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KAS SULAIKO NUO 
VISOS TIESOS?

Istorija, nuo seno sakoma, yra 
gyvenimo mokytoja. Štai kodėl Sovie- 
tijoje prasidėjęs praeities „baltųjų dėmių“ 
ryškinimas ne tik papildo mūsų žinojimą, 
bet ir žadina atsakomybės jausmą.

Viešumo vyksmas Lietuvoje ir Pabal
tijy jau pasiekė 1941-sius metus. Gerai, 
kad į jį įsijungia išlikusieji to meto įvykių 
liudininkai ir aktyvūs dalyviai. Vienas jų, 
buvęs vadovaujantis saugumo aparato 
darbuotojas ir 1941-jų birželio masinių 
trėmimų organizatorius Lietuvoje Da
nielius Todesas, „sąžinės liepiamas“, 
anot jo paties, paskelbė straipsnį, kuris 
kol kas tėra tik pradžia to, ką autorius 
galėtų ir turėtų pasakyti. (G. kr. 23/88). 
Savo antraštėje jis ryžtasi sakyti „Tiesą ir 
tik tiesą“, drauge įspėdamas, kad tai ne 
„visa“ tiesa. „Prie visos tiesos priar
tėsime, kai bus įviešinti Stalino laikų 
slaptieji dokumentai“, sako autorius. 
Apie Danieliaus Todeso vaidmenį pa
kanka paskelbtų dokumentų. Visai tiesai 
pasakyti jam užtektų, jei jis ryžtųsi 
sąžiningai atskleisti tai, ką dar prisimena 
ar nori prisiminti. Jo tiesioginio virši
ninko Merkulovo atvežti asmeniški 
Stalino nurodymai būtų pasilikę tik 
žodžiai, jeigu jų nebūtų veiksmais pavertę 
Todesas ir kiti vadovaujantys saugumo 
aparato darbuotojai vietoje. Jeigu šian
dien jis tikrai pasiryžęs sakyti tiesą, jis 
turėtų pirmiausia apsiriboti savo tuo
metinės veiklos aprašymu.

Perskaitę jo minėtąjį straipsnį to kaip 
tik pasigendame. Perdaug jame sampro
tavimų, išvedžiojimų, siejamų su dabar
ties nuotaikomis, kokios svarbios jos 
bebūtų. Per mažai pastangų liudyti, kaip 
iš tikrųjų anuomet buvo.

Todesas pabrėžia Stalino, Merkulovo, 
„profesionalų saugumiečių“ atsa
komybę. Pabrėžia, kad trėmimams nėra 
ir negali būti pateisinimo. Tuo jis aiškiai 
atsiriboja nuo Jermalavičiaus tipo 
šiandieninių „naujastaliniečių“. Masiniai 
trėmimai, pasak Todeso, tai „ne tik 
nusikaltimas, bet ir kvailystė“. Solidari
zuodamas su rašytoju Graninu, Todesas 
piktinasi, kad nebuvo teisiami tie, kurie 
„sąmoningai ir piktavališkai pažeidė ir 
tada galiojusius įstatymus“. Jis pats savo 
veiksmų „antiteisinės esmės“ tada 
nesuvokęs. Išeitų, kad save laiko 
nesąmoningu“ nusikaltimo ir kvailystės“ 
dalyvių, veikusių be piktos valios, todėl 
teisiškai nepakaltinamu. Jis pripažįsta tik 
vieną teisėją — savo sąžinę. Ir todėl jam 
atrodo svarbesnis negu kaltųjų bau
džiamoji atsakomybė yra klausimas: ką 
padaryti, kad panašūs dalykai niekad 
negalėtų pasikartoti Tarybų Sąjungoje.

Todesas siūlo perredaguoti bau
džiamąjį kodeksą, sustiprinti pilietinių 
teisių apsaugą, gal net visai panaikinti 
mirties bausmę, su viena išlyga paliekant 
ją „persitvarkymo epochoje tik todėl, kad 
dar ilgai persitvarkymą vykdys ir 
persitvarkymo priešininkai“. Todesas 
klausia: „Kas gali garantuoti, kad 
tardytojai, teisėjai, prokurorai, prieš 
dešimt metų apiformindavę bylas, kurios 
prieštaravo ne tik sveikam protui, bet ir 
socializmo principams bei žmogaus 
moralei, nebuvo paaukštinti ir nedarys 
nusikaltimų persitvarkymo laikais“.

Todeso straipsnyje yra daugiau įsi
dėmėtinų minčių ir pastebėjimų, bet visa 
tai jam tik padeda nukreipti dėmesį nuo 
savęs.

Su Graninu jis reikalauja išpažinties iš 
kaltesnių už save. Jis pats filosofuoja, ir 
neblogai. Už savo veiksmus, kurių 
neatskleidžia, jis prisiima dorinę atsa
komybę ir atmeta teisinę (baudžiamąją).

Nemenkas dalykas, kai atbunda 
žmogaus sąžinė ir nusikaltėlis smerkia 
savo dalyvavimą nusikaltime. Tačiau 
dorinės atsakomybės pajutimas visiškai 
neatpalaiduoja nuo teisinės. Čia neuž
tenka pasakyti, kad nusikaltau ir 
pasiduodu savo sąžinės rūsčiai ištaunei. 
Jei toji sąžinė nekliudė dalyvauti 
nusikaltime, buvo atbukusi, užsiliūliavusi 
„vado ir mokytojo“, „neklaidingos" 
partijos autoritetu, kaip ji dabar staiga

MUSŲ MEILĖ IR PAGARBA
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 
LSS Europos Rajono vėliavos krikšto- 
šventinimo iškilmėse 1988 m. liepos 17 d.

Gerb. Europos Rajono Vade, mieli 
skautai:

Man yra tikrai miela dalyvauti drauge 
su Jumis šios dienos iškilmėse. Miela 
dėlto, kad Jūs, skautai, palaikote 
lietuviškas tradicijas ir kurstote lietu
viškos ugnelės židinį visoje Europoje.

Esu nepaprastai dėkingas jaunimo 
pareigūnams, o ypač skautų vadovams už 
jų pasišventimą vesti mūsų jaunimą 
Dievo, Tėvynės ir artimo meilės keliais.

Mielas jaunime! Gerbkime ir mylėkime 
savo tėvus. Palaikykime lietuviškus 
papročius ir tradicijas, o ypač brangin
kime lietuvių kalbą. Nes, kai jūs kalbate 
maldą, ar dainuojate dainą savo tėvų 
kalba, jūs vienijatės su mumis visais ir su 
visa lietuvių tauta.

Telaimina Dievas Jus visus, susi
spietusius po savo Rajono Vėliava. Aš 
esu giliai įsitikinęs, kad ateis laikas, kada 
Jūsų vėliava — garbės, ištikimybės ir 
riteriškumo simbolis — bus parvežta į 
Lietuvą ir ji plevėsuos laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos žemėje.

O kol tai įvyks,
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
O šviesa ir tiesa mūs žingsnius telydi.
Linkiu Jums visiems visokeriopos 

sėkmės.

Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 
Lietuvių Namuose Londone, Volungės 
pasitikimo vaišių metu 1988.VII.29.

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus ir 
džiaugiuosi matydamas Jus čia, D. 
Britanijoje, kurioje man tenka atstovauti 
Lietuvą.

LSS EUROPOS 
RAJONO 
VĖLIAVA

Liepos 17-tą Londone, Lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje, krikštino- 
šventino LSS Europos Rajono Vėliavą. Į 
šias iškilmes atvyko Vadijos skautinin
kai, skautų vienetų atstovai, vietos sesės 
ir broliai. Vokietijoje esantį „Aušros“ 
tuntą atstovavo ps. P. Veršelis.

Garbės svečiais buvo Lietuvos At
stovas V. Balickas su Ponia, DBLS 
Centro Valdybos Pirmininkas v.s. J. 
Alkis ir didelis skaičius vielos Londono 
lietuvių.

Eiseną per bažnyčią vedė Rajono vadas 
s. S. B. Vaitkevičius, krikšto tėvai 
ELENA VAINORIENE ir ZIGMAS 
JURAS. Prie altoriaus, kai buvo 
išvyniota vėliava. Rajono vadas perskaitė 
Vėliavos šventinimo aktą. Kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC atliko šventinimo 
apeigas. Pašventinus vėliavą, Lietuvos 
Atstovas perdavė ją Rajono vadui 
sakydamas „Telaimina Dievas Jus visus, 
susispietusius po savo Rajono Vėliava“. 
Šv. Mišioms tarnavo ps. P. Veršelis, 
skaitymus skaitė Rajono vadas, o laike 
šv. Mišių giedojo Londono bažnyčios 
choras, vadovaujamas J. Černiaus. Kun. 
dr. J. Sakevičius MIC pasakė pamokslą. 
Užbaigus šv. Mišias visi buvo pakviesti į 
bažnyčios svetainę vaišėms.

Rajono vadas, padėkojo susirin
kusiems už atvykimą ir pakvietė kalbėti 
Lietuvos Atstovą V. Balicką. (Jo žodį 
spausdiname atskirai). 4 „sp)

tapo rūsčiu teisėju ir ko vertas jos 
teismas? Pabrėžiant moralinę atsa
komybę, jokiu būdu negalima atsisakyti 
teisinės atsakomybės. Kai kurios sąžinės 
kaip tik dėl to atbunda ar atrodo 
atbundančios, kai visuomenėje susidaro 
naujos sąlygos, galinčios pareikalauti 
baudžiamosios atsakomybės? Antra 
vertus, ar ne tai sulaiko Danielių Todesą 
nuo visos tiesos? J. Vd.

Atstovavau aš Lietuvai tais laikais, kai 
mūsų valstybė buvo laisva ir nepri
klausoma, atstovauju jai ir šiandien, kai ji 
yra rusų okupuota, nes Britų vyriausybė 
šios rusų okupacijos nepripažįsta. Turiu 
vilties, kad, nežiūrint visokiausių sun
kumų, su Dievo pagalba, man pavyks 
simbolinį laisvės žiburį — Lietuvos 
Pasiuntinybę — išlaikyti ligi atgausime 
savo suverenines teises, taip brutaliai 
išplėštas 1940 metais.

Jūs atvykote pas mus su gražiomis 
lietuviškomis dainomis. Girdėjau apie 
Jus ir Jūsų žavingą dainavimą Kanadoje. 
Jūs įtikinote visus, jog lietuviškos dainos 
skamba ne vien tik mūsų tėvų žemėje, 
Lietuvoje, bet, kad jos lygiai gražiai 
skamba ir svečioje Kanados žemėje.

„Tegul skamba mūsų dainos po šalis 
plačiausias“...

Šie mūsų didžiojo poeto Maironio 
žodžiai buvo pranašingi, nes šiandien, 
ištikrųjų, jos skamba po visą pasaulį.

Lietuviška daina yra tas pat, kas 
Izraelio vaikams buvo Dovydo psalmės. 
Senovės Izraelitai, gyvendami Ba
bilonijos nelaisvėje, sukūrė nuostabiai 
gražių, poetingų ir kupinų tėvynės meilės 
psalmių, kurios neleido jiems pamiršti 
savo protėvių žemės. Mums lietuviams 
šitą prisiminimą išlaikyti gyvą tarnauja 
mūsų dainos. Dainų jėga veikia visus. 
Daina, tarytum, balzamas ramina jaus
mus ir teikia mums paguodos. Be dainos 
gyvenimas būtų daug niūresnis. Tad 
lietuviai myli dainą ir jie jau nuo žilos 
senovės savo dainose išlieja savo 
džiaugsmus ir savo sielvartą. —

Mes esame sužavėti Jūsų pasišventimu 
ir Jums priklauso mūsų rheilė ir pagarba. 
Linkiu Jums negęstančios meilės savo 
tėvų ir protėvių žemei ir visokeriopos 
sėkmės Jūsų gyvenime.

VOLUNGE 
BRITANIJOJE

„Susitiksime vėl“ ir „jus daina 
atgaivinote mūsų alpstančias širdis“ — 
atsisveikino J. Alkis, Sąjungas pirmi
ninkas, su „Volunge“ Sodyboje. Vo
lungės, Toronto lietuvių dainos ansam
blio dirigentė Dalia Skrinskaitė- 
Viskontienė jam atsakė: „mums miela 
jūsų tarpe daina gaivinti dviejuose 
kontinentuose esančių lietuvių viltis“.

Į Britaniją Volungė atskrido liepos 25 
d. Ir jau vakare pietavo su šiaurėje 
esančiais Škotijos lietuviais, Bellshillyje, 
netoli Glasgow© miesto, Škotijos lietuvių 
socialiniame klube.

Kitos dienos vakare pirmasis kon
certas Glasgowo miesto naujai įrengto 
sodo festivalyje.

Sekantis koncertas liepos 27 Edin
burgo Ross teatre. Po to ilga kelionė į 
Londoną, miesto meno centrą — Royal 
Festival Hall — karališkos švenčių salės 
prieškambarį pirmam koncertui An
glijoje ir pirmam susitikimui su Anglijos 
lietuviais.

Gal, kad Volungės koncertus rengė 
Kanter Concert Management bendrovė, 
o gal dėl kitų priežasčių, vietiniai lietuviai 
nesumanė pasitikti svečių su gėlėm ir 
duona bei druska, kaip pridera. O ir 
parinktoji vieta netiko choro koncertui, 
nes buvo žmonių pereinama erdvė, vienu 
galu atsirėmusi į gėrimais prekiaujančius 
ir savais reikalais besidominčius abo
rigenus. Tik susirinkęs būrelis vietinių 
lietuvių ištempę ausis bandė atskirti 
lietuviškos dainos harmonijų derinius 
nuo pašalinių. Pagirtina choro pro
fesionali laikysena: tiek dirigentė, solistė, 
tiek choristai nerodė nepasitenkinimo, 
bet dainavo lyg tai būtų muzikiniame 
gyvenime svarbiausia koncertų salė.

Po koncerto susipažinome su atvy
kusiais choristais ir vadovais.

Jau seniai žinojau, kad jei kur girdisi 
lietuviška daina, ir jeigu pianinu kas 
skambina, tai turi būti vienintelis, čia

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVOS IR SOVIETŲ 
SĄJUNGOS TAIKOS SUTARTIES 

68-tosios METINES
Vatikano radijo dienraštis, praneša 

apie liepos 12 d., Vilniuje, įvykusį 
mitingą, atžymint nepriklausomos Lie
tuvos ir Sovietų Rusijos taikos sytarties 
pasirašymo 68-ąsias metines. Radijo 
dienraštis atkreipia dėmesį, kad šią 
sutartį-pasirašė pats Leninas, tuo būdu 
pripažindamas Lietuvą kaip nepri
klausomą valstybę. Sutarties metinių 
proga mitingą surengė prieš maždaug 
aštuonerius metus Lietuvoje įsisteigęs 
Blaivybės Sąjūdis. Manifestacija įvyko 
Vilniaus Gedimino aikštėje dalyvaujant, 
spaudos agentūrų žiniomis, apie tūkstan
čiui žmonių. Agentūros informuoja, kad 
aplinkinėse gatvėse buvo susirinkę žymiai 
daugiau žmonių, kuriem, betgi, milici
ninkų būriai užkirto kelią į Gedimino 
aikštę.

Pagal spaudos agentūrų turimas 
informacijas, mitingo organizatoriai — 
Blaivybės Sąjūdio nariai — Juozas 
Kančys, Vladas Šluparis ir Gediminas 
Jakubčionis — prieš prasidedant ma
nifestacijai buvo sulaikyti. Jie buvo, 
paleisti antradienio vėlyvą vakarą, 
prokuratūros atstovam pripažinus, kad 
sulaikymas buvo neteisėtas. Mitingo 
metu, rašo spaudos agentūros, buvo 
skanduojami įvairūs šūkiai už laisvę, 
demokratiją ir persitvarkymą. Ta pačia 
prasme pasisakė keli kalbėtojai. Buvo 
sugiedotas Tautos himnas ir po to giesmė 
Marija, Marija. Giedojimą, betgi, su
trukdė kažkur paleista tranki muzika. 
Mitingui pasibaigus, grupė žmonių 
norėjo nužygiuoti prie Lenino paminklo 
ir prie jo padėti gėlių puokštę, prisi
menant, kad jis buvo pripažinęs Lietuvos 
valstybę. Milicija, tačiau, žmonių prie 
paminklo neprileido. Vatikano radijo 
dienraštis, informuodamas apie Vilniuje 
įvykusią manifestaciją, primena, kad 
Lietuva ir dvi kitos Pabaltijo respublikos 
buvo įjungtos į Sovietų Sąjungą 1940 
metais. (VAT. R.)

PEČELIŪNAS PRAŠO GREITOS 
PAGALBOS IEŠMANTUI

„Po dviejų mėnesių jo jau gali nebūti... “
Liepos 23 d. patriotinio judėjimo 

dalyvis, Povilas Pečeliūnas telefonu 
perdavė Pabaltiečių Tarybos biuro 
vedėjui, A. Klimaičiui skubų prašymą 
užsienio lietuviams padėti Gintautui 
Išmantui. Išmanias šiuo metu randasi 
ASSR, Uchtojos tuberkuliozės ligo
ninėje, pirmoje palatoje.

Pečeliūnas praneša, kad Iešmantas 
neaiškiu būdu pateko į ligoninę, kur jį 
paguldė su labai sunkiai džiova sergan
čiais ligoniais. Iešmantas Pečeliūną 
informavo, kad jaučiasi visiškai izo
liuotas, lygiai kaip konclageryje. Anot 
Pečeliūno, pirmiau jam buvo pažadėta 
duoti atskirą palatą su gera priežiūra, bet 
išėjo atvirkščiai. Pečeliūnas ragina 
kreiptis tiesiai į Maskvą, į Iešmanto 
ligoninę, ir į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryžių reikalaujant išskirti kodėl Ieš
mantas laikomas tokiose sąlygose, 
kuriose jis negali pasveikti, o tik daugiau 
susirgti. Iešmantas Pečeliūnui parašė, 
kad jeigu tuo reikalu per vėlai bus 
susirūpinta, po dviejų mėnesių jo jau gali 
nebebūti gyvųjų tarpe.

Paskutinėse masinėse demonstracijose 
Lietuvoje, ypač Vilniuje, Gintautas 
Iešmantas buvo viešai minimas kaip 
vienas iš „perestroikos“ — per
sitvarkymo pradininkų. Buvo išreikštas 
klausimas, kodėl šiame persitvarkymo 
laikotarpyje vienas jo pradininkų vis dar 
nutrėmime ir nerehabilituotas.

Iešmantas, gimęs 1928-ais metais, yra 
žurnalistas ir poetas. Tarptautinio P.E.N. 
Klubo amerikiečių, anglų, norvegų ir kiti 
centrai yra jį priėmę savo garbės nariu.

1980-ais metais jis buvo suimtas kartu 
su Vytautu Skuodžiu ir Povilu Pečeliūnu 
už tariamą „anti-sovietinę agitaciją“ ir tų 
metų gruodžio mėnesį kartu su jais 
nubaustas šešiems metams griežto režimo 
lageryje ir penkiems metams nutrėmimo.

(ELTA)

Apsvarstė paminklų klausimą
Liepos 6 d. LKP Centro komitete 

įvyko susitikimas su Lietuvos skulp
toriais. C. K. sekretorius L. Šepetys 
painformavo susirinkusius, kad Centro 
komiteto biuras aptarė paminklų sta
tybos klausimą ir, pagal visuomenės 
sluoksnių pageidavimus, padarė tuo 
klausimu nutarimus.

Numatyta pastatyti daugiau paminklų 
V. Leninui, bet taip pat ir kai kuriems 
lietuvių tautai nusipelnusiems asmenims: 
K. Donelaičiui, M.K. Čiurlioniui, J. 
Basanavičiui, V. Mykolaičiui-Putinui, S. 
Dariui ir S. Girėnui, J. Tumui-Vaižgantui
— Kaune, Vydūnui — Šilutėje, S. 
Daukantui — Skuode ir kt.

Numatoma taip pat Kaune atstatyti V. 
Grybo sukurtus paminklus Vytautui 
Didžiajam ir Vincui Kudirkai, ir J. 
Zikaro „Laisvės“ skulptūrą, kuri stovėjo 
Karo muziejaus sodelyje.

Planuojama taip pat pastatyti pa
minklą stalinizmo aukoms.

Daugelis respublikos miestų ir rajonų 
planuoja įamžinti garsių savo kraštiečių 
atminimą: Šilalės — D. Poškos, Varėnos
— V. Krėvės-Mickevičiaus ir kt.

Pasitarime dalyvavę skulptoriai pritarė 
pateiktam planui.
Kaunas turi naują aerouostą

Nuo liepos 1 d. pradėjo veikti naujas 
Kauno aerouostas Karmėlavoje. Se
najame Aleksoto aerodrome įsikurs 
aviacijos technikos muziejus. Dėl trumpo 
nusileidimo tako jame negalėjo nusileisti 
sunkesni „oro laineriai“. Naujojo aero
dromo nusileidimo takas — ilgiausias 
respublikoje. Be to, pasirodo, Kaune 
geresnės oro sąlygos — per metus čia dėl 
blogų orų neskraidoma 2-3 dienas, o 
Vilniuje — 15.

Iš Kauno lėktuvai skris į Maskvą, 
Simferopolį, Sočį ir Dnepropetrovską. 
Viso 12 skrydžių per dieną.
Siūlo pagerbti Jurgį Bielinį

Laiške „Tiesos“ redakcijai Jonas 
Petronis siūlo pagerbti knygnešį Jurgį 
Bielinį. (1846-1919), grąžinant Suosto 
(Biržų raj.) mokyklai seną vardą. Iki 1940 
m. ji buvo vadinama „Suosto Jurgio 
Bielinio pradžios mokykla“.
Rasų kapinių tvarkymas

Pasipylus protestams dėl pro
jektuojamos transporto magistralės, kuri 
turėjo, eiti per senąsias Rasų kapines 
(Vilniuje), miesto vykdomasis komitetas 
kartu su atitinkamomis ministerijomis 
ištyrė esamą būklę ir nutarė laikytis 1979 
m. suprojektuotos trasos. Projektavimo 
institutui duotas užsakymas pateikti 
naujus, labiau priimtinus magistralės 
variantus. Projektiniai pasiūlymai bus 
aptarti su visuomene.

Taip pat, nagrinėjamos Rasų kapinių 
naudojimo galimybės, kad jose ir toliau 
būtų laidojami nusipelnę Lietuvos 
kultūrai ir visuomenei žmonės. Dabar jau 
restauruojama centrinė Rasų kapinių 
koplyčia, kitais metais bus re
montuojama kapinių tvora.

Keičia laikraščių pavadinimus
Liepos 4 dieną eiliniame LKP CK 

biuro posėdyje tarp kitų klausimų buvo 
apsvarstytas respublikos miestų ir rajonų 
laikraščių leidimo klausimas. Pritarta 
atitinkamų partijos komitetų pasiū
lymams pakeisti kai kurių laikraščių 
pavadinimus: Šiaulių miesto laikraščio 
„Raudonoji vėliava“ — į „Šiaulių 
naujienas“, Varėnos rajono laikraščio 
„Raudonoji vėlaiva“ — į „Merkio 
kraštas“, Šilutės rajono lakraščio „Ko
munistinis darbas“ — į „Pamarys“, 
Telšių rajono laikraščio „Komunistinis 
švyturys“ — į „Telšių laikraštis“.
Nauji ministrai

LTSR valstybinio statybos komiteto 
pirmieji pavaduotojai Vytautas Par- 
čiauskas ir Adakras Vincentas Šeš
takauskas paskirti Lietuvos TSR minis
trais. Abu komunistai ir baigę Kauno 
politechnikos institutą.

1
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Štai ir vėl katalikiškųjų knygryšių ir 
redaktorių lietuvių skaitytojui yra pri
statyta nauja knyga — Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos (toliau LKBK-a) 
aštuntasis tomas. Jis apima 1982-1985 
katalikų aktyvistų Lietuvoje veiklos 
metus ir suteikia savyje 60-67 LKBK-os 
numerius. Knyga, kaip ir anksčiau išleisti 
VI-asis bei VH-asis šio einančio leidinio 
tomai, labai gražiai įrišta, jai panaudotas 
puikus popierius, o be to, šį kartą papildė 
leidinį ir kelios iliustracijos. Tai skulp
toriaus V. Kašubos Lietuvos krikščio
nybės sukaktuvinio medalio reproduk
cija (pakartota ir leidinio viršelyje), tai ir 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės valdovo, 
karaliaus Vladislovo Jogailos antspaudų 
nuotraukos, Vilniaus Katedros kapitulos 
didžiojo antspaudo, graiku katalikų — 
unitų — Bažnyčios šventojo metropolito 
Josafato Bulhako (1758-1838) spaudo, 
Vilniaus Bazilikos kapitulos antspaudo 
nuotraukos ir kt. Seselė Mercedes (deja 
be pateiktos pavardės) — tradicinė 
Amerikoje leidžiamų LKBK-os tomų 
bendradarbė vėl nupiešė turinčiai virš 500 
puslapių knygai viršelį, kelias iliustracijas.

Nustebino šį kartą staiga sumažintas 
leidinio tiražas. Jeigu pirmieji LKBK-os 
tomai buvo leidžiami tiražu 5000 (!!!) 
egzempliorių, tai dabar, aštuntojo tomo 
buvo išleista tik 3000 egzempliorių. 
Neaišku, kame čia slypi priežastis — ar 
Kronikos skaitytojų sumažėjo, ar pa
prasčiausia rėmėjų pritrūko. Nors, tiesą 
sakant, ir čia rašytojai bei grožinės 
literatūros leidėjai gali tik pavydėti - 
kaip gerai žinome, grožinės literatūros 
veikalai yra leidžiami kur kas mažesniais 
kiekiais—jų tiražas dažnai svyruoja tarp 
500 ir 1000 egzempliorių, bet 1000 
egzempliorių beveik niekad neviršija.

LKBK-ai sukako jau 15 metų. Nuo 
1974 metų ją pradedama perspausdinti 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pradžio
je tai atlikdavo tuo laiku susiorganizavusi 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos 
organizacija (įsteigta berods 1972 m.), 
vėliau iš jos buvo pertvarkyta ir įsteigta 
Lietuvos Kronikos Sąjunga kuri ir tęsia šį 
darbą. Jos pirmininku yra kunigas K. 
Kuzminskas. Pagal pačios Sąjungos 
pateiktus duomenis LKBK-a yra ver
čiama į anglų, ispanų ir prancūzų kalbas, 
ir knygos egzemplioriai yra siunčiami.į 
138 pasaulio valstybes. Keletą Kronikos 
brošiūrėlių angliškai aptikau Liuveno

Liutauras Kazakevičius

LKB KRONIKOS
Katališkojo Universiteto teologijos fa
kulteto bibliotekoje, o vienas, berods Vl
as tomas lietuviškai, yra saugomas to 
paties universiteto Orientalistikos de
partamento bibliotekoje. Jos yra patei
kiamos universitetų ir kolegijų biblio
tekoms, spaudai, radijo ir televizijos 
stotims, įvairių konfesijų vyskupams, 
vienuolynams, kunigų seminarijoms, 
žinių agentūroms, diplomatams, tarptau
tinėms organizacijoms, valstybių val
džios pareigūnams, įvairiems parlamen
tarams. Tokiu būdu norima pateikti 
informaciją apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėtį, apie Lietuvos tikin
čiųjų religinę veiklą, apie nesutarimus, 
kurie vyksta Lietuvoje tarp civilinės 
valdžios ir kai kurių Bažnyčios atstovų 
bei tikinčiųjų.

Be abejo, LKBK-a yra nepalyginant 
svarbus dokumentų leidinys, kuris šiek 
tiek suteikia skaitytojui religinio gyve
nimo Lietuvoje atmosferos vaizdą. 
Aišku, jog tai būtų visiškai neteisinga, 
jeigu tvirtintume, kad vaizdas šis yra 
objektyvus, visapusiškas ir išskirtinai 
teisingas. Šis vaizdas yra sudaromas ne 
paprastojo Lietuvos tikinčiojo kataliko, 
bet katalikiškųjų aktyvistų, civilinės 
valdžios dažnai vadinamais ekstremis
tais. Lyg šiol nėra išaiškinti Kronikos 
autoriai nei korespondentai, nežinomi 
visuomenei taip pat nei jos metraštinin
kai, nei leidėjai. Pamenu, kad dar 
Lietuvoje buvo šnekos, jog Kronikos yra 
leidžiama pogrindyje veikiančių vien
uolių aktyvistų, kurių nekuriu kunigų, 
buvo minimi ir atskiri vardai, kaip Nijolė 
Sadūnaitė ar Petras Cidzikas (o ne 
Čižikas, kaip yra pateikta mūsų aptari
amojo VllI-ojo LKBK-os tomo 45 puslp.)

Pačioje Lietuvoje Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika nėra plačiai skai
toma. Ir kas tvirtina priešingai, užsiima 
klastote, nes jau kunigas Leonas Šapoka, 
buvęs Luokės ir Upynos parapijų 
klebonas, kriminalistų nužudytas 1980 
m. spalio 10 d. savo parašytuose (žr. Kun. 
Petras, Naktis— Autobiografiniai pokal
biai, P LB, Chicago, 1986) net pateikia 
mintį, jog „nenorint kyla įtarimas, kad 
padaromi tik keli pogrindinės spaudos 
egzemplioriai, siekiant išsiųsti juos į 
užsienį ir save išgarsinti“, (p. 209-210). 
Jis tvirtina taip pat, kad pogrindžio 
spauda yra primityvi“ (p. 210). Tra
diciniai ir aštuntasis LKBK-os tomas yra 

begalinių statistinių duomenų rinkinys. 
Čia, kaip ir ankstesniuose numeriuose bei 
tomuose yra surinkti visokiausio būdo 
bei turinio protestai, atviri laiškai, 
prašymai, reikalavimai, skundai ir 1.1. 
Na, o tokio žanro literatūra be abejo 
negali sudominti platesniojo skaitytojo. 
Susidaro įspūdis, jog Kronikoje skel
biama informacija liečia visada tuos 
pačius beveik žmones, kad tų pačių 
žmonių jinai yra rašoma, tų, pačių 
žmonių yra ir skaitoma. Štai ir šiame 
tome Jo Ekscelencijos vyskupo Julijono 
Steponavičiaus vardas yra minimas 26 
kartus, kunigų Jono Kastyčio Mat- 
uliono, Sigito Tamkevičiaus, Alfonso 
Svarinsko, Roko Puzono atitinkamai — 
35, 146, 130, 18 kartų, o nacionalinių 
veikėjų docento Vytauto Skuodžio 
Antano Terlecko, Juliaus Sasnausko 
atitinkamai 14, 13 ir 10 kartų.

Lietuvių pogrindinė spauda beveik 
niekad nėra kūrybinė spauda. Mažiausiai 
kūrybingumo randame Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikoje. Joje nerasi nei 
teologinių apmąstymų, nei rimtesnių 
apologetinių teiginių. Būdami toli nuo 
Romos ir visiškai ignoruojant Rusų 
Stačiatikių (Pravoslavų) teologinius 
pasiekimus bei veiklą (Maskvoje yra 
leidžiamas visiems prieinamas ir labai 
solidus žurnalas „Bogoslovskije trudy“ 
(Teologiniai darbai) ir bažnytinis „Žur- 
nal Moskovskoj Patriarchii“ (Maskvos 
Patriarchijos Žurnalas), Lietuvos 
dvasininkija apsiriboja emocine ir tautine 
„teologija“ tuo pačiu labai žeminant 
lietuviškosios dvasininkijos teologinį 
lygį. Ne kartą LKBK-a duoda mūšio 
lauko, lauko kuriame susitiko katalikiš
kųjų ir ateistinių priešininkų armijos.

Knygoje pasitaiko gana daug klaidų 
bei netikslumų. Neaišku, ar tai įvyko jau 
iš Lietuvos atėjusiuose originaluose, ar 
jau spausdinant ir redaguojant knygą 
Amerikoje. Petras Griškevičius pav. 
niekad nebuvo komunistų partijos 
generaliniu sekretorium Lietuvoje (p. 
490), bet jo atliekamos pareigos skam
bėjo taip: Lietuvos Komunistų partijos 
pirmasis sekretorius. VLKJS — nėra 
’’Vilniaus pedagoginio instituto specialus 
komitetas komunizmui nepalankiems 
studentams tvarkyti“ (p. 519), bet Visa
sąjunginė Lenino Komunistinio Jaunimo 
Sąjunga, gal tik šios organizacijos 
pareigos kartais būna „ateistinis ir 

komunistinis auklėjimas“. VAI — nėra 
Vyrausią autoinspekcija, bet Valstybinė 
Auto Inspekcija (p. 519), VRS — nėra 
Vidaus Reikalų Saugumas, bet Vidaus 
Reikalų Skyrius (ten pat), o VSK — nėra 
Vilniaus, bet Valstybės Saugumo Kom
itetas.

Nėra reikalo slėpti jog perspausdinama 
JAV LKBK-a yra pavėluotas leidinys ir, 
mano manymu, negali tarnauti infor
macijos apie katalikų gyvenimą Lietuvoje 
vieninteliu šaltiniu. Dažnai Kronika 
klaidina skaitytojus. Skyreliuose „Mūsų 
kaliniai“ ir „Lietuvi, neužmiršk!“ yra 
kalbama apie asmenis, kurie senų 
seniausia yra paleisti iš lagerių ir 
kalėjimų. Docentas Vytautas Skuodis jau 
gyvena Amerikoje ir važinėja po pasaulį 
su paskaitomis bei konferencijomis. 
Julius Sasnauskas, mano turimomis 
žiniomis, mokosi Kauno kunigų semi
narijoje, Antanas Terleckas grįžo Vilniun 
ir toliau kelia protestus bei de
monstracijas. Paleisti ir Jadvyga Beliaus- 
kienė, ir Mečislovas Jurevičius. Ir ar nėra 
tai apsurdiška, kada užsienio valstybių 
religinių bendruomenių šventikai bei 
tikintieji meldžiasi už kalinamuosius 
lietuvius katalikus tuo metu, kai jie jau 
seniai nebėra kalinami, o politikai, 
partijų prezidentai, parlamenterai ir 
kongresmenai siunčia tarybinei vyriau
sybei protestus dėl asmenų, apie 
kuriuos ji gali ramiausiai atsakyti, jog tai 
melas ir šie asmenys papraščiausiai nėra 
kalinami.

Tik ką viename paskutiniausių Vilniuje 
leidžiamo laikraščio „Tiesa“ numerių 
(nr. 118 (13737) 1988. 05 21 d.) savo 
straipsnyje „Skausmingi istorijos pusla
piai“ istorijos mokslų daktarė, profesorė 
Vanda Kašauskienė, Partijos istorijos 
instituto prie Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto direktorė, savo 
skaitytojams prižada, jog netrukus bus 
paskelbti duomenys apie įvykusius 
Lietuvoje pokario metais trėmimus, 
duomenys, kurie iš naujo bus ištirti ir 
nuodugniai išanalizuoti. Aš manau, kad 
ateis laikai, kada katalikų bendruomenės 
gyvenimas Lietuvoje irgi bus labai 
kruopščiai, be vienos ar kitos pusės 
emocinių perdėjimų, be prietarų išna
grinėtas, ir Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika be abejo suvaidins tose studijose 
savo svarbią rolę. Aš manau ir tai, jog 
tada, kai studija bus padaryta, kada ji bus 
paskelbta, ją galima bus ir į visas kitas 
kalbas išversti. Dabar gi, nepaisant viso 
svarbumo LKBK-a lieka labai siauros 
krypties dokumentų rinkinys, kuris gali 
būti panaudotas tik vidiniams reikalams.

„TARYBINIAI ŽURNALISTAI 
NUDANGINA 

LIETUVOS HIMNĄ

Tiesos korespondentui New Yorke, 
Viliui Kavaliauskui, nesiseka persiorien- 
tuot į „glasnost“ dvasią —jo straipsniai 
apie Amerikos „baisybes“ ir „buržuazinę 
išeiviją“ atrodo paimti iš 1950 ar 1970 
metų sovietinės spaudos. Gegužės 5 d. 
rašydamas apie balandžio mėn. Brookly- 
no Kultūros Židinyje įvykusį Vilniaus 
Jaunimo Teatro pasirodymą („Pirmasis 
vaidinimas — tautiečiams“), jis susidūrė 
su dygia problema: kaip paaiškint tą 
nemalonų faktą, kad jaunimiečiai drauge 
su žiūrovais sugiedojo Tautos Himną. 
Kavaliauskas tą problemą išsprendė 
pacituodamas dailininką V. K. Jonyną 
apie tai, kad aktoriai ir niujorkiečiai 
drauge užtraukė „Lietuva brangi“. 
Lietuvos Himnas dingo „atminties 
skylėje“...

Persispaudinęs „Darbininko“ straipsnį 
apie jaunimiečių viešnagę New Yorke, 
Čekuolio „Gimtasis Kraštas“ (nr. 22) 
Himno problemą „išsprendė“ jį pa
vadindamas „V. Kudirkos ’Tautiška 
giesme’.“ Tačiau tokia ji buvo ją 
išspausdinus 1898 m. Varpo 6 numeryje. 
Tapusi nepriklausomos (Čekuoliui „bur
žuazinės“) Lietuvos himnu, toji „giesmė“ 
įgavo naują prasmę, virto giliausių 
lietuvių troškimų, jų sudėtų ir tebe
daromų aukų ir Lietuvos valstybingumo 
simboliu. Lietuvių širdyse jis užima 
pagrindinę vietą, o Čekuolio minimas 
LTSR himnas, sukurtas okupacijai 
pateisinti, dings okupacijai pasibaigus, 
nepalikęs gilesnių pėdsakų. Ypatingomis 
progomis, kaip ir Vilniaus Jaunimo 
Teatro susitikime su išeiviais New Yorke 
ir Čikagoje lietuviai gieda ir giedos 
Lietuvos, ne LTSR himną. (Elta)

NAUJA — MONOGRAFIJA 
APIE ČIURLIONĮ

Jungtinėse Amerikos Valstybėse yra 
išleistas naujas monografinis veikalas 
apie lietuvių muziką ir dailininką 
Čiurlionį. Monografijos antraštė: „My- 
kalojus Konstantinas Čiurlionis — 
planetų muzikas“. Naujo anglu kalba 
veikalo autoriai yra trys Jungtinių 
Amerikos Valstybių mokslininkai: Prof. 
Alfred Erich Senn, pateikia biografinę 
studiją: „Čiurlionio dvasinių kontinentų 
ieškojimai“. Rusų meno specialistas prof. 
John Bowlt, rašo apie „Čiurlionio 
vizualinį, meną. Lietuvė muzikologė 
Danutė Staškevičiūtė yra autorė studijos 
„Čiurlionio muzika jo laikais“. 121 
puslapio monografiją apie Čiurlionį 
išleido „Oriental Research Partners" 
leidykla.

GEDIMINAS ŠL1KAS

KRUVINA VASARA
APYSAKA-ROMANAS

(Tęsinys 59)

Taip ir stovime — kas atsišliejęs prie kokio medelio, kas tiesiog 
pakrūmėje. Aplink mus sučiulba, suulba ryto paukščiai, kiekvienas 
sveikina patekančią saulę jam būdinga dainele, skambia muzika, kurią 
vienu dirigento lazdelės mostelėjimu iššaukė nematoma ranka.

Atsirėmiau kiek į jauną, plonytį berželį. Jis linksta, pasiduoda 
nugaros spaudimui ir aš kiek linguoju su juo. Nuovargis ir alkis ima 
pamažu smelktis į visą kūną. Iš pelkės, iš miglos staiga prieš mane išnyra 
kūčių stalas gimtuose namuose. Ir ko čia nėra: virta, troškinta, kepta, 
rūkyta žuvis; žuvis pomidorų ir garstyčių padaže, šalta, nuostabių žolių 
ir kiaušinių įdaru pripildyta lydeka. Stalo vidury didžiulis, juodas, 
blizgantis ungurys, kurį kiekvienais metais iš Klaipėdos atsiųsdavo tėvo 
draugai. Čia pat rausvai gelsvos marinuotos rudmėsės su mažais 
svogūnėliais, didžiuliai, storapilviai baravykai, virti, ilgai išgulėję 
saldžiame vyno acte ir dabar užpilti tiršta grietine, papuošti keptų 
svogūnų skridiniais. Netoliese garuoja tradicinė mamos sriuba — 
karštas, stiprus daržovių sultinys, o jame plaukioja mažyčiai virtinukai: 
tešla, pripildyta ne mėsa, o džiovintais kapotais grybais, prieskoniais, 
svieste keptomis šaknelėmis, kurių gaminimo paslaptį težinojo tik viena 
mama... Paimi tokį virtinuką, o jis ištirpsta tarp gomurio ir liežuvio 
palikdamas nuostabų grybų kvapą burnoje. Nestinga čia ir didžiulio 
dubens su raugintų kopūstų, raudonų burokėlių, pupelių bei silkės 
gabalėlių mišraine. Vienas stalo kampas pilnas indų bei indelių su 
keptais obuoliais, pudruotais cukrumi ir cinamonu; cukruje virtomis 
kriaušėmis, virtais kviečių grūdais su medumi... O kas suskaičiuos tuos 
kalnus nepaprastai kvapnaus ir trapaus pyrago su kuriuo užsikandi tas 
visas žuvis, žuveles, grybus ir mišraines...

Bemąstydamas tikrai nuryju seilę ir mano alkis dar labiau 
padidėja. O ir snaudulys ima merkti akis. Rytinė paukščių daina 
palengva ima mane užliūliuoti, vesti kažkokiom nežinomon karalystėn, 
kurioje stalai lūžta nuo valgių ir gėrimų, kur nuostabiai raudona saulė 
barsto žemėn aukso gabalus, o aš lenkiuosi ir renku, renku juos...

Kažko išsigandęs ar nelauktai pažadintas suklinka perkūno oželis, 
tas pelkių ir raistų paukštis ir jo nemalonus riksmas staiga pažadina 
mane iš mieguisto apsvaigino.

Prieš mano akis raudonuoja ne tik dangus rytų pusėje, bet ir Agnės 
lietpaltis. Ji stovi įbridusi į aukštą žolę, rankomis spausdama palto 
atlankus ant krūtinės. Šalia jos dairosi Kurtas. Jo automato vamzdis 
nepasisuka niekur nuo kairiosios Agnės alkūnės. Ryto aušra vis 

skaisčiau nušviečia jos veidą, kuris neprarado išdidaus grožio. Tik jos 
paakiai visai sutamsėjo, o skruostus vis dar drėkina ašaros.

Stropiai rinkdama lietuviškus žodžius, mikčiodama ji staiga tyliai 
kalba mano pusėn:

— Aš nepasakiau, kad ne taipjau toli ir Zaborskių pieva...
— Kokia pieva?
— Graži, lygi pieva tarp Smirmės pušynėlio ir Augustavo girios 

pakraščio. Mes esame tame girios pakraštyje...
— Ir kodėl jūs man tai pasakojat?
— Albertas sakė, kad jei atskris lėktuvas, tai nusileis toj pievoj.
— Albertas, jūsų mylimasis? — nesidrovėdamas sviedžiu Agnei.
— Ne mylimasis... nors — ir kalbėjo apie vedybas, bet man jis tik 

draugas, pažįstamas.
— Geras draugas su peiliu rankovėje...
—Jūs čia svetimi, tarnaujat vokiečiams. O jis savas, ginasi nuo 

jūsų.
— Ką dar pasakojo tas... gynėjas?
— Siūlė eiti su juo... jis gausiąs pinigų už tą vokietį belaisvį.
—O kur yra tas belaisvis?
— Pas... pas... Stavrovskį...
— Kiek aš žinau Stavrovskis jau gavo tokį užmokestį. Prie ko čia 

Albertas?
—Aš nežinau... ne viską žinau...
— Was sagt šie? Ką sako ji? — griežtai pertraukia mus Kurtas. 
—Netoliese esanti pieva, kurioje būk tai gali nusileisti lėktuvas.
—Aha, pagaliau prabilo gražuolė,— piktai murma Povilas. — 

Tačiau aš neprisimenu, kad šiose apylinkėse gyventų kokie Zaborskiai.
— Atrodo tu daug ko neprisimeni. Kada gi buvai šiose vietose 

paskutinį kartą? — klausia jį Balys iš pakrūmės.
— Dar vaikas...
— Vaikas! Žmoguti, juk per tiek daug laiko galėjo išdygti ne tik 

Zaborskių vienkiemis.
—Tu teisus, — nusileidžia Povilas. — Ta ranka... Prakeiktas 

niekšas! Neveltui jį Maironis vadino arkliavagiu...
— Mūsų kelias nebuvo veltui, — samprotauja Kurtas. — Jei pieva 

tinka nusileidimui, tai ir karininką atgabens čionai...
Kol mes aiškinamės, Mykolas apvaikšto pelkės kraštą ir suradęs 

tarp dviejų kupstų vandens praplaišą, nusiima savo krepšį. Jame jis turi 
ir apvalų veidroduką, ir nedidelį skustuvėlį. Štai kodėl jo veidas vis 
šviežias ir dailus —jis skutasi kiekvieną rytą. Ir nesvarbu kur jį rytas 
užklupo: mieste ar pelkėtame raiste.

— Ei, Tomai! — mosteli jis man. — Eikš, nusiskusk ir nusiprausk. 
Apšepęs ir užsimiegojęs — ne žvalgas!

Pritūpiu prie apvalaus veidrodėlio, kurį Mykolas labai mikliai 
pritvirtino prie alksnio šakelės. J mane žvelgė labai liesas, saulėje 
nudegęs ir ... visai svetimas veidas. Ar mama mane dar pažintų?

Pasilenkiu, rieškučiomis pasemiu skaidrų, bet kiek puvėsiais 
kvepiantį vandenį ir visai akimirkai įsikniaubiu į savo saują. Vanduo 
šaltas, gaivus ir savo šviežumu galutinai nugena svajones apie užkrautą 
puotų stalą, apie nuostabius gėrimus ir puošnią, minkštą lovą.

Besiprausiant miškas aplinkui vis labiau šviesėjo, vis labiau retėjo 
migla, savo skraiste supusi pelkę. Aušo nauja diena ir tik likimas 
težinojo kur dar šiandien vedė tas manosios vasaros kelias.

12

Tu žmones sutinki... ir nieko — 
Vardai išdyla pakelėj...
Tik meilės varda lieka 
Šalikelės gėlėj...

G.Š

Drauge su Mykolu gulime už akmenų krūvos netoli duobėto, 
seniai bevažinėto kelio, kuris už Smirmės pelkės skleidėsi į dvi šakas: 
viena vedė kiek kairiau,buvo visiškai išmalta dar naktį pravažiavusių 
tankų vikšrų; kita sukosi į trobesių gruopę, kurie taikingi, tylūs ir rimti 
snaudė tarp kelių didokų pušaičių, kelių eglių ir kelių, aukštų, lieknų 
berželių. Agnės žodžiais tai turėtų būti Zaborskių vienkiemis.

Gulime ir atidžiai stebime tą kiemą. Mykolas turi žiūronus. Ir 
labai gerus. Kalbėdamas apie juos vis negaliu nesistebėti jo brezentinio 
krepšio talpumu jame ne tik tualetiniai reikmenys, baltinių atsarga, 
bet ir žiūronai, ir kelios dešimtys šovinių jo automatui.

Pirmieji, ryto saulės spinduliai dabar nužėrė visą aplinką ir jų 
šviesa tokia džiugi, tokia miela, jog nejučiomis pamiršti nakties 
įvykius, tą kankinančią nežinią ir tą alkį, kuris vis negailestingiau 
smelkiasi į skrandį.

Tanki giria dabar dungsojo prie kelio šakos, vedusios kairėn. Už 
vienkiemio trobesių, ryto saulės nušviestas, žaliavo nedidelis 
pušynėlis, už jo vėl lapuočių grupė. Didokas protarpis tarp girios ir 
pušynėlio buvo apaugęs vienišais medžiais: keliais plačiai 
išsikerojusiais ąžuolais ir keliomis didingomis eglėmis. Šiaip visas 
protarpis buvo apžėlęs išdžiūvusia ar dar žaliuojančia žole, naujais, 
dar menkučiais drebulių jaunikliais. Ir kaip tik tas protarpis, virš jo 
kybantis didžiulis gabalas rausvai nusidažiusio dangaus veikė taip 
raminančiai, skleidė viltingą žavesį, vertė džiaugtis, kad paslaptinga, 
grūmojanti giria bent akimirkai liko mūsų užpakalyje.

Netoli akmenų krūvos, mūsų kairėje žiovavo asiūkliais ir vilko 
uodegomis apžėlusi kūdra, kurioje vienkiemio gyventojai kadaise 
merkė linus — net keli visai išdžiūvę, išbalę to augalo pluoštai gulėjo 
pamiršti ant kūdros krašto. (Bus daugiau)
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Zenonas Ivinskis

VILNIUS LIETUVOS PRAEITYJE
Vargu galima rasti kitą tokį miestą, 

kuris taip neatjungiamai būti suaugęs su 
viso krašto istorija. Vilnius ir jo kraštas 
organiškai yra susijęs su visos didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos istorija. Jo 
praeitis yra tik dalis anos garsiosios 
valstybės istorijos. Štai, ne kur kitur, o 
Vilniaus krašto plotuose kūrėsi Min
daugo valstybė. Todėl XII-jo — XIII-jo 
amžiaus Lietuvos, kurią rusų metraščiai 
vadina „Litva“, branduolys yra didesne 
dalimi Vilniaus žemių plotai. Ir Min
daugo, to pirmojo ir paskutinio Lietuvos 
karaliaus, ir jo įpėdinių tėviškės sritys, iš 
kurių jie savo valdžią skleidė svetur, buvo 
ne kur kitur, o šitame krašte, o jų sostinė 
Kernavė — prie Neries. Garsioji 
Gedimino giminė, kuri ne tik Lietuvai ir 
Lenkijai, bet ir kitiems kraštams davė 
savo valdovų, yra kildinama taip pat iš 
šito krašto. Klaidingai aiškinantis šalti
nius ligi šiol, dažnai yra manoma, kad 
Gedimino, to Vilniaus įkūrėjo, giminės 
pradžia yra Žemaičiuose. Bet žemaičiai 
tada dar gyveno savitą, beveik autono
minį gyvenimą, kuris uždėjo savo ant
spaudą ir tolimesnėje jų istorijoje 
didžiojoje kunigaikštijoje. Kadangi Gedi
mino savosios žemės buvo Vilniaus 
krašte, kūrė jisai ir pilis šituose plotuose. 
Apskritai, daugelis žymesnių Lietuvos 
pilių, pradedant Gedimino pastatytais 
Trakais ir baigiant nebežinomo vardo 
piliakalniais, yra Vilniaus žemėse. Jau to 
fakto pakanka įrodyti, kad tas visas 
kraštas XIII-XIV amžiuose buvo ne
abejotinai lietuviškas.

Gediminas įkūrė ne tik Trakus 
Gražioje ir strategiškai parinktoje vietoje 

| ant kalno, kur Neris susibėga su Vilna, 
j kunigaikštis pastatė pilį, kuri buvo 
pavadinta Vilniaus vardu. Deja, istorija 
mums pašykštėjo daugiau žinių. Mes 
nežinome tiksliai nei datos, nei kitų 
aplinkybių. Vilniaus įkūrimas yra api
pintas gražiomis, bet, rodos, ne anksčiau, 
kaip XVI amžiuje atsiradusiomis legen
domis. Tačiau neabejotinai tikra yra tiek, 

(fed jau 1323 metų pavasarį Gedimino į 
Į krikščioniškąjį pasaulį išsiųsti laiškai yra 
['surašyti jo sostinėje Vilniuje. Pačiuose 
[laiškuose apie tai pasakyta. Vadinasi, 
į 1323 m. Gedimino sostinė jau buvo 
I Vilniuje. Tuose laiškuose valdovas mini, 
į kad Vilniuje esanti krikščionims pasta- 
| tyta ir bažnyčia. Vilnius turėjo būti tada 
[jau ne tik paprastas piliakalnis su pilies 
Į statybomis jo viršūnėje, bet žymesnis 
[žmonių susibūrimo centras.
Į Nors mums Gedimino sostinės įkū- 
I rimo aplinkybės nebėra žinomos, kad ir 
Ikaip besistengtume tą nežinios miglą 
[praskleisti, tačiau labai aišku, kad nuo to 
[didžiojo kunigaikščio laikų Vilnius 
Į palieka visiems laikams Lietuvos sostinė. 
[Tarp Vilniaus, Trakų ir kitų Lietuvos 
[ kunigaikščių dvarų tuoj aiškiai nusistato 
šiokie santykiai, kas sėdi Gedimino 
paliktajame Vilniuje, tas yra didysis 
Lietuvos kunigaikštis. Vilnių valdyti 
reiškė turėti kitų kunigaikščių pripa
žinimą ir autoritetą jų akyse. Todėl 
[Jaunutis, kuriam tėvas Gediminas buvo 
[pavedęs didžiojo kunigaikščio valdžią, 
[t.y. Vilnių, savaime tos valdžios neteko, 
[kai iš Vilniaus buvo išvarytas. O Algirdas 
(jo vietoje tik tada galėjo pasivadinti 
j didžiuoju kunigaikščiu, kai užėmė Vilnių, 
[nors anksčiau buvo valdęs žymias žemes 
rytuose. Lygiai tas pat su Kęstučiu. 
Didžiojo Kunigaikščio titulą jis turėjo 
nuo tada, kai už dėjimąsi su kryžiuočiais 
atėmė iš Jogailos Vilnių, t.y. 1381 m. Tik 
Vilniuje sėdinčio kunigaikščio kiti 
privengė ir jį pripažino didžiuoju. Šitaip 
Vilnius paliko Lietuvos sostinė ligi pat 
politinio Lietuvos didžiosios kunigaikš
tijos gyvenimo galo, t.y. ligi 1795 metų. 

[Nors nuo XV-jo amžiaus pusės didieji 
į Lietuvos kunigaikščiai, ant savo galvos 
[ turėdami ir Lenkijos karūną, savo sostinę 
nukėlė į tolimą Krokuvą, tačiau Vilnius 

j vis tiek buvo Lietuvos sostinė. Ne vien dėl 
to, kad čia stovėjo puošnūs didžiųjų 

[kunigaikščių rūmai, bet natūraliai 
[Vilnius ir toliau paliko vis ano meto 
Lietuvos politinio ir visuomeninio 

^gyvenimo centru.
Dažnai sostinės turi įvairių tautų 

(mišinio, nes į jas telkiasi iš visur įvairūs 
[gyventojai. Ir Vilniuje ilgainiui ėmė rastis 
svetimo elemento, bet kaip rodo sąrašai, 
inventoriais vadinami, XVI amžiuje 
Vilniaus miesto gyventojai amatininkai 
buvo daugiausia lietuviai. Ligi pat 1737 

metų Vilniuje dar buvo sakomi lietuviški 
pamokslai. Vadinasi, buvo dar kam jų 
klausyti.

Kai kurių Vilniaus krašto plotų 
sugudėjimas ir sulenkėjimas yra re
zultatas tam tikrų aplinkybių, kurios 
lietuvių tautai ilgainiui taip nepalankiai 
susidėjo. Tame krašte per vėlybesnius 
šimtmečius susidūrė ir maišėsi dvi 
skirtingos kunigaikštijos gyventojų dalys, 
būtent, lietuviai ir gudai. Tas susidūrimas 
ir mainymasis nebuvo lietuviams pa
lankus. Todėl jų etnografinė siena rytuose 
vis mažėjo ir traukėsi. Dar XIII-XIV 
amžiuose Nemunas pietuose buvo tarp 
lietuvių ir rusų lemianti riba. Volinijos 
kronika sako apie Mindaugo sūnų 
Vaišvilką, kad jisai, ant Nemuno kranto, 
tarp Lietuvos ir Naugarduko, pasistatęs 
sau vienuolyną. Tokiu būdu Nemuno 
aukštupys buvo siena tarp tikrosios ir 
rusiškųjų kunigaikštijos žemių. De
šiniajame Nemuno krante jau buvo 
„Litva“. Toliau, pavesdamas 1387 m- 
Lietuvą Skirgailai, Jogaila tiksliai sumini, 
kokias žemes jis savo broliui paveda. 
Tarp kitko figūruoja „na russkoj 
storonie“ (rusų pusėje) Lebedžių vals- 
čiukas su aplinkiniais kaimais. Jis yra 
Ašmenos ir Vileikos apskričių sienos. 
Vadinasi , XIV amžiaus gale, visa, 
Ašmenos apskritis, kurioje dabar daug
iausia gyvena gudai, buvo dar visai 
lietuviška. Lenkiškojo arba teisingiau 
lenkiškai kalbančiojo elemento visas 
Vilniaus kraštas tada dar nepažino. Tas 
elementas yra ne aborigeniškas, t.y. ne 
vietinės kilmės. Tas elementas yra taip 
pat lietuviams nepalankaus proceso 
padaras. Lenkiškai kalbantieji Vilniaus 
krašte yra atsiradę paprastos kultūrinės 
penetracijos, sąmoningos kolonizacijos, 
o ypač lenkėjimo keliu, kurio svarbiausi 
veiksniai buvo du: bajorų dvarai ir ypač 
vietinės žmonių kalbos nemoką dvasinin- 
kai.Tas sulenkėjimas yra dar, palyginti, 
ne senos datos. Iš XVI-XVII amžiaus 
inventorinių sąrašų galima lengvai 
atskirti lotyniškai krikštytų lietuvių 
vardus nuo pravoslaviškų vardų. Kaip 
kompaktinė masė lietuviai tada gyveno 
ištisai T raku ir Vilniaus apskrityse, Lydos 
apskrities šiaurinėje dalyje (be pačios 
Lydos), Ašmenos apskrities vakarinėje 
juostoje (be pačios Ašmenos), o visa 
Švenčionių apskritis, išskyrus šiaurės 
rytų kertę tarp didžiojo Naručio ir Neries, 
kaip tada, taip dabar pasiliko lietuviška. 
Tai yra didžiausias lietuvių masyvas 
Vilniaus krašte, kuris nusitęsia į rytus ligi 
Apso, Pelekų, Vidžių, Tverečiaus, Adut
iškio, Kamajų. Deja, tik nedidelė dalis 
Švenčionių lietuvių ploto įeina į naujas 
Lietuvos rytines sienas, gautas 1939 m. 
spalio 10 d. Tai bus grynai lietuviškos 
parapijos, kaip Kaltanėnai, Linkmenys, 
Švenčionėliai, Palūšė, Kazitiškis, Dūkš
tas ir dalis Rimšės parapijos.

Švenčionių ploto lietuvių elementas 
yra dar XIX amžiaus pradžioje susisiekęs 
su kitu lietuvių gyventojų masyvu nuo 
Marcinkonių per išlikusias arba lenki
namas lietuvių kalbos salas Dubyčių, 
Rodunę, Eišiškes, Asavą, Žirmūnus, 
Beniakainį, Dieveniškį, kylant toliau į 
šiaurę. Tai bus tas antrasis lietuvių kalbos 
masyvas, kuris per Gervėčių — Varnėnų 
lietuvių kalbos salą turėjo susisiekti su 
Švenčionių lietuvių plotais. Dar XIX 
amžiaus pirmoje pusėje, kaip matyti iš 
Korevos, Balinskio, Lebiodkino darbų ir 
statistinių tyrinėjimų, svetimojo elemento 
juosta apie Vilnių buvo daug siauresnė. 
1861 m. Koreva priskaitė prieškarinėje 
Vilniaus gubernijoje 46 proc. lietuvių, 
lenkų tik 12 proc., gudų 27,8 proc., o 1897 
m. pravestasis oficialusis Rusijos gy
ventojų surašymas toje pat Vilniaus 
gubernijoje berado lietuvių 17,5 proc., 
t.y. du kartus mažiau, tuo tarpu 
svetimojo elemento du kartus daugiau — 
lenkų 24 proc. ir gudų 50 proc. Vadinasi, 
didelis sugudėjimas ir sulenkėjimas įvyko 
spaudos uždraudimo metu, ypač kai 
trūko lietuviško knygos. Todėl klaidinga 
būtų galvoti, kag lietuvių kalbos 
nebevartojimas ano ploto gyventoją tuo 
pačiu jau visada turi automatiškai 
išbraukti iš lietuvių skaičiaus. Itališkai ir 
prancūziškai kalbą šveicarai jokiu būdu 
dar savęs nelaiko prancūzais ar italais, 
nes kalbos vartojimas dar nėra galutinis 
tautybę apsprendžiąs veiksnys.

Vilniaus krašto istorijoje daug svar
besnis veiksnys yra tai, kad tas kraštas

Ok. Lietuvos Kultūros Fondas
Romas Šileris

Praeitų metų gegužės-birželio mėnesį 
pagal Maskvos nurodymą, Vilniuje 
įsikūrė sąjunginio „Kultūros Fondo“ 
kopija, pasivadinusi „Lietuvos Kultūros 
Fondas“, kuriam pirmininkauja pro
fesorius Česlovas Kudaba

Kam ir kodėl toks Fondas Lietuvoje 
reikalingas? Lietuvos laikraščiuose skai
tome, kad Lietuvos kultūra bendrai yra 
pasiekusi aukščiausį lygį ir yra aprūpinta 
visakiariopai iš valstybės iždo. Pasirodo 
— reikalai su Lietuvos kultūra jau ne 
tokie rožiniai. Reikia vistiek pinigų, o 
tam sumedžioti geriausiai tinka Fondas ir 
dar pavadintas „Lietuvos Kultūros“ var
iu. Nėra mums čia išeivijoje esantiems ko 
šaipytis iš padėties į kurią pakliuvo Lie
tuva ir lietuviai dėl mums žinomų istori
nių priežasčių ir kokią žalą ir dar tebeda
ro besitęsianti rusiškoji okupacija. Gali
ma drąsiai tvirtinti, kad beveik visi lietu
viai, gyvendami krašte ar užjos ribų, myli 
ir gerbia lietuvių kultūrą. Prisidėti prie 
Lietuvos kultūros išlaikymo ir klestėjimo 
būtų garbinga pareiga, o tam tiktų — iš 
pirmo žvilgsnio žiūrint — kaip tik „Lietu
vos Kultūros Fondas“. Bet... daug klau
simų ir neaiškumų iškyla perskaičius š.m. 
„Gimtojo Krašto“ 13 nr. pasikalbėjimą 
su „Lietuvos Kultūros Fondo“ valdybos 
pirmininko pirmuoju pavaduotoju Geri
mantu Tarvydu.

Išryškėja, kad „Lietuvos Kultūros 
Fondas“ yra Maskvos „Sovietinio Kul
tūros Fondo“ padalinys. Tai paliudija 
Tarvydo atsakymas į Lietuvos žemės 
ūkio akademijos studentų bei Melioraci
jos ir vandens ūkio ministerijos Žemuti
nės pilies atstatymo rėmėjų grupės klausi
mus. Jis sako: „Tada, kai pinigai aukoja
mi apskritai Kultūros fondui nenurodant 
konkretaus tikslo, o norint paremti mūsų 
šalies (Sovietinę — R.Š) kultūrą, dalis 
lėšų (nuo 15 iki 20 proc.) gali būti 
perduoti į Tarybinį kultūros fondą. (Šis 
fondas nuolat finansuoja LKF — esame 
gavę keleriopai daugiau, nei esame 
įnešę)“. Deja, Tarvydas nemini 
konkrečių skaičių, kad būtų galima 
žinoti, kiek Maskva gavo pinigų skirtų 
„Lietuvos Kultūros Fondui“.

Šalia bendros LKF banko sąskaitos, 
Tarvydas nurodo ir atskirą banko sąskai
tą, kuri yra skirta Vilniaus Gedimino 
Aukštutinės ir Žemutinės pilies atstaty
mui. Jis tvirtina, kad ši sąskaita yra 
Maskvos neliečiama.

Kaip iš pasikalbėjimo išryškėja, pakol- 
kas atskirų, Maskvos neliečiamų, sąskai
tų banke projektams: 16 Lietuviškai divi
zijai įamžinti, Rasų ir Bernardinių kapi
nių Vilniuje tvarkymui bei Kernavės ar- 
cheologininiams tyrinėjimams ir muzie
jaus statybai ir 1.1., dar nėra. Jis siūlo, ant 
perlaidos užrašyti tikslą, kam pinigai 
skiriami. Tada aukotojas gauna padėką.

Visai nesuprantama, ar pinigai vartoja
mi nurodytam tikslui, kai skaitome Tar
vydo sekančius sakinius. Kyla net įtari
mas: „Kultūros fondo buhalterija užre
gistruoja kiekvieno siuntėjo pavardę, do
vanotą pinigų sumą ir tikslą, kuriam jie 
skirti. Šį įnašų žurnalą tvarko fondo 
vyriausioji buhalterė Janina Minkelienė. 
Paskambinę jai telefonu 61-09-19 visada 
galite pasitikrinti, ar fondui dovanoti pi
nigai jau įregistruoti, kokiam tikslui skir
ti“. Pagal mano supratimą, Tarvydas siū- 

geopolitiniu, administratyviniu, politiniu 
ir kultūriniu atžvilgiu buvo ne tik su visu 
Lietuvos kūnu suaugęs, bet visada išliko 
ir jo centras. Ar ne Vilniuje buvo išleistas 
Lietuvos statutas, ar ne Vilniuje išspaus
dinta pirmoji lietuviška knyga D. 
Lietuvoje, būtent, Daukšos katekizmas 
(1595). Ar ne Vilniuje įkurta du šimtu 
metų gyvavusi Akademija. Ar ne Vilniuje 
pagaliau formavosi tautinis lietuvių 
atgimimas ir po spaudos atgavimo ėjo 
pirmieji laikraščiai (Vilniaus Žinios, Viltis 
ir kiti). Vilniuje taip pat rinkosi Didysis 
Vilniaus Seimas. Jame koncentravosi per 
Didįjį karą Lietuvos atstatymo mintis, 
jame įvyko 1917 m. lietuvių konferencija, 
jame veikė tos konferencijos rinktoji 
Lietuvos Taryba, Vilniuje paskelbė ji ir 
Vasario 16 d. aktą ir 1.1. Nepertraukiama 
faktų grandinė iš praeitis į dabartį saisto 
Vilnių su naująja Lietuvos valstybe. 
Niekada Vilnius dirbtiniu būdu, ar jėgos 
teisės aktu nagali būti išbrauktas iš 
lietuvių tautos gyvenimo ir jos istorijos.

Vilniui dabar vėl skirta vaidinti tą 
istoriškąją misiją, kurią jis turėjo per 
amžius. (LKMA) 

lo lietuviams būti labai atsargiems, kad 
Maskva negautų nė kapeikos...

Iš mūsų tautiečių užsienyje „Kultūros 
Fondas“ norėtų gauti pinigų valiuta. 
Tam tikslui yra įsteigta bendroji sąskaita 
sovietų banke, kuris prekiauja su už
sieniu. Bet čia iškyla gana daug klausi
mų. Teko kalbėtis su tautiečiais, kurie 
norėtų prisidėti prie „Lietuvos Kultūros 
Fondo“ projektų, bet nenori, kad jų 
sunkiai uždirbtais pinigais pasinaudotų 
Maskva. Tai visai neįmanoma legaliom 
priemonėm. Nes kaip žinoma, sovietiniai 
užsienio bankai neduoda palūkanų, bet 
atitraukia kas met 2 proc. nuo sumos.

Nėra aišku, ar „Lietuvos Kultūros 
Fondas“ gali disponuoti valiuta be Mas
kvos ir kiek jie už paslaugą moka.

Nėra aišku, kokiu kursu keičiama į 
rublius, nes čia yra labai daug variantų.

Labai brangiai kainuoja skambučiai 
Minkelienei, o dovanojimo blankų gali
ma gauti tik „Lietuvos Kultūros Fonde“.

Galop, galėtume sakyti „persitvarky
mas“ vyksta, žmonėms sukeliamos viltys, 
virginami tautiniai jausmai, bet jeigu gi
liau pasižiūrima į reikalą, lieka viskas po 
senove. Vienas tautietis būdamas Vilniuje 
užsuko į „Lietuvos Kultūros Fondą“, 
norėjo atiduoti auką, bet pamatęs, kad 
toj įstaigoj darbo metu visa krūva dar- 
duotojų iš nuobodumo šaškėmis žaidžia, 
apsisuko, nepalikęs pinigų. Nuėjo į arti
miausią bažnyčią, atidavė ten, nes jo ma
nymu, jo pinigas bus geriau investuotas.

VILNIAUS RADIJO PASIKLAUSIUS
Vartant laikraščius gaunamus iš 

tėvynės matyti, kad, paveikti dabartinių 
pasikeitimų Sovietų Sąjungoje jie pasi
darė, taip sakant, „paskaitomi“. O kaip 
gi šiandien atrodo radijo laidos skirtos 
mums iš Vilniaus?

Čia taip pat įvyko pasikeitimų. 
Malonu, kad iš ten dabar galima išgirsti 
laidas, kur mūsų tautiečiai išreiškia savo 
jausmus, kuriuos niekam nepavyko 
nuslopinti per tuos „tarybinius“ laikus.

Štai čia tiktai vienas pavyzdys:
Žurnalistė Roma Pakėnienė kalbėjosi 

su žymiu profesoriumi, filosofijos mokslų 
daktaru Jokubu Minkevičiumi. Ji pa
klausė, ką profesorius galvoja apie tautos 
istorinę atmintį, kuri yra taip svarbi 
tautinės sąmonės atgimimui ir jos 
vystymuisi. Dabartiniai procesai Lie
tuvoje ir visoje Sovietų Sąjungoje leidžia 
tikėtis, kad gali atsirasti didesnių laisvių 
vystant tas perspektyvas.

Filosofijos mokslų daktaras Jokūbas 
Minkevičius, kalbėdamas per Vilniaus 
radiją ta tema tarp kitko pasakė, kad 
„tautos istorinė sąmonė šiandien pasi
darė jautri. Tai liudija palankų poslinkį“.

„O juk kaip mes elgėmės su ta istorija? 
Mokyklose kiek jos mažai buvo. Aš 
prisimenu mane anūkas pakvietė į savo 
klasę. Berniukas, rodydamas į Lietuvos 
istorijos vadovėlį, paklausė: „O kodėl 
tokia plona mūsų istorija?“.

„Istorija mūsų tai neplona, tiktai 
istorijos viršininkai būdami per stori šitos 
istorijos nepaisė. Jiems atrodė, kad iš 
istorijos gali kilti nacionalizmas.

Nacionalizmas ne iš istorijos, o iš 
istorijos nežinojimo, iš istorijos iškrai
pymo, falsifikavimo ir nutylėjimų ir, 
svarbiausia, iš draudimų gali kilti. Tabu 
/isokiems istorijos reiškiniams, faktams 
ir žmonėms iš tikrųjų, ir yra nacionaliz
mas. Nacionalizmas yra tautos savigyna. 
O šitą ir reikia suprasti. Tai yra, visų 
pirma, mėginimas atsispirti kažkam, kas 
prieštarauja nacionaliniams interesams, 
savigarbai, nacionalinei sąmonei. Tas 
reiškinys gali įgauti ir neigiamą aspektą.

Kalbant apie istorinę atmintį reikia 
pasakyti, kad tauta negali būti pilna- 
kraujiška be savo istorinės atminties. 
Kodėl taip pašlijo daugelis mūsų žmonių 
morališkai? Dėl to, kad ta istorinė 
atmintis tokia trumpa ir dažnai ji būna 
deformuota, nėra pagarbos paminklams, 
nėra pagarbos gamtai kurioje žmonės 
gyvena.

Gamta, jei ji yra apgyvendinta vienos 
ar kitos tautos ir turi savo teritoriją, tai 
jau šita gamta nebėra neutrali tautos 
atžvilgiu, ji yra etniškai paženklinta, kad 
ji yra, būtent, tos tautos. Todėl aš visada 
sakau, kad mūsų lietuviška gamta yra 
maironiška gamta, yra čiurlioniška 
gamta, yra Žmuidzinavičiaus gamta. 
Mūsų muzika yra gamta, štai kas yra 
mums gamta!

2000
Baublys Jaruzalėje, Lūža, 

Premija Jaunimui, Holocaust, 
Wojtyla,

1978 m. sausio mėn. „E.L.“ rašo apie 
Rosčio Baublio vizitą Jaruzalėje, praė
jusių m. lapkr. 9 d. To vizito tikslas yra 
aktualus ir šiems laikams, kada lietuvių 
tauta yra kaltinama karo laiko nusikal
timais prieš žydus. Rostis buvo ten 
pakviestas priimti specialius pažy
mėjimus ir medalius jo broliams dr. 
Petrui ir inž. Sergiejui bei jo žmonai 
Jadvygai Baubliams (abu šie žydų 
gelbėtojai jau yra mirę). Jiems atstovauti 
buvo pakviestas londoniškis brolis 
Rostis, kuris, dėkodamas už brolių 
pagerbimą, pridėjo, kad , Jie padarė tai, 
ką kiekvienas doras žmogus privalo 
daryti visur ir visada“. Iškilmėse 
dalyvavo ir kalbėjo Baublių šeimos dėka 
išgelbėtieji.

Vasario mėn. 21 d. nr. pranešama, kad 
sunkiai susirgo „E.L.“ redaktorius 
Juozas Lūža (tik tada buvo sužinota, kas 
yra redaktorius. — MB). Kadangi 
redaktoriui ir išėjus iš ligoninės reikės 
ilgesnio poilsio, laikraštį redaguos 
Redakcinė Komisija. Juozas Lūža mirė 
bal. 4 d., dar nesulaukęs 67 m. amžiaus. 
„E.L.“ pirmame puslapyje įsidėjo labai 
jautrų atsisveikinimą su „veikliu že
maičiu“. Keliuose „E.L.“ numeriuose 
pasirodė skelbimai, ieškant laikraščio 
redaktoriaus, bet iš laikraščio taip ir 
nesužinojome, kas buvo paskirtas į tas 
pareigas.

Gegužės mėn. P. B. Varkala rašo, kad 
Juozo Lūžos atminimui jis skiria 700 
svarų literatūrinę žurnalistinę premiją 18- 
28 metų jaunuoliui-ei. Į premijos skyrimo 
komisiją siūlo K. Barėną ir R. Spalį, kurie 
turėtų pasirinkti trečią narį, bet jau liepos 
4 d. K. Barėnas rašo, kad „komisijon 
negalėsiąs įsijungti“. Prie premijos vėliau 
dar prisidėjo dr. J. Pečiulionytė 50 sv. Į 
premijų komisiją įėjo R. Spalis, J. 
Vilčinskas ir P. B. Varkala. Pirmoji 
premijos dalis išmokėta per IV PLJ 
kongresą Londone liepos 18 d. ir 
laimėtojais buvo Jonas Podvoiskis, 
Kęstutis Ivinskis ir Ona Virbickaitė. 
Jaunimo kongresą, kurio dalis vyko 
Vokietijoje, „E.L.“ aprašo keliuose 
numeriuose, ir duoda kiek statistikos: 
stovykloje Londone dalyvavo 435 
jaunuoliai-ės iš 13 kraštų, koncerte 
dalyvavo apie 1000 (bilietų parduota 
900), baliuje-šokiuose virš 700, o vysk. 
Deksnio pontifikalinėse mišiose dalyvavo 
virš 1000.

Rugsėjo mėn. „E.L.“ aprašo Britanijos 
televizijoje rodytą „Holocaust“ filmą ir 
po to sekusias diskusijas, bet rašo, kad 
„niekas nė nebandė rimčiau atsakyti į 
vieną klausimą, kuris filmo žiūrovui kyla, 
būtent, kodėl gi žydai ne tik tūkstančiais, 
bet tiesiog milijonais klusniai ėjo mirti? 
Tarytum tie egzotiški žvėreliai, kurie net 
nieko nevaromi masiškai bėga skan
dintis. Filme ne kartą parodoma, kaip 
išrengti žydai vora ateina ir tolėliau 
išsirikiuoja prie duobės ir laukia, kol 
šaudytojai pradės savo kruviną darbą. 
Rodos, argi nevertesnis būtų žmogus, jei 
priešintųsi, net ir žinodamas, kad vistiek 
neišsigelbės nuo mirties“.

Rugsėjo mėn. 28 d. staiga mirė 
popiežius Jonas-Paulius I, vos prieš 
mėnesį išrinktas. Nauju popiežium spalio 
mėn. buvo išrinktas lenkas Krokuvos 
kardinolas Karolis Wojtyla, kuris prisi
ėmė Jono-Pauliaus II vardą. J. Kuzmickis 
„E.L.“ džiaugiasi mūsų kaimyno išrin
kimu ir tikisi, kad jis mums daug padės, ir 
tikrai, savo įžengimo į šv. Sostą iškilmėse 
spalio 22 d. jis prabilo į mus lietuviškai: 
„Mano nuoširdūs sveikinimai broliams 
lietuviams. Būkite laimingi ir vieningi 
Kristuje“. „E.L.“ cituoja Reuterio žinią 
iš Maskvos, pranešant, kad Lietuvos 
dvasiškiai atvirame laiške popiežiui 
džiaugiasi, kad „nuo dabar Tylos 
Bažnyčia kalbės popiežiaus lūpomis“.

Taip pat yra rusų tautos gamta, 
ukrainiečių gamta. Kaip galima įsivaiz
duoti ukrainiečių tautą, sakysime, be 
Dniepro, arba kirgizų tautą be Isyk-Kul? 
Gamta yra didžiulė vertybė. Taigi, 
pasikėsinimas prieš kalbą yra pasikės
inimas prieš tautą, pasikėsinimas prieš 
istoriją, paminklus, yra pasikėsinimas 
prieš tautą, taip pat pasikėsinimas prieš 
gamtą yra pasikėsinimas prieš tautą.

Lietuva yra globalinių procesų skers- 
vėjyje. Tai liečia mus, tai liečia išeiviją — 
žymią mūsų tautos dalį“. J.B.
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Lietuvių Kronika
KAS—KADA—KUR

Rugpjūčio 5-7 dienomis — įvyks 
Lietuvių Evangelikų Liuteronų Baž
nyčios Išeivijoje VI-sis Sinodas D-5300 
Bonn 2 — Bad Godesberg, Annaberger 
Str. 400, Annabergo pilyje. Sinodo šūkis: 
„Viešpats mano šviesa“.

Rugpjūčio 14-24 — Tautinė Skautų 
stovykla Klevelande, JAV. (Iš Britanijos 
vyksta 14 atstovų).

Rugsėjo 10 d. — Tautinės Šventės 
Minėjimas, Nottinghame.

Spalio 3-6 dienomis — Romoje įvyks 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
suvažiavimas.

Spalio 8 d. — Šeimos Savaitgalis, 
Sodyboje.

Spalio 14-16 — Lietuvių kultūros 
instituto suvažiavimas ir mokslinė 
konferencija Romuvoje.

Spalio 22 d. — DBLS-gos Tarybos 
posėdis/Suvažiavimas Wolverhamptone.

Spalio 30 d. — ONE Koncertas, 
Ukrainiečių Klube, Nottinghame.

SURINKTA 45 SVARAI
Per S. Bosikį surinkta E. Augaitytei 45 

sv. Pinigai perduoti jos mamytei. 
Aukotojų sąrašą paskelbs Skautų Va
dovybė. Visiems ačiū.

PADĖKA
Londono Lietuvių Šv. Kazimiero 

klubas paaukojo man 150 sv. vykstant į 
Torontą, vyskupo P. Baltakio lietuviškos 
pastoracijos simpoziumą.

Gerb. klubo pirmininkui, valdybai ir 
nariams už Jų paramą nuoširdžiai 
dėkoju. Regina Grupiljonaitė

EUROPIEČIŲ RYŠIO GRUPES 
VEIKLA

(European Liaison Group)
Rytų ir Vidurio atstovų posėdyje, 

liepos 6 d., galutiniai buvo aptarti šie
E.L.G. organizuojami parengimai 1988 
m. bėgyje.

Spalio 18 Latvių Namuose, Londone, 
įvyks priėmimas asmenims, kurie domisi, 
seka ir remia E.L.G. veiklą. Prijaučian
tieji parlamentarai, atstovai ir kt. 10-tą 
gruodžio, Westminster Central Hali 
viešame mitinge pristatys Sir Frederick 
Bennetto E.L.G. jau paruoštą programą 
metiniam Europos Laisvės Dienos 
minėjimui.

Taip pat numatyta paminėti E.L.G. 
įsteigimą Lordų Rūmuose Londone. 
Ruošiamas viešas susirinkimas, kuriame 
kalbės Lordas Carrington tema: „Kita 
Europos Pusė“.

Kviečiami visi į Čekoslavakų rengiamą 
20-ties metų Sovietų okupacijos sukak
ties paminėjimą, rugpūčio 21 d., 2.15 p.p. 
Pamaldos vyks Farm St Church, o paskui 
procesija į Hyde Parką.

Apie šiuos renginius paskelbsime 
spaudoje vėliau.

J. Juras

Corby — Kettering
A.A. VL. PERMINĄS

Liepos 18 d. staigiai mirė Vladas 
Perminąs sulaukęs 61 m. amžiaus. Jis 
gyveno Ketteringe ir buvo Corby- 
Kettering sk. narys. Liko žmona ir 
suaugę vaikai. Sk. valdyba reiškia 
užuojautą jo žmonai ir vaikams, netekus 
brangaus vyro ir tėvo.

J. Pipynė, Sk. sekretorius

DOC. V. SKUODIS 
ANGLIJOJE

Po studijų savaitės Vokietijoje į 
Londoną atvyksta doc. V. Skuodis. 
Anglijoje jis bus nuo rugpjūčio 8-tos iki 15- 
tos. Jam yra numatytas pasimatymas su 
Amnesty International tarptautinio skyr
iaus darbuotojais, kurie savo veikla 
prisidėjo prie docento išlaisvinimo iš 
Sovietų vergijos.

Be to yra numatytas pasikalbėjimas su 
žymiu Londono dienraščiu ir susitikimas su 
Londono lietuviais veikėjais Lietuvių 
Namuose rugpjūčio 13 d. ir su Londono 
lietuvių visuomene Šv. Kazimiero svet
ainėje, kur po pamaldų, rugpjūčio 14 d. jis 
skaitys paskaitą apie dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

PASIBAIGĖ 39-JI LSS EUROPOS 
RAJONO STOVYKLA 
LIETUVIŠKOJE SODYBOJE 
Apie tai plačiau sekančiame numeryje.

Bradfordas
PAJŪRYJE

Vyties klubo valdyba suorganizavo ir 
šią vasarą tradicinę ekskursiją į pajūrį — 
Bridlingtoną. Dviem autobusais nuvykę, 
apie 60 klubo narių su šeimomis, pasklido 
tirštai turistų užplūdusiame pajūry. 
Pasitaikė, anot rašytojo Kazimiero 
Barėno „Karališka diena“ — puikiausias 
oras. Saulė griebė už pilkesnių pakaušių 
ir apsaugai reikėjo čia pat įsigyti nors 
šiaudines skrybėles. Miegojo vėjas ir 
vandenynas, tik greitlaiviai kėlė bangas. 
Grįžo namo visi patenkinti, tuo labiau, 
kad nariams nekainavo transportas ir dar 
priedui kiekvienas gavo kišenpinigių, 
kurių gal pakako troškuliui nuraminti.

KATEDROJE IR PRIE 
PAMINKLO

Bradforde katedroje, bendromis pa
maldomis, liepos 17 d., pradėta Pavergtų 
Tautų Savaitė. Kun. A. Putcė skaitė 
pastraipą iš Senojo Testamento, o kan. V. 
Kamaitis, prie katedros sienos pritvir
tintos paminklinės lentos, kurią parūpino 
Pavergtų Tautų Komitetas, su katedros 
Vadovybės sutikimu, meldėsi iš tremtinių 
lietuvaičių Sibire parašytos, jau visame 
pasaulyje žinomos, maldaknygės. Ka
tedros kaunauninkas pamoksle oškėlė tų 
mergaičių maldų prasmę ir daugiausia 
kalbėjo apie laisvo žmogaus teises. 
Paminėjo, kad šioje katedroje jau 18-tą 
kartą bendrai meldžias pavergtų tautų 
sūnūs ir dukros ir reiškė viltį, kad jų 
maldos išklausytos.

Baltarusių, estų latvių, lietuvių, uk
rainiečių ir vengrų vėliavos suneštos prie 
katedros altoriaus, po pamaldų jos vedė 
eiseną prie žuvusių už laisvę karių 
paminklo. Prie jo padėtas vainikas su 
tautinėmis juostomis. Mūsų vėliavą nešė
F. Šilingas. Gaila, kad lietuvių dalyvavo 
taip maža.

SUSIRINKIMAS
Vyties klubo narių pusmetiniame 

susirinkime, liepos 24 d., iš pranešimų 
aiškėjo, kad klubas vis dar sugeba gerai 
laikytis finansiniai ir remia visokeriopą 
kultūrinę ir tautišką veiklą. Pirm. V. 
Gurevičius palinkėjo ir DBLS-gos skyriui 
sėkmingai bendradarbiauti. A-tas B.

EUROPOS LIETUVIS

LSS EUROPOS RAJONO 
VĖLIAVOS KRIKŠTAS

(Atkelta iš 1 puslapio)

DBLS-gos Pirmininkas v.s. J. Alkis 
paminėjo, kad buvęs Anglijos Rajonas 
išaugo į Europos Rajoną. Skautavimas 
plečiasi ir šiandien jungiasi po šia, ką tik 
pašventinta žalia vėliava. Jis ragino toliau 
eiti skautiškuoju keliu ir palinkėjo 
sėmingo skautavimo Rajono atstovams, 
vykstantiems į Tautinę Stovyklą JAV.

Rajono vadas papasakojo, kad įsigy
jant Rajono vėliavą, daug darbo įdėjo E. 
Vainorienė. Taip pat H. Gasperas, 
paruošęs šios vėliavos projektą ir D. 
Perminąs iš (Nottinghamo), kuris iš uosio 
išdrožęs vėliavos koto galvelėje — rūtelę 
ir lelijėlę. Jis padėkojo kun. dr. J. 
Sakevičiui MIC už krikšto apeigas, 
moterims už vaišių surengimą, ir Šv. 
Kazimiero Klubui už išlaidų padengimą 
ir duosnią paramą į T.S. vykstantiems ir 
Sodyboje stovyklaujantiems, visiems 
skautų rėmėjams, su kurių pagalba 
skautiškasis jaunimas D. Britanijoje jau 
peržengė 41 metus.

Vėliavos krikštinimui-šventinimui 
gauti sveikinimai iš LSS Tarybos 
Pirmininko v.s. Iii. Petro Molio; Seserijos 
Vyriausios Skautininkės v.s. tn. Stefos 
Gedgaudienės, s. kun. dr. S. Matulio, v.s.
G. ir B. Zinkų, Londono Lietuvių šv. 
Kazimiero Klubo Pirmininko s.v. Stasio 
Kasparo. Žodžiu gauti sveikinimai iš s. 
Eimučio ir Rūtos Šovų, o atstovas ps. P. 
Veršelis perdavė linkėjimus iš „Aušros“ 
tunto. Dar sveikino Rajono vadeivė ps. 
Vida Gasperienė, ir vadeiva v.s. J. 
Maslauskas.

Gerai pasisvečiavę pamažu pradėjom 
skirstytis, atsisveikinome su sesėm ir 
broliais sakydami: iki pasimatymo kitą 
savaitę Sodyboje skautų šilelyje, o kitus 
pakvietėme aplankyti mus stovyklaujan
čius, arba atvykti į uždarymo iškilmių 
skautų laužą Sodyboje.

s. S.B. Vaitkevičius

VOLUNGE
(Atkelta iš 1 psl.)

Anglijos Manchesteryje gimęs, bet 
kanadiečiu tapęs, muzikas Jonas Gove- 
das. Kiek būtų čia Anglijoje mūsų 
muzikinis gyvenimas turtingesnių buvęs 
jeigu Jono Kanada nebūtų pavyliojusi? 
Susipažinau ir su soliste, kurią vėliau E. 
Šova lakštingala praminė, lyrinį sopraną 
— Anitą Pakalniškytę. Jai rūpėjo su 
tėvelių giminaičiu Danielium Narbutu iš 
Wolverhamptono susitikti. Prižadėjau 
telefonu susisiekti. Birutė Litvinienė 
poezijos žodžiu choro dainas klausyt
ojams pristato, o aborigenams angliškai 
paaiškina. Jos talentą rūpesčiai bandė, 
mat jos visas bagažas pasiklydo, net 
Ispanijon nuskrido. Gerai, kad čia kelias 
dienas praleis. Vėliau girdėjau, kad 
sekmadienį, prieš išvažiuojant, bagažas ją 
pasivijo.

Ketvirtadienio vakare Volungės lau
kėme Lietuvių Namuose Londone. 
Atvyko Lietuvos Atstovas V. Balickas su 
Ponia. Po dienos kelionės po Londoną, 
atvyko Volungė. Nesiskundė, kad pa
vargę, nesiskundė, kad išalkę, bet valgė 
K. Makūno paruoštas gėrybes ir 
gardžiavosi. Atnaujinom pažintis ir 
naujas užmezgėtu. Man rūpėjo Volungės 
ateities planai ir kitos smulkmenos. Štai 
dalis jų.

1975 metų rudenį, įsikūrė lietuvaičių 
oktetas Toronte, Volungė.

Per penkerius metus, Volungė džiugino 
klausytojus liaudies bei estradinėmis 
dainomis Toronte ir apylinkėse, Chica- 
goje, New Yorke ir Jaunimo Kongrese 
Anglijoje ir Vokietijoj.

1980 metais devyni, jauni vyrai 
prisijungė prie okteto. Volungė tapo 
mišriu choru. Pamažu repertuaras didėjo 
ir choras praturtino savo daina ne vieną 
minėjimą, koncertą, šokius

Taip pat, Toronto Prisikėlimo parapija 
su kleb. A. Simanavičium ypatingai šiltai 
rėmė jauno choro pastangas pakviesdami 
giedoti sekmadieniais Mišiose. Volungei 
atsivėrė religinės muzikos turtinga 
skrynia.

Iki šiolei, Volungė daug laiko pralei
džia giedodama ne tik lietuviškas giesmes 
bet, taip pat, ir pasaulinių kompozitorių 
religinius kūrinius.

Choro įnašas ne tik Mišiose, bet 
didesnėse religinėse šventėse ir koncer
tuose yra labai pagirtinas ir liudija 
jaunesnės kartos supratimą tikėjimo 
reikšmę lietuvių gyvenime.

PAMALDOS
Bradforde — rugpjūčio 7 d., 12.30 vai.
Nottinghame — rugpjūčio 7 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles— rugpjūčio 14 d., 12.15 vai.
Nottinghame — rugpjūčio 14d., 11.15 

vai., Židinyje.
Stoke on Trente — rugpjūčio 14 d., 

14.30 vai., St. Wulstans.
Nottinghame — rugpjūčio 21 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — rugpjūčio 21 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Birminghame—rugpjūčio 21 d., 17.30 

vai., Šv. Onoje, 96 Bradforde St.

ukrainiečių iškilmes
Liepos 15 d. katalikų ukrainiečių 

katedroje Londone įvyko pamaldos, 
kuriose buvo krikšto pažadų atnau
jinimas. Liepos 16 d. Westminsterio 
katedroje buvo iškilmingi mišparai, 
dayyvaujant kardinolui G.B. Hume, pro- 
nuncijui ark. L. Barbarito ir penkiems 
ukrainiečių vyskupams. Pamokslą 
pasakė metropolitas M. Hermaniuk, 
Winnipego katalikų ukrainiečių arkivys
kupas. Liepos 17 d. ukrainiečių kat. 
Katedroje įvyko iškilmingos Ligijos 
pamaldos (taip rytiečių apeigomis va
dinamos mišios). Pamokslą pasakė kard. 
G. B. Hume. Po pamaldų Marriot 
viešbutyje (Duke Street) buvo banketas 
(20 svarų bilietas) ir koncertas. J.S.

Nuo 1980 metų, choras subrendo į 40 
narių vienetą nuolat tobulėdamas dai
navimo srityje pasirinkdamas ir pasigė
rėtinai išpildydamas vis sudėtingesnį 
repertuarą. Per gan trumpą laiką, 
Volungė pasiekė pirmaujančio vieneto 
eiles. Jų lietuviškos dainos yra nuskambė
jusios ne tik Kanadoje, bet ir Amerikoje. 
Volungė yra vienintelis choras apjungiąs 
to amžiaus lietuvius išeivijoje.

1985 metais choras įrašė savo mė
giamiausias dainas plokštelėn; 1986 
laimėjo Kanados radijo „CBC chorai 
competition“ etninių chorų srityje; 1987 
išleido antrą plokštelę — giesmių. 
Ateityje, apart koncertų bei pasirodymų 
lietuvių renginiuose planuojama aktyviai 
įsijungti į visos Kanados chorų sąjūdį.

Žvelgiant į ateities perspektyvas, 
dėmesys krypsta į dainuojantį jaunimą. 
Volungė prie savęs priglaudžia Maironio 
mokyklos vaikų chorą (koncertuose, 
Mišiose) parodydama, kad dainos 
džiaugsmas jungia peržengdamas am
žiaus ribas. Giesmių plokštelėje ypatingai 
gražiai šis ryšys įgyvendintas, tarp 
Volungės giesmių įterptos puikiai skam
bančios vaikučių giesmės.

Volungė džiaugiasi, paskutinių metų 
bėgyje, naujai išvystytu bendradar
biavimu su jaunais solistais Anita 
Pakalniškytė ir Jonu Vaškevičium. 
Reikšmingas taip pat savo įnašu yra 
kompozitorius-akompaniatorius Jonas 
Govedas. Gerai pažindamas ir supras
damas choro pajėgumą ir potencialą jis 
sukuria chorui kūrinius, kurie chorui 
suteikia progą augti ir klestėti muzikoje.

Ateitis — šviesi. Daug laukiama iš šito 
stipraus, energingo, pasiryžusio užimti 
pirmas eiles, vieneto.

Torontas didžiuojasi ir džiaugiasi 
Volungės muzikiniu bei kultūriniu įnašu 
mūsų gyvenime.

Apmalšinus alkį visi buvome kviečiami 
į Sąjungos kambarį. Mes lietuviško 
gyvenimo veteranai žinojome, kad atėjo 
„kalbų“ laikas. Sąjungos pirmininkas J. 
Alkis pasveikino atvykusius ir paprašė 
Lietuvos Atstovą V. Balicką tarti žodį. 
(Jo kalbą spausdiname atskirai). J. Alkis 
pasidžiaugė Volungės pasisekimu ir 
palinkėjo ilgos ir sėkmingos ateities. 
Nepamiršo jis paminėti, kad Volungė 
prieš devynerius metus lankėsi Londone 
ir kad devyni metai yra per ilgas laikas 
laukti tokio talentingo dainos ansamblio 
sekančio pasirodymo.

Į sveikinimus ir linkėjimus choro vardu 
atsakė Volungės dirigentė Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė. įvertindama 
Londono lietuvių pastangas ji įteikė dail. 
Alfonso Dargio „Volungė“ piešinio visų 
choro dalyvių pasirašytą kopiją. Dar 
vieną piešinio kopiją įteikė Lietuvos 
Atstovui V. Balickui.

Pabaigai choras sudainavo himnu 
tapusią daina „Lietuviais esame mes 
gimę“. Dar po valandėlės su Volunge 
atsisveikinome, nes jų laukė kita diena 
Lietuvių Sodyboje. (Bus daugiau)
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PASAULYJE

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ 
SAVAITES ATIDARYMAS

35-ji Jubiliejinė Studijų Savaitė Vokie
tijoje prasidėjo sekmadienio vakare, kaį 
vyr. rengėja Alina Grinienė pristatė 
moderatorius, paskaitininkus, mej. 
ininkus ir dalyvius iš visų pasaulio kraštų

Pirmą kartą Studijų Savaitėjedalyvav 
svečiai iš Lietuvos, Suvalkų Punsko r 
lietuvaitė iš Latvijos.

Labai šiltai buvo sutiktas solista-į 
Vytautas Kernagis iš Lietuvos, kurio 
koncertą dalyviai girdės šeštadienį.

Oficialų atidarymą pirmadienį pradėjo 
viena iš moderatorių Eglė Juodvalkį, 
kuri pakvietė Vasario 16 gimnazijom 
direktorių Andrių Šmitą ir Vokietijai 
Bendruomenės vicepirmininką Vinq( 
Bartusevičių pasveikinti Studijų dalyvius, j 
Studijų Savaitės reikšmę įvertino kitas, 
moderatorius dr. K. Čeginskas, o tretysis 
moderatorius K. Ivinskis pakvietė pirmą 
Studijų Savaitės paskaitininką V. Bartu
sevičių, kurio paskaitos tema buvo 
„Pabėgėliai ar tremtiniai?“.

į 35-ją Studijų Savaitę užsiregistravo 
140 dalyvių. E.L, Koresp, 

Glasnost plečiasi
Nežiūrint kokią reikšmę glasnost turės 

pačioje Sovietų Sąjungoje, Gorbačiovo 
pradėta atvirumo politika randa atgarsio 
visose pasaulio dalyse. Agoloje it 
Nikaragvoje ieško taikos, Taiwamj 
(buvusi Formoza) pradėjo leisti savo 
gyventojus lankytis Kinijoje, gi pasku
tiniu laiku pranešama, kad Sovietą 
Sąjunga ir Kinija pradės derybas 
konfliktui Kampučijoje (buvusioj Cam- 
bodijoj) išspręsti. Tas kraštas yta 
Vietnamo okupuotas, o Vietnamą remia 
Sovietų Sąjunga, kas nepatinka Kinijai ir 
kas trukdo Kinijai ir Sovietų Sąjungai 
artimiau bendradarbiauti. Nors Kampu
čijoje tik Vietnamas yra tiesioginiai 
įveltas, bet visi supranta, kad tik duj 
didieji, Kinija ir S. Sąjunga, gali reikalą' 
išspręsti. Lygiai kaip Angoloje, tik Rusijai 
ir Amerika gali baigti karą, nežiūrint to.' 
kad tą karą veda visai kiti.

Kipro saloje prie Graikijos po dassgsfei 
metų graikų valdoma salos dalis sutiko! 
tartis su turkų valdoma dalimi, ir yraf 
manoma, kad tai yra daroma su! 
Graikijos ir Turkijos vyriausybių paska-į 
tinimu.

Skyla bažnyčios
Neseniai lotynų apeigų arkivyskupas 

Lefebvre įšventino keturis vyskupus be
popiežiaus sutikimo ir tuo save ir savo' 
pasekėjus ekskomunikavo. Dabar gi] 
panašus skilimas gręsia anglikonų! 
bažnyčiai dėl priėmimo moterų į kunigus,) 

Anglijoje vyksta anglikonų bažnyčios; 
Lambeth konferencija, kuri yra kvie-. 
čiama kas dešimt metų. Susirinko 525Į 
vyskupai iš viso pasaulio, ir konferencijaiI 
vadovauja Canterburio arkivyskupasdr.j 
Robert Runcie, kuris yra laikomas 
primus inter pares (pirmas tarp lygiųjų).! 
Suvažiavo ir moterų kunigų, nes) 
Amerikoje ir Kanadoje moterys gali būtu 
įšventintos į kunigus. D. Britanijoje darj 
tas neleidžiama, bet skilimas jau yra.; 
Tradiciniai vyskupai teigia, kad negalima, 
užmiršti 2000 metų tradicijos ir priimti, 
moteris į kunigus. Tas irgi užkirstų kelią! 
suartėjimui su katalikų ir stačiatikių) 
bažnyčiomis. Moterų šalininkai gi teigia.! 
kad reikia prisitaikinti prie modernaus; 
dabarties gyvenimo. Kol kas dar nėranėj 
vienos moters įšventintos į vyskupus,bet) 
manoma, kad ir tas gali greitai būti; 
padaryta. Britanijoje dar nėra moterų; 
kunigų, bet kai kurie vyskupai jau leidžia) 
iš užsienio atvažiavusioms moterims-^ 
kunigams vesti pamaldas bažnyčiose.) 
Yra vyskupų, norinčių įšventinti moterisįl 
kunigus ir kada tas bus oficialiai priimta., 
manoma, kad anglikonų bažnyčia gali) 
suskilti. Yra nepasitenkinimas ir Cantet-i 
būrio arkivyskupu, kad jis nei šiaip Kt
taip nepasisako.

Teisia Brežnevo gimines |
Brežnevo žentas Yuri Charbano'-I 

kuris buvo areštuotas praėjusiais metami 
ir kurio teismas prasidės rugsėjo mėn.) 
gali būti nuteistas mirties bausme» 
nuolatinį kyšių ėmimą. Jis bus teisiamas 
kartu su kitais aštuoniais bendraminčiais; 
Jo žmona Galina, Brežnevo duktė, y^ 
kaltinama neteisėtų deimantų išvežimui) 
užsienį, per savo kontaktus, su sovietu, 
valstybės cirku, su kuriuo ji dažnai 
važinėjo į užsienį. Galinai ir visiem^ 
kitiems giminaičiams buvo atimta pen® 
ir kitos privilegijos.
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