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SADŪNAITĖ IR TERLECKAS 
SKELBIA BIRŽELIO TRĖMIMŲ 

MINĖJIMĄ LIETUVOJE

Birželio 8 d. Lietuviu Informacijos 
Centrui telefonu pranešė, kad Vilniuje 
rengiamasi paminėti birželio trėmimų 
sukaktį antradienį, birželio 14 d. 19 vai. 
Katedros aikštėje. Spausdiname pareiš
kimo pilną tekstą.

1941 birželio 14-17 d .d per Lietuvą nu
vilnijo pirmoji stalininio teroro banga. 
Apie 36.000 Lietuvos gyventojų, jų tarpe 
daug 'įžymių kultūros, mokslo, politikos 
veikėjų, be jokio juridinio pagrindo buvo 
įkalinti ar ištremti, pasmerkti kančioms 
ir mirčiai. Prisimenant tuos tragiškus 
įvykius, Nijolė Sadūnaitė ir Antanas 
Terleckas, ragina visus šio mėnesio bir
želio 14 d. 19 vai. susirinkti Katedros 
aikštėje Vilniuje ir pagerbti šviesų at
minimą tų, kurie tapo nusikalstamos 
TSRS politikos aukomis.

Stebėtojo komentarai

Reiškmingos ar... lemtingos išvakarės
Sovietų Sąjunga pergyvena visuotinio 

partijos suvažiavimo, kuris numatytas 
birželio mėn. pabaigoje, išvakares. Tokiu! 
išvakarių jau buvo daug. Tik tada niekas 
nekalbėjo apie pertvarkymus (perestroi-1 
ka) ir atvirumą.
, Tiesa, partijos suvažiavimus visada ly

dėdavo sovietinės propagandos trimitai 
Spaudoje, radijuje, televizijoje. Tačiau,' 
šiandien propagandinių trimitų gaida vi
sai kitokia. Atidžiai stebint sovietinės 
spaudos straipsnius, radijo ar televizijoš 
laidas, susidaro 'įspūdis, jog „naujoji ko
munistinė visuomenė“ suskilo į dvi dalis 
— į tuos, kurie pritaria Gorbačiovo poli
tikai ir į tuos, kurie priešinasi visoms 
toms naujovėms.

Kalbant apie sovietinę spaudą tenka 
prisiminti, kad šalia taip vadinamų są
junginių laikraščių — „Pravdos“ (komu
nistų partijos organas) ir „Izvestijos“ 
(sovietinės valdžios organas), leidžiama 
ir respublikinė spauda, kaip pavyzdžiui 
„Tiesa“ sovietinėje Lietuvoje ar „Soviet- 
škaja Rosija“ — Rusijos federatiyvinėje 
respublikoje. Sakoma, kad matuojant 
svarbumo bei skaitytojų skaičiaus pagrin 
dais „Sovietskaja Rosija“ dienraštis uži
mąs trečiąją vietą Sov. Sąjungoje.

Kaip tik šis laikraštis paskutiniaisiais 
mėnesiais talpina daug aršia kritika bei 
tiesioginiais išpuoliais pagrįstų straips
nių, kurie nukreipti prieš... Gorbačiovą 
bei jo politiką. Taigi, Gorbačiovo priešai, 
kur jie bebūtų — aukštai ar žemai — vis 
stipriau organizuojasi ir bando užvaldyti 
bent dalį spaudos, o taip pat radijo bei 
televizijos laidų.

Daug skaitytojų turintis savaitraštis 
„Moskovskije novosti“ netgi pranešė, 
jog Gorbačiovo priešininkai, norėdami 
sudaryti stiprų opozicinį branduolį, išlei
do specialų anoniminį atsišaukimą, ku
ris buvo išdalinamas gyventojų tarpe.

Sovietinių profesinių sąjungų organas, 
laikraštis „Trud“ savo straipsnyje, pa
vadintame „Pertvarkymų likimas — mū
sų pačių rankose“ praneša, kad kiekvie
ną dieną redakcija gaunanti daugiau nei 
2000 skaitytojų laiškų, kuriuose įvairiau
sių profesijų žmonės dalinasi mintimis 
apie „perestroika“.

Tuose visuose laiškuose, straipsniuose 
bei straipsneliuose pačios sovietinės 
spaudės pranešimais vis dažniau reika
laujama „stiprios rankos“ — į praeitį nu
garmėjusios Stalino savivalės formoje. 
Galbūt kaip tik tas nuolatinlis Stalino 
laikų, jo asmeniško žiaurumo bei dikta
toriškų valdymo formų „ilgesys“ kai ku
rių Gorbačiovo politikos priešų tarpe, 
privertė Maskvos televizijos studiją pa
ruošti net dviejų valandų laidą, kurioje 
bandoma „atsiskaityti“ su Stalinu ir jo 
veik 30-ties metų viešpatavimo era. Il
game kino kūrinyje rodomos senos ir 
naujos filmų juostos, pasisako seni bol
ševikai, istorikai bei stalininės prievartos 
aukos.

Viename iš tokių pasisakymų ypatingai 
pabrėžiami sekantieji žodžiai:

.Jis (Stalinas) buvo tik intrygomis, 
pasalomis bei kerštu besivadovaujantis

VISOS TAUTOS GEDULO DIENA
KUN. JONAS KASTYTIS MATULIONIS 

KVIEČIA MELSTIS BIRŽELIO
TRĖMIMŲ SUKAKTIES PROGA

Buvęs sąžinės kalinys kun. Jonas Kas
tytis Matulionis kviečia lietuvių tautą 
[įsijungti 'į birželinių trėmimų minėjimo 
maldos vajų.

Maldos vienybėje Ir meilėje
Mums lietuviams, kiekvienas birželis, 

ne tik vasaros žiedų, žolynų, krikščio
niškų švenčių ir gražiųjų vardų mėnuo, 
bet kančios ir skausmo dienų prisimini
mas. 1940 birželio 15 buvo okupuota Lie
tuva. Užgesinta šventoji laisvės aukuro 
ugnis, nutildytas laisvės varpas. Beveik 
penki dešimtmečiai esame vergijoje, bet 
laisvės troškulys liejasi gaivia srove ir 
Lietuva mumyse gyva. Antras nelauktas, 
netikėtas ir neturintis pasaulio istorijoj 
pavyzdžio niekšiškumas buvo kai 1941 
m. birželio 14 prasidėjo baisus lietuvių 
tautos naikinimo procesas; pirmoji inte

asmuo. Alš laikau jį nusikaltėliu“.
Filme pasisako ir buvusio politinio biu

ro nario Bacharino, kuris Stalino 'įsaky
mu buvo sušaudytas 1938 m., našlė. Ji 
skaito savo vyro laišką, kuriame Bucha- 
rinas kreipiasi į būsimus Sov. Sąjungos 
vadovus po Stalino, kad jie „nuplautų“ 
Bucharino vardą ir, kad būtų viešai pa
smerkti Stalino nusikaltimai sovietinei 
liaudžiai.

Dauguma filme rodomų bei kalbančių 
žmonių pasmerkia stalininį režimą. Kiti 
gi stalinijinėje diktatūroje mato „nuos
tabią jėgą“, kuri būk tai padėjusi po 
Spalio revoliucijos sukurti industrinę ir 
kariniai stiprią valstybę.

Taigi Gorbačiovo politikos vertintojų 
tarpe yra ir „šiokių“, ir „tokių“. Tiesa, 
reikia pripažinti, kad Sov. Sąjungos is
torijoje iki šiol nebuvo net bandyta apie 
negeroves, nuolatinės asmenų ar visos 
partijos diktatūros pasėkas. Tačiau vien 
tik kalbomis daug nenuveiksi. Todėl sa
vaime suprantama, jog sovietinių pilie
čių tarpe viltys yra sumaišytos su netik
rumu ir baime.

Žymioje Maskvos Arbato gatvėje ne
seniai žurnalistai bandė klausti praei
vius jų nuomonės visuotinės partijos kon 
ferenci'jos išvakarėse. Daugelis praeivių 
neatsakė nė į vieną klausimą. O tie, ku
rie kalbėjo, labai atsargiai suformulavo 
visiems būdinga norą: „atėjo laikas pa
matyti ką nors konkretaus. Lentynos 
parduotuvėse turėtų būti pilnos“. Štai 
tau ir politika!

Viena 59-rių metų amžiaus mokytoja 
pareiškė:

„Kaip tik dabar atėjo laikas atverti 
akis ir išsilvaduoti iš visko kas mus sle
gia. Mes visi laukiame konkrečių darbų, 
tikrų pasikeitimų, o ne nutarimų bei 
sprendimų popieriuje“.

Sovietinė visuomenė, per ištisus de
šimtmečius penima propagandiniu melu, 
visokeriopais „išmintingosios partijos“ 
Sprendimais, tuščiais komunistinių vadei
vų pažadais dar ir šiandien neišmoko su
prasti, kad kaip tik diktatoriška partinė 
sistema yra pačiu didžiausiu stabdžiu 
politiniams, ūkiniams bei visuomeni
niams pertvarkymams pasiekti.

Štai nedidelis, bet labai ryškus pavyz
dėlis iš sovietinės pramonės srities. Kau
ne, buvusioje „Prisikėlimo“ bažnyčioje 
jau seniai įrengta radijo bei televizijos 
prietaisų gamykla. Tos gamyklos darbas 
planuojamas ne Kaune, o Maskvoje. 
Koks nors planavimo komisijos pareigū
nas numato, kad Kaune per metus bus 
pagaminama tiek ir tiek tūkstančių „Ši
lelio“ tipo televizorių. Šis televizorius 
turi didelę paklausą, nes jame įdiegta ne
bloga technika ir jo išvaizda nėra jau to
kia siaubinga, kaip kitų sovietinių pre
kių.

Kitas planavimo įstaigos pareigūnas, 
nė nesidomėdamas sovietinių piliečių po
reikiais, staiga nusprendžia, kad tiek ir 
tiek tūkstančių Kaune pagamintų televi
zorių galima parduoti Lenkijos liaudies 
respublikai. Taip vienu plunksnos brūkš
niu padaromas „nuostabus sprendimas“ 

ligentų, šviesuomenės deportacija į TS 
RS negyvenamus plotus, net už poliari
nio rato, baisioms kančioms, badui ir 
mirčiai.

Visa Lietuva — kaimai, miesteliai ir 
miestai gedėjo, kai 1940 m. į jos taikius 
kelius įžengė ir 'įvažiavo svetimieji. Visa 
Lietuva raudojo kai 1941 m. birželį pra
sidėjo vežimai. Kryžiuočiai karų metu 
išsivarydavo šeimas ir pagrobdavo vai
kus, o kaimynas atnešęs „rojų“ sunk
vežimiais į geležinkelio stotį gabeno .pa
čius geriausius, pačius doriausius žmo
nes. Ištisas šeimas su raudančiais kūdi
kiais ir alpstančiais seneliais grūdo į gy
vulinius vagonus ir vežė nežinion. Tą ryitą 
(birželio 14 kaip ir daugelį iš gimtųjų 
Pelyšų atskubėjo į bažnyčią patarnauti 
šv. Mišioms (sic). Bažnyčia buvo tuščia. 
Zakristijonas pasakė, „Veža žmones“. 
[Išėjęs šventoriun pamačiau pravažiavo 
trys sunkvežimiai, kuriuose buvo išveža
mos trijų pradžios mokyklos mokytojų 
šeimos. Ketvirtoji, buvusi valščiaus vir

(aišku savaime su motinos-partijos pri
tarimu, nes visi pareigūnai Sov. Sąjun
goje yra partijos nariai) — Kaune paga
minama daug televizorių, tačiau veltui 
jų ieškosi miesto parduotuvėse. Jei pati 
gamykla, vadovaudamosi piliečių porei
kiais bei paklausa galėtų planuoti savą
ją gamybą — būtų daromi teisingi ūki
niai sprendimai, o ne „nuostabūs“ rusiš
kosios filosofijos bei savivaliaujančių ru
siškųjų viršininkų planai, neturį jokio' 
ryšio nei su ūkininkavimu, nei su savų
jų piliečių poreikių tenkinimu.

Besidomint sovietine spauda išryškėja, 
kad dalis sovietinių ekonomistų jau su
prato tokių centralinių „sprendimų“ ati- 
tokimą nuo gyvenimo ir stengiasi „per
tvarkymo“ politiką pirmoje eilėje įdieg
ti į sovietinę pramonę bei žemės ūkį. Ta
čiau nereikia pamiršti, jog tam įdiegi
mui priešinamasi ne tik iš „viršaus“, bet 
ir iš „apačios“. Komunistų partijos vei
kėjai, propagandistai ir auklėtojai iki 
šiol nepamiršo tokių titulų, kaip „socia
listinio darbo didvyris“, „darbo pirmū
nas“ ar „darbo šaunuolis“. Kas gi yna 
tie „šaunuoliai“? Tai pramonės darbuo
tojai, kurie įvykdo ir viršyja įvairiausius 
planus. Kad jų vykdyme didesnis vaid
muo tenka kiekybei, o ne kokybei — tai 
senoji liga viešpataujanti tame didžiulia
me krašte. Už kiekybę, už „planų įvyk
dymą“ šalia vardų duodamos ir įvairiau
sios piniginės premijos, buitinės lengva
tos. Prasidėjus Gorbačiovo .pertvarky
mams“ ir pradėjus reikalauti aukštos ga
minių kokybės, vienu mostu sumažėjo 
premijos, lengvatos, sumenkėjo „šaunuo
lių“ vardų vertė. O kuris gi iš darbinin
kų, taip ūkiniai atsilikusiame krašte, sa
vanoriškai atsisako premijos, to pridėti
nio pajamų šaltinio šeimai aprūpinti? 
štai kodėl į „pertvarkymus“ pramonės 
ar žemes ūkio srityse žiūrima labai šnai
romis, štai kodėl didelė dalis paprastų) 
piliečių nė nenori tokių pertvarkymų.

Ir vis dėlto negalima nepastebėti to 
fakto, jog didžioji Sov. Sąjungos gyven
tojų dalis puoselėja viltį, kad įvairiausi 
pertvarkymai, jei ne šiandien, tai rytoj 
bus įgyvendinti, kad jie padės kelti bui
tinio gyvenimo lygį. Lieka tik klausimas 
ar numatytas partijos suvažiavimas bus 
reikšmingas naujais, pagrįstais, piliečių 
poreikiams bei laisvėms skirtais sprendi
mais? Labai galimas dalykas, kad šis su
važiavimas gali tapti lemtingu įvykiu 
visam Gorbačiovo „pertvarkymui“ — t.y. 
jame gali būti nuspręstas tos „atvirumo 
politikos“ likimas. Ji gali būti visiškai 
išbraukta iš Sov. Sąjungos gyvenimo.

Kad dvi skirtingos nuomonės bei dvi 
skirtingos jėgos jau susiformavo, kad jos 
dabar veda atvirą ar slaptą kovą — 
kiekvieną dieną galima stebėti sovietinė
je spaudoje, radijuje bei televizijoje. 
Tenka taip pat pripažinti, kad įvairiau
sių pasisakymų už Gorbačiovo politiką 
ne mažėja, o daugėja.

Tik veltui tokių pasisakymu, tiesiogi
nių direktyvų, apgalvotų ir pagrįstų pla
nų mes ieškotume sovietinės Lietuvos 
spaudoje. „Tiesa“, „Komjaunimo tiesa“, 

šaičio Justino Matulaičio šeima, paimta 
,iš kaimo. Išgąsčio pagautas, tarsi vienu 
atsikvėpimu, parlėkiau namo. Per ivisą 
Lietuvą praskriejo žinia apie didelę vi
sos tautos nelaimę, netektį ir skausmą. 
Už ką ir kodėl? Niekas nežinojo. Įbau
ginti žmonės laukė dar baisesnių įvykių, 
dar skaudesnių žinių. Padėtį pakeitė 
dviejų ideologijų susidūrimas, kurių .tik
slas naikinti ir žudyti kitų įsitikinimų 
ir tautų žmones. Prisimindami tuos įvy
kius, kančias, skausmus, daugelio brolių 
ir seserų netektį, visos okupacijos me
tais kviečiame:

Birželio 15 d. visuomet tebūna mūsų 
Tėvynės Lietuvos, visos tautos gedulo 
diena. Ją paminėkime taip kaip moka 
mūsų katalikiška tauta.

Nuo birželio 14 d. visą oktavą meldžia
mės už mirusius tremtinius, išvežtuosius 
kalinius, žuvusius už Lietuvos laisvę.

Birželio 19 d., sekmadienį, bažnyčiose 
mirusiųjų ir žuvusiųjų paminėjimas ir 
pagerbimas.

Broliai kunigai, sakylos žodyje prisi
minkime Tėvynės kančias ir kankinius, 
sugiedokime „Viešpaties Angelas“, „Die
vas Mūsų Prieglauda ir Stiprybė“, „Lie
tuva Tėvynė Mūsų“.

Oktavos metu aplankykime kapines ir 
padėkime gėlių.. Tevienija mus bendra 
maldė. Mirusioms ir žuvusioms Viešpats 
tesuteikia amžiną džiaugsmą. Mūsų mal
dose ir gyvenime gyva Lietuva.

Maldos vienybėje ir meilėje su j.umisi 
visais.

Kun. Jonas Kastytis Matulionis
1988 birželio 8 d.

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 
procesiją 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 Ladbroke 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.

„Literatūra ir menas“ arba visai tyli, ar
ba kalba apie pertvarkymus taip trum
pai ir taip paviršutiniškai, jog negali at
sisakyti minties apie visišką komunisti
nių vasalų — dabartinės Lietuvos veikė
jų, vadų ir vadeivų — abuojumą bei su
silaikymą.

...Gink Dieve, dar neteksiu sosto, kurį 
su tokiu „kruopštumu“ ir tokiu „stropu
mu“ įgijau savajam labui...

Gal vaizdžiausiai šį stovį nušviečia 
vienas lietuvių mokslo atstovų dr. Bro
nius Kuzmickas. Viename savo straips
nyje, pavadintame „Ar verta sakyti tie
są?“ jis rašo:

„Kaimyninių respublikų spauda ir te- Į 
levizija, kiek tenka pastebėti, dabar gy
vai ir drąsiai svarsto aktualias, dažnai 
ir skaudžias gyvenimo problemas. Deja, 
mūsiškė spauda ir televizija daugeliu at
žvilgių tebesilaiko apsidraudėliškos ir 
neproduktyvios pasyvumo pozicijos“.

Sovietinės komunistinės partijos suva
žiavimas gali būti reikšmingas ir... 
lemtingas. Kokiuo jis bus ir kas jame 
bus nuspręsta — paaiškės tik jam praė
jus. Taigi, apsišarvuokime kantrybe ir 
palaukime.

Algis Sadauskas

lĮETĮiypjB
Skausmingi puslapiai

TIESA (V.21) atspausdino prof. V. 
Kašauskienės, LKP istorijos instituto di
rektorės straipsnį „Teisybė padedą vi
suomenės atsinaujinimui“, kuriame gan 
atvirtai kalbama apie Stalino laikų ma
sines represijas Lietuvoje. Tarp kitko ji 
sako:

„...Valstybinio saugumo komiteto ar
chyvų duomenimis, 1941 m. birželio 14- 
17 dienomis, remiantis TSRS saugumo 
organų direktyva, administracine tvarka 
į tolimuosius Tarybų Sąjungos rajonus 
buvo ištremta 12562 respublikos gyven
tojai (7439 šeimos). Tuo pačiu metu už 
antitarybinę veiklą buvo areštuoti ir nu
teisti 3649 asmenys. Tarp ištremtųjų 
buvo buržuazinių organizacijų dalyvių, 
buvusių buržuazinės valdžios baudžia
mųjų organų tarnautojų, valdžios apara
to valdininkų, buržuazinės kariuomenės 
karininkų, buvusių dvarininkų ir fabri
kantų, taip pat valstiečių, mokytojų, gy
dytojų, kultūros veikėjų ir kitų sociali
nių sluoksnių žmonių. Į ištremiamų as
menų sąrašus pateko ir šeimų nariai, 
moterys, vaikai, seneliai.

„Taigi, jeigu areštus dar galima su
prasti ir paaiškinti kaip neišvengiamą 
priemonę kovoje su klasiniu priešu, tai 
masinis žmonių vežimas visais atžvil
giais buvo neteisėtas ir niekuo negali 
būti pateisintas...“

Sovietinė istorikė toliau sako: „šiems 
skaudiems mūsų tautos istorijos įvy
kiams, anksčiau beveik nutylėtiems, isto
rikai turi skirti daugiau dėmesio, imti 
nuodugniau juos tirti, nustatyti kuo tiks
lesnį ištremtų žmonių skaičių.“ Tačiau 
pati straipsnio autorė, kaip matyt iš 
paduotų skaičių, komunistų nusikaltimus 
žymiai sušvelnino.

Atleistas -A. Maldonis
LTSR rašytojų sąjungos valdybos ple

numą®, įvykęs gegužės 20 dieną, „pa
tenkino pirmininko A. Maldonio prašy
mą“ ir atleido j|į iš užimamų pareigų. 
Posėdyje buvo aptartas savaitraščio 
„Literatūra ir menas“ darbas.

Rašytojų sąjungos pirmininku iš kelių 
kandidatų slaptų balsavimu išrinktas ra
šytojas V. Martinkus, lyglšliolinis sekre
torius. Valdybos sekretoriumi išrinktas 
poetas S. Geda.

Buvęs pirmlininkas A. Maldonis, pasi
naudodamas .gflasnostimi“, drąsiai kri
tikavo sovietų centrinės valdžios sauva
liavimą Lietuvoje, ypač plečiant chemi
jos pramonę ir darant didelę žalą kraš
to aplinkai. Rašytojų sąjungos organas 
„Literatūra ir menas“ dažnai kėlė gim
tosios kalbos ir Lietuvos istorijos moky
mo trūkumus.

Vairuotojų streikas JKlaipėdjoje
„Tiesa“ pranešė, kad gegužės 18 die

ną buvo sustabdytas Klaipėdos miesto 
viešasis transportas. Tądieną sėsti prie 
vairo atsisakė dauguma autobusų parko 
ir taksi vairuotojų. Jie nutarė stheikuoti 
(po to, kai įmonės administracija nesuti
ko išmokėti dalies premijinio atlygini
mo už balandžio mėnesį, nes autobusą! 
neįvykdė pajamų už keleivių pervežimą 
plano. Taigi, vairuotojai sustreikavo dėl 
„pėrėstroikos“ naujausių nuostatų, kurie 
žymiai sumažino vairuotojų vidutinį 
mėnesinį uždarbį, palyginus su tuo pa
čiu praėjusių metų laikotarpiu.

Vairuotojai nusiskundė, sakydami, jog 
jų uždarbis nepriklauso nuo asmeninių 
pastangų. Ta proga jie išliejo ir kitas 
nuoskaudas — nurodė darbo organiza
vimo trūkumus ir aplaidumo faktus, su 
kuriais jie susiduria aptarnaudami ke
leivius. Taip pat, iškėlė kitas neišspręs
tas problemas.

Tik karščiausi galininkai
į XIX sąjunginę partinę konferenciją, 

kuri įvyks š.m. birželio mėnesį Maskvo
je, iš Lietuvos bus pasiųsta 54 delegatai. 
I šį „reikšmingą partijos ir valstybės gy
venimo įvykį“ šiuo metu partinėse or
ganizacijose renkami delegatai. LKP CK 
patvarkė, kad delegatais turi būti ren
kami tik „karščiausi persitvarkymo šali
ninkai“. Tad konferencijoje opozicijos 
nebus.

1



EUROPOS LIETUVIS 1988 tn. birželio 15 d. Nr. 24 '(2009)

U. Antra paskaitos dalis
Kas apie tėvynę, apie tėviškę kalba, 

tas su Maironiu svajos apie Lietuvos 
gamtą. Jau paskutiniam eilėraštyje jau
tėme, išgirdome tą gaidą. Meilė Lietuvos 
— jam lygiai taip asmeniška ir su gam
ta susijusi, kaip ir man ir Tau, mielas 
klausytojau. Todėl Maironio eilėraščiai 
neliko eilėraščiais vien Maironio! — Jau 
nebe jo — jau jie seniai virto lietuvių 
liaudies dainom. Kartais net tenka prisi
minti, kas gi tas dainas mums dovanojo, 
kurioms melodijos sutapo., kurios iš sie
los keliasi ir skamba lyg kad ten jau nuo 
amžių kitokios melodijos nebuvus... Ar
gi ir Jūs, mieli šios paskaitos klausytojai, 
lygiai taip jaučiate kaip ašai? Kas atsi
tinka Jūsyse, jei skaitau, tik skaitau ir 
dar nedainuoju, bet tik skaitau:

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų, laukų, 
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
I krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.

Ten augau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau
Vargdienių dūmas...

Wo die Memel zwischen Weiden, 
Waldern, Hūgeln fliesst, 
Wo verharmte Bruder leiden 
Seit uralter Frist,

Hat mein Mutterlein gesungen
Klagelitanei‘n
And'er Wiege ihres Jungen,
In sein Herz hinein.

Wo der Urwald rauschend mahnte: 
Denkt der grossen Zeit...
Dort, ach, dort hab ich als Knabę 
Alien Schmerz geschmeckt,

Arba jeigu Maironio rašytų, dabar jau 
liaudies dainom virtusiu eilėraščiu ma
no mėgiamiausią — ją tik dviem eilutėm 
pradėsiu:

„Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka, 
Ten mūsų tėvynė, graži Lietuva: 
Čia broliai artojai lietuviškai...“
Atleikite. Nepakeliu...

Todėl tęsiu ne savo žodžiais ir jaus
mais, tęsiu Maironiu ir jo aprašyta gam
ta:

„Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę:
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia
vilties!
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— Naktį, patamsyje, be jokio kastuvo? Tau tikrai 

susimaišė protas.
— Mes tučtuojau eisime iš tos raganos karalystės, — 

vokiškai kalba Kurtas, pakeldamas, nuo žemės iš 
Armino rankų iškritusį automatą.

— Aš sakiau, kad mes palaidosim žuvusius! — 
kietai, taip pat vokiškai atsako Mykolas. Jis kalba laisvai, 
jo tarmėje nė mažiausios klaidos. O dešinioji ranka dar 
kartą mesteli į orą rusiškąjį automatą ir vėl vikriai 
sugauna jį.

— Neverta keikti raganas, kai patys esame kvailiai...
— Kvailiai? Kodėl gi? Kas galėjo tikėti, kad ta boba 

tversis šautuvo? — veik uždusdamas išrėkia savo 
klausimus Balys.

— Taigi, reikia ne tikėti, o žinoti. Reikėjo į priekį 
leisti Tomą. Jei jis būtų pašaukęs senąją, ji tikrai būtų 
pažinusi ir mums nereiktų būti šitos beprasmės 
tragedijos liudininkais...

Mykolo logika paprasta ir aiški.Vyrai akimirkai 
nutyla. Tik dabar išgirstu graudžią, širdį veriančią 
merginos raudą. Ji klupo prie senosios Barboros ir 
tarytum karštligėje glosto jos žilą galvą. Tai Agnė apie 
kurią Barbora su tokiu pasididžiavimu pasakojo man. 
Kas tas ant pamatų tebesėdįs vyriškis — negalėjau 
atpažinti. Tuo labiau, kad dabar jį dengė plati Povilo 
nugara.

— Bet kaip dabar palaidosim Arminą? — klausia 
Balys. — Toje tamsoje nieko nesurasi. Reikia nunešti 
kur į miško gilumą, į tankmę ir palikti. Kitos išeities 
neturime...

— Įkišti į krūmus, kad vilkai apgraužtų? Ne, mano 
mielas! Tu pamiršai, kad mes ne valkatos, o kareiviai. 
Karys nepalieka kovos draugų likimo valiai! Taip įrašyta 
visose knygose, — atsako jam Mykolas.

— O ta senoji irgi karys? — pašiepiamai klausia 
Balys. ■ - -

— Ne karys, bet žmogus. Žmonės neišmetami 
vilkams! Mes nunešime Arminą į žeminę. Tomai tu žinai 
kelią, vesk mus žemyn!

Kojos manęs visiškai neklauso. Aš dar vis 
nesuvokiu tos įvykių tiesos, kuri vienu smūgiu įsiveržė į 
mūsų tarpą.

Šiaip taip, svyruodamas ir suklupdamas, pasiekiu 
įėjimą į Barboros žeminę, peržengiu tuos kelis laiptelius, 
įeinu į platųjį prieangį, o paskui į patalpą, kurioje aš 
buvau gulėjęs. Ji tokia pati — skurdi, bet tvarkinga, 
švari, su ta pačia šviesos spinksule, tomis pačiomis, 
laikraščiais klijuotomis sienomis. Ir krosnelė dega, 
matyti senoji Barbora ruošė vakarienę

Abu vyrai, nešini lavonu, sunkiai prasigauna į 
patalpą ir galų gale paguldo Armino palaikus į lovą. Visa 
jo krūtinė — vienui vienintelė kruvina žaizda. Iš taip arti 
iššauti stambūs šratai yra mirtini. Jie suplėšo rūbus, 
bjauriai sužaloja kūną. Spinksulės šviesoje Armino 
veidas rimtas ir gražus. Išbalęs, bet be jokios grimasos, 
net akys užmerktos. Ant kaktos užkrito sauja gelsvų 
garbanų. Viskas. Jį vadino Arminu ir jis buvo nukautas 
moters rankos.

Mykolas nuima nuo Armino diržo granatas, atsega 
marškinių apykaklę ir stipriu trūkiu nuplėšia nuo jo 
kaklo grandinėlę ant kurios tabaluoja krauju suteptas 
metalinis žetonas su įgraviruotu numeriu. Tokius ar 
panašius žetonus nešiojo visi vokiečių kareiviai.

Atsiremiu klijuotos sienos ir dar kartą mintyse 
prakeikiu tą dieną ir tą valandą, kurią dar Anykščiuose, 
girtas nuo išdidumo, bandžiau įsivaizduoti esąs lauko 
gydytoju. Kokios nuostabios yra žmogaus svajonės ir 
kokia karti, kokia nežmogiška gali būti tikrovė...

Balys jau susirado lentynėlėje duonos ir gabalą senų 
lašinių. Jis kramto nesidrovėdamas ir atrodo net 
nesidomėdamas tuomi, kas įvyko.

— Taip baigsime visi... Kažkur miške, pakelėje, 
papievėje, — murma jis pats sau, tarytum nematydamas 
mūsų.

— Mums dar per anksti mirti, — atkerta jam 
Mykolas.

— O tai irgi įrašyta knygose?
— Kaip tik taip!
— Na, norėčiau turėti tokią knygą...
— Tu turi ginklą, brolyti, ir savo galvą gali parduoti 

labai brangiai.
Balys nebeatsako į Mykolo žodžius, o tik klausia:

— Ir tu manai, kad čia miško žvėrys neras lavonų?
— Neras. Štai, kur dega tokia spinksulė yra tik 

truputį žibalo. Išpilsime jį ant lovos, ant lentynėlės. Čia 
nemažai medžio bei popieriaus ir degs gerai. Tikri, 
lietuviški šermenys! Šventoji ugnis sunaikins viską. Liks 
tik atminimas, jei dar širdį turi. Eiva, atnešime ir 
moterėlę žemyn! į

— Ką tu, šalia Armino? ’
— Jam dabar viskas vistiek. Bet mes paguldysime 

senąją prieškambaryje, ant suolo.
— Ar ta mergina viršuje, ta anūkė, ar kas ji bebūtų, 

sutiks su tokiomis laidotuvėmis? .
— O kam jos sutikimo? Aš nusprendžiau taip! 1 
Mykolo balsas skamba geležimi. Balys nesipriešin

damas paklusta jo valiai.
Išeiname iš žeminės. Nejauku, nemiela čionai. Aš 

net neieškau ko nors valgomo, kaip Balys. Amžių 
praeityje, pasąmonėje, įsirėžusi lavonų baimė staiga su 
šiurpu atgyje manyje ir verčia peršokti įėjimo laiptelius. 
Ant kalvelės dabar irgi viešpatauja įtampa ir neviltis. 
Agnė vis dar rauda prie Barboros, tačiau Kurtas ką tik 
ranka nutvėrė jos kasą ir atplėšdamas jai galvą, atitraukia 
nuo mirusios. Agnė matyti nė nejaučia skausmo. Ji tik 
susigūžia į kamuoliuką ir lieka sėdėti ant žemės, nugara 
remdamosi buvusios pirkios pamatų ir vis dar raudoje 
virpėdama visu kūnu.

— Ei! Žvilgterėkit tik kokį paukštelį, kokį puikų 
mūsų draugą, kokią išgamą, kokią balto arklio uodegą 
laikau prieš šautuvo vamzdį! — šūkteli Povilas, dar kartą 
šautuvu pastumdamas sėdinčiojo pasmakrę.

Albertas! Baltoji arklio uodega! Mano vidinis balsas 
neapgavo manęs. Albertas buvo tas pats Agnės draugas, 
apie kurį kalbėjo Barbora. Tai jis šaukė Barborai 
pasinaudoti šautuvu, tai jis pakrikštijo mus visus 
vokiečiais. Vėlaus vakaro prieblandoje dar galima 
įžiūrėti jo kiek išbalusį veidą, tačiau šiaip jis visai toks, 
kokiu jį pažinojau — su ciniška šypsena ant lūpų, 
vogčiomis slankiojančiu, sėlinančiu, begėdišku žvil
gsniu.

— Nežinot, kur pakliuvote, — sako jis Povilui, o gal 
ir į mano pusę. — Stavrovskis atsilygins už senę, 
sutraiškins lyg utėles...

— Kol jis traiškius užtenka man tik paspausti 
gaiduką, — grieždamas dantimis sako Povilas, — ir 
baltoji uodega pakils pragaro kryptimi...

(Bus daugiau)

MAIRONIS - DIDYSIS LIETUVOS POETAS
ALFRED FRANCKEIT

Kun. A. /Franckeit yra; didelis lietuvių draugas bei lietuvių literatūros vertėjas 
į vokiečių Raibą. Spausdiname jo ^paskaitą, skaitytą balandžio 9 d. (Bad-Godesber- 
ge mūsų dainiaus J. Maironio-Mačiulio 125-jų gimimo metiniame minėjime.

Vien meilę norėtum dainuoti,
Apimti pasauliį, priglaust prie

širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!

Oi, oi, matau: vienos paskaitos neuž
tenka! Per vieną valandą neišsakysi, ne
parodysi, nepriminsi tu tą visą milžiną, 
tą Maironį... Tai bent pasisiūbuokim Jo
nu Mačiulaičiu ant Keturių Kantonų eže
ro, klausykimės varpų Liucernos (o aš 
ten jau keletą kartų buvau; išgirdau, 
pergyvenau, ką Maironis šitaip užfiksa
vo:) —

Audžiau nurimęs aukso svajones
Aušros spinduliais:
Lėkė jos, skrido pilnos malonės
Padangių keliais.

Vedė jas paukščių kelias žvaigždėtas,
Lydėjo širdis
Į tolimąsias, į numylėtas
Tėvelių šalis.

Wiegende See mit .glasklaren Wogen
Aus grūnem (Smaragd:
Ruderlos dumpelt das Boot, komit

gezogen 
Von Kūhle gejagt.

Hinter den Alpen sinkt mūde die Sonne;
Gelaut von Luzern
Bringt, was der Hensch, die Natur je

begannen 
Als Opfer dem Herrn.

...Wieviel Erinnern, wieviel Geschehen, 
Šie lebten in mir, 
Ein nach dem andern wiedererstehen 
Im Jenseits von hier!

Kiek atminimų-atsitikimų,
Gyvų kitados,
Vienas už kito brėško ir švito 
Anapus ribos!

III trečia paskaitos tdlalis

MAIRONIS — TIKĖJIMO ŽMOGUS!

Nesakau: „Maironis — dvasiškis“: ne
sakau „Maironis — katalikų kunigas“; 
besakau. Nes jo eilėraščiuose randame 
žymiai daugiau. Jose plaka tikinčio žmo
gaus širdis. O tik tokioj širdyj, tik tokioj 
sieloje gimsta ta tėvynės meilė, tas gam
tos pasigrožėjimas, tas savo ir visų žmo
nių suprantantis jausmingumas.

O man rodos, juk lietuviai visi tokio 

pobūdžio! Štai pavyzdys: kiekvienas tų 
didelių balių Nepriklausomybės laikais, 
sakysime kokioj karininkų ramovėje ar 
panašiais iškilmingais atvejais — argi 
Jūs prisimenate, argi Jūs dar žinote, 
kuo šokiai prasidėdavo? — Visuomet... 
Valsu... —

„Sunku gyventi žmogui ant svieto...“
Prezidentas pirmas išeidavo į salės vi

durį su ponia; arba: pulko vadas ir pana
šiai. O iš kur tie — šito valso — žodžiai? 
Iš „Pavasario balsų“. Tai yra: iš Mairo
nio eilių rinkinio! Tik pamanykit: šokiai! 
Šokiai prasideda — o paskutinysis to val
so posmelis ( o aš manau, kad visi anais 
laikais jį atmintinai žinodavo):

„O Dieve didis ir Tėve brangus!
Pastiprink žmogų silpną ir menką. 
Taip sutvarkytą, kad vien tik dangus 
Jo begaliniams norams užtenka“.

„Vater und grosser Gott, schenke Du
immer 

Starke den Menschen in seiner Schwaches 
Der so beschaffen, dass nur der Himmel 
Je seinen Wunschen vollig entsprache“.

Sakykite, kodėl išeivijoje: ši linksmy
bių tvarka neišsilaikė? Juk Dievo vaike
liai, lietuviai ir kitataučiai, gali Jo aki
vaizdoje ir džiaugtis, ir šokti, ir laimin
gi juk būti!?

Šitam paskaitos skyriuje, kuriame kal
bu apie Maironį kaipo tikintį žmogų, tek
tų ir aptarti jo labai gal asmeniškas, bet 
dar labiau jautriuosius meilės eilėraščius 
Nes: kas nesupranta Jono Mačiulio Dievo 
meilės — tas nesupras arba neturės net 
galimybės išsiaiškinti, kaip gi tasai dva
sininkas galėjo sukurti tokius asmeniš
kus eilėraščius... Ne vien tokį, kaip „Jū
ratę ir Kastytį“, bet ir tokius, kaip aną, 
Stanelytei skintą:

„Aš nežinau, graži sesute,
Ar šluostei ašaras varguos...“ 

kuriame jis iškenčia vienuolės ilgesį ly
giai kaip ir ji, toji vienuolė meilėje... O 
Maironis baigia:

„Širdis man verkia: tavo sielą
Suprasti vienas aš galiu;
Bet skirta eit man, mano miela,
Kitu gyvenimo keliu".
Kas iš mūsų tiek sielos ramumo ir drą

sos ir pajėgumo galėtų parodyti viešai? 
Taip kalbėti, taip elgtis!? Manau: štai, 
čia Maironiškas gilus tikėjimas sako: 
„Dievas klaidų nedaro“. — Taip, kad jis 
gali eiliuoti:

„Kuo gi aš kaltas, kad mano širdis 
Nenukalta iš šalto akmens?“ 
Įsitikinkite patys, pasiklausę paskuti

niuosius žodžius „Skurdžioj valandoj“, 
Maironio parašytus žodžius:

„Daug vargau ir kentėjau, gal
Aukščiausias už tai 

Man atleis, jei suklydau kada“.
O šituo posmeliu jau prieiname prie 

Maironio maldų, kuriose, man rodos, pa
tys giliausieji lietuviškos sielos išsireiš
kimai — „Atsiklaupęs prieš altorių“... 
„Karaliau dangiškos šviesybės“...

Kiek tų lietuviškų vargų vargelių ir 
bebūtų, kiek tie lietuviai ir iškentėtų — 
man (o čia labai asmeniškai kalbu), man 
net atrodo, kad lietuviai, giedodami pil
nu susikaupimu ir tėvynės ilgesiu tą Mai
ronio sukurtą „Mariją, Mariją, skaisčiau
sią leliją"... kažkaip ir per ašaras dar 
laimingi... žodžiais beveik išaiškinti ne
sugebėsiu, kaip čia spindi per visą grau
dumą tokia gili ramybė, toks gilus pasi
tikėjimas — žinote, mielieji,: Maironiš
kas!

Tad baigsiu apie Maironį, jiį minėda
mas, kalbėti, su juo ir su Jumis Viešpatį 
Didį prašydamas:
„Apsaugok Aukščiausias, tų mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai! 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali! 
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai. 
Neapleisk. Aukščiausias, mūsų ir

brangios tėvynės, 
Maloningas ir galingas per visas

gadynes!“

NEPRIKLAUSOMA PROFESINĖ 
SĄJUNGA VENGRIJOJE

Vengrijos valstybinis radijas oficialiai 
pranešė, kad Vengrijoje yra įsikūrusi 
pirmoji nepriklausoma profesinė sąjun
ga, pasivadinusi „Mokslo veikėjų demo
kratine unija“. Naujosios — nuo val
džios nepriklausomos — vengrų profesi
nės sąjungos tikslas yra rūpintis intelek
tualų gyvenimo ir profesinio darbo page
rinimu. Naujoji profesinė sąjunga jau 
turinti apie tūkstantį narių. Jos steigia
masis susirinkimas įvyko šiomis dieno
mis kultūros klubo „Metro“ patalpose, 
Budapešte. Pažymėtina, kad susirinkime 
dalyvavo ir oficialiųjų — valdžios kon
troliuojamų — Vengrijos profesinių są
jungų atstovai. Nuo komunistinio režimo 
įsigalėjimo Vengrijoje, Antrojo pasauli
nio karo pabaigoje, krašte iki šiol buvo 
griežtai draudžiamos nepriklausomos pro
fesinės sąjungos.

(Oss.R.)
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Vysk. Steponavičius, fVarlcaia, 
Baltų Santalkai

Susirūpinimas vyslk. Steponavičiaus li
kimu jau prasidėjo 1972 m. rugsėjo mėn„ 
kada „E.L.“ cituoja žinutę iš katalikų 
savaitraščio „The Universe“, kur rašo
ma, kad1 124 Lietuvos kunigai pasiuntė 
laišką Sovietų S-lgos min. pirm. Kosygi
nui, prašant paleisti iš namų arešto 61 
m. amžiaus vysk. Steponavičių. (Vysk. 
Steponavičius, kurį po kelių metų, pagal 
nepatvirtintus pranešimus, šis popiežius 
slaptai pakėlė į kardinolus, tebėra iš
tremtas Žagarėje ir negali eiti savo pa
reigų. — M.B.).

Rugsėjo m. „E.L.“ praneša, kad nuo 
1973 m. prenumeratos mokestis pakelia
ma vienu svaru iki 4į svaro metams, kad 
sumažinti leidimo nuostolius. Aiškinama, 
kad nežiūrint mažų atlyginimų ir kad 
ekspedijavimas yra daromas neapmoka
mų žmonių, kiekvienas skaitytojas kas 
savaitę duoda 4 penus nuostolio, kas per 
metus sudaro 1750 sv. nuostolio, kurį tu
ri padengti LNB-Vė. Dar pridedama, kad 
laikraščio redagavimas ir rinkimas tiek 
pat kainuotų, ar jo būtų spausdinama 
1000 ar 100.000 egz.

Spalio mėn. pranešama apie mecenatą 
Petrą B. Varlkalą, kuris pasiūlęs Lietu
vių Rašytojų D-jos pirm. kun. Leonardui 
Andriekui 1000 svarų (apie 2500 dol.), 
kad paskirtų premiją lietuviškų knygų 
vertėjui į anglų, prancūzų ir vokiečių 
kalbas. (Įdomu, kuo tas baigėsi? — 
M.B.).

New Yorke lapkričio 18 d. sudaryta 
Pasaulinė Baltų Santalka (Baltic World 
Conference), kurios nariais yra Pasau
lio Estų Taryba (J. Simonson), Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (dr. 
Valiūnas) ir Pasaulio Laisvųjų Latvių 
Federacija (U. Grava). Gruodžio 11 d. 
pranešama, kad A. Mačionis iš JAV tes
tamentu užrašė 3.000 dol. Nidos Knygų 
Klubui.

(Bus daugiau)
M. Bajorinaa

VOKIETIJOS LIETUVIŲ KUNIGŲ 
REKOLEKCIJOS IR PASITARIMAI

Sielovados vedėjas kun. Antanas Bun
ga suruošė Vokietijoje besidarbuojan
tiems lietuviams kunigams rekolekcijas, 
kurios įvyko gegužės 17-20, Memmingene. 
Joms vadovauti atvyko iš JAV-bių tėvas 
Jonas Kidykas, SJ. Rekolekcijose daly
vavo Vokietijoje gyvenantieji kunigai: 
Alfonsas Bernatonis, OFM Cap. Antanas 
Bunga, Jonas Dėdinas, Petras Girčius, 
Konstantinas Gulbinas, OFM Cap., Bro
nius Liubinas, Alfonsas Riškus, Kazimie
ras Senkus ir taip pat dar Prancūzijoje 
besidarbuojąs prel. Jonas Petrošius.

Po trijų susikaupimo dienų ‘įvyko pus
dienį užtrukęs pasitarimas, kuriame Sie
lovados vedėjas kun. Antanas Bunga pa
dėkojo rekolekcijų vedėjui tėv. Jonui Ki
dykui, SJ. Toliau jis dar priminė pereitų 
metų kunigų pastangas, minint Lietuvos 
krikšto 600 metų jubiliejų. Užsiminė taip 
pat apie Salzburgo (Austrijoje) arkivys
kupijos planus išleisti lietuviškai dides
nį kiekį šv. Rašto, skirto Lietuvai.

Galiausiai buvo aptarta vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM Vokietijoje lankymosi 
spalio 7-24 eiga. Vysk. Baltakis atskris 
iš Romos į Hamburgą spalio 7 ir sekan
čią dieną aplankys š. Vokietijos lietu
vius, atvykusius į Hamburgą. Spalio 9 
jis bus Leibenstedte, kur lietuvius aptar
nauja tėv. Konstantinas, Gulbinas, OFM 
Cap.; spalio 14-15 jis lankys kun. Petro 
Girčiaus sritį; spalio 16 vėl bus tėv. K. 
Gulbino „parapijoje“, šį kartą Mūhl- 
heim vietovėje, spalio 22 vysk. Baltakis 
Stuttgarte aplankys kun. Kazimiero Sen
kaus aptarnaujamosios srities lietuvius, o 
spalio 23 jis bus kun. Jono Dėdino ap
tarnaujamame Huettenfelde, į kurį bus 
sukviesti lietuviai taip pat iš tėv. Alfon
so Bernatonio, OFM Cap. ir kun. Bro
niaus Liubino aptarnaujamųjų sričių.

Kelionės pabaigoje vysk. Paulius Bal
takis, OFM ir visi Vokietijos lietuviai ku
nigai bus Frankenthal mieste pas kun. 
Bronių Liubiną ir ten apžvelgs įvykusiįj'į 
vyskupo vizitą bei mes žvilgsnį į ateities 
darbų planus.

B.L.

Išsiuntinėti „Europos Lietuvio“ 1988 m. 
prenumeratos paraginimai 
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NEKROLOGAS
A.A. ANTANAS REVENTAS

Gegužės 11 dieną Floridoje, JAV, po 
sunkios ir ilgos ligos iškankintas mirė 
Antanas Reventas, buv. R. Lietuvoje 
Pienocentro Kauno skyriaus ilgametis 
direktorius.

Gimęs 1905.1.23 Mastaičių km., Galia- 
vos vai., Kauna aps., A. Reventas 1925 
m. baigė pienininkystės kursus ir buvo 
■paskirtas pieninės vedėju. Pasireiškė ge
ru pienininku ir organizatorių. Pieno
centras pakvietė jį Kaunan svarbesnėms 
pareigoms: parduotuvių, užkandinių, o 
vėliau pieninės skyriaus direktorium. 
Stiprios sveikatos ir energingas vyras 
siekė aukštojo mokslo: baigė suaugusių
jų gimnaziją, studijavo VDU Technologi
jos takui., profesijoje tobulinosi užsie
nyje, o vėliau, persikėlęs su šeima į 
JAV, baigė New Yorko City Community 
College. Aktyviai dalyvavo kooperatinė
je veikloje. Organizavo pienininkų ir 
kontrolasistentų draugiją ir joje pir
mininkavo), dalyvavo „Valgio“, „Sody
bos“ b-vių valdybose. Tarnyba Pienocen
tre ingi reikalavo didelės atydos ir suma
numo. Per Kauno pieninę perėjo per 19 
milijonų kg. pieno ir įvairių pieno pro
duktų (sviestas, grietinė, pasterizuotas 
pienas, sūriai, varškė, kefyras, jogur
tas valg. ledai, pieno šampanas ir 1.1.) 
parduodamų gyventojams. Veikė 10 par
duotuvių didelis transportas ir pan. 
1944 m. A. Reventas su šeima pasitrau
kė į Vokietiją, o iš. ten į JAV. Jo žmona 
buvo labai aktyvi talkininkė ir šeimos 
vadovė. Išaugino tris sūnus, kurie buvo 
išmokslinti, ir motinos įtakoje sukūtč 
lietuv. šeimas.

Man labai sunku minėti nekrologais 
artimus 'bendradarbius, su kuriais sutar
tinai dirbant pavyko sukurti pajėgią, 
pasaulinio masto Pienocentro Sąjungą, 
pajėgusią prisidėti darbu ir lėšomis, stei
giant kooperatines ir kooperatinio pobū
džio bendroves ir įmones, kaip „Lietu
vos Baltijos Lloydą“, „Valgį“, „Sodybą“, 
„Lietuvos Muilą“, „Šepetos durpyną“, 
„Stalių“ ir kt.

Savo šeimos vardu reiškiu gilią užuo
jautą našlei Bronei, parodžiusiai nepa
prastą energiją ir pasiaukojimą, globo
jant sunkų ligtonį, sūnumis ir jų šei
moms.

Ilsėkis ramybėje, mielas Antanai.
Buv. Pienocentro Valdybos pirminin

kas ir gener. direktorius

J. Glemža

Tautos Fondo Suvažiavimas KINO PASAULYJE AtG,11DA5 0"STalTIS
K'as met, gegužės pradžioje, įvyksta 

VLIKo darbo lėšų rūpintojų-darbininkų ir 
aukotojų suvažiavimas. Suvažiavimai 
yna vieši, tačiau balsavimo teisę juose tu
ri tik tae, kurie yra paaukoję 100 dol. ar 
daugiau. ,t

Tautos fondo taryba 1988 metų gegu
žės 7 dienos suvažiavimą sušaukė Bru
klino, Niujorke, Kultūros židinyje. Jame 
dialyvavo 28 nariai ir 6 svečiai, jų tarpe 
(Lietuvos generalinis konsulas A. Simu
tis, kuris Lietuvos diplomatinės tarnybos 
vardu padėkojo už nuolatines TF pas
tangas, tėvas L. Apdriekus, OFM, VLI
Ko valdybos atstovas dr. J. Stiklorius, 
JAV Lietuvių bendruomenės įgaliotinis 
dr. Klimas (jr.). Mandatų komisija pra
nešė, kad buvo išsiųsti 1496 kvietimai 
1396 nariams (134 nauji) ir 96 organi
zacijoms, kurių 34 grįžo neradę adresa
tų. Nariai turėjo 2779 balsus (įskaitant 
198 raštiškus įgaliojimus), organizaci
jos — 94, VLIKo valdyba — 2351, viso. 
5224 (1987 m. suvažiavime buvo 4604, 
balsai).

Tarybos pirmininkas A. Daunys pris
tatė pasiūlymus TF 'įstatų papildymui:, 
kad TF galėtų priimti gyvųjų testamen
tus (living trusts), priimti ir vykdyti pa 
likimus (trustee and executioner ir pri
žiūrėti palikimų paskirstymą (Unit 
trusts). Pasiūlymai buvo priimti. Neiš
spręstų klausimų tarpe yra Kanados TF 
įteisinimas (inkoropacija); Austnali'jbs 
nuoskundos, kad užsienio lietuviai ne
pakankamai remia jų politiškus rūpes
čius (Australijos TF kas met nemažo
mis sumomis prisideda prie vietos dar
bų).

Valdybos pirmininkas J. Giedraitis pa
tiekė darbo ir kelionių apžvalgą (A. Dau 
nys kas met lankosi Australijoje, J. Gie
draitis —t aplanko beveik visas JAV ir 
Kanados atstovybes). TF tinkle dirba, 
apie 160 pasišventėlių be atlyginimo, 
dažniausiai prisidėdami savo kišenpini
giais prie išlaidų. Atstovybės veikia: Di
džiojoje Britanijoje (pirm., TF garbės 
narys J. Vilčinskas), Australijoje (Mel
burne — pirm, kun. dr. P. Daunys, su 
veikliu rėmėjų būreliu, Sidnėjuje — 
pirm. prel. P. Butkus ir įgaliotiniais ki
tur), Kanadoje (pirm. A Patamsis, ats
tovybės Hamiltone, Montrealyje, Toron
te, 24 įgaliotiniai kitur), JAV (Čikagoje, 
Losangelyje, Dėtroite, Klyvlende, St. Pe- 
tersburge ir kuriama dar viena).

1987 metų pajamos, įskaitant nereali
zuotus palikimus, ‘įnašus į nejudomą Lie
tuvos laisvės iždą ir aukas, buvo: US $ 
324.446,39, už kurias vien JAV buvo iš
duota virš 3300 paliudijimų; virš 50 as

menų aukojo po 1000 dol. ar didesnes 
sumas.
Rūpesčių tarpe yra raštinės patalpų ne

turėjimas — darbas yna vykdomas iš 
privačių namų; VLIKo turtas ir raštinė 
nėra TF tikrinama (tą daro VLIKo Ta
ryba), nors visas VLIKo išlaidas dengia 
TF; ligi šiol VLIKo valdyba nesitaria su 
TF dėl savo darbo planų ir išlaidų sąma
tų; DB spausdinama angliška ELTA at- 
(seina kur kas brangiau, nei JAV. TF kas 
met sulaukia prašymų prisidėti prie 
įvairių ne VLIKo darbų išlaidų: Prancū
zijos LB paruošė N. Sadūnaitės filmą 
(prancūziškai), kurios gamybą VLIKas 
parėmė US $ 2000; Kanados LB papra
šė 35.000 politinio skelbimo „Toronto 
Star“ dienraštyje apmokėjimui ir de
monstracijai — VLIKas prisidėjo $2000 
suma šios progos jaunimo demonstraci
joms apmokėti. Principe, išlaidos bet 
kokiam darbui privalo būti sutartos su 
VLIKu prieš jį vykdant ir turi būti pra
matytos metinėse sąmatose.

Valdybos iždininko V. Kulpos patiek
ti daviniai parodė, kad 1987 m. gruodžio 
31 TF buvo (US $): Laisvės ižde — 575. 
621, testamentų įsipareigojimų — $ 39. 
988, TF ižde — $ 327.307, nekilnojamo 
turto (3 sklypai) $ 13.000, viso $ 955.916. 
Užsienio atstovybėse buvo $ 142.161. 1987 
metų pajamos buvo: bendrų aukų — 
$ 68.672, specifikuotų aukų $ 10.200, pa
likimų $ 47.732, palūkanų — $ 39.088, 
viso $ 165.692. 1987 metų išlaidos buvo: 
VLIKo darbams — $ 125.327, TF dar
bams — $ 26.419, viso $ 151.746. 1988 me
tų pirmame ketvirtyje pajamų buvo 
$ 53.837, išlaidų — $ 63.028, deficitas — 
$ 9191! 1988.III.31 turto stovis buvo: Lai
svės ižd'e — $ 618.085, TF ižde — $ 318. 
117. nekilnojamo turto (3 sklypai ir na
mas) — $ 63.000, kt. (?) — $39.988, viso 
$ 1.039.190 (neskaitant užsienio atstovy
bių turto).

žvelgiant į V. Kulpos patiektas ap
žvalgas, didžiausios TF pajamos buvo
1985 m. — $ 156.900. Pajamos mažėjo:
1986 — $ 136.200, 1987 — $128.900. įdo
mu, kad VLIKą sudarančių 15 grupių 
'įnašai taip pat svyravo: 1985 — $ 2300, 
1986 — $ 700, 1987 — $ 1500 (valdybos 
pirmininko rinkimų proga?). VLIKo iš
laidos ingi nebuvo pastovios: 1985 — $ 
152.100 (TSRS teismas ir Žygis Skandi
navijoje), 1986 — $ 126.100, 1987 — $ 
125.300. Palyginimai rodo, kad TF paja
mos tampriai siejasi su VLIKo darbų 
garsu. Jie tadp pat rodo, kad TF pajėgu
mas pradeda sekti ir TF yra būtina ieš
koti naujų pajamų ateities VLIKo dar
bų finansavimo kapitalui (neju'domam

EGIPTIEČIŲ FILMAS 
„SVARBAUS ŽMOGAUS ŽMONA“

Vakarų pasaulyje pamatyti egiptiečių 
filmą — retas atvejis. Juo labiau JAV- 
ėse, kur dauguma filmo pramonės, įvai
riuose tarpsniuose, valdoma žydų. Jie 
turi didžiules filmų studijas, kapitalą, 
geriausius rašytojus, įvairiose valstybėse 
agentūras, tūkstančius kino teatrų, ku
riuose rodo savo gamybos filmus, ir tik
tai retkarčiais užsienietiškus, bet iki 
šiol dar nebuvo tekę matyti arabiško fil
mo.

Egiptiečių filmas, kaip jų krašto var
žovas su užsienietiškais filmais, nuola
tos rodomais užsienio spaudos atstova
ms. Gal ir šiuo kart jie visi buvo kvies
ti, bet iš Hollywoodo „Foreign Press As
sociation“, kuri yra 'įtakingiausia užsie
nio spaudos atstovų organizacija ir ku
riai priklausau nuo 1956 metų, atsilankė 
tik keliolika žurnalistų. Todėl didelėje 
amerikiečių filmų reprezentacijos salėje 
buvo skystokai svečių. Pradžioje egiptie
čių kalbėtojas vardino svečiams nieko 
nereiškiančias egiptiečių pavardes. Ap-

Laisvės iždui) sutelkti idant mūsų poli
tiškos bylos pastangos nesustotų. Mūsų 
politiško darbo rezervai neturėtų būti 
mažesni, nei JAV sukaupto Lietuvių 
fondo $ 4 milijonų suma!

Suvažiavimo pabaigoje slaptu balsavi
mu buvo išrinkta nauju TF Taryba iš I. 
Banaitienės, J. Bobelio, A. Daunio, J. 
Giedraičio, L. Griniaus, R. Gudaitienės, 
V. Kulpos, A Patamsio, J. Stikloriaus 
(VLIKo valdybos n.), R Šidlauskienės, 
J. Valaičio, A. Vedecko, J. Vytuvienės, 
ir C. Vilnies. Atskirame posėdyje Tary
ba išrinko savo pirmininku A. Daunį, 
pirm., pavaduotojais L. Grinių ir J. Va
laitį, R. Gudaitienę, A. Patamsį ir A. 
Vedecką, vice pirm, ir patvirtino J. Gie
draičio pirmininkaujamą Valdybą iš A. 
Kaltinienės ir J. Vytuvienės, vice pirm., 
V. Kulpos (ižd.), B. Lukoševičienės, J. 
Pumputienės, G. Simokaitytės, su teise 
kooptuoti kitus narius. Finansų komisi
ja buvo sudaryta iš J. Bobelio, V. Kul
pos ir A. Vedecko, revizijos komisija — 
iš P. Ąžuolo, A. Čampės ir L. Tamošai
čio.

Tautos fondo suvažiavimas parodė, 
nuolatinį didelį jo darbininkų pasišven
timą, pastovų rūpestį nepriklausomos Lie 
tuvos politiška padėtimi ir dėmesį so
vietų okupuotos tautos kančiai.

Liūtas Grinius 

linkui keletas filmuotojų, o ant tyliai 
veikiančių aparatų užrašyta: arabų fil
mai. Bent pora kartų ir mane nutraukė.

Filmas įkalbėtas egiptietiškai. Paveiks
lų apačioje užrašai anglų kalba, bet rai
dės neaiškios ir kartais mirguliuoja. An
gliškas filmo pavadinimas „Wife of an 
important person“. Direktorius Mohamad 
Khan, rankraštis Raouf Tewfik. Vaidina 
Ahmed žaki, Meivet Amin ir kiti. Tele
vizijai ir kino teatramas filmą pagamino 
Al-Alamija, Sufian Co. Egypt Chamber 
of Cinema Industry, Cairo.

Pažiūrėjus vos keletą minučių paaiš
kėjo, kad filmas pagamintas be jokio 
modernaus filmo supratimo. Tebu
vo išlaikyta pasigailėtina eiga. Sakyčiau, 
kad nebuvo jokio rankraščio, nebuvo re
žisieriaus, nemokėta filmuoti, artistai ne
turi supratimo apie vaidybą, filmas su
raižytas ir tiek neįdomus, jog nemaža 
atsilankiusių nesulaukė galo. Kaip 
vienas užsienio žurnalistas pasakė, aš tu
riu turėti nuostabią kantrybę, kad iš
tvėriau iki pabaigos. Gi pati pabaiga — 
kiek įdomesnė.

Filmo turinys trumpai, kaip aukštose 
pareigose esantis policijos vyras, nusi
žiūrėjęs merginą, prie jos kvailai taiks
tėsi, ir pasakojo apie save. Po vedybų vy
ras persekioja vyriausybei nepritarian
čius studentus. Kyšiavimai visur ir vi
suotini. Jis atleidžiamas iš slaptosios po
licijos, jo žmoną tėvas nori vežtis namo, 
tada jis nušauna tėvą ir pats nusišauna.

Betgi filmas, atrodo, pagamintas teisin
gai, drąsokai. Nėra pašėlusių ar baisiai 
pliaškančių bučiavimų, kaip rodo ame
rikiečiai. Didžiausias nuogumas — tai 
žmonos kojos, kokie 10 centimetrų virš 
pėdos.

Nematyti kokio nors paleistuvavimo, 
svetimoteriavimo. Jokio alkoholinių gė
rimų. Filmas pagamintas nevykusiai. 
Keista, tūkstančiai egiptiečių mokosi už
sieniuose, tikriausiai skaito užsieniečių 
knygas, mato užseniečių filmus, o paga
mino taip nemokšiškai, kad net buvu
sieji pažįstami egiptiečiai nedrįso pa
klausti, ar mums patiko?

Iš salės išeinant — egiptiečių filmų 
studija filmavo keliais aparatais. Platūs 
stalai su vaišėmis, įvairus maistas, gėri
mui išrikiuoti du ilgi stalai: ant vieno 
stiklai su Coca Cola ir pašaldymui le
dais, o antras stalas su tokiais pat sti
klais, ledais, bet be Coca Cola. Aš ir dar 
kažin kas paėmėme po šaldytą gėrimą, 
bet daugelis nei nelietė. Tokiomis pro
gomis amerikiečių filmų gamintojai 
spaudos atstovams pilsto šampaną, ku
klesniu atveju, skirtingų spalvų vyną.

Ed. Cinzas

Trys savaitės Lietuvoje
Lietingame popietyje Stasys Kašaus- 

kas nuveža pas rašytojus, Rašytojų gat
vėje. Maldonis kažkur išvykęs, Pociaus 
nesimato, kitiems pirmukart delną spau
džiu. Pokalbiui vadovaujantis sena, gal 
jau ir savo atgyvenusia tvarka: klausi
mai ir atsakymai. Girgždiname sunkų 
vežimą, visi įsikabinę mandagių banaly
bių skvernus. Ateina Raimondas Kašaus- 
kas. Londono džentelmeno išvaizdos ir 
manierų Raimondas pagaliau išjudina 
vežimą pakalnėn. Kelintą kartą bandau 
pagauti J. Avyžių, bet vis nesiseka. Nuo
šaliai gyvena rašytojas, nemėgsta šur
mulių, kažkas panašaus į Levą Tolstojų. 
Sako, kad pats ir trobą pasistatė, pats 
rūbą, valgį gaminasi. Gal ir ne pasakos, 
kurioje viešnagėje užklupsiu Pranašą 
prie jo kalno. Kalbant apie Avyžių, gal
von smelkiasi ir A. Krasnovas. Prisime
nu kaip drąsiai jis pakilo už Avyžiaus 
„Chamelono spalvas“, kurios braižė akis 
Lietuvos „raudoniems bajorams“ (mano 
žodynu šukuojant prieš plauką, o Lietu
vos periodikoje šita klasė vadinama 
„Biurokratija“, taigi kažkokiu beveidžiu 
anonimu, kad, ginkdie, neužsiminus apie 
visus mitus, dogmas, varžtus ir slenks
čius, dabar paskubomis, švelnia letenėle 
užkasinėjančią partiją) degino aukštose 
kėdėse įsigyvenusias sėdynes. Šių metų 
Vasario mėnesio „Pergalėje“ Krasnovas 
vėl atkiša tvirtą petį Avyžiui, itin palan
kiai vertina jo „Sodybų tuštėjimo metų“ 
trečią knygą. Ak, kaip daužo stabus ir 
mitologiją apie pokario laikotarpį Kras
novas! Subtiliai, žinoma, prilaikydamas 
kūjį, kad savos rankos nesutriuškintų. 
Taip, rašo Krasnovas, Avyžius teisingai, 
atvirai ir nuoširdžiai pasakoja apie ne
saldintą pokarį. Būtų galima pacituoti ir 
Avyžių, ir Krasnovą, bet čia jau rimtes
nių vyrų žaidimai, pagaliau ir ne šio ra
šinio siužete.

Filologijos fakultete prie stalo susėda

me, simpatiška ponia Bukelienė, Kaza
kevičius ir mano nedrąsa. Prieš mus — 
gal trys šimtai studentų. Atėjo ir filolo
gijos rabinai Galinis, Juršėnas, Kubilius. 
Klausimai žodžiu ir raštelais. Studentai 
labai jau rimti. Klausimai irgi. Pasakoju 
apie išeivijos kultūrinę veiklą, Belgijos 
ir Prancūzijos literatūrines naujoves. Ne
daug ir težinau, gyvenu užkampyje, bet 
vistiek bandau perteikti apytikrį vaizdą. 
Reikėjo papasakoti apie save, ką esu pa
rašęs, kur spausdinta, ką rašau ir rašy
siu. Universiteto kieme susibūrė studen
tai žemaičiai. Pasišnekėjome dounininkų 
ir dūnininkų tarmėmis. Atsisveikinu su 
Žemaitijos atžalynu. Išdygsta Rita: sku
bam į taksi ir — operon!

Apsilankius pas mylistą Sakalauską, 
anas ir pasiūlė: g.al teatrinį pageidavimą 
turi? Je, sakau, liksiu dėkingas už ope
rą. Taip paprastai ir patekau į „Nor
mos“ premjerą. Tiek ir teišmanau apie 
vokalinį meną, nėr ko gudrauti visokiais 
susižavėjimais ir niuansais, patiko ir vis
kas. Valdyba puiki. Vieną išpeikiau: ge
ležim apkaustytas, o skraido kaip baleri
na. Rita juokėsi, prikaišiojo: visi žemai
čiai priekabingi, o tu ir grabe gulėdamas 
pykši, kad negerai litaniją gieda.

Prie Operos laukia taksi. Vykstame pas 
puseserę Genutę. Aptarus rytojaus pro
gramą, atsisveikinu su Rita ir krentu 
fotelin: viešbutin nebegrįšiu, Genute, 
išsimiegosiu pas tave iki soties. Velnią 
tu išsimiegosi, .atėjo vaikystės bičiuliai 
ir apsėdo ratuku. Gal nuvargęs, gal mes 
kitą dieną? šypsosi, glosto žvilgsniais — 
nesimatėm nuo Rietavo laikų. Pasišnekė
jom. Perkratėm jaunystės džiaugsmų, 
skausmelių, kilnių svajonių ir kavalie
riškų nuodėmių krepšį. Genutės svečių 
kambaryje nurijau keturis aspirinus ir 
kritau lovon. Trečią valandą ryto. Kiek
vieną sykį panašiai, bet saldus nuovar
gis, gimtoji žemė gaivina.

Prisėda „Literatūros ir meno“ redak
cijoje. Prie staliuko su kava Drilinga, 
Gusčius, Krivickas, Katkevičius ir Ra
guotas. Pokalbiui vadovauja Krivickas. 
Apie vadovavimą nereiktų šnekėti, Kri
vickas keičia kryptis, laikas nuo laiko 
pasako ir savo nuomonę apie žmones ir 
daiktus. Taip sklandžiai niekur neteko, 
jauti, kad vaikinas palieka kiekvienam 
apsispręsti kas svarbu, įdomu ir kas ne. 
Jo straipsniuose „Lit ir mene“ apie Ame
riką žymiai mažiau tolerancijos. Po pen
kių metų žurnalistinio darbo Niujorke, 
grįždamas Lietuvon, parsivežė ir didelį 
kapitalistinės Amerikos šiukšlių krepšį. 
Žinoma, Amerikoje šiukšlynų netrūksta, 
tikriausiai nerasime krašto, kur jų nėra, 
tačiau yra ir sveikų, gal net sektinų da
lykų, kuriuos žurnalistas kažkodėl pa
miršta. Permąsčius bičiulystę su Krivic
ku, prisimena viešnagė prieš dešimtmetį...

* ♦
Naujas „Tėviškės“ pirmininkas pakvie

tė Lietuvon. Atvykau su Žiulieta. Reikia 
gi parodyti mūsų gražuolę Lietuvą pran
cūzei, tegul pasidžiaugia jos miškais ir 
kloniais, senutėliu Vilnium, mielais lie
tuviais ir mylimais žemaičiais. Po kalbų 
ir vaišių su giminėmis, atvykstame į 
„Tėviškę“. Tada generolą Karvelį pakei
tė generolas Petronis, o Kazakevičiui nu
tolus, dešine Alacho ranka tapo Sigitas 
Krivickas. Su Krivicku suartėjome kelio
nėse po Lietuvą, net susibičiuliavome. 
Paskui — ir ko mūsų gyvenime nepasi
taiko! — po kelių metų vėl susitikome 
Niujorke. Taigi sėdime Petronio kabine
te, girkšnojame kavą su konjaku, deri
name viešnagės žingsnelius. įeina aukš
tas, dailaus veido seniokas. Tėviškėnai 
pagarbiai atsistoja. Seniokas pasisveiki
na ir sakys: sužinojau, kad atvykai, 
Cinzai ir atėjau pasižiūrėti, kaip atrodai. 
Kalba telšiškių tarme. Plepame apie mū
sų mylimą Žemaitiją, o galvoje tvinkčio
ja: kur mačiau, kada sutikau? Niekaip 
neatkasu! Svečias išgėrė stikliuką, nu
plovė kava ir atsisveikino. Prieš išeida
mas, pakvietė: aplankyk kurį vakarą, ir 
aš knygas rašau, kalbų nepritrūksime. 
Sigitas nustebo: neatpažinsi? Ne, sakau, 

matytas, bet nesugraibau atmintyje. Pa
galvok, juokėsi vaikinas, pagalvok ir pri
siminsi. Pagalvojau ir prisiminiau. Bai
giantis viešnagei, skambina Sigitas: pa
žadėjai aplankyti telšiškį, vykstame? 
Telšiškis — žinomas žmogus Lietuvoje, 
bet naujas vairuotojas ir jo kolega — 
niekaip neranda gatvės. Pagaliau susto
jame prie kuklaus dviaukščio namuko. 
Telšiškis sodina, vaišina „Martini“, ban
do prancūziškai susikalbėti su žiulieta. 
Pasiirašau jam „Raudonojo arklio vasa
rą“, jis savo „Tarp dviejų pasaulių“. At
sisveikinant: važinėdamas po svietą, gal 
sutinki mano jaunystės draugelį X? Je, 
sakau, gyvena Šveicarijoje, neseniai ma
čiau Lietuviškųjų studijų savaitėje. Per
duok mano linkėjimus. Tokia buvo neti
kėta ir trumpa pažintis su žemaičiu, ku
ris ieškojo Lietuvai saulės. O jo bičiu
liui X, sutikęs Savaitėje, linkėjimus per
daviau. Patyliukais, pasivedęs šonan. 
Nustebo žmogus, tik šyptelėjo ir atsuko 
kulnis. Tačiau, Savaitei pasibaigus, pasi
vedė nuošalin ir sušnabždėjo: jeigu vėl 
suseisi, sakyk, kad dėkoju ir siunčiu sa
vus linkėjimus. Ir šitaip būna, galvojau, 
viešai draskotės akis, o kai izmų cerbe
riai nemato, kiekvienas savoj kalvarijoj 
šiltus prisiminimus glostot. Abu jau iš
keliavę į protėvių saulėtos medžioklės 
slėnį, taikiai girkšnoja midutį karinamo
je šalia kelio.

Kaip sakyta, miela ir jauku „Literatū
ros ir meno“ redakcijoje. Ratuko ašis — 
Lietuvos ir išeivijos rašytojai, jų kūry
ba. Visi pripažįsta, kad laikas atkasti se
nokai palaidotą Lietuvos istorinį roma
ną. Pasveikinu kūrybos kapinyne jau 
triūsiantį Derlingą, ir išeivija domisi, 
laukia pragiedrulių, sakau. Kalbant apie 
išeivijos rašytojų galimybes Lietuvoje, 
pasitiesia Škėmos „Balta drobulė“. Čia 
filologo ir mano nuomonės nebesusiglau- 
džia; jis itin palankiai vertina „Drobulę“, 
bet Lietuvoje reiktų leisti tik atskirus 
gabalus. Kadangi kiti pokalbininkai ne- 
pasišiaušė, taigi galvoja panašiai. Jau 
minėjau, kad iki pačiupinėjamo persi
tvarkymo dar toli, prireiks krūvos mete
lių ir kūrybinei demokratijai. Maskvoje 

sako, leis visus Pasternako raštus, o 
Vilniuje tik galvoja apie ciikonciznja pa
goniu mirusiam Škėmai. (Sąžiningumas 
reikalauja paskelbti, kad mano darbeliai 
Lietuvoje be pataisų ar išbraukymų). Be
je, korektorė paprašė keisti du žodžius ir 
viskas.

Praėjusį metų lapkričio 28 „Literatū
ros ir meno“ numeryje kolega Sigitas at
pasakojo pokalbį. Kelių valandų pašne- 
kesnio nesugrūsi į puslapį, reikia atrink
ti, persijoti žurnalistinės etikos ir esteti
kos sietu. Dailus Sigito stilius, jumoras 
šmaikštus, bet sietas senas. Ne tik senas, 
bet ir tankiai supintas, taip tankiai, kad 
iš to, kas vėtyta ir mėtyta, gero ragaišio 
neiškepsi. Bent mano skoniui žinoma. 
Vienur Sigitas užaštrino, kitur švelnutė- 
liai nulenkė; vienur nukirpo, kitur pri
siuvo gražų lopelį. Visi žinom — jau ir 
Nazareto Stalius žinojo — kad nauji lo
pai seno rūbo nepuošia. Sakyčiau, kad ir 
nebetinka persitvarkymo ir demokratė
jimo madai. Dabar Lietuvos periodikoje 
grūdasi straipsniai (už tokius Josifo Bai
siojo atilizmo laikais būtų išgrūdę baltų 
meškų kaiminystėn iki grabo) ir vis: 
smarkiau, tvirčiau kapokim prietarus ir 
stagnacijas. Ko negero ir Lietuvoje su
siskirstys į pažangiečius ir atžagareivius. 
Čia ir dedu tašką, kitus sudėliojau Laiš
ke Sigitui.

Tolvaizdžio rūmuose antrą kartą, šį
syk su Kazakevičium. Pasišnekėjom apie 
mano darbelius, ateities planus, dabarti
nę rašliavą.

Saulėtą dieną lankau Vilniaus apylin
kes. Vėl su Kazakevičium. Sukame ratu
kus apie Vainių. Pro Jeruzalę, ligoninių ir 
mokslo vyrų miestelį Santariškes. Pasi
džiaugiu vykusiai restauruotais Verkių 
rūmais — Mokslininkų namais. Žalieji 
ežerai. Baltupiai. Naujuoju keliu šeški- 
nėn Antrojon. Kertam Ukmergės plentą. 
Modernus prekybos centras, monolitiniai 
daugiaaukščiai. Justiniškės ir statomi Pa
šilaičiai. Kazakevičius pasakoja, aiškina. 
Gražėja mūsų Lietuva. Žinoma, toli jai 
iki Belgijos, bet dirbama atsiraičius ran
koves. Dieve jiems padėk!

(Bus daugiau)
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Prenumeratos kaiixi 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. (Iš Britani
jos vyksta 14 atstovų).

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

AUKOS SPAUDAI
B. Narbutas — 3.00 sv.
P. Girnys — 6. 50 sv.
J.A. Collins — 3.00 sv.
Aukotiesiems nuoširdžiai dėkojame.

Boltonas
PAGERBTAS LIETUVIS 

FILATELISTAS
Per neseniai įvykusį Boltono Filate- 

telistų Draugijos (Bolton Philatelic So
ciety) metinį susirinkimą, T. Bebbington 
pasiūlius ir I. Robinson pasiūlymui pri
tarus, į Draugijos vice-prezidento pa
reigas buvo vienbalsiai išrinktas Bolto
no lietuvis H. Vaineikis.

Jis praeityje yra laimėjęs Draugijos 
pereinamą Ingham taurę ir ne per seniai 
yra Draugijos nariams ir svečiams ro
dės Lietuvos pašto ženklus ir kalbėjęs 
apie jos istoriją. Jis taip pat yra Lietu
vių filatelistų 'Draugijos „Vilnius“ se
kretorius.

METINIS SUSIRINKIMAS
Metinis Boltono lietuvių susirinkimas 

įvyko birželio 4 d. Atidarydamas susi
rinkimą pirmininkas paaiškino, kad dėl 
rengiamo pabaltiečių koncerto šio susi
rinkimo anksčiau sušaukti nebuvo įma
noma. Davęs trumpas apyskaitas apie 

pabaltiečių šokius ir koncertą jis pakvie
tė skyriaus kasininką. H. Silius pristatė 
smulkią ir išsamią skyriaus kasos są
skaitą iš kurios paaiškėjo, kad boltoniš- 
kių finansinė padėtis yra gera. Susirin
kimas nutarė iš skyriaus kasos paremti 
lietuvišką spaudą ir skautus.

Ateinantiems metams skyriaus valdy
ba buvo vienbalsiai išrinkta ta pati, pir
mininkas — H. Vaineikis, sekretorius — 
S. Keturakienė ir kasininkas — H. Si
lius. Revizijos komisija taip pat paliko 
ta pati — O. Eidukdenė ir M. Pauliuko- 
nienė.

Užbaigdamas susirinkimą skyriaus 
pirmininkas trumpai paminėjo ateities 
veiklos gaires ir vakaras, gražiai pasi
vaišinus ir įspūdžiais pasidalinus, pasi
baigė labai malonioje nuotaikoje.

A.fA.MAMENIšKIUI 
mirus, žmoną Aną ir sūnų Leoną 

nupširdžiai užjaučia 
Stefa ir Just. Šidlauskai 

Onutė ir Bąlys .Sebastijonai 
Elena ir Vladas Paliulioniai

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

sv. už colį. 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 teniršto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo- 
moaę.

N o ttinghamas
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 Stanhill 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

Coventry
SVARBUS SUSIRINKIMAS

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

MOTINOS DIENA

Pridainuosim dainų, 
Duosim tau dovanų, 
Šio pavasario pirmąjį žiedą. 
Tave mylim visi, 
Kai laiminga esi, 
Džiaugsmo ašara skruostais nurieda.

Taip užbaigė 'įžanginę dalį, skirtą jau
nimui, poetas Laimutis Švalkus, prisi
mindamas poetiškų žodžių lankstumu 
mūsų motinas ir Motiną Tėvynę. Moti
nos vargus ir džiaugsmus, liūdesį, pasi
tenkinimą, nusivylimą — jausmais per
sunktą jos gyvenimą.

Savo įvadą paįvairino šiai progai skir
ta savo poezija, kurios lengvas stilius, 
dailus rimavimas klausytojus pakelia į 
aukštesnę dvasinę plotmę.

Coventry skyriaus veiklos skelbimų 
tankiai nematome „Europos

Lietuvio“ puslapiuose, bet energingo pir
mininko vedami nepasiduoda, nenuilsta 
ir toliau tęsia tremties uždėtas pareigas. 
Skyriaus pirm. V. Stirbys dar nėra tiek 
prityręs, kiek daugumas kitų ilgamečių 
skyrių pirmininkų, net pats pasisakė mi
nėjimo metu, kad „aš dar jaunas“, ta
čiau ir tas jo pasisakymas buvo visiems 
malonus, nes davė pradžią šiam šeimy
niškam vakarui, kuris tikrai buvo pra
leistas glaudžiai, lietuviškoje šeimoje. Jis 
atidarė šį pavėluotą Motinos Dienos pa
minėjimą keliais žodžiais ir pakvietė 
Centro V-bos Organizacinių ir Kultūrinių 
reikalų vedėją E. Šovą tarti žodį. E. Šo
va pagerbdamas motinas, paaiškino Mo
tinos Dienos kilmę JAV-se, ypač primin
damas Motiną Tėvynę, kuri daugiausiai 
nukentėjo praradusi apie ketvirtį mili
jono savo geriausių sūnų ir dukrų Azijos 
tundrose.

Meninę programos dalį išpildė „Rūtos*" 
duetas-trio, jau pagarsėjęs per daugelį 
mažesnių kolonijų, ši grupė užpildo daug 
spragų, kurios be jos pasiliktų neužpil
dytos. Dainos buvo padalytos į dvi dalis.
Pirmoje — Genovaitė Aleknavičienė ir 
Brigita Bishop nupynė melodingą vaini
ką, juo papuošdamos motinų pavargusias 
galvas. Antroje, pasipuošusios etniniais 
rūbais ir prisidėjus Vaclovui Aleknavi
čiui, sudainavo eilę senovės liaudies dai
nų. Tai įdomus šiupinys, paįvairintas 
juokinga satyra „Lietuvių smulkioji tau
tosaka“. Publikos buvo labai šiltai pri-

AUKOS SKAUTAMS
L.L.M.S. „Dainavos“ Valdyba ir narės, 

metai iš metų, kaip tos darbščiosios 
skruzdės, tempdamos už save didesnį 
šapą, organizuodamos foazarus ir dirb
damos didį bei kultūrinį darbą, o gautą
sias pajamas išskristo lietuviškoms in
stitucijoms: ligoniams, seneliams, Vasa
rio 16 gimnazijai ir metai iš metų skau
tų sąjūdžiui, spaudai ir kitiems. L.L.M.S. 
„Dainavos“ Valdybos pirm. J. Kerienė 
prisiųsdama auką rašo: „Siunčiu „Dai
navos“ čekį 200 svarų. Prašau paskirti 
skautams vykstantiems ‘į 7-tą Tautinę 
Stovyklą, Amerikoje. Su gražiausiais 
linkėjimais ir su pagarba'.

Skautų Vadovybės ir vykstančiųjų v.ar 
du, mielosioms Dainavietėms reiškiame 
nuoširdų, didelį ir skautišką AČIŪ!

Derbyje gyvenantieji dr. Jonas iirMag- 
dutė Mockai, nenutraukiamai remdami 
visas lietuviškas institucijas ir metjnes 
skautų stovyklas, šių metų stovyklai1 
paskyrė 30 svarų kuriuos R. Popikienė 
perdavė skautų vadovybei.

Gerbiamiems dr. J. ir M. Mockams 
reiškiame nuoširdžią ir skautišką padė
ką!

DBLS-gos Boltono Skyriaus Valdyba 
savo metiniame susirinkime nutarė iš 
skyriaus kasos paremti skautų vasaros 
stovyklą. Veiklusis skyriaus pirm. 
H. Vaineikis prisiuntė 10 svarų o Mar
garet Vaineikienė, nors ir su šlubuojan
čia sveikata, paskyrė 3 svarus.

DBLS Boltono Skyriaus Valdybai ir 
M. Vaineikienei nuoširdžiai ir skautiš
kai dėkojame, linkėdami skubiai jai pa
sveikti.

Skautų Vadovybė

LIETUVIAI PAS LATVIUS

Pavasario atostogų savaitgalis yra lyg 
tai pirmas žingsnis iškilų pradžiai. Smar
kiai sužaliavusi gamta traukia visus ją 
pagerbti ir pasidžiaugti. Puikiame Per- 
lethorpe kaimelyje prie gražios Robin 
Hood būstinės Sherwood Forest, dalis 
Nottinghamdškių „Gintaro“ choiro daly
vių nuvyko šeštadienį, gegužės 29 d. ir 
su dainų programa dalyvavo Daugavos 
Vanagų sukaktuvėse, šis Mansfieldo 
Daugavos Vanagų skyrius turintis vei
klų ir energingą pirmininką, sugeba su
maniai suruošti kelis minėjimus per me
tus šioje, puikioje apylinkėje. Atsiliepda
mas į latvių visuomenės pageidavimus 
paįvairinti programas, pirmininkas šį 
kartą pakvietė kaimynus Gintaniečius.

Žydinčių kaštanų ir alyvų laukuose, 
ryškus saulėlydis kaimelyje sudarė lyg 
tai lietuviško kaimo vaizdą, matytą ten 
toli, toli kadaise choristų jaunystėje...

Visų nuotaika puikiai derinosi su gra
žiąją apylinkės gamta. Kaimo jaukioje 
salėje susirinko apie 80 klausytojų. Gin- 
tariečiai dainavo eilę gražių mūsų dainų, 
vikriai pritariant akordeonu Nijolei 
Vainoriūtei. Į kanklių muzikos dainų 
šiupinį, pritariant armonikai, įsijungė 
Elana Vainorienė ir Onutė Jasevičiūtė- 
Hill.

Vakaras toliau tęsėsi su linksmos kai
mo kapelos šokių muzika ir salėje trep
sėjo kojos polka ir kitais smagiais šo
kiais. Seimininkės žadino apetitą karšto
mis dešrelėmis ir įvairias vinegretais, 
kavute, o alaus irgi nepritrūko.

Tokia mažesniųjų skyrių mūsų kaimy
nų tautiečių veikla įrodo, kad galima ir 
reikia tęsti savo tautišką veiklą, nes ko
kios tautybės tebebūtum ir kiek nuto
lęs* nuo jos esi, tėviškės pirmieji vaiz
dai lieka visados ir niekuomet nuo jų 
pabėgti arba pasislėpti negalėsi.

V. Gasperienė

EUROPOS! U U
LIETUVIŠKŲJŲ_____ -
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imti ir net išreikalautas dar dviejų dai
nų priedas. Koncerto metų motinos bu
vo apdovanotos pavasario gėlėmis.

Švečių buvo iš Londono, Derby, Not- 
tinighamo, Manchesterio, Northamptono ir 
Wolverhamptono. Nepailstantis skyriaus 
pirmininkas net grojo šokių kapeloje, o 
vakaras toliau tęsėsi linksmoje nuotaiko
je. Veikė loterija, ir svečiai buvo pa
vaišinti šemininkių 'įvairiais skanumy
nais.

Henrikas Gasperas

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 18 d., šeštadienį, 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

Sodyba
REIKALINGI TARNAUTOJAI

Lietuvių Sodybai Headley Parke rei
kalingas virėjas arba virėja. Taip pat 
reikalingas asmuo patarnauti valgykloje 
ir prižiūrėti švarą namuose.

Darbo sąlygos ir atlyginimas pagal su
sitarimą.

Dėl smulkesnių informacijų galima 
kreiptis tel. 04203 2810 pas Sodybos ve
dėjus: Povilą arba Luisą.

ATOSTOGOS (SODYBOJE

SavaUtė 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 asm©, 
niui.

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

U&isakyti galima tel. 04203 2810.

Sodybos valgykla verkia 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.

>>iS\ VL YJE

Įvyks 1988 m. liepos 31 — rugpjūčio 
7d.d. Vokietijoje, Vasario 16-sios gimna
zijoje, Romuvoje: Litauisches Gymna
sium, 6840 Lampertheim-4, Huettenfeld. 
Tek 06256-322.

Savaitės moderatoriai: dr. Kajetonas J. 
Čeginskas, dipl. mat. Kęstutis Ivinskis ir 
Eglė Juodvalkė.

Organizacinė komisija: stud. Tomas 
Bartusevičius, Alina Grinienė ir mokyt. 
Raimonda šreifeldaitė.

Pragyvenimas kainuos: gyvenantiems 
gimnazijos bendrabuty, kambary dviese 
— su dušu — 280, —DM., be dušo — 
245,—DM. Jaunimui — 140,—DM.

Huettenfeldo viešbučiuose kambariai 
vienam kainuoja nuo 25,—DM. iki 40, 
40,—DM.; netolimam Hemsbache — apie 
50,—DM. Gyvenantieji viešbučiuose mo
kės gimnazijai už maistą 20,—DM. die
nai.

Registracijos mokestis: 50,—DM., ne
dirbančiam jaunimui 20,—DM.

Registruotis prašome pas: Alina Gri
nius, Diamantstr. 7, D-8000 Muenchen 50, 
W. Germany. Tel. 089-15044471.

Pinigus siųsti į Studijų savaičių konto: 
Litauische Studienwoche, Konto Nr. 8. 
9340.02, Volksbank Kreis Bergstrasse, 
Bankleitzahl 50991400, 6840 Lampertheim.

Programos reikalais rašyti: K. Ivins
kis, Haussdorfstr. 82, D-5300 Bonn-1, W. 
Germany.

Rengėjai

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 19 d., 11.15 

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

Gate.
Wolverhagnptone — birželio 19 d„ 11 

vai. pas Seseris.
Huddersflielde — birželio 19 d., 12.45 v.
Matnchesteryje — birželio 26 d., 12.30 v.
Bradforde — liepos 3 d., 12.30 vai.
Eccles — liepos 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — birželio 26 d., 11.15

vai., židinyje.
Corbyje — birželio 26 d., 14 d. vai., Sv.

Patrike, Gainsborough Rd.
Nottinghame — liepos 3 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — liepos 3 d., 14 vai., šv.

Eduarde, London Rd.
Northamptone — liepos 3 d., 18 vai., 

Šv. Lauryne, Craven St.
Nottinghame — liepos 10 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Nottinghame — liepos 17 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 17 d., 14 vaL, Bridge 

Gate.

Naujas ,Reagano draugias

Atsisveikindamas su Gorbačiovais 
Maskvoje JAV prezidentas padėkojo Mi- 
khaeliui ir Raišai (pavardžių ir titulų 
jau nenaudojo) ir dar pridėjo „žinokite, 
kad mes laikome judu draugais“. Iki šiol 
tik Margaret Thatcher skaitėsi preziden
to drauge, nors atvažiavęs į Londoną 
Reaganas ir ją išgyrė. Kadangi buvo ne
spėta susitarti dėl strateganių branduo
linių ginklų sumažinimo, tai tas susi
draugavimas gSl ir buvo tos viršūnių 
konferencijos svarbiausias atsiekimas.

Žmogaus teisių trūkumą Sovietų Są
jungoje prezidentas pakartotinai kėlė, 
kas Gorbačiovui nelabai patiko. Tuo pa
čių Reaganas kelis kartus užgyrė Gor
bačiovo glasnost ir ragino visus jli rem
ti. Sovietų televizija vis dėlto, nežiūrint 
glasnost, kai kuriuos Reagano pasaky
mus išcenzūravo, ypač tuos, kurie lietė 
religijos laisvę ir žmogaus teises.

Kovos Kremliaus viduje tebesitęsia, 
ypač po to nepaprasto interviu, kurį da
vė britų televizijai Yeltsinas, pašalintas 
Maskvos komunistų partijos vadas ir 
Gorbačiovo glasnost šalininkas. Jis ap
kaltino Ligačevą glasnost trukdymu.

Keli disidentai ir iš Pabaltijo valsty
bių buvo atsažiavę į Maskvą susitikti su 
Reaganu, bet ukrainiečių grupę pakely
je KGB išretino, išvariusi iš traukinio 
Ukrainos katalikų šešis atstovus. Ukrai
nos katalikų bažnyčia iki dabar veikia 
slaptai.

Afgano sukilėliai užima nijt«tus
Besitraukiant sovietų kariuomenei Af

gano sukilėliai Mujahideen vieną po ki
to užima pasienio miestus, nors sovietų 
karių jie dabar neliečai. Tuose miestuo
se sukilėliai randa gana daug karo gin
klų ir šaudmenų. Sunku suprasti, kodėl 
pasitraukianti Afgano kariauomenė juos 
palieka. Kai kas mano, kad tai daroma 
apgalvotai.

Iranua pradėjo nesisekti
Irakas atgavo savo prarastas žemės 

prie Bazros ir Faw pusiasalio ir Irano 
vadai susirūpino krašto padėtimi. Per 
karinį pertvarkymą ajatola Rafsanjani, 
kuris yra ir parlamento pirmininkas, bu
vo paskirtas vyriausiu karo vadu ir ti
kimasi, kad reikalai pagerės karo lauke 
su Iraku. Irano nepasisekimai manoma 
buvo dideli žmonių nuostoliai, kai ma
žai treniruoti jaunuoliai buvo siunčiami 
į karo lauką su aj atolų pažadu, kad jie 
žuvę karo lauke nueis į dangų.

Tuo tarpu JAV karo vadas Persijos 
'įlankoje, gen. Crist, įspėjo, kad Iranas 
rengia naują pastovią bazę, iš kurios ga
lėtų leisti kiniečių pagamintas Silkworm 
raketas į laivus, plaukiančius per Hor
muz sąsiaurį. Generolas dar pastebėjo, 
kad jei Iranas pradės tai daryti, JAV 
kreiseris Vincennes, kuris dabar į ten 
plaukia, pajėgs nuo tų raketų apsisau
goti.

Britų Darbo Partija ginčytasi
Britanijos Darbo Partija, tris kartus 

pralaimėjusi rinkimus keičia savo pro
gramą, kad geriau prisitaikintų prie pa
kitėjusių aplinkybių. Bet ne visi su tuo 
sutinka, ir dėlto iškilo kovos dėl vado
vybės. Vadovybę iš Neil Kinnock nori 
paveržti kairių pažiūrų Tony Benn, o i 
vado padėjėjo vietą siūlosi net du kan
didatai: Eric Heffer ir John Prescot. Ki- 
nnockas yra kaitinamas pardavęs socia
listinę programą ir pasidaręs Thatcher 
šalininkas, nes jis paneigė nuo seniai 
priimtą socialistinį nusistatymą dėl be
sąlyginio branduolinių ginklų panaikini
mo.

Rinkiminė kova vyksta ir neseniai su
darytoje Liberalų ir Socialdemokratų 
partijoje, kur du kandidatai, Beith ir 
Ashdown, siūlosi būti išrinkti naujos 
partijos vadais. Atrodo, kad tik ponia 
Thatcher neturi konkurentų, todėl kon
servatoriai tikisi laimėti ir ketvirtuosius 
rinkimus.

Glasnost kryžkelėje
Net ir KGB nesusivokia, kas daryti per 

vis dažniau įvykstančias demonstracijas, 
susirinkimus ir pan. Paskutinis to neusi- 
vokdimo pavyzdys buvo atsisakymas iš
duoti vizą Kestono Koledžo direktoriui, 
kunigui Bordeaux, nežiūrint to, kad jis 
Rusijoje jau prieš tai lankėsi devynis 
kartus. Apie šį įvykį plačiai paskelbė Va
karų spauda. Po to jis ir jo žmona gavo 
vizą ir jau yra Rusijoje, didelės delega
cijos tarpe, paminėti 1000-čio metines 
nuo krikščionybės įvedimo. Ukrainiečių 
ortodoksai sako, kad minėjimas turėtų 
būti ne Maskvoje, bet Kieve, nes Ukrai
nos ortodoksai pirmieji priėmė krikščio
nybę. Nežiūrint to, svarbiausias įvykis 
buvo sename Zagorsko miesto, šv. Ser- 
giejaus vienuolyne, kur linkėjimus at
vežė net Kremliaus atstovas Konstantin 
Kharchev, religinių reikalų tarybos pir
mininkas.
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