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Gegužės 29 d. N. Sadūnaitė iš Maskvos 
telefonu perdavė Pabalitiečių Tarybos 
Biurui Strasibunge šiuos pranešimus;

PRANEŠIMAS TARPTAUTINEI 
HELSINKIO FEDERACIJAI

Tarptautinei Helsinkio Federacijai 
pranešame, kad žuvus kunigui Bronisla- 
vui Laurinavičiui, Lietuvos visuomeni
nės grupės Helsinkio susitarimams rem
ti — „Helsinki 76“, nariu priimtas kuni
gas Gustavas Gudanavičius, sūnus Ste
pono, gimęs 1911 metais, spalio 8 d. Į 
kunigus įšventintas 1937-ais metais, ge
gužės 22 d. Jo adresas: Žagarė, Joniškio 
rajonas, Tarybų 1, LTSR.

Priimtas nariu į Helsinkio grupę, kun. 
Gustavas Gudanavičius pasakė tokius 
žodžius: „Aš žinau, kad manęs galbūt 
laukia kunigo Bronislavo Laurinavičiaus 
dalia, be aš sąmoningai sudedu savo gy
vybę ant Dievo ir Tėvynės aukuro“.

1988 m. gegužės 15 d.

ATVIRAS (LAIŠKAS TSRS 
GENERALINIAM PROKURORUI 

REKUNKOVUI

Helsinkio nutarimų vykdymų Lietuvos 
kontrolinės grupės dokumentas Nr. 26

Per visą stalininę genocido erą Lietu
voje buvo nužudyta nemažiau 50,000 lie
tuvių ir keliolika tūkstančių lenkų bei 
kitų tautybių žmonių. Dešimtys tūkstan
čių ištremta į Sibirą ir kitus TSRS šiau
rės rajonus. 1948 m. gegužės 20-tą — 22- 
ą dienomis buvo deportuota apie 
200,000 Lietuvos gyventojų. Nekaltų au
kų atminimą gegužės 22 d. bažnyčiose 
minės visa Lietuva, o Vilniuje dar po 
sumos 15-tą valandą, Gedimino aikštėje. 
Bus prisiminti ir Lietuvos gyventojų ge
nocido kaltininkai — daugelis jų ir šian
dien didžiuojasi gautais apdovanojimais 
už kruvinus darbus iš Berijos ir jo sė
brų rankų. Reikalaujame, Generalini 
Prokurore, paskelbti visų nusikaltimų 
vykdytojų pavardes, kurių rankomis Sta
linas naikino ir trėmė Lietuvos gyvento
jus ir patraukti juos baudžiamojon atsa
komybėn.

Mečislovas Jurevičius, Algirdas Stat- 
kevičius, Vytautas Vaičiūnas.

1988 m. gegužės 14 d.

EUROPOS PARLAMENTE ĮSTEIGTA 
„PABALTIJO GRUPĖ“

Pabaltiečių informacijos biuras Stras- 
bourge gegužės 21 d. pranešė, kad Euro
pos Parlamente įsteigta grupė Pabaltijo 
reikalams (Baltic Inter-group), kurią su
daro įvairių frakcijų parlamentarai. 
Grupė stengsis pagerinti padėtį Pabaltijo 
šalyse ir tuomi padėti 'įgyvendinti Hel
sinkio susitarimų principus.

Europos Bendruomenės Parlamentas 
nuo įsteigimo stengiasi užtikrinti taiką 
bei laisvę Europoje ir susitiprinti ben
dradarbiavimą tarp europiečių, nepaisant 
politinių įsitikinimų, šiuo metu Europos 
Bendruomenei priklauso 12 vidurio bei 
vakarų valstybių, bet jos veikla apima 
visą Europą ir siekia pagerinti politinę, 
ūkinę bei kultūrinę padėtį.

Savo 1983 ir 1987 metais priimtose 
rezoliucijose Europos Parlamentas pa
reiškė, kad Pabaltijo valstybėse buvo pa
žeista laisvo apsisprendimo ir žmogaus 
teisės. Baltic Intergroup sieks, kad tos 
teisės būtų įgyvendintos Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje. Tuo tikslu parlamen
tarai veiks Europos Parlamente, Stras- 
bourge, Briuselyje ir Liuksemburge bei 
tam Parlamentui priklausiančių valsty
bių parlamentuose; užmegs pokalbį tie
sioginiai su atsakingais politikais; infor
muos apie Pabaltijo valstybes ir rinks 
dokumentus.

Baltic Intergroup pirmininkas Europos 
Parlamente yra Dr. Hans-Jochim Seeler, 
socialistų frakcija (SPD, V. Vokietija). 
Lygiateisiai vicepirmininkai: Gustavo 
Selva, krikščionis demokratas (Demo- 
crazia Cristiana, Italia); Guy Greimeur, 
„golistas“ (Demokratinis atsinaujinimo 
sąjūdis, R.P.R., Prancūzija); Christopher 
Beazley, Europos demokratų frakcija 
(Conservative Party, D. Britanija); Joe- 
gen Brondlund Nielsen, Liberalų frakci
ja (Venstre, Danija).

Baltic Intergroup generalinis sekreto
rius yra Algis Klimaitis. Adresas: Baltic 
Intergroup, F-67240 Gries (pres. Stras
bourg), 6, rue du Muguet, Tel. ir tele
fax: 88-72-37 33. (Elta)

DISIDENTAI IB JAV PREZIDENTAS
ATVIRAS .LAIŠKAS 

TSKP GENERALINIAM 
SEKRETORIUI M. GORBAČIOVUI
Du Lietuvos atstovai, Antanas Terlec

kas ir aš (Nijolė Sadūnaitė) gavom JAV 
prezidento Ronaldo Reagano pakvietimą 
dalyvauti jo ruošiamame priėmime, ku
ris įvyks 1988 m. gegužės 30 d. Maskvo
je. Galvodama, kad ir šlį kartą Maskva 
taps uždaru miestu, šių metų gegužės 25 
d. 20:15 vai., drauge su kunigu Kazimie
ru Gražuliu bandėme išvykti traukiniu 
„Vilnius-Maskva“. Prieš pat išvykstant 
traukiniui į mūsų kupė įėjo 6 vyrai mi
licininkų uniformose, kalbėję tik rusiš
kai. Fizine prievarta jie privertė mus iš
lipti iš traukinio.

Linkiu Prezidentui ir Jums asmeniš
kai susitarti dėl atominio nusiginklavimo, 
o ypač, kad Jūsų žodžiai visada taptų 
realybe. Girdėjau, kad Jūsų kalbų rink
tinė apie „perestroiką“ išleista beveik 
visomis pasaulio kalbomis — jų tarpe ir 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Labai 
norėtųsi, kad ir prezidento, kuris Lietu
voje laikomas pačiu populiariausiu pa
saulio politiku, kalbos būtų išleistos TS 
RS — Jūsų šalies — tautų kalbomis. Ta
čiau, lietuvių tauta visų pirma norėtų, 
kad TSRS-je būtų paskelbta, nors tik ru
sų kalba, visuotinė žmogaus teisių de
klaracija, kurią Jūs dažnai cituojate sa
vo kalbose užsienyje.

Mūsų susitikimo su prezidentu Reaga- 
nu nereikėtų bijoti. Ką naujo mes pa
sakytumėme prezidentui, ko jis dar ne
žino apie Lietuvą? Juk jis gerai infor
muotas apie tai, kaip Lietuva tapo Ru
sijos teritorija, tik Hitlerio ir Stalino va
lia formaliai išreikšta slaptuose Moloto- 
vo-Ribbentropo Pakto protokoluose. Po

SEKMINĖS SODYBOJ

DBLS-gos Ansamblio tautinių šokių grupė .Sodybos rūmų priešlįiemyje.

Nors jau ir po tiek daug metų, kiek, 
vieną kartą ruošiantis važiuoti į Sody
bą, apima jausmas lyg ruoštumeis namo, 
į Lietuvą. Sodyba nors ir nedidelė, bet 
mums miela, sužadinanti gilius praeities 
prisiminimus. Tenai suvažiuoja daugybė 
žmonių, pilnas miškelis palapinių, kie
mas pilnas autobusų, iškeltos vėliavos, 
per garsiakalbius skambanti lietuviška 
muzika. Tikrai jausdavaisi grįžęs namo.

Gegužė's žiedais pasipuošusi gamta, 
berželiais papuošta žalioji girelė, pasi
sveikinimai, rankų spaudimai — „Eina
me broleli nuplauti dulkes“. O vakare 
skautų miškelyje avino kepimas, kurio 
kvapą net kitoje pusėje kelio gali užuos

nas Ronaldas Reaganas puikiai informuo 
tas apie tai, kaip pažeidžiamos religinės 
ir tautinės lietuvių teisės. Žino prezi
dentas ir apie tai, kad Stalino pasėta vi
suotina baime ir šiandien tebegyva. Sta
lininė savivalia, nors daug mažesnės ap
imties, irgi tebegyva.

Visagalis laikais priverčia keistis net 
tokią valstybę kaip TSRS.

Su pagarba, Nijolė Sadūnaitė 
Vilnius, Architektų 27/butas 2 

1988 m. gegužės 26 d.

VLIKO PIRMININKO 
PASIKALBĖJIMAS SU 

SADŪNAITĖ
Džiugi žinia apie vyskupo Vincento 

Sladkevičiaus pakėlimą 'į kardinolus s. 
m. gegužės 29 d. buvo telefonu perduota 
VLIKo pirmininkui dr. K. Bobeliui jo 
pasikalbėjimo metu su Nijole Sadūnaitė 
ir Antanu Terlecku, Maskvoje. Sadlūnai- 
tė informavo dr. Bobelį, kad jos bandy
mas gegužės 25 d. vykti Maskvon (kartu 
su kun. Kazimieru Gražuliu) pasimatyti 
su prazidentu Reaiganu, buvo KGB-istų 
sulaikytas. Tačiau gegužės 28 d. KGB 
pulkininkas česnavičius nuvežė Nijolę 
Sadūnaitę ir Aataną Terlecką į traukinių 
stotį ir aprūpino kelionei į Maskvą bi
lietais. Į Maskvą yra atvykę: iš Estijos 
— buvusi Sibiro kalinė Lagle Parėk, ir 
iš Latvijos — Mondis Plate.

Pasimatymui su Reaganu proga, Sa
dūnaitė ir Terleckas turi paruošę pa
reiškimą dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Jis bus įteiktas Lietuvos Laisvės Lygos 
(dabar apjungianti disidentų veiklą Lie
tuvoje) vardu. Dr K. Bobelis pabrėžė, 
kad ir laisvajame pasaulyje gyvenančių 

ti, o kai pagaliau gaudavai to avino ga
balą paragauti ir išgerti stikliuką, atro
dė jau šios šventės ■— atlaidų tikslas at
siektas.

Tai tokie nostalgiški prisiminimai.
Dabar jau nebe taip. Mes jau daug 

turtingesni. Suvažiuojame mašinomis, 
atsivežame karavanus, lyg kartu savo 
namą atsitempiame. Nebėra tiek tų au
tobusų,, mažiau žmonių. Dauguma jauni. 
Mažai beatvyksta tų, kurie kepė avinus 
ar (sveikinosi ir kvietė „nuplauti dul
kes“. Kalba ingi pasikeitė — mažiau 
beišigirsi lietuviškai. Jaunimas nustūmė 
senesnius į šoną. Nežinia kieno tas jau
nimais — visi kalba viena kalba. Neat-

lietuvių pagrindinis siekis yra Lietuvos 
laisvė ir nepriklausomybė. Pareiškimo 
.tekstas bus artimiausiu laiku perduotas 
Vakarams.

Sadūnaitė toliau pranešė, kad 'į Lietu
vių Helsinkio Grupę įstojo du nauji na
riai: inž. Vytautas Vaičiūnas ir kun. 
Gustavas Gudanavičius, iš Žagarės. Hel
sinkio grupė dirba kartu su Lietuvos 
Laisvės Lyga.

ATVIRAS LAIŠKAS JAV 
PREZIDENTUI 

RONALDUI REAGANUI
Pone Prezidente,
Širdingai dėkojame Jums už mums su

teiktą garbę susitikti su Jumis. Pabalti
jo tautoms tai yra didelė moralinė pa
rama.

Kadangi Sovietų Sąjungos sandaroje 
nėra laisvų rinkimų, mus niekas nega
lėjo iširinkti atstovauti estus, latvius ir 
lietuvius Maskvoje. Tačiau labai daug 
estų, latvių ir lietuvių 'įgaliojo mus iš 
reikšti padėką Jums ir taip pat Ameri
kos tautai, kad JAV iki šiol nepripažįsta 
Pabaltijo valstybių neteisėto įjungimo.

Didžiai gerbiamas Pone Prezidente, 
mes prašome Jus, kad per pasimatymus 
su ponu Generaliniu Sekretoriumi pri
mintumėte tai, kad tai būtų asmeninė 
gaubė Ponui Gorbačiovui ir kreditas So
vietų vyriausybei, kad tuoj aus būtų pa
skelbtas slaptas protokolas prie 1939 m. 
Hitlerio-Stalino Pakto, ir kad sovietai 
viešai atsisakytų nuo Stalino plėšikiškos 
politikos.

(pasirašė): Lagle Parėk, Modris Plate, 
Nijolė Sadūnaitė, Antanas Terleckas.

Maskva, 1988 m. gegužės 30 d.

pažinsi tautybės. Net ir dainuot nebedai
nuojame salėje, bet kur nors kamputyje, 
kad kitiems netrukdyti. Bet galbūt taip 
ir reikia. Gyvenimas nesustoja. Ateina 
nauja karta: su nauja kalba, naujais 
papročiais, naujais šokiais. Gal ir gerai. 
Tik gaila, kad ta naujoji karta labai jau 
silpnai naudoja tėvų kalbą. Gal didžiau
sia tragedija yra, kad mes per visus var
gus, karo metus, emigraciją, praradome 
vieną kartą. Tų kurie dabar turėtų būti 
tarp 40 ir 50 metu, labai mažai yra, tik 
saujelė per visą salą. Gal todėl tremty
je ir mūsų kalbos mokslas taip nusilpo. 
O tai tik vienintelis ryšis, kuris dar mus 
rištų ir laikytų visus kaip šakas, ir jau
nas ir senas, prie vieno kamieno.

Ką gi padaryti — istorijos nepakeisi, 
metų nesugrąžinsi. Turime žiūrėti 'į atei
tį, o Sodyba vistiek yra mūsų antroji tė
vynė. Joje praleistas laikas kasmet pasi
lieka prisiminimuose. Taip ir šie metai 
liks atmintyje.

Plevėsavo vėliavos, jų pavėsyje DBLS 
Ansamblio Taut. Šokių grupė palinks
mino mus ir parodė, ką galima atsiekti 
dirbant. Tai tikrai pasišventę jaunuoliai, 
kurie kas savaitę, nebodami išlaidų, lai
ko trūkumo, atvyksta į Lietuvių Namus 
repeticijoms. Ypač jų vadovė Kristina 
Markevičiūtė-Harmes, kuri atvyksta net 
iš Brightono. Valio šokėjai! Nors oras 
jums ir nebuvo nuolankus, ir ant žolės 
šokti yra sunku, bet tas katutes jūs už
sipelnėte.

Rytas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
atnašavo iš JAV atvykęs kun. Vytautas 
Palubinskas prie naujai atitaisyto kry
žiaus, ant kalnelio, šis svečias, susi
žavėjęs mūsų Sodyba, pamokslo metu, 
pasiakė, kad „kada tik mane pakviesite, 
visada atvyksiu pas jus*. Tai labai šir
dingais ir mums malonus pažadas. Iš
klausyti šių mišių susirinko virš 100 
žmonių. Matėsi šiek tiek ir jaunimo. Po 
mišių, CV pirm. J. J. Alkiui paprašius 
kunigo, buvo sugiedotas Tautos Himnas, 
kuris net sudrebino ąžuolo lapus.

Plasižmonėj fanas daugiausiai vyko salė
je, nes oras buvo labai nespastovus. 
Skautai buvo paruošę savo stalą — pa
rodėlę, taip pat išdėliojo fantus loterijai. 
Tą jie dalinosi su sodybos skyriumi. Ne
buvo matyti Jaunimo Sąjungos stalo, 
nors jų vadovybė matėsi. Praleista pro
ga pritraukti naujų narių, nes kandida
tų buvo, net teiravosi prie skautų stalo.

Salėje taip pat veikė bufetas su už
kandžiais ir karštais gėrimais. Maistas

(Nukelta i 4 psl.)

MwiijraM
Seniausias vertėjas

Neseniai Eduardui Viskantai, Kaune 
gyvenančiam seniausiam lietuvių vertėjui 
sukako 86-eri metai. Ta proga su juo pa
sikalbėjo „Tiesos“ korespondentas J. 
Bulota. E. Viskanta pasakė, kad jis 1922 
metais baigė Rygiškių Jono Marijampo
lės gimnaziją ir tais pat metais įstojo į 
Lietuvos universitetą, kur studijavo hu
manitarinių mokslų fakultete. Tuo laiku 
ten profesoriavo tokie žymūs lituanistai, 
kaip Jonas Jablonskis, Kazimieras Būga, 
Vincas Krėvė, Juozas Tumas-Vaižgantas 
ir Vladas Dubas.

Kas paskatino E. Viskantą tapti vertė
ju? — J. Jablonskis, dėstydamas bendri
nės lietuvių kalbos kursą, podraug daug 
dėmesio kreipė į vertimo meną. Jis pir
mutinis suteikė studentams vertimo teo
rijos ir praktikos žinių.

Toliau E. Viskanta pasakė: „1937 me
tais išvykau 'į Neapolio Rytų kalbų in
stitutą skaityti lietuvių kalbos paskaitų, 
čia man nusišypsojo laimė — praktiškai 
išmokau italų kalbą. Karo debesims ki
lus, teko grįžti į Lietuvą.“

Vokiečių okupacijos metais E. Viskan
ta mokytojavo Kėdainių gimnazijoje. 
Valstybinė leidykla pakvietė jį dirbti re
daktoriumi. Čia jis išvertė į lietuvių kal
bą kelias knygas. Sovietams grįžus, jis 
toliau dirbo vertėjo darbą. Toliau jis sa
ko: „Ir kaip perkūnas iš giedro dangaus 
užgriuvo mane baisi nelaimė. 1951 metų 
balandžio 19 dieną mane suėmė, apkalti
no, kad aš „dirbau vokiečiams“, „kodėl 
nėjau į mišką pas raudonuosius partiza
nus“ ir nuteisė 25-eriems metams su viso 
turto konfiskavimu. Mano darbo — Vaiž-
ganto „Pragiedrulius“ ir „Dėdžių ir dė
dienių“ redagavimą kvalifikavo kaip be- 
dradarbiavimą su hitlerininkais... Ir tik 
1955 metų pabaigoje buvau amnestuotas, 
grįžau į Lietuvą, į Kauną. Leidykla vėl 
priėmė mane į bendradarbių gretas... 
Verčiau iš rusų, vokiečių, prancūzų ir 
italų kalbų... Iš viso išverčiau apie 30 
knygų".

Šiemet E. Viskantai už didelius nuo
pelnus verčiant grožinę literatūrą pa
skirta Antano Venclovos premija.

Nuosprendis įvykdytas
1984-86 metais S. Urbonas ir A. Pune- 

lis, iš anksto susitarę ir bendrai veikda
mi, nužudė keturis žmones, užvaldydami 
jų turtą. Be to, jie padarė ir kitų sunkių 
nusikaltimų.

1986 m. gruodžio 15 d. LTSR aukščiau
siojo teismo baudžiamųjų bylų kolegija 
nuteisė tuos du piliečius mirties bausme. 
1988 m. gegužės 12 d. „Tiesa“ pranešė, 
kad nuteistųjų malonės prašymai buvo 
atmesti ir paskirtoji bausmė 'įvykdyta.

Spaudos šventės pasekmės
Gegužės 8 dieną Vilniaus senamiestyje 

vyko Spaudos šventė, kurioje dalyvavo 
apie 150 tūkstančių žmonių. Šventės metu 
Gedimino aikštėje, kur susirinko nepa
prastai daug koncerto klausytojų, per 
spūstį buvo nuversta dalis garso aparatū
ros. Nukentėjo keletas žmonių. Dešimt
metė moksleivė Janina Bagdevič ir 26- 
erių metų medicinos sesuo Vaida Kutaitė 
nugabentos i ligoninę. Jos patyrė smū
gius į galvą.

Kauno teatro gastrolės Vokietijoje
Kauno valstybinio dramos teatro tru

pė grįžo iš Veimaro (Rytų Vokietija), 
kur dalyvavo ten surengtose „Šekspyro 
dienose“. Lietuvių kolektyvas parodė V. 
Šekspyro istorinę dramą „Ričardas H“. 
Kaip sako „Tiesos“ korespondentė, kau
niečių pastatymu susidomėjo teatro kri
tikai iš Londono.

Arvydas Sabonis Amerikoje
Amerikos krepšinio klubo kvietimu, 

Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis 
gydomas Portland© ligoninėje, JAV. Kar
tu su A. Saboniu yra atvykęs ir žinomas 
Lietuvos mikrochirurgas Kęstutis Vitkus, 
operavęs ligonį Vilniuje. Visas gydymo 
išlaidas atlygina Amerikos krepšinio klu
bas. Manoma, kad gydymas užtruks nuo 
3 iki 6 mėnesių. Kaip praneša Amerikos 
spauda, imigracijos ir natūralizacijos ta
ryba kolkas sutiko pratęsti Sabonio vizą 
dviem mėnesiams.
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Apie Maironį, tą lietuvių poezijos mil
žiną, man teks šiandien kalbėti. Dar ne
pradėsiu savo paskaitos. Bet kad jos ne- 
peiktumėm —

Pirmoji pastaba, labai asmeniška: Vo
kiečių kalboj yra toks priežodis, kurį ver
čiu į lietuvių kalbą šitaip: „Romoje buvęs
— popiežiaus nematė“. Tai reiškia: nega
limybė, nesąmonė.

Turiu aš Jums prisipažinti: esu toks 
neįmanomas, nesąmoningas žmogus! Už
augau nuo savo šeštų amžiaus metų Kau
ne. Bet Maironio niekad nemačiau. Gal 
nė nežinojau, kad jisai Kaune gyveno. 
Tikrai; nežinojau. O visgi neliko jis man 
nepažįstamas! O ne: kiek paaugęs mo
kiausi jo eilėraščių mokykloje atmintinai. 
Jei nieko kito, tai bent to: „Palėsiais ir 
kerpėms apaugus aukštai,/ Trakų štai 
garbinga pilis/. Jos aukštus valdovus už
migdė kapai,/ Ibet ji tebestovi dar vis...“ 
Oi, dar moku atmintinai! Bet Maironio,
— Maironio, to didelio poeto, to vienkar
tinio — nepažinojau, nemačiau. „Romo
je buvęs — popiežiaus nematė“...

Gal man taip pat atsitiko, kaip anam 
mokytojui Rytprūsiuose. Jis per savo mo
kinius prašė jų tėvelius, kad visi prisi
dėtų prie pakietėlių siuntimo. Nusprendė 
anas mokytojas kiek pasitarnauti savo 
draugui, anais laikais išgarsėjusiam ryt- 
prūsių poetui Arno Holz. Tas tadaise gy
veno Berlyne ir badavo. Tai reikėjo duo
nos, kumpio, lašiniukų, dešros ir t.t. — 
Ano mokytojo klasėje keliasi ranka ma
žos mergytės: „Aš“, ji tarė, „aš nieko ne- 
atnešiau. Aš manau, kad poetai visi jau 
mirę. — Ich, dacht', Dichters sind immer 
tot“.

Deja, čia dažnai taip ir yra. Savo lai
kais daug kas iš tų poetų pripažinimo ir 
gero įvertinimo nerado — o po mirties 
žmonės pradėjo suprasti, ko jie neteko, 
ką svarbaus ir gražaus tas žmogelis — 
poetas jiems dovanojo!

Bet su Maironiu iš tikrųjų kitaip. Apie 
tą kalbėsiu savo paskaitoj. O dabar:

Antroji pastaba — dar paskaitos nepra 
dėjęs. Vėl gan asmeniška. Apie Maironį 
daug žinovų1, literatūros kritikų ir ver
tintojų daug ką pasakė, knygas turbūt 
stambias prirašė, laikraščiuose skelbė 
minėjimuose aptarė. Dejla — ten manęs 
nebuvo. Neturiu tokiu ramentų — rams
čių, kuriais aš Jums ką išdėstyti galėčiau. 
Nesu nei žinovas, nei kritikas, nei moks
lininkas. Esu tik sau žmogelis, ale tokia 
mylinčia širdimi... Myliu lietuvių kalbą, 
dar labiau: mylių lietuvių literatūrą, 
ypač lyriką... Kaip man tad to Maironio 
nemylėti? Tai atleiskite, jeigu ką nors

GEDIMINAS ŠUKAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROV1 AN AS

(Tęsinys 53)

Besileidžiančios saulės raudoniu nudažytas gabalas 
dangaus kelio priekyje dar labiau patamsėjo, raudonos 
varsos virto rudai pilkomis, grūmojančiomis.

Nelengva tame prietamsyje susigaudyti miško 
kelyje. Eidamas dieną nelabai domėjausi kokiomis nors 
žymėmis: kreiva pušimi, jaunu, besistiebiančiu ąžuolu 
ar lieknu, iš kitų išsiskiriančiu uosiu. Dabar tenka klausti 
pati save — ar ne nuo šio kuproto stuobrio reikia pasukti 
į kaire? O gal ten, prie to didelio, juoduojančio šešėlio?

Beieškant ir besibaiminant laikas virsta amžinybe. 
Tamsoje sunku surasti tvirtą pagrindą po kojomis, aš 

nuolatos svirduliuoju, klūpčioju ir mintyse prakeikiu 
visą pasauli. Kiek gi laiko praėjo — valanda, pusantros? 
Mes vis dar slenkame senomis pravėžomis neištardami 
nei žodžio, nepasidalindami įspūdžiais.

Staiga vos nesurikau iš išgąsčio: kažkas sujudėjo 
netoliese ir kažkas, net pro kelnes juntamai šalto, 
bakstelėjo į mano koją.

— Sargi, tu? — šnabždu aš ir ranka užgriebiu 
gauruotą Barboros šuns galvą. Jis pats susirado mane, 
jam buvau savas, pažįstamas ir jis nė ne vauktelėjo 
užuodęs buvusį žeminės gyventoją.

— Ko sustojai? Čia — girdžiu prislopintą Armino 
balsą.

— Šuo... Barboros šuo... Kad tik nepradėtų loti...
Glostau Sargio galvą, o jis urzgia pajutęs kitus.
— Virvės gabalą ar diržą ant kaklo... Vienas 

spustelėjimas ir šuo nutils visiems laikams, — šnabžda iš 
tamsos Balys.

Keistas šuo tas Sargis. Urzgė pajutęs kitus, tačiau 
vyrams priartėjus pavizgina uodega ir pamaži tapšnoja, 
dabar neblogai pro krūmus matomos, kalvelės link. Ant 
kalvelės pastebiu ir boluojančias namo pamatų liekanas. 
Mes atėjome į Barboros karalystę.

Kalbamės kaip galėdami tyliau. Kad tik nesukel-

MAIRONIS - DIDYSIS LIETUVOS POETAS
ALFRED FRANCKEIT

Kun. A. /Franckeit yra didelis lietuvių draugas bei lietuvių literatūros 'vertėjas 
i vokiečių kalbą. Spausdiname jo 'paskaitą, skaitytą balandžio 9 d. Bad-Godesber- 
ge mūsų Laimaus J. (Maironio-Mačiulio 125-jų gimimo Imetiniame minėjime.

netiksliai pranešiu. Supraskite, tos klai
dos vien dėl širdies plakimo atsiranda...

Trečioji pastaba — Jūs, Gerbiamosios 
ir Gerbiamieji, juk žinote, mane gal ir 
jau pažįstate — kaipo lietuvių literatūros 
vertėją į vokiečių kalbą. Tad (kaip ka
daise sakydavom) „neištrivosiu“ Jums 
tokių maironiškų vertimų neskaitęs. Juk 
aš siavo širdies turiu klausyti! šiaip ji 
man neatleistų!

Dabar pastabų jau užtenka; pradedu 
paskaitą apie Maironį.

Jonas Mačiulis gimė 1862 metais, spa
lių mėnesy 21 dieną Pasandvario dvare, 
Raseinių apskrityje, gan turtingų laisvų 
valstiečių šeimoje. Jo tėvai, kad ir ben
dravo su bajorais, visgi namuose tarpu- 
savyj kalbėjos lietuviškai. Lenkų kalbą 
Jonukas išmoksta tik ruošdamasis stoti 
į gimnaziją. Mokėsi Kaune. Mėgo litera
tūrą. Jau šeštoj klasėje pradėjo rašyti — 
lenkiškus — eilėraščius. Baigęs gimna
ziją 1883 metais: stoja į Kijevo universi
tetą literatūros studijuoti. O po metų 
stojo į Kauno kunigų seminariją, kurią 
1888 metais baigė. Paskui buvo išsiųstas 
į Petrapilio dvasinę akademiją mokslo 
pagilinti. Baigęs akademiją skiriamas 
Kauno kunigų seminarijos profesorium, 
bet po dviejų metų (1894-tais) išvyksta 
profesoriauti į aną Petrapilio akademiją. 
1909 metais grįžta į Lietuvą ir eina Kau
no kunigų seminarijos rektoriaus parei
gas. Be to profesoriavo Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos-filsofijos fakultete 
— dėstė lietuvių literatūrą. Profesorius 
daktaras prelatas Jonas Mačiulis — Mai
ronis mirė 1932 mėtų birželio mėnesio 28 
dieną. Palaidotas prie Kauno bazilikos. 
(O aš tada buvau 10 metų berniukas, 
kaip tik baigęs pradžios mokyklą Šan
čiuose — kurioj mokykloj trejetą metų 
prieš tai buvau pradėjęs pirmuosius žo
džius — lietuviškai... Nemokėjau iki to 
laiko lietuvių kalbos. Atsiprašau...).

Tiek apie Jono Mačiulio — Maironio 
gyvenimą — trumpiau beveik neįmano
ma pasakyti. Bet gal įdomu: Jonas Ma
čiulis pradėjo lietuviškai rašyti tik Kau
no seminarijoj, t.y po 1884-tų metų. Pir
mas jo lietuviškai sudėtas eilėraštis, kurį 
išspausdino laikraštis „Aušra“ 1885 me
tais — pasirašytas slapyvardžiu, bet ne 
„Maironiu“. Jis pasirinko „Zvalionio“ 
slapyvardį — „Žvalioms“. Tik nuo 1891 
metų (anuomet jis jau mokėsi Petrapilio 
dvasinėje akademijoje) jis pradeda pa

tume triukšmo, neišduotume savęs, nes nei vienas 
nezinolome, kas laukia musų ant tos kalvelės.

— Šuo elgtasi tatp, tarytum butų įpratęs prie 
žmonių grupės. Reiškia kas nors lankėsi ir ne kartą pas tą 
miško raganą... — vis dar pašnabždomis svarsto Balys.

Prisimenu tą draugišką, širdingą moterėle ir man 
nemalonu klausytis Balio, lik dabar suprantu, ką 
padariau: atvedžiau visus pas senąją Barborą, o jie tegu ir 
dengdamlesi pareiga, nepagailės tos moters, jei iš Jos 
reikės išgauti kokių nors žinių.

— Ssst! prideda pirštą prie lupų Kurtas. Jo 
veidas tamsoje panašus į sustingusią, nepažjstamą 
kaukę.

Nutylame. 1 urbut po šuns kojomis lengvai 
sutraška šakelės, sušlama žolė ir lapai.

Priekyje, bolojancių pamatų pusėje girdėti šneka. 
Žodžių negalima atskirti, kalbantieji per toli, o gal ir 
kalba prislopintai, kaip ir mes.

— Balys, Mykolas, Povilas! Jus supkite kalban
čiuosius iš šonų, vienas pasistenkit prasiveržti ) jų 
užnugarj. Kurtas ir aš einame tiesiog iš priekio, — tyliai, 
bet ryžtingai komanduoja Arminas.

Mane pamiršo. Matyti jau seniai neegzistuoju 
jiems. Nepraustaburnis sanitaras...

Ir įvykiai vijo vienas kitą tarytum kaleidoskopo 
paveikslai. Kurtas ir Arminas buvo prieš mane, aš sekiau 
juos, nes man nebuvo pasakyta kaip elgtis.

Pirmasis, kuri Barbora pamatė buvo Arminas. Ji 
sėdėjo ant pamatų liekanų, o šalia jos dar du žmonės: 
mergina ir nelabai aiškus vyro siluetas. Tačiau ne tai 
sukaustė mano akis, sąmonę ir kūną — šalia Barboros 
styrojo 1 akmenis atremtas jos medžioklinis šautuvas. As 
matau kaip visi trys krūpteli ir staiga nutyla pamatę iš 
tamsos išnyrant) Arminą.

— Vokiečiai! Kad juos kur perkūnas, vokiečiai! 
Šauk Barbora, sauk' — rėkia nuo pamatų vyriškas balsas 
maišytus lenkiškus ir lietuviškus žodžius. Tas balsas 
pilnas nerimo, susijaudinimo ir nevilties. Jis kur tai 
girdėtas, pažįstamas, tik negaliu prisiminti kam jis 
priklauso.

Matau, kaip Barbora nutveria šautuvą, matau, kaip 
jo vamzdžiai nukrypsta į Arminą.

— Barbora! Močiut! — šaukiu ir iš visų jėgų, bet 
pervėlu.

Prieš mane vienas po kito drioksteli du šūviai. Lyg 
užgęstančios žvakės suvirpa iš šautuvo vamzdžių

melsvai rausvos liepsnelės ir miškas tarytum griaustinis 
pakartoja šūvių aidą. Matau, kaip Arminas susvyruoja, 
kaip jis iš pradžių suklumpa ant kelių ir kaip po 
akimirkos sukniumba veidu j žemę. Barboros užtaisai 
visa jėga įsiveržė į jo krūtinę

Metų bėgyje Įgytas instinktas į kulką atsakyti kulka, 
automatiškai suvirpina Kurto ranką. Galbūt ir 
negalvodamas jis žaibo greitumu ištraukia revolverį ir 
tarytum botago pliauškėjimas suskamba trys šūviai. 
Įgudusios rankos valdomas ginklas visus tris kartus 
pataikė į senąją Barborą. Ji susmunka prie pamatų, 
nugara atsirėmusi į baltuosius akmenis. Tarytum dar 
atsidūsta pakutinį kartą ir jos žila galva bevališkai 
nusvyra ant dešiniojo peties.

Prietemoje kraujo spalvos negalima atskirti — 
juodos, atstumenčios srovės nuteka šviesiu akmeniu, 
veržiasi žemės link, žemės kuri mus nešioja ir kuri dabar 
ištiesė rankas, kad paimtų į savo glėbį.

Ant pamatų sėdįs vyriškis nori pašokti, bet tam 
šuoliui jis uždelsė kelias sekundes. Tų sekundžių užteko, 
kad Povilas pribėgtų prie jo ir įremtų Į jo pasmakrę 
šautuvo vamzdį.

— Sėdėk gyvate! Vienas judesys ir kulka iššoks per 
viršugalvį!

Aš vos laikausi ant kojų. Už ką tokia siaubinga 
bauda? Kodėl staiga mirė tie du žmonės? Ar karas 
nebuvo ten, kur riaumojo pabūklai ir kur tratėjo 
kulkosvaidžių salvės?

— Tuos du paimti drauge ir tuojau į mišką! — 
gyvulišku balsu šaukia Kurtas. — Jei kas girdėjo šūvius, 
už kelių minučių bus čia. Trauk visi velniai tą miško 
raganą!

Kurtas prišoka prie Armino, pasuka jį ant nugaros, 
tačiau miręs yra tylus. Tik aplik mus, ant kiekvienos 
medžio šakos, ant tų blėstančių saulės varsų kybo 
grūmojantis skausmas, kalbėdamas i tave, kokia 
beprasmė kartais gali būti žmogaus mirtis.

Kam pasakojau, kad miške gyvenanti Barbora? Ar 
ne j) dar praėjusį rytą įdavė man ryšulėlį su pienu ir 
duona, ar ne ji slaugė mane, svetimąjį?

Čia pat skamba tvirtas, aiškus Mykolo balsas:
— Mums reikia palaidoti žuvusius...
— Ar pamišai? — šaukia dabar Povilas. — 

Stavrovskis, ar dar kokie kiti tuojau suras mus!
— Gali būti, bet pirmiausia mes palaidosime 

žuvusius. t Bus daugiau)

sirašinėti „Maironiu“.
Klausykitės paties pirmojo ano jo ei

lėraščio. Jis vertas pilno dėmesio: jau 
šitam veikale, kaip spindulių fokuse — 
sambūrime, randame visą Maironį — jo 
patriotizmą, jo gamtos aprašymus, jo 
senovės ilgesį ir ateities žadinimą:

Miškas ir lietuvis
Miškas ūžia, verkia, gaudžia;
Vėjas žalią medį laužo;
Nuliūdimas širdį spaudžia.
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Girios tamsios, jūs galingos, 
Kur išnykote, plačiausios? 
Dienos praeities garsingos, 
Kur pradingote, brangiausios?

Miškas verkia didžiagirių:
Baisūs kirviai jas išskynė;
Verkia Lietuva didvyrių:
Jų neprikelia tėvynė.

Kas mums praeitį grąžintų, 
Ir jos garsą ir jos galią?
Kas tuos kaulus atgaivintų,
Kur po žemėmis išbalę?

O iš kito, tais pačiais 1895 metais 
skelbto eilėraščio reikia posmelį pridėti. 
Šitą:

Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią praeitį atminę;
Pagimdys vargai galiūnus,
Ugnimi uždegs krūtinę!
O ta ugnis neužsidegė pati iš savęs. Tą 

ugnį skelbė savo eilėmis anas mūsų Mai
ronis — iš lietuvių krūtinės. Užžiebė liep
snelę tamsoje, kad Caro rusai ir kacapai 
Lietuvą kankino, ją laikydami savo na
guose, kai laisvės ir laimės niekur nesi
matė. Maironis tapo ateities žiburiu, už
degdamas širdis, jausmus, žodžius ir dar
bus tiems, kurie kentė, kurie vaitojo, ku
rie pakeitimo laukė ir Lietuvai nepri
klausomybės ieškojo:

Iš eilėraščio „Vilnius prieš aušrą“ — 
Ko taip nuliūdai? Ko ant krūtinės 
Ašara krinta graudi?
Gailiesi, amžius didžius atminęs?
Praeitį brangią liūdi?
Žiūrėk, rytuose aušra jau teka:
Pabudę paukščiai pagiriais šneka:
Laikai juk mainos; slėgė pikti, —
Nušvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei.
Štai dabar mano vertimas į vokiečių 

kalbą (nes kartais tos pačios mintys, ki
ta kalba pasakytos, mums labiau ryškė
ja...).

Warum so traurig? Warum mit Tranen 
Truben die glorreiche Zeit?
Im Schmerz der Grossfursten Ruhm 

erwahnen?
Ehre verschleiern mit Leid?
Schau dort! Im Osten den Morgen 

erwachen!
Mit Morgenrot, Vogelsang, frohlichen

Lachen:
Was gestern war, ist Vergangenheit: 
Wir sind befreit — 
Litauen, unsere Heimat!

Sakykite: kiek man tokių Maironio ei
lėraščių cituoti? Aš manau: reikėtų visus. 
Ogi šiandieną nebesuspėsiu — skaitykite 
namuose! Apsimokėtų šiuos eilėraščius 
kasdien bent po vieną perskaityti; o bai
gus vėl iš pradžios pradėti — kol „Lai
kai juk mainos — nušvis kiti/ Lietuvai, 
mūsų tėvynei“.

Man rodos, kad Maironio sukakties mi
nėjimai praėjusiais metais Lietuvoje su
silaukė tokio galingo atgarsio todėl, kad 
jo eilėse neužgęso ugnis, laisvės troški
mas, sielos nekantrumas, meilė Lietuvos!

Juk tai ne atsitiktinumas, kad lietu
viai ir Lietuvoje ir išeivijoje susilaukė 
lyg kokio naujo tautos himno — jie net 
keliasi iš savo kėdžių, stojasi ir gieda:

„Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.
...Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!“

„Ihr seid so herrlich, ihr Heimatauen, 
Du Land, wo Helden in Grabern schlafen.1 
Irh seid so herrlich, die Himmel blauen! 
Obwohl d'ich Leid und Elend trafen.

An der Dubysa, sie stramt dort nieder, 
1st rautengrun viel Wald zu finden;
Auf alien Hiigeln erklingen Lieder, 
Die traulich, lieblich die Schwestem

w inden.

Und der Nevėžis, versonnen traumend, 
Zieht wie ein Webband dutch grūne

Wiesen; 
Die Wellen uber den Tiefen schaumen; 
Was er auch sinne — Gott sei gepriesen.

Du bist so schon, du Heimat, lieblich, 
Du Land, da Graber von vielen Helden, 
Drum kampften Ahnen auch nicht 

vergėblich, 
Drum deinen Loibpreis auch wir 

vermelden.

(Bus daugiau)

Lietuviškos Juostos
Yra išleista nauja, ištaiginga bei išsa

mi dailininkų Anastazijos ir Antano Ta
mošaičių, mūsų tautinių lobių puoselėto
jų, juos perteikiančių lietuviškam jauni
mui ir supažindinčių su jais svetimša
lius, Lietuviškų Juostų knyga. Ji yra su
grupuota Lietuvos apylinkėmis ir kruopš 
čiai paruošta. Plačiame įvade randame 
įpintas ir senas mūsų liaudies dainas, pa
tarles bei priežodžius, juostas apdainuo
jant ir jas primenant. Skaitome, jog lie
tuvių juosta yra viena iš seniausių au
deklų. Jų buvo nuo pat siauriausių iki 
plačiausių ir ilgiausių, ir pagal audimo 
būdą grupuojamų į keletą rūšių: rinkti
nes, pintines, nertines, austines, lenteli
nes ir beraštes. Rinktinės yra labiausiai 
paplitusios ir pasižymi raštų ir spalvų 
turtingumu. Vaizdžiai šioje knygoje ap
rašomi ir verpimo bei audimo įrankiai, 
kartu paskatinant lietuvaites jaunuoles 
ners ir paprasčiausią juostelę ir pačiai 
pasigaminti. O raštų pasirinkimas, — net 
akys raibsta: didžioji dauguma spalvoto
se nuotraukose ir taip pat spalvotuoseli- 
tografiniuose piešiniuose. Labai išsamus 
žodynas su paaiškinimais, ir bibliografi
niai nurodymai leidinių, ne tik lietu
vių, bet ir latvių, lenkų, vokiečių, pran
cūzų ir anglų kalbomis, šis naujas p.p. 
Tamošaičių indėlis mūsų kultūros lo
bynai! — graži dovana ne tik tautie
čiams, bet ir svetimšaliams.

Lietuvių Tautodailės Instituto leidinys 
anglų kalba, puošniai išleista didelio 
formato, 316 pslp. knyga. (The Lithuan
ian Folk Art Institute, 1573 Bloor St. 
West, Toronto, Ont., M6P 1A6, Canada, 
kaina už Kanados ribų: 50 amerik. dole
rių, įskaitant pašto išlaidas).

JP

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VII SEIMAS

1988 birželio 28-30 
Loew's Westbury Hotel, 

475 Yonge Street, Toronto, 
Ontario M4Y 1X7 

telef. (416) 924-6011

Birželio 27, pirmadienis
4:00-7:00 v.p.p. Seimo atstovų registra

cija ir informacijos.
8:00 v.v. Pasaulio lietuvių IV kultūros 

kongreso pokylis Prisikėlimo parapi
jos salėje, 1011 College Str.

Birželio 28, antradienis
8:00-9:00 v.r. Registracijos tąsa.
9:00-12:00 v.r. PLB VII seimo atidary

mas. PLB valdybos ir PLB instituci
jų pranešimai.

12:00-1:30 v.p.p. Bendri pietūs.
2:00-6:30 v.p.p. Kraštų bendruomenių 

pranešimai, siūlymai seimui. Kultū
rinė veikla ir ateitis. Jaunimo veikla 
ir ateitis.

7:00-9:00 v.v. Bendra vakarienė, paskai
ta.

Birželio 29, trečiadienis
8:30-12:00 v.r. Pasaulio lietuvių anketa. 

Lituanistinis švietimas. Esamoji pa
dėtis Lietuvoje.

12:00-1:30 v.p.p. Bendri pietūs, paskaita.
2:00-6:00 v.p.p. Lietuvos laisvės kova, 

lietuvių politinė veikla.
6:00-8:00 v.v. Vakarienės pertrauka.
8:00-9:30 v.v. PLB Valdybos, Kontrolės 

komisijos ir Garbės teismo rinkimai.

Birželio 30, ketvirtadienis
8:30-12:00 v.r. Organizaciniai ir seimo 

narių keliami klausimai
12:00-2:00 v.p.p. Pietų pertrauka. 
2:00-6:00 v.pjp. „Pasaulio lietuvis“.

Seimo nutarimų priėmimas. Baigia
masis posėdis, seimo uždarymas.

7:30-10:00 v.v. Naujos PLB Valdybos 
priėmimas, seimo banketas.

Liepos 1, penktadienis
PLB Valdybos ir kraštų atstovų pasita
rimai. Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos posėdžiai.

Kambarius viešbutyje reikia rezervuo- 
tis iš anksta telef. (416) 924-0611. Prieš 
seimą, birželio 24-27, Loew's Westbury 
viešbutyje vyks Pasaulio lietuvių IV-siS 
kultūros kongresas.

PASIKEITĖ ADRESAS
„Tautos Gyvybės“ ir Birutės Kemežai- 

tės adresas pasikeitė. Visais reikalais 
prašome rašyti: P.O. Box 29287, Chicago 
Ill. 60629, USA.

E, HAŠTIKIENĖS VIEŠNIOS
„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 17, 1988 m.) 

pranėšė, kad pas Eleną Raštikienę, gen. 
Si. Raštikio našlę, gyv. Kalifornijoje, iš 
Lietuvos atvyko vizitui abi jos dukterys 
ir dukterėčia.

2
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JOSVAINIŲ KLEBONO LAIŠKAS 
„TARYBINIO KELIO“ REDAKCIJAI

Vakarus pasiekė kun. Leono Kalinaus
ko laiškas Kėdainių rajono laikraščio 
„Tarybinis kelias“ redakcijai.

Kun. Kalinauskas yra Josvainių Visų 
Šventųjų parapijos klebonas bei įbuvęs 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Katalikų Ko
miteto narys. Pateikiame pareiškimo pil
ną tekstą.

Jūsų laikraštyje š.m. vasario 18 d. nu
meryje buvo įdėtas straipsnis „Nusiimki
te juodus akinius, klebone: Atviras laiš
kas Josvainių klebonui Leonui Kalinaus
kui.“ Kadangi gyvename dienas, kai vi
sur skelbiamas atvirumas ir demokratija, 
prašau į Jūsų laikraštį 'įdėti mano paaiš
kinimą, kurį pavadinu „Neužmerkite akių 
tiesai, nors ji kai kam ir nemaloni". Pir
miausia, turiu pareikšti, kad minėtas 
straipsnis parašytas anaiptol ne Josvai
nių tikinčiųjų, nes kolūkio CK sekreto
rius T. Savelis, tuos korespondentus iš Kė 
dainių važinėjo (sic!) po namus ir rei
kalavo ant paruošto teksto pasirašyti. 
Josvainių miestelio tikintieji kaip Stepo
nas Lukošius ir Juozas Juodeika atsisakė 
pasirašyti. Be to, ir pasirašiusieji ateistai 
keli atėjo atsiprašyti, nes pasirašė pri
versti, bijojo netekti darbo. Todėl ir ma
no atsakymas daugiau tinka ne josvainiš- 
kiems, o tikriesiems straipsnio autoriams.

Straipsnyje minėtą atsišaukimą, kvie
čiantį melstis už Lietuvą Vasario 16-to- 
sios proga pasirašiau, nes kaip lietuvis 
turiu pareigą rūpintis savo tautos kultū
ra, o pažinti savo tautos istoriją, tai kel
ti tautos kultūrą. Už tą parašą, Kėdainių 
prokuroras, dalyvaujant Kėdainių rajono 
saugumo viršininkui Kudrešovui Juliui, 
1988 vasario 8 man grąsino Baudžiamojo 
kodekso 48-tuoju straipsniu. Neiškreipta 
istorija yra tokia: 1918 vasario 16 dieną 
lietuvių tauto» atstovai paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę, kurią pripažino vi
sas pasaulis, net ir pats Leninas. Lietu
va buvo pilnateisė Jungtinių Tautų narė. 
Tų pačių metų gruodžio 16 dienos jos 
skelbti nereikėjo, nes ji jau buvo paskelto 
ta.

„Mums reikalinga tiesa ir tik tiesa net
gi tada kai ji kalba prieš mus, nes tiesa 
visuomet revoliucinga“, mokė Leninas 
Archyvara Varge (2), kai tas pabandė 
surinkti ir pakišti revoliucijos vadui tik 
bolševikams palankius faktus (Kauno 
Tiesa, Nr. 251, 1987 m. spalio 3 d. Vytau
to Petkevičiaus straipsnis apie revoliuci
ją, „Vakar, šiandien ir rytoj“). Primena
me, kad pagal tarptautinę teisę neįmano
ma 'įgyvendinti tautų apsiprendimo teisės, 
kaip tų tautų gyvenamose teritorijose iš
dėstyta okupacinė kariuomenė. Tai pa
brėžiama ir Lenino taikos dekrete, ku
riame sakoma, jei tautai „nesuteikiama 
teisė laisvu balsavimu pilnai išvedus pri
jungiančios arba aplamai galingesnės 
valstybės kariuomenės, be mažiausios 
prievartos išspręsti šios tautos valstybi
nio egzistavimo formos klausimą, jos pri
jungimas yra aneksija, tai yra grobimas 
ir smurtas“.

Lietuva išbuvo nepriklausoma 22 me
tus. Kai Stalinas su Hitleriu susitarė pa
sidalinti Lenkiją ir Pabaltijo valstybes ir 
prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
Tarybų Sąjungos raudonoji armija nu
siaubė Lietuvą kada Lietuvos liaudis, 
anot dabartinio aiškinimo, „pasirinko 
savo kelią“. Vadinas Lietuvos liaudis 
„laisvai“ prisijungė ir pasiprašė, kad lie
tuvių dalis būtų gyvuliniais vagonais iš
grūsti į Sibiro plotus ir pasmerkti šalčio 
ir bado mirčiai? Ar Jūs drįstate žvelgti 
šiai tiesiai į akis? „Laikas mus kviečia 
skelbti tiesą nesitaikstanl su aukštas pa
reigas einančiais ar su visuotinu, bet klai 
dingu pripažinimu. Laikas reikalaujantis 
išsakyti viską iki galo, tai kas nutylėta, 
paslėpta“. (Mintis apie kultūrą, Vilnius, 
1987 m. 47 psl.).

Atsišaukime neraginama sukilti prieš 
tarybinę santvarką — ne, raginama mels 
tis. Ar tai nusikaltimas, kad už tai grą- 
sinama susidorojimu? Kaip gražu ir gera 
pagal straipsnį gyventi tikintiesiems Lie
tuvoje, o tiesa štai ką sako. Visas ideolo
ginis valstybės pagrindas — religija nuo
dai, opiumas. Visi pareiškimai, pradedant 
nuo aukščiausiai stovinčių asmenų iki 
žemiausio propagandisto griežčiausiai ra
gina ir įpareigoja kovoti su religiniais 
prietarais, t.y. su religija. Pvz, Religinių 
reikalų 'įgaliotinio Petro Anilionio š.m. 
vasario mėn. laikraštyje „Literatūra ir 
Menas“ straipsnis, Liongino šepečio „Ko
munistas“ Nr. 1 „Ateistinis auklėjimas: 
daugiau realizmo", ir Lt. Juose dedamos 
didelės pastangos valstybinėmis priemo
nėmis išnaikinti religiją. Na ir kovojama.

„Ateistinis kirvis karingo nemokšos 
rankose, apie tai perspėjo dar Goethe, 
tampa didžiausia kultūros nelaime, nes 
ji žmonijai padaro neatitaisomos žalos“. 
(L. Leonovas, Sovetskaya kultūra, 1986 
rugpjūčio 23). Taip tas ateistinis kirvis 
ir kerta kiekvieną, kuris elgiasi arba net 

galvena' ne pagal bedieviškos vadžios nu- 
staty^»»Lvarką. Tikintieji turi ipakanka- 
mai $0rąįūros?*Tai trupinini i&krentan- 
tiejiėsuainls nuo ponų stalo. Be kalendo
riaus, šiais metais-ojo dar neturime, * ka
tekizmo ir Vatikano susirinkimo nutari
mu, 'ar‘ yrą. įkeista bent viena" religinio 
turini^ knyga? Ar tikintieji galį pasinau- 
dp,tk sj»u(Įa, 'radiju, teįevizijaį1 kultūros 
namų sa^ifiis? O juk "visai jįąč ir už jų 
uždirbtus pinigus įsigyta. kai kas drįs
ta tai pasakyti viešai, tai tas nusikaltėlis: 
jis šmeižia ir juodina tarybinę santvar
ką. Kam spaudoje straipsnių nepapras
tai kaltinančių vieną kitą senutę, kuri be 
tėvų valios kūdikį pakrikštijo ar privedė 
prie pirmos Šv. Komunijos? Buvo spau
doje straipsnių. Kartą žurnalistas Ber
nardas šaknys baisiai tuo piktinosi, nors 
tai vienas-antras atvejis. O kai tikin
čiųjų tėvų vaikai prievarta verčiami bū
ti bedieviais, priklausyti bedieviškoms 
organizacijoms, tai normalu, nes taip įsa
ko bedieviška valdžia.

Visiems žinomas dėsnis, kas tau nege
ra, kitam nedaryk. Dėl šitų visų neteisy
bių įsisteigė katalikų Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti komitetas, kad tas skriaudas keltų 
viešumon. Bet tiesai užmerktos akys vei
kia bedieviška jėga. Bedieviškas kirvis 
kirto visiems komiteto nariams. O kuni
gai Alfonsas Svarinskas ir Sigitas Tam- 
kevičius išgrūsti ‘į Permės lagerius. Vysk. 
Julijonas Steponavičius ištremtas į Ža
garę, nes jie atvirai skelbė bedievių nusi
kaltimus prieš tiesą, žmoniškumą, sąžinę.

Šiandien jau ir be juodų akinių tarybi
nė spauda pilna tamsių įvykių ir faktų. 
Neverta kartoti. Tik gaila, kad pripažin
dama 'būta „klaidų“, ir vėl tos pačios 
klaidos daromos. Todėl dar 1918 m. Leni
nas nedviprasmiškai įspėjo valdžion atė
jusius bolševikus, kad prieš juos iškyla 
trys nauji priešai: komunistinis pasipūti
mas, biurokratizmas bei kišininkavimas. 
Ir jeigu tie klastingi priešai mus įveiks, 
mokė Leninas, tai revoliuciją užlies ne 
kraujas, bet purvas.

Pagaliau, straipsnio autoriai remiasi 
šventuoju Raštu, kad kiekviena valdžia 
iš Dievo. Tačiau velnias irgi iš Dievo. 
Argi aš turiu jo klausyti? O jeigu ji iš 
Dievo, tai aš ją priimu kaip Dievo rykš-

Ed. Cinzas

Trys savaitės Lietuvoje
(Tęsinys)

Keliaujame į Kauną. Literatūros mu
ziejus ruošia kampelį ir mano menkystės 
darbeliams, reikia aptarti kas, kur, kaip. 
Vytautas Kazakevičius pirma aprodo 
Kauną. Aplankome jo vaikystės Šan
čius, basakojo bernelio takus ir takelius 
prie Nemuno. Paskui pats Kaunas, kas 
gražu, pastatyta ir statoma; kas gaivina
ma, restauruojama. Važiuojame gatvele, 
kurioje gyvenau keturiasdešimt antrais. 
Rodos vakar būta. Rodos vakar „pagavo“ 
prie kino „Kapitol“ — būtinai reikėjo 
pamatyti spalvotą filmą „Auksinis mies
tas“ su dailute Kristina Soderbaum! — 
ir uždarė Žaliakalnio barakuose. Fel- 
džandarmerija išdalino antklodes ir 
šaukštus. Jaunų ir senyvų, darbininkų 
ir tarnautojų būryje baisiausi gandai. 
Vieni — veš Vokietijon darbams, kiti — 
apkasų kasti. Sekančią naktį pabėgau. 
Su Albinu Barausku, tada liesu vaikinu
ku, o dabar jau pensininku Panevėžyje. 
Bėgome, Vytautai, o žandarai šaudė į 
kulnis. Gal žemaičių dievai saugojo, o 
gal vokiškos kulkos nespėjo pavyti. Ne
sijuok, Vytautai, tikrai taip buvo. Pas
kui, bene antrą priešrytį, pasibeldė fel- 
džandaras ir du policininkai. Neradę ieš
komo, kuris pusnuogis glaudėsu pastoges 
kampe, trenkė durimis. Nulipus šeimi
ninkė pasakojo, kad vienas policininkas 
prisėdo ant kėdės sulankstytas mano kel
nes ir koja pastūmė pusbačius. Slaps
čiausi kelias savaites. Feldžandarmerija 
negalėjo apseiti be manęs, ieškojo dieno
mis ir naktimis, teko giliau įsikasti. Pri- 
saglaudžiau bičiulio Pipiro bute. Pipiras 
dar nueidavo į universitetą, bet jau gal
vojo apie kunigų seminariją — būsi
miems kunigėliams negrėsė transportai 
Vokietijon ar apkasams. Reikėjo grįžti į 
Rietavą. Taip nevykusiai ir pasibaigė 
mano jaunos dienos Kauno didmiestyje. 
O mielas Pipiras žuvo Štuthofo pragare. 
Sužinojau po karo (berods Miunsterio) 
anglų zonos lageryje generolas Daukan
tas pasakė. Klaikios mūsų gyvenimėlių 
ironijos: nukankino už Musolinio laiškus. 
Aš, pasakojo Pipiro dėdė Daukantas, per
daviau jam paslėpti asmeniškus Dučės 
laiškus, kurių piktai ieškojo Geštapas. Pi- 
pirukas, kad išvengus Vokietijos, buvo 
prisiglaudęs kunigų seminarijoje, bet ne

WU LAIŠKAI
PEČIUEAIČIO PAREIŠKIMAS 

GROMYKAI
PERDUOTAS SHULTZUI

Lietuvių Informacijos Centrą pasiekė 
Povilo Pečiulaičio pareiškimas Andrei 
Gromykai, kurio kopiją Pečiulaitis įteikė 
š.m. balandžio mėn. 21 d. susitikime JAV 
ambasadoje Maskvoje su JAV Valstybės 
departamento sekretorium George Shult- 
zu. Neišaiškintos vietos pažymėtos (...). 
Pateikiame pareiškimo tekstą.

TSRS AUKščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininkui Gromykai

Nuorašas Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasiuntinybei. Maskva, Čaikovskio 
19-21.

Pečiulaičio, Povilo, Mykolo sūnaus, gi
musio 1923 metais, gyvenančio Lietuvoje, 
Kaune, Lampėčių 13, butas 2.

Pareiškimas
Mano tėvai buvo JAV piliečiai. Tuo pa

grindu aš, naudodamasis konstitucine tei
se pasirinkti, atsisakiau TSRS pilietybės 
ir priėmiau Jungtinių Amerikos Valsty
bių pilietybę. Kodėl aš taip pasielgiau?

Tai, kodėl pareiškiau 
norą drauge su žmona išvažiuoti galuti
niam gyvenimui į Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur gyvena mano brolis ir se
suo, aš smulkiai išdėsčiau 1986 m. birže
lio 19 d. savo pareiškime XXX generali
niam sekretoriui Gorbačiovui. Gavus 
Jungtinių Amerikos Valstybių piliečio 
pasą. 1987.VIII.31 kreipiausi į Jus su pra
šymu išleisti mane su žmona išvykti į 
Jungtines Amerikos Valstybes, bet atsa
kymo negavau. 1987 m. brolis iš Jungti
nių Amerikos Valstybių atsiuntė iškvie
timus ir mes su žmona kreipėmės į Kau- 

tę. Apie tai kalbėjo ir Dievo motina ap
sireiškusi 1917 Fatimoje, Portugalijoje.

Pabaigai man atrodo bus labai vietoje 
Putino išversti Puškino žodžiai: ..Ir nie
kad nepaliaus tauta manęs branginti, kad 
lyra kėliau aš gerų jausmų daugiau, kad 
laisvę aš ėimiau žiauriais laikais garsin
ti, malonės puolusiems šaukiau“.

kun. Leonas Kalinsoiskas
Josvainių klebonas 

Josvainiai, 1988 balandžio 13 d.
(LIC)

ilgam. Štuthofe mirė badu: valgydamas 
turėjo bėgti apie stalą, o prie kiekvieno 
kampo esesininkas daužė lazda... O ma
no buto šeimininkė, pas kurią gyvenau 
„ant kambario" su konservatorijos stu
dentu Povilu Rubiu, irgi po karo sužino
jo, kad jos vyrą sušaudė devintame for
te. Pasakyk, Vytautai, kada mes, šita Že
mės kanibalų veislė, nustosime žudyti?

Maironio troboje laukia būrelis jaunų 
darbuotojų. Kalbos apie Lietuvos ir iš
eivijos literatūrą., muziejaus akiračius, 
išstatas. Pasirašau kelias savo knygas, 
prižadu nuotraukų, romanų „juodraščių“ 
ir kai ką iš archyvo. Atsisveikinu su mū
sų kultūros lobyno globėjais. Ir su am
žinam poilsiui prisėdusiu, iki skausmo 
Lietuvą mylėjusiu, jos senovę ir atgimu
sią jaunystę dainavusiu, gražaus veido ir 
gražios sielos bronziniu Prelatu.

„Nemuno“ redakcijoje Laimonas Inis, 
Leonardas Gudaitis, Robertas Ketura
kis, Jonas Vabuolas, Aleksandras Da
bulskis — rašytojai ir žurnalistai. Grėbs
tome literatūros ir periodikos lankelėse. 
Kava ir saudukai. Nutaikęs progą, Vy
tautas ir sakys: svečias atsivežė novelių 
pluoštą Vagai, gal jūsų mėnraščiui vie
ną? Papasakoju siužetus. Redakcija pa
sirenka jaunyste persunktą — „Nemu
nas“ daugiausia jaunimui skirtas.

Ką daryčiau be tavęs, Vytautai, atsi
dustu autovežimyje, kas prastumtų ma
no darbelius leidyklose? Kitas Vytautas 
atsirastų, numojo. Beje, grįžus iš Lietu
vos, rudenėjant pasukau Amerikon. Iš- 
eiviškosios Lietuvos sostinėje nepasitiko 
su trūbais visuose kampuose tyla. Man 
atrodo, kad kelionės Lietuvon, bendravi
mas su Tėvynės kultūrininkais, vis dar 
pikta nuodėmė. Pavyzdžiu vienas, dabar 
jau amžinatilsiu iškeliavęs laikraštis pa
vadino koloborantu, kitas „Kazakevičiaus 
draugu", o rimtas ir rimtai rašantis li
teratūros kritikas, recenzuodamas mano 
knygelę, keturis penktadalius retorikos 
paskyrė priekaištams už keliones Lietu
von. Bet — grįžkime prie Kazakevičius. 
Nemėgsta linksmo šnekučio Čikaga", emi- 
grantologu" dabina. Nu, atvirai šnekant, 
prirašė ir jis nelabai gudrių straipsnių 
„stagnacijos“ laikais, barstė druskos 
saujas ant tikrų ir nesamų išeivijos žaiz
delių, bet visi panašiai gudravo. Laikas 

no vizų registracijos skyrių dėl išvažia
vimo. Po kurio laiko mūsų prašymas bu
vo atmestas tuo pretekstu, kad aš nesu 
priregistruotas pas žmoną.

Kodėl aš gyvenu nepriregistruotas jau 
esu rašęs ir paaiškinimus ankstesniuose 
savo pareiškimuose. Čia paminėsiu tik 
trumpai. Už dalyvavimą ginkluotoj lietu
vių kovoje prieš tarybinės valdžios įvedi
mą Lietuvoje pokario metais, 1953 me
tais buvau nuteistas 25 metus kalėti. Kai 
paleido, grįžau į Lietuvą, apsigyvenau 
pas žmoną Kaune, bet prisiregistruoti 
čia negalėjau dėl valdžios pareigūnų truk
dymo. Užtat aš gyvenau neregistruotas, 
tada papildomai nuteistas metus kalėti, 
dar kartą buvau baudžiamas piniginėmis 
baudomis, dar kartą pareigūnai perspėji- 
nėjo mane ir žmoną. Bet priregistruoti 
vis atsisakinėjo. Taigi, 1987.X.19., parei
gūnai, anksčiau kliudę man prisiregis
truoti, matyti, kieno tai spaudžiami, atsi
leido ir priregistravo mane pas žmoną.

1987 m. spalio 26 d. jau padavėm doku
mentus Kauno vizų registracijos skyriui 
dėl išvykimo 'į Jungtines Amerikos Val
stybes. 1988.IV.7. Kauno vizų registraci
jos skyriaus viršininkė pranešė, kad do
kumentai atmesti dėl politinių sumetimų. 
Tik po pusės metų būsią galima kreiptis 
vėl.

Oficialiai skelbiama, kad išvažiuoti iš 
TSRS dabar neleidžiama tik žinantiems 
karines paslaptis. Mudu su žmona nei ka
rinių nei valstybinių paslapčių niekada 
nežinojome. Po paleidimo iš lagerio jau 
praėjo 18 metų. Tai kokie tie „politiniai“ 
sumetimai? Kai priėmiau Jungtinių Ame
rikos Valstybių pilietybę aš pareiškiau 
norą išvykti iš TSRS. Prieš mane buvo 
pradėta šmeižto kampanija. Spaudoj pa
sirodė pikti, iškraipantys tikrovę straips
niai.

1987 m. gruodžio 23 d. į namus atėjo 
keturi vyrai, iš kurių vienas prisistatė 
kaip telekompanijos NBC (?) iš Londono 
korespondentas Arthur Moor. Vienas iš 
jų filmavo mūsų pašnekesį. O 1988 m. va
sario 9 d. per Lietuvos televiziją buvo 
rodomas mane šmeižiantis „dokumenti
nis“ filmas, sukurtas Lietuvos televizi
jos darbuotojų mano namuose vaidinusių 
anglų. O tai, kad teležiūrovui jie patys 

daug ką pakeitė ir Lietuvoje, dabar gi 
protingiau rašoma apie išeiviją, kartais, 
kaip „Gimtame krašte“, susėda ir pasi 
kalba be atlenktų peilių. O man vis ro
dos, kad tas Kazakevičius — vis pasi
bardamas ir pasiginčydamas su mūsų žy
mūnais — įperša Lietuvos laidykloms 
išeivijos prozininkų ir poetų kūrinius. 
Visų nesuminėsi, paskučiausiai Kazake
vičiaus pastangomis pasirodė A. Gustai
čio ir St. Santvaro knygos. Girdėjau, 
kad ir mielus Bostono, senukus rimti pa
triotai apskelbė koloborantais. Juokin
ga? Ne, graudu. Eina žmonės Lietuvon, 
nešasi gražiausią dovaną broliams, o už 
nugaros tranko lazdas: kur rioglini, ža- 
balty laikykis rikiuotės! Įdomus žmogus 
Kazakevičius. Gili erudicija, pakausty
tas marksizmo — leninizmo (beje, da
bar ir interantionializmo) vinimis, plačiai' 
apsiskaitęs, daug keliavęs. Su juo gali 
rimtai pasišnekėti ir aštriai pajuokauti. 
Kartą pakedenom ir „Akiračius“. Kaza
kevičius juokėsi: ir anie „pagarbina" 
mane, o linksmiausia tai, kad jeigu ne 
Kazakevičius, apie „Akiračius“ Lietuva 
gal ir nežinotų. Kitąsyk pasidomėjo, ką 
apie jiį galvoja Čikagoje? Ką galvoja — 
nežinau, bet dažnai parašo, kad tu KGB 
majoras: perbėgęs pas kapitalistus lat
vių „Tėviškės“ Vyriausias apskelbė. Per
daug jau aukštai, sumojavo rankomis, į 
seržantus gal ir tikčiau, bet majoru ir 
ūgis neleidžia.

Pietaujame „Metropolyje". Dairausi 
senolių rašytojų, žurnalistų ir visokių ke- 
turvėjininkų pokalbių, rietenų ir pa- 
girkšnojimų romuvoje. Švaru, neperpuoš- 
ta, muzika vos girdisi. Stalai nesugrūsti, 
gali ištiesti kojas neįspyręs kaimynui. Pa
davėjai žymiai šaunesni už vilniškius, iš 
tolo matosi bajoraičiai, kurie tik švento 
Nikdo dieną apsirengia tarnais ir nešio
ja valgius baudžiauninkams. Nusišypso 
tik pinigą pamatę, o mes pietaujam „Tė
viškės“ kuponais, taigi ir šypsenos ne
verti.

Pusbrolio troba Žaliakalnyje. Medinė, 
senutėlė, Smetonos laikų, bet ir smetoni
nių meistrų statyta, laikys šimtą metų. 
Aplink tvorelė, šalia garažas ir gėrybių 
motina — daržas. Ant pusbrolio vaišių 
stalo ir „kvapelis“. Kazakevičius purto 
galvą, vairuotojas pagal įstatymus nega
lų tai atlinkėjom sveikatas ir laimes 
dviese. Vakare, jau juodai sutemus, grį
žome į Vilnių.

(Bus rlaugian) 

ciniškai (...) įvykį i tokią provokaciją, 
mane verčia galvoti, kad šių provokato
rių organizatorius ir globėjas yra val
džia.

Peršasi išvada, kad Stalino-Berijos pa
rankiniai, kuriems aš (...) matyti smar
kiai trukdžiau pravesti prievartinę kolek- 
tivizaciją, tremti nekaltus lietuvius į Si
birą, naikinti kultūrines ir dvasines Lie
tuvos vertybes, negali susitaikyti su min
timi, kad aš ištrukčiau iš jų letenų ir jie 
praras galimybę man keršyti (........ ) ir vėl
dar pusmetį. Kokie dar kiti „politiniai" 
motyvai galėjo atsirasti vizų registraci
jos skyriuje? Prašau Jūsų pareikalaut iš 
Lietuvos stalinistų, iki šiol kietai uži
mančių (...) postus, kad jie nutrauktų 
provokacijas prieš mane ,o Kauno vizų 
registracijos skyrius nedelsiant sutvar
kytų mano ir žmonos išvykimo į Jungti
nes Amerikos Valstybes dokumentus.

Pasirašė Pečiulaitis, Povilas 
Kaunas, 1988 m. balandžio 13 d.

(LIC)

ATŽYMŲJIMAS — 
PAGERBIMAS

Lietuvių Skautų Sąjungos Vyriausia 
Vadovybė įvertindama s. Eimutį Šovą, 
į skautų spaudos darbą įdėjusį daug šir
dies, darbo ir lėšų, šv. Jurgio Skautų Pa
saulio Patrono proga, apdovanojo-atžy- 
mėjo „Už NUOPELNUS" ordinu.

Didelį skautiškos idėjos rėmėją ir il
gus metus lėšų rinkliavas kolonijoje pra 
vedusį skautų stovykloms, ir gyvenantį 
Nottinghame Juozą šukaitį, apdovanojo- 
atžymėjo „Už NUOPELNUS“ su Rėmėjo 
Kaspinu ordinu.

Sveikinu apdovanotus s. Eimutį šovą 
ir p. Juozą šukaitį ir linkiu toliau dirb
ti skautybės naudai ir gyvai reikštis 
skautybėje.

Budėkime!
v.s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas
Europos rajono vadija, seses ir bro

liai, atžymėtuosius nuoširdžiai ir skau
tiškai sveikiname.

PADĖKA
Nuoširdi padėka DBLS Birminghamo 

skyriaus tautiečiams už 18 sv. auką 
skautų stovyklai, kurią atsiuntė p. S. Jo- 
zerskis su šiais linkėjimais: — Siunčia
me Jums šią mažą auką iš Birminghamo 
kolonijos tautiečių ir visų aukotojų var
du linkime Jums visiems sėkmingo skau
tiško Budėk! Aukojo: — J. Gudynas 5 sv; 
S. Gabrėlaitis, K. Leven, S. Jezerskis, S. 
Šaika, B. Simonaitis po 2 sv; M. Linke
vičius J. Tamošiūnas ir B. Vaškelis po 
1 sv.

S. Jezerskiui ir visiems mieliems au
kotojams skautiškas AČIŪ.

Ps. I. Gerdžiūnienė atsiuntė Bradfordo 
„Vyties Klubo“ narių ir tautiečių auką 
skautiškam veikimui paremti 66 sv. Au
kojo: — V. Verseckas 10 sv.; V. Gurevi
čius 7 s.v; B. Kaminskaitė 6 sv; A. Ger- 
džiūnas ir E. Radzevičius po 5 sv.; Aš- 
menskas, Aleknavičius, G. Banaitis, V. 
Gerdžiūnas ir P. Vasis po 2 sv.; E.R.; E. 
Karalius, E. Bučys, Silnickas, D.P. Pratt, 
D. Griffin, P. Zdnavičius, A. Traška, R. 
Jaloveckas, A. Podvoiskienė, Pūras, P. 
Pucevičius, A. žaliukas, A. Brazdeikis, 
Bučys, R. Karalius, Sasnauskas, Rimonis, 
Kadžionis, G. Anužienė, E. Dutkevičienė, 
Mikaliūnas, ir Ašmenskienė po 1 sv.

Sesei Irenai ir visiems Bradfordiš- 
kiams skautų rėmėjams nuoširdi padėka.

Poetas L. Švalkus ir Ponia (Northamp- 
tonas) atsiuntė skautams 10 sv., v.s. Gil
ina ir Bronius Zinkai (Derby) 5 sv.; S.B. 
ir O. Vaitkevičiai (Peterborough) 10 sv.

Mieliems skautų rėmėjams skautiškas 
AČIŪ. Rajono Vadija

MIRĖ KUN. L. PUZONAS

Gegužės 2 d., Labanore, Kaišiadorių 
vyskupijoje, buvo palaidotas vietinis kle
bonas kun. Liudas Puzonas. Velionis bu
vo sulaukęs 76-erių metų amžiaus, kuni
gų įšventintas 36-tais metais. Labanore 
dirbo jau devyniolika metu. Kun. Liudas 
Puzonas yra jau penktas šiemet Lietu
voje ir pirmas Kaišiadorių vyskupijoje 
miręs kunigas. Kaišiadorių vyskupijoje iš 
viso yra 65-kios bažnyčios. Jau apie de
šimt iš jų neturi savo kunigo ir turi bū
ti aptarnaujamosi iš kitur atvykstančių 
kunigų. Visose šešiose Lietuvos vyskupi
jose jau yra apie 160 bažnyčių, kurios ne
turi savo kunigo.
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Prenumeratos kainu metams:
Didžioje Britanijoje — 17 svarų;

Kronika
KAS—KADA—KUR

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. (IšBritani
jos vyksta 14 atstovų).

Spalio 14-16 d.d. — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė konfe
rencija Romuvoje.

AUKOS SPAUDAI
L. Čiud'iškis — 3.50 sv.
K. Valiūnas — 1.50 sv.
A. Kutka — 20.00 sv.
Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

Londonas
DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS LONDONE

Birželio išvežimus minime ir šiais me
tais kartu su estais ir latviais —

šeštadienį, birželio 18 d., 11.30 vai. ry
to, St. Martin-in-the Fields bažnyčioje, 
Trafalgar Square, London WC2.

Trijų tautų kunigai praves religines 
apeigas (lietuvius atstovaus kun. Palu
binskas — kun. Sakevičius bus atostogo
se). Giesmes išpildys visų trijų tautų 
chorai.

Po apeigų bažnyčioje bus iškilmingą 
procesija į Cenotaphą, kur bus padėtas 
vainikas, o pareigūnai nueis į Downing 
Street ir įteiks laišką ministerei pirmi
ninkei. Procesijoje bus nešamos trijų 
valstybių vėliavos.

Vėliau, apie 2.30 vai. p.p, bus priėmi
mas Lietuvių Namuose, 2 Ladbrotke Gar
dens, London W11. Visi dalyviai yra 
kviečiami priėmime dalyvauti.

Minėjimą organizuoja BALTŲ TARY
BA ir PABALTIJO SĄJUNGA. Būtų ma
lonu matyti kuo didesnį tautiečių skai
čių dalyvaujant minėjime šiais metais. 
Mūsų tautiečiai Lietuvoje panašius mi
nėjimus jau atšventė.

LONDONO LIET. PARAPIJOS 1988 M. 
DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJOS 

Laimėtojų Sarašas
Ali Mufiti — 0446 — B. Zinkus, Derby.
Al Muhalhal — 3453 — J. Sexton, Bor- 

don.
Charmer — 4782 — V. Puidokienė, 

London.
Clifton Chapel — 3771 — V. O'Grady, 

Birmingham.
Doyoun — 3463 — S. Pukstys.
Glacial Storm — 02'"’ - J. Viliunas,

Nottingham.
Kahyasi (D) — 0296 — I. Klumbys, 

Nottingham.
Kcfahh — 3468 — (Nepažymėta).
Maksud — 4991 — F. V. O'Brien.
Minster Son — 3067 — P.B. Voveris, 

New Milton.
Project Manager — 4298 — B. Avery. 
Red Glow — 4603 — Dr. K Valteris. 
Sheriff's Star — 4662 — A. Waterman.

Sittingbourne.
Unfuwain — 4038 — Cemis.

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

sv. už colį. Didesni skelbimai ia.titink.amai 
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 Unkšto 

dėl to nesusitarta, n-grąTiriami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo- 
moaę.

Emmson — 1017 — B. Talamini, Lea
mington Spa.

Dastur — 1122 — G. Dille, Coventry.
Laimėtojų sąrašą tvirtina

Juozas Pakalnis ir Vladas Velička

APSILANKĖ LIETUVIŲ NAMUOSE 
LONDONE

Būdamas Londone Lietuvių Namuose 
lankėsi Aidis Zunde. Jis yra karininkas 
JAV-bių kariuomenėje. Karinę tarybą at
lieka šiaurės Italijoje Vincenzo batalio
ne. West Pointo karo mokyklą Aidis 
Zunde baigė 1984 m. Jis yra Prano 
Zundės, buvusio Vokietijos lietuvių ben
druomenės pirmininko sūnus. Amerikoje 
gyvena Atlantos valstijoje.

Atvykęs į Angliją Aidis aplankė savo 
tetą P. Bizauskaitę-Dunn gyvenančią 
Harwich.

H. ir M. Vaicekauskai „Europos Lie
tuvio“ skaitytojai iš Glasgowo kelioms' 
dienoms apsistojo Lietuvių Namuose. Bu
vo nuvykę į Sodybą Sekminių iškil
mėms. Lankė Ketteringe gyvenančius pa
žįstamus. Lankėsi „EL“ redakcijoje ir 
apžiūrėjo Nidos Spaustuvę.

GERIAUSIOS KELIONĖS, 
ELENUTE!

Londone gyvenanti veikli lietuviškoje 
visuomenėje jaunuolė Elenutė Augaitytė 
vyksta į skautų VII Tautinę stovyklą 
Amerikoje. Jos kaimynai ir pažįstami 
nutarė prisidėti prie tos kelionės išlaidų.

Geriausios kelionės linkėdami, aukojo 
5 sv. St. Bosikis, 20 sv. M. Barėnienė.

Jau pažadėję, ar kas dar norėtų pa
aukoti, pinigus perduoti ar persiųsti 
Stasiui Bosikiui, 2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT.

ATOSTOGOS (SODYBOJE
Savriitė Sodyboje — nakvynė, pusry

čiai, vakarienė ir kambarys su dušu 
140 sv. asmeniui, kambarys be dušo 115 
sv.

Savaitė Sodyboje lietuviams — nak
vynė, pusryčiai, vakarienė ir kambarys 
su dušu 80 sv.. be dušo 72 sv.

Nakvynė ir pusryčiai — kambarys su 
dušu 17.50 sv., be dušo 11.50 sv asme
niui.

(Visos nurodytos kainos yra su mo
kesčiais, VAT).

Užsisakyti galima tel. 04203 2810.

PIKNIKAS SODYBOJE
Birželio 11 d. šeštadienį Lietuvių So

dyboje, Headley Parke ruošiamas 
PIKNIKAS — BARBECUE 

(nuo 8 vai. iki ankstyvo ryto).
Gros „Hank Dalton Country and 

Western“ muzikos kapela.
Piknike bus kepsniai ant iešmo ir ki

ti skanėstai. Maistas bus parduodamas 
papigintai, todėl idealus vakaras visai 
šeimai.

įėjimas nariams 1.70 sv., nenariams 
2.75 sv. asmeniui. Vaikams iki 12-kos 
metų amžiaus veltui, virš 12-kos — 50p.

Kviečiame visus. Vietos užteks.

Sodybos valgykla veikia kasdien nuo 
12.30 vai. iki 4 vai. 3-jų patiekalų pietūs1 
6 sv. asmeniui. Vaikams — pusę kainos.

Iš anksto galima užsisakyti tel: 04203 
2810.

Bradfordas
„BAISUSIS BIRŽELIS“

Brodforde ruošiamas „Baisiojo birže
lio" ir Lietuvos kankinių minėjimas. 
Tarp eilėraščių skaitymų ir Bradfordo 
šešeto progai pritaikytų dainų, šiek tiek 
kitoniška, bet įdomi paskaita.

Prasidės 15.30 vai. birželio 12 d. sek
madienį. Rengia skyriaus valdyba su klu
bo pinigine parama.

SkyrUaa valdyba

Coventry
SVARBUS SUSIRINKIMAS

DBLS Coventry skyriaus valdyba su
sitarusi su DBLS Centro Valdyba šaukia 
svarbų susirinkimą pasitarti organizaci
niais, litunistiniais, kultūriniais ir jauni- j 
mo veiklos reikalais.

Susirinkimas įvyks birželio 26 d., sek
madienį, 2.30 vai p.p. Lenkų klube, White 
friars St. Coventry.

Prašome visus Coventry ir artimų sky
rių narius ir susidomėjusius į susirinki
mą ir atsivesti savo jaunimą.

Manchesteris
KLAIDINGA INFORMACIJA APIE 

MANCHESTER!
1988 m. gegužės 18 d. „E. Lietuvy“ Nr. 

20, H. Gasperas savo korespondencijoje 
„Skautai Manchestery" pateikė klaidin
gą informaciją apie organizacijų stovį 
Manchestery. Jis, tarp kitko rašo: “O 
vienu metu Manchesteris buvo šiaurės 
Anglijos lietuvių veiklos židinys, čia 
veikė Sąjunga, ramovėnai, bendrija, 
skautai, moterų draugija, net savo laiku 
turėjo krepšinio komandą". Paskaičius 
tokį teigimą, atrodo, kad Manchesterio 
lietuvių kolonija jau yra mirusi. Tačiau 
taip nėra. Krepšinio komandos, tautinių 
šokių grupės, skautų nėra, nes nėra jau
nų žmonių; taip pat nėra ir DBLS Apy- 
gatdos, LASo, Santarvės, vaidybos rate
lio, choro, bet DBLS ir LKVS-gos „Ramo
vės“ Manchesterio skyriai, MLM Ratelis 
„Rūta' ir MLK Bendrija aktyviai veikia 
ir yra skaitlingos ir stiprios organizaci
jos, jų tarpe ir filatelistų draugija „Vil
nius“, kurios reguliariai daro posėdžius, 
susirinkimus, rengia minėjimus ir įvai
rius renginius. Reikia paminėti ir MLS 
klubą, kurio veikla yra labai gyva, atei
nančiais metais klubas minės dabartinio 
klubo 'įsteigimo 40 metų sukaktį. Be to, 
Manchestery MLK Ratelis jau 21 metus 
leidžia „A.L. Biuletenį", šalia to dar yra 
MLK Koordinacinis Komitetas, kuris yra 
aukščiausia Manchesterio lietuvių val
džia, kurią sudaro organizacijų pirminin
kai anba atstovai, taip pat ir visuomenės 
atstovai. Jis reguliariai posėdžių ir susi
rinkimų nedaro, bet daro tik tada, kai 
yra bendras, svarbus, būtinas reikalas. 
Užtenka vien tik pasekti apie Manches
ter mano 21 metus rašomas korespon
dencijas, kurios aiškiai parodo kas ką 
veikia, rengia minėjimus, pobūvius ir 1.1, 
ir bus aišku.

Apie Manchester! neseniai „E. Lietuvy“ 
ir savo laiške „A.L. Biuletenio“ redakci
jai K. v ilkonis rašė, kad Manchestery vei. 
kia sinkios organizacijos“ ir kad „Man
chesterio lietuvių kolonija yra pranašes
nė už kitas“. Atrodo, kad ji tokia bus dar 
ilgą laiką.

Minėta H. Gaspero korespondencija 
davė progos pristatyti Manchesterio lie
tuvių koloniją tokią, kokia ji yra.

A. Podvoiskis,
DBLS M. Skyr., MLS klubo 

prez. — pirm, ir MLK Bendrijos sekr.

MIRĖ VLADAS STANIONIS
Gegužės 17 d„ naktį, staiga susirgus, 

nuvežtas į Hope ligoninę, nuo širdies 
smūgio mirė V. Stanionis, eidamas 72- 
sius metus.

Vladas gimė 1916 m. gruodžio 12 d. 
Papiešiu dvare, Simno valsčiuje, Lazdijų 
apskrityje. Būtiną tarnybą atliko 9 DLK 
Vytenio pp Baigė mokamą kuopą ir de- 
gazacijos kursus ir buvo pakeltas 'į j. 
puskarininkio laipsnį. 1947 metais iš Ita
lijos belaisvių stovyklos atvyko į Angli
ją. Dirbo Gardnerio motorų fabrike ir 
daug metų iki pensijos dirbo prie Man
chesterio kanalo. Apsivedė vietos anglę 
Eilyną, bet šeimos nesusilaukė. Nusipir
ko namą ir gražiai gyveno. Buvo MLS 
klubo ir MLKB-jos narys, susipratęs lie
tuvis.

Palaidotas gegužės 25 d. Peel Green 
kapinėse, Eccles, Manchester. Pomirtines 
apeigas St. Mary's bažnyčioje ir kapinėse 
atliko kan. V. Kamaitis. Dalyvavo 65 
žmonės, kurie sunešė daug vainikų ir gė
lių.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo pa
kviesti į M. Lietuvių klubą arbatėlei.

Liko nuliūdusi žmona, broliai bei sese
rys ir giminės Lietuvoje ir užsieny, ku
riuos jis lankė.

Ilsėkis, Vladai, ramybėje.
Visi užjaučiame jo žmoną Eilyną bei 

gimines ir kantu liūdime.
A. P-kis

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai

PRAŠOME ATSILIEPTI. ACIC 
„EL“ Administracija

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.

PADARĖ PRANEŠIMĄ
DBLS Manchesterio skyriaus atstovė 

A. Podvoiskienė, kuni atstovavo DBLS 
Manchesterio skyrių DBLS-gos suvažia
vime Londone, birželio 4 d., šeštadienį, 
6 vai. p.p. MLS klube padarė pranešimą 
apie įvykusį suvažiavimą, priimtas rezo
liucijas ir kita.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 18 d., šeštadieni, 4 vai. p.p. 
MLK Koordinacinis komitetas rengia 
Mostono kapinėse prie lietuvių pamin
klinio kryžiaus, išvežtųjų minėjimą, kur 
dalyvaus organizacijos su vėliavomis bei 
visuomenė ir bus atliktos religinės apei
gos.

Kviečiame visus dalyvauti.
MLKK-cinis Komitetas

KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Liepos 3 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. M 
LS klubas šaukia pusmetinį visuotiną 
narių susirinkimą, kuriame valdyba bei 
Revizijos k-sija padarys pranešimus ir 
nagrinės klubo einamuosius reikalus.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo Valdyba

Nottinghamas
JONINIŲ VAIŠĖS

Birželio 25 d. Nottinghamo lietuvių 
moterų draugija ruošia Joninių vaišes. 
Programoje populiarusis „Rūtos“ duetas. 
Bus turtinga loterija.

Vaišės ‘įvyks Latvių Klubo patalpose: 
la StanhiU Road* Canton Hill. Pradžia 
6.30 vai pp. Įėjimo kaina 3.50 sv. asme
niui.

Norintieji dalyvauti prašomi iki birže
lio 21 d. užsirašyti pas F. Damoševičie- 
nę — tel. 505686, arba pas A. Važgaus- 
kienę — tel. 871694.

Kviečiame visus iš arti ir toli.
Valdyba

PAMALDOS
Eccles — birželio 12 d., 12.15 vai.
Gloucester — birželio 11 d., 12 vai. Šv. 

Petre.
Derby — birželio 11 d. 15 vai. Bridge 

Gatę.
Nottinghame — birželio 12 d. 11.15 

vai. Židinyje. Minint skaudųjį ir heroiš- 
ką birželį.

Leicester — birželio 12 d., 14 vai. šv. 
širdyje.

Nottinghame — birželio 19 d., 11.15
vai. Židinyje.

Derby — birželio 19 d. 14 vai. Bridge 
Gate.

Wolverhajnptone — birželio 19 d., n 
vai. pas Seseris.

P A S A VL Y JT E
Sakharovas girna Gorbačiovą

Per spaudos konferenciją, kurią su
organizavo užs. reik, ministerija svar
biausias sovietų disidentas dr. Sakharo
vas reikalavo paleisti visus sąžinės kali- 

• nius, leisti Ukrainos katalikų bažnyčiai 
lažsvai veikti, išbraukti iš kriminalinio 
kodo nusikaltimus už .prieš sovietinę 
veiklą“ ir užgyrė prezidentą Reaganą už 
jo žmogaus teisių gynimą, Sakharovas 
pasisakė esąs perestroikos šalininkas ir 
palinkėjo sėkmės Gorbačiovui, kunį jis 
pavadino įįdideliu valstybės vyru".

Rusija mini krikščionybės įveriamą
Su komunistų partijos palaiminimu 

ortodoksų bažnyčia pereitą savaitgalį 
pradėjo minėti krikščionybės įvedimo 
tūkstantines metines su didelėmis iškil
mėmis Maskvoje, kad parodytų pasauliui, 
kaip laisva bažnyčia Rusijoje, Ukraino
je ir Balgudijoje, nors 200 tikinčiųjų te
bėra uždaryti kalėjimuose. Ortodoksų 
bažnyčia pasižymėjo bendravimu su vy
riausybe, bet manoma, kad dabar jaunie
ji kunigai parodys daugiau savystovumo. 
Tarp kviestų garbingų svečių buvo Len
kijos primatas kard. Glemp ir Canterbu- 
rio arkivyskupas dr. Runcie. Popiežius 
nebuvo pakviestas, bet jis pasiuntė Va
tikano delegaciją į minėjimą. Anglikonų 
kunigas ir Keston College direktorius 
Michael Bordeaux, kuris jau devynis 
kartus yra lankęs Rusiją, šį kartą nega
vo vizos. Keston College tiria religijos 
persekiojimą Rusijoje ir Rytų Europoje.

Ar konferencija pasišoks?
Daug svarbos yra teikiama nepapras

tai komunistų partijos konferencijai, ku
ri prasidės šio mėnesio 28 d. ir kurios 
metu 5.000 delegatų svarstys ir darys nu
tarimus tautybių ir Gorbačiovo siūlomų 
reformų klausimasis. Nežiūrint to, kad 
pats Kremliaus vadas pareiškė pageida
vimą turėti reformų šalininkus konferen- 
cijoje, pranešimai iš respublikų rodo vi
sai ką kitą. Seno stiliaus partijos vadai, 
gal bijodami nustoti gerų vietų, ragina 
nerinkti reformų šalininkų, ir jau keli 
geri Gorbačiovo užtarėjai buvo neišrink
ti. Net ir Maskvos komunistai ignoravo 
pačius aršiausius glasnost gynėjus.

Dar neaišku, kiek galios ta konferen
cija turės, ir manoma, kad Gorbačiovas 
galės pravesti savo reformas ir be vien
balsio delegatų pritarimo.

Atgantst'ihp 'vadas (kelionėje
Afganistano prezidentas Najibullah 

pereitą savaitę išsikrido į Maskvą pake
lyje į JT asamblėją Amerikoje, nežiūrint, 
kad krašte dar nebuvo sudaryta vyriau
sybė nors ir nepartinis dr. Sharq buvo 
paskirtas ministeriu pirmininku. Nuste
bimą sukėlė tas faktas^ kaip tokiais nėra, 
miais laikais prezidentas galėjo palikti 
kraštą. Iš Amerikos jis dar važiuos į 
Kubą, aplankyti diraugą Castro.

Žydai kritikuos popiežių
Austrijos žydų vadai ruošiasi kritikuo

ti popiežių už prezidento Wialdheimo 
toleravimą, kas sakoma padidino anlti- 
semitbmą Austrijoje. Popiežius lankysis 
Austrijoje birželio 23-27 dienomis.

Pereitą sekmadienį britų televizija ro
dė ilgą filmą, kurioje Waldbeimas buvo 
teisiamas už jo karo metu padarytus 
tariamus nusikaltimus, bet rado jiį ne
kaltu. Įdomu, ar Wiesenthalio sutiks su 
tuo sprendimu?

SEKMINĖS (SODYBOJ
(Atkelta iš 1 psl.)

buvo ypatingai patrauklus ir skaniai pa
ruoštas valgykloje, dėka darbščių Sody
bos vedėjų Podvoiskių, kurie, nors ir tu
rėdami daug daibo ir rūpesčių, atrasda
vo laiko pakalbėti, o ypač Paulius, kuris 
puikiai ir visada kur tik gali kalba lie
tuviškai.

Turėjome dar vieną svetį iš Kanados, 
prof. Romą Vaštoką, kuris Kanados val
džios pasiųstas į Europą kartu su kitais 
tyrinėti Sovietų genocido Ukrainojeųvyk- 
dyto dar prieškariniais laikais.

Vakare, žinoma, neapsėjome be dai
nos. Kurie dar nepavargę rinkomės prie 
E. šovos,kurio akordeono garsai visuomet 
sutraukia ir dainininkus ir klausytojus. 
Taip bedainuodami sulaukėme ir pir
madienio.

Pailsėjus kai kas jau skirstėsi namo, 
kai kas dar pasiliko ilgiau. Kitoje pusė
je kelio skambėjo pjūklai skautų stovy
kloje tvarkant audros išverstus medžius. 
Skautai šiais metais irgi bus labai už
siėmę. Kai kurie turės net dvi stovyklas: 
viena čia, kita — Tautinėje Stovykloje 
prie Clevebando, JAV-se. Angliją repre
zentuos apie 20 skautų. O į šių metų 
mūsų stovyklą čia žada atvykti gražaus 
jaunimo iš Vasario 16-tos gimnazijos, ir 
net tikimės, atvyks skautas iš Clevelan- 
do. Taigi Sodyboje vėl suskambės lietu
viškos dainos. Gal net ir garsiau kaip 
per šias Sekminės.

Henrikas Gasperas
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