu 
gyvenu ir aš kaip asmuo, kol esu šios 
nuolatinės dabarties dalyvis. Mirti isto
riškai galiu tik tada, kai arba mano tau
ta miršta, arba aš pats nutraukiu sąmo
nės ryšlį su savos tautos istorija. Tuomet 
individualinė mano mirtis yra perdėm 
apimli: aš mirštu visas. Horacijaus „non 
moriar“ yra galimas tik istorijos akira
tyje (p. 39).

Kitoje vietoje autorius primena: kaip 
istorinė būtybė žmogus nė nemiršta dingi
mo prasme: jis gyvena tuose, kuriem per
teikė tautos palikimą, kad jį neštų toliau: 
savo vaikuose, savo mokiniuose, savo dar
buose (p. 43).

Savo darbuose, savo mokinių, skaityto
jų, tautos atmintyje velionis iš tiesų pasi
lieka istoriškai gyvas. Jis ne visas mirė. 
Bet ar šita asmens nemirtingumo galimy
bė tautos istorijos akiratyje mus visiškai 
patenkina? Ar vis dėlto nejaučiame 
skaudžios netekties? Ar neliūdime netekę 
gilaus mąstytojo, kuris iki pat paskutines 
savo gyvenimo akimirkos mus stiprino 
savo įkvėpimu? Galop, ar krikščionis fi
losofas, koks visa savo esybe buvo velio
nis, galėtų pasitenkinti tik istoriniu mir
ties reliatyvumu?

Toje pačioje studijoje Asmuo ir istori
ja Maceina aiškiai nurodo: Gimimas i>- 
mirtis asmens atžvilgiu yra absoliutiniai 

dydžiai (p. 21). Kaip bemėgintume su- 
reliatyvinti mirtį, žmogui ji visuomet tu
ri neatšaukiamą absoliutinę reikšmę bu
vimo tvarkoje. Mirtis visados yra ontolo
ginė rizika dingti nebūtyje. Verčiami ei
ti šios rizikos keliu neišvengiamai, tuo 
pačiu esame verčiami žvelgti į akis nebū
čiai kaip gresiančiai prapulčiai, kuri ir 
sukrečia žmogaus būtybę ligi pat gelmių 
(P- 20).

Šita šiurpi kiekvieno mūsų akistata su 
mūsų asmeniška mirtimi yra neišvengia
ma ir tiems, kurie tiki nemirtingumu.

2.
Atskiros knygos ar studijos apie mir

tį Maceina neparašė ir ta prasme mirties 
filosofijos sistemingai neišdėstė ir neiš
plėtojo. Reikėtų pabrėžti žodį sistemingai, 
nes šiaip jau savo raštuose mūsų žymusis 
filosofas nuostabiai daug kur mini mirtį.

Atidesnis skaitytojas, surankiojęs gau
sias užuominas ir įvairiuose sąryšiuose 
reiškiamas mintis, lengvai pastebės, kad 
mirties tema Maceinos raštuose užima 
reikšmingą vietą. Ypač tai ryšku šešiuose 
jo veikaluose, kuriuose jis nagrinėja tei
giamus ir neigiamus žmogaus ir Dievo 
santykius. Tai — Didysis inkvizitorius 
(1946 pirmoji laida, 1950 antroji laida), 
Jobo drama (1950), Saulės giesmė (1954), 
Didžioji Padėjėja (1958), Niekšybės pa
slaptis (1964), Dievo Avinėlis (1966).

Mirties neapeina nė vėlesnieji Maceinos 
raštai: Bažnyčia ir pasaulis (1970), Reli
gijos filosofija (1976), Filosofijos kilmė 
ir prasmė (1978), jau minėtoji studija 
Asmuo ir istorija (1981), Dievas ir lais
vė (1985). Be abejo, čia autorius apie 
mirtį kalba trumpai, tik prabėgomis, ta
čiau įdomu pastebėti, kad nesikartoja, 
bet kiekvieną kartą suranda ką nors nau
jo pasakyti ar praplėsti tai, ką anksčiau 
minėjo.

Veikale Didžioji Padėjėja, kuriame au
torius apmąsto Šv. Mergelės Marijos bū
tį ir veiklą, mirtis labai įvairiai apibūdi
nama: tai — žlugimas (p. 166), kaltės pa
sekmė (p. 169), Dievo nerandamybė mer
dėjime (p. 169), absoliutinė vienatvė (p. 
168), įsiterpimas tarp gyvenimo ir per
keitimo (p. 160), asmenybės suskilimas 
(p. 161), asmeninis dalykas (p. 170), ago
nija ir kūno suirimas (p. 171), išsiskyri

mas iš žemiškosios būsenos 
(p. 172), nuodėmingos žemiškosios isto
rijos apraiška (p. 173), gyvybės funkcio
navimo pabaiga (p. 174). Tas sąrašas dar 
galėtų būti tęsiamas ir rodo Maceinos 
minties aštrumą bei pastabumą.

3.
Jei ir niekas istorijoje nemiršta visiš

kai, tačiau žmonijos istorija — tai nuo
lat siaučiančios mirties arena ((DI1, p. 
123; DI2, p. 156), moters įsčia veltui ko
voja su mirties dėsniu pasaulyje (DP, 
p. 76).

„Memento mori“ sunaikina bet kokią 
buveinę, paversdama ją užeiga, kurią ryt 
poryt reikės palikti (DiL, p. 34).

Kas iš to, kad mes žinome, jog mirtis 
yra natūrali gyvybės pabaiga, jeigu mes 
šitos pabaigos nenorime, jos bijome ir ją 
pergyvename, kaip patį baisiausią daly
ką (JD. p. 216).

...žinome, kad visi miršta. Bet kaip 
tik šie „visi“ ir pridengia pajautimą, kad 
mes patys mirštame, kad mes patys pra
einame, kad gal rytoj ar poryt mūsų pa
čių nebebus. Mirtis stovi prieš mus tarsi 
kažkoks svetimas, ištinkąs visus kitus, 
bet tuo tarpu ne mus (SG, p. 438).

Jobo dramoje, mąstydamas apie žmo
gaus būti kančioje, Maceina mirtį, lygiai 
kaip kančią, kovą ir kaltę, vadina egzis
tencinės filosofijos terminu „kraštine si
tuacija“, kurion patekęs žmogus ypatin
gu būdu pajaučia slenkąs prie savo bū
ties ribos ii' pergyvena nebūties grėsmę 
(JD, p. 7). Kraštinėse situacijose žmogus 
aiškiai patiria, kad jis yra dulkė ir į dul
kę pavirs, jeigu kas nors kitas, aukštes
nis ir galingesnis už jį, jo iš šių dulkių 
neišvaduos. Kitaip sakant, šiose situaci
jose žmogus suvokia, kad ne jis yra savo 
būties autorius; kad ne pats savimi jis 
laikosi buvime; kad ne pats savo valia 
jis gali pergalėti jam nuolatos apsireiš
kiančią ir jo sąrangon įpintą nebūtį (ten 
pat, p. 8).

Mirties filosofija Maceinos raštuose ne
atskiriama nuo mirties teologijos. Jobo 
dramoje, nagrinėdamas žmogaus egzisten
ciją „kraštinėse situacijose“, jis pažymi: 
Laiminga yra ir kaltė, ir kančia, ir kova, 
ir galop mirtis, nes visos jos pastato žmo
gų Dievo akivaizdoje. Jos visos atsklei

džia transcendencijai jo egzistenciją. Jos 
visos žmogų atveria Dievui, kuris jį pri
pildo nauja šviesa, nauju tuiiniu, nauja 
galia (JD, p. 91-92).

Mirties momentą žmogus esti išvelka
mas iš objektyvinių buvimo formų ir pa
silieka pats vienas su savuoju Aš. Jam 
palieka tik subjektyvinis jo nusistatymas, 
tik jo elgsena, kuria jis priima mirtį, ją 
pergyvena ir kuri, krikščioniškai kalbant, 
apsprendžia tolimesnį pomirtinį jo liki
mą. Todėl ta filosofija, kurios centre ste- 
vi mirtis, savaime virsta žmogaus nusis
tatymų filosofija. Mano santykis su ano 
mirtimi čia pasidaro pagrindinė proble
ma. Kaip aš priimsiu mirtį ir kokios reikš
mės man ji turės? Kokios prasmės ji jau 
dabai turi mano tebesitęsiančiam dar gy
venimui? Kaip aš turiu šį gyvenimą tvar
kyti, kad mirties prasmė būtų atskleista 
ir įvykdyta? Štai klausimai, į kuriuos 
stengiasi atsakyti mirties filosofija. Atsa
kymai savo turiniu gali būti įvairūs. Tai 
priklauso nuo metafizinių pažiūrų į patį 
žmogų. Tačiau visus šiuos atsakymus 
mirties akivaizdoje riša viena formalinė 
jungtis: žmogaus elgsena. Mirties akivaiz
doje ir egzistencijoje, kuri būna mirties 
akivaizdoje, žmogaus elgsena yra pagrin
dinis ir lemiantis dalykas. Todėl mirtis 
ir sutelkia žmogų prie jo paties. Egzisten
cija mirties akivaizdoje virsta rūpesčiu 
dėl savojo Aš (JD, p. 124-125).

Saulės giesmėje Maceina mirties švie
soje ryškina dvasios ir kūno santykius 
žmoguje:

Mirtis atitraukia dvasią iš gamtos, :r 
kūnas nustoja buvęs dvasios reiškėjas. 
Todėl jis ir virsta lavonu. Jis grįžta atgal 
į žemę, iš kurios buvo paimtas. Kūno 
atsipalaidavimas nuo dvasios, jo pastanga 
virsti savarankiška būtimi reiškia jo pa
ties žlugimą. Mirtyje šis atsipalaidavimas 
ir sykiu šis žlugimas yra pats ryškiau
sias, tačiau nevienintelis. Didesnio ar 
mažesnio atsipalaidavimo ženklų matyti 
visame žmogaus buvime (SG,p. 71).

Mirties valandą žmogus lieka vienut 
vienas su Dievu (RF, p. 208). Pirmykštis 
ontologinis santykis, Dievo pagrįstas 
žmogaus sukūrimu, mirties akimirką yra 
žmogaus arba galutinai priimamas, arba 
galutinai atmetamas. Mirtis įtempia šį 
santykį ligi tokio laipsnio, jog jis virsią 
tolimesne, tai yra, pomirtine žmogaus as
mens būsena: po mirties žmogus buvoja 

Į taip, kaip jis laikosi mirties akimirką sa- 
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O, Mamyt!
(Motinos Dienai)

Kas šiandien nežinos 
tavo garbei dienos, 
kai net paukščiai tau meilę apgiei^j 
Ką atnešt dovanų, 
jei ne grožį dainų, 
jei ne pirmų pavasario žiedų?

Kas šiandien nežinos 
meilės tau amžinos 
ir širdies paslaptingo plakimai 
M es nykštukai maži, 
tu gerutė, graži 
karalaitė iš pasuki į Grimo.

Mes sustoję ratu 
linkini laimės kartu, 
duok, Dievuliau, ilgiausių 
Leisk tėvynę regėt, 
laisvės varpų girdėt 
ir nevargt po pasaulį taip platų

Pridainuosim dainų, 
duosim tau dovanų 
šio pavasario pirmąjį žiedų. 
T avė mylim visi, 
kai laiminga esi, 
džiaugsmo ašara skruostais nuriįfali

,aip 
nirti 
|o P 
kris' 
fa e

įaus 
Lijo*

Kris
Į Li

tau

P.S. Motinos Dienos proga mažies^Blir 
deklamuoto jams. 0 b

Atsiusta paminiu
ELTA-PRESSEDIENST. Elta vokjį1.11 

kalba. Balandis — Gegužė — Birželis.®., 
2, 1987. 35 psl. Iliustruota.

Redakcija: Elta-Pressedienst, 
ville Str. 16, 6806 Viernheim, 
many.

' Hilo
Frar/'aS
w. F 

mn
bė

vo dieviškojo Tu atžvilgiu 
209).

(ten pat,. s

DA
4 DI

Dil 
Mąstydamas apie mirtį, Maceina 

vadovaujasi krikščioniškojo tikėjimo Į. 
somis.

Saulės giesmėje jis pabrėžia: Kris 
yra mūsų Gelbėtojas ne tuo, kad Jis 
rė, bet tuo, kad Jis mirė ir prisikėlė j 
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KRUVINA VASARA
----------------------------------------------------APYSAKA-ROMANAS -----------------------------------------------------------

Netoli mano stalelio buvo labai 
triukšminga. Prie kelių draugėn su
stumtų stalų sėdėjo visas pulkas jaunų 
vyrų bei merginų ir labai nuoširdžiai 
linksminosi. Geriau įsižiūrėjęs, paži
nau net kelis mano kurso studentus ir 
jauną vyrą, dirbusį pašto įstaigoje. Jis 
visada išmokėdavo man atsiųstus pi
nigus.

Jau norėjau atsisukti į orkestro pu
sę ir pasigrožėti šokančiomis ponio
mis, kai veik visai prie mano ausies 
pasigirdo skambus merginos balsas:

— Sveikas Tomai!
Ant mano peties nusileido švelni, 

stambiu auksiniu žiedu papuošta ran
ka.

— Sveika Dana. Koks galas atvijo 
tave į restoraną?

Danutė, kaip ir aš, studijavo medi
ciną, tik studijas ji buvo pradėjusi vi
sais metais vėliau. Visi ją vadino mo
derniškai: Dana.

— Na, tu liurbi, net nekvieti manęs 
atsisėsti, — skardžiai juokiasi Dana.

Susigėdęs murinu:
— Sėskis, prašau...
Dana trykšte tryško jaunyste. Ir 

graži buvo ji taip pat. Tamsios, veik 
juodos garbanos labai dailiai ryškino 
jos šviesų veidą. Besišypsančios lūpos 
priminė prinokusias vyšnias tėvų sode, 
o ilgos, tarytum iš dramblio kaulo iš
drožtos, kojos darė ją panašią į jau
ną stirną, ištrūkusią pasišokinėti pa
miškės pievoje.

I mane pažvelgė dvi tamsios, besi
juokiančios akys.

— Na, ką tu darysi, Tomai? Apie 
studijas kol kas netenka nei galvoti...

—■ Nežinau, Dana. Greičiausiai va
žiuosiu namo, o ten pamatysiu. Tėvai 
padės ką nors sugalvoti...

— Laimingas tu, kad turi tokius 
tėvus. Manieji gi, žinai pats, ūkinin
kai ir jiems be jų žemės nėra kitų rū
pesčių. O ką aš veiksiu kaime? Dyki
nėti ir iš nuobodumo, vienai kitai bo
belei sutvarstyti įpjautą pirštą? Ne, 
tai ne man, ne mano būdui! Aš esu 

užgimusi miestietė ir tik čia galiu lais
vai kvėpuoti... Gal ir keista, bet taip 
jau yra.

— Kodėl keista? Kiekvienas žmo
gus jaučiasi gerai ten, kur jam patin
ka. Tavo įsitikinimuose aš nematau 
jokio nusikaltimo.

— Taip kalbi tu, o pabandyk visa 
tai išaiškinti mano tėvui! Senas paba
lęs ūkininkas. Jis visai negali suprasti, 
kas mane traukia į miestą. Jis nemo
ka jausti šio gyvenimo. Jam visai ne
svarbu, kad aš čia turiu daug draugų 
ir pažįstamų, kad čia daug dirvos to
liau vystytis ir ką nors pasiekti.

— Tavo argumentai verti dėmesio, 
tačiau tavo tėvas teisus: kol siaučia 
karas, nelabai įmanoma vystytis ir kuo 
nors tapti...

— Taip, žinoma, žinoma... Bet juk 
karas vieną dieną baigsis ir mūsų gy
venimas priklausys ateičiai.

— Ateičiai... Vargu ar mes abu ži
nome kokiai...

— Na, tu visada matai viską juodai. 
Amžinasis pesimistas! Mūsų jauni 
vaikinai visi užsirašė į savisaugos da
linius. šiandien kaip tik turime atsi
sveikinimo vakarą. Ir argi jie nešau- 
nūs?

— Tikėkime, kad mūsų krašto liki
mas nepasisuks nelaimės pusėn. Nau
ja tragedija būtų vargiai bepakeliama.

— Tragedija! Ir kaip tu ištari šį žo
dį... Vyrai imsis ginklo, jei reikės, tai 
ir moterys sugebės atiduoti savo duok
lę gimtajam kraštui. Matysi, kaip pra
eityje. taip ir dabar, mes sugebėsi
me apginti savo laisvę!

— Norėti gintis ir sugebėti gintis — 
du labai skirtingi dalykai, Dana...

— Aš sakau, tu esi pats didžiausias 
pesimistas, kuris kada nors vaikščiojo 
Dievo žeme, — pyksta Dana. — Jei 
visi taip galvotų, kaip tu, tai sudie lai
mė ir džiaugsmas! Tik pažiūrėk, To
mai, kaip drąsūs yra mano draugai, 
kuriuos palydime į Lietuvos gynėjų 
eiles.

Kažkoks piktas velniūkštis kumšte

lėjo mane atsakyti:
— Prie taurelės daugelis žmonių 

yra drąsūs.,..
Dana net paraudo iš pykčio ar įžei

dimo. Jos tamsiose akyse sužibo keis
tos, nedraugiškos ugnelės.

— Fui, Tomai, aš visai nesitikėjau 
iš tavęs tokių kvailų išvedžiojimų. Ta
vo novelėse tu daug rašai apie tėvy
nės meilę, tačiau atrodo, kad tai labai | 
paviršutiniški jausmai. I

Norėčiau atsakyti, kad gilūs jaus
mai neišreiškiami vien teatrališkumu, 
bet susitvardžiau. Ar vertėjo čia, 
triukšmingame restorane, ginčytis apie 
tėvynės meilę, filosofuoti apie žmogiš
kuosius jausmus?

Vikriai laviruodamas tarp stalelių 
ir svečių, prie mūsų artinosi padavė
jas, nešinąs dešra bei kopūstais. Pama
tęs Daną, jis pasitempė, jo išbalusį, su
stingusį veidą papuošė saldi šypsena.

— O, panele Dana! Malonu jus vėl 
matyti pas mus... Jo judrios, primerk
tos akutės tiriamai pažvelgė į mus ir 
tarytum nustebo, jog Dana sėdėjo ir 
kalbėjosi su manim.

Mano alkis jau buvo praėjęs. Gal 
nuo susijaudinimo besiginčijant, gal 
todėl, kad Dana užpyko ant manęs, o 
gal ir todėl, jog aš jaučiausi mažyte, 
menka skiedrele upės srovėje, ši sro
vė nešė skiedrelę nebodama jos norų, 
vilčių ir pastangų nepatekti į sūkurį.

Dana, mano nustebimui, nepakilo 
nuo stalelio, bet atidariusi savo puoš
nų rankinuką, susiieškojo nosinaitę ir 
susijaudinusi irzliai maigė ją dabar 
rankose.

Dešros bei kopūstų kvapas pažadino 
mane iš susimąstymo ir aš prisitrau
kiau lėkštę artyn.

— Nepyk, Dana, aš visai nenorė
jau tave įžeisti ir tu be reikalo papū
tei nosį...

— Papūtei nosį... — pakartojo ji 
mano žodžius, bet dabar be paniekos 
ir atšiauraus tono. — Tu visada prieš
tarauji kitų nuomonei, nors gerai ži
nai, kad ir kiti teisūs. Man skaudu, 

kad tu, inteligentiškas ir išsilavinęs 
jaunuolis, nesupranti laiko dvasios.

Galbūt Dana būtų ir daugiau kal
bėjusi apie laiko dvasią ir didvyrišku
mą, bet jos žodžius nustelbė piktas 
balsas nuo draugų stalo:

— Ką tu aiškiniesi su tuo menkysta, 
Dana?!

Nežinau, kas iš Danos draugų svie
dė tokią aštrią pastabą, bet jos užteko, 
kad visas stalas ir salės langai drebė
tų nuo juoko. Danos draugai tiesiog 
žvengė.

— Žiūrėk tik, kaip šis pakrūmės 
lietuviokas ryja dešrą! Valgyti, žino
ma, jis moka, bet būti patriotu jam 
neužtenka gabumų! — pašoko nuo 
stalo aukštas, šlakuoto veido vaikinas, 
kuris buvo jau gerokai išgėręs. Jis svy
ravo ir labai stengėsi neišlaistyti iš sa
vo pilno stiklo tą taurų skystį, kuris 
įkaitina galvą ir jausmus.

ir vėl suskambėjo skardus jaunų 
žmonių juokas. Dana pati jautėsi ne
jaukiai ir atsistojusi paėmė šlakuotąjį 
už rankos.

— Eime, Viktorai, eime. Mes šian
dien švenčiame patriotinių jausmų pa
kilimą! Ginčai tik nustelbia gilią šių 
jausmų prasmę...

Vaikinas apkabino Daną per lieme
nį, pristūmė alaus stiklą prie jos lūpų 
ir, kai ši pradėjo dideliais gurkšniais 
gerti gintaro spalvos skystį, visi drau
gai ėmė ritmingai ploti rankomis, ra
gindami ją. šlakuotasis vaikinas vis 
dar svirduliavo ir vis dar laikė raižytą 
stiklą prie Danos lūpų. Orkestras nu
tilo ir salėje buvo girdėti tik šmaikš
čių rankų plojimas. Svečiai vienas po 
kito sukosi triukšmaujančio būrio pu
sėn. Vieni ėmė pritariamai juoktis, ki
ti murmėti, bet visų dėmesys buvo nu
kreiptas į stalą, prie kurio taip paki
liai buvo demonstruojama jaunystė.

Kąsniai vėlėsi mano burnoje, nepa
likdami jokio skonio. Man buvo skau
du ir liūdna. Galbūt aš pavydėjau Da
nos šiam nepažįstamam ir girtam Vik
torui. O galbūt aš buvau tiesiog įtū
žęs, jog nuo manęs pasitraukė vienin
telė šiluma, kuri dabar man buvo la
bai reikalinga.

Pagaliau Viktoras atitraukė stiklą 
nuo Danos burnos.

-— Valio, mūsų Dana! Valio! — pa
sigirdo triukšmingas pritarimas mer

ginai, kuri nesidrovėdama išgėrė 
didelį stiklą alaus.

Viktoras, svyruodamas ir vis darięte 
paleisdamas Danos liemens, pažve*ne 
į stiklą. Jame dar buvo likę tru:?h 
gelsvojo skysčio, kurio, jo nuomol(p 
pilnai pakako pakrūmės lietuviuipr 
Nežiūrint savo neblaivumo, jis vikrnv 
pasisuko į mane ir, plačiai užsim;th 
stiklu, išpylė alaus liekanas tiesiojte 
mano veidą. |k£
Salėje pakilo triukšmas. Danos dr Ri 

gai plojo rankomis ir ritmingai trepJa 
jo kojomis, išreikšdami didžiausią j111 
sitenkinimą. Prie kitų stalelių pasibf 
do pasipiktinimo balsai, reikalą.tv 
restorano direktoriaus ir policijos. ib- 
kestras vėl pradėjo groti, muzikaisn 
norėjo atitraukti susijaudinusios pi]ą 
likos dėmesį melodijų sūkuriu. ft f2 
Danos draugų prisiartino net du paį j 
vėjai, raminančiai kalbindami jaiiiF1 
būrį. 'k

— Ką tu, Viktorai, nesielk kaip ii 
kinis! a

— Ha, ha, o man kas? Tegyyu * 
meilė tėvynei ir gražioms moterim 1

Pastatė ant stalo dabar tuščią S k 
lą ir, abiem delnais suėmęs Da: 
skruostus, pradėjo ją bučiuoti. D- ° 
dar bandė išsisukti iš jo ir atitraut ' 
lūpas, bet jai nepasisekė. Viktoras g 
pasitraukė nuo jos.

Nosine nusišluosčiau veidą. Ir 
dabar pajutau, kad kairiąja rankai t 
tai suspaudžiau peilį. Taip kietai, į 
mano pirštai pabalo nebeteki t 
kraujo. Nusiramink, Tomai, nusį t 
mink... — įsakinėju sau ir klausai- 
padūkusio širdies plakimo. Alaus i 
kanos varvėjo ant mano baltų mari 
nių, ant kaklaraiščio, ir vėsi drėst 
skverbėsi iki pat krūtinės.

Prie manęs stovėjo iš kažkur atsl 
dęs anas žemaūgis padavėjas. Jo aj 
buvo įbestos į mano ranką su pf1 
ir jose atsispindėjo baimė.

— Atleiskite, pone, jaunimas m * 
no, ką daro. Malonėkite į prieškarfj 
rį. Ten galima nusiplauti ir susitvaA 1 
ti... '

Nieko jam neatsakiau. Numeft ’ 
ant stalo peilį, nusišluosčiau veidą: 
krūtinę ir, išėmęs pluoštą bankntf 1 
sviedžiau ant tuščios lėkštės.

— Jums už valgį ir svečių priėmė ' 
(Bus daugiau)

2
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118 MIRTIS ANTANO MACEINOS
RAŠTUOSE

(Atkelta iš 2 psl.)
taip plėtojama: Be prisikėlimo Krist ias 
įnirtis būtų buvusi visiškas ir galutinis 
Jo pralaimėjimas... Tačiau be mirties 
Kristaus genezė būtų sustojusi pusiauke
lėje IDA, p. 99).

1 Niekšybės paslaptyje pabrėžiama Kris- 
Įaus mirties ir prisikėlimo reikšmė žmo
nijos išganymo istorijoje, kur mirtis po 
Kristaus jau nebe ta:

Ligi Kristaus mirtis buvo galutinė. Tie
sa, ir senovinis žmogus nujautė, kad kū
no atstatymas laikų pabaigoje esąs gali
mas. Tačiau ši jo nuojauta neturėjo į Ką 
atsiremti. Ji neturėjo laido, kad taip iš 
tikro įvyks. Krastaus prisikėlimas tokį 
laidą žmonijai kaip tik davė. Kristus ne 
tik skelbė, kad mirusieji prisikels, bet ir 
pats prisikėlė. Tuo būdu Jis patvirtino 
savo pažadą ir padarė nežlungamą. Mir
tis po Kristaus yra nebe galutinė, o tik 
laikinė, tik praeinanti (NP, p. 86).

Viename paskutinių savo veikalų Die
tas ir laisvė Antanas Maceina savotiškai 
susumuoja savo svarstymus apie mirtį to
kiomis išvadomis:

Mirties akivaizdoje nebūtinai galima 
tik gerti ir valgyti; mirties akivaizdoje 

i(t galima ir mylėti, ir kurti, ii- prasmę teik
ti, perkeliant ją iš anapus 'į šiapus... tik 

Sje mirties šviesoje gyvenimas tampa švente, 
o buvimas — verte... žmogus yra atviras 
ne tik mirčiai; jis yra atviras ir pomirti- 

. nei savo buvimo tąsai... Mirtis yra tik 
ll buvojimo pasaulyje galas, kuris pats sa- 
. virai anaiptol nereiškia ontologinio Aš — 
te būtybes grįžimo į nebūtį... Egzistencinės 

filosofijos nenuoseklumas kaip tik ir yra 
tas, kad ji teregi mirtį, o neregi galimy- 

nt bes nemirtingumui. Laisvė yra atvirybė 
mirti kosmologiškai, bet sykiu ir atviry
bė nemirti ontologiškai (DiL. p. 36).

t * *’ Santrumpos:
DA Dievo Avinėlis 1966
D! Didysis inkvizitorius 1946 1, 1950 2
DiL Dievas ir laisvė 1985

Vu DP Didžioji Padėjėja 1958
' JD Jobo drama 1950

NP Niekšybės paslaptis 1964 
ls HF Religijos filosofija 1976 

s 1SG Saulės giesmė 1954

LAIŠKAS SACHAROVUI
„ELTOS“ ATVIRAS LAIŠKAS SACHAROVUI

ELTOS anglų k. vasario numeryje iš
spausdintas šis atviras laiškas Andriejui 
Sacharovui:

„Mes kreipiamės į jus Lietuvos Nepri
klausomybės Šventės dieną — šventės, ku
rią lietuviams uždrausta švęsti savo tė
vynėje. Jūsų vardas žinomas kiekvienam 
lietuviui. Jie su dėkingumu prisimena jū
sų glaudų bendradarbiavimą su lietuvių 
patriotais ii- žmogaus teisių veikėjais 
prieš jūsų ištrėmimą 'į Gorkio miestą. 
Jūs be baimės pasisakėte prieš lietuvių 
persekiojimą ir rėmėte Lietuvos Helsinkio 
grupę. Lietuvių pogrindžio leidinys „Auš
ra“ savo 1975 metų pirmajame numeryje 
šiais žodžiais išreiškė daugelio lietuvių 
jausmus: „Mes lenkiame galvą prieš aka
demiką Andriejų Sacharovą, kovotoją už 
žmogaus teises Tarybų Sąjungoje, o jo 
asmenyje prieš visos geros valios rusų 
intelektualus. Jie savo drąsa ir auka pri
vertė mus, Lietuvos katalikus, naujai pa
žvelgti į rusų tautą".

„1975-aias metais jūs apsilankėte Vil
niuje išreikšti solidarumą su ten teisiamu 
Sergiejumi Kovaliovu, kuris taip pat rė
mė okupuotus lietuvius. O 1979 m. rug
pjūčio 23 dieną jūs nedviprasmiškai pa
sisakėte už pabaltiečii) laisvą apsispren
dimą. Drauge su Arina Ginzburg, Malva 
Landa, Viktoru Nekipelovu ir Tatjana 
Velikanova jūs pasirašėte pareiškimą, re
miantį tą dieną Maskvoje paskelbtą 45 
lietuvių, latvių ir estų memorandumą, ku
riame jie pasmerkė Stalino-Hitlerio pak-

tą. Jūs pareiškėte: .Baltijos respublikos - 
Lietuva, Latvija ir Estija — buvo įjung
tos į SSRS, neatsižvelgiant į tų kraštų 
gyventojų norų; jų įjungimas buvo iš 
esmės SSRS-os armijos okupacijos išda
va.

„Palaikydami lygias teises ir tautų ap
sisprendimą, gerbdami kiekvienos tautos 
teisę laisvai nuspręsti savo likimą, mes 
manome, kad dabartinėje istorinėje padė
tyje Lietuvos, Latvijos ir Estijos apsi
sprendimo klausimas turi būti išspręstas 
visuotinės gyventojų apklausos būdu 
kiekviename tų kraštų ir tokiomis sąly
gomis, kad būtų užtikrintas laisvas tau
tos valios pareiškimas.

„Mes remiame Lietuvos, Estijos ir Lat
vijos gyventojų kreipimąsi, kuriuo sie
kiama ištirti kaip buvo pažeista tų gy
ventoji) teisė laisvai apsispręsti ir nepri
klausomai tvarkyti savo likimą.

„Lietuviai, su atjauta sekę kiekvieną 
jūsų kančios kelio tarpsnį, sveikina jūsų 
išleidimą iš Gorkio. Jų akimis, laimėjo 
moralinis spaudimas, viešoji pasaulio nuo
monė, kurios ir totalitarinės valstybės ne
gali ignoruoti. Jus paleidęs Gorbačiovas 
mėgina iš to pasipelnyti, bet jo KGB ir jo 
okupacinis režimas ir toliau persekioja 
lietuvius už tai, kad jie drįsta galvoti, kal
bėti ir veikti už savo ir savo tautos teises. 
Kai kurie jų tebevargsta kalėjimuose ir 
Gulago stovyklose. Jūs žinote jų pavar
des.

„Lietuviai sveikina ir jūsų nenuilsta-

mas pastangas atkreipti pasaulio (ir Gor
bačiovo) dėmesį j „sąžinės kalinius“ Ta
rybų Sąjungoje. Užsienio koresponden
tai citavo jūsų neseniai pasakytus žodžius, 
jog Tarybų Sąjungoje dabar tesą keletas 
tūkstančių kalinių — nedidelis skaičius 
tokiai didelei šaliai, bet svarbi principinė 
problema.

„Prisimindami jūsų žodžius apie laisvą 
apsisprendimą ir svetimųjų okupaciją, 
mes žinome, kad jūs sutiksite su mumis, 
jog okupuotos tautos nariai yra belaisviai 
pilna to žodžio prasme. Beveik šeši mili
jonai tokių belaisvių yra Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Jų dar daugiau kitose 
sovietinėse respublikose, nes ir ten žmo
nėms neleidžiama pasinaudoti laisvo ap
sisprendimo teise. Mes tikime, kad jūs pa
sisakysite apie tuos belaisvius ir jų tei
sę nuspręsti savo likimus“.

(Elta)

KANADOS SPRENDIMAS
KARO NUSIKALTĖLIAI BUS

TEISIAMI

Teisėjo Deschenes komisija pagaliau 
j j įteikė vyriausybei galutinai paruoštą pra- 
,£[ nešimą, kurį teisingumo ministeris Hnaty- 

shyn paskelbė parlamente š.m. kovo 12 d. 
(pavardės nebuvo paskelbtos). Drauge su 
pranešimu buvo paskelbtas ir vyriausybės 
nutarimas priimti tiktai kai kurias Des
chenes komisijos rekomendacijas, būtent: 
teisti 20 asmenų, kurių byloms yra pa
kankamai medžiagos (tai bus pavesta 
RCMP policijai ir teisingumo ministeri
jai); teisti ne tiktai nacių karo nusikaltė
lius, bet ir visus kitus karo nusikaltėlius 
bei asmenis, nusikaltusius žmonijai; per
tvarkyti baudžiamąjį kodeksą, kad tokios 
bylos galėtų būti keliamos Kanadoje. Vy
riausybė atmetė komisijos rekomendaci
ją palengvinti karo nusikaltėlių išdavimą 
Izraeliui arba Sov. Sąjungai. Karo nusi
kaltėliai, pagal pakeistą įstatymą, bus 
Siami Kanadoje. Įstatymo pakeitimui 
kės 2-4 metų.

Deschenes komisija peržiūrėjo apie 
atmetė, li- 
nusikaltė- 
tyrimui. 
paaiškėjo,
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atvejų, kurių daugiau kaip 600 
tusius 238, įskaitant 20 rimtų 
lių, rekomendavo tolimesniam

Iš vyriausybės pareiškimo
kad Kanadoje OSI nebus steigiama. Tar
dymo darbas bus pavestas HCMP ir tei
singumo ministerijai. Iš Sov. Sąjungos 
gauti nusikaltimo įrodymai bus priima
mi, jeigu jie bus specifiškai patikimi ir 
lies sunkius karo nusikaltimus.

Tautinės grupės yra gana patenkintos 
Deschenes komisijos pranešimu bei vy
riausybės nutarimu, kuris atsižvelgė ir 'į 
tautinių grupių pageidavimus. Taigi visa 
tautinių grupių akcija Deschenes komisi
jos reikalu buvo reikšminga.

(„Tėviškės Žiburiai“)
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Lenkijos valdžiai susitarus su katalikų 
Bažnyčios atstovais, Varšuvoje yra įkur
tas bendras spaudos centras, kuris rūpin
sis pasaulinės spaudos, radijo ir televizi
jos informavimu apie Popiežiaus Jono 
Pauliaus Il-ojo vizito Lenkijoje eigą šių 
metų birželio 8-14 dienomis. Spaudos cen
trui vadovaus lenkų oficialios spaudos 
agentūros „Interpress“ direktorius Grze- 
lak ir Lenkijos vyskupų konferencijos 
spaudos biuro direktorius kunigas Ors- 
zulik, kuris jau dviejų ankstesniųjų Po
piežiaus vizitų Lenkijoje metu informavo 
užsienio spaudą apie vizitų eigą.

GIMTOJI KALBA
Prieš porą metų „Europos Lietuvyje“ 

buvo rašyta apie nepaprastą Baltarusijos 
mokslininko studiją, pavadintą „Gimtoji 
kalba ir moraliai-estetinis progresas“. Tas 
raštas slaptu keliu pateko į Vakarus ir 
čia buvo paskelbtas. Baltarusijos Mokslų 
Akademijos nario prof. A. Bembelio 
mokslinis darbas, kuriame buvo kalbama 
apie baltarusių kalbos apverktiną padėtį 
Baltarusijos sovietinėje respublikoje, bu
vo padaugintas ir išplatintas Londone.

Šiais metais Vakaruose buvo gauti du 
nauji dokumentai, kurių turinys gali būti 
■įdomus ir lietuviams. Pirmas dokumen
tas yra laiškas draugui M.S. Gorbačiovui, 
parašytas 1986 m. gruodžio 15 d. Minske 
ir pasirašytas dvidešimt aštuonių žinomų 
Baltarusijos kultūros veikėjų, tarp kurių 
žymūs rašytojai, žurnalistai, istorikai ir 
1.1. Antras dokumentas — tai aukščiau 
minėto prof. A. Bembelio „Atviras laiš
kas“ M.S. Gorbačiovui, iš kurio paaiškėjo, 
kad mokslinio darbo autorius smarkiai 
nukentėjo, nors tas darbas Londone buvo 
paskelbtas be autoriaus žinios. Jis buvo 
atleistas iš darbo ir pašalintas iš komunis
tų partijos. Dabar, pasinaudodamas Gor
bačiovo garsinamu „glasnost“ principu, 
prof. A. Bembelis prašo jo bylą peržiūrė
ti aukščiausiuose partijos organuose.

Bet pažvelkime į pirmąjį dokumentą, 
kuris buvo parašytas taip pat „glasnost“ 
sąlygomis. To dokumento autoriai krei
piasi į TSRS KP gen. sekretorių Michailą 
Sergejevičių Gorbačiovą „labai jaudinan
čiu klausimu, dėl baltarusių kalbos liki
mo." Laiške sakoma: „Kalba — tautos 
siela, aukščiausias jos kultūrinės gyvybės 
pasireiškimas, pilnaverčio dvasinio eg
zistavimo pagrindas. Su kalbos išnykimu 
silpsta, dingsta kultūra; tauta, kaip tau
tiniai istorinis organizmas, kaip pasaulio 
civilizacijos sudėtinė dalis, nustoja egzis
tuoti“.

Toliau aiškinama, kad baltarusių kalba 
praėjo ilgą ir sudėtingą vystymosi kelių. 
Vienu laiku baltarusių kalba šauniai tar
navo savo tautai — viduramžių laikais ji 
turėjo valstybinės kalbos statusą, davė 
pasauliui baltarusių literatūros pavyz
džius. Iš kitos pusės, sunkiais laikais bal
tarusių kalba buvo niekinama ir žemina
ma.

Revoliucijos metu buvo vilčių, kad bal
tarusių kalba atgaus sau prideramą vie
tą, bet „asmenybės kulto laikotarpyje“ ir 
1930-taisiais represijų metais baltarusių 
kultūra nepataisomai nukentėjo. Neatsi
žvelgiant į visą tai, po paskutinio karo 
Baltarusijos respublikos teritorijoje vis 
dar buvo gan platus mokyklų su dėstoma 
gimtąja kalba tinklas. Vėliau, 1950-tai- 
siais metais baltarusių mokyklos miestuo
se pradėta likviduoti, periodiniai leidiniai 
pradėta spausdinti rusiškai, o gimtoji 
kalba buvo išstumiama beveik iš visų 
viešo gyvenimo sričių. Per pastaruosius 
du dešimtmečius tas procesas dar susti
prėjo. Baltarusių mokyklų padėtis žymiai 
pablogėjo ir kaime, šiuo metu jos yra 
tik nominaliai baltarusiškos, nes daugu
mas dalykų, ypač aukštesnėse klasėse, 
dėstoma rusiškai, šimtai kaimo mokyklų 
jau oficialiai paverstos mokyklomis su 
dėstomąja rusų kalba, šiais metais tik

BALTARUSIJOJE 
ketvirtadalis mokinių pradinėse klasėse 
naudoja baltarusių kalbos abėcėlę.

Gimtosios kalbos padėtį knygleidyboje 
vaizdžiai parodo dailiosios literatūros lei
diniai. Baltarusijos leidyklos 95 nuošim
čius visų knygų išleidžia rusų kalba. Bal
tarusijoje praktiškai negamina jokio fil
mo baltarusių kalba. Ta kalba nenaudoja
ma, nei partinėse organizacijose, nei val
džios 'įstaigose. Kaip reakcija į tą padėtį, 
visuomenėje paskutiniu laiku daugiau 
pasireiškia tautinis susipratimas. Tuos, 
kurie kalba baltarusiškai, pareigūnai lai
ko „nacionalistais“. Todėl viešai kalbėti 
baltarusiškai gali tik tie, kurie turi pa
kankamai pilietinės drąsos.

„Mes pergyvename sudėtingą laikotar
pį baltarusių tautos istorijoje, laikotarpį, 
kuris reikalauja ypatingų priemonių, kad 
išgelbėjus gimtąją kalbą, gimtąją kultūrą 
ir, pagaliau, pačią baltarusių tautą nuo 
dvasinės mirties. Mūsų nuomone, padėčiai 
išgelbėti reikia imtis tokių priemonių:

1. įvesti baltarusių kalbą į partinių ir 
valdžios įstaigų darbą;

2. 'įvesti baltarusių kalbos ir literatū
ros egzaminus į Baltarusijos vidurinių 
mokyklų programą;

3. įvesti tokius pat egzaminus stojant 
į visas Baltarusijos aukštąsias mokyklas“.

Baltarusių kalba yra vienas iš Baltaru
sijos tautos valstybingumo egzistencijos 
pagrindų, todėl ji turi būti apsaugota 
įstatymais. Reikia atnaujinti esamus ka
drus, kurie nesidomi baltarusių kalba 
aukštojo ir vidurinio mokslo ministerijo
se, kultūros ministerijoje ir kitur.

Prie laiško yra priedas, kuriame išdės
tyti pasiūlymai kokiu būdu pagerinti 
gimtosios kalbos, kultūros ir patriotinio 
auklėjimo padėtį Baltarusijos respubliko
je.

KONGRESMENAS M1LLERIS 
PROTESTUOJA DĖL 

NIJOLĖS SADl'NAITĖS SULAIKYMO
Kongresmenas John Miller iš Washing- 

tono valstijos, sužinojęs iš Lietuvių Ka
talikų Religinės šalpos apie Nijolės Sa- 
dūnaitės sulaikymą Vilniuje tuoj pareiškė 
protestą sovietų ambasadoriui JAV-se 
Dubyninui. Balandžio 9 d. datuotame laiš
ke Dubyninui jis rašė:

„Man teko sužinoti, kad balandžio 2 d. 
sovietinė valdžia dviem valandom Vilniu
je, Lietuvoje, sulaikė katalikę veikėją 
Nijolę Sadūnaitę. Mano žiniomis, Sadū- 
naitė buvo paleista su grasinimu, kad ji 
vis dėlto bus traukiama baudžiamojon at
sakomybėn dėl slapstymosi nuo tarybinės 
valdžios, kuri, jos įsitikinimu, žadėjo ją 
suimti už jos religinę bei politinę veiklą.

„Būčiau dėkingas gavęs paaiškinimą 
Sadūnaitės klausimu. Jeigu mano žinios 
yra tikslios, tai klausimas kyla, kokiu bū
du tai derinasi su Generalinio sekreto
riaus Gorbačiovo „glasnost“ politika?

„Tikėkime, kad paaiškės, jog Sadūnai
tės suėmimas buvo apgailėtina išimtis ir 
kad kriminalinio nuteisimo grėsmė bus 
kuo greičiau panaikinta.

„Labai lauksiu Jūsų atsakymo", baigia 
kongresmenas savo laišką.

(LIC)

SIUNTINIAI
SIUNTINIU I LIETUVĄ 

SIUNTĖJAMS
Sovietų Sąjunga pranešė visiems kraš

tams, priklausantiems Tarptautinei pašto 
unijai, kad nuo gegužės 1 muito deklara
cijos formos siuntiniams turės būti pildo
mos prancūzų ar rusų kalbomis, šių in
formaciją Lietuvių Informacijos Centrui 
perdavė Walter Duka, JAV pašto vicedi
rektorius, su kuriuo LIC vedėja Gintė 
Damušytė kartu liudijo JAV Kongreso 
apklausoj apie sovietų pašto pažeidimus.

Sovietai taip pat perspėjo, kad nuo ge
gužės 1 visi siuntiniai su neteisingai už
pildytomis muito formomis iš viso nebus 
priimami, bet automatiškai atmetami ir 
grąžinami.

Tame pačiame komunikate sovietai pa
brėžė, kad kiekvienas siunčiamas daly
kas ir jo vertė turi būti atskiru sakiniu 
apibūdintas ir pažymėtas. Bendri prekių 
užvardinimai, kaip „drabužis", „kosme
tika", ir pan. nėra priimtini.

Sovietai teigia, kad jie šias taisykles 
įveda „išvengti laiko gaišinimo muito for
malumuose ir pagreitinti pašto ekspedija
vimą“. Sovietai irgi tvirtina, kad naujieji 
reikalavimai pilnai atitinka Tarptautinės 
pašto unijos reikalavimams.

JAV pašto centrinė jau nuo š.m. balan
džio 15 d. įvedė naująsias sovietų taisy
kles su tikslu, kad dabar siunčiami siun
tiniai, kurie pasieks Sovietų Sąjungą iki 
gegužės 1 d„ pilnai išpildytų sovietų rei
kalavimus. Kitaip siuntėjai praras ne tik 
pašto išlaidas, bet ir bus priversti sumo
kėti siuntinio sugrąžinimo mokestį.

1984 m. sovietai sustabdė siuntinių 
siuntimą per persiuntimo kontoras: per 
jas Lietuvos žmonės galėjo gauti iš už
sienio siuntinių siuntėjų apmokėtais mui
tais. Dabar nepaprastai aukštus muitus 
apsimoka patys gavėjai. Vienintelė likus 
galimybė siųsti siuntinius į Lietuvą,būtent 
tiesiog per paštą, dar daugiau apribota 
naujais sovietų reikalavimais.

JAV pašto centrinė protestavo, kad so
vietai apie tai nepranešė anksčiau. So
vietai į protestą nereagavo.

(LIC)

LAIŠKAS GORBAČIOVUI
Žmogaus teisių gynybos sąjūdis „Char- 

tija-77“, Čekoslovakijoje, pasiuntė laišką 
Sovietų komunistų partijos generaliniam 
sekretoriui Gorbačiovui, kuriame sovie
tinė valdžia raginama pašalinti savo ka
rines pajėgas iŠ Čekoslovakijos ir krašte I 
dislokuotas brandulines raketas. Sovietų 
kariuomenės ir jos turimų branduolinio 
ginklo pašalinimas iš Čekoslovakijos, pa
žymi laiške „Chartijos“ sąjūdis, teigia
mai atsilieptų į padėtį ne tiktai pačioje 
Čekoslovakijoje, bet ir visoje Europoje.

LIETUVIU DELEGACIJA 
SUSITIKO SU POPIEŽIUM

Popiežiui besilankant Argentinoje, vie
tos lietuviai neturėto progos atskirai su
sitikti su šventuoju Tėvu, bet Popiežiui 
Buenos Airese pasimatant su vietos len
kų bendruomene, tarp kitų tautybių at
stovų buvo pakviesta ir lietuvių delegaci
ja. Ji asmeniškai įteikė Jonui Pauliui II- 
jam laišką, kuriame Argentinos lietuviai 
dėkoja Popiežiui už jo pastoviai reiškia
mą palankumą Lietuvai ir lietuvių tautai, 
prašo ir ateityje neužmiršti Lietuvos ir 
jos Bažnyčios reikalų, laiminti Lietuvą, 
visus jos sūnus ir dukras kaip tik šiais 
metais krašte ir visame pasaulyje atžy- 
minčius krikščionybės 'įvedimo jų tėvynė
je šešių šimtų metų jubiliejų.

KINO PASAULYJE Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

DEMONSTRACIJOS LENKIJOJE

Kai kuriuose Lenkijos miestuose prasi
dėjo darbo žmonių protesto demonstraci
jos prieš buitinių prekių kainų pakėlimą. 
Spaudos agentūrų žiniomis, Krokuvoje 
įvykusioje manifestacijoje dalyvavo keli 
šimtai žmonių. Milicija sulaikė kelis de
monstrantus, bet nesiėmė griežtesnių 
priemonių prieš kitus demonstracijos da
lyvius. Kito pobūdžio manifestaciją Var
šuvoje surengė kitaminčių sąjūdis „Taika 
ir laisvė“. Manifestantai Varšuvos miesto 
centre išdalino tūkstančius lapelių, ku
riuose protestuojama prieš kitaminčių 
areštus Vengrijoje ir Čekoslovakijoje ir 
reikalaujama jų išlaisvinimo. Suimtieji 
kitaminčiai buvo apkaltinti ryšių palai
kymu su pogrindyje veikiančia lenkų ne
priklausoma profesine sąjunga.

STREIKAI JUGOSLAVIJOJ

Jugoslavijos seimo federacinė taryba 
įvedė kai kuriuos pakeitimus valdžios pa
skelbtame įstatyme, pagal kui'į darbo 
žmonių užmokesčio didinimas yra susijęs 
su pramonės produktyvumo augimu. Pro
testuodami prieš šį įstatymą darbininkai 
Jugoslavijoje kovo mėnesį buvo paskelbę 
plataus masto streikus.

LĖKTUVAS NUKRITO VIETNAMO 
DŽIUNGLĖSE

Ką daryti lėktuvui nukritus Vietnamo 
džiunglėse? — Stengtis išeiti iš džiunglių, 
pakliūti į miestą. Dar geriau, jei rastų‘-i 
laisvas kambarys garsiame „Hilton“ vieš
butyje.

Lėktuvas nukrito džiunglėse, bet vie
nam vyrui sulaužyta koja, negalėjo eiti. 
Jie skrido dviese. Sužeistąjį begelbstint, 
užeina apylinkėje buvę vietnamiečiai ir 
sužeistąjį nušauna, nes jiems perdaug 
vargo. Sveiką lakūną, įrėmę šautuvą nu- 
garon, nuvaro į Hanoi, atiduoda Vietnamo 
kariuomenei.

Taip pradedamas amerikiečių filmas 
„The Hanoi Hilton ". Rankraščio autorius 
ir filmo direktorius Lionel Chetwynd 
duomenis rinko pas daugelį amerikiečių, 
apie 1964 metus kariavusių Vietname, 
taip ar visiškai panašiai pergyvenusius 
karą.

JAV-jų aviacijos lėktuvą nušovė prie 
Tonkin įlankos, išlikusį lakūną ėmė tar
dyti.

Belaisvi lakūną kankino, badu marino, 
mušė, laikė vienutėje, niekino. Jo arti
miausi draugai buvo maži driežai, ropo- 
jantieji kambarėlio sienomis. Nesutin
kantį bendrauti su priešu, paguldo ant na
rų, kojas suveikia mediniais varžtais.

Gerokai vėliau sužino, kad tenai lai
komi dar trys amerikiečių lakūnai. Jam 
pavyksta susisiekti. Laipsniu vyriausias 
įsako nebendrauti su priešu, priešintis, 
stengtis pabėgti, vienas kitam pagelbėti.

Vietnamiečiai kaltina, kad JAV-jos nė
ra paskelbusios karo, todėl į nelaisvę pa
imtus lakūnus ir kitus amerikiečius ne
skaito karo belaisviais, o banditais, nusi-

kaitusiais Vietnarnui. Aiškina gražiuoju 
ir piktuoju, ragina pasirašyti. Po ilgų kan
kinimų, kai kurie lakūnai neišlaiko, pasi
rašo jiems pakištus popierius prieš JAV- 
jas. Net lakūnų pulkininkas palaužiamas. 
Jis dar spėja ištarti: „pasižiūrėkite į ma
ne ir nepasitikėkite manimi“.

Belaisvių skaičius daugėja, pasiekia 
apie šimtą amerikiečių. Atvaro juodą la
kūną, vietnamiečiai pirmą kartą pamato 
negrą, iš jo juokiasi.

Vietnamiečiai suorganizuoja spaudos, 
televizijos konferenciją, tenai dalyvauja 
iš JAV-jų atvykę raudonieji, ragina pri
sipažinti nusikaltimus.

Pagaliau Paryžiuje pasirašoma taikos 
sutartis. Daug iškentėję lakūnai sulaukia 
amerikiečių lėktuvo. Jiems karas baigiasi.

Autorius rankrašti rašė ilgai, nes uoliai 
rinko papildomus duomenis. Filmas doku
mentinis. Parašęs, apie dešimtį metų ne
galėjo surasti gamintojo, visi išsisukinė
jo, kad tokie filmai nebus įdomūs, kažin 
ar verta rodyti priešų darytuskankinimus. 
Amerikiečiai matomi tik pralaimėtojų ei
lėse, tai gali menkinti amerikiečių mora
lę. Pagaliau atsirado Cannon Films, Inc., 
įdomiai pagamino. Kaip ir buvo numaty
ta, spaudoje atsirado kontraversinių aiš
kinimų.

Svarbesnieji vaidintojai: Michael Mo
riarty, John Edwin Shaw, Ken Writht, 
Paul Le Mat, David Soul, Stephen Davies 
ir eilė kitų. Filme rodomi Kubos tardy
tojai, iki tol amerikiečiai nežinojo, Kad 
komunistinė Kuba talkino Vietnamo kare.

Kompozitorius Jimmy Webb. Režisie
riai Menahem Golan ir Voram Globus.

Filmas neaukština, neidealizuoja karo, 
bet parodo, kas gali atsitikti belaisviams. 
Tuo atžvilgiu įdomus.
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Aš čia pateikiu keletą pasiūlymų, lais
vai apibrėžtų ir pagrįstų šiais mano įsiti
kinimais:

1. Šio krašto lietuvių „antroji generaci
ja" neturės tokio skaičiaus susidomėju
sių žmonių, kurie galėtų tęsti Liet. Ben
druomenės veiklą šiandieniniu mastu;

2. Iki šio šimtmečio pabaigos lietuvių

D. BRITANIJOJE — KELETAS 
JOS ATEITIES

parduoti, pi, 
kurie geriau
ir pareigai į
Sodybon, p}

KAS—KADA—KUR

pas kun.

tradicinė
— rugpjū-

Motinos dienos minėjimas Vasario 16 
gimnazijoj — gegužės 2 d. Rengia Romu
vos Liet. Moterų klubas. Paskaitininke — 
V. Pancerienė, solistė — V. Hermanaitė- 
Sarach. Veiks bufetas, muzika ir šokiai.

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Stuttgarte — gegužės 29-31 d.

Vasario 16 Gimnazijos kelionė autobu
su i Romą — birželio 25 d. Grįžimas lie
pos 1 d. Norintieji vykti kreipiasi į Vasa
rio 16 Gimnaziją. Tel. 06256-322.

Kelionė į Romą iš Stuttgarto — auto
busas išvažiuos birželio 24 d. ir grįžtama 
po penkių dienų. Registruotis 
K. Senkų. Tel. 0711-2622839.

LSS Europos Rajono 38-oji 
vasaros stovykla — liepos 25
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

D. Britanijos lietuvių kelionė j Romą
— birželio 25 — liepos 2 d.

IJet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladlbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 
24 d., sekmadienį. Nuo Lietuvių bažny
čios išvykstama 8.30 vai., nuo Lietuvių 
Namų — 9 vai. Rengia Londono Lietuvių 
parapija.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptone, Civic Hall patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

AUKA VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Kanadietis prof. K. Lederis, lankyda

masis Londone, paaukojo Vasario 16 Gim
nazijai 100 kanadiškų dolerių.

Londonas
LATVIŲ CHORO KONCERTAS

Gegužės 17 d„ sekmadienį, 18 vai., 
Ukrainiečių Klubo patalpose, 154 Holland 
Park Avenue, rengiamas Londono latvių 
choro koncertas. Programoje latvių kom
pozitorių dainos.

Įėjimas 2, 3.50 sv., įskaitant atsigaivini
mo gėrimus.

Visi kviečiami dalyvauti.

Sodyba
PAVASARIO SĄSKRYDIS 

SODYBOJE
Tradicinis D. Britanijos lietuvių pa

vasario sąskrydis Lietuvių Sodyboje šiais 
metais bus gegužės 23-25 dienomis.

DBLS 40 metų sukakčiai atžymėti, sek
madienį. gegužės 24 d. prie paminklinio 
kryžiaus kun. A. Geryba atnašaus šv. 
mišias ir pasakys progai pritaikytą pa
mokslą. Po pietų bus sporto žaidynės, tau
tiniai šokiai ir Sąjungos veteranų pasikal
bėjimai apie praeitį.

Norintieji Sodyboje apsistoti savait
galiui, prašomi užsisakyti kambarius pas 
Sodybos vedėjų.

NAUJAS PASTATAS
Skautų stovyklos Sodyboje pagerini

mui, Antanas Ivanauskas ir Jonas šleper- 
tas prie stovyklos virtuvės pastatė naują 
pastatą, aptvarkė ir pačią skautų virtuvę.

Gloucesteris
MIRĖ A. MYKOLAITIS

Gauta žinia, kad mirė Antanas Myko
laitis, laidotuvės buvo balandžio 28 d. iš 
St. Peters bažnyčios Gloucester.

1 Angliją jis atvyko 1947 m. ir pasku
tiniu metu gyveno Gloucesteryje, Angli
joje.

VISI KVIEČIAMI!
LITHEX-87

Gegužės 1 — 4 dienomis
JAUNIMO SAVAITGALIS 

SODYBOJE

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. Į
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto-1 ve*k®ju skaičius D. Britanijoje labai sū

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo-j1113^5' nes išmirus senesniesiems, jaunieji 
jnonę. Iar naujai atvykę iš Lietuvos neužims jų

1 vietos;
3. Mano gyvenimo ar sekančios gene

racijos laiku, Lietuva neatgaus nepriklau
somybės. Dėl to reikia turėti stiprią or
ganizaciją, kuri išliktų ir 21-me amžiuje 
ir jos balsas būtų girdimas D. Britanijoje.

Turėdamas omeny šias mintis, aš siū
lau, kad tai būtų dabar visų svarstoma, 
modifikuojama ir metų ar kelių laikotar
py priimta, jei norima, jog lietuvių orga
nizacija šiame krašte išliktų.

Pirma, DBLS. LNB ir DBLJS turi rim-
Septintasis DBLJS savaitgalis su labai I apsvarstyti savo ateitį, veiklos paskir- 

įvairia programa įvyks gegužės 1-4 die- I ‘i' Man atrodo, jog dabartiniam mūsų su- 
nomis Lietuvių Sodyboje. I siorganizavime turime mažiausiai dvi

Į Sodybą yra pakviestas Londono uni- I svarbias problemas, kurios gresia šių or- 
versiteto prof. James Dingley, kuris skai- I ganizacijų ateities veiklai. Pirmiausia, 
tys mūsų jaunimui paskaitą apie vidurį-Į Pa^* DBLS ir LNB santvarka, joje žir
nių amžių Lietuvą. Į bantieji asmenys ir jų kalba, sudaro kliū-

Vakarais bus pasilinksminimas, kaukių Į tis, dėl kurių „antroji generacija , norin- 
balius kabaretas ir kt.

Jaunimas prašomas iš anksto užsiregis
truoti ir užpildyti anketą, kurią galima Į rimto tikslo toliau egzistuoti, 
užsisakyti pas Reginą Puodžiūnaitę, pa
skambinus telefonu 01-385 7057.

Visi kviečiami atvykti susipažinti 
jaunimo veikla ir pasiklausyti 
bei dalyvauti debatuose.

Programos koordinatorius — 
džiūnas.

Administracija ir registracija 
Blinstrubas (Tel. 0494-449789).

Rengimo koordinatoriai — R. 
naitė ir A. Kuliukas.

Nottinghamas

su
paskaitų

V. Puo-

A.

Puodžiū-

čioji įsijungti ir dirbti, negali pritapti. 
Antra, man atrodo, kai DBLJS-gai nėra 

Dauguma 
I narių jau peržengė 25-rių metų ribą ir 
jie tikrai nebėra „jaunuoliai“. Labai ma
ža yra jaunesnių, kurie norėtų veikti. De
ja, nors ir buvo dedamos didelės pastan
gos, nepavyko daugiau tokių įtraukti. Tai 
ką dabartiniai DBLJS-gos nariai turėtų 
daryti? Likti „jaunuoliais“ ir toliau, ne- 
prisiimant jokių bendruomenės pareigų, 
kurias turėjo perimti jau prieš eilę metų? 
Nejaugi jie niekad tinkamai neįsijungs 'į 
lietuvišką bendruomenę?

Todėl aš siūlyčiau radikalų pakeitimą 
DBLS, LNB ir DBLJS veikloj ir jų įsta
tuose. DBLJS, kokia ji dabar yra, turėtų 
nustoti veikus. Galbūt galėtų veikti „Jau
nimo Sąjunga“, tikra tų žodžių prasme,

- kurią sudarytų užinteresuotas jaunimas.
- DBLS ir LNB turėtų radikaliai pakeisti 

savo santvarką. Siūlyčiau „dviejų instan-
. cijų“ sistemą, panašiai kaiip britų parla-
■ mente. Žemesniąją instanciją sudarytų
■ komitetas (valdyba), renkamas kasmet, 

gal iš septynių asmenų. Į komitetą turėtų 
įeiti žmonės iš abiejų generacijų, posė
džiuose naudotų anglų kalbą. Jie būtų at
sakingi už LNB reikalus ir taip pat už 
visos bendruomenės veiklą ir ateities pla
nus. Jie galėtų vadovautis dabartiniais 
DBLJS įstatais, taip pat galėtų priimti ir 
tinkamus anglus, besidominčius mūsų 
reikalais.

Aukštesniąją instanciją sudarytų senes
nės kartos lietuviai, kurie posėdžiuose kal
bėtų lietuviškai. „Vienybės" klubo nariai 
ar kiti senesnieji būtų renkami į tą komi
tetą DBLS tvanka, t.y. du iš septynių kas
met. Tie „seniūnai“ turėtų veto teisę ir 
prižiūrėtų žemesnės instancijos komiteto 
veiklą, pvz., susirinkdami kas ketvirtį me
tų. Jei žemesnės instancijos komitetas tu
rėtų kokių nesutarimų ar neaiškumų, ga
lėtų kreiptis į „seniūnus“. Kitas detales 
nesunku būtų formuluoti.

Tokiu būdu senosios generacijos lietu
viai matytų, kad jaunesnieji Bendruome
nės nariai galop perima atsakomybę už 
lietuviškos organizacijos veiklą. Jaunieji 
nesijaustų kalti, kaip iki šiol, neišmokę 
lietuvių kalbos ar net prisidėję prie lie
tuviškos organizacijos šiame krašte išny
kimo.

Tuo keliu einant, antrajai generacijai 
būtų duota galimybė jaustis tikrais DBLS 
ir LNB nariais, užtikrintas lietuvių ben
druomenės tęstinumas. Dabar jaunieji 
lietuviai nežino, kur jie priklauso.
Antra, aš esu 'įsitikinęs, jeigu aukščiau, 

minėti pertvarkymai būtų įvykdyti, DBLS 
ir LNB turėtų rimtai pagalvoti, kaip pa
naudoti savo turtą didesniam bendruo
menės gerbūviui, o ypatingai Lietuvai. 
Lietuvių Namai turėtų būti informacijos, 
priėmimų ir socialinis centras, vieta, ku
rioje atvykę svečiai galėtų trumpam ap
sistoti. Deja, dabar Lietuvių Namai tokių 
funkcijų neatlieka. Aš rimtai pagalvo- .

čiau, ar nevertėtų juos 
mažesnius ir pigesnius, 
tų mūsų i eikalavimams 
sinti Lietuvą. Investuoti
rant ją tinkamesnę pensininkams, gal 
tų perdaug ambicinga, bet latvių Catlįl 

. pe namai galėtų būti pavyzdžiu, ir j;| 
galima šio to pasimokyt. I

Trečia, 21-mame šimtmetyje D. Btį 
nijoje nedaug kas kalbės lietuviškai. j| 
nereikia abejoti. Tačiau mes turime 
tikrinti, kad Lietuvių Namuose liktų 
sa prieinama lietuvių kalbos medį, 
tiems, kurie norėtų jos išmokti. O tai 
tikrinti, mano nuomone, būtų geriau 
netolimoje ateityje įsteigti „Lietuvis, 
kalbančiųjų draugiją“, kuri būtų aį 
kinga ir prižiūrėtų Nidos spaustuvę,; 
tuvišką laikraštį ir kitus lietuviškus |®® 
dinius. Apskritai imant, mažėjant lietu 
bendruomenei, tuose leidiniuose tuą Is1 
daugėti anglų kalba turinio. Pradžioje "• 
leidiniai kalbų santykių būtų 50:50, er! 
vėliau jie pereitų grynai !į anglų kai 
Ta draugija savo nariams galėtų išlį® 
specialius lietuviškus leidinius. O jei vvl 
tai visuomet yra Jungtinės Amerii ;a’ 
Valstijos! P*

Ketvirta, lietuvių kultūra turi išliįva 
ji galiausiai skleis lietuvių vardą, net P3' 
tada, kai lietuviška spauda bus jau išj€s 
kusi D. Britanijoje. Pastangos sujuti 14 
žmones į didesnę bendruomenę yra getfoe 
bet turi būti atsargiai vykdomos ir 
realiai žiūrint, naudojama anglų kalbai3'

Žinoma, aš suprantu, kad kai knĮpra 
mano pasisakymai skamba labai skejtį I 
kai. Tačiau žiūrėkime realistiškai, kjfie: 
pamatysime lietuvių bendruomenę, str^ 
dedančią iš 80-mečių senelių, visokir ‘ 
būdais bandančių išlaikyti savo instiwyt 
jas, kurios neužilgo bus perimtos didlasl 
nių bendruomenių šiaurės Amerikoje. ral

Atvirai svarstykime problemas, kok:’ljo 
jos šiandien yra.

Algis Kuliukas ,gla 
jašj

Redakcijos pastaba O
Algis Kuliukas yra aktyvus D. Britain! 

jos Liet. Jaunimo S-gos narys, dalyvauji 
Pabaltiečių laisvės ir taikos kelioi 
Baltijos jūra, 1986 m. kovo mėn. 
notas Eugenijaus Kriaučeliūno 
premija.

Skaitytojai prašomi pasisakyti 
jo minčių ir pasiūlymų.
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KULTŪRINIS FESTIVALIS -----------------------------
NOTTINGHAME

ONE — Europos Pavergtųjų Tau-1 lVl£lIlClieSt©riS 
tų organizacija Nottinghame gegužės 
16 d., 7.30 vai. vak., Royal Concert 
Hall, rengia Kultūrinį Festivalį.

Programoje muzika ir tautiniai šo
kiai, kuriuos atliks estų, latvių, lietu
vių, lenkų ir ukrainiečių grupės.

Taip pat bus etninių grupių meno 
ir įvairių dirbinių paroda, kuri vyks 
ten pat nuo 3 vai. p.p. .

Įėjimas I, 2, 3, 4 svarai. Bilietai! ■ PADĖKA
gaunami: Royal Concert Hall Box Nuoširdus skautiškas ačiū nepailstan- 
Office ir Victoria Centre Box Office, tiems skautų rėmėjams ir pagalbininkams

Visi kviečiami gausiai atsilankyti. pp- a- Ivanauskui ir J. šlepertui, kurie 
Norintieji geresnių vietų bilietų, prašo- Į daug darbo įdėjo taip gražiai sutvarkyda- 

me iš anksto juos užsisakyti pas J. Kičą I mi skautų stovyklavietės virtuvę, o valdy- 
Tel: 0602 872251 (Pensininkams ir stu- bai už tam reikalui parūpintą medžiagą, 
deniams — 1 sv.). DBLS Boltono skyrius, per p. H.A. Vai-

I nes, skautų vasaros stovyklai paremti 
įteikė 10 sv. auką. Nuoširdi padėka sky
riaus pirmininkui ir nariams.

s. S.B. Vaitkevičius
LSS Europos Rajono Vadas

MOTINOS DIENA
Gegužės 2 d. Manchesterio lietuvių klu

bas rengia Motinos minėjimą. Paskaitą 
skaitys H. Vaineikis.

Prašome visus atvykti į minėjimą.
Rengėjai

PRANCŪZIJA
PAGERBTI SUKAKTUVININKAI IR 

PARODA

atsargos

ir kino 
Danutė

iltį 
eri;
Ri 
td 
ys 
ari

FILATELISTŲ DRAUGIJA 
„VILNIUS“

Ateinantis Draugijos susirinkimas įvyks 
gegužės 9 d., 3 vai. p.p., Židinyje, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham. 
Po einamųjų reikalų apsvarstymo, Drau
gijos nariai parodys kelioliką lapų Ne
priklausomos Lietuvos pašto ženklų. Visi 
vietiniai ir apylinkės lietuviai yra malo
niai kviečiami šiame susirinkme dalyvau-

Bradfordas
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 3 d., sekmadienį, 3.30 v.p.p., 
rengiamas MOTINOS MINĖJIMAS.

E. Navickienės paskaita, Nottinghamo 
grupė „Rūta" atliks meninę programą.

Bendra mamyčių ir tėvelių arbatėlė.
Maloniai kviečia visus dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Balandžio 11 d. įvyko boltoniškių prieš- 
velykinis susirinkimas. Skyriaus pirmi
ninkas padarė trumpą pranešimą apie 
DBLS metinį suvažiavimą ir pradėjo dis
kusijas apie velykinį pobūvį. Jis susirin
kimo klausė, ar verta ir toliau tokius po
būvius daryti, kadangi skyriaus narių ir 
todėl ir svečių skaičius kasmet mažėja.

Susirinkimas pareiškė, kad tokie suėji
mai visada praeina smagioje ir draugiš
koje lietuviškoje nuotaikoje.

Boltono lietuviai dar vieną kartą pra
leido labai malonų vakarą lietuviškoje 
draugystėje.

PAMALDOS
vai.,

vai.,

10 d., 11.15

12.15 vai.
13 vai.

Nottinghame — gegužės 3 d., 11.15 
minint Motinas.

Leicesteryje — gegužės 3 d., 14 
švč. Širdyje.

Bradforde — gegužės 3 d., 12.30 vai.
Nottinghame — gegužės

Židinyje.
Eccles — gegužės 10 d.,
Leeds — gegužės 17 d.,
Ketteringe — gegužės 10 d., 14 vai., šv. 

Eduarde.
Northamptone — gegužės 10 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame —• gegužės 17 d., 11.15 v., 

Židiny.
Derbyje — gegužės 17 d.

Bridge Gate.
Nottinghame — gegužės 24 

Židinyje.

14 vai.,

d., 11.15v„

v.p.p., prie 
Rd., 
pa-

ROŽINIS
Rožinis — gegužės 2 d., 4.30

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Chapel Ash. Wolverhampton. Vieta
siekiama iš autobusų stoties Nr. 513, va
žiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už Lietuvoje vargstančias, 
baudžiamas Motinas, mokinančias vaikus 
katekizmo. N. Narbutienė.

PAMALDOS ŠKOTIJOS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

Gegužės 3d. — šv. Luko bažn., Glasgo- 
ve, 2 v.p.p. Po to arbatėlė.

Kovo mėnesį trys lietuviai paryžiečiai 
sulaukė 65 metų amžiaus:

Kun. Jonas Petrošius, Lietuvių katalikų 
misijos Prancūzijoje galva, kuriam šv. 
Tėvas suteikė prelato titulą 600-ųjų Lie
tuvos krikšto metinių proga;

Antanas Moneys, pagarsėjęs mūsų 
skulptorius ir Jonas Tomkus, visuomenin
inkas, Prancūzijos kariuomenės 
karininkas.

Ta proga būrelis mūsų teatro 
artistų — Karolina Masiulytė,
Krištopaitytė (Kristo), Zigmas Basanavi
čius, Jonas Kristupas Moneys ir jų drau
gės bei draugai surengė Lietuvių katalikų 
misijos patalpose gražiai praėjusį minėji- 
mą-vakaronę.

Kitas to mėnesio įvykis Paryžiaus lie
tuvių gyvenime buvo skulptoriaus Anta
no Mončio ir dailininko Prano Gailiaus 
kūrinių paroda. Ji buvo surengta Antano 
Paliulio iniciatyva, jo rezidencijos patal
pose, Amerikos lietuvių daktarų grupės 
lankymosi Paryžiuje proga. Be svečių 
amerikiečių, parodoje gausiai atsilankė 
vietiniai lietuviai ir daug prancūzų.

Gražiai įsijungęs 'į Paryžiaus lietuvių 
gyvenimą ir veiklą, Arūnas Paliulis yra 
Amerikos lietuvis, gimęs Waterbury 
mieste. Jis jau trečius metus darbuojasi 
Paryžiuje, kaip vienos žymios JAV grūdų 
prekybos firmos atstovas.

Paroda buvo sėkminga ne tik savo po
puliarumu, bet ir komerciniu atžvilgiu. 
Dėka Arūno dinamiškos iniciatyvos, besi
grožint mūsų kūrėjų darbais, įvyko kul
tūrinis bendravimas ir suartėjimas su 
Amerikos daktarais, Paryžiaus meninin
kais ir meną mylinčia visuomene.

Po puikiai žiūrovų įvertintos parodos, 
skulptorius Antanas Moneys ir dailinin
kas Pranas Gailius pasiryžo atžymėti 600 
metų Lietuvos krikšto sukaktį savo dar
bų paroda plačiajai Paryžiaus publikai 
Šv. Eustachijaus bažnyčios pogrindinėse 
patalpose š.m. lapkričio mėnesį.

Vakarais ten vyks spektaklis pagal 
jolės Sadūnaitės dienoraštį.

Spektaklį parengė mūsų gabioji
teratė Ugnė Karvelytė, gerai žinoma 
Prancūzijoje, kaip viena iš didžiausių 
Pietų Amerikos literatūros žinovių. Ji 
darbuojasi garsioje Gallimard knygų lei
dykloje.
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PASKUBĖKIME! Italij 

Laikas greit bėga, bet KongreS"Con 
Fondo termometro gyvasis sidabrvili J 
nepasiekė dar nė tūkstančio. j60’00 

Jaunimas bando visokiais būdais sf'aus 
rinkti numatytą sumą, tačiau be mūs! Me 
visų pagalbos, neatrodo, kad jiemvusic 
tai pavyks. |yklo

Ilgai nelaukime, jei tik galime, pprad< 
siųskime tuoj pat bent kelis svanwatik 
INVESTUOKIME ATEIČIAI! tais

Čekius ir pašto perlaidas praša?yvaL 
siųsti DBLJS Kongreso Sąskaitoj1- fi 
(DBLJS Kongresas Account) 

adresu:
A. Blinstrubas 

120 Desborough Avenue 
High Wycombe 
Buckinghamshire 
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PADĖKA Maldi
Mylimą tėvą ir brolį a.a. Stasį MoWei!t:i‘ 

palaidojus, reiškiame nuoširdžią padėlfai^°j 
kun. J. Sakevičiui, vargonininkams, cikmgsl 
rui ir visiems tiems, kurie užsakė šv. MJ'1US11 
šias, prisiuntė vainikus, pareiškė užu*Į 
jautas, atvyko į bažnyčią atsisveikinti <as 1 
palydėti į kapus. Didelė padėka šeiminįangą 
kėms už paruoštą maistą.

Sūnus, seserys, brolis ir jų šeimos |
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