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0 JEIGU TAI TIESA?..
INFORMACIJOS SPRAGOS IR 
SOVIETINĖ DEZINFORMACIJA

Neseniai Vakarų spaudoje buvo pasi
rodžiusi nepatikrinama žinia, kad Černo- 
bilyje už atsisakymą dirbti buvo sušaudy
ti 12 estų. Sovietiniai sluoksniai tą žinią 
tuojau išjuokė. Kai kas mano, jog tai bu
vo sąmoninga tų pačių sluoksnių dezin
formacija, kad galėtų suniekinti slaptus 
žinių kanalus ir sukelti jais nepasitikėji
mą.

Šiuo klausimu neseniai švedų dienraš
tyje Svenska Dagbladet (XI. 18) pasisa
kė žurnalistas Ingmaras Lindmarkeris, 
buvęs korespondentas Maskvoje ir gerai 
susipažinęs su pavergtojo Pabaltijo reika
lais.

„Jokia sostinė nestovi arčiau Stokhol
mo, kaip Talinas. Važiuodamas iš Mask
vos j Taliną, niekad nejausdavau stiprės^ 
nio artumo. Tarsi matyčiau okupuotą 
Stokholmą“.

„Sunkiai išreiškiamas įspūdis. Estai — 
panašūs į švedus, kaip suomiai ar norve
gai. Gatvės vaizdas nerusiškas. Mokslei
viškos kepuraitės, konditerijos, Vakarų 
Europos kultūros bruožai. Bet kraštas už
kariautas“.

Taip vaizduoja Estiją žurnalistas, ją 
matęs savo akimis, pažįstąs jos tikrovę. 
Todėl jam labai rūpi, kad jo krašto spau
da per mažai rašo apie pavergtuosius kai
mynus. Sunkumai gauti patikimų žinių ir 
sąmoningi iškraipymai, dezinformacija 
reikalus dar labiau pagadina.

Gal pastebėjote žinutę? — klausia žur
nalistas. Daugelyje laikraščių pasirodė tik 
kelios eilutės, kad dvylika estų buvę su
šaudyti praėjusią vasarą už atsisakymą 
dirbti Cernobilyje. Jei dvylika asmenų 
kaimynų krašte sušaudoma, tęsia auto
rius, tai turėtų sukelti didžiules antraš
tes ir pasipiktinimą. Tačiau pagal griež
tą žinių vertinimo tvarką iš pranešimo 
beliko žinutė, nes šaltiniai buvo nežino
mi ir nebuvo sušaudytųjų pavardžių.

Be to, Vakarų žinių tarnybos nepasitiki 
išeivių perduodamomis žiniomis, reika
lauja atskleisti jų šaltinius, kaip tai įpras
ta laisvose šalyse. O kai slaptai perduota
me pranešime pasirodo pavardės, tada 
jau keliamos kitokios abejonės: ar jas pa
skelbus nenukentės paminėtieji bei jų ar
timieji?

Lindmarkeris pažymi, kad žinių apie 
pasipriešinimo sąjūdį ar sovietinį smurtą 
dažnai neįmanoma įprastiniais būdais pa
tikrinti. Ir tai labai padeda sovietams 
skleisti dezinformaciją.

Švedijos estai šiuo metu turi naujų 
žinių, kad tėvynėje spartinamas rusini
mas, aštrėja cenzūra, pastaruoju metu 
įsigaliojo nauji slapti nuostatai, kurie lei
džia be teismo siųsti į priverčiamuosius 
darbus tuos, kurie laikomi režimo prie
šininkais. Tie patys šaltiniai teigia, kad 
visa Gorbačiovo „viešumo“ kampanija 
tėra noras apgauti Vakarus, viena mil
žiniška klastotė.

Švedijos estai pasakoja, kad žinios iš 
tėvynės juos pasiekia su slaptai išveža
mais mikrofilmais, daugiausia per Suomi
ją. Tačiau filmelė be autoriaus, iš nežino
mo siuntėjo, labai netikras šaltinis, pa
stebi korespondentas. Todėl visos tos ži
nios pasilieka tikėjimo ir įspūdžio daly
kas.

Atvykusieji iš Pabaltijo pasisvečiuoti 
Švedijoje stebisi, kad švedai tvirtai remia 
laisvės sąjūdžius Afganistane, Čilėje, Eri
trėjoje, Pietų Afrikoje, bet nieko nedaro 
dėl Estijos, Latvijos, Lietuvos. Todėl 
klausiama, ar Švedija visiškai pamiršusi 
Pabaltijį, kurio okupaciją pirmiausia pri
pažino.
švedas žurnalistas mėgina pateisinti sa

vo tautiečius ir savo pastabas baigia tokiu 
klausimu: „ O gal taip yra dėl to, kad 
švedai nedrįsta pasitikėti žiniomis iš Es
tijos, nemaloniai veikiami iš abiejų pusių 
ir bijodami, kad nereikėtų užimti pozici
jos. Bet pagalvokite: o jei dvylika šiau
riečių iš tikrųjų buvo sušaudyti už atsi
sakymą dirbti radioaktyviame pragare?" 

Taigi, o jei tai tiesa?! J. Vd.

MIRĖ M. LAURINAITIS
Spalio 30 d., po ilgos ligos, Sao Paulo 

ligoninėje mirė Meldutis Laupinaitis.
Po Antrojo pasaulinio karo atvykęs į 

Braziliją, visą laiką kovojo prieš sovieti
nį genocidą Lietuvoje ir kituose okupuo
tuose kraštuose. Lietuviškai parašęs kny
gą „Aš kaltinu“.

Mieli Broliai ir Seserys
Artėjanti Kristaus gimimo šventė ir 

Naujieji Metai vėl teikia man progą 
prabilti į Jus. Tos dvi šventės yra lyg 
koks slenkstis, kuris perveda mus į 
naują laiko tarpsnį — 1987 metus.

Malonu Jus sveikinti ir linkėti, kad 
ateinantieji metais būtų mums ir vi
sai mūsų tautai dvasinio atsinaujinimo 
ir dieviškos paguodos laikas.

1987 metais švęsime Lietuvos Krikš
čionybės jubiliejų. Jubiliejaus iškil
mių aidai, ypač iš Romos, pasklis po 
visą pasaulį ir visiems plačiu mastu 
primins, jog Lietuva tebėra gyva ir iš
tikima Kristui. Tai ir mus pačius dva
siškai sustiprins ir nuteiks naujiems 
žygiams. To visa širdimi ir linkiu, 
sveikindamas Jus sulaukusius Kalėdų 
ir Naujųjų Metų.

Negaliu pamiršti savo ilgų bei toli
mų kelionių, lankant pasaulio lietu
vius. Esu dėkingas Dievo Apvaizdai, 
kad, palyginti trumpu laiku, galėjau 
aplankyti beveik visus kraštus, kur gy
vena šiek tiek lietuvių. Malonu buvo 
sueiti į glaudų kontaktą su organizaci
jomis, bei paskirais asmenimis, su dva

AJdMINQU ^AUJUJU įMETU.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE 

ŠVENTOJO SOSTO 
PRANEŠIMAS

Ryšium su gaunamais paklausimais dėl 
Vilniaus arkidiecezijos, Lietuvos Pasiun
tinybė prie Šventojo Sosto praneša, kad 
p. S. Lozoraitis jr., atstovas Vatikane, tuo 
klausimu neduos interviu.

Šia proga yra naudinga prisiminti, kad 
Vilnius buvo šešis šimtų metų Lietuvos 
sostinė ir tiktai devyniolika metų svetimų
jų rankose.

1939 Įm. teisėtai ir teisingai/vėl prijung
tas prie Lietuvos teritorijos, Vilniaus 
miestas net ir sunkios sovietinės okupaci
jos metu liko lietuvių tautos dvasinio bei 
kultūrinio gyvenimo centru ir senos Lie
tuvos valstybės simboliu.

Vilniaus klausimu, Lietuva visad laikė
si didelio nuosaikumo, niekad nepavarto
dama jėgos ir niekad nesulaužydama tarp
tautinių Nutarčių.

Kada šventasis Sostas ras galimu su
tvarkyti Vilniaus arkidiecezijos adminis
tracinę priklausomybę, visa lietuvių tau
ta, krašte ir užsienyje, nepaprastai įver
tins šį istorinį laktą.

Didžiajai Lietuvos Krikšto sukakčiai 
artėjant, reikia ją galiniai prasmingiau 
bei iškilmingiau paminėti ir parodyti pa
sauliui ne tiktai mūsų tautos giliai įsi
šaknijusią krikščionybę, bet ir jos pri
klausomumą bendrai vakarų Europos 
krikščioniškajai kultūrai.

Roma, 1986 m. lapkričio mėn. 25 d.

MIRĖ A. LAIKCNAS

Aleksandras Laikūnas, buvęs „Dirvos“ 
redaktorius, mirė lapkričio 22 d. Cleve- 
lande. Palaidotas lapkričio 26 d. 

Nuoširdžiai sveikinu 
visus lietuv ius ir jų šeimas, 

linkėdamas linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevlčius, MIC.

sine kraštų vadovybe ir asmeniškai su
sipažinti su pasaulio lietuvių gyveni
mu bei jų pastoracinėm problemom. 
Dėkoju visiems, kurie taip nuoširdžiai 
mane priėmė ir globojo.

Džiugu, kad visuose kraštuose lie
tuviai yra gražiai įsikūrę, gerai susi
organizavę, turi gerą vardą ir yra ap
tarnaujami pasišventusių lietuvių ku
nigų. Dėka glaudaus dvasiškių ben
dradarbiavimo su lietuviškom organi
zacijom visur, pagal vietos sąlygas, 
yra nuoširdžiai puoselėjamos krikš
čioniškos ir tautinės vertybės, stengia
masi pagelbėti pavergtai tautai. Ypa
tingai malonu pabrėžti, kad kiekviena
me krašte iš jaunosios kartos ateina į 
mūsų gyvenimą sumanių veikėjų ir 
energingų vadų, įnešančių naujų idė
jų ir optimizmo.

Kiekvieno krašto lietuviškos ben
druomenės turi savitų pastoracinių 
problemų. Tačiau viena, visiems dau
giausia rūpesčio sukelianti, yra stoka 
stojančių į dvasinį luomą. Visur gir
dėjau tą patį nuogąstingą klausimą: 
kas pakeis mūsų pensijos amžiaus ar-

PADĖKA D. BRITANIJOS LIETUVIAMS
Džiaugsmingai noriu Jums visiems 

padėkoti už parodytą meilę Vasario 
16 Gimnazijai. Taip trumpu laiku Jū
sų visų sutelktos aukos, o tai yra apie 
3000 svarų, įrodė Salzburge lietuvių 
veikėjų paskelbtos rezoliucijos tikru
mą, kad Vasario 16 Gimnazija yra vi
so laisvojo pasaulio lietuvių švietimo 
institucija ir visų geros valios lietuvių 
visokeriopai remtina. „Europos Lietu
vis“ Nr. 35. rugsėjo 11 d. paskelbė 
Britanijos lietuviams atsišaukimą, kad 
„rugsėjo mėnuo tebūnie Gimnazijai 
paremti vajaus mėnuo“. Tame pačia
me numeryje išspausdino ir informa
cinį straipsnį apie Vasario 16 gimna
ziją: „Sunkią naštą daug rankų kelia“, 
o ne tik kelia, bet ir ją neša. Stebėjau 
ir Dievui dėkojau, kad mes lietuviai 
esame geri ir dosnūs, mokame atida
ryti ne tik burną, bet ir širdį bei pini
ginę, kai suprantame reikalą. Per še
šis „Europos Lietuvio“ numerius bu
vo skelbiama, kiek kurią savaitę su
plaukė aukų. Aukojo ne tik pavieniai 
aukotojai, bet ir Klubai ir Bendrijos. 
Vien šv. Kazimiero Klubo nariai su
aukojo per 300 svarų ir yra pasiryžę 
dar daugiau sutelkti. Džiaukimės, kad 
mes mokame didelę — betgi labai 
mielą — naštą nešti mūsų visų ranko
mis.

1987 metų vasario 14 dieną bus iš
kilmingai pašventintas Vasario 16 
Gimnazijos berniukų naujas bendra
butis. Dabar Gimnaziją lanko iš 12 
valstybių lietuvių vaikai. Būtų labai 
įspūdinga, kad pašventinimo iškilmė
je dalyvautų iš tų kraštų lietuvių at
stovai. Todėl jau dabar visus nuošir
džiai kviečiame.

Salzburge lietuvių veikėjų suvažia

Lietuviai,
tėjantį kleboną? Negalima sakyti, 
kad lietuvių kilmės jaunimas būtų in
diferentiškas dvasinėm vertybėm ir 
aukos'gyvcnimui. Ne. Problema glūdi 
greičiau čia, kad vieni nesiryžta dary
ti visam gyvenimui įsipareigojimų, o 
kiti įstoja ne į lietuvišką, o vietinę 
diecezijos seminariją ar nelietuvišką 
vienuolyną.

Jaunas kunigas, išauklėtas be gyvy
binio ryšio su lietuviška bendruomene, 
nebemato reikalo ir nejaučia pareigos 
dirbti lietuviškoje pastoracijoje. Jau 
šiuo metų nebeįmanoma rasti lietu
vio kunigo visoms lietuvių parapijoms 
ar misijoms. Artimoje ateityje visa ei
lė mūsų lietuviškų parapijų turės ne 
lietuvį kunigą, bus uždarytos ar per
leistos kitos tautybės tikintiesiems.

Tautiniai susipratusių kunigų per 
naktį neprisiauginsime. Turime ieškoti 
būdų, kad rastume lietuviškoje pasto
racijoje dirbančių. Viena iš galimybių 
yra pastovūs diakonai. Pastovus dia
konas su pensininko ar net ne lietuvio 
kunigo pagalba galėtų sėkmingai va
dovauti lietuviškai parapijai ar misi- 

vime buvo nutarta ir E.L. Nr. 32 pa
skelbta: „Europos Lietuvis“ ir Vasa
rio 16 Gimnazija yra du lietuvybės 
centrai Europoje, kuriuos visi privalo
me išlaikyti. Mums visiems Europoje | 
būtų didelis kultūrinis nuostolis, jeigu 
„Europos Lietuvis“ skurstų, vos kvė
puotų arba visai užgestų. Tegu nebū
na nei vienos lietuviškos šeimos, ku
rios kas savaitė nelankytų „Europos 
Lietuvis“. Dėl jo prenumeratos tikrai 
nė vienas ubagais neišeisime.

Su Dievo pagalba tegul mūsų visų 
rankos visas naštas lengvai neša.
Tėvas Alfonsas Bernatonis, OFM Cap.

Vasario 16 Gimnazijos Kuratorijos 
valdybos pirmininkas 
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

proga visus geros valios lietuvius 
nuoširdžiai sveikina.

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d'Affaires

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

M
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jai: sakyti pamokslus, krikštyti, tuok
ti, laidoti ir t.t. šiuo metu pastovių 
diakonų idėja lietuvių tarpe dar tebė
ra palyginus svetima, kai tuo tarpu 
amerikiečių pastoracijoje jau dirba 
per 7000 diakonų.

Lietuvos krikščionybės jubiliejus 
mum teikia išskirtiną progą rimtai pa
mąstyti esminius mūsų išeivijos reli
ginius ir tautinius klausimus, o Dievo 
Tarno arki v. Jurgio Matulaičio beat- 
fikacija skatina prašyti jo pagalbos, 
kad jis, taip sėkmingai vadovavęs Lie
tuvos bažnytinės provincijos įkūrimui 
savo užtarimu padėtų ir mums iš
spręsti lietuviškos pastoracijos išeivi
joje problemas.

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

LIETUVOJE
Susirūpinimas Kuršių mariom

Sovietų „Literaturnaja Gazieta“ pa
skelbė žymių Lietuvos kultūros veikėjų 
laišką, kuriame reiškiamas didelis susi
rūpinimas dėl Dujų pramonės ministeri
jos pradėto naftos ir dujų šaltinių ieškoji
mo Kuršių mariose. Laišką pasirašė ir ke
li žymūs rusų rašytojai.

Pajūrio, kuriame lankosi daug atosto
gautojų, o, be to, ir milijonai paukščių 
randa laikiną prieglaudą, užteršimas ne
pateisintų pramoninės naudos.

Mažeikių naftos rafinavimo įmonės per 
tris mėnesius eksportui pagamino 750.000 
tonų įvairių degalų. Taip pat pradėta 
eksportuoti bitumą. Kol kas ten gami
nama penkių rūšių naftos produktai.
Mirė rašytojas K. Korsakas

Lapkričio 22 d. mirė Mokslų Akademi
jos akademikas rašyt. Kostas Korsakas, 
78 m. amžiaus. Karo metu buvo pasitrau
kęs į So v. Sąjungą. Sugrįžęs profesoriavo 
Vilniaus universitete, vadovavo Rašytojų 
sąjungai.
Medžiaga apie J. Tumą-Vaižgantą

Lietuvos literatūros muziejaus ben
dradarbiai, rinkę medžiagą apie lietuvių 
literatūros klasiką J. Tumą-Vaižgantą, 
muziejaus fondus papildė daugiau kaip 
šimtu eksponatų.

DINGO ŠVEDŲ PROFESORIUS
Švedijos policija pranešė, kad Baltijos 

jūroje netoli Stockholmo dingo profeso
rius Svante Oden, išradėjas naujo prie
taiso svetimiems povandeniniams laivams 
sekti.

62 metų amžiaus profesorius, norėda
mas išbandyti savo išradimą, buvo išplau
kęs 10 metrų ilgio laivu į Baltijos jūrą. 
Po dviejų dienų jo laivas buvo rastas jū
roje, bet be profesoriaus ir be jo bandytų 
slaptų prietaisų.
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LIETUVOS KRIKŠTO
(Tęsinys Iš pr. numerio)

.V'
VIII. Lietuvos krikštytojai )— ne lenkai, 

o Jogaila ir Vytautas

Šios paskaitos rėmuose neįmanoma per
žiūrėti pagal šaltinius visus Jogailos žy
gius ir veiksmus. Tačiau reikėtų bent 
trumpai paliesti jo laikyseną Lietuvos 
krikšto atžvilgiu. Jis teisingai nujautė, 
jog mūsų tauta priėjo neišvengiamą isto
rijoje kryžkelę: ilgiau likti pagoniška sa
la krikščioniškoje Europoje nebebuvo ga
lima; reikėjo atsiverti Rytų ar Vakarų 
krikščionybei. Ką daryti? Nieko neveikti 
ir pasiduoti likimo valiai? Arba neatleisti 
vadžių ir patiems kreipti tautą, kur ge
riau atrodys?

Nereikia pamiršti, kad 1383 m. rug
pjūčio mėn. kryžiuočiai, padedant Vytau
tui, buvo pasiekę Trakus ir net juos trum
pam laikui užėmę. Sekantį pavasarį jie 
vėl atsidangino iki Kauno ir ten pasista
tė tvirtovę Marienwerderį. Ne mažas tu
rėjo kilti Lietuvoje išgąstis ir susirūpini
mas, nes niekas negalėjo žinoti, ką atneš 
rytojus. Todėl pradėdami su lenkais dery
bas, lietuviai padarė gudrų politinį ir re
liginį posūkį. Tuo jie ėmė statyti prieš 
kryžiuočius stiprų apsigynimo mūrą ir 
sykiu kasėsi po jų misijos ideologiniais 
pamatais, grėsdami pačiai jų egzistenci
jai. Sekantys dešimtmečiai parodė, kad 
lietuvių buvo teisingai pramatyta, nors 
kryžiuočiai dar bandė visokiais būdais 
priešintis tam neišvengiamam likimui.

Neteisinga tvirtinti, kad Jogaila Krė
vos aktu išdavė Lietuvą, už karališkąją 
karūną ją parduodamas Lenkijai. Dar per 
daug priklausome nuo tendencingos len
kų istoriografijos. Jau XV amžiuje len
kai žiūrėjo ‘į Krėvos aktą kaip į tikrą 
abiejų valstybių į vieną susijungimą. To 
tačiau nematyti nei pačiame akto tekste, 
nei abiejų pusių laikysenoje Lietuvos 
krikšto metu.

1385 m. Žolinės išvakarėse surašytas 
Krėvos aktas nėra jokia dvišalė sutartis, 
o tik lietuvių lenkams duota deklaracija 
apie sąlygas, kuriomis Jogaila sutinka 
tapti jų karalium. Deklaracijoje kalbama 
apie Lietuvos su Lenkija bendradarbiavi-

NORMALUS KALĖDŲ RYTAS
■v

Tų metų Kūčių vakaras buvo sujung
tas su Kristaus gimimo švenčių džiaugs- 
'mū, kokio aš dar niekuomet nepergyve
nau. Jau po pietų buvau pašauktas į ma
žą kaimeli, kurio vienintelė gatvė skendo 
giliame sniege. Į Darrowby grįžau jau 
tamsoje. Aplink turgaus gatvę, mažos 
krautuvėlės spindėjo šventiniais papuo
šalais, o langų šviesa metė malonius, gel
tonus spindulius ant sumindžioto grindi
nio sniego. Žmonės, prisidengę galvas ir 
veidus iki pat nosies galiuko, skubėjo su 
paskutiniais apsipirkimo rūpesčiais.

Einant girgždančiu sniegu ir prie skam
bančių bažnyčios varpų, mane pagavo 
stebuklinga Kalėdų švenčių paslapties 
banga. Taika žemėje ir gerovė žmonė
ms! Tą vakarą tie žodžiai, kaip niekuo
met, man buvo reikšmingi. Jutau, kad ir 
aš esu tos mažos harmonijos dalelė, kad 
Darrowby ūkininkai, gyvuliai ir aš pats, 
esame rūpestinga ir šilta visuma. Vienu 
žodžiu — nuotaika buvo puikiausia.

Elena jau miegojo. Užsiklojęs, atsigu
liau šalia jos, vis dar pagautas kalėdinio 
svaigulio. Sekančią dieną daug darbo ne
bus. Galėsime ilgiau miegoti, gal iki de
vynių ryto, rasdami poilsio pertrauką 
mūsų gyvenimo darbo dienose.

šeštą vai. ryto suskambo telefonas. Me
talinis, aiškus balsas kalba man:

„Ar čia veterinorius?“.
„Taip, čia Herriot“, sumurmėjau aš.
„Čia Brown, Willet Hill. Mano karvė 

serga. Esate skubiai reikalingas“. Tik 
tiek. Išgirdau telefono ragelyje „klikt“.

Atsigulu ant nugaros ir spoksau į lu
bas. Taip, juk šiandieną Kalėdos. Tai die
na, kai aš pasauliui trumpam atsuku nu
garą ir skrajoju kalėdinėje nuotaikoje. 
Nesitikėjau susilaukti tokio niekšo, ku
ris mane sugrąžintų į tikrovę. Ir tai be 
jokio atsiprašymo ir apgailestavimo. Net 
jokio — „man labai gaila, kad Tamstą 
prikėliau“ — ar ką nors panašaus, be 
jokių „linksmų Kalėdų“ pasveikinimo. Jis 
buvo kietas.

Mr. Brown laukė manęs tamsiame kie
me. Nepasakė jis „labą rytą“, tik kiek 
linktelėjo, parodydamas galva daržinę. 
„Ten ji yra“. Tylėjo jis, leidžiant man 
švirkštą, prakalbėdamas tik dedant man 
bonkas.

„A'š jums paskambinsiu, jeigu iki va
karo nebus geriau. Tiesa, ta sąskaita, ku

mą, savotišką iš vien ėjimą abu kraštus 
liečiančiuose reikaluose. Centrinis tuo 
klausimu pasisakymas yra, kad „Jogaila 
pažada savas Lietuvos ir Rusijos žemes 
,perpetuo applicare“ Lenkijos karalystei'“. 
Jau daug rašyta apie tą žodelį .applicare“. 
Čia krinta į akis, jog buvo parinktas ne 
koks nors eilinis uniją išreiškiąs veiksma
žodis, kaip unire, iungere, incorporare ar 
panašiai, o gerokai retesnė forma „appli
care“, t.y. „prišlieti“. „Applicare“ yra 
tarp kitko laivininkystėje vartojamas ter
minas — laivą prie kranto prišlieti, .pri
švartuoti“, kaip kartais sakoma. Ar tik tai 
nebus, lietuviams reikalaujant, specialiai 
parinktas žodis, kuris reikštų ne visišką 
įsijungimą ar susijungimą, o tiktai papras
tą prisišliejimą, nė kiek neprarandant tu
rimo savitumo, tarsi Lietuva, iki tol plau
kiojusi kaip laivas plačioje audringoje 
jūroje, būtų suradusi užuovėją Lenkijos 
pakrantėse? Kad Jogaila ir patys lenkai 
į tą susijungimą tuomet nežiūrėjo kaip j 
susiliejimą į vieną valstybę, matyti jau 
iš to, jog Jogaila tapo karalium tiktai 
Lenkijai, o Lietuvai liko jos vyriausiuoju 
kunigaikščiu — „Lituaniae princeps su- 
premus“, kaip rašoma lenkų kanceliarijos 
paruoštų Jogailos dokumentų intitulacijo- 
je.

Kitas lenkų istoriografijoje tendencingai 
aiškinamas punktas yra lenkų rolė, krikš
tijant Lietuvą. Istorikus klaidino ir tebe- 
klaidina Dlugošo Kronikos grubūs netiks
lumai. Jis linksta perdėtai pabrėžti kara
lienės Jadvygos nuopelnus (kad jų ma
žiau tektų Jogailai!) ir jos iniciatyvai 
priskiria krikščionybės į Lietuvą įvedimą. 
Ji su Jogaila, lydima aukščiausių bažnyti
nių dignitorių, nuvykus į Vilnių, ten rū
pinusis lietuvių krikštijimu, vyskupijos 
įsteigimu, aprūpinus liturginiais rūbais ir 
knygomis pirmąsias bažnyčias ir t.t.

Bendralaikiai šaltiniai liudija, kad Jad
vyga Lietuvos krikšte visiškai nedalyva
vo; neatvyko į Vilnių nei Gnezno arki
vyskupas, nei žymiausieji karalystėje 
Krokuvos ir Poznanės vyskupai. Karalie
nė Jadvyga tuo metu lankėsi Lvove, Uk
rainoje. O minėtieji įtakingieji vyskupai 
arba ją lydėjo arba liko namie. Kad to
kiam vyksmui, kaip karaliaus gimtojo

rią gavau pereitą mėnesį, buvo labai 
aukšta“.

Tai pasakęs, jis nusigrįžo ii' skubiai 
nuėjo link namų. „Nei ačiū, nei sudiev“. 
Tik skundas ir pranešimas — jeigu bus 
reikalas, jis mane atitrauks nuo žąsies 
kepsnio. Mr. Brown visiškai nuslopino 
mano šventinę nuotaiką, lyg pildamas ki
birą vandens ant mano galvos.

Lipanlt laiptais 'į kambarį, mane pasi
tiko Elena.

„Man labai gaila Jim“, pasakė ji, „bet 
dar yra vienas svarbus reikalas: senis 
Mr. Kirby. Jis susirūpinęs savo ožka“.

Jo namas stovėjo vieno kaimo slėnyje. 
Mr. Kirby manęs laukė prie vartelių.

„Alio, jaunuoli“, pasveikino jis. „Man 
labai gaila, kad tokį ankstyvą rytą turė
jau jus prikelti, ir tai dar Kalėdų dieną. 
Bet mano Daratai blogai einasi“.

Mr. Kirby atvedė mane į lentomis ap
kaltą gardelį. Išgąsdintom akim stovėjo 
didelė, balta ožka.

Tiriant ją akimis, ji drebėjo ir su 
dusuliu kosėjo, lyg kažką prarijusi. Man 
nieko kito nebeliko, kaip tik giliai į nas
rus įsmeigti savo pieštą. Iš tikrųjų ten bu
vo kažkas. Jutau, bet negalėjau nutverti. 
Pagaliau kreipiausi 'į ūkininką:

„Žinote, truputį keistoka. Nasrų gale 
jaučiu minkštą medžiagą. Tikrovėje gal
vojau apie šakelę, ar kokį kitą aštrų daik
tą. Bet, jeigu ten medžiaga — kas ją ten 
taip stipriai laiko, kodėl ji neprarijo?“

Man taip kalbant, ožką pagavo kosu
lys, kuris, atrodė, perplėš ją pusiau.

Dar kartą atidariau nasrus. Po liežuviu 
pamačiau mažą, tamstĮ raištį.

„Dabar matau, kas tą daiktą laiko. 
Aplink liežuvį yra apsukta virvelė“, pa
sakiau aš.

Atsargiai patraukiau pirštu. Tai nebu
vo virvelė. Man tęsiant, atrodė kaip gu
ma. Netrukus pasirodė pasipriešinimas. 
Tačiau aš traukiau toliau į dienos švie
są. Nebuvo pabaigos, daugiau kaip pusė 
metro. Tačiau galų gale, daiktas gulėjo 
ant grindų.

Mr. Kirby griebė, pakėlė į viršų ir su
šuko:

„O tu, mielas dangau! Juk tai mano 
vasarinės apatinės kelnės!“

„Jūsų, taip?“
„Žmona prieš metų pabaigą viską pa

grindinai sutvarkė ir nežinojo, ar jas

EUROPOS LIETUVIS

PAULIUS RABIKAUSKAS

VEIKĖJAI
krašto krikščionybei laimėjimas nebuvo 
iškilmingos Bažnyčios atstovų palydos, 
kai tuo tarpu karalių iš Lenkijos atlydė
jo nemažas skaičius žymių pasauliečių 
dignitorių ir valdininkų, manau, galima 
tiktai tuo paaiškinti, jog pats Jogaila są
moningai taip sutvarkė, kad, įvedant į 
Lietuvą krikščionybę, nedalyvautų nei ka
ralienė, nei metropolitas, nei kiti atsakin
gi Bažnyčios Lenkijoje dignitoriai. Kara
lius į Vilnių pasiėmė tiktai krikšto apei
goms atlikti reikalingų kunigų. Juos ly
dėjo vienas nežymus vyskupas, pramaty
tas pirmuoju krikštą priėmusių lietuvių 
vyskupu. Į Lietuvą krikščionybę įvesti 
turėjo ne svetimieji, bet patsai krašto 
valdovas ir kunigaikščiai. Tam jie jau 
Krokuvoje priėmė krikštą. Dėl to ir buvo 
reikalauta visiško atsiribojimo nuo Len
kijos dvasiškijos, gal net grasinant atsi
mesti nuo Krėvos akto.

Lig šiol beveik nebuvo paminėtas Vy
tautas. Kurgi jis buvo Lietuvos krikšt: 
metu? Jis 1387 m. pradžioje su kitais da
lyvavo Lietuvos krikštijime ir yra mini 
mas tuo metu duotuose Vilniuje Jogailo- 
dokumentuose, bet tik kaip Gardino ku 
nigaikštis. Tačiau karalius Jogaila, ma
tyt, jau tuomet į jį žiūrėjo kaip į Kęstučio 
įpėdinį. Vykdamas iš Krokuvos į Vilnių, 
Jogaila specialiai pasuko įLucką, kur su
sitiko su ten apsistojusiu Vytautu, ir abu 
pusbroliai keliavo drauge į Vilnių.

Vytauto rolė Lietuvoje ‘įgijo pagrindi
nės reikšmės po to, kai nuo 1392 m. ta
po tikruoju krašto šeimininku. Vokiečių 
ordinas tuomet skelbė Vakarų Europoje, 
kad Vytautas esąs katalikams labai pavo
jingas valdovas, nes visas pilis pavedąs 
pravoslavams ir susidedąs su į krikščio
niškąją Europą besiveržiančiais totoriais. 
Tačiau pop. kurija žinojo tikrą dalykų pa
dėtį ir palaikė Vytautą, kai Europos vi
suomenė buvo ordino pusėje.

Žemaičių krikšto metu visa iniciatyva 
buvo Vytauto rankose, nors svarbiausiuo
se momentuose dalyvaudavo ir Jogaila. 
Vytautas, rūpindamasis krikščionybės 
įvedimu į Žemaitiją, ją galutinai išvada
vo iš ordino pretenzijų į tą kraštą. Krė
vos aktas, kuriuo lietuviai pažadėjo krikš
tytis, pastūmėjo Lietuvą į Lenkijos glėbį, 

dar skalbti, ar panaudoti valymui. Nutarė 
išskalbti. Darata greičiausiai nuėmė nuo 
baltinių virvės. Mano vargšės senos kel
nės“, stipriai alsuodamas sakė Mr. Kir
by. Pasilenkęs, senis paglostė ožkos gal
vą ir pasakė:

„Jeigu tik tau gerai, mergaite, man jų 
negaila“.

Paėmęs už rankos, jis pakvietė mane 
į savo namus Kalėdų pyragui! Mažame 
salone pasodino mane į geriausią kėdę 
prie pat židinio.

„Motin, atnešk Mr. Herriot pyragą“, 
šaukė ūkininkas.

Tuo tarpu jis pats sukinėjosi kamarai
tėje, nešdamas degtinę. Tuo pačiu metu 
pasirodė žmona, nešina pyragą su storu 
cukraus glajumi.

Traukdamas iš bonkos kamStį, Mr. 
Kirby sakė:

„Žinai, motin, turime džiaugtis, turė
dami tokius vyrus, kurie Kalėdų rytą 
atvyksta mums padėti“.

„Taip, turime būti“, atsakė senutė.
Ji atpjovė didelį pyrago gabalą, padė

dama jį ant lėkštės. Su stikline rankoje 
ir pyragu ant kelių stebėjau a!š ūkininką 
ir jo žmoną, sėdinčius ant prastų virtuvės 
kėdžių ir su pagarba žiūrinčius “į mane. 
Abu veidai turėjo kažką bendro, savotiš
ką grožį, randamą tik kaimuose: giliai iš
vagoti veidai, ramumu spindinčios akys.

Pakėliau stiklą:
„Linksmų švenčių jums abiems“.
Senyva pora linktelėjo galvoms ir šyp

sniu atsakė:
„To linkime ir jums, Mr. Herriot“.
„Taip, dar kartą ačiū, jaunas vyre“, 

pasakė Mr. Kirby.

„Esame jums dėkingi, kad jūs čia at
vykote ir padėjote mūsų senutei Daratai'“.

Atsikėlęs, aš dar kartą mečiau žvilgsnį 
į mažą kambariuką, rąstais paremtas lu
bas, tačiau papuoštą kalėdiniais papuoša
lais. Jutau, kad pas mane vėl grįžo perei
tos nakties šiluma, nieko bendro neturin
čia su degtine. Pagaliau — ir aš džiau
giausi Kalėdomis ir taika. Linksmų šven
čių!

Iš James Herriot knygos 
bright and beautiful“.

„Ali things

Paruošė K. Baronas

LAIMUTIS Š VALKUS

TEGU
Tegu, o Viešpatie, į prakartėlę menką 
ateina sveikinti Tavęs tautų minia.
Tegu pasaulio rasių visos gentys renkas, 
plačiai pasklinda Tau garbė ir meilė, 
kaip užgimimo džiugesio žinia.

Tegu Tau lenkiasi visų šalių valdovai, 
ir skamba Gloria bendroj giesmėj visų, 
dalijant duoną tą, kurią visiems sukrovei 
į Žemės didelį tautų aruodą 
dėl alkanų ir verkiančių basų...

Tegu čia Žemėje Tau plaka visos širdys, 
ir nyksta meilėje skausmai visų žaizdų. 
Tegu pasaulis džiaugsmo giesmę girdi, 
o ne grasinimų keiksmus ir raudą, 
ar žvangesį kerštaujančių kardų.

Tegu tiesos ieškojimui atgimsta protas 
ir taip nuskurdusi daug kur žmogaus dvasia. 
Tegu visiems vėl jšypsos veidas ašarotas, 
matydamas skaidrėjantį pasaulį 
ir žibantį vien atgailos rasa.

Tegu atsiveria vergams į laisvę durys, 
ir Tavęs sveikinti sueina vėl visi.
Tegu paklydėliai maldos namus at mūry s 
ir patys jaus vėl širdimi ir protu, 
kad Tu vien meilė amžina esi.

Žemaičių krikštas, priešingai, susijęs su 
ordino galybės palaužimu, atnešė Žemai
tijai laisvę.

Su krikščionybės įvedimu Lietuvai 
prasidėjo naujas istorinis laikotarpis: at
sidarė durys į krikščioniškųjų Europos 
tautų mokslo, meno ir kultūros lobynus. 
Iš Jogailos, Vytauto ir kitų dosnių lietu
vių pastatytų bažnyčių, įkurtų vienuoly
nų ėmė šviesti Kristaus mokslo šviesa, 
sklisti krikšto ir kitų sakramentų teikia
ma palaima. Tiesa, praėjo nemaža laiko, 
kol ta šviesa ir palaima pasiekė ir toli
miausius Lietuvos kampus. Bet taip buvo 
ir su kitomis tautomis, daug anksčiau 
priėmusiomis krikščionybę.

Šiame katalikybės visame krašte ugdy
me daug nuopelnų turi ir Lietuvos didy
sis kunigaikštis Vytautas. Jis pats savo 
gyvenime gal ir nepasižymėjo giliu tikėji
mu, padarė ir klaidų, bet visą savo valdy
mo laiką jis stiprino katalikybę lietuvių 
tautoje; kiek galėjo, palaikė ir aprūpino 
krašto bažnyčias, vienuolynus. Nebergž- 
džios buvo jo pastangos suvienyti Lietu
voje Rytų ir Vakarų Bažnyčias; jos iš ti
kro praskynė kelią ateities unijai. Vytau
tui priklauso ir totorių sulaikymas, kad

RAŠINIŲ KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
skelbia Rašinių Konkursą jaunimui. Te
ma — NE LIETUVOJE GIMUSIO JAU
NIMO PAREIGA LIETUVAI.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga 
kviečia ir skatina visą lietuvišką jaunimą 
(iki 35 m. amžiaus) dalyvauti konkurse. 
Tema turi būti bent penkių (5) mašinėle 
spausdintų puslapių. Lituanistinių moky
klų mokytojai, bei įvairių organizacijų 
vadovai, yra prašomi paskatinti jaunimą 
rašyti anksčiau minėta tema.

Konkurse dalyvaujantiems bus skiria
mos trys premijos:

I — 250.00 dol.
II — 150.00 dol.
III — 100.00 dol.

Premijų paskirstymui žiuri komisija 
bus sudaryta ir paskelbta vėliau.

Tema turi būti pasirašyta slapyvardžiu. 
Kartu su tema, prisiųsti užklijuotą voką 
su vardu, amžiumi ir adresu. Konkurso 
rašiniai turi būti prisiųsti iki sausio mėn. 
15 d., 1.987 m. sekančiu adresu: Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, c/o Vida Jonu
šienė, 12500 Pawne Rd., Palos Park, Illi
nois, 60464.

PROF. P. KURAIČIO RAŠTAI
„Ateities“ leidykla Čikagoje, JAV-se. 

baigia spausdinti ir netrukus išleis pre
lato profesoriaus Prano Kuraičio filoso
finių raštų rinktinę. Apie trijų šimtų pu
slapių veikalą spaudai parengė Antanas 
Vaičiulaitis, biografinę Prano Kuraičio 
apybraižą parašė Juozas Girnius. Prela
tui profesoriui Pranui Kuraičiui priklau
so viena iš pagrindinių vietų lietuvių fi
losofijos istorijoje. Yra parašęs daug vei
kalų, juose plėtodamas aristotelinę-tomis- 
tinę filosofiją, kritiškai vertindamas taip 
pat jam svetimas filosofines sistemas. 
Reiškėsi taip pat ir visuomeniniame gyve
nime, drauge su Pranu Dovydaičiu yra 
laikomas Ateitininkų įkūrėju.
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nesiveržtų į kitus katalikiškus kraštus. 
Taip Lietuvos valdovų dėka mūsų tėvynė 
įsijungė į katalikiškųjų Europos tautų 
šeimą, kuri ją nuoširdžiai priėmė ir su ja 
skaitėsi. Tai liudija daugybė popiežių 
laiškų Vytautui, kain Lietuvos valdovui, 
ir pop. Martyno V jam kartą duotas ka
talikų tikėjimo skleidėjo ir dėl jo kovotojo 
vardas — „propugnator et augmentator 
fidei“.

Todėl ir mūsų dienomis Tėvynėje, 
„Aušros“ 43 nr., galėjo vienas įžvalgus 
tautietis rašyti: „Nors okupantų atnešta 
ideologija galinga banga užliejo visą tau
tą, bet ji čia nerado to dvasinio vakuumo, 
į kurį be pasipriešinimo galėtų sutekėti ir 
susigerti. Priešingai, iš karto sutiko aiš
kų ir tvirtą pasipriešinimą — rado kitą, 
giliai įsišaknijusią ideologiją, pagrįstą 
amžinomis ir nekintamomis vertybėmis. 
Rado krikščionybę, katalikų tikėjimą, ge
rai susitvarkiusią ir tautos branginamą 
Bažnyčią. I šį pylimą atsimušė ir gerokai 
subliūško visa purvino ateizmo banga“.

Europos Lietuvių Studijų Savaitė

Salzburg, 1986 m. liepos 29 d.

VIII LAISVOJO PASAULIO 
LIET. TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTEI RENGTI KOMITETAS 
PRANEŠA:

Visi laisvojo pasaulio liet, tautinių 
šokių vienetai, norintys dalyvauti 
šventėje, turi ligi 1987 m. sausio 31 d. 
užsiregistruoti pas VIII tautinių šokių 
šventės meninės dalies vadovus — Ri
tą ir Juozą Karasieijus, 2364 Adena 
Court, Mississauga, Ont., L5A IRI, 
Canada. Tel. (416) 896-7239.

šita šventė pirmą kartą yra rengia
ma Kanadoje, Hamilton, Ont. Ji įvyk
sta 1988 m. liepos 3 d. Hamiltono 
miesto naujajame Copps koliziejuje. 
Tikimasi ir laukiama iš viso laisvojo 
pasaulio liet, tautinių šokių grupių 
gausaus įsijungimo į šią didžiąją šven
tę.

Informacija

KUN. H. ŠULCAS KANADON
Kun. Hermanas Šulcas, salezietis, dir

bęs Brazilijoje, paskiau misijose Afrikoje, 
dabar paskirtas į Montrealio šv. Kazi
miero lietuvių parapiją Kanadoje. Ten 
dirbti pradės tik ateinančiais metais, nes 
pirmiau turi pasigydyti nuo įvairių ligų, 
gautų misijose.

Kun. H. Šulcas yra lankęsis ir D. Bri
tanijos lietuvių kolonijose.

Sv. Kalėdų proga sveikinu visus 
draugus ir pažįstamus žmonos ir savo 

vardu ir linkiu laimės ir sėkmės 
Naujuosiuose metuose.

Petras Varkala
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MEILĖ FIKCIJAI
Naujametiniame „Valstiečių laikraščio" 

numeryje buvo išspausdintas mokytojos 
Aldonos Urbonienės straipsnis „Ilgas ke
lias į meilę“.

Nesiimsime svarstyti, ar antikrikščio- 
niškus, antilietuviškus šio rašinio teigi
nius padiktavo nežinojimas, ar nesąžinin
gumas. Tačiau kai kurie iš jų prašyte pra
šosi platesnių komentarų. Visų pirma, tai 
priekaištai katalikiškajai auklėjimo siste
mai Nepriklausomoje Lietuvoje.

„Bažnyčia mus mokė neapkęsti", — ra
šo mokytoja ir graudina skaitytoją prisi
minimais, kaip mokykloje vaikai skriau
dę žydų tautybės mokinius. Absurdiškai 
tvirtinama, esą Bažnyčią už Kristaus nu
kryžiavimą kaltina žydų tautą ir skelbia 
jai kerštą, oponentė išsiduoda ne itin ati
džiai savo laiku klausiusi katekizmo pa
mokų, todėl nežinanti elementariausių ti
kėjimo tiesų.

Kaltinti Bažnyčią už paauglių neapy
kantą kitataučiams, su kuriais ir suaugu
sieji turėjo savų sąskaitų, — tai pernelyg 
naivu. Giliau paanalizavus paaiškėja, jog 
toji pati instinktyvi neapkanta pasireiškia 
ir savo tautiečių, savo tikėjimo žmonių — 
įvairių keistuolių, invalidų, asmeninių 
priešų atžvilgiu. Ir kaip tik Bažnyčia nuo 
pat pirmųjų savo gyvavimo dienų šiuos 
„žvėries“ proverius žmoguje tramdė, ug
dė meilę, toleranciją, broliškumą, kovojo 
ir kovoja už esminių žmogiškųjų savybių 
ir dvasinių vertybių išsaugojimą ir išvys
tymą. Už ką Štuthofo lageryje buvo nu
žudytas lietuvis kunigas Alfonsas Lip- 
niūnas? Už ką aukojosi kun. Maksimili
jonas Kolbė, Salvadoro arkivyskupas Ho
meras? Už ką tarybiniuose kacetuose bu
vo nukankinti kunigai ir vyskupai Bori- 
sevičius ir Reinys? Už ką mūsų dienomis, 
lygiai taip, kaip su lenkų kun. J. Popie- 
luško, susidorota su kun. Br. Laurinavi
čiumi? Už ką kalinami kunigai: Alf. Sva
rinskas, Sig. Tamkevičius, Jonas-Kastytis 
Matulionis?

Mes, katalikai, neskirstome pasaulio į 

fašistus ir komunistus, liaudį ir išnaudo
tojus, lietuvius ir kitataučius, žmogaus 
vertę, jo sukurtų sistemų vertę mums ap
sprendžia doriniai principai. O gili sa
vosios tautos meilė skatina būti teisingais 
kiekvienai tautai, gerbti jos teises. Mes 
šloviname ne rasizmą, ne agresiją, ne oku
paciją, ne galingųjų vykdomą genocidą. 
Dvidešimtojo amžiaus mokslo milžinas 
Albertas Einšteinas, prasidėjus žydų žu
dymams, sakėsi tikėjęs, kad žmoniškumo 
ir tiesos pusėn stos universitetai, bet jie 
tylėjo... Tada jis manęs sulaukti spaudos 
užtarimo, tačiau ir spauda greitai buvo 
nutildyta. Ir tik viena Katalikų Bažnyčia 
iki galo, principingai, žodžiu ir darbu gy
nė persekiojamuosius. Tūkstančiai vokie
čių katalikų, pasauliečių ir kunigų žuvo 
nuo hitlerinės kulkos ar mirė konclage- 
riuose už tai, kad gelbėjo ar gynė pa
smerktuosius. Po karo žydų tautos vado
vai oficialiai dėkojo Popiežiui už daugy
bę išgelbėtų savo tautiečių.

Šitų faktų šviesoje leiskite paklausti, 
mokytoja, kiekgi jūs išgelbėjote anuomet 
nelaimingų žydų, kad jaučiatės turinti 
teisę prikaišioti Bažnyčiai meilės stoką, 
dar daugiau — neapykantos skleidimą? 
Sakysite, buvote dar vaikas, nieko nega
lėjote, nieko nesupratote? Tai dabar, kai 
suprantate, nusilenkite tiems, kurie jau 
tada suprato, galėjo ir darė! O gal komu
nistinė moralė leidžia tyčiotis iš žmonių, 
savo gyvybės kaina gelbėjusių nekaltai 
pasmerktuosius, jeigu tie gelbėtojai yra 
nemarksistinių įsitikinimų?

Tai, apie ką kalbame, nėra atsitiktiniai, 
epizodiniai atvejai. Iš tokių ir panašių 
atvejų išausta visa Bažnyčios istorija. 
Jais spinduliuoja ir kiekvienas Lietuvos 
kampelis, kiekvienas tautos gyvenimo 
laikmetis, ypač mūsų laikai. Štai Telšių 
Katedros šventoriuje yra kuklus akmeni
nis kryžius su įrėžta 1863 m. data. Posta
mente iškaltas užrašas skelbia, kad čia 
palaidoti „kunigai Noreika ir Gargasas, 
narsūs Tėvynės gynėjai, rusų sušaudyti“. 

Paskutiniai žodžiai neseniai išskusti. Kaž
kam užkliuvo istorinė tiesa.. Ir štai Ku
dirkos Naumiesčio kapinės. Jose — 1941 
m. birželio 22 d. besitraukiančių bolševi
kų žvėriškai nukankinti ilsisi kunigai Bal
sys ir Petriką, Trečioji okupacijų auka — 
kun. Dabrila ilsisi Alksnėnų kapinėse. Už 
ką? Už tą patį, — kad mylėjo savo Tėvy
nę, kad neužsikimšo ausų ir neužsimerkė, 
siaučiant blogiui, kad buvo kartu su 
skriaudžiamaisiais.

Toliau mokytoja prisimena 1946-ųjų 
pavasarį, tarybinės armijos karininką, ku
ris su ašaromis akyse prašė pasakyti „su
klaidintiems ir įtūžusiems", kad išeitų iš 
miškų, nutrauktų civilinių gyventojų žu
dynes (partizanų vardu dažnai jas vykdė 
enkavedistai). Nejaugi norėta pasakyti, 
kad lietuvių tauta išugdė 50 tūkstančių 
žudikų?! O juk būtent tiek visų socialinių 
sluoksnių atstovų, daugiausia jaunimo, 
žuvo pokario metais Lietuvos miškuose. 
Kodėl jie staiga pasitraukė iš legalaus 
gyvenimo? Jie buvo priversti pasitraukti 
nuo tarybinės armijos karininkų „su aša
romis akyse“, kad nebūtų nužudyti ar 
prievarta priversti tarnauti okupacinei ar
mijai. Ir kaip gi jie, anot oficialios pro
pagandos, „kovodami prieš savo liaudį“ 
išsilaikė Lietuvoje dešimtį metų (1944- 
1954)? O padėtis toli gražu skyrėsi nuo 
šiandieninio Afganistano. Užsienio krei
seriai su medikamentais, ginklais nei Du
bysos, nei Ančios upėmis nepriplaukda
vo ... Tiktai svetimos armijos, saugumo 
pajėgų, Sibiro kančių buvo palaužtas iš 
pat liaudies gelmių spontaniškai prasiver
žęs pasipriešinimas tironijai. Žodį „tiro
nija“ vartojame ne atsitiktinai, nes tary
binė „demokratija“ jo kur kas daugiau nu
sipelnė už carinę patvaldystę. Per savo 
viešpatavimo šimtmetį carai į Sibirą iš
trėmė šimtus lietuvių patriotų. Tuo tar
pu per kelias stalininių veiksmų dienas 
netekome 34.620 žmonių, kurių didelė da
lis buvo nužudyta „naikinamojo darbo 
stovyklose“.

Kartais melo skraistę netyčiomis pra
skleidžia ir tarybiniai šaltiniai: LKP CK 
archyve, 1771 aplanke, rašoma, kad „nuo 
1944 liepos iki 1945 gruodžio likviduota 

1067 antitarybinės pogrindinės organiza
cijos ir grupės, 839 banditų grupės, 11870 
kontrrevoliucionierių“. Tuo tarpu tary
binių „partizanų“ per visus karo metus 
žuvo 14721. Tad kur- čia buvo liaudis ir 
su kuo buvo liaudis?

Cituodama patriotų pasisakymus, žo
džius „brangią nepriklausomą tėvynę“ 
mokytoja rašo kabutėse, t.y. juos pašiep
dama. O visai neseniai TSRS vadovai 
sveikino Suomijos vyriausybę su lygiai 
tokios pačios nepriklausomybės diena (pa
skelbta net ir tais pačiais 1918 m.). Ir 
kalbėjo apie ją su pagarba. Kaip niekin
ga, kad lietuvė inteligentė, prisimindama 
palaidotą savosios tautos valstybingumą, 
demonstruoja baisų dvasios skurdą.

Straipsnį mokytoja baigia patetišku 
šūkiu „...mano meilė — Jinai, laisvoji 
Tarybų Lietuva!“ Nors žodžiu „laisvė“ 
piktnaudžiaujama vos ne kiekviename oku 
pantų spaudos puslapyje, tačiau lietuvio 
širdis negali prie šios šventvagystės pri
prasti. Tai panašus pasityčiojimas, jei dy
kumoje trokštantį vandens verstų šaukti: 
„Gelbėkite, skęstu!“, t.y. miršta nuo van
dens pertekliaus.

Labai naudinga, siekiant palengvinti su
vokimą, naudotis palyginimais. Taigi, mo
kytoja, pažvelkime į tarybinės laisvės 
„perteklių“ šitokiu požiūriu. Tarkime, 
kad Lietuva prigludusi ne prie Baltijos, o 
kur nors Karibų jūros pakrantėje, prie 
JAV sienos. Na, mūsų įsivaizduojamą 
Lietuvą valdo ta pati partija, kaip ir 
JAV. Mūsų vaikinai atlieka privalomą 
karinę tarnybą Amerikoje, žūsta Afganis
tane, atsiprašau, Vietname... Visoje ša
lies teritorijoje pilna JAV karinių bazių. 
Bet kokią antiamerikonišką opoziciją slo
pina Amerikos armija ir policija. Politi
niai kaliniai atlieka bausmę atšiauriau
siose JAV vietovėse. Galiojanti valiuta 
— doleris. Valstybės herbas ir vėliava — 
JAV simbolių kopijos. Gimtoji kalba iš 
viešojo gyvenimo vis labiau išstumiama, 
ją pakeičiant anglų kalba. Įsakymu „iš 
aukščiau“ metodiškai naikinami tautiniai 
ir religiniai paminklai. Savo atstovybių 
užsienyje šita „laisvoji“ šalis neturi... Na, 
mokytoja, kaip jums patinka tokia „ne

visus mūsų rėmėjus ir talkininkus,
o taip pat pensininkus, ligonius Ir 

vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų 

Sambūris „Dainava“

priklausomybė"? O argi ne tokią „nepri
klausomybę" turi dabar Tarybų Lietuva?

Keista jūsų logika, mokytoja. Kai patys 
lietuviai kūrė savo valstybinį, socialinį ir 
kultūrin'į-dvasinį gyvenimą, kai, nepai
sant kai kurių politikų klaidų, Lietuva 
augo, tobulėjo, didvyriškai gynėsi nuo 
priešų (Giedraičiai, Širvintos), kai įstai
gas puošė istorinis Lietuvos valstybės sim
bolis — Vytis, kai net suimtų komunistų 
nesiuntė į šachtas kur nors Vokietijoje, o 
surasdavo jiems vietos Lietuvoje, — tada 
žodį „nepriklausomybė" jūs rašote „ka
butėse". O kai lietuvius tūkstančiais pra
dėjo siųsti į Sibiro mirties stovyklas, kai 
pačioje jų tėvynėje masiškai juos kanki
no ir žudė kalėjimuose, miškuose, sodybo
se, kai visą Lietuvos gyvenimą ėmė vai
ruoti Maskvos ranka, kai buvo sunaikin
ta ne tik laisvė, bet ir Laisvės statula 
Kaune, Nežinomojo Kareivio kapas, už
draustas Tautos himnas, — jūs džiūgau
jate: „Mano Meilė — laisvoji Tarybų Lie
tuva!"

O juk jūsų meilės objekto — Tarybų 
Lietuvos — nėra. Tai fikcija. Yra tik ma
rionetinė P. Griškevičiaus vyriausybė, ku
ri, jei bus įsakyta iš Maskvos, vėl niokos 
kraštą, vėl į Sibirą veš lietuvius, užkal
tus gyvuliniuose vagonuose...

Bet yra dar kenčianti, tikinti, moraline 
jėga kovojanti Lietuva — Dariaus ir Gi
rėno, kun. A. Lipniūno, Kalantos, Sadū- 
naitės ir į juos panašių Lietuva, kurios 
jūs, mokytoja, gaila, iki šiol nepažinote, 
o Ji — VIENINTELĖ!

Kregždutė
(„Aušra“, Nr. 47)
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TEISMAS
„Justitia ėst fundamentum regno- 

rum“. (Teisingumas yra valstybės pa
grindas).

„Teisingumą TSR Sąjungoje vykdo 
tik teismas“ — skelbia Konstitucijos 
151 str.

„...Visiems žmonių šeimos nariams 
būdingo orumo ir lygių bei neatima
mų teisių pripažinimas yra laisvės, tei
singumo ir visuotinės taikos pagrin
das.“ — skelbia Visuotinė žmogaus 
teisių deklaracija.

Kenčia nuo neteisybės pavieniai as
menys, kenčia tautos bei valstybės. 
Vargas tokiai valstybei, kurioje teisin
gumas gyvena tik popieriuje... Teisy
bė kelia tautą, neteisybės daro tautas 
nelaimingas ir jas net pražudo.

1977 m. liepos 21 d. ryte, prieš ve
žant į teismą, čekistai nuvedė mane į 
kratų kamerą, liepė nusivilkti visus 
drabužius. Po to delnais perbraukė per 
plaukus, pražiodė — ar neturiu ko 
įsidėjęs burnoje, liepė pakelti rankas 
— ar nėra ko pažastyse, liepė pakel
ti kojas, atsitūpti, apsigręžti. Taip pa
tikrinę, tvėrėsi už rūbų: išglamžė triū
simais, maikę, kojines, baltinius, kos
tiumą ir visa pametė man po kojomis 
sakydamas: „odevai.se!“ (apsivilk). 
Batus išmaigė pirštais ir dar kažkokiu 
geležgaliu. Kruopščiai patikrino išsi
rašytas iš bylos reikiamas žinias, ku
rias nešiausi į teismą. Tada čekistai 
perdavė mane kareiviams, vadina
miems konvojininkams.

Kareiviai nepatikėjo čekistų pada
ryta krata, bet patys vėl kaip čekistai, 
nuogai išrengė ir viską smulkiai iškra
tė. Jie tik netikrino iš bylos išrašytų 
žinių, kurias turėjau panaudoti teisme. 
Taip iškratę, kareiviai nuvedė mane j 
voronoką (metalinėm sienom autosun- 
kvežimis, specialiai padarytas kali
niams vežioti),pasodino į boksą (siaur- 
metalinė dėžė, tarsi spinta vienam ka
liniui sėdėti), užrakino duris. Po to 
atvedė kun. Matulionį ir O. Pranckū
naitę. Susodinę visus tris kalinius, su
sėdo ginkluoti kareiviai, ir nuvežė prie 
Aukščiausiojo teismo rūmų. Išlaipino 
ne prie fasadinių durų, bet prie durų 
esančių prie Lukiškio kalėjimo sie
nos. Priekyje atsistojo ginkluoti karei
viai, už kareivių atsistojo teisiamoji O. 
Pranckūnaitė, už jos nugaros per kelis 

žingsnius vėl stojo kareivis, tada tei
siamasis k. J. Matulionis, už jo nuga
ros — kareivis, o už jo — teisiamasis 
V. Lapienis; iš šonų taip pat sustojo 
kareiviai. Ir taip mus nuvarė į teismo 
rūmų rūsius, esančius po teismo salė
mis. Kiekvieną teisiamąjį rūsyje užra
kino ir prie durų pastatė kareivius sar
gybai. Kareiviai kalbėjo tik rusiškai.

Prieš prasidedant teisminiam tardy
mui, iš šių teismo rūsių kareiviai nu
vedė mus į teismo posėdžių salę. Teis
mo salėje, paaukštintoje dalyje už sta
lų turėjo užimti vietas teisėjas su tarė
jais, teismo sekretorė; kairėje pusėje 
buvo prokuroro stalas, o dešinėje — 
advokatų staliukai ir kėdės. Truputį 
žemiau — teisiamieji. Už kiekvieno 
teisiamojo nugaros stovėjo po gin
kluotą kareivį. Teismo salėje pirmuo
siuose suoluose sėdėjo taip pat karei
viai ir sargybos viršininkas. Toliau 
sėdėjo čekistai ir jų kviestiniai.

Štai teismo sekretorė O. Jablonskai- 
tė garsiai paskelbia: „Teismas eina — 
prašom stoti!“ Į teismo salę įeina tei
sėjas S. Raziūnas ir tarėjai V. Bro- 
kevičienė ir B. Kilius. Dar prieš įei
nant teisėjui, prie savo staliuko atėjo 
prokuroras Bakučionis ir kitoje pu
sėje advokatai: V. Šadreika ir V. Ape- 
raitis.

Kadangi aš gynėjo atsisakiau, todėl 
teismo paskirtas gynėjas-advokatas iš
eina iš teismo salės.

Sekretorė skaito kalinamąją išvadą. 
Ji skaito gana ilgai ir labai tyliai. Per
skaičius kaltinamąją išvadą, teisėjas 
paklausia Pranckūnaitę, Matulionį ir 
Lapienį, ar suprantamas pareikštas 
kaltinimas ir paklausia kiekvieną tei
siamąjį, ar jis prisipažįsta kaltu? Aš. 
nenorėdamas nusikalsti objektyviai tie
sai, pasakiau, kad kaltinimo esmė ne
aiški, kaltinimo išvadoje paminėtų nu
sikaltimų nepadariau, todėl kaltu ne
prisipažįstu.

Prieš pradedant teisminį apklausi
nėjimą, liudininkai pašalinami iš sa
lės. Žmoną pakvietė kaip liudininkę 
(nors prieš teismą tardytojas Urbonas 
man sakė žmona nebus kviečiama liu
dyti), todėl ir ją pašalino. Liudytojai 
būna izoliuoti, kad negirdėtų, kas kal
bama teisminio tardymo metu.

Teisėjas paklausia prokuroro ir gy
nėjų bei teisiamųjų dėl pasiūlymų, liu
dytojų apklausos ir bylos daiktinių 
įrodymu tyrimo tvarkos. Prokuroras 
Bakučionis pasiūlo teisiamuosius ap- 

I klausinėti tokia tvarka: O. Pranckū
naitę, k. J. Matulionį ir V. Lapienį. 
Aš pasakiau teisėjui, kad esu labiau
siai kaitinamas, todėl turėčiau būti ap
klaustas pirmuoju. Matulionio gynė
jas advokatas šadreika pritarė mano 
pasiūlymui. Tačiau teisėjas paliko 
prokuroro Bakučionio pasiūlytą ap
klausinėjimo tvarką. Galbūt prokuro
ras ir teismas nenorėjo, kad aš savo

Vladas Lapienis
laikysena nepaveikčiau kitų teisiamųjų 
ir jie nepakeistų parengtiniame tardy
me duotųjų parodymų.

„Visuose teismuose bylos nagrinė
jamos viešai“ — skelbia Konstitucijos 
157 str. Teismo sekretorė taip pat pa
skelbia, kad byla nagrinėjama vieša
jame posėdyje. Tačiau, nors teismo 
salė buvo pustuštė (joje buvo karei
viai, keli saugumiečiai bei keli jų kvie
stiniai), bet nė vieno iš atėjusių mano 
giminių bei pažįstamų į teismo salę 
neįleido. Neleido nei pirmąją, nei an
trąją teisminio tardymo dieną. Buvo 
atėjęs žmonos brolis Adolfas Baumi- 
las su draugais, žmonos sesuo Baumi- 
laitė Ona, nemažas būrys kitų giminių 
bei pažįstamų. Jie abi dienas išstovėjo 
arba vestibiulyje, arba prie teismo du
rų lauke, laukdami, kada juos įleis į 
teismo salę. Šis poelgis ne tik pažei
džia Konstitucijos 157 str., bet ir kom
promituoja sovietinę valdžią, verčia 
visuomenę galvoti, kad viską reikia 
suprasti ir daryti atvirkščiai, negu kal
ba įstatymai. Jei skelbia, kad teismas 
viešas, reikia suprasti, jog jis yra už
daras. Viskas turi būti „kaip reikia“, 
o ne kaip skelbia Konstitucija, čia 
prisiminiau tokį faktą. 1945 m. į Kau
ną atvyko Vilkaviškio vyskupas Karo
sas, kuris turėjo virš 90 metų amžiaus. 
Kadangi šis vyskupas garsėjo savo iš
mintim, todėl Kauno arkivyskupijos 
valdytojas prelatas Jakubauskas krei
pėsi į vyskupą prašydamas patarimų 
dėl kontaktų su sovietine vyriausybe. 
Vysk. Karosas keliais žodžiais davė 
klasišką patarimą: „Ką reikalauja, — 
daryk priešingai, neapsiriksi!“

Taigi 1977 m. liepos 21 ir 22 d. gi
minių ir pažįstamų į teismo salę neįlei
do. Tik trečiąją dieną, kai liko tik pa- 

. skelbti nuosprendį, jie buvo įleisti, 
l Peršasi išvada, kad teismas, čekistai

ir prokuroras jaučiasi netvirtai, jei bi
jo viešumos. Kai bijoma tiesos, tenka 
slėptis nuo liaudies, nuo tikinčiosios 
visuomenės. Marksistai nedrįsta eiti į 
laisvas, atviras diskusijas su tikinčiai
siais nei spaudoje, nei mokslo įstaigo
se. Tiesa turi būti ieškoma žmogaus 
asmens orumui ir jo prigimčiai dera
mu būdu, būtent, laisvu tyrinėjimu, 
o ne prievarta.

Taigi pirmas politinių teismų bruo
žas — tai uždarumas. Buvo skelbia
ma, kad bylos nagrinėjamos viešai ir 
tada, kai buvo teisiami Pliumpa, Jau- 
galis, Petronis, Stašaitis, o vėliau Sa- 
dūnaitė, Kovaliovas ir kiti, tačiau ir 
tada nei manęs, nei kitų žmonių į teis
mo salę neįleido. Kam tas melas? Ko
dėl mulkinama visuomenė?

LTSR BPK 14 str. skelbia: „Vyk
dydami teisingumą baudžiamose bylo
se, teisėjai ir liaudies tarėjai yra ne
priklausomi ir klauso tik įstatymo, 
tarėjai sprendžia baudžiamąsias bylas 
remdamiesi įstatymu, sutinkamai su 
socialistine teisine sąmone tokiomis 
sąlygomis, kurios daro negalima pa
veikti teisėjus iš šalies.“ O faktai kal
ba visai ką kitą.

Prieš keletą metų, baigus parengti
nį tardymą kun. J. Zdebskio byloje, 
Kapsuko rajono KGB viršininko pa
vaduotojas Bulota kun. Zdebskiui sa
kė: „Gausi metus kalėti... Velniam 
tau viso to reikia! Tu žinai, kad mes 
paskambinsim telefonu, ir tau sudary
tą bylą numes į šalį. Bet, supranti, ran
ka ranką mazgoja. Užeik, — pakalbė
sim. štai adresas, štai—telefono nume
ris“. Čekistai kurį laiką laukė, bet ne
sulaukę nei užeinant, nei skambinant, 
kunigą nuteisė vieniems metams lais
vės atėmimo.

Mūsų byloje saugumo vyr. tardyto
jas Markevičius, kai susipažįstant su 
bylos medžiaga aš paklausiau, ar daug 
mes gausime, jis man pasakė: „Susi
rinksime ir aptarsime, kuriam kokią 
bausmę skirti“. Peršasi išvada, kad po
litinėse bylose bausmės numatomos 
iš anksto. Paktai rodo, kad įstatymai 
parašyti tik liaudžiai, o ne teisėtvar
kos darbuotojams.

Kaip gali tarybinis advokatas ko
munistas, o tuo pačiu ir ateistas (ne
retai ir kovingas ateistas) ginti tikintį 
žmogų, jeigu marksizmas moko prie
šo nekęsti. Pagal marksistų ideologiją 
priešą reikia naikinti, o ne ginti. Tik 
krikščionių mokslas moko, kad ir prie
šus reikia mylėti. Mano galvojimas šio 
teismo eigoje pasitvirtino. O. Pranc- 
kūnaitės gynėjas advokatas V. Alpe- 
raitis teisminio nagrinėjimo metu, už
uot gynęs Pranckūnaitę, pradėjo ma

ne kaltinti. Jis pasakė: „Kaip doras 
tarybinis žmogus, negaliu nepasipik
tinti Vlado Lapienio antitarybine vei
kla...“

Kai teisėjas, nustatydamas tyrimų 
bei įrodymų tvarką, pasakė, kad į teis
mą liudytoju yra pakviestas Kazys 
Žąsytis, aš prašiau, kad pakviestų 
liudytojais ir Mariją Jančiauskaitę, 
Joną Ražuką, Povilą Stanelį ir kitus. 
Tačiau prokuroras Bakučionis siūlė jų 
nekviesti. Teismas prokuroro paklausė 
ir mano prašymą atmetė. Taip dary
dami, jie pažeidė Tarptautinio pilieti
nių ir politinių teisių pakto 14 str. Ne- 
kviesdami mano liudytojų, teisėsaugos 
darbuotojai nenorėjo, kad išryškėtų 
objektyvi tiesa. Tai rodo, kad liudy
tojas turi būti valdžios pusėje, jos 
samdinys. Iš liudytojo teismas laukia 
tik vieno — kaltės įrodymų, o ne ob
jektyvios tiesos.

Teisėjas pasiūlė pirmiausia duoti 
parodymus apie pareikštą kaltinimą 
ir žinomas bylos aplinkybes O. Pranc- 
kūnaitei, po jos — Matulioniui ir pa
skutiniajam Lapieniui.

Teismui paaiškinau, kad nesiekiau 
silpninti Tarybų valdžią šmeižikiškais 
prasimanymais. Pareiškimus rašiau 
valstybiniams ir partiniams organams 
prašydamas grąžinti neteisėtai paim
tas 1973.XI.20 religinės knygas, ran
kraščius ir rašomąją mašinėlę, kurią 
buvau neseniai pirkęs ir dar jos nenau
dojęs. Mano veikla buvo nukreipta 
prieš blogi, pasitaikantį gyvenime, o 
ne prieš Tarybų valdžią... Savo pa
reiškimų į ,,LKB Kroniką“ netalpi
nau, nes šio leidinio leidėjų nepažįstu. 
Be to, prašiau, kad ateistai liautųsi 
diskriminavę tikinčiuosius, gerbtų 
žmogaus teises ir pagrindines laisves...

Po to klausinėjo mane teisėjai ir 
prokuroras. Prokuroras klausinėjo 
manęs: kodėl aš pasirinkęs ne maldos 
kelią, bet kovos kelią? Kodėl aš savo 
pareiškimuose 1973-1976 m. valsty
biniams ir partiniams organams kal
bu ne savo vardu, o daugelio tikin
čiųjų vardu? Kas mane įgaliojo kal
bėti jų vardu? Juk tai esą vyskupų, 
kunigų bei tikinčiųjų bendruomenių 
vadovų reikalas. Prokurorui atsakiau:

— Esu Katalikų bendruomenės na
rys, todėl, kalbėdamas apie neteisybes 
ir persekiojimus, kuriuos aš pats pati
riu, neturiu teisės nutylėti tų neteisy
bių ir persekiojimų, kuriuos kenčia to 
paties tikėjimo žmonės — katalikai. 
Be to ir komunistinės moralės kodek
sas sako: „Vienas už visus, o visi už 
vieną“. Tai ar aš nusikaltau taip dary
damas?

(Nukelta į 4 psl.)
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JUOZAS VAIČKUS
LIETUVIŠKO TEATRO

Balandžio 16 dieną sukako 100 
metų, kai pasigirdo Juozo Vaičkaus 
balsas Žemaitijoje. Jis gimė ir leido 
vaikystės dienas Mažeikių rajono Zas- 
taučių kaime. Mokėsi Liepojoje, Dor
pate (dabar Tartu), Mintaujoje (dabar 
Jelgava), 1916 m. labai gerai baigė 
Peterburgo dramos studiją, o 1917 m. 
ir Peterburgo universiteto Teisės fakul
tetą.

Mokydamasis Liepojos gimnazijos 
ketvirtoje klasėje, išbandė savo jėgas 
scenoje ir liko jai ištikimas iki gyveni
mo pabaigos. 1905 metais atostogau
damas tėviškėje, pradėjo organizuoti 
vakarus su vaidinimais ir dainomis. 
Prikalbinęs Mažeikiuose ir jų apylin
kėje atostogavusius studentus (Motu
zą, Jasutį, Jablonskį) bei moksleivius 
(Meškauską, Šarkytę), surežisavo dvie
jų moterų (G. Petkevičaitės ir J. Žy
mantienės) trijų veiksmų komediją 
„Velnias spąstuose“ ir 1905 m. liepos 
12 d. ją parodė vietos malūnininko 
Breitmozerio patuštintame ir žalumy
nais papuoštame sandėlyje mažeikie
čiams. Jurgiuką vaidino pats J. Vaič
kus, o Magdutę — iš Papilės (dabar 
Akmenės rajonas) pakviesta A. Mac
kevičiūtė, vėliau Balkevičienė.

Vaidinimą paįvairino tais metais 
Mažeikiuose įkurtas choras, kuriam 
vadovavo Juozo Naujalio auklėtinis 
Karolis Pukevičius. Tai buvo pirmasis 
toje apylinkėje viešas lietuviškas vaka
ras.

Padrąsinti 1905 metų revoliucijos 
sąjūdžio, žmonės su entuziazmu rin
kosi į lietuvišką pramogą. Priėjo pil
na „salė“ jaunų ir senų, skrybėlėtų ir 
vyžotų. Pritrūko bilietų ir vietos. Visi 
norėjo pamatyti, koks tas lietuviškas 
„Velnias spąstuose“, išgirsti, kaip dai
nuoja Gustaitė, Ostrauskaitė, seserys 
Laurinavičiūtės, Teišerskytės, Lizde- 
nis, Montvydas, Rupeika, Šeirys, bro
liai Kulvinskiai ir kiti.

Vaidinimas žiūrovams sukėlė nema
žą įspūdį. Patiko ir dainos. Choras pa
dainavo „Močiute mano“, .šėriau 
žirgelį“, „Ant kalno karklai siūbavo“, 
„Kur bėga Šešupė“ ir „Bėgau tankiai 
prie ąžuolo“.

KORĖJAS
Ilgai mažeikiečiai kalbėjo apie pir

mąjį spektaklį ir choro pasirodymą.
Tų pačių metų žiemą J. Vaičkus su 

pamėgusiais sceną jaunuoliais suvaidi
no religinio turinio pjeses „Genovai
tę“ (verstą iš lenkų kalbos) ir Juozo 
šnapščio — Margalio „Betliejaus stai- 
nelę“. Mat klebonai tuo laiku neleis
davo statyti kitokio turinio pjesių. Vis 
dėlto kitais metais pavyko gauti leidi
mą statyti ir pasaulietinio turinio pje
ses. Mažeikiuose J. Vaičkaus trupė pa
rodė Keturakio (A. Vilkutaičio) 
„Ameriką pirtyje“, Petro Pundzevi
čiaus — Petliuko „Neatmezgamą 
mazgą“, Kazio Alytos „Ant bedugnės 
krašto“ bei kitas komedijas.

Sėkmės paskatintas, J. Vaičkus nu
tarė pasirodyti ir kitose apylinkėse. 
1907 m. gastroliavo Ylakiuose, Kur
šėnuose, Laižuvoje, Papilėje, Plungė
je, Sedoje, Telšiuose, Viekšniuose ir 
kitose vietovėse.

1911 m. savo būrelį J. Vaičkus pa
vadino skrajojamuoju teatru. Jame 
darbavosi apie 20 nuolatinių vaidinto
jų. Savo repertuare turėjo 30 veikalų. 
Iki pirmojo pasaulinio karo teatras ap
lankė 55 gyvenvietes, kuriose suvaidi
no apie 200 spektaklių.

1913 m. J. Vaičkus buvo paimtas į 
kariuomenę. Po septynių mėnesių dėl 
silpnos sveikatos iš jos paleisiąs. Tai ge 
rokai patrukdė kūrybinei veiklai, nes 
iš naujo turėjo organizuoti trupę. Mat 
kai kurie jos nariai jau darbavosi ki
tur. Gerokai sugaišo, kol naujus žmo
nes pripratino prie scenos.

Pirmojo pasaulinio karo metais J. 
Vaičkus gyveno Petrapilyje, mokėsi 
Petrapilyje, mokėsi Imperatoriškoje 
dramos teatro mokykloje ir, suorgani
zavęs pirmąją lietuvių vaidybos studi
ją, nemokamai rengė aktorius busima
jam lietuvių teatrui. Į studiją įstojo 
bėgliai — scenos mėgėjai iš Rygos, 
Vilniaus ir kitų Lietuvos vietų. Iš gau
saus norinčių tapti artistais būrio J. 
Vaičkus atrinko 18 gabiausių. Iš jų 
paminėtini Juozas Stanulis, Petras Ku- 
bertavičius, Viktoras Dineika, Ona 
Kurmytė, vėliau Mazurkevičienė, Po- 
lė Tendžiulytė, vėliau Skrebutėnienė, ir 

kiti išaugo į žinomus aktorius.
J. Vaičkaus trijų kambarių butas, 

buvęs Fontankos gatvės 121-me name, 
virto studija ir bendrabučiu. Busimie
ji aktoriai mokėsi vaidybos meno va
karais, nes dienomis vieni dirbo įmo
nėse bei įstaigose, o kiti mokėsi įvai
riose mokyklose. Neretai repeticijos 
tęsdavosi iki ryto.

Iš vaidybos studijos Petrograde iš
augo kaip ir tikras lietuvių dramos tea
tras, kuris tame mieste pastatė apie 50 
spektaklių. Pirmaisiais savo veiklos 
metais J. Vaičkus režisavo tik lietuvių 
autorių pjeses. Vienintelė „Genovaitė“ 
buvo versta, bet ir ta gerokai sulietu
vinta. Petrograde trupė pastatė pirmą
sias Petro Vaičiūno pjeses: „Pražydo 
nuvytusios gėlės“ ir „Aukos“.

1918 m. gegužės mėnesį J. Vaič
kaus 21 žmogaus trupė išvyko į Lie
tuvą. Kelionė buvo sunki, važiavo 
prekiniame vagone, neretai ištisas die
nas prastovėdavo nuošaliose stotelėse. 
Vilnių pasiekė tik birželio pabaigoje, 
o rugpjūčio 3 d. buvusiame „Liut
nios“ teatre jau parodė Lietuvos sosti
nės gyventojams B. Laucevičiaus- 
Vargšo dramą „Žmonės“. Po savai
tės, rugpjūčio 10 d. vilniečius nudžiu
gino dviejų lietuvaičių (S. Bagušytės 
ir M. Dirmantaitės) drama „Dumbly
nė“. Čia į trupę įstojo Antanina Vai- 
niūnaitė, Vincas Steponavičius ir kiti. 
Nors tuo metu Vilniuje siautė ba
das, bet J. Vaičkaus entuziastai stro
piai dirbo: repetavo naujus veikalus, 
vaidino ne tik vietoje, bet ir gastrolia
vo kituose Lietuvos miestuose. Per ne
pilnus metus J. Vaičkaus teatras Vil
niuje pastatė 14 originalių veikalų, su
vaidino apie dvidešimt spektaklių vi
suomenei ir keletą uždarų spektaklių 
kariams, darbininkams.

Tačiau į mūsų sostinę įsibrovė Pil
sudskio legionai ir su savo aktoriais 
J. Vaičkus pėsčiomis išėjo į Kauną. 
Čia vėl statė anksčiau parengtus spek
taklius ir režisavo naujus veikalus. Jo 
skrajojamas teatras kauniečiams paro
dė 23 premjeras. Valstybės taryba pra
dėjo jį remti. 1920 metų švietimo mi
nisterija pritarė, kad J. Vaičkus būtų 
paskirtas kuriamos Dramos vaidyklos 
vedėju ir režisieriumi. 1920 m. gruo
džio 19 d. įvyko vadovo režisuotų H. 
Zudermano .Joninių“ premjera. Tai 
buvo pirmasis Dramos vaidyklos vei
kalas. Ši vaidykla vėliau buvo pava

dinta Kauno valstybiniu dramos tea
tru. Gruodžio 26 d. J. Vaičkus pasiro
dė su V. Ryškovo komedija „Pilie
čiai“, o po dviejų dienų—su H. Ibseno 
drama „Šmėklos“. 1921 m. balandžio 
4 d. kauniečiai išvydo jo režisuotą H. 
Bergstremo dramą „Karen Borne
man“. Po to dėl ginčų su kitais režisie
riais J. Vaičkus iš Dramos vaidyklos 
išėjo.
Norėdamas praskaidrinti užjūrio lie

tuvių gyvenimą, J. Vaičkus 1923 m. 
gruodžio viduryje išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas. New Yorke įstei
gė dramos studiją. Subūręs ir apmo
kęs trupę, per penkerius metus su lie
tuviškais spektakliais išvyko į Holly- 
woodą, kur trejus metus studijavo ki
no meną, aktyviai padėjo kurti filmus, 
dviejuose pats vaidino. Nusprendęs, 
kad jau pakankamai gavo žinių apie 
šį meną, 1931 m. grįžo į Lietuvą ir 
pradėjo garsinti lietuviškų filmų idė
ją-

1932 m. sušaukė Lietuvos kultūros 
veikėjų susirinkimą, kuriame plačiai 
kalbėjo apie filmų kūrimo reikalą. Ne
trukus atidarė kino ir teatro studiją. 
Važinėjo po Lietuvos miestus bei

Traukiniu
Vis tolyn į rytus, žiemos stepėmis, 

Šnypšdamos bėga traukinys.
Šaltuose ir tamsiuose vagonų skyriuo

se kiūkso keleiviai tarp lagaminų, maišų 
ir dėžių, apsidengę antklodėm ir kailiniais. 
Kai kurie net miega. Jų galvos ritmiškai 
svyruoja prie kiekvieno posūkio ar bė
gių jungties.

Lauke stipriai sninga. Jokios stotelės, 
jokio kaimelio, jokio šviesos žiburėlio. 
Vagonų skyriuose dingsta tylūs rusiškų 
melodijų garsai. Balalaikai — pirštai šalti, 
o lūpinei armonikai — trūksta oro. Šal
tis stabdo gyvenimą.

Lauke sniegas auga vis aukštyn ir aukš
tyn. Taip aukštai, kad galų gale trauki
nys sustoja kažin kokiame geležinkelio 
ruože.

Kur mes esame? Kada važiuosime to
liau? Ar atkas mus kas nors? Niekas nie
ko nežino, niekas neturi noro ir jėgos 
išeiti ir apsližvalgyti lauke. Šaltis nema
loniai ir vis stipriau slenka per vagonų 
skyrius ii- storiausius rūbus. Keleiviai 
veltiniais batais pradeda trypti ant grin- 

miestelius ir propagavo lietuviškų fil
mų kūrimą. įvairiose vietose buvo su
daręs apie šimtą kino rėmėjų komite
tų, tikėjosi, kad plačioji visuomenė pa
dės vykdyti šį sumanymą. Su operato
riumi A. Žibu bandė sukurti vieną ki
tą dokumentinį bei meninį trumpame- 
tražinį filmą: Maironio laidotuvės, Pa
langa, lietuviškos vestuvės, pantomi
ma. 1935 m. planavo dar kartą vykti į 
Hollywoodą, bet tų metų balandžio 7 
dieną staiga .nustojo plakti jo širdis. 
Mirė jaunas, nesulaukęs ir 50 metų.

Visų savo gyvenimą J. Vaičkus bu
vo paskyręs lietuvių teatro organizavi
mui. jo pedagogikai ir režisūrai. Jis pa
grįstai vadinamas lietuvių nacionali
nio teatro kūrėju. Jį galima laikyti ir 
lietuviškų filmų pionieriumi, nes tam 
menui parodė nemažiau entuziazmo, 
kaip prieš Pirmąjį pasaulinį karą kur
damas lietuvišką teatrą. į mūsų kultū
ros fondą jis būtų įnešęs kur kas dau
giau, jeigu būtų turėjęs normalias dar
bo sąlygas.

V. Junevičius 
(L.L. „Aušra“ Nr. 3)

Red. pastaba: Straipsnis sutrumpintas.

per Sibirą
dų. Kažkas galvoja, kad esame netoli Čer- 
notolsko geležinkelio stoties, kitas sako, 
kad esame kiek toliau nuo Novokargalo- 
kovo. Nesimato traukinio palydovų, o 
lauke — tamsi naktis, jokios šviesos, jo
kio garso.

Po šešių valandų girdimi žingsniai. 
Trečiame vagone truputį prasiveria už
šalęs langas ir šaltame ore sklinda žo
džiai: „Ei, drauge, kas yra?“

Einantis atsako: „Ten, tie priekyje, pa
keitė garvežį“. „Klausykite“, eina balsas 
per vagonų skyrius, „ten, tie priekyje, pa
keitė garvežį, šaunūs tie mūsų vaikinai 
iš mašinų kombinato“.

Ta proga, ištuštinama iš bonkų likusi 
degtinė. Tuo tarpu tas pats vyras vėl 
žygiuoja atgal.

„Klausyk, prieteliau, ar ten priekyje 
draugai pakeitė garvežį nauju?“

„Ne, draugai, jie jiį iškeitė į degtinę!“

Gunter Klein

(Iš vokiečių klb. paruošė K. Baronas)

KALIMO MEMUARAI
(Atkelta iš 3 psl.)

Mano parodymus, duotus parengti
niame tardyme, teisėjas skaitė labai 
tyliai. Vos girdėjau netoli stovėda- 
ms, tai salėje tikriausiai niekas ne
girdėjo. Taip skaitė ir darboviečių 
charakteristikas, ir liudytojų parody
mus.

Teisėjas liudytoją Žąsytį paklausė: 
„Ar jūs pažįstate Vladą Lapienį?“ — 
„Taip, pažįstu“ — atsakė Žąsytis. 
„Užteks“ — užbaigė teisėjas. Nesu
prantama, dėl ko kviečiamas liudyto
jas, jeigu teisme jis nieko neklausinėja
mas. Juk parengtiniame tardyme ir 
akistatoje K. Žąsytis liudijo tendencin
gai, pasakė nemažai netiesos, o teisme 
jis nieko neklausinėjamas. Galbūt tei
sėjas bijojo, kad teisme liudytojo pa
rodymai nebūtų kitokie, negu duoti 
parengtinio tardymo metu. Teisme K. 
'Žąsytis, liudydamas teisingai, galėjo 
kompromituoti tardytojus...

Salų (Rokiškio raj.) tarybinio ūkio 
sunkvežimio vairuotojas saugumo or
ganų buvo parinktas „įrodyti* „LKB 
Kronikos“ „šmeižikišką“ pobūdį. Ne
tenka stebėtis, kad žmonės, susidūrę 
su saugumo organais, pasako tai, ko 
nori čekistai, o ne tai, kas iš tikrųjų 
buvo, t.y., bijodami čekistų, žmonės 
paneigia tikrus gyvenimo faktus.

Parengtinio tardymo metu buvo ap
klausti šie liudytojai: iš Kauno — Jan
čiauskaitė Marija, Ražukaitė Agota, 
Ražukas Jonas; iš Vilniaus — Povilas 
Stanelis, Aleksys Bronius, Mokslų 
Akademijos, Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto vyr. mokslinis ben
dradarbis Grygas, Aukštesniosios mu
zikos mokyklos dėstytojas Bronius 
Uginčius, mūsų buto kaimynas ir jo 
žmona (rusas, komunistas, pavardės 
neprisimenu), mūsų artimiausia kai
mynė, kurios buto durys priešais mū
sų duris, Teresė, Vilniaus Salomėjos 
Nėries vidurinės mokyklos mokyto
jas Juozas Puodžiukas, Adolfas Bau- 
milas, Bronė šeštokaitė, Jonas Stašai
tis, Ona Taparauskaiitė (žmonos se
sers dukra), Elena Lapienienė (žmo
na), kun. Kazimieras Žilius iš Aly

taus, kažkoks Prienų miesto gyvento
jas, du Maskvos gyventojai (Lietuvos 
čekistai prašė Maskvos KGB apklau- 
ti juos ir prisiųsti jų parodymus), Ade
lė Ruzgienė iš Utenos ir Lapienis An
tanas iš Anykščių raj. O į teismą bu
vo pakviesti tik šie liudytojai: Ruz
gienė Adelė, nes ji rašomąja mašinėle 
perrašė A. Solženicyno knygą „Gula
go salynas“ I-ąją dalį. Iš jos perrašytos 
knygos du egzempliorius gavau aš; 
Kazys Žąsytis, su kuriuo santykiai bu
vo nenormalūs, todėl parengtiniame 
tardyme jis davė melagingus parody
mus, jo paties išgalvotus, kad tik pa
kenkti man ir pasitarnauti čekistams. 
Pensininkas Bronius Vincas Aleksys 
buvo pakviestas į teismą tam, kad sa
vo nepagarbius pasisakymus, duotus 
parengtiniame tardyme prieš „LKB 
Kroniką“, pasakytų ir teisme. Tačiau, 
kai tik teisme jis pradėjo kalbėti ki
taip, negu parengtiniame tardyme, tei
sėjas jam nebeleido toliau kalbėti. La
pienienė Elena (žmona) į teismą Liudy
toja buvo pakviesta tam, kad nesėdėtų 
teismo salėje ir nepraneštų giminėms 
bei artimiesiems apie teisminį tardy
mą.

Nors parengtiniame tardyme į sau
gumą buvo pakviesti duoti parody
mus apie mane apie dvidešimt penki 
apie mane liudytojai, bet į teismą bu
vo pakviesti tik keturi. Taigi ir šiame 
teisme, kaip ir kituose, liudytojais bu
vo parinkti ir pakviesti tik tie, kurie 
liudijo teismo pageidaujama linkme. 
O jei teismo eigoje paaiškėja, kad jų 
liudijimas palankus teisiamajam, jų 
toliau nebeklausinėja. Kai tik B.V. 
Aleksys ir E. Lapienienė pradėjo liu
dyti man palankiai, teisėjas jiems ne
beleido toliau kalbėti. Taigi net ir 
parinktais liudytojais čekistams ir teis
mui tenka apsivilti...

Teisėjas, apklausinėdamas liudyto
jus, buvo neobjektyvus, jis savo klau
simais juos spausdavo, kad čia pasi
sakytų jam pageidaujama kryptimi, 
užsipuldavo barti ir ironizuodavo, kai 
parodymai jam nepatikdavo. Pvz., 
teisėjas paklausė Ruzgienę, ar aš pra
šiau ją perrašyti „LKB Kroniką“. Kai 

ji pasakė, kad neprašiau, tada teisė
jas ją subarė ir nebeleido toliau kal
bėti. Kai Aleksys pradėjo kalbėti apie 
religinės spaudos draudimą, teisėjas 
nebeleido ir jam kalbėti.

Kaip demoralizuoja žmones melas 
bei teisėsaugos darbuotojų neteisingu
mas!

Pirmąją ir antrąją teismo dieną po 
pirmojo posėdžio teismas paskelbė 
pietų pertrauką.

Mums, kaliniams, pertrauka buvo, 
bet pietų negavome: Pranokūnaitę, 
Matulionį ir mane kareiviai iš teismo 
salės nuvedė laiptais žemyn į teismo 
rūmų rūsį. Ten kiekvieną teisiamąjį 
uždarė į atskirą vienutę, duris užraki
no ir prie durų pastatė ginkluotus sar
gybinius. Kol jie pietavo, mes tame 
rūsyje buvome nevalgę — mums pie
tų niekas nedavė. Kadangi į teismą 
buvome atvežti ryte, todėl labai norė
josi valgyti. Tad labai apsidžiaugiau, 
kai vėl iš rūsio atvedė į teismo posė
džių salę — norėjosi, kad viskas kuo 
greičiau baigtųsi.

Nors Visuotinėje žmogaus teisių de
klaracijoje skelbiama, jog visi žmonės 
yra gimę lygūs, visi jie turi neatima
mas teises (panašiai kalba ir Konstitu
cija), tačiau pas mus ir po šešiasdešimt 
metų ant galvų tų, kas nori laisvės, ly
gių teisių su ateistais, nusileidžia ne 
ginanti valdžios ranka, bet sunkus, 
skaudus čekistų vėzdas.

Kadangi mano sveikata buvo pa
šlijusi, stipriai skaudėjo galvą, nesiti
kėjau sekančią dieną galėsiąs daly
vauti teisme, todėl savo gynimosi kal
bą sujungiau su paskutiniuoju žodžiu.

Mano paskutinis žodis, pasakytas 
Aukščiausiame teisme 1977 m. liepos 
22 d., t.y. antrąją teismo dieną:

Neapkenčiu neteisybės, melo klas
tos ir apgaulės, o taip pat prievartos. 
Todėl, kai matau šias blogybes, ne
galiu ramia sąžine tylomis pro jas pra
eiti. Tačiau kai kurie valdžios parei
gūnai tą mano kovą su blogybėmis, 
tą kritiką vadina antitarybine agitacija 
ir propaganda, siekimu pakirsti Tary
bų valdžią ir pan.

Nejaugi neteisybės, melas, klasta, 
apgaulės ir kitos blogybės yra Tarybų 
valdžios pagrindas, jos stiprybė, kad 
kovą su šiomis blogybėmis vadina sie
kimu pakirsti ar susilpninti Tarybų 

valdžią, o tuos, kurie kovoja su šiomis 
blogybėmis, kaltina padarius nusikal
timą, numatytą LTSR BK 68 str. ar 
199-1 str.?

Tik laisvai leidžiant pasireikšti nuo
monių Skirtumams, išryškėja tiesa, 
iškyla į paviešių klaidos, demaskuoja
mos blogybės. Tai turi būti daroma 
neatsižvelgiant nei į asmenis, nei į jų 
užimamas pareigas, nei į jų titulus. 
Kai išryškėja blogio šaknys, tada gali
ma blogį pašalinti. Kiekvienas doras 
žmogus, pastebėjęs blogį, privalo jį 
kelti aikštėn, parodyti jį dienos švie
soje. Anksčiau ar vėliau kritikos igno- 
ruotojai bus suniekinti. Kritikos žodis, 
nors tuo metu kai kam labai nemalo
nus, skaudus, tačiau jis gali būti drau
giška pagalba klystantiems.

Argi ne tos blogybės atneša tiek 
daug nelaimių, bereikalingų vargų, be
prasmiškų kančių?!

Nesuprantama, kodėl kai kurie sau
gumo darbuotojai ir kiti valdžios pa
reigūnai taip bijo tiesos? Juk tiesa tu
ri būti valstybės pagrindas. Tie, kurie 
neapykanta, kerštu degdami sudarė 
šią bylą už tai, kad savo pareiškimuo
se nurodžiau jų klaidas, kad atkrei
piau dėmesį į esamas negeroves, yra 
neteisūs. Reikia gerbti piliečius, ku
rie tiesą pasako į akis, o ne bausti 
juos. Ir priešingai, reikia bijoti tų, ku
rie, norėdami įsiteikti valdžiai, nusle
pia nuo jos akių klaidas, nes klaidos 
niekada ir niekam neduoda naudos 
ir nedaro garbės. Todėl privalome 
drąsiai kelti aikštėn visas neteisybes, 
nepaisant, ar kas tave vadintų fana
tiku, antitarybininku ar kaip kitaip.

Tardytojai per apklausas nekartą 
man sakė, kad aš matau tarybiniame 
gyvenime tik blogį. Tai netiesa. Aš 
blogį į viešumą keliu ne todėl, kad ne
matau gėrio, o todėl, kad blogis žmo
nėms neša vargus, nelaimes, kančias. 
Tad, jei norime pasiekti geresnį gy
venimą, turime visi su blogiu kovoti. 
Be abejo, džiaugtis pasiektais laimėji
mais yra daug maloniau, ir valdžia už 
tai pagirs, gal net apdovanos. Tačiau 
kelti klaidas, neteisybes, kritikuoti 
kai kuriuos valdžios pareigūnus, 
„drumsti jiems ramybę“, — tam rei
kia pasiaukojimo, rizikos, nes kartais 
tenka kuriam laikui netekti ir laisvės.
Leninas kalbėjo apie socializmo per

galę visame pasaulyje, o čia bijoma 
seno žmogelio, įkopusio į aštuntą de
šimtį, kuris nurodo kai kurių pareigū
nų piktnaudžiavimą tarybine padėti
mi. Ar tai ne kuriozas?

Tikinčiųjų persekiojimas, represi
jos, siekimas spręsti daugumą uždavi
nių prievartinėmis priemonėmis — tai 
mažumos valios primetimas daugu
mai. Stalino šmėkla dar ir dabar te- 
begąsdina daugelį tautų bei pavienių 
asmenų.

Kodėl iki šiol nenorima suprasti pa
prastos tiesos, kad prievarta, fizinė
mis bausmėmis suaugusio žmogaus 
neperauklėsi. Visa tai tik dar labiau 
juos nuteiks prieš valdžią. Tai patvir
tina psichologai ir pedagogai. Val
džios atstovų padarytos žaizdos savo 
piliečių širdyse niekada neužgis...

Kai daugelyje ateistinių brošiūrų, 
laikraščių, žurnalų rašoma prieš Die
vą, Bažnyčią, popiežių dvasininkus, ti
kinčiąją visuomenę, o tikintiesiems 
apsiginti tomis pačiomis priemonėmis 
neleidžiama, tada belieka vienintelė 
apsigynimo priemonė, valdžios pareigu 
gų vadinama „nelegali“ spauda, tame 
skaičiuje ir „LKB Kronika“.

Be to, tokių priemonių imtis (ginti 
savo tikėjimą raštu) verste verčia ir 
TSRS Konstitucijos 124 str., kur anti
religinės propagandos laisvė pripažįs
tama visiems piliečiams, o religinės — 
ne. Kur piliečių lygiateisiškumas? „V. 
Leninas lygiateisiškumą, t.y. sąžinės 
laisvę traktavo teisingiau: Tarybinėje 
Konstitucijoje visiems piliečiams pri
pažįstama religinės ir antireliginės pro
pagandos teisė“. (Jaroslavskis. Apie re 
ligiją, 1959, p. 27). O dabar, kai TSRS 
Konstitucijoje 184 str. nėra deklaruo
jama religinės propagandos laisvė, tai 
šis straipsnis faktiškai panaikina tikin
tiesiems elementarias žmogaus teises 
ir tikinčią visuomenę nubloškia už įs
tatymo ribų, t.y. nuvaro į pogrindį.

Jokio ryšio su „LKB Kronikos“ lei
dėjais neužmezgiau ir savo pareiškimų 
„Kronikoje“ netaipinau. Tarybinis pi
lietis, parašęs pareiškimą ar raštą val
stybės organams ir išsiuntęs paštu, ne
gali būti kaltinamas arba atsakingas 
už tai, kad jo raštas kokiu tai jam ne
žinomu keliu patenka į taip vadinamą 
„nelegalų“ leidinį, o kartais net ir į 
užsienį. Juk daugelis net slaptos infor-
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PRIVATI INICIATYVA ESTIJOJE
Maskvos laikraščio korespondentas Ju- 

rij Borin, apsilankęs Estijos pajūrio mies
te Pamu, parašė kritišką straipsnį apie 
viešas valgyklas. Norėdamas papietauti, 
jis stovėjo ilgoje eilėje prie valgyklos du
rų. Ant sienos buvo iškabinta meniu, bet 
kol jis pasiekė stalą, iš jo buvo išbraukti 
beveik visi patiekalai. Liko tik „Mėsiniai 
kotletai su gar." ir „Mors" (turbūt ledai). 
„Mėsinius kotletus" jis gavo sudžiūvu
sius, šaltus ir „be mažiausių mėsos pėd
sakų". „Mors“ buvo permatomos, kaip 
vaiko ašaros, o jų skonis niekuo nesisky
rė nuo vandentiekio vandens. .

Valgykloje buvo 200 vietų. Išalkę val
gytojai valgė, ką buvo gavę, nes šiame 
kurorte kitos valgyklos nėra. Korespon
dentas stebėjosi, kodėl čia nėra daugiau 
valgyklų ar kavinių. Išėjęs iš valgyklos 
buvo tiek pat alkanas, kiek atėjęs, todėl 
ieškojo kitos užkandinės. Pagaliau, ap- 
klausinėjęs praeivius, jis sužinojo, jog 
kurhause yra privati kavinė. Ją suradęs, 
labai nustebo. Kavinėje jis išgirdo links
mą vaikų juoką, o prie lubų kabojo du 
spalvoti televizoriai.

Pasirodo, kavinę atidarė vienas šoferis 
ir vienas darbininkas, kurie kartu su sa
vo žmonomis ją ir aptarnauja „laisvu" 
nuo savo tiesioginio darbo metu“. Nepai
sant įvairių kliūčių, jie išsinuomavo kur
hause vieną kambailį, savo jėgomis jį at
remontavo ir pradėjo ligšiol sovietijoje 
draudžiamą privatų verslą. Kavinė pava
dinta „Videosalon". Pagal su vietos val
džios įstaigomis sudarytą sutartį, už įėji
mą į kavinę imamas mokestis: iki 9 vai. 
vakaro — 50 kap., vėliau iki 12 vai. nak
ties — 2 rubliai. Klientų pilna, todėl lan
kytojai įleidžiami pagal „seansus“, gali
ma sėdėti tik vieną valandą. Kavinėje 
yra 8 staliukai, prie kurių stovi po 4 kė
dės. Vakarais galima matyti video pro
gramą, norintieji gali pašokti.

Kavinės atidaryme dalyvavo komparti

E
Mielus draugus ir pažįstamus sveikinam 

švenčių proga.
Vietoj kalėdinių kortelių, spaudai 

aukojam 15 svarų.
Juozas ir Vladė Sližiai (Derby)L

k i

jos sekretorė ir kiti oficialūs „draugai“. 
Žmonės gėrė kavą, ar sunką (per šiaude
lius) ir valgė pyragaičius. Bet, sužinoję 
apie kavinę, tuoj užgriuvo pulkai kon
trolierių. Ėjo jie iš 'įvairiausių įstaigų ir 
oiganizacijų. Tikrino, iš kur imami mais
to produktai ir t.t. Pagaliau visi nusira
mino: pasirodo, pats Gorbačiovas skatina 
tokias privačias iniciatyvas... Tačiau ka
vinės savininkai už kavą ir patiekalus 
gali imti tik valdžios nustatytą mokestį. 
Be to, jie privalo mokėti valdžiai pelno 
mokestį. Jeigu kavinė per mėnesį padaro 
3000 rublių pelno, tai vieną tūkstantį ati
duoda valdžiai, o du — palieka sau.

Korespondentas pasiskaitę įrašus ka
vinės svečių knygoje. Atsiliepimai, para
šyti rusų, estų, suomių, švedų, anglų ir 
„dar dievas žino kokiomis kalbomis“. Vi
si klientai buvo patenkinti „asmeniniu pa
tarnavimu" ir gera nuotaika. Pats kores
pondentas taip pat buvo patenkintas ir 
klausia, kodėl taip lėtai plečiasi ta „pri
vati iniciatyva“? Latvijos miestuose jau 
esama privačių kavinių, Estijoje bandoma 
steigti privačios Skalbyklos. Tai ir viskas, 
kol iš valdžios nėra aiškių instrukcijų.

NAUJAS KATALIKŲ CENTRAS 
VENGRIJOJ

Vengrijoje šiomis dienomis buvo įkur
tas naujas katalikų centras vaikų invali
dų slaugymui ir globai. Centro pastaty
mas ir įrengimas kainavo 25 milijonus 
florinų, kurių didžiausią dal'į — 20 mili
jonų — surinko Vengrijos tikintieji, gi 
likusius keturis milijonus parūpino Fede
racinės Vokietijos katalikai ir vieną mili
joną paskyrė Vengrijos komunistinė val
džia. Iš pradžių centre bus priglausti ir 
slaugomi apie 80 vaikų ir berniukų invali
dų iki 18 metų amžiaus, vėliau tikimasi 
centrą praplėsti tokiu būdu, kad jame 
galėtų būti priimti apie 120 jaunų ligonių.
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Austrijos sostinėje Vienoje teko patir
ti, kaip Europoje yra daug ir stiprių są
jūdžių gelbėti Sovietų Sąjungoje įkalin
tus, darbo vergų stovyklose laikomus ko
votojus dėl žmogaus teisių. Tai buvo ypač 
ryšku atsilankius į specialią tokių gelbė
tojų suruoštą parodą, kuri buvo įrengta 
visai arti nuo Vienos konferencijos posė
džių salės. Čia buvo daugybė paviljonų 
su nemaža įvairios medžiagos. Vieną pa
viljoną įsirengė belgai. Jų skyriuje buvo 
matyti mūsų Liet. Katalikų Bažnyčios 
Kronikos egzempliorius. Prancūzų pavi
ljone buvo plakatai su N. Sadūnaitės, 
kun. B. Laurinavičiaus, V. Statkevičiaus, 
B. Gajausko paveikslais. Latviai buvo 
įsirengę savo paviljoną su geru pavaizda
vimu jų kalinamųjų. Afganistano pavil
jone didelė daugybė jų partizanų, kovo
jančių prieš okupantus, grupių nuotrau
kų. Čekoslovakų paviljone jų pogrindžio 
spaudos numeriai, teismo sprendimų nuo
rašai.

Specialus paviljonas pavaizduoti A. 
Sacharovo, Sovietų ištremto ir griežtoj 
priežiūroj laikomo kančiai. Išryškinamos 
pastangos jam išlaisvinti. Kanados pavil
jone buvo galima matyti Liet. Bažnyčios 
Kronikos knygas, prel. V. Mincevičiaus 
leidinius apie Lietuvą, buvo plakatai, pri
menantieji ir lietuvius kalinamuosius. 
Gausus originalių plakatų skaičius italų 
skyriuje vaizduoja Maskvos priespaudą.

Atskirą paviljoną įsirengęs Amerikos 
Tarptautinės rezistencijos fondas. Afga
nistaniečiai turėjo ir antrą paviljoną, pa
vaizduojantį sovietinę agresiją. Atskiras 
paviljonas Pasaulio rašytojų sąjungos, o 
taip pat ir Austrų centro kaliniams gel
bėti.

Teko sutikti kun. Jacob Foerg iš Linzo, 
Austrijos. Jis pasiaukojęs įkalintųjų gel
bėjimo akcijai. Rašo tais reikalais spau
doje, kalba per pamokslus, organizuoja 
grupes pasiaukojančių, ypač iš mokslei
vių tarpo, kurie įsipareigoja kas mėnesį 
parašyti po laišką kuriam nors komunis
tų kalinamajam. Jei laiškas pasiekia, 
jam paguoda, jeigu ne, tai vis dėlto paro
do, kad tie kalinamieji yra žinomi vaka
ruose, kad sekamas jų likimas, kad lau
kiama jų išlaisvinimo. Kun. Foerg nema
žai apie kalinamuosius rašo laikraščiuo
se. Pasakojo, kad jau gal apie 20 kartų

PAVILJONAI VIENOJ
EUROPOS SĄJŪDŽIAI LAISVINI' ĮKALINTUS

pirmame laikraščio puslapyje buvo atžy
mėta Lietuva. Kartais tie laiškų rašyto
jai gauno iš kalinių atsakymus, — jau 
yra gavę apie 70 laiškų vien iš lietuvių 
kalinių.

Tie parodos paviljonai rodo, kaip pla
čiai yra veikiama, siekiant laisvės sąži
nės ir politiniams kaliniams. Gausų pa
viljoną įsirengę lenkai. Netoliese ir Kris
tinos sąjūdžio paviljonas, parodąs, kaip 
jų tikėjimo žmonės yra sunkiai persekio
jami Sovietų Sąjungoje. Bulgarų, totorių, 
olandų paviljonai, taip pat jugoslavų, 
suomių, prancūzų, išeivijos rusų, austrų 
išryškina šauksmą suteikti laisvę gula
guose kalinamiems. Atskirą paviljoną 
įsirengęs Amerikiečių laisvės namas.

Toje kalinių gelbėjimo parodoje buvo 
dalinami lapeliai, leidiniai. Kristinos reli
ginis sąjūdis išleidęs platų, smulkų jų ka
linamųjų aptarimą. Veikia vadinamas 
„Tyliosios Bažnyčios" sąjūdis, kuris kelia 
balsą prieš tikinčiųjų priespaudą Sovietų 
Sąjungoje. Jie leidžia informacinį biule
tenį spaudai. 1986 m. spalio mėn. numery 
informuoja apie „Pravdos" susirūpinimą, 
kad Sovietų Sąjungoje auga tikinčiųjų 
įtaka. Skelbiama, kad rusų stačiatikio 
Aleksandro Ogorodnikovo, komunistų ka
linamo, padėtis yra labai pavojinga. Jis 
įkalintas už tai, kad įsteigė stačiatikių ku
nigų seminarijų sąjūdį jauniems rusams. 
Andrei Schmidt, 33 m., baptistas, bolševi
kų kalinamas nuo 1983 m. ir yra mirties 
pavojuje. Nikolajui Baturinui, komunistų 
kalinamam baptistui, antrą kartą prail
gino bausmę. Aprašoma, kaip buvo orga
nizuojamas tarptautinis sąjūdis išlaisvinti 
įkalintą rusų poetę Ratušinskają. Cituo
jamas čekų pogrindžio laikraštis, reika
laująs religinės laisvės.

Veiklus yra Krikščionių solidarumo są
jūdis. Jis išleidęs atsišaukimą į važiuo
jančius apsilankyti už geležinės uždangos, 
prašydamas, kad atvežtų žinių apie už
darytas bažnyčias, vienuolynus. Skatina 
megzti ryšius tarp miestų laisvajame pa
saulyje ir už geležinės uždangos. Toks ry
šys tarp Lietuvos ir Salzburgo buvo pa
naudotas daryti spaudimą, kad būtų iš
laisvinti kalinamieji. Skatinama nuvykus 
aplankyti seminarijas, suminima ir Kau
no seminarija, kad būtų stebima, kaip 
ten laisvė varžoma ir kad užsieniečių 

lankymasis darytų spaudimą daugiau 
laisvės teikti.

Gelbėjimas sąžinės, politinių kalinių 
Europoje yra aktualus, dedamos organi
zuotos pastangos, ypač veikiant per vie
šosios nuomonės spaudimų, o taip pat ir 
bandant palaikyti tiesioginį ryšį su kali
namaisiais. Organizuojamas laiškų siun
timas komunistų partijos vadovybėms, 
reikalaujant greičiau paleisti kalinį, ku
rio pavardė laiške suminima.

Juozas Prunskis („Draugas")

TARPTAUTINĖ AMNESTIJA
Tarptautinė organizacija „Amnesty In

ternational" paskelbė kasmetinį raportą 
apie žmogaus teisių padėtį pasaulyje. Ra
porte pateikiama dokumentacija apie 
įvairiuose kraštuose vykdomus žmogaus 
teisių pažeidimus, akivaizdžiai išryškina 
prarają tarp įvairių kraštų prisiimtų įsi
pareigojimų žmogaus teisių apsaugojimo 
srityje ir jų vykdymo, žmogaus teisių kon
kretaus įgyvendinimo. Amnestijos organi
zacijos raporte platus skyrius yra pa
švęstas dokumentacijai apie žmogaus tei
sių pažeidimus Sovietų Sąjungoje. Jame 
yra pateikiami konkretūs faktai apie re
presines priemones prieš kitaminčius, ap
skritai prieš žmones, kurie trokšta ir sie
kia nevaržomai išreikšti savo politinius, 
religinius ir kitokius įsitikinimus. Yra 
minimos ir politinių bei sąžinės kalinių 
pavardės,kurie dėl savo įsitikinimų Sovie
tų Sąjungoje atlieka sunkias bausmes ka
lėjimuose, priverčiamųjų darbų lageriuo
se, psichiatrinėse ligoninėse. Tarptautinė 
Amnestijos organizacija dabar turi apie 
pusę milijono narių iš 150 pasaulio kraštų. 
Apie 60 kraštų yra susidariusios specia
lios darbo grupės žmogaus teisių padėčiai 
sekti.
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macijos iš TSRS patenka į užsienio 
spaudą ar radijo laidas. Tai kodėl ma
no pareiškimai arba atsakymai į juos, 
jeigu jie domino „Kronikos“ leidėjus, 
negalėjo ir be mano sutikimo patekti 
į jų rankas?

Kas liečia „LKB Kronikos“ „nele
galumą“ ir anti tarybišk urną, tai, ne
norint nusižengti objektyviai tiesai, 
tenka tą kaltinimą paneigti. Jeigu 
ateistų išpuoliai prieš tikinčią visuo
menę, arba kai kurių valdžios parei
gūnų savivaliavimai laikomi legaliais 
veiksmais, tai tikinčiųjų interesų gyni
mą negalima laikyti nelegaliu. Juk 
tokia gintis nelaikoma nusikaltimu ir 
Lietuvos BK 14 ir 15 str., kur sakoma, 
kad: „Nėra nusikaltimas toks veiks
mas, kuris ir atitinka baudžiamojo įs
tatymo numatytos veikios požymius, 
bet padarytas būtinosios ginties būklė
je“, arba „padarytas būtino reikalin
gumo būklėje, nėra nusikaltimas“.

Tenka dar pridurti, kad „LKB Kro
nika“ yra nelegali tik tiek, kiek tarybi
niai valdžios organai draudžia teisėtai 
priklausančią legalią religinę spaudą 
ir neleidžia tikintiesiems naudotis ma
sinės informacijos priemonėmis.

Konstitucija visiems piliečiams už
tikrina sąžinės laisvę, garantuoja 
spaudos ir žodžio laisvę. Tarptautiniai 
žmogaus teisių dokumentai, pvz., Vi
suotinės žmogaus teisių deklaracijos 
19 str. saiko: „Kiekvienas žmogus turi 
teisę į įsitikinimų ir jų reiškimo lais
vę. šita teisė leidžia laisvai, 
bešališkai laikytis savo įsitikinimų ir 
laisvai ieškoti, gauti ir skleisti infor
macijas bei idėjas bet kokiomis prie
monėmis nepriklausomai nuo valsty
bės sienų“. Taigi aiškiai matome, kad 
jokie įstatymai nedraudžia savo įsiti
kinimus, savo idėjas, informaciją 
skleisti, propaguoti žodžiu ir raštu. 
Tai kur čia nelegalumas? Koks gi nu
sikaltimas? Tie, kurie slopina žmo
gaus teises, daro nusikaltimą. Nė vie
noje valstybėje, net ir socialistinėje (iš
skyrus Albaniją), neuždrausta religi
nė spauda. Niekur nedraudžia ginti sa
vo idėjas, įsitikinimus, juos progaguo- 
ti. Tai kpdėl gi pas mus draudžiama? 
Taigi ne mes, bet ateistai, dangstyda
miesi valdžios skraiste, pažeidžia vi
sos žmonijos pripažintas žmogaus tei
ses ir pagrindines laisves.

Jeigu visų teisės lygios, tai kodėl 
tikintiesiems neleidžiama laisvai gin
ti savo įsitikinimus masinės informaci
jos priemonėmis? Kaip komunistai 
turi teisę kovoti už savo įsitikinimus, 
taip pat ir tikintieji privalo turėti tą 
pačią teisę. Sakykite, nurodykite, ko
kiomis priemonėmis tikintieji gali ap
siginti nuo šmeižikiškų straipsnių, ku
rie pasirodo spaudoje, nuo faktų iš
kraipymo, nuo neteisingo Bažnyčios 
mokslo aiškinimo? Teisingai V. Leni
no pasakyta: „Be susirinkimų, spau
dos ir žodžio laisvės visokios kalbos 
apie religijos laisvę liks pasigailėtinu 
žaidimu ir negarbingu melu“. („Pa
tvaldystė svyruoja“, R.T.6, 1951, 
liet. k.).

Tarybinė spauda dažnai rašo, kad 
pas mus yra pilna religijos laisvė. Jei
gu iš tikrųjų taip yra, tai kur gi kata
likiškoji spauda? Kokiame knygyne, 
kokiame spaudos kioske galima įsigy
ti katalikiškų laikraščių, žurnalų, reli
ginių knygų, maldaknygių, rožančių, 
religinių paveikslų bei paveikslėlių, 
kryželių, škaplierių, žvakių ir kitų re
liginių reikmenų?

Kaltinamoje išvadoje esu kaltina
mas už tai, kad .....ruošiau straips
nius, pareiškimus, kuriuose yra šmei
žikiškų prasimanymų, žeminančių ta
rybinę santvarką“. Dėl šio kaltinimo 
galiu pasakyti štai ką: jokių straips
nių niekada nerašiau ir jų niekur ne
talpinau. Tiesa, po neteisėtų kai ku
rių saugumiečių veiksmų, po 1973 m. 
lapkričio 20 d. kratos bei tardymų ra
šiau pareiškimus: 1973.XI.30 Lietu
vos valstybės saugumo komiteto pir
mininkui, 1974.1.4 Lietuvos TSR pro
kurorui, Tarybų Sąjungos generali
niam prokurorui ir TSRS valstybės 
saugumo komiteto pirmininkui; 1974. 
VI.12 Lietuvos TSR prokurorui, 1975. 
X. 15 Lietuvos TSR valstybės saugu
mo komiteto pirmininkui, 1976.VI.23 
TSRS CK Gen. sekretoriui L. Brež
nevui. šiuose pareiškimuose konstata
vau, kad 1973.XI.20 saugumiečiai at
ėmė iš manęs rašomąją mašinėlę, ran
kraščius, religines knygas, nieko ben
dra neturinčias su baudžiamąja byla 
(jų didesniąją dalį visai neįrašė nei į 
kratos protokolą, nei į pridedamąjį 
apyrašą), ir tuo būdu jie pažeidė Lie
tuvos TSR BPK 192 str., vėliau tar

dydami stengėsi išgauti parodymus 
grasinimais, melu, klasta ir kitokiais 
neteisėtais veiksmais bei neleido gin
tis. Tuo būdu jie pažeidė to paties ko
dekso 17 str. ir 18 str. — taigi jie pa
darė nusikaltimą, numatytą Lietuvos 
TSR BK 187 str. Savo pareiškimais 
siekiau, kad būtų grąžintos paimtos 
knygos, rankraččiai, rašomoji mašinė
lė.

Po poros metų, t.y. 1975.XII.3 dalį 
paimtų knygų grąžino, o kitą dalį pa
siliko sau ir nepaaiškino dėl kokios 
priežasties negrąžino. Negrąžino ir 
rašomosios mašinėlės. Ir tik dabar, 
susipažindamas su bylos medžiaga, su
žinojau, kad mano negrąžintos kny
gos jau 1975 m. buvo sunaikintos — 
sudegintos. Ar tai pagarba žmogui ir 
įstatymui?

Jei saugumo darbuotojai, kurių pa
grindinė pareiga saugoti socialistinį 
teisėtumą, jo patys nesilaiko, tai kaip 
galima norėti, kad jo laikytųsi eiliniai 
piliečiai? Taip saugumiečiai savo kal
tę priskyrė man.

Dėl pareiškimų, rašytų 1973-1976 
m., kartą buvau kviečiamas į saugu
mo komitetą ir respublikinę prokura
tūrą apklausinėjimui, ir niekas iš tar
dytojų ar prokurorų tuo metu nematė 
juose jokių šmeižikiškų prasimanymų, 
žeminančių tarybinę santvarką, ir nie
kas man dėl to priekaištų nedarė (žiūr. 
apklausos protokolus), o tik žadėjo 
grąžinti rankraščius ir knygas, netu
rinčias ryšio su baudžiamąja byla. 
Jeigu mano pareiškimuose, rašytuose 
1973-1975 m. nebuvo jokių šmeižikiš
kų prasimanymų, žeminančių tarybi
nę santvarką, tai kokiu būdu šie pa
reiškimai, pabuvę tris ar daugiau me
tų saugumo ar prokuratūros archyvuo
se, 1977 m. staiga pasidarė šmeižikiš
ki? Juk jų turinys būnant archyve ne
pasikeitė, o tarybinė santvarka per tą 
laiką irgi nepasikeitė. Nejaugi vėl grįž
tama prie Stalino asmenybės kulto me
tais buvusių socialistinio teisėtumo pa
žeidinėjimų, kuriuos pasmerkė TSKP 
XX suvažiavimas? Jei ne, tai kodėl 
čia sugalvotas toks absurdiškas kalti
nimas?

Ar džiaugtųsi komunistai, jeigu jų 
idėjos būtų niekinamos visuomenės ir 
jų pačių akyse, o jiems gintis nebūtų 
leidžiama? Komunistai ne tik nesi

džiaugtų tokia „laisve“, bet pasmerk
tų kaip pasityčiojimą iš elementariau
sių žmogaus teisių ir pagrindinių lais
vių. Tai kodėl komunistai tokią „lais
vę“ siūlo kitiems?!
Štai keli fragmentai iš ateistinių kny

gų apie religiją.
Knygoje „Pasikalbėjimai apie reli

giją ir mokslą“ (Vilnius, 1963) rašo
ma: „Tarybų Sąjungos komunistų par
tijos tikslas yra komunistinės visuo
menės sukūrimas (...) Komunistinę 
visuomenę neįmanoma kurti neįvei
kus religinių prietarų“ (p. 286); „Ko
munizmas ir religija nesutaikomi“ (p. 
212). J. Galickaja „Mintys apie reli
giją“ (Vilnius, 1963 m.): „Negalima 
būti pamaldžiu žmogumi ir valstybi
niu žmogumi, tikinčiu žmogumi ir ge
ru piliečiu, tai yra dorybingu žmogu
mi“ (p. 137); „Moralė baigiasi ten, 
kur prasideda religija“ p. 140); „Ro
mos popiežiai ■— didžiausi iš šarlata
nų, kada nors išnaudojusių religiją“ 
(p. 157); „Romos ,Kristaus vietinin
kai4 dvylika šimtmečių iš eilės dievo 
vardu darė siaubingiausius nusikalti
mus ir šlykščiausias begėdystes“ (p. 
167); „Daugelis mokslininkų laikėsi 
idėjos apie „tris apgavikus: Mozę, 
Kristų ir Mahomedą“ (p. 234).

Taigi keik, plūsk Dievą, Bažnyčią, 
popiežių, smerk dvasininkus, tikin
čiuosius, vesk propagandą prieš bet 
kokią religiją — partija ir vyriausybė 
dar pagirs už tai. Bet, gink Dieve, nė 
žodelio prieš bedievius! Nebandyk 
gintis nuo ateistų išpuolių! Kitaip — 
pasodins už grotų, nubaus, kaip pa
dariusį nusikaltimą, numatytą Lietu
vos TSR BK 68 str. arba 199-1 str., 
t.y. kaip sistemingai vedantį antita
rybinę agitaciją ir propagandą, arba 
už skleidimą žinomai melagingų pra
simanymų... Tai štai tau ir sąžinės 
laisvė!

— Tai pasityčiojimas iš tikinčiųjų, 
tai pasityčiojimas iš pačio žmogišku
mo! — sušuktų kiekvienas kito krašto 
pilietis, susipažinęs su mūsų „sąžinės 
laisve“.

Be pareigų valstybei, aš kaip kata
likas, turiu pareigų religijai ir Bažny
čiai, įpareigojančių mano sąžinę. 
Ginti tikinčiųjų ir Bažnyčios teises 
yra ne politika, o kiekvieno kataliko 
šventa pareiga.

Kai nebus tikinčiųjų persekiojimo, 
diskriminacijos, tada nebus, kas suke
lia nepasitenkinimą bei pasipriejb’ini- 
mą, o tuo pačiu nebus ir „LKB Kro
nikos“.

Laikas, praleistas už grotų ginant 
žmogaus teises, nėra prarastas, o gra
žiausiai pasitarnauja dvasiniam atgi
mimui. Visada praėjus persekiojimo 
siausmui, kankiniai iškyla šviesiais di
dvyriais, o persekiotojai ir kankinto
jai — pasmerkiami.

Mes, Lietuvos katalikai, esame pa
siryžę kovoti už savo tikėjimą, tikrą 
lygybę, už savo teises, kurios būtų ga
rantuotos ne tik žodžiais popieriuje, 
bet ir kasdieniniame gyvenime.

Būti nuteistam už savo pareigų ėji
mą man ne tik ne gėda, bet net gar
be. Aš atsistoju šalia Amžinosios Tie
sos, kuris pasakė: „Palaiminti, kurie 
persekiojami dėl teisybės: jų yra dan
gaus karalystė.

„Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus 
niekina ir persekioja bei meluodami 
visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiū
gaukite, nes jūsų laukia gausus atly
gis danguje“. (Mt. 5, 10-12). „Dievo 
reikia labiau klausyti, negu žmonių“. 
<Apd. 5, 29).

Tenka stebėtis, kad žmones suima, 
uždaro kalėjiman, apkaltina siekimu 
susilpninti Tarybų valdžią, sistemin
gu vedimu antitarybinės agitacijos ir 
propagandos ir pan., tačiau niekas iš 
teisėtvarkos darbuotojų nesistengia 
žmogui išaiškinti, kur riba, kurią per
žengus, prasideda antitarybišk urnas ir 
visa tai pagrįsti faktais, tikrais argu
mentais. Tardytojai gi iš pirmųjų su
ėmimo dienų yra priešiškai nusistatę 
ir pilnai „įsitikinę“ suimtųjų kaltumu.

Tam, kad objektyviai būtų vertina
mas tas ar kitas rašinys, pavyzdžiui, 
rastas kratos metu, būtina kruopščiai 
ištirti ir nustatyti, kiek jame tiesos ir 
kiek piktavališkai iškraipytų faktų, 
melo. Ir tik nuodugniai visa ištyrus, 
galima taip tvirtinti.

Saugumo darbuotojai bei kai kurie 
kiti valdžios pareigūnai ar nepajėgia, 
ar sąmoningai nenori suprasti sąvo
kos „antitarybiškas“ esmės ir tuo žo
džiu švaistosi, kur tik panori, šį žo
dį rašo į apklausos protokolus ir į nu
tarimus patraukti kaltinamąjį bau- 

(Nukelta į 6 psl.)
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ATSIMINIMAI APIE
A. Žmuidzinavičius

Čiurlionįr-
Ar žinai, — kalbėjo kartą man Čiur

lionis, — tas mūsų bernužėlis Karla- 
vičius, kaip cinką cikram dzūkui, ne
pražiopsojo dainos „Bėkit baraliai“ ir 
paėmė ją vyriausiu motyvu savo Lietu
viškajai Rapsodijai. O vis tik jis tos 
dainos nesuprato. Tai rugiapjūtės, 
triumfo daina, pjovėjų pabaigtuvių ei
senos maršas. Nors nuvargę, eina jie 
namo laimingi darbą pabaigę. Taip aš 
ją suprantu, ir kitaip negali būti. Tu 
paklausyk...

Ir Čiurlionis pradėjo iškilmingai 
skambinti „Bėkit baraliai“. Be gaidų, 
be pasiruošimo. Skambino gana ilgai: 
čia stipriai ir iškilmingai, jog, rodos, di 
džiulė armija laimėjusi mūšį, nuo pat 
saulėtekio iki saulėleidžio triumfaliais 
žingsniais žengdama, galingai traukė 
pergalės dainą, čia suskambėdavo ty
lios nuovargio ir ilgesio gaidos, čia 
vėl naujos vilties ir pasiryžimo melodi
jos. Ir vis kaip svajonė pynėsi tas ža
vus motyvas — „Bėkit baraliai galan 
valako“. Kai Čiurlionis skambinda
vo, baigdavosi šio pasaulio gyvenimas: 
pats menininkas persikeldavo ir per- 
nešdavo savo klausytojus į kitus gra
žesnius svajonių ir miražų pasaulius.

Sumanė Čiurlionis su savo broliais 
Stasiu ir Jonu plaukti maža valtelė iš 
Druskininkų Nemunu žemyn į Kauną. 
Apie šitą savo kelionę jis man kai ką 
papasakojo.

— Plaukiam — sako — trys kara
laičiai plačiuoju Nemunu. Iš aukštų 
krantų kyla galingų karalių pilys. Iš 
bokštų mums moja, sveikina žavios 
karalaitės. Mes plaukiam, nesustojam. 
Plaukiam į nežinomus pasakiškus 
kraštus. Taip palikome išdidžią Liš
kiavos pilį, toliau Merkinės, Krikšto
nių, Radžiūnų, Alytaus, Rumbonių, 
Punios pilis. Iš laukų dažnai plaukė 
bernų ir mergų darbymečio dainos. 
Padėdavom tada irklus ir klausyda
vom. Iš visur dvelkė pasakiška senovės 
poezija. Ypač mus sužavėjo plaukiant 
pro Nemunaičio ir Radžiūnų laukus 
išgirsta pradžios rugiapjūtės daina 
„Vai tu aglala“.

Turiu čia pastebėti, kad ši dainelė, 
iš daugelio gražių dzūkų dainų, iš ti- 
trųjų bus bene gražiausia. Jos melodi
ja kiek primena dainos „Bėkit bara
liai“ melodiją, tik yra daugiau kombi
nuota, o žodžiai, be abejo, rodo ypa
tingą senovės dzūkų kultūrą, kur mo
teris iškeliama ypatingon aukštumom 
Tie žodžiai skamba taip:

Vai tu aglala,
Vai tu aglala siūbuolėla,
Tai tu siūbavai rytą vakarėlį, 
Pakol neišsiūbavai 
Devynias šakelas, 
O tų dešimtų viršūni, 
Vai tu motula. 
Vai tu motula rūpeslyvoji, 
T ai tu rūpinais dienas ir naktelas, 
Pakol neišauginai 
Devynis sūnelius, 
O tų dešimtų dukrely.

Kaip eglėje viršum visų šakų išauga 
viršūnė, taip pat močiutę visą šeimą 
karūnuoja jos vienintelė dukrelė. Ji 
statoma aukščiausiai. Tikrai įdomu.

Mūsų Nemunas, be kitų žavių vietų, 
ypač gražiai ir galingai pasirodo ties 
Rumšiškėmis. Dar daug aukščiau jis 
pradeda nerimti ir plačiais vingiais at- 
simušinėti į aukštus, stačiai į vandenį 
krintančius krantus. Bet ties pačiu 
miesteliu velnias jam užvertė vagą. 
Tai „Velnio tiltas“, kurį mini ir Ado
mas Mickevičius savo poemoje „Po
nas Tadas“, čia jau Nemunas supyko. 
Jis ardo savo verpetais dideles uolas, 
stengdamasis jas nugriauti, bet nepa
jėgia. Tada šoka per jų viršų, ir burgz
damas veržiasi priekyn. Bet čia jam 
pastoja kelią antras uolų slenkstis su 
kyšančiomis aukštyn kelių eilių grani
to kupromis. Tai „Velnio slenkstis“. 
Pajutęs jį, Nemunas pradeda mėtytis 
į visas puses ir, pagaliau, apsiputojęs 
prašvilpia pro uolas. Bet čia dar ne ga
las. Jį stengiasi dar kartą sulaikyti že
miau jo vagą užgulusi „Velnio pirtis“. 
Tik čia jau Nemunas galutinai įsiutęs. 
Jis šoka piestu ant uolų, kūliais verčia
si per jas, putomis drebia į visas pu
ses, neria gilyn, stulpais muša aukštyn 
ir pagaliau, nugalėjęs visas kliūtis, pla
čiai ilgai išsitiesęs, lyg pavargęs, ra
miai plaukia jau Kauno link. Vargas 
sielininkams, kai patenka į tuos Ne
muno slenksčius. Jei likimas stebuklin
gai praneša juos pro „Velnio tiltą“ ir 
„Velnio slenkstį“, tai trečioje užtvaro
je jiems suruošia tikrą „Velnio pirtį“: 
visus išmaudo, o jų sielius suardo ir 
sudaužo. Taip būdavo dar prieš keletą 
dešimčių metų. Dabar Rumšiškių 
slenksčiai jau suskaldyti, ir iš dugno 
išimti akmenys kloja mūsų plentus. O 
Nemunas ties kadaise baisiais slenks
čiais jau tik tyliai rangosi ir murma, 
kai gausingi sieliai ir garlaiviai plau
kia jo sraunia nugara. Bet Čiurlionio 

pasakojamais laikais Rumšiškių mil
žinai dar galingai rodydavo savo šiur
pų grožį.

Per tuos slenksčius Čiurlionis su 
broliais keliavo paskutinę savo kelio
nės naktį.

— Taip plaukėme tris dzienas ir 
tris nakcis, — pasakojo toliau Čiurlio
nis, — bet aplamai tai bene žavingiau
sia buvo paskutinioji naktis. Buvome 
labai pavargę, padėjome irklus ir, su
sėdę valties dugne, davėme jai valią. 
Temo. Po trankymosi į stačias sienas, 
Nemunas taip pat, tartum pavargęs, 
išsitiesė ir tiesia vaga ramiai plaukė 
sau tolyn. Tik ties Rumšiškėmis stai
ga jis pradėjo nerimauti. Valtis susiū
bavo, ir plačiais mostais smarkiai pa
sileido žemyn. Staiga pajutome, kad 
aplink mus vanduo pradėjo šokinėti ir 
drebėti, aplink sumirgėjo baltos putos, 
pro mus bangose praūžė lyg kokios 
juodos pabaisos akmenys, kelis kartus 
siūbtelėjome aukštyn ir žemyn ir pa
galiau, net mums kvapą užėmė, sli
džiu slenksčiu nuslinkome dar žemiau, 
kelis kartus mus apsuko, ir mūsų val
tis išplaukė į ramesnę putotą lygumą. 
Nežinau, ar iš didelio nuovargio, ar 
mus pagavo tingaus užsimiršimo nuo
taika, bet mes visi trys, patekę į tą Ne
muno audrą, pasijutome lyg kokių 
milžiniškų sūpuoklių supami ir nė ran
kos nepajudinome. Užmerkėme akis ir 
atsidavėme Dievo valiai. Kas bus, tas 
bus, kad tik neštų, kad suptų, tolyn, 
tolyn. Ir kai išnešė mus į lygesnį van
denį, mes buvome pasakiškai nuteikti. 
Visi trys išsitiesėme aukštielninki val
ties dugne. Tamsiame danguje pama
žėl ramiai sukinėjosi čia į vieną, čia į 
antrą pusę žvaigždės. Užpakalyje vis 
tilo verdančių bangų klegesys... Tik 
staiga neramiai sujudėjo ir sumirgėjo 
žvaigždės, valtis pradėjo drebėti, pa
pūtė drėgna, vėsi oro srovė, siūbtelėjo 
per valtį šaltos putos, ir vandens 
pluoštai, ir mes, lyg kokio pašėlusio 
slibino letenose liūliuojami, per stau
giančias ir ūžiančias vilnis pasileidome 
šokinėti. Kur mes? Kur lekiam? Kas 
su mumis įvyks? Ar ne vis tiek? Le
kiam, ir tiek,... Mums pašėlusiai gerai. 
Tik užmerkėm akis. Ir vėl lygu, vėl 
žvaigždės ramiai po dangų čia į vie
ną, čia į antrą pusę slankioja. Tik stai
ga valtis nuslydo žemyn, net mums 
viduriuose saldu pasidarė. Dar aki
mirksnis — pašėlusiai suptelėjo mus 
į vieną ir į antrą pusę ir šonu trenkė 

į kažką kieto, jog net lentos subraškė
jo. Suvirtom viens ant kito. Šiūstelėjo 
iš viršaus šalta banga. Stasys pašoko 
ir įsikibo rankomis į bortus. Dar vie
nas uolos smūgis į valties šoną, dar 
antras iš kitos pusės. Apsuko kelis kar
tus, dar užliejo vandeniu akis, dar pa
šokinėjome po kriokiančių bangų nu
garas ir, pagaliau, išplaukėme į plačią 
lygumą. Ir tik piktas murmojimas dar 
kurį laiką vijosi mus iš užpakalio. Tai 
ne šio pasaulio kelionė. Dangiški pa
veikslai švietė galvoje. Švelnūs liūlia
vimai supo bevalį kūną. Jonas, tyliai 
gulėdamas, spaudė man ranką. Sujau
dintas Stasys vėl išsitiesė valties dug
ne.

Ir toliau ta paskutinė naktis, tai bu
vo pasakų naktis.

Ilgai taip gulėjome išsitiesę valtyje. 
Kas būtų, jeigu galėčiau nupiešti visus 
tuos paveikslus, kurie tada praslinko 
man prieš akis. Sužavėčiau visą pasau
lį.

Atmerkiau akis. Aukštai, skersai 
per mūsų kelią ritosi rūkuose kamuo- 
liuotos žvaigždės. Slinko jos viena pro 
kitą, čia aukštyn, čia žemyn pasakiškų 
rūkų verpetuose. Jas bėrė lėkdamas 
juodas slibinas. Ore dundėjo nakties 
audros simfonijos garsai. Iš šonų mil
žinai stulpai dangų rėmė. O tai būta 
geležinkelio tilto, kuriuo praėjo dundė
damas naktinis traukinys. Koks pui
kumėlis!

Trys jauni broleliai gulėjome žvaigž
dėtą naktį išsitiesę valtyje. O Nemunė
lis mus nešė ir liūliavo.

Lyg peiliu pabraukimas per stiklą 
pažadino mus rusų kalba šūkavimai.

Tai priplaukėme Kauną.
Gyveno anais laikais Vilniuje dvi 

panelės — Marija Putvinskaitė ir Sofi
ja Gimbutaitė. Abidvi geros patriotės 
ir geros lietuvių dailininkų draugės. 
Jos buvo neblogai materialiai aprūpin
tos ir, juodai valandai užėjus, sugebė
davo vienokiu ar kitokiu būdu jiems 
padėti. Čiurlionį jos ypatingai gerbė, 
ir jis būdavo dažnas jų svečias. Ypač 
dažnai pakviesdavo Čiurlionį ir jo 
draugus Putvinskaitė. Atsimenu vieną 
tokį vakarą: po vakarienės ir entuzias
tingų kalbų įvairiais svarbiais klausi
mais, kur Čiurlionis visada švelniai ir 
įtikinančiai reikšdavo save labai ori
ginalias mintis, jis, pagaliau, sėdo prie 
pianino. Visi nutilome. Skambinti 
pradėjo mums jau maždaug žinomus 
kūrinius, bet toliau jau nieks nebeži
nojo, ką jis skambino. Jo muzika ro
dė vis daugiau žavingos jėgos, kuri pri
vertė mus visai užmiršti realų gyveni
mą.

Iš po jo pirštų kilo čia galingos au-

Premio Lituana 86
Dailės konkursas Brazilijoje Lietuvos 

tema
Sao Paulo Kultūros centras „Centro 

Cultural Francisco Matarazzo Sobrinho“ 
ir Lietuvos krikšto jubiliejaus komitetas 
Brazilijoje skelbia dailės konkursą „Li- 
tuania 86“ iš paišybos, tapybos, skulptū
ros ir graviūros sričių, atskleidžiant kokį 
nors lietuvišką atspalvį, ypač atsižvelgus 
į Lietuvos krikščionybės jubiliejų. Kon
kurso tikslas — skatinti meninę kūrybą 
ir skelbti bei pažymėti Lietuvos krikšto 
jubiliejų tarp kitataučių. Konkurso ren
gėjai geriausiam kūriniui skiria 2,000 
kruzadų premiją.

Menininkas gali įsirašyti į konkursą 
(vienoj ar keliose srityse) iki 1986 m. 
gruodžio mėn. 31 d., prisiųsdamas savo 
kūrinį kartu su „curriculum vitae“ šiuo 
adresu: Centro Cultural Francisco Mata
razzo Sobrinho, Rua General Jardim, 
595 Vila Buarque, 01223 Sao Paulo, SP, 
Brazil. Kultūros centras nesiima atsako
mybės už bet kokį kūrinio sužalojimą 
siuntimo metu.

Nortintieji platesnių žinių apie Lietu
vą, lietuvių papročius, tradicijas, istori
nius asmenis ir, aplamai, apie bet kokius 
lietuvybės aspektus, gali kreiptis į Lietu
vos krikšto jubiliejaus komitetą, Rua 
Juatindiba, 28 — Parųue da Mooca, 03124 
Sao Paulo, SP, Brazil.

Žiuri komisiją sudarys du atstovai iš 
Kultūros centro, du iš Jubiliejaus komi
teto ir vienas iš Sao Paulo Meno kritikų 
sąjungos.

Premija „Lituania 86“ bus 'įteikta vie
šose iškilmėse, greičiausiai 1987 m. Imi
grantų kultūrinės parodos proga Sao Pau
lo miesto parodų rūmuose.

Konkursą laimėjęs meno kūrinys taps 
Lietuvos krikšto jubiliejaus komiteto 
Brazilijoje nuosavybe. Visi kiti atsiųsti 
kūriniai galės būti atsiimti per 90 dienų. 
Praėjus šiam terminui, konkurso rengė
jai nuspręs jų paskirtį.

Konkurso taisyklės galioja nuo jo pa
skelbimo datos — 1986 m. liepos mėn. 1 d.

Konkursą globoją Sao Paulo valstijos 
gubernatorius ir valstijos Kultūros sekre
toriatas.

Konkursas yra atviras visiems — lietu
viams ir kitataučiams. Jame gali dalyvau
ti ir lietuviai dailininkai iš kitų pasaulio 
kraštų.

Kun. Pranas Gavėnas, iS.D.B.
Vykdomojo komiteto pirmininkas

droš, čia švelnūs liūliavimai, čia bega
linis ilgesys, čia vėl visas nusivylimo, 
draskymosi ir skausmų pragaras. Pa
galiau iškilo didžiulio laimėjimo ir 

(Nukelta į 7 psl.)

KALINIO MEMUARAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

džiamojon atsakomybėn, į kaltinamą
sias išvadas ir į teismo nuosprendžius. 
Labai dažnai be jokio pagrindo dau
gelį kitaip galvojančių vadina antita
rybiniais veikėjais, antitarybištkai nu
siteikusiais žmogeliais, šmeižiančiais 
savo tėvynę, savo liaudį, atvirais so
cializmo priešais ir pan. Didžiausias 
pastangas jie deda įtikinti kaltinamąjį, 
kad jis padarė itin pavojingus valsty
bei nusikaltimus. Teisėtvarkos darbuo
tojas vienok nepaaiškina kaltinama
jam, kur gi čia nusikaltimo įvykis, nu
sikaltimo sudėtis, kiek, pavyzdžiui, 
tame rašinyje yra melo ir kiek tiesos, 
tik skuba apkaltinti antitarybiškumu, 
šmeižimu be įrodymų.

Ir šią bylą tirdami jie nesiėmė visų 
įstatymo numatytų priemonių, kad pil
nai, visapusiškai ir objektyviai ištiria
mos aplinkybės kaip reikalauja LTSR 
BKP 18 str., bet aiškino tik kaltinamą
jį kaltinančias apylinkybes ir neaiš
kino lengvinančių ir teisinančių ap
linkybių. Jei jau patekai į saugumiečių 
rankas, tai, pagal jų logiką, esi ir kal
tas. Jie būtinai tave apkaltins ir nu
teis. Žmogus, išdrįsęs dėl kai kurių 
saugumiečių padarytų klaidų parašyti 
skundus prokuratūrai ar partijai, bū
tinai taps kaltu, pateks už grotų kaip 
už sąmoningai daromus veiksmus, ku
riems taikomi LTSR BK 68 str., arba 
199-1 str. Juk saugumiečiai „neklys
ta“, jie tik traukia atsakomybėn klys
tančius, t.y. „socializmo priešus“. Tei
singai rusų rašytojas F. Dostojevskis 
savo veikale „Pasmerktieji ir nus
kriaustieji“ rašo: „Esu linkęs įtarti 
bloga pirmiau, negu gera — nelai
mingas bruožas būdingas šaltai šir
džiai“. (p. 131).

Stalino asmenybės kulto laikais bu
vo masinės represijos. Tada bloga bu
vo įtariama pirmiau, negu gera. La
bai nesinorėtų, kad anot Dostojevskio, 

nepasitikėjimas ir net įtarumas klestė
tų ir mūsų visuomenėje. Tai tik pagi
lintų bendrąją socializmo krizę, kuri 
galų gale baigtųsi katastrofa. Menka 
socializmui puošmena gausiai pripil
dyti šalies kalėjimai ir lageriai kali
niais. Būtų galima daug gero padaryti 
visuomenei, jeigu valdžiai rūpėtų ne 
kerštas, o teisybė.

Po šios mano kalbos, kurią pavadi
nau paskutiniuoju žodžiu, buvo ap
klausti liudytojai, o po jų labai ilgai 
kalbėjo valstybinis kaltintojas proku
roras Bakučionis. Jis mane kaltino to
kiais nusikaltimais, kurių ne tik ne
padariau, bet net nė sapnavau apie 
juos. Tikriausiai jis norėjo parodyti, 
kad aš esu labai didelis nusikaltėlis, 
užkietėjęs antitarybininkas, padaręs, 
jo žodžiais tariant, itin pavojingus val
stybinius nusikaltimus, o tarybinis 
teismas, būdamas labai humaniškas, 
už tokius sunkius nusikaltimus skiria 
labai švelnią bausmę... Kaip liaudies 
išmintis sako, jis iš degtuko priskaldė 
visą vežimą... Kai kurie žmonės, klau
sydami Bakučionio kalbos, galvojo, 
kad už tokius nusikaltimus ir penkioli
kos metų sunkiųjų darbų kalėjimo 
bus per maža. Didžioji jo kalbos da
lis išliko mano atmintyje, bet ar verta 
čia ją minėti, — joje labai daug ne
tiesos. Pagaliau jis paprašė teismą nu
teisti mane laisvės atėmimu penkiems 
metams ir pridėti penkis metus trem
ties. Prokuroro Bakučionio žodžiais 
tariant, VI. Lapienis į nusikalstamą 
veiklą įtraukė A. Ruzgienę ir K.J. 
Matulionį.

1977 m. liepos 25 d., t.y. paskutinę 
teismo dieną (padarę smulkią kratą, 
kaip ir pirmąją bei antrąją teismo die
ną) mus vėl atvežė į Aukšč. teismo rū
mus. Ir šių dieną pradžioje taip pat 
neleido žmonių į teismo posėdžių sa
lę, bet V. Petkui pastūmus duris, jos 
atsidarė. Tada teismo salėje sėdintis 
čekistas prie durų stovinčiam saugu

miečiui liepė leisti žmones į salę, nes 
kalbėti liko tik prokurorui ir paskelbti 
teismo nuosprendį. Pranskūnaitė ir 
Matulionis paskutiniojo žodžio atsisa
kė.

Teisėjas, prieš išeidamas iš teismo 
posėdžių salės pasitarimui dėl nuo
sprendžio, mane paklausė, ko aš pra
šau iš teismo. Aš paprašiau teisėjo ob
jektyviai išnagrinėti bylos medžiagą ir 
priimti teisingą, t.y. juridiškai pagrįstą 
nuosprendį.

Teisminio tardymo metu sekretorė 
sąmoningai ar nesąmoningai kai ku
rias mano kalbos vietas užrašė netei
singai, užrašė tai, ko aš teisminio tar
dymo metu nesakiau.

* *
N uorašas 

Baudžiamoji byla N r. 8-5 1977 m. 
NUOSPRENDIS

1977 m. liepos 25 d. 
Vilniaus m.

Lietuvos TSR vardu.

Lietuvos TSR Aukščiausiojo teis
mo Teisminė baudžiamųjų bylų ko
legija, susidedanti iš pirmininkaujan
čiojo teismo nario S. Raziūno, liaudies 
tarėjų V. Burokevičienės ir B. Kiliaus, 
sekretoriaujant O. Jablonskaitei, da
lyvaujant prokurorui J. Bakučioniui, 
gynėjams V. Aperaičiui ir V. šadrei- 
kai, viešajame teisiamajame posėdyje 
išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurio
je:

1. Lapienis Vladas, Antano s., gi
męs 1906 m. birželio 6 d. Latvijos 
TSR Daugpilio mieste, TRS pilietis, 
lietuvis, kilęs iš darbininkų, nepartinis, 
aukštojo išsilavinimo, vedęs, neteistas, 
pensininkas, gyveno Vilniaus mieste, 
B. Dauguviečio 5-11, kaltinamas pa
gal Lietuvos TSR BK 68 str., I d.

2. Matulionis Kastytis Jonas, Leo
no s., gimęs 1937 m. vasario 10 d. Lie
tuvos TSR, Kupiškio raj., Pelyčių km., 
TSRS pilietis, kilęs iš valstiečių, ne
partinis, nebaigto aukštojo išsilavini
mo, nevedęs, neteistas, dirbo Vilniaus 
jungtinėje drabužių parduotuvėje dai

lininku, gyveno Vilniaus mieste, Gor
kio 17-6, kaltinamas Lietuvos TSR BK 
199-1 str.

3. Pranskūnaitė Ona, Jono dr., gi
musi 1935 m. sausio 2 d. Lietuvos 
TSR Biržų raj. Kirdonių km., TSRS 
pilietė, lietuvė, kilusi iš valstiečių, ne
partinė, 4-urių klasių išsilavinimo, 
neištekėjusi, neteista, dirbo Panevėžio 
m. namų valdyboje Nr. 3 kiemsarge, 
gyveno Panevėžio mieste, Gogolio 
57-70, kaltinama pagal Lietuvos TSR 
'BK 199-1 str., ir nustatė:

Lietuvos TSR 1972-1976 m. buvo 
nelegaliai išleisti ,,LKB Kronikos“ 25 
numeriai, kurie buvo padauginti ir iš
platinti. šiuose „LKB Kronikos“ rin
kiniuose patalpinta tendencingai su
rinkta bei aiškiai šmeižikiška medžia
ga, kuria iškreiptai pateikiama TSRS 
vidaus politika Katalikų Bažnyčios 
atžvilgiu Lietuvoje, stengiamasi įteigti 
apie tariamą sąžinės laisvės slopinimą 
bei tikinčiųjų persekiojimą ir tuo nu
teikti prieš Tarybų valdžią.

„LKB Kronikos“ rinkiniai buvo 
perduoti antitarybiniams emigracijos 
centrams užsienyje, kurie šmeižikišką 
medžiagą naudojo savo ardomoje vei
kloje prieš TSRS perspausdindami ir 
komentuodami JAV leidžiamuose 
„Darbininkas“, „Draugas“ ir kituose 
reakcinguose laikraščiuose bei perduo
dami per radiją Vatikano ir kitas anti
tarybines laidas.

V. Lapienis 1973-1976 m. siekda
mas susilpninti Tarybų valdžią, sklei
dė šmeižikiškus prasimanymus, že
minančius TSRS valstybinę ir visuo
meninę santvarką: dalyvavo ruošiant 
bei dauginant platinimo tikslu „LKB 
Kroniką“ bei autoriaus A. Solženicy
no antitarybinio turinio knygas „Gu
lago salynas“ I-ąją dalį, o taip pat to
kiais pat tikslais laikė tokio pat turi
nio literatūrą.

K.J. Matulionis ir O. Pranskūnaitė, 
gamindami bei platindami šmeižikiš
ko turinio literatūrą, skleidė žinomai 
melagingus prasimanymus, žeminan
čius tarybinę ir visuomeninę santvar

ką.
Paminėtus nusikaltimus jie padarė 

šiomis aplinkybėmis.
1. V. LAPIENIO 

NUSIKALSTAMA VEIKLA
Siekiant susilpninti Tarybų valdžią, 

skleidžiant tarybinę, valstybinę ir vi
suomeninę santvarką žeminančius 
šmeižikiškus prasimanymus V. Lapie
nis 1974-1976 m. parašė respubliki
niams bei sąjunginiams valstybiniams 
ir partiniams organams tokio pat tu
rinio pareiškimus, kuriuos išplatino, 
patalpindamas į nelegalaus leidinio 
„LKB Kronikos“ 9, 11, 15 ir 23 nu
merius. Po to ši medžiaga buvo pa
talpinta užsienyje leidžiamuose reak
cinguose laikraščiuose.

1976 m. pavasarį V. Lapienis parū
pino A. Ruzgienei rašomąją mašinė
lę ir davė jai padauginti A. Solženicy
no „Gulago salynas“ I-ąją dalį, šia 
rašomąja mašinėle atspausdino 6 egz. 
kopijų, iš kurių 1 egz. davė J.V. Niur
kai, 5 egz. perdavė V. Lapieniui, ku
ris juos išplatino, pasilikdamas vieną 
egzempliorių, nuo kurio A.Ruzgienė 
darė mašinėle kopijas.

1976 m. spalio 19 d. V. Lapienis at
sinešė pas K.J. Matulionį „LKB Kro
niką" Nr. 24 ir jo 12 neįrištų mašin
raščio kopijų, kurias ruošdamas iš
platinti tikrino su K.J. Matulioniu ir 
taisė spausdinimo klaidas, išplatinti 
nespėjo, nes buvo vietoje sulaikyti.

Agitacijos ir propagandos tikslu V. 
Lapienis laikė antitarybinio šmeiži
kiško turinio literatūrą; „LKB Kroni
ką“ 12 egz., „Aušra“ ir ,Einamųjų 
įvykių kronika“ (rusų kalba) leidinius, 
užsienyje išleistų knygų bei brošiūrų 
kopijas; „Gulago salynas“, „Simas“, 
„Kultūrinės represijos Lietuvoje“, 
„Lietuviškojo charakterio problema“, 
„Atsiskyrimas ar suartėjimas“, „Da
bartinės visuomeninės ekonominės sis
temos ir jų perspektyvos“, o taip pat 
rašinius: „Atsakymas V. Trumpai“, 
„Atviras laiškas Leonidui Pliuščiui“, 
o taip pat rašinį apie vieną iš TSKP 
vadovų. (B m daugiau)
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dangiško džiaugsmo galingas himnas. 
Ir kai jis baigė, visi ilgai dar sėdėjome 
užkerėti, rodos, negalėdami nei žo
džio tarti, nei pasijudinti. Ir tik Čiur
lionio po ilgesnės tylos mielas žodis 
„nu, nepykit“ pažadino mus iš neži
nios, kas čia yra ir kur mes esame.

— Ką čia paskiausiai skambinai?
— paklausė viena iš klausytojų.

— Dievaži, pats nežinau, — nuošir
džiai atsakė, šypsodamasis Čiurlionis.

Kalbėdamas apie Čiurlionį, kaipo 
muziką, prisimenu nuomonę vieno len
kų muzika kritiko, kuris girdėjęs Čiur
lionį. Savo įspūdžius paskui jis pasa
kojo pažįstamiems.

— Velniškai Skambina. Girdėjau 
jį skambinant savo kompozicijas. 
Skambino, skambino, čia švelniau, 
čia švelniau, čia smarkiau, pagaliau 
pagriebė fortepijoną abiem rankom, 
pakratė ir išmetė pro langą. Na, ką jūs 
pasakysite?

Į materialius reikalus Čiurlionis 
žiūrėjo gana savotiškai. Vieną kartą 
Gimbutaitė patyrusi iš jo kalbos, kad 
jo kišenė visai tuščia ir kad jis neturi 
ne tik už ką pietų, bet ir pusryčių pa
valgyti, pasiūlė ir paskolino jam 5 ru
blius. Antrą dieną jiems vėl teko su
sitikti. Čiurlionis su tikru pietizmu pa
sakojo jai apie vieną be galo malonios 
išvaizdos motiną, kurią jis matė su 
vaikeliu ant rankų einant gatve.

— Ji atrodė labai neturtinga ir to
kia gera, jog kai aš jai daviau radęs ki
šenėje rublius, tai ji pati nežinojo ką 
daranti, ir norėjo man ranką bučiuoti. 
Turėjau pabėgti. Neteko net su ja pa
sikalbėti.

— Na, o šiandien ar turi dar kiek 
pinigų? — paklausė, kiek nustebusi, 
jo geradėja.

— Ne, šiandien aš neturiu nė vieno 
skatiko, bet kad žinotum — man taip 
gera — taip gera...

Kitą kartą jis iš kelionės Putvinskai- 
tei, tartum, linksmai rašė:

— Ratatam. Kaip laikotės ir ar ne
pykstat? Plackartė, kurią man užfun- 
dijot, padarė tai, kad bemaž ko nepra
miegojau Varšuvos. Ratatam. Iki pa
simatymo — nepykit.

Bendrai imant, visą savo studijų ir 
darbo laiką Čiurlionis gyveno labai 
skurdžiai, nuolat neprivalgydamas ir 
atsižadėdamas reikalingiausių dalykų, 
nekalbant jau apie bet kokius malonu
mus.

Tik dėl be galo sunkių materialių 
aplinkybių Čiurlionio kuo ne visi pa
veikslai yra piešti ant menkiausios me
džiagos ir menkos vertės dažais; tai be
ne ir bus didžiausia priežastis, kodėl 
jie taip greit išbluko.

Tik vienas paskutiniųjų jo paveiks
lų ,,Rex“, jo žodžiais tariant, buvo 
pieštas taip, kaip turėjo būti; taigi, ma
tyt, ir savo formatu ir medžiaga atiti
ko autoriaus nusistatymą. Tas paveiks
las šiuo atžvilgiu ir dabar, be abejo, 
geriausiai atrodo.

Gražūs P. Vileišio rūmų kambariai. 
Aukšti, šviesūs. Ant parketo pasie
niais galybės paveikslų. Didžiuliai Sta- 
brausko, mažyčiai Lesčinskio, Kalpo
ko aukso berželiai, marguliuoja krū
vos raštuotų juostų, kaišytinių prijuos
čių.

— Žiūrėkit, — kalbėjo sužavėtas 
Čiurlionis, — čia tikra žydinti lietuviš
ka pieva. Jokios simetrijos — tik 
žvaigždėmis žydi, spinduliuoja. Už
plūdimas. „Ui, ui, ui, broleliai mes 
jaunieji, užpuolė kryžiokai nelabieji“,
— užtraukė jis, lipdamas ant sienų ka
binėti paveikslų. Dvi dienas taip lai
piojom; dvi dienas dainavom choru 
visi, kurie ten tik buvome. O kai atėjo 
parodos atidarymo diena, Čiurlionis 
pasipuošė dideliu kaklaraiščiu, su
megztu plačios kokardos pavidalu ir 
atvedė visą savo šeimynų, kuri atvyko 
parodos atidarymo iškilmėms iš Drus
kininkų: taigi, ir tėvą, ir motiną, ir jau
nesniuosius savo brolius bei seseris. 
Buvo linksma ir iškilminga. Čiurlio
nio paveikslai užėmė atskirą kamba
rį-

— Norėčiau žinoti, kas tokio dai

šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina 
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lininko galvoje darosi, — kalbėjo vie
na panelė savo draugei, žiūrinėdama 
Čiurlionio paveikslus. — Viskas čia 
keistai sukasi, požemiai su dangumi 
maišosi. Turbūt ir pats autorius, Die
vas žino, į ką panašus.

— Ponia, jis iš tikro yra baisus: pa
našus į slibiną, kuris mergeles ryja. Aš 
jį pažįstu, — prabilo čia pat stovėjęs 
nepažintas Čiurlionis.

— Nepykit, — pridūrė jis šypsoda
masis ir nuėjo į kitą kambarį.

Viena jauna ponia ilgai atsidėjus 
žiūrėjo į Čiurlionio paveikslą „Ilge
sys“. Čiurlionis prie jos priėjo.

— Kažin kiek šitas paveikslas kaš
tuoja? — paklausė ji dailininką.

—■ Tūkstantį rublių, — atsakė ra
miai Čiurlionis.

Ponia atsiduso.
— Ar jis tamstai tikrai patinka?
—■ Taip, labai patinka. Ir ta liesutė 

ranka ištiesta į tolimą miglotą žvaigž
dę, ir tos švelnios melsvos spalvos...

— Imk jį ponia, nemokamai, aš jį 
tamstai dovanoju, prašau priimti, pa
darysi man tamsta tikrą smagumą — 
ir nepyk... — tarė susijaudinęs Čiur
lionis.

Ponia iš nustebimo ir netikėtos lai
mės žiūrėjo į jį plačiomis akimis. Čiur
lionis pranyko. Parodai pasibaigus, pa 
veikslas buvo nusiųstas tai poniai į na
mus.

Apie vieną savo paveikslą „Pasaka“ 
jis man kalbėjo:

— Išėjo du karaliai į mišką. Bet 
tu, broliuk, nemanyk, kad tai buvo du 
paprasti karaliai, ir kad tai buvo pa
prastas miškas. Tai viskas pasakiška, 
didinga. Miškas toks, jog ant medžių 
šakų telpa didžiuliai miestai su rūmais, 
pagodomis, bokštais. Tai vis ant šakų. 
Tad, pamanyk, kokios tos šakos. Tai 
šakos, o kokie medžiai, kurie turi to
kias šakas! O koks visas tokių medžių 
miškas! Tokiame miške vaikščiojo sau 
tie du karaliai. Bet kokie karaliai, ga
li suprasti. Jų liemenys prilygsta me
džių stuobriams, arba dar storesnį. 
Toks pat ir jų ūgis, žinoma, tai mil
žinai. Jų pasakiški tautiniai rūbai, iš
didžios karūnos... MiŠikas niūrus, 
tamsus. Jie vaikščioja ir ieško, iš kur 
tame tamsiame miške lyg šviečia. Ir 
jie rado ant žemės, tarp galingų tam
sių stuobrių, mažute saulės šviesa spin 
dintį daiktelį. Vienas karalių paėmė 
tą spindintį daiktelį į rieškučias, abudu 
žiūri ir stebisi. Kas čia galėtų būti? Ne
išmanėliai. Tie didieji karaliai niekad 
to nesupras. O tai juk paprastas, mums 
taip gerai visiems žinomas, lietuviškas 
kaimas. Jis spindi pasauliui savo savo
tiška lietuviška kultūra. Tik jie to ne
supranta.

1910 metais, važiuodamas iš Drus
kininkų į Petrapilį, Čiurlionis sustojo 
Vilniuje. Ilgai vaikščiojome su juo 
Neries pakrantėmis ir kalbėjomės įvai
riais lietuvių atgimusio meno reika
lais. Buvo nervingas, karščiavosi. Pro
jektavo Vilniuje puikiausius dailės rū
mus, didžiulį teatrą, filharmoniją. 
Džiaugėsi, kad viskas puikiai sekasi ir 
turi sektis. Man, nusistačiusiam tuo 
melu rimtai apie šiuos dalykus kalbėti 
ir turinčiam kasdien prieš akis milži
niškus sunkumus, su kuriais tekdavo 
grumtis, jo kalba pirmą kartą atrodė 
taip keista ir ne laiku. Čiurlionis tais 
reikalais visada kalbėjo, tiesa, opti
mistiškai, bet visada išmintingai ir ob
jektyviai numatydamas kliūtis ir bū
dus jas nugalėti. Atsisveikindamas ap
rimo, kaip visada tarė savo paprastą 
„nepyk“, ir nemalonus įspūdis buvo 
išlygintas.

— Klausyk. Visuose meno reika
luose ir Dailės Draugijos darbe nuo 
šios dienos tau duodu „kart blanche“ 
Valdyboje geriausia pakeiskite mane 
kitu nariu. Aš važiuoju ir daugiau tur
būt nebegrįšiu, — kalbėjo Čiurlionis, 
kai aš jį lydėjau iš Vilniaus išvykstan
tį. Bandžiau protestuoti, įtikinėti, bet 
jis keistai sujaudintas tik rankomis 
pamojo ir pranyko vagone.

Nebegrįžo.
Tiesa, grįžo — karste.

(M.K. Čiurlionis, 1938)
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KALĖDŲ BELAUKIANT...
Galų gale atsiradau namuose. Lauke 

lietus pila kaip iš kibiro. Įėjęs pro duris, 
nusipurčiau lyg sušlapęs šunelis. Ačiū 
Dievui, jau esam pasirengę Kalėdoms. 
Mano uždavinys, paskutinis šioms šven
tėms, parvežti kalakutą jau atliktas, tai 
dabar lauksiu kol jos prasidės.

Šiuo metu esu vienas namuose. Sėdu 
prie pečiaus išdžiūti ir mintys ima klysti 
į praeitį. Atsiminiau, kaip, dar vaiku bū
damas, su mama, tėte ir broliu anksti 
Kalėdų rytą į bažnyčią eidavome. Geras 
gabalėlis — beveik du kilometrai. Einam 
visi kartu, dar tamsu, šalta, žvaigždutės 
mirksi danguje, sniegas girgžda po kojom. 
Keldavau nenorom, bet juk Kalėdos: 
lauks geri pusryčiai, dovanėlės po eglute 
ir visokie skanumynai. Mama sako, kad 
reikia už viską Dievui padėkoti, kaipgi 
mamos nepaklausysi, Dievuliui nepadėke- 
si...

Eidami mažai ką sakome. Tamsu ir šal
ta, žingsniuodamas prisimenu Kūčių va
karienę. Tėtė plotkeles laužė, šienas po 
balta staltiese padėtas, silkė su grybais, 
kimšta žuvis, šutinti rauginti kopūstai, 
šližikai su aguonų pienu. Apie mėsą per 
Kūčias nė galvot negalvojai. Šiandien 
tačiau bus kitaip. Mačiau ma
ma žąsį į pečių įdėjo, noriu žinoti, ką po 
Kalėdų eglute rasiu. Jau vakar eglutę 
puošėm, spalvotas žvakutes uždėjom. 
Apie elektrines lemputes nė svajoti nie
kas nesvajojo, o pas mus namuose nei 
elektros nebuvo.

Kalėdos — Jėzaus Kristaus gimimo 
šventė. Kai pradėjau daugiau žinių apie 
Kalėdas ieškoti, tai paaiškėjo, kad niekas 
tikrai pasakyti negali, kada Kristus gi
męs. Šventas Klemensas Aleksandrietis 
jo gimimo datą nurodė gegužės 20 d., ar
ba sausio 10, ar sausio 6 dieną, šventas 
Kiprijonas sakė, kad Kristus gimė kovo 
28-tą, o pagal šv. Ipolitą ta data buvo ba
landžio 2. Vėliau apsistota prie kovo 21- 
mos dienos, pavasario dienos ir nakties 
susilyginimo. Toji data buvo laikoma pa
saulio tvėrimo pradžios data, taigi ir pa
saulio atpirkimo data turėjo būti ta pati. 
Tik nuo VII-to amžiaus Kalėdos buvo 
švenčiamos gruodžio 25-tą dieną. Romė
nai kiekvieną pirmąją mėnesio dieną va
dino Calendae, o kadangi viduriniais am
žiais Naujieji Metai prasidėdavo gruodžio 
25 dieną, tai ir Kristaus gimimo šventė 
pasidarė Calendae.

Mes, lietuviai, Kalėdų vardą greičiau
siai ne iš romėnų, bet iš slavų paėmėm. 
Senovės dzūkų dainų priedainiai dažnai 
pasibaigdavo „lėliu Kalėda" arba „do 
Kalėdzien". Kalėdinių dain-ą turi ir sla
vai, kurių dainų priedainiai dažnai turi 
žodiį „kalėda“ (kirčiuojamas paskutinis 
žodžio skiemuo). Tas žodis, tačiau grei
čiausiai yra likęs nuo stabmeldystės lai
kų.

Mes taip pat Kalėdų senį turėjom, ta
čiau jo nereikia maišyti su modernišku 
Kalėdų seneliu, kurio vaikai šiandien su 
dovanomis laukia. Mūsų Kalėdų senis se
nais laikais buvo žinomas kaip Kalėda. 
Vyras apsivilkdavo baltais išvirkščiais 
kailiniais, susijuosdavo rankšluosčiu, už
sidėdavo aukštą balto avikailio kepurę, 
prisitaisydavo lininę barzdą, ant nugaros 
iš pagalvės pasidarydavo kuprą, pasiim
davo krepšį, šakotą lazdą ir eidavo per 
kaimą, dažniausiai būrio, susikibusių per 
juosmenį, vaikų lydimas, iŠ vienų namų į 
kitus. Priėjęs, pasibelsdavo į duris ir, 

klausiamas „kas čia“, atsakydavo: „Aš 
Kalėda, atėjau iš ano krašto, kur miltų 
kalneliai, medaus upeliai, alaus ežerėliai, 
saldainiais lyja, baronkomis sninga; nešu 
skarbų pilną tarbą, laimę, derlių ir kito
kį labą; prašau dureles atidaryti ir į aną 
kraštą nebevaryti“.

Tas Kalėda, svečias iš tolimo krašto, 
buvo namams laimės nešėjas. Įleistas į 
namus, pasisėmęs iš savo krepšio saują 
visokių grūdų, paberdavo po krikštasuo
lių — grūdų barstymas turtingumą lė
mė. Kalėda pasakydavo savo pasveikini
mą, prajuokindavo vaikus, su jais pašok
davo ir riešutais apdovanodavo. Šeimi
ninkas Kalėdą pavaišindavo ir jis, per vi
są kaimą perėjęs, greičiausia, pats labai 
linksmas pasidarydavo.

Mums, lietuviams, buvo žinoma vestu
vių eglutė, kuri, per vestuves prie lubų 
prikabinta, buvo jaunystės ir vaisingu
mo ženklas. Kalėdų eglutė yra visai nau
jas paprotys. Vokietija yra laikoma jos 
tėviške. Per septynioliktą šimtmetį ji pa
siekė Skandinaviją, o antrojoje devynio
likto šimtmečio pusėje Kalėdų eglutė pa
plito visame pasaulyje ir, žinoma, pasiekė 
Lietuvą. Maždaug tuo pačiu laiku karalie
nės Viktorijos vyras, vokiečių princas Al
bertas, ją įvedė ir į Angliją.

Lietuvoje senais laikais Kalėdos buvo 
švenčiamos tris dienas. Pirmoji Kalėdų 
diena buvo šventė, į svečius eiti nebuvo 
galima, tik Kalėdų senis su vaikų būriu 
vaikščiodavo. Antroji Kalėdų diena — 
pramogų diena: vyras, apsivilkęs išvirkš
čiais kailiniais, apsivyniojęs žirnių virkš
čiomis, veidą išsipaišinęs būdavo vedžio
jamas po kaimą kaip meška. Jis šokinda
vo merginas ir stengėsi jas savo veidu 
išpaišinti, nes suodžiai — laimės ženklas 
naujiems metams. Tas meškos vedžiojimo 
paprotys tarp lietuvių išnyko, palyginti, 
neseniai — antroje devyniolikto šimtme
čio pusėje. Trečioji Kalėdų diena buvo 
„ledų“ diena. Jei kas per tą dieną sunkiai 
dirbo, tai sakė, kad jo javus vasarą ledai 
išmuš. Ir apskritai nuo Kalėdų iki Trijų 
Karalių nebuvo galima sunkių darbų 
dirbti, galbūt tik pluksnas plėšyti.

Gražūs buvo tie lietuvių papročiai, ir 
mano mintys vėl grįžo prie tų tamsių ry
tų, kai, sniegui po kojų girgždant, į baž
nyčią su mama ir tėte eidavau. Laikas 
taip greitai bėga, papročiai taip greitai 
keičiasi, ir pagalvojau, ar dar ir per šias 
Kalėdas tuo pačiu keliu, kuriuo aš prieš 
tiek daug metų ėjau, mano tautiečiai su 
savo vaikais į bažnyčią žingsniuos. Grei
čiausia, kad eis — nesvarbu, kur gyveni, 
Kristaus gimimo šventė yra švenčiama 
visuose pasaulio kampeliuose.

Durys sujudėjo, žmona iš kaimynų su
grįžo. Mano darbai Kalėdoms jau atlikti 
— viskas nupirkta, viskas parvežta, tik 
reikia kepti ir virti. Aš, žinoma, esu visa
da pasirengęs patarimus duoti, tik gaila, 
kad niekas jų nepaiso. Taip pat žinau, 
kad man reikės padėti indus plauti ir, 
jeigu kas nors man Kalėdoms prijuostę 
padovanos, tikrai užpyksiu. Bet ir tam esu 
pasirengęs — turiu pakankamai ir alaus, 
ir stipresnio skystimo — greitai tas pik
tumas praeis. O jau normų pei’ Kalėdas 
nebesilaikysiu — sėdėsiu, ragausiu ir 
apie tuos tamsius Kalėdų rytus ir po ko
jomis girgždantį sniegą svajosiu.

O jeigu atsilankysite, tai dar ir jums 
lašelį rasiu.

Linksmų švenčių! Henrikas Vaineikis

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD:
— Didžioji Kinijos siena buvo pastaty

ta per 1700 metų.
— 1952 m. išbandytosios pirmosios van

denilinės bombos stiprumas prilygsta pa
jėgumui visų bombų, numestų Antraja
me pasauliniame kare ant Vokietijos ir 
Japonijos, įskaitant ir tas dvi atomines.

— Egipto karalius Ptolemijus IV-sis la
bai mėgo greitus laivus. Jo greičiausią 
laivą irklavo tūkstantis irkluotojų.

— Sigmundo Freudo draugai naciams 
sumokėjo 20 tūkstančių svarų, kad išleis
tų j!į išvykti iš Vokietijos prieš praside
dant karui. Po aštuoniolikos mėnesių jis 
mirė, 1939 metais.

— Nilo upė, Afrikoje, kiek žinoma, bu
vo dukart užšalusi: pirmą kartą devin
tam šimtmety, antrą — vienuoliktam.

— Anglijoje 18-tam šimtmetyje buvo 
išleistas įstatymas kontroliuoti varguo
menės girtavimą. Neturtingieji per metus 
išgerdavo 5 milijonus galionų (20 mil. li
trą) džino.

— Matekingo, Pietų Afrikoje, apsupi
mas baigėsi 1900 m. gegužės 17 d. Tūks
tantis britų karių laikėsi prieš 8 tūkstan
čius būrų. Britams vadovavo Robertas 
Baden-Powell'is, kuris 1908 metais įkūrė 
skautų organizaciją.

— Anglijos karaliaus Henrio VIII an
troji žmona Anne, nužudyta 1536 m. ge
gužės 19 d., sako, turėjusi nenormalų kū
ną: tris krūtis, vienoj plaštakoj šešis pirš
tus.

— Senojoj Graikijoj moters amžius 
buvo skaitomas nuo jos vedybų dienos.

— JAV gyventojai, kurie sudaro 6 proc. 
visos pasaulio žmonijos, sunaudoja beveik 
60 procentų pasaulio išteklių.

— Iki 19 šimtmečio pradžios Ameriko
je legali egzekucija buvo vykdoma sude
ginant ant laužo.

• •
Sode mažos mergaitės žaidžia su lė

lėm. Prie jų prieina Petriukas, nešda
mas kelias lėles.

Ant suoliuko sėdinti ponia klausia:
— Petriuk, ar ir tu žaidi su mergai

čių lėlėm?
— Ne, aš tik einu garnio pareigas.

* *
— Koks bjauriausias sutvėrimas 

pasaulyje?
— Manau, kad kiaulė, nes ji viską 

ėda.
— O aš manau, kad žmogus. Jis 

ir kiaulę suvalgo.
* *

Anais senais laikais pasiturintis ūki
ninkas išleido sūnų į Kauną baigti 
aukštųjų mokslų.

Keleri mokslo metai tėvui kainavo 
50 karvių, bet iš latro sūnaus nieko 
neišėjo. Sūnus grįžo namo ūkininkau
ti.

Sutikęs kaimyną, ūkininkas skun
džiasi:

— Tas mano veršis sužindė man 
50 karvių!

* ♦
Jonuką išvežė į kaimą atostogų. Va

kare jis pamatė šeimininkę vištą pe- 
šant. Susidomėjęs klausia:

—- Sakyk, teta, ar jūs kas vakarą 
taip nurengiat vištas?

* ♦
Teisėjas kaltinamajam:
— Tamsta, rodos, jau ne pirmą 

kartą teisme. Kiek laiko jau nebuvai 
teisiamas?

— Septynis metus, pone teisėjau.
— O ką veikei per tą laiką?
— Sėdėjau kalėjime.

♦ ♦
Kolūkietis pirko laikrodį ir gavo 

valdišką garantiją, kad tas laikrodis 
eis 12 mėnesių be jokio sugedimo.

Po šešių mėnesių atneša sustojusį 
laikrodį.

— Tam laikrodžiui kas nors nepa
prasto atsitiko, — pakratęs galvą tarė 
laikrodžių krautuvės vedėjas.

— O, nieko ypatingo. Prieš porą 
mėnesių aš šėriau kiaulę ir laikrodu
kas įkrito į lovį.

— Kodėl, drauge, anksčiau jo ne
grąžinai?

— Negalėjau, nes tik vakar kiaulę 
paskerdėm.

* •
— Nepyk, žmonele, kad aš išgersiu 

dar vieną stikliuką, kaip sako, ant an
tros kojos...

— Gerk! Ačiū Dievui, kad neturi 
keturių kojų.
S**^******¥¥*¥*¥»********4AAMM»
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Prenumeratos kaina metams:
D. Britanijoje — 17 svarų;
Užsienyje >— 20 sv. (oro paštu).

Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

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

Pabaltlečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
telkia 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. Kaina apie 
300 sv. Užsirašyti iki Kalėdų: Rev. J. Sa- 
kevičius, 21 The Oval, London, E2 9DT. 
Tel. 739 8735.

Naujųjų Metų Sutikimas Manchestery
— gruodžio 31 d., Lietuvių klube, rengia 
LKVS „Ramovė“.

N. Metų Sutikimas Londone — gruo
džio 31 d., Lietuvių Namuose, rengia 
Klubas. Užkandžiai nemokamai.

DBLS Tarybos posėdis — sausio 10 d., 
Židinyje, Nottinghame. Pradžia 2 val.p.p.

AUKOS SPAUDAI

J. Vaičiulis — 18 sv.
J. Eringis — 8 sv.
J. Petrėnas — 7 sv.
B. Rudzevičius — 6 sv.
S. Nowak — 5 sv.
N. Žvirblis — 5 sv.
J. Sragauškis — 5 sv.
A. Maldutis — 4 sv.
A. Mažeika — 4 sv.
K. Kamarauskas — 4 sv.
A. širvaitis — 4 sv.
A. šalčius — 3 sv.
J. Sližys — 3 sv.

Visiems dėkojame.

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS

Sekantis DBLS-gos visuotinis suvažiavi
mas įvyks Lietuvių Namuose, Londone, 
1987 m. balandžio 4-5 d. Be eilinių rei
kalų, bus svarstomi Sąjungos įstatų pa
keitimai ir iš 1986 m. Suvažiavimo atidėta 
rezoliucija turto pardavimo klausimu.

DBLS CV sekretorius

DBLS TARYBOS POSĖDIS

DBLS Tarybos posėdis įvyks 1987 m. 
sausio tnėn. 10 d. Jaunimo Židinyje, Not
tinghame, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, 2 vai. p.p.

Visus DBLS skyrius, įvairias organiza
cijas, klubus bei vienetus prašome atvyk
ti 'į posėdį.

DBLS Tarybos Prezidiumas

Londonas
PABALTIEČIŲ MOTERŲ KALĖDINIS 

BAZARAS

Gruodžio 6 d. Latvių Namuose įvyko 
tradicinis pabaltiečių moterų kalėdinis 
bazaras. I atidarymą prisirinko pilną sa
lė žmonių. Atidarė Mr. D. Floyd, kuris 
savo kalboje iškėlė Pabaltijo tautų pas
tangas atgauti laisvę.

Latvių stendas buvo gražiai išpuoštas 
įvairiais tautiniais rankdarbiais, estų kiek 
kuklesnis, bet taip pat 'įdomiai išpuoštas.

Lietuvių kampelis pasižymėjo daugiau
sia gintarais, tautinėm juostom ir turėjo 
nemaža rankdarbių. Daugiausia, žinoma, 
gauta pelno iš loterijos. Ponia iš Readin- 
go iškepė labai skanios ruginės duonos, 
kuri labai greit buvo išpirkta.

Atrodo, kad bazaras puikiai pavyko. Po 
švenčių dainavietės spaudoje pateiks pla
tesnį šio renginio balansą.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas Pranas ar Antanas PRANS- 

KEVIČIUS, kilęs iŠ Plokščių valsčiaus. 
Prašom atsiliepti Lietuvių Namų adresu: 
2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

Vienoj skilty įdėto 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.

JAUNIMO KONGRESO ATSTOVAI
šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas (VI PLJK) vyks Australijoje, 
1987 m. gruodžio 20 — 1988 m. sausio 17 
d. Jame dalyvaus 120 atstovų iš laisvojo 
pasaulio lietuvių kolonijų. D. Britanijos 
jaunimui yra paskirtos šešios vietos. Pa
gal Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
(PLJS) 'įstatus, atstovai į PLJK-esą turi 
būti demokratiškai išrinkti. Tam tikslui, 
D. Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjunga 
(DBLJS) pravedė Kongreso atstovų rin
kimus lapkričio 15 d. Lietuvių Namuose, 
Londone.

Rinkimams buvo pristatyta 10 kandi
datų, iš kurių ne visi galėjo asmeniškai 
susirinkime dalyvauti. Nors anksčiau bu
vo numatyta, kad bus balsuojama tik už 
tuos, kurie asmeniškai atvyks į rinki
mus, susirinkimas nutarė balsavimui pri
statyti visus kandidatus. Susirinkime da
lyvavo 20 balsuojančių DBLJS narių. Bal
sus skaičiavo DBLS pirmininkas J. Alkis 
ir Kultūros Komisijos pirmininkė V. Gas- 
perienė.

Į VI PLJK atstovus buvo išrinkti: Clai
re Canty (Bellshill), Elena Canty (Bells
hill), Yvonne Julius (Bellshill), Edmun
das Kvietkauskas (Leicester), Regina 
Puodžiūnaitė (Stoke-on-Trent/London) 
ir Vidas Puodžiūnas (Stoke-on-Trent/Lon
don). Pirmuoju kandidatu liko Algis Mo
tuzą (Rochdale).

Atstovai pasižadėjo išpildyti sekančius 
reikalavimus:

a) dalyvauti DBLJS-gos veikloje prieš 
ir po PLJK-eso;

b) dalyvauti visuose PLJK-eso progra
mos dalyse;

c) po PLJK-eso padaryti viešą praneši
mą savo kolonijos lietuvių visuomenei.

DBLS Centro Valdyba ragina visus Bri
tanijos lietuvius padėti mūsų jaunimo 
atstovams dalyvauti VI PLJK-ese.

Boltonas
A.A. PRANAS GABRILAVICTUS

Trijų savaičių laikotarpyje dar vienas 
tautietis paliko Boltono lietuvių eiles.

Pranas Gabrilavičius buvo kaunietis, 
gimęs 1925 m. rugpjūčio 23 d. Po karo jis 
1947 metais atvažiavo 'į Angliją. Dirbo 
vietinėje pramonėje, buvo sužeistas au
tomobilio avarijoje ir per paskutinius ke
liolika metų buvo invalidas-pensininkas. 
Boltono lietuvių veiklos pradžioje jis da
lyvavo skyriaus valdyboje, o vėliau, sky
riui vėl atsigavus, Pranas buvo jo sekre
torium.

Jis buvo ramus, draugiškas vyras, bet, 
sunkiai sirgdamas, per paskutinius kelius 
metus lietuvių veikloje nebedalyvavo. 
Pranas paliko žmoną Almą ir dvi dukte
ris ir lapkričio 28 d. buvo palaidotas vie
tinėse Heaton kapinėse. Laidotuvių apei
gas pravedė kan. V. Kamaitis, o vaišes 
ukrainiečių klube paruošė S. Keturakienė 
ir F. Silius.

Be mirties įvyko dar viena tragedija: 
dieną prieš Pranui mirštant, jį aplankė 
atvažiavusi iš Lietuvos jo sesuo, bet abe
jotina, ar jis ją bepažino.

Lengva tebūna Tau, Pranai, svetima 
žemelė!

Manchesteris
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia M. lietuvių klube 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Kviečiame visus dalyvauti. Pradžiai ga

lite atsinešti savo maisto, vėliau bus duo
dami sumuštiniai.

Ramovėnų valdyba
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Soc. klubas šau
kia 1987 m. sausio 4 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p., metinį visuotinį narių susirinki
mą, kuriame valdyba ir revizijos k-sija 
padarys pranešimus ir bus renkama nau-

RAJONO ALBUMAS VOKIETIJA
Lapkričio 29 d., Židinio patalpose, 

Nottinghame, susirinko Rajono vadi- 
ja aptarti leidžiamo LSS Anglijos Ra
jono Albumo reikalus. Albumo pavyz
dys buvo pristatytas įrištos knygos 
formoje, kietais viršeliais. Albumas 
bus 144 puslapių su 445 nuotraukom. 
Turiny: Rajono pradžia, jo vystyma
sis, įvairios skautavimo šakos, repre
zentacija, rėmėjai, apdovanojimai, sto
vyklos ir k t.

Tekstas jau surinktas, puslapiai pa
ruošti, nuotraukų pustoniai ofsetui jau 
padaryti.

Vadija priėmė Nidos spaustuvės 
kainą: 350 albumų — 5.700 sv. Spaus
dinimo darbą žada pradėti sausio mė
nesį.

Dalis lėšų jau surinkta. Aukotojai 
paskelbti spaudoje. Tačiau turimųjų 
pinigų dar neužtenka. Vadija nutarė 
dar kartą kreiptis į dosnius rėmėjus: 
pavienius asmenis, klubus, ratelius, 
draugijas, sąjungas. Visų bendra talka 
pagreitins išleidimą.

Rajono skautai ir skautės per visą 
savo veikimo laikotarpį, kaip gyva ir 
stipri Britanijos lietuvių kamieno ša-
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LIETUVIŠKŲJŲ——
SIUDUUį SAVAITĖ

Ši Studijų Savaitė vyksta Londone 
1987-tais — krikščionybės į Lietuvą 
įvedimo sukaktuviniais — metais. Su
sitarus su lietuvių katalikų ir evange
likų dvasiškiais ir sukaktuvinių metų 
rengimo komitetu (pirm. kun. J. Sake- 
vičius), Studijų Savaitės metu bus pa
minėtas 600 metų krikščionybės į Lie
tuvą įvedimo jubiliejus. Popiežiaus at
stovas arkivyskupas Luigi BARBARI- 
TO prižadėjo ta proga koncelebruoti 
iškilmingas šv. Mišias šeštadienio va
kare, rugpjūčio 1 d-

Studijų Savaitė vyks nuo 1987 m. 
liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d., (nuo 
sekmadienio iki sekmadienio).

Vieta — katalikų kolegija pačiame 
Londone, adresas:

Digby Stuart College 
Roehampton Lane 

London SWI5 5PH
Visais Studijų Savaitės reikalais 

rašyti šiuo adresu:
M. Bajorinas 

Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens 

London Wil 2PT 
Gt. Britain

Tolimesnes informacijas duosime 
„Europos Lietuvyje“.
Studijų Savaitės Rengimo Komitetas

A.A. JUOZAS SIDOKERSKIS
Lapkričio mėn. 21 d. Watforde, North 

Watford kapinėse, buvo palaidotas staiga 
miręs Juozas Sidokerskis. Mirė namie, 41 
Durban Rd. East, Watford, Herefordshire.

Buvo gimęs 1913 m. gruodžio 23 d., Za
pyškyje. Prieš palikdamas savo gimtąjį 
kraštą, paskutiniu laiku gyveno ir dirbo 
Kaune.

Atvyko į D. Britaniją 1947 metais, ap
sigyveno Watforde, vėliau įsigijo nuosa
vus namus ir ten gyveno iki mirties, šių 
metų pradžioje mirė jo žmona, kuri taip 
pat yra palaidota tose kapinėse ir tame 
pačiame kape.

Šv. mišias už velionio vėlę aukojo vieti
nės katalikų bažnyčios, The Holly Rood, 
klebonas Rev. Scholes, kuris yra gerai su
sipažinęs su rytų europiečių problemomis, 
savo pamoksle priminė neteisėtą Pabalti
jo valstybių okupaciją, peržvelgė Juozo 
pasirinktą išeivio gyvenimą šiame krašte.

Velionis paliko Lietuvoje dvi dukteris 
ir daug artimų giminių. Gyvendamas An
glijoje, rūpinosi ir nuolat rėmė savo arti
muosius. i kapines palydėjo pažįstami ir 
draugai kitataučiai ir vietiniai lietuviai.

Visų vardu kapinėse atsisveikino Z. 
Juras.

Sodyba
KALĖDŲ ŠVENTĖS SODYBOJE

Šiais metais Sodyboje rengiamos 
tradicinės lietuviškos Kūčios, po jų, 
vidurnaktį, bus atnašaujamos Bernelių 
mišios, o taip pat I-ji ir II-ji šv. Kalė
dų dienos.

Sodybos šeimininkai Povilas ir 
Louisa Podvoiskiai maloniai kviečia 
jus iš anksto užsisakyti vietą Kūčių ir 
Kalėdų dienoms.
ja valdyba ir revizijos k-sija.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Narius prašome būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba 

ka, ne tik išlaikė Rajono gyvastį, bet 
dar išplėtė nauju atžalynu. Atžalynu, 
gerbiančiu mūsų didingą praeitį, pamė
gusiu mūsų gražius papročius, drąsiai 
davusiu Įžodį tarnauti Dievui, išlaikyti 
lietuvybę, dėti visas pastangas Tėvynės 
Lietuvos išlaisvinimui, padėti Artimui. 
Argi tai nėra mūsų visų giliausių troš
kimų ir siekių įgyvendinimas? Argi 
nuo 1947 metų pastangos ir darbai 
garsinant Lietuvą, mūsų visuomenės 
pradžiuginimai nėra verti įamžinimo? 
Šiame albume atsispindės darbšti ir 
graži Rajono veikla, galėsime pasidi
džiuoti mūsų organizuotu atžalynu ir 
jų vadovais.

Todėl ir kviečiu visus D. Britanijos 
lietuvius ir jų organizacijas vieningai 
ir dosniai paremti šį istorinį Rajono 
Albumo išleidimą.

Dėkojame iš anksto.
.r. Eimutis Šova 

Rajono vadi jos vardu

Aukas siųsti: Rajono Albumas. J. 
Maslauškas, 7 The Crescent, May- 
field, Near Ashbourne, Derbyshire, 
DE6 2JE.

PAGERBIMAI IR SVEIKINIMAI
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir- 

mija ir Lietuvių Skautų Brolijos vyriau
sioji vadovybė, didžiai įvertindama skau
tiškos idėjos rėmėją ir skautų vadovus už 
lietuvybės išlaikymą už tėvynės ribų ir 
paramą sąjūdžiui, LSS skautiškųjų metų 
užbaigimo, lapkričio 1 d., proga, atžymė- 
jo-pagerbė LSS Garbės Ženklais ir pakė
lė į vyresniškumo laipsnį šiuos asmenys 
ir skautų vadovus:

Dr. Stasį Kuzminską, gyvenantį Not
tinghame, pagerbė „Už NUOPELNUS" 
ordinu su Rėmėjo Kaspinu;

Vincent O'Brien, gyvenantį Londone, už 
lietuvybės išlaikymą ir skautišką veiklą 
bei vadovavimą, pakėlė į PASKAUTININ- 
KO laipsnį;

s.v.v.sl. Paulių Mickų, gyvenantį V. Vo
kietijoj, Vasario 16 gimnazijos „AUŠ
ROS“ tunto adjutantą ir skautiškų bei 
stovyklų įvairiausių darbų vadovą, at- 
žymėjo-pagerbė „VĖLIAVOS“ Garbės 
Ženklo žymeniu.

Visus apdovanotus rėmėjus ir skautų 
vadovus sveikinu ir dėkoju už ilgų metų 
paramą ir įdėtą darbą Lietuvių Skautų 
Sąjungos gerovei ir skautaujančiam jau
nimui.

Veskime brolius ir seses, gyvenančius 
už tėvynės ribų, skautiškuoju keliu, ne
užmiršdami mūsų šūkio DIEVUI, TĖVY
NEI ir ARTIMUI.

Budėkim-:
v.s.fil. Kazys Matonis

LSB Vyriausias Skautininkas, JAV

SVEIKINIMAI
LSS Europos Rajono vadija, seses ir 

broliai sveikina gerbiamąjį dr. Stasį Kuz
minską už ilgų metų nuoširdžią paramą. 
Brolius Vincentą ir Paulių, pakėlimo ir 
atžymėjimo proga, sveikiname ir linkime 
toliau vadovų eilėse žygiuoti skautiškuo
ju keliu.

Kalėdų ir N. Metų proga, 
sveikinam rėmėjus, dvasiškius, 
globėjus, tėvelius, visų plačiųjų 

visuomenę, seses ir brolius, 
gyvenančius laisvajame pasaulyje 

ir pavergtoje tėvynėje.

LSS EUROPOS RAJONO
VADIJA

........... - ~ ....

AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 
ŽIEMOS SEMINARAS įvyks Košuvel, Prancūzijoje, nuo 
sausio 31 dienos iki vasario 7 dienos. Košuvely apsistos „Mer
cure“ ir „Les Dues de Savoie“ viešbučiuose. Paryžiuje nuo 7 
vasario iki 10 vasario, viešbutyje „Louvre Concorde*.

Programos reikalu kreiptis į dr. Joną Daugirdą, 6717 So. 
Maplewood Chicago, Ill. 60629 USA, 312-476-1224.

Kelionės rezervacijas tvarko Birutė Zalatorienė, Travel 
Advisers Inc., 1515 N. Harlem Avenue 110, Oak Park, Ill. 
60302, telf. 312-524-2244.

Kviečiame visus Europos gydytojus ir negydytojus prie šio 
suvažiavimo prisidėti. Europos lietuviams būtų patogiau 
skambinti tiesiai į viešbutį ir pasidaryti rezervacijas ten.

Laukiame visų.

ROMUVOS LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
IŠKYLA

Spalio 18-19 d. Romuvos moterų klu
bas, vad. E. Lucienei, surengė dviejų die
nų iškylą į Bavariją. Keliavo ne tik mo
terys, bet ir jų šeimų nariai ir viešnios 
iš Lietuvos ir Kanados.

Ankstyvą šeštadienio rytmetį autobu
sas išriedėjo iš Huettenfeldo. Nuotaikin
gai nusiteikę, grožėdamiesi saulėtu ru
dens rytmečiu, net nepajutome kaip pa
siekėme Nuernbergą. šiame mieste vyko 
karo teismai. Senojo miesto pastatai, gra
žesni vienas už kitą, traukė akį, jaudino 
širdį. Aplankėme garsaus vokiečių me
nininko Albrechto Duerer namus. O gar
siajam kalėdiniam turguj „Christkindl- 
markt“ prisipirkome kalėdinių dovanų. 
Pasismaguriavę Nuernbergo dešrelėmis, 
riedėjome toliau į Pleysteiną. Tai mažas 
miestelis su gražiomis apylinkėmis prie 
Čekoslovakijos sienos. Aplankėme ir sie
nos praėjimą, šis miestelis pasižymi kris
talo gaminiais. Matėme vieną iš daugelio 
dirbtuvėlių, stebėjome kaip stiklas virs
ta gražiais dirbiniais. Ne viena moteris 
papildė savo indų spintas šiais gražiais 
gaminiais.

Poilsiui mus priglaudė jaukūs viešbu
čio „Regina" kambariai. Restorane kartu 
su Bavarijos medžiotojais šventėme me
džiotai ų šiventę.

Sekmadienio rytą, po sočių pusryčių, 
lietučiui dulkant išvykome i Flossen
buerg, buvusi koncentracijos lagerį. Tai 
didelės kapinės, kur žuvo 18-kos tautybių 
žmonės. Jų tarpe ir 2480 lietuvių. Čia pa
statyta 1946-1948 m. koplyčią iš suskaldy
tų stebėjimo bokštų plytų. Koplytėlės vi
duje pakabintas lietuviškas ženklas su 
užrašu kiek žuvo lietuvių Flossenbuergo 
koncentracijos stovykloje. Koplytėlės lan
ge įstatytas vitražas su Marijos paveiks
lu ir užrašu „Lituania“.

Kapinėse gražus, didelis lietuviškas pa
minklas su užrašu anglų, vokiečių ir lie
tuvių kalbomis:

Tėvynės garbę gindami, 
Įrašėm savo mirtimi 
Žmonijai laisvės 
Testamentą.
Prie paminklo tylos minute pagerbėme 

žuvusiuosius ir sugiedojome „Marija, Ma
rija“, o koplytėlėje pasimeldėme.

Toliau vykome į Bayreuth. Ten aplan
kėme teatro rūmus, kur vyksta Vagnerio 
operų pastatymai. Sekantis miestas Bam
bergas. Labai gražus, bet trumpas pasi
vaikščiojimas miesto gatvėmis, ir laikas 
į namus.

Kiekviena kelionė turi baigtis, bet kas 
pamatyta—pasilieka ilgam. Visą kelionę 
skambėjo lietuviškos dainos.

Dainos!

Jos švelnios, kaip gėlių pakalnės, 
Kaip ryto bangos ežeruos, 
Jos plačios, kaip saulėti skliautai, 
Kaip žemės amžių ilgesys.

J. Kacucevičienė

PAMALDOS
Stroude — gruodžio 13 d., 15 vai., Beec

hes Green.
Gloucesteryje — gruodžio 13 d., 11.30 

vai., šv. Petre.
Nottinghame — gruodžio 14 d., 11.15 

Židinyje.
Nottinghame — gruodžio 14 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Eccles — gruodžio 14 d., 12.15 vai.
Corbyje — gruodžio 14 d., 14 vai., šv. 

Patrike.
Derby — gruodžio 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Huddersfielde — gruodžio 21 d., 13 vai.
Nottinghame — gruodžio 21 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Northamptonc gruodžio 21 d., 18 vai., 

šv. Lauryne, Craven Street.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.30 

vai.
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