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VIENOS KONFERENCIJOJ...
NGO ATSTOVŲ PRIĖMIMAS JAV 

AMBASADOJE, VIENOJE

Puošniose JAV Ambasados pobūvių pa
talpose lapkričio 5 d. JAV ambasadorius 
Warren Zimmermann su ponia priėmė 
apie pusantro šimto organizacijų atsto
vų, kurie dalyvauja trečiame Helsinkio 
susitarimų visumos peržiūros suvažiavi
me, Vienoje, Austrijoje. Dalyvių tarpe bu
vo neseniai iš TSRS išleistas Juri Orlo
vas, Ginzburgas, ir kiti. Priėmime daly
vavo dr. ir ponia Bobeliai, kun. dr. J. 
Prunskis, G. Damušytė, VLIKo Valdybos 
nariai: dr. J. Stiklorius, dr. D. Krivickas, 
dr. E. Armanienė, V. Jokūbaitis, L. Gri
nius, M. Samatienė.

Vėliau į pobūvį atėjęs JAV Valstybės 
Sekretorius George P. Shultz susirinku
siems pabrėžė, kad JAV neatsisakys 1975 
metais pasirašyto Helsinkio Akto ir nie
kad neatsisakys ginti žmogaus teisių. Jo 
žodžiais, Helsinkio sutartis yra tiek pat 
svarbi kiek kitos tarptautinės sutartys. 
Pasirašyta Helsinkio sutartis privalo bū
ti visų vykdoma. Jos pilno vykdymo JAV 
ir sieks.
Su dalyvavusia lietuvių grupe susipaži

no ir di-. Lisa Maria Tender, JAV dele
gacijos Vienoje egzekutyvė sekretorė. Pa
prašyta konferencijos metu kiek galima 
paremti Lietuvos reikalą, dr. Tender at
sakė, kad jos motina, lietuvė, ponia Bro
nė Budreikienė-Tender, jai dažnai tai pri
mena. Shultz‘ui paliekant salę M. Sama
tienė prisegė jam ant atlapo mažą lietu
višką trispalvę.

(Elta)

JAV AMBASADORIAUS 
WARREN ZIMMERMAN‘0 

PRANEŠIMAS NGO ATSTOVAMS 
VIENOJE, LAPKRIČIO 4 D.

Lapkričio 4 d. CSCE Konferencijos ati
darymo dieną ambasadorius Warren Zi
mmermann Amerika Hause Bibliotekos 
Rūmuose 9 v. ryto davė pranešimą nevals
tybinių organizacijų atstovams (NGO). 
Jis pabrėžė, kad JAV Valstybės Sekreto
rius Shultz savo lapkričio 3 d. kalboje 
ypač pabrėžė žmogaus teisių klausimą, 
„žmogaus teisės ir saugumas labai arti
mai rišasi“, ir pridėjo, kad kraštas, kuris 
savo piliečius persekioja yra pavojingas 
ir pasaulio saugumui. Zimmermann pri
minė, kad ateinančią savaitę vyks svar
būs plenumo posėdžiai ir daugelis kon
ferencijos dalyvių padarys savo pareiški
mus. Kongresmanas Stany Hoyer šį sa
vaitgalį atvyksta į Vieną su JAV Kon
greso delegacija. Po to Zimmermann at
sakinėjo į 'įvairius klausimus. Konferen
cijoje dalyvavo būrys iš Amerikos atvy
kusių lietuvių: Dr. K. Bobelis, kun. J. 
Prunskis, L. Grinius, J. Daugėla, M. Sa
matienė, V. Jokūbaitis, M. Pranevičius, 
ir kt.

♦ * *

PASAULIO PABALTIEČIŲ SANTALKOS 
SPAUDOS KONFERENCIJA 

VIENOJE, AUSTRIJOJE, 1986 M. 
LAPKRIČIO 3 D.

Konferencija vyko Presseclub CON
CORDIA, Vienoje, kurią atidarė VLIKo 
atstovas Europoje Algis Klimaitis, ir kon
ferencijai moderavo. Pasaulio Pabaltiečių 
Santalkos pirmininkas dr. K. Bobelis 
trumpai supažindino konferencijos daly
vius su Pabaltijo kraštų padėtimi. Po jo 
trumpai kalbėjo Pasaulio Estų Tarybos 
pirmininkas Lemibit Savi, ir Pasaulio 
Latvių organizacijos pirm, pavaduotojas, 
dr. Lukks. Ypatingo dėmesio susilaukė 'į 
konferenciją atsilankęs ir joje dalyvavęs 
JAV delegacijos galva CSCE Vienos kon
ferencijai, ambasadorius Warren Zimmer
mann, ir iš Švedijos atvykęs buvęs Švedi
jos ministerio pirmininko pavaduotojas 
Per Ahlmark. Pilnai perpildytoje Concor
dia Presseclub salėje buvo arti šimto žur
nalistų ir korespondentų. Jų tarpe ir 
TASSO reporteris, o televizijos tarnybų 
grupėje ir Maskvos televizijos atstovas.

Virš valandos užtrukusioje konferenci
joje, kuri buvo skaitoma labai gerai pa
sisekusia, buvo statyti įvairūs klausimai: 
apie Pabaltiečių kareivių Sovietų armijo
je siuntimą kariauti Afganistane; kaip 
Pabaltijo kraštų reikalą tęsti ir gvildenti 
Europos Parlamente, ir kt.

KONGRESMENAS STENY HOYER 
LIETUVIŲ SPAUDOS 

KONFERENCIJOJ
JAV Helsinkio komisijos ko-pirminin- 

kas, kongresmenas Steny Hoyer, dalyvavo 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Lie
tuvių Informacijos Centro šaukiamoj 
spaudos konferencijoj Vienoj lapkričio 
10 dieną, kada bus paminėta Lietuvos ir 
Ukrainos Helsinkio grupių dešimtmečiai. 
Hoyer vadovauja JAV Kongreso delega
cijai, kuri iš Washingtono atvyko ‘į Vieną 
stebėti Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferenciją.

PLB-nei kviečiant, šioj spaudos kon
ferencijoj mielai sutiko dalyvauti ir ne
seniai paleistas rusas sąžinės kalinys Ju
ris Orlovas.

Demonstracija Vienoje

DU LEIDINIAI APIE LIETUVĄ 
VIENOS KONFERENCIJAI

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vi
suomeninių reikalų komisija išleido Vie
nos konferencijos proga d u leidi
nius, kurie yra skirti Helsinkio baigiamą
jį aktą pasirašiusiom valstybėm, užsienio 
spaudai, žmogaus teisių organizacijom 
bei kitiems susidomėjusiems okupuotos 
Lietuvos būkle.

Medžiagą leidiniams atrinko PLB-nės 
kolektyvas, susidedantis iŠ Juozo Danio, 
prof. Tomo Remeikio ir Gintės Damušy- 
tės, o PLB-nei prašant ir finansuojant, 
leidinių surašymą, redagavimą ir išleidi
mą tvarkė Lietuvių Informacijos Centras 
New Yorke.

Abu leidiniai, parengti kaip priedai 
prie jungtinio PLB-nės, VLIKo ir Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos memorandu
mo bei kaip papildoma medžiaga PLB-nės 
pirmininko Vytauto Kamanto lydraščiui 
Helsinkio signatarams, suglaustai anglų 
kalba peržvelgia opius okupuotos Lietu
vos rūpesčius.

Pirmasis leidinys, 40 psl. ilgumo ilius

KO MASKVA SIEKIA?
Kaip praneša Vakarų spauda, nepavy

kus Reikjaviko konferencijai, Sov. Sąjun
ga toliau veda nusiginklavimo ofenzyvą, 
ragindama JAV prezidentą Reaganą su
mažinti branduolinių raketų skaičių, tuo 
pat laiku siekdama pasilaikyti sau teisę 
išsaugoti savo ginklų persvarą.

Kandidatas į Sovietų gynybos minis
trus Piotras Luševas, stovėdamas greta 
Michailo Gorbačiovo Raudonosios aikš
tės tribūnoje Revoliucijos šventės parado 
metu, lapkričio 7 dieną pasakė: „Sov. Są
jungos svarbiausias uždavinys yra padi
dinti mūsų socialistinės tėvynės gynybos 
potencialą, mūsų ginkluotų pajėgų kovi
nę galią, jų budrumą ir nuolatinį pasi
ruošimą. Ginklavimosi varžybose Sov. 
Sąjunga turi niekad nenusileisti Jungti
nėms Amerikos Valstijoms ir šiaurės At
lanto Santarvei“.

Tą pačią savaitę, Vienos konferencijos 
atidarymo proga, Sov. Sąjungos užs. rei
kalų ministras Ševardnadzė, susitikęs su 
JAV Valstybės sekretorium G. Shultzu, 
turėjo du ilgokus pasikalbėjimus, nusi
ginklavimo klausimu nepasiekdami jokių

JAV LB-nės siunčiamas, Lietuvos Hel
sinkio grupės narys Tomas Venclova 
specialiai atvyko į Vieną nušviesti Helsin
kio grupės siekius ir sovietų prasižengi
mus prieš Helsinkio baigiamąjį aktą.

LB-nės programą Vienoje vykdė bei 
Pasaulio Pabaltiečių Santalkos darbams 
talkino Gintė Damušytė iš New Yorko, 
Narcizas Prielaida iš Ženevos, Joana Ku- 
raitė-Lasienė iš Toronto ir Juozas Danys 
iš Otavos.

Ukrainiečių rūpesčiu Ukrainos Helsin
kio grupę atstovavo Nadia Svitlychna iš 
JAV ir Leonidas Pliouschas iš Paryžiaus. 
PLB-nė ir LIC rengė šią spaudos konfe
renciją kartu su Pasaulio Ukrainiečių 
Kongresu.

LIC

truotas su ryškiom Lietuvos kovotojų 
nuotraukomis, nušviečia pagal Helsinkio 
akto septintą principą sovietų prasižen
gimus prieš žmogaus teises. Jame yra 
duodama eilė pavyzdžių, surinktų iš pla
čios pogrindžio spaudos bei žmogaus tei
sių organizacijų duomenų. Taip pat pa
teikta gyvų liudijimų ir atsakymų į Lietu
vių Informacijos Centro pravestą anketi
nę studiją Vienos konferencijos proga. 
Raportą parašė Lietuvių Informacijos 
Centro vedėja Gintė Damušytė.

Antrasis 48 psl. ilgumo leidinys yra 
Skintas Helsinkio akto aštuntam princi
pui, kuris nagrinėja tautos apsisprendi
mo teisę. Jame aptariamas lietuvių tau
tos pasipriešinimas sovietų okupacijai ir 
imperializmo pasekmėm, pvz., rusifika
cijai. Svarbus dokumentų rinkinys vaiz
džiai papildo PLB-nės vicepirmininko 
prof. Tomo Remeikio mokslinę įžangą.

Abu leidinius, puikiai tinkančius kita
taučių švietimui apie kovojančios lietu
vių tautos rūpesčius, galima užsakyti iš 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės būsti
nės, 5620 So. Claremont Ave., Chicago IL 
60636, USA. Tel. (312) 778-2200.

rezultatų. Pačioje Vienos konferencijoje 
bandome susitarti dėl dviejų pagrindinių 
problemų: ginklavimosi kontrolės ir žmo
gaus teisių.

Žmogaus teisėms svarstyti Sov. Sąjun
ga staiga pasiūlė suruošti specialią kon
ferenciją Maskvoje. Dėl šio pasiūlymo pa
sisakė žymusis Londono dienraštis THE 
TIMES (XI.8), kuris pareiškė nuomonę, 
kad pasiūlymas neturėtų būti atmestas. 
Jis turėtų būti rimtai traktuojamas, bet 
prieš priimant turi būti gautos iš Mask
vos tam tikros garantijos. „Kiekvienam 
turi būti užtikrinta laisvė ten nuvykti ir 
kalbėti; informacija apie konferencijos 
eigą turi būti laisvai paskleidžiama, kaip 
Sov. Sąjungoje, taip ir Vakaruose.“ Iš 
atsakymo, ar Maskva priima tas sąlygas, 
galima bus spręsti kokios yra jos tikros 
intencijos.

MIRĖ DR. P. VILEIŠIS
JAV-se spalio 31 d. mirė dr. Petras Vi

leišis.
Jis gimė 1906 m. Vilniuje, Lietuvos vei

kėjo Jono Vileišio šeimoje. 1925 m. baigė

TOLIMUOSE RYTUOSE 
POPIEŽIUS PRISIMENA LIETUVĄ 
THE TIMES (X.20) pranešė, kad po

piežius Jonas Paulius H pakeliui į Toli
muosius Rytus lėktuve kalbėjosi su žui 
nalistais, kurie iš Dhaka miesto, Ban ,.a- 
deše, perdavė savo laikraščiams pasikal
bėjimo turinį. Tarp kitų klausimų, vie
nas žurnalistas paklausė popiežiaus, ar 
teisingi gandai, kad Rusijos stačiatikių 
Bažnyčios įsteigimo 1000-ties metų sukak
ties proga jis ruošiasi aplankyti Maskvą? 
Ar toks vizitas buvo aptartas su Kijevo 
patriarchu Filoretu? į tai popiežius atsa
kė:

„Apie vizitą į Rusiją negalvoju. Man 
tai turėtų reikšti taip pat vizitą į Lietu
vą, kur 1987 melais katalikų Bažnyčia 
švęs 600 metų sukaktį. Esame labai arti
mi su stačiatikių Bažnyčia, tačiau tai na 
katalikų Bažnyčia. Aplankyti Lietuvą 
yra mano relliginė pareiga".

Popiežius pasakė, kad jis visiškai at
meta politinio pobūdžio keliones. Jis ne
norėtų, kad jo kelionės būtų išnaudota 
propagandos tikslams. Lietuva, kur gyve
na pustrečio milijono katalikų, yra labai 
artima jo širdžiai, bet prieš du metu jam 
nebuvo leista ten nuvažiuoti. Tad jis abe
joja, ar jam bus leista nuvažiuoti ir atei
nančiais metais.

Aplankęs Bangladešą, popiežius toliau 
toliau skrenda į Singapūrą, Fidži salas, 
N. Zelandiją ir Australiją.

Orlovas Europos Parlamente
Vos prieš mėnesį paleistas iš Sibiro 

tremties ir atvykęs 'į Vakarus, rusų disi
dentas dr. Jurijus Orlovas lapkričio 12 d. 
atsirado ištaiginguose Europos parlamen
to rūmuose, Strazburge.

Pakviestas pietums ir valgydamas ne
įprastus delikatesus, jis prisiminė ir pa
pasakojo parlamento atstovams apie 
maistą, (kurį gaudavo būdamas darbo 
stovyklose: džiovintą žuvį, sudžiūvusią 
duoną ir į laikraštinį popierių 'įvyniotą 
gabalėlį cukraus.

Kalbėdamas parlamento posėdyje, dr. 
Orlovas pasakė, jog prieš savaitę lanky
damasis Vienoje jis girdėjo Sovietų užs. 
reik, ministro Ševardnadzės kalbą, kurio
je buvo pasiūlyta sukviesti Maskvoje 
konferenciją žmogaus teisėms svarstyti. 
Toks pasiūlymas neturėtų būti priimtas, 
nebent rusai sutiktų su sąlygomis, nusa
kančiomis kas tokioje konferencijoje ga
lės dalyvauti. Jeigu tokių sąlygų nebus 
pastatyta, tai iš konferencijos išeis far
sas, koks buvo per Maskvos olimpines 
žaidynes. Disidentai nebus įleisti ir net 
bus ištremti iš Maskvos. Sovietai tada 
aiškins, jog Vakaruose, o ne Gulage, 
trūksta socialinių bei ekonominių teisių. 
Tai yra „tipiškas sovietų diplomatijos 
manevras“ — pasakė dr. Orlovas.

Dr. J. Orlovą į Europos parlamentą pa
kvietė lordas Bethell, britų konservato
rių partijos atstovas. Jį lydėjo Vladimiras 
Bukovskis, kitas rusų disidentas, kuris 
buvo paleistas iš Sov. Sąjungos prieš 10 
metų. Dr. Orlovas dėkojo Vakarų moks
lininkams ir politiniams veikėjams, ku
rių dėkia jis atsirado laisvėje. Jis pasa
kė, kad kova dėl disidentų išlaisvinimo 
turi būti tęsiama, tiek viešai, tiek slap
tomis derybomis. Diplomatinėse derybo
se Vakarai turi primygtinai pabrėžti, kad 
be žmogaus teisių negali būti tarptauti
nio saugumo.

Paklaustas, ar Gorbačiovo Rusija eina 
demokratijos kryptimi, dr. Orlovas pa
sakė, jog šiuo metu Sov. Sąjungoje jau
čiama daugiau laisvės, kiek tai liečia 
spaudą, bet žmogaus teisių srityje padė
tis nėra pasikeitusi. Todėl dar per anks
ti vertinti Gorbačiovą. Atrodo, kad as
meniškai jis nėra susidomėjęs žmogaus 
teisėmis. Tą sritį tvarko KGB.

PARLAMENTARAI NACIŲ 
MEDŽIOKLĖJE

THE TIMES (XI.17) pranešė, kad Bri
tanijos parlamente yra sudaryta komisija 
ištirti kaltinimams, jog Britanijoje gyve
na 17 įtariamų nacių karo nusikaltėlių. 
Komisijos pirmininku yra Merlyn Rees, 
buv. darbiečių vid. reikalų ministras.

Ukmergės gimnaziją. Studijavo teisę Pa
ryžiuje ir baigė 1927 m., o 1937 m. Sor- 
bonoje gavo teisės daktaro laipsnį. 1940 
m. atvyko į Ameriką. Buvo vienas iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos organizatorių, 
amerikiečių tarpe propaguodamas Lie
tuvos reikalus.

LIETUVOJE
-.AM---- -AAL.—JMM—

„Auksinė povo plunksna“
„Auksinė povo plunksna“ — šeštosios 

tarptautinės etnografinių lėlių parodos 
Krokuvoje aukščiausias apdovanojimas 
— įteiktas kaunietei liaudies menininkei 
Onai Bakanauskienei. Prizą pelnė jos su
kurta lėlių grupė „Lietuvių liaudies mu
zikos instrumentų ansamblis“.
Medžio kūrinių paroda 'Vilniuje

Lietuvos liaudies meno draugijos Vil
niaus skyriaus parodų salone atidaryta 
liaudies meistro Ipolito Užkurio medžio 
drožinių paroda.

Meistras per dvidešimt metų jau išdro
žė daugiau kaip 800 kūrinių, ši paroda 
Vilniuje — dvyliktoji.
Lietuvos (statybininkai Moldavijoje

Rugpjūčio 31 d. Moldavijoje įvyko že
mės drebėjimas. Daugiausia sugriauti se
namiesčiai. Šiuo metu Moldavijoje dirba 
250 Lietuvos statybininkų — atstato pir
miausia ligonines, mokyklas, gyvenamuo
sius namus. Pirmieji darbai baigti lapkri
čio pradžioje. Užteks darbų ir kitais me
tais.
„Aukštaitijos" viešnagė Vengrijoje

Iš kelionės po Vengriją grįžo Švenčio
nių dainų ir šokių liaudies ansamblis 
„Aukštaitija“, dalyvavęs Vąšo srities me
no festivalyje „Savarija". Lietuviai susi
pažino su Vengrijos pasiekimais, kultū
ros ir meno paminklais, šalies istorija. 
Pertvarkė Palangos gintaro muziejų

Per dvidešimt metų Palangos muzieju
je sukaupta 18 tūkstančių eksponatų. Da
bar muziejus jau pertvarkytas. Ekspozi
ciją papildo išsamūs tekstai, skaidrės, 
diagramos, žemėlapiai. Interjero projek
tus sukūrė V. Martinkus ir arch. V. Viz
girda.
Mūsų raiteliai Suomijoje

Suomijos sostinėje Helsinkyje įvyku
siose pasaulio taurės jojimo varžybose 
Lietuvą atstovavo R. Udrakiš, V. Civins- 
kas ir Z. Šarka. Iš mūsiškių geriausiai 
pasirodė R. Udrakis — su žirgu Dekora
cija užėmė ketvirtąją vietą konkūrų Nr. 
2 rungtyje. Ketvirtąją vietą užėmė ir V. 
Civihskas su žirgu Fasadu — konkūre 
Nr. 5. Konkūre Nr. 9 Z. šarka su žirgu 
Portu buvo septintas.

LIETUVOS VYSKUPAS — 
KONGREGACIJOS NARYS

Popiežius Jonas Paulius II paskyrė 
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinį 
administratorių arkivyskupą Liudą Povi- 
lonį Katalikiškojo Auklėjimo kongregaci
jos Vatikane nariu. Katalikiškojo Auklėji_ 
mo kongregaciją šiuo metu sudaro trylika 
įvairių tautų kardinolų ir šeši vyskupai. 
Prieš keletą mėnesių Šv. Tėvas paskyrė 
kitus du Lietuvos vyskupus Vatikano 
kongregacijų nariais: vyskupą Antaną 
Vaičių — Kunigų kongregacijos nariu ir 
vyskupą Vincentą Sladkevičių — Sakra
mentų kongregacijos nariu.

PETRAVIČIAUS PARODA VILNIUJE
Dailės muziejaus patalpose spalio 28 d. 
buvo atidaryta JAV gyvenančio dailinin
ko Viktoro Petravičiaus grafikos kūrinių 
paroda. Parodos atidaryme kalbėjo „Tė
viškės“ draugijos pirmininkas V. Saka
lauskas.

Viktoras Petravičius savo meno darbais 
yra plačiai žinomas Amerikoje ir ne vien 
tik lietuvių tarpe. Jo grafikos kūrinius 
yra įsigijęs ne vienas Amerikos muzie
jus.

Ši paroda skirta jo 80 metų amžiaus 
sukakčiai paminėti. Nemaža pačių nau
jausių kūrinių dail. V. Petravičius pado
vanojo Vilniaus dailės muziejui.

MIRĖ KUN. DR. J. GUTAUSKAS
Lapkričio 6 d. Kanadoje mirė kun. dr. 

Jonas Gutauskas. Palaidotas lietuvių ka
pinėse netoli Toronto lapkričio 10 d.

Jis gimė 1906 m. Utenos apsk., 1928 m. 
baigė Utenos gimnaziją, 1933 m. Vytau
to Didžiojo universitete gavo teologijos 
licenciato, o 1940 m. daktaro laipsnį. 1953 
m. Quebecko Lavalio universitete gavo 
pedagogikos daktaro laipsnį.

Parašė keletą knygų lietuvių ir pran
cūzų kalbom, rašė laikraščiuose, išleido 
kelis poezijos rinkinius.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1986 m. lapkričio 27 d. Nr. 46 (1832)

PAULIUS RABIKAUSKAS

LIETUVOS KRIKŠTO VEIKĖJAI
(Tęsinys iš pr. numerio)

VI. Lietuviai priima krikštą

Kalbame apie lietuvius priėmusius ka
talikų krikštą. Kaip jie tą krikštą priėmė? 
Buvo jo netikėtai užklupti? Lenkė galvas 
tik iš paklusnumo valdovui patys nežino
dami, ką darė? Ar buvo pakankamai pa
siruošę krikštijimui?

Nedaug teišliko žinių apie tai, kaip vy
ko patsai krikštas. Aišku, kad, prieš užsi- 
velkant krikščionio rūbą, reikėjo nusi
vilkti senąjį, pagoniškąjį. Patsai Jogaila, 
1386 metams einant į pabaigą, atvyko į 
Vilnių. „Pirmiausia jis ten išvertė šven
tyklą, sudaužė į gabalėlius stabus", rašo 
pop. Urbonas VI vysk. Dobrogostui skir
toje bulėje, čia, popiežiaus kanceliarija, 
matyt, panaudojo tokiems atvejams pa
ruoštus išsireiškimus, nors jie lietuvių 
atžvilgiu, kurie neturėjo nei pagoniškų 
šventyklų, nei dievus vaizduojančių sta
bų, ne visai tiko. Svarbiausia, norėta pa
sakyti, jog Jogailos rūpesčiu toje pačioje 
vietoje, kur anksčiau jis pats ir lietuviai 
pagonys rinkdavosi pagerbti savo dievai
čių, pastatė katalikų bažnyčią — vyskupo 
katedrą. Ją, tikriausiai medinę, Vilniuje 
pastatė dar prieš krikštą, t.y. 1386 m. va
sarą, nes Jogaila Vilniaus vyskupui ir ka
tedrai suteiktoje privilegijoje, 1387 m. va
sario 17 d., kalba apie „ecclesiam in cas- 
tro nostro Wilnensi constructam et loca- 
tam“ — „constructam", t.y. jau pastaty
tą, o ne tik planuojamą statyti bažnyčią.

Tai reiškia, kad Lietuvos krikštui jau 
buvo ruošiamasi nuo nat 1386 m. pavasa
rio. Kai Jogaila Krokuvoje buvo pakrikš
tytas ir vainikuotas Lenkijos karaliumi, 
visi žinojo, jog po to seks Lietuvos gyven
tojų krikštas. Su iš Krokuvos iškilmių 
grįžtančiais Lietuvos didikais ir ten daly
vavusiais bajorais tikriausiai jau tada at
vyko Vilnių ir lenkų bei čekų kunigų ir 
vienuolių. Drauge su Vilniuje jau esan
čiais pranciškonais jie galėjo tuojau, 
1386 m. vasarą, pradėti ruošti krikštui 
sostinės ir jos apylinkių lietuvius gyven
tojus.

Ką rašo Dlugošas ir kiti po jo apie lie
tuvių krikštijimą būriais pagal lytį, juos 
vandeniu pašlakstant ir duodant vyrų 
būryje esantiems tą patį vyrišką vardą, 
moterų būryje — tą patį moterišką var
dą, ir, be to, besikrikštijantiems dalijant 
kiekvienam po baltą rūbą, yra gerokai 
sutrumpintas ir sukarikatūrintas sudėtin
go vyksmo pavaizdavimas.

Manyčiau, jog Dlugošo aprašymą rei

kia taip suprasti, kad lietuviai rinkdavo
si būriais klausyti aiškinamų tikėjimo tie
sų. Atėjus krikšto momentui, kunigai, 
esant gausiems krikštijamiesiems, nenau
dojo tradicinio vandenyje panardinimo 
(jis Vakarų Bažnyčioje išsilaikė iki XV 
a.), bet pasitenkino kiekvienam užpylę 
ant galvos šiek tiek vandens, tai yra krikš
tijo ne per immersionem, bet per infu- 
sionem arba per aspersionem. Liturgijos 
istorikai pažymi, jog anais laikais tiek 
„infundere“, tiek „aspergere“ reiškė tą 
patį krikštijimo būdą, skirtingą nuo 
„immergere" (krikštyti panardinant), ne
specifikuojant, ar tai vyko vandens užlie
jimu, ar tik iš tolo pašlakstymu. Kad lie
tuviai būtų buvę krikštijami tiktai pa
šlakstant, mažai tikėtina ir dėl to, kad 
jie lig tol matė ir girdėjo tiktai panardini
mu teikiamą pravoslavų krikštą. Keli be- 
šlakstant užkritę — o ant kai kurio gal 
nė vienas neužkritęs — lašeliai galėjo su
kelti nemažų abejonių. Veikiau buvo už
pilama gerokai vandens, kuris, kad ir ne
nuplaudavo viso kūno, bent jaučiamai te
kėdavo per kaktą. Be to, anais laikais ir 
dabar visi sakramentai (išskyrus ypatin
gais atvejais leistą duoti bendrą nuodėmių 
išrišimą), ypač jų esminė dalis, buvo ir 
tebėra teikiami individualiai. To nebūtų 
buvę krikštijant pašlakstymu. Ir krikšti
jimas tęsėsi ne vieną kitą dieną, o kelis 
mėnesius, o krikštijamųjų nebuvo tokios 
didelės masės, kad keliolika ar gal net 
keliasdešimt kunigų nebūtų galėję kiek
vienam atskirai vandens užpilti. O kad 
krikštą priimantiems buvo dalijami lini
niai ar vilnoniai rūbai, nėra jokia Jogai
los išgalvota priemonė patraukti prie 
krikšto kuo daugiau žmonių; tai įeina į 
šio sakramento apeigų sudėtį. Krikštijant 
mažus vaikus, pabaigoje uždedamas bal
tas rūbelis. Suaugusiems reikėjo didesnio 
rūbo, panašaus į apsiaustą. Jei tų rūbų 
buvo daug prigaminta ir išdalinta, tai ro
do iš vienos pusės, jog buvo stengiamasi 
atlikti visas iškilmingojo krikšto apeigas, 
iš antros pusės, jog Lietuvos krikštui bu
vo iš anksto ir nuodugniai ruošiamasi, net 
prigaminant tiek baltų rūbų. Per daug 
pažodžiui interpretuodami vietomis Jo
gailą pašiepti linkusį Dlugošo pasakojimą, 
ir šiuo atveju suklydo gana daug istorikų.

Kiek lietuvių tuokart priėmė lotynų 
krikštą? Nėra ko laukti anų laikų tikslių 
statistikų. Vėlesnėmis žiniomis 1387 m. 
Lietuvoje priėmusių krikštą buvę apie 
30.000. Pagal rusų kronikas, pusė Vil
niaus miesto gyventojų buvę pakrikštyti, 

— antrą pusę, matyti, sudarų pravosla
vai ir mieste gyveną svetimtaučiai, dau
giausia vokiečiai pirkliai. Buvo krikšti
jama ir kai kuriose vietovėse už Vilniaus, 
ypač ten, kur buvo įsteigtos pirmosios pa
rapijos: Ukmergėje, Maišiagaloje, Nemen
činėje, Medininkuose, Krėvoje, Ainoje ir 
Obelcuose. įdomu, kad į naujų parapijų 
skaičių neįėjo Trakai, nei Kaunas. Tai 
reikštų, kad abiejuose miestuose jau buvo 
katalikų bažnyčių ar koplyčių. Juo la
biau, kad juose būdavo apsistojusių vo
kiečių pirklių.

Pirmosios Lietuvoje parapijos ir pradi
nė pastoracinė veikla telietė Aukštaičius. 
Žemaičiai tuomet buvo nuošaliai palikti, 
ne tyčiomis, o dėl to , kad jie buvo nuola
tiniame karo stovyje su kryžiuočiais, ku
rie juos per visą XIV a. be paliovos pul
dinėjo ir teriojo. Patys lietuviai pakartoti
nai juos užrašinėjo ordinui (Jogaila 1382 
m., Vytautas 1382-1384 ir 1390-1392 m.), 
tikėdamies už tai gauti pagalbos kovose 
su savo vidaus priešininkais. 1398 m. Sa
lyno sutartimi visa Žemaitija iki Nevėžio 
upės buvo vėl pripažinta kryžiuočiams. 
Žemaičiai betgi nesileido svetimųjų pa
jungiami, priešinosi, kiek pajėgė, ir tik 
jėga priversdavo juos paklusti. „Kryžiuo
čiams buvo sunku čia įsiviešpatauti: jie 
laikė žemaičius kaip slidų ungurį už uo
degos (sicut anguillam per caudam)“ — 
mėgdavo kartoti, remdamasis anų laikų 
šaltiniais, prof. Z. Ivinskis, šis tarp žemai
čių ir kryžiuočių karo stovis tol viešpata
vo, kol Žalgirio mūšio ir po to sekusios 
Torunės taikos pažeminti kryžiuočiai su
tiko Žemaitiją grąžinti Jogailai ir Vytau
tui su sąlyga, kad po jų mirties atiteks 
Vokiečių ordinui.

Tik dabar, aprimus ginklams, buvo ga
lima ir šiame krašte ramiai skelbti evan
geliją. Iki tol, nors ten daugiau ar mažiau 
šeimininkavo kryžiuočiai, nieko nežinoma 
apie kokią nors jų misijinę veiklą; jie 
nepastatė nė vienos bažnyčios, — skundė
si žemaičiai Konstancos visuotiniame susi
rinkime. Aišku, ir patys žemaičiai neno
rėjo nieko iš kryžiuočių, savo pavergėjų, 
priimti, jų mokymo klausyti.

Patys Lietuvos vadovai, Jogaila ir Vy
tautas, 1413 m. atvyko į Žemaitiją ir pra
vedė pirmųjų gyventojų grupių apkrikš
tijimą. Katalikybės priėmimas čia tęsėsi 
iki 1417 m., kai Konstancos susirinkimo 
'įgalioti Lvovo (o ne Gnezno!) arkiv. Jo
nas ir Vilniaus vysk. Petras užbaigė 
krikštijimo darbą ir įsteigė Medininkų 
(Žemaičių) vyskupiją. Prieš tai Konstan-

NAUJA KNYGA
Lietuvių draugas ir žinomos knygos 

LAND OF CROSSES autorius Michael 
Bourdeaux, padaręs pranešimą VLIKo 
Seime apie šiuolaikinę Lietuvos katalikų 
Bažnyčios padėtą, yra parašęs naują kny
gą anglų kalba: TEN GROWING SOVIET 
CHURCHES.

Knygoje yra 10 skyrių, kuriuose apra
šoma dešimties krikščioniškų tikybų, 
esančių Sov. Sąjungos ribose, dabartinė 
padėtis. Sakoma, jog, nepaisant valdžios 
persekiojimų, tikinčiųjų skaičius auga.

Lietuvių katalikų Bažnyčiai skirtoje 
dalyje (149-167 psl.) yra gyvai aprašyta 
tikinčiųjų kova dėl religijos laisvės. Čia 
akivaizdžiai pavaizduota kokiu būdu Lie
tuva buvo okupuota, kaip terorizuojami 
gyventojai ir jų buvusios deportacijos. 
Toliau eina vokiečių ir antroji sovietų 
okupacija bei naujos deportacijos. Pla
čiau aprašyta Klaipėdos bažnyčios staty
bos jaudinanti istorija, kitų Lietuvos 
šventovių naikinimas ir dvasiškijos pa
sišventimas.

Knygą išleido „Mare Europe" leidykla. 
Keston College Book No. 17. Knyga už 
kelių savaičių bus pardavinėjama knygų 
parduotuvėse ir kioskuose. Minkštais vir
šeliais kaina 2.50 sv.

Pirmuosius knygos egzempliorius galėjo 

coje ir per ten susirinkusius vyskupus vi
same krikščioniškame pasaulyje nuskam
bėjo graudus Žemaičių skundas, štai 
trumpa ištrauka iš to skundo, kuris įėjo 
į istoriją kaip „Proposicio Samaytarum“: 
„Malonėkite mus išgirsti! Mes turime 
žmogišką prigimtį ir nesame kažkokie 
žvėrys, kuriuos būtų galima dovanoti, 
parduoti ar pirkti. Esame Dievo tvariniai, 
sukurti pagal Dievo paveikslą, kad gau
tume Dievo vaikų laisvę, ir, atgimę bei 
atsinaujinę Kristaus tikėjime, norime ta 
laisve naudotis ir džiaugtis, kaip ja nau
dojasi ir džiaugiasi visi kiti krikščionys. 
Ir primygtinai, visu aiškumu priduriame: 
„Jokiu būriu nenorime, kad tie broliai (su
prask: kryžiuočiai) mus engtų ir kad mes 
būtume jų valdomi, nes jie paprastai sau 
priklausančius žmones ne valdo, o visaip 
skriaudžia" (Codex Mednicensis, išl. P. 
Jatulis, t. I psl. 11-12).

Ir Žemaitijoje, kaip prieš tai Vilniaus 
vyskupijoje, krikščionybė tiktai pamažu 
leido šaknis į žmonių širdis. Pagonybės 
prisiminimų ir kai kurių senovės prietarų 
dar buvo laikomasi ne tik tame XV-jame, 
bet ir sekančiuose amžiuose. Tačiau iš 
esmės lietuviai ir žemaičiai jautėsi ka
talikai. Ypač paprasti, mažai mokyti žmo
nės geriausiai atsilaikė prieš visą kraštą 
gana stipriai sukrėtusią protestantizmo 
bangą. (Bus daugiau) 

matyti VLIKo Seimo, vykusio lapkričio 
7-9 d. Londone, atstovai ir svečiai. Viena 
viešnia, perskaičiusi skyrių apie Lietuvą, 
pasakė: „įdomi ir labai jaudinanti knyga. 
Gera kalėdinė dovana lietuvių drau
gams".

SUŽADĖTINĖ Iš TOLI
1987 m. sausio mėnesį Mills & Boon 

leidykla išleidžia Olgos Daniels (Olga Sin
clair) „Masquerade" serijos istorinį ro
mansą „The Bride from Faraway" (Su
žadėtinė iš toli).

Knygoje pasakojama, kaip iš Lietuvos 
į Škotiją atvykusi Selina Sobitkis sužino, 
kad jos sužadėtinis angliakasys, kurio ji 
dar nebuvo pažinusi, žuvęs kasyklos ne
laimėje. Nors ir būdama paprasta mergai
tė, ji negrįžta į tėvynę, mokosi anglų kal
bos, nepasiduoda kasyklos savininko gun
dymams, savo ryžtingumu iškyla gyveni
me.

Autorės vyras S.G. Sinclair yra lietuvių 
kilmės (gim. 1917 m. Belshill, Škotijoje, 
Stanislovas Jesinskas).

Knygą birželio mėnesį š. Amerikoje 
taip pat išleis Harlequin leidykla.

Kas norėtų įsigyti tą knygą, jau dabar 
gali kreiptis šiuo adresu:

Dove House Farm, Potter Heigham, 
Norfolk, NR29 5LJ.

ANTSNUKIS
Prof. dr. Georges Matore yra prancūzų 

kalbininkas ir romanistas, kurį Vytauto 
Didžiojo universitetas 1938 m. buvo pa
kvietęs dėstyti prancūzų kalbos humani
tarinių mokslų fakultete. Vedė lietuvaitę 
Jonę Mačiukaitytę, išmoko lietuviškai 
kalbėti ir rašyti. 1940 m. gruodžio 4 d. jis 
buvo suimtas sovietinės okupacinės val
džios, kalintas Šiauliuose ir Kaune. 1941 
m. birželio 15 d. pabėgo iš Kauno sunkių
jų darbų kalėjimo. Vėliau dirbo lektoriu
mi Vytauto Didžiojo universiteto humani
tarinių mokslų fakultete iki universiteto 
uždarymo 1943 m. Grįžęs į Prancūziją, 
dirbo Sorbonos bei kituose universitetuo
se. Prof. dr. G. Matore yra Lietuvių ra
šytojų draugijos garbės narys. Š.m. bir
želio mėnesį jis gavo Prancūzų akademi
jos premiją (prix Saintour) už savo vei
kalą „Le Vocabulaire et la societe me- 
dievale" („Žodynas ir viduramžių visuo
menė“). Šiemet pakartotinai buvo išleista 
jo atsiminimų knyga „La Museliere“ 
(„Antsnukis“), kurioje jis atskleidžia sa
vo kančias Šiaulių ir Kauno kalėjimuose 
pirmosios sovietinės okupacijos metais. 
Knyga parašyta beletristine forma, bet 
remiasi tikrais įvykiais. „Antsnukis“ jau 
yra išverstas į anglų kalbą. Prof. dr. G. 
Matore norėtų susilaukti lietuviams skir
tos lietuviškos laidos, primenančios pir
muosius okupacijos metus. („T. Žiib“.)

KALIMO MEMUARAI —
Kaip viduramžiais, taip ir mūsų lai

kų socialistinės teisėtvarkos ir teisės
augos darbuotojai tardomojo, kaltina
mojo ar teisiamojo prisipažinimą lai
ko pagrindiniu kaltumo įrodymu. Jei
gu ne, tai kodėl saugumo tardymo po
skyrio viršininkas Rimkus, Lietuvos 
TSR prokuroro vyr. padėjėjas Baku- 
čionis ir saugumo vyr. tardytojas Ur
bonas mane verste vertė prisipažinti 
kaltu, kai aš tokio nusikaltimo nepa
dariau? Toks tardytojų ir prokuroro 
elgesys verčia galvoti, kad kaltinamojo 
prisipažinimas svarbesnis už bet ko
kius įrodymus ir faktus. O tai yra ig
noravimas pačio teisėtumo principo, 
todėl nepadeda išaiškinti objektyvios 
tiesos.

LTSR BPK 45 str. skelbia: „Proku
roras prižiūri ar teisėtai iškeliama bau
džiamoji byla ir ar vykdomi įstatymai 
darant kvotą bei parengtinį tardymą“. 
Mano byloje, užuot pasiteiravęs ar ne
turiu pretenzijų dėl tardymo teisėtu
mo, jis mane paklausė: „Ką aš turiu 
pridėti prie savo parodymų?“ Tai ro
do, kad tik popieriuje prokuroro pa
reiga prižiūrėti ar teisėtai vykdomi 
įstatymai darant parengtinį tardymą, 
o iš tikrųjų jis pats laikosi savo poste 
tik sutinkant tam pačiam saugumui, 
kurį jis... privalo kontroliuoti.

Kai tardytojas sako, kad mes sura
dom bendrą platformą, tai kiekvienam 
aišku... Tik skirtumas tas. kad vienas 
patenka ilgiems metams už grotų bei 
spygliuotų vienų, ar net galva nusirita 
nuo pečių, o kitas už tai gauna pa
aukštinimus, ilgesnį rublį... Tik taip 
tardomasis gali suprasti bendrą plat
formą su tardytojais čekistais.

Gyvenimo tikrovė paliudijo, kad tie 
tardytojai, su kuriais teko susidurti, 
dirbo ne visuomenės gerovei, ne liau
dies labui, bet dėl valdžios, dėl garbės, 
dėl ilgesnio rublio. Jie norėjo kito var

gus ir kančias ne sumažinti, bet padi
dinti ir net savąją kančią kitam už
krauti.

Seni kaliniai idealistai pasakoja: 
„Ko reikia kaliniui, kad būtum tvir
tesnis už tardytoją ir už tas žabangas, 
kurios spendžiamos? Ogi reikia įženg
ti į kalėjimą ir tardytojo kambarį ne
drebant dėl laisvėje palikto sotaus gy
venimo ir minkšto, šilto patalo. Jau 
žengiant pirmuosius nelaisvės žings-

Vladas Lapienis
nius save įtikinti, kad žemiškas gyve
nimas (jei tokia Dievo valia) baigtas, 
į laisvę negrįšiu. Esu beturtis kaip šv. 
Pranciškus Asyžietis... Reikia atsi
minti, ką apaštalų kunigaikštis šv. Pe
tras mums sako: „Jeigu jums tektų 
kentėti už tiesą, —jūs palaiminti! Dėl 
jų gąsdinimo neišsigąskite ir nesutriki
te“. (I Pt.3,14). „O jei turės būti pra
lietas mano kraujas, kaip jūsų tikėji
mo auka ir atnaša Dievui, aš džiau
giuosi ir esu linksmas...“ — moko šv. 
Paulius. (Fil. 2,17). Tokį kalinį nega
lės tardytojas dvasiniai sugniuždyti, 
palaužti jį, priversti būti išdaviku“.

Tardytojo klausimai būdavo įvairūs: 
Ar pažįsti kunigą Žilių? Ar pažįsti ką 
nors iš gyvenančių Maskvoje? Nuo 
kada pažįsti Valeriką, gyvenantį Mas
kvoje? Ar turi brolį? Pas ką apsistoda
vai, nuvykęs į Leningradą? Kokius 
kunigus pažįstate? ir 1.1., ir t.t.... O 
aš tyliai melsdavausi, kalbėdavau ro
žančių. tik vietoj karoliukų užlanksty- 
davau rankos pirštus. Ir taip melsda
vausi per visą dieną. Buvo daug dienų, 
kai ryte pasakydavau: „Gerą rytą“ ir 
vakare —„Sudie!“. Aplamai tardymai 
būdavo labai ilgi, slegiantys, varginan
tys. Kai grįždavau į kamerą, ilgai ne
galėdavau užmigti.

Kai tardomasis tyli atsisakydamas 
duoti bet kokius parodymus, tardyto
jai griebiasi įvairių psichologinių gu
drybių. Jie pradeda kalbėti apie daly
kus, nieko bendro neturinčius nei su 
nusikaltimu, nei su byla ir paklausia 
tardomojo nuomonės. Tardomasis pa
sako savo nuomonę. Tardytojas jai 
pritaria. Tardomasis kalba toliau ir 
taip bekalbėdamas pasako per daug... 
Tik vėliau, grįžęs į kamerą, suvokia, 
kad kai kas išplepėta per daug. Bet 
klaidos jau neištaisysi.

Kartais tardomasis suklysta many
damas, kad saugumiečiai daug ką jau 
žino, todėl nebėra prasmės Slėpti... Ir 
taip išpasakoja visą savo veiklą. Pa
sakoja ne tik apie save, bet ir apie ki
tus. Saugumiečiai trina iš džiaugsmo 
rankas, rašo naujus nutarimus dėl 
kratų, vėl atiminėja vadinamą antita
rybinę medžiagą, kviečia naujus žmo
nes tardymams, rašo įsakymus areš
tams... Žmogų, kuris atliko tokią „iš
pažintį“, čekistai vadina doru, sąži
ningu...

Daug kartų tardytojas man sakė: 
„Oi koks jūs sunkus žmogus!“

Nesulaukdamas atsakymų į klausi
mus, tardytojas dažnai griebdavosi an
tireliginės propagandos, galvodamas, 
kad aš pradėsiu gintis. Tačiau pama
tęs, kad ką aš besakyčiau jis nori pa
versti mano nusikaltimu, dažniausiai 
tylėdavau. Tas mano tylėjimas tardy
toją gerokai erzindavo, todėl skatino 
iš manęs tyčiotis, mane niekinti. Be 
to. panieką kitaminčiui tikriausiai jis 
laikė tarnybine dorybe, pagal dėsnį: 
išmok neapkęsti, tada nugalėsi!

O kaip viliojo tardytojai laisvės pa
žadais!..

Kameroje ant sienos kabo režimo 
taisyklės, kuriose pasakyta, jog kali
nys gali pasimatyti su namiškiais. 
Bet......Jūsų elgesys tardyme toks, kad 

jokiu būdu negalima jums leisti pasi
matyti“.

Tardymui einant į pabaigą, tard. 
Urbonas man sako:

— Keletą mėnesių kalbėjom, aiš
kinomės ir vienas kito nesupratom.
Jeigu būčiau prisipažinęs kaltu (nors 

nesu nusikaltęs), jei būčiau suteikęs 
čekistams informacijos apie save ir 
kitus, gal būtų pasakęs, kad mes vie
nas kitą supratom...

Prieš baigiant parengtinį tardymą 
yra numatytas taip vadinamas nuo
širdus pasikalbėjimas (razgovor po 
dušam). Vargas tam tardomajam, ku
ris per tokį pasikalbėjimą nėra pa
kankamai apdairus...

Po tokio „nuoširdaus pasikalbėji
mo“ tardytojas Urbonas paskelbė: 
„Tardymas baigtas. Gal norite papil
dyti perengtinį tardymą?“ Tokio noro 
nepareiškiau.

1977 m. gegužės 25 d. laiške žmo
nai parašiau, kad parengtinis tardy
mas pasibaigė...

* •
Baigus parengtinį tardymą man bu

vo pateikta susipažinti su paprastu 
pieštuku sunumeruotais bylos medžia
gos lapais. Savaime prašosi išvada, 
kad kaltinamiesiems susipažinus su 
bylos medžiaga, šie tomai bus pertvar
kyti, nes, atiduodant į archyvą, bylų 
puslapiai sunumeruojami rašalu, o ne 
pieštuku.

Bylos medžiagą sąžiningi saugumo 
darbuotojai sudarė net keliolikos to
mų.

Su tokiu kalnu popierių susipažinti 
man buvo duota mažai laiko. Susipa
žindamas su bylos medžiaga, sutinka
mai su LTSR BPK 226 str., išsirašy
davau iš jos reikiamas žinias, teismi
niam nagrinėjimui. Susipažinimas už
truko keletą dienų. Tardytojas Urbo
nas, o vėliau Markevičius mane bar
davo, kad aš sąmoningai vilkinąs su
sipažinimą su bylos medžiaga. Jie sa
kė, kad tuo reikalu parašysią prokuro
rui motyvuotą raštą, prašant uždraus
ti šį susipažinimą. Jie motyvuos sąmo

ningu vilkinimu. Jiems atsakiau: „Są
moningai aš nevilkinu. Jei neįeisite su
sipažinti su bylos medžiaga, aš neper
gyvensiu, o tik negalėsiu dalyvauti 
teisme. Teks teisti be manęs, panašiai 
kaip Stalino laikais parašydavo nuo
sprendį vadinama „troikė“ kaltinama- 
majam nedalyvaujant.“

Susipažinimą su bylos medžiaga ti
krai nevilkinau, o kad byla išpūsta, 
kaip žmonės sako, iš degtuko priskal
dė vežimą, tai ne mano kaltė.

Kiekvienos dienos vakare tardyto
jas į lapą įrašydavo nuo kurio iki ku
rio puslapio perskaičiau, ir liepdavo 
pasirašyti. Nuolat ragino susipažinimą 
baigti. O bylos medžiagą sudarė dau
giau nei dešimt tomų.

Pirmomis dienomis bylos medžiagą 
skaičiau Urbono tardymo kambaryje, 
o po to Markevičiaus kambaryje. Kar
tą Markevičius kažkur išėjo. Vietoj jo 
buvo pakviestas kitas, daug jaunesnis 
čekistas. Pradėjome kalbėtis įvairiomis 
temomis. Besikalbant aš jam pasakiau, 
kad LTSR BK 68 str. kai kurių tar
dytojų labai plačiai aiškinamas, net 
nukrypstant nuo Konstitucijos 124- 
126 str. Toks aiškinimas nesiderina nei 
su Visuotine žmogaus teisių deklaraci
ja, nei su Helsinkio pasitarimo Bai
giamuoju aktu. Pasirodė, kad šis če
kistas daug blaiviau galvojo, negu 
Rimkus. Markevičius ar Urbonas. Jis 
pasakė, kad šį straipsnį galima pritai
kyti bet kuriam Tarybų Sąjungos pi
liečiui, pvz., žmogus dėl silpnos svei
katos, dėl ligos, senatvės ar kitų prie
žasčių negali dirbti, todėl galima jį 
apkaltinti, kad jis silpnina Tarybų val
džią, naudojasi materialinėmis gėry
bėmis, o pats jų nekuria ir pan.

Iš tikrųjų antitarybine agitacija ir 
propaganda — LTSR BK 68 str. (RT 
FSR BK 70 str.) — kai kurių saugu
miečių laikoma kiekviena mintis, kuri 
nesutampa su jų galvosena arba su 
šiandieninio laikraščio mintimis.

(Bus daugiau)
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

SVEIKINAME MAŽĄJĄ LIETUVĄ
1918 metais, kai Didžioji Lietuva pas

kelbė savos valstybės nepriklausomybę,
Mažosios Lietuvos atstovai irgi tais pa
čiais metais, susirinkę Tilžėje, lapkričio 
mėn. 30 d. pareiškė norą atsiskirti nuo 
Vokietijos ir įsijungti i Didžiosios Lietu
vos nepriklausomą valstybę, šiuo reika
lu jie paskelbė š|į aktą:

MAŽOSIOS LIETUVOS TAUTINĖS 
TARYBOS AKTAS

Atsižvelgdami į tai, kad viskas, kas yra, 
turi teisę gyvuoti, ir į tai, kad mes Lietu
viai čionai Prūsų Lietuvoj gyvenantieji 
sudarome šito krašto gyventojų dauguo- 
menę, reikalaujame mes, remdamies ant 
Vilsono Tautų paties apsisprendimo tei
sės, priglaudimą Mažosios Lietuvos prie 
Didžiosios Lietuvos. Visi savo parašu šitą 
pareiškimą priimantieji pasižada visas sa
vo jėgas už įvykdinimą minėtojo siekio 
pašvęsti.

Tilžėje lapkričio 30 d. 1918 mt.
Prūsų Lietuvos Tautinė Taryba

Parašai: J. Vanagaitis, Viktoras Gai
lius, Martynas Jankus, Mikelis Deveikis, 
Mikas Banaitis, A. Smalakys, Kristupas 
Paura, Mikelis Lymantas, D. Kalniškys, 
F. Zūbaitis, Kristupas Kiupelis, Jagomas
tas, Jurgis Lėbartas, Jurgis Amašius, Z. 
Deivikas, Jonas Užpurvis, Jurgis Grona- 
vas, Mikelis Mačiulis, E. Bendikas, M. 
Reidys, V. Didžys, J. Juška, M. Klečkus 
ir Jurgis Mangys.

Šis aktas trumpai vadinamas Tilžės De
klaracija. Šiais metais bus minimi šios 
deklaracijos 68-tieji metai. Visi lietuviai 
sveikiname, džiaugiamės, nes tikime, jog 
pagaliau ateis diena, nors ir sunkiai iš
kovota, kada Vilnius ir Karaliaučius bus 
vienoj laimingoj NEPRIKLAUSOMOJ 
LIETUVOJ.

Deja, šį aktą paskelbus, į Didžiąją Lie
tuvą tegalėjo 'įsijungti tik Mažosios Lie
tuvos dalis — Klaipėdos kraštas. Nelygi 
kova nesustojo, vyko toliau.

Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, ku
ris baigėsi 1945 metais su visam pasau
liui nelauktomis pasekmėmis. Visa Lietu
va su Vilniumi ir Karaliaučiumi atiteko 
Sovietų Sąjungai. Dabar Mažoji Lietuva, 
kaip ir Didžioji', atsidūrė toje pačioje ko
voje su vienu ir tuo pačiu priešu.

Ilgai nedelsdama, jau 1946 metais Ful
doje (Vokietijoje) susirinko Mažosios 
Lietuvos Taryba posėdžiui. Tarybos SU

VILNIUS IR
„Najnowsza historia polityczna Polski“ 

(Naujausia Lenkijos politinė istorija) red. 
W. Pobug — Malino’vskio ir išleista 1967 
m., dviejuose psl. (610-611) paliečia Vil
niaus ir Klaipėdos klausimus. Autorius, 
suminėjęs Lenkijos rytinių sienų pripa
žinimą ambasadorių konferencijoje rašo, 
kad tokį žingsnį pastatyti vertė aplinky
bės, kadangi lietuviai, tyliu vokiečių pri
tarimu, 1923 m. sausio mėn. 12 d. įvykdė 
ginkluotą Klaipėdos užpuolimą (zbrojne- 
go zamachu).

Miestas, rašo toliau autorius ir pats 
kraštas turi 2.443 kv. km ir 140 tūkst. gy
ventojų. Versalio taikos sutartimi, jis bu
vo iSskirtas iš Rytprūsių ir administruotas 
prancūzų karinio gubernatoriaus. Alsi 
žvelgiant į Klaipėdos ūkinius ryšius si 
Panemunio kraštais, sąjungininkai žadė
jo Klaipėdą perduoti Lietuvai ir Lenki
jai, padarant ją laisvu miestu.

Lietuviai, susitarę su vokiečiais, kurie 
čia nenorėjo Tautų Sąjungos ir sąjungi
ninkų 'įtakos ir matė mažesnį blogį silp
nos ir mažos Lietuvos pusėje. Skatinami 
vokiečių, lietuviai netikėtai metė gan sti
prias .^partizanų“ grupes ir, po trumpos 
kovos, prancūzų batalionas pasitraukė į 
stovinčius uosite laivus. (Vokiečių „Welt- 
geschichte“ 814 psl. rašo: Litauische Freis- 
chaeler besetzen das Memelgebiet — lie
tuviai savanoriai (partizanai) užima Klai
pėdos kraštą — K.B.) Tuo tarpu, lietuviai 
visiškai užvaldė miestą bei Klaipėdos

važiavimas nutarė, kad Tilžės Deklaraci
ja ir toliau lieka galioje; Mažosios Lietu
vos sienos maždaug atitinka Potsdamo 
liniją. Šie Mažosios Lietuvos Tarybos 
nutarimai Fuldoje buvo VLIKo priimti.

1950 metais VLIKo valdyba ir taryba, 
vadovaujant kun. M. Krupavičiui ir Maž. 
Lietuvos Tarybos pirmininkui E. Simo
naičiui, jteikė didžiosioms Vakarų valsty
bių vyriausybėms stipriai motyvuotą me
morandumą, reikalaujantį Mažosios Lie
tuvos įjungimo į atsistatysimos nepriklau
somos Lietuvos valstybę.

1954 metais kovo mėn. 5 d. Mažosios 
Lietuvos Tarybos pirmininkas E. Simo
naitis įteikė ilgoką raštą Valstybės De
partamentui Vašingtone, kuriame jis iš
dėstė Mažosios Lietuvos reikalą. Apžvel
gęs Mažosios Lietuvos istoriją nuo seno
vės laikų, E. Simonaitis savo rašto pabai
goje sako: „LIETUVIAI šio krašto, kurių 
vardu Mažosios Lietuvos Taryba kalba 
ir veikia, niekuomet nenustojo reikala
vę būti sujungtais su visa lietuvių tauta 
laisvoje nepriklausomoje Lietuvos valsty
bėje“.

Iš šios trumpos faktūrų lįvykių 'apžval
gos, rodos, kiekvienam lietuviui turėtų 
būti’ aišku, kas yra Mažoji Lietuva, kur 
ji yra ir ko ji siekia... ji siekia būti LIE
TUVA! Maža to, VLIKas nuo pat pra
džios 'įsijungė į ši Mažosios Lietuvos sie
kimą, jam talkininkavo ir rėmė. Juk, ro
dos, nėra reikalo ir priminti, kad Nepri
klausomos Lietuvos laikais Mažosios Lie
tuvos dalis, Klaipėdos kraštas, buvo lais
va Lietuva.

Turint omenyje anais laikais Lietuvos 
išlaisvinimui vadovaujančių asmenų pa
reiškimus, atrodo, jog nereiktų ir abejoti, 
kad VLIKo, tuo pačiu ir visų lietuvių iš
eivijoje, anuometinis įsipareigojimas siek
ti ne tik Didžiosios, bet ir Mažosios Lie
tuvos išlaisvinimo, yra visuotinis ir ne
kintantis visiems laikams iki Lietuva 
bus laisva.

Deja, ypač pastaraisiais laikais, buvo 
pradėta primiršti, buvo pradėta galvoti, 
kad seniau duotas įsipareigojimas jau ne
be toks svarbus; tokiais atvejais įsiparei
gojimą priminus, buvo grįžtama prie jo 
atgal, prisipažįsitant, jog buvo padaryta 
klaida... Tai vis i'šeiviško gyvenimo ne
galavimai. Jie sunkiai nugalimi, bet su 
jais reikia kovoti.

Bet kurioje kovoje, jeigu ji liečia Lie
tuvos laisvę, niekuomet nepamirškime 
vieno — lietuvių tauta yra maža tauta, 
gyvenanti galiūnų paunksnėje, todėl esa
me vienas kitam labai reikalingi, kad ir 
būtumėm retkarčiais skirtingos nuomo
nės; todėl Vilnius reikalingas Tvankstei- 
Karaliaučiui, o Tvankstė-Karaliaučius 
reikalingas Vilniui.

Lai gyvuoja mūsų Mažosios Lietuvos 
sesės ir broliai!

Iki pasimatymo Tvankstėje-Karaliau- 
čiuje.

Stasys Kuzminskas

KLAIPĖDA
kraštą. Lenkijos vyriausybė išnaudojo šį 
įvykį, nurodydama sąjungininkams, ko
kie pavojai gali kilti iš neišspręstų tarp
tautinių klausimų (remiant Berlynui ir 
Maskvai Kauną) ir gal paskatinant Lietu
vą ir Rusiją prie panašių prievartos žings
nių kituose mažuose ruožuose (odcinek).

Užsienių reikalų min. Skšynski parei
kalavo Tautų Sąjungą galutinai išspręsti 
Lietuvos — Lenkijos sienų ginčą ir iš są
jungininkų — greito bei pozityvaus Žeč
pospolitos rytinių sienų išsprendimo. Tuo 
pačiu metu, Lenkijos pasiuntinys Romoje 
A. Zaleski ieškojo Musolinio paramos, iš
naudodamas jo asmeniškas ambicijas bei 
prancūzišką ir itališką antagonizmą. Tie
sa, Prancūzija tuo metu stovėjo prieš sun
kų uždavinį — Ruhro ir Pareinio krašto 
karinę okupaciją. Be tikros tame reikale 
Anglijos paramos, Prancūzija matė pagal
bą Lenkijos jėgose, kartu išsprendžiant 
jos rytinių sienų klausimą. Be to, prie 
Anglijos vyriausybės vairo, nebuvo dau
giau nepalankaus (niechętnego) Lenkijai 
Lloyd Georgo. Jo įpėdinis Bonar Law 
daugiau skaitėsi su Prancūzija ir gerus 
santykius su ja laikė „raktu į tarptauti
nius santykius“.

1923 m. sausio mėn. Musolinis karštai 
parėmė Lenkijos reikalavimus. Sąjungi
ninkai nutarė išspręsti primestą jiems 
Lietuvos ir jos globėjų Klaipėdos klausi
mą, kartu su Vilniaus krašto problema. 
Jau vasario mėn. 3 d. Tautų Sąjungos

ĖSTAI KALTINA
Šveicarijos laikraštis NEUE ZUER- 

CHER ZEITUNG (XI.7) pranešė, kad 
ESB konferencijos delegatams Vienoje 
buvo įteikti dokumentai, kuriais Sov. Są
junga yra kaltinama pažeidusi žmogaus 
teisių nuostatus Baltijos valstybėse. Do
kumentus paruošė Stockholme veikianti 
„Estijos politiniams kaliniams globoti 
draugija“.

Tarp kitų stropiai paruoštų raštų yra 
Estijos demokratinių atstovų atsišauki
mas dėl Maskvos priespaudos Estijoje, po
litinių kalinių sąrašas (su tiksliomis bio
grafijomis) ir pareiškimas apie prievar
tos darbus Černobylyje, kur estai siun
čiami pavojingam darbui. Pastarajame 
rašte pasakyta, jog darbininkai pasiųsti 
į radioaktyviai užterštas zonas nebuvo 
aprūpinti tinkamais drabužiais apsaugoji
mui nuo radioaktyvumo ir turėjo dirbti 
nežmoniškose sąlygose. Dėl to buvo kilę 
streikai, buvo teismai.

Pasirašęs dokumentus Estų pagalbai 
teikti d-jos pirmininkas Ants Kippar, be 
to, kaltina „nacių medžiotoją“ Simoną 
Wiesenthalį, kad jis gina sovietų intere
sus. Vienoje įsikūręs Simono Wiesentha- 
lio centras paskelbė 15-kos baltiečių, gy
venančių Švedijoje, sąrašą, tariamai da
lyvavusių žydų žudynėse vokiečių oku
pacijos metu. Sąrašas esąs įteiktas Šve
dijos valdžios įstaigoms. A. Kippar sako, 
kad tai esąs bandymas apšmeižti baltie- 
čius, ir yra melas, kad Estijoje buvusios 
„žydų likvidavimo stovyklos“. Jeigu yra 
kaltinami baltiečiai, tai turi būti patrauk
ti atsakomybėn ir komunistai, kurie da
lyvavo estų masinėse žudynėse.

SUDEGĖ AKADEMIJOS PATALPOS

Žymiajame Rusijos stačiatikių religinia
me centre Zagorske, kilus gaisrui, sudegė 
vietos seminarijos ir teologinės akademi
jos patalpos. Gaisre žuvo penki seminaris
tai. Spauda rašė, kad garsioji Zagorsko 
vienuolyno ikonų kolekcija išgelbėta.

Laikraščiai pastebi, kad pastaruoju lai
ku Sovietų Sąjungoje viena po kitos 
įvyksta įvairios nelaimės apie kurias da
bar jau praneša ir oficialioji sovietinė 
spauda, kai tuo tarpu anksčiau 'įvairios 
katastrofos būdavo dažniausiai nutylimos. 
Užsienio spauda primena, kad jau nekal
bant apie milžinišką Černobylio katastro
fą, pastarųjų mėnesių bėgyje Juodojoje 
jūroje nuskendo keleivinis garlaivis, kiek 
vėliau susidūrė kiti du laivai, Latvijoje 
sugriuvo naujai pastatytas tiltas, po kurio 
griuvėsiais liko 10 darbininkų.

DELSIAMA ŽEMĖS REFORMA

Brazilijos vyskupų konferencijos pir
mininkas Lorscheider įspėjo krašto val
džią, kad delsimas pravesti žemės ūkio 
reformą gali sukelti Brazilijoje pavojin
gą socialinį įtempiną. Valdžia jau yra pa
skelbusi žemės reformos 'įstatymą, kuris 
tačiau dar nėra pilnai pradėtas vykdyti 
dėl didžiųjų žemės savininkų priešinimo
si. Katalikų Bažnyčia Brazilijoje jau eilę 
metų ryžtingai kovoja už teisingą žemės 
paskirstymą krašte.

Taryba nustatė galutinę Lietuvos-Lenki
jos sieną, pripažindama Vilniaus krašto 
gyventojų norą visas suverenines teises 
Lenkijai. Po dviejų savaičių, t.y. vasario 
16 d., ambasadorių taryba Paryžiuje nu
tarė suverenines teises į Klaipėdos kraš
tą tam tikromis sąlygomis perleisti Lie
tuvai ir su nepatvirtinta pastaba — Len
kijai naudotis Klaipėdos uostu. Pagaliau 
įsakyta ambasadorių tarybai išspręsti 
rytinių Lenkijos sienų klausimą. Kovo 
mėn. 15 d. ji pripažino Lenkijos — Lie
tuvos sieną.

Kaip į Vilniaus klausimą žiūri šiandie
ninis Lenkijos pogrindis, tikriau kalbant 
Solidarnosc? Maža ištrauka 1984 m. „Nie- 
podleglosc“ — Nepriklausomybė nr.:
„Mes turime išlaikyti gudų ir ukrainie

čių tautinę sąmonę. Jie ateityje gali vai
dinti svarbų vaidmenį atstatyme nepri
klausomų valstybių vakaruose. Taip pat 
turime atsisakyti Vilniaus, Gardino ir 
Lvovo miestų. Teritorija tik iki tam tikro 
laipsnio yra galybės elementas. Mano įsi
tikinimu (autoriaus žodžiai — K.B.), jei
gu lenkai palankiose sąlygose atimtų lie
tuviams Vilnių, o ukrainiečiams Lvovą 
— Lenkijos pozicija prieš Rusijos gerokai 
pablogėtų, kadangi tautos yra svarbesnės 
už miestus. Nereikšminga yra užimti Vil
nių ir Lvovą. Žymiai svarbiau yra lai
mėti pasitikėjimą ir draugystę lietuvių, 
ukrainiečių, gudų. Palyginus su praeiti
mi, esame privilegijuotoje padėtyje, ka
dangi Lietuva, Gudija ir Ukraina neap
kenčia Rusijos. Gudri (mądra) lenkiška

KUR BAKŪŽE
(Kipro Petrausko 100

Laikas taip greitai bėga, kad jau tiek 
daug vandens po tiltu prabėgo, kai pa
skutinį kartą „Kur bakūžė samanota“ 
per Lietuvos radiją girdėjau. Pranešimo, 
kas tą dainą dainavo, nereikėjo — tai bu
vo Kipro Petrausko balsas, kurį kiekvie
nas lietuvis, vieną kartą išgirdęs, visada 
pažino. Lietuviško dainavimo milžinas, 
kartais vadinamas lietuviškos operos tė
vu, Kipras Petrauskas buvo visiems ži
nomas, visų gerbiamas, visų mylimas, šį 
lapkričio mėnesį sueina jo šimto metų 
gimimo sukaktuvės.

Kipras gimė 1886 m. lapkričio 23 d., 
Ceikiniuose, Švenčionių apskrityje. Jau 
iš pat mažens jis buvo linkęs į muziką ir 
tuo, žinoma, nereikia stebėtis, kadangi jo 
tėvai ir brolis mylėjo muziką. Balsą jis 
greičiausiai paveldėjo i'š tėvo Jono, ku
ris buvo geras tenoras, bet ir jo mama 
Juozapata irgi turėjo gražų balsą ir dai
navo bažnytiniame chore. Kipro tėvas ir 
jo vyresnis brolis Mikas buvo vargoninin
kais. Obeliuose, kur Mikas vargoninkavo, 
Kipras lankė pradžios mokyklą, mokėsi 
vargoninkauti, giedojo bažnyčios chore, 
o Gervėčių kaime pirmą kartą pasirodė 
lietuviškame vaidinime. Broliui Mikui iš
važiavus 'į Petrapilio konservatoriją, jis 
pasidarė Gervėčių vargonininku. Vėliau, 
vargoninkaudamas Dusmenyse, susipa
žino su kun. Šlamu, kuris Kiprui padarė 
didelę įtaką. Nuo to laiko jis pradėjo rim
čiau gilintis į muziką, daugiau dėmesio at
kreipė į mokslą ir bendrą išsilavinimą.

Kipras Petrauskas niekada nepamiršo, 
kad jis yra lietuvis. 1905 metais jis įsijun
gė į sąjūdlį prieš rusų valdžią, platino Vil
niaus Didžiojo Seimo nutarimus ir, caro 
'žandarų pagautas, atsėdėjo pusę metų 
Trakų kalėjime. Sekantieji 1906 metai 
buvo lemtingi Kipro gyvenime — brolio 
Miko operoje „Birutė“ jis dainavo Biru
tės brolio vaidmenį. Opera ir ypatingai 
talentingas Kipro Petrausko dainavimas 
atkreipė didelį dėmesį. Per „Vilniaus Ži
nias“ buvo surinkta pakankamai pinigų 
ir, išlaikęs egzaminus, 1907 metais jis pra
dėjo studijuoti Petrapilio Imperatoriško
je Konservatorijoje. Ten jis buvo labai 
darbštus — uoliai studijavo muziką ir 
įsigijo bendro išsilavinimo cenzą. Kaip 
dainininkas jis kilo nepaprastai greitai, 
atliko daug svarbių rusų operos rolių, 
bet taip pat niekada neatsisakė dalyvauti 
ir Petrapilio lietuvių parengimuose. 1911 
metų pavasarį Kipras baigė konservato
riją ir debiutavo Maskvos Didžiajame 
Teatre. Jo debiutas buvo toks sėkmingas, 
kad jis buvo priimtas į Petrapilio „Mari
jos“ teatrą su 100 rublių mėnesine alga 
— tais laikais dideli pinigai. Ten jis su
sipažino su geriausiais pasaulio ir rusų 
solistais (jų tarpe su visame pasaulyje 
garsiu bosu Šaliapinu, su kuriuo susidrau
gavo), muzikos mokytojais, režisieriais, 
dirigentais ir kitomis muzikos jžymeny- 
bėmis.

Po 1917 metų revoliucijos Kipras Pe
trauskas negalėjo grįžti į Lietuvą iki 1920 
metų, bet grįžęs tuojau įsijungė į lietu
višką veiklą. Stojo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę ir, su kitais lietuviais artis
tais, rengdamas koncertus lankė kovo
jančius kariuomenės dalinius. Laisvoje 
Lietuvoje greitai susidarė meno kūrėjų 
draugija, prie kurios prisidėjo ir Kipras 
Petrauskas. Draugija pradėjo organizuo
ti dramos ir operos vienetus ir 1920 m. 
gruodžio 31d. Kaune buvo pastatyta Ver
di „Traviata“, pati pirmoji lietuvių pa
statyta opera, kurioje Kipras Petrauskas 
dainavo Alfredo vaidmenį. Jo nuopelnai 
Lietuvos teatrui buvo tikrai milžiniški. 
Tik jo dėka tokie sunkūs operos veika
lai kaip Aida, Trubadūras, Otelio, Faus
tas, Lohengrinas, Romeo ir Julia, Kar
men ir daug kitų buvo Lietuvoje pastaty
ti, todėl jis ir yra užsitarnavusiai vadi
namas Lietuvos operos tėvu.

Kipras Petrauskas yra gastroliavęs Ry
goje, Taline, Helsinkyje, davęs koncertus 
Švedijoje ir Vokietijoje, dainavęs Argen
tinoje ir net garsiausiame pasaulyje Mi
lano Scalos operos teatre. Jis taip pat bu- 

politika atitinkamu momentu turi šį fak
tą išnaudoti. Įšokę į mūsų XVII Š. ainių 
batus, gal vėl atgausime Vilnių ir Lvovą, 
tačiau neatstatysime sveikos proporcijos 
tarp Lenkijos ir Rusijos. Būsime ar ne
būsime lygiaverčiais Rusijai partneriais 
— bus ne rusai, bet pabaltiečiai, ukrai
niečiai ir gudai. Jeigu tinkamu momentu 
pajėgsime įtikinti tas tautas, kad Lenkija 
turi joms žymiai daugiau pasiūlymų už 
Maskvą, kad mūsų politika neturi nieko 
bendro su imperializmu ar okupacija — 
automatiškai atgausime mūsų prarastą 
poziciją prieš Rusiją.

Iš lenkų kalbos paruošė
K. Baronas

SAMANOTA...
metų gimimo sukaktuvės)

vo didelis sporto mėgėjas, aistringas žve
jys ir medžiotojas, 1927 metais dalyvavo 
Lietuvos aero klubo steigime, buvo geras 
šachmatininkas, o šaudymo rungtynėse 
buvo laimėjęs Pabaltijo čempiono titulą.

Lietuviškai operai jis ištikimu paliko 
iki galo. 1944 metais likęs Lietuvoje, dar 
keletą metų dainavo Vilniaus operos tea
tre, o nuo 1955 metų, daugiau nebedai
nuodamas, profesoriavo Vilniaus konser
vatorijoje. Paskutinius du savo gyveni
mo dešimtmečius Kipras paskyrė pedago
ginei veiklai ir, beveik nustojęs regėjimo, 
1968 metais sausio 17 d., sulaukęs 82 me
tų amžiaus, mirė. Kaune, Žaliakalnyje, 
Kipro Petrausko gatvėje, 34 numeriu pa
žymėtas namas, kuriame jis nuo 1925 iki 
1948 metų gyveno. Nuo 1977 metų tas na
mas buvo paverstas Kipro Petrausko mu
ziejumi. Šiais metais, jo 100 metų gimimo 
jubiliejui paminėti, Lietuvoje buvo nukal
ti 6 cm didumo medaliai — vienoje pusė
je Kipro Petrausko atvaizdas, kitoje ope
ros rūmų fasadas.

Kaip pradžioje sakiau, jis buvo ir pa
liks Lietuvos dainavimo milžinu, Lietu
vos operos tėvu, Lietuvos kareiviu-sava- 
noriu, Lietuvos veikėju. Muzikos specia
listams jo balsas buvo lyriniu tenoru, bal
sas, kuris galėjo lengvai pasiekti aukštą
jį „do“ ir kuris visuose registruose turė
jo lygų, skardų ir nepaprastai gražų tem
brą. Jie sako, jog jo muzikos ir dainavi
mo kultūra buvo daugiau prigimties do
vana, tik vėliau studijose sukaupta ir iš
tobulinta, sako, kad nors jis Rusijoje mo
kėsi, jo dainavimo stilius ir mokykla bu
vo daugiau itališka negu rusiška.

Aš, paprastas lietuvis, to nežinau, bet 
be abejonės esu tikras, kad Kipras Pe
trauskas buvo garsiausias dainininkas 
lietuvių istorijoje ir kad Lietuvoje, dainų 
ir dainininkų šalyje, geresnio įvertinimo 
lietuviui duoti negali. Gaila tiktai, kad 
aš jo scenoje nesu girdėjęs ir nežinau, 
kaip man būtų patikę operų arijos, bet 
jo sudainuotos liaudies dainos kaip „Kur 
tas šaltinėlis“, „Kur bakūžė samanota“ ir 
daug kitų visada jaudino lietuvišką šir
dį, visada virpino lietuviškų jausmų sty
gas. Esu tikras, kad Kipras Petrauskas, 
jo dainos, jo asmenybė ir jo įtaka lietu
viškai operai nebus pamiršti ir per atei
nantį šimtmetį. Henrikas Vaineikis

TEISININKŲ SEMINARAS
Madride įvyko Ženevoje veikiančios 

Tarptautinės teisininkų komisijos narių 
ir sovietų teisininkų sąjungos atstovų 
studijų seminaras, kuriame buvo svarsto
mi taikos įgyvendinimo teisės pagrindu 
klausimai. Seminaro debatai telkėsi ap
link tris pagrindines temas: taika ir žmo
gaus teisės, esminė įsitikinimų laisvė ir 
teisiniai įsipareigojimai ją apsaugoti ir, 
trečia, kultūrinių bei socialinių teisių už
tikrinimas tarptautinėse konvencijose. 
Tarptautinės Teisininkų komisijos pir
mininkas išreiškė viltį, kad Madrido stu
dijų seminaras padės jame dalyvaujan
čioms šalims suartinti savo nuomones 
svarstomais klausimais, paliekant nuoša
liai politinius įsitikinimus.

OLANDIJOS VYSKUPŲ 
SOLIDARUMAS

Olandijos vyskupai yra susirūpinę Lie
tuvos tikinčiųjų sunkia padėtimi. Tokia 
antrašte tarptautinė žinių agentūra KI- 
PA praneša žinią, kad Olandijos vyskupų 
konferencijos pirmininkas kardinolas Ad- 
rianus Šimonis yra parašęs solidarumo 
laišką Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininkui arkivyskupui Liudui Povilo- 
niui. Laiško tekstas buvo paskelbtas Utre
chte, Olandijoje. Kardinolas Šimonis 
Olandijoje vyskupų vardu užtikrina, kad 
Olandijos katalikai yra pilnai solidarūs 
su Lietuvos tikinčiaisiais. Olandijos vys
kupų laiško Lietuvos katalikams nuora
šai buvo pasiųsti Sovietų Sąjungos am
basadai Hagoje, Religijų reikalų tarybai 
Maskvoje ir Religijų reikalų tarybos įga
liotiniui Vilniuje.

UŽ KANDIDATŪRĄ — KALĖJIMAS
Komunistiniai režimai turi labai savo

tišką demokratijos sąvoką, pastebi italų 
laikraščiai, skelbdami iš Čekoslovakijos 
Vakarus pasiekusią žinią. Laikraščiai in
formuoja, kad Prahoje buvo suimtas ir 
apkaltintas priešvalstybine veikla tris
dešimt trejų metų amžiaus mechanikas 
Pavel Wonka, kuris gegužės mėnesį Če
koslovakijoje įvykusiuose rinkimuose bu
vo iškėlęs savo kandidatūrą kaip neprik
lausomas nepartinis. Dabar apkaltintas 
priešvalstybine veikla, jis gali būti nu
teistas ligi penkerių metų laisvės atėmi
mo. Informaciją apie mechaniko apkalti
nimą dėl to, kad rinkimuose kaip nepri
klausomas pilietis buvo iškėlęs savo kan
didatūrą,

3



4 EUROPOS LIETUVIS 1986 m. lapkričio 27 d. Nr. 46 (1832)

Ll ETŲ VIS
LITHUANIAN

WEEKLY

Printed and Published in Gt. Britain 
by the Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

Tel. *1-727 2470
Registered as a Newspaper at the Post 

Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 

ir Lietuvių Ngmų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje — 20 sv. (oro paštu).

KAS—KADA—KUR
Kalėdinis bazaras Londone— gruodžio 

6 d., 11-18 vai., šeštadienį, Latvių Namuo
se, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2. Rengia Pabaltijo tautų mote
rys.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą 
— birželio 28 — liepos 3 d. Kainą apie 
300 sv. Užsirašyti iki Kalėdų: Rev. J. Sa- 
kevičius, 21 The Oval, London, E2 9DT. 
Tel. 739 8735.

Kr o n i k a

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
T. ir E. Tamašauskai — 5 sv. 
Dėkojame.

Londonas
L

INŽ. J.V. DANYS LONDONE
Grįždamas iš Vienos 'į Kanadą, inž. J. 

V. Danys kelioms dienoms buvo sustojęs 
Londone. Alplankė Lietuvių Namus, spaus, 
tuvę ir Lietuvių Sodybą. Davė plačius 
pranėšimus Vienybės klube ir Baltų Ta
ryboje. i

RFE DIREKTORIAUS VIZITAS 
LONDONE

Lapkričio 17 d. Londone Lenkijos egzi- 
linės vyriausybės iniciatyva buvo su
kviestas Rytų ir Vid. Europos pavergtųjų 
tautų atstovų susirinkimas tikslu susi
pažinti su Mr. Gregory Wierzynskiu, 
Laisvosios Europos Radijo (Radio Free 
Europe) naujuoju direktorium.

Kaip žinoma, Laisvosios Europos Ra
dijas iš Miuncheno transliuoja žinias len
kų, čekų, slovakų, vengrų, rumunų, bul
garų, lietuvių, latvių ir estų kalbomis. 
Kita ten pat veikianti stotis — Laisvės 
Radijas — transliuoja rusų kalba ir ki
tų Sov. Sąjungos tautų kalbomis. Abiejų 
siųstuvų darbą finansiškai remia privatūs 
rėmėjai Amerikoje.

Mr. G. Wierzynski yra iš profesijos žur
nalistas, gražios išvaizdos jaunas lenkų 
kilmės amerikietis, pirmiau dirbęs Ame
rikos laikraščio korespondentu Paryžiuje. 
Susipažinęs su visais susirinkusiais len
kų vyriausybės būstinėje, jis pasakė, jog 
jis perėmė RFE direktoriaus pareigas vos 
prieš tris mėnesius. Jis norėtų radijo 
transliacijas į pavergtus kraštus pra
plėsti ir patobulinti. Deja, tai galima bus 
padaryti tik biudžeto ribose. Siųstuvo 
tikslas — teikti klausytojams tikras ži
nias ir laikinai pavaduoti tas stotis, ku
rios turėtų būti laisvose sostinėse: Var
šuvoje, Prahoje, Vilniuje ir 1.1.

Transliacijos Rytų ir Vid. Europos 
kraštuose girdimos nevienodai, priklau
somai kiek jos yra trukdomos i'š stiprių 
siųstuvų, įrengtų Sov. Sąjungoje. Trukdy
mams nugalėti yra statomi galingesni 
siųstuvai, kurie pradės veikti po poros 
metų.

Tarptautinė Radiofikacijos sutartis 
draudžia trukdyti radijo transliacijas, bet 
Sov. Sąjunga nekreipia dėmesio 'į JTO 
Radiofikacijos komiteto nuostatus.

Po direktoriaus pranešimų daugelis su
sirinkusiųjų pateikė paklausimus ir pa
reiškė savo nuomonę dėl transliacijų tu
rinio. Visi susirinkusieji aukštai įvertino 
RFE darbą, kaip svarbų politinį įrankį 
pavergtųjų Europos tautų kovoje dėl lais
vės. Daugelis pareiškė padėką RFE va
dovybei, rėmėjams ir palinkėjo naujam 
direktoriui sėkmės jo darbe.

Vienoj skilty (dėto skelbimo kaina 6.00 
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.

W olverhamptonas
PAGERBTI A. IR G. IVANAUSKAI
Lapkričio 15 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 

Wolverhamptono Ukrainiečių klube susi
rinko gražus būrys lietuvių ir kitataučių 
atšvęsti dvigubą sukaktį: Antano ir Ge
nės Ivanauskų 40 metų vedybų ir Anta
no 65 metų amžiaus.

Visi svečiai buvo maloniai priimti ir 
pavaišinti. Gražioje salėje skambėjo lie
tuviška muzika, sveikinimai ir linkėji
mai kėlė nuotaiką. Nottinghamo „Rūtos“ 
duetas (Brigita Bishop ir Genė Alekna
vičienė) šį ypatingą vakarą dar labiau 
praskaidrino.

Reikia paminėti p. Petkevičių šeimą, ku
ri daugiausia prisidėjo prie šio vakaro 
rengimo. Antanas Petkevičius pagerbė 
sukaktuvininkus ir padėkojo už asmeniš
ką pagalbą užauginti (tragiškai mirus 
motinai) du jo sūnus.

Genė ir Antanas Ivanauskai visą laiką 
buvo veiklūs lietuviškoje bendruomenėje. 
Antanas yra skyriaus narys, buvęs kasi
ninkas, Sporto klubo „Viltis“ rėmėjas, 
atsilankydavo rungtynėse ir kituose ren
giniuose, atviras ir darbštus, ir dabar 
dažnai Lietuvių Sodyboje įvairiais bū
dais ir darbais prisideda savo talentu. Pa
deda ir vietiniams lietuviams.

Genė yra didelė muzikos mėgėja, tau
tinių šokių vadovė. Pilnai reiškiasi lietu
viškoj veikloj.

Jie abu, ne tik kad užaugino gražią sa
vo šeimą, bet visad rado laiko ir skyrė 
daug jėgų bendruomenės veiklai.

Nenuostabu, kad ne tik p. Berta'šiaus, 
p. Petkevičiaus ir kitų jautriais žodžiais 
jie buvo pagerbti, bet ir vertingom dova
nom, gėlėm apdovanoti. Lietuvių vardu 
buvo įteiktas gražus sieninis laikrodis.

Buvo malonu girdėti ir kitataučių gra
žius atsiliepimus ir nuoširdžius linkėji
mus lietuviškajai ponai.

„Rūtos“ duetas pravedė „Ilgiausių me
tų“!

To ir mes visi iš širdies Jiems linkime!
Dalyvis

KVIEČIAME į BAZARĄ
Gruodžio 6 d., šeštadienį, Latvių Na

muose, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2, įvyks tradicinis, pabaltiečių 
moterų rengiamas, kalėdinis bazaras.

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ maloniai kviečia visus tautie
čius ir jų draugus kitataučius apsilanky
ti ir tuo paremti pabaltiečių moterų orga
nizacijų darbą.

Bazaras veiks nuo 11 vai. ryto iki 18 
vai. vakaro.

Bus puiki proga apsirūpinti kalėdinėm 
dovanėlėm ir išbandyti laimę loterijoje. 
Veiks kavinė.

Iki malonaus pasimatymo!
Daina vietės

LAUKIAM TALKOS!
Gruodžio 6 d. Latvių Namuose, Londo

ne, įvyks tradicinis pabaltiečių moterų 
Kalėdinis bazaras, kuriame „Dainava" at
stovaus lietuviams.

Mielus tautiečius prašome talkon!
Lietuviškam stendui labai reikia tauti

nių eksponatų: juostų, pagalvėlių, ginta
ro ir medžio dirbinių bei kitokių įdomių 
dalykų.

Loterijai, kuri visuomet duoda geriau
sią pelną, tinka įvairūs smulkesni daly
kėliai.

Kas gali ir turi gero noro padėti daina- 
vietėms lietuvišką stendą tinkamiau pa
ruošti, prašomi dosniai atsiliepti į mūsų 
prašymą. Kas neturi jokių atliekamų 
smulkmenų, gali paremti ir pinigine au
ka.

Kalėdinių bazarų pelnai skiriami kul
tūriniams ir šalpos reikalams.

Daiktus ir pinigines aukas siųsti Lietu
vių Namų Londone adresu iki lapkričio 
25 dienos.

Iš anksta visiems dėkojame.
„Dainava“

2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

ITALIJA
DAIL. R. VIESULO LAIDOTUVĖS

Romos Prima Porta kapinėse buvo pa
laidotas žymusis lietuvis dailininkas, Lie
tuvių Katalikų Mokslo akademijos na
rys Romas Viesulas. Širdies smūgio ištik
tas, jis staiga mirė lapkričio 7 d. Romoj. 
Viesulo laidotuvių pamaldos įvyko Sal
vator Mundi klinikos koplyčioje. Šventas 
Mišias už velionio sielą koncelebravo 
švento Petro bazilikos kanauninkas prela
tas Ladas Tulaba, Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų Tarybos sekretoriaus pavaduo
tojas prelatas Audrys Bačkis, šv. Kazi
miero popiežiškosios lietuvių kolegijos Ro
moje rektorius prelatas Algimantas Bar- 
kus ir Lietuvių Katalikų Mokslo akade
mijos pirmininkas jėzuitas kunigas prof. 
Antanas Liuima. Pamaldų metu prelatas 
Tulaba kalbėjo apie mirties paslaptį 
krikščioniškojo tikėjimo šviesoje, prisi
minė velionį Romą Viesulą kaip kilnų 
lietuvį ir kataliką, įžymų dailininką, ku
rio garsas yra paplitęs po pasaulį. Prela
tas Tulaba pažymėjo, kad pats velionis 
kadaise yra išreiškęs norą būti palaido
tam Romoje krikščionybės centre, žemė
je, kuri yra arčiau jo tėvynės — gimto
sios Lietuvos. Pamaldų metu angliškai 
žodį tarė šv. Kazimiero kolegijos rekto
rius prelatas Bartkus. Mišių skaitinius 
atliko velionio vyriausias sūnus Tauras. 
Ant karsto buvo uždėta tik ką iš Lietu
vos atvežta žalia rūtų šakelė.

Romo Viesulo laidotuvėse, be artimųjų 
— našlės Jūros Gailiušytės ir trijų vai
kų, dalyvavo Romos lietuviai ir gausūs 
velionio gerbėjai ir bičiuliai kitataučiai.

MIRĖ ELENA JUCIŪTĖ
Rugsėjo 18 d. Bostone, JAV, mirė Ele

na Juciūtė, buv. mokytoja, Sibiro kan
kinė.

Gimusi 19 ji m. rugpjūčio 7 d. Švėkšno
je, Elena Juciūtė 1932 m. baigė Švėkšnos 
Saulės gimnaziją ir studijavo V.D.U. 
gamtos-matematikos fakultete. Išlaikiusi 
egzaminus prie švietimo ministerijos pra
džios mokyklos mokytojos teisėms, nuo 
1935 m. dirbo Panemunėlio pr. mokyklo
je, o vėliau — Papilėje ir Pilviškio vid. 
mokyklos matematikos mokytoja. 1949 
metais buvo sovietų saugumo organų su
imta ir kalinta Lukiškėse. Nuteista Mas
kvoje dešimčiai metų, 1949 m. rugpjūčio 
28 d. buvo išvežta į Taišeto rajoną, Ir
kutsko sr., Sibire, kur dirbo prie miško 
kirtimo, geležinkelio statybos darbų ir 
žėručio 'įmonėje.

1953 metais buvo grąžinta į Lietuvą 
naujam tardymui, kalinta Klaipėdos ir 
Lukiškių kalėjimuose, o 1954 m. gale vėl 
išsiųsta į Sibirą žemės ūkio darbams. 
1956 m. birželio 29 d. jos byla buvo per
žiūrėta ir jai leista grįžti į Lietuvą. Dir
bo Kauno XIV vid. mokykloje iki 1963 
metų, kada sesers iškviesta 1966 metais 
išvyko į JAV.

Apsigyvenusi Bostone, E. Juciūtė daly
vavo liet, išeivijos veikloje ir parašė ke
lias knygas: Sibiro atsiminimus „Pėdos 
mirties zonoje“, romaną „Ąžuolynėlis“ ir 
literatūriškai aptvarkė kitos Sibiro trem
tinės Onos Tamošiūnaitės prisiminimus 
„Igorkos naujamiestis“, rašė išeivijos 
spaudoje.

MIRĖ E. DIKŠAITIENĖ
Lapkričio 6 d. Bremene staiga mirė 

Elžbieta Balšaitytė-Dikšaitienė. Ji buvo 
gimusi 1898 m. spalio 1 d. Lietuvoje.

Liko liūdintis sūnus Kasparas ir marti 
Irena, gyv. Brinkum mieste, Vak. Vokie
tijoje.

MIRĖ JONAS GRYGELIS
Lapkričio 13 d. savo namuose, Eaton 

Hall, Godaiming, Surrey, staiga mirė Jo
nas Grygelis.

Derby
A.A. PETRO BUGAILIŠKIO 

PAVEIKSLŲ PARODA
Gruodžio 1-6 d. vyks a.a. dailininko 

Petro Bugailiškio Lietuvos vaizdų, šiena
pjūtės bei rugiapjūtės paveikslų paroda.

Paroda Derby Guildhall salėje, Market 
Place, yra rengiama ponios G. Bugailiš- 
kienės, kuri po vyro mirties jau pardavė 
keletą paveikslų net į Ameriką, Kanadą 
ir Europos kraštus. Ji kviečia Anglijos 
lietuvius atsilankyti į šią parodą ir pasi
grožėti Lietuvos vaizdais.

R.A.P.

A. STANKEVIČIAUS PLOKŠTELĖ
Muz. Aleksandras Stankevičius Mon- 

trealyje išleido savo kūrybos plokštelę, 
kuri pavadinta „Alexandre Stanke — 13e 
Avenue“. Joje yra moderniškos prancū
ziškos dainos. Leidėjas — „Vilnius Re
cords“.

VISI KELIAI
Škotijos LSS „Vytauto Didžiojo" dr-vės 

dr-ko ir sesių kviečiami, spalio mėn. 24- 
26 d. skautai iš visų Anglijos kampų sku
bėjo į sąskrydlį-sueigą.

Dr-vės dr-kas M. Julius, P. Dzidolikas, 
A. Canty, broliai Albinas ir Justinas Ru- 
gieniai-Rodgers savo transportu sugabeno 
visus į Caldervale Dist. Greyfryers skau
tų būstą. Vienus sultiko Glasgowe, kitus 
Hamiltone ir Motherwell. Vieni atsirado 
penkiadienį rytą, kiti šeštadienį. Skauti
ninkai G. ir V. O'Brien su visu tuzinu 
Londono ir apylinkių skautais, kiti iš 
Reading, Peterborough, Newcastle-Staffs, 
Nottingham, Bradfordo ir Ashbourne.

šeštadienį buvome supažindinti su bū- 
klo šeimininku Škotijos skautų Caldervale 
Dist. Comm. J. Gilmour. Ir čia skautiš
kas draugiškumas — lietuvis škotui spau
džia kairę, — skautiškai.

Šeimininkės Nancy Julius, Onutė Dzi- 
dolik, Katriutė ir Ruth Rugienienė- 
Rodgers visus aprūpino maistu. Sumušti
niai, kava, arbata, mėsa, bulvės, pyra
gai ir t.t... laiks nuo laiko pasirodydavo 
ant stalų, šeštadienį po pietų dr-ko M. 
Julius vadovaujami išsiruošėm iškylon į 
Blantyre Stanley Livingstone Mem. Mu
ziejų. Geros 5 mylios, kas pėsti, dalį kelio 
autobusais, kaip „geriems“ iškylauto
jams pridera. Nors ir lynojant, grįžo išk
vaišę, bet patenkinti, prie karštos arba
tos ir sumuštinių dlalinosi iškylos įspū
džiais.

Pailsėję po pokalbių ir vakarienės visi 
puošėsi ir laukė šokių-disco. Vyresnieji 
aplankė Bellshill Lietuvių Soc. klubą, 
kur turėjo rimtesnių pasitarimų 1987 m. 
stovyklos reikalais ir sekančio suvažiavi
mo tvarka. Grąžę į Greyfryers radome 
dar tebešokančius. Dr-kas M. Julius su 
žmona ir čia parodė savo energiją. Visi 
šoko sušilę. Vakaras praėjo linksmoje 
nuotaikoje. Kol visi pasidarėme pertva
ras ir suradome guoliams vietos, nenuo
stabu kad šnabždesys ir kikenimas girdė
josi iki 2 vai. ryto.

Po įspūdingo šeštadienio, savaime aiš
ku, kad sekmadienio ryte visi žiovavom 
ir labai nenoriai palikome savo miegmai
šius. Gerai, kad šeimininkės neskubėjo 
su pusryčiais, turėjome laiko ir mankštai. 
Sutvarkę miegmaišius ir panaikinę bari- 
kadas-užtVaras, paruošę stalus, 10 vai. 
gavome pusryčius, šeimininkės ragino ge
rai pavalgyti, nes pietus gausime tik po 
pamaldų.

Sekmadienis — svarbiausia suvažiavi-

PAMALDOS
Manchesteryje — lapkričio 30 d., 12.30 

vai.
Leigh — lapkričio 30 d., 16.30 vai.
Nottinghame — lapkr. 30 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — lapkr. 30 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Nottinghame — gruodžio 7 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventry — gruodžio 7 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoje.
Nottinghame — gruodžio 14 d., 11.15 

Židinyje.

ROŽINIS
Rožinis — gruodžio 6 d., 4.30 v.pp„ 

prie švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta 
pasiekiama iš naujosios autobusų sto
ties Nr. 513. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Artinantis Kristaus gimimo šventei, 
melsimės už mūsų vargstančių tautiečių 
Lietuvoje ramybę ir taiką.

N. Narbutienė

GRAŽI KALĖDINĖ DOVANA
„Europos Lietuvio“ ir NKK kasdien nu

plėšiamas 1987 metų kalendorius jau iš
siųstas prenumeratoriams.

Įdomus kalendorius būtų graži kalėdi
nė dovana draugams ir pažįstamiems. Kas 
norėtų gauti daugiau egzempliorių, pra
šom kreiptis į laikraščio administraciją.

Kaina NKK ir „E.L.“ skaitytojams 4 
svarai, Amerikoje gyvenantiems 6 dol.

KALĖDINIS BALIUS 
SODYBOJE 

ĮVYKS 
LAPKRIČIO 29 D.

Pradžia 20 vai. Pabaiga vidurnaktį 
Veiks bufetas.

Įėjimas nariams 3.50 sv., 
svečiams 4.50 sv.

Šokiams pasikeisdamos gros 
dvi kapelos 

„Duongalvio“ ir ,Laiko eikvotojų“.
Visi kviečiami atsilankyti.

ŠKOTIJON...
mo diena. Po pusryčių turėjome susipa
kuoti, sutvarkyti salę, ruoštis sueigai, 
Įžodžiams, laužo pasirodymams ir t.t.... 
Prieš 1 vai. visi buvome uniformuoti ir 
laukėme svečių-rėmėjų. 2-rai valandai 
žygiavome į bažnytėlę-koplyčią, kur visi 
vos sutilpome. Kun. J. Andriušius-Mc. 
Andrew laukė visų su švelniai glostančia 
ranka ir gražiu žodžiu. Pamaldom suva
žiavo būrys tėvelių ir rėmėjų, Škotijos 
lietuvių skyriaus ir klubo pirmininkas 
J. Bliūdžius su žmona, valdybos narių, 
horistų, t.y., daug matytų veidų. Po pa
maldų visi kviečiami 'į būstą pietų. Kun. 
Andriušiui palaiminus stalus, susėdome 
apie 80. Skautukai skubėjo valgyti ir ruo
šėsi Iškilmingai sueigai. IšSirikiuojam. 
Įnešamos vėliavos. R-no Vadas s. S.B. 
Vaitkevičius iškviestas tarti žodį, dėkoja 
už puikų priėmimą. Giria visas įdėtas 
pastangas, ruošiant šlį suvažiavimą. 
Džiaugiasi, kad skautai susilaukė tokio 
gausaus būrio rėmėjų. J. Bliūdžius žada 
visuomet remti skautus ir jaunimą. Seka 
Įsakymai, 3 sesės ir 2 broliai duoda pa
tyrusių skautų Įžodžius ir pakeičia savo 
geltonus kaklaraiščius į gražius vyšni
nius. Skautininkės G. O'Brien ir V. Gas- 
perienė užriša sesėm naujus kaklaraiš
čius ir mazgelius. Svečias Dist. Comm. 
Gilmour savo sveikinime prisipažino, kad 
iki 1985 m. nežinojęs, kad D. Britanijoj 
veikia ir lietuviai skautai. Suprantąs mū
sų vargus, nes puikiai esąs P. Dzidoliko 
ir M. Julius informuotas apie lietuvišką 
veiklą. Stengsis, kad mūsų byla būtų pa
judinta Tarptautiniam Skautų Biure. Pa
linki mums sėkmės skautavime.

Pradedant laužą, suvažiavimų tradici
ja, degame 3 žvakutes. Vieną, (skautų 
obalsis) Dievui — uždega kun. J. An- 
driušius, Tėvynei — Katriutė ir Artimui 
— Comm. J. Gilmour. Laužą praveda se
sė H. Pilcher ir brolis S. Beach. Su dai
nom, šūkiais, juokais ir madų pasirody
mais. Laikas bėga, visai sutemo. Sustoję 
sudainuojam Lietuva brangi, susikabi- 
nam rankom paskutiniam Ateina Naktis 
ir Labanaktis visiems iki kito karto.

Londoniškiai išvažiuoja tą patį vakarą, 
kiti pirmadienio rytą, o keli palieka net 
iki antradienio. Visų iš Anglijos atkelia
vusių vardu padėka skautams, Škotijos 
skautų tėveliams ir rėmėjams už globą, 
transportą ir vaišingumą.

Spaudžiu kairę ir budėkime kartu!

Sesė Janina

PASAUL YJJE
— Penki sovietų kariuomenės Afganis

tane dezertyrai, kurie apie 6 metus išbu
vo afganų nelaisvėje, atvyko 'į Kanadą. 
Sovietai reikalauja jų išdavimo. Jais rū
pinasi Kanados ukrainiečių draudija.

— Vakaruose sukėlė didelį nusistebė
jimą gražus sovietų valdžios pasielgimas. 
Jie leido 1984 m. pabėgusiems į Švediją 
estams Valdui ir Leilai Randpere atsiim
ti Taline paliktą savo trejų metų dukrelę 
Kaišą.

— Praėjusią savaitę, apšaudomas sar
gybinių, į Vakarų Berlyną perbėgo Rytų 
vokietis. Šokdamas nuo mūro sienos, nu
silaužė koją.

— Sovietų savaitrašty „Literaturnaja 
Gazieta“ buvo išspausdintas straipsnis, 
kuriame vienas Omsko darbininkas aiš
kino, kad reikia viešai skelbti nusikalti
mų statistiką. Nusikaltimų slėpimas ne
padės nugalėti tą blogį.

— Būdamas Bangladeše, Popiežius iš
lipo iš jam skirto specialaus šarvuoto au
tomobilio ir pabandė važiuoti rikšos dvi
račiu.

— Kaip Vakaruose sakoma, Kremlius 
pradėjo privačią revoliuciją. Vyriausias 
Sovietas pravedė įstatymą, kuriuo bus 
leidžiama 29 skirtingus individualius dar
bus privatizuoti. Privatūs asmenys galės 
atidaryti mažas kavinėles, siuvyklas, 
plaukų kirpimo salonus, mašinų taisymo 
garažus ir pan. Manoma, kad ir gydyto
jams bus leidžiama privati praktika. Da
bar, išskyrus kolūkiečius, kurie turi pri
vačius žemės plotelius, tik apie 100 tūks
tančių žmonių turi teisę privačiai dirbti. 
Manoma, kad kitais metais tas skaičius 
pakils iki 3 milijonų. Sov. Sąjungoj iš vi
so yra 280 milijonų gyventojų.

— Įvairiuose Lenkijos miestuose įvyko 
demonstracijos minint Lenkijos nepri
klausomybės paskelbimo 1918 m. sukaktį. 
Varšuvoje demonstrantai, daugiausia jau
nimas, skandavo šūkius už laisvąją pro
fesinę sąjungą Solidarnosc. Krokuvoje 
milicija sulaikė kelias dešimtis jaunuo
lių. Sulaikytųjų tarpe buvo taip pat žy
musis opozicijos veikėjas Močulskis. Gat
vėse patruliavo milicininkai, kurie tačiau 
vengė susirėmimų su demonstrantais.

— V. Vokietijos policija pranešė, kad 
praėjusią savaitę netoli Fuldos į Vakarus 
perbėgo jaunas R. Vokietijos aviganis.
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