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AR NORIME TEN DALYVAUTI?
DAINŲ IR ŠOKIŲ FESTIVALIS VILNIUJE LIETUVOJE

(PRIEŠ 40 METŲ)

ŽEMĖJE RAMYBĖ

GEROS VALIOS ŽMONĖMS

Kokie neteisingi mums atrodo šiandien 
šitie angelų žodžiai, kaip liūdnai skamba 
jie. Argi galėtų prasiveržti toji linksmy
bės giesmė nesudužus j sunaikintų miestų 
plytas, ar ji nenusilpsta ir pasidaro ne
girdima, kol prieina ausis gyvenančiųjų 
namų griuvėsynuose, uždarytųjų kalėji
muose, besislapstančiųjų miškuose? Ar ji 
nesušąla, lėkdama per ištrėmimo taigas, ar 
nesusidrasko į spygliuotas vielas? Šitie 
trapūs žodžiai!

Jeigu mums būtų duota pasakyti vieną 
sakinį savo kraštui, savo likusiesiems, ar
gi mes išdrįstume ištarti: Ramybė jums! 
— Argi neaidi mumyse atsakymas, kuris 
atsišauktų iš tenai: — Ramybė yra pasi
tyčiojimo žodis mūsų žemėje. Kartuvių 
virvė, peilis ir badas yra mūsų švenčių 
ženklas — mūsų mintys yra sudrumstos, 
miegas užnuodytas, melas ir prievarta yra 
mūsų kvėpavimo oras — net numirę, sa
vo kapuose, mes nesame saugūs. Ramy
bė jums!

Argi nepasakytume mes: Ramybė mums 
nėra žinomas dalykas: mes esame sotūs 
ir turime pastogę, tačiau mūsų duona yra 
išmalda, ir asla po mūsų kojomis dega. 
Mes galvojame, jog buvome laimingesni po 
bombomis, nes tada laukėme taikos, o da 
bar trokštame karo, tarsi nebūtume krikš 
čionys. Mūsų gyvenimas yra kaip niauri 
pasaka: namuose mes buvome karaliai, 
čia esame menkesni už elgetas. Ir kas gali 
būti baisesnio už tai, kad mes mirštame 
ilgesiu namų, ir nenorime grįžti ‘į juos, į 
šitokius. Ramybė kitiems, geros valios 
žmonėms!

Mes žvalgomės, ir baime sustingsta šir
dis: mūsų akys yra pasidariusios šviesios, 
nes jos perėjo apgaulės ir kentėjimų mė
ginimą, ir mes matome, kad tie, kurie gali 
išgelbėti Ramybę — tyli, ir tie, kurie už
muša džiaugsmą — kalba. Ir mes matome, 
kaip per ašaras ir neteisingai liejamą krau 
ją lekia Raminimo giesmė ir nuskęsta, 
kaip paukštis tvane. Ir per visą žemę, kur 
tik mes būtume, šiandieną mus visus už 
kloja skausmas, šitą šventą vakarą mus 
persmelkia neviltis. Ir kas turės drąsos 
ištarti, ir kas neparaudęs iš gėdos išklau
sys: Ramybė geros valios žmonėms!

Bet klausykite, Giesmė nenutyla — iš 
kažkur, ne žmogaus balso giedama, iš že 
mės vidurių, iš vandenynų gilumo, iš pa
ties dangaus vidaus, ji skleidžiasi kaip ne 
žemiškas žiedas, kaip- gailus smuikas, ji 
šnibžda kaip maža gėlė — ir kaip sunkus 
varpas, viską uždengdamas, giesmė skel 
bia: — Ramybė geros valios žmonėms! — 
Jūs esate tie, kuriuos vadinu tuo vardu. 
Nenusiminkite, nepaverskite savo liūdesio 
nuodėme. Kas yra stipresnis — ar jūsų 
trumpų dienų raudojimas, ar mano balsas, 

įaidįs du tūkstančius metų? — Kai ant 
Golgotos žmonės nukryžiavo Dievą, saulė 
nebeturėjo pakilti po užtemimo, tačiau 
Viešpats pažadino ją, kaip prisikėlė Pats, 
ir nuo tada žmogus gavo tikrąją viltį. — 
Nenuliūskite, kas jums gali atimti ramy
bę, jums, kurie esate teisūs — jos negali
ma pasiekti nei kulka, nei durtuvu, jos 
neatims, nors išplėšia jums liežuvius ir 
išlupa akis. Jūs esate stiprūs — perėjote 
per ilgus amžius stumdomi ir niekinami, 
kad esate maži, ir išlikote. Ir šiandieną 
jūs stovite viduryje miško ir ginatės, esa
te vieni, ir niekas nepadeda jums, nes esą 
te maži — tačiau laikotės. Ar nėra ste
buklas, kad sena moteris nedreba prieš 
ginkluotą svetimą kareivį, ir vaikas nebi
jo milžino galvažudžio. Ar jūs nematote

Kai kurie kelionių biurai ir atskiri 
asmenys organizuoja 1985 m. liepos 
mėnesio antroje pusėje ekskursijas j 
Lietuvą, žadėdami ekskursijos daly
viams parūpinti bilietus į tuo laiku Vii 
niuje vykstantį dainų ir šokių festiva
lį-

Tokie festivaliai Vilniuje ruošiami 
periodiškai kas penkeri metai tuo pat 
metu, kai pavergtoji lietuvių tauta yra 
priversta švęsti „džiugią šventę“ — 
Lietuvos klastingą prijungimą prie Sov 
Sąjungos. 1980 metais tokiu būdu bu 
vo atžymėta Lietuvos prijungimo prie 
Sov. Sąjungos 40 metų sukaktis, at
einančiais metais bus atžymėta 45 me
tų sukaktis.

Tokių sukakčių proga Lietuvos jau 
nimas yra suvežamas į Vilnių ir priver 
čiamas šokti bei dainuoti, nors visa 
tauta neša sunkų vergijos jungą, o ge
riausi jos sūnūs yra kalinami gulaguo 
se. Komunistų vadeivos ir jų spauda 
sako, kad liepos dvidešimt pirmoji yra

„viena iš žymiausių dienų lietuvių tau 
tos istorijoje“. 1940 m. liepos 21 d. 
„Lietuvos liaudies seimas“ priėmė nu 
tarimą Lietuvą paskelbti socialistine 
tarybų respublika.

„Liepos 21-oji tapo LTSR gimimo 
diena“ — sako dabartiniai Lietuvos 
vadeivos. Prisiminkime, kaip tai atsi
tiko.

1940 m. birželio 15 dieną į Lietu
vą įžengė Raudonoji armija. 1940 m. 
birželio 27 d. buvo paleistas Lietuvos 
seimas ir, sulaužant Lietuvos Valsty
bės konstituciją, buvo paskelbti rinki
mai į „liaudies seimą“. Tie rinkimai, 
su komunistų partijos paruoštu kandi
datų sąrašu, įvyko liepos 14-15 dieno
mis. Visi Lietuvos gyventojai buvo va 
ru priversti atiduoti balsus už vienin
telį kandidatų sąrašą, nuslepiant per 
„rinkimų kampaniją“, kad liaudies sei 
mas svarstys valstybės santvarkos pa
keitimo klausimą. Po to buvo paskelb 
ti sufalsifikuoti rinkimų rezultatai, nu

rodant kad balsavo 99,19% visų rinkė 
jų-

Liepos 21 d. sukviestas pirmas liau 
dies seimo posėdis, kuriame Maskvos 
įsakymu buvo pasiūlyta įvesti Lietu
voje „demokratiškiausią pasaulyje san 
tvarką“ — sovietinę santvarką. Lietu 
vos respublika turi įstoti į Sov. Sąjun 
gą-

Pažymėtina, kad minėto liaudies sei 
mo atstovai neturėjo jokio mandato 
balsuoti už šį pasiūlymą, nes komunis 
tų paskubomis suorganizuotos naujos 
partijos, pavadintos „Darbo liaudies 
sąjunga“, rinkiminėje programoje ne
buvo reikalavimo įjungti Lietuvą į 
Sov. Sąjungą. Pasiūlymas liaudies sei
mo posėdyje buvo iškeltas staiga ir vi
sai netikėtai. Dalyvavusi posėdyje 
„budrioji akis“ prižiūrėjo, kad visi at 
stovai pakeltų rankas.

Tokiu būdu buvo priimtas nutari
mas, kuris dabar vadinamas istoriniu, 
o diena, kada tas nutarimas pasiūlytas

. ir
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stebuklo, kad esate apsupti pragaro ir ne 
palūžtate? Nenusiminkite, kad esate maži. 
Tas, kuris gimė prieš dvidešimt šimtme
čių ir šiandien — buvo mažas. Jis gulėjo 
ne ant patrankos, ne tarp karo vadų sto 
vėjo jo lopšys.Jo delnuose buvo šviesa dva 
šiai, ir Jis sušildė širdis, ir pirmieji, kurie 
atėjo pas Jį, buvo silpni, lėti žmonės. Ne 
siskųskite, kad negalite aplankyti Jį — jū 
sų širdys dega meile ir gailesčiu, ir kai 
žiūri j kraštą — jis atrodo kaip apverstas 
dangus, pilnas žvaigždžių. Ir šią naktį Gi
musioje vardu skelbiu: Ramybė jums, čia 
likusiems, ir jums ramybė, kuriuos išplė
šė iš namų ir ištrėmė. Jums, kurie kasate 
anglis žemės gelmėje ir tirpdote geležį, ir 
tempiate akmenis, kurie esate mušami ir 
kankinami — ramybė! Kai gulate ant 
gruodo, atsiminkite šieno guolį, ant ku
rio ilsėjosi Dievo Sūnus, ir jūs pajusite 
šilimą, tarsi Kūdikis būtų prisiglaudęs 
prie jūsų — ir jūs pajusite ranką, nubrau 
kiančią jums prakaitą. Suskaityti jūsų 
kraujo lašai ir žingsniai, kuriais nuveda 
jus kankintojai, ir niekas nebus užmiršta 
atlyginimo valandoje, ir todėl kartoju: 
Ramybė jums! Ir jums, kurie klaidžiojate, 
jums, pabėgusiems nuo maro, užpuolusio 
tėviškę, ramybė! Nepasiduokite mirčiai, ku 
ri šnibžda: gyvenkite kaip išmanote, tai 
yra paskutinės jūsų dienos. Neužgesykite 
viduje ugnies, kuri šaukia: grįšime, ir jūs 
išliksite vertais grįžimo. Neleiskite, kad 
jus sugraužtų nusiminimo rūdys svetimo 
je žemėje — Tas, kuris viską valdo, ture 
jo slėptis nuo persekiojimo, Kūdikį Moti
na Marija nešė į Egptą — jūs esate Jo

kentėjimų broliai — ramybė jums! Argi 
jūs neturite didžiojo žadėjimo, užgimusio 
šią naktį: Aš esu amžinasis gyvenimas, 
kas tiki manimi, niekuomet nemirs. — Ir 
būkite kantrūs jūs visi, jūs visi, esantieji 
visuose žemės kraštuose verti ramybės — 
būkite kantrūs. Ką reiškia ginklai ir poli 
tika, sutartys ir grasinimai — savo Galin 
gurno ir Teisybės žodžio Jis dar netarė. 
Laukite, ir ramybė jums, geros valios žmo 
nėms!“

O, klausykite, kaip giesmė apsiaučia 
mus, suvysto mus viltimi, mūsų skausmas 
darosi ramus, ir visur yra šviesu — tai Kū 
dikis Kristus praeina ir kiekvieno širdy
je uždega Kalėdų žvakę.

Ir mes atsigręžiame veidu 'į namus, kaip 
į nematomą saulę, ir mes kartojame sa
viesiems: — Broliai, jūs stovite mūsų tėvy 
nėję prieš uždaras mūsų bažnyčių duris, 
ir gal nė vienas kunigas šiandien nepa
kels ant rankų šventos Bernelio Ostijos, ta 
čiau jūs ir mes žinome: Dievas gimė — 
ir visi girdime, kaip pro spygliuotų vielų 
sienas, melą ir neviltį, per visą dangų 
skamba: Garbė Dievui aukštybėse, o že
mėje ramybė geros valios žmonėms!

Vokietija, 1945 (Gintaras)

pavergtoje Lietuvoje vadinama „LT 
SR gimimo diena“. Maskvos kvislin- 
gai stengiasi suktais būdais pritraukti 
ir lietuvių išeiviją toje „džiaugsmo 
šventėje“ dalyvauti.

Kyla klausimas, ar lietuvių išeiviai, 
pasmerkę Lietuvos įjungimą į Sov. Są 
jungą, turi leistis apgaudinėjami ir to
mis liūdnomis lietuvių tautai dienomis 
važiuoti pavergton tėvynėn, ar ten nu 
važiavus dalyvauti dainų ir šokių šven 
tėję? Turime suprasti, kad užsienio 
svečiai, nuvažiavę į tą festivalį, bus iš
naudoti dvigubai: 1) bus okupanto api 
plėšti ir 2) bus bolševikų propagandos 
panaudoti kaip įrodymas, kad pasitrau 
kusi nuo raudonojo tvano išeivija 
„džiaugiasi“ sovietine santvarka Lie
tuvoje, nors prieš ją kovoja visa sąmo 
ninga lietuvių tauta.

ŠVEDIJOS MINISTERIS PIRMININKAS 
— PETKAUS ATVEJIS TRAGIŠKAS
Vakarų Vokietijoje veikia Tarptautinis 

Viktoro Petkaus Komitetas, kuriam Šv. 
Sosto paramą pažadėjo Popiežiaus nunci
jus. Komiteto pirmininkas Erich Weiss ga 
vo atsakymą ir iš Švedijos ministerio pir 
mininko Olafo Palmės, kuris rašo: „Žmo

NAUJO VYSKUPO ĮŠVENTINIMAS

Gruodžio 2 d. Kauno arkikatedroje-bazi 
likoje įvyko neseniai paskirto Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaštalinio adminis 
tratoriaus pagalbininko vyskupo Juozo 
Preikšo vyskupystės šventimų iškilmės. 
Ta proga Popiežius Jonas Paulius II -pa 
siuntė telegramą šių vyskupijų apaštali
niam administratoriui arkivyskupui Liu 
dui Poviloniui. Telegramoje Šv. Tėvas iš
reiškia savo nuoširdų džiaugsmą dėl šio 
svarbaus įvykio Lietuvos katalikų gyveni

Automatika — ūkiams
Žemės ūkio ekonomikos institutas pasi

rašė kūrybinę bendradarbiavimo sutartį 
su Rytų Vokietijos firma „Robotron“, ku 
ri respublikos ūkiams tieks mikroelektro 
nines skaičiavimo mašinas. Institutas jau 
gavo pirmąją šios firmos gaminamą elek
troninę mašiną „Robotron 1715“. Viešintys 
firmos atstovai apmoko instituto skaičia 
vimo centro darbuotojus ją įvaldyti.

Iš ko išmoko...
P. Mataitis „Valstiečių laikraštyje“ ra

šo:
— Kartą Pakalnių aštuonmetės moky

klos mokytoja pamatė savo auklėtinį aš
tuntoką Lukšų Jonuką prie kaimo parduo 
tuvės su gerokai už save vyresniais betuš 
tinantį vyno butelį.

Mokytoja sugėdino vaikinus, o Jonukui 
liepė pasakyti motinai, kad anoji užeitų į 
mokyklą.

Sekančią dieną Lukšienė pasibeldė į 
mokytojų kambario duris.

— Atleiskit, mokytojyte, kad nelabai 
gražiai apsirengusi, — tiesiai iš fermos le 
kiu. Tų darbų nors pasiusk, — bėrė kaip 
žirnius Lukšienė. Tai ką tas mano galgo- 
nas pridarė, kad kvieti?

— Jūsų sūnų vakar prie parduotuvės ma 
čiau vyną geriant. Negerai, kad vaikas 
nuo tokių metų prie stikliuko pratinasi, 
— pradėjo šneką mokytoja.

— Žinau, mokytojyte, žinau. Tik nesu
prantu, iš ko jis. išmoko, — tarškėjo Luk
šienė.

O mokytoja žiūri, kad ir Jonuko mama 
pačiam vidurdieny jau įkaušusi.

— Štai šiandien Anulienė premiją ga
vo, tai ir pavaišino visas, — ėmė teisin
tis Lukšienė, pastebėjusi įdėmų mokyto
jos žvilgsnį...

Janina seka mamą...
Kėdainių rajono „Varpos“ kolūkio Žio

gaičių pieno komplekse — 600 melžiamų 
karvių, šioje fermoje Liuda šmigelskienė 
dirba 25 metus. Jos dukra Janina, baigusi 
vidurinę mokyklą, irgi nusprendė tapti 
melžėja. Šiuo metu abi pirmauja tarp ki
tų melžėjų. Melždamos po 50 karvių, per 
dešimt mėnesių iš kiekvienos primelžė po 
3860 kg pieno.

Specialistų veiklos apžiūra
Žemės ūkio ministerija kas dvejus me

tus organizuoja ūkių ekonominės tarny
bos specialistų veiklos apžiūrą, jų darbo 
atestavimą.

Ši apžiūra vyko ir šiemet. Jos tikslas — 
išnagrinėti geriausius ekonominio darbo 
metodus, įvertinti kiekvieno kolūkio ir 
tarybinio ūkio ekonomistų veiklą, jų su
gebėjimą organizuoti ir diegti pažangias 
priemones, padedančias didinti gamybos 
efektyvumą, tobulinti ūkinės ir finansinės 
veiklos analizes.

Motinos didvyrės
TSRS Aukšč. tarybos prezidiumas lap

kričio 23 d. suteikė Motinos didvyrės var 
dą motinoms, pagimdžiusioms ir išauginu 
sioms dešimt vaikų: Borkovskai Liudmi
lai — Vilniaus rajono Verusavos tarybi
nio ūkio darbininkei, ir Paulauskienei Ele 
nai — Raseinių rapono Vosiliškio tarybi
nio ūkio darbininkei.

Lenino ordinas laiškanešei
Per 37-erius metus laiškanešė Konstan

cija Jarmalienė penkis kartus galėjo ap
eiti Žemės rutulį. Tačiau jos kelionės ne 
nusidriekė toliau Kauno pakraščio, Julija 
navos. Nuo 1947 m. kasdien ji tomis pa
čiomis gatvėmis gyventojams neša spau
dą, laiškus, perlaidas. Už šį kuklų, bet vi
siems reikalingą darbą K. Jarmalienės

gaus teisių padėtis Pabaltijo respublikose 
kelia rūpesčių Švedijos vyriausybei. Tai

me. krūtinę „papuošė“ Lenino ordinas...

šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

LIETUVIŲ SODYBA

ne vieną sykį Švedų parlamente pareiškė 
užsienio reikalų ministeris Bodstroem. Su 
sitikimuose su sovietiniais atstovais mes 
taip pat keliame pavienių pilietinių teisių 
gynėjų reikalus, ypač tų, kurie kaip nors 
susiję su Švedija. Petkaus atvejis atrodo 
labai tragiškas. Kai tik bus nuspręsta, jog 
tai būtina, mes ir toliau kelsime žmogaus 
teisių pažeidimus Pabaltijy ir kitur. Tuo
met neužmiršime ir informacijos apie Vik 
torą Petkų“.

MARIJONAMS VADOVAUS
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LIETUVIS
Popiežius Jonas Paulius II priėmė at

sistatydinimą Marijonų vienuolijos gene
ralinio vadovo lenko kunigo Fidelio Gra- 
bowskio, kuris dėl sveikatos norėjo būti 
atleidžiamas nuo šių atsakingų pareigų. 
Pagal vienuolijos konstitucijas Marijonų 
Vienuolijos vyriausio vadovo pareigas nuo 
lapkričio 28 dienos perėmė buvęs jo pa
vaduotojas lietuvis kun. Donaldas Petrai 
tis.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų
proga visus geros valios lietuvius

nuoširdžiai sveikina.

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d*Affaires

Nuoširdžiai sveikinu 
visus lietuv ius ir jų šeimas, 

linkėdamas linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevičius, MIC.
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LIETUVOS BAŽNYČIOS

IV TOMAS
„PANEVĖŽIO VYSKUPIJĄ“ 

IŠLEIDŽIANT
Panevėžio vyskupija buvo įsteigta 1926. 

IV.4, popiežiaus Pijaus XI apaštališkąja 
konstitucija (Lituanorum gente), kuria 
buvo įkurta Lietuvos Bažnytinė provinci
ja. Tada, arkiv. Jurgio Matulevičiaus-Ma 
tulaičio planu, senoji žemaičių vyskupija 
buvo padalyta į tris naujas vyskupijas, ku 
rių viena, šiaurės rytinė dalis, pavesta nau 
ja vyskupija su vyskupo sostu Panevėžy 
je. Vyskupijos teritorija apima apie 13.000 
km2 plotą, kuriame 1926 m. buvo 10 dekan 
atų, 69 parapijinės bažnyčios, 41 filijos, 4 
rektoratai, 79 koplyčios, 171 kunigas ir 
apie 375.000 katalikų. Ligi nepriklausomos 
Lietuvos gyvavimo pabaigos vyskupijos 
katalikų skaičius išaugo ligi 418.950. Kai 
kurios filijos virto parapijomis, įkurta nau 
jų parapijų, pastatyta naujų bažnyčių, pri 
siauginta kunigų ii- kitų dvasininkų. Tai
gi 1940 m. vyskupijoje buvo 91 parapijinė, 
27 filijinės bažnyčios, 7 rektoratai, 82 ko
plyčios, 236 kunigai.

II pasaulinio karo metu buvo sunaikin 
tos ar pokario metais sovietinių okupantų 
uždarytos 8 bažnyčios. Iš jų tik 3 buvo at
statytos. Apie 40 bažnyčių karo metu ap
griautos, bet pokario metais atstatytos. 
1983 m. okup. Lietuvos „Katalikų kalen- 
doriuje-žinyne“ surašyta 120 veikiančių 
bažnyčių. Uždarytos ir visos 82 koplyčios. 
Šioje knygoje aprašomos 128 bažnyčios, 7 
didesnės ir keliasdešimt mažesnių koply
čių, daugybė varpinių, kapinių ir kitų re
liginio pobūdžio pastatų bei įrengimų.

Karo ir pokario metais Lietuvą okupa
vę bolševikai ir vokiški naciai nukankino 
14 kunigų. 56 kunigai buvo suimti, kalinti, 
ištremti. Dauguma jų grįžo iš kalėjimo ar 
Sibiro tremties netekę sveikatos. Norėda
mi išvengti bolševikų teroro, 1940 m. į 
užsienį pasitraukė apie 50 vyskupijos ku
nigų bei vienuolių. (Jų dar gyvųjų ir jau 
mirusiųjų sąrašas spausdinamas 507 psl.). 
Po karo, veikiant okupacinės valdžios su 
varžymams stoti jaunuoliams į kunigų se 
minariją, naujų kunigų prieauglis buvo 
labai mažas. Taigi, 1983 m. žiniomis, iš 
120 veikiančių bažnyčių tik 101 turėjo po 
nuolatinį kunigą, 19 bažnyčių buvo aptar 

naujamos iš kitų parapijų atvykstančių 
kunigų.

Pirmasis Panevėžio vyskupas Kazimie
ras Paltarokas (-j-1958) 1940.11.26 raštu 
įpareigojo visus klebonus aprašyti savo 
bažnyčias. Iš ligi 1947 m. gautos medžia
gos jis paruošė plačios apimties „Panevė
žio vyskupijos“ monografiją. Šis nevisiš
kai baigtas (dar redaktoriaus reikalingas) 
rankraštis pasiekė Romą ir buvo Liet. 
Katalikų Mokslo akademijos žinioje. Ne
sant tuo tarpu galimybės jį baigti redaguo 
ti ir išleisti, rankraštį globojęs istorikas 
kun. Rapolas Krasauskas padarė jo kopi
ją ir leido šių knygų autoriui pasinaudoti 
ten sutelkta medžiaga. Ši ir kita medžiaga 
palengvino ir pagreitino „Lietuvos bažny 
čių“ knygų IV tomo paruošimą. K. Palta
roko rankraščio atskirų bažnyčių, aprašy 
mų autorių vardai ir pavardės skelbiami 
šios knygos gale, bibliografijos skyriuje.

Bažnyčių, koplyčių, varpinių pastatų 
architektūrinius tekstus, kaip jie skelbia
mi knygoje, parašė ne šios knygos auto
rius, bet šios srities žinovas inžinerijos 
daktaras Jurgis Gimbutas.

Ruošiant šios knygos rankraštį spaudai, 
be minėtų, maloniai talkino: kun. dr. Juo 
zas Vaišnora, MIC, kalbos tikslinimo da
lykuose padėjo kun. dr. Anicetas Tamo
šaitis, SJ, dalį skolintų nuotraukų perfoto 
grafavo Juozas Mažeika, Vitalis Matulai
tis nubraižė vyskupijos žemėlapį, lituanis 
tas Juozas Masilionis perskaitė vieną ko
rektūrą, Nijolė Gražulienė išvertė į anglų 
kalbą šios knygos turinio santrauką. Kitų 
bendradarbių ii' nuotraukų teikėjų vardai 
bei pavardės skelbiami bibliografijos sky 
riuje.

Knygą meniškai apipavidalino jos tech 
ninis redaktorius Petras Aleksa, išleido 
Lietuvių Bibliotekos leidykla. Jos leidimą 
gausesnėmis aukomis parėmė „tūkstanti
ninkai“: Panevėžiečių klubas Čikagoje 
(per Juozą Masilionį), Kazimieras Bren
cius, Algirdas Čepėnas, dr; Anicetas Gri
galiūnas, kun. Jonas Gutauskas, Petras In 
dreika, Brone Kviklienė, Lietuvių fondas, 
pik. Kazys Mikolajūnas, kun. Albinas Spur 
gis, MIC, kun. Jonas Staškus-Staškevičius, 
Juozas Vembrė ir daugelis kitų. (Aukoto
jų sąrašas skelbiamas šios knygos pabai
goje).

Ir šio „Lietuvos bažnyčių“ tomo spau
dos darbus rūpestingai atliko dr. Mykolas 
Morkūnas, su savo spaustuvės darbuoto
jais: ofseto spaudai nuotraukas perfotogra 

favo Klementas Dedela, tekstą su nuotrau 
komis montavo ir maskavo dail. Zina Mor 
kūnienė.

Visiems, vienu ar kitu būdu talkinu
siems, priklauso nuoširdi autoriaus padė
ka.

Bronius Kviklys
Čikaga, 1984 metai

Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNY
ČIOS. IV tomas. Panevėžio vyskupija. 
Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla Či 
kagoje. 1984 m. Dailininkas ir technikinis 
redaktorius Petras Aleksa. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. 532 psl. Kaina 23 dol. 
Gaunama pas leidėjus, pas spaudos platin 
tojus ir „Drauge“.

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (XI. 
27) išspausdino ilgą straipsnį apie Lietu
vą — „katalikų respubliką Sov. Sąjungo
je“.

Straipsnio autorius Johan Georg Reiss- 
mueller pasisako dėl naujų Lietuvos vys
kupų paskyrimo reikšmės. Jis sako, kad 
vysk. Povilonio pakėlimas į arkivyskupus 
nepakeičia jo teisinės padėties. Kaip lig- 
šiol, jis lieka Kauno ir Vilkaviškio vysku 
pijų apaštaliniu administratorium. Kun. 
Preikšas, Vilkaviškio dekanas, naujai pa
keltas į vyskupus, bus arkivyskupo Povi
lonio padėjėju.

LIETUVA OXFORDO LEIDINYJE

Neseniai iš spaudos išėjo anglų akade
minio leidinio „Oxford Slavonic Papers“ 
XVII tomas, kuriame pagrindiniu straips
niu eina istoriko Mykolo Giedroycio (Gie 
draičio) studija „XIII šimtmečio Lietu
vos valdovai: didžiojo kunigaikščio Trai
denio ir jo giminės kilmės tyrinėjimas.“

22 puslapių straipsnyje autorius nagri
nėja politinę padėtį Lietuvoje XII šimtme 
čio pabaigoje ir XIII šimtmečio pradžioje. 
Jis sako, jog po Mindaugo, kuris 1253 me
tais gavo iš popiežiaus Inocento IV ka
rališką karūną, žymiausiu Lietuvos val
dovu buvo Traidenis, pradėjęs valdyti 
kraštą 1269-1270 metais. Jis buvo pagony
bės gynėjas ir kariavo prieš lenkus.

Traidenio duktė Sofija tačiau priėmė 
krikštą ir ištekėjo už Mazovijos kunigaikš 
čio Boleslavo. Traidenio keturi broliai da 
vė pradžią Lietuvos didikų Radvilų, Svie

Lietuviaipasaulyje
G. DAMUŠYTĖ TELEVIZIJOJ

Lietuvių Informacijos Centro vedėja 
Gintė Damušytė dalyvavo kun. Petro Stra 
vinsko vedamo j televizijos programoj, ku 
rioje ji kalbėjo apie religinį persekiojimą 
Lietuvoj bei kritiškai dalinosi įspūdžiais 
iš kelionės į Sovietų Sąjungą su Naciona
line Bažnyčių Tarybos taikos delegacija. 
Katalikų Lygos pusvalandinė programa, 
užvardinta „In Defence of Faith and Free
dom“ yra rodoma kas antradienį, 6 v.v., 
per „Group W Manhattan Cable“. G. Da- 
mušytės pokalbis buvo rodomas lapkričio 
13. Praeitą liepos mėnesį, G. Damušytė 
buvo nuskraidinta į Los Angeles pasirody 
ti Santa Fe Communications kabelio te
levizijos programoje „Heart of the Nat
ion“. Pokalbio tema: dabartinė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios būklė.

DAIL. J. BAUKAUS PARODA
Lietuvių katalikų centre Adelaidėje. 

Australijoje, buvo surengta melborniškio 
Juozo Banks-Baukaus darbų paroda. Jis 
pagarsėjęs ne tik Australijoje, bet ir už 
jos ribų. Yra pakviestas dalyvauti ir ka
rališkoje dailės parodoje D. Britanijos Lon 
done.

PROF. KUN. P. RABIKAUSKO 
PASKAITA

Garsioji paleografijos, diplomatikos ir 
archyvistikos mokykla šiemet minėjo savo 
įsikūrimo šimto metų sukaktį. Senojoje 
Sinodo salėje Vatikane įvyko iškilmingas 
šios sukakties minėjimas. Po įžanginio Va 
tikano Bibliotekos ir Archyvo direktoriaus 
vyskupo Stickler žodžio, pagrindinę paskai 
tą skaitė popiežiškojo Grigaliaus universi 
teto paleografijos ir diplomatikos profe
sorius kun. Paulius Rabikauskas.

rių, Alšėnų ir Giedraičių giminėms.
1422 m. Alšėnų kunigaikščio Jurgio dūk 

tė Sofija ištekėjo už Jogailos, o Jono Al
šėniškio duktė Julijona tapo Vytauto tre
čioji žmona.

Studijos autorius Mykolas Giedroyc yra 
kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių 
giminės. Jis šiuo metu gyvena ir dirba 
Oxforde.

DAIL. J. JANAVIČIENĖ NEPALE
Australijos ambasados pakviesta, Nepa

lo sostinėje Katmandu kelias savaites vie 
sėjo žymioji Australijos menininkė Jolan 
ta Janavičienė. Tai pirmoji jos paroda Ne 
pale. J. Janavičienė buvo surengusi dau
gelį asmeninių parodų įvairiose Australi
jos vietose, o taip pat dalyvavo keliose 
tarptautinėse parodose Europoje.

DR. B. POVILAIČIO STUDIJA
Dr. Bronius Povilaitis baigė rašyti išsa

mią studiją apie nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkį. Aptariamos organizacijos, pra
dedant „Lietūkiu“ ir baigiant „Sodyba“, 
prekyba su užsieniu.

J. MAKSVYČIUI — 60 M.
Lapkričio 7 d. Australijos' Lietuviu. Ben 

druomenės veikliam veikėjui Juozui Mak 
svyčiui suėjo 60 metų.

Jis gimė 1924 m. Kretingos apsk. Baigė 
Plungės gimnaziją. 1948 m. Vokietijoje 
baigė technikos mokyklą ir tais pačiais 
metais atvyko į Australiją. 1960 m. baigė 
chemijos mokslus New South Wales uni
versitete bakalauro laipsniu. Dabar dirba 
medicinos tyrimų darbą harmonų labora
torijoje kaip vyresnis endokronologas-bio 
chemikas.

AL Bendruomenėje pasireiškė įvairiais 
darbais, ypač kultūrinėje srityje.

DR. R. LANDAS IŠVYKO Į LIETUVĄ
Dr. med. Rudolfas Landas su šeima lap 

kričio 1 d. išvyko į Lietuvą. Jis atliks sta
žą Vilniaus ligoninėje. J Muencheną su
grįš pavasarį. Dukrelė Neringa, kaip lais 
va klausytoja, lankys pradžios mokyklos 
antrąjį skyrių.

NAUJOS KNYGOS
KOVO KETVIRTOJI. Jurgis Gliaudą. 

Romanas. Išleido „Darbininkas“, Brookl 
lyn, N.Y. 1984 m. 240 psl.

Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondas išleido muz. Jono švedo kūrinius: 
SONATA Nr. 1, 1961 (Smuikui ir fortepi
jonui); KOMPOZICIJOS FORTEPIJO
NUI (Fuga B minor, Du muzikiniai ški
cai, Sonata Breve); POKALBIS SU MIRŲ 
SIAIS VAIKAIS (Balsui ir dviems fortepi 
jonams), žodžiai Algimanto Mackaus.

LŠST VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ 
RINKTINĖ. 30 m. sukakties leidinys. Gau 
šiai iliustruotas. 144 psl. Išleido Vytauto 
Didžiojo Šaulių Rinktinė Chicagoje. 1984 
m.

NELĖ MAZALAITE

KŪČIŲ VAKARIENĖ
Kai Marijona Vindašienė praveria 

akis, yra visiškai tamsu, tarsi troboje 
nėra nė vieno lango. Visą rudenį, visą 
žiemą ji atsibunda šitaip anksti, ta
čiau ji nepuola prie nesibaigiančių šei 
mininkės darbų — ji guli ir galvoja. 
Kartais jai atrodo, kad ji yra rugio grū 
das, ir nepaleisdamos jį spaudžia ir lau 
žo girnos — tokios yra jos mintys. Kar 
tais ji sapnuoja, kad miega pasidėjusi 
galvą ant vinių — ir nepabudusi žino, 
kad tos mintys neatstoja nuo jos ir per 
sapną. Ir dabar jai atrodo, kad ji guli 
viduryje vieškelio sulaužytomis kojo
mis ir negali pasijudinti. Per ją važiuo 
ja geležiniai vežimai, šliaužia patran
kos, ją mindo gyvulių ir žmonių ko
jos, o ji guli ir žiūri. Ištisas dienas ir 
savaites guli ji, praeina paskutinės spa 
lio dienos, krinta lapkričio lietus, šąla 
gruodis, ir taip prieina laikas iki šios 
dienos.

— Kūčios, — ūmai atsimena ji. — 
Šitiek darbo; ir aš guliu. Nuo visokių 
užsiėmimų visi skuba į namus, ir na
mai turi būti paruošti.

Ji šypsosi, kai galvoja tai, ir atsike 
lia lengvai, be jokių skaudėjimų, ku
rie nuolatos suka jos sąnarius.

Ji užkuria ugnį, paruošia veršiukui 
gėralą, ir dabar kitoje lovoje pabun
da mergaitė.

— Kur teta eini? — sėdasi ji išsigan 
dusi. — Į tvartus? Ne, ne! Aš tuojau 
keliu.

— Gulėk, — sako Vindašienė, — 
Gulėk, vaikeli. Tu kasdien prisilakstai. 
Aš visai sveika, einu pati pasižiūrėti 
savo bandos.

Ji užsidega žiburį ir apsivelka vyro 
kailinukus. Kieme pilka šviesa, kaip 
aguonų pienas — diena jau prasideda, 
ji nusėda ant žemės ir trobesių. Dide
li tvartai yra tušti, kaip po maro — tik 
tai pačiame gale girdėti, kaip atrajo
ja karvė.

— Jūsų reikia ieškoti su žiburiu, — 
taria šeimininkė. — Ieškoti savo na
muose. štai šitaip pasilieka po bolševi 
kų atsilankymo.

Veršiukas aštriu liežuviu lyžteli jos 
ranką, paskui pradeda linksmai čiulp
ti putrą — ir šeimininkė paglosto ma 
žą gyvulį jautriai, kaip žmogaus kūdi 
kį.

— Gausi ir tu, — sako ji karvei ir 
eina į daržinę pašaro.

Kokia stipri ji šiandien jaučiasi — 
galvoja ji apie save ir džiaugiasi — tar 

si kelios vyrų rankos sunkiu kabliu 
plėšia dobilus ir šieną iš kietai sumuš 
tų šoninių. Ji prideda pilnus užėdžius 
trupančių kvapių žolių juodmargei ir 
nuneša pilną regstį į arklidę. Ir čia sto 
vi motina — žiūri šeimininkė ir svars 
to, kiek dienų bėra iki to laiko, kada 
reikės ir čia padėti gyvuliui atsivesti 
kumeliuką.

— Jūs kaip pirmieji gyvuliai rojuje, 
— galvoja ji, — jūs kaip tie, kurie 
plaukė Nojaus arkoje, išgelbėtieji iš 
tvano — iš jūsų turi kilti naujos gyvu 
lių padermės ir atstatyti mūsų žemės 
ūkį. Tiktai reikia išsaugoti jus, tik iš 
saugoti.

Tris kartus ji grįžta prie šulinio ir 
pripila jiems vandens. Paskui eina į 
vidų ir rūpinasi pusryčiais sau ir mer 
gaitei. Pavalgiusi ji sako:

— Verute, susiruošk eiti pas moti
ną. Gali pasilikti tenai per visas Kalė
das.

— Bet kaip, jūs teta...
— Nesirūpink, tavo motinai būtų 

liūdna vienai švęsti. Aš paieškosiu šio 
to nunešti jai, ir eik netrukdama.

Ir kai mergaitė išeina, Vindašienė 
pradeda savo didžiuosius darbus. Nuo 
aukšto iš slaptų užkampių ji atneša bal 
tų miltų ir paruošia kepti Kūčių sau 
sainius ir Kalėdų pyragus. Ji neša gry 
bus ir uogas, neša šeimininkės rūpės 
čių ir taupumo vaisius ir ruošia viską 
šio vakaro vakarienei. Paskui praside
da grindų plovimas, reikia nušveisti 
stalą ir suolus, nuplauti langų stiklus, 
kad pro juos galima būtų toli matyti.

Ima brėkšti, pamažu pradeda tem
ti, ir ji vis dirba nepavargdama ir neil
sėdama. Pagaliau ji gali nusiprausti pa 
ti ir apsivilkti geriausius švenčių dra
bužius. Po šito ji tik užkabina ant lan 
gų užuolaidas, pakloja ant stalo šie
no ir tiesia staldengtę. Ji dvelkia skry 
nios ir audeklų kvapu ir spindi iš bal 
tumo. Paskui ji išeina už jaujos ir pri
laužo eglių ir pušų.

— Kaip gerai, — sako ji sau, — 
kaip gerai, kad mes gyvename miške 
ir toli nuo plentų. Kaip gerai, kad ima 
snigti — šitkokį vakarą ramiai galima 
laukti švenčių, niekas svetimas neiš
drįs artintis į tokią nuotolių vietą.

Dabar bereikia tiktai viską sudėti 
ant stalo, galvoja ji, ir sukrausto val
gius ir indus. Prisitraukia dar vieną 
suolą — šeši žmonės gali čia laisvai sė 
dėti prie šito stalo, ir ji kiekvienam 

paskiria vietą, prisimena kiekvieno 
vietą. Uždega didžiąją lempą, į ugnį 
dar prideda pagalių, ir visa troba švy
ti, nėra nė vienos tamsios dėmės. Tuo 
met iš spintos išima užpernykščią plot 
kėlę ir padeda viduryje stalo. Ir atsi
sėda pati laukti. Už šventųjų paveiks
lų kvepia pušų šakos, kvepia trapus 
šienas ir staltiesė, ir valgiai — ant šuo 
lo murkia katinas, ir po stalu alsuoja 
šuo. Yra labai ramu, tiktai spragsi ug 
nis ir už lango šlama sniegas — ji žiū 
ri į duris ir laukia.

— Laikas, — mano ji, — laikas pra 
dėti šventąją Kūčių vakarienę. Kur jie 
taip ilgai gaišta?

Pirmasis įeina vyras, Kazimieras 
Vindašius, ir sėdasi šalia jos. Ji linguo 
ja galva ir neatsižiūri į jo veidą, pro
tingą ir gerą, neatsižiūri, nors jų vai
kai galėtų vaikų turėti. — širdis ne- 
pražilsta nei raukšlėjasi, yra pasakęs 
jis, kai svetimi stebėjosi jų meile. Taip, 
dabar jis atsisėda, ir tuojau įeina Da
nutė. Ji liekna kaip lino stiebelis ir be 
pertraukos šypsosi. Ir ji, ir tėvas, abu 
jie pavargę ir sudulkėję.

— Aš nesistebiu, kad jūs pavargę, 
— sako motina, — kad jūs apiplyšę 
ir beveik basi — juk iš Sibiro toks ke
lias. Bet ar mano ašaros nenuplovė jū 
sų dulkių, ar mano vaitojimai nenu
džiovino jūsų prakaito? Dieve mano, 
kaip jūs nepasikeitėte, nors neregėjau 
jūsų ketverius metus. Vis čia buvo sve 
timų žmonių, mes samdėme darbinin 
kus — visą laiką troba buvo pilna bal 
sų, o jūs nepasirodėte. Ar jūs atleidote 
man, kad nemačiau jūsų išvykstant, 
kad nevažiavau drauge? Kam jūs ta
da nuvežėte mane į ligoninę su sulau 
žyta ranka, kodėl jūs nepasiėmėte ma
nęs pakelėje? Kodėl aš sugrįžau į tuš
čius namus? Bet, gal būt, to ir reikėjo, 
kad likčiau čia ir laukčiau jūsų, kad 
jūsų grįžimas nebūtų toks baisus, koks 
buvo mano, kada pasveikusi parėjau 
namo. Grįžau penktadienį, o sekma
dienio rytas išgelbėjo daugelį. Ach, ko 
dėl jūs negalėjote užtrukti tas tris die 
nas, nagais įsikabinti į sieną, į geležis, 
ir sulaukti. Kodėl negalėjote išbėgti į 
mišką, kaip Stasys, kodėl nebuvote 
Kaune, kaip Vytautas ir Stepas?

Dabar į trobą įeina Steponas ir sėda 
si prie Danutės — dvynukai sėdi šalia 
vienas kito, panašūs ir jauniausi iš šei 
mos. Jo balti marškiniai prasegti, ir 
kakle didelė tamsi dėmė.

— Ach, kas iš to, kad tu buvai ne 
Žemaitijoje, kad tu buvai mieste ir ta 
vęs nesugavo, — sako motina. — Ko 
kios gležnos jūsų rankos, jūs vaikai, 
moksleiviai, ir jūs pakėlėte prie pečių 
šautuvus, plėšėte iš rusų tankus, gynė 

te fabrikus. Ir mirėte. Taip, tavo žaiz
da sausa, žemė nuvalė kraują, tėviškės 
žemė — juk dėl jos užmiršote, kad 
žmogus greitai miršta — tu juk dar 
nieko nežinojai apie tėvą ir seserį, tai 
nebuvo tavo paties kerštas. Ar tau ne 
šalta gulėti po ta žeme su šitais plonais 
marškiniais? Juk aš nežinau, kurioje 
vietoje tu guli, nors ir aplankiau jūsų 
bendrus kapus. Ar neišardė dabar jų 
tie žvėrys, ar leidžia jums ilsėtis?

Ji apsižvalgo, kad priešais ją sėdi 
Vytautas, sėdi jos vyriausias sūnus, gy 
dytojas — ir pasididžiavimas ir 
džiaugsmas apima ją.

— Kaip gerai, kad tu paklausei mū 
sų ir pasitraukei laiku. Tu buvai lai
mingesnis už Stepą ir birželyje išlikai 
nuo kulkų, tačiau jie būtų suradę da
bar tave, būtų suradę. Tu nenusinešei 
tuščių delnų ten, kur tave priglaudė, 
tu sugydai žaizdą ir išpjauni pavojin
gą, mirusį kaulą. Tu tvirtini save il
gesyje ir svetimoje žemėje, kad grįžęs 
galėtum nešti paguodą ir gydyti sužeis 
tą žemę. Kaip gerai, kad tu paklausei 
ir pasitraukei laiku. Bet Stasys to jau 
nebegalėjo padaryti. Kur jis dabar 
gaišta? — klausia ji neramiai ir žiūri 
į duris. — Jis nesuspėjo ir, galimas 
daiktas, kad jis ir nenorėjo suspėti. 
Jis kalbėjo, kad čia turi likti vyrų, ku 
rie būtų teisėjais savo žemės pardavi- 
kams ir slapta baime svetimiems atėjū 
nams. — „Mes būsime tokie, — kal
bėjo jis, — kurie krinta kaip plyta 
nuo kiekvieno namo, kaip žemė, kuri 
prasiveria, uždėjus koją, kaip slaptas 
liūnas. Jie nematys mūsų ir amžinai 
bijos, ir daug bus išgelbėta dėl jų bai 
mės“. Jis kalbėjo, kad ir aš turiu gel 
bėtis svetur, bet jūs suprantat, kad aš 
negalėjau. O jeigu iš ištrėmimo atvarys 
jus prie sunkių darbų čia? O jeigu aš 
savo buvimu galėsiu apginti nors vie
ną medį, nors vieną gyvulį? Argi aš 
neišslėpiau jų? Argi aš užleidau nors 
vieną ūkio darbą, suvėlinau jį, nors 
esu tik viena su giminaite? Gal būt, pa 
vasarį aš nebeturėsiu kur dirbti, ga' 
būt, jie atims žemę — tačiau pavasa 
ris yra stebuklų metas, ir mes galimr 
būti išgelbėti. Nepykite, kad aš likau 
Jis verčia jus laukti, nes negalima pi 
liesti plotkelės, kol nėra visi susirin
kę. Gal būt, mes pagiedosime ką nors 
kalėdiško tuo metu?

Kai motina šitai pasako, visi sėdin
tieji už stalo ima giedoti šventą berne 
lių giesmę. Iš pradžių ji gieda drauge, 
o paskui tiktai klausosi — jų balsai 
yra tokie skardūs ir gražūs, kad ji pra 
deda verkti. Ir ūmai viduryje giesmės 
kažkas lauko pusėje uždaro vieną, an 
trą ir trečią langinę. Iš po stalo pašo

ka šuo ir urgzdamas puola į duris. Ir 
durys atsiveria.

— Mama, — taria tyliai įėjęs Sta
sys. — Kaip tu neatsargiai sėdi prie 
tokios didelės šviesos? Kas žino, kas 
čia dabar gali valkiotis?

— Tu nutraukei jų giesmę, — sako 
ji priekaištingai, ir kai mato jo nuste 
busį žvilgsnį, pradeda: — Tėvas ir vi
si buvo čia atėję, tik tavęs truko.

— Mama, — šnibžda jis išgąstingai, 
ir tada ji nusišluosto akis ir atsipeikė
ja- . .

— Kaip stipriai ir keistai aš regė
jau juos savo mintyse, — sako ji. — O 
tu esi man vienas, vienas. — Ir staiga 
ji išbąla: — Kieme sninga, o tavo kai 
liniai visiškai sausi — tu taip pat esi 
tiktai šmėkla.

— Seniai nusigiedrijo, — kalba jis 
ir bučiuoja jos ranką. — Aš esu gy
vas, gyvas, barzdotas ir alkanas. Esu 
stiprus ir sveikas mama.

Ir dabar ji iš naujo nusigąsta:
— Kaip tu atsiradai čia, kaip tu ne 

bijai?
Jis užgesina lempą, užkabina duris 

ir įmeta į ugnį malkų, šitoje prieblan 
doje jis sėdi šalia motinos ir valgo. 
Paskui pasakoja, kaip netoli čia lankė 
si su dvejetu draugų ir negalėjo ištver 
ti, neužėjęs namo.

— Ir nesibijok, mama, aš visuomet 
budžiu. Ir kaip toli benueičiau, aš vi
suomet žinau, kaip tu gyveni, ir vi
suomet grįšiu laiku.

Jie pasėdi valandą, kitą, ir jis sako:
— Eisiu.
Ji tylėdama išeina iš trobos, ir grįž 

ta rankose laikydama baltus drobinius 
marškinius.

-— Persivilk, — sako ji, ir ištiesia 
vienus ant suolo šalia jo.

Ir ji kloja į maišelį dar ir dar bal
tinių, renka nuo stalo valgius, išeina ir 
grįžta su pilnomis rankomis, ir viską 
deda į maišą. Ant viršaus uždeda plot 
kėlę ir parodo maišą sūnui:

— Tavo draugams.
Ji išlydi jį — yra žviguliuojanti 

skaisti naktis, ir jie eina pro tvartus. 
Valandėlę jis stabteri ties tvartų dūri 
mis: lengvai subliovė veršiukas, ir to
liau suprunkštė arklys.

— Vidurnaktis, —sako motina, — 
jie kalbasi. Bus laimingi metai, jeigu 
gyvuliai kalbasi per Kūčias.

Ji skubiai bučiuoja jį ir grįžta. Ant 
slenksčio sustoja ir pažvelgia atgal — 
tačiau toliau juoduoja miškas, ir že
mai yra sniegas — nieko kito ji ne
mato, nieko. Paskui ji pakelia akis į 
viršų:

— Kiek žvaigždžių, — sako ji, — 
kiek žvaigždžių — bus vaisingi metai.
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Slyvos ir hamburgeriai
Ir atsitiko, kad iš Hamburgo vieną 

rudens priešpietę atkako toks gimna
zijai paslaugus lietuvis Jonas su savo 
sesute, irgi paslaugia, ir su keliom dė
žėm Dievo ir gamtos gėrybių — slyvų. 
O kiek tų slyvų! Virėjos kubilų griebė 
si, ir už galvų! Tiek slyvų! Gimnazistai 
gardžiavosi slyvomis ne dieną, ne dvi, 
o ištisą savaitę. Apsukrios virėjos vi
są savo kulinarišką meną sukišo į sly
vas; tai slyvų sriuba vaikučiams, tai 
slyvų pudingas, tai slyvų uždaras, tai 
slyvų pyragai. Patiekalai net ir ameri
kiečiams studentams patiko, — jie 
šiaip mėgsta pa urgzti prieš gimnazijos 
virtuvinę filosofiją, kam ji per mažai 
kepa hamburgerių. šį kartą „jankiai“ 
šniaukštė patenkinti slyvas kaip ir 
hamburgerius, turbūt todėl, kad jos at 
vežtos iš Hamburgo. Slyvos kaip sly
vos, tiktai tualetuose valytojos turėjo 
pusėtinai padirbėti...

Ne tik gimnazistų skilvius paglosto 
gimnazijos geradariai, bet ir ausis. Tas 
pats Slyvų Jonas nunešė direktoriui 
naujut blizgančią gitarą ir sako; „Imk, 
čia aktyviųjų pirštų jaunimui! Tegul 
čia savo pirštus jie ilgina, ne kitur!“ 
Ir iš tikro: vienas ar keli gimnazistai 
varžosi dėl jos, gula ir kelia su nauja 
drauge — gitara. Tiesa, ji be elektro
nų, tačiau paranki Jokimui ir Arvydui 
komponuoti moderniai lietuviškas 
„šansonas“ — dirbtines dainas pagal 
„šansonierių ir liedermacherių“ mū
zas.
Viešnia Perlaida

Daug viešnių užsuka gimnazijom 
apsižiūri, nusistebi, įsirašo garbingų 
svečių knygon ir vėl savo keliais išvyk
sta. Vieną dieną tačiau buvo kitaip. 
Atvyko tokia džiūsna nedžiūsna, ale

SPORTAS LIETUVOJE
Žalgirio sporto draugija iškilmingai at

žymėjo savo gyvavimo 40-metį. įkurta 
Maskvoje 1944 m. kovo 16 d. (Lietuvai dar 
esant vokiečių okupacijoje) daugiausiai 
pasitraukusių iš Lietuvos sportininkų ini
ciatyva ir remiama komunistų partijos, ši 
organizacija pirmus žingsnius statė Vilnių 
je, vėliau išplėsdama veiklą po visą Lie
tuvą. Kaip rašo vilniškis „Sportas“, jos ei 
lėse yra 479 tūkstančiai narių bei pasau
lio, Europos ir Sov. S-gos meisterių.

Tačiau, iš savo pusės, norėčiau išskirti 
Žalgirio organizacijoje du vardus — Vil
niaus Žalgirio futbolo komandos ir Kauno 
Žalgirio krepšinio. Pastaroji komanda 
1947 m. pirmą kartą laimėjo Sov. S-gos 
meisterio vardą, duodama 1952 m. Helsin 
kio olimpiniams žaidimams Sov. S-gos 
krepšinio rinktinei Petkevičių, Butautą, 
Stonkų ir kitus žaidėjus. Kartu vertėtų 
priminti 1947 m. Sov. S-gos krepšinio meis 
terio pavardes: V. Kulakauskas, V. Ser- 
cevičius, S. Butautas, J. Lagunevičius ir 
K. Petkevičius.

Nenuostabu, kad už visus laimėjimus 
tarptautinėse arenose (tuo pačiu garsinant 
ir Sov. S-gos vardą) Žalgirio sporto drau 
gija buvo apdovanota „Lietuvos TSR 
aukščiausios tarybos prezidiumo“ garbės 
raštu. Taip pat, už ilgametį vaisingą dar
bą kūno kultūros ir sporto srityje, garbės 
raštu buvo apdovanotas buv. nepriklauso 
mos Lietuvos bėgimo meisteris A. Vietri- 
nas, 1941 m. kartu su šimanu pasitraukęs 
į Sov. S-gą. šiuo metu A. Vietrinas yra 
Lietuvos valst. kūno kultūros instituto ka 
tedros docentas. Nors oficialiai abiejų ne 
priklausomos Lietuvos sportininkų-meiste 
rių pavardės neminimos steigėjų sąrašuo
se, tačiau reikia spėti, kad jie greičiausia 
ir buvo Žalgirio draugijos iniciatoriai, pri 
segę, tuoj po Raudonosios armijos įžengi
mo į Vilnių, Vrublevskio g-vėje (prie pat 
Neries, kur Vilniaus LGSF vokiečių oku
pacijos metu įrengė krepšinio aikštelę — 
K.B.) Žalgirio d-jos lentelę.

Kodėl buvo pasirinktas Žalgirio vardas? 
Kaip rašo dabartinis pirm. Viktoras Žel
vys „Sporte“, šis vardas simbolizuoja jė
gą, didvyriškumą ir pergalę, o taip pat 
lietuvių tautos kovą prieš nuožmius prie
šus kryžiuočius, o 1944 m. — vokiečius.

Be abejo, išeivijos lietuviai taip pat 
džiaugiasi gražiom Žalgirio sportininkų 
pergalėm, tačiau kartu liūdi, kad visi tarp 
tautiniai laimėjimai eina į Maskvos aruo 
dą.

Alytuje, šiandieną turinčiame 70 tūkst. 
gyventojų, įvyko vyrų krepšinio žaidynės. 
Netikėtai jas laimėjo Kijevo Strojitelis, nu 
galėjęs Kauno Žalgirį 106:88. Trečioj vie 
toj — Vilniaus Statyba ir ketvirtoj — 
Minsko RTI. Tuo tarpu moterų Sov. S-gos 
pirmenybėse Vilniaus Kibirkštis įveikė 
Alma-Atos universitetą 92:82, o Kauno 
Banga turėjo Maskvoje „supasuoti“ Novo 
sibirsko dinamietėms 79:80.

Pradėtos ir ledo ritulio pirmenybės. 
Rungtynės vyksta Elektrėnų ir Klaipėdos 
dirbtinio ledo aikštelėse. Atrodo, kad kaip 
ir 1983/84 m. sezone, taip ir šiemet, į pir
maujančių komandų eiles įkops Klaipė

svari kaip auksas. Ją paštininkas pri
statė tiesiai pas direktorių. Tas ją tuoj 
į rankas, į glėbį, pagnaibė, prie lūpų 
(karščiau kaip savo žmoną) prispau
dė. Ir būtų besivedąs namo, jeigu ne 
čia pat telefono džirrr... „Alio, čia 
pulkininkas Sutkus, lietuvių gimnazi
jos nukentėjusiam gaisre orkestrui at
kurti pasiunčiau 10.000 markių perlai 
dą!“ — „Tai ta auksinė ponia Perlai
da ne man, ne gimnazijos statymui“. 
— patamsėjo direktorius, — tačiau 
tuoj vėl nušvito, dvasioje išgirdęs jau 
nų gimnazistų darnius akordus bliz
gančiais naujais instrumentais! O kad 
Mečys Buivys buvęs orkestrėlio vienas 
iniciatorių ir melodijų dvasios va
dų, tai patirtų! Atsikvošėtų nuo gaisro 
siaubo, kur supleškėjo jo globoti ins
trumentai.
Bibliotekos „višta“

Kad mokytoja Bronė darosi direk
toriui Andriui konkurente, tą kasdien 
gali pastebėti ir pusspangis. Kuris iš jų 
cigarečių surūkymu smarkesnis, čia 
nesiginčysiu, — tegul peleninių valy
tojos tai pasako. Tačiau vienoje irgi 
ugningoje veikloje Bronė kur kas pra
lenkė Andrių. Nors jis Kultūros insti
tuto šefas, bet tame institute knygos, 
yra lyg kokios fosilijos; stovi sau, guli 
sau lentynose, ir tiek — lyg numiru
sios. Mokytojos Bronės, gimnazijos bi 
bliotekos naujosios šefės, knygynas tai 
ne kapinynas, o tiesiog gėlynas. Ji tarp 
jų ir motina, ir archivare. O knygos 
mielai jaučiasi jos globoje. Tiesos dė
lei, reikia užjausti knygos, ašarojan
čias dėl į jas kasdien pučiamų dūmų. 
Tačiau, jeigu jos atlaikė gaisro dūmus, 
degdamos pilies bibliotekoje, atlaikys 
ir šefės cigaretes pagal lietuvių išmin 
tį; „akis graužia tik svetimi dūmai“.

dos Baltija, Kauno Staklės ir Elektrėnų 
Energija. Po penkių rungtynių šios koman 
dos yra atsiplėšusios nuo kitų klubų, nes, 
pvz., Rokiškio Nemunas po keturių rung
tynių yra be laimėjimo.

Europos meninės gimnastikos pirmeny
bės vyko Austrijos sostinėje, pasibaigusios 
„skandalu“, kai tos šakos ir tarptautinės 
s-gos pirmininkas Timovas savo krašto at 
stovę „apvainikavo“ Europos meisterės ka 
runa, ištaisydamas teisėjų duotus Belogla 
zovai 9,75 taškus į aukščiausią „dešimtu
ko" pažymį ir tuo pačiu sulygindamas ją 
su simpatiška bulgare Ralenkova. Toks 
diktatoriškas ruso žingsnis iššaukė Vie
nos sporto salėje ilgą švilpimo bangą bei 
Bulgarijos komandos protestą, pasitrau
kiant visoms gimnastėms iš tolimesnių var 
žybų. Tačiau Kremliaus stiprus žodis So
fijai... ir Bulgarija liko Austrijoje toliau 
dalyvauti pirmenybėse. Tuo tarpu šimpa 
tiška bulgarė su ašaromis akyse spaudos 
atstovams pareiškė, kad ji pasitrauks iš 
visų varžybų. Buvusi Europos meisterė 
Dalia Kutkaitė gavo sidabro medalį. Vo
kiečių televizija, perduodama šias varžy
bas, nevadino lietuvaitės „Russin“ ir, pa
lyginus, komentatorius gerai ištardavo jos 
vardą ir pavardę.

Nors Sov. S-ga kėlė į padanges lengvo
sios atletikos pasekmes „Draugystės -84“ 
žaidynėse (surengtos „contra“ Los Ange
les olimpiadai), tačiau, kaip esu minėjęs, 
jose nebuvo dopingo kontrolės. Norėdami 
parodyti savo pranašumą, sovietai į Pary 
žiu pasiuntė 1500 m bėgimo meisterę Ka 
sakiną. Ji laimėjo pirmą vietą, tačiau at 
sisakė daktarų patikrinimo. Pasirodo, kad 
jai buvo įskiepyti patvarumo skiepai (do
ping) ir už tai ji liko tarptautinės lengvo
sios atletikos s-gos diskvalifikuota visam 
gyvenimui.

Kalbėdamas apie lengvąją atletiką, no
rėčiau taip pat sustoti ties 400 m. kliūti
niame bėgime buv. pasaulio meistere Ona 
Ambraziene (rusė Anna Kasteckaja, iš
tekėjusi Vilniuje už lietuvio med. dr. — 
K.B.). Ilgesnį laiką jos nesimatė Lietuvos 
ir pasaulio varžybose. Pasirodo, kad „vil
nietei“ liepos 20 d. bėgime trūko raumuo. 
Teko koją sugipsuoti, o spalio mėn. vėl bu 
vo padaryta kojos venų operacija. Sunku 
bus jai susigrąžinti pasaulio rekordą, nes 
yra dvi pretendentės: dabartinė pasaulio 
meisterė Ponamariova ir kita gera Rytų 
Vokietijos bėgikė.

Baigsiu futbolu. Vilniaus Žalgiris nesėk 
mingai užbaigė Sov. S-gos pirmenybes, pra 
laimėdamas Charkovu! 0:2. ir mūsų so
stinėje Dniepropietrovskui 2:3. Nežiūrint 
visų pralaimėjimų, Žalgiris pirmenybių 
lentelėje įsitvirtino devintoje vietoje. Ta
čiau, linksma žinia, šią vasarą, įvykusiose 
Europos futbolo pirmenybėse Prancūzijo
je, geriausiu teisėju anglų laikraštis 
„World socker“ pripažino Romualdą Juš
ką. Girdi, jo veiksmai visada buvo labai 
ryžtingi. Be abejo, tai galėjo patirti Vokie 
tijos futbolo mėgėjai, žiūrėdami televizijo 
je vilniečio teisėjautas rungtynes tarp Por 
tugalijos ir Vak. Vokietijos rinktinių.

K. Baronas

Kad gimnazijon kasdien užeina paš 
tininkas su laiškais, nėra ko nė eilutės 
rašyti. Tačiau kai porą mėnesių kas
dien pašto autobusiukas atgabena ry
šulių ir dėžių su lietuviškomis knygo
mis iš įvairių gimnazijos rėmėjų, gali
ma džiaugsmo varpu skambinti. Biblio 
teka po gaisro, lyg po karo atsistato 
geradarių dėka! Kas čia ir suskaitys 
tuos, kas vadovavo gimnazijos biblio 
tekai. Vieni buvo tėvais, kiti patėviais. 
Dabartinė jos šefė — lyg geroji višta! 
Kaip rūpestinga višta motina prižiūri 
savo kiekvieną viščiuką, kad nenucyp- 
sėtų per toli sau vienas, kad vanagas 
kurio nepagrobtų, kad visi laikytųsi 
prie motinos, taip daro ir bibliotekos 
viš... atsiprašau — vedėja! Kiekvieną 
knygą ji rūpestingai kartotekon įkata 
loguos, kiekvieną mokslo vadovėlį iš
duos mokiniui, tik atsinešusiam aplen 
kiniui popieriaus! Ir didžiuojasi kny
gos lentynose, stovėdamos lyg vargo
nų vamzdžiai, ir laimingesnės jos po 
šiltu šefės (vištos) sparnu už anas drau 
ges K. instituto vorų tinkluose.
Erotika be džinsų

Zanavykijos dainius P. Vaičaitis ne 
atsižavėjo zanavykėmis, kurių sąna
rius dengė marškonis kartūnas. Jam 
tokio džiaugsmo kasdien teiktų gimna 
zijos naujosios zanavykės, kurios die
na iš dienos (net ir sekmadieniais) ne
išlenda iš modernesnių kartūnų — iš 
„ever-greens-jeans‘ų“. Tačiau yra kar
tais išimčių! šimtąją dieną prieš abitu 
ros egzaminus vyresnės gimnazijos 
džinsininkės staiga, lyg užburtos fėjos 
ima ir pasikeičia. Ale dar kaip! Va, 
kad ir šiemet! Gimnazistų šimtadienio 
vakarą nueinu į Hiutenfeldo parapijos 
svetingą salę ir krapštausi akis —■ kur 
aš patekęs. Priima mane tokia paauglį 
mergina, kurios viršus beveik be tėkšti 
lės. Kita užkalbina — irgi viršuj be
veik be nieko.

Ką iškilmingo per fėjų šimtadienį 
kas sakė, linkėjo ir valgė, apie tai so
čiai aprašys objektyvūs koresponden
tai.
Talentas rasti talentų
Vieną sekmadienį moksleiviųpamaldo 

se kapelionas paraleliai pagal skaitytą 
evangeliją tvirtino gimnazistams, kad 
ir šiais laikais vieni pasistengia savy 
esančius talenčiukus išauginti talen
tais, kiti juos savy uždusina ir tampa 
veltėdžiais. Kad tokie menkos vertės 
moksleiviai pradingtų, gimnazistai, pa 
drąsinti kruopščių mokytojų Bronės ir 
Marytės, suskubo savy paieškoti dar 
neaptiktų ir snaudžiančių talenčiukų. 
Ir kad jų surado, tai parodė sekantį 
šeštadienį surengtoji „Talentų vakaro
nė“.

Pamokose gimnazistai — šiaip sau, 
laisvalaikiu — nieko sau, ale toj vaka 
ronėj — neatpažįstami! Vieni — spe- 
cai stygomis ir klavišais, kiti — origi
nalūs dainodariai, šansonieriai, sudėję 
vargonais ir solo elegijas apie gimnazi 
ją, treti — kankanais ir detektyvais pa 
kedeno gimnazijos socialines klases, 
ketvirti — video kameromis parodė, 
kaip sugeba brandžiai teatruoti, tech
niškai nemenkiau už brangios televizi 
jos išgales. Galinėjosi talentais visos 
lytys, visi amžiai, visos klasės. Ir pa 
tys mažiausi pipirai prasimušė akor
dais ir plastika virš pipiriškumo. Pa
galiau — pedagogai! Ir tie pasirodė ga 
lį būti kartais talentingi! Mokytojai ne 
būt mokytojais, jei nesugrotų maršo, 
ale su kuo. Ogi kiekvienas pagal savo 
talentus: kas su keptuve, kas su smui 
ku be smičiaus, kas su išpūstu maišu, 
kas kitokiais žvangučiais, kikučiais, 
kas su vandens laistytuvu. Gaila, kad 
rimtais veidais talentus vertinanti žiu
ri nerado rimtos premijos šiam talen
tingam mokytojų pasirodymui. Dar la 
biau gaila, kad dviem tuzinams iškilių 
talentų tepaskirtos tik keturios premi
jos. Tai kur čia rengėjų talentas?
Ekumeninės kelionės

Kad jauni mėgsta pakeliauti, — tam 
jie jauni. Tokie vasariečiai gimnazistai 
nelinkę sėdėti Hiutenfeldo kaime. 
Sprunka iš jo j visas dangaus kryptis: 
kas rasti sau atatranką vienišai šir
džiai, kas į Hiutenfeldo jaunimo vie
nintelę karčemą „Eisdielę“, kur gali
ma atokiau nuo spitrių (nereikalingų 
vadovų) akių sau atsileisti po dienos 
ir pamokų vargelių. Kas sau įsprau
džia tarpkojin dviratį ir dui per lau
kus; tik gaila, tie dviračiai, kaip kolcho 
zo arkliai: visi jais nori važiuoti, tik 
šerti, prižiūrėti, taisyti, tai jau nėr kam. 
Taip ir keliauja dviračių varžteliai, 
šriubeliai, lempos, pedaliai ir padan
gos iš vieno į kitą, kol telieka tik skėlė 
tas. O tokiu jau nei josi, nei keliausi.

Čia padėties gelbėti prišoka interna 
tų vedėjai su inspektoriumi. Kaip rik
šos, būdami kantrūs ir pasišventę jau
nimui, vežioja paliegusiu busiuku ke
liauninkus po kultūrines žiūrėtinybes: 

tai į teatrus, tai į filmus, tai kur muzie 
juosna, tai po parodas.

Labiau suraizgytas ir ilgesnio marš
ruto keliones organizuoja, lyg arkan
gelas Rafaelis, evangelikų kapelionas. 
Kadangi šie laikai ekumeniški, tai į 
evangelišką vežimą įsileidžia ir kitą 
fakultetą — katalikus, net dovanai. 
Neatsilieka ir katalikai — vykdami į 
Kiolne surengtas šv. Kazimiero pa- 
gerbtuves, pasikvietė ir brolius evan
gelikus.žodžiu, gimnazijoj „varnas var 
nui akies nekerta“. Katalikai ir evange 
likai darniai sugyvena, nes kartu laiko 
si visur, išskyrus tikybos pamokas. Čia 
jie irgi panašūs; mokosi, bet neišmoks 
ta. Ir pažymiai panašūs, nebent skirtu 
mas toks, kad vieni mokiniai juos gau 
na, kiti juos turi kiek užsidirbti.
Raudonos kelionės

Tarptautinės kelionės mokinių mė
giamiausios per atostogas. Tada jie ga 
Ii šiūštelėti per pasaulį pagal savo san 
taupas, pagal mamų paramas. Viena 
tokių kelionių kasmet sumetama per 
Velykų atostogas į Lietuvą. Vieni Lie 
tuvos pasiilgę patys, kiti keliauja, kad 
saviškiai pasiilgę, treti į savo tėvų že
mę pasuka lyg į kokią egzotiką, girdė 
tą pamokose. O lietuviams nukeliauti į 
Lietuvą yra problemų, lyg į kokią kro 
kodilų šalį. Tai ne italui nuvykti į Ita 
liją, tai ne švedui sugrįžti į Švediją. Lie 
tuviukas, norįs pamatyti Lietuvą, tu
ri keliaklupsčiauti prie Maskvos amba 
sados durų, maldaudamas vizos, t.y. 
sunkiai išgaunamo rakto į raudonąjį 
rojų. Vilniškiai savieji gal negailėtų to 
kio rakto, bet kad ir jie po raudonu 
raktu Maskvos laikomi. Sunkiausią ke 
lią turi pereiti lietuviukai iš Amerikos
— jie Maskvai kiekvienas atrodo lyg 
Reaganas. O vargas tokiam ir jo drau 
gams, kuris spaudoje bus bandęs kitaip 
parašyti apie Lietuvos komunistus, ne 
gu kad rašo „Gimtasis kraštas“. To
kiam raudono vizos rakto jau ba-ba 
per Velykų Velykas. Kad bolševikai 
siaurakčiai pabėgėliams, tam jie bol
ševikai, bet kam jie keršija jaunimui?

Kai kas pyksta dėl gimnazistų išvy
kų Lietuvon, sako, kad gimnazija esąs 
raudonosios Trojos arklys lietuvių ben 
druomenėje, ji — raudono smėlio drus 
kine į darnios mūsų veiklos tepalą. Pa 
tirtis kitokia. Iš Lietuvos atvykę, bu 
vę ten spaliukai ar komjaunuoliai yra 
palikę savo raudonus kaklaraiščius ana 
pus Lietuvos sienos, kaip nereikalin
gą atgyveną. Jų niekas pasiimti neva
žiuoja. Iš šiapus nuvykę į anapus, bū 
darni pakankamai kritiški, nesileidžia 
suvyniojami į virš gatvių ir namų iš
kabintus raudonus plakatus ar LTSR 
vėliavas. Laisvė yra vertesnė už rau 
doną sistemą.
Veikėjai po tiltu

Gal niekur gimnazistai tiek nemato 
lietuvių veikėjų, kaip šioje gimnazijo
je. Ypač rudeniop renkasi čia pagy
venę mokslo veidai, tituluoti politikos 
asmenys, žmonės su užmojais ar ki
taip prasikišę virš eilinių solidarumo 
mokesčių mokėtojų! O vis svarūs tau 
tiečiai, į kuriuos eilinis mokinukas te- 
drįsta tik iš pažemių, pro šalį eida
mas, pažvelgti. Jie taipgi nesėdinėja po 
posėdžių su gimnazistais ant geležinės 
tvorelės prieš valgyklą, kad pasišnekė 
tų, nesistoja ant kelmų ar kaladžių su 
dvikojais ožkiukais kad kartu pajuo
kautų, bendros kalbos nesuranda, neno 
ri gal būsimais veikėjais susidomėti. 
Tai du skirtingi lietuvių pasauliai, — 
o tilto jokio. O kam jo ir reiktų, jeigu 
vieni nieko jauniems lauktuvių neat
vežę, o lauktuvių amželio lietuviukai 
neišmano, ko iš tų dėdžių ir tetų lau 
kti. Net ir aukštųjų kursų gimnazistai
— jau abiturientai, jau studentai — 
paliekami ;rudens lapų grėbti, užuot 
paskatinti dalyvauti aukštųjų lietuvių 
paskaitose. Taip, atrodo, ir turi būti, 
nes patys veikėjai savo šeimų jauną 
prieauglį irgi palieka kur prie lapų po 
tiltu.
„Šie muessen litauisch lehren!“

Su ta lietuvių kalba lietuvių gimna 
zijoje tikra kvaršatis! Gimnazija turė
tų gan greit supilti į imlias galvutes tą 
puikiausią pasauly kalbą, bet kaip? 
Tos galvutės lyg ir norėtų lietuviškai 
greičiau išmokti, bet įklimpsta kažko 
kioj kalbos išmokimo ir mokymo ter 
liavoje. Daug pastangų nereikia tapti 
tėvu ar motina, bet vaikui likti lietu
viu — problematiškiau. Tam reikia 
didaktikos ir kalbai perduoti pritaikin 
tų priemonių. Improvizacija veda me 
todinėn terliavon.

Kone visą vadinamą tremties laiką 
kultūrininkai šoko lenciūgėlius, veikė
jai gražbyliavo apie jaunimo lietuvy
bę, o beveik niekas nesuredagavo sve 
tima kalba vadovėlio mokytis lietuvis 
kai, vadovėlio didaktiškai brandaus. 
Net ir Vilniaus „Gimtojo krašto“ „did 
lietuviai“ nė piš. Tiesa, vienur kitur iš

lenda partizaniškai suregztas neva va 
dovėlis. Jį išgiria spaudos panegirikai 
(pasitaisau: išgiria ne tiek patį darbą
— vadovėlį, kiek jo autorių). Tačiau 
kai reikia iš to vadovėlio perpilti kal
bos turinius į jaunutes galvas, pasiro
do — tie turiniai tokie grubūs, stam
būs, geniališki, bet nepraktiški. Kone 
visiems vadovėliams priekaištas — 
stoka autoriui gabumo bei nuovokos 
pratiminei medžiagai. Tokio nevykalo 
pavyzdys yra VLB išleistas neva, va
dovėlis. Leidėjai nebedrįsta savo „vei 
kalo“ nė spaudoje giriamai recenzuo
ti. Ir gerai.

Atsimenu, saleziečiai savo progim
nazijoje (Italijoje), atsivežę visokių 
.vokietukų1, .angliukų1, ,ispaniukų‘, jų 
liežuvius sulietuvindavo nuo rugsėjo Ii 
gi Kalėdų, žinia, ten lietuviai mokyto 
jai tik lietuviškai kalbėdavosi. Dabar 
aukštosios vokiečių įstaigos (minister! 
jos ir rėmėjai pinigais) per gimnazijos 
direktorių kartais primena: „Jeigu jūs 
nemokote savo ir kitų vaikų lietuviš
kai, tegul jie eina į vokiečių gimnazi
jas: jose mums atsieis pigiau“. Toks 
vokiečių įstaigų signalas turėtų pasiek 
ti daugelį ir gimnazistų tėvų.
Lietuva — vyniojamas popierius

O ir geriausiai suredaguoto vadovė
lio išmintis ir kalba liks popieriuje tol, 
kol mokiniai nebežinos, ką ir kur su 
pramokta lietuvių kalba gyvenime pra 
dėti. Kol lietuviškoji spauda nebus 
moksleiviams ir jaunimui sava spauda 
(ar ji tokia kada galėtų būti?), tol ją 
gal kas prenumeruos, bet vargu skai
tys ir į ją rašys. Kol lietuviai veikėjai 
savimi pasitenkiną neatsisės su gimna 
žįstais ant jaunų lietuviškumo daigų 
daržo tvorelės pasikalbėti, tol kalbos 
apie lietuvybės išlaikymą liks tik Lie
tuvių chartoje, ar Kultūros muziejuje. 
Kol išeivių jaunimui nuvykti pas sa
vuosius Lietuvon sulietuvėti vis reikės 
Maskvos rakto, tol turės „Gimtojo 
krašto“ rašliava bandyti angliškomis 
skiltimis lietuviškam jaunimui užlopyti 
raudonas savo skyles.
Paminklo vertieji

Vienas lietuvis berlynietis Lietuvą 
praturtino garsiais meno paveikslais, 
o gimnaziją — momentalia dovana 
„Encyclopaedia Britannica“. Mokyto
jų kambaryje „Lietuviškoji enciklope 
dija“ kiek apšutusi (nuo gausaus var
tojimo). Vokiečių „Der grosse Brock- 
haus“ irgi nuzulintas. Skaisčios Aušrį 
nės spindesiu puikuojasi „Britannica“
— 35 tomai! Kas tik kiek angliškai 
įkerta, tas naudojasi šia kompaktine 
biblioteka. Joje žinių apie Lietuvą 
gausoka, ir tai ne tik pagrėbstai, o kaip 
ir lauktina, žinių net iš abiejų šalti
nių.

Panašaus paminklo užsitarnavo pats 
gimnazijos šefas. Vaizbūniškai santy
kiaudamas su vokiečiais, dirbančiais 
raktinėse finansų ir švietimo pozicijo
se, praturtino iš jų dosnos gimnazijos 
visą pedagoginę darbuotę kol kas tri
mis stambiais aparatais; elektronine 
(ne tik elektrine) rašomąja mašinėle 
(ką sakau: mašina, linotipu!), karšta- 
spaude (xeroxine spaustuve) ir video- 
rekorderiu. Dabar mokytojai jau taip 
išsipaikino ruošti persispausdindami 
mokomąją medžiagą, kad siaubu prisi 
mena laikus, kai reikėjo pirštais atbaks 
noti pamokoms tekstus. Mokiniai irgi 
turi naudą, ir kaip. Vienu žodžiu: „Ir 
vilkas sotus, ir ėriukas sveikas“. Kiek 
nugirdau iš oficiozinių šaltinių — se 
kančiais metais mūsų gimnazijos pa
mokų tvarkaraštyje figūruos ir „kom
piuteriais dirbti metodika“ kaip pri
valoma pamoka. Taip. Gimnazijoje 
yra vargo su kaupu: medinis klasių 
svirnas, kiek susigrūdę berniukai, daug 
degėsių, tačiau „auksas ir pelenuose ži 
ba“.
Kalėdos — džiaugsmas ir bėdos

Adventas. Gruodžio 14 — paanks
tintos Kūčios. O tada — trijų savaičių 
laisvė laisvužė. Prieš tai tačiau įtemp
tai dirbama. Tiesiog karavanas rengi
nių slenka link Kūčių.Muzikos maestro

Nukelta į 6 psl.

EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ ■■ -

snjpuųsAVArrĖl
32-ji Europos lietuviškųjų studijų 

savaitė įvyks 1985 m. rugpjūčio 11-18 
d. prie Veronos, Italijoje.

Registruotis:
Jūratė Barasas, 

Rubinstr. 1 
8000 Muenchen 50 

W. Germany.
Tek: 089-1503742

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1984 m. Kalėdos. Nr. 49-50 (1736-37)

NEUŽMIRŠTAMI TAUTOS VAIKAI

ANTANAS KUČINGIS
1983 m. liepos 7 d. Kaune mirė An 

tanas Kučingis, mūsų operos vetera
nas, vienas jos kūrėjų ir ilgametis solis 
tas, auksabalsis dainininkas, nuoširdus 
lietuvis patriotas ir didžiai taurus žmo 
gus.

Jo laidotuvių dieną, liepos devintą
ją, „Kauno tiesa“ išspausdino trafare
tinį nekrologą (jį persispausdino „Li
teratūra ir menas“), tačiau nei kur jis 
pašarvotas, nei kada bus laidojamas, 
paskelbti valdžios atstovai neleido. Te 
gu apie šio toli ir plačiai žinomo vyro 
mirtį kauniečiai mažiau žinos ir ma
žesnės minios sueis į laidotuves!

Žinia ėjo iš lūpų į lūpas, ir A. Ku
čingio palydėti susirinko nemažas pul 
kas vyresnio amžiaus žmonių, jo talen 
to gerbėjų.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija 
raišo: „Kučingis Antanas (g. 1899.X. 
18 Veiveriuose, Prienų raj.) liet, taryb. 
dainininkas (bosas), LTSR nusipelnęs 
artistas (1945). Nuo 1923 mokėsi Kau 
no jnuz. m-loje (A. Kutkaus dainavi
mo klasėje; baigė 1927); nuo 1924 Kau 
no valstybės teatro solistas, 1944-48 
ir 1957-61 dainavo LTSR operos ir 
baleto teatre. Kūrybai būdingas drama 
tiškumas, raiškus humoras, subtilus 
lietuvių liaudies dainų interpretavimas. 
Gastroliavo Paryžiuj, Prahoj, Stok
holme, Taline, Rygoj, Maskvoj“.

A. Kučingiui plojo karaliai ir prezi 
dentai, jam plojo ir sėkmės linkėjo Fio 
doras šaiiapinas.

Susijaudinęs (Delibo operoj „Lak
inė“ iš scenos) grįžau į grimo kamba
rį, — rašo prisiminimuos dainininkas, 
— ir staiga pasigirsta beldimasis, įeina 
teatro administratorius P. Adomavi
čius, o už jo Fiodoras šaiiapinas. „Poz 
voljte požatj vam ruku. Chorošo, pre- 
krasno!“ taip ir įstrigo man šie žodžiai 
širdin. Paskui dainavome drauge „Bo
rise Godunove“. šaliapinui labai pa
tiko mano Varlamas.

Ne veltui A. Kučingis vadinamas 
Lietuvos bosų karaliumi. Per 45 kury 
bos metus jis sukūrė 70 labai įsimin
tinų vaidmenų.

Apie A. Kučingį, kaip didelį meni
ninką, gražią knygelę parašė muzikolo 
gė Ona Narbutienė (1971). Ačiū jai!

Jaunystėj A. Kučingis buvo moky
tojas. Gimęs Veiveriuose (vėliau persi
kėlė į artimus Mauručius, motinos tė
viškę), mokėsi jų garsiojoje mokytojų 
seminarijoje, dirbo kaimo mokyklose. 
Pašauktas į kariuomenę, įstojo į Karo 
mokyklą Kaune, kur įsigijo topografo 

specialybę. Jai ilgai tarnavo ir solistu 
būdamas.

— Ši specialybė man labai patiko, 
— sako jis, — dirbti sekėsi. Kartografi 
niai darbai teikia ir estetinio pasitenki 
nijno, nes gražiai išbraižytame ir at
spausdintame žemėlapyje slypi nema
ža meninių elementų. Tad abi iš pažiū 
ros skirtingos specialybės mano gyve
nime derinosi harmoningai.

A. Kučingio rašysena buvo labai 
aiški ir graži.

Apie A. Kučingį, kaip dainininką, 
rašyta ir kalbėta nemažai.

— A. Kučingis — ne vien talentin
gas dainininkas, bet ir didelės vidinės 
disciplinos bei kultūros žmogus, žavin
tis kitus savo dvasine harmonija, santū 
ria vidine šiluma, — rašo O. Narbutie 
nė.

Šventa teisybė. Trumpiau ir tiks
liau nepasakysi. O pats dainininkas pa 
brėžia:

— Artistas turi būti pasitempęs la
biau už kitus. Ir niekada nevalia už
miršti, kad publika, besižavinti juo see 
noje, turi jį gerbti ir gyvenime. Kitaip 
publika netikės juo“. (O. Narbutienės 
knygelė).

Kas A. Kučingį iš arčiau matė ir il
giau juo gėrėjosi, visi patvirtins, jog 
toks „pasitempęs“ jis visada buvo. Ne 
reikia, beje, pamiršti, kad jis — karys, 
ilgai tarnavęs Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenėje ir turėjęs nežemą ka 
rininko laipsnį (majoro).

Neretas dainininkas (ir apskritai 
menininkas) „dainuoja visiems“, kaip 
sako poetas epitafijoj Liudui Girai: 
„Ilsėkis tad! Visiems tarnaudamas pa
vargai“.

A. Kučingis dainavo ne visiems ir 
žinojo, kam dainuoti. Tai sako faktai 
ir dainininko žodžiai.

1942 m. gavėnioj Kauno III gimnazi 
ja minėjo dešimtąsias Maironio mir
ties metines. Artima gimnazijos bičių 
lė, operos solistė Kardelienė, maloniai 
sutiko minėjime dalyvauti pati ir pasi 
kviesti daugiau solistų. Atėjo A. Ku
čingis, J. Mažeika ir kiti. Gražią kalbą 
apie Maironį pasakė poetas St. Būda- 
vas. Dainininkai dainavo, kas į galvą 
jiems atėjo: liaudies dainas, romansus 
ir mėgstamųjų operų arijas. Ir tik vie
nas Kučingis dainavo mūsų kompozi
torių kūrinius Maironio žodžiais. Jis 
vienas tikrai minėjo Maironį.

Žvelgdami į A. Kučingio biografiją 
Enciklopedijoj, regime nemažą metų 
spragą: 1948-1957. Mažne 10 metų! 
Kur jie dingo? TSRS koncentracijos 

lageriuose... 1945 m. „nusipelnęs artis 
tas“ 1948-ais buvo suimtas, teistas ir 
dešimtį metų varinėtas po Sibirą, kol 
N. Chruščiovas, Adenauerio prispirtas, 
paleido vokiečius ir duris atvėrė ki
tiems nekaltai kenčiantiems kaliniams. 
A. Kučingis sėdo, nes buvo „asmeny
bės kulto“ ir Berijos laikai, o dainuo
ti visiems jis nemokėjo.

Atvarytą eiliniu etapu iš Mardovi- 
jos į Kemerovo srities Olžerą (Prokop- 
jevsko raj.) vienas jo pažįstamas su
tikęs su nuostaba paklausė:

— Kaipgi čia tamsta dabar? Ar ne
galėjai gi dainuoti, kaip Kipras, Ma
žeika ir kiti dainuoja? Argi ten ne ge
riau?

—Kam ten (t.y. nepriklausomoj Lie 
tuvoj) buvo gera, tam dabar neturi bū 
ti bloga čia, — ramiai atsakė A. Ku
čingis.

Iš Olžero 1953 m. vasarą lageris bu 
vo perkeltas į stepę prie Omsko. Ten 
daugumos kalinių (Chruščiovo įsaky 
mu) buvo peržiūrėtos bylos ir „naujai 
priteista“ tiek, kiek jau buvo kas atsė
dėjęs. Su kitais buvo paleidžiamas ir 
A. Kučingis. Apie jo auksinį balsą jau 
buvo girdėjusi Omsko filharmonijos 
direktorė ir meno vadovė. Ji ėmė rū
pintis, kad Kučingis liktųsi Omske ir 
dainuotų filharmonijoj (Kur nori, ka
linys važiuoti negalėjo, turėjo eiti, kur 
norėjo valdžia). Bet Omsko prokuro
ras buvo prieš jo apsigyvenimą didelia 
me mieste. Tačiau energinga moteris 
prokurorą įveikė, ir A. Kučingis apie 
metus pradainavo Omsko filharmoni
joj.

— Jei galiu dainuoti Omske, pagal 
vojau, — sakė jis, — kodėl negalėčiau 
Vilniuje? Ir parašiau į Vilnių Kiprui 
Petrauskui ir A. Sniečkui.

1956 m. rudenį grįžo A. Kučingis į 
Vilnių.

Vieną vakarą Operos ir baleto tea
tre buvo paskirtas jo debiutas. Turėjo 
dainuoti Mefistofelį Guno „Fauste“. 
Tačiau publikai jau renkantis (buvo 
apstu jaunimo) galiūnams kažkas (sa 
ko, Kipras...) pašnibždėjo, kad Kučin 
gio gal nevertėtų leisti... Ir žmonėms 
buvo pranešta, kad bus ne „Faustas“, 
o kita opera be Kučingio. Kilo triukš
mas, už kurį kaltė buvo suversta A. 
Kučingiui ir jam pasakyta, jog Operoj 
nebedainuos. Taigi be kaltės liko kai 
tas. Bet netrukus Kultūros ministerija 
persigalvojo, ir Kučingis dainavo ligi 
1961 m., kol sulaukė 60 metų. Dai
nininkas buvo visapusiškai pajėgus ir 
būtų galėjęs dainuoti dar keliolika me 
tų. Jam kenkė populiarumas. Jo dai
navimas publiką kerėjo, o galiūnai ir 
pavyduoliai negalėjo to pakęsti — 
stengėsi juo nusikratyti, ypač po Dž. 
Verdžio operos „Sicilijos mišparai“, 

kur jis dainavo Pročidą. Po ilgų iš
trėmimo metų daktaras Pročidas grįž 
ta į tėvynę ir reiškia savo jausmus. A. 
Kučingis dainavo ne Pročidą, o sa
ve patį. Ir galima įsivaizduoti publikos 
entuziazmą!... Argi galėjo taip toliau 
trukti?

Išvarytas į pensiją, A. Kučingis skur 
do materialiai, o dar labiau moraliai. 
Pajėgus, kūrybingas žmogus privers
tas būti be pamėgtojo darbo! Kurį lai 
ką sutiko dainuoti Kauno muzikiniame 
teatre. Tik čia scena buvo ne jo masto.

— Prisidursiu rublį, kitą, pavasarį 
su žmona nuvažiuosime pasimaudyti 
jūroje, — sakė jis. Tačiau Kauno mv 
zikiniame ištvėrė neilgai. Keliolika me 
tų sėdėjo namie, remontavosi, taisė 
senstančius savo namus, triūsė darže 
ir sode, šlavė gatvę... Darbštus žmo
gus be darbo nurimti negalėjo, o ir 
samdyti kitą nelabai buvo iš ko.

Mirė žmona Magdulė, ir Kučingis 
liko vienas ir gerokai vienišas. Duktė 
su šeima Vilniuje, sūnus — Vilijam
polėje. Apgyvendintas jo namuose vai 
kaitis (dukters sūnus) nelabai koks bu 
vo globotojas.

1979 m. spalio 18 d. buvo rengia
masi švęsti A. Kučingio 80-ąsias meti
nes. Kai kas siūlė tai daryti plačiai ir 
iškilmingai. Kiti draudė — kuo kuk
liau, tyliau. Be publikos entuziazmo...

Ir štai rugsėjo 1 d. vakare grįžtantį 
iš spektaklio (į teatrą eidavo senuoju 
papratimu) netoli namų užpuolė chu
liganai. Pridaužė, prispardė, sužalojo 
veidą, išvertė akį, išmušė dantis, suga
dino klausą, šiaip taip atgavęs sąmonę 
paršlitinėjo jis namo ir ligoninėj išgu 
Įėjo daugiau nei mėnesį. Kalbėjo, jog 
tai padaryta ne dėl pasipelnymo, o 
kad nebūtų jubiliejaus iškilmių... Gal 
ir teisybė.

Aplankytas ligoninėj guodėsi ne sa 
vo kančia ir vargu, o liūdnai linguoda 
mas galva klausė, kas bus su Lietuva, 
virš kurios debesys vis tirštesni ir tam 
sesni.

— Yra dar gerų žmonių. Yra doro 
jaunimo, nors ir nedaug. Yra ir Vieš
paties Apvaizda, — buvo atsakyta jo 
paguodai.

Po sužalojimo kaip reikiant nebeat
sigavo. Sirginėjo, buvo nesunkiausias 
insulto priepuolis. Dar prieš tuos ne
gandus, pastatydino paminklą ant Mag 
dūlės kapo.
—Būdamas tėviškėje, Mauručiuos,pa 

mačiau tebėra kluone keturkampis ak 
muo, ant kurio stovėjo kuliamosios ma 
niežas. Akmuo kubo pavidalo, metri
nis. Gavau žmogų, kuris sutiko nuga 
bent jį ant kapo. Pasiskolinęs kirtiklį iš 
kirtau skylę viršuje saulutei įstatyti, o 

šone skylutes lentelei pritaisyti. Saulu 
čių porą buvo man padovanojęs kuni
gas Dobrovolskis Paberžėje.

Paminklas originalus, netrintas, ne
glūdintas, iš tėviškės kluono...

Sirgdamas aplankiusiam guodėsi 
kartą:

-— Kai atsisėdu prie pianino, skam 
binu ir sau padainuoju, tada atsigau
nu ir sveikesnis jaučiuos.

Žinojo Kučingis taką ir į bažnyčią. 
Daugsyk skambėjo sodrus jo bosas bu 
vusioj įgulos bažnyčioj, Kauno Kate
droj Bazilikoj, Jėzuituose ir kitur. Mė 
go pabendrauti su kunigais, ypač su 
arkivyskupijos valdytoju prelatu Juo
zapu Stankevičium.

— Su Stankevičium buvom susitarę
— sakė jis kartą. — Jeigu aš pirmiau
— jis mane palydės, o jei jis pirma — 
aš jam pagiedosiu. Ir aš jam pagiedo
jau.. .

Nepalydėjo Antano Kučingio nei 
prel. J. Stankevičius, nei kiti jo kon- 
fratrai. Buvo pašarvotas Muzikinio 
teatro scenoje be kryžiaus, be žva
kės... (Kryžius jo namuose kabojo šie 
noje virš pianino). Laidojam giesminin 
ką be giesmės. Tik jo balsą girdėjom 
iš plokštelės ar juostos „Kur lygūs lau 
kai“ ir kitas. O kaip būtų buvę gražu, 
jei Bazilikoj vargonai būtų gaudę Ver 
džio ar Mocarto „Requiem“...

Atgulė jis šalia žmonos po akmeniu 
iš tėviškės kluono senosiose Romainių 
kapinėse.

Palaimintas, kuris nenulenkė galvos 
prieš neteisybę!

J. Prietelis
(„Aušra“ Nr. 39)

Šią įdomią, puikiai pagamintą, tin
kamą ne tik vaikams, bet ir suaugu
siems pasiklausyti plokštelę galima 
užsisakyti:

Vilnius Records, 2127 rue Guy,
Montreal, Quebec, H3H 2L9,
Canada.

ANTRASIS PIRČIUPIS
KŪČIŲ DIENOS ŽUDYNĖS

Labai mažai kas žino, kad 1984 m. gruodžio 24 d. sukaks 
40 metų, kai Merkinės apylinkėse buvo žiauriai susidorota su 
Klepočių, Lizdų, Druskininkų, Ryliškių, Taručionių, Vertelkų 
ir Pieriškių kaimų gyventojais. Kai kas tą įvykį vadina antrojo 
Pirčiupio tragedija.

Pirčiupio kaimą sudegino ir gyventojus sušaudė vokiečiai. 
Jie 1944 m. birželio 3 nužudė 21 vyrą, 29 moteris ir 69 vaikus. 
Viso — 119 žmonių. Vokiečiai savo tikslų neslėpė. Jie iš anksto 
pasakė: „Mes jūsų priešai. Ginkitės!“ Su Merkinės apylinkių gy
ventojais žiauriai susidorojo rusai, kurie 1944 m. čia sugrįžo 
„kaip broliškos tautos išvaduotojai“.

Pirčiupio tragedija yra kruopščiai ištirta, parašyta, o jo 
aukoms atminti pastatytas didingas paminklas. Deja, kada pa
matysime Klepočių ir kitų kaimų nekaltoms aukoms atminti mo
numentą ar bent užuominą spaudoje? Apie tą siaubingą įvykį ty 
Įima ir neleidžiama niekam net jo prisiminti. Yra asmenų, kurie 
asmeniškai matė ir pergyveno tą tragediją, tik jiems nevalia apie 
tai kalbėti. Nevalia nė lankytis savo gimtosiose vietose. Kodėl?
Karo aidams distant

1944 m., išvijus iš Merkinės apylinkių vokiečius, Merkinė, 
Varėna, Druskininkai priklausė Alytaus apskričiai. Labiausiai 
nukentėję kaimai 1944 m. gruodžio 24 d. priklausė Merkinės 
valsčiui. Merkinė buvo visiškai sugriauta. Miestelio vidury iš
liko bažnyčia ir cerkvė, o pakraščiuose — keli mediniai, name
liai. Kitur — vieni griuvėsiai. Kaimuose maža kas buvo sugriau
ta. Gal viena kita sodyba, buvusi prie svarbiausių kelių. Vieti
nių žmonių aukų taip pat nedaug. Fronto linija tolo, šūvių aidai 
kasdien silpnėjo.

Žmonės spėliojo, kas bus toliau, kaip pakryps gyvenimas. 
Visiems buvo aišku, kad vokiečiai jau negrįš. Lietuva vėl neš 
rusų okupaciją. Iš Maskvos sugrįžusių valdžios atstovų atžvilgiu 
žmonės laikėsi santūriai. Niekas į ją didelių vilčių nedėjo, nes lie 
tuviai šią valdžią gerai prisiminė iš 1940-1941 m., kai nežinia už 
ką daugybė lietuvių buvo areštuota, išvežta į lagerius, Sibiro 
tremtį. Valdžios skelbiamos priežastys gyventojų neįtikino. Juk 
koks čia nusikaltimas priklausyti šaulių sąjungai, tarnauti val
diškoj įstaigoj, įsigyti daugiau turto ar būti kataliku, lietuviu!... 
O kas bus dabar, kai prasidėjo tarybinės valdžios atkūrimas? 
Kaip valdžia žiūrės dabar į lietuvius, kurių daugelis nebuvo įsi

vėlę į politiką, tik ramiai dirbo savo žemelę, meldė Aukščiausiąjį 
palaimos savo kraštui? Kodėl kai kas pasitraukė į Vakarus? 
Gal jie žinojo apie rusų kėslus? Tokie klausimai vargino visų 
galvas. Užtat į tarybinę valdžią žiūrėta ne tiek su viltimi, kiek su 
baime.

...1944 m. lapkričio mėn. mobilizacija pakartota. Visi vyrai 
1945 m. sausio 13 d. turėjo rinktis Merkinėn, šįkart daugumas 
vyrų į mobilizacinį punktą ruošėsi vykti — nebuvo kitos išeities. 
Nerimas dėl savo likimo žmones taip jaudino, kad geriau rinko
si karo pavojų, negu tarybinius kalėjimus ar Sibiro kančias. Be 
to, visi jautė greitą karo baigtį. Deja, ir antroji mobilizacija ne
buvo sėkminga. Dėl to buvo kalti patys rusai.
Pasirengimas kruvinam užmojui

1944 m. lapkritį Merkinėn iš Alytaus atvyko nedidelis ka
riuomenės dalinys. Jo vadas valsčiuje užsipuolė pirmininką, ko
dėl šis neparuošė patalpų, nes esą apie dalinio atvykimą buvę 
pranešta iš anksto. Valsčiaus pirmininkas Radzvilavičius buvo 
nerinktas, o paskirtas net neatsiklausius sutikimo. Jis aiškinosi, 
kad jam apie tai nežinoma. Dalinio vadas apsiputojęs keikėsi lie 
tuvio ausiai dar negirdėtais šlykščiausiais žodžiais.

...Pradėta nuo Merkinės. Netrukus dingo Stambrauskų, Kva- 
raciejų, Jovarauskų, štrumskų ir kitos šeimos. Nušautas prie 
Nemuno tilto gyvenęs Baliūnas. Toliau dalinys pradėjo lankyti 
aplinkinius kaimus. Išvykę anksti rytą, nakvoti grįždavo Merki
nėn. Kaimuose darydavo kratas, tardydavo žmones, kažką užsi
rašinėdavo savo sąsiuviniuose. Maitinosi tuo, ką rasdavo pas 
žmones. O imdavo tiesiog neatsiklausę — matant šeimininkui 
arba vogčiomis. Per tokius žygius Janonyse buvo nušautas vie
nas ar du žmonės, česų kaime kareiviai suvarė vyrus Janavi
čiaus naman. Tinkamus kariuomenei ir darbams, areštavo. Tarp 
suimtųjų buvo Juozas Kvaraciejus, ketvirto kurso klierikas. Jis 
turėjo seminarijos dokumentus. Klieriką vadas išjuokė, užgau
liojo. Pagaliau pasakė: „Nenori su vokiečiais kariauti, tai eik 
pas motką“. Kareiviui liepė išvesti laukan ir paleisti. Kareivis, 
klieriką pavedėjęs per kiemą, iš užpakalio nušovė. Vyresnysis, 
kurį vadino Semionov, šūviui nuaidėjus, net nekrustelėjo. Areš
tuotieji visa tai matė. Jie suprato, kad vadas žinojo, kaip kareivis 
su klieriku pasielgs.

Pašilingės kaime buvo nušautas Kavaliauskas su žmona ir 

dukterimi. Kai kas tvirtino, kad čia buvę nušauta daugiau žmo
nių. Nušautų buvo Norulių, Rodukos, Palankių ir Maksimų kai 
muose. Masališkėse nušauta Ivanaukienė. Kiek vėliau buvo su
naikinta visa jos sodyba su keturiais broliais: Vincu, Jonu, An
tanu ir Pranu. Penktasis brolis žuvo Sibire.

1944 m. gruodžio 16 d. buvo tikrinamas dešinysis Merkio 
krantas iki plento Merkinė — Varėna. Vėl žudynės. Bingelių 
kaime nušautas Juozas Bingelis ir pas jį nakvojęs Teodoras Re- 
vuckas, atrodo gimęs 1926 m. Nemaniūnuose, IV kurso studen
tas miškininkas, dirbęs Marcinkonyse girininku. Jis iš Marcin
konių vyko į Alytų, o iš ten norėjo siekti Kaunan tęsti studijų. 
Su savimi turėjo apie 26,000 rublių valdiškų pinigų ir dokumen
tų Alytaus urėdijai. Kadangi iš Marcinkonių gana toli, o tuo lai
ku susisiekimo priemonių gauti buvo sunku, tai Revuckas buvo 
priverstas nakvoti Bingelių kaime, kurio gyventojas Izidorius 
Bilinskas iš mažens nevaldė dešinės rankos. Kareiviai surišę abi 
jo rankas, nuvarė į Alytų. Tuomet Puvočių kaime buvo nušauti: 
Tamulevičius, Kudarauskas, Bulonas, Glavickas, Jovaišis ir dar 
keli vyrai. Buvo nušautų Mardasavo kaime. Lankininkų kaime 
areštuotas Pranas Kuliešius, kuris, uždarytas vieno sudegusio 
namo rūsyje su kitais areštuotais, nuo kančių mirė. Vėliau du 
jo sūnūs buvo nušauti, sodyba sunaikinta. Kareiviai, grįždami 
į Merkinę, Bingeliuose sustojo prie J. Bingelio ir girininko Re- 
vucko lavonų, nusisegė jų laikrodžius, numovė žiedą, paėmė 
dokumentus ir pas girininką rastus pinigus. Kitą dieną vaikai, už 
kaimo radę išmėtytus girininko dokumentus, sutvarkė, suplėšy
tus suklijavo ir perdavė Bingelių girininkijai, o ši Alytaus urėdi
jai.

Žygiuodami Merkinės keliu, žmogžudžiai sutiko Purplių 
kaimo gyventoją Juozą Navicką. Jį sumušė, ir, pririšę prie ve
žimo, vilko žeme, kol šis mirė. Vietos felčeris Platulevičius, ap
žiūrėjęs lavoną, rado 25 peilio ar durtuvo dūrius.

Šio dalinio kareiviai, kartą įsiveržę į Degsnių (Dakučkos) 
kaimo namą, kur už stalo buvo susėdę ką tik iš bažnyčios grįžę 
vestuvininkai (Taloškos ir Bingelytės sutuoktuvės), be jokio įspė 
jimo paleido į sėdinčius automato seriją. Nuo šūvių žuvo keli 
žmonės, tarp kurių vienas motinos krūtimi maitinamas kūdikis. 
Kūdikio motina sužeista. Iš nušautų vestuvėse žinomas vienas 
— Juknevičius.

Gudakiemio kaime žuvo Gudelionis, Barysas ir kt. Samū- 
niškių kaime gyveno vienišas Teodoras Čaplikas. Jį visi laikė ne 
tiek keistu, kiek silpnapročiu. Žmogus buvo nekalbus, užsidaręs, 
su niekuo nebendravo, niekam neužkliuvo. Žiemą vasarą nešiojo 
vilna į viršų kailinius. Jis buvo gimęs Rusijoje, mokėjo rusiškai. 
Nors jis niekam neįkyrėjo, tačiau ir savo vartų niekam neatkėlė.
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Po 1984 m. kovo 3 d. šv. Kazimie
ro iškiimių, kurias saugumas įvairiau
siais būdais stengėsi sumenkinti ar bent 
sujaukti šventišką nuotaiką, iki jubilie 
jaus pabaigos tikintieji taip ir nebuvo 
gausiai susirinkę prie šv. Kazimiero 
karsto. Didžiuosiuose miestuose nie
kas oficialiai neorganizavo maldininkų 
kelionių aplankyti šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje esančių šv. Kazimiero re’ik 
vijų. Į Vilnių atvykdavo tik mažais bū 
reliais susiorganizavę ar uolių klebonų 
paraginti tikintieji. Visą laiką tvyrojo 
netikrumo atmosfera, baimė ką nors 
daugiau organizuoti, kad nereikėtų 
kam nukentėti. Kiek daugiau maldinin 
kų susirinko per šv. Petro ir Povilo at 
laidus, tačiau dideliam visų nustebimui 
per pamokslą Turgelių parapijos kle
bonas dekanas Kazimieras Vaičionis 
piktai kalbėjo apie tuos, kurie reika
lauja religinės laisvės. „Teisių jiems rei 
kia! Protestus rašo! Tegul daugiau mel 
džiasi! Melstis reikia, o ne parašus 
rinkti ant visokių protestų...“ kalbėjo 
susirinkusiems.

Tokios pat nuotaikos jautėsi ir per 
baigiamuosius šv. Kazimiero atlaidus. 
Pamokslininkai stropiai atrinkti, kad 
kartais nepasakytų kokio nors drąses 
nio dabartinius Lietuvos Bažnyčios 
sunkumus liečiančio žodžio. Visą ok 
tavą, išskyrus Sumos pamaldas, šv. Mi 
šias laikė dažniausiai vietiniai kuni
gai. Atlaidų proga prieiti išpažinties— 
problema: klausyklose sėdi vos keli 
kunigai, o kartais — vos vienas ar du. 
Silpnesnės sveikatos tikintieji nė neban 
do stoti į eilę.

Visi žino, kad klebonas savo bažny 
čioje yra šeimininkas ir be jo sutiki
mo niekas neturi teisės joje daryti sa 
vo tvarkos, tačiau, esant ypatingoms 
sąlygoms, uolūs Lietuvos kunigai, ne
norėdami pakenkti, padaryti nemalo 
numų klebonams, prabyla iš sakyklos, 
sąmoningai neprašę vietos klebono lei 
dimo. Jei prašysi kleboną leidimo, jam 
bus nepatogu neleisti; jei klebonas leis, 
— tuomet didelė atsakomybės dalis už 
pasakytą pamokslą grius ant jo pečių. 
Geras kunigas geriau pats rizikuos, 
nei norės, kad už jį kitas nukentėtų. O 
kalbėti reikia! Daugelis tikinčiųjų dėl 
informacijos stokos nesiorientuoja pa
prasčiausiuose klausimuose. Be to, in 
teligentai, mokslo jaunimas, norintis 
įsigyti specialybę, viešai eidami į baž 
nyčią, ypatingai dalyvaudami procesi 
jose ar chore, rizikuoja savo tarnyba 
ar užsitraukti valdžios nemalonę. Be
veik visi mokiniai, patarnaujantys baž 
nyčiose, yra nuolatos persekiojami, 
niekinami ir gąsdinami mokyklose. 
Jiems ypač reikia padrąsinančio žo
džio ir pavyzdžio ir jo laukia, pirmiau 
šia, iš kunigų.

KGB POVEIKIS
Per šv. Kazimiero jubiliejaus užbai 

gos atlaidus, rugpjūčio 30 d., po va
karinių šv. Mišių, į sakyklą įlipo Po
ciūnėlių klebonas kun. Antanas Joku- 
bauskas. Vos tik pamokslininkas pra
dėjo kalbėti, iš zakristijos išėjo bažny 
čios klebonas, Kauno Kunigų semina
rijos dėstytojas doc. Pranciškus Vai- 
čekonis ir pradėjo šaukti, rodydamas 
mostais, kad grotų vargonai, o žmo
nės išsiskirstytų. Tačiau žmonės neju 
dėjo ir vargonai tylėjo. Pamokslinin
kas ramiai kalbėjo toliau. Klebonas, 
praradęs lygsvarą, puolėsi prie mikro 
fono, esančio presbiterijoje, bet vienas 
vyras iš minios jį sulaikė ir taktiškai 
paprašė netrukdyti pamokslo.Pamatęs, 
kad žmonės nesiskirsto ir kunigas kai 
ba toliau, dr. P. Vaičekonis pradėjo 
plūsti kun. A. Jokubauską: „Tikintieji, 
jo neklausykite! Jis chuliganas, jis ne 
tikras kunigas! Aš jo nepažįstu. Baž
nyčioje ne vieta mitingams!...“ Staigi 
viena po kitos pradėjo gesti šviesos. 
Bažnyčioje pasidarė prieblanda. Kai 
kun. A. Jokubauskas pradėjo kalbėti 
apie kunigus kalinius, klebonas pasiun 
tė du vyrus su kamžomis išvesti pa
mokslininką iš sakyklos. Vos vyrai 
su kamžomis pradėjo lipti į sakyklą, 
kažkas iš minios, skubiai pašokęs, su
laikė vieną iš patarnautojų, tačiau pir 
masis jau buvo prie pamokslininko ir 
jį palietė. Kun. A. Jokubauskas persi- 
žengnojo ir pasisuko lipti žemyn. Tuo 
momentu klebonas puolė į minią, no
rėdamas prasibrauti prie sakyklos. Ti 
kintieji pradžioje atsitraukė ir padarė 
taką, bet staiga minia siūbtelėjo pir
myn ir nubloškė įsikarščiavusį kleboną 
į presbiteriją. Kun. A. Jokubauskui ei 
nant iš sakyklos, bažnyčia pradėjo 
ploti. Lietuvoje bažnyčiose nėra pa
pročio ploti, tačiau, nesant kitos gali
mybės išreikšti savo pritarimo pamoks
lininkui, tikintieji, nepaisydami tradi 
cijų, taip audringai plojo, jog nebuvo 
girdėti net garsiai minią ir pamokslinin 
ką barančio klebono. Kai tik plojimai 
pritilo, klebonas dar garsiau konevei
kė tikinčiuosius ir pamokslininką, žmo 
nės, norėdami užgožti kleboną, vėl pra 
dėjo ploti. It taip pamainomis. Maty
dami, kad klebonas nesiliaus baręsis, 
minia pradėjo giedoti „Marija, Mari
ja“. Vaizdas buvo labai liūdnas ir šiur 
pus. Lengviau būtų žiūrėti, jei milici
ninkas ar koks valdžios pareigūnas 
tampytų ar muštų kunigą nei dabar... 
Rytojaus dieną, vakare, prieš šv. Mi
šias per skelbimus, klebonas kun. P. 
Vaičekonis prisiminė vakarykštį įvykį, 

jis vėl kalbėjo, kad politikuoti, mitin
gus daryti bažnyčioje ne vieta, nors 
kun. A. Jokubauskas savo pamoksle 
jokios politikos nelietė. Jis kalbėjo apie 
šių dienų Bažnyčios aktualijas mūsų 
krašte. Per šv. Mišias pamokslą sakė 
Turgelių parapijos klebonas kun. dek. 
K. Vaičionis. Pradžioje gražiai pakal
bėjęs apie šv. Kazimierą, palietė ir šių 
dienų aktualijas. Pamokslininkas di
deliam tikinčiųjų nustebimui su pasigė 
rėjimu kalbėjo apie tai, kad „esam 
įjungti į didžiąją Tarybų Sąjungą“, 
kad „su broliais rusais reikia sugyven
ti“, kad „yra vilties, jog vienoje Vil
niaus bažnyčių bus įvestos pamaldos 
rusų kalba, o „esminis šv. Kazimiero 
valdymo bruožas Lietuvoje — didelis 
susirūpinimas rusų katekizacija“. Su
sidarė įspūdis, lyg pamokslo pagrindi
nis tikslas būtų buvęs įrodyti, kad lie 
tuvių tauta nuo amžių su „broliais ru 
sais“ geriausi draugai. Tikinčiųjų nuo 
taika —■ kaip mitinge: vieni nusišaipo, 
kiti susigūžta, treti — nežino ką ir gal 
voti.

Paskutinę atlaidų dieną vėl siurpri
zas. Prieš Sumą klebonas P. Vaičeko
nis paprašė tikinčiuosius išeiti į švento 
rių sutikti atvykstančius vyskupus. 
Žmonės išsirikiavo prie šventoriaus di 
džiųjų vartų ir net už šventoriaus, iki 
gatvės, ir laukė svečių. Ilgokai palau
kus, staiga maldininkai išgirdo, kad 
bažnyčioje jau prasidėjo pamaldos. 
Pasirodo, kad vyskupai, įėję pro šaluti 
nius vartelius, suėjo į bažnyčią per za 
kristiją. Laukusieji prie didžiųjų var
tų pasijuto apgauti. Kad vyskupai 
prieš lietuviškas pamaldas įeitų į baž 
nyčią pro šonines duris, toks nurody
mas, kiek yra žinoma, buvo duotas pa 
maldas stebėjusių saugumiečių. Mat, 
jie baiminosi, kad susirinkę žmonės ne 
pasveikintų Vilniaus arkivyskupijos 
Apaštalinio Administratoriaus Vysku
po Julijono Steponavičiaus. Per lenkis 
kas pamaldas vyskupams į bažnyčią 
jau buvo leista įeiti per centrines duris. 
Klebonas kun. P. Vaičekonis, patenkin 
damas saugumiečių pageidavimą, pa
maldų pradžioje pristatęs atvykusius 
vyskupus, vyskupijų valdytojus, šv. 
Kazimiero jubiliejaus komisijos narius, 
po jų visų paskutinėje vietoje, paminė 
jo vysk. J. Steponavičių, net nepami
nint, kad jis Vilniaus Arkivyskupijos 
Apaštalinis administratorius, nors ki 
tų vyskupų einamos pareigos buvo iš
kilmingai skelbiamos. Kol lauke tikin 
tieji laukė pasirodant vyskupų, į bažny 
čią prisirinko dar daugiau žmonių ir

REIKIA NUOTRAUKŲ

„Lietuvos bažnyčių“ knygų autoriui 
reikalingos šių Kaišiadorių vyskupijos 
kunigų nuotraukos: Juozo Andriko- 
nio, Alfonso Ažubalio, Juozo Bakšio, 
Zenono Baužio, Petro Bertulio, Juozo 
Bučio, Prano Cibulskio, Mato Cijūnai 
čio, Stanislovo čelkaus, Grigonio, Juo 
zapo Gusto, Andriaus Juknevičiaus, 
Stanislovo Kiškio, Kazimiero Lajaus- 
ko, Kazimiero Liesevičiaus, Donato 
Linarto, Petro Liutkaus, Petro Lyg- 
nugario, V. Mazurkevičiaus, Antano 
Mažeikos, Juozapo Meidaus, Jono M i 
kučionio. Juozo Mincevičiaus, Zigmo 
Neciunsko, Konstantino Paulavičiaus, 
Marijono Petkevičiaus, Alfonso Petru 
lio, Liudo Puzono, Juozo Rakicko, Ka 
zimiero Ribikausko, Stepono Rudžio- 
nio, Antano Slapšio — Slapšinsko, 
Stanislovo Smoilinskio, Juozo Stasiū
no, Adolfo Stasevičiaus, Zigmo Stan- 
čiausko, dr. Jono Steponavičiaus, Al
fonso Šato, Romualdo šalčiūno, An
tano Šeškevičiaus, Jono Tutino, Petro 
Valadkos. Reikalingos nuotraukos šių 
bažnyčių: Varėnos I, Aukštadvario 
(Domininkonų), Rilišikių, Kiauklių 
(prieš gaisra), Strėvininkų koplyčios. 
Pageidaujamos nuotraukos iš religinio 
gyveninio. Jeigu kas turėtų ir galėtų 
paskolinti, prašomi atsiųsti adresu;

Br. Kviklys, 5747 So. Campbell Avė., 
Chicago, IL 60629.

stovėjusieji prie vartų į bažnyčią jau 
nebepateko. Prasidėjus pamokslui, ku 
rį sakė J.E. vysk. A. Vaičius, garsia
kalbis prie didžiųjų durų, kur buvo 
daug tikinčiųjų, nuolatos gedo. Tikin 
tieji klausinėjo vieni kitų: „Ar pastovų 
garsiakalbių gedimą iškilmėse ir to
liau laikyti atsitiktinumu?!“

Rugpjūčio 25 d. šeštadienį prie šv. 
Kazimiero karsto bandė bendrai pasi
melsti iš Marijampolės atvykęs jauni
mas. Saugumiečiai „lipo ant kulnų“, 
nesivaržė jaunimą nusekti net į zakris 
tiją. Taip bažnyčioje ir neatsirado nė 
kelių minučių laisvo laiko bendrai jau 
nimo maldai. Iki vakarinių pamaldų 
intensyviai buvo tuokiamos jaunave
džių poros, o po vakarinių šv. Mišių, 
vos tik jaunimui pradėjus giedoti, nuo 
vargonų pasigirdo choro repetuoja
mas „Tu es sacerdos“. Nors maldinin
kai dar meldėsi bažnyčioje ir rytojaus 
dienai vyskupų sutikimui ruoštos gies 
mės kaip ir nereikėjo, kadangi vysku
pai į bažnyčią atėjo privačiai, pro ša
lutines duris.

(LKB Kronika Nr. 64, 1984)

PREMIJA JAUNIMUI .
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 

šeima savo mirusiam sūnui ir broliui 
prisiminti skiria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ.
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 do 

lerių premija skiriama lietuviui jau
nuoliui, geriausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų, ar kita kalba), vei 
kla, organizaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, tautinių šokių 
grupei, jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai reprezentavusiam lietu 
vius ir Lietuvą vienerių metų bėgyje;

2. Premijai gauti asmenis ar viene
tus raštu pasiūlo jaunimo organizaci
jų vadovybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri asmenys 
iki kiekvienerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens ar jaunimo 
vieneto tinkamumui įvertinti sudaro
ma Jury komisija, kurion po vieną at 
stovą skiria Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės jaunimo reikalams vado
vas, Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jaunimo 
sąjunga, o du atstovus paskiria Kriau
čeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar 
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių metų va
sario 15 d. ir susitaria su Kriaučeiiū- 
nų šeima dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar vienetai siū
lomi raštu, nurodant tiksliai premijai 
tinkamumo motyvus, ir siunčiami:
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJOS KOMISIJAI 
12500 Pawnee Road

Palos Park, Illinois 60464

IŠLEISTOS ISTORINĖS GRAVIŪROS: 
LIETUVIŲ — ŠVEDŲ KAUTYNĖS 

1656 METAIS
.Švedų istorinės graviūros, vaizduojan

čios lietuvių-švedų kautynes 1656 m. prie 
Pilypavo ir 1656 m. lietuvių-švedų kauty 
nes prie Sandomiro, neseniai išleistos Lie 
tuvių Istorijos Draugijos Čikagoje. Gra
žios, paveikslų formos graviūros tinkamos 
pasikabinimui. Aiškinimai lotynų ir lietu
vių kalbomis.

Šiuos meniškus ir istorinius kūrinius už 
sisakyti pas Lietuvių Istorijos Draugijos 
reikalų vedėją Aliciją Rūgytę adresu: 
6547 South Washtenaw Ave., Chicago, Il
linois 60629, USA. Abi, didelio formato 
graviūros tiktai 15.00 amer. dolerių. Po 
vieną neparduodamos. Siunčiamos nesu- 
lankstytos. Taip pat vertingos kaip moks 
lo šaltinis, iki šiol lietuviams menkai ži
nomas.

O štai vieną dieną, pamatęs besiartinančius prie jo sodybos ru
sus, išėjo atkelti vartų. Deja, nuo šių „svečių“ kulkos čia pat prie 
vartų ir krito negyvas. „Svečiai“ puolė kratyti trobesius, tik nie
ko gero nerado. Nuėję pas kaimyną S. Lepešką, teiravosi apie 
Čapliką. Lepeška papasakojo apie keistą viengungį. Išklausęs 
vadas pasakęs „Durackaja asiolka“ ...Lepeškai liepęs lavoną 
palaidoti. Tuomet Samūniškėse dar nušauti du Čaplikai (vienas 
iš jų Vaclovas) ir dar trys vyrai.

Savilionių kaime gyveno du broliai Veraniai. Vienas invali
das, su medine koja. Kareiviai, šį palikę, nušovė sveikąjį, jaunes
nį jo brolį.

Valėniškėse nušauti Petro Jakavonio du sūnūs. Jis pats — 
sumuštas, suluošintas (iš klubo išnarinta koja). Be medicininės 
pagalbos Jakavonis namie mirė.
Siaubingoji Kūčių diena

Nors dzūkai kaimuose anksti keldavosi, tačiau 1944 m. 
gruodžio 24 d. V.B. buvo pažadintas dar anksčiau, negu buvo 
įpratęs keltis. Aplink buvo girdėti šūviai, į dangų kilo gaisrų pa 
švaistės. Po valandėlės į kiemą įsiveržė keli kariškiai. Vienas 
pasukęs prie namo, atidarė duris ir liepė visiems išeiti lauk. Kiti 
ruošėsi padegti trobesius. Šeimyna ėmė ašaroti. Staiga rusai su
minkštėjo. Padegėjai buvo sulaikyti. V.B. šeimai liepta eiti į va
sarinę virtuvę ir niekur iš jos neišeiti. Paaiškėjo, kad tarp rusų 
vienas ar du buvo prieš kelias dienas čia šeimininko vaišinami. 
Rusai buvo tikri, kad dar ir šį kartą galės iki soties užkirsti. Taip 
ir atsitiko. Pavakare atėję apie 50-60 kariškių viską suvalgė. 1 
užimtą namą be viršininkų nieko neįsileido. Tik viena šeiminin 
kė galėjo atnešti išvirtą valgį, tačiau per kiemą turėjo eiti, nesi
dairydama į šalis.

Ko šeimininkei nereikėjo matyti? Kur pažvelgsi, į padan
ges didžiuliais kamuoliais virto dūmai. Nuo jų ypač buvo apte
męs Klepočių kaimas. Kartais pasigirsdavo automatų serijos, nu
aidėdavo pavieniai šūviai, suspygdavo žmonės. Dūmai kilo ir iš 
kitų tolimesnių gyvenviečių. [ pavakarę subliuvo karvės, žviegė 
kiaulės, girdėjosi kitų gyvulių ir paukščių balsai. Gaisrai švietė 
visą Kūčių dieną. Kai kur dar ir pirmąją Kalėdų dieną. Tada 
buvo sudegintos šių ūkininkų sodybos:

Klepočių kaime: Juozo Muzikevičiaus, Antano Jakavito, 
Juozo Mikalonio, Kazio Muzikevičiaus, Rokaus Mikalonio, Leo 
nardo Mikalonio, Broniaus Muzikevičiaus, Alfonso Mikalonio, 
Vaitiekaus Kasiulyno, Viktoro Prėskienio, Andriaus Muzikevi
čiaus, Juliaus Bolio, Juozo Volungevičiaus, Jono Kudarausko, 
Motiejaus Paulausko, Juliaus Baranausko, Liudo Baranausko, 
Adomo Baranausko. Vienos šio kaimo sodybos šeimininko pa
vardės nesužinota. (22 sodybos).

Lizdų kaime: Vaclovo Muzikevičiaus, Juozo Jančiausko, 
Juliaus Jančiausko, Juliaus Balevičiaus, Adolfo Kašėtos, An
driaus Balevičiaus, Juliaus Kašėtos, Marijos Kašėtienės, Juozo 
Kašėtos, Onos Gruodienės (10 sodybų).

Ryliškių kaime: Jurgio Čapliko, Petro Čapliko, Juliaus Na- 
vagrucko, Rokaus Jankausko, Vaclovo Prėskienio (5 sodybos).

Druskininkų kaime: Juliaus Prėskienio, Morkaus Savilio- 
nio, Nikodemo Prėskienio (3 sodybos).

Pieriškių kaime: Jadvygos Dakinevičienės (1 sodyba).
Taručionių kaime Vinco Krukonio, Karpuškos, Juozo Ku

darausko (3 sodybos).
Krikštonių kaime; Grušausko (kairiajame Nemuno krante 

ties Klepočių km.), Karolio Dundzio (dešinėje Nemuno pusėje) 
(2 sodybos).

Viena sodyba mūsų nenustatyto kaimo. Viso sudeginta 48 
sodybos.

Deginamų sodybų plotas naktį iš visų pusių buvo apsuptas. 
Kadangi iš anksto buvo numatyta, kurios sodybos reikės sunai
kinti, tai baudėjai iškart ir pradėjo vykdyti savo planą. Trobe
siai deginti buvo pradėti išsyk keliose vietose. Vienoms sody
boms sudegus, buvo padengamos kitos. Kiek čia dalyvavo bau 
dejų, nustatyti neįmanoma. Turėjo būti nemažai. Jei Ryliškėse 
pavakare pas ūkininką V.B. valgė apie 50-60 kareivių, tai Klepo 
čių, Lizdų kaimuose turėjo būti daug daugiau.

Kūčių dieną daug vyrų buvo areštuota. Visus (apie 120 
vyrų) vakare nuvarė į Alytų. Kadangi baudėjai moterų ir vaikų 
mažiau paisė, tai šie pabėgo į kitus kaimus, o daugiausia į Ry
liškių bažnyčią, čia jie išbuvo tą visą tragišką Kūčių dieną, ir 
beveik visą Kalėdų pirmąją dieną, kęsdami šaltį, alkį ir didžiau
sią nerimą dėl savo artimųjų, savo namų.

Kūčių dienos pavakare raudonieji smogikai, kai kur dar 
palikę degančias sodybas, nušautų žmonių lavonus, patraukė 
Merkinės link kartu su varomais galvijais ir vežamomis kiaulė
mis.

Merkinėje budeliai, patikrinę savo užrašus ir radę, kad liko 
nepaliesta Juozo Kudarausko sodyba, vieni pasuko į Alytų plen
tu, o kiti nuvyko sunaikinti pamirštos sodybos. Ją sudeginę, ir 
šie patraukė per Nemunaitį į Alytų. Nemunaityje nušovė dar tris 
vyrus ir sudegino namą su nušautais broliais Gruodžiais.
Čekistams praėjus...

Nors labai norėta sužinoti, kas nutiko su artimaisiais, su 
gimtais namais, bet į nusiaubtas apylinkes žmonės dar keletą die 
nų bijojo įžengti. Pagaliau vienas kitas išdrįso. Nesutikę rusų ir 
sugrįžę pas likusius Ryliškių bažnyčioj ar pas savo pažįstamus, 
gimines kituose kaimuose, papasakojo apie baisius čekistų dar

bus. Nelaimingieji vienas po kito ėmė slinkti prie savo sodybų. 
Nors kai kas atrado savo nesudegintą sodybą, tačiau nedžiūga
vo. Jie slampinėjo iš kampo į kampą kaip bepročiai, tarsi sveti
mame krašte, atradę baisiai kažkieno sujauktas sodybas. Pake
liui jie matė kaimynų, pažįstamų sunaikintas sodybas, žmonių 
lavonus. O ką bekalbėti apie tuos, kurie rado tik ugniavietes ir 
apdegusius savo artimųjų lavonus!...

Atsitrauk, mielas skaitytojau, valandėlei nuo kasdieninių 
savo rūpesčių, reikalų ir pagalvok apie tų nelaimingų žmonių siel 
vartą. Kalėd.ų šventės, Nauji Metai visame pasaulyje yra laukia 
mos gražių tradicijų šventės. Apie lietuvių papročius žinojo ru
sai, todėl neatsitiktinai nutarė atlikti savo barbarišką darbą kaip 
tik Kūčių dieną, kai visi tą dieną būtinai susirenka į savo gim
tus namus. Kiek daug šeimų tą vakarą jau nelaužė plotkelės, ne
uždegė Kalėdų eglutėje žvakelių...

Merkinės egzekucijos rezultatai ne mažesni už Pirčiupio 
kaimo tragedijos pasekmes.

Visas pasaulis buvo pasipiktinęs, kai rusų caras 1893 m. 
susidorojo su Kražių parapijos lietuviais, kurie gynė savo bažny
čią. Tarybiniai istorikai rašo, kad caro veiksmai Žemaitijoje bu 
vo pasmerkti Dzeržinskio, Kapsuko bei Angariečio. Anot statis 
tiku, per Kražių skerdynes žuvo apie 10 žmonių, sužeista buvo 
kelios dešimtys.

...O 1944 m. gruodžio 24 d. žmonės buvo apsupti sodybose 
vienu metu ir kaip kiškiai pavieniui buvo šaudomi. Už ką? Ne
buvo nė vieno šūvio, jokio pasipriešinimo iš lietuvių. Be to, nie
kas ir neturėjo jokio ginklo. Per kratas jokių ginklų nerasta. Per 
gaisrus nė vienas šovinys ugnyje nesprogo.

Kai žmonės pradėjo rinkti lavonus ir ruošėsi laidoti, pa
aiškėjo kai kurių žuvusių asmenybės, štai jos:

1. Rokus Muzikevičius, rastas negyvas kaimyno K. Muzi
kevičiaus kluone.

2. Juozas Mikalonis — nušautas prie savo namo, apdegu
sios galūnės.

3. Juozas Muzikevičius — nušautas savo sodyboje.
4. Vladas Muzikevičius, — nušautas savo darže.
5. Bronius Mikalonis, — nušautas savo sodyboje, lavonas 

apdegęs.
6. Vaitiekus Kasiulynas, — nušautas savo sodyboje, lavo

nas apgraužtas kiaulių (vienas iš laidotojų, pamatęs baisų veidą, 
apalpo).

7. Jonas Mikalonis, — nudurtas iš užpakalio durtuvu.
8. Andrius Muzikevičius, — lavono likučiai rasti sudegu

siame kluone; artimieji matė, kai jį įmetė į degantį kluoną.

(Nukelta į 6 psl.)
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SAVAITGALIO PABIROS
STEBUKLINGI PIRŠTAI

Prieškariniame Berlyne didžiulis pas
tatas, Princo Albrechto gatvėje nr. 8, ma
žai kuo skyrėsi nuo kitų valdiškų namų. 
Virš to pilkojo pastato plevėsavo milžiniš
ka svastikos vėliava. Tačiau šis niūrus 
mūras dieną ir naktį buvo saugomas tie
sių kaip stygos sargytbinių. Praeidami 
šaligatviu, praeiviai paskubindavo žings
nius, nes čia buvo vyriausioji Heinricho 
Himmlerio, SS vado ir Gestapo viešpaties, 
būstinė.

Vieną 1939 metų kovo mėnesio popietę 
prie šio pastato privažiavo puikus li
muzinas. Civiliniai apsirengęs, apie 40 
metų amžiaus vyras išlipo iš mašinos ir, 
priėjęs prie pirmojo sargybinio, pasisakė 
norįs asmeniškai matyti Himmlerį. Pa
klausęs atvykėlio pavardės, esesininkas 
nuskubėjo vidun. Po minutės duryse pasi
rodė SS karininkas ir, pakėlęs ranką, 
šūktelėjo:

— Heil Hitlerį
— Labą dieną, leitenante, — atsakė 

raudonskruostis svečias.
— Prašau sekti mane, — pagarbiai ta

rė karininkas ir, sargybiniams pasikeitus 
nuostabos žvilgsniais, abu žengė į vidų.

Šis naujasis svečias neturėjo nieko ben
dra su tais žmonėmis, kurie lankydavosi 
šioje įstaigoje: daugiausia SS karininkai, 
policininkai, slaptieji agentai, ar tardo
mieji asmenys. Jis buvo vidutiniškai nu
tukęs, saldžios išvaizdos ir ramus.

Karininkas vedė svečią ilgais (korido
riais ir, privedęs prie vieno kambario, 
bandė belstis, bet durys netikėtai atsida
rė, ir jose stovėjo pats Himmleris: liek
nas, siaurų pečių vyras, SS generolo uni
formoje. Kaulėta ranka griebė jis atvykė
lį ir įsitraukė vidun.

— Ačiū, daktare, kad atėjot. Aš esu 
daug apie jus girdėjęs. Tikiuos tamsta 
man pagelbėsi. Didžiausi vidurių skaus
mai neleidžia man nei vaikščioti, nei sė
dėti.

Nemalonus jo veidas, rodos, dabar jau 
įgavo vaško spalvą, ir jis tęsė toliau:

— Nė vienas vokiečių gydytojas negali 
man padėti. Aš girdėjau, kad jūs darote 
stebuklus. Ar galite ir man pagelbėti?

Nieko nesakydamas, daktaras Feliksas 
Kerstenas tyrė ligonio veidą, jo atsikišu
sius žandikaulius, retėjančius galvos plau 
(kus. Tai buvo galva žmogaus, kurio žodis 
reiškė mirtį ar gyvybę tūkstančiams.

Staiga daktaras nukreipė žvilgsnį į 
kambario kampe stovinčią sofą ir tarė:

— Nusirenkite iki juosmens ir gulkite 
ant sofos, pone reichsfiureri.

Himmleris skubiai įvykdė įsakymą. 
Kerstenas prisitraukė kėdę prie sofos ir 
uždėjo rankas ant ištiesto kūno. Tai buvo

didelės, storais delnais ir lyg patinusiais 
pirštais rankos. Ir kai tos rankos ėmė 
judėti, daktaro veide įvyko kažkokia per
maina: akys užsimerkė, visi jo sunkaus 
kūno judesiai įgavo stebėtiną lengvumą, 
storieji pirštai plaukė ligonio gerkie, krū 
tine, pilvu, kartais sustodami tam tikrais 
tarpais.

Pagaliau Himmleris suriko. Daktaro 
pirštai užtiko vietą, kurią palietus ugni
nis skausmas sukrėtė ligonį.

— Labai gerai, laikykitės, — tarė švel
niai Kerstenas, vėl toliau dirbdamas pirš
tais.

Skausmu persikreipė Himmlerio vei
das, kaktoje rinkosi prakaito lašai, su
kando dantim apatinę lūpą.

— Tai baisus skausmas, ar ne? — pa
klausė daktaras.

— Baisus, neapsakomas... — pro su
kąstus dantis išstenėjo generolas.

Pagaliau Kerstenas nuleido rankas ir 
atsimerkė.

— Aš matau, — tarė, — tai viduriai. 
Už tai toks baisus skausmas.

— Ar galite man pagelbėti? — mal
dau j ančių veidu prašė Himmleris.

— Tai mes tuoj pamatysime, — atsakė 
daktaras.

Dabar jau jis toliau nebeiešlkojo skaus
mo vietos, bet giliai įleido storuosius pirš 
tus į ligonio pilvą ir pradėjo savišką ma
sažą. Kiekvieno piršto judesiu Himm
leris stenėjo iš skausmo.

Po kelių minučių,, lyg nuvargęs boksi
ninkas, Kerstenas nuleido rankas ir tarė:

— Šį kartą užteks. Kaip jūs jaučiatės?
Reichsfiureris kurtį laiką tylėjo, lyg 

klausydamas, kas vyksta jo kūne. Paga
liau atsidusęs prašneko:

— Aš jaučiuos... Iš tikrųjų, aš jaučiuos 
geriau. Stebėtina...

Jis atsargiai pajudino kūną, lyg bijo
damas, kad skausmas gali vėl grįžti. Ta
čiau skausmas negrįžo. Himmleris 
džiaugsmingai sušuko:

— Daktare, tai stebuklas! Jokie vaistai 
man negelbėjo, netgi morfijus... Aš nie
kad nebūčiau tikėjęs, kad tai galėtų įvyk
ti. Daktare, aš noriu, jog tamsta visad 
būtumei arti manęs. Aš jus tuoj pat įrašy 
siu į SS, pulkininko laipsniu.

Šio fantastiško pasiūlymo metu, Kers
tenas pasijuto nejaukiai, bet tuoj pat su
sigriebė ir tvirtai tarė:

— Pone reichsfiureri, man tai būtų 
didelė garbė, tačiau aš negaliu priimti 
jūsų pasiūlymo. Aš gyvenu Olandijoje, 
kur yra mano šeima, ir ten visa mano 
praktika. Jeigu ateityje būčiau jums rei
kalingas — sugrįšiu. Be to, aš porą savai
čių dar pabūsiu Berlyne, kur nariu pama
tyti savo kitus pacientus. ,

— Įrašykite mane į savo pacientų są
rašą. Prašau kiekvieną dieną atvykti pas 
mane, — Himmleris paspaudė mygtuką ir 
įėjusiam karininkui tarė:

— Ponas Kerstenas yra čia visuomet 
laukiamas. Tai turi būti visiems žinoma.

Laike tų dvejų savaičių, kiekvieną rytą 
Kerstenas masažavo Himmlerį. Ir tai jis 
darė ne savo noru, o prašomas vieno sa
vo seno paciento ir gero draugo, vokiečių 
pramonininko Augusto Diehno, (kuris 
1938 metų rudenį atvyko pas jį su prašy
mu, kad sutiktų gydyti Himmlerį. Kerste
nas nenorėjo nieko bendra turėti su vo
kiečių naciais. Himmleris planavo nacio
nalizuoti potašo pramonę, ir Diehnas gal
vojo, kad Kerstenas galėsiąs atkalbėti 
Himmlerį nuo to sumanymo.

Kersteno sutikimas ir lemiamas nu
tarimas gydyti žiaurųjį nacį, kaip toliau 
matysime, išgelbėjo tūkstančius gyvybių.

Iš tikrųjų, Feliksas Kerstenas nebuvo 
tikras daktaras. Jis buvo masažistas. Ta
čiau ne paprastas. Likimas jam davė 
ypatingas rankas.

Jis buvo gimęs 1898 metais Estijoje, bet 
po Pirmojo pasaulinio karo priėmė Suo
mijos pilietybę ir pradėjo masažo studi
jas Helsinkyje. Žymusis specialistas dak
taras Colanderis greit pastebėjo Kersteno 
įgimtus gabumus. Po dvejų metų įtemp
to darbo, Kerstenas baigė studijas ir 1921 
m. išvyko gilinti žinių į Berlyną. 1922 
m. viename pobūvyje jis susipažino su 
Dr. Ko. Senas ir sulinkęs daktaras Ko 
buvo kinietis, užaugęs viename Tibeto 
vienuolyne, kur jis tapo lama. Nuo pat 
mažų dienų. Ko mokėsi senųjų masažu 
gydymo paslapčių. Po 20 metų studijų, 
jis atvyko į Angliją, gavo daktaro laipsnį 
ir pradėjo praktiką.

Dr. Ko susidomėjo Kerstenu ir visa šuo 
mišką masažo technika. Tačiau, kai Kers
tenas jam pademonstravo savo meną, 
kinietis, primerkęs mažas akis, tarė:

— Mano jaunasis drauge, tu dar visiš
kai mažai nusimanai masažo mene. Aš no
rėčiau priimti tave savo mokiniu.

Sekančius trejus metus Kerstenas pra
leido drauge su daktaru Ko, padėdamas 
jo darbe ir sužinodamas vis daugiau pa
slaptingų dalykų. Pagal tibetiečių mokslą, 
kaip mokė Dr. Ko, masažistas pirmiausia 
turi nustatyti skausmo priežastį. Dakta
ras nekreipė jokio dėmesio į ligonio nu
siskundimus, jo pirštai viską sužinodavo, 
kurie kūno nervai ar dalis yra sužaloti.

Pagaliau, 1925 metais, Ko tarė:
— Tu jau viską išmokai, ką aš žinau.
Daktaras Ko grįžo į Tibetą, palikdamas 

visus savo pacientus Kerstenui.
Per trumpą laiką Kersteno gyvenimas 

pasikeitė. Beveik visad būdamas netur
tingas, staiga tapo turtingu žmogum. 
Žymūs asmenys ir turtuoliai kreipėsi pas 
jį. Garsas apie stebuklingąjlį masažistą 

paplito ne tik Vokietijoje, bet ir visame 
pasaulyje. 1928 m. jis gavo pakvietimą 
gydyti olandų karalienės Wilhelmines vy
rą princą Hendriką. Kerstenas pamėgo 
Olandiją ir persikėlė į Hagą, kartu laiky
damas savo butą Berlyne.

Kerstenas vedė jauną žmoną Irmigar- 
dą, puikią virėją, o jis mėgo skaniai pa
valgyti. Gimė sūnus ir, rodos, viskas ėjo 
laimingai. Tuo laiku Hitleris užėmė Aus
triją ir dalį Čekoslovakijos. Kerstenas 
nesikišo politikon, buvo užimtas savo dar 
be. Ir kaip galėjo jis įsivelti politikon?

(Tęsinys sek. numeryje)

PLAUČIAMS...
Parke kalbasi du londoniškiai,
— Kieno čia tas vaikutis laksto? At 

rodo, lyg berniukas...
— Ne! Mergaitė.
— O, tai jūs jos motina?
— Ne! Tėvas.

Viena Australijos komike aiškino 
apie trūkumą krašte vyrų ir vandens.

— Pas mus yra tokių vietovių, kad 
turi važiuoti bent tūkstantį kilometrų 
kol sutiksi vyrą. Ir ko jis norės? Van
dens...

• ••
— Per mūsų 15 vedybinio gyvenimo 

metų susilaukėm 14 vaikų! Ar never
tėtų man apie tai parašyti knygą? — 
klausia žmona vyro.

— Nemanau. Tau geriau reikėtų nu 
sipirkti ir perskaityti knygą, — paaiš 
kiną tėvas.

Vienos anglų įstaigos vedėjas ra
mino tarnautoją, kuris buvo įsitikinęs, 
kad dėl įvedamos automatizacijos jis 
bus atleistas iš darbo:

— Nesibijok, tau nėra pavojaus. Dar 
neišrasta tokia mašina, kuri nieko ne
dirbtų...

• * •
Romos imperijos laikais vienos ga

leros prižiūrėtojas sako prirakintiems 
vergams-irkluotojams:

— Turiu jums dvi žinias. Pradėsiu 
nuo gerosios: šiandien gausite pagerin 
tą maisto porciją, nes jūsų ponas šven 
čia gimtadienį. O dabar bloga žinia: 
popiet ponas norės išbandyti savo gim 
tadienio dovaną — vandens slides.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
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su choru, su choreliu, su orkestru dre 
bina popietėmis langų rūtas, statkas 
klasių. Teatro vaidintojai laužo liežu 
vius, atsivedę iš Babilono Nabokadnė- 
sarą. Tautiniai šokiai ligi paskutinės 
liaukos prakaitina poras. Eilėraščių 
kalėjai varvina smegenis ant Brazdžio 
nio. Rišlaus skaitymo varžovai narplio 
jasi eilučių moduliacijose ir kirčiuose. 
Plotkelių ir šližikų kepėjos panirusios 
lig pažastų tešloj.Nors lėktuvų modelis 
tai suglaudė sparnus žiemai, bet užtat 
laisvalaikio likučiais pypsi „di-da-da- 
di“ — morzės signalai. O kur dar fut
bolo komandos, o kur dar pagelbinės 
pamokos? Kur dar evangelikų „Jauni
mo ratelio“ adventinė šventė sekmadie 
nio pavakarę?! Tėveliai, mamos, tetos, 
dėdės, nerūstaukit ant mūsų ir savo 
jaunimo, kad seniai nerašo laiškų — 
mokinukai sukinkyti į kultūros lietu
viškąjį vežimą. Netrukus parvažiavę 
jus suramins, o jūs galėsite pasididžiuo 
ti jais.

Visiems mūsų gimnazijos mokinių 
tėvams ir geradariams palaimintų Ka
lėdų ir prasmingų Naujųjų metų!

Stebėtojas

Romoje turistas klausia viešbučio 
vedėjo, kuriuo laiku ten valgoma.

— Pusryčiai nuo 7 iki 11 vai., pietūs 
nuo 12 iki 3, o vakarienė nuo 6 iki 10 
vai. — gauna atsakymą.

— Tai ką? Nebus laiko apžiūrėti 
nei pačio miesto!...

Jaunas vyrukas, draugavęs ilgesnį 
laiką su viena mergaite, pagaliau nu
tarė neprašyti jos rankos. Susitikęs sa 
vo gerą draugą, sako:

— Žinai, nutariau ją palikti. Va va 
kar nuėjau į jos namus. Motina pasi
tiko ir tuoj pradėjo klausinėti, ar turiu 
gerą darbą, kiek uždirbu, ar vesiu jos 
dukterį...

— Na, žinoma, tau buvo nepatogu, 
— guodžia draugas.

— Tai dar nieko... Bet tuoj pat pa 
sirodė dukrelė ir nutraukė mūsų pasi
kalbėjimą: „Ne tas, mama!“

ANTRASIS
(ATKELTA

9. Kazys Muzikevičius, — rasti lavono likučiai sudegusia
me name.

10. Vytautas Muzikevičius, — Kazio sūnus, gimnazistas, 
buvo parvykęs N. Metų atostogų, lavonas apdegęs.

11. Kazys Mikalonis, — lavonas apdegęs, greičiausia nu
šautas.

12. Vincas Krukonis, — nušautas savo kieme.
13. Vaclovas Prėskienis, — nušautas.
14. Stepas Navagruckas, — nušautas prie malkinės, velio

nis buvo kurčias.
15. Navagruckas, — Stepo sūnus, 12 m., taip pat nušautas 

prie malkinės, kur su tėvu pjovė malkas.
16. Tomas Burokas, — nušautas į burną sodyboje.
17. Augustas Prėskienis, — nušautas sodyboj.
18. Julius Milius, — nušautas sodyboj.
19. Vaclovas Dakinevičius, — nušautas.
20. Kajatonas Burzdika, — nušautas sodyboj.
21. Julius Prėskienis, — nušautas sodyboj.
Šie išvardinti ir dar vienuolika lavonų, kurių pavardžių iki 

šiol nepavyko sužinoti, buvo palaidoti su karstais. Viso — 32 
karstai. Tačiau kiek palaidota lavonų likučių, surinktų gaisra
vietėse, sunku nustatyti. Tai daugiausia apdegę kaulai. Anot liu 
dininkų, niekas tada negalėjo pasakyti, kokio asmens galėjo bū
ti palaikai. O kai surinko vienon duobėn, niekas negalėjo atspė
ti, kiek žmonių čia galėjo žūti. Juo labiau negalima nustatyti 
šiandien: nežinoma, kas tą dieną buvo areštuotas, kas išlikęs gy 
vas ir išbėgęs į kitus kaimus, kas iš tų išsigelbėjusių dar šiandien 
yra gyvas.

Kiek laiko praėjus, paaiškėjo, jog 1944.XII.24 žuvusių 
skaičių reikia padidinti dviem Girdžiais, ar Gaidžiais iš Masa- 
liškių km.), kurie buvo atvykę į baudėjų siaubiamas apylinkes 
nusipirkti javų, nes neseniai jie buvo apiplėšti pro šalį važiuo
jančio plentu karinio dalinio.

Kūčių dieną senukas Muzikevičius (Druskininkų km.) ėjo 
į bažnyčią. Jo lavonas buvo rastas pakelėje su maldaknyge ran
koje. 1945 m. pavasarį, tik ką nutirpus sniegui, arimų vagoje bu 
vo rastas Kašėtos lavonas. (Apie Kašėtą iki tol buvo galvojama, 
kad jis galbūt yra patekęs tarp areštuotų.) Krikštonių kaimo gy
ventojas Vladas Levulis buvo nušautas ant Nemuno ledo.

Tad 1944 m. gruodžio 24 d., kiek žinoma, šiuose kaimuose 
buvo nušauti 37 žmones. O kiek iš tikrųjų — neaišku.

Kaip jau sakėme, Merkinės apylinkėse siautė nežinomos pa 
skirties ir dydžio karinis dalinys. Tačiau greičiausia čia buvusi 
vidaus reikalų kariuomenė, čekistų vadovaujama.

Yra žinomi keturi vietos gyventojai, kurie baudėjams talki-

PIRČIUPIS
IŠ 5 PSL.)
ninkavo, nes gerai žinojo šias apylinkes. Tokios išdavikų pavar 
dės:

1. Buslajevas, rusas, Lietuvoje atsiradęs 1920 m. Jis dezer
tyravo iš bolševikų dalinio, kai lenkai bolševikus vijo iš Lenki
jos.

2. Paltarackas, totorius iš Makniūnų dvaro. Dalyvavo nai
kinant Klepočių ir kitus kaimus.

3. Lozovskis (Lazauskas), rusas, gimęs Merkinėje. Vokie
čių okupacijos metais slapstėsi ir maitinosi tarp tų ūkininkų, ku 
riuos tą Kūčių dieną kartu su kariškiais šaudė, degino sodybas...

4. Pranas Saulevičius, lietuvis (Vadėnų km.), stalius. 
Skatinamas keršto už vokiečių nužudytą brolį, padėjo rusams 
susidoroti su Klepočių ir kitų kaimų lietuviais. Vėliau pasikorė 
Alytuje.

Ryliškių bažnyčios likimas
1944 m. gruodžio 24 d. Ryliškių bažnyčia taip pat buvo 

numatyta sunaikinti. Tačiau tą dieną liko neliesta. Greičiausiai 
dėl to, kad ten glaudėsi daug moterų ir vaikų, kurie čia buvo su 
bėgę prašyti Aukščiausiojo globos. Žmonės, kęsdami alkį ir šal
tį, skendo neviltyje. Juos palaikė bendros maldos. Visą laiką 
bažnyčioje taip pat buvo kunigas Stasiūnas. Jis aukojo šv. Mi
šias, guodė žmones, ramino, kėlė jų viltį. Kai kas iš bažnyčios 
neišėjo dar ir antrąją Kalėdų dieną. Per vieną pamokslą kun. 
Stasiūnas smerkė kruvinus užpuolikų darbus. Tą pamokslą girdė 
jo Paltarackas, tąsyk tikriausiai atsėlinęs pasižvalgyti, kas deda 
si bažnyčioje.

...Reikia manyti, kad Paltarackas, sugrįžęs pas rusus, vis
ką atpasakojo, ką kunigas kalbėjęs, ką jis matęs. Manoma, kad 
bažnyčios sunaikinimą atidėjo tik dėl daugybės žmonių joje. O 
kunigą Stasiūną už tą pamokslą vėliau areštavo ir nuteisė 10 ar 
15 metų lagerio.

...Ryliškių parapijiečiai nujautė, kad valdžia bažnyčią no
ri sunaikinti. Todėl nutarė ją paeiliui saugoti.

...Iš Merkinės į Ryliškes atvyko būrelis kariškių... Tame 
būrelyje būta ir Paltaracko... Paltarackas su dviem kareiviais 
pasislėpė netoli bažnyčios griovio krūmuose. Sutemus Paltarac
kas su savo bendrais išlindo iš krūmų... Sargas prie bažnyčios 
artėjo kaip tik tuo metu, kai Paltarackas nuo durų buvo per ke
lis žingsnius. Žmogus, pažinęs Paltaracką ir žinojęs jo žiaurumą, 
iš baimės stebėjo lyg apstulbęs, kai šis laužė bažnyčios duris. 
Sudrausti nedrįso. Pagaliau sargas nutarė eiti patyliukais ieškoti 
kitų žmonių pagalbos. Deja, atskubėję žmonės rado liepsnojantį 
bažnyčios vidų, o piktadarių jau neberado. Bažnyčios išgelbėti 
nepasisekė, — juk visa medinė, o čia dar apipilta benzinu ar ki 
tu gerai degančiu skysčiu, visa greit paskendo liepsnose.

Buvo toks Maskvos planas...
Dėl tokių baisių tragedijų piktinosi ir jaudinosi nukentėju

sių artimieji, kaimų gyventojai, vietinės valdžios atstovai ir net 
komunistai.

...Kiek vėliau, susikūrus Varėnos rajonui, kuriam priklausė 
dalis Merkinės valsčiaus, pirmasis rajono partijos sekretorius 
Kalčys dėl panašių skundų aktyvui atsakė: „Čia bus bandftų, 
persirengusių kariškiais, darbas. Kitaip aš būčiau viską žinojęs. 
Aš išaiškinsiu“. Po savaitės jis aktyvui štai ką pridūrė: „šis rei
kalas ne mums priklauso spręsti. Yra sąjunginė valdžia, ji viską 
tvarko“.

...Kalbėjomės su pensininku, kuris 1944-1946 m. Alytuje 
buvo aukštu pareigūnu, gerai atsimena tų dienų įvykius. Pasak 
jo, 1944 m. lapkričio — 1945 m. birželio mėn. Alytuje buvo la 
bai daug areštuotų, tardomų ir kankinamų arešto vietoje aplinki
nių kaimų ir miestelių lietuvių. Tarp jų buvo daug ir iš sunaikin 
tų Merkinės valsčiaus kaimų.

štai ką prisimena iš tų laikų vienas iš šio rašinio bendraau
torių.

Mane areštavo 1944 m. gruodžio 27 d. Tą dieną dar daug 
kas nedrįso sugrįžti į Klepočių, Lizdų ir kitų kaimų nusiaubtą 
apylinkę, nes kai mane nuvedė pas kaimyną, ten radau vieną 
areštuotą Lizdų kaimo sukruvintą vyrą, sėdintį kampe ant grin 
dų. Iš karto pamaniau, — peršautas, tačiau vėliau paaiškėjo, 
kad buvo sukruvintas nuo mušimo, čia atsidūrė daugiau mūsų 
kaimo areštuotų. Mane nusivedė į kitą kambarį, kur parsigrio- 
vę kareiviai mušė mane lazdomis, spardė kojomis, o viršininkai 
apsiputoję šaukė, kad atiduočiau šautuvą, šaudmenis, kurių aš 
niekados nebuvau turėjęs savo rankose. Jokių kitų kaltinimų 
nepateikė. Kada liepė kelti, pajutau iki tol nepatirtą didelį deši
nės pusės apatinių šonkaulių skausmą. Spardydami kareiviai 
man sulaužė du šonkaulius.

...1944 m. pabaigoje— 1945 m. pradžioje Merkinės apylinkė 
se nebuvo nė vieno besislapstančio ginkluoto lietuvio. Partizanų 
veiklos nebuvo jokių žymių, šis veikimas pasireiškė tik po to, 
kai rusai nesiliovė terorizavę šiose apylinkėse kaip ir visoje Lie 
tuvoje.

šiandien drąsiai tvirtiname, kad Pirčiupio tragedija, kurios 
kaltininkai yra vokiečiai, savo žiaurumu nepralenkia Klepočių, 
Lizdų ir kitų kaimų tragedijos, dėl kurios kalti rusai. Tai jie 
1944 m. gruodžio 24 d. šaudė nekaltus žmones, naikino jų tur
tą, be jokių kaltinimų areštavo, o vėliau ištrėmė iš savo gimtų 
pastogių daugelį tų, kurie tą dieną buvo išvengę mirties.

...Taip sąjunginė valdžia reikalauja, kad JAV išduotų iki 
šiol nenubaustus Pirčiupio, Baltarusijos kaimų bei kitų tragedi
jų kaltininkus. Teisingas reikalavimas. Tad mes reikalaujame, 
kad TSRS valdžia ištirtų 1944-1945 m. Merkinės apylinkėse čia 
paminėtus įvykius, išaiškintų kaltininkus ir juos nubaustų.

...1984 m. sukaktis mes paminėsime tinkamai, nes to iš mū 
sų reikalauja dabartis ir ateitis.

Grupė dzūkų 
(„Aušra“ Nr. 31)
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uŽIEMOS KARAS

VIENA NEPAVYKUSI MASKVOS AGRESIJA
virtino bendras Lenkijos užpuolimas 
ir savitarpio pagalbos sutartis, sudary 
ta 1939 rugsėjo 28, nebeduos daugiau 
pagrindo Maskvai dėl vokiečių pavo
jaus kelti teritorinius reikalavimus Šuo 
mijai. Tuo metu dar gerai nežinota, 
ką iš tikrųjų reiškia slaptasis pasidali
jimas įtakos sferomis, kai Suomija, Es 
tija, Latvija, o pagal antrąjį slaptą 
protokolą ir Lietuva, buvo perleistos 
Maskvos įtakos sferai. Tačiau netru
kus tai paaiškėjo.

Rugsėjo 28 Estija, spaudžiama Mas 
kvos, buvo priversta pasirašyti susita
rimą dėl tarybinių įgulų įvedimo savo 
krašte. Sekė panašios sutartys su Lat
vija ir Lietuva. Spalio 5 atėjo Suomi
jos eilė. Suomijos pasiuntinys Maskvo 
je buvo iškviestas Molotovo, kuris per 
davė savo vyriausybės skubų prašymą, 
kad į Maskvą kuo skubiausiai atvyktų 
derėtis Suomijos užsienio reikalų minis 
tras. Pasimokę iš to, kas įvyko su Balti 
jos valstybėmis, suomiai neskubėjo 
siųsti užsienio reikalų ministro, bet pir 
ma pasiuntė savo įgaliotinį — ambasa 
dorių Stockholme Paasikivį, kuris vė
liau tapo valstybės prezidentu.

1939 spalio 12, tuojau po Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos savitarpio pagal
bos sutarties pasirašymo, Paasikiviui 
buvo įteikti Kremliaus reikalavimai, 
kokių suomiai visai nelaukė: pasirašy
ti ne tik savitarpio pagalbos sutartį, 
bet ir įsileisti tarybines įgulas, 50 kilo 
metrų nuo Helsinkio į vakarus, Ban
go pusiasalyje, strategiškai svarbioje 
vietoje, iš kurios galima kontroliuoti 
laivybą visoje Suomių įlankoje, ir už
leisti sritis išilgai Suomijos-Tarybų Są 
jungos sienos, atiduodant netgi svar
bias Suomijos pramonės sritis. Krem
lius neabejojo, kad Suomija nusileis. 
Atsisveikindamas su Paasikiviu, Stali
nas netgi pasiūlė pasirašyti sutartį spa 
lio 19, kad spalio 20 jau būtų galima 
surengti Kremliuje iškilmingus pietus. 

' Buvo aišku, kad Stalinas ir Molotovas 
nejuokauja. Tačiau Suomijos vyriausy 
bė nutarė derėtis tiktai dėl bendros šie 
nos ištaisymo ir priešintis dėl reikala
vimo įsileisti įgulas bei pasirašyti sa
vitarpio pagalbos sutartį. Toks nutari
mas buvo padarytas nelengva širdimi, 
nes generolas Mannerheimas buvo vy
riausybę įspėjęs, kad Suomijos kariuo 
menė yra per silpna priešintis. Be to, 
diplomatiniai šaltiniai nurodė, kad 
konflikto atveju Suomija negali tikėtis 
iš užsienio jokios veiksmingos para

Prieš 45 metus — 1939 lapkričio 30 
— anksti rytą Raudonosios armijos 
daliniai ir Raudonasis karo laivynas 
peržengė Suomijos sienas ir užpuolė 
kraštą be jokio karo paskelbimo ar ui 
timatumo. Tuo pačiu laiku tarybiniai 
karo lėktuvai pradėjo bombarduoti 
Suomijos sostinę Helsinkį ir kitus mies 
tus. Taip prasidėjo 1939-40 metų Šuo 
mijos ir Tarybų Sąjungos karas, ku
ris vėliau gavo Žiemos karo vardą.

Staigus ir žiaurus užpuolimas nebu 
vo visiškai nelauktas. Jau nuo 1939 
rudens Suomija jautė augantį pavojų 
iš didžiojo Rytų kaimyno pusės. Bu
vusi carinės Rusijos dalis, savaranki 
Suomijos didžioji kunigaikštystė atsis 
kyrė nuo Rusijos maždaug tuo pačiu 
metu, kaip ir kitos Baltijos valstybės, 
pirmojo pasaulinio karo pabaigoje.

1920 metų taikos sutartimi Tarybų 
Sąjunga įsipareigojo gerbti Suomijos 
suverenitetą ir neliečiamybę, atsisaky 
dama visų savo pretenzijų. Toliau abie 
jų šalių santykiai vystėsi normaliai, 
nors pasiliko šalti. Suomija gerai ži
nojo, kad Maskva remia uždraustąją 
suomių komunistų partiją. Jokia pa
slaptis, kad Suomija dėl savo geopoli
tinės padėties negalėjo nerūpėti Rusi
jai, juo labiau, kad Suomijos siena 
ėjo tik 32 kilometrai nuo Leningrado. 
Nemažas skaičius suomių rusiškoje Ka 
relijos dalyje padėties nepalengvino.

Suomija tikėjosi išlaikyti gerus kai
myninius santykius, sudarydama su Ta 
rybų Sąjunga nepuolimo sutartį ir lai 
kydamasi griežto neutralumo politikos, 
rikiuodamasi į neutralias Skandinavi
jos valstybes. Tas pastangas gerokai 
palengvino istoriniai Suomijos ir šve 
dijos ryšiai. Tačiau jau 1938 pavasarį, 
pasireiškus hitleriniam agresyvumui, 
Maskva pradėjo spausti Suomiją, 
dangstydamasi vokiška grėsme. Buvo 
reikalaujama teritorinių išlygų, kad 
Suomijos siena nutoltų nuo Leningra
do ir padidėtų Tarybų Sąjungos sau
gumas. Suomija visas Maskvos terito 
rines pretenzijas atmetė ir protestavo, 
kad didelės valstybės saugumo intere 
sais grindžiamas pretenzijų reiškimas 
į mažo silpno kaimyno teritoriją prieš 
tarauja tarptautinei teisei. Dėl tokios 
savo padėties Suomija su pasitenkini
mu vertino 1939 rugpjūčio 23 pasira
šytąją Trečiojo Reicho ir Tarybų Są
jungos nepuolimo sutartį. Suomiai ma 
nė, kad naujie ji Berlyno ir Maskvos 
draugystės ryšiai, kuriuos veikiai pat

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po naujų pertvarkymų ir pakeitimų siuntiniams į Lietu

vą, siųsti, nuo dabar muitą už dovanas turės sumokėti patys 
siuntinių gavėjai, siūlome ir toliau pasinaudoti mūsų paty
rusiu ir praktišku tarpininkavimu.

Kalėdinė dovana — siuntinys Nr. 4. 1984 m.
1. Vyriškas arba moteriškas megztinis, 1 vyriški išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, 2 p. vyriškų kojinių, 2 p. moteriškų 
nailoninių kojinių, vilnonė arba šilkinė gėlėta skarelė, 40 ang 
liškų arba amerikietiškų cigarečių, 1/2 sv. arbatos, 1 sv. gry
nos pupelių kavos, 1 p. džinsinių kelnių, denim arba rumbuo
to aksomo, firmų „Wrangler“ arba „Levi“, 1 vyriška arba mo
teriška žieminė striukė — anarok.

šio siuntinio kaina su pašto ir dokumentų sutvarkymo 
išlaidomis — 150.00 sv.

Jei kas nori, gali ir pats sudaryti siuntinį savo nuožiūra 
iš pageidaujamų Lietuvoje dalykų, kuriuos žemiau išvardina
me.
Sportiniai batai, vyriški arba moteriški firmos „Adidas“ 22.00
Siuntinyje gali būti 2 poros 36.00
„Olympus“ 15.00

30.00 
Sportiniai kostiumai, firmos „Adidas“ 25.00

36.00 
„Olympus“ 13.00

29.00 
Džinsinės denim arba rumbuoto aksomo kelnės 15.00
žieminiai moteriški ilgi batai su šiltu pamušalu 60.00
Normalūs vyriški arba moteriški geri batai 25.00
Vyriški kostiumai 100.00
Moteriški kostiumėliai 70.00
Moteriški arba vyriški megztiniai 20.00
Vyriški išeiginiai marškiniai 12.00
Bliuskutės 12.00
Vilnonės arba šilkinės skarelės 5.00
Vyriškos arba moteriškos striukės-anorakai 40.00

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti pašto ir 
apdraudimo išlaidoms 19.00 sv.

Siunčiame pramoginės ir kitokios muzikos plokštelės.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per

siunčiame palikimus prekėmis arba valiuta.

Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, England

Tel. 01 460 2592

mos. Kai Faasikivis su delegacija, į 
kurią įėjo ir socialdemokratų partijos 
vadovas Tanneris, spalio 21 traukiniu 
išvyko į Maskvą, susirinkusi suomių 
minia juos palydėjo, giedodama tau
tos himną.

Sužinojęs Suomijos vyriausybės nei
giamą atsakymą, Kremlius staiga pra
rado bet kokį norą derėtis, išskyrus pa 
pildomą Molotovo pasiūlymą, perduo 
tą naktį, kad suomiai, užuot atidavę ar 
išnuomoję savo krašto dalį ją parduo
tų, kaip savo melu Rusija pardavusi 
Amerikai Aliaską...

Tą pasiūlymą suomiai priėmė kaip 
girto žmogaus sapaliojimą. Lapkričio 
13 derybos galutinai nutrūko. Suomiai 
galvojo, kad tai derybų pertrauka ir 
džiaugėsi, kad jiems pavyko laimėti 
laiko.

Tačiau veikiai įtampa padidėjo. 
Kremlius pradėjo smarkią propagan
dą prieš Suomiją. Tarybinė spauda 
griežčiausiais žodžiais pasmerkė kapi
talistinę, reakcinę, karą kurstančią Šuo 
mijos vyriausybę. Gamyklose prasidė 
jo masiniai darbininkų mitingai. Lap
kričio 26 Suomija apkaltinta dėl Mai- 
nilos incidento. Suomiai tariamai palei 
dę septynis patrankos šūvius per sie
ną, nukaudami keturis ir sužeisdami 
devynis raudonarmiečius. Suomija už
protestavo. Jos artilerija stovėjo taip 
toli nuo sienos, kad jos sviediniai jo
kiu būdu sienos pasiekti negalėjo. Šuo 
mių pasieniečių stebėjimai rodė, kad 
pabūklų šaudymas buvo girdėti tary
binėje teritorijoje. Suomijos pasiūlymo 
sudaryti nešališką tarptautinę komisi 
ją incidentui ištirti Kremlius nepriėmė. 
Molotovas pareiškė, kad šiuo pasiūly
mu Suomijos vyriausybė parodžiusi gi 
lų priešiškumą Tarybų Sąjungai ir no
rinti išprovokuoti konfliktą.

Lapkričio 28 Maskva paskelbė, kad 
abiejų šalių nepuolimo sutartis nebe
galioja, nors jos galiojimas turėjo pa
sibaigti tik 1945 metais, abiejų šalių 
diplomatiniai santykiai nutraukiami.

Lapkričio 30 prasidėjo tarybinė in
vazija. Rytojaus dieną, gruodžio 1, jau 
nebuvo jokios abejonės, ko Kremlius 
siekia. Tą dieną užimtame pasienio 
mieste Terijoki buvo paskelbta Suomi
jos demokratinė liaudies respublika. 
Jos laikinajai vyriausybei vadovauti 
pavesta senam suomių komunistui ir 
kominterno veikėjui Maskvoje Otto 
Kuusinenui.

Terijokio statytinių vyriausybė savo 
ruožtu tuojau paprašė Maskvą padėti 
suomių darbininkams kovoti su valdan 
čiąja Suomijos kapitalistų ir reakcionie 
rių klika. Gruodžio 2 Kuusinenas pa 
sirašė draugystės ir savitarpio pagalbos 
sutartį su Tarybų Sąjunga, perleisda
mas Rusijai visas jos reikalaujamas sri 
tis.

Tarybų Sąjungai užpuolus Suomiją, 
mažai kas tikėjo, kad nykštukas galės 
rimtai pasipriešinti milžinui. Iš vienos 
pusės, milžiniška valstybė su neišse
miamais žmonių ir žaliavų ištekliais, iš 
kitos, maža keturių milijonų gyvento
jų valstybė su tebevystomu ūkiu. Ka
riniu požiūriu aiški jėgų nelygybė: ta
rybinėje pusėje — 30, vėliau 50 divizi 
jų, iš viso milijonas karių, apie 4.000 
tankų, 2.800 lėktuvų; suomių pusėje— 
9 divizijos, iš kurių trys be artilerijos, 
apskritai menkai ginkluotos, beveik be 
savo aviacijos ir tankų. Be to, galin
gas užpuolikas turėjo sąjungininku 
vienintelę to meto karo galybę Euro
pos žemyne — hitlerinę Vokietiją ir ga 
Įėjo naudotis jos palankiu neutralu
mu. Suomija, be abejo, turėjo simpati
jų plačiame pasaulyje, bet negalėjo ti
kėtis jokios veikios ir veiksmingos pa
ramos. Tiesa, Tautų Sąjunga gruodžio 
15 pasmerkė tarybinę agresiją, paša
lindama Tarybų Sąjungų, ją pasmer
kė Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybės, bet visa tai buvo tik žo
džiai. Švedija, glaudžiai susirišusi su 
Suomija, neslėpė jai savo simpatijų, 
tačiau nenorėjo įsivelti į konfliktą, leis 
dama kovoti Suomijoje tik švedų sava 
noriams. Prancūzų ir anglų planams 
padėti Suomijai Švedija, saugodama sa 
vo neutralumą griežtai pasipriešino.

Ir vis dėlto Stalinas apsiskaičiavo. 
Greitai įžygiuoti į Helsinkį nepavyko. 
Po pirmųjų mažų teritorinių laimėjimų 
pirmomis staigaus užpuolimo dieno
mis tarybinė ofenzyva įstrigo, nepajėg 
dama pralaužti suomių gynybos. Net 
priešingai, reikėjo dar daugiau jėgų mo 
bilizuoti, kad nereikėtų trauktis. Tary 
biniai nuostoliai pasirodė milžiniški. 
Niekas nežino tikrų skaičių, kurių Mas 
kva niekada nepaskelbė. Spėjama, kad 
žuvo nuo šimto iki dviejų šimtų tūks 
tančių raudonarmiečių, neskaičiuojant 
sužeistųjų. Žiemos karas truko 105 
dienas.

Tarybinės viltys užimti Suomiją pa- 
. mažu žlugo. Jau 1940 sausio vidury 
T. S-ga liovėsi kalbėjusi apie vadina- 

11 mą Suomijos demokratinę liaudies res

publiką ir Kuusineno vyriausybę, ku
rios išnykimas buvo lygiai paslaptin
gas, kaip ir jos atsiradimas.

Didyrišką suomių pasipriešinimą su 
kėlė jų nepaprastas ryžtas ginti savo 
nepriklausomybę. Suomijos nepriklau 
somybės pradžią temdė smarkios vi
daus kovos, dešiniųjų ir kairiųjų pilie 
tinio karo randai lėtai gijo. Tačiau ta 
rybinis užpuolimas staiga sujungė vi
sus suomius prieš užsienio priešą. Tą 
pačią dieną, kai buvo paskelbtas Ku
usineno vyriausybės sudarymas, suo
mių darbininkų organizacijos, social 
demokratai ir opozicinės partijos pa
skelbė visišką ištikimybę Suomijos vai 
stybei. Suomiai suprato, kad iš Mask
voje paskelbtos „Suomijos demokrati
nės respublikos“ jie negali nieko gero 
tikėtis. Todėl jie kovojo su nepapras
tu ryžtu, nustebindami savo priešus ir 
draugus.

Vis dėlto jėgos buvo perdaug nely
gios. Ilgai spirtis Suomija negalėjo. 
Trūko ginklų ir šaudmenų, trūko atsar 
gų. Žuvo keliolika tūkstančių suomių, 
kai tarybiniai ištekliai, nors ir su kele
riopai didesniais nuostoliais, atrodė 
neišsemiami.

1940 vasario 13 rusams pavyko pra 
laužti pirmąją suomių gynybos liniją. 
Suomiai, atkakliai kovodami, pamažu 
traukėsi. Prancūzų ir anglų planai pa
siųsti pagalbon ekspedicinį korpusą pa 
sirodė neįvykdomi dėl Švedijos ir Nor 
vegijos nusistatymo nepraleisti sąjun
gininkų karių ir ginklų per savo kraš 
tą. Tuo metu jau buvo užmegzti slap
ti Suomijos ir Tarybų Sąjungos ryšiai. 
Čia daug pasidarbavo Tarybų Sąjun
gos ambasadorė Stockholme, ponia 
Kolontay, kuri, kai kurių suomių įsi
tikinimu, asmeniškai simpatizavusi 
Suomijai. Hitlerinė Vokietija, besireng 
dama užpulti Daniją ir Norvegiją, taip 
pat pradėjo Maskvą spausti užbaigti 
karą su Suomija, kad prancūzai su an 
glais neturėtų progos išsikelti šiaurėje.

Suomijai buvo labai svarbu, kad 
Maskva atsisakė savo kėslų užimti visą 
kraštą ir liovėsi kalbėjusi apie Suomi
jos demokratinę respubliką „bei Kuu
sineno vyriausybę, su kuria gruodžio 
2 buvo net pasirašyta draugystės ir sa 
vitarpio pagalbos sutartis.

1940 kovo 12 Suomijos vyriausybės 
pasiuntiniai slaptais keliais nuvyko į 
Maskvą priimti taikos sąlygų.

„Tegu miršta mano ranka, verčia
ma pasirašyti šį dokumentą,“ — paša 
kė Suomijos prezidentas Kailio, pasi
rašydamas sutartį. Ir iš tikrųjų po ke
lių mėnesių jį ištiko smegenų krauja
vimas, jis negalėjo valdyti dešinės ran 
kos ir netrukus mirė. Dar tą patį va
karą, kovo 12, Maskvoje buvo suda
ryta taika ir nutarta sustabdyti karo 
veiksmus kovo 13. Suomijos vyriausy 
bė apie tai pirmiausia sužinojo iš Vo
kietijos radijo ir tik kovo 13 oficialiai 
iš savo atstovų Maskvoje.

Taikos sąlygos buvo kietos. Mask
vos teritoriniai reikalavimai buvo dar 
didesni negu 1939 rudenį. Suomija iŠ 
viso neteko vieno dešimtadalio krašto, 
įskaitant didelį Viipurio miestą, Kare 
lijos sostinę, su 11% dirbamos žemės 
ploto ir svarbiais pramonės ir energeti 
kos centrais. Dešimtadalis Suomijos gy 
ventojų turėjo galvotrūkčiais, per ke
lias savaites, palikti savo nuo amžių 
apgyventą kraštą ir trauktis į krašto 
gilumą. Raudonoji armija su Baltijos 
laivynu įsikūrė Hango pusiasaly, neto 
Ii Helsinkio.

Ir vis dėlto svarbiausias dalykas — 
Suomijos suvereni valstybė buvo išgel 
beta. Žinoma, karą sekė labai netikra 
taika. Suomiai visą laiką bijojo, kad 
ir juos ištiks Baltijos valstybių liki
mas. Tačiau jau 1940 rudenį padėtis 
Europoje buvo pakitusi. Hitleris jau 
turėjo naujų planų. Kai lapkričio vidų 
ry Molotovas Berlyne norėjo užsitikrin 
ti laisvas rankas Suomijoje, jo pasiūly
mams Berlynas pasipriešino.

GYVENIMAS...
VESTUVĖMS PASIRUOŠTA! O GYVENIMUI?

Jau antra diena, teisingiau nak
tis, kaip iš anapus gatvės, iš namo 
tiesiai prieš mano buto langus, 
sklinda tranki muzika, juokas, dai
nos. Vestuvės. Du jauni žmonės su
darė sąjungą (amžiną, kaip jie vie
nas kitam dabar žada), pradėjo 
bendrą gyvenimą, įžengė į naują 
savo kelio etapą. Labai reikšmin
gas, labai svarbus įvykis. Reikšmin
gas ne tik jiems, bet ir kitiems, net 
visai tautai. Du žmonės atsidavė, 
pasišventė vienas kitam. Sujungė 
savo likimus, ši sąjunga duos nau
jas būtybes, naujus žmones, ku
riems tėvų pasaulis bus taip svar
bus ir reikšmingas. Nuo to, ką jie, 
tie žmonės, gaus tėvų šeimoje, daug 
kas priklausys visame j ų gyvenime. 
O jie — nauji tautos nariai. Kokie 
bus šie tautos nariai, daug daug 
lems šeima.

žengtas atsakingas žingsnis. Bet 
ar šią atsakomybę supranta? Ar 
rimtai jai pasiruošta?

Vestuvėms, tiesa, pasiruošta ge
rai. Prigaminta visokių patiekalų, 
pripirkta gėrimų, sukviesta svečiai, 
numatytos dovanos, papuošti kam
bariai. Viskas, viskas iki detalių 
apgalvota. Net specialios ilgos suk
nelės pasisiūdintos, prie atlapų gė
lės prisegiotos. Piršlys su prašmat
nia juosta per petį, su storu sakvo
jažu rankoje (juk reikės, kai vestu
vininkams pastos -kelią, paruoš var 
tus...). Muzikantai taip pat šaunūs, 
su moderniškais instrumentais, ga
lingais stiprintuvais...

Trenkia muzika, skamba dainos, 
nepaliaujamas juokas. Atrodo vis
kas tvarkoj! Ar viskas?

O kaip su pasiruošimu bendram 
gyvenimui? Ar irgi viskas taip pat 
rūpestingai apgalvota ir pramaty
ta?

Tiesa, jaunųjų tėvai davė nema
ža pinigų, nupirko baldus, žada 
perleisti lengvąją mašiną... Atrodo 
viskas numatyta... Argi?

O kaip su pareigos supratimu? 
Kaip numatyta sutikti gyvenimo 
sunkumus, charakterių nesutapi
mus, įvairius nesklandumus? Kaip 
žiūrima j būsimą gyvybę, į jos au
ginimą, auklėjimą?

Kaip su atsakomybės ir pareigos 
jausmu vienas kitam, kai jaunat- 
viški jausmai, dabartinis entuziaz
mas išblės, kai ištiks nelaimė, liga?

Oi daug tų „kaip“ pasitaikys 
bendrame gyvenimo kelyje! Juk 
jie neišvengiami. Jie visoms, be iš
imties visoms šeimoms pasitaikė. 
Jie neaplenkė net pačių laimin
giausių !

Ar bendram gyvenimui ir jo sun
kumams pasiruošta taip, kaip buvo 
ruošiamasi vestuvių pokyliui?

Trenkia muzika, sukasi poros, 
skamba linksmas juokas...

Bet ar ilgai tai truks?
------- Kiek toliau, šioje pačio

je gatvėje už sankryžos, prieš po
rą metų taip pat vyko vestuvės. 
Viskas atrodė labai puiku, labai 
šaunu. Į metrikacijos biurą važia
vo vien tik melsvų „Volgų“ kolona, 
vestuvinio pulko merginos dėvėjo 
ilgomis, vienodos spalvos ir vieno
do fasono suknelėmis. Buvo iškvies 
ti žymūs muzikantai. Patiekalai 
stebino net daug ką mačiusius.., 
Buvo linksma, buvo labai linksma.. 
Keletą dienų sklido muzika, links- 
mas triukšmas.

Dabar tame name taip pat triuk
šminga. Skamba daužosi indai, 
trankomos durys, iki vėlos nakties 
netilsta pikti barniai, keiksmai, 
priekaištai... Kurį laiką į tėvų 
riksmą įsipindavo kūdikio klyks
mas. Dabar jo jau nesigirdi. Atida
vė kūdikį seneliams į kaimą... O 
patys ruošiasi skirtis. Dalyvaujant 
abiejų tėvams dalinosi turtą, bal
dus, drabužius... Skaičiuoja ką kas 
pirko, kiek rublių davė, 'kiek neda
vė...

Skiriasi. Vyks į teismą. Tik šį 
kartą be melsvų „Volgų“, be links
mos muzikos, be išsipuošusios pa
lydos... Ir įmantriai paruoštų vai
šių nebus...

Bus tik apmaudas, nusivylimas 
ir kartėlis. Nusivylimas ir kartėlis 
ir liks kaip sudužusio gyvenimo 
skeveldros. Liks taip pat be tėvo ar 
motinos ir maža, niekuo nekalta 
būtybė...

------- Anapus gatvės muzika, 
taurių skambesys, dainos, juokas... 
Daug juoko, daug linksmumo. Kad 
tik neišeikvotų visas jo atsargas 
šiandien, per vestuves.

Kad dar liktų gyvenimui!
Kad nepritruktų nors paprastu

tei šypsenai...
V. Plungė

(„Aušra“ Nr. 36)

PAMALDOS ŠILUVOJE
Lapkričio 13 dieną, kaip kiekvieną mė

nesį, Šiluvos Dievo Motinos šventovėje bu 
vo susirinkę gausūs maldininkai net iš 
tolimiausių Lietuvos kampelių. Pagrindi
nes šv. Mišias aukojo šakių dekanas pre
latas Juozas žemaitis drauge su trylika 
kunigų, pamokslą pasakė Alytaus klebo
nas kun. Pranas Račiūnas. Didžioji dau
guma pamaldų dalyvių priėmė šv. Komu 
niją. Bendras maldos susitelkimas Šilu
vos Dievo Motinos šventovėje dvasinėje 
vienybėje su Fatimos maldininkais kiek
vieno mėnesio 13 diena Lietuvos katali
kam jau yra tapęs gražia religine tradici 

į ja.

7



8 EUROPOS LIETUVIS 1984 m. Kalėdos. Nr. 4v-5u <-.--7)

LI ETŲ VIS Pirmieji Britanijos lietuviai
LITHUANIAN

WEEKLY
Printed and Published in Gt. Britain 

by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. 01-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams 16 svarų, 
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K r o n i k u
1985 METŲ NR. 1 — SAUSIO 4 D. 

1985 metų „Europos Lietuvio“ Nr. 1 išeis 
sausio 4 d.

KAS—KADA —KUR
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Laivo Ke

lionė — 1985 rudenį. Daugiau žinių bus 
pranešta vėliau.

Naujųjų Metų sutikimas Londono Liet. 
Sporto ir Soc. Klube, 345a Victoria Park 
Rd., E.9. — gruodžio 31 d., 8.30 v.v. iki 
2 vai. ryto.

Bernelių Mišios — gruodžio 24 d., 21v., 
Ludwigsfeldo bažn., Muenchene. Giedos 
sol. Lilija šukytė, vargonais — prof. V. 
M. Vasyliūnas.

Kalėdų Eglutė — gruodžio 22 d., šešta 
dienį, 15 vai., „Haus der Begegnung“ bib
liotekoje, Rumfordstr. 21, Muenchene.

Bendros Kūčios — gruodžio 24 d., 19 v., 
Ludwigsfelde, Caritas-Jugendheimo salėje, 
Kristallstr. 8a, Muenchene.

Kalėdų Eglutė vaikučiams Lietuvių Na
muose — sausio 5 d., 5 vai. vak., 2 Lad
broke Gardens, London, W.ll.

Naujų Metų sutikimas Lietuvių Sodybo
je — gruodžio 31 d., 19.30 vai. Šokiai iki 
2 vai. ryto.

N. Metų sutikimas Manchestery — 
gruodžio 31 d., Lietuvių klube.

Kalėdų Eglutė Manchestery — gruodžio 
26 d., Lietuvių klube, pradžia 4 v.p.p.
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JUS SVEIKINA

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus, 
o taip pat pensininkus, ligonius ir 

vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterį} 

Sambūris „Dainava“

I
 Škotijos lietuvių

Socialinis Klubas

nuoširdžiai sveikina 
savo klubo narius ir

visus lankytojus ir 
linki linksmų šv. Kalėdų ir

Laimingų Naujų Metų.

Klubo Valdyba

a r r t r-.

Mielus draugus ir pažįstamus sveikinam 
švenčių proga.

Vietoj kalėdinių kortelių, spaudai 
aukojam 10 svarų.

Juozas ir Vladė Sližiai (Derby)

Magdalena ir dr. J. Mockus sveikiname visus 
mūsų gimines, bičiulius ir pažįstamus 

Kalėdų švenčių proga ir nuoširdžiai linkime 
visiems geresnių Naujųjų Metų.

Gerų norų sustiprinimui pasiuntėm 100 dolerių 
Tautos Fondui New Yorke.

šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina 

ir linkime laimingų 1985 metų

Baltic Stores
(Z. Juras)

11 London Lane, Bromley, Kent, England.

Tel. 01-460 2592

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už 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 iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Kaminskienė — 20 sv.
J. Lukėnas — 10 sv.

R. I. Kvedaravičiūtė (Olandija) — 10 sv.
S.B. Vaitkevičius — 5 sv.
Northamptono lietuviai aukojo:
B. švalkuvienė ir L. Utka po 10 sv.,
Jurgis Plepys, Jokūbas Plepys, A. Pe

truševičius, S. Barančiukienė ir P. Rinku 
nas — po 5 sv.

K. Vaiginis ir V. Karpauskas po 3 sv.,
S. Šimkus, J. Trimirka, J. Strauša, J.

Storr ir J. Laukaitis — po 2 sv.
Gauta per L. Švalkų iš viso — 61 sva

ras.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI

P. Zamaravičius — 30 sv.
B. Kasčiukaitis — 12 sv.
V. Bundonis — 11.50 sv.
J. Petrėnas — 9.50 sv.
J. Kvietelaitis — 6 sv.
J. Tamulaitis — 5.50 sv.
M. Lekš'ienė — 4 sv.
A. Kukanauskas — 4 sv.
P. Dragūnas — 3 sv.
P. Bradulskis — 2 sv.
J. Stundžia ir S. Ruseckienė — po 50 p.
Visiems nuoširdi padėka.

Visiems gerbiamiems ir mieliems 

klubo naiiams, nariams rėmėjams ir 
lanky tejams-svečiams 

linksmų šv. Kalėdų švenčių ir 
laimingiausių 1985 metų 

nuoširdžiausiai linki
Bradfordo Vyties klubo valdyba

Šis straipsnis apie D. Britanijos lietu
vius, parašytas kun. J. Petrauskio, buvo 
išspausdintas 1922 m. „Britanijos lietuvių 
kalendoriuje“, kurį išleido „Išeivių Drau
gas“ Glasgowe.

įdomumo dėlei kalbos netaisėme.
Red.

Dauguma net visai nieko nėra girdė 
ję apie Britanijos lietuvius, o jų Britą 
nijoje ne taip mažas skaitlius. Manau 
mūsų tautiečiams bus įdomu šiek-tiek 
apie juos žinoti.

Lietuvių Didžiojoje Britanijoje jau 
seniai atsirado. Pirmieji lietuviai Britą 
nijoje pasirodė nuo Sevastopolio karo, 
kuomet kaipo karo belaisvai pateko 
Britanijon. Kiti, atradę sau patogias 
gyvenimui sąlygas svetimame krašte, 
nebegrįžo tėvynėn, bet visiškai ten ap 
sigyveno, partraukdami iš Lietuvos 
net savo giminių. Bet, suprantama, 
nuo Sevastopolio karo užsilikusių lie
tuvių Britanijoje skaitlius turėjo būti 
visai mažutis. Daugiau lietuvių Britą 
nijon pradėjo keliauti pirm 40-35 me
tų, daugiausia tokių, kurie neturėjo už 
tektinai pinigų nusikraustyti Ameri
kon.

Pirmiausiai lietuviai apsigyveno An 
glijoje: Londone, Liverpuly, Mančes
tery ir kitur. Iš ten kaikurie persikėlė 
Škotijon. Apie 1900 metus ir per Ru
sų-Japonų karą ir daug lietuvių iš Lie 
tuvos atkeliavo škotijon.

Prieš karą lietuvių skaitlius Didžio 
joje Britanijoje buvo virš 12 tūkstan
čių. Iš to skaitliaus apie 8000 Škotijo
je ir apie 4000 Anglijoje ir Wales. Pa 
darius Rusams su Britanija karo kon 
venciją, daug lietuvių tapo išvežta Ru 
sijon, kariuomenėn, iš kur tik maža 
dalelė Britanijon tesugrįžo, nedaug te 
sugrįžo ir Lietuvon, dauguma išvežtų
jų dar tebevargsta Rusijos gilumoje. 
Taipogi karui pasibaigus geras būrys 
lietuvių sugrįžo tėvynėn, kiti, darbams 
Britanijoje sumažėjus, persikėlė Ame
rikon, taip jog visų lietuvių skaitlius 
Didžiojoje Britanijoje neviršys 10 tūks 
tančių, apie 7000 Škotijoje ir apie 
2500-3000 Anglijoje ir Wales. Airijo
je lietuvių nėra.

Škotijoje lietuviai daugiausiai apsi
gyveno Glasgowe ir Lanarkshire, kele 
tas smulkesnių kolonijų Ayrshire, Mid 
lothian, keletas šeimynų Fifeshire ir 
Dundee.

Didžiausia lietuvių kolonija Bellshill- 
Mossend, kame 3 angliškųjų mylių tar 
pe gyvena apie 2000. Vienų lietuvių 
vaikų Mossendo katalikų mokykloje 
mokosi apie 400. Po Bellshill-Mossen- 
do kolonijos sulig didumo eina Glas- 
gowo, Burnbank, Craigneuk, Carfin, 
Motherwell, Blantyre ir kitos.

Sulig užsiėmimo Škotijos lietuviai 
daugiausiai angliakasiai, nedidelis 
skaitlius dirba geležies ar kitose dirb
tuvėse, be to, yra šiek tiek amatininkų:
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškus 

klientus nuoširdžiai sveikina

JUOZAS TARULIS
Centralinio apšildymo ir 

vandentiekio (Plumbing) firmos 
savininkas

Tel. 01-223 5029

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga, sveikinam rėmėjus, 

dvasiškius, globėjus, tėvelius, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
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siuvėjų, staliorių, kiti net turi nedide
les savo darbo įstaigas. Anglijos lietu 
viai, priešingai, daugiausiai amatinin
kai.

Prieš karą ir per karą Britanijos lie 
tuviai, nors sunkiai dirbdavo, bet už
dirbdavo neblogai, dabar, įsivyravus 
Britanijoje bedarbei, nelengvas jų gy 
venimas. Fabrikams užsidarius — jų 
darbininkai neteko darbo. Yra tokių 
vietų, kaip Craigneuk ar Glengarnock, 
kame lietuviai beveik jau čielus metus 
sėdi be darbo. Prisieina gyventi iš su
taupyto skatiko, o kam to nėra, pasi
tenkinti valdžios pašalpa. Daug vargo 
pridarė angliakasiams 3 mėnesius tę- 
sęsis 1921 metais angliakasių streikas, 
dauguma viską streikų laike pravalgė, 
ką buvo sutaupę. Streikams pasibai
gus, angliakasių algos taip numuštos, 
jog su šeimyna žmogui labai sunku iš
gyventi. Dabar angliakasys per savaitę 
neuždirba daugiau kaip £2.10 (du sva 
ru dešimtį šilingų), yra dar ir mažiau 
uždirbančių, o gyvenimo produktų kai 
na nelab žymiai tesumažėjo.

Dvasinis Britanijos lietuvių stovis ne 
lab girtinas. Tautinis, tikybinis ir dori 
nis jų laipsnis nelab aukštas. Bet tam 
yra daug priežasčių.

Ištautėjimo pavojus Britanijos lietu 
viams labai didelis. Vaikai, jaunuome
nė lankydama anglų mokyklas noroms 
nenorams turi užsikrėsti svetima dva
sia. Daug kalti patys tėvai, jog savo vai 
kų lietuvyste mažai tesirūpina. Tan
kiai maži vaikai net nemoka lietuviš
kai ir kalbėti. Užklausus jų vardo at
sako Džonis, Džosė, Magė, užklausus 
kelintų metų atsako angliškai „five, 
six, seven“. Kiek paaugę, susitikdami 
su senesniausiais lietuviais, kad ir iš
moksta geriau lietuviškai kalbėti, bet 
nelab su lietuviais draugauja, prie lie
tuvių draugijų dedasi, retas kurs iš 
jaunųjų skaito lietuvių laikraščius ar 
knygeles. Užklausus kodėl lietuvių lai 
kraščių neskaito, naiviškai atsako ne
mok lietuviškai skaityti. Daug nuosto 
lių Britanijos lietuvių tautystei, jog, iš 
skyrus lietuvį kunigą, nėra lietuvių in 
teligentų, kurie juos judintų.

Dorinis Britanijos lietuvių stovis 
(kalbu čia daugiausiai apie Škotijos 
lietuvius) ir žymiai silpnesnis negu Lie 
tuvoje. Atvažiavę iš Lietuvos mūsų 
tautiečiai iš pradžios buvo geri, negu 
tik kad išsigerdavo daugiau, negu iš
puola, bet patekus naujosna aplinky- 
bėsna jų dora pradėjo silpnėti, taip sa 
kant laisva šalis paveikė į juos visais 
atžvilgiais, taipogi ir doros. „Susibė
gusių“ porų skaitlius, palyginus su Lie 
tuva, gan nemažas. Pamesti savo tikrą 
jį vyrą ir eiti su kitu gyventi ir ne nau 
jiena. Nors civilių šliubų mažai tegirdė 
ti, dar „madon“ neįėjo. Blaivumu 
(nors blaivybė ir Lietuvoje nekaip se
kasi) Britanijos lietuviai ir neatsižymi, 
bet palyginamai mažiau svaigalų te 
vartoja už airius ar škotus. Blaivybę 
Britanijos lietuvių tarpe platinti gan 
sunkus dalykas ir tikrų blaivininkų ne 
daug tėra.

Doros nusilpnėjimo Britanijos lietu 
vių tarpe tarp daugybės priežaščių pa 
ti svarbiausioji — stoka dvasiškos pa 
galbos. Atvažiavę Britanijon lietuviai 
nerado nė vieno lietuvio kunigo, kurs 
jų dvasiniais reikalais rūpintųs. Po ne 
kuriam laikui atsirado kunigų mokan 
čių šiek-tiek lietuvių kalbos, kurie bent 
būtinuose atsitikimuose suteikdavo lie 
tuviams dvasiškąją pagalbą. Buvo tai 
kunigai: Landsbergis ir Hughes. Pir
masis paėjo iš lenkiškosios Vokietijos, 
antrasis airas, bet tarp daugelio kitų 
kalbų pramokęs ir lietuvių. Kun. 
Landsbergis kiek Anglijoje pabuvęs iš 
vyko, rodos, Afrikon netikėliams Evan 
gelijos apsakinėti, o kun. Hughes ir 
dabar tebeklebonauja Liverpooly, kiek 
galėdamas patarnaudamas Liverpoolio 
ir apylinkės lietuviams. Bet tuodu ku
nigu tegalėjo tik būtiniausią lietu
viams dvasiškąją pagalbą suteikti — 
velykinės išpažinties išklausyti. Pirm 
kokių 25 metų Mančestery (Anglijo
je) pasirodė lietuvis kunigas Vaitys, 
kurs vėliau buvo persikėlęs škotijon, 
bet jis daug gero nepadaręs išvažiavo 
iš Britanijos. Jis buvęs, turbūt, lenkas, 
nes ir lietuviškai neperdaug temokė
jęs. Škotijoje pirmas lietuvis kunigas

DBLS Škotijos skyrius 
sveikina savo narius su 

Kalėdomis ir Naujais Metais 
ir linki visiems 

laimės ir sėkmės ateityje 

pasirodė kun. Varnagiris 1898 metais, 
kurs per dvejetą metų gerokai pasidar 
bavęs Škotijos lietuvių naudai persike 
lė Amerikon. Taip per keletą metų mai 
nėši Britanijoje lietuviai kunigai, kai 
kuomet ir be kunigo būta, užtat ir 
dvasiškai tuo laiku Britanijos lietuviai 
skurdo. Dalykas pagerėjo tik atvykus 
Britanijon tikriems lietuviams — 
darbštiems kunigams K. Matulaičiui 
Londonan ir kunigui Vasiliauskui ško 
tijon. Kun. K. Matulaitis atvykęs 1905 
metais Londonan sutvarkė Londono 
lietuvių parapiją ir net gražią bažnyčią 
pastatė, kur jis dabar laimingai tebe
klebonauja. Kun. Vasiliauskas atvyko 
Škotijon 1910 metais. Jis sukūrė Ško
tijoje Blaivybės draugiją, sutvarkė pa
rapijinę draugiją, steigė knygynėlius, 
skaityklas ir panašiai pasekmingai Ško 
tijos lietuvių naudai darbavosi. Išbu
vęs Škotijoje apie 3 metus kun. Vasi
liauskas sugrįžo Lietuvon. Jo pradėtą
jį darbą varė kunigai J. Norbutas, 
kurs įsteigė Britanijos lietuvių katali
kų savaitraštį „Išeivių Draugą“ ir Ant. 
Šveistrys. Jiems gerai Škotijos lietuvių 
naudai pasidarbavus ir tėvynėn sugrį
žus (kun. Šveistrys išvažiavo 4 d. bal. 
1920 m., kun. Norbutas 21 sausio 
1921) tą jungą dabar traukia vienas 
kun. J. Petrauskis.

Nors Škotijos lietuviai dvasiškuose 
reikaluose geriau dabar aprūpinami, 
negu pirm dvidešimt-penkiolika metų, 
bet toli gražu negalima viso to padary 
ti, kas būtų reikalinga. Vienas kuni
gas, neturėdamas nė savo bažnyčios nė 
klebonijos, turi aprūpinti 7 tūkstan
čių lietuvių-katalikų dvasiškuosius rei 
kalus išsimėčiusių daugiau ne 20 Ško 
tijos vietų. Be to, nesant kito lietuvio 
inteligento Škotijoje, kunigas turi rū- 
pinties įvairiais kitais lietuvių išeivių 
reikalais, tankiai mažai, arba visiškai 
nesurištais su dvasiškaisiais.

Mančesterio lietuviai turi lenką ku
nigą Foltoną, paeinantį iš Silezijos, 
kurs tarnauja Mančesterio lietuviams, 
lenkams ir rusinams (lenkų ir rusinu vi 
sai nedaug). Jo rūpesniu 1921 metais 
įsigyta patogioj vietoj (Oldham Rd.) 
graži sava bažnytėlė.

Kaip ir dora, taip ir tikėjimas Britą 
nijos lietuvių gan pasilpęs. Nesakau, 
kad abelnai visų Britanijos lietuvių ti 
kėjimas pasilpęs, didesnioji dalis tik
rai tikinti žmonės, bet kad yra ir tikė 
jimo priešų, o daugiausiai su užšalu
siu tikėjimu. Ir vis dėl aukščiau minė 
tųjų priežaščių — stokos dvasiškosios 
pagalbos. Tikėjimo atžvilgiu Britani
jos lietuvius galima padalyti į tris rū
šis: į tikrus katalikus, kurie ne tik turi 
tikėjimą, bet ir jo uždedamąsias parei 
gas atlieka, į komunistus — cicilikus, 
kurie visiškai nuo tikėjimo ir bažny
čios skiriasi ir su ja kovoja, ir užšalė- 
lius, kurie tikėjimu nesirūpina, jei tik 
netikėtai per didžiąsias šventes bažny 
čion apsilanko. Didesnioji dalis — tai 
tikri katalikai, neperdaug didelis skait 
liūs komunistų, už juos daugiau už- 
šalėlių, kurie tokiu savo užsilaikymu 
padeda aršiems tikėjimo priešams vei 
kti.

Bet gerų žmonių norinčių veikti tė 
vynės ir Bažnyčios naudai ir yra nema 
žas skaitlius, reikia tik daugiau vadų, 
kurie mokėtų juos tikru keliu vesti. 
Britanijos lietuviams pagelbėti privalė 
tų kiti mūsų tautiečiai, kaip Lietuvos 
taip ir Amerikos, kurie tvirtesni, ge
riau susiorganizavę, geresnėse gyveni
mo sąlygose. Mūsų tautai ir taip ne
skaitlingai esant, negalima šaltai žiū 
rėti, kaip viena jos sūnų dalis skęsta 
ištautėjimo bangose. Kiekvienas tau
tos narys mums brangus, tuo daugiau 
jų tūkstančiai.

J.P.

Škotija
Škotijos lietuvių klubas mielai laukia 

svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. Visi 
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Norin
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreip
kitės telefonais 0698 745354 arba 0698 
832357. Klubo adresas yra:
Scottish Lithuanian Cultural Recreational 

& Social Club, 
79 A, Calder Road,

Mossend Bellshill ML4 IPX 
Lanarkshire, Scotland.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų linkiu visiems 

draugams, pažįstamiems ir Lietuvių 
klubo Londone lankytojams.

K. Makūnas
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