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LAISVĖS LIETUVAI!

1972 m. gegužės 14 d., Kauno Muzikos 
teatro sodelyje, protestuodamas prieš 
Sovietų okupaciją apsipylė benzinu ir 
mirė.

VYSKUPAS BALTAKIS PASIRAŠO 
ATSIŠAUKIMĄ DĖL RELIGINĖS 
LAISVĖS SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M., bu
vo vienas iš dviejų su puse šimtų įžymių 
Amerikos gyventojų, pakvietų pasirašyti 
atsišaukimą Mikhailui Gorbačiovui. Iš 
komunistų vado pageidaujama, kad so
vietų valdžia suteiktų religinę laisvę 
krašto gyventojams šias metais, kai šven
čiama tūkstanties metų nuo krikščiony
bės įvedimo Ukrainoje ir Rusijoje sukak
tis.

Atsišaukime pateikiami specifiniai pra
šymai, pavyzdžiui, kad religinėms ben
druomenėms būtų suteiktos tos pačios 
teisės kaip ir ateistinėms grupėms, kad 
■būtų leidžiama laisvai perduoti religines 
žinias jaunimui, kad religinėms bendruo
menėms būtų užtikrinta spaudos laisvė, 
kad Ukrainos katalikų ir ortodoksų ben
druomenės sulauktų valdžios pripažini
mo ir t.t.

Atsišaukimas atspausdintas anglų ir 
rusų kalbomis. Jis buvo įteiktas prezi
dentui Reaganui balandžio 25 d. su pra
šymu, kad prezidentas jį perduotų Gor
bačiovui kai jiedu susitiks gegužės gale. 
Taipogi, 10 kopijų buvo perduotos sovie
tų ambasadai Washingtone. Be to, tikin
tys iš JAV, kurie šiais metais važiuos į 
Sovietų Sąjungą dalyvauti krikščionybės 
jubiliejaus ikilmėse, bus raginami su sa
vim vežtis atsišaukimo kopijas ii- jas te
nai skleisti.

Be Vyskupo Baltakio, atsišaukimą pa
sirašančių tarpe yra kardinolai Bernar- 
din ir Law, kitų tikybų dvasiškiai, sena
toriai, kongresmenai, rašytojai, redakto
riai, profesoriai ir t.t. Atsišaukime ran
dami dar dviejų kitų lietuvių vardai su 
titulais, būtent kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, Lietuvių Katalikų Religinės šalpos 
reikalų vedėjas, ir Viktoras Nakas, Lietu
vių Informacijos Centro Washingtono 
skyriaus vedėjas. (LIC)

INTELEKTUALŲ PETICIJA
Grupė intelektualų iš šešių komunistų 

valdomų Rytų Europos kraštų pasirašė 
peticiją, kuria reikalaujama, kad taip pat 
ir vadinamuose socialistiniuose kraštuo
se būtų leidžiama jaunuoliam sąžinės su
metimais atsisakyti nuo karinės tarny
bos. Peticija buvo pasiųsta Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferencijai 
Vienoje su prašymu šį reikalavimą pa
remti. 438 peticiją pasirašę intelektualai 
iš Vengrijos, Čekoslovakijos, Sovietų Są
jungos, Rytų Vokietijos, Lenkijos ir Ju
goslavijos pažymi, kad atsisakymas są
žinės sumetimais tarnauti kariuomenėje 
yra viena esminių politinių priežasčių 
piliečių įkalinimui Rytų Europos kraš
tuose. Pažymėtina, kad vien Sovietų Są
jungoje šią peticiją pasirašė 77-ni inte
lektualai, jų tarpe Nobelio premijos lau
reatas akademikas Sacharovas.

(VAT.R.)

LIETUVOS LAISVĖS LYGA
GEGUŽĖS 22 D. SKELBIA 
IŠVEŽTŲJŲ PAMINĖJIMUS

Vakarus pasiekė Lietuvos Laisvės Ly
gos raginimas sekmadienį, 1988 gegužės 
22 d. paminėti didžiausios deportacijos 40- 
metį.

Spausdiname po eilės metų tylos, da
bartinį Lietuvos Laisvės Lygos atsišauki
mo tekstą.

1948 m. gegužės 20 d. iš Lietuvos išve
žė 200.000 gyventojų. Šiemet sukanka 40 
metų nuo šios didžiausios deportacijos. 
Sekmadienį, gegužės 22 dieną, paminėsi
me šį įvykį Kaune Archikatedroje ir Vy
tauto Didžiojo bažnyčioje, o Vilniuje Šv. 
Teresės ir Šv. Petro ir Povilo bažnyčiose 
vakarinėse pamaldose. Kaune bus gieda
mas Lietuvos himnas, o Vilniuje lietuviai 
ir lenkai sugiedos Lenkijos himną, '

Lietuvos Laisvės 'Lyga

Pagal pogrindžio Aušros Nr. 12, '1978 
birželio 14-15 dienomis iniciatyvinė gru
pė, apsvarsčiusi tarptautinę ir vidaus pa
dėtį, nusprendė sukurti nepartinę, de
mokratiniais principais veikiančią orga
nizaciją — Lietuvos Laisvės Lygą. Lietu
vos Laisvės Lygos tikslas — Nepriklau
somos Lietuvos atkūrimas. Lietuvos Lais
vės Lygos uždaviniai: 1) Religinės, tau
tinės ir politinės sąmonės ugdymas. 2) 
Lietuvos laisvės klausimo kėlimas tarp
tautiniuose forumuose. Lietuvos Laisvės 
Lyga neturės organizacinės struktūros. 
Kiekvienas Lietuvos gyventojas gali lai
kyti save LL Lygos nariu, jeigu jis kovo
ja (pagal galimybes) už LL Lygos tiks
lus.. .

BAISIŲJŲ LIETUVOS DEPORTACIJŲ
METINĖS 

GEGUŽĖS 22 DIENĄ

Taip pat Vakarus pasiekė 30 asmenų 
pasirašytas kvietimas paremiąs Lietuvos 
Laisvės Lygos raginimą pagerbti masinių 
represijų aukas. Spausdiname pilną kvie
timo tekstą.

Lietuvos lenkus ir lietuvius
Lietuvoje platinamas Lietuvos Laisvės 

Lygos (T J JI,) atsišaukimas 'į lietuvių ir 
lenkų tautą, kuriuo kviečiama paminėti 
1948 gegužės 20-22-osios trėmimų į Sibirą 
40-sias metines. Kaip žinome, Stalino- 
Sniečkaus režimas įvykdė didžiausią Lie
tuvos istorijoje genocido aktą: apie 200 
tūkstančių civilių Lietuvos gyventojų -vy
rų ir moterų, vaikų ir senelių, lietuvių, 
lenkų ir žydų buvo be jokio formalaus 
nusikaltimo ir teismo nuosprendžio de
portuoti į tolimuosius TSRS rajonus, pa-

LIETUVIAI MASKVOJE SUSITIKO 
SU SHULTZU IR JO 

PAVADUOTOJU

Lietuvių Informacijos Centras prane
ša, kad iš Lietuvos gauta žinia, jog trys 
lietuviai dalyvavo pasimatyme su JAV 
Valstybės departamento sekretorium 
George Shultz, jam neseniai besilankant 
Maskvoje. Balandžio 21 d. JAV ambasa
doje Shultzas susitiko su Petru Pakėnu, 
Povilu Pečiulaičiu ir dr. Algirdu Stat- 
kevičium.

Balandžio 20 d. Valstybės departamento 
sekretoriaus pavaduotojas žmogaus tei
sių klausimams Richard Schifter JAV 
ambasadoje pravedė pokalbį su įvairiais 
žmogaus teisių gynėjais, kurių tarpe bu
vo Nijolė Sadūnaitė ir Algirdas Statke
vičius.

Pasimatyme su Shultzu dalyvavo maž
daug 30 žmonių, kurie nori apleisti So
vietų Sąjungą. Visi trys lietuviai turėjo 
progos su Shultzu apsikeisti keliais žo
džiais. Jis prižadėjo dėti pastangas, kad 
jiems būtų leidžiama emigruoti į JAV. 
Povilas Pečiulaitis Valstybės departa
mento sekretoriui įteikė kopiją jo 1988 
m. balandžio 13 d. laiško TSRS Aukš
čiausios Tarybos prezidiumo pirminin
kui Gromykai, kuriame jis pareiškė pro
testą dėl sovietų valdžios atsisakymo 
jam leisti emigruoti.

(LIC)

smerkti fiziniam ir dvasiniam sunaikini
mui. Tūkstančiai atimtų gyvybių, pra
rastų sveikatų, sulaužytų likimų kainavo 
Lietuvai ši stalininės politikos akcija. Jos 
moralines pasekmes lietuvių tauta išgy
vena šiandien ir išgyvens ateinančiose 
kartose. 1948 gegužės 20-ji yra vienas 
tragiškiausių puslapių Lietuvos istorijo
je, tai visų neužmirštamas skausmas!

Po 10 ir daugiau metų dalis gyvų išli
kusių tremtinių sugrįžo į Lietuvą, tačiau 
oficialiais duomenimis tik 10 proc. jų 
buvo pripažinti nekaltais deportuoti. 
Vien jiems grąžinti trobesiai, maža turto 
dalis. Likusieji 90 proc. turėjo pirkti iš 
valstybės... savo paliktus trobesius.

Oficialios instancijos Lietuvoje stali
nizmo represijų faktą gėdingai nutyli ar
ba mėgina jį pateisinti režimo „perinki- 
mais“, „klaidomis“, iki šiol tebelaikomas 
paslaptyje tikslus represuotųjų asmenų 
skaičius (nors Latvijoje ir Estijoje tokia 
statistika paskelbta spaudoje). Lietuvos 
mokslininkų apskaičiavimu, represijų 
aukomis tapo ne mažiau 400 tūkstančių 
Lietuvos gyventojų.

Iki šiol viešai nepaskelbti deportuoja
mųjų sąrašų sudarinėtojai, neatiduoti jie 
bent į moralinį mūsų tautų teismą. Iki 
šiol Lietuvoje nepastatytas paminklas re
presijų aukoms. Priešingai — represuotų
jų vaikams taikomos įvairios nejuridinės 
sankcijos: jie negali tapti mokslo darbuo
tojais, užimti atsakingų postų (jeigu ne
priklauso 10 proc. rebilituotųjų kategori
jai). Stalinas keršija mūsų tautoms ir po 
fizinės savo mirties.

Visos staliniečių pastangos apgauti is
toriją, išcenzūruoti tautos atmintį, nu
slėpti savo nusikaltimus, yra bergždžios. 
Tai liudija pernai rugpjūčio 23-ją Vilniu
je įvykęs mitingas. Apie tai kalba ir da
bartinė TO, iniciatyva stalininio aukų 
atminimui. Mes palaikome LLL raginimą 
sekmadienį, 1988 gegužės 22-ją, pagerbti 
masinių represijų aukas. Tik mes siūlo

PABALTIJO VALSTYBIŲ OKUPACIJA YRA NETEISĖTA

TARPTAUTINĖS TEISĖS ŽINOVO 
PASIŪLYMAS

Vasario 21 d. Filadelfijoje įvykusiame 
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jime pagrindinę kalbą pasakė amerikietis 
tarptautinės teisės žinovas William J. H. 
Hough III, neseniai išleistos studijos apie 
Pabaltijo valstybių aneksiją autorius. Jis 
ragino lietuvius paremti tuos vyrus ir 
moteris, kurie šiandien Lietuvoje taip 
narsiai kovoja už savo tėvynės laisvę — 
pasisakyti laiškais, demonstracijomis, ke
lionėmis į okupuotą Lietuvą. „Atsiminda
mi,“ kalbėjo jis, „atsisakydami leisti So
vietų Sąjungai ištrinti teisybę apie jūsų 
istoriją iš kolektyvinės Lietuvių atmin
ties, statome pamatus ilgai ir sunkiai ko
vai prieš nuogą sovietinės imperijos ga
lybę.“

Kalbėtojas tarp kitko pateikė keletą 
konkrečių pasiūlymų: reikalaukime, kad 
prieš peržengdami Lietuvos — Sovietų 
Sąjungos sieną, JAV diplomatiniai atsto
vai painformuotų Lietuvos atstovybę Wa
shingtone apie tokios kelionės datą, po
būdį ir tikslą. Raginkime Naujosios Ze
landijos vyriausybę, kad ji pakeistų savo 
1974-ais metais padarytą klaidingą nuo
sprendį de jure pripažinti Pabaltijo vals
tybes Sovietų Sąjungai. Ir, kalbėjo 
Hough, raginkime Olandiją, Italiją, Ispa
niją ir Švediją, kad jos pareikštų, ko rei
kalauja tarptautinė teisė — kad vienpu
siški prievartos veiksmai negali suteikti 
agresoriui teisės į teritoriją ir kad Pabal
tijo valstybių okupacija yra neteisėta.

(ELTA)

PABALTIJO PROBLEMA 
TARPTAUNĖS TEISĖS ŠVIESOJE

Pabaltijo problemą tarptautinės teisės 
šviesoje gvildena ELTOS anglų kalba va
sario numeryje išspausdintas komenta
ras prieš keletą metų išėjusią sovietinio 
profesoriaus Kalamkarjano knygą, pava
dintą „Valstybių vienpusiai veiksmai? Jis 
klausia, ar valstybė pati gali atsisakyti 
savo nepriklausomybės bei įsijungti 'į 
kitą valstybę, ir atsako teigiamai; svarbu

me tą dieną surengti minėjimus ne vien 
Vilniuje ir Kaune, bet visose Lietuvos 
bažnyčiose. Tą dieną šv. Mišių Aukoje 
prisiminti nužudytųjų, mirusių nuo bado 
ir šalčio vėles ir visus iki šiol tebegyve
nančius konclagerininkus ir tremtinius: 
kun. Alfonsą Svarinską, kun. Sigitą Tam- 
kevičių, Boleslovą Lizūną, Joną Pakucką, 
Petrą Gražulį, J.E. Vysk. Julijoną Stepo
navičių, Viktorą Petkų, Balį Gajauską, 
Gintautą Iešmantą ir kitus kenčiančius 
už Dievą ir Tėvynę. Tegul tai būna mūsų 
protestu prieš tebesitęsiančią stalininę 
vergovę. Siūlome minėtose Kauno bažny
čiose sugiedoti Lietuvos himną, o Vilniaus 
— dar ir tautinį Lenkijos himną, išeiti 
tylos eitynėms 'į gatves.

Minint 1949-jų kovo mėn. deportacijas 
Latvijoje ir Estijoje, nuošalyje neliko lat
vių ir estų inteligentija. Sunkiais lietuvių 
tautai laikais jos dvasios stiprintojais bu
vo mūsų poetai, rašytojai. Paskutiniu me
tu mūsų rašytojai keliasi iš dešimtmečių 
trukusio letarginio miego. Sveikindami 
šį procesą, kviečiame rašytojus bei visą 
lenkų, lietuvių ir žydų inteligentiją, pa
gal savo išgales, paminėti 40-sias baisių
jų Lietuvos deportacijų metines.

Pasirašo: kun. Leonas Kalinauskas, 
kun. Jonas-Kastytis Matulionis, kun. Vy
tautas Pesliakas, kun. Antanas Šeškevi
čius, kun. Edmundas Atkočiūnas, Leonas 
Laurinskas, Bronius Poškus, Ona Šalčiu
vienė, Bronė Valaitytė, Jonas Petkevičius, 
Juozas Kazalupskas, Elena Kryževičienė, 
Jadzė Vilkienė, Bronė Paliulionytė, Al
girdas Statkevičius, kun. Gustavas Guda- 
navičius, kun. Rokas Puzonas, kun. Vin
cas Vėlavičius, kun. Algirdas Pakamanis, 
Robertas Grigas, Liudas Dambrauskas, 
Alfonsas Bumbulis, Genutė šakalienė, 
Mečislovas Jurevičius, Jadvyga Petkevi
čienė, Kazimieras Kryževičius, Ona Brie
dienė, Stefanija Paliulionytė, Vytautas 
Vaičiūnas, Nijolė Sadūnaitė.

(LIC)

tiktai, kad valstybė laisvai išreikštų sa
vo valią. Su šia interpretacija nesutinka 
knygos recenzentas, kanadietis tautinės 
teisės žinovas Richard Szawlowski. Pa
sak jo, tokio gyvybinio nuosprendžio ne
gali padaryti net ir teisėtai išrinkta vy
riausybė, atstovaujanti gyventojų daugu
mą — tai turi nuspręsti pati tauta, tarp
tautinės komisijos prižiūrimo laisvo ple
biscito būdu. Tautai laisvo apsiprendi- 
mo teisę garantuoja Jungtinių Tautų 
charta ir žmogaus teisių konvencijos. Sza 
wloski tvirtina, kad jeigu 1940-ais me
tais Pabaltijo valstybėse būtų buvęs įvyk
dytas laisvas plebiscitas, nedaugiau kaip 
keli nuošimčiai lietuvių, latvių ir estų 
būtų balsavę už įsijungimą į Sovietu Są
jungą — tuo labiau, kad pabaltiečiai ge
rai žinojo apie terorą ir masinius išveži
mus rytinėje Lenkijoje, kuri buvo „de
mokratiškai inkorporuota 'į Sovietų Są
jungą jau 1939 m. rudenį.

ELTA taip pat praneša, kad Kanados 
indėnų Cree genties „Didžioji taryba“, at 
stovaujanti 10,000 žmonių, pernai buvo 
priimta į Jungtines Tautas kaip viena iš 
„nevaldinių organizacijų“. Biuletenio nuo 
mone, tai teigiamas žingsnis, nes dabar 
Cree indėnai turės tribūną iš kurios jie 
galės reikšti savo pažiūras ir ginti savo 
teises. Antra vertus, 10,000 indėnų laimė
jimas dar įsakmiau pabrėžia pasaulinės 
organizacijos dvilypumą. Jungtinėse Tau
tose šiandien nėra atstovaujami septyni 
milijonai pabaltiečiu, nors Lietuva, Lat
vija ir Estija buvo nepriklausomos vals
tybės ir Taut-ų Sąjungos narės. Į Tarybų 
Sąjungos delegaciją Jungtinėse Tautose 
kartais įjungiami parankūs pabaltiečiai, 
kurie pareigingai pakartoja kiekvieną 
oficialią Maskvos tezę. Pabaltijo proble
mą kartais iškelia draugiškos Vakarų 
valstybės, bet kol kas Jungtinėse Tauto
se dar nėra nuolatinės Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos interesų gynimo grupės. Pales
tinos Išlaisvinimo organizacija jau dau
gelį metų pripažinta kaip „nevaldinė or
ganizacija“ Jungtinių Tautų rėmuose. 
Dabar toksai statusas suteiktas ir Cree 
indėnams. Kodėl jo negauna lietuviai, 
latviai ir estai? — klausia ELTA.

HETUyOJE
Naujas pareigūnas

LTSR Aukščiausiosios Taiybos prezi
diumo įsaku Kazys Giniūnas atleistas iš 
LTSR gamtos apsaugos komiteto pirmi
ninko pareigų. Nujuoju pirmininku pas
kirtas Vytautas Einoris, atleidus jį iš 
LTSR ministro pareigų.
Mokyklai — Vaižganto vardą

„Tiesos“ laiškų skyriuje buvo įdėtas 
Svėdasų vidurinės mokyklos mokytojo 
Jono Belecko laiškas, kuriame autorius 
siūlo tai mokyklai suteikti Vaižganto 
vardą. Jis sako, kad 1989 metais bus 
minimos 120-osios Juozo Tumo-Vaižgan 
to, mūsų literatūros klasiko, gimimo me
tinės. Svėdasų apylinkėje rašytojas gimė 
ir užaugo. Tad, sulaukti, kada Svėdasų 
vidurinei mokyklai bus suteiktas Vaiž
ganto vardas — sena svėdasiški-ų svajo
nė. 1989 metai tai mokyklai bus neeili
niai metai: lygiai prieš 40 metų ta mo
kykla išleido pirmąją abiturientų laidą. 
Trūksta maisto produktų

Kilus gandams, kad netrukus bus pa
keltos kainos maisto produktams, kai ku
rių Lietuvos miestų parduotuvėse tuoj 
pat buvo išparduotos tokios prekės, kaip 
miltai, aliejus, kruopos, druska ir cu
krus. Prekybos ministro pavaduotoja Ni
jolė Paliulienė pasakė laikraščių kores
pondentams, kad Kauno, Alytaus, Kap
suko, Jonavos, Prienų, Utenos ir kai ku
rių kitų miestų parduotuvėse tokių pro
duktų perkama kelis kartus daugiau nei 
įprasta. Pavyzdžiui, į Kauno miesto pre
kybos tinklą kasdien buvo išvežama po 
10 tonų miltų, o balandžio 21 dieną teko 
išvežti 57 tonos. Aliejaus pareikalavimas 
išaugo nuo 2,4 tonų iki 20, druskos — 
nuo puspenktos tonos iki 68 tonų.

Ministro pavaduotoja paaiškino, kad 
Lietuvoje maisto produktų yra pakanka
mai, bet padidėjus pareikalavimui, pri
trūko transporto priemonių. Tačiau, dėl 
kainų pakėlimo, ji pasakė, kad tas klau
simas nėra prekybos ministerijos kom
petencijoje. Prekių kainas nustato sąjun
ginis ir respublikinis kainų komitetai. 
Aplankyta Ignalinos atominė jėgainė

Vyriausybė, siekdama išsklaidyti vi
suomenės nerimą dėl Ignalinoje statomos 
atominės jėgainės, neseniai TIESOJE pa
skelbė ilgą straipsnį, kuriame korespon
dentas bando atsakyti į redakcijoje gau
namus laiškus bei telefoninius pasiteiravi 
mus apie Ignalinos atominę jėgainę.

Po Černobylio tragedijos daugeliui pra
dėjo kelti nerimą kaimynystė su atomine 
elektrine, ypač dėl informacijos apie ją 
stokos, — sako korespondentas. — Į ato
minę jėgainę buvo pakviesti respublikos 
mokslininkai, meno ir kultūros darbuo
tojai bei žurnalistai, kuriems elektrinės 
specialistai paaiškino kas Ignalinoje bu
vo padaryta po Černobylio katastrofos, 
kad tas pat nepasikartotų Lietuvoje.

Ignalinos elektrinė buvo suprojektuota 
pagal Černobylio pavyzdį, su tokiais pat 
reaktoriais. Ji turėjo būti viena didžiau
sių So v. Sąjungoje. Bet kaip šis objektas 
derinasi su aplinka? — Vandens ūkio mi
nistro pavaduotojas J. Sabaliauskas sa
ko, kad projektuotojai, neatsižvelgdami 
į vietos sąlygas ir tyrimų duomenis, siū
lė statyti keturis reaktorius, kurių galin
gumas po 1,5 milijono kilovatų. Viską 
apsvarsčius, paskaičiavus vandens ištek
lius, prieita nuomonės, kad prie Drūkšių 
ežero galima statyti elektrinę, kurios ga
lingumas neviršytų 4,5 milijono kilovatų. 
Kitaip ežero vandens nepakaks įrengi
mams aušinti. Todėl dabar Ignalinos 
elektrinėje bus tik trys reaktoriai. Sau
gumo sumetimais pirmojo energetinio 
bloko neleidžiama eksplotuoti visu 1,5 
milijono kilovatų galingumu. Antras blo
kas paleistas vėliau, negu buvo numaty
ta, o trečiojo bloko projektas taip pat 
peržiūrimas. Ketvirtas blokas iš viso ne
bus statomas.
Nuteistas žudikas

Kapsuko gyventojas Albinas Mykolai
tis, būdamas girtas, susiginčyjo su to pa
ties miesto gyventoju A. Sūnelaiėiu ir 
smogė jam kelis kartus laužtuvu. Po to 
smogė ir I. Ašmutienei. Užmušęs du žmo
nes, žudikas nuėjo pas savo draugą ir 
papasakojo ką padarė.

LTSR aukščiausiojo teismo baudžiamų
jų bylų kolegija, apsvarsčiusi bylą, nu
teisė A. Mykolaitį mirties bausme.

1
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GIMTOSIOS KALBOS VARGAI
Lietuvių kalba pavojuje. Ne tik išeivi

joje, kur jaunoji karta nesimoko ar ma
žai išmoksta savo tėvų kalbos, bet ir tė
vynėje, kur turėtų būti palankesnės są
lygos, esama spragų.

Pastaruoju laiku gimtąja kalba susi
rūpino Lietuvos mokytojai, rašytojai ir 
kalbininkai. Vilniaus spaudoje pasirodė 
visa eilė straipsnių, kuriuose stebėtinai 
atvirai pasisakoma apie lietuvių kalbos 
liūdną padėtą ir rimtai nagrinėjama, kaip 
galima būtų ją pataisyti.

Straipsnyje „Lietuvių kalbotyra ir kal
bos praktika“ (Komunistas, 1988 m. Nr. 
3) vienas žymiausių lietuvių kalbos mok
slininkų, filologijos mokslu, daktaras 
Aleksandras Vanagas sako, kad pokari
niame laikotarpyje Lietuvoje labai daug 
nuveikta lietuvių kalbotyros srityje. Lie
tuvių kalbos ir literatūros institutas išug
dė nemažai jaunų kalbininkų, kurie tę
sė anksčiau pradėtą darbą ir atliko daug 
naujų, šešių puslapių straipsnyje dr. A. 
Vanagas tuos darbus aprašo ir įvertina. 
Bet, nežiūrint laimėjimų mokslo srityje, 
lietuvių kalbos kaip reikiant išmokyti 
Lietuvos mokyklose nepajėgiama. Kokios 
yra priežastys?

Straipsnio autorius sako:
„...Visi žinome, kad kalbos įgūdžių sis

tema susiformuoja labai anksti — šeimo
je, ikimokyklinėse įstaigose. Tačiau šei
mų, kalbančių prasta lietuvių kalba, dau
gėja. Jų vaikų kalbos spragas pirmiausia 
turėtų užtaisyti vaikų darželiai. Deja, 
kaip rodo faktai, darželių personalas 
šiam reikalui dažniausiai neparengtas. 
Net neblogai iš mažens namie pramokę 
gimtosios kalbos vaikai kalbos šiukšles 
pirmiausia ima nešti iš darželių. Tai 
skaudi žaizda, kurios neužgydę vargu ar 
sulauksime pagerėjimo. Todėl būtina plė
toti darželių auklėtojų personalo rengi
mą specialiose mokyklose ir siekti, kad 
busimieji ikimokyklinių 'įstaigų pedago
gai jose patys būtų gerai išmokomi gim
tosios bei kitų kalbų, kurių jiems teks 
mokyti darželių vaikus.

Antroji kalbos mokymo pakopa — pra
dinė mokykla. Tačiau problemų čia ne 
ką mažiau negu darželiuose, nes pradi
nėse klasėse dirba vienas bendrojo lavi
nimo profilio mokytojas, kuriam ne vi
suomet užtenka laiko, jėgų, pagaliau ir 
kompetencijos skiepyti pradinukams 
tvirtus gimtosios kalbos įgūdžius. Tad ir 
čia situacija panaši — pradinių mokyklų 
mokytojai turi būti išmokomi geros lite
ratūrinės kalbos.

Vidurinėse mokyklose gimtajai kalbai 
skiriama daug daugiau dėmesio. Galima 
neabejojant tvirtinti, kad būtent čia prak 

tiškai visas respublikos jaunimas gauna 
daugiau ar mažiau tvirtus gimtosios kal
bos įgūdžius, kad čia formuojamas są
moningas požiūris į lietuvių kalbą, die
giamos būtinos žinios apie kalbos nor
mas, jų paišymo būtinumą, atkreipiamas 
dėmesys į pačią kalbos kultūros proble
mą. šitai pirmiausia pasakytina apie 
bendrojo lavinimo vidurinę mokyklą. 
Profesinėse technikos bei specialiosiose 
vidurinėse mokyklose padėtis blogesnė. 
Šias mokyklas baigę jaunuoliai toliau 
dažniausiai nestudijuoja, neretai tampa 
gerais specialistais, tačiau su didelėmis 
gimtosios kalbos mokėjimo spragomis. 
Todėl gimtosios ir kitų kalbų mokymą 
šiose mokyklose reikėtų gerinti iš esmės. 
Žinoma, ir bendrojo lavinimo vidurinėse 
mokyklose trūkumų apstu — sakysim, 
jose vis dar nepavyksta įtvirtinti bendro 
kalbos režimo. Neretai mokytojų lituanis
tų pasodintą taisyklingos kalbos daigą 
čia pat negailestingai trempia fizinio la
vinimo, matematikos, chemijos ir kitų 
dalykų mokytojai.

Didelį nerimą kelia ir tai, kad nepeda- 
goginio profilio aukštojoje mokykloje, iš
skyrus humanitarų ir kai kurias kitas 
specialybes, studentų lietuvių kalbos kul
tūra neugdoma. Todėl daugelis inžinierių, 
gydytojų, statybininkų, agronomų, zoote
chnikų, net žurnalistų (tai tam tikra 
prasme patvirtino ir prieš kurį laiką lie
tuvių kalbos komisijoje įvykęs televizi
jos ir radijo kalbos nagrinėjimas), prak
tiškai daugumos profesijų žmonės, aukš
tąsias mokyklas baigia neturėdami ele
mentarių literatūrinės kalbos įgūdžių 
(tiesiog moka lietuviškai ir bemaž vis
kas). Šis profesinis nobilitetas banga po 
bangos liejasi į visą Lietuvą, į miestus, 
miestelius ir kaimus, specialistų vardu 
nešdamas 'į liaudį žargoną, kuris, ypač 
kaime, naudodamasis literatūrinės kal
bos autoritetu, sparčiai, sparčiau negu 
kada nors iki šiol, ardo tradicinę gimto
sios kalbos sandarą. Vadinasi, būtina 
stiprinti kalbų mokymą pirmiausia pe
dagoginio profilio aukštosiose mokyklose, 
siekti, jog visų specialybių busimieji pe
dagogai gimtąją kalbą išmoktų bent jau 
gerai. Aukštoji mokykla turėtų sufor
muoti sąmoningą, pilietišką studentų po
žiūrį į gimtosios ir kitų kalbų kultūrą, 
ugdyti nepakantumą kalbos darkymui, 
kalbėjimui ir rašymui žargonu, pusi
niam, daliniam kalbos mokėjimui, daž
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nai virstančiam kalbų mišiniu. Savaime 
suprantama, tai aktualu ne tik busimie
siems pedagogams, bet ir visų sričių 
specialistams. Manyčiau, pradžiai reikėtų 
bent jau nedidelio kalbos kultūros kurso 
visose aukštosiose mokyklose.

Pastebimai blogėja periodinių leidinių, 
net vadovėlių kalba. Manau, kad ši ten
dencija niekuo negali būti pateisinama 
— sąlygos leisti vadovėlius, periodinę 
spaudą, parašytą pavyzdinga literatūrine 
kalba, yra pakankamos, tik reikia jomis 
tinkamai pasinaudoti.

Visi iš istorijos gerai žinome, kad lie
tuvių kalbai pavojai grėsė ne kartą — 
prisiminkime germanizaciją, polonizaciją, 
carizmo nacionalinę priespaudą, uždrau
dusią spausdinti gimtąjį žodį ir visas jo 
mokymo institucijas. Bet tais laikais sa
vo kalbą išsaugojo palyginti mažai raš
tinga lietuvių liaudis...“

Straipsnio autorius ragina pagerinti 
lietuvių kalbos mokymą mokyklose, 
strengtis, kad spaudos, ypač periodinės 
bei vadovėlių kalba nuolat gerėtų.

„Kalbos kultūra — ne tam tikros žmo
nių grupės, o valstybės reikalas“ — sako 
dr. A. Vanagas.

D.B.

LIETUVOJE KALBĖKIME 
LIETUVIŠKAI

Vakarus pasiekusiomis žiniomis, Lie
tuvos rašytojų sąjunga, balandžio 5 die
ną Vilniuje ‘įvykusiame suslirinikime 
svarstydama lietuvių kalbos vaidmenį 
tėvynėje, išreiškė rimtą susirūpinimą jos 
ateitimi. Kaip praneša užsienio spauda, 
po aistringų viešų diskusijų, kurių iki 
šiol dar nebūta, Lietuvos rašytojų sąjun
ga priėmė rezoliuciją, kurioje reikalau
jama, pirma, lietuvių kalbą pripažinti 
valstybine Lietuvos TSR kalba ir, antra, 
uždrausti rusų kalbą vaikų darželių lie
tuviškose grupėse, o vidurinėse moky
klose rusų kalbą dėstyti tiktai nuo ke
tvirtosios klasės. Pagal užsienio spaudos 
pranešimus, prieš šią rezoliuciją, atspin
dinčią tariamas nacionalistines nuotai
kas, griežtai pasisakė „Tiesos“ redakto
rius Laurinčiukas ir vienas jo bendra
darbių. Tačiau ir jie pagaliau buvo pri
versti balsuoti už rezoliuciją. Laikraštis 
„Tiesa“ labai cenzūruotai šiomis dieno
mis pranešęs apie Lietuvos rašytojų są
jungos susirinkimą ir jame pasakytas

Vladas šlaitas (Nuotrauka 1988.V.6).

Vladas šlaitas

MALONUMAI

Įrodinėjau, 
įrodinėjau ir įrodžiau, 
kad galinta, palyginti, 
ilgai gyventi.

O dabar turiu įrodyti, 
kad galima, 
atėjus laikui, 
gražiai numirti.

O kol kas leidžiu laiką 
gerų cigarečių dūmuose, 
nes lig šiol neišmokau gyventi 
be malonumų.

1988.V.6

kalbas. Sąjungos susirinkimas lietuvių 
kalbos klausimu buvo surengtas atsi
žvelgiant į visuomenės prašymą: spau
dos agentūrų žiniomis, prieš Velykas dau
gelyje Vilniaus įstaigų buvo renkami pa
rašai po peticija, kurioje buvo prašoma, 
kad Lietuvos rašytojų sąjunga savo eili
niame susirinkime apsvarstytų opias tau
tinio pobūdžio problemas.

(LIC)

LAISVOJO PASAULIO 
LIETUVIŲ ŠVENTĖ 

KANADOJE

Ruoškimės visi dalyvauti VIII Laisvo
jo Pasaulio Lietuvių Taut. Šokių Šven
tėje, kuri įvyksta š.m. liepos 2-3 d.d. Ka
nadoje, Hamilton, Ont.

Liet, tautodailės paroda veiks nuo bir
želio 30 d. ligi liepos 11 d. Royal Botani
cal Gardens patalpose, 680 Plains Rd. W. 
Oficialus parodos atidarymas ir koncer
tas biri. 30 d. 7.30 v.v., įėjimas nemoka
mas.

Penktadienio Jaunimo Šokiai liepos 1 
d. Mohawk kolegijos salėje, Fennell W. 
ir W5-th gatvių kampas; pradžia 8:00 v. 
v., įėjimas — 3 dol.
šeštadienio Susipažinimo Vakaras įvyks

ta Convention Centre, 115 King St., W., 
Chedoke ir Wentworth salėse; pradžia 
7.30 v.v., įėjimas visiems — po 10 dol.; 
bilietai bus pardavinėjami ir prie įėjimo.

Sekmadienio Pamaldos katalikams ta
me pačiame Convention Centre 11 v.r.; 
liet, evangelikams — Latvian Lutheran 
Church, 18 Victoria Ave. S. 10 v.

Organizuota Eisena po pamaldų 'į mies
to Gore parke, prie Laisvės paminklo.

Šokiu šventė sekmadienį, 3.00 v.p.p. 
Copps koliziejuje, 101 York Blvd.; bilie
tų kainos: 12 dol., 15 dol., ir 18 dol., ku
riuos bus galima įsigyti pas platintojus 
ir prie įėjimo. Bilietus platina Čikagoje 
Vaznelių „Gifts International“ krautuvė, 
2501 W. 71 St. tel. (312) 471-1424, Kliv- 
lando liet, kooperatyve „Taupa“ Vyt. 
Staškus, tel. (216) 481-6677 ir Toronte 
Alf. Juozapavičius, tel. (416) 239-0995.

Užbaigtuviu Balius 7.30 v.v. įvyksta 
vėl to paties Convention Centre abiejose 
salėse; Chedoke — suaugusiems, kaina 
30 dol., ir Wentworth salėje-jaunimui, 
kaina 20 dol., stalai po 10 žmonių. Čia 
bilietus reikia įsigyti jau iš anksto oas 
B. Mač'į, 370 Goodram Dr. Burlington, 
Ont. L7L 2KL, tel. (416) 632-4558.

Suvenyrus tvarko K. Deksnys, 1257 
Royal Dr., Burlington, Ont. L7P 2G2, tel. 
(416) 332-6006.

Nakvynių Informaciją teikia V. Ver- 
bickienė ir L. Kontenienė, 348 Duncombe 
Crt., Burlington, Ont. L7L 4M4, tel. 
(416) 637-5070.

Iš anksto bilietus į visus renginius ga
lima įsigyti, prisiunčiant pinigus: „Talka“ 
Tšš Bilietai, 830 Main St. E., Hamilton, 
Ont. L8M 1L6. Nusipirkti bilietai čia 
lauks jūsų. Paštu bilietai niekam nebus 
siunčiami. Pažymėtos jų kainos yra ka- 
nadiškais doleriais. Čekius rašyti „Lithu
anian Folk Dance Festival“. Dėl bilietų 
informacijas teikia J. Krištolaitis, tel. 
(416) 689-5733.

šventės Inf.

GEDIMINAS ŠUKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 50)

Kelio dešinėje, kurio šaka krypo į pietus, išsikerojo 
didžiulis, senas beržas. Platus, pajuodęs, surambėjęs ir 
įplaišų išvagotas liemuo kokio metro, ar dviejų aukštyje 
kažkada gamtos užgaida buvo pasuktas j kairę. Prie 
žemės palinkęs liemuo tęsėsi vėl kokius du ar tris metrus, 
kad staiga šautų aukštyn į dangaus platybes. Taip ir 
stovėjo susikūprinęs, kreivas, surambėjęs, bet galų gale 
aukštas, su žalia kepure, išdidus ir daug amžių matęs 
medis. Kreivasis Beržas...

Tik dabar pastebiu, kad už beržo, kiek įsivėlęs į jo 
šakas, kiek pridengtas kreivojo liemens, stovi didelis, 
visai pasenęs, vietomis jau aptrūnijęs ir pajuodęs 
medinis kryžius. Prieinu arčiau. Vietoje, ant kurios 
kažkada kybojo Nukryžiuotojo stovylėlė, teliko tik kelios 
surūdijusios vinys. Tačiau akių ankštumoje pastebiu 
peiliu ar kokiu kitu aštriu įrankiu įrėžtus, dar gerai 
įskaitomus žodžius. Mano nustebimui jie lietuviški:

...Nuo bado, maro, ugnies ir karo 
gelbėk mus Viešpatie...

Mane sujaudina ta tyli simbolika, primenanti mano 
ir draugų žygį, mano ir jų bėdas, vargus, o gal ir likimą.

Pasisuku nuo kryžiaus šalin ir pakeliu dešiniąją 
ranką. Nieko įtartino, nieko ypatingo...

Noriu atsisėsti kelio pakrašty ir išvynioti Barboros 
įduotas gėrybes, bet susitvardau. Draugai irgi jau seniai 
ką bevalgė. Nors ne kaži kas, pasidalinsiu su jais.

Ir staiga vos nesusiriečiu iš baimės į kamuolį — iš 
kairiosios kelio pakrūmės pasigirdo sodrus, gerai 
skambantis vyro balsas, kuris linksmai traukė kažkokios 
keistos, tačiau lietuviškos dainos žodžius.

Pas mus vakar buvo daug svečių, daug svečių, daug 
svečių....

Ką daryti? Kelti kairiąją ranką? Pervėlu! Pakelės 
krūmai prasiskleidė ir tiesiai į mane žingsniavo aukštas, 
lieknas, besišypsantis ir... palyginus su mumis — 
nerūpestingas puošeiva. Jo pilkas, storas medžiagos, 
plačiapetis palaidinukas neturėjo nei vienos nereikal
ingos raukšlelės; tamsiai raudonos spalvos marškiniai, 
kuriuos dėvėjo po palaidinuku, atrodė buvo ką tik 

išlyginti; baltas it sniegas šalikas dengė jo kaklą ir slėpėsi 
kažkur už raudonųjų marškinių apykaklės. Juodos 
raitelio kelnės taip pat naujutėlaitės ir sukištos į tokius 
puikius juodos odos aulinius, kad galėjai tik aiktelėti juos 
pamatęs: jie buvo tiek nublizginti, jog švytėjo tarytum 
veidrodis. Jis net judėjo kažkaip kitaip, nei visi žmonės 
— ėjo lengvai, neužkliūdamas už krūmokšnių, tarytum 
būtų ne miške, o šokių salėje. Kepurės ar skrybėlės 
neturėjo. Vešlūs, veik juodi plaukai buvo stropiai 
sušukuoti ir labai gerai derėjo prie jo saulėje įdegusio 
veido, tamsių, linksmų akių ir dviem nuostabiais lankais 
įbrėžtų antakių. Jis buvo tiesiog gražus, tas svetimasis.

Nuo jo kairiojo peties buvo nukaręs didokas 
brezentinis krepšys, už plataus, juodos odos diržo kyšojo 
trys granatos, o dešinėje spaudė... na, čia kas nors 
nuskriaudė tą šaunuolį — rankoje spaudė aną 
gremėzdišką, rusišką automatą su šviesaus medžio 
buože ir skridininiu magazinu. Tačiau, atrodė, jo nė kiek 
negėdino tas senas, aptrintas ginklas. Jis nešė jį viena 
ranka, lengvai, tarytum plunksnelę ir jo rodomasis 
pirštas buvo visai netoli gaiduko. Lyg cirko artistas 
mestelėjo ginklą, sugavo dešiniąja ranka ir jo pirštas vėl 
žaibo greitumu sustingo toje pačioje vietoje — visai šalia 
gaiduko.

— Sveikas brolau lietuvi!
Juodos, besijuokiančios ir betyrinėjančios akys 

pažvelgė mano veidan. Pravėriau burną norėdamas 
klausti iš kur jis žino, kad esu lietuvis, bet taip ir 
neištariau nė žodžio. Iš pamiškės, kur buvo like draugai, 
dabar pasigirdo dainuojantis Armino balsas:

Ir aš nekenčiu tų kačių, tų kačių, tų kačių...
Išgirdęs jį, svetimasis dar giliau nusišypsojo ir dar 

kartą sudainavo savąjį:
Pas mus vakar buvo daug svečių...
O iš pamiškės skardėjo:
Ir aš nekenčiu tų kačių...
— Ar tamsta neprigirdi?! — šūktelėjo pamiškėn 

svetimasis. O iš ten atsikartojo Armino žodžiai:
O, jos taip bjauriai smirdi...
Tik dabar supratau, kad tie kvaili, be jokio ryšio ir 

prasmės dainuojamieji žodžiai tikrumoje buvo gudrus 
slaptažodis. Svetimasis jais patikrino ar buvo laukiamas 
ir, ar prieš jį buvo savi žmonės.

Iš pamiškės į kelią išėjo keturi pasislėpusieji ir visi iš 
karto: paruošti ginklai, tyrinėjantieji žvilgsniai 
svetimajam ir aplinkai. Arminas ir Kurtas pažinojo tą 

svetimąjį, kuris ir buvo minėtas ryšininkas tarp 
Antokolkos ir mūsų grupės.

— Sveikas Arminai, negerai atrodai sakale. Kas 
atsitiko?

— Sveikas Mykolai... Netikėtas užpuolimas, grupės 
išsisklaidymas. Netekome radijo aparatūros, ginklų ir 
maisto. Mano kaltė... — sausai skamba Armino 
atsakymas.

Mykolu pavadintas mostelėjo ranka pasveikin
damas Kurtą ir jo gražios akys dar kartą peržvelgė mus 
visus, nuo Armino iki manęs. O mes nestovėkime ant 
kryžkelės, — sako jis, mostu kviesdamas atgal į pamiškę.

Užeiname už Kreivojo Beržo, už senojo kryžiaus ir 
sustojame prie neaukštos lapuotos drebulės. Povilas 
nervingai žaidžia šautuvu ir nenuleidžia akių nuo kelio, 
nuo netoliese šlamančio miško.

— Buvot aštuoniese.... — staiga sako Mykolas ne tai 
klausdamas, ne tai pabrėždamas aiškų faktą.

— Aštuoniese... Vienas nukautas, vienas nelaisvėje, 
vienas dingo be žinios ir turbūt yra išdavikas... Ką sako 
dalinio vadovybė?

— Dalinio vadovybė nieko nežino apie grupės 
likimą. Nėra siųstuvo — nėra žinių. Tai faktas numeris 
pirmas. Antras numeris — Antokolkoje dalinio nebėra. 
Paeikite keletą šimtų metrų į kairę: ten daugybė tankų 
bei šarvuočių vėžių. Tai paskutinis ženklas, kad 
Antokolkoje stovėjo SS dalinys. Viskas į rytus, viskas į 
frontą! Raudonoji armija visai arti Minsko, puola 
Vilniaus kryptimi. Užvakar buvo gauta Miulerio 
radiograma. Skyrius iš Vilniaus evakuotas į Karaliaučių. 
Tai faktas numeris trys...

Kalbėdamas Mykolas atidaro savo krepšį ir kiek 
pasirausęs jame išima pokelį cigarečių. Godžiai sužvilga 
vyrų akys, kai Mykolas ištiesia pokelį jų link. Dailiu 
žiebtuvėliu jis vieną po kitos uždega cigaretes ir po 
akimirkos oras pakvimpa tabako dūmais. Laukimo, 
susitikimo ir nedaug žadančios padėties įtampa kiek 
atslūgsta, vyrai atsikvepia lengviau.

Kai Mykolas vėl paslepia žiebtuvėlį palaidinuko 
kišenėje, ant jo kairiosios rankos suboluoja didelis 
žiedas. Jis ne metalinis, nenusakomos medžiagos ar 
mineralo, labai dailiai nutekintas ir jo priekyje 
išpjaustyta, išraižyta didelė kaukuolė. Akių duobėse 
įdėti du raudoni akmenukai, kurie paslaptingai 
sužybčioja saulės šviesoje. Povilo akys taip ir 
neatsitraukia nuo to žiedo. (Bus daugiau/

KONFERENCIJA APIE HITLERIO- 
STALINO PAKTĄ 1989 METAIS

1989 m. Vilniuje rengiama „mokslinė“ 
konferencija Hitlerio-Stalino pakto sukak 
ties 50-jai sutarčiai paminėti. Apie tai 
sausio 30 d. Literatūroje ir mene painfor
mavo istorijos profesorius Bronius Vait
kevičius. ši konferencija turėsianti „pa
dėti atsakyti į klausimus, kurie rūpi vi
suomenei, tokiu būdu eliminuoti iš mūsų 
tarpo protėvių sugalvotą patarlę, kad 
.uždraustas vaisius yra gardesnis1.“

Iš Vaitkevičiaus išvadžiojimų matyti, 
kad šioje konferencijoje bus žongliuoja- 
ma seniai pažįstamais „vaisiais.“ Jis aiš
kina, kad pakto slaptieji pretokolai buvę 
paskelbti „1948 m. užsienyje“. Tai buvę 
„su Nepuolimo paktu susiję dokumentai, 
fiksuojantys įtakos sferų pasidalijimą.“ 
Lietuva pirmiausia patekusi 'į „hitlerinės 
Vokietijos,“ o vėliau į „TSRS interesų zo
ną.“ „štai ir visas dokumentų turinys, vi
sa tariama sensacija,“ numoja ranka Vait 
kevičius. „Šitie dokumentai Tarybų Są
jungoje nepaskelbti, vadinasi, iki galo 
neišspręstas jų autentiškumo klausimas. 
Tačiau, kita vertus, jie iš principo nieko 
nauja neduoda, moksliškai vertinant Ne
puolimo sutartį.“ O Nepuolimo paktą So
vietų Sąjunga pasirašiusi, tarp kitko, no
rėdama „išplėšti i'š hitlerinio fašizmo įta
kos Pabaltijos valstybes, tarp jų ir Lie
tuvą."

Hitlerio-Stalino paktas ir jo slapti pro
tokolai iki šiol tebėra už „glasnost“ ribų. 
Pakto niterpretacija niekuo nepasikeitu
si nuo 1940-1941 metų, tebeviešpatauja 
„didysis melas.“ Atrodo, kad ši „didelė 
ir aktuali moksliniu bei ideologiniu pažiū 
riu problema“ bus tokioje dvasioje svars
toma ir 1989 metais. Prieš išeivius stovi 
uždavinys tais metais suruošti tikrai at
virą konferenciją, kurioje neabejotinai 
sutiktų dalyvauti žinovai iš Vakarų ir 
Rytų Europos.

(ELTA)

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai
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SKAUTAI MANCHESTERYJE
Tradicinis skautų apsilankymas pas 

manchesteriečius įvyko balandžio 30 — 
gegužės 1 d. Nors čia lietuvių yra ir ne
mažai, bet vietinių skautų jau beveik 
nėra. O vienu metu Manchesteris buvo 
Šiaurės Anglijos lietuvių veiklos židinys. 
Čia veikė Sąjunga, ramovėnai, bendrija, 
skautai, moterų draugija, net savo laiku 
turėjo krepšinio komandą. Žinoma lai
kai keičiasi, daug dar kas yra, bet jau 
viskas susiaurėję, o jaunimo jau beveik 
visai nebematyti. Tik Klubas nepasikeitė. 
Kai važiuodamas priartėji prie Klubo, 
pradedi dairytis kur tas bokštas ant kal
nelio, lyg kelrodys atvykstantiems sve
čiams, kurie čia yra visuomet mielai pri
imami. Čia atvykę skautai jaučiasi kaip 
namuose.

Šių metų savaitgalio stovyklėlė susi
laukė net 42 skautų, iš kurių 17 buvo iš 
Škotijos. Tai didelis būrys organizuoto 
jaunimo, kurie yra netik jaunuoliai, ne
tik skautai, bet svarbiausiai — lietuviai. 
Tai svarbiausias jų atžimys, kuris juos 
skiria nuo kitų tautybių skautų. Lietuvy
bė yra lyg magnetas, kuris juos laiko 
krūvoje.

Šis savaitgalis sutapo su Motinos Die
na, todėl šeštadienio vakare ir buvo pa
minėtos mamytės. Vakaras prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias kąn. V Kamaitis auko
jo už gyvas ir mirusias mamytes. Pamal
dos buvo trumpos be pamokslo, nes tuoj 
po mišių turėjo sekti ta pačia tema skau
tų paminėjimas. Mišias palydėjo skautų 
giesmės, pritaikytos gegužės mėnesiui, 
užbaigiant su „Marija, Marija“. Tuoj po 
mišių prityrusios skautės įžodį davė Lo
retta Canty, kurią pasveikino visi skau
tai, o gero darbelio mazgelį užrišo kan. 
V. Kamaitis.

Su mumis nesančias motinas atžymėjo 
pastatyta tuščia kėdė, išpuošta gegužės 
žalumynais. Minėjimą pradėjo v.s. J. 
Maslauskas, pakviesdamas uždegti tradi
cines tautinių spalvų žvakes: A. Podvois- 
kienę, O. Vaitkevičienę ir N. Julius iš 
Škotijos. Pagrindinį žodį tarė s. S.B. 
Vaitkevičius. Padėkojo kan. V. Kamai- 
čiui už atlaikytas mišias. Priminė mamy
čių rolę lietuvių istorijoje, jų pasišventi
mą išlaikyti savo vaikus lietuviais, mo
kyti uždrausto rašto, slėpti rusų drau
džiamas lietuviškas knygas ir su ašaro
mis palydėti savo sūnus į kovą už laisvę. 
Priminė daug dainų sukurtų apie moti
nas, pakritikavo išeivijoje per mažai 
kreipiamą dėmesį į tautinį vaikų auklė
jimą ir leidimą nutolti nuo savo kalbos ir 
tikybos. Skautai apdovanojo mamytes

Ed. Cinzas

Trys savaitės Lietuvoje
Praėjusių metų balandžio paskutinės 

dienos. Briuselio traukinių stoties priva- 
žoje pavasaris ir kelionių kvaitulys. 
Ranknešiai vagone, belieka paskutinį 
kartą atsisveikinti su Žiulieta. Ir, žino
ma, paskutinį kartą išklausyti patarimus, 
kaip nepasiklydus be žmonos. Tikriausiai 
viso pasaulio vienintelės ir brangiausios 
šventai įsitikinusios, kad vyrija jų pa
tarimų ir maldų dėka išvengia bjauriai 
nuodėmingų moterų vilkduobes ir viso
kiausias nelaimes.

Vagono kamaroje randu Maskvon snū
duriuojantį anglą. Londono vaikinas ne
šnekus, aš angliškai kelio pasiklausti te
sugebu, taigi neįsikyrėsime. Prokusto lo
va greit atmuša šonus. Pastoviu prie lan
go. Skaitau Žiulietos stotyje nupirktus 
žurnalus. Nusibosta. Einu pas vagono 
palydovus.

Vaišinu vyrus kapitalistinėmis cigare
tėmis, anie karštutėle arbata. Palaukit 
vaikiai, sakau, atnešiu konjako. Pasti
prinsime arbatą ir nuotaiką, tada ir ma
no rusų kalba pagerės. Miša ir Griša 
purtosi iš tolo, žegnojasi: dėl Dievo mei
lės, Eduardai Antonovičiau. nestumk 
nuodėmėn, mums negalima su „kvape
liu“ tarnyboje! Vėliau, jau svečiuodama
sis Lietuvoje, dažnai girdėjau aikčioji
mus, siaubą prieš tą nelemtą „kvapelį“, 
kuris, girdi, siutina persitvarkiusius vir
šininkus, neretai ir tarnystę atima. Tai 
išsunkė liaudį Michailas Sergiejevičius! 
Be ilgų pamokslų, be knygelų — kaip 
skaisčios atminties garbusis Motiejus 
Valančiauskis barzdotų carų laikais — 
taip išsunkė, kad net braška įstaigose, 
dirbtuvėse ir kiemsargių slėptuvėse. Nuo 
amžių sakydavo: kas gėrė, tas ir gers. 
Klydome, dabar Lietuvoje nebegeria, 
stori tranai ir pilkosios liaudies bitelės 
be „kvapelio“ taigi blaivininkų žemė. 
Kažin... Tas „kažin“ sujaudino bene 
prieš du metus mane Briuselyje aplan
kiusį Lietuvos kultūrininkų ir žurnalistų 
būrelį. Atvyko jauni, gražūs, o aš, kaip 
papročiai prisako, sodinu prie staliuko su 

puokštelėmis gėlių ir sveikinimo korte
le.

Po to sekė linksmesnė dalis. Be pasi
ruošimo, be repeticijų — dainos, juokai, 
šokiai, įjungiant kartu visus svečius. Už
baigėme su „Lietuva brangi“ ir „Ateina 
naktis“ . Skautams vakarienė, o mamy
tėms skautų paruoštas stalas su pačių 
skaučių keptais skanumynais. Užbaigai 
turtinga loterija, kuriai rodėsi ir galo 
nebus.

Sekmadienį, anksti iš ryto, klubas jau 
sujudo. Skautai neturi patogių lovų kur 
išmiegoti. Kur nukrito, ten ir išmiega. 
Mažesnieji po dienos darbų visur gerai 
išmiega. Vyresniesiems turbūt šonus at- 
spaudžia, todėl šnybždėjimas prasideda 
jau gana anksti. O šnybždėti yra apie ką. 
Seniai nesimatyta, daug įspūdžių. Skau
tai yra viena šeima. Nesvarbu kur be
gyventų, jau daug metų vienas kitą pa
žįsta ir ta pažintis pasilieka visam gyve
nimui. Todėl stovyklos yra pažinčių tąsa 
— viena pasibaigia, jau planuojama se
kanti. Sudunda žingsniai, pasigirsta bal
sai, susidaro eilė prie prausyklos. Jau 
klegėjimas, apetitai dideli, pusryčiai kve
pia, visi dairosi į sesę Ireną ir brolį Al
gį, kad greičiau...

Taip prasideda nauja diena. Vėl pilna 
įspūdžių, įvykių. Viename kampe sesės 
moko mažesniuosius, paklausdamos koks 
buvo pirmas Lietuvos karalius, o giliukas 
iš Škotijos, nekantriai sulaukęs savo ei
lės, atsako „James the First“. Lauke bū
relis mokosi, kaip pastatyti palapinę, vėl 
kitur — vargsta su mazgais.

Po pietų, kurių buvo pakviesti para
gauti ir manchesteriškiai — iškilminga 
sueiga. Padėkos žodžius taria skautų va
dai. Padėkoja ir apdovanoja virėjus 
Ireną ir Algį Gerdžiūnus. Padėkoja Man- 
chesterio Klubo pirm. A. Podvoiskiui už 
leidimą naudotis klubo patalpomis, skau
tu rėmėjams už visokiariopą paramą, 
yipač už vakar vakare taip gausiai pa
remtą loteriją. Klubo pirm. A. Podvois- 
kis pasidžiaugia skautais ir jų atsiekimais 
ir pažada skautus priglausti kol tik jie to 
norės.

Garsiai sugiedamas Lietuvos Himnas. 
Belieka sutvarkyti klubo patalpas ir 
traukti namų link. Visi patenkinti, nors 
ir išvargę. Bet tas vargas nėra sunkus, 
kai matosi įdėto darbo vaisiai. Per kele
tą paskutinių metų Skautų Sąjunga Didž. 
Britanijoje vėl atgijo ir pasiekė naują 
populiarumo lygį, ypač patrauklų jaunes
niam jaunimui.

H. Gasperas

bonkomis ir užkandžiu. Raginu, glostau 
alkūnes, bet vistiek neliečia stikliuko. 
Išsišnekame. Pasiekiame persitvarky
mus, skaidrumus ir demokratėjimą, pas
kui — blaivybę šventą. Tada ir veptelė- 
jau tą „kažin“. Nebus skaidriosios, sa
kau, gamins drumzliną. Vaikinai: nega
mins, smarkios bausmės. Ak, vaikiai, 
juokiuosi, karo metu vokiečiai šaudė už 
samagoną1, o vistiek sunkė prūdais. Visi 
draudimai — vaikų žaismas, ne iš to ga
lo pradėtas. Mokėkit už darbą rimtus 
pinigus, atidaryki! rimtas krautuves, du
ris ir keliones be bausmių, prašymų ir 
įrodinėjimų—nustos gėrę. Aišku, su tiek 
nenusausinsi beveik dvi kartas pūdžiu
sios markos, bet galima ir taip pradėti.

Su komunistinės Vokietijos ir pusiau 
komunistinės Lenkijos pasienio policija 
rimtų kalbų neturiu. Išsigudrinau per 
tiek metų: vizomis apsirūpinu Briusely
je. Po teisybei nieko aštraus ir nesive
žioju, vakarietiški niekniekiai plačios gi
minės moterims, kelios knygos, cigare
čių ir kapitalistinis „kvapelis“. Niekada 
piktai suremti kaktas neteko, bet pasitai
kė blogai miegojusių, bjauriai pagiringų 
ar su žmonomis susiriejusių ofoermanų, 
kurie visiškai negerbė tėvynėn brangion 
keliaujančio žemaičio, knaisiojo rank- 
nešius, ieškojo miniatūrinės atomo bom
bos. Neradę išspausdavo šypsnį. O aš 
keiksmelių krūvą lygianant ir dėliojant 
sujauktą turtą. Beje, praėjusių metų ke
lionėje net neatidariau ranknešių, nesi
domėjo. Prisimena linksmas nuotykis 
prieš krūvelę metų. Ramiai šnekučiuo
jant su bendrakeleiviu, įpuolė viešpats ir 
valdovas. Parodė koja ranknešį ir atida
ryk! Aš — žmogelis lyg ir romaus būdo, 
net jaunystės vakaruškų peštynėse pul
davau 'į būrį ne snukinėms, o taikyda
mas, ramindamas Žalgirio mūŠin dėl mė
lynakės sukilusius brolius žemaitėlius, 
bet tada velnias nubraukė šypseną ir 
kilstelėjo petį: atsidaryk, kad toks smar
kus, algos man nemoki, kodėl turėčiau 
dirbti už tave? Atidarė. Paknaisiojo ir

Skaitytoju tai&kai
BEREIKALINGOS KALBOS 

(APIE PASKUTINI SUVAŽIAVIMĄ)

Neseniai pasibaigė DBLS-gos ir LN 
B-vės suvažiavimas, svarbiausias Britani
jos lietuvių metinis įvykis. DBLS-ga varo 
svarbiausią lietuviškos veiklos vagą šia
me krašte, o Lietuvių Namų A-nė Bend
rovė tą darbą finansuoja. Idealus darbų 
pasiskirstymas — to niekas neginčyja, 
bet... ir tas bet, ypač šiame suvažiavime, 
išlindo į priekį. Mūsų gretos mažėja, bet 
ginčai didėja.

Mūsų gretos mažėja dėl normalių gyve- 
nimo sąlygų: vieni miršta, kiti išeina į 
pensiją ir nenormalių — DBLS-gos veik
loje nesimato jaunimo. Ar dėlto, kad jie 
nesupranta lietuviškai? Bet jeigu būtų 
suvažiavime vartojama tik anglų kalba, 
daug iš veteranų jame nedalyvautų. Jau
nimo reikalu mėgino kalbėti Rimantas 
Šova klausimų ir sumanymų dienotvar
kės punkte. Tada atstovai jau buvo iš
vargę ir norėjo kuo greičiau kalbas baig
ti. Buvo ir daugiau jaunimą remiančių 
pasisakymų, bet, deja, nebebuvo nieko iš 
jaunimo atsakyti. „EL“ skaitome „oficia
lų“ suvažiavimo aprašymą. Bus dar 
<ir Suvažiavimo prezidiumo protoko
lai. Aš tik rašau gal apie įspū
džius, kurie man, kaip neutraliam 
stebėtojui, liko atmintyje. Nepakvies
tas į pirmuosius suolus, sėdėjau ga
le salės ir su kitais kaimynais kraipėme 
ausis, kad išgirstume kas kalbama. Tad 
ar nebūtų laikas įtaisyti mikrofonus ir 
garsiakalbių sistemą?

Ir vėl santykiai su kraštų sukėlė gin
čus. Tiesiog nesuprantama, kad susiti
kimas su tautiečiais iš Lietuvos turėtų 
kelti tiek nepasitenkinimo. Tikra nesą
monė, bet, deja, londoniškis akcininkas, 
praradęs Britanijos Lietuvių Bendruome
nę, pasišovė patarti ir Sąjungai, kuri 
dabar atstovauja PLB-nę šiame krašte, 
kaltindamas ją bendravimu su krašto pa
vergėjais, turbūt „Vingio“ ansamblio da
lyviais, kurie buvo atsilankę į Lietuvių 
Namus Londone ir pasimatė su Londono 
lietuviais.

Buvo ir kitų netikėtumų. Sodybos ve
dėjas P. Podvoiskis neva nepasitaręs su 
direkcija pateikė planus Sodybai page
rinti? Pradžioje jis dejavo, kad atradęs 
Sodybą labai blogame stovyje, lyg tai iki 
jo buvusieji vedėjai ten tik snaudė ir nie
ko nedarė.

Škotijos pirmininkas Bliūdžius į suva
žiavimą atsivežė savo skyriaus narių 

vėl uždarė. Tik Vilniuje pamačiau, kad 
užlaužė raktelį. Pamokino, vadinasi, gy
venti ir padoraus elgesio su visagale 
muitine.

Taigi keliaujame. Anglas — Maskvon, 
aš — į kunigaikščio Gedimino miestą. 
Londoniškis kaip atsigulė Ostendėje, 
taip ir nekelia. Plieninės sveikatos žmo
gus! Nors ir aš ne pūkuose gimęs, ne bal
tom pirštinaitėm augintas, tačiau po 
valandos nebejaučiu šonu. Susirandu 
Vagai parašytas noveles. Glostau stilių, 
vienur nubraukiu, kitur prirašau. Visa
da panašiai, visus darbelius „paskutinę 
minutę“ gražinu šratinuku. Leidėjai rau
kosi, tikriausiai ir pakeiksnoja, o vienas 
atvirai trenkė į akis: tavo prirašymuose 
ir braukynėse net velnias koją nusilauž
tų.

Ateina aštuonmetis rusiukas. šnekutis 
kaip varnėnas, pasakoja, aiškina sąsiu
vinyje paišomą meną. Tėvai dirba Briu
selio ambasadoje. Po valandėlės išklydė- 
lį suranda mama. Puošni, bet apie diplo
matiją nieko neišmananti — nei labas, 
nei sudiev, pasišaukia sūnelį ir nuban
guoja į pirmos klasės dėžėmis ir ryšuliais 
prigrūstą kamarą. Vėl vienas. Viršuti
niame guolyje miegančio anglo neskaity- 
kim, jis tik biologinio spaudimo privers
tas nulipa, pasimankština koridoriuke ir 
vėl pučia nosinę dūdą. Ir ko žmogus ne- 
prigalvoji trisdešimties valandų kelionė
je! Daugiausia apie Lietuvą. Kas iškilo, 
kas nuskendo persitvarkymų šurmulyje? 
Kokios nuotaikos „Tėviškėje“? Petronis 
buvo itin palankus mano menkystei, bi
čiuliškai susirašinėjome eilę metų, o da
bar mylista Sakalauskas viršininkauja. 
Penktu kartu Lietuvon, žaidimai lyg ir 
žinomi, tačiau neramu. Mielas nerimas, 
tikriausiai visiems daužosi širdys keliau- 
j ant į tėvynę.

Prieš Minską, auštant Gudijos rytui, 
Miša ir Griša kviečia pusryčių arbatai. 
Mieli vaikinai, gali rimtai pasišnekėti, ga
li ir pajuokauti, išgirsti naujausius anek 
dotus apie čiukšus, valdžią ir persitvar
kymus. Bendraudamas su vagonų paly
dovais, įsidėmėjau du reiškinius: vienas 
mielai išlenkia paskubos stikliuką, kitas 
— nė lašo. Ir — abu gryni svetimų kal

prašymą, reikalaujantį Centro Valdybą 
pasmerkti nusikaltusius per spaudą. Ar 
tikrai tai būtų gerai? Ne visiems skaity
tojams tai būtų įdomu.

Per kiekvieną suvažiavimą yra išren
kama taip vadinama Revizijos komisija, 
nežiūrint to, kad dabar ir Lietuvių Na
mų B-vė ir D. Britanijos Sąjunga yra už
registruotos kaip prekybinės bendrovės 
ir turi samdomus ir apmokamus anglų 
revizorius. Tad ar reikalinga mūsiškė 
Revizijos komisija, kurios pranešimo kaž
kaip nenugirdau, o gal jo nebuvo?

Na, bet vistiek yra kuo ir pasidžiaugti! 
Į Centro Valdybą pirmą kartą buvo iš
rinkta moteris, o į Tarybą net dvi. Tikė
kime, kad ir Taryba dabar pagyvins sa
vo veiklą. Tik man kelia susirūpinimą ke 
lionių išlaidos, nes finansai šiemet kiek 
šlubuoja. Gal reikėtų „pagirti“, kad 
DBLS-ga surinko vienu svaru daugiau iš 
narių mokesčių — būtent 205 svarus, o 
išleido 8.765 svarus. Kad tai galima pada
ryti, reikia pagirti Britanijos lietuvių 
ankstyvesnę „ūkinę uoslę“, laiku gerai su
sitvarkant. To dėka ir lietuviškai veiklai 
dabar galime išleisti ir „Europos Lietu
vio“ leidimą „subsidijuoti“, o gal parem
ti?

O Sodybos malūnas vis dar sukasi per 
suvažiavimus. Dabar jis, pagal kurių pa
sisakymus, jau „vertas“ milijonus, o par
duotas tik už tūkstančius (nebuvusiems 
Sodyboje gal reikia paaiškinti, kad ma
lūno ten jau nėra, sudegė ir tik mažas 
žemės sklypelis parduodamas. Taip užsi
kalbėję apie malūną, užmiršome „vaduo
ti“ Lietuvą, ir tik pabaigoje kažkas pri
minė mūsų tikruosius uždavinius, ku
riuos reikėjo mums šiame suvažiavime 
spręsti.

I. Verba

HELMUT PETRICK 
AUTOMAŠINŲ EKSPORTO FIRMA 

VOKIETIJOJE

Pagal naujus tenykščius muitinės įsta
tymus, dabar ‘į Lietuvą giminėms galima 
dovanoti bet kokio senumo ir markės 
lengvųjų automašinų. Nežinia, kaip il
gai tie įstatymai galios. Naudokitės pro
ga! Mano eksporto firma apsiima prista
tyti ir perduoti nurodytajam asmeniui 
mašiną tiesiai į rankas, prieš tai sutvar
kant visus dokumentų formalumus.

Kreiptis: H. Petrick, Lehmstr I, 2970 
Emden, Germany.

bų analfabetai. O vagone gi būrys tauty
bių, tikras Babelis. Ir muitininkai tik 
rusiškai, ir pasienio policija?

Palydovų „salonuke“ susigrūdę ir ki
tų vagonų palydovai. Jau uniformuoti, 
kiekvienas atsižymėjęs antpečių žvaigž
dutėmis. Beje, patogiausioje vietoje nrie 
atlenkiamo staliuko, gražutė Nataša ar 
Olga. Ir, žinoma, armėnų konjako bon- 
kutė. šalia armėnų gero, bet truputėlį 
persaldinto konjako, pastatau škotišką 
viskę. Stovi sau taikiai komunistė su ka
pitaliste, šypsosi, kviečia paragauti. Iš- 
nagavome. Užsikąsdami belgiškais hor
monais maitintu viščiuku ir rusiškais 
lašiniais. Šitaip gražiai ir atsisveikinome. 
Jie Maskvon, aš išlipu istorinių pusbro
lių Minske.

Dairausi „Tėviškės“ vaikinų. Purkščia 
šaltas, tvirčiau rudenį, o ne pavasrį pri
menantis lietus. Su mylista Sakalausku 
telefonu sutarėme, kad „Tėviškės“ auto- 
vežimis paims mane Minske, taigi nėr 
ko baimintis. Pagaliau privaža atbėga 
Pranas Kartonas ir vairuotojas. Labas 
labutis, duok ūsą! Apsikabiname, padau
žome pečius. Pranas Kartonas — gryna
kraujis dzūkas, tik jo pavardė švediška, 
kažkurio vikingų invazijos prisiminimui 
palikta. Pamėgau mėlynakį, beveik baltai 
garbinuotą, amžinai skaidrios nuotaikos 
dzūką. Vienoje viešnagėje jis globojo, 
vežiojo ir rūpinosi, o išleistuvių vakare 
vaišino savo vienintelės ir brangiausios 
kulinariniais šedevrais.

Važiuojame Gudijos keliais. Briusely
je palikau jau žaliuojantį ir žydintį pa
vasarį, o čia dar sniego krūvos pakelė
se. Pranas traška, pasakoja Vilniaus 
naujienas. O tavo knygą, girdi, išpirko 
per dvi dienas. Atvežei kitą? Atvežiau 
Čikagoje leistą „Šventojo Petro šunyną“ 
ir „Itališkas noveles“. Vairuotojas Juze- 
kas (gal ir Antekas, gerai nebeprisime
nu) prie tylos linkęs žmogus. Išgirdęs, 
kad jis kartais nebesugaudo mūsų grai
kiškos linksniuotės, sulankstau keletą 
lenkiškų sakinių. Nelaužykite liežuvio, 
juokiasi vaikinas, aš puikiausiai susišne
ku lietuviškai. Iki Vilniaus keli šimtai 
kilometrų, bet nenusibodo.

(Bus daugiau)

2000
2000-sis EUROPOS LIETUVIO 

NUMERIS

Vartant praėjusių metų „Europos Lie
tuvio“ komplektus, labai dažnai susidu
riama su tomis pačiomis problemomis, 
kurios ir šiandien reiškiasi mūsų spau
doje. 1963 m. pradžioje yra judinamas 
jaunimo reikalas, kad jie išmoktų lietu
viškai ir galėtų iš mūsų perimti lietu
viškų reikalų tvarkymą. Tuo reikalu daug 
rašė K. Valteris ir J. Lūža.

Turint omenyje Goibačiovo glasnost, 
įdomu skaityti ištraukas „E.L.“ iš anglų 
laikraščių, kur yra komentuojamos Kruš- 
čiovo reformos ir net galimumai susitarti 
su Vatikanu. Įdomiausios ištraukos yra 
tos, kuriose rašoma apie nesutarimus 
Kremliuje ir klausiama ar Kruščiovas 
gerai daro flirtuodamas su vakarais ir 
nesitaikydamas su Kinija? Ar jis nesu- 
skaldys visus komunistus? Sakoma, kad 
istorija nesikartoja, ar tikrai?

Lietuviški reikalai, atrodo, jau yra ge
ri ir 1963 m. suvažiavime kovo m. L.N. 
B-vės pirm. S. Nenortas pranešė, kad 
„ekonominis frontas stiprus“, o Tarybos 
pirm. S. Kuzminskas jau klausė, ką rei
kės daryti su pelnu, nes nuo jo reikės 
mokėti didelius pajamų moksčius. Tame 
suvažiavime taip pat buvo pranešta, kad 
yra parduotas Sodybos žemės sklypas 
vandens įstaigai^ kuri įves nemokamai 
centrinį tiekimą į Sodybą (Sodyboje buvo 
vandens šaltinis, iš kurio Sodyba pati 
pumpavo sau vandenį, kas buvo didelė 
sunkenybė — M.B.).

Gal svarbiausias įvykis 1964 m. buvo 
dešimtmečio minėjimas L. Sodyboje. Sek
minių sąskrydis buvo labai plačiai apra
šytas ir „E.L.“ duoda daug žinių rpie 
Sodybos vidaus susitvarkymą. Ten yra 
trys nuolatiniai tarnautojai, kurie atlie
ka visus pagrindinius darbus: J. Lūža 
(vedėjas), Emilija Lūžienė (virėja) ir 
K. Jurka (ūkio prižiūrėtojas ir barma- 
nas). Toliau rašoma, kad jie atstovauja 
Sodybai, tvarko visus formalumus, pri
ima kambarių užsakymus, veda susira
šinėjimą, atlieka smulkesnius remontus, 
tvarko daržus ir vištyną, prižiūri basei
ną, veda ir aptarnauja klubą ir barą. Bet 
sakoma, kad vasaros metu yra samdo
mas papildomas personalas. Aprašyme 
taip pat yra pažymima, kad Sodyboje gy
vena 8 pensininkai, ir kad iki šiol atos
togavo 5000 žmonių (lietuvių 20 proc. 
lenkų 75 proc. ir kitų 5 proc.).

Ta pačia proga neužmištama pažymė
ti, kad Sodybos įsigijimo tikslas buvo ir 
yra priglausti tuos, kurie dėl ligos ar 
senatvės yra pasidarę vieniši. Sodybą yra 
aplankę min. K. Balutis, a.a. vysk. Pa- 
dolskis, vysk. Brizgys, min. E Turauskas, 
Enciklopedijos leidėjas Kapočius, Bačiū- 
nas, skautininkas Čepas ir kiti

1964 m. birželio m. Londono lietuvių 
bažnyčią vizitavo Westiminsterio arki
vyskupas Heenan, kuris davė sutvirti
nimo sakramentą. Jam buvo suruoštos 
vaišės sporto ir soc. klube. Be to jis da
vė pasikalbėjimą per BBC Press Service, 
kada jis pareiškė, kad dabar nėra Lietu
voje nė vieno katalikų vyskupo ir ten 
nėra bažnytinės hierarchijos, su kuria 
būtų galima palaikyti ryšius. Arkivys
kupas prašė nekaltinti vyskupų ar ku
nigų, kurie kartais atrodo, lyg bendrauja 
su valdžia. Ragino lietuvius visur ir vi
suomet skelbti, kad Lietuva yra atskira 
krikščioniška tauta su savita kultūra ir 
tradicijomis, ir tik laikinai yra dabar 
okupuota (Įdomu pastebėti, kad arki
vyskupo sekretorium tada buvo ir tame 
pasikalbėjime dalyvavo prel. Bruce Kent, 
kuris vėliau susidėjo su CND judėjimu, 
(prieš atominius ginklus ir visai nese
niai išėjo iš kunigų ir apsivedė — M.B.)

(Bus daugiau)

M. Bajorinas

IŠTRĖMĖ ESTĄ 
ŽMOGAUS TEISIŲ GYNĖJĄ

Sovietinė valdžia ištrėmė į Vakarus 
dar vieną estą žmogaus teisių gynėją. 
Švedijoje veikiantis pagalbos Politiniam 
kaliniam centras pranešė, kad kovo 27, 
Stokholmą pasiekė devyniolikmetis estas 
žmogaus teisių gynėjas Peeter Botker. 
Už politinę veiklą kovo 24-ąją iš jo buvo 
atimta sovietinė pilietybė drauge įsakant 
apleisti Estiją. Užsienio spaudos agentū
ros primena, kad Peeter Botker dalyvavo 
ir žodį tarė manifestacijoje, kurią estai 
kitaminčiai surengė šių metų vasario 24 
dieną prie Talino rotušės atžymint Esti
jos nepriklausomybės paskelbimo 70- 
ąsias metines, šioje manifestacijoje už 
laisvę dalyvavo tūkstančiai estų.

(BWC)
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Prenumeratos kaina metams:
Didžioje Britanijoje — 17 svarų;

Kronika
KAS—KADA—KUR

Gegužės 22 d. — 40-sios metinės di
džiausių išvežimų paminėjimas Lietuvo
je. Ruošia Lietuvos Laisvės Lyga.

Birželio 18 d. — Baisiojo birželio mi
nėjimas Londone. Ruošia Pabaltijo Ta
ryba.

Birželio 24-27 dienomis — Toronte Ka
nadoje vyks PL IV Kultūros Kongresas.

Birželio 28-30 dienomis — Toronte, Ka
nadoje vyks PLB-nės 7-sis Seimas.

Birželio 27 — liepos 11 d.d. — atos
togos Nidos spaustuvėje.

Liepos 3d. — Hamiltone, Kanadoje 
Tautinių šokių šventė.

Liepos 9-24 — Lietuvių vaikų vasaros 
stovykla Huettenfelde, Romuvoje. Su vai
kais galės vasaroti ir tėvai.

Liepos 23 — 30 d.d. — 39-toji tradicinė 
skautų, skaučių metinė stovykla Lietuvių 
Sodyboje.

Liepos 25-31 dienomis — Volungės 
choras (Toronto) Britanijoje.

Liepos 31 — rugpjūčio 7 d.d. — 35-ji 
Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
Vokietijoje, Vasario 16-sios Gimnazijoje.

Rugpjūčio 14-24 d.d. — Tautinė Skau
tų stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

AUKOS SPAUDAI
D. Stephens — 3.50 sv.
A.T. — 2.50 sv.
A. Naujokaitis — 2.50 sv.
A. Klimaitis — 20.00 DM.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

PAIEŠKOJIMAS
Zosė Liekytė, kilusi iš Pušelių km., 

Skaudvilės vis., gyvenanti Lietuvoje, 
ieško Juozo Laugalio, kilusio nuo Bata
kių. Po karo jis gyveno Amerikoje. Jis 
pats, ar jį pažinojusieji, prašomi atsiliep
ti „Europos Lietuvio" adresu.

LIETUVIŲ NAMŲ A-NĖS 
B-NĖS NAUJA VALDYBA

J. Alkis — pirmininkas, VI. Dargis — 
vicepirmininkas ir spaudos skyrius, A. 
A. Vilčinskas — sekretorius, B. Butrimas 
— Sodylba ir S. Nenortas — Lietuvių Na
mai. V. Gasperienė ir E. Šova — valdy
bos nariai.

Londonas
išvyka j lietuvių sodybą

Gegužės 29 d. sekmadienį autobusu iš
vykstame į Lietuvių Sodybą: nuo Lietu
vių bažnyčios 8.30 vai., nuo Lietuvių na
mų 9 vai. Kelionė — 5 svarai. Užsirašyti 
pas VI. Veličką.

Prestonas
Gegužės mėn. 1 d. nuvykus į Manches- 

terio lietuvių klubą, širdies ataka mirė 
Prestono skyr. ižd. Albinas Mameniškis, 
64 m. amžiaus. Kilimo buvo iš Lietuvos 
Viškėnų k., Utenos apskr. Paliko nuliū
dusią žmoną Oną ir sūnų invalidą Leo
ną. Laidotuvės įvyko gegužės m. 6 d. 11 
vai. ryto iš St. Maria Goretti bažnyčios į 
Prestono kat kapines. Iš Manchesterio at
vykęs kun. V. Kamaitis laikė pamaldas 
ir prie kapo kalbėjo Rochdalės skyr. 
pirm. D. Banaitis. Kapas skendo gėlėmis, 
taip pat Prestono skyr. vardu tautinių 
spalvų vainikas. Dalyvių buvo virš 70 
įvairių tautybių, nes turėjo daug pažįs
tamų. Matėsi tautiečių iš Manchesterio. 
Rochdalės, Boltono ir Wolverhamptono. 
Po laidotuvių beveik visi vyko į Mame- 
niškių namus pietų.

Albinas ir šeima buvo susipratę lietu
viai. Priklausė Prestono skyr., kur ėjo 
ižd. pareigas. Daug yra aukojęs tautos 
reikalams. Prenumeravo lietuvišką spau
dą. Prestono lietuviai gailisi jo netekę.

Mielas Albinai ilsėkis ramybėj, sveti
moj žemėj, toli nuo brangios Lietuvos sa
vo tėvynės. Prestono skyr. ir velionies 
šeima dėkingi visiems palydėjusiams jį į 
kapus. M. Ramonas

Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 

sv. už oolį. Didesni skelbimai ^atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš (anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Coventry
MOTINOS DIENA

DBLS Coventrio Sk. gegužės 21 dieną, 
ruošia Motinos Dienos minėjimą lenkų 
klubo salėje, Whitefriars Street. Pradžia 
7 vai. vakaro, durys atidaromos 6 vai.

Minėjime Nottinghamo duetas „Rū
ta“ išpildys įdomią programą, taip pat 
poetas J. Švalkus tos dienos progai pa
skaitys savo poeziją.

Bus įdomi ir turtinga loterija.
Visus tautiečius iš arčiau ar toliau 

maloniai kviečiame apsilankyti, šokiams 
gros gerai žinoma kapela. Tad, iki pasi
matymo Coventryje.

Skyriaus Valdyba

Derby
PAGERBTOS MOTINOS

Gegužės 7-tą, Derbyje, ukrainiečių klu
bo patalpose susirinko apie pusšimtis 
žmonių iš Derby, Nottinghamo, Mans- 
fieldo ir kitur. G. Zinkienė papuošė sta
lus servetėlėmis ir pavasario atgimstan
čios gamtos gėlėmis, o Motinų garbei sta
liuką — žibuoklėmis, tautine juosta, tri
spalve ir žvakutėmis. Derby skyriaus 
pirm. J. Levinskas, pasveikinęs brangias 
Motinas ir gausiai susirinkusius pasakė, 
kad čia susirinkome pagerbti brangias, 
savas ir kitatautes Motinas. Mums vi
siems motinos yra brangios, kur ir ko
kios tautybės jos būtų.

Apie motinos reikšmę gyvenime ir šei
mos auklėjime, kalbėja v.s. Gilma Zin
kienė. Ji pagal poeto Alfonso Giedraičio 
vizliją, mintimis skrido į tėvynę, į baltas 
pasakų naktis. Ten, kur pagarbą ir meilę 
reiškia Tau, Motina, brangioji. Tau, ku
ri taip daugel rūpesčių nešioji...

Motinos diena — Motinos pagerbimas 
yra pasklidęs po pasaulį iš Amerikos, ji 
pasakojo, amerikietė Anna Jarvis, kai 
jos motinos mirties metinės sukako, 1908 
m. Grafton mieste, šiaurės vakarų Vir
ginijoj pagerbė jos prisiminimą. Vė
liau Philadelphijos miestas išsirūpino, 
kad motinos diena būtų švenčiama.

Atsistačius Nepriklausomai Lietuvai ir 
ten buvo pradėti motinos dienos minėji
mai, o 1929 m. kovo 24 d. Motinos dieną 
švęsti Lietuvoje 1-mą gegužės sekmadie
nį. Skautininko Antano Saulaičio snj. ini
ciatyva Motinos dienas suorganizavo 
skautų vienetai.

Sesė G. Zinkienė taip pat papasakojo 
apie Anglijoje ir kituose kraštuose Moti
nos pagerbimo tradicijas.

Motinos Dienos užbaigimui buvo sugie
dota “Lietuva brangi, mano tėvynė“.
J. Levinskas padėkojo v.s. G. Zinkienei 

ir pasidžiaugė, kad dar turime sugeban
čių žmonių pravesti aukšto lygio minėji
mus ir parengimus. J. Maslauskas, Lie
tuvių Skautų Sąjungos ir skautaujančio 
jaunimo vardu, visoms Motinoms padė
kojo už motinišką globą ir visas gerybes, 
kurias Motinos yra davusios šeimai, o per 
ją ir skautaujančiam jaunimui.

Dar buvo išklausytas Rūtos Popikienės 
pranešimas apie DBLS-gos suvažiavimą. 
Motinos ir visi dalyviai buvo pavaišinti 
L. Valentinienės, G. Zinkienės, R. Popi
kienės ir Sadulienės pyragaičiais ir kavu
te. Pravesta turtinga loterija ir pogrin
džio spaudos leidimui rinkliava.

Skyriaus Valdyba ir visi susirinkusieji 
dėkingi G. Zinkienei, L. Valentinienei, R. 
Popikienei, J. Valentinui, A. Tirevičiui ir 
visiems, prisidėjusiems prie Motinų pa
gerbimo.

J.M.

PAMALDOS
Nottinghame — gegužės 22 d., 11.15 v. 

Židinyje.
Stoke on Trent — gegužės 22 d., 14.30 

vai. šv. Vulstane.
Nottinghame — gegužės 29 d., 11.15 

vai. Židinyje.

Škotija
PADARYTA OPERACIJA

Škotijos lietuvių klubo vicepirmininkui 
A. Pakrosnui gegužės 2 d. buvo padary
ta sunki plaučių operacija. Prieš kurį 
laiką jis buvo paguldytas Law' ligoninėje, 
o po poros savaičių tyrimo buvo perkel
tas 'į Hairmyres Priežiūros, East Kilbride 
Ward 4 plaučių skyrių.

Šiuo metu jis yra intensyvios priežiū
ros palatoje ir pamažu sveiksta. Tikimės, 
kad netrukus sugrįš į namus ir vėl įsi
jungs 'į klubo kasdieninį darbą. Linkime 
greitai pasveikti.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės antrąjį sekmadienį, kaip pa

prastai, mūsų vietinėje katalikų bažny
čioje, buvo lietuviškos pamaldos, bet ši 
sekmadienį buvo švenčiama motinos die
na ir prisimintos gyvos ir mirusios mo
tinos.

Antrą valandą po pietų buvo atnašau
jamos šv. Mišios už mirusias ir gyvas 
motinas. Kun. Andriušius pasakė tai die
nai motinoms pritaikintą pamokslą. Skau 
tai labai gražiai pasirodė bažnyčioje pro
cesijoje. Mišių metų visa bažnyčia giedo
jo giesmes motinų garbei.

Vėliau visi rinkosi į klubą bendram pa- 
sivaišinimui. Klube laukė motinos su pa
ruoštais skanumynais ir užkandžiais. Pri
sirinko pilna salė svečių iš įvairiausių 
Škotijos vietovių. Kun. J. Andriušius pa
laimino apkrautus vaišėmis stalus ir pa
linkėjo sveikatos visiems susirinkusiems. 
Po vaišių, moterų draugijos pirmininkė 
Andzerevičienė padėkojo visiems sve
čiams už gausų atsilankymą ir pasveiki
no visas susirinkusias motinas. Jas svei
kino ir Pr. Dzidolikas, linkėdamas svei
katos. J. Bliūdžius pasveikino klubo ir 
skyriaus vardu, taip pat jis kalbėjo 
apie veiklą lietuvių klube, kad kiekvieną 
antradienio vakarą 7.30 vai. vyksta lietu
vių kalbos kursai. Norintieji mokytis yra 
mielai laukiami.

Po sveikinimų ir linkėjimų meninėje 
dalyje pasirodė jaunimas su gražiomis ir 
naujai išmoktomis lietuviškomis daino
mis ir deklamacijomis. Už tai tenka dide
lė padėka mokytojams už įdėdą jų darbą 
mokinant mūsų jaunimą. Toliau sekė 
gausi loterija, kurioje vienas laimėjo 
vertingą dovaną. Pabaigai buvo visų da
lyvių sudainudta „Sėjau Rūtą“. Po to se
kė bendras p'asižmomjimas ir atsigaivi
nimas alučiu bei asmeniški pokalbiai, 
kurie užsitęsė ligi vėlyvo vakaro.

PALAIDOTAS PRANAS PUODŽIUS
Gegužės 5 d. 8 vai. ryto po širdies 

smūgio savo namuose mirė Pranas Puo
džius, sulaukęs 67 metų. Lietuvoje paliko 
savo brolį ir dar gyvą motiną, kurį yra 
sulaukusi 93 metų amžiaus.

Pranas kaip ir kiti po karo audrų at
vyko iš Vokietijos į Škotiją darbams. Jis 
dirbo Fort William aluminijaus fabrike, 
laikui bėgan sutiko Glasgove lietuvaitę 
Olgą ir prieš 38 metus sumainė aukso 
žiedus. Tuomet persikėlė gyventi į Glas- 
govą ir dirbo molio kasyklose tol, kol pa- 
Igaliau kasykla buvo uždaryta. Tuomet 
dirbo Glasgove gyvulių maisto apdirbimo 
bendrovėje, kur prieš porą metų išėjo į 
pensiją.

Pranas su žmona gana gražiai gyveno, 
šeimos neturėjo, bet abudu buvo labai 
draugiški ir priklausė daugeliui draugi
jų, kurias visuomet rėmė bei talkininkavo 
valdybose. Prieš Kalėdas persikėlė į na
mus ir pasiruošė ateičiai. Ruošėsi 
atsikviesti savo brolį iš Lietuvos atosto
goms, bet mirtis išskyrė juos amžinai.

Gegužės 9 d. šv. Lukošiaus bažnyčioje 
buvo atlaikytos už Prano sielą gedulingos 
šv. Mišios. Mišias atnašavo kun. J. An
driušius. Mišių metu buvo labai daug 
draugų. Po bažnytinių apeigų Prano kū
nas buvo nuvežtas į Linn Crematoriumą 
ir sudegintas. Pelenai bus vėliaus palai
doti Carfino šventovėje prie Lietuviškos, 
dabar naujai pastatytos, koplytėlės.

Po laidotuvių visi dalyviai žmonos Ol- 
gos buvo pakviesti į viešbutį pietums. 
Pranas buvo kilęs Lietuvoje, iš Utenos. 
Mielai Olgai liūdesio valandoje reiškiame 
užuojautą. Mielas Pranai ilsėkis numy
lėtoje Škotijos žemėje. Amžiną atilsį.

J.B.

PADĖKA

Savo ir savo šeimos vardu dėkoju vi
siems mano vyro Justino mirties proga 
prisiuntusiems užuojautas. Taip pat esu 
dėkinga visiems taip gausiai laidotuvių 
dieną susirinkusiems atsisveikinti su 
Justinu bažnyčioje ir kapuose. Ypatingai 
dėkoju kun. J. Sakevičiui MIC, kun, A. 
Gerybai, J. Černiui, V. O'Brien, Ramovė- 
nams, V. Jurienei, B. Černienei ir A, 
Pranskūnui.

B. Snabaitienė

VOLUNGĖS CHORAS BRITANIJOJE

Iš Kanados atvyksta Volungės choras 
ir yra numatęs sekančius koncertus bei 
susitikimus:

Liepos 25-tą 19.30 vai. — Pietūs Ško
tijos Lietuvių Socialiniame Klube.

Liepos 26-tą 19.00 vai. — Koncertas 
Glasgow? Garden Festival.

Liepos 27-tą, 13.00 vai. — Koncertas 
Edinburgo Ross Theatre.

Liepos 28tą, 13.00 vai. — Koncertas 
Londono Festival Hall.

Liepos 29-tą, — Apsilankymas Londono 
Lietuvių Namuose.

Liepos 30-tą, — koncertas Lietuvių So
dyboje.

Liepos 31-mą, — Mišios šv. Kazimiero 
bažnyčioje Londone.

BUS RODOMAS JAUNIMO 
KONGRESO FILMAS

Būdamas vienas iš Anglijos atstovų, 
kurie dalyvavo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongrese Australijoje, noriu praneš
ti „EL“ skaitytojams, kad būdami Aus
tralijoje, Vidas Puodžiūnas ir aš, susu
kome video filmą apie Jaunimo Kongre
są.

Filmas yra baigiamas paruošti ir šią 
vasarą bus rodomas krašto lietuviams.

E. Kvietkauskas

AR LENGVIAU BUS KELIAUTI?
Oficialūs paaiškinimas apie taisyklių 

pakeitimus
TIESA (III.30) paskelbė korespondento 

pasikalbėjimą su LTSR vid. reikalų mi
nisterijos vizų tarnybos viršininku pik. 
A. Velička, kuris paaiškino apie pasta
ruoju metu padarytus taisyklių pakeiti
mus, kurie liečia keliavimą į Sov. Sąjun
gą ir iš Sov. Sąjungos.

Papasakojęs apie anksčiau buvusią pa
dėtį, pik. Velička pasakė, jog šiuo metu 
apribojimai išvykoms į užsienį yra maži
nami. Išleidžiama paviešėti ne tik pas ar
timus gimines, bet ir pas tolimus gimi
naičius, o taip pat pas draugus ir pažįs
tamus ne tik į socialistines, bet ir kitas 
šalis.

Nuo 1987 metų sausio mėnesio kiek
vienas, kuris nori išvykti pas artimus gi
mines į kitą šalį nuolat gyventi, yra iš
leidžiamas, jei tik turi tokio giminaičio 
iškvietimą. Žinoma, jei neiškyla aplinky
bių, nenumatytų įstatymų.'

Ar gali užsieniečiai laisvai keliauti po 
Lietuvą?

— Tikrai nėra Lietuvoje vietovės, kur 
tarnybiniais reikalais nebūtų buvę užsie
niečių atvykusių ne tik iš socialistinių, 
bet ir kitų šalių. Privačiai atvykę asme
nys iš socialistinių šalių gali važiuoti į 
Vilnių, Kauną, Trakus, Druskininkus, 
Rumšiškes be jokių apribojimų. Į svečius 
iš užsienio šalių galima pasikviesti į Vil
nių, Kauną, Druskininkus Trakus ir Rum
šiškes. Smulkiau apie iškvietimų ir išva
žiavimų tvarką galima sužinoti visuose 
pasų ir vizų tarnybų padaliniuose. Aiš
ku, dar yra zonų, į kurias šalies gynybos 
interesais užsieniečiai neįleidžiami.

Kam išvykti į užsienį neleidžia?
— Be jokių apribojimų šiuo metu vyk

ti pasisvečiuoti į užsienį gali kiekvienas 
pilietis, jei jis nesusijęs su valstybės pa
slaptimis ir išvyka neprieštarauja vals
tybės interesams. Tačiau yra ir kitų prie
žasčių, dėl kurių kartais neišleidžiama į 
užsienį. Pavyzdžiui, jei žmogus yra įsis
kolinęs valstybei arba tuo metu patrauk
tas baudžiamojon atsakomybėn, atlieka 
bausmę. Neleidžiama važiuoti pas žmo
nes, kurie išvyko iš TSRS, pažeisdami 
nustatytą tvarką, taip pat neleidžiama iš
važiuoti asmenims, kurie apie save pa
teikia anketoje melagingus duomenis.

Sakoma, jog medaus statinę sugadina 
ir mažytis šaukštelis deguto. Deja, dar at
siranda žmonių, kurie vyksta į užsienį 
pasipelnymo sumetimais, bando pažeisti 
muitinės taisykles. Pernai apie 250 res
publikos gyventojų nubausti už kontra
bandinius nusižengimus.

1987 metais privačių kelionių, palygin
ti su 1986 metais, padaugėjo 2.5—3 kar
tus. Šiemet, palyginti su praėjusiais me
tais, išvykų skaičius vėl dvigubėja.

Kol kas norėčiau dar kartą priminti, 
kad išvykimo laikas galioja pusę metų, 
ir planuojant kelionę į užsienį, pasą ga
lima pasiimti anksčiau. Tada, atėjus va
sarai, kada daugiau žmonių keliauja, prie 
vizų registracijos tarnybų Vilniuje, Kau
ne ir Klaipėdoje nenutįs eilės.

Pasai tiek į socialistines, tiek į kapita
listines šalis paprastai tvarkomi ne ilgiau 
kaip 30 dienų.

Kokie yra kiti palengvinimai?
— Dabar, pildant išvykimo anketą, pi

liečiui nereikia administracijos bei kitų 
organizacijų vadovų parašų. Anketose 
žymiai sumažėjo klausimų. Pavyzdžiui, 
apie išsilavinimą, partiškumą, teistumą 
ir pan.

PA S A UL YJE
Ar bus taika Angoloje?

Pietų Afrikos ir Angolos delegacijos, 
vadovaujamos Užsienio reikalų ministe- 
rių, buvo susitikusios Kongo sostinėje 
Brazzaville ir tarėsi, kaip baigti vidinį 
karą Angoloje. Kuba norėtų atitraukti 
savo 40.000 stipiumo kariuomenę iš An
golos, jeigu Pietų Afrika apleistų pietinę 
Angolą, kur jie remia Unitą sukilėlius ir 
įgalintų Namibiją atgauti nepriklausomy
bę. Tiems pasitarimams pradžią davė ne
seniai Londone pasibaigusi konferencija 
tarp JAV, Pietų Afrikos ir Angolos. Susi
tikimas Kongo sostinėje tarp P. Afrikos 
ir Angolos delegacijų buvęs labai drau
giškas. Nutarta vėl susitikti, pasikvie
čiant Ameriką ir Kubą.

Ir Kinijoje „glasnost“
88 metų amžiaus kinijos katalikų vys

kupas Ignatius Kung Pingmei, atlikęs 30 
metų kalėjimo bausmę už ištikimybę Va
tikanui, išvažiavo į Ameriką, aplankyti 
savo giminių. Kad jis gavo leidimą išva
žiuoti, rodo palankesnė Kinijos vyriausy
bės pažiūra į krikščionybę ir bendrai švel 
nesnis Kinijos vyriausybės atsinešimas į 
demokratines žmonių laisves pasėkoje 
glasnost (kiniškai „kaifang“).

Užpykino popiežių
Vatikanas supyko ant Paragvajaus dik

tatoriaus gen. Stroessner už tai, kad jis 
norėjo neleisti popiežiui susitikti su 
krikščionių grupe, kuri yra opozicijoje. 
Popiežius šiį kartą aplanko dar Peru ir 
Boliviją^ kur jį sutinka masės tikinčiųjų.

Kada pasibaigs karas Afganistane?
Pradėjus sovietams atitraukti savo ka

riuomenę, partizanų Mujahedin vadai 
tvirtina, kad jie nesiliaus kovoję, kol Af
ganistane liks dabartinė Najilbulah vy
riausybė. Tai bus didžiausias sovietų 
pralaimėjimas po karo. Partizanų pusėje 
irgi nėra viskas gerai, nes jų įvairios 
grupės ginčyjasi ir nesutaria viena su 
kita. Ar partizanai pajėgs nuversti da
bartinę komunistų vyriusybę — paaiškės 
po devynių mėnesių, sovietams visiškai 
pasitraukus.

Maskvoje palaidotas 
didvyris? išdavikas?

Kim Philby, kuris, eidamas aukštas 
Britanijos slaptos tarnybos pareigas, per 
54 metus šnipinėjo Sovietų Sąjungai, ir 
kuris pereitą savaitę buvo iškilmingai pa
laidotas Maskvoje, kaip KGB generolas ir 
herojus. Jaunimas buvo raginamas sekti 
jo pavyzdžiu. Philby išdavikystės dėka 
žuvo daug britų ir kitų slaptos tarnybos 
agentų. Jis buvo trečias taip vadinamos 
šnipų trejukės narys. Kiti du (Burgess ir 
Maclean) irgi buvo aukšti britų tarnybos 
pareigūnai, šnipinėję sovietams, pabėgę į 
Rusiją (abu jau yra mirę). Reikia ste
bėtis, kad net šiems pabėgus pas Sovie
tus, niekas neįtarė Philby, kol vienas 
KGB narys atbėgęs į vakarus jį apskun
dė. Philby jau buvo atsidūręs Turkijoje, 
o iš ten niekam nežinant išspruko į So
vietų Sąjunga. Maskvoje jis gyveno pri- 
viligijuotai, kuo negali pasigirti kiti šni
pai.

Opozicija komunistams
Disidentai ir tautinės grupės pradeda 

vis drąsiau veikti Sovietų Sąjungoje ir 
nekliudomai organizuotis į grupes. Vie
ną sekmadienį net keturios grupės turė
jo savo susirinkimus Maskvoje tuo pačiu 
laiku. Dalyvių skaičius yra nedidelis — 
daugiausia dalyvių turėjo demokratinė 
sąjunga, apie 300. Disidentai jaučiasi da
bar saugiau, nes mano, kad besiruošiant 
prezidento Reagano vizitui, vyriausybė 
nedrįs vartoti jėgą prieš disidentus.

Žydų kultūrinės organizacijos užėmė 
skirtingą liniją nuo jų ankstyvesnių rei
kalavimų. Jie sako, kad dabar teisė emi
gruoti nėra svarbus dalykas — jie reika
lauja daugiau kultūrinės laisvės žydams, 
gyvenantiems Sovietų Sąjungoje.

Piliečiui dabar suteikta teisė pačiam 
pasirinkti, kokiu transportu jis vyks i 
užsienį. Jeigu jis nutartų važiuoti nuosa
va mašina, turi kreiptis į Valstybinę au
tomobilių inspekciją, kuri atliks atitinka
mus formalumus, liečiančius automobilio 
techninį stovĮį bei keliu eismo taisykles, 
ir išduos piliečiui atitinkamus dokumen
tus.

Kiek pinigų galima parimti vykstant į 
užsienį?

— Vykstant į Rytų Europos kraštus, 
keičiama 15 rublių dienai. Išvykų skai
čius neribojamas, tačiau pasikeisti per 
metus galima ne daugiau kaip 1350 rub
lių. Privačiai vykstantiems į visas kitas 
šalis keičiama 7 rubliai dienai, bet ne 
daugiau kaip 420 rublių. Išimtis — Jugos
lavija, į kurią vykstantiems keičiama 5 
rubliai dienai, bet ne daugiau kaip 300 
rublių.

Panaikinti visi anksčiau buvę apriboji
mai kartu su tėvais į užsienį vykstan
tiems moksleiviams.
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