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PROTESTUOJA
KRYMO

TOTORIAI
Tūkstančiai pabaltiečių praėjusį sek

madienį, rugpjūčio 23 d. protestavo savo 
kraštų sostinėse, reikalaudami laisvės.

Kiekvienas demonstracijų dalyvis žino
jo, kad šis jo žygis gresia kalėjimu ir iš
trėmimu į Sibirą. Sovietų pakalikai ko
munistų partijos laikraštyje „Tiesa“, 
grasino straipsnyje „Kaip ir kam spren
džiami spąstai" moraline intimidacija 
vietinius gyventojus, norinčius demon
stracijoje dalyvauti ir apkaltino užsieny
je gyvenančius, būk tai, prisidėjusius per 
Vakarų spaudą ir radijo prie šių demon
stracijų įgyvendinimo. Pačiame aukš
čiausiame sovietų organe „Pravdoje“ pa
sirodė kritiškas straipsnis nurodantis, 
kad tautinis nacionalizmas yra priešin
gas vieningos ir galingos sovietų valsty
bės idėjai.

Nežiūrint visų šių moralinių varžtų ir 
asmeninės rizikos žmonės rinkosi šv. 
Onos bažnyčios aikštėje, Vilniuje, prie 
Laisvės paminklo Rygoje ir Taline reika
laudami panaikinti Molotovo-Ribbendro- 
po paktą, kuriuo remiantis visos trys Pa
baltijo valstybės buvo gėdingai Sovietų 
okupuotos.

Tuo pačiu metu, kai Vilniuje susirinkę 
lietuviai protestavo, šv. Kazimiero baž
nyčioje Londone, iškilmingose mišiose 
Londono lietuviai malda jungėsi su bro-

* Krymo totorių atstovai Maskvoje
, (organizavo demonstracijas, reikalauda- 

į susitikimo su sovietinės valdžios vir- 
g įnėrnis totorių problemom apsvarstyti. 
t neš kurį laiką įvykęs susitikimas su 

jkščiausiosios tarybos vicepirmininku 
įtorių atstovų nepatenkino, tad jie praė- 
(Sj savaitgalį surengė naują demonstra- 
ją prie Kremliaus rūmų, atsisakydami 

į. įiskirti, jei negaus leidimo pasimatyti
* (valdžios viršūnėmis. Demonstracija bu- 
, k nutraukta, kai totoriam buvo praneš-
* i, kad juos priims Sovietų prezidentas 

jromyko.
Krymo totoriai reikalauja, kad val- 

e iia atkurtų autonominę Krymo respub- 
, jų, kurią Stalinas panaikino Antrojo 
" (saulinio karo metu ir kad totoriam bū- 

leidžiama sugrįžti atgal į Krymą iš 
“ iir, taip pat Stalino įsakymu, jie buvo 

Įga ištremti į centrinės Azijos sritis. 
" (rėmimu metu žuvo apie šimtas tūkstan- 

iu totorių, apie 40 procentų bendro tuo- 
netinio totorių skaičiaus.

” Kruščovas buvo pasmerkęs šį Stalino 
sisikaltimą, bet totoriam niekad nebuvo 
rista sugrįžti į anksčiau jų apgyventas gi
rietas. Krymo totorių preblemai apsvars- 
rti Maskvoje yra sudaryta speciali val- 

16 tiška komisija, kurioje, tačiau, nėra to- 
'* irių atstovų. Totoriai reikalauja, kad 
* mnisijon būtų paskirtas vienas jų ats-

was.
1 Totorių atstovas Džemyliov pažymėjo, 
tai į Maskvą suvažiavusieji totoriai 
fe t o 1 i a u protesto akciją 
skalaudami, kad totoriam būtų pri- 
■įįintos iš jų atimtos teisės. Kiti veikė- 
■įaplankys centrinės Azijos sritis, kurio- 
Kbuvo jėga įkurdinti iš Krymo ištremti 

Koriai, juos supažinindami su totorių 
Hegacijos pokalbiais Kremliuje ir to
talų protesto akcijos tolimesniais pla-

at-

ii

Valdžios įsakymu beveik visi pastaruo
ju metu į Maskvą atvykę totorių atsto
ta buvo jėga išgabenti atgal į Uzbekis
taną ir kitas centrinės Azijos sritis, iš ku
rią jie buvo atvykę. Apskaičiuojama, kad 
Maskvon buvo suvažiavę apie tūkstantis 
totorių: dabar sostinėje liko jų tiktai 
apie šimtas. Vienam užsienio žurnalistui 
jasiteiravus pas milicijos pareigūną, ar 
įvyks totorių numatytoji nauja protesto 
demonstracija, pareigūnas atsakė, kad 
jokių totorių nematęs. Ismailovo parkas, 
ta totorių demonstracija turėjo 'įvykti, 
tavo apgultas milicininkų. Taip pat ir 
užsienio korespondentam buvo draudžia
ma prie parko prisiartinti. Maskvos gy
ventajam buvo įsakyta savo namuose to
talų nepriimti.
Sovietinė valdžia siekdama sutrukdyti 

įpie penkių tūkstančių totorių demon- 
taciją Yangiyul vietovėje, netoli nuo 
&bekistano sostinės Taškento, į demons
tracijai numatytą vietą pasiuntė ne tiktai 
Susius milicininkus, bet taip pat ir ka
rius su šarvuočiais. Milicininkam ii- ka
riam neleidus demonstrantam susirinkti 
miesto parke, kaip buvo numatyta, toto
rių minia nepabūgo ir dalinai 
demonstraciją 'įvykdė šalutinėse gatvėse. 
Pagal turimas informacijas, milicininkai 
taip pat bandė prisistatyti pas žymųjį to
torių veikėją Mustafa Džemilevą, siek
tai jam įteikti kvietimą apklausinėji
mui, bet grupė kitų totorių prie Džemi- 
kvo namų saugumo pareigūnam užstojo 
tolią. Uzbekistanas yra viena tų respu
blikų, į kurią Stalino įsakymu iš Krymo 
tavo ištremti daugiausia totorių.
Kaip praneša užsienio spauda, sovie

tinė valdžia galutinai nuslopino Krymo 
'dorių protesto akciją Maskvoje, kuria 
tavo reikalaujama, kad totoriam būtų 
teta iŠ centrinės Azijos sugrįžti atgal į 
Krymą. Šiomis dienomis sovietinis saugu
mas jėga išsiuntė iš Maskvos atgal į cen
trinę Aziją sostinėje dar pasilikusius to
talų atstovus. Sovietų vyriausybė suda- 
ė komisiją totorių problemai svarstyti, 
ačiau, valdžia jau dabar pranėšė, kad 
(ryme nebus atstatyta Stalino panaikin
ai autonominė totorių respublika. Ge
dausiu atveju pavieniam totoriam bus 
eidžiama vėl įsikurti Kryme iš kur Sta
ta) įsakymu jie buvo žiauriai ir mąsl
iai ištremti (VAT.R.)

Istoriją rašo paprastai tie, kurie yra 
valdžioje. Visi laimėti mūšiai, heroiški 
žygiai, teritoriniai laimėjimai dažniausiai 
aprašyti laimėjusios pusės, stengiantis 
iškelti savųjų vadų sumanumą, dorybes, 
gudrumą ir pramatymą Tuo pačiu paro
domas nugalėto priešo suktumas, žiauru
mas, savanaudiškumas, trumparegystė. 
Jei priešas ir turėjo kokių nors dorybių, 
kurios vienu ar kitu būdu buvo įamžin
tos, laimėtojas ar jo pavaldiniai ir rašei
vos, norintieji įrodyti savo pusės teisumą, 
stengėsi tai sunaikinti, ar parodyti nepa
lankioje šviesoje.

Darbartinių laikų istorikai visa tai su
prasdami, praeities 'įvykių šaltinius studi
juoja stengdamiesi įžvelgti priežastis ir 
aplinkybes, kuriose šaltinių paduodami 
faktai buvo užfiksuoti, kas juos užfiksa
vo, kokią rolę to laiko gyvenime vaidino 
pats užrašytojas, kokie buvo jo santykiai 
su įvykiuose aprašytais žmonėmis. Išlikę 
rašytiniai ‘šaltiniai yra pagrindai, kuriais 
istorikai remiasi interpretuodami praei
ties įvykius

Kitaip yra Sovietų Sąjungoje. Istorikai 
ir istorijos mokslas ten tarnauja komu
nistų partijai, tikriau sakant, tuolaiki
niams jos vadams. Stalinui pasidarius 
diktatorium, visi paminėjimai jo sulik- 
viduotų revoliucinių savo sėbrų, kaip 
Trockio, Kamenevo, Bucharino buvo iš 
istorijos vadovėlių, enciklopedijų išmesti. 
Viskas buvo perrašyta sudarant vaizdą, 
kad Stalinas buvo artimiausias Lenino 
bendradarbis vykdant revoliuciją. Buvo 
pataisytos netgi nuotraukos, rodančios 
Stalino nužudytus revoliucionierius sto
vint kartu su Leninu. Stalinui mirus ir 
valdžioj įsitvirtinus Chruščiovui, istorija 
vėl buvo perrašyta, parodant Chruščiovo 
nuopelnus „Didžiajame tėvynės kare“ 
Stalino rolę mažinant ir apkaltinant jį 
(teisingai) buvus priežastimi didelių nuo
stolių ir pralaimėjimų karo eigoje. Kei
čiantis Brežnevui, Andropovui, Černenkai, 
Sovietų Sąjungos istorikai, nespėjus pri
sitaikyti prie vieno sekretoriaus, turėda
vo vėl greitai persiorientuoti prie naujo 
režimo

Visi šie istoriniai žaksėjimai atsiliepia 
tik 'į Sovietų Sąjungos istoriją. Interpre
tuodami paskutiniuosius 50 metų prieš 
1917 metų revoliuciją, sovietiniai istori
kai stengiasi iškelti caro valdžios reak- 
cingumą, užkietėjimą, nepaslankumą ir, 
įgimtą išmintį. Rusų tautos ypatinga pa
dėtis Sovietų Sąjungos tautų tarpe dar 
labiau buvo pažymėta po Antrojo pasau
linio karo, kai Stalinas deklaravo, jog tik 
rusų tautos nuopelnais buvo nugalėtas 
Hitleris. Anksčiau pradėtas ir ypač karo 
metu iškeltas rusų tautos istorinių lai
mėjimų momentas buvo statomas pavyz
džiu kitoms tautoms. Buvo garbinami vi
si Rusijos carai pradedant Jonu Žiauriuo-

Demonstracijos Vilniuje, Rygoje ir Taline
liais Vilniuje ir prašė Viešpatį apsaugo
ti juos ir suteikti laisvę tėvynei Lietuvai.

Baltų Tarybos delegacija Londone, rug
pjūčio 23 d. apsilankė Vokietijos ir Sovie
tų ambasadose ir įteikė joms laiškus rei
kalaujančius atšaukti 1939 m. rugpjūčio 
23 d. pasirašytą Stalino-Hitlerio sutartį.

Sekmadienio vakare Redakciją pasiekė 
žinia, kad Vokietijos televizija rodė Vil
niuje ir Rygoje dienos metu vykusių de
monstracijų vaizdus. Dar vėliau iš oku
puotos Lietuvos gauta žinia, kad demon
stracijos Vilniuje ir Rygoje pavyko. De
monstracijose dalyvavo — Rygoje tarp 
5000 ir 8000, o Vilniuje ir Taline .po 2000 
tautiečių.

VLIKo Eltos žinių centre Strasburge, 
vietininkas Algis Klimaitis pranešė, kad 
čia suminėti demonstracijose dalyvavusių 
skaičiai yra teisingi, kad Maskvos tele
fonų centralė apsunkina bet kokį nasi- 
kalbėjimą su Vilniumi ir kad daugiau ži
nių ilš Lietuvos galime tikėtis vėliau.

3 vai. BBC radijo tarnyba žiniose pra
nešė, kad Rygoje prie Laisvės paminklo 
susirinkę latviai protestavo prieš 1939 m. 
pasirašytą Sovietų Sąjungos ir Vokieti
jos nepuolimo sutartį ir , reikalavo ją 
viešai paskelbti. Pagal Reuterio kores
pondento žinią Latvijoje protestavo 1000, 
Vilniuje — 500, o Taline — vos keli šim- 

DVEJOPA ISTORIJA
ju iki pat Rusiją Napoleono žygio metu 
valdančio Aleksandro. Rusijos tautiniai 
didvyriai, generolai, karvedžiai, kaip 
Nevskis, Kutuzovas buvo garbinami, jų 
laimėjimai švenčiami

Bet kas galima Jupiteriui, nepareina 
jaučiui, sakydavo senovės romėnai. An
glosaksai posakį šiek tiek pakeičia: jie 
sako, kad „kas galima žąsiai, galima ir 
žąsinui“.

Deja Sovietų Sąjungoje žąsinas negali 
daryti, to, kas galima žąsiai. Rusų istori
kams ir rašytojams galima rašyti istori
nius romanus garbinant rusų tautos at- 
siekimus ir laimėjimus, istorikams gali
ma skelbti rusų tautos praeities faktus ne 
tik nemenkinant bet pabrėžiant, kad jie 
sudarė sąlygas tautos išsiplėtimui ir svar
bai šiais laikais. Lietuvių istorikams vi
sa tai yra uždrausta daryti.

Alfonsas Eidintas, vienas iš jaunųjų 
Lietuvos istorikų, 1985 metais stažavę
sis Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ba
landžio 25 dieną Vilniuje leidžiamame sa
vaitraštyje .Literatūra ir menas“ ta te
ma įdėjo ilgą straipsnį, kurio dalys yra 
'įdomios savo atvirumu, drąsumu ir rei
kalavimu pakeisti esamas taisykles.

Straipsnis yra lyg ir atsakymas į rašy
tojų užpuolimus istorikams, kurie buvo 
apsvarstyti rašytojų sąjungos pirminės 
partijos organizacijos atvirame susirinki
me, įvykusiame kovo 9. Lietuvos istorikai 
yra kaltinami bailumu esą jie, visko bijo, 
(jiems) viena ar kita „iš aukšto nuleista“ 
koncepcija yra šventa. Kartais jie patys 
iš jų šaiposi, tačiau nuo jų pasukti ne
drįsta nė žingsnio“. Vienas iš kaltintojų, 
V. Radaitis „tiesiog reikalauja, kad is
torikai užpildytų gausias vadovėlių spra
gas, ištaisytų lietuvių nacionalinio išsi
vadavimo judėjimo XIX amžiuje (čia 
pat A. Eidintas prideda savo pastabą: 
kodėl tik XIX a?) kai kuriuos vertini
mus, tyrinėtų buržuazinės Lietuvos kūri
mosi bei funkcionavimo problematiką“.

Eidintas toliau rašo, kad „Lietuvos ži
nomiausi istorikai, kurių darbai nebuvo 
prasto lygio, nors, aišku, jie nesivadovavo 
marksizmu, perskrodė Atlantą“. Čia jis su

mini Jakštą, Kučinską-Kučą, Šapoką, Vo
kietijoje pasilikusį Zenoną Ivinskį ir pa
sigaili, kad Lietuvoje neliko daug rimtų 
istorikų. Kaip Lietuvoje yra vertinama 
Šapokos 1936 metais išleista „Lietuvos 
istorija“ matyti iš Eidinto pastabos, kad 
ji „nevalstybinėje prekyboje kursuoja 
įkainota keliais šimtais rublių“. Taip yra 
todėl, kad Lietuvoje „niekaip vis nepri
einama prie feodalinės Lietuvos valsty
bės istorijos, atskirų kunigaikščių vidaus 
ir užsienio politikos marksistinės anali
zės“.

Toliau Eidintas aiškina, kodėl istorikai 
nerašo apie vieną ar kitą istorinį įvykį. 
Atsakymas — negalėjimas prieiti prie 
šaltinių. Kaip pavyzdį jis duoda 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. TSRS — Vokietijos ne
puolimo sutarties specialius priedus, ku
rie Sovietų Sąjungoje nėra paskelbti. 
„(Vakaruose jie paskelbti, tačiau mūsuo
se jie laikomi falsifikatais)“, — pats tuo 
netikėdamas prideda Eidintas.

Alfonsas Eidintas kritikuoja ir rašyto
jus, kurie iškraipo istorinius faktus savo 
raštuose, kaip Uldukis romane „Sūku
rys“ aprašydamas Raudonosios armijos 
lietuvių dalinių pirmąsias sunkias kovas 
su hitlerininkais, vos pamini keliasdešimt 
dezertyrų, tad kodėl jam nepasvarsčius, 
iš kur tuokart atsirado fašistų okupuoto
je Lietuvoje 12 savisaugos batalionų, ko
dėl tie savisaugininkai nesiveržė į Rytų 
frontą, kodėl plechavičiukus išvaikė tie 
patys vokiečiai?" Dar drąsiau Eidintas 
moko rašytojus, rašančius apie pokario 
partizanines kovas Lietuvoje. Jis jiems 
sako, ar nebūtų geriau tikrus banditus 
vadinti banditais, nacionalistus — nacio
nalistais, idealistus — idealistais?“.

Gal didžiausia kliūtimi teisingam isto
rijos vertinimui Eidintas laiko negalėji
mą pasinaudoti archyvuose esama me
džiaga, kurie pagal j'į „primena senmer
gę, besididžiuojančią savo turtu — nekal
tybe ir vangiai tuo besidalinančia. Ir ne 
dėl archyvų darbuotojų kaltės, patikėki
te šiuo viešumu!“ Čia jis aiškiai pasako, 
kad dėlto kalta — sovietinė valdžia.

J. Digrys

DBLS-gos 40 METŲ SUKAKTIS IR LIETUVIŲ DIENA 
WOLVERHAMPTONE

Rugsėjo 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. vakare, miesto centre Civic Hall, 
North St., įvyks iškilmingas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS-KONCERTAS
Programoje: DBLS-gos liaudies dainų ir šokių ansamblis.
Po programos gros šokių muzika ir veiks barai.
Turtinga loterija ir kitos pramogos.
Prašome visų D. Britanijos lietuvių susirinkti, vietos visiems užteks.
Minėjimą-Koncertą ruošia DBLS-gos Wolverhamptono skyrius — glo

boja DBLS-ga.

tai „smalsuolių". Apie Vilniuje susirin
kusius demonstruoti, jis paminėjo, kad 
daugelis jų dėvėjo gedulo ženklus ir su
tartinai reikalavo laisvės. Čia pat kitas 
korespondentas paaiškino plačiau, kodėl 
pabaltiečiai protestuoja ir prieš ką. Jo 
manymu, yra labai svarbu, kad po 43 me
tų okupacijos, tose valstybėse dar gyva 
nepriklausomos valstybės idėja ir noras 
ją siekti.

Ši žinia 7 vai. buvo pakartota, priski
riant jai ypatingą reikšmę, pirmąja ži
nia.

9 vai. vėl žinia i'š Lietuvos, kad visi 
keturi demonstracijų rengėjai Vilniuje, 
žmogaus teisių gynėjai Vytautas Bogu
šis, Antanas Terleckas, Petras Cidzikas 
ir Nijolė Sadūnaitė yra laisvi ir sveiki.

Britanijos dienraštis „The Guardian“, 
VIII.24 dienos straipsnyje „Lietuviai ne
klauso įspėjimo ir pagerbia karo aukas“ 
rašo, kad demonstracijose „lietuvė mo
teris kreipėsi į minią reikalaudama Lie
tuvai ir kitom dviem Pabaltijo valstybėm 
nepriklausomybės“. Uniformuoti ir civi
liai pareigūnai netoliese būdami visa tai 
stebėjo, bet nebandė trukdyti.

Tame pačiame laikraštyje toliau sako
ma, kad panašios demonstracijos vyko ir 
Rygoje, Latvijos sostinėje, kur susirinkę 
prie paminklo, pagerbti 1941 m. išvežtuo-

sius tautiečius, jie dėjo gėles. Latvis Ja
nis Roskalns AR/Reuterio kores
pondentui paaiškino, kad „tie, kurie bu
vo drąsūs, sugebėjo prasiveržti prie pa
minklo". Jo teigimu 500 uniformuotų ir 
civiliais rūbais policininkų įrengė bari
kadas ir užblokavo pėstiems praėjimus.

Tasso teigimu, „The Guardian" nuro
doma, Vilniuje demonstracijos nepasise
kė, nes dalyvavo tik 250-300 žmonių. Ta
čiau tas pats Tassas nurodo, kad demon
stracijos vyko prieš 1940 m. Sovietų 
smurtą. Sovietų Tasso žinių agentūra apie 
Rygoje ir Taline vykstančias demonstra
cijas nepaminėjo.

Tos pačios dienos „The Wall Street 
Journal" vedamajame rašydami apie Vil
niuje vykusias demonstracijas sako, kad 
Lietuvos sostinėje Vilniuje susirinkę 
„reikalavo religinės laisvės ir tautinės 
nepriklausomybės'. Taip pat primena, kad 
Lietuvos komunistų partijos organas 
„Tiesa" ir Sovietų „Pravda" dėl vykusių 
demonstracijų kaltina Vakarus, o Tassas 
— Amerikos saugumą, ČIA.

Dienraštis įtaria, kad Gorbačiovas dar 
iki šiol nedrįsta kalbėti apie Pabaltijo 
istoriją atvirai ir objektyviai. O kas liečia 
Sovietų Sąjungos sienas, tai šio savaitga
lio demonstracijos primena visiems, kad 
jos turėtų būti sprendžiamos ištyrus Hit- 
lerio-Stalino pakto protokolus.

Mary Dejevsky „The Times“ Maskvos 
korespondentė primena, kad 1939 m. pa
sirašyta tarp Sovietų — Vokiečių sutar
tis Pabaltiečių buvo minima ir anksčiau. 
Dabartinės „glasnost" politikos įtakoje ir 
neseniai Maskvoje vykusių totorių pro- 
testacijų ženkle, tikėta, kad demonstraci
jos Pabaltijo kraštuose bus didesnės nei 
praeityje. Taip pat ji nurodo, kad Sovie
tų pasiteisinimas dėl 1939 m. sutarties 
yra, kad tai buvo pasirašyta saugojant 
Sovietų Sąjungos ir Pabaltijo kraštų in
teresus ir apsisaugojant nuo Vokiečių 
okupacijos.

Paskutiniomis žiniomis, „The London 
Evening Standard“ rašo, kad žmogaus 
teisių gynėjas Juris Zimilis pranešė, jog 
policija per jėgą išvertę duris areštavo ir 
3 valandas išlaikė policijos nuovadoje 
„Helsinkio 86" grupės narius. Zimilio ži
niomis mažiausiai 5000 latvių padėjo gė
les prie karo paminklo.

John Ellison antradienio (VIII.25) po
puliariame britų dienraštyje „Daily Ex
press" rašydamas apie įvykius Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje teigia, kad į juos 
reikia žiūrėti, kaip į Gorbačiovui pavo
jingą dialemą. Sovietų Sąjunga esanti 
nesiderinančių ir blogai sulipdytų respu
blikų derinys, įmanomas tiktai totalitari
nio režimo balanse. Visi priima, kad 20 
milijonų Rusijos gyventojų žuvo nuo na
cių rankų. Tačiau jeigu Gorbačiovas pri
imtų tiesą, kad istorikų teigimu, vokie
čiai tėra atsakingi už pusę tos sumos. So
vietų garbė ir pasitikėjimas savimi vienu 
ypu būtų sugriautas.

Apie demonstracijas Taline buvo per
duotos žinios telefonu į Stockholmą. Es
tai demonstracijoms rinkosi Taline, Mies
to rūmų aikštėje (Raekoja Plats), bet 
ten rinktis valdžios buvo uždrausta, to
dėl visi perėjo į senojo miesto dalį. Čia 
padėję gėles ir vainikus prie „Linda" pa
minklo, dėl vietos stokos, 2000 demons
trantų persikėlė į netoliese esantį parką. 
Tiit Madisson kalbėjo susirinkusiems 
apie Estijos istoriją ir Molotovo-Ribben- 
tropo sutarties pasėkas. Demonstracijos 
tęsėsi apie pusantros valandos. Talino 
demonstracijų vaizdai buvo matomi Suo
mijos televizijoje.

šių demonstracijų reikšmę Vilniuje, 
Rygoje ir Taline įvertins istorija. Tačiau 
visiems yra įsidėmėtinas šis faktas, kad 
po 43 metų Sovietų okupacijos ir. teroro, 
Pabaltiečiai nėra nugalėti nei pavergti 
dvasioje. Jų noras būti nepriklausomais 
yra didesnis šiandien, o drąsa ir pasiau
kojimas bekompromisinis ir vedąs į ne
priklausomybę. Garbė jiems Vilniuje, 
Rygoje ir Taline

Jaras Alkis, DBLS-gos pirmininkas kal
bėdamas apie Lietuvoje vykusias demon
stracijas BBC televizijoje’ pasakė, kad pa
sipriešinimas prieš Sovietu dominaciją, 
už tautinį savarankiškumą vyksta visą 
laiką. Tai yra tautos gyvybinė kova.

1
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IŠTRAUKOS IS V. NATKEVIČIAUS 
PASKAITOS „A. MACEINOS 

FILOSOFIJA“
Si paskaita buvo skaityta 34-lų Lietu

viškųjų studijų savaitėje Londone, 1987. 
VII.28 d.

Po pastabų apie Maceinos raštų suges
tyvią formą paskaitininkas nagrinėjo fi
losofo pagrindinį veikalą „Filosofijos kil
mė ir prasmė“.

3. FiloBofinė interpretacija
Filosofijos svarbiausiu uždaviniu Ma

ceina laiko atskleisti būtį, t.y. tai, ko siekė 
Aristotelis ir Platonas antikinėj Graiki
joj, o mūsų laikais Heideggeris. Būtis yra 
ne kas kita kaip giliausias buvimo pa
grindas. Bet mes realiame gyvenime su
siduriame ne su ja, o su konkrečiomis 
būtybėmis, kurios yra tiek žmonės, tiek 
gyvuliai, tiek daiktai, žodžiu visa, kas fi
ziškai ar dvasiškai egzistuoja. Maceinos 
terminais, reikią pasiklausti būtybę, kad 
ji mums duotų atsakymą, kas yra būtis, 
t.y. būtybės pagrindas. Tam tikslui „visų 
pirma reikia suvokti, — teigia Maceina, 
— kas yra šis pasiklaus!mas pats savyje 
arba tai, kaip filosofija savo objektą 
svarsto".

Žinom, jog mokslo pažinsena, pagal 
Maceiną, yra tyrimas. Jei filosofija yra 
mokslo priešingybė, tai ir jos pažinsena 
bus mokslo pažinsenos arba tyrimo prie
šingybė. „Tyrimo gi priešingybė yra in
terpretacija: filosofiškai pažinti reiškia 
objektą interpretuoti", — teigia mūsų fi
losofas.

Priimdamas interpretaciją kaip filoso
fijai charakteringą mąstymo būdą Macei
na remiasi vokiečių filosofu H.G. Gada- 
meriu (gim. 1900), kuris hermeneutiką 
(t.y. interpretacijos taikymą) vadina „vi
suotiniu filosofijos atžvilgiu". Interpreta
cijos būdas esąs charakteringas ne tik fi
losofijai, bet ir jos objektui, taigi būty
bei. Apskritai interpretacija galima tik 
ten, kur yra prasminga forma, t.y. tokia, 
kurioj yra išsaugotos ją sukūrusios ir 
joje įsikūnijusios dvasios žymės. Tai Ma
ceinos teiginys, paimtas iš italo Emilio 
Betti, šita prasme dvi objektų rūšys 
esančios palankios interpretacijai: menas 
ir filosofija. Menas tiesiog gyvenąs inter- 
tacija: „Ir juo atidžiau į meno veikalą 
žvelgiame, juo įtampiau jį interpretuo
jame, — rašo Maceina. Interpretacija yra 
mūsų kelias į kūrinį ir sykiu kūrinio ke
lias į mūsų dvasią. Tuo būdu interpreta
cija savaime virsta meno veikalo būsena

k. MACEINOS FILOSOFIJA
istorijoje. Meno veikalas buvoja laike 
tuo, kad mes jį, tariant R. Guardinio žo
džiais, .atsigabename į savą dabartį“. Be 
tokio .atsigabenimo' jis būtų praėjęs, 
kaip yra praėję nevienas gamtos pada
ras ir neviena mokslinė teorija. Kelias gi 
.atsigabenti“ meno kūriniui į savą dabar
tį ir yra interpretacija. Tai kas jau bu
vo pasilikę istorijos užnugaryje interpre
tavimu vėl yra įglaudžiama į dabartinę 
istorijos eigą. Interpretacija yra meno 
kūrinio sudabartinimas". Meną visada 
interpretuojame asmeniškai, t.y. jį pada
rome ne tik savą savo gyvenimajam lai
kui, „bet ir man pačiam kaip žmogiška
jam vienkartiniam Aš".

Lygiai taip pat esą ir sufilosofijos vei
kalais.: „ir jie buvoja istorijoje tik in
terpretuojami; ir jų negalima išmokti, 
kaip mokslo veikalų; ir juos galima tik 
įsisavinti, vadinasi, įimti į save iš vidaus 
manąja interpretacija“. Mintis niekad 
nesanti mąstytoto nuosavybė, todėl mes 
niekad negalį absoliučiai pasitikėti mą
stytoju ta prasme, kad mes turėtume vi
siškai juo sekti, aiškindami jo veikalus. 
„Atvirkščiai, per didelis artumas akina 
mąstytoją, — rašo Maceina, —taip kad 
jis neįstengia į savo paties mąstymą pa
žvelgti iš tolimesnės perspektyvos, kuria 
kaip tik ir yra istorija". Interpretas galįs 
kartais būti net patikimesnis už patį mąs
tytoją. Kito interpretacija galinti kartais 
eiti net prieš paties filosofo interpretaci
ją. Filosofijos veikaluose “esama kažko, 
kas peržengia konkretų autoriaus užmojį, 
tačiau kas turi būti suvokta, norint vei
kalą įsisavinti. Tai ir yra interpretacijos 
uždavinys. Interpretacija kelia aikštėn 
tai, ko autorius nebuvo gal nė nujautęs. 
Būdamas savo amžiaus augintinis, filoso
fas neįstengia sąmoningai pralaužti šio 
amžiaus rėmų, nors pati jo mintis ir būtų 
atvira tolimesnei istorijos eigai. Interpre
tacija tad ir įsijungia į šį atvirumą, teik
dama jam regimą istorinį pavidalą“. Fi
losofijos esmei suprasti yra labai svarbu 
tai, „ko neinterpretuojame, kadangi ne
galime interpretuoti". Maceina duoda tam 
tikslui tokį pavyzdį: „F. Marco paveiks
lą Trys mėlyni arkliai (1911) interpre
tuojame, trijų ūkininkų juodbėrių, besi
ganančių pievoje, neinterpretuojame; M. 
Caravaggio paveikslą Vaisių pintinėlė 
(1596) interpretuojame, vaisių pintinėlės 
ant mūsų pietų stalo, padėtos užkan
džiui, neinterpretuojame. Virtęs meno kū
riniu, arklys ar vaisius pasidaro interpre
tacijai prieinamas; būvodamas gamtoje, 
arklys ar vaisius pasilieka šalia interpre
tacijos. Tai reiškia: gamta yra neinter

pretuojamųjų dalykų sritis. Kur ji sava 
sąranga apsprendžia tą ar kitą objektą 
iš esmės, ten interpretacija liaujasi. Dar 
daugiau. Kai mokslas gamtos objektus 
ištiria ir aprašo, tai ši-ų aprašymų irgi 
neinterpretuojame. Mokslo veikalai, skir
tingai nuo literatūros meno veikalų — 
nors abeji yra rašytiniai — gali būti tai
somi, pratęsiami, tačiau ne interpretuo
jami". Gamtos ir technikos padarų nega
lime interpretuoti, mano Maceina, todėl, 
kad juos valdanti ir jų sąrangą apspren
džianti būtinybė. Bet menas ir filosofija 
nėra apspręsti būtinybės: jie yra kilę iš 
laisvės ir jiems laisvė yra apsprendžia
masis jų sąrangos pradas, nes jie sukurti 
laisve apspręsto žmogaus. „Nūn visa tai, 
kas yra kilę, iš būtinybės ir kas ją regi
mai išreiškia, vadiname daiktų, o visa, 
kas kilę iš laisvės ir ją regimai įkūnija, 
vadiname kūriniu. Daiktas ir kūrinys 
yra ne tik skirtybės, bet ir priešybės: 
daiktas priklauso gamtos sričiai, kūrinys

— dvasios sričiai.; daiktas yra uždaras 
savo vienaprasmiškumu, kūrinys yra at
viras savo daugiaprasmiškumų". Be abe
jo, kūrinys yra neišvengiamai susijęs su 
daiktu, kuris yra medžiaginis kūrinio ne
šėjas. Meno paveikslas yra, pavyzdžiui, 
neįmanomas be drobės, be dažų — jie yra 
paveikslo nešėjai. Bet meno paveikslo 
esmę sudaro ne jie: drobė ir dažai yra 
paveikslui atsitiktiniai dalykai. Ir daik
tas gali būti susijęs su kūriniu; tiltas, ku
rio daiktinę esmę sudaro jo techninis pa
tvarumas, gali būti gražus, bet grožis čia 
bus tik atsitiktinė prietapa, tik puošme
na. Ši daiktų ir kūrinių sąsaja betgi jų 
nesutapatina, tarp jų lieka akivaizdus 
skirtumas; tat Maceina ir gali teigti, jog 
yra pasaulyje dvi objektų kotegorijos — 
kūriniai ir daiktai, kurių pirmąją inter
pretuojame, o antrąją tyrinėjame“.

Toliau filosofas aiškina, jog kiekviena 
interpretacija, pasidarė galima vien todėl, 
kad kūrinys visada yra atviras: galime 
interpretuoti tik tai, „kas pačia savo są
ranga nėra vienaprasmiška bei vienatiks- 
liška, o atvira prasmės bei tikslo neap- 
rėžtybei. Antra vertus, ta pati kūrinio at
virybė yra ir jo svetimumo priežastis. 
Kol kūrinys stovi prieš mus gryna savo 
ne aprėžtybe, tol jis į mus nekalba, nes 
neturi nei kuo prabilti, nei ką pasakyti; 
tol ir mes patys nežinome, kaip jo atžvil
giu laikytis: kūrinio atvirybė žadina mu
myse šaltą abejingumą. Interpretuodami 
mes todėl ir dedame kūrinio atvirybėn 
tam tikrą tašką, vadinasi, nubrėžiame jos 
neaprėžtybei vidurkį“. — Išinterpretuo- 
tas kūrinys virsta uždaru. „Todėl inter

pretacija anaiptol nėra kūrinio atskleidi
mas, kaip ji dažnai esti suprantama; at
virkščiai, ji yra kūrinio užskleidimas mū
sąja mintimi ar mūsuoju jausmu. Ir kaip 
tik čia slypi interpretavimo priešingybė 
tyrimui. Akmens luito negalime interpre
tuoti todėl, kad jis yra uždaras pačia 
gamtinė savo sąranga.“ — Maceina pada
ro iš interpretacijos įdomias giliaprasmes 
išvadas mūsų praktiškajam gyvenimui: 
„Kadangi... jau pats kūrinio stebėjimas 
ar apmąstymas, yra interpretacija, tai 
istoriškai mes visados gyvename jau in
terpretuotame pasauly. Tai nėra gamti
nių daiktų pasaulis, kurį tiriame. Tai kul
tūrinių kūrinių pasaulis, kurio atvirybę 
čia pat užskleidžiame, kad buvotume .na
mie“, o ne .svetur“, nes atvirybėje turėti 
.narnų“ negalima: kūriny savo atvirybe 
yra benamis. Užtat sava interpretacija 
mes jį ir užskleidžiame, kad padarytume 
jį sava .Gyvenviete“.“ Aiškėja, jog inter
pretacija niekad negali būti užbaigta, 
nes „kūrinys pačia savo prigimtimi nega
li būti užbaigtas, jei užbaigimą suprasi
me kaip jo atvirybės išsėmimą“. Kitais 
žodžiais: „kūrinys yra daugiau negu jo 
kūrėjo noras: kūrinys sako daugiau, ne
gu aprėpia kūrėjo sąmonė; daugiau kaip 
tik savo atvirybe. Jeigu kūrinys būtų iš 
tikro tapatus kūrėjo užmojui, tai jis bū
tų jau paties kūrėjo užsklęstas ir tuo pa
čiu virtęs techniniu padaru ar moksliniu 
veikalu, kurių, kaip sakyta, neinterpre
tuojame“.

Interpretacija yra Maceinos filosofijos 
ašis, apie kurią sukasi jo mąstymas, ki
tais žodžiais, tai pati svarbiausia jo filo
sofijos sąvoka, kurią jis panaudoja Dievo 
nuorodai. Sąmoningai susilaikiau nuo 
kritikos maceiniškai Dievo nuorodai. Iš 
pagarbos neseniai mirusiam, bet ir todėl, 
kad patys didieji filosofijos kūrėjai nau
jaisiais laikais, tie, kurie bandė nurody
ti kelius į Dievą, davė ne ką “įtikimesnių 
nuorodų už Maceiną, štai didysis šio am
žiaus filosofas M. Scheleris, atsisakęs, 
kaip ir Maceina, Dievo įrodymų (Bevvei- 
se), ir pasilikęs vien prie nuorodų (Auf- 
vveise), teigė, jog kiekvienas žmogus iš 
prigimties esąs Dievo garbintojas, taigi 
turįs naturam religiosam — religinę pri
gimtį, kuri pasireiškianti savaimine mal
da, garbinimu ar panašiais religiniais ak
tais. Todėl kiekvienas žmogus tikįs arba 
Dievą, arba stabą; kitais žodžiais, jei ne
garbinu Dievo, tai garbinu žmoniškumą, 
meilę, gal turtą ir 1.1. Tai iš tikrųjų psi
chologinė nuoroda, Maceinos Dievos nuo
roda interpretacijos aktu gal net dau
giau įtikinanti, nes filosofiškesnė...

MIRTIES STATISTIKA
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Perestroikos eigoje partijos vadas' 
bačiovas nustebo atradęs, kad Sovit 
imperija turi raketų, tankų, savą jį 
giją, bet neturi patikimos statistikos, 
kas, kas pagaminama dažniausiai į 
tamsoje arba pasirodo pagražintais < 
čiais. Todėl pirmasis žingsnis link į 
modernizavimo, turėtų būti objekto 
statistikos ministerijos organizavimu

Čia reikia prisiminti, kad kadaise, 
Stalino „didžiųjų valymų“, Rusijoj įj ]a 
tavo tokia obpektyvi statistikos minis 
ja. 1937 metais sovietų statistikai pa; 
paskutinio gyventojų surašymo duoną ul 
Visų nustebimui pasirodė, kad truj 
apie 14 milijonų žmonių. Tai buvo 
žmonės, kurie stalininio teroro pase? 
buvo sušaudyti, žuvo Gulage, arba, į vj 
iš bado Ukrainoje ir Pavolgyje. (k j0 
Ukrainoje??!!).

Dėl šių „trūkumų" tuometinis Mas t! 
statistikos ministerijos viršininkas į 
darbuotojai buvo apkaltinti liaudies j to 
šais ir sušaudyti, nors ne dėl jų h ei 
sovietinėj Rusijoj sumažėjo 14 milą (< 
žmonių. Nuo to laiko statistika Rų je 
tapo Valstybės paslaptimi, arba po L1 
gandos instrumentu. Tokiu būdu sov 
valdžiai pasisekė kai kuriuos nemato; 
faktus nuo pasaulio nuslėpti. Ištisus 
šimtmečius buvo meluojama. Dabar la 
kas tiksliai nebežino, kas ką gamini 
kiek pagamino.

Prieš baigiant norisi paklausti, kurį . U' 
go tie anuometiniai Nikolaj Ješovo. 
kaušių Šiauliai“? Tikriausiai jie, kaip 
si aukšti KGB pareigūnai, sėdi šilta: 
aukštom pensijom, o turėtų sėdėti ne 
bet nusikaltėlių teisiamųjų suole. (, 
Welt“, 87.VIII.il.) Nendrių Iki
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mJ. KELIUOCIO ATSIMINIMAI

„Dangus nusidažo raudonai“, — 
antrašte Jungtinėse Amerikos V aisty: 
yra atspausdinti rašytojo ir žilina! 
Juozo Keliuočio pirmosios tremties t 
minimai. Keliuotis, kaip ir daug i 
lietuvių, buvo sovietų iš Lietuvos į $ 
rą ištremtas tuoj po Antrojo pasali 
karo pabaigos, raudonąja! armijai a i 
kartą “įsiveržus į Lietuvą. Savo atšilt 
muose jis aprašo ne tiktai Sibiro tra 
je patirtus šiurpius išgyvenimus, bet; 
pat vaizdžiai aprašo ir ankstesnius Ii 
vą palietusius įvykius sovietų okup ' 
jos metu, stalininio teroro siautėjimą,: 1 
sinius nekaltų žmonių areštus, tardys 
trėmimus. Keliuotis buvo itin įžvt 
šio sužvėrėjimo laikotarpio liudinim 
Jo atsiminimų knyga svariai papilde ( 
vienių žmonių ir visos lietuvių tautos 
tirtų kančių istoriografiją. (Dari .
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GEDIMINAS SUKAS

KRIVIAI VASARA
APYSAKA-ROMANAS

tas, kiekvienas kampas alsuoja ne ita
lų ar vokiečių, ne lenkų, ne rusų ar 
gudų, bet lietuvių praeitimi...

Tokios ir panašios mintys skriejo 
mano galvoje, kai dulkinas vokiško
sios komendantūros automobilis burz
gė Vilniaus gatvėmis. Jis kaip tik ir 
atvežė mane iš Anykščių į mūsų seną
ją sostinę.

Be manęs, senyvo vokiečių karei- 
vio-vairuotojo, automobilyje buvo dar 
du karininkai, kuriuos jis išsodino 
netoli geležinkelio stoties. Vairuo
tojas, kažkodėl radęs reikalo kreiptis 
į mane pakaitomis tai laužyta lenkų 
kalba, tai man vos suprantama švabų 
tarme, paaiškino, kad iki mūsų kelio
nės tikslo dar gabalas kelio. Ir tikrai. 
Automobilis sukinėjosi siauromis 
miesto gatvėmis, pravažiavo netoli 
Katedros aikštės, pasuko viena, tiesia 
lyg strėlė, alėja, kurios parduotuvių iš
kabos. pulkai uniformuotų ir civilių 
praeiviu patys už save kalbėjo, jog 
mes esame miesto centre.

Dar po kelių minučių vairuotojas 
pasuko kairėn ir sunkiai burgzdamas 
automobilis ėmė ropoti į kalną. Aukš
tyn vedanti gatvė buvo pilnutėlė ka
riškų sunkvežimių, kurie sudarė visą 
koloną dešinėje pusėje. Tarp paskirų 
sunkvežimių matėsi keli nedidelio ka- 
ibro pabūklai bei pilki, purvu aptaš

kyti šarvuoti automobiliai.
Kažką vis murmėdamas, vairuoto

jas kartas nuo karto paspausdavo 
stabdį, kad praleisti skersai gatvės 
skubančius karius, karininkus ar šiaip 
civilius praeivius.

— Karas! Viskas karui! — moste-

Kiti postringauja, kad juodaakė 
ieškanti kelio į Trakus, j paslaptingą
ją ežero pilį, su kuria Vilnius taria
mai sujungtas požeminiu keliu. Kaip 
ten bebūtų, bet visi patvirtina vieną ir 
tą patį teiginį: gražuolė įviliojanti 
kiekvieną praeivį į nežinomą požemį, 
iš kurio neįmanoma ištrūkti ir pama
tyti dienos šviesą. O kai įviliojanti, tai 
vėl pavirstanti juoda kate ir sėdinti 
gatvės viduryje iki pirmųjų gaidžių. 
Tik jiems pragydus, dingsta juodoji 
katė ir nusineša su savimi visas Suba
čiaus gatvės paslaptis. Iki sekančios 
nakties...

Dešinėje, prieš pat tavo akis, dunk
so Katedros aikštė su puošnia, balto
mis kolonomis paremta bažnyčia, su 
senu, nevykusiai aikštės viduryje pa
statytu bokštu, tarnaujančiu varpi
ne. Kiek toliau nuo bokšto išsiplėtoję, 
išdidžiai pasipūtę lenkų vyskupo rū
mai. Jiems pastatyti ir įrengti buvo 
atvežtas rausvas marmuras iš Itali
jos, kietas granitas iš Švedijos ir Suo
mijos. kalkakmenis iš Saksonijos. Sa
koma, kad šių puošnių, didingų rūmų 
lenkai nebūtų niekada pastatę, jei ne
būtų pasiglemžę Katedros rūsyje pa
laidotų Lietuvos didikų papuošalų. 
Už senąsias brangenybes vyskupas ga
vęs tiek pinigų, kad rūmams statyti 
pasikvietęs amatininkus iš užsienio... 
Kas žino, gal šis pasakojimas perdė
tas, gal ir ne.

Daug pergyveno, daug iškentėjo 
mūsų senasis miestas. Karai, ligos, 
gaisrai, svetimi valdovai teribjo Gedi
mino įkurtą gyvenvietę ir jos žmones. 
O miestas viską iškentėjo, viską pakė
lė, augo ir plėtėsi, ir niekas negalėjo 
palaužti jo lietuviškosios dvasios. 
Kiekviena jo gatvė, kiekvienas pasta-

įėjo jis ranka sunkvežimių link. Jam, 
matyt, atrodė, jog aš nesuprasiu jo 
žodžių, jei jis kalbės normaliu balsu.

Tęsinys (19) va. Nei iš io, nei iš to, atrodo, jog esi 
nusikaltęs.

Pagaliau vairuotojas ištiesė sargy
biniui nedidelę rausvą kortelę ir stro
piai sulankstytus popieriaus lapus. 
Tiek kortelė, tiek ir balti lapai buvo 
nužymėti net keliais dideliais ant
spaudais. Rudosios akys dabar įsmi
go į dokumentus. Praėjo net kelios 
minutės, kol karys peržvelgė visus pa
rašus ir ženklus. Kortelę jis atidavė 
vairuotojui, kitus dokumentus perėmė 
į kairiąją ranką ir įsakmiai mostelėjo 
man:

— Aussteigen!
Atidariau automobilio duris ir sun

kiai pakilau nuo nepatogios, kietos 
sėdynės. Po ilgo kelio skaudėjo visus 
kaulus, kojos buvo veik užtirpę. Vi
duje buvo tuščia ir neramu.

— Šie gehen mit mir, mein Herr! 
— vėl įsakmiai, bet šį kartą kiek ma
lonesniu balsu, šūktelėjo sargybinis 
Jis, matyt, buvo nusprendęs, kad nėra 
jokio reikalo įleisti automobilį į jo 
saugomą kiemą.

Vairuotojas, supratęs, kad jo misija 
baigėsi, pagarbiai atsaliutavo ir įjun
gęs atgalinį bėgį, nuvairavo automo
bilį tolyn nuo vartų. Dar po akimir
kos automobilis nuburzgė tuščiąja 
gatve.

Vos girdimai sucypė uždaromi 
vartai, subraškėjo užraktas. Aš nuse
kiau sargybinį, kurio šauniai nubliz
ginti auliniai batai, švari ir tvarkin
ga uniforma, tvirta, savimi pasitikin
čio eisena be žodžių kalbėjo, jog šie 
žmonės priklausė išrinktųjų daliniui.

Tarp ką tik sužaliavusių vaisme
džių pasislėpę, švelnia, gelsva spalva 
dažyti namai buvo labai puošnūs, pa
našūs į nedidelę pilį. Įgudusi architek
to ranka nepagailėjo įmantriai suraiz
gytų gipso puošmenų, vykusiai į visą 
kompleksą įspraudė net kelius bokš
telius, didelius langus išmargino spal
voto stiklo gabalais.

Veik be garso atsivėrė sunkios

Vairuotojas tiesiog rėkte išrėkė savo 
pastabą. Aš supratau jo žodžius, bet 
ką jis tuomi norėjo pasakyti — man 
taip ir liko paslaptimi.

Pagaliau jis pasuko savo mašiną į 
dešinę ir mes įriedėjome į siauresnę 
ir visai tylią gatvę. Puošnūs mūro 
namai ir baltasienės vilos čia stovėjo 
toliau nuo gatvės ir skendo žaliais 
vainikais pasipuošusiuose soduose. 
Tarytum užburtos rankos mes buvo
me staiga perkelti į kitą pasaulį. Nei 
kareivių, nei grasinančių pabūklų, 
nei didelių, brezentu dengtų sunkve
žimių. Kur-ne-kur patvoriuose žydėjo 
pirmosios pavasario gėlės, ant baltų, 
švarių sienų žaidė saulės spinduliai, 
viskas aplinkui kvėpavo taika ir ra
mybe.

Mane išgąsdino cypiantieji auto
mobilio stabdžiai ir staigus truktelė
jimas. Automobilis sustojo ties puoš
niais raizgytos geležies vartais. Už jų 
matėsi labai švarus, tašytais akmeni
mis grįstas kelias, kuris vedė prie toli 
tarp medžių paskendusių namų. Ne
daug buvo galima pamatyti pro vartų 
raizginį, tačiau man atrodė, kad to
kios gražios vilos aš dar nebuvau ma
tęs. Pakėliau akis ir tik dabar pama
čiau. kad prie vartų kybojo didelė, 
juoda. SS ženklais papuošta vėliava.

Po kelių minučių prie vartų pasiro
dė net du, plieninius šalmus dėvį ka
riai. Vienas iš jų pasuko raktą vartuo
se ir plačiai pravėrė vieną jų sparną. 
Kol jis triūsėsi prie vartų, antrasis ap
ėjo mūsų automobilį, pažvelgė į vidų, 
paprašė vairuotojo kažkokių doku
mentų ir. kol šis rausėsi savo kišenė
je, aštriu žvilgsniu perbėgo mano vei
dą. Dvi rudos, giliai žvelgiančios 
akys. Atsakyti į tokį žvilgsnį neleng

pjaustyto ąžuolo durys ir sargybė 
su įgytu kario mandagumu, pralt 
mane pirmą į didelį, puošnų p 
kambarį. Jis buvo apšviestas net k 
rių didelių sietynų, kurie buvo ap 
binėti stiklo ir metalo žvanguti 
Toli į priekį nusitęsiančio praėji 
grindys buvo išklotos storu, žalias? 
viu kilimu, pasienyje stovėjo net i 
oda apmušti krėslai, ant sienų kyb 
nežinomo grafiko piešiniai angli 
kurie vaizdavo kareivių grupes, mi 
scenas, besikaunančius lėktuvus. D 
gybė baltai dažytų durų puošė b 
dėlės bronzinės iškabėlės su neži 
momis pavardėmis ir negirdėt 
laipsniais. Iš kažkur sklido rito 
gas rašomosios mašinėlės taukši 
mas, prislopintos svetimos kalb 
nuotrupos.

Mes praėjome iki prieškanite' 
galo. Sargybinis pabeldė į vienas 
baltųjų durų, nelaukdamas atsakyr 
pravėrė jas, sumušė batų kulnimi’ 
šauniu rankos judesiu atsaliutavo! 
niuotam, žemo ūgio vyrui. Šis dėd 
gerai pasiūtą, tarytum nulietą unit 
mą, ant jo krūtinės išdidžiai kabe 
geležinis kryžius ir keli man nepi 
tami ordinai ar ženklai.

Ant tamsiai mėlynais tapetais 
klijuotos kambario sienos buvo pa* 
bintas aliejumi tapytas Hitlerio P 
tretas, žemiau jo — didelis Lieti)’ 
ir Baltarusijos sričių žemėlapis. I 
ponuojantis juodo medžio rašomi 
stalas buvo užėmęs veik pusę ka® 
rio, ant jo gulėjo knygos, aktų krij 
lė, mašinėle prirašyti melsvo ir M 
popieriaus lakštai.

Sargybinis pagarbiai ištiesė iš ’ 
ruotojo gautus dokumentus kari® 
kui, lengvu judesiu pakvietė mane 
vidų ir, vėl sumušęs kulnimis, 'k 
iš kambario. Be garso užsidarė d® 
užpakalyje manęs.

— Guten Tag, Herr Tomas, 
karininkas šypsodamasis ištiesė ® 
ranką. Ir nežiūrint to, kad jis juoke
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Stuttgarte mirė didelis lietuvių evan
gelikų draugas, Bažnyčios tarėjas, kunigas 
jr. Ernst Eberhard.
Kunigas dr. Ernst Eberhard buvo gimęs 

5913 m. birželio mėn. 20 d. Nuernberge ir 
sulaukęs 74 m. mirė staiga, nakties me
tu savo bute, 'širdies smūgio ištiktas 1987 
tu. liepos mėn. 14 d.
1932 m. baigęs Duerer gimnaziją Nuern- 

■ i berge, studijavo evangelikų teologiją Er- 
St langeno, Tuebingeno ir Berlyno universi- 
>!(• lėtuose. Parašė disertaciją „Bažnyčios 
leii tauta ir bažnytiškumas“ — „Kirchenvolk 
vt. jnd Kirchlichkeit" ir gavo daktaro laips- 
*a jį. Jo disertaciją atspausdino Martyno 

: Liuterio leidykla Erlangene.
‘h Nuo 1936 m. ligi 1939 m. buvo ligoninės 
i® vikaru Nuernberge ir to miesto gimnazi- 
ae; joj dirbo kaip tikybos mokytojas.

1960 m. velionis perėmė ir 21 metus, 
kvt t)’. ligi 1981 m., dirbo, kaip Pasaulio liu- 
r i teronų sąjungos vokiečių tautinio komite- 
ptį to jgaliotinis Stuttgarte. Buvo didelis 
ajį tkumeniškas žmogus ir rūpinosi mažumų 
jo, diaspora) Bažnyčiomis visame pasauly- 
sį je. Ypač jam prie širdies buvo Estijos, 

■0JS Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Vengri
nį jos Išeivių Bažnyčios.

Prieš dešimt metų kunigas dr. Eber- 
; į hard su a.a. senjoru kunigu Jazepu Urdze 
nį lankėsi pirmą kartą Tauragėje ir Marty- 

1 no Mažvydo bažnyčioje dalyvavo iškil
mingose pamaldose su konfirmacija. Ve- 

į. lionis buvo giliausiai sujaudintas, kad 
,f galėjo pirmą kartą savo gyvenime Lietu- 
P. voje dalyvauti tokiose pamaldose ir pa- 

sakyti pamokslą. Bažnyčia buvo perpil- 
>|e dyla: apie 1000 žmonių buvo susirinkę.

p Pamaldos užtruko keturias valandas. Jis 
(gi tenai a.a. kunigui J. Urdzei pasakė: „Tai 
_ tikra liaudies Bažnyčia, kurios pas mus 

Vakarų Vokietijoje daugiau nepergyve
name“.
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Bažnyčios' tarėjas kun. dr. Eberhard 
lankėsi ir Vasario 16 gimnazijoje per Va
sario 16 Dienos šventę. Čia jis labai tei
giamai atsiliepė apie Gimnazijos veiklą.
Palaidotas 1987 m. liepos mėn. 20 d. 

Stuttgart—Sillenbuch kapinėse šalia žmo
nos, kuri mirė prieš 5 metus.
Laidotuvių apeigas atliko trys kunigai: 

krašto vyskupas (Landesbischof) prof. dr. 
Joachim Heubach iš evangelikų Bažny
čios rajono Schauirnburg-Lippe, kunigas 
Dr. Peter Schellenberg iš Martyno Liulė
jo Sąjungos Erlangene ir jo įpėdinis Baž
nyčios tarėjas kunigas Edmund Ratz. Da
lyvavo apie 150 žmonių: iš jų 20 kunigų, 
draugai, kaimynai ir artimieji.

Lietuvių evangelikų atstovas kunigas 
Fr. Skėrys ir kunigas Jonas Juozupaitis iš 
Chicagos prie duobės atsisveikino su ge
ru lietuvių evangeliktĮ liuteronų bičiu
liu: vyskupo Jono Kalvano išeivių Bažny

čios tarybos, valdybos, Vasario 16 gim
nazijos direktoriaus, mokytojų, mokinių, 
Evangelikų jaunimo ratelio vardu ir as 
meniškai. Jis iškėlė velionies didelius 
nuopelnus Lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčiai Lietuvoje ir išeivijoje. Išreiškė 
visų vardu nuoširdžiausią užuojautą vai
kams ii- giminėms. Paliko liūdinčius du
krą Ireną, sūnų Tomą ir dr. Theo Eber
hard, gimines ir daugybę draugų.

Visi dalyviai buvo pakviesti į svetainę 
kavos su pyragu ir kitais užkandžiais.

kunigas Fr. Skėrys

MIELAS MIESTAS
Šiais metais lankiusių Lietuvą turistų 

tarpe buvo kelios grupės Anglijos lenkų. 
Jų įspūdžius iš „mūsų Vilniaus“ ir „mie
lo miesto" keliais atvejais atspausdino 
Londono lenkų dienraštis „Dziennik Pol- 
ski“.

Kai kurie turistai pareiškė kritiškų 
pastabų dėl miesto ar viešbučio, kuriame 
buvo apsistoję. Taip pat pažymėjo, jog 
dabar turistams leidžiama nuvažiuoti ir 
į kitas vietas Lietuvoje.

Vienas turistas džiaugėsi, kad jų gru
pei pavyko laimėti prieš „gražią lietuvai
tę", Inturisto palydovę, kuri norėjusi iš 
Anglijos atvažiavusią grupę sekmadienį 
nuvežti į Druskininkus. Lenkai užprotes
tavę ir palydovė nusileido: atidėjo eks
kursiją 'į antradienį. Tuo būdu turistai 
galėjo sekmadienį praleisti Vilniuje ir pa
sidairyti po bažnyčias.

Tas pat turistas atsakė kitam lenkui, 
anksčiau tame pat laikraštyje kritikavu
siam „Lietuvos“ viešbutį, kur paprastai 
užsienio turistai yra apgyvendinami. Jis 
pasakė, kad tas viešbutis yra tiek pat 
geras, kaip ir kiti žinomi viešbučiai Eu
ropos ir Amerikos miestuose. Iš jo fron- 
■tinės pusės yra nepaprastai gražus vaiz
das į miestą. Aptarnavimas viešbutyje 
yra geras ir mandagus. Tarnautojai no
riai kalba su svečiais, dažnai su jumoru.

„Turiu tik vieną priekaištą tam viešbu
čiui, — sako londonietis, — kad jis pri
ima „Oribis“ (Lenkijos turizmo biuro) 
ekskursijas, deja, Lenkijos Liaudies Res
publikos moterys, apsistojusios tame 
viešbutyje, užsiima seniausiu verslu, kas 
kenkia viešbučio geram vardui. Turistus 
iš Lenkijos Liaudies Respublikos patar
tina laikyti atskiruose viešbučiuose, kaip 
tas daroma Budapešte ir kituose Rytų 
Europos miestuose“

Londonietis, tačiau, patvirtina, kad 
Vilniaus kai kuriose gatvėse jaučiamas 
nemalonus, iš miesto kanalizacijos išei
nantis, kvapas. Bet, bendrai paėmus, tą 
galima pakęsti šiame mielame mieste, — 
sako patenkintas turistas.

Rugsėjo 1 d. Londone įvyko Europos 
Lietuvių Bendruomenių pirmininkų ir 
atstovų posėdis.

Jame dalyvavo: Belgijos LB pirminin
kė S. Baltus, Didž. Britanijos pirm. J. Al
kis ir Z. Juras, Italijos kr. atstovas — 
kun. E. Tąsius, Prancūzijos valdybos iž
dininkas J. Tomkus, Šveicarijos valdybos 
vicepirm. dr. V. Dargužas ir nariai 1. 
Kaestli ir dr. A. Kušlys, Vokietijos LB 
pirm. inž. J. Sabas, Kultūros dr-jos pirm. 
A. Palavinskas ir Alina Grinienė.

Posėdį atidarė ir buvo pirmininku iš
rinktas J. Alkis, sekretore — A. Grinienė.

Z. Juras painformavo apie PLB atsto
vų posėdį Romoje, kuriame nebuvo specia
liai svarstomi Europos LB reikalai. Dau
giausia kalbėta apie Jaunimo Kongreso 
Australijoje problemas ir apie VLIKo-PLB 
santykius. Jokių nutarimų nepadaryta.

Pranešimai iš kraštų. S. Baltus — Bel
gijoje yra 150 labai išsiskirsčiusių lietu
vių. Jie į kvietimus nereaguoja. Susi
renka tik į liet, pamaldas. Politikai nie
kas nenori dirbti. Skaito „Europos Lietu
vį“, „Šaltinį“, „Pasaulio Lietuvį“. LB 
nyksta.

Dr. V. Dargužas—Šveicarijoj metiniuose 
susirinkimuose dalyvauja apie 35 žmo
nės. Dar yra apie 20 vienuolių-seselių. 
Valdyba posėdžiauja kas mėnesį. Išsiun
tinėja aplinkraščius. 1500 šv. fr. parėmė 
Lituanistikos katedrą. Dalyvauja tarp
tautiniuose susirinkimuose.

J. Tomkus — Prancūzijoj LB valdyba 
renkama trim metam. Planuojama pra
plėsti valdybą — darenkant narius spe
cialiems uždaviniams. Naujai išrinktos 
valdybos užsibrėžti uždaviniai — siekti 
vienybės tarp Prancūzijos lietuvių, ben
dradarbiauti su tarpt, organizacijom ir 
.su Europos Lietuvių Bendruomenėm. 
Globoja neseniai atvykusį iš Lietuvos 
Joną Simokaitį,

Inž. J. Sabas — Vokietijoj yra 1000 
pilnateisių LB narių. Pagrindinis rūpestis 
— sudegusios pilies atstatymas. Vokie
čiai remia statybą finansiškai, bet ir pa
tiems reikės surinkti 500.00 DM. Ruošia
mi metiniai apylinkių veikėju suvažiavi
mai. Į jaunimo ir vaikų stovyklas nesu
važiuoja. I Vasario 16 minėjimus susi
renka 500-600 žmonių. Remiamas Kultū
ros Institutas. Išleidžiamas biuletenis 
„Informacijos".

Tėv. Ereminas Tąsius — yra šiaurės 
Italijos ryšininkas. Kartą į metus susi
renka 8-9 asmenys. Pats lanko šeimas. 
Šiais metais buvo suruoštos liet, kultū
ros dienos, 600 m. Lietuvos krikšto minė
jimai, su gerais paskaitininkais. Milane 
lietuvių kalbą dėsto prof. G. Michelini 

(Lietuvoj įsigijęs doktoratą) ir jo žmona 
lietuvė.

J. Alkis — Didž. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga veikia nuo 1948 m. Turi pasto
viai 700 narių. Iš viso krašte yra 3000 
lietuvių. Jaunimo Sąjunga turi virš 100 
narių. Lituanistinėj srity esame silpni, nes 
trūksta mokytojų ir tėvai nerodo noro 
mokyti vaikus lietuviškai. Politiškai 
veikiame per „Europos Tautų Tarybą", ku 
ri apjungia 14 Rytų Europos tautas ir 
pabaltiečius. Ruošiami du lietuvių sąs
krydžiai metuose ir Vasario 16 minėji
mas. Didžiausią naštą sudaro „Europos 
Lietuvio" leidimas. Trūksta skaitytojų.

Diskusijose paaiškėjo priežastis, kodėl 
iš Anglijos nesiunčiami vaikai į Vasario 
16 gimnaziją? Jų baigę jie nepriima
mi į Anglijos universitetus. O ir metams 
nuvažiavus, mokslo metai neužskaitomi 
vietinėse mokyklose, kaip kad yra daroma 
Amerikoje arba Kanadoje.

Kultūrinė veikla ir Europos Lietuvių 
Dienos. Inž. J. Sabas pranešė, kad dėl 
užsitęsusio pilies atstatymo, Europos Lie
tuvių Dienos nukeliamos į 1989 metų 
birželio galą — liepos pradžią. Tikimasi 
sutelkti 1000 dalyvių. Aktyviems daly
viams bus duodama parama — nakvynė 
ir maistas. Reikėtų kviesti ir Punsko lie
tuvius. Visos Europos Bendruomenės 
prašomos siųsti patarimus į Vokietiją.

Iš Anglijos grupė žada atvažiuoti bent 
dviem autobusais.

Nutarta palaikyti tampresnius kultūri
nius ryšius tarp Europos kraštų.

Politinė veikla. Rekomenduojama siųsti 
atstovus į PLB Valdybos organizuojamą 
spalio 23-25 Vašingtone politinę konfe
renciją — Lietuvos laisvinimo gairėms 
nustatyti.

Nutarta PLB ir VLIKą paraginti susi
taikyti.

Pabaltiečių veikla. Bendradarbiavimas 
tarp lietuvių, latvių ir estų bendruome
nių Anglijoje vyksta sklandžiai. Europi
niu mastu — žymiai menkiau. Vokietijo
je yra Baltų draugija, bet joje lietuviai 
yra silpnai atstovaujami. Kai kuriose 
apylinkėse Pabaltiečių bendravimas yra 
geresnis.

A.G.

Motinai Lietuvoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 
BBLS-gos ir Lietuvių Namų 

bendrovės nariui Baliui Butrimui.

BBLS-gos ir L.N. B-vės Valdyba

Pabaltijo Diena 
Londone

Estija, Latvija ir Lietuva kartu džiau
gėsi nepriklausomu gyvenimu tarp pa
skutinių dviejų karų ir šiandien kartu 
kenčia po Sovietų okupacija. Artimas 
bendradarbiavimas tarp tų trijų valsty
bių išsivystė tuojau po pirmojo pasauli
nio karo ir to bendradarbiavimo pasėkė
jo 1934 m rugsėjo 12 d. buvo pasirašyta 
Pabaltijo valstybių antanlė (Susi
pratimo ir Bendradarbiavimo sutartis'.

Baltų Taryba Londone jau nuo šernai 
galvojo parinkti tinkamą dieną, kuri bū
tų bendra visoms trims tautoms ir apsi
stota prie antantės pasirašymo dienos. Ti
kimasi, kad ši diena taps mūsų trijų Pa
baltijo valstybių artimo bendradarbiavi
mo simbolinė diena, vienaip ar kitaip, kas 
metai minima.

Pirmą minėjimą šiemet ruošia Baltų 
Taryba kartu su Pabaltijo Sąjunga šeš
tadienį, rugsėjo 26 d Westminster Cathe
dral Conference Centre, (kuris randasi 
šalia Westminsterio katedros, Victoria, 
SWL).

Programa bus labai įvairi: tautinės 
dainos ir šokiai filmų rodymas tautinių 
dirbinių paroda, knygos, loterija ir ap
klausa (Quiz) apie Pabaltijo valstybes. 
Bus galima laimėti išvyką “į Skandinaviją.

Durys bus atdaros nuo 12 vai. (dienos). 
Oficialus atidarymas, kurį atliks Lietuvos 
Charge d'affaires Vincas Baltokas, bus 
12.30 vai. p.p. Chorų ir šokių grupių pa
sirodymai bus 12.45 vai. p.p., 2.45 vai. p.p. 
ir 5 vai. p.p. Pabaiga 7 vai. vak. Jėjimas 
suaugusiems 1.50 svaro, o vaikams 50 pe
nų.

Lietuviai yra raginami kuo gausiau at
silankyti su savo draugais ir pažįstamais 
šioje pirmoje pabaltiečių dienoje Viskas 
bus vedama anglų kalboje.

PABALTIEČIŲ CENTRAS EUROPOJE

Jau nuo seniai mūsų veiksniai Ameri
koje svarstė reikalą turėti pastovių žinių 
tarnybą Europoje. Tai buvo padaryta šių 
metų pradžioje, kada VLIKas surado pa
talpas Strasburge ir paskyrė žurnalistą 
Algį Klimaitį būti tos įstaigos vedėju.

Estai ir latviai turėję panašią idėją nu
tarė prie jau VLIKo įkurto centro Stras
burge prisidėti. Nuo liepos 27 d. ši įstai
ga yra Pabaltiečių centras Europoje. Iš
laidas dalysis visos trys tautybės, lietu
viai ir latviai po lygiai, gi estai kiek ma
žiau. Manoma, kad laikui bėgant centre 
reikės padidinti etatų skaičių.
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jo akys liko šaltos, bejausmės. Jos ati
džiai žvelgė į mane pro akinių stiklus, 
tarytum įvertindamos mano išvaizdą, 
tarytum klausdamos, kas aš toks... 
Jo ranka buvo šalta, slidi, be drugiš- 
ko jausmo.

Aiškiai ir skambiai ištardamas vo
kiškuosius žodžius, jis dar paklausė 
mane ar mūsų pokalbiui bus reikalin
gas vertėjas.

— Aš girdėjau, kad jūs neblogai 
kalbate vokiškai, suprantate rusų ir 
lenkų kalbas, — pabrėžė jis, kviesda
mas mane užimti vietą dideliame, 
juodame krėsle.

Jo pastaba beveik atitiko tiesai: aš 
augau namuose, kuriuose šalia gim
tosios kalbos, visos trys svetimosios 
buvo kartas nuo karto naudojamos. 
Vokiečių kalbos mokiausi gimnazijo
je, universitete, perskaitydavau kokią 
vokišką knygą. Bet tik tiek. Kas lietė 
rusų ir lenkų kalbas, tai jos buvo man 
dar svetimesnės. Tačiau aš neblogai 
supratau praktiška pokalbį jomis, 
nors pats galėjau kalbėti tik labai šlu
buodamas.

Svetimai suskambėjo mano paties 
ištarti vokiškieji žodžiai, kuriais aš 
bandžiau patvirtinti, jog vertėjas 
mums nebus reikalingas.

— Labai gerai, labai gerai... — 
murmėjo karininkas, sėsdmasis prie 
savo rašomojo stalo.

— Kol mes pradėsime pokalbį, aš 
norėčiau jus paegzaminuoti, ponas 
Tomai... O, aš žinau, kad jūs jaunas, 
išsilavinęs inteligentas, bet aš noriu 
patikėti jums vienos grupės vyrų svei
katą ir, kas žino, galbūt gyvybę... — 
bardamas šiuos žodžius, jis rimtai pa
žvelgė į mane ir jo kietose akyse 
spinksėjo kažkas panašaus į nepasiti
kėjimą.

Ir vėl man pasidarė nejauku. Jeigu 
Jie žmonės tiek daug žinojo apie ma
ne, tai kodėl jie nenorėjo matyti, kad 
aš nesu gydytojas ir kad mano stu
dentiškų gabumų tikrai nepakaks sau

goti kieno nors sveikatą ar gyvybęC?)
Bet jis taip ir pasakė: das Leben 

dieser Manner...
Sėdėjau ir laukiau. Kokius klausi

mus jis nori man užduoti, kam reika
lingas tas teatras?

Karininkas atidarė vieną stalinę ir 
atsargiai, lyg trapaus stiklo gabalėlį, 
išėmė nedidelį pakutį. [ tokias spal
voto kartono dėželes buvo pakuoja
mos tabletės.

Jis pakėlė rankų su dėžele taip, 
kad aš ją galėjau gerai matyti ir, vėl 
šypsodamasis savo nejaukia šypsena, 
paklausė:

---- Ką laikau rankoje?
— Prontosil... Tabletės prieš krau

jo užkrėtimą.
— Gerai, labai gerai...
Padėjo dėželę atgal ir paėmė kitą.
-— O dabar?
— Germanin... Preparatas kovai 

su miego liga. Pas mus kartais naudo
jamas įveikti kai kuriems paralyžiaus 
reiškiniams.

— Labai gerai, labai gerai...
šiuos pagyrimo žodžius jis kartojo 

vienu ir tuo pačiu tonu, tarytum būtų 
ne žmogus, o kalbanti mašina.

— Ir dar vienas preparatas...
— Kodein... Tabletės kosuliui 

malšinti.
— Ir dar vienas...
— Morphin... Ampulės skausmui 

sumažinti. Iššaukia malonumo jaus
mą. Didelė dozė mirtina, nes veikia, 
kaip paralyžuojantieji nuodai...

— Puiku, ponas Tomai, puiku! 
Aš ir negalvojau, kad jumis nusivil- 
siu. Bet pareiga lieka pareiga.

Įmetė dėželes atgal į stalinę ir už
darė ją.

— Aš tikiu, kad jūs puikiai susido
rosite su jūsų užduotimi. O dabar prie 
reikalo.

— Jums ne paslaptis, kad Vokieti
jos Reicho ginkluotosios pajėgos ne
nuilstamai mušančios priešus rytuose, 
karts nuo karto yra priverstos strate

giniai svarbiais momentais pasitrauk
ti iš užimtos teritorijos, kad tokiu bū
du persiformuoti, suklaidinti priešą ir 
smogti jam dar labiau triuškinantį 
smūgį. Šiuo metu kai kurie mūsų ar
mijos daliniai kaip tik ir vykdo tokį 
strateginiai svarbų pasitraukimą, ži
noma, įkyrus priešas irgi nesnaudžia. 
Suklaidinti mūsų sėkmingų pasitrau
kimo operacijų ir vaizduodamiesi. 
jog mūsų armijos kovingumas silpnė
ja, rusai su dviguba energija stengiasi 
suardyti mūsų planus.

Bolševizmas visada kovojo iš pasalų 
ir kaip tik dabar rusai bando visomis 
priemonėmis pagyvinti tokią kovą. 
Jie organizuoja banditų gaujas, kurios 
terioja civilius gyventojus, vogčiomis 
žudo pavienius vokiečių kareivius, ka
rininkus ar administracijos pareigū
nus. Rusų planais sudaromos ir sabo
tažinės grupės, kurių pareiga žaloti 
geležinkelio bei automobilių trans
portą, ardyti kelius, išsprogdinti tiltus. 
Rusai nuėjo tiek toli, jog stengiasi su
daryti tokias grupes Baltarusijoje ir 
Lietuvoje. Tariamoji tų grupių užduo
tis -— išvaduoti Reichui priklausan
čias sritis. Pasivadinusios partizanais, 
šios grupės bando išplėsti savo žalin
gąjį darbą: naikinti mūsų turtą, žudy
ti nekaltus Lietuvos žmones, skleisti 
gandus apie pralaimėtą karą.

— Mes karo nepralaimėjome ir 
rūpintis rytinių sričių saugumu yra 
mūsų šventa pareiga. Šiam saugumui 
užtikrinti nelabai seniai buvo orga
nizuotas „Abteilung der 3000“. Jūs 
ponas Tomai, dabar ir kalbatės su 
vienu iš šio skyriaus viršininkų. Ma
no pavardė Mueller. Lietuviškai ta
riant: malūnininkas...

Jis ištarė šį žodį mikčiodamas, už
kliūdamas už viena po kitos sekančių 
trijų „n“, bet gana vykusiai, o svar- 
biausa, suprasdamas, ką sako. Tiesa, 
jo prisistatymas buvo kiek pavėluotas, 
bet juk geriau vėliau, nei niekada.

— Mūsų skyrius, pone Tomai, or

ganizuoja specialią grupę. Šios grupės 
uždavinys bus surasti naujai organi
zuojamų komunistinių gaujų židinius 
nurodyti mūsų vadovybei būdus 
šioms gaujoms sunaikinti, susekti ke
lius, kuriais rusai palaiko ryšius su 
gaujomis, nustatyti, kokiu būdu jos 
įsigyja ginklų. Tai nelengvas uždavi
nys. ..

Karininko akyse karts nuo karto 
sušvytėdavo užsidegėlio ugnelės. Ro
dėsi, jis kalbėjo ne su manim, o su 
minia, kuri įdėmiai klausėsi vado žo
džių.

— Prieš kurį laiką, — tęsė savo 
išvedžiojimus karininkas, — jūs tu
rėjote progos susipažinti su kapitonu 
Geruliu. Aš nesmerkiu jo įsitikinimų, 
bet jis daro didžiulę klaidą, galvoda
mas, kad dabar atėjo jo dienos. Jis 
bando organizuoti žmones ne tik ko
vai su bolševikais, bet ir su mumis. 
Aš pabrėžiu, ponas Tomai, kad mes 
esame dar tiek stiprūs, jog užtektų 
vieno rankos mosto kapitonui Geruliui 
ir jo pasekėjams pašalinti!

Jis akimirkai nutilo ir atsiduso. 
Griežtas, veriantis žvilgsnis paliko 
mane, įsmigo į stalą, į ant jo sudėtas 
knygas. Ir tik po geros pertraukos jis 
vėl prabilo į mane.

— Jūs išreiškėte norą padėti mums, 
padėti Reichui, padėti savajai tėvy
nei. Jūsų uždavinys, pone Tomai, bus 
įsijungti į tokią grupę ir atlikti, jei 
jau ne gydytojo, tai bent sanitaro pa
reigas. Ne todėl, kad mes neturėtume 
gydytojų, bet mums reikalingas jau
nas, užsidegęs žmogus, kuris kalba ke
liomis kalbomis, yra geras patriotas 
ir kurio gabumai leidžia manyti, jog 
mes neklystame. Šiai grupei teks ope
ruoti toli nuo miestų, ir jei jos vyrams 
bus reikalinga pagalba, jie negalės jos 
ieškoti ligoninėse, klinikose ar dar ki
tur. Aš esu įsitikinęs, jog jūs galėsite 
jiems padėti savo medicininiu įgudi
mu.

Nežinau, ar šis komplimentas buvo 
pasakytas iš širdies. Bet ko iš mūsų 
neveikia pagyrimas? Man buvo ma
lonu ir kažkaip nejauku klausytis jo 
žodžių, jo įsitikinimų...

— Aš manau, kad jūs supratote 
mane. Visa, apie ką mes kalbėjome, 
turi likti paslaptimi. Tikslią jūsų vei
klos apimtį, kaip ir visos grupės dar
bą, nuspręs grupės vadas. Tai kovo
se ir specialių užduočių vykdyme pa
sižymėjęs karininkas. Jūsų pareiga yra 
tik rūpintis grupės sveikata, padėti, jei 
kuris nors iš vyrų bus sužeistas. Tam 
reikalui jūs gausite geriausius prepa
ratus ir geriausią tvarstomąją medžia- 
84-

Keista, bet tik dabar pradėjau su
prasti, kad tariamoji speciali grupė, 
matyt, bus ne kas kitas, kaip paprasta 
baudžiamoji ekspedicija. Nejaugi vo
kiečiai pritrūko žmonių, kad jiems 
kiekvienas studentas tapo vertingu?

Kaip ten bebūtų, bet užpakalyje 
manęs visi tiltai buvo sudenginti. Aš 
įsivėliau į kažkokį nuotykį, kurio pra
džia man buvo netikėta, o galas... 
visiškai nežinomas.

Karininkas pakilo nuo stalo. Aš ir
gi atsistojau.

— Jūs gausite dokumentus kitame 
mūsų skyriuje. Ir nepmirškite, jog tie 
dokumentai galioja tik toms vieto
vėms, kuriose yra vokiečių kariai ir 
vokiečių administracija. Jūsų užduo
ties vykdymo metu, kaime ar mieste
lyje, lauke ar miškuose — jie yra ne
vertingi. Atvirkščiai, tokie dokumen
tai gali išduoti jus, kaip neprašytą sve
čią, kaip žmogų, priklausantį SS dali
niams. Saugokite juos lyg savo akį ir 
pats nuspręskite laiką, kada jais nau
dotis ir kada ne. Apie tai dar kalbės 
su jumis ir grupės vadas. Aš tik pri
miniau, kad speciali užduotis yra vi
sada surišta su nenumatytais įvykiais 
ir nenumatytomis padėtimis.

(Bus daugiau)
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Kronika
KAS—KADA—KUR

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, 12.30 — Pa- 
baltiečių diena — Baltic Focus, įvyks 
Westminster Katedros Konferencijų cen
tre, London, SW1. Programoje: chorai, 
tautiniai šokiai, parodos ir filmai. Veiks 
baras, bus užkandžių.

Spalio 23-25 — Vokietijos Lietuvių kul
tūros instituto mokslinė konferencija ir 
suvažiavimas Vasario 16 gimnazijoje 
Romuvoje.

Spalio 23 ir 24 — Vokietijos Lietuvių 
kultūros draugijos suvažiavimas Bad 
Godesberge, Annaberge. Spalio 23 vaka
re — dail. J. Batūraitės-Lemkienės paro
dos atidarymas. Sjpalio 24 — LKD meti
nis suvažiavimas ir diskusijos. V. Nat
kevičiaus, M.A., paskaita apie A. Macei- 
ną-Jasmantą. Vakare koncertas. Daly
vauja — prof. dr. Lampsatytė-Kollars, 
M. Kollars, H. ir V. Mozūraitytės. Spalio 
25 — kelionė į Centrinį Lietuvos krikš
čionybės 600 metų minėjimą Mainze.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfeldo Buergehause, 
Vokietijoje.

MIRĖ „EUROPOS LIETUVIO“ 
BENDRADARBIS

Ketteringe mirė „Europos Lietuvio" 
bendradarbis J. Liobė. Jo laidotuvės vy
ko rugsėjo 21 d. Ketteringe. DBLS-gos 
centro valdybą ir „Europos Lietuvio' Re
dakciją atstovavo DBLS-gos Tarybos pir
mininkas K. Bivainis. J. Liobės nekrologą 
spausdinsime sekančią savaitę.

MIRĖ P. ŠALKAUSKIENĖ
Liepos 18 d. Kanadoje mirė P. Šalkaus

kienė, po karo su šeima gyvenusi Londo
ne. Liko liūdintis jos vyras inž. Sta
sys Šalkauskas, dukterys Irena ir Nijolė 
su šeimomis ir sūnus Kęstutis, Calgary 
universiteto, Kanadoje, profesorius.

Nottinghamas
VAŽIUOJAM Į VVOLVERIIAMPTONĄ
Rugsėjo 12 d. ruošiama ekskursiją į 

Wolverhamptone „Tautos Šventės ir Lie
tuvių Dienos“ parengimą.

Autobusas išvyks iš Nottinghamo, 
„Salutation Inn", 3.30 p.m. punktualiai. 
Kelionės kaina 3 sv. Skyriaus Valdyba

600 IR PALAIMINTASIS
Rugpjūčio 30 d., po 11.15 vai. pamaldų 

Židinyje bus rodomas filmas iš didžiųjų 
iškilmių Romoje, minint Lietuvos galuti
nį Krikštą ir paskelbiant Palaimintuoju 
arkiv. Jurgį Matulaitį. Tai pirmos Lie
tuvos istorijoje tokios iškilmės, vertos vi
sų dėmesio. Tad ir laukiame visų iš visur!

Liet. Kat. Bendrija

Prestonas
SUSIRINKIMAS

Š.m. rugpjūčio mėn. 30 d. 2 vai p.p., 
pas M. Ramoną, 28a Porter St., šaukia
mas DBLS-gos Prestono skyriaus visuo
tinas narių susirinkimas.

Nesusirinkus pilnam skaičiui už valan
dos susirinkimas bus pradėtas, nežiūrint 
susirinkusių skaičiaus. Prašome visus 
narius ir Prestono lietuvius jame daly
vauti. Skyriaus valdyba

Manchesteris
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus val
dyba šių metų rugsėjo 5 dieną, šeštadienį, 
lietuvių klubo patalpose ruošia TAUTOS 
ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys DBLS-gos Boltono 
skyriaus pirmininkas p. H. Vaines. Man
chesterio ir apylinkės lietuvių prašome 
kuo gausiau minėjime dalyvauti ir kele
tą valandų praleisti klube, o vietos bus 
visiems. Pradžia 6 valandą po pietų.

Ligi pasimatymo. Skyriaus Valdyba

Skaitytojų laiškai
Gerbiamoji Redakcija!
Mane labai sudomino Klemenso Savo- 

nio laiškas apie Canty sesutes. Atrodo, 
kad Škotija turi savo politines proble
mas ir aš nenorėčiau į jas įsivelti, bet tu
riu pasakyti štai ką:

1. Canty seserys buvo demokratiškai 
išrinktos DBLJS-gos reprezentuoti Bri
tanijos lietuvių jaunimą.

2. Škotijos DBLS-gos skyriaus pirmi
ninkas, p. Bliudžius, nepripažįsta to de
mokratinio proceso.

3. Kaip jaunimo fondo iždininkas, aš 
pasiunčiau tam skyriui loterijos bilietus, 
prašydamas juos parduoti. Šitie bilietai 
man buvo grąžinti nurodant, kad Škoti
jos skyrius juos atsisako platinti.

Kas darosi Škotijoje? Ar DBLJS turi 
Škotijos paramą, ar ne?

Su pagarba, A. Blinstrubas

JAUNIMO KONGRESO FONDE JAU 
2693 SV. IR 55p.

DBLS-gos Coventry Skyrius Jaunimo 
atstovams kelionei į Australiją siunčia 
20 sv. ir linki sėkmės.

Skyriaus Valdyba

ATITAISYMAS
„E.L.“ nr. 30, 1987.VIII.5 d., aukojusių

jų sąraše vietoje „Stan“, turėjo būti DBL 
S-gos Centrinis Skyrius.

KONGRESO FONDAS

AUSTMLM
Aukas siųskite šiuo adresu:

A. Blinstrubas 
120 Desborough Avenue 

High Wycombe 
Buckinghamshire

HP 11 2SQ
Čekius ar pašto perlaidas rašyti 

„DBLJS Kongresas Account“ vardu.

„EUROPOS LIETUVIO“ 
BENDRADARBIUI 82 METAI

Linkime mielam „Europos Lietuvio“ 
bendradarbiui, jubiliatui Isokui Kapla- 
nui, sveikatos ir laimės.

„Europos Lietuvio“ Redakcija 
ir Bendradarbiai.

43 sv. 50p. AUKA SPAUDAI
M. Valikonis iš Prestono, apsilankęs 

Lietuvių Namuose, apžiūrėjo spaustuvę 
ir apsimokėjo už „Europos Lietuvį", 1988 
m. kalendorių ir Alės Rūtos knygą „Tarp 
Ilgesio ir Tėviškės. Jis spaudos reikalams 
paaukojo 43.50 sv.

„Europos Lietuvio ir Nidos knygų klu
bo vardu jam nuoširdžiausiai dėkojame.

Londonas
LONDONO LIETUVIŲ IŠVYKA

DBLS-ga organizuoja Londono lietuvių 
išvyką į Wolverhamptone vykstančią lie
tuvių šventę.

šeštadienį, rugsėjo 12 d., autobusas 12 
vai. nuo Šv. Kazimiero bažnyčios, o 12.30 
vai. nuo Lietuvių Namų važiuotų į Wol- 
verhamptoną.

Norintieji šioje išvykoje dalyvauti pra
šomi užsirašyti pas V. Puidokienę, tel: 
981 2508, pas B. Butrimą, tel: 449 5722 
arba Redakcijoje — tel: 727 2470.

Birminghamas
A.A. VLADAS LUGAS

Liepos 13 d. po sunkios vėžio ligos 
mirė DBL Sąjungos ir DBLK Bendrijos 
narys Vladas Lugas, gimęs prieš 77 me
tus. Jo liūdi sūnus Jurgis, švogerio Juozo 
Gudyno šeima ir minėtų draugijų nariai. 
Jo pagarbai „Europos Lietuviui“ skiriu 
10 svarų.

J. Gudynas

EKSKURSIJA I WOLVERHAMPTONĄ
Rugsėjo 12 dieną vykstame į DBLS-gos 
40 metų minėjimą Wolverhamptone. Au
tobusas išvažiuoja 17.30 vai. nuo GranJ 
Hotel, Colmore Row, miesto centre. Pra
šom pranešti S. Jezerskiui, tel. 382 2319 
arba bet kuriam valdybos nariui.

S.J.

Derby
Pranešame kad š.m. rugsėjo mėn. 5 d. 

DBLS-gos Derby Skyrius rengia Tautos 
Šventės

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks virš minėtą dieną, 

ukrainiečių klubo patalpose, 27 Charn- 
wod Str., Derby, 6.30 vai. vakaro.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Be to pranešame kad š.m. rugsėjo mėn. 
12 d. Skyrius ruošią ekskursiją į Wolver- 
hamptoną, tenai rengiamą tradicinę Lie
tuvių Dieną. Prašome užsiregistruoti pas 
bet kurį Sk. V-bos narį.

Sk. Valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — rugpjūčio 30 d., 11.15 

vai., Židinyje. Po to — filmas iš Romos 
iškilmių.

Gloucesteryje — rugsėjo 5 d., 12 vai., 
šv. Petre.

Stroude — rugsėjo 5 d., 15 vai., Beeches 
Green.

Nottinghame — rugsėjo 6 d., 11.15 vai., 
Židinyje, minint Tautos ir Šiluvos Mari
jos šventę.

Ketteringe — rugsėjo 6 d., 14 vai., Šv. 
Eduarde.

Northamptone — rugsėjo 6 d., 18 vai., 
šv. Lauryne, Craven St.

Manchesteryje — rugpjūčio 30 d., 12.30 
vai.

Bradforde — rugsėjo 6 d., 12.30 vai.
Eccles — rugsėjo 13 d. 12.15 vai.

ROŽINIS
Rožinis — rugsėjo 5 d p.p. prie Švč. 

Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., Chapel 
Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš autobusų stoties 
nr. 513, reikia važiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už mūsų kalinamus ir ištrem
tuosius tautiečius.

N. Narbutienė

L.S.S. ALBUMAS

ALBUMO PRISTATYMAS
38-tos LSS Europos rajono vasaros sto

vyklos uždarymo metu Sodyboje s. S.B. 
Vaitkevičius pristatė Rajono albumą. Jis 
turi 144 puslapius ir talpina 445 nuotrau
kas. Turinys apima rajono pradžią, jo 
vystymąsi, įvairias skautavimo šakas, re
prezentaciją, rėmėjus, apdovanojimus ir 
stovyklas. Albumą spausdino Nidos 
spaustuvė.

Rajono skautai ir skautės per visą gy
vavimo laikotarpį, kaip gyva ir stambi 
šaka D. Britanijos lietuvių kamieno, pa
laikė jo gyvastį ir dar išplėtė nauju at
žalynu. Albumo puslapiuose ir atsispindi 
vertinga rajono veikla.

Visus D. Britanijos lietuvius ir organi
zacijas kviečiame paremti Šį skautų žygį 
ir nusipirkti LSS Europos rajono albu
mą. Jį galima gauti Lietuvių Namuose, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2 PT. 
Albumo kaina — 12 sv. ir persiuntimo iš
laidos.

AUKOS STOVYKLAI
Londono šv. Kazimiero Klubas per s.v. 

S. Kasparą suaukojo 130.50 sv., o taip pat 
Lietuvių Svetainėje, per Lietuvių bažny
čios 75 metų sukakties minėjimą ir Pa
laimintojo ark. Jurgio Matulaičio prista
tymo iškilmes, dar buvo surinkta 63.87 sv. 
ir 10 DM.

AUKOTOJAI: kun. dr. J. Sakevičius 
MIC 15 sv.: O. žvirblienė, P. Mašalaitis 
po 10 sv.: V. Velička, A. Motiejūnas, V. 
Lapinskas, V. Milydas, V. ir H. Piščikai, 
A.S. Kasparas, P. Gudiškis, K. Drungi- 
las, J. Gipas, J. čemis po 5 sv: Z. Grupil- 
jonienė, R. Grupiljonaitė po 2.50 sv.: J. 
Dirvonskis, P. Pakalniškis, J. Baublys, J. 
Ruzgas, B. Banevičius, N. žvirblis, J. Ta- 
mulaitis, R. ir G. Kinkai, P. ir A. Kustai, 
J. Pakalnis, V. Bumbliauskas, V. šalčiū- 
nas, V. Velička, B. Kasparas po 2 sv.: A. 
Kusta 1.50 sv.: V. Žukas, B. Šukys, V. 
Puidokas, Z. Baublienė, S. Šimelis, O Le
kavičienė, K. Blažys, A. Kutka, J. Rai
žys, J. Barauskas, O. Ruzgienė po 1 sv.

Duosniems aukotojams ir gerb. aukų 
rinkėjui nuoširdus skautiškas Ačiū.

Nottinghamo DBLS Skyrius per pirmi
ninką J. Šukait'į surinko 60 sv. Ilgametis 
skautų rėmėjas K. Bivainis grąžindamas 
aukų lapą raišo: — „Grąžiname aukų lapą 
ir linkime saulėtos stovyklos. Nors maža 
auka, bet nuo senelių, nuoširdi, Jūsų 
stovyklai...“

Nottinghamiškiams ir rinkėjui skautiš
ka padėka.

AUKOTOJAI: J. Šukaitis 10 sv.: E. 
Vainorienė 5 sv.: K. Bivainis 5.50 sv.: A. 
Šalčius 3 sv.: P. Maksvytis, V. Bielevi- 
čius, F. Jasiulis, P. Vei'kšra po 2 sv.: S. 
Stulgys, A. Sabulis, J. Butkevičius, O 
Hill, B. Jaklštys, A. Važgauskas, M. Janu
lis, V. Končius, Z. Vaitkus, V. Montvilai- 
tė, J. Feilas, L. Jusius, A. Norkus, J. 
Bačiulis, P. Grokauskas, B. Gedževičius, 
F. Navickas, A. Miliūnas, V. Rutkauskas,
O. Petravičius, P. Valiukonis, J. Bankys, 
V. Lysius, B. Čiganskas, P. Simonaitis, 
J. Bedulskis, R. Gustainis, S. Karpinas po 
1 sv.: J Mokavičkienė 50p.

Stoke-on-Trent DBLS Skyrius per 
skautų talkininkę B. Puodžiūnienę atsiun
tė 25 sv. su geriausiais linkėjimais skau
tams, ypač gero saulėto oro.

AUKOTOJAI: B. ir B. Puodžiūnai 8 sv.:
P. Kamila 5 sv.: A. Petronis, A. Surblys, 
A. Kalasevičius, J. Pavilavičius, M. Hay
nes, P. Vencaitis po 2 sv.

Aukų rinkėjai ir aukotojams nuoširdus 
ačiū, o mielai Bronei, kuo greičiau su
stiprėti.

Coventry DBLS Skyrius atsiuntė 13 sv. 
auką su geriausiai linkėjimais.

AUKOTOJAI: V. Stirblys, J. Neblaus- 
kas, V. Vaišnora, P. Poviliūnas po 2 sv.: 
J. Kendalis, A. Mineikis, M. Kavaliaus
kas, J. Mineikis, R. Vaškauskas po 1 sv.

Mieliems aukotojams nuoširdus skau
tiškas Ačiū.

Stovykloj gautos aukos: kun. P. Skė
rys (Vokietija) 50 sv.: N.P. 25 sv.: DBLS 
Londono Centrinis skyrius 20 sv.: kun. 
dr. S. Matulis MIC, S. Bosikis, J. šleper- 
tas, S. Karalevičius, B. Kijaus'kas, O. 
Vaitkevičienė (Peterborough), Jakubai- 
tis (Australia) po 10 sv.: dr. R. Valteris 
8 sv.: O. Ramonienė 5 sv.: Palavinskas 
(Vokietija) 100 DM; M. Mickienė (USA) 
100 DM; V. ir J. Sabas 10 DM. N. Butkus 
20 sv.

Aukotojams nuoširdi padėka.
Postovyklinės aukos: — Pensininkė 

Ona Dainauskienė gyvenanti Manches
teryje, prisiųsdama 20 sv. rašo: — „Dė
koju už širdingiausius skautiškus linkėji
mus iš 38-tosios skautų vasaros stovy
klos. 5-kių metų nuo mano vyro mirties, 
Domo Damausko, prisiminimui siunčiu 
20 sv. skautų stovyklos reikalams, o Jums 
daug ištvermės ateityje“.

Mielai Dainauskienei nuoširdus ačiū.

Žurnalistas išsilaisvino
Amerikos žurnalistas Karolis Glass 

m. birželio 17 d. Beirute, važiuodamas® 
tomobiliu, buvo sulaikytas, pagrobtas i 
nuvežtas į nežinomą vietą, iš kur ja I 
pereitą savaitę pavyko pasprukti, 
pagrobimas supykino Siriją, kurios žini 
je buvo ta Beiruto dalis. Glass sako, k; , 
jis pabėgo, kai jo sargai miegojo. GI® f 
buvo tik vienas ilš keleto Irano tautieti ' 
laikomų žmonių. Iš jų žinomiausias ji 
Kenterburio arkivyskupo sekretorit 
Terry Waite, kuris buvo pagrobtas s 
metų pradžioje ir iki šiol nėra 
nios apie jo likimą.
Paskutinis Spandau kalinys

Praėjus beveik savaitei laiko 
rio pavaduotojo Rudolfo Hesso, 
Spandau kalėjime 
susitarti dėl jo mirties priežasties. Jis b; 
vo nuvežtas į anglų ligoninę Berlyne, bi 
ten, žado neatgavęs, mirė. Ant jo kalį 
buvo rastas elektrinis laidas, kurį b8 
tai palikę dirbę elektrikai. Ar Hessas mit 
natūralia mirtimi, ar jis nusižudė, kai 
tai padarė kiti nacių nusikaltėliai, ar j 
buvo nužudytas? Anglų patologijos dai 
taras, padaręs pomirtinį kūno tyria 
pranešė, kad Hessas nusižudė, bet Hess 
sūnus su tuo nesutinka. Hesso kūnas te 
vo atiduotas jo šeimai laidojimui. Jis te 
vo 93 metų amžiaus.

Karo metu Hessas parašiutu nusileis 
Škotijoje, norėdamas susitikti su sav 
senu pažįstamu Hamiltono kunigaiksčk 
Dokumentai liečią jo atvykimą į Anglij 
iki šiol yra laikomi paslaptyje ir nebt 
paskelbti iki kito šimtmečio pradžios.!! 
joma, kad Hessas po mirties gali paste; * 
ryti pavojingesnis negu, kai jis buvo g 
vas. Jo kapas gali pasidaryti naujųjų n; . 
cių lankymo vieta. Jau prie Spandau fe ' 
Įėjimo buvo padėtos gėlės.

Rudolfas Hessas išbuvo kalėjime vii . 
40 metų. Vakarų sąjungininkai jau seni, J 
norėjo jį išleisti, bet rusai nesutiko. 
Vienuolė Teresė Maskvoje

Šiomis dienomis Maskvoje lankėsi vk 
nuolė motina Teresė, kuri savo misiįi . 
yra įkūrusi 77 valstybėse ir tikisi tą pi 
daryti Rusijoje. Viename pasikalbėja ' 
su Genrikh Borovik, kuris Sovietų Tai . 
kos Komiteto vardu pasikvietė motin !s 
Teresę į Maskvą, įvyko toks incidente 
Borovik pagyrė motiną Teresę už jos d 
deliį darbą žmonijai. Gi ji atsakė, kadi 
tai mes turime dėkoti Dievui. „Koks skii 
tumas", atsakė Borovik, „jūs vadinai 
Dievu, o mes tai vadiname gamta“.
JAV lėktuvnešis Persijos įlankoje

Pereitos savaitės pradžioje JAV lėkte 
nešis „Guadalcanal" įplaukė į Persija j 
įlanką, padėti Amerikos karo laivam; ] 
lydintiems arabų (Kuwaiti) alyvą vėžiai ( 
čius laivus, apsisaugoti nuo minų, š 
lėktuvnešis turi moderniškus, minas na> 
kinančius, helikopterius. Ta pačia pro; 
pranėšė, Irano .parlamento pirmininką 
Hashemi Rafsanjani, kad jis turi tid 
daug minų, kad gali jas „pasėti jūroje 
kaip sėklas":
JAV nori apginkluoti Saudi Arabiją
Prezidento Reagano pasiūlymui, pardte 

ti 1000 milijonų dolerių vertės ginki; 
Saudi Arabijai, priėšinsis kongrese Izra 
lį palaiką kongreso nariai, turį jame di
delę įtaką. Jie teigia, kad Saudi Arabs; 
yra Israeli© priešas ir todėl neprivalo bš 
ti ginkluojama. Tuo tarpu prezidente 
nori geriau apginkluoti tą valstybę, kuri 
yra Amerikos sąjungininkė ir kurį galės 
sumažinti Amerikos įsipareigojimus 
pasaulio dalyje.
Arabai nenori minų gaudymo laivų

Britų ir prancūzų minų gaudymo 
vai yra pakelyje į Persijos įlanką. Ate 
dytų, kad arabų valstybės turėtų del K 
tik džiaugtis, nes tie laivai mėgins iš
gaudyti minas. Tačiau taip nėra, nes te 
valstybės nenori supykinti Irano.
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PRAVDA KRITIKUOJA 
NACIONALIZMĄ

Reuteris iš Maskvos pranešė 
kad sovietų rašytojas Eduard Bagram®
„Pravdoje" kritiškai pasisakė dėl Sov 
Sąjungos komunistų partijos narių nacir 
nalizmo. Keletas Sov. Sąjungos tautybė 
besididžiuodamos savo istorija ir tradici
jomis, kliudo vystytis sovietiniam patrio
tizmui. Bagramov nurodė nacionalinis 
pasireiškimus vienerių metų laikotarpy)1 
Latvijos, Moldavijos, Kazachstano ir Kr- 
gizijos respublikose. Jis taip pat primini 
Krymo totorių protestus.
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Ui:
Skautų rėmėjas dr. S. Kuzminskas at 

siųsdamas 35 sv. rašo: — „širdingas a® 
už sveikinimą iš skautų stovyklos. Ti 
kiuosi stovykla gerai pavyko. Tuo pa® 
manau, kad skautų piniginė gerokai pa 
tuštėjo, o gal net ir prakiuro. Taigi, ska» 
tų piniginės sulopinimui siunčiu čekį S 
sv.“

Gerb. Dr. nuoširdi padėka.
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