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TELEGRAMA Į MADRIDĄ DĖL 
KUN. B. LAURINAVIČIAUS MIRTIES
Dr. K. Bobelis gruodžio 8 d. VLIKO var

du pasiuntė į Madridą telegramą ambasa
doriui Max Kampelmenui, kuris yra JAV 
delegacijos vadovas ten vykstančioje Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo kon
ferencijoje. Telegramoje pranešama apie 
staigią ir įtartinose aplinkybės įvykusią 
kun. B. Laurinavičiaus mirtį, kuris buvo 
vienas iš dviejų dar likusių neįkalintų 
Lietuvos Helsinkio Grupės narių. (ELTAi)

AR GRĮŽ IŠ ATOSTOGŲ?
Lenkijos krizė 'kelia abejonių, ar Mad

rido konferencija Helsinkio nutarimų vyk
dymui peržiūrėti vėl susirinks vasario 9 
d. Nuo gruodžio 18 d. konferencija išsi
skirstė atostogų.

NUŠOVĖ JAV DIPLOMATĄ PARYŽIUJE
Sausio 18 d. teroristai nušovė JAV am

basados Paryžiuje karinio attaches pava
duotoją pulk. Įeit. Charles Ray, kai pa
starasis išėjo ifš savo buto, esančio miesto 
centre, in artinosi prie automobilio, sto
vinčio gatvėje.

Žudikas prisiartino pile diplomato ir 
šovė iš revolverio jam į pakaušį.

Mažai žinoma ginkluotų libaniečių re
voliucinė grupė atsiuntė spaudos agentū
rai Beirute laišką, parašytą arabiškai, ku
riame ta organizacija prisipažįsta įvyk
džiusi atentatą ir kaltina Jungtines Vals
tybes už jos politiką Libano atžvilgiu.

VOKIETIJOJE NUŽUDĖ 3 JUGOSLAVUS
Vakarų Vokietijos policija įtaria, kad 

trys jugoslavai, kurie buvo nužudyti Heil- 
brone sausio 18 d., buvo politinėmis auko
mis.

Užpuolikai pradėjo šaudyti 10 vai. va
karo, kai trys Jugoslavijos emigrantai (du 
iš jų albaniškos kilmės) išvažiavo auto
mobiliu iš garažo ramioje Heilbrono gat- 
vėja. Vienas iš mirtinai sužeistųjų, Jusuf 
Gervala, kuris mirė ligoninėje, pasakė jog 
užpuolimą suorganizavo Jugoslavijos slap
toji policija.

Nužudytieji vyrai buvo kovotojai už Ko
sovo provincijos, kurioje dauguma gyven
tojų yra albanai, nepriklausomybę.

SUOMIJA RENKA PREZIDENTĄ
Sausio 17 ir 18 d.d. Suomijos gyvento

jai balsavo elektorių rinkimuose, išren
kant 301 atstovų taryba, kuri iš savo pu
sės išrinks naują respublikos prezidentą 
sausio 26 d.

Pagal pirmojo balsavimo resultatus spė
jama, kad prezidentu bus išrinktas social
demokratas Mauno Koivisto, dabartinis 
ministras pirmininkas.

NAUJAS PILIETIS
Pasižymėjęs baletininkas Rudolf Nure- 

jev, prielš 21 metus pasitraukę iš Sov. Są
jungos, ir dabar dirbąs Vienos operos te
atre, gavo Austrijos pilietybę. Ligšiol jis 
gyveno Vakaruose neturėdamas jokios pi
lietybės.

MIRĖ V. ŠALAMOV
Sausio 17 d. Maskvoje mirė rašytojas 

Variam šamalov, daugiausiai žinomas iš 
jo kronikų KOLYMOS PASAKOS; kurio
se jis aprašė gyvenimą darbo stovyklose. 
Jis buvo paleistas i'š darbo stovyklos 1950 
m. ir jo raištai buvo išleisti tik Vakaruose.

RUSŲ TERORAS AFGANISTANE
Prancūzų gydytojas dr. C. Malhuret pa

skelbė Paryžiuje, kad rusai sąmoningai 
bombarduoja Afganistano ligonines, ku
riose dirba prancūzai gydytojai.

Ligoninių bombardavimas prasidėjo 
1981 m. lapkričio mėn. Tam rusai naudo
ja helikopterius ir karo aviacijos naikin
tuvus — bombonešius. Dr. C. Malhuret 
pasakė, kad taktikos pakeitimas reiškia, 
jog rusai siekia terorizuoti civilius gyven
tojus.

NUSIŽUDĖ UKRAINOS EMIGRANTAS
Ukrainos emigrantas Čikagoje, kuriam 

JAV Teisingumo departamentas ketino 
atimti pilietybę, krito po traukiniu ir bu
vo mirtinai sužeistas. 61 metų amžiaus 
Albert Deutsher buvo apkaltintas, kad jis 
nužudęs laike II pasaulinio karo Ukraino
je „tūkstančius beginklių žydų civilių gy
ventojų, įskaitant moteris ir vaikus“.

Popiežius Jonas Paulius II suteikia vysk tipiškus šventimus Arkivyskupui Jonui 
V. Bulaičiui.
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LENKIJOS VYSKUPAI KRITIKUOJA 

VALDŽIĄ

a. a.
Mielam įmano krikšto tėvui, 

PETRUI DUDĖNUI 
mirus, 

nuoširdžiai (užjaučiu jo šeimą 
Lietuvoje 

ir kartu liūdžiu
Vidas Puodžiūnas

26 Romos katalikų vyskupai, susirinkę 
nepaprastam posėdžiui Varšuvoj, pasira
šė laišką, kuriame kritikuojamas karo sto 
vio įvedimas. Trumpas pranešimas, pa
skelbtas po susirinkimo, sako, kad laiškias 
bus pasiųstas gen. Jaruzelskiui, ir vasario 
2 d. visose Lenkijos bažnyčiose bus pa
skelbtas pastoralinis laiškias.

Arkivyskupas J. Glemp, kuris pirminin
kavo posėdžiui, kritikavo karo stovio val
džią už masinius suėmimus, žmogaus tei
sių suvaržymus ir už žmonių prievarta
vimą, reikalaujant kad darbininkai pasi
rašytų lojalumo komunistinei valdžiai pa
reiškimus.

LENKIJOJE BRANGSTA MAISTAS
Lenkijos oficiali telegramų agentūra 

PAP pranešė, kad nuo vasario 1 d. Lenki
joje bus pakeltos maisto produktų kainos. 
Kai kurių produktų kainos bus pakeltos 
dvigubai ir net keturgubai.
Prekyboje ypatingai trūksta mėsos, paukš 

tienos ir grūdų. Todėl yra įvesta kortelių 
sistema.

Kainų pakėlimui kompensuoti, dirban
tiesiems bus pakelti atlyginimai 750 zlo
tų į mėnesį.

ŠVEICARIJOS PAGALBA LENKAMS
Šveicarija paskelbė, kad ji priims iš 

Austrijos 1000 lenkų pabėgėlių. Be to Švei 
carijoje yra 933 lenkai, kurie atvyko su 
turistų vizomis ir dabar prašo politinio 
prieglofclšičio.

POPIEŽIUS PRIEŠ JALTOS SUTARTĮ
Sausio 16 d. .per metinį diplomatinio kor 

puso priėmimą Vatikane popiežius pasakė 
svarbią kalbą, kurioje jis griežtai atmetė 
tarptautinę įtakos sferos teoriją.

Posakyje, kuris reiškė Jaltos doktrinos 
galiojimo paneigimą, paipiežius pasakė, 
jog viešoji opinija visame pasaulyje vis 
daugiau įsitikina, kad tautos turėtų turė
ti laisvę pasirinkti santvarką, kurios jos 
siekia.

Jokia tauta neturėtų būti traktuojama 
kaip žemesnė ar kaip įrankis. Ypatingos 
sąlygos, kurios pagimdė įtakų sferas, ne
reiškia, kad jos turi tęstis amžinai, ypač 
jeigu jos varžo kitų tautų suveranumą. 
Kiekvienai tautai turi būti suteikta gali
mybė apsispręsti savo likimą.

VAKARAI PERSPĖJA SOV. SĄJUNGĄ
[Britanijos užs. reik, ministras lordas 

Carringtonas pasakė spaudos atstovams, 
kad NATO valstybių ekonominių eksper
tų posėdis, kuris numatytas sausio 26 d., 
pasisakys dėl sankcijų prieš Sov. Sąjungą.

Jis pasakė, kad nėra jokios abejonės dėl 
Sov. Sąjungos įsikišimo į Lenkijos reika
lus. Gruodžio 13 d. įvestas karo stovis 
.prieštarnauja Helsinkio sutarimui (dėl 
Žmogaus teisių). Kaip Sov. Sąjungos są
mokslo įrodymas yra daugelis maršalo 
Kulikovo vizitų į Lenkiją prieš įvykį ir 
faktas, kad karo stovio skelbimai buvo 
atspausdinti Sov. Sąjungoje.

NATO valstybių trys pagrindiniai rei
kalavimai: paleisti suimtuosius karo sto
vį įvedus, panaikinti karo stovio nuosta
tus, ir pradėti dialogą tanp 'Lenkijos RJK. 
Bažnyčios, Solidarumo ir Varšuvos .vyriau 
sybės.

Kol tos sąlygos nebus patenkintos, NA
TO valstybės neduos Lenkijai jokių pa
skolų. Vakarai taip pat siunčia Sov. Są
jungai signalą: jeigu eisite bent kiek pir
myn, įvyks tam tikras dalykas.

SOLIDARUMO POGRINDYJE

.Lenkijos karinė vyriausybė bando pri
kalbinti kai kuriuos Solidarumo profesi
nių sąjungų veikėjus vadovauti naujai or
ganizacijai, kuri būtų nepolitinė ir neut
rali komunistinės valdžios atžvilgiu.

Tuo pat laiku. Solidarumo aktyvistai, 
kuriems pavyko išvengti suėmimo, atsta
to organizaciją pogrindyje. Jiems lį pagal
bą ateina jaunimas ir universiteto studen
tai.

„The Times“ korespondentas patyrė iš 
vieno Solidarumo veikėjo, kad pogrindžio 
organizacija yra pasiruošusi leisti savai
tinį laikraštį, nors po gruodžio 13 d. visi 
jų spausdinimo prietaisai buvo konfiskuo
ti. Organizacija turi pakankamai popierio 
ir bendradarbių.

šiuo metu vien tik Varšuvos rajone So
lidarumas leidžia keturis biuletenius, ku
riais informuoja visuomenę apie internuo
tus ir apie „valymus* ministerijose ir kitur. 
Savo nariams organizacija pataria platin
ti skrajukes, rašyti ant sienų šūkius, sa
botuoti darbą lėtai dirbant Ir 1.1.

SURADO PAKLYDUSIUS
Alžiro aviacija sausio 15 d. pagaliau

i POPIEŽIUS KETINA APLANKYTI 
LENKIJĄ

Popiežius pasakė JAV senatoriui Larry 
Pressleriui, kuris lankėsi Vatikane ir vė
liau nuskrido 'į Varšuvą, kad jis ruošiasi 
nuvykti į Lenkiją rugpjūčio mėnesį.

Vizitas .buvo suplanuotas prieš karo 
stovio įvedimą ir popiežius ketina jį vyk
dyti neatsižvelgiant į dabartines p r ob le
mas.

Senatorius nuvežė Lenkijos primui ar
kivyskupui J. Glempui du laiškus iš po
piežiaus.

Popiežius spaudžia Lenkijos karinę val
džią, kad kuo greičiau būtų panaikintas 
karo stovis, ir kad būtų paleisti visi su
imtieji.

NAUJAS EUROPOS PARLAMENTO 
PREZIDENTAS

Sausio 19 d. Europos parlamentas Straz- 
burge išrinko Olandijos socialistų Piet 
Dunkertą parlamento prezidentu sekan
tiems dviem metams.

DERYBOS VYKSTA TOLIAU
Sausio 19 d. Ženevoje buvo atnaujintos 

JAV ir Sov. Sąjungos derybos dėl viduti
nio atstumo raketų apribojimo Europoje.

SOLIDARUMO DIENA
Prez. Reaganas paskelbė, kad sausio 30 

d. bus Solidarumo diena. Jis paragino JAV 
ir laisvojo pasaulio gyventojus paminėti 
tą dieną pareiškiant paramą lenkų tautai. 
Tą dieną bus speciali televizijos progra
ma transliuojama ir į kitus kraštus.

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
RAŠTAS iVLIKUI

Sąryšy su Madrido konferencija, VLI 
KO Valdyba spalio 22 d. vėl pasiuntė me
morandumą JAV ir kitoms Vakarų vy
riausybėms dėl padėties Lietuvoje. Įtai 
Dr. Bobelis, VLIKO Pirmininkas, gavo 
Valstybės Dep-to raštą, datuotą gruodžio 
14 d., kurio vertimas žemiau duodamas.

„Man pavesta atsakyti į Jūsų sipalio 22 ' 
d. laišką prezidentui Reaganui ryšium su 
Amerikos vyriausybės veikla vykstančio
je Madrido konferencijoje ir pareikšti 
JAV nusistatymą Lietuvos atžvilgiu.

„JAV ir kitos Vakarų valstybės Madri
de padarė rimtą ir nuodugnią Helsinkio 
baigminio akto vykdymo peržiūrą. Amba
sadorius Max Kampelmanas ypač pabrė
žė, kad ir pasitarimams Madride vykstant 
Sovietų Sąjungoje nesumažėjusiai tebe
vykdomi žmogaus teisių pažeidimai. Jis 
viešai apkaltino Sovietus visa eile specifi
nių nusižengimų prieš žmogaus teises, jų 
tarpe tebesitęsiančias represijas prieš re
liginius ir tautinius aktyvistus Baltijos 
valstybėse. Baigminio akto įgyvendinimas 
vyksta lėtai, tačiau mes esame pasiryžę 
dirbti toliau, ieškodami būtų pagerinti to 
akto vykdymą.

„Kaip Jums žinoma, JAV vyriausybė 
kiekvienu tinkamu atveju viėšai pabrėžia 
savo nusistatymą teisiškai nepripažinti 
Lietuvos prievartinio įjungimo 'į Sovietų 
Sąjungą. Valstybės Departamentas kiek 
įmanoma akyliai seka Lietuvoje ir kitose 
Palbaltijos valstybėse sunkią padėtį as
menų, uždarytų kalėjimuose ir persekioja 
mų dėl jų vykdomo pagrindinių žmogaus 
teisių gynimo. JAV Vyriausybė yra nuola
tos apgailestavusi Sovietų Sąjungos poli
tiką šiuo atžvilgiu, kaip viešai tarptauti
niuose forumuose, pvz. Madrido konfe
rencijoje, taip ir diplomatiniais keliais. 
Mes esame nusistatę ir toliau kiekvienu 
tinkamu atveju duoti Sovietams suprasti 
mūsų priešingumą tokiems prasižengi
mams“.

(pas.) Charles H. Thomas, Direktorius 
Europos Saugumo ir Politinių

Reikalų Įstaiga

— Į New Jersey, JAV, nusileido 10 vy
rų grupė, kurie sprausminiu lėktuvu ap
skrido pasaulį per 47 vai. 39 min. Tai 
naujas rekordas.

— Nikaragua apkaltino Venecuelos di
plomatus prisidedant .prie pastangų nu
versti Sandinistos režimą.

Venecuela vis dar teikia ekonominę pa
ramą Nikaraguai, nes nenori, kad ji at
sidurtų visiškoje Maskvos įtakoje.

— Britai nutarę atnaujinti pasenusias 
savo karo laivyno „Polaris“ raketas. Jų 
motorai ir branduoliniai smaigaliai bus 
pakeisti naujais — „Chevaline“ tipo.

— Praėjusią savaitę Angolos užs. reik, 
ministeris Paryžiuje tarėsi su JAV atsto
vu Afrikos reikalams.

PASAULYJE
— Reagano administracijai kelia susi

rūpinimą nauji žvalgybos pranešimai apie 
slaptą sovietinių MIG-27 naikintuvą at
gabentą į Kubą. Tie lėktuvai pritaikinti 
branduoliniams ginklams ir iš ten gali pa
siekti rytinius Amerikos miestus, įskaitant 
Vašingtoną Ir New Yorką.

1962 m. pasirašytoji sutartis, kuri už
baigė tuo laiku buvusią Kubos krizę, ne
leidžia laikyti tokių lėktuvų arti Ameri
kos krantų.

Prez. Reagano įsakymu jau pertvarkyta 
Floridoje Key West karinė bazė, kuri yra 
arčiausiai Kubos.

— Austrijoj paskelbtas lenkų ekonomis
to pranešimas, kaip rusai sužlugdė Len
kijos ekonomiją.

Lenkai buvo priversti iš Vakarų skolin
tis pinigus būtiniausioms žaliavoms pirk
tis, o paskui pagamintus gaminius pigiai 
parduoti Sov. Sąjungai. Reikalingą lenkų 
pramonei anglį ir maisto produktus rusai 
taip pat už pigią kainą pasiimdavo.

— Sausio 13 d. JAV įvyko naujojo 200 
vietų keleivinio lėktuvo Boeing-757 krikš 
tynos. Rolls-Royce ir 17 kitų britų kom
panijų gamino motorus ir kitokias dalis.

Britų oro linija jau užsisakė 19, o kitos 
linijos 178 to tipo lėktuvus.

Pirmasis šimtas pagamintųjų lėktuvų 
turės Rolls-Royce motorus, tačiau ameri
kiečių Pratt and Whitney kompanija Pra
dėjo gaminti mažiau kuro sunaudojančius 
motorus.

— V. Europos Bendruomenės komisija 
nori pertvarkyti britų aerodromuose ir 
kanalo keltuose esančias neapmuituotų 
prekių krautuves.

D. Britanija priešinasi tiems pakeiti
mams, nes jie pakeltų kainas.

— Lenkijos min. pirm, pavaduotojo Ro- 
kovskio sūnus, kuris pasitraukė į V. Vo
kietiją, nori emigruoti į Australiją.

— Maskvos spauda skatina komjauni
mą pradėti gėdinimo kampaniją prieš jau 
nuolius, kurie pamėgdžioja vakarietiškas 
madas.

— Kanadoje sukėlė triukšmą policijos 
©mokėjimas 50.000 svarų daugelio žmo
nių žudikui Olsoniu už pasakymą, kur jis 
užkasė savo aukas.

Ta pinigų suma įmokėta į banką žmog
žudžio žmonos ir sūnaus vardu.

— Nelaimingiems atsitikimams išveng
ti britų karališkoji draugija paskelbė, kad 
praėjusiais metais nuo įvykusių nelaimių 
namuose žuvo apie 9.000 žmonių ir vie
nas milijonas buvo sužeistų. Darbovietėse 
įvairių nelaimingų atsitikimų įvyko 10 
kartum ažiau.

— Popiežiaus D. Britanijoje vizito me
tu, britų policija imsis ypatingų saugumo 
priemonių. Pvz., į Yorko miestą, kunį Po
piežius lankys gegužės 31 d., be specialių 
leidimų niekas negalės įvažiuoti.

— Bedarbis elektrikas Tony Frost prie 
Norfolko, Anglijoje, rado 37 saksų sidabri
nius pinigus, kurių vertė yra 70.000 svarų.

— Prancūzijoje uždarytas į pataisos na
mus 10 metų berniukas kišenvagis, vado
vavęs jauniklių gaujai, kuri Paryžiuje 
įvykdė apie 150 apiplėšimų Moterų jie ne
lietė.

— Kuveičio teismas išaiškino, kad vyras 
turi teisę lupti savo žmoną, bet neprivalo 
ją sužaloti.

— Pietų Afrikoj policijos šuniui, kuris 
tarnybos metu prarado akį, įdėta nauja 
— stiklinė.

— Per paskutiniuosius 3 mėn. .bedarbė 
JAV padidėjo lį mil. Iš viso dabar ten 
yra 9į mil. bedarbių — 8.9%.

— Sausio mėn. pabaigoj, pietų Lenki
jos pasienyje, numatyti nauji Varšuvos 
pakto kariuomenės manevrai. Jų pavadi
nimas „Draugystė — 82“, lenkams turi 
ironišką prasmę.

— Britų ambasados Vašingtone komer
ciniai ekspertai paneigė vienos amerikie
čių įstaigos pramonės analizės išvadas, 
kuriose JAV pramonininkai įspėjami ne
investuoti kapitalą D. Britanijoj, nes 
1984 m. valdžion gali įeiti socialistai, o, 
be to, ateityje gali kilti socialiniai nera
mumai.

— Daugiau kaip 40 mil. užsieniečių 
1981 m. praleido atostogas Ispanijoje. 
Šiais metais ten įvyksiančios pasaulio 
futbulo taurės varžybos, manoma, tą re
kordinį turistų skaičių dar padidins.

— Geriausias būdas apsaugoti atviras 
žaizdas nuo mikrobų yra tepti jas medum, 
— sako Izraelio mokslininkai.

— Saudi Arabijos naftos min. šeikas 
Jamani pareiškė, kad arabai netaikys naf
tos sankcijų JAV dėl Izraelio Golano 
aukštumų prisijungimo.

— Savižudybių procentas Danijoje yra
NAUJAS ALBANIJOS MIN. 

PIRMININKAS
Naujuoju Albanijos min. pirmininku, 

vieton nusižudžiusio M. Shehu, paskirtas
Adil Carcani.

surado Sacharos dykumoje paklyldusį 
Mark Thatcherį ir jo kompanjonus, daly
vavusius automobilių lenktynėse. Paieško 
jiimai užtruko 6 dienas. Sulūžus automo
bilio ašiai, jie buvo įstrigę dykumoje apie
50 km. ■ nuo kelio.

Atrodo, kad Angola pradeda suprasti, 
kad sovietai neišspręs jos ekonominių sun 
kūmų. Taip pat ji jaučia kubiečių kariuo
menės naštą, ypač nusivilta jais, kai jie 
vengė susitikti su įsiveržusiais P. Afrikos
daliniais.

vienas aukščiausių pasaulyje. Per 1981 
metu ten nusižudė 1.800 žmonių.

— Rytų Vokietijos karinė delegacija, 
vadovaujama krašto apsaugos ministerio 
gen. Hoffanno, lankėsi Vietname, Kampu-
čijoj ir Laose.
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Ark. T. Matulionio Įspūdingos iškilmes Romoje
gyveninio

1955 m. S. Sąjungos kalėjime vysk. T. 
Matulionis rašė: ,JJorėtųsi senus kaulus 
j Lietuvą parvežti, pakasti juos po paš
ventinta žemele, bet tebūnie. Viešpatie 
Tavo šventa Valia-“

Vysk. Teofilius Matulionis grįžo į sa
vo numylėtą tėvynę, tačiau komunistai per 
savo pakalikus kartino jo gyvenimo sau
lėleidį, trugdydami eiti Kaišiadorių vys-
cimimiiHnHnnniinniniiiniirniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiu

J. Kuzmickis 
nmnflniiiniinuiiiiifiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
kupijos ganytojo pareigas. Maža to: vysk. 
Matulionio numatytiems pavaduotojams— 
prel. B. Sužiedėliui, kan. M. Cijūnaičiui ir 
kan. A. Varnui — taipgi nebuvo leista 
valdyti vyskupijos.

Gobšai ir pataikūnai
Kauno arkivyskupijos kapituliniu vika

ru išrinktasis kan. J. Stankevičius iŠ kai
lio nerdamasis taikstėsi religinių kultų 
reikalų tarybos įgaliotiniui prie ministe- 
rių tarybos Broniui (Leonui) Pušiniu!, 
kuris sutiko, kad šis valdytų dar ir Vil
kaviškio vyskupiją, likusią be vyskupo, ir 
netgi Kaišiadorių vyskupiją, kurios ištiki
mam ganytojui T. Matulioniui nebuvo leis
ta eiti savo pareigų.

Tiesa, iš S. Rusijos grįžęs vysk. T. Ma
tulionis, jausdamasis nusilpęs, o gal ir 
kitų sąlygų veikiamas, 1956 m. birželio 9 
d. kan. J. Stankevičių paskyrė Kaišiado
rių vyskupijos generalvikaru, žinodamas 
valdžios alkstančio kan. J. Stankevičiaus 
silpnybes, vyskupas uždraudė jam be jo 
leidimo kiloti kunigus, o teikiant Sutvir
tinimo sakramentą nedėvėti mitros.

Tačiau kan. J. Stankevičiaus „apetitas“ 
nemažėjo pagaliau jis išdrįso reikalauti, 
kad vysk. T. Matulionis visai nesikištų į 
kunigų skirstymus. Vyskupui pristigo 
kantrybės su nepasotinamu „talkininku“ 
ir 1957 m. lapkričio 14 d. mandagiu raštu 
atleido kan. J. Stankevičių „iš Kaišiado
rių vyskupijos Valdytojo ir Generalvikaro 
pareigų".

Pikti trukdymai
Rūpindamasis savo vyskupijos ateitimi, 

vyks. T. Matulionis gavo iš Vatikano lei
dimą net privačiu būdu pakonsekruoti 
įpėdiniu vyskupu kun. V. Sladkevičių. 
Naująjlį vyskupą pakonsekravo 1957 m. 
Kalėdų naktį privačioje koplytėlėje Birš
tone, tačiau jis komunistų buvo ištremtas 
į Latvijos pasienį — Nemunėlio Radvi
liškį. Ligi šiol jam yra draudžiama eiti 
tiesiogines vyskupo pareigas Kaišiadorių 
vyskupijoje.

Sovietų įgaliotinis Br. Pušinis su saugu
mo tarnautojais visaip drumstė senelio 
vysk. T. Matulionio ramybę. Jam buvo 
įsakyta išsikelti iš Birštono klebonijos, o 
Prienų milicijos viršininkas išbraukė jį 
iš Birštono gyventojų sąrašo. Nieko nepa
dėjo nė vyskupo apeliacija aukšč. teismui.

Pagaliau Birštono klebonas kan. J. Jo
nis buvo 4 metams ištremtas į Mordaviją, 
o 1958 m. spalio 16 d. naktį saugumiečiai 
prievarta išvežė vysk. T. Matulionį į Še
duvą, kur gyveno keturi kunigai.

B. įDovainis

KAS DAROSI...
Išėjau priešpiet į universalinę parduo

tuvę, susigrūdimas baisiausias. Apsidai
riau, kur žengti — ten bendradarbis ar
ba pažįstamas. Užėjau į žvejybos skyrių 
pripučiamų valčių pažiūrėti. Kaipgi, pa
sižiūrėsi... Ilš mano skyriaus jau net ketu
ri stumdosi. Vienas — patark, kokios žie
mai avižėlės geresnės, kitas — padėk iš
sirinkti spiningą, trečias — žiūrėk, bliz- 
ges-katinėlius išmetė. Ir visa tai dedasi 
darbo metu, kai įstaigose ir įmonėse ver
da, tai yra turėtų virti ir kunkuliuoti dar
bas. Išėjau piktas, valčių net nepačiuipi- 
nėjęs. Tiesą sakant, aš to guminio kelio 
į amžinastį nė nemanau pirkti. Kiek jau 
žmonių apsirengę maudėsi... Pirksi — ne
pirksi, o pasižiūrėti galima. Tai mano pi
lietinė teisė, ir tokių bendradarbių dėka aš 
ja pasinaudoti negalėjau. Kiekvienas ma
no vietoje pasipiktintų!

Tylomis keikdamasis nuėjau į kepurių 
parduotuvę. Pradėjau rinktis kepurę, o 
čia mane čiupt už rankos. Pažiūrėk, ar 
tinka prie veido, — sako. Atsisuku — pen 
kios mano skyriaus bendradarbės beretes 
matuojasi. Jugoslaviškų atvežė. Tikros 
baskų manieros, su pipsiku viduryje. Ir 
dėl to pipsiko, po kelmais, jos visos pen
kios paliko skyrių tuščią! O paskui patys 
keikiame biurokratizmą! Galų gale ar tu 
rasi nors Vieną biurokratą mūsų skyriuje 
darbo metu! Nerasi nei biurokrato, nei 
biurokratizmo, kabinetai tušti kaip iššluo
ti.

Kepurės taip ir nenusipirkau. Tiesą 
sakant, man ir nereikėjo, senoji languota 
dar gera. Iš vieno šono nublukus, bet nie
ko, perkreipsiu į kitą šoną.

Einu gatve ir pasipiktinęs mąstau: dar
bo metas, o žmonių pilni šaligatviai, visi 
skuba, tik ne ten, kur reikia. Parduotu
vių durys neužsidaro, lenda vienas per

saulėleidis
Surištos rankos

Matydamas, kad nebus leista administ
ruoti Kaišiadorių vyskupijos ir žinodamas 
kan. J. Stankevičiaus norą „užimti“ vys
kupijos valdytojo vietą, pasirūpino, kad 
kapitula išrinko vyskupijos valdytoju kan. 
Juozą Meidų. Deja, sovietai nesutiko su 
jo kandidatūra ir liepė valdytoju „išrink
ti“ kan. Povilą Bakšį.

Vyskupui buvo sunku stebėti, kaip sovie
tai išnaudoja pataikūnus kunigus ir, ne
tekęs kantrybės, atėmė kanauninko titu
lą iš kun. P. Bakšio ir kun. C. Krivaičio. 
Pats gavęs iš Kaišiadorių kurijos karvutę, 
o iš pašto viršininko pievą ganyklai, se
natvėje buvo aprūpintas nors šviežiu pie
nu.

>1962 m. vasario 9 d., vyskupavimo 33 
metų sukaktlį švenčiant. Popiežius suteikė 
jam arkivyskupo titulą „už pagirtiną tvir
tumą, tiek metų einant Gerojo Ganytojo 
pareigas". Išeivijoje gyveną Kaišiadorių 
vyskupijos kunigai 1982 m. kovo 19 d. 
padėkojo šv. Tėvui už pagerbimą ir prašė 
„jį pakelti į kardinolus“, bet už tai tesu
laukė apaštalinio palaiminimo pasirašiu
siųjų darbams...

1982 m. birželio 22 d. ark. T. Matulio
nis pradėjo 90-sius amžiaus metus. Jo svei 
kata nebuvo stipri. Rugpjūčio 20 d. pasi
juto blogai. Kan. A. Misevičius, Šeduvos 
klebonas, aprūpino jį paskutiniais sakra
mentais. Gydytojų apžiūrėtas, „nesuvaito
jo, tik kakta pabalo ir gyvybė užgeso... 
Rankos pasiliko sudėtos, kaip buvo mel
dęsis“.

Ark. T. Matulionis 1962 m. rugpjūčio 
21 d. buvo pašarvotas Šeduvos bažnyčioje, 
o kitą dieną išlydėtas į Kalšiadorius, kur 
po gedulingų pamaldų buvo palaidotas 
„katedroje, kairėje presbiterijos pusėje, 
prie pat šv. Antano altoriaus“; laiptais 
nusileidus žemyn, rūsyje yra du sarkofa
gai su užmūrytais vysk. Juozapo Kuktos 
ir ark. Teofillaus Matulionio karstais...

Bendros pastabos
Sąmoningai šią recenziją nukreipiau in

formacine linkme, kad atsimintume, koks 
nuostabus ir kankinio vainiku papuoštas 
buvo mūsų arkivyskupas T. Matulionis.

■Gerą darbą atliko Pranas Gaida, paren
gęs išsamią arkivyskupo monografiją. Bū
tų naudinga, jei kas nors pradėtų telkti 
medžiagą apie Kauno Arkivyskupą Met
ropolitą Juozapą Skvirecką, šv. Rašto ver 
fėją. Tą medžiagą telkė a.a. mons. Kl. 
Razminas, buvęs ark. J. Skvirecko sekre
torius, tačiau nesulaukė konfratrų dėme
sio.

Galbūt monografijos viršelis būtų bu
vęs įspūdingesnis, jeigu jame figūruotų 
padidinta ark. T. Matulionio nuotrauka 
kalinio drabužiuose (49 psl.), o apačioje 
— tik jo pavardė.

įPr. Gaida, kuris vysk. T. Matulioniui 
pradėjus administruoti Kaišiadorių vys
kupijoje, gyveno Kaune ar Vokietijoje 
(89 psl.), pažymi, kad Kaišiadorių vysku
pijoje 1943 m. „buvo 10 kunigų be parei
gų". Esą „jų dauguma buvo pensininkai 
arba nepajėgūs invalidai" ir jų tarpe mi
ni šios recenzijos autorių: „Jonas Kuzmic 

kitą.
Užėjau kavos išgerti. Gera kavinė — 

duoda kavos ir prie kavos, o mane kaip 
tik drebulys krečia, gal persišaldžiau?

Ir čia prisigrūsti negali. Prasistūmiau 
prie prekystalio taip dviejų damų. Atsi
prašau, sakau. Prašom, atsako mano sky
riaus vedėjas pavaduotoja iš vienos pusės. 
Sutilpsim, — sako buhalterė iš kitos pu
sės. Ar velnias jas čia atnešė? O mano 
raistai pas jas nepasirašyti guli! Tvarka 
kaip mano stalčiuje atvirai sakant! Pilie
čiai, pareigūnai laukia nesulaukia atsa
kymo, popierių šūsnys ant stalo ir po sta
lu, o jos kavinėje!

Pasižiūrėjau į laikrodį, jau po dvylikos. 
Neapsimoka eiti įstaigon. Kol nueisi, bus 
ir pietų pertrauka.

Tiesą sakant, ko ir eiti, jeigu įstaiga vis 
tiek tuščia? Ko aš ten nemačiau? Vaikš
čiodamas sutikau visus savo bendradar
bius, tik viršininko nepastebėjau. Turbūt 
posėdyje.

Kaipgi, posėdyje! Nespėjau užsisakyti 
šašlyko, girdžiu už nugaros pažįstamą 
balsą:

— Tai dar pakartokim!
Mano viršininko balsas Ir jis pats gre

ta! Mat koks posėdis!..
Dar tik pusė pirmos, o jis jau — „pa

kartokim! " Kurgi mes šitaip nueisime? 
Argi šitaip galima dirbti? Kai pradedu 
galvoti, tai net negera pasidaro!

Atėjau į savo kabinetą dar prieš pen
kias ir jau radau ant stalo viršininko įsa
kymo nuorašą, Papeikimas. Man. Už lai
ku neatiduotą ataskaitą. Kodėl „laiku ne
atiduotą“, jeigu aš jos dar iš viso neati
daviau! Ir kaip aš ją galėjau atiduoti lai
ku, jeigu įstaigoje šiandien darbo metu 
nebuvo nei viršininko, nei pavaduotojo, 
nei skyriaus vedėjo? Kas darosi, kas da
rosi...

Taip susijaudinau, kad vos neužmiršau: 
ryt prieš pietus turiu nuvažiuoti į kolek
tyvinį sodą —mėšlo atveš. (šluota)

Šių metų sausio 6-oji diena bus atmin
tina lietuviams, nes londonietis lietuvis 
prelatas Jonas Vytautas (Bulaitis, 48 me
tų, įšventintas vyskupu. Tai pirmasis įvy
kis Didžiosios Britanijos lietuvių gyveni
me, Tai pirmasis lietuvis paskirtas pro- 
nuncijum. Ryšium su šiomis pareigomis 
pakeltas tituliniu Naronos arkivyskupu.

Šventinimo iškilmės įvyko Šv. Petro

Arkivyskupas J. V. Bulaitis

bazilikoje. Drauge buvo šventinami dar aš 
tuoni vyskupai: du amerikiečiai, prancū
zų kilmės Chado valstybės arkivyskupas 
jėzuitas, rumunas, Ghanos valstybės ku
nigas Afrikoje, brazilas, maltietis, skirtas 
Kuwait valstybei ir jordanietis, Jeruzalės 
patriarcho pagalbininkas. Šventinimus su
teikė popiežius Jonas Paulius II, asistuo
jant dviem Vatikano įstaigų arkivysku
pams.

Iškilmės užtruko tris valandas, tačiau 
visa praėjo tarsi būtų 10 minučių. Savo 
kalboje popiežius pasveikino naujuosius 
vyskupus, išvardindamas jų kraštus, iš 
kurių jie yra kilę,, paminėjo ir Lietuvą. 
Tą patį patvirtino ir anglų kalba dienraš
tis, skirtas pietinei Europai, Artimiesiems 
Rytams ir šiaurės Afrikai. Rašė, kad J. 
V. Bulaitis yra lietuvis, gimęs Londone.

Tuojau po pamaldų arkivyskupas Bu
laitis ir giminės turėjo privačią popie- 

kis (Kauno aikiv., mokytojas Merkinėje“).
1943 m. nebuvau nei pensininku, nei 

nepajėgiu invalidu, nei „kunigų be parei
gų“. Kadangi su autoriumi drauge mokė
mės ir lig Šiol palaikome ryšius, jam de
rėjo draugiškai pasiinformuoti, kad pati 
tiesa būtų aiškesnė ir kitų neklaidintų. 
Merkinės gimnazijoje dirbau su savo or
dinaro ark. J. Skvirecko raštišku leidimu 
ir kiekvieną sekmadienį talkininaudavau 
sielovadoje, aukodamas šv. Mišias Ilginin- 
kų ir kitų kaimų žmonėms improvizuoto
je koplyčioje ir dvasiniai juos aptarnau
damas.

Iš anų laikų ligi šiol gaivinuosi gra
žiausiais atsiminimais, kada buvo dirbta 
ir aukotas! idealistiškai nusiteikus, nesie
kiant jokių poaukščių.

Pranas Gaida, NEMARUS MIRTINGA
SIS ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MA
TULIONIS. Ganytojas, kalinys, kankinys 
ir laimėtojas. Roma, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija, 1981 m., 369 psl.
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Juozas Bulota

Polietileno Pievelė
Polietileno plėvelė — tiesiog stebuklin

gas žmogaus proto kūrinys. Be jos žmogus 
dabar žingsnį žengti negali. Miške, pau
pyje, paežerėje, pajūryje — kur tik eisi 
visur ji painiojasi po kojomis.

Nė nepajutome, kaip ji tapo mūsų gam
tos papuošalu ir pirmuoju padėjėju buity
je. Jau nebesako „nevyniok į vatą“, šį po
sakį pakeitė pats gyvenimas. „Suvyniok į 
polietileno plėvelę“, — sakoma dabar. Ir 
teisingai. Nes be jos dabar nežinia kaip 
būtų galima apsieiti.

Į polietileno plėvelę, galima sakyti, su
vyniotas ko ne visas žmogaus gyvenimas. 
Tiksliau — žmogus niekieno neverčiamas 
pats į ją susivynioja. Su visu savo gyvu ir 
negyvu inventoriumi.

Imkime, pavyzdžiui, pilietį Vykdauską. 
Užeiname jo aplankyti nuosavame name 
ir ką mes pirmiausia pamatome? Ogi iŠ 
polietileno plėvelės padarytą trečiąjį na
mo aukštą. Oranžeilja. Visokiausios gė
lės žydi. Tikras sielos penas. Ir kūno tai
pogi. Maždaug šeši tūkstančiai per metus. 
Užeiname į vidų. Ir ką mes matome? Sa
lone — jugoslaviškų baldų komplektą, 
miegamajame — suomišką, valgomajame 
— vengrišką.

O ką matome ant grindų? Salone — tur 
kišką kilimą, miegamajame vokišką, val
gomajame bulgarišką. Ant sienų kabo ir 
socialistinės sandraugos, ir kapitalistinės 
gamybos kilimai.

Visa tai padengta polietileno plėvele. 
Nuo žmonių ir kandžių apsaugoti.

O ką pamatytume piliečio Vykdausko 
spintose? (Žinoma, jeigu jis iš kvailumo 
parodytų mums jų vidų). Išvystume — 

žiaus audienciją. Šv. Tėvas maloniai su 
kiekvienu pasisveikino ir užbaigdamas ta
rė: „God Hess the Lithuanians“ (Telaimi
na Dievas lietuvius). Jam greitai čia pat 
esantieji atsakė: „God bless the Poles“ 
(Telaimina Dievas lenkus).

Lietuviškoje iškilmių dalis tęsėsi šv. 
Kazimiero kolegijos viloje, Romoje. Čia 
susirinko arkivyskupo giminės, motina, 
broliai ir seserys su šeimomis, kviesti sve
čiai, draugai, kolegos auklėtiniai. Prela
tas L. Tulaba, pradėdamas iškilmingus 
(pietus, pareiškė džiaugsmą, jog kolegija 
susilaukė neįprasto įvykio, kai jos auklė
tinis buvo išrinktas šioms aukštoms parei
goms. Į šventinimą atvyko iš JAV buvu- 
sis dvasios vadovas prel. V. Balčiūnas, 
Lietuvių Religinės Šalpos vedėjas kun. K. 
Pugevičius, studijų draugas kun. V. Me
menąs. Iš Brazilijos — kun. Algirdas Ra- 
mašauskas, iš Vokietijos — kun. B. Liu- 
binas ir kun. V. šarka, iš Anglijos — kun.
J. Sakevičius, MIC, ir buvusios Bulaičių 
šeimos vietinės parapijos kun. D. Kelly. 
Kalbas pasakė: vysk. A. Deksnys, prel. A. 
Bačkis, Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto 
St. Lozoraitis Jr., kun. J. Vaišnora, prel. 
V. Balčiūnas, kun. K. Pugevičius, kun. B. 
Liubinas ir kun. V. Šarka. Prel. V. Balčiū
nas įteikė gražų leidinį apie popiežių, kun.
K. Pugevičius — Lietuvos tikinčiųjų var
du gintarinę skulptūrą, kun. V. Šarka — 
metalinį Aulšros Vartų paveikslą.

-Iškilmėse dalyvavo du Grigaliaus uni
versiteto lietuviai jėzuitai profesoriai; tėv. 
A. Liuima ir tėv. P. Rabikauskas, mons. 
P. Jatulis, mons. T. Mincevičius, mons. A. 
Jonušas, mons. V. Kazlauskas, kun. D. 
Petraitis MIC, kun. T. Ereminas, kun. M. 
Burba, SDB, Ir kiti. Iš JAV atvyko gimi
naitis aktorius Juozas Boley-Bulevičius.

Vienas olandas monsįgnoras, dabar di
plomatinėje Vatikano tarnyboje, kursinis 
diplomatinės akademijos draugas, savo 
kalboje pabrėžė, kad ark. J. Bulaitis lai
kė save lietuviu ir draugai daug ko iš jo 
sužinojo apie Lietuvą.

Nuolširdų užbaigos žodį pasakė arkivys 
kūpąs Bulaitis trimis kalbomis. Po to vi
si dalyviai sugiedojo: „Ilgiausių Metų“.

Iš Anglijos dalyvavo su viršum 40 as
menų ekskursija, kurią rūpestingai orga
nizavo arkivyskupo brolis Petras, kuris 
taip pat (šeimos vardu kalbėjo pietų metu.

Po trumpo poilsio pas savuosius Londo
ne arkivyskupas išvyksta į savo paskyri
mo vietą Centrinėje Afrikoje. Tai misijų 
kraštas, kur reikės daug darbo ir rūpes
čių. Esame tikri, kad jis ir ten savo darbu 
bei žodžiu minės Lietuvą, ką ir jis pareiš
kė savo kalboje.

Linkėtina gausios Dievo palaimos vaisin 
gai darbuotei! J.S,

BRITANIJOS ORDINAS KUN.P. BUTKUI
Australijos lietuvių sielovados vadovą 

kun. Petrą Butkų, Naujųj-ų Metų proga, 
karalienė Elžbieta II apdovanojo Imperi
jos ordinu (Order of the British Empire, 
Civil Division).

1978 m. panašų ordiną, bet kariškiams 
skirtą, gavo kitas Australijos lietuvis, Ka 
ro laivlno Įeit. inž. Algis Didžiūnas, kuris 
dabar yra pakeltas į Karo laivyno majo
ro laipsnį.

Kiek anksčiau Britanijos ordinu buvo 
apdovanotas londonietis Jonas Liūdžius, 
dirbęs Britanijos Diplomatinėje tarnyboje.

trejus jo žmonos kailinius, dukters dve
jus, šeimininko dvejus, o sūnelio tik vieną 
turkišką skrandutę. Ir visa tai — taip pat 
sandariuose poletileno maišuose.

O ką mes pastebėtume atkėlę piliečio 
Vykdausko sofą? Mūsų dėmesį priklaūs- 
tytų polietileno maišas, į kurį supilta pu
santro šimto kilogramų cukraus. Juodai 
dienai.

Kodėl gi vėl tas polietilenas? Ogi todėl, 
kad prieš keleris metus ant tos pačios so
fos miegojo gerokai išgėręs šeimininko 
jaunystės dienų draugas, ir cukrus sudrė
ko. Mat buvo supiltas į paprastą maišą ir 
pasidarė nebetinkamas nei kavai, nei ar
batai, be to, jo spalva pasikeitė.

Jeigu nueisime ten, kur pilietis Vykdaus 
kas dirba, ir norėsime įsigyti tai, ko nie
kaip neįmanoma gauti — viską gausime 
iš po stalo. Ir viskas bus paslėpta neper
matome polietilene. Viską gausime, jeigu 
patys duosime. Bet tik voke, įdėtame į po
lietileną. Kad pirštų atspaudų neliktų.

Kai piliečiui Vykdauskui reikia nedar
bingumo lapelio, kad jis galėtų prižiūrėti 
savo polietileno rojų — oranžeriją, jis ir
gi kažkam paduoda kažką, susuktą į polie
tileną. Nes visokie veiksmingiausi vaistai 
visuomet sandariai 'įpokuojami į polietile
ną.

Taigi be polietileno gyventi būtų neįma 
noma, visur jis reikalingas.

Tik vieno daikto neįmanoma suvynioti 
į polietileną — sąžinės. Nes ji tokia trapi 
bei nepatvari, susukta į polietileną, kaip 
mat sugenda.

Čia dar reikia mokslininkams gerokai 
pasukti galvas. Už patvarią, tinkamą me
džiagą, kuria padengta sąžinė atrodytų 
švari, būtų labai dėkingas Vykdauskas ir 
gražus būrys jo bendraminčiu.
(šluota)

Su Heiuviau 
įĮasuuhjįe

PRŪSŲ LIETUVIO SIUITA (PIHLIPBO 
PLOKŠTELĖJE

Naujųjų Metų išvakarėse Olandijoje 
firma Philips išleido plokštelę, kuiloje 
greta kitų pučiamųjų kvintetų įrašyta 
Makso Laurilškaus siuita op. 23 „l'š Lie. 
tuvos“ — „Aus Litauen“. Iš penkių Siui
tos dalių dvi plokštelės aplanke pažymė
tos savo lietuviškais pavadinimais: „Dai
na“ ir „Metturgis“.

Lauriškus gimė 1876 m. vasario 18 d. 
Įsrutyje, studijavo, o vėliau dėstė Berly
ne Aukštoje Muzikos mokykloje (Hoch- 
schule fuer Musik), parašė nemaža ka
merinės muzikos kūrinių, ypatingai pu
čiamiesiems, dainų, choralą „mirties ei
sena“ ir 1.1. Mirė Berlyne 1929 m.

Įsrūtiškio „Siuitą“ turi savo repertua
re Utrechto pučiamųjų kvintetas, kuris 
pavadintas įžymaus čekų muziko Antani
ne Reicho vardu. Violončelistas, dirigen
tas, kompozitorius Reichas veikė Bonnoje 
ir Paryžiuje XVIII šimtm. pabaigoje — 
XIX šimtm. pradžioje, buvo Bethoveno 
draugas, Listo, Cezaro Franko, Berliozo 
mokytojas M. Lauriškaus „Iš Lietuvos“ įra 
syta toje plokštelėje kartu su Reicho kvin- 
tetals.

Plokštelė turi pasirodyti ir Anglijoje.
I. Kaplanas

SVARBUS IŠRADIMAS
Kaip praneša Brazilijoje leidžiama MŪ

SŲ LIETUVA, Sao Paulo mieste gyvenąs 
lietuvis Viktoras Baranauskas padarė 
svarbų išradimą. To miesto laikraštis 
CORREIO POPULAR paskyrė visą puslapį 
išradimui ir išradėjui aprašyti.

V. Baranauskas išrado būdą greičiau 
čipsus gaminti. Už tai jis gavo Sao Paulo 
Estado „Govemador do Estado“ premiją 
Ir pagarsėjo visoje Brazilijoje.

Neaišku kaip Viktoro Baranausko išra
dimas bus įvertintas Anglijoje, čipsų tė 
vynėje.

1982 METŲ SUKAKTYS
Vasario 16 d. 60 metų nuo Lietuvos uni

versiteto Kaune įslteigimo.
Balandžio 7 d, — Raižytojo A. Vienuolio- 
Žukausko 100 metų gimimo.
Gegužės 1 d. — 150 metų nuo rusų val

džios Vilniaus universiteto uždarymo.
Gegužės 14 d. — 10 metų nuo Romo Ka

lantos minties.
Birželio 28 d. — 50 metų nuo didžiojo lie

tuvių tautos dainiaus, poeto Maironio 
minties.
Rugpjūčio 12 d. — Lietuvos kultūros vei

kėjo, prof. Mykolo Biržiškos 100 metų 
gimimo sulkaktis.

Rugpjūčio 14 d. — 600 metų D.L.K. Kęs
tučio mirties sukaktis.

Spalio 1 d. — 60 metų nuo Lietuvos valiu
tos (lito) įvedimo.

Spalio 19 d. — Rašytojo Vinco Krėvės 
100 metų gimimo sukaktis.

Lapkričio 20 d. — žymaus Lietuvos poli
tinio veikėjo Ernesto Galvanausko 100 
metų gimimo sukaktis.

Atsiusta paminėti
Laiškai lietuviams Nr. 10, 1981 m. lapk 

ritis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las, leidžia Tėvai Jėzuitai, Chicago, JAV.

Right to bedieve, Nr. 3, 1981 m. Kęstos 
koledžo leidžiamas informacijų biuletenis 
anglų kalba, šiame numeryje tarp kitų 
straipsnių yra Jadvygos Stanelyitės, nu
teistos trim metams darbo stovyklos, bio
grafija ir portretas. Biuletenį galima gau
ti iš Kęstom College, Heathfield Road, 
Kęstom, Kent, BR2 6BA, England.

Išganymo žinia Nr. 4, 1981 m. spalis- 
gruodis. Evangelikų sekmininkų laikraš
tis. Redaguoja St. Tautvaišas, Philadel
phia, JAV.

Šaltinis Nr. 6, 1981 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir šlv. Kazimiero Sąjunga, Nottingham. 
Anglija.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 43

Už 30 metų Jono amžius bus 2| karto 
didesnis, negu dabar yra.

Kiek Jonui metų?

Atsakymas Nr. 42
Ji perskaitė užrašą atvirkščiai. Taigi tu

rėjo primokėti 4 svarus, nes voke iš & 
so buvo 86 svarai.

— Klausyk, Petruk, ar tu šiandien Pa
darei gerą darbelį? — klausia tėvas sM

— O, taip! Aš ir kiti du mano draugai 
pervedėm senutę į kitą gatvės pusę, - 
pasigyrė sūnelis.

— Kam gi visi trys? Tu pats vienas t* 
Įėjai tai padaryti, — stebisi tėvas.

— Vienas negalėjau, nes senutė nenorė
jo eiti į kitą pusę, — paaiškino berniukai

Bobutė klausia anūkės:
— Maryte, ar tu buvai šiandien gero 

bažnyčioje?
— O, taip! Toks ponas pasiūlė man d’- 

dėlę lėkštę pinigų, ir aš pasakiau: ačiū, 
ne!
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Iš LKB Kronikos Nr49
1981 m. rugpjūčio 19 d. grupė jaunimo 

iš Vilniaus — virš 20 asmenų — atvyko į 
Mindėnų kaimą, Molėtų rajone ir pasipra
šė nakvynės pas Moniką KLIMAITĘ. Iš
vykos tikslas — pailsėti ir kartu pagilinti 
religines žinias. Todėl su jaunimu atvyko 
ir Vilniaus miesto šv. Mikalojaus bažny
čios vikaras kunigas Ričardas ČERNIAUS
KAS.

Pirmą dieną jaunimas padėjo Šeiminin
kei vežti šieną, kiti tvarkė šieną ties klo
jimu. Vakare visi susirinko prie klojimo 
ir pievoje suklupo vakaro maldai. Miegoti 
nuėjo į klojimą. Vienoje jo dalyje rinkosi 
mergaitės, kitoje berniukai. Su jaunimu 
ilsėjosi ir keletas vyresnio amžiaus žmo
nių.

Rugpjūčio 20 — jaunimas meldėsi, visi 
dalyvavo šv. Mišių Aukoje, klausėsi kuni
go žodžio, laisvalaikiu žaidė futbolą, van- 
densviedį, maudėsi ežere. Vakare, po Vati
kano radijo laidos prie kunigo pribėgo 
keletas išsigandusių mergaičių Ir pranešė, 
kad atvyko milicija. Kunigas nuramino i(š» 
sigandusias mergaites — jaunimas juk 
nieko blogo nepadarė ir niekas jų nelies.

Atvyko 4 (keturi) asmenys: du civiliai ir 
du milicininkai. Vienas iš civilių prisis
tatė esąs Molėtų Vidaus reikalų skyriaus 
viršininkas (LIPNICKAS). Jis buvo smar
kiai įkaušęs.

— Kas tokie esat ir ko čia susirinkot?
— pradėjo klausinėti viršininkas.

— Esate girtas, kokia gali būti su jumis 
kalba? — atsakė kunigas.

Viršininkas griebė kunigą už rankovės, 
tardamas:

— Einam į kiemą!
Kleme pradėjo tardyti:
— Kas esi? Važiuojam į skyrių, išsiaiš

kinsimi
— Niekur su jumis girtu nevažiuosiu, 

pasakė kunigas.
Tada viršininkas įsakė milicininkams iš 

kviesti iš Molėtų operatyvinę grupę. Mi
licininkai 
rūkalų ir išgėrimų.
kad šis jaunimas neturi nei rūkalų, 
svaigalų, viršininkas drėbė:

— Tokį jaunimą, kuris nei (geria, 
rūko uždarysiu už grotų!..

Kol atvyks operatyvinė, jaunimas 
sirinko prie klojimo ir sprendė ką daryti. 
Už ką juos puola? Gal čia persirengę chu
liganai? Juk jie jokio nusikaltimo nepada
rė, o jei būtų tikrai milicininkai, juk vie
toje galima aiškintis. Apie 10 valandą 
vakare atvažiavo 7 mašinos ir didelė' gru
pė milicininkų. Kelios maišines nukreipė 
šviesas į klojimą. Vaikinai stovėjo prie 
durų, o mergaitės susibūrė ant šieno. Mi
licininkai, priėję prie vaikinų nepateikė 
jokios prakuroro sankcijos, o tik vienas iš 
jų, pamatęs jaunimo tarpe esantį vyresnį 
vyrą (vienos šeimos tėvą), puolė jį šauk
damas:

— Tai jis klebonas! Griebkite jį! Žudy
kite jį!

Milicininkai puolė auką, o vaikinai su
sikibę rankomis stengėsi jo neatiduoti. 
Mergaitės šaukė nesavais balsais, berniu
kai grūmėsi su milicininkais. Tačiau jė
gos 'buvo nelygios ir vaikinus sugrūdo į 
dengtą sunkvežimį. Milicininkai elgėsi la
bai žiauriai: daužė kumštimis į šonus, į 
inkstus, o privedę auką prie mašinos, grie
bdavo už plaukų, rankų ir kojų ir mesda
vo į vidų. Užlaužtomis rankomis, suplėšy
tomis kelnėmis į mašiną buvo įmestas ir 
kunigas Ričardas ČERNIAUSKAS. Dabar 
atėjo mergaičių eilė... Pradžioje viena jų 
pasipriešino, tuomet ją puolė tarsi alkani 
vilkai. Bet mergaitė pareiškė, jog pati nu
eis į mašiną. Vedant mergaites į atskirą 
mašiną, milicininkai švietė žibintuvėliais 
kai kurioms į veidus ir spiaudė joms į 
burnas. Mašinoje pareigūnai susėdo, o 
mergaites suvarė į vieną kampą. Vienas 
milicininkų, pasižiūrėjęs į vieną Iš jų ci
niškai tarė:

— Tu dar nieko, gulkis!
Atvežę visus į Molėtų milicijos skyrių 

pradėjo tardymą. Pirmiausia tardė mer
gaites. Jas šaukė po vieną. Klausinėjo kas 
organizavo išvyką ir ar meldėsi? Apklau
sinėje mergaites girti ir net tardymo metu 
išeidavo į kitą kambarį, iš kuilo sugrįž
davo dvokdami šviežiu alkoholio tvaiku. 
Tardymo procesas buvo daugiau panašus 
į žiaurių chuliganų terorą, nei į tarybinių 
darbuotojų oficialų darbą: viso tardymo 
metu pareigūnai elgėsi 
kumštimi daužė į stalą, 
tęs, šaukdami:

— Visi iš eilės tave 
nenorėsi daugiau atostogauti!

Patys milicininkai rašydavo vaikų var
du pasiaiškinimus, kuriuose buvo gausu 
šlykštaus melo ir versdavo vaikus po to
kiais „dokumentais“ pasirašyti.

Ko verti tokie vaikų pasiaiškinimai, ku
riuos parašo svetima ranka ir didžiausiais 
gąsdinimais verčia pasirašyti?!!

Vieną iš merginų: Naujos Vilnios psi
choneurologinės ligoninės med. seserį Lion 
giną ACHRANAVIČIŪTĘ, kaip vyriausią 
iš mergaičių, tardė nuo 23 vai. iki 3 va
landos nakties. Visą laiką tik ir šaukė ant 
jos:

1— Tu, prostitute, venerike, paleistuve, 
atiduosim į 'Bokšto gatvę... (Vilniaus mies 
to gatvė, kur yra venerikų dispanseris). 
Žinai, ką mes su tavim padarysi? Dabar 
visi iš eilės tave išprievartausime, o ma-

TIKINČIO JAUNIMO PERSEKIOJIMAS
> ne dar prileisi pakartotinai, — švokštė 
i girtas pareigūnas.

Atsirado ir vienas „geralšidis“, kuris pa-
■ siūlė:

— Geriau atiduokite ją man vienam į 
‘ namus...

Vidaus reikalų skyriaus viršininkas L. 
ACHRANAVIČIŪTĖS klausė:

— Kur dirbi?
— Ligoninėje, medicinos seserimi, — 

atsakė mergaitė.
■ — A! Medicinos sesuo! žinom mes jus, 

seseris, yra tokių Lietuvoje. Žinai vitami
ną „E“? Žinai kam jis naudojamas? Tu 
dėlto baigei medicinos seserų mokyklą, 
kad paskui girdytum vitaminu 
niūkūs ir 
šieno.

Tiek L. 
mergaitės 
prievartavimu. Negana to, visos mergaitės 
buvo nuvežtos 
mis pradžioje

1 tas mergaičių 
terš. Žinoma, 
pakvietė, tik jas tuomet patikrino medici
nos sesuo. Kokią turėjo teisę pareigūnai 
vežti niekuo neprasikaltusias mergaites 
pas ginekologą? Dauguma mergaičių ne
pilnametės. Pagal kokius džiunglių įsta
tymus elgėsi „tvarkos saugotojai“?

Atėjo ir berniukų eilė. Tie patys klau
simai, kaip ir mergaitėms, tas pats grubu
mas ir grasinimai. Vieną vaikiną net taip 
išdrįso gąsdinti: „Mes tave nušausime!“

Paskutinis nuėjo kunigas R. ČERNIAUS 
KAS. Jis išsyk buvo nuvestas pas virši
ninką, kurio kabinete buvo susirinkę apie 
8 asmenys: vieni civiliai, kiti 
treti milicininkai. Viršinnkas

— Kas esi?
— Kunigas!
— Kas suorganizavo išvyką?
— Dievas! Kai jaunimas tiki, 

zuoti visai nesunku.
— Ką?! Kuo užsiimi? Jei esi kunigas 

sėdėk bažnyčioje ir melskis. Suguldė! ber
niukus su mergaitėm į vieną klojimą!

— Aš suorganizavau šią Išvyką, tikslu: 
jaunimui daugiau pakalbėti apie Dievą, 
padiskutuoti įvairiais tikėjimo ir ateizmo 
klausimais.

Tardytojas klausinėjo ką toliau būtų 
darę, kur važiavę (tai buvo prieš Šilu
vos eiseną) ir kada buvote numatę grįžti 
atgal?

Tardytojas NAVIKAS viską surašė. Po 
to paėmė kunigo pirštų antspaudus, apžiū 
rėjo dantis... Viršininkas pranešė kunigui:

— Kadangi neturite su savimi jokių as
mens dokumentų, būsite sulaikyti.

Kai kunigas grįžo prie jaunimo, 
beveik aušo nauja, diena.

Po tardymo visus paskirstė į keletą 
kambarių, kuriuose jaunimas snausdamas 
ant kėdžių sulaukė ryto. Surašę visų pa
vardes ir įgyvenamąją vietą, tuojau pra
nešė į Vilnių. Buvo perspėti tėvai, kad šie 
rugpjūčio 21 d. atvyktų atsiimti savo vai
kus. Kai kuriuos vaikus tardė dar pakar
totinai.

Ryte, iš Vilniaus atvyko du asmenys: 
jaunas vyras ir moteris. Pirmasis — tik
riausiais čekistas, o moteris — milicijos 
vaikų kambario inspektorė. Moteris kal
bėjosi su jaunimu, o čekistas antrą kartą 
apklausė kunigą. Vienas iš klausimų bu
vo net ir toks:

— Jei pas jus ateina žmogus išpažinties 
ir pasako, jog jis užmušė žmogų, ar jūs 
pranešate milicijai?

čekistas klausinėjo ko kunigas atvažia
vo? Kaip suorganizavo? Ar meldėsi su jau 
nimu? Ar aukojo šv. Mišias ir t.t.

Po šito antrojo tardymo, kunigas buvo 
areštuotas. Iš jo atėmė diržą, laikrodį, pi
nigus, asmens daiktus ir leido pasilikti tik 
nosines. Milicininkas atitraukė stalo sta
čių ir, parodęs kunigui antrankius, prane
šė:

— Dar šitas laukia!
Greitai po to, surinko visą jaunimą ir 

išvežė į Vilnių. Vilniuje jaunimą paskirs
tė po įvairius milicijos skyrius, iš kur tė
vai privalėjo pasiimti savo vaikus.

Kunigą paliko Molėtuose. Vakare, apie 
21 valandą, kunigą išvežė milicijos maši
na į Utenos milicijos skyrių. Prieš tai, dar 
trečią kartą kunigą tardė moteris, 
nai einanti prokuroro pareigas.

Atvežę, kunigą R. ČERNIAUSKĄ 
ną, uždarė vieną milicijos skyriaus 
je, į kamerą, kurioje niekada nesimatė sau 
lės, narai visai pliki, be patalynės, visą 
parą kameroje dega šviesa. Jį ten išlaikė 
iki ruipjūčio 26 d. 16 vai. 40 min. Uteno
je kunigo R. ČERNIAUSKO daugiau ne- 
betardė. Išleidžiant namo liepė rugpjūčio 
27 d. 10 valandą atvykti su asmens doku
mentais į Molėtus, į miliciją.

Kitą dieną kunigui nuvykus į Molėtus, 
milicijos viršininko pavaduotojas elgėsi 
gana mandagiai. Kunigą nuvedė į pasų 
stalą. Čia buvo užpildytas dokumentas, 
jog kunigas bus baudžiamas kažkokia ad
ministracine bausme už neprisireg'lstra- 
vimą Vilniaus mieste. Kai kunigas užklau 
sė kokia tai bus bausmė ir kada, gavo to
kį atsakymą:

— Viskas bus persiųsta į Vilnių, ten ir 
nuspręs.

Po to kunigas buvo visiškai paleistas.

,E“ ber- 
guldytum su mergaitėmis ant

ACHRANAVIČIUTĖ, tiek visos 
buvo visą laiką gąsdinamos iš-

pas ginekologą. Jis su jo- 
elgėsi labai grubiai. Kele- 
pareikalavo gydytojos mo- 
gydytojos niekas joms ne

kariškiai, 
paklausė:

suorgani-

Dezinformacijos akcija

išvažiavo. Viršininkas reikalavo
Išgirdęs atsakymą, 

ne

nei

su-

jau

labai grubiai — 
gąsdino mergai-

iišpiievartausim,

Čekoslovakijos emigrantų žurnalas 
„Listy“ išeinantis Romoje ir redaguoja
mas Irži Pelikano, paskelbė čekų politinio 
emigranto Ladislavo Bittmano straipsnį 
„Dezinformacijos akcija prieš Čekoslova
kijos emigrantus“. Autoiius neabejotinas 
to klausimo žinovas. 1964-1966 m. jis bu
vo Čekoslovakijos žvalgybos dezinforma
cijos valdybos viršininko pavaduotojas, 
1968 m. Čekoslovakijos pasiuntinybės Vie
noje spaudos atašė. Jis viešaai pasmerkė 
Sovietų įsibrovimą į Čekoslovakiją ir ta
po politiniu emigrantu. Apie savo patyri
mus jis parašė knygą“ „The Deception 
Game“ (Syracuse Univ. Press).

Redakcijos įvade ’ straipsnį, pavadin
tam „Falsifikatoriai įnikę į darbą“, jau 
(paminėta eilė nesenų įvykių, kai vieni ar 
kiti dokumentai, pareiškimai, net ištisi 
žurnalų numeriai buvo klastojami Prahos 
dezinformatorių. L. Bittman chronologi
nėje tvarkoje atskleidžia įvairią Čekoslo
vakijos saugumo akciją, pradedant nuo 
1950 m. ir ne vien tik falsifikacijas, bet 
ir pagrobimus bei užmušimus, čia Bitt- 
manas Čekoslovakijos žvalgybą vadina so 
vietų žvalgybos aparato dalimi. Ir iš tie
sų KGB ir jo Rytų Europos padalinių me
todai yra vienodi. Autoriaus pasakojimas 
apie Austrijos buv. vicepremjero 1953 m. 
pagrobimą primena praeitais metais lietu
vio sportininko pagrobimą iš Vakarų Vo
kietijos.

...Atsižvelgiant . visą tą praktiką, Bitt- 
manas duoda „dešimt nurodymų“, bet 
straipsnio autorė N. Gonbanevskaja pata
ria skaitytojams patiems pakeisti Čekos
lovakiją Sovietų Sąjunga ir Pragą — 
Maskva. Seka „10 nurodymų“:

1. Emigrantų organizacijų susirašinėji
mai ir spauda yra svarbus informacijų 
šaltinis (Pavardės, adresai, laiškai). Jei
gu tai lengvai pasiekiama visiems .pati
kimiems“ draugams ir lankytojams, skai- 
tykitės su tuo, kad kopija randasi Praho
je.

2. Privatūs laiškai ,į Čekoslovakiją ir iš 
tenai nuo giminių ir draugų eina ne vien 
tik per cenzorių rankas, bet ir per dezin
formacijų specialistų, kuiie sistematilškai 
renka ne vien tik politines, bet ir nekaltas 
(šeimynines žinias (ligas, darbo nemalonu
mus, šeimos nesantaikas,finansinius 
kumusi). Gautos žinios 
dotos kaip viešam, taip 
kos šantažui.

3. Atsižveigkite į tai,
koslovakijos — ypač adresuoti žymiems 
emigrantams, gali būti dalinai arba visai 
suklastoti. Rašysena — ne įrodymas: gru 
pė Prahos specialistų gali imituoti kiek 
vieną braižą.

4. Draugas iš Prahos ar Bratislavos ku
rio nebematei nuo to laiko, kai pabėgai iš 
Čekoslovakijos, ir kuris, „komandiruotas“ 
į Vakarus, atėjo tave aplankyti, gali būti 
Prahos bandytų talkininkas (tegu ir prieš

rorą). Būdamas su juo draugiškas, būk ir 
realistas.

5. Leidimas vykti j Vakarus tavo giminai 
čiui ilš Čekoslovakijos visai ne liberaliz
mo ženklas, bet kruopštus analizo rezul
tatas. Kai tavo giminaitis sugrįž jį aplan
kys „draugas iš ministerijos“ ir nepasiten 
kins vien kukliais ir politiniai neutraliais 
sakiniais apie gyvenimą Vakaruose. Ne
statyk savo gimines į pavojų.

6. Jei nutarsi vykti j Čekoslovakiją, ži
nok, kad saugumas gali tave šantažuoti, 
neatsižvelgiant i tai, ar Čekoslovakijos 
pasiuntinybė skaito ar neskaito tave poli
tiniai neutraliu pabėgėliu.

7. Anonimas — tai falsifikacijos (vizitinė 
kortelė. Jei gausi anominį laišką, pareiš
kimą ar reikalavimą, gali 99 % būti tikras, 
kad autorius sėdi Prahoje, Australijos, 
Prancūzijos ar Šveicarijos antspaudas ant 
voko nieko nepakeičia.

8. Jei gausi kokį papiktinantį laišką, 
kurtį siuntė emigrantų organizacija ar at
skiras emigrantas, prielš į tai reaguojant 
patikrink, ar tikrai siuntėjas jį tau siun
tė. Prahos dezinformatoriai dažnai tikisi į 
neipgalvotą emocingą reakciją — ir laimi.

9. Bulgarijos žurnalisto emigranto Ge
orgijaus Markovo 1978 m. Anglijoje bul
garų slaptosios policijos nužudymas sig
nalizuoja apie naują politiką prieš šarvo 
sovietų bloko emigraciją. Jei tavo vardas 
dažnai pasirodo emigracinėje spaudoje ar 
jų organizacijų viršūnėse, tai esi sąrašuo
se tų, prieš kuriuos Praha nepaabejos im
tis pačių kruviniausių metodų, žmogžudis 
yra profesionalas su dabartine žudymo 
technika.

10. Prahos šnipinėjimo rankos yra il
gos, bet ne galingos... Viena iš svarbiau
sių Prahos „aktyvių veiksmų“ tikslų yra 
įbauginti politinę emigracinę, priversti ją 
tylėti. Iš „Draugo“ A.T.

HETUVOJE
J. GALVYDIS
Lietuvoje mirė istorikas

lapkričio 16 d. Daveinių

MIRĖ
Sausio mėn.

Juozas Galvydis.
Gimęs 1896 m.

km., Dusetų vis., Zarasų apskr., Juozas 
Galvydis 1931 m. baigė V.D. universitetą. 
Studijuodamas, nuo 1925 m. mokytojavo. 
Vėliau, nuo 1928 iki 1933 m. buvo fakti- 
nuoju Kultūros žurnalo redaktorium.

Nuo 1944 m. J. Galvydis buvo Kauno 
universiteto docentu, 
Vilniaus universiteto 
vedėju. Paruošė kelis 
aukšt. mokykloms ir : 
kelias moksl. knygas.

o nuo 1949 m. — 
istorijos katedros 
istorijos vadovėlius 
išvertė į liet, kalbą

»un-
gali būti panau- 
ir numatytos au

kad laiškai ils če-

čardas ČERNIAUSKAS labai subruzdo šv. 
Mikalojaus bažnyčios tikintieji. Visi ta
rėsi, ką daryti, meldėsi, klausinėjo nau
jienų ir nekantriai laukė sugrįžtant.

Apie tai, kad kunigas suimtas valdžia 
nepranešė. Rugpjūčio 22 d. senutė kunigo 
šeimininkė nunešė maisto į Lukišikio ka
lėjimą, tikėdamasi, kad gal jį tenai suras. 
Jai niekas aiškaus nieko nepasakė ir tik 
siuntinėjo iš vienos vietos i kitą. Vienas 
kunigas nuvažiavo į Molėtų milicijos sky
rių ir taip pat nieko nesužinojo, kur yra 
laikomas kun. R. ČERNIAUSKAS

(Rugpjūčio 25 d. šeimininkė vėl išėjo 
ieškoti suimto kunigo, norėdama perduoti 
maisto. Nuėjo į Lukiškio kalėjimą. Nera
do. Kreipėsi į Saugumo komitetą, ir ten 
saugumiečiai visokiais būdais gynėsi, sa
kėsi jog nieko jie nežiną.

(Pagaliau kunigas grįžo. Atrodė neper- 
puikiausiai; šešias paras nesiprausęs, ne
siskutęs, sudraskytais rūbais, bet gera 
nuotaika. Visas dienas gavo tokį maisto 
davinį: pusryčiai — arbata ir duona, pie
tūs — sriuba ir duona, vakarienė — ar
bata ir duona.

Sekmadienį į Šv. Mikalojaus bažnyčią 
žmonių prigūžėjo kaip į didelę šventę. 
Kai po votyvos kun. Ričardas ČERNIAUS
KAS užlipo sakyti pamokslą, tikintieji pra 
dėjo mesti gėles tiesiai į sakyklą. Kunigas 
padėkojo žmonėms už maldas, papasakojo 
suėmimo istoriją ir padrąsino nukentė
jusi jaunimą nebijoti aukotis už Kristų. 
Žmonės balsu pradėjo raudoti, kai jaunas 
kunigas tikinčiuosius įspėjo:

— Aš jaučiu, kad už šiuos tiesos žodžius 
•man nebus dovanota. Todėl jei mane kas 
nors užmuštų, pakartų, apšauktų veneri
ku, suvaidintų mano savižudybę, paveik
tų medicinėmis priemonėmis ar uždarytų 
į psichiatrinę ligoninę, žinokite, kieno tai 
daubas... Aš tam tapau kunigu, kad kal
bėčiau tiesą, kad kalbėčiau apie Dievą. 
Ir aš kalbėsiu apie Dievą ne tik bažnyčioje 
kaip man liepė milicininkai, bet ir šven
toriuje; ne tik šventoriuje, bet ir visur 
kur būsiu — klojime, laukuose, prie eže
ro, ant ežero ir net ežero dugne...

Po pamokslo susijaudinę tikintieji, ne
žinodami kaip kitaip išreikšti kunigui sa
vo meilę ir solidarumą, pradėjo audringai 
ir ilgai ploti, o nukentėjęs jaunimas ir 
vaikai, išlipančiam iš sakyklos kunigui 

(įteikė daugybę gėlių, kurias jis nunešė tie
Tuo metu, kai buvo suimtas kun. Ri- ’ siaj ant altoriaus.

laiki-

j Ute- 
rūsy-

IŠMETAMOSIOS DUJOS IR VABZDŽIAI
Ekologai ištyrė, kad augalai prie auto-j 

kelių gauna su išmetamomis dujomis daug | 
azoto, ir dėl to yra labiau puolami auga- 
lėdžių vabzdžių.

Nors mokslininkai manė, kad autostra
dų pakelėse negali tarpti nei augalai, nei 
gyvūnai, nes gyvi organizmai negali pake, 
ti išmetamųjų dujų, gumos, švino dalely
čių, automobilių keliamų vėjo srautų ir 
nuo plikšalos ant kelių barstomos druskos, 
tačiau daugelis žolėdžių vabzdžių, matyt, 
prisitaikė prie tokio gyvenimo. Tai liudija 
nuėsti medžio ir krūmų lapai šalikelėse 
ir apgraužta žolė apsauginėse juostose.

Buvo ištirtos prie dviejų autostradų 
erškėčio lapais mintančių Phalera buce, 
phala ir Euproctis simlis vabzdžių, nugrau
žiančių ir daugelio kitų medžių bei krūmų 
lapus, populiacijos. įprastomis sąlygomis 
šių vabzdžių neribotą daugėjimą riboja 
paukščiai ir vapsvos. Vienos rūšies Para- 
verpula vapsvos, pasirodo irgi jau prisi
taikė gyventi ant augalų, augančių prie ke 
lio, tačiau jos nesuspėja nuėsti nepapras
tai sparčiai gausėjančių lervų. Mokslinin
kai ištyrė, kad šalikelėse ir apsauginėse 
juostose augančiuose augaluose susikaupę 
daug švino, natrio ir azoto, ypač pastarojo, 
kuris spartina augalų augimą ir pritraukia i 
žolėdžius vabzdžius. Stokojant azoto, daž
nai sulėtėja vabzdžių lervų vystymasis, . 
o pakelėse šito gero iki valiai. Vadinasi, 
išmetamosios dujos netiesiogiai skatina . 
žolėdžių vabzdžių gausėjimą. Vabzdžių ler. 
vos taip pat veiksmingai sunaudoja ir nat
rį, esantį barstomoje antkelių druskoje, — 
rašoma žurnale „New Scientist“ {'Anglija).

PŪGOS SUSTABDĘ TRAUKINIUS IR 
AUTOBUSUS

Sausio 6 d. rytą Nidoje, o pavakare ir 
visoje respublikoje ėmė siausti pūga. Vė
jo greitis Nidoje siekė 24, Ukmergėje — 
26 metrus per sekundę. Oro temperatūra 
nukrito iki 12'—18 laipsnių šalčio. Stip
raus vėjo genamas sausas sniegas greit 
užnešė kelius, geležinkelius, susuko pira
mides miestų gatvėse.

Sniegas sustabdė traukinius. Ypač kri
tiška padėtis susidarė Vilniaus ir Panerių 
stotyse, Vilniaus — Kauno, Vilniaus — 
Daugpilio ruožuose. Sutriko keleivinių 
traukinių eismas. Sniegas užklojo iešmų 
sistemas.

Labai sunki padėtis susidarė respubli
kos keliuose. Per naktį visi jie buvo už
pustyti. Vietomis išaugo 2—3 metrų snie
go kalnai, susisiekimas visai nutrūko. Sau 
šio 7 dienos rytą į reisus neišvyko nė vie
nas .tarpmiestinio ir priemiestinio susisie
kimo autobusas.

Vilniaus metrologinių prognozių sky
riaus viršininkė A. Skėrienė pasakė, kad 
artimiausiu laiku pūga nurims, bet laukia
ma 
mis

didesnių (šalčių. Temperatūra vieto- 
gaK nukristi iki 30 laipsnių šalčio.

PASLAPTIGA ŠVENTĖ
„Literatūros ir meno“ savaitraštyje bu

vo pasisakyta apie „gaivališkus papročių 
polinkius“, pastebėtus Lietuvoje.

„Visų prisiminimuose tebeaidi Naujųjų 
metų tostai ir sudaužytų taurių dzingsė
jimas. Jos skambėjo ne tik prie šeimos ži
dinių, ne tik žėrinčiose svetainėse bet stu
dentų kamarėlėse. Cechuose, kabinetuose, 
bazėse, laboratoiljose ir auditorijose buvo 
pilna šio skambėjimo keturias, tris, dvi 
dienas prieš Naujuosius. Sprendžiant iš 
Ipasakojimų, kuriais tebesidalijame, ten 
būta visų atitinkamos atributikos elemen
tų — nuo esminio meniu iki šokių tamso
je, nuo specialiai tai progai parinktų tua
letų iki graudžių praradimų po vidurnak
čio: kam dingo akiniai, kam skrandžio 
sultys, kam dvasios ramybė“...

Straipsnio autorius siūlo Naujųjų metų 
sutikimą 'švęsti šeimoje ir atsakyti papro
čio triukšmingai linksmintis darbovietėje. 
Tuo labiau, kad tokių švenčių būna 
giau.. Straipsnio autorius sako:

„'Bevelk viskas, kas čia pasakyta, 
ka ir kitai visuotinei šventei, kuri 
rukus pasirodys horizonte, kaip iš 
blykščioj antis audros debesis, 
nė du mėnesiu...“

dau-

tin- 
net- 
tolo 

Nepraeis

Imdamas vyną iš lentynos galvojau, kad 
nevogsiu, o eidamas prie kasos atsiminiau, 
kad neturiu pinigų. (Iš pasiaiškinimo)

S&aitytaju Laiškai
PATIKSLINIMAS

E.L. Nr. 1 straipsnyje „UNIVERSE apie 
Lietuvą“ parašyta, kad kun. R. Černiaus
kas atnašavo jaunimui mišias šv. Mykolo 
bažnyčioje Vilniuje. Turiu pastebėti, kad 
šioje bažnyčioje pamaldos negalėjo būti, 
nes joje (ir pagalbiniuose pastatuose) yra 
Restauracinės dirbtuvės. Panašaus pava
dinimo yra kita bažnyčia — tai Šv. My- 
kalojaus. ši nedidukė, seno lietuviško sti
liaus bažnytėlė yra viena seniausių Vil
niuje — XV-XVI a.

Vilniaus senamiestis tarp Vokiečių ir 
ir Pylimo gatvių per karą buvo visiškai 
subomborduotas, bet ši bažnytėlė liko ne
paliesta. Ji neuždaryta, joje vyksta pa
maldos. Kronikų leidėjai tai puikiai žino, 
bet UNIVERSE anglams buvo nesunku 
suklysti tarp dviejų panašių vardų — My
kolo ir Mikalojaus.

Buvęs parapijietis
Red. pastaba: Tas įvykis buvo aprašy

tas LKB 
KINČIO 
(Aiškumo 
skiltyse.

E. Lietuvyje nebuvo pažymėta, kad kny
gą „Mirties lageriuose ir tremtyje“ dar 
galima lįsigyti <pas jos autorių: J. Kreivė
ną, <6824 (So. Talman Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Knygos kaina, be pašto išlaidų, 12 dol. 
Amerikos valiuta. J. Kreivėnas

Kronikos 49 Nr., straipsnyje TI- 
JAUNIMO PERSEKIOJIMAS, 
dėlei tą straipsnį rasite mūsų

LAGERIUOSE IR TREMTYJE 
gilią padėką ir pagarbą p. J.

MIRTIES
Reiškiu

Kuzmickiui, kuris parašė mano knygos 
tuo pavadinimu vertingą recenziją. Tik 
gilios orientacijos žmogus ir didelis mei
lės vedamas, mūsų tautos ir tėvynės nelai
mių skausmus pergyvendamas, gali tai 
aprašyti.

LIETUVOS PAUKŠTIS
Būdamas nuo pirmo biuletenio jūsų 

skaitytojas, kas savaitę mielai laukiu E. 
Lietuvio, nes jis yra mano labiausiai my
limas svečias mano namuose.

Kas myli Lietuvą ir ja įdomaujasi, gal 
norės sužinoti, ką aš girdėjau per radiją. 
Klausydamas programų; dažnai girdžiu 
kaip anglai myli gamtą ir savo kraštą. 
Vienas anglas, eidamas stebėti paukščių, 
pastebėjo ant arimo sėdintį jūrų paukštį. 
Tai buvo žuvėdra. Pasirodo, ji buvo su
žeista, jai buvo peršautas sparnas. Jis nu
nešė paukštį į R.S.P.C.A. (gyvūnų globos 
draugiją) patikrinti. Pasirodo, paukštis 
turėjo lietuvišką žiedą.

Radijo komentatorius susijaudinęs sa
kė: žiūrėk, iš kur žuvėdra atskrido ir kaž
koks nevidonas norėjo atimti jam gyvy
bę!

Man buvo graudu klausyti, kad mūsų 
krašto paukštis neturėjo laimės pasidžiaug 
ti demokratija ir laisvai paskraidyti. Dėl 
jo nelaimės apgailestavo ir Derbio radi
jas, paminėjęs ir lietuvių tautos vargingą, 
kaip to paukščio, gyvenimą.

A. Tirevičius
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KALENDORIUS 1982 (M-
IV. 23-25 DBLJS Tautinių Šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
H£l, Twickenham, DB.
VIH. 21-23 2-asifi DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

SKAITYTOJAMS
Dėl geležinkelių streiko D. Britanijoje, 

„Europos Lietuvis” vėluoja pasiekti skai
tytojus. Administracija prašo skaitytojų 
kantrybės.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
A.S. — 30 svarų,
J. Talkačiauskienė — 3 sv.
V. Motuzą — 2 sv.
Nuodžirdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
P. Miliauskas — 31.50 sv.
J. Babilius — 4.00 sv.
J. Kalvis — 3.53 sv.
Dr. St. Sereika ir A. Sergėjus —po 3.50 

sv.
VI. Gegeckas — 3.00 sv.
A. Kadžionis, B. Drevinskas, Pr. Mila

šius, J. Danauskas, B. Gailiūnas, N. Stepo
navičius, J. Talkačiauskienė, B. Šimėnas 
ir VtL Andriulis — po 1.50 sv.

Ačiū.

SKELBIMAS
Lietuvių Sodybai Headley Park reika

lingas vedėjas arba vedėja. Suinteresuoti 
asmenys prašomi rašyti Lietuvių Namų 
B-vės Valdybai 2. Ladbroke Gardens, 
W11 2PT iki š.m. vasario 13 dienos. Pa
reiškime prašoma suteikti žinių apie save 
ir turimą profesinį bei visuomeninį paty
rimą. L.N. B-vės Valdyba

PADĖKA VIENYBĖS KLUBUI
Nuoširdžiai dėkoju Londono Vienybės 

klubo nariams už prisiminimą mano 60->to 
gimtadienio ir už suruošimą puikaus po
būvio ta proga.

S. Nenortas

PADĖKA
Didžiai Genbiamam ir Mielam ponui 

Kaziui Rožanskui, atsiuntusiam Čikagos 
Anglijos Britanijos Lietuvių Klubo dova
ną — stambų piniginį čekį, tariu nuošir
dų ačiū!

Jūsų
Vladas šlaitas

18.1.82 Londonas

Londonas
SUSITIKIMAS SU ARKIVYSKUPU 

J. V. BULAIČIU
Sausio 24 d. arkivyskupas Jonas Vytau

tas Bulaitis atnašaus šv. Mišias Lietuvių 
bažnyčioje 11 vai., dalyvaujant vietos vys
kupui Viktorui Guazzelli, kuris sakys pa
mokslą, ir kitiems kviestiniams svečiams.

Tą pačią dieną 2 vai. Lietuvių Sporto 
ir Soc. klubo salėje 345 A Victoria Park 
Rd., E.!)) bus pagerbimo pietūs. Prašoma 
ne vėliau sausio 20 d. įsigyti pietums bi
lietus. Kaina asmeniui 5 sv. Rašyti: Rev. 
J. Sakevičius, 21 The Oval, London E2 
9DT, arba telefonuoti: 739 8735.

DBLS LONDONO CENTRINIO 
SKYRIAUS ŽINIOS

Nariai prašomi iki vasario 20 d. siūlyti 
kandidatus į Centrinio skyriaus valdybą, 
revizijos komisiją ir atstovus 'į visuotinį 
DBLS suvažiavimą.

Pasiūlymus siųsti Centrinio Skyriaus 
Valdybai.
DBLS (Londono centrinio skyriaus Valdyba

JONO STRUOGINIO LAIDOTUVĖS
Jonas Struoginis kuris gyveno Lietuvių 

Namuose ir staiga mirė Hamersmith ligo
ninėje, bus laidojamas iš Lietuvių bažny
čios penktadienį, sausio 29 d. Pamaldos 
už velionį tą pačią dieną 11 vai.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0U 
sv. ui colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei H anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai Išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
menę.

IŠVYKA Į NOTTINGHAM^
Šių metų vasario mėnesio 27 dieną ruo

šiama išvyka autobusu į Nottinghamą, į 
Vasario 16-4osios Minėjimą.

Išvykstama 1 vai. po pietų nuo Londono 
lietuvių bažnyčios.

Prašome registruotis pas P. Mašalaitį 
arba V. Jurienę, telefonas 460 2592.

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 7 d., sekmadieni, kviečiamas 
„Vyčio“ klubo narių metinis 

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 

1.1.
Pradžia: 2.30 vai. p.p.

„Vyčio“ klubo valdyba

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

SausiolO d. M.L.S. klubas turėjo metinį 
visuotiną narių susirinkimą, kuriame val
dyba ir Revizijos k-sija padarė praneši
mus, aptarė klubo einamuosius reikalus 
ir išrinko naują valdybą 1982-ms metams.

Susirinkimą atidarė klubo pirm. VI. 
Kupstys ir pakvietė kan. V. Kamaitj į 
garbės prezidiumą. Visi tylos minute pa
gerbė mirusius narius ir mirusį klubo gar
bės narį Al. Kuzmicką, kuris mirė lapkri
čio radžioje.

Susirinkimui pirmininkavo VI. Bernata
vičius, sekretoriavo Kz. Steponavičius. 
Mandatų k-siją sudarė St. Sasnauskas, Br. 
Barauskienė Ir Ant. Jakimavičius,

Iš valdybos pranešimų matėsi, kad klu
bo veikla buvo gyva, atlikta eilė remonto 
darbų ir baigė metus su patenkinamu pel
nu.

I klubo valdybą išrinkti šie asmenys 
pinm. — Pov. Podvoiskis, vicepirm. — P. 
Butėnas, sekr. — Jn. Verbickas, Ižd. Dom. 
Jelinskas. Valdybos nariais: Jz. Naujokas, 
Vac. Paulauskas, St. Lauruvėnas, Aid. 
Podvoiskienė, Alb. Miliūnas, On. Ramo
nienė; kandidatas — Jn. Pocius.

Revizijos k-siją sudaro: Jn. Podvoiskis, 
VI. Bernatavičius ir VI. Kupštys; kandida
tas — Alb. Pupelis. A. P-kis

Noltinghamas
JUNGTINIS VASARIO 16-TOSIOS 

MINĖJIMAS
Šių metų vasario 27 d., 6.30 vai. ukrai

niečių klubo salėje 30 Bentinck Rd. DBLS 
Sąjungos Nottingham© ir Derby skyriai 
ruošia Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą. Programoje: Sveikinimai ir trumpa 
paskutinių politinių įvykių apžvalga (Z. 
Juras DEL Sąjungos Centro Valdybos pir
mininkas) ir paskaita (P. Mašalaitis, DB 
L Sąjungos Tarybos atstovas Centro Val
dyboje).

Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Joje 
taip pat dalyvaus dalis Londono Choro 
dainininkų ir D. Britanijos tautinių šokių 
grupė „Lietuva“.

Po programos šokiai, gros gera muzika.
Kviečiami visi vietos ir apylinkių lie

tuviai.
šio Vakaro pelnas skiriamas Tautos Fon 

dui.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — sausio 24 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Lcamingtone Spa —sausio 24 d., 14 vai., 

Šv. Petre.
Coventryje — sausio 24 d., šv. Elzbietoje, 

16 vai.
Nottinghame — sausio 31 d., 11,15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Lcicesteryje — sausio 31 d., 14 vai., Svč. 

širdyje, Mere Rd.
Nottinghame — vasario 2 d„ Kristaus 

Aukojimo šventė, 8.30 vai., ryte, Liet. 
Židinyje.

Wolverhamptono — vasario 6 d., 'šešta
dienį, 17 vai., Šv. Petre — Paulyje, 
North St.

Nottinghame — vasario 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Stoke-on-Trent — vasario 7 d.. 14.30 vai., 
St. Wulstan's.

Manchesteryje — sausio 31 d., 12.30 vai.
Eccles — vasario 14 d., 12.15 vai

VASARIO 16 GIMNAZIJA
KŪČIOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

1981 Kalėdų atostogas gimnazija pradė
jo gruodžio 19. Prieš išsiskirstant į visas 
pasaulio šalis, gruodžio 18 atšvęstos bend
ros Kūčios. Jos šiemet buvo gausesnės ne 
tik dalyviais, bet ir programa. Ją sudarant 
ir pradedant, dideli išradingumo ir įvai- 
rioįpo sugebėjimo parodė vyresnės moki
nės. Vaidinimui pasirinkta brolių Grimų 
pasaka „Pelenė“ Iš jos mokinės Ingryda 
Pancerytė (12 kl.) Lydija Kairytė (12 kl.) 
ir Aurelija Vaičekauskaitė (11 kl.) sukūrė 
spalvingą 7-ių vaizdelių vaidinimą, truku
si ištisą valandą. Jos pačios buvo ir pa
grindinės aktorės. Vaidinimui pilies salėje 
įrengta speciali scena su priderintu ap
švietimu ir muzika.

Salei prisipildžius, programa pradėta

Stoke-on-Trenl
GERO LIETUVIO NETEKUS

A.A. PETRAS DUDĖNAS
Žmogaus gyvenimas yra lyg vitražas 

meniškai sudarytas iš daugelio įvairias
palvių, tamsių ir šviesių dalelyčių, kurtos 
drauge sudaro visumą. Žmogaus gyveni
mas yra trapus ir lyg stiklas sudūžta daž
nai peranksti.

Petras Dudėnas mirė sulaukęs 65 m. Jis 
paliko žmoną Virgiliją, sūnų Anltaną ir 
dukrą Angelę su šeimomis Lietuvoje. Su 
anūkais Petras Dudėnas susirašinėjo laiš
kais, bet numirė anūkų nepamatęs.

Sužinojęs apie tėvo ligą sūnus Antanas, 
su specialiais leidimais, praėjusią vasarą, 
buvo atvykęs į Angliją. Po 37 m. susitiko 
tėvas Ir sūnus. Antanas išvažiavo žinoda
mas, kad jo tėvas serga nepagydomai vė
žiu.

Ligos varžomas Petras Dudėnas savo 
gyvenimo paskutinias dienas praleido Mac 
millano ligoninėje, kurioje jį gausiai lan
kė lietuviai ir kitų tautybių draugai, bend
radarbiai ir pažįstami. Kaikuriems i'š jų 
Petras Dudėnas prasitarė, kad labai norė
tų atšvęsti Kalėdas. Petras Dudėnas mirė 
1981 m. gruodžio 29 d. vakare. Paskuti
niuosius sakramentus jam suteikė kun. S. 
Matulis.

Petras Dudėnas gimė 1916 m. birželio 
23 d. tolimoje Rusijoje, Vladivostoke. Du
dėnų šeima į tėviškę grįžo 1926 m. ir ap
sigyveno Bikėnų kaime, Salako vlsč., Za
rasų apskr. Apie šią monumentalinę kelio
nę Peltras Dudėnas mėgdavo dažnai pasa
koti: kaip tūkstančius kilometrų nuo VIa 
divostoko per Maskvą į Lietuvą jie grįžo 
arkliais keisdami juos net 210 kartų, kad 
galimai 'greičiau sugrįžtų į namus.

1936 m. Petras Dudėnas vedė Virgiliją 
Juodvalkytę, o 1937 m. kovo pašauktas at
likti karinę tarnybą. I-me pėst. Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulke 
baigęs mokamąją kuopą buvo paskintas 
kuopos, o vėliau bataliono raštininku. Ka
rinę tarnybą baigė puskarininko laipsniu.

Jo teigimu, tai buvęs gražiausias jo gy
venimo ttaiipsnis, apie kurį kalbėdamas 
juokais daugeliui primindavo, kad jis esąs 
Anglijoje vienintelis dalyvavęs ant Sartų 
ežero arklių lenktynėse.

Sekė Lietuvos okupacijos. Petras Du
dėnas buvęs kariu nebenurimo ir 1944 m. 
įstojo i vietinę rinktinę. Vokiečių-rusų 
frontui artėjant prie Lietuvos jis pasitrau
kė per Žemaitiją ir Rytprūsius į Vokieti
ją. Pasiekęs amerikiečių zonoje DP sto
vyklą Petras Dudėnas prisijungė prie ki
tų panašaus likimo lietuvių.

1947 m. Petras Dudėnas atvyko į Angli
ją darbams. Pradžioje dirbo žemės ūky
je, o vėliau anglies kasykloje, kurioje iš
dirbo virš 30 m. Petras Dudėnas buvo vie
nas iš 5.732 lietuvių (4.763 vyrai ir 969 
moterys), Europos savanorių darbininkų 
(1EV1W), po karo atvykusių į Didžiąją Bri
taniją darbams pramonėse, kuriose trūko 
darbininkų.

K. (Barėno „Britanijos Lietuviai“ kny
goje (326 psl.) rašoma, kad prie DBLS-gos 
Stoke-on-Trent skyriaus steigimo nemažai 
prisidėjo ir Petras Dudėnas. 1954 m. gegu
žės 22 d. jis buvo išrinktas skyriaus valdy- 
bon, o 1964 m. skyriaus pirmininku, kuriuo 
jis išbuvo su maža pertrauka ligi mirties.

Kronikininkas „Europos Lietuvyje“ (42/ 
1187) apie suruoštas skyriaus nario iš
leistuves į Australiją 1971 m. rašo: „Ap
skritai Štoko lietuvių kolonija yra labai 
vieninga ir drausminga. Jų tenai neper- 
daugiausia, bet visi laikosi kaip žydai, ir 
daug kas priklauso nuo gabumų pirminin
ko P. Dudėno. Jis suranda kalbą su visais 
ir yra įpratęs palaikyti ryšį su jaunais ir 
vyresniais, sukdamas organizacinį drau
gišką ratelį, kaip vieną šeimą. Išleistuvė
se dalyvavo šešiasdešimt svečių, tai kad 
ir nemažas P. Dudėno namas, bet jis bu
vo pilnas“.

Petras Dudėnas buvo pavyzdys mums iš
eivijoje. Stengsimės jo šviesų prisiminimą 
išlaikyti ilgus metus.

Ilsėkis ramybėje, mielas Petrai.
VI. Dargis

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems lietu

viams užjautusiems mus sunkią valandą 
ir padėjusioms palaidoti Petrą Dudėną.

Žmona ir vaikai 

ni

pnktualiai 18 vai. Atidaromąjį žodį tarė 
pagrindinis šventės organizatorius evang. 
kun. kapelionas Fr. Skėrys. Jis pasveikino 
susirinkusius, pranešė renginio tvarką Ir 
paprašė pradėti vaidinimą. Ingr. Pancery
tė lietuviškai paaiškino, kaip gimė šis vai
dinimas, „sulietuvinant“ br. Grimų „Pe
lenę“: darant įvairius pakeitimus bei įtar 
pus ir pritaikant ją scenai, šviesas ir mu
ziką tvarko taip pat mokiniai: Vilius Za- 
vlstauskas (S kl.) ir Andrius Huberis (8 
kl.). Lydija Kairytė tą pat pranešė vokiš
kai.

Spalvingo pranešėjo, įsiterpiančio ir į 
patį vaidinimą, vaidmuo teko abiturientui 
Robertui Šlavikui. Karalių vaidino Stepo
nas Kairys (10 kl.), karalienę — linga Bi- 
tautaitė (9 kl.), princą — Andrius Narbu- 
tis (10 kl.), bajoraičių motiną — mokyt. 
Dalia Grybinaitė, jos dukras — Lydija 
Kairytė Ir Aurelija Vaičekauskaitė, Pele
nę — Ingr. Pancerytė, gerąją laimę — Ly
dija Kuiišytė (10 kl.). Į vaidinimą įpinta 
ne tik būdingų lietuviškų posakių, bet ir 
dainelių, taip pat lenkiška mazurka ir po
lonezas. Aktorės stebino žiūrovus spalvin
ga vaidyba. Kai Aurelija, rodydama savo 
užgaidas, paleisdavo gerklę, visi vaikai sa 
Įėję išsigandę imdavo verkti. Jai buvo vė
liau patarta tokį temperamentą mokyto
jams per pamokas parodyti... Neliko žiūro 
vų nepastebėta pritaikinta ir daili apranga 
gerai išmoktos rolės, Daugumos aktorių 
tartis buvo be priekaištų. Reikia laukti, 
kad 'šis veikaliukas bus parodytas ir už 
Romuvos ribų. Juk Vokietijos lietuviai 
jau nebeatsimena padoresnio lietuviško 
vaidinimo.

Rūtos Aidytės gitara palydimas ma
žųjų mokinių penketukas (T. Hubert, T. 
ir G. Grunwald, J. Wolodka ir Virg. Jo
cys) pagiedojo Sužibo žvaigždutės aukštai 
danguje, Lilija Burškaitytė (11 kl.) pa
deklamavo Bern. Brazdžionio Kalėdų var
pus, mokyt. J. Valčiulaitytės vadovauja
mas mergaičių chorelis darnai padainavo 
Piemenuką su būbnu, šventą naktį, Ging- 
le Bells Vokiškai E. Wiecherto Adventą 
gražiai deklamavo Lydija Kuršytė (10 
kl.), angliškai Brigitta WUlas (12 kl.) 
raiškiai perteikė Night before Cristinas. 
Programą pilies salėje užbaigė mergaičių 
chorelis, angliškai padainavęs What Child 
is this ir lietuviškai — Sveikas, Jėzau, 
gimusis. Ji atspindėjo Kalėdas tų kraštų, 
iš kurių yra atvykę šilos gimnazijos mo
kiniai.

Persikėlę į gimnazijos valgyklos salę ir 
susėdę prie gausiais kūčių patiekalais ap
krautų stalų, visi sugiedojo Tyli naktis, 
šventa naktis, akordeonu palydint mokyt. 
Viliui Lemkei. Kun. Fr. Skėrys sukalbėjo 
maldą, o mokyt. Dalia Grybinaitė perskai
tė velykinę Luko Evangeliją. Kalėdų eg
lutės žvakutes uždegė gimnazijos direk
torius J. Kavaliūnas, Kuratorijos pirmi
ninkas tėv. Alt. Bematonos, Vokietijos 
LB Valdybos pirmininkas maj. J. K. Va
liūnas, kun. Fr. Skėrys ir mokinių komi
teto pirmininkė abiturientė Laima Valiū- 
naitė.

Direktorius Jonas Kavaliūnas sveikini
mo kalboje pastebėjo, kad buvimas šioje 
salėje šalia mokinių Ir mokytojų bei jų 
šeimų dar ir LB ir vietos vokiečių visuo
menės rodo, jos esame viena didelė šeima. 
Dėkojo puikios meninės programos salėje 
ruošėjams ir atlikėjams ir siūlė Kalėdų 
seniui atkreipti į juos dėmesį.

Prasidėjo paplotėlių laužymas. Klasių 
auklėtojai su savo seniūnais, pradedant 
penktąja ir baigiant 13-ąja klase, ėjo pas 
direktorių ir Kuratorijos pirmininką tėv. 
A. Bematonį ir pirmiausia su jais pasida
lino paplotkėliais. Tuoj pat subruzdo visa 
salė. Kiekvienas j ieškojo artimųjų pasi
keisti paplotėlio gabaliuku ir šventiniais 
linkėjimais. Stiprius rankų paspaudimus 
sekė apsikabinimai ir bučiniai.

Tada vėl visi sėdo prie stalų ir kibo į 
gausius ir skanius patiekslus, paruoštus 
daugiausia iš žuvų. Bet netrūko ir tradi
cinių virtinių su grybais, prėskučių su 
aguonų pienu ir kisielių bei kompotų. Ne
buvo jokių sunkumų 12 patiekalų suskai
čiuoti.

Kai visi pasisotino, žodį tarė Kuratori
jos valdybos pirmininkas tėv. Alfonsas 
Bernatonis. Kalbėdamas vokiškai, dėkojo 
visiems gimnazijos tarnautojams už dar
bą ir solidarumą.

Kalbėdamas lietuviškai, pasidžiaugė, 
kad Kūčios pradėtos gražiu vaidinimu. 
Visi mokiniai susirinko šventiškai pasi
puošę Ir nusiteikę. Dėkojo mokytojams už 
kantrų mokymą bei auklėjimą lietuviško 
atžalyno. Praėjusiais metais, kai gimna
zija atsistojo prieš kalną skolų, Kalėdų 
senis atėjo iš Evengelikų bažnyčios, šie
met jį atsiuntė Bonna.

Vokietijos LB Valdybos pirmininkas Jo
nas K. Valiūnas linkėjo mokiniams gra
žiai praleisti šventes su savo tėveliais bei 
kitais šeimos nariais ir pailsėti ne tik kū
nu, bet ir atsigaivinti dvasia, kad geriau 
sektųsi mokytis.

Neteko ilgai laukti ir Kalėdų senelio, 
po kurio kauke ir puošniais drabužiais 
slėpėsi buvęs Vasario 16 gimnazijos moki
nys Algis Vitkus iš 8591 LS Lietuvių kuo
pos Schwetzingene. Tą vaidmenį jis vai
dina jau keleli metai, šiemet sakėsi at-
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Jau turime vietą, laiką ir žinome, kiek 
kainuos. Taigi jau galima planuoti atos
togas Anglijoje.

Pirmiausia laikas — nuo sekmadienio, 
rugpjūčio 15 d. iki šeštadienio, rugpjūčio 
21 d. Tai yra oficialios datos. Bet...

Kas atvažiuos šdštadienį (rugp. 14 d.) 
galės jau nakvoti savo kambaryje be jokio 
ekstra mokesčio, bet turės pats pirktis 
užkandžius bufete. Taipgi, be ekstra mo
kesčio norintieji galės nakvoti ir šeštadie
nio naktį po Studijų savaitės (rugp. 21 
d.) ir valgyti pusryčius ir pietus sekma
dienį (angliškai lunch). Visa tai yra įskai 
tyta į kainą.

Dabar vieta — Jaunimo Kongreso da
lyviai vietą gerai pažįsta — St. Mary's 
College, Strawberry Hill, Twickenham, 
TW1 4SX. Tas koledžas yra gražiame 
Londono priemyiestyje, kur yra geras su
sisiekimas visur Ir i'š visur.

Svarbiausia, kiek kainuoja? Nutarta 
visas išlaidas sutraukti į vieną sumą. Tai
gi nebus imta registracijos mokestis, ne
bus imta speciali kaina už iškilmingą va
karienę ir nebus imta ekstra pinigų už 
aukščiau minėtas nakvynes Ir valgius.

Taigi kiek — 125 angliški svarai, viską 
įskaitant. Prašoma užsisakant prisiųsti 
10% depozito, kad žinotume, jog tikrai 
atvažiuosite. Depozitas, atvažiavus bus pri 
imtas dėmesin, atsiskaitant su kasininku. 
Ekskursijos ir kt. bus žinoma, ekstra. At
siskaitant reikės Anglijos valiuta (sva
rais).

Pinigų kursas šiais laikais yra nepas
tovus, bet pagal šios dienos kursą Londone 
už 125 svarus tektų mokėti:

Austrijos pinigais 3940 šilingų,
Belgijos — 10612 frankų,
Prancūzijos — 1412 frankų
Olandijos — 610 guildenų, 
Vokietijos — 559 markės.
Švedijos — 1362 kronų,

JAV 240 dolerių,
Šveicarijos — 454 frankai.
Mes, anglikonai, dar norime padaryti 

propagandą mūsų vasarvietei — Lietuvių 
Sodybai. Kas norėtų praleisti atostogas 
ten prieš Studijų savaitę ar Studijų savai
tei pasibaigus, bus labai mielai priimtas.

Daugiau informacijų duosime kituose 
„E.L“ numeriuose.

Studijų Savaitės reikalais rašyti šiuo 
adresu:

'Studijų Savaitės komitetui,
2, Ladbroke Gardens, Wil 2PT
London, England

vyksiąs ilš erdvių. Apie šią gimnaziją ga
vęs gerų informacijų Saturne, bet iš Mė
nulio amerikiečiai jiį išprašė, matyt, pa
laikę šnipu. Nors ir ilš tokių tolybių atke
liavo, bet žinių apie mūsų mokyklą nesto
kojo: visus užkabino vienus švelnesniu ir 
sąmojingesniu, kitus šiurkštesniu ir ma
žiau limpančiu žodžiu. Gal dėl to ir kiaušy 
tojų reakcija šiemet nebuvo tokia gyva ir 
triukšminga, kaip kitais metais. Baigda
mas pranešė, kad Schwetzingeno LB vyrų 
būrelis padovanojo 'berniukų bendrabučiui 
televizijos anteną, o mergaitėms — siuva
mą mašiną. Vėliau paaiškėjo, kad dovana 
buvo didesnė. Mergaičių bendrabutis ga
vo brangią spalvotą televizorių (berniu
kų bendrabutis tokį jau turi). Juo bus pa
keistas buv. šios gimnazijos mokinės Le
nos Valaitytės prieš šešerius metus pa
dovanotas ir jau atsitarnavęs irgi spalvo
tas televizorius. Dovanotojų būreliui Sclav 
etzingene vadovauja Lenos brolis Vilius 
Valaitis, o pinigus tvarko JonasVitkus.

Po visų įspėjimų, pamokų, pabarimų ir 
pagyrimų Kalėdų senis išdalino krepšius 
su dovanomis: vaisiais, šokoladu, saldai
niais, sausainiais, kalendorėliais.

Paskutinis žodis priklausė šventės šei
mininkui kun. Fr. Skėriui. Jis dėkojo vi
siems Kūčių programos ruošėjams ir at
likėjams — vaidintojams, deklamato
riams, giesmininkams, kalbėtojams, Onai 
Kavaliūnienei už eglutės papuošimą, Eug. 
Lucienei ir virėjams už skanius valgius, 
Helm. Giesei ir Ign. švedui už scenos 
vaidinimui pastatymą ir kitiems talkinin
kams.

šventė pareikalavo daug lėšų. Iš anks
to buvo kreiptasi į tautiečius, prašant au
kų. Daugelis atsiliepė. Du stambiausi au
kotojai — Bronius Magdušauskas iš 
Schwetzingeno ir dr. med. K. R. Ašokliai 
■iš Ulmeno — paklojo po tūkstantinę. 
Schwetzingeno (8591 LS) ir Darmstadto 
(2040 LS) lietuvių kuopų vyrai įteikė po 
300 DM. Dosnūs buvo ir mokinių tėveliai. 
Dėkojo visiems, pinigine parama ©rifidė- 
jusiems prie šios šventės suruošimo. Lin
kėjo gero kelio, palaimintų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Kai jaukioje gimnazijos valgykloje bu
vo švenčiamos Kūčios, lauke smarkiai 
snigo ir šalo. Išėję laukan važiuoti namo, 
svečiai rado savo automobilius užpusty
tus. Iš toliau atvykę, jieškojo pastogės vie 
toje pernakvoti, nes radijas pranešinėjo 
apie nepravažiuojamus kelius. Kai kurie 
mokiniai vis dar laukė į Kūčias žadėju
sių atvykti savo tėvų. Jie buvo pakeliui 

į įstrigę ir pasirodė tik po vidurnakčio.
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