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TRYS JAUNI ŽMONĖS PAVOJUJE
I Istorijos, kurią noriu aprašyti, herojai 
Į- jauni vaikinai iš Kauno: Ričardas An- 
rijauškas, Mečislovas ir Gintaras Tara- 

fevičiai, buvę aukštųjų mokyklų studen- 
ii, komjaunuoliai, 1983 m. gegužės mėn. 
iduryje sulaikyti, bandant pereiti vais
tinę Tarybų Sąjungos-Suomijos sieną 
es Kostomukšos miestu, Karelijos 
iTSR. Vaikinai buvo perduoti armijos 
patingajam skyriui, kurio reikalų pati- 
ėtiniu pasienio užkardoje tuomet dirbo 
apulkininkis Kulibašnas, tiesiogiai daly- 
avęs tardyme. Be specialiai iš Lietuvos 
alstybinio saugumo komiteto Vilniaus 
liesto skyriaus iškviesto seno enkavedis- 
1 Kulkos ir keleto vietos bei Petrozavod- 
ko apklausos meno specialistų, tardyme 
[alyvavo tuometinis pasienio užkardos 
adas papulkininkis Grican.
Norėčiau papasakoti tolesnę įvykių ei- 

[3, neapsistojant ties smulkmenomis, įei
tu taip galima pavadinti patyčias, dvasi
as ir fizines kančias, patirtas dalyvau- 
ant pasienio zonos specialiosioms tarny- 
K>ms.
Nepavykusios operacijos dalyviai, kar- 

u su kaltinimo dokumentais, ginkluotos 
argybos lydimi, buvo pristatyti į vaisty
tojo saugumo komiteto Kauno miesto 
kyrių tolesniam apdorojimui. Čia jaunų 
monių pečius užgriuvo pedantiškai su- 
eguliuotas tarybinio tardymo mechaniz- 
nas.
Eilės tvarka sekė nepagi'įsti kaltinimai, 

įsichologinio apdorojimo metodai tikslu 
šgauti reikalingą informaciją. Viso ko pa- 
ėkoje prieita iki absurdo: mėginta „įm
yli“ turėjus rimtų ketinimų (?) nuvary- 
i aerofloto lėktuvą. Tik dėl akivaizdžios 
adinamųjų 'įkalčių stokos, nevykusiai su- 
ežisuotas spektaklis patyrė fiasko. Pri- 
nygtinai reikalauta prisiimti atsakomybę 
iž išpaišytus antitarybinius šūkius ant 
,aisvės alėjos 14 nr. pažymėto pastato 
ienų. Su saugumiečiams būdingu nežmo- 
lišku įniršiu ieškota ryšių su opozicija 
iek Lietuvoje, tiek visoje T. Sąjungoje. 
Tik pamanykite, jiems niekas nevadova- 
'0, niekas nefinansavo, neįrodytas ryšys 
u Vakarais ir t.t. Variantas, atvirai kal- 
>ant, nesuderinamas su lojalumo sergėto- 
ų „geležine“ logikai).
Siaubingas spaudimas teko tėvams, nie- 

to nekaltiems draugams. Saugumiečių sa
uvalei ribų nebūta. Nepaisant jauno am
žiaus, labai nukentėjo Tarasevičių sesuo. 
Nepagailėta sunkiai sergančios motinos 
[paskutinė vėžio stadija). Esant ypatingai 
(omplikuotai sveikatos būklei, buvo jai 
itsakytas dispanserizuotas gydymas, būti- 
ūausi medikamentai (tarybinio humaniz- 
no viršūnė!).

Be orderio atliktos piratiškos kratos 
rainuose, konfiskuotos kai kurios nuo
taikos, literatūra. Sunku atpasakoti, ko
kiais metodais buvo verčiama prisipažin
ti padarius praktiškai neįgyvendintus nu
sikaltimus Tarybų valdžiai. Kaltais ne
prisipažinta.

Kiek vėliau, nedavus atsisveikinti su 
artimaisiais, neatsižvelgus į sveikatos 
stovį (Gintaras sirgo sunkia plaučių už
degimo forma), jaunuoliai grubia prie
varta buvo išgabenti 'į Rusiją atlikti ne
kenčiamą karinę prievolę, nesuderinamą 
su politiniais įsitikinimais.

Atrodytų, būtų galima lengviau atsi
kvėpti ir padėti tašką. Gal net pasirody
tų keista — kokie humaniški tarybiniai 
įstatymai politinių disidentų atžvilgiu. 
Prašom, jums suteikta teisė išpirkti kal
tę Tėvynei... Teisingumas triumfuoja! 
(Akylesnis skaitytojas netruks pastebėti 
— panašios situacijos neretai brukamos iš 
žydriųjų ekranų, menkaverčių knygiūkš
čių su karo veteranų miglotais prisimini- 
mais-pagraudenimais ir t.t. ir t.t.). Deja, 
panašiai mąstyti buvo linkę ir mūsų hero
jai. Tikriausiai dėl nepatyrimo ir jauno 
amžiaus. Deja. Būtent, dabar ir atsisklei
dė gerai apgalvoto susidorojimo planas. 

A.fA.
LEOPOLDUI PURUI mirus, 

jo žmonai Marijai ir giminėms gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Manchesterio Lietuvių Kultūros 
Koordinacinis Komitetas ir visuomenė

Per anksti buvo džiaugtasi. Kaip minėjau, 
jaunuoliai buvo izoliuoti vienas nuo kito 
ir nuo išorinio pasaulio skirtingose Rusi
jos, Kaukazo vietose. Vėl prasidėjo lai
kinai nutrauktas psichologinis apdoroji
mas. Sudarytos siaubingos sąlygos. Diena 
iš dienos buvo peršama mintis, kad tu 
esi niekas, nebeturi savojo Aš, tavo liki
mas nuspręstas ir t.t. Nepasiekus norimo 
rezultato, dar daugiau, atsisakius tarny
bos armijoje, prievarta inscenizavus savi
žudybes, jaunuoliai praktiškai vienu metu 
buvo patalpinti psichiatrinėse ligoninėse. 
Pamynę elementarias teisės normas, tary
biniai budeliai baltais chalatais (teatlei
džia humaniškai nusiteikę medikai), šiuo
laikinių, stipriai veikiančių preparatų 
pagalba, stengėsi paraližuoti jaunuolių 
mąstymą, išlavintu psichologiniu spaudi
mu suvesti sąskaitas, suteikti panaudo
toms priemonėms oficialią versiją.

Jaunuoliai kur kas vėliau suvokė savo 
siaubingą padėtį: tūkstančiai kilometrų 
nuo Lietuvos, absoliuti izoliacija, klaikus 
padėties beviltiškumo suvokimas, įvai
raus lygio bepročių draugija... Tiktai ti
kėjimas Aukščiausiuoju suteikė jėgų, va
lios ir ryžto visa tai pergyventi.

1983 m. gruodžio 29 d., neišlaikiusi šird
gėlos, ligos ir nežinios dėl artimųjų liki
mo nualinta, nesulaukusi grįžtančių iš 
įkalinimo vietos sūnų, mirė Tarasevičių 
motina.

Skirtingą laiką išbuvę tarybinėse psi
chiatrinėse ligoninėse, pripumpuoti susi- 
sitaikinimo su likimu dvasios, mūsų he
rojai buvo paleisti ir grįžo į Lietuvą. At
rodo, su kaupu atseikėta jiems už viską. 
Bet ne! Tai tiktai trumpas sąrašas prie
monių, kurias pritaikė enkavedistai jau
nųjų disidentų atžvilgiu. Šiandien jų ne
stebina tikrinamas susirašinėjimas, tele
fono skambučiai ‘įvairiu paros metu, 
spaudimas laikinose darbovietėse, grasi
nimai, užklausimai iš neaiškių tarybų 
apie esamą padėtį ir t.t. Sunku išvardinti 
visas priemones, kuriomis stengiamasi 
palaužti, paversti bevalėmis asmenybė
mis, priversti atsisakyti politinių įsitikini
mų. Pastoviai gresia fizinis susidoroji
mas.

Šių metų spalio mėn. pabaigoje neaiš
kiomis aplinkybėmis buvo inscenizuota 
autoavarija, kurios metu tik laimingo at
sitiktinumo dėka išvengta aukų, gauti tik 
lengvi kūno sužalojimai. Kyla klausimas: 
ne per daug atsitiktinumų, pasižyminčių 
vienareikšmiu, kryptingu tikslingumu. 
Grasinama izoliuoti nuo visuomenės, kon
troliuojami susitikimai su draugais, pa
žįstamais, ko pasėkoje tenka atsisakyti 
elementarių kontaktų. Ir visa tai tęsiasi, 
įgauna neregėtai įžūlų pobūdį.

Gintarui Tarasevičiui pareiškus norą 
grįžti į Veterinarijos akademiją, rugpjū
čio 23 d. mandatinės komisijos metu buvo 
surengtas grubus politinis farsas, kurio 
metu buvo įžeidinėjami patriotiniai jaus
mai, politiniai įsitikinimai. Spektaklio ini
ciatoriaus vaidmens su neregėtu uolumu 
ėmėsi Veterinarijos akademijos rektorius 
R. Karazija. Jis bet kokia kaina stengėsi 
įtikti VSK darbuotojams. Atrodo, R. Ka
razijai tai pavyko, todėl dėl užimamos kė
dės drebėti neverta... Garbingos komisi
jos nuosprendis nebuvo netikėtas: už
drausta studijuoti tiek Veterinarijos aka
demijoje, tiek bet kurioje kitoje mokslo 
įstaigoje, šis žiaurus nutarimas paaiški
namas „tėvynės išdavimu“ ir pan., kas 
draudžia darbą jaunų žmonių kolekty
ve... Taigi studijuoti uždrausta R. Andri
jauskui, M. Tarasevičiui, A. Tarasevičiū
tei. Jų pastangos pakeisti sprendimą vi
sur atsimuša į pareigūnų šaltą abejingu
mą ir apsidraudėliškumą.

Ir visa tai vyksta Tarybinės demokra
tijos prieglobstyje... Šių piliečių atžvil
giu tarybinė Konstitucija negarantuoja 
elementarių pilietinių ir politinių teisių. 
Tuo tarpu tarybinės masinės informaci

jos priemonės garsinasi kovotojomis už 
žmogaus teises, žodžio, spaudos ir dauge
lis kitų teisių ir laisvių T. Sąjungoje — 
tai muilo burbulas, akių dūmimas, opiu
mas lengvatikiams, kurių dar vis atsiran
da.

Tiesa, yra žmonių, kuriems Tarybų val
džia suteikia privilegijas, vos ne rojų že
mėje — tiems, kurie yra pamynę tauti
nius interesus, išmainę sąžinę į rublį, ku
rie galvoja tik apie skrandį, kurie priei
na prie valdiškų gėrybių. Tokie mielai 
tampa „komunistais“, ploja visoms parti
jos programoms ir... vagia, ką gali. To
kių yra daug!

Tad ką gi garantuoja tarybinė Konsti
tucija, „demokratiškiausia visame pasau
lyje“? Ką ji gali garantuoti mums, Pabal
tijo tautų patriotams?! Į šį klausimą vaiz
džiai atsako trijų jaunų žmonių iš Kauno 
likimas...

Maskva pasaulio visuomenės akyse, kai 
jai naudinga, visa gerkle šaukia, kad Va
karuose sistemingai pažeidinėjamos žmo
gaus teisės, kurias patvirtino žmogaus 
teisių gynimo komitetas Deklaracija, pri
imta SNO Asamblėjoje 1948 m. gruodžio 
10 d. Tačiau neteko girdėti,! kad kas nors 
prašytų politinio prieglobsčio Maskvos 
(išskyrus tarptautinius teroristus, šnipus), 
bėgtų į Tarybų Sąjungą net rizikuodamas 
savo gyvybe... Vadinasi, perdėtas mūsų 
susirūpinimas Žmogaus teisėmis Vakaruo
se kvepia mažų mažiausiai nenuoširdu
mu. O iš „rojaus kampelio“, atitverto ge
ležine uždanga, išsiveržtų, jei galėtų, mi
lijonai! Taigi nėra ko stebėti ir šiais tri
mis jaunuoliais.

Tad ko vertas „Paktas dėl pilietinių ir 
politinių teisių“, kurtį Maskva viena iš 
pirmųjų paskubėjo priimti (kad pataisy
tų pašlijusia viešąją nuomonę apie Žmo
gaus teisių padėtį T. Sąjungoje). Keista, 
kad Žmogaus teisių gynimo komitetas, 
kurio sudėtyje yra 18 ekspertų, teigiamai 
vertina T. Sąjungos pareiškimus ir inicia
tyvas šiuo klausimu. Būtų juokinga, jei
gu nebūtų liūdna!..

Būtų gera, jeigu panašaus pobūdžio 
paktai būtų ne tik lengva ranka priimami, 
bet ir griežtai kontroliuojant vykdomi, 
ko visomis įmanomomis gudrybėmis sten
giasi išvengti Maskva.

Baigdamas reiškiu viltį, kad visi (kam 
ne vis tiek, įsigalės teisingumas ar ne) 
gerbiami Tautiečiai visada griežtai 
smerks grubias valdžios priemones, tai
komas politinių disidentų atžvilgiu Tary
bų Sąjungoje.

A. Duburys
(„Aušra“, 1985)

SUĖMIMAI IR TARDYMAI
Iš patikimų šaltinių pranešama, kad 

Vilniuje gruodžio 8 dieną suimtas Gedi
minas Jakubčionis, valstybinio jaunimo 
teatro inžinierius-apšvietėjas, jis saugu
mo tardytas kelias dienas, nepateikus ofi
cialių kaltinimų. Tardė pulkininkas Čes- 
navičius. Ar po kelių dienų arešto ir tar
dymo buvo paleistas, Vakaruose nėra ži
noma. Spėjama, kad tebėra kalinamas.

Gruodžio 9, kitą dieną po Gedimino 
Jakubčionio suėmimo, buvo padaryta nuo
dugni krata pas studentą Vinclovą, kuris 
dirba neetatiniu techniniu darbuotoju 
taiip pat valstybiniame jaunimo teatre. 
Pas Vinclovą per kratą buvo paimta 80 
knygų.

SUSTABDYTI NAFTOS 
EKSPLOATACIJOS DARBAI 

NERINGOJE

Oficialioji Sovietų Sąjungos žinių agen
tūra TASS pranešė, kad valdžia davė įsa
kymą sustabdyti naftos ir dujų eksploata
vimo įrengimų statybą Neringoje.

Atrodo, kad valdžia atsižvelgė į lietu
vių protestus.

Ilgamečiu! Vyties klubo nariui ir 
buvusiam, klubo veiklos pradžioje, 

revizijos komisijoje, 
VIKTORUI KLIMANSKUI mirus, 

jo žmonai Antaninai nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

Vyties klubo valdyba

PA V ĖLUOT A! G A UTĮ
SVEIKINIMAI

LIETUVOS ATSTOVO 
DR. S.A. BAČK1O 

SVEIKINIMAS
Lietuvos Diplomatinės Tarnybos ir 

Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone 
vardu nuoširdžiai sveikinu visus lietu
vius Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1987 Metų 
proga.

Labai dėkoju spaudai, radijo valan
dėlėms, veiksniams, visoms organiza
cijoms ir visiems geros valios tautie
čiams už ryžtingą veiklą Lietuvos lais
vės reikalais bei už pavergtų lietuvių 
teisių gynimą. Kartu visiems dėkoju už 
palankią atodairą Lietuvos Diplomati
nei ir Konsularinei Tarnybai.

Linkiu, kad 1987 metai būtų vi
siems sėkmingi asmeniškai ir ypačiai 
ginant Lietuvos laisvės bylą. 
1986.XIl.12d.

D r. Stasys A. Bačkis 
Lietuvos atstovas, LDT.

PLB VALDYBOS 
SVEIKINIMAS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1987-jų Me
tų proga, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba sveikina pasaulyje iš- 
sisklaidusius lietuvius, linkėdama 
kiekvieno asmeniškų ir mūsų visų 
bendrų tautinių troškimų išsipildymo.

Dėkojame viso pasaulio lietuviams, 
kurie praėjusiais metais vienu ar kitu 
būdu parėmė PLB valdybos darbus, 
o ypatingai tiems, kurie savo dosnumu 
prisidėjo prie lietuvybės švyturio lais
vajame pasaulyje — Lituanistikos ka
tedros — įsteigimo.

Ateinančiais metais viso pasaulio 
lietuviai iškilmingai minėsime 600 me
tų Lietuvos krikščionybės jubiliejų, o 
gule 1987-ųjų mūsų jaunimas rinksis 
Australijoje Vl-ajam Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresui.

Tačiau, kaip visada, didysis mūsų 
dėmesys ateinančiais metais turi būti 
nukreiptas į Lietuvą — okupuotą ir 
vargstančią, bet dirbančią ir kovojan
čią. Tegul mūsų, išeivių, kuklios pa
stangos jungiasi su brolių ir sesių dar
bais tėvynėje, kad bendrai dirbdami 
greičiau sulauktume Lietuvos laisvės 
ryto.
Pasaulio (Lietuvių Bendruomenės valdyba 
Vytautas Kamantus Tomas Remeikis 

Rimantas Dirvoms 
Birulė Jasaitienė 

Stasys Jakubauskas 
Raimundas Kudukis 
Milda Lenkauskienė 

Gintaras Grušas

PAVĖLUOTAI GAUTAS BRADFORDO 
VYTIES KLUBO ŠVENČIŲ 

SVEIKINIMAS
Vyties klubo nariams, rėmėjams ir 
lankytojams, linksmų džiaugsmingų 

Kalėdų Švenčių ir laimingų 1987 metų 
nuoširdžiai linki

Vyties klubo valdyba

DR. S.A. BACKIS 
PRADĖJO EITI PAREIGAS

Lietuvos atstovas dr. S.A. Bačkis su 
žmona grįžo iš atostogų ir 1986 m. gruo
džio 8 d. pradėjo eiti pareigas.

Ponas S. Lozoraitis, jr., Lietuvos atsto
vas prie Vatikano, laikinai ėjęs Lietuvos 
atstovo pareigas Washingtone nuo 1986 
m. spalio 16 d., gruodžio 7 d. išvyko 
Romon.

MIRĖ F. ŠLENTERIS

Gruodžio 1 d. savo bute Bremene stai
ga mirė garsus evangelikų liuteronų Baž
nyčios veikėjas, didelis lietuvninkas Fri- 
cas Šlenteris, sulaukęs 81 metų amžiaus. 
Apie velionį ir jo veiklą plačiau rašysime 
sek. laikraščio numeryje.

Energingam veikėjui, .Šiaurės Lietuvių 
Biuletenio redagavimo ir 

administravimo kolektyvo nariui 
LEOPOLDUI PURUI mirus, 

jo žmonai Marijai ir Manchesterio 
lietuvių visuomenei nuoširdžiausią 

užuojautą reiškia 
Vyties klubo valdyba

LIETUVOJE
Autostrada iš Vilniaus į Palangą

Baigiami darbai Vilnius — Klaipėda 
automagistralėj. Netrukus bus pradėta 
tiesti autostrada iš Klaipėdos į Palangą. 
Manoma, kad 1989 metais darbai bus 
baigti.
Kaimo kapelų varžytuvės

Gruodžio pradžioje Kauno sporto halė
je jau septynioliktą kartą buvo surengtos 
respublikinės kaimo kapelų varžytuvės 
„Grok, Jurgeli", kuriose dalyvavo trylika 
geriausių Lietuvos kolektyvų. Pirmas kon
kurso prizas įteiktas Kauno energetikų 
kultūros namų kapelai, vad. Vytauto Kliu- 
činsko. Iš viso buvo surengti penki var
žytuvių koncertai.
Julijos Januškienės paroda

Gruodžio mėn. Vilniaus skyriaus paro
dų salone atidaryta liaudies meistrės Ju
lijos Januškienės mezginių personalinė 
paroda. Parodoje daugiau kaip 60 rūbų 
komplektų, interjero papuošalų.

J. Januškienė mezga jau pusę amžiaus. 
Jos sukurtų rūbų ir nėrinių skaičius greit 
pasieks tūkstantį.
Dviratininkai Meksikoje

Lietuvos dviratininkai A. Snioka, V. 
Gumuliauskas, V. Kovaliovas ir R. Bleke- 
vičius daugiadienėse lenktynėse Meksikos 
keliais iškovojo komandinę pergalę, par- 
siveždami namo 1,5 metro paauksuotą 
taurę.
Prižiūrės rašytojo kapą

Šiaulių miesto kraštotyrininkai apsiėmė 
prižiūrėti 1863 metų sukilimo dalyvio ra
šytojo Juozapo Miliausko-Miglovaro ka
pą. Jis dalyvavo 1935 metais atidengiant 
Sukilėlių kalnelio paminklą, sodino mies
to centre ąžuolą.
„Žalgiris“ įveikė „Realą“

Gruodžio 4 d. pirmąsias Europos Salių 
čempionų taurės turnyro rungtynes „Žal
girio“ krepšininkai žaidė su Madrido 
„Realo“ komanda, nugalėdami 91:83. A. 
Sabonis dėl ligos visą mėnesį negalėjo 
žaisti, bet šiose rungtynėse sėkmingai ko
vojo.
JAV teatralų viešnagė

Gruodžio pradžioje Lietuvoje dvi die
nas viešėjo JAV teatrų, režisierių, akto
rių ir prodiuserių delegacija, kuriai vado
vavo organizacijos „Tarptautiniai teatrų 
mainai" pirmininkė E. Markson. Svečiai 
lankėsi kultūros ministerijoje, žiūrėjo 
tris Lietuvos jaunimo teatro spektaklius.

KUN. DOCENTAS 
VLADAS MICIIELEVICIUS PASKIRTAS 

KAUNO ARKIVYSKUPIJOS IR 
VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS 

VYSKUPU AUGZILIARU
Popiežius Jonas Paulius II paskyrė ku

nigą docentą Vladą Michelevičių Kauno 
arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
apaštalinio administratoriaus arkivysku
po Liudo Povilonio augziliaru, žinią pa
skelbė Vatikano dienraštis „L'Osservatore 
Romano" ir Vatikano radijas įvairiomis 
kalbomis. Naujasis Kauno ir Vilkaviškio 
vyskupas augziliaras Vladas Michelevi- 
čius yra 62-jų metų amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1948 metų gruodžio 31 dieną. 
Kauno Teologijos fakultete buvo įsigijęs 
teologijos licenciato laipsnį. Keletą metų 
tarpdiecezinėje Kauno Kunigų Seminari
joje ėjo dvasios tėvo pareigas. Paskutiniu 
laiku buvo lotynų kalbos dėstytojas. Loty
nų kalbos studijas gilino Italijoje, šalia 
lietuvių ir lotynų, moka italų, anglų, vo
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K. ir A. Vilkoniai

1



EUROPOS LIETUVIS 1987 m. sausio 1 <1. Nr. 1 (1836)B,

PAVARDĖS KLAUSIMU
vox Dei". šiandien, kai net puslaukinės 
Afrikos tautelės su kuo didžiausiu 
kruopštumu ir uolumu paieško savo is
torinių ir tautinių „šaknų“, tikrai keis
tai ir anachronistiškai skamba mums lie
tuviams kun. Vaišnoros peršamas kos
mopolitizmas: „tas pats arba Matulaitis 
arba Matulewicz“. Kodėl kun. Vaišnora 
tokio siūlymo nepateikia lenkams, sie
kiant bent truputį sušvelninti jų antilie
tuviškus kėslus?

Kun. dr. J. Vaišnoros perdėm prolen- 
kiškuose ir nieku nepagrįstuose išvedžio
jimuose apie pavardžių keitimus neįma
noma rasti nė vieno rimtesnio motyvo, 
kuris pateisintų prie lietuviškos Matulai
čio pavardės sulenkinto Matulewicz pri- 
kergimą. Tikriausiai mano oponentas bus 
vienintelis, kuris nežino, kad Lenkijoje, 
visai suinteresuoto asmens neatsiklausus, 
administracine tvarka, buvo ir yra sulen
kinamos lietuviškos pavardės. Jis grei
čiausiai taip pat nežino (nors kaip „Lie
tuvių Enciklopedijos“ redaktorius ir ben
dradarbis turėtų žinoti), kad lietuvių kal
ba lenkų dvasininkų buvo pajuokiama 
kaip „pagoniška“, o lietuvių tautinis at
gimimas laikomas antikatalikiška „litvo- 
manija“. Bet Matulaičio atveju ir jis ob
jektyviai cituoja busimojo palaimintojo 
žodžius: „Ne aš ją (pavardę) pakeičiau“. 
Ir taip neginčijamai patvirtinama, kad ne 
Matulaitis savu noru pasirinko, o jam 
priverstinai buvo įbrukta Matulewicz pa
vardė.

Smurtu sulenkinus lietuvišką pavardę 
nuskriaustajam asmeniui, ypač dvasiškiui 
privalančiam klausyti lenkų vyresniųjų, 
nieko kito nebeliko kaip susitaikyti su ne
žabota ir labai nekatalikiška savivale, ir 
dokumentuose pradėti pasirašinėti tokia 
sulenkinta pavarde. Tad visai nenuosta
bu, kad nerasta laiškų ar raštų su Matu
laičio parašu, nes visame civilizuotame 
pasaulyje yra draudžiama kaitalioti sa

(Atsakymas kun. dr. Juozui Vaišnorai)

Mano ketinimas atlietuvinti arba, tiks
liau sakant, atkurti Vatikano dokumen
tuose naujo lietuvio palaimintojo vardą ir 
pavardę tokius, kokie jie yra užrašyti jo 
gimimo ir krikšto metrikuose didžiai už
rūstino kun. dr. Juozą Vaišnorą, kuris at
siliepė ne tik neigiamai, bet ir pašaipiai: 
„sapienti sat“. Savo straipsneliu nesiekiau 
demonstruoti jokio ypatingo patriotizmo, 
o tiktai, turėdamas prieš akis mums pri
imtiną vysk. Motiejaus Valančiaus anks
tesnį pavyzdį, pagarbiai ir nuoširdžiai pa
prašyti visų, ypač lenkų, kad skelbiant 
naują palaimintąjį būtų priderančiai at
sižvelgta į jo gimimo ir krikšto metrikus 
ir į didžiulės lietuvių tautos daugumos 
tikrai karštą ir teisėtą troškimą, matyti 
savo tėvynainio pavardę be jokio sulen
kinto priedo.

Užuot bandęs toliau vykdyti atlietuvini- 
mo akciją (pirmas žingsnis, kaip pats ma
no oponentas pripažįsta, buvo žengtas, ka
da Vatikano dokumentuose Matulewicz- 
Matulevičius buvo pakeistas Matulaičiu- 
Matulewicz), ir taip atitaisęs anksčiau 
beatifikacijos bylos vedime parodytą ir 
savo aplaidumą, kun. dr. J. Vaišnora ka
tegoriškai pareiškia, kad J. Gailiaus no
rai „paremti nežinojimu, netikslumais, 
skaitytojų klaidinimu, netgi tendencija 
matyti lenkų užmačias“, ir kad viskas tu
ri būti palikta taip, kaip yra. Tikiu, kad 
kun. dr. J. Vaišnora ir gal dar vienas ki
tas lietuvis ir bus patenkinti, kai išgirs 
Popiežių skelbiant palaimintuoju Giorgio 
Matulaitis-Matulewicz. Bet negali būti nė 
mažiausios abejonės, kad didžiulė Romon 
suplaukusių, kaip ir Tėvynėje esančių bei 
po visą pasaulį pasklidusių lietuvių dau
guma nepalyginamai labiau apsidžiaugtų, 
jei išgirstų skelbiant palaimintuoju tikrą 
ir aiškų lietuvį Jurgį Matulaitį. O nuo 
seniausių laikų sakoma: „vox populi
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V. Lapienis kaltu neprisipažino. Jis 
paaiškino kad nesiekė susilpninti Ta
rybų valdžią šmeižikiškais prasimany
mais. Pareiškimuose kėlė religijos 
klausimus, siekdamas apginti Bažny
čios ir tikinčiųjų interesus bei jis netai- 
pino savo pareiškimų į „LKB Kroni
ką“, o kas juos perdavė šio leidinio lei
dėjams, jis nežino.

J.V. Niurkos (mirusio 1976 m. rug
sėjo 30 d.) prašymu nugabeno A. Ruz
gienei rašomąją mašinėlę ir davė pa
dauginti „Gulago salyno“ I-ąją dalį. 
Padauginęs, 5 egz. atidavė J.V. Niur
kai, kuris 2 egz. davė jam. šiuos eg
zempliorius įrišo K.J. Matulionis, ku
riam davė vieną egzempliorių.

Radęs pašto dėžutėje „LKB Kroni
kos“ Nr. 24 ir gavęs iš nepažįstamos 
moters 12 mašinraščio kopijų, atėjo 
pas K.J. Matulionį, su kuriuo ištaisy
dami klaidas tikrino, ar gauti neįrišti 
egzemplioriai atitinka originalui 
„LKB Kronikos“ 24 numeriui.

Dalį kitos literatūros gavo iš J.V. 
Niurkos. Jis laikė be tikslo platinti 
bei panaudoti antitarybinei agitacijai 
ir propagandai.

Nors V. Lapienis kaltas neprisipaži
no, bet jo kaltė nustatyta šiais įrody
mais:

1. V. Lapienis 1974.1.4, 1974.111.
12. 1975.X.15 ir 1976.1V.23 parašė 
pareiškimus valstybiniams ir parti
niams organams. Juose teigiama, kad 
saugumo darbuotojai dažnai daro kra
tas pas kunigus ir tikinčiuosius, ati
minėja iš jų religines knygas, rašomą
sias mašinėles, tardo, grasina kalėji
mu, suiminėja, kad tikintieji diskri
minuojami, atleidinėjami iš darbo, 
kad P. Pliumpa, P. Petronis, J. Stašai
tis, V. Jaugelis ir A. Patriubavičius 
buvo patraukti baudžiamojon atsa
komybėn ir nuteisti vien už tai, kad 
bandė platinti religinę literatūrą.

Tai aiškiai šmeižikiški prasimany
mai, žeminantys tarybinę ir visuome
ninę santvarką.

Liudytojai E. Lapienienė (V. La
pienio žmona), B.V. Aleksys ir J. šu
tas parodė, kad jie yra tikintieji, bet 
už tai niekas jų nepersekioja, nevaržo 
teisių ir darbe priekaištų nedaro.

šmeižikiškus prasimanymus V. La
pienis paskleidė patalpindamas pa
minėtus pareiškimus „LKB Kronikoj“ 
II, 15 ir 27 numeriuose.

Teisme V. Lapienis paaiškino, kad 
pareiškimų nuorašų jis niekam neda
vė, skaitydamas, kad jie galėjo patek

ti į paminėtus rinkinius iš tų organų, 
kuriems adresavo. Bet toks samprota
vimas neturi jokio pagrindo ir priešta
rauja faktinėms bylos aplinkybėms.

„LKB Kronika“ Nr. 9 patalpintas 
jo pareiškimas Lietuvos TSR Proku
rorui ir atsakymas į jį. Tai liudija apie 
jo ryšį su šio rinkinio leidėjais ir kad 
jis, o ne kas kitas pateikė šmeižikišką 
medžiagą paskleidimui.

Kratos metu pas V. Lapienį buvo

Vladas Lapienis
surasti rašytų pareiškimų nuorašai, ta
me tarpe 1976 m. balandžio 23 d. pa
reiškimų 8 egz., be to, atspausdinti 
kita rašomąja mašinėle, kas taip pat 
rodo, jog jie buvo paruošti platinimui 
ir buvo pateikti „LKB Kronikai“.

Apie tai, kad paties V. Lapienio 
šmeižikiško turinio pareiškimai patal
pinti į „LKB Kroniką“ liudija ir šio 
rinkinio Nr. 8 patalpinta jo informaci
ja apie kratą jo bute.

Iš bylos medžiagos matyti, kad V. 
Lapienis šmeižikiškus pareiškimus ra
šė ir po to, kai jam buvo duoti atsaky
mai į juos ir grąžinta religinė literatū
ra. Kaskart po tokių pareiškimų išei
davo „LKB Kronika“, kurioje jie bū
davo atspausdinti.

Visa tai rodo, kad V. Lapienio tiks
las buvo pateikti medžiagą šiam nele
galiam leidiniui ir per jį paskleisti Lie
tuvoje ir užsienyje šmeižikiškus prasi
manymus, žeminančius tarybinę visuo
meninę santvarką, prisidengus pareiš
kimų forma valstybiniams ir parti
niams organams.

Apie tokį jo tikslą liudija jo gautas 
laiškas iš JAV apie kun. Gediminą 
Kiijauską, kuriame yra rankraštinis 
prierašas: „Mielas tautieti! šios dienos 
„Draugas“ deda Jūsų rašinio pabaigą 
Leonidui Iljičiui...“

2. V. Lapienio aiškinimas, kad jis 
J.V. Niurkos prašymu nugabeno Ruz
gienei rašomąją mašinėlę ir knygą 
„Gulago salynas“ I-ąją dalį padaugin
ti, o pats jos neplatino, paneigiamas 
šiais įrodymais: liudytoja A. Ruzgie
nė parodė, kad rašomąją mašinėlę 
jai atgabeno V. Lapienis ir davė, pra
šydamas padauginti knygą „Gulago 
salynas“ I-ąją dalį. Ji atspausdino 
šios knygos 6 egz., iš kurių vieną pa
ėmė J.V. Niurką, o kitus — V. Lapie
nis.

Teisiamasis K.J. Matulionis parodė, 
kad V. Lapienis atnešė jam du knygos 

vo pavardę kiekviename žingsnyje. O 
Šventųjų Skelbimo Kongregacija prikerg
dama prie Matulaičio Matulewicz tepasi- 
tarnavo tik lenkams. Jos mėginimą įtei
sinti lenkų religinį kolonializmą lietu
viuose mes turime griežtai atmesti ir rei
kalauti, kad ir mūsų atžvilgiu būti laiko
masi bent tų pačių dėsnių, kuriais dabar 
Vatikanas vadovaujasi palaikydamas ry
šius su Afrikos ir Azijos dekolonizuoto- 
mis tautomis.

Lenkijos bažnytinė vadovybė visuomet 
stengėsi dėtis katalikybės globėja Lietu
voje. Tačiau ši jos rolė jau nuo seno ne
teko bet kurios savo vertės ir tapo visuo
tinai atgyvenusi ir antiistorinė, nors len
kams gal ir skaudu atsižadėti privilegi
jos, diktuoti lietuviams savo valią. Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia valstybinės ne
priklausomybės metais ir ypač dabartinė
je žiaurioje sovietinės Rusijos ateistinėje 
okupacijoje visais atžvilgiais gali drąsiai 
būti pavyzdžiu pačiai Lenkijos Katalikų 
Bažnyčiai. Lietuvių katalikų per visus 
šiuos ilgus dešimtmečius parodyta didi 
ištikimybė Dievui, Bažnyčiai ir Romos 
Popiežiui tikrai nėra menkesnė už lenkų 
katalikų. Priešingai, lietuvių dėl savo ti
kėjimo paaukotos gyvybės ir iškentėtos 
kančios Tėvynėje ir Gulago salyne grei
čiausiai žymiai pralenkia lenkų gyvybes 
ir kančias. Todėl Lietuvos Katalikų Baž
nyčiai nebėra reikalinga jokia lenkiška 
auklė.

Kaip tik šių minčių vedamas parašiau 
aną straipsnelį, nes maniau, kad Jurgio 
Matulaičio palaimintuoju paskelbimas ir 
krikščionybės Lietuvoje atnaujinimo ju
biliejus gali sudaryti tinkamą progą pra
dėti su lenkais pilnai lygiateisišką ir bi
čiulišką bendradarbiavimą. Jaučiau taip 
pat reikalą supažindinti su rašinėlyje iš
dėstytomis mintimis Lenkijos bažnytinės 
vadovybės aukščiausius atstovus ir ly
giai prieš mėnesį registruotais laiškais pa
siunčiau rašinėlio fotokopijas ir jo verti
mus 'į lenkų kalbą Jų Eminencijoms Kar
dinolams: Jozef Glemp, Fr. Macharski, H.

„Gulago salynas“ egzempliorius ir 
prašė įrišti. Kai įrišo, jis vieną egzem
pliorių paliko jam, o kitą —— pasiėmė. 
Techninė ekspertizė nustatė, kad pa
imta iš K.J. Matulionio knyga „Gu
lago salynas“ I dalis atspausdinta A. 
Ruzgienei priklausančia rašoma ma
šinėle, kuri buvo rasta pas V. šedui- 
ikį. Tai patvirtina A. Ruzgienės ir K. 
J. Matulionio parodymų teisingumą.

A. Ruzgienė palaikė glaudžius ry
šius su J.V. Niurką (buvusiu Utenos 
bažnyčios klebonu), kuriam spausdin
davo pamokslus ir jis pats, jeigu tai 
jam būtų reikalinga, būtų paprašęs ją 
padauginti „Gulago salynas“ I-ąją da
lį bei perduoti jai rašomąją mašinėlę. 
Be to, A. Ruzgienė parodė, kad J.V. 
Niurką pas ją bute pastebėjo knygos 
padaugintus egzempliorius ir paprašė 
vieną jų duoti jam, ką ji ir padarė.

Tokiu būdu iš anksčiau paminėtų 
ir aptartų įrodymų seka, kad V. La
pienis per A. Ruzgienę padaugino ir 
išplatino autoriaus A. Solženicyno 
knygą „Gulago salynas“ 1-ąją dalį —5 
egzempliorius. Jis šią knygą buvo 
skaitęs ir žinojo, kad ji yra antitary
binio pobūdžio. Tad daugindamas ir 
platindamas ją skleidė šmeižikiškus 
prasimanymus, žeminančius TSRS 
santvarką.

3. V. Lapienio aiškinimas, kad 
nusinešęs pas K.J. Matulionį „LKB 
Kronikos“ 24 numerį ir jo 12 mašin
raščio kopijų tikslu patikrinti, ar ko
pijos yra padarytos nuo šio numerio 
„LKB Kronikos“, yra nepagrįstas.

Teisiamasis K.J. Matulionis paro
dė, kad V. Lapienis atsinešė „LKB 
Kronika“ Nr. 24 ir 12 kopijų, prašė 
peržiūrėti ar kopijose nėra klaidų. Ti
krindami rado ir abu taisė spausdini
mo klaidas.

Ekspertizė nustatė, kad paminėto
se kopijose aštuoniuose lapuose patai
symus padarė K.J. Matulionis, o ki
tuose lapuose — kitas asmuo — V. 
Lapienis, kas atitinka K.J. Matulio
nio parodymus.

Iš paminėtų parodymų bei išimtų 
rinkinio Nr. 24 egzempliorių matyti, 
kad V. Lapienis padauginęs ruošė iš
platinti juos, bet šito padaryti nespė
jo, kadangi buvo sulaikytas.

4. Pas V. Lapienį 1973.XI.20 ir 
1976.X.20 buvo rasta daug antitary
binio šmeižikiško turinio knygų, bro
šiūrų, „LKB Kronikos“ rinkinio bei 
rašinių.

1976.X.26 jo bute buvo rastas di
delis kiekis rašomojo bei kalkinio po
pieriaus, juostų rašomosioms mašinė-

K D SAVAITGALIS
LIETUVIŠKAME VOKIETIJOSKULTŪRINIS SAVAITGALIS

Taip derėtų pavadinti renginio vietą, 
nes „Romuva“ įprasta vadinti lietuviams 
priklausančią pilį ir gimnazijos teritoriją. 
O kadangi ten pats statybų įkarštis, tad 
teko prašyti vokiečių katalikų parapijos 
salės. Bet jau ištisas Huettenfeldas — 
lietuvių centras.

Lietuvių kultūros draugija jau ne pir
mas kartas surengia tai vienokio, tai ki
tokio pobūdžio lietuviškus vakarus ar sa
vaitgalius. Jei programa šeštadienį užsi
tęsia iki pusiaunakčio — svečiai apsina- 
kvoja, tad sekmadienio rytinės pamaldos 
jau savaime dera visiems svečiams.

Lapkričio 22-23 d. LKD sukvietė savo 
narius ir visus lietuviškos tautinės kul
tūros mėgėjus į savaitgalio suvažiavimą.

Naudodamasis proga patikslinsiu, kad 
pas mus (Vokietijoje) veikia ir Lietuvių 
kultūros institutas. Skiriamės tuo, kad 
Draugija puoselėja daugiau tautinius pa
pročius, šokius, dainas, meną. Gi Institu
tas turi ribotą narių skaičių, renkasi dau
giau mokslinių temų nagrinėjimui. Žino
ma, priekaištai, kad sau leidžiame tokį 
„liuksusą“, o netelpame po „bendra kepu
re" — gana rimti. Tuo labiau, kad, pavyz
džiui, literatūrinių temų nesibodi ir Drau-

R. Gulbinowicz ir Jų Ekscelencijoms Vys
kupams: J. Paettz, J. Stroba, Jan Zareba 
ir Jan Oblak. Iki šiai dienai iš jų nesu
laukiau jokio atsiliepimo, nes, matyti, 
Lenkijos bažnytinės vadovybės sferose 
nesilaikoma taisyklės, pripažintos Vaka
ruose, patvirtinti bent laiško gavimą. Bet 
tai pagaliau ne taip jau svarbu. Svarbu, 
kad jiems būtų žinomi ne tik pataikūniški 
lietuvių liaupsinimai, bet ir kitokios nuo
taikos, jaučiamos ir aiškiai reiškiamos 
gana plačiuose mūsų visuomenės sluoks- 
niuse.

Juozas Gailius
Roma, 1986 m. gruodžio 10 d.

lems ir politilėninių aplankų. Be to, 
pas jį buvo rastos 5 rašomosios maši
nėlės (viena iš jų 1973.XI.20), tame 
skaičiuje viena laikoma pas K.J. Ma-
tulionį ir neskaitant perduotą A. Ruz
gienei.

V. Lapienis paaiškino, kad literatū
ra, kuri rasta pas jį yra religinė ir pla
tinti ją tikslo neturėjo. Bet toks aiš
kinimas neatitinka faktinėms aplinky
bėms ir paneigiamas.

Kaip aprašyta šio skyriaus antruoju 
punktu, V. Lapienis per A. Ruzgie
nę padaugino knygą „Gulago salynas“ 
I-ąją dalį, kurią laikė su kita antitary
bine literatūra ir jos 5 egz. išplatino. 
Platinimui panaudojo savo rašomąją 
mašinėlę, kurią perdavė A. Ruzgienei.

Be to, jis padaugino „LKB Kroni
kos“ Nr. 24 ir ruošė išplatinti jo 12 
kopijų, bet buvo sulaikytas. Apie tai 
išdėstyta šio skyriaus 3 punkte.

Nustatyta, kad kai kurie „LKB 
Kronikos“ ir „Aušra“ egzemplioriai 
yra įrišti į viršelius iš politileno aplan
kų, tokių pat, kaip rasti pas V. Lapie
nį.

Iš šių įrodymų neabejotinai seka, 
kad V. Lapienis laikė antitarybinio 
turinio literatūrą tikslu skleisti anti
tarybinę agitaciją ir propagandą, apie 
tai rodo ir suradimas pas jį didelio 
skaičiaus dauginimo priemonių faktas.

Tokiu būdu nustatyta, kad V. La
pienis kaupė antitarybinę literatūrą, 
ruošė medžiagą „LKB Kronikai“ dau
gino ir platino ją bei kitą priešišką li
teratūrą. Jo veiklos uždavinius nuro
do ir rasti pas jį „Patarimai, kaip lai
kytis tardymo metu“, kuriuose aiški
nama atsakomybė už šmeižikiškų pra
simanymų skleidimą.

Esam tokiems duomenims teismas 
laiko įrodyta, kad V. Lapienio propa
gandinės veiklos tikslas buvo susilp
ninti Tarybų valdžią ir todėl jo veikla 
teisingai kvalifikuota pagal Lietuvos 
TSR BK 68 str. 1 d.

V. Lapieniui inkriminuota, kad jis 
paruošė straipsnį pareišlkimo forma- 
je su šmeižikiškais prasimanymais, 
žeminančiais valstybinę ir visuome
ninę santvarką, kuris buvo atspausdin
tas „LKB Kronikoje“ Nr. 8. Tai ma
tyti iš šio rinkinio numerio, patalpinto 
straipsnio ne pareiškimo forma, o tik 
buvinformacija apie padarytą kratą 
jo buvę. Nors šią informaciją pateikė 
V. Lapienis, bet joje nėra lokių šmei
žikiškų prasimanymų, kurie žemintų 
tarybinę valstybinę ir visuomeninę 
santvarką. Ryšium su tuo šios infor
macijos paruošimas iš kaltinimo išjun
giamas.

(Bus daugiau)

CENTRE

gija. Kaip tik šiais metais šeštadienio,) 
kare nepasididžiuodami dalyvavo nei 
literatai. Tai poetė Eglė Juodvalkė itįf 
šytojas E. Cinzas. Bet dabar iš eilės.

Lapkričio 21-22 d. Huettenfelde tįU 
sukviestas VLB darbuotojų pasitaria) 
kuris savo programą išsėmė šeštadį 
popiet. m

Jau ryte, 10 vai., LKD, šalia pose) 
salės esančiame kambary, apylinkių 
buotoj-ų dėmesiui atidarė mokytojo JS 
ciucevičiaus meninių darbų parodą. Jjj< 
metus miręs peizažistas paliko kelias?! 
šimtis neblogai išbaigtų darbų. ParjU 
juos paskolinti sutiko jo žmona. Savoje 
legos-menininko asmenį bei jo darbus, I 
statė — jau anksčiau visuomenę su s 1 
talentu supažindinusi — J. Lemki/r 
Batūnaitė. Pertraukų metu visi suvažij) 
mo dalyviai turėjo progos pasigėrėti įl' 
ponatais ir tuo paįvairinti sausoką pį 
tarimo atmosferą. 10

Nuo 16-tos valandos dalyvaujančių sįl’ 
čius salėje dar padidėjo, mat atvyko 1U 
nai draugijon atkakę tautiečiai. Pakari 
kavutė, pyragai. Kartais ir tuo galĮl 
pradėti rimtą dalyką... į,

17-tą valandą šių eilučių autorius Į, 
non paprašė E. Juodvalkę ir rašytoją) 
Cinzą. Poetė paskaitė pakaitomis su (fit 
zu savo kūrybos, bei kelis savo pamįįir 
Lietuvos poetų posmus (Martinonio, ai 
gutytės). Cinzo kūrybos paskaitė šių (te 
čių autorius, pats autorius ir viena mjTI 
leivė. Eilėraščiai, tiek Cinzo, tiek po.it 
Eglės, skambėjo šiuolaikiniai, moderfK 
kai, mažai, ar visai nepaisant ritmo, 81 
mo, kirčio. Klausantis jų, reikėjo tesite 
veikėjų paveikslų meninio organizavū' 
sistemos. Paprastai kalbant, jų eilių k?V 
santis ir vertinant, reikia griebtis sti0S 
tūralizmo kriterijų, kuriuos — refjt 
prisipažinti — ne visi tobulai valdijc 
(vieni gal nepajėgdami, o kiti nesidoįri 
darni). Besiklausant abiejų literatų eit L 
vis dėlto buvo galima lengvai atslšot 
subtilesnį, jausmingesnį Eglės stilių, &c
skiriant jį nuo sarkastiško, iššaukia®, 
kaltinančio Eduardo tono. E. Cinzas :n< 
kaitė ir savo beletristikos nedidelį fO 
mentą. Literatams nepagailėta katučių,

Po vakarienės, netausodami nei siel 
jėgų ir mašinų, į Huettenfeldą (apieįat 
kilometrų nuotolis) atvyko Memming 
tautinių šokių ratelis. Tai nuostabus f 
lektyvas, pajėgiąs apimti dešimt p<Į 
Aišku, ir jie neliko nepaliesti negaij 
tingo laiko padarinių. Iš jų lietuviškai) 
kalba apie trečdalis, keli dar supral ' 
kiti — mišrių šeimų nariai — vokie^e' 
tik mano supratimu — jiems ir vertas! 1 
džiausiąs pagyrimas pamilti partnerį*1'' 
visa išvaizda, charakteriu ir jo tautinį1 
papročiais, ir juos kultivuoti. Ištisais ra 
karais rinktis į repeticijas, stengtis, p''1 
kaituoti, kai tuo metu kiti bendrame^5 
šoka tvankiose diskotekose, arba kiuri15' 
prie televizoriaus. Jei neklystu, grupei Pn 
dovauja jau eilę metų ponia Alma 
mann-Mikalauskaitė, o šokiams groja !** 
vyras Juergen. Gerai nušlifuoti, mat!13 
pridėta nemaža prakaito, „Kepurii^n
„Oželis" ir kiti. Šokėjams padėkojo?)3
gausiomis katutėmis, vadovei — gėlėifle: 
muzikantui kažkokiuo plokščiu buteliu|ar 
pagaliau vaišėmis, kad ir kukliomis, pen 
bendro stalo. i61'

Vienu niekaip neatsistebiu: kodėl tien 
kolektyvas taip retai minimas ir, pal;3'- 
nus, ne per dažnai kviečiamas iš Mitun 
mingeno į „provincijas“, kaip Stuttgari Į 
Hanoveri, ar panašiai. Po jų pasirodyins: 
besivaišinant pažinome juos kaip lapvi 
draugiškus, simpatiškus. Besilinksminfcyci 
nei nepajutome, kai dievobaimingos įtod 
lerys priminė, kad jau dvylikta valančiai 
o rytoj sekmadienis, mirusiųjų minėjiVia. 
diena — tad, kad ir nenoromis, skirįirc 
mės poilsiui. Kai

Rytojaus dieną pamaldas, kiek iškilniai 
giau nei kitais sekmadieniais, laikė Tekia 
Konstantinas. Giedojo kun. Senkus kai 
kurias giesmes duetu su soliste Paltiiįas 
ne. Kitas — sutartinai visi pamaldų iiuc 
lyviai. Būtų labai nemandagu netatik; 
lietuviško DĖKUI ponioms dr. Veiflier 
Tendzegolskienei, Lucienei, Ivinskieneitav 
są vakarą plušėjusiom vaišinant svečijuo. 
o poniai Kaciucevičienei be pakaitos kos 
dėjusiai prie parodos eksponatų. kar.

Ačiū visiems ir iki kito kart! to
LKD valdybos vardu Palavinskas : ar 

Pai!
Vos 
Bos 
čiu:

Anthony Messenger“ žurnalas 14„e 
mėn. išspausdino platų pasikalįa(J 

jimą su filmų ir televizijos aktorė AUje 
Jillian — Jūrate Nausėdaite. Ji kalbi

- A apie savo lietuvišką kilmę, apie aukle 
katalikiški’1 

v<pli 
saflv1' 

zik<

Jūratė nausėdaitė
„st.

kričio

mą šeimoje, apie mokslą 
mokyklose ir apie savo krūtinės 
operaciją. Dabai- rengia filmą apie 
biografiją ir kovą prieš vėžio ligą.

2
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MELO DRAMA
io 
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Kratydamas savo silpstančių atmin- 
, nutariau būtinai sustoti ties vadi- 
amąja šešioliktąja lietuviškąja divizi- 
i. Šitas „junginys“, arba tiksliau pasa

kius kratinys, atsirado 1942-ais metais. 
■iMpatingai svarbu, kad toje divizijo- 
idif buvo gana daug senosios Lietuvos 

irmijos karininkų, kurie bendradarbia
vo ir su jau karo metu apmokytais 

dailiais, kilusiais iš Lietuvos. Reikia 
Atsakyti, kad labai didelę vietą divizi- 

Praje užėmė grynakraujai rusai. Kaip 
s tebūtų, bolševikinė vyriausybė norėjo 
rodau pasiruošti tam momentui, kai iš 
o sietuvos pradės trauktis hitlerininkai, 
s d Prisiminkime, kad divizija formavo
si toli nuo Lietuvos iš žmonių, kurių 

ūeįymia dalimi net lietuvių kalba nebu- 
žiaįo sava. — Evakuotų iš Lietuvos ne

buvo daug, kariniai komisariatai siun- 
ps|ė j diviziją žmones, kuriuos „sulietu

vino“ jų asmeniški dokumentai, kur 
stbuvo nurodyta tautinė kilmė, nors jų 
gfau tėvų tėvai buvo Lietuvą palikę. 

^Kreipdavo dėmesį į lietuviškas arba 
iliiulietuvintas pavardes. Kaip ten bebū

tų, ir bolševikinė vyriausybė Maskvo
je, ir bendrai bolševikinė valdžia norė- 

i jo padaryti įspūdį, kad Lietuvą nuo 
Cpitlerio okupacijos vaduoja lietuviai, 

težinoma, tas „vadavimas“ buvo toks 
mats, kaip pirmykštis Lietuvos suso- 

eiįietinimas per okupacinę Raudonąją 
lonrmiją. žodžiu, tai turėjo būti antroji 
□epetuvos okupacija po hitlerinės oku
pacijos. Tikrai lietuviški karininkai 

yaidino tokį pat vaidmenį, kaip 1940 
šknetų kadrai, kurie pasaulinio masto 
vi: lovoje prieš nacizmą pasirinko bol- 
<1 ievizmo pusę, nes manė, kad tas ke
rn ias padės išlaikyti lietuviškąsias tradi- 
si! rijas. Atsiminkime, kad visame pašau
to: yje siautė baisusis konfliktas, ir hit
ai erinės ekspansijos mirtinas pavojus 
?iiatrodė baisesnis, kaip antihitlerinės 
koalicijos pergalė, kuri šiaip arba taip 

padėjo žmonijai politinę ir tautinę lais- 
naę. Žinoma, vėliau paaiškėjo, kad Sta- 
pjinas, pats susitaręs su Hitleriu, pradė- 
:rįo 1939 metais kruviną konfliktą, o po 
i-Jo, pats hitlerininkų užpultas, iki galo 
safiekė sutriuškinti Trečiąjį Reichą. Va
karams tik vėliau paaiškėjo Stalino

* „Rasa“
i |
J Ilgai, labai ilgai Belgijoje gyvenantiems 
-lietuviams reikia laukti, kad pasiklausy- 
. ai lietuviškos muzikos, kad vienoj arba 

Kitoj salėj pasižiūrėti lietuviškų šokių at
likimo, lietuviška daina pasidžiaugti. Vil
niaus valstybinės filharmonijos ansamblis 

pj„Lietuva“ jau beveik prieš dešimt metų 
.• apsilankė šiame krašte, o užjūryje lietu- 
.įviškose kolonijose koncertuojantys an
sambliai „Grandinėle“, „Gintaras“ ir kt., 

[edeja, neatvažiuoja padžiuginti savo tau- 
; liečiu į Belgiją. Kartais Lježo mieste ir 
yra girdimos Amsterdamo „Dainos“ an

samblio atliekamos lietuviškos dainos, o 
jj Stasės Baltus vadovaujama lietuvių liau- 
B dies šokių grupė parode savo talentą, bet 

dar nė kart Europos centre nebuvo su- 
, rengta didesnė mūsų muzikos šventė. Ir 
jeigu ne „Belgijos-TSRS" draugijos su- 
rengtos Lietuvos kultūrinės dienos šioje 

, šalyje, tai turbūt mes dar ilgai nesulauk- 
tume tokio džiaugsmo.

r: I Belgiją atvyko Kauno Projektavimo 
n instituto saviveiklinis ansamblis „Rasa“, 
b Dvidešimt septyni jo nariai — studentai, 
a gydytojai bei tarnautojai — dvi savaites 
n rodė mūsų tautos meną Belgijos pilie- 
,c ėiams, dvi savaites čia gyvenantys lietu- 
i> viai be pavargimo sekė šio ansamblio pa
rt sirodymus įvairiuose Belgijos miestuose.

Kartais po koncerto atlikėjai susėsdavo
ii kartu su savo tautiečiais ir prie belgiško 
? alaus skambėjo lietuviška daina, žiūro- 
ks vai ir ansambliečiai pakalbėdavo kartu, 
ii pasidalydavo įspūdžiais, pasikeisdavo 
d nuomonėmis. Su Lietuvos šokėjais ir mu- 
rt zikantais buvo įdomu susipažinti ir na- 
j tiems belgams, kurie gausiai aplankydavo 
i savo svečius užkulisyje, kad pasveikinti 
i juos, pačiupinėti neapsakomai gražius 
> kostiumus, arčiau pamatyti lietuviškas

kankles, skudučius. Po kiekvieno koncer
to salėje ilgai skambėjo plojimai, keletą 
kartų žiūrovai sulaukdavo ir programos 
pailginimo, o ansamblio vadovas Lietu
vos valstybinės konservatorijos Klaipė
dos skyriaus auklėtinis Juozas Vancevi
čius visada sulaukdavo gėlių. Apie atlikė- 

1 jus gražiai atsiliepė ir Belgijos spauda, 
1 daug vietos skirdama ir aplamai visai 
1 Lietuvai, jos istorijai, šiai dienai.

Ansamblis „Rasa“ buvo sukurtas be
veik prieš dvidešimt metų, su koncertais 
aplankė beveik visas Europos šalis, o 
dviejuose tarptautiniuose folklorinės mu
zikos festivaliuose gavo laureato vardą, o 

tikslas užvaldyti visą pasaulį.
Bet tai įvyko žymiai vėliau, o tuo 

metu, apie kurį noriu pasakoti, jaunoji 
ir margoji lietuviška divizija tik kūrė
si. ir buvo visai dorų patriotinių lietu
viškų karių, kurie gyveno tokiomis 
naiviomis viltimis. Labai gerai apie tai 
kalba net pats divizijos laikraštuko 
’pavadinimas: „Tėvynė šaukia“. Ir 
‘žmonės aukojo gyvybę už išsvajotąjį 
.sapną — Lietuvos atgimimą, kurio ne
sulaukė.

Mane ypatingai jaudina, kad kariai 
.liejo kraują, nenujausdami, kad, po 
pergalės prieš hitlerinę Vokietiją, Lie
tuvoje prasidės naujas, lyg tretysis ka
ras: lietuviai sukilo gelbėti savo tauti
nį veidą, prasidėjo beviltiška kova 
tarp mažytės Lietuvėlės ir Sovietinio 
milžino.

Bet dabar kalbėkime apie 1943-ius 
metus, kai divizija turėjo tokių sun
kių nuostolių. Tada jai vadovavo sta- 
linistinis „karvedys“ Baltušis-Žemai- 
tis, kurį asmeniškai išvarė iš jo vado
vaujamo posto pats Sniečkus, ir jun
ginio vadovavimą perdavė lietuviško 
kadro generolui Karveliui.

Tuo metu man teko būti divizijoje. 
Iš Maskvos radijo lietuviškosios re
dakcijos vertėjo vietos mane nusiuntė 
į lietuviškąjį junginį kaip šiokį tokį 
žurnalistą. Ir tie laikai labai atmintini 
„divizijokams“, nes divizija tada sto
vėjo nepaprastoje vietoje — prie Levo 
Tolstojaus dvaro „Jasnaja Poljana“, 
lyg komentuodama didžiosios epopė
jos pavadinimą: „Karas ir Taika“.

Ir prisiminkime, kad šis didis rusų 
literatūros kūrinys turi savyje visą ei
lę skyrių, skirtų Lietuvai. Kad „Karas 
ir Taika“ prasideda nuo baliaus Vin
gyje, kur caras Aleksandras 1 sužino
jo apie Napoleono invaziją ir parašė 
savo istorinį atsišaukimą, kad nedarys 
taikos, kol rusiškoje žemėje liks sveti
mieji kariai. O kaip žinoma, epopėjos 
pabaigoje aprašomas caro Aleksandro 
I-jo triumfas, atimtųjų iš prancūzų 
vėliavų metimas po caro kojomis. 
Vienu žodžiu, Tėvynės Karas.

Ir be galo svarbu, kad tą visą see-

Belgijoj
savo meistriškumu bei programos įvai
rumu tikrai gali didžiuotis, šios paskuti
nės gastrolės apėmė Belgijos miestus ir 
Liuksemburgą. Koncertai įvyko Briusely
je, Gente, Antverpene, Bujone ir kitose 
vietose. Pagrindinės gi Lietuvos dienų 
Belgijoje iškilmės įvyko Leuze-en-Hai- 
naut mieste, kur buvo surengti keli kon
certai, kur miesto burmistras Andre Sou- 
dant ir jo pavaduotojas kultūros reika
lams Jean-Pierre Hinnekens suteikė sa
vo gyventojams gerą galimybę pažinti iki 
šiol jiems nežinomą šalį ■— Lietuvą. Su 
vizitu čia atvyko dabartinis Lietuvos kul
tūros ministras Jonas Bielinis, Kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis draugijos pirmi
ninko pavaduotojas Jonas Mackevičius ir 
kiti oficialieji asmenys. Svečius lydėjo 
TSRS ambasadorius Briuselyje M. Nikiti
nas. Patys įvairiausi klausimai buvo pa
teikti kalbėtojams. Dalis susirinkusių lie
tuvių nebuvo patenkinti, kad ministras 
nekalbėjo lietuviškai (dienų atidarymo 
metu visos kalbos buvo pasakytos rusiš
kai, prancūziškai ir olandiškai), ’į tai bu
vo gautas atsakymas, kad Lietuvos dele
gatams nebuvo žinoma, kad į šias iškil
mes atvyks Belgijos lietuvių atstovai. 
(Buvo girdėta minčių, kad „Tėviškės“ 
draugija turėtų pranešti iš Lietuvos vyks
tantiems meno kolektyvams bei delegaci
joms, kad toj ar kitoj šaly yra galimybių 
susitikti su lietuviais, būtų malonu, kad 
tokie koncertai būtų surengti lietuviška
jai visuomenei atskirai, būna gi atskirų 
grynai lietuviškų susitikimų Amerikoje ar 
kur kitur).

Lietuvos dienų programoje buvo ir pa
rodų. Visų pirma negalima nepaminėti 
gintaro dirbinių parodos. Lietuvos me
nininkių E. Budrikienės, R. Dubovikienės,
O. Poškutės, D. Martinkaus, F. Pakutims- 
ko ir kitų pagaminti gintariniai karoliai, 
apyrankės, I. Radvilo, V. Kurkletienės ir 
J. Povilaitienės žiedai bei medalijonai ža
vėjo visas parodoje apsilankiusias mote
ris. Medžių dirbinių ekspoziciją sudarė 
skulptorių F. Vargono, V. Valiukevičiaus,
P. Peleckio, I. Paulausko, A. žurpos dar
bai. čia pat vyko lietuvių tekstilės, kera
mikos ir tautinių drabužių parodos. Foto- 
mėgėjai galėjo pamatyti Žino Kazėno foto 
grafijos meno, grafikos mylėtojai galėjo 
pasigrožėti lietuvių raižytojų graviūro
mis. Surengta ir vaikiškų piešinių paro
da.

žiūrovams bei dienų dalyviams buvo

EUROPOS LIETUVIS

ną pasisavino Stalinas — ir savo atsi
šaukimu apie grobikų įsiveržimą į ru
siška žemę, ir Pergalės šventę su me
tamomis po Stalino kojomis Trečiojo 
Reicho vėliavomis.

Taip atsirado „Tėvynės Karo" ver
sija. Nors kaip žinoma, Hitlerio įsi
veržimas prasidėjo, kai nacių armijos 
įsiveržė į Lietuvą, Stalino užgrobtą 
susitarus su Hitleriu.

O Levo Tolstojaus didžiajame ro
mane Napoleono invazija taip pat at
vaizduota, lyg įsiveržimas į rusiškas 
žemes, nors visiems žinoma, kad Lie
tuva tada tik neseniai buvo rusų užim
ta po Lietuvos — Lenkijos padalini
mo.

Ir dar įdomiau, kad tas epizodas 
Vingio baliuje Tolstojaus susietas su 
visiškai sugalvota asmenybe — gra
fiene Bezuchova. kuri lyg buvo to ba
liaus karalienė. Bet mes turime auten
tiškus tikrosios baliaus karalienės me
muarus. Ten aiškiai matome, kad Vin
gio puotos karalienė buvo grafienė 
Choiseul, pagal mergautinę pavardę 
grafaitė Tysenhauzaitė. Ir šį, tokį 
svarbų vaidmenį suvaidinusi moteris, 
buvo caro meilužė...

PRANCŪZIJOJE

Propagandiniai leidiniai

Tad faktinai patriotinio baliaus ver
sija buvo vėliau išnaudota, tiek Napo
leono invazijos laikais, tiek Stalinui 
žengiant į Europos užgrobimą.

Mes norime pasinaudoti tomis lite
ratūrinėmis reminiscencijomis siekda
mi parodyti, kaip brendo melas, kaip 
dabartinis Lietuvos likimas buvo rodo
mas, slepiant stalininę invaziją.

Noriu pasakyti, kad šitas istorijos 
mitologizavimas ir dabar vartojamas 
pateisinti Lietuvos okupacijai, užmas
kuoti melu kruvinus įvykius, kurie 
brendo jau tada, kai organizavosi „lie
tuviškoji“ divizija „Karo ir Taikos“ 
autoriaus dvaro kaimynystėje. Ir to
kiu pat melu buvo ir tie pliurpalai apie 
tariamai šaukiančią tėvynę, kai iš es
mės brendo tretysis karas — didvyriš
koji Lietuvos kova prieš antrąją Stali
no okupaciją.

Tad tebūne man leista apibendrinti 
tuos padraikus atsiminimus apie lie
tuviškosios divizijos organizavimą, 
apie busimųjų įvykių darkymą, apie 
tikrąją ir tariamą tėvynę...

/. Kopiantis

labai įdomu sužinoti apie gintaro šalį, 
jos gyventojus, istoriją bei meną. O po
nas M. Hinnekens papasakojo susirinku
siems apie Kaune veikiantį Velnių mu
ziejų. Lankj'damasis Kaune burmistro pa
vaduotojas kultūros reikalams turėjo ga
limybę aplankyti šį muziejų, kur yra su
kaupta turbūt didžiausia pasaulyje vel
nių kolekcija. Ponas Hinnekens pastebėjo, 
kad Belgija yra galbūt vienintelė pasau
lio šalis, kuri nėra reprezentuojama šiame 
muziejuje. Belgų skulptorius Henri Dau- 
merie pagal Leuze-en-Hainaut miesto už
sakymą pagamino 30 cm aukščio velnio 
skulptūrą,, kuri kultūros dienų atidarymo 
metu buvo iškilmingai perduota minis
trui Jonui Bieliniui. Į Lietuvą taip pat 
nukeliavo miesto pramoninės mokyklos 
studentų darbai — šilkiniai fuliarai su 
velnio atvaizdais bei tapybos darbai.

Tuo pačiu metu Briuselyje Passage 44 
galerijoje vyko nuotraukų paroda, kurią 
suruošė Maskvos Agensvo Pečati Novosti 
agentūra ir kurioje buvo pateiktos doku
mentinio pobūdžio nuotraukos, vaizduo
jančios Lietuvos, Latvijos ir Estijos kas
dieninį gyvenimą, gamtos bei architek
tūros paminklus, gatvės scenas, pramoni
nius centrus, o Valonų kultūros židinyje 
Botanique (taip pat Briuselyje) buvo ro
domas lietuviškas režisieriaus A. Puipos 
filmas „Moteris ir jos keturi vyrai“ ir ru
sų režisieriaus Rolano Bykovo filmas 
„Baubas", kuriame pagrindinį vaidmenį 
atliko jauna lietuvaitė Kristina Orbakai
te.

Liutauras Kazakevičius

NEBIJOTI ATVIRO ŽODŽIO
Buvęs sovietų politinis kalinys fizikas 

Juri Orlovas, kalbėdamas Paryžiaus 
mokslo akademijoje, paragino Vakarų 
mokslininkus nebijoti atviro žodžio san
tykiuose su sovietais. Kai susitinkate su 
sovietų mokslo žmonėmis, kalbėjo Juri 
Orlovas, drąsiai pasakykite savo nuomo
nę visais jums rūpimais klausimais. 
Mokslo žmonės turi ne tiktai teisę, bet 
ir pareigą kritikuoti tai, kas jiems atro
do neteisinga. Sovietų Sąjungoje toji tei
sė mokslininkams yra paneigiama, jie ne
turi teisės nevaržomai išreikšti savo nuo
monės ir įsitikinimų. Juri Orlovas pridū
rė, kad atviro žodžio pasakymas sovie
tams nesutrukdys mokslinių ryšių su So
vietų Sąjunga. Sovietams tie ryšiai yra 
reikalingi, nes Sovietų Sąjunga yra smar
kiai atsilikusi nuo Vakarų technologijos 
srityje.

„LIETUVIŲ DIENOS“
Prancūzijos-Sovietų Sąjungos draugija 

t Association France-URSS), kurios tiks
las yra stiprinti draugiškumo ryšius su 
Sovietų Sąjunga paskelbė 1986 m. taip 
vadinamas „Lietuvių dienas".

France-URSS draugijos leidžiamo žur
nalo 1986 m. lapkričio numeris buvo skir
tas Lietuvai. Draugija taip pat išleido 
specialų leidinį apie Lietuvą. Abiejuose 
leidiniuose pateikiamos žinios yra šališ
kos, kaip paprastai tokiuose propagandi
niuose leidiniuose dažnai būna. Pirma
jam leidinyje visa eilė žurnalistų nušvie
čia skaitytojus apie Lietuvos istoriją, geo
grafiją, Lietuvos ir Prancūzijos diploma
tinius ryšius, aprašo apie Vilniaus pa
minklus, jo universitetą, Kauną, Lietuvos 
pramonę, pasisako apie karaimus, meną, 
muziką, teatrą, literatūrų ir net religinę 
padėtį Lietuvoje.

Dėmesį patraukia straipsnis apie Lie
tuvos gyvastingą katalikybę. Štai keletą 
ištraukų, kaip jie nušviečia religinę lais
vę. Prancūzai žurnalistai lankėsi šv. To
mo Akviniečio seminarijoje Kaune. Jie 
susitiko kun. Vytautą Vaičiūnų, seminari
jos vicerektorių, kuris jiems pasakojo: 
„Kaip matote, pas mus ne kaip pas jus 
Prancūzijoje, pašaukimų krizės nėra. Mes 
esame juo labiau laimingi, kad iš 680 ati- 
darų kultui bažnyčių, beveik visose vyks
ta religinės apeigos. Tačiau kai kurioms 
apleistoms parapijoms dar trūksta gerai 
paruoštų kunigų. Anksčiau mes priimda- 
vom 5 klierikus per metus ir iš viso bū
davo 25 seminaristai.. Dabar seminarijo
je yra 121 klierikas, š.m. birželio 1 die
ną buvo įšventinta 19 kunigų... Mūsų 
ryšiai su popiežium? Tokie, kaip ir visos 
Katalikų bažnyčios su Roma. Mūsų vys
kupas Lioudesco Belonis (gal vyskupas 
Povilonis? V.S.) palaiko tiesioginius ry
šius su Roma ir ten reguliariai nuvyksta... 
Ryšiai su valstybe? Kaip kunigas ir ti
kintysis, aiškina seminarijos vicerekto- 
rius, galiu jums patvirtinti, kad mes sto
vime ant stiprių pagrindų... Socialistinei 
valdžiai įsisteigus Lietuvoje, buvo pada
ryta nemaža klaidų iš vienos ir iš kitos 
pusės. Tačiau sąlygos labai pagerėjo, da
bar yra atidžiai respektuojamas Bažny
čios atskirumas nuo valstybės“.

Kitame straipsnyje apie Lietuvos reli
ginę padėtį žurnalistas Jacques Fournier 
rašo, kad daugiau kaip 100 kunigų iš Pa
nevėžio vyskupijos pasirašė ir nusiuntė 
laiškų Gorbačiovui, prašydami, kad nu
stotų draudęs vyskupui atlikti savo pa
reigas. Žurnalistas net „džiaugiasi“, kad 
beveik visi Panevėžio vyskupijos kunigai 
taip gražiai ir ramiai stengiasi sunormali- 
zuoti valstybės ir Bažnyčios santykius. 
Laiško stilius esąs be pykčio, ne taip, kaip 
būdavę anksčiau. Tai, be abejo, rašo žur
nalistas, atsiveria nauji laikai Bažnyčiai 
ir socialistinei valstybei.

Vargšas žurnalistas! Kur gi jis rado 
tokį kunigų laišką? Visiems juk žinoma, 
kad dabar Panevėžyje nėra vyskupo! Tos 
vyskupijos kunigai savo laiške prašo, kad 
būtų leista eiti savo pareigas Vilniaus 
arkivyskupui J. Steponavičiui, o ne su
grąžinti vyskupą, kurio nėra. Be to, ir jo
kios prošvaistės nesimato iš kunigų laiš
ko. Klausimas, ar tas žurnalistas toks nai
vus, ar taip aklai patikįs sovietiniams 
burbulams?

Dar viena nesąmonė! Autorius pažymi, 
kad šv. Kazimiero 500 metų mirties su
kakties iškilmėse Vilniuje dalyvavo Po
piežiaus pasiuntinys kardinolas Lekkai, 
Vengrijos primatas. Irgi visiems žinoma, 
kad jokio Popiežiaus pasiuntinio sovietai 
neįsileido.

Klastojančių žinių yra nemaža šiuose 
leidiniuose. Dar reikia pastebėti kad dau
guma pavardžių ir daug vietovardžių lei
diniuose buvo perrašyti iš rusų kalbos, 
su neišpasakytais iškraipymais kaip, pa
vyzdžiui, Grichkiavitchous Piatras Piatro- 
viteh. Gal tam žmogui ir patinka taip ra
šoma jo pavardė, tačiau skaityti Lietuvos 
vietovardžius: Pasvalski, Kretingski ir 
Panevejski irgi yra klaiku. Prancūzams 
susidarys įspūdis, kad tarp lietuvių ir ru
sų kalbos yra tik mažas skirtumas.

„Lietuvių dienų“ organizavimas

Apie „Lietuvių dienų" programų Pran
cūzijoje galima buvo sužinoti tik iš Fran
ce-URSS leidinių. Paryžiuje jokių skelbi
mų nesimatė. Paryžiaus didieji dienraš
čiai ir specialūs spektaklių ir programų 
žurnalai nerašė apie tas „Lietuvių die
nas“.

France-URSS draugijos žurnale, tarp 
įvairių koncertų ir parodų, buvo pranešta, 
kad bus 30 ar 40 Čiurlionio dailės darbų 
paroda Prancūzijoje. Pasiteiravus redak
cijoje, apie parodą negalėjo suteikti žinių. 
Taip ir liko neaišku, ar ši paroda įvyko, 

ar tai buvo France-URSS draugijos pro
paganda.

Filmų režisierius Vytautas Žalakevi- 
čius, pagal jų programų turėjo lankytis 
įvairiuose Prancūzijos miestuose, tačiau 
France-URSS draugija apgailestauja, kad 
jis negalėjo atvykti; organizatoriai tiki
si, kad atsirasianti kita proga jam čia ap
silankyti. Irgi liko neaišku, dėl kurių prie
žasčių jis neatvyko.

Vilniaus simfoninis orkestras, nors ne
buvo minimas „Lietuvių dienų" progra
moje, koncertavo spalio mėnesį provinci
joje. Jų kelionės maršrutas buvo labai 
vargingas. Jie dažnai autobusais keliau
davo ilgas valandas, o atvykę tuoj kon
certuodavo, kartais neturėdami net laiko 
repeticijai. Nebuvo suorganizuota nė vie
no koncerto Paryžiuje, koncertavo tik 
priemiesčiuose.

Ansamblis „Lietuva" turėjo vieną pri
vatų spektaklį Paryžiuje, erdvioje Ple- 
yel salėje. Tai įvyko spalio 10 d., revo
liucijos minėjime. Publikai buvo praneš
ta, kad tai esąs lietuvių dainų ir šokių 
ansamblis. Repertuarų sudarė net 8 ru
siškos dainos, šokiai, bei melodijos. An
samblio dalyviai, apsirengę rusų tauti
niais kostiumais, pašoko ir kazokų šokį, 
lyg būtų norėję nukonkuruoti Moisievo ir 
Raudonosios armijos spektaklius.

Labai įdomi buvo lietuviškų tautinių 
rūbų paroda, surengta France-URSS pa
talpose. Išstatyti tautiniai rūbai buvo ti
kri meno darbai. Jų nepaprastai subtylios 
spalvos, ypatingai gražūs tautiniai raštai, 
puikios kokybės audeklai galėjo sužavėti 
prancūzus. Tačiau taip nebuvo, nes lan
kymo valandos buvo darbo metu, nuo 2 
iki 5 valandos. Taigi, retas kas galėjo ap
lankyti šią vertingą parodą.

Fotografo Vitalio Butyrino, ruso gyve
nančio Lietuvoje, darbų paroda surengta 
mažai kam žinomame fotografijos muzie
juje. šį muziejų buvo sunku rasti, nes jis 
nėra minimas Paryžiaus giduose. Pasiro
do, kad tai yra labai apleistas fotoateljė. 
V. Butyrino fotografijos išstatytos tam
siame kambaryje ir rūsyje tarpe visokių 
fotografijoms ryškinti įrankių ir chemi
kalų. Iš viso iškabinta apie 30 darbų, o 
ne 60, kaip pažymėta programoje. Gaila, 
Butyrino darbai tikrai verti dėmesio, bet 
kas juos pamatė? Apie parodą sunku su
žinoti, o sužinojus sunku ją atdarą rasti, 
suradus sunku prieblandoje fotografijas 
matyti.

Iki p.m. gruodžio 20 vyko Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ex-libristų paroda Pa
ryžiaus priemiestyje, St. Denis miesto bi
bliotekoje. Buvo iškabinti 22 lietuvių me
nininkų ex-libris darbai. Ten pat buvo iš
statytas vaikams lietuviškų knygų rinki
nys. Dalbai gražiai pristatyti, tačiau jų 
surusintos bei iškraipytos pavardės liko 
sunkiai atpažįstamos.

Buvo kitų lietuviškų parengimų. Deja, 
juos surasti nelengva, programoje ne vis
kas sužymėta. Bendras įspūdis, kad iš ti
krųjų ne labai kam svarbu, ar tos „Lietu
vių dienos“ bus pasisekusios. Mažoms so
vietų respublikoms reklamos nedaromos, 
kaip, pavyzdžiui, Maskvos cirkui ar ki
tiems rusų spektakliams. Jiems lankantis, 
skelbimais išklijuotas visas miestas. To
kią vedamą sovietų politiką jau seniai 
pastebėjome.

V. Sabališkis

ABORTO ĮTEISINIMAS 
ČEKOSLOVAKIJOJ

Nuo šių metų sausio pirmos die
nos kūdikio laukiančios moterys Čekos
lovakijoje galės be jokių suvaržymų vyk
dyti abortą — nutraukti negimusią gyvy
bę. Įstatymą dėl aborto įteisinimo jau pa
tvirtino Čekijos federatyvinės respublikos 
valstybinė taryba ir artimiausiu laiku 
taip pat patvirtins Slovakijos valstybinė 
taryba. Prieš aborto įteisinimą griežtai 
kovoja katalikų Bažnyčia Čekoslovakijo
je. Prahos kardinolas Tomašek Čekoslo
vakijos vyriausybei pasiųstame laiške iš
samiai paaiškino priežastis, dėl kurių ka
talikai ryžtingai gina negimusią gyvybę. 
Kaip jau esame minėję, apie 15 tūkstan
čių čekoslovakų, ne tiktai katalikų, bet 
taip pat protestantų ir netikinčiųjų, pa
sirašė peticiją prieš aborto įteisinimą Če
koslovakijoje.

PAGALBA NUKENTĖJUSIEMS
Jungtinių Tautų Mitybos ir žemės ūkio 

organizacija FAO nutarė suteikti skubią 
pagalbą maistu Pakistane prisiglaudu- 
siems gausiems afganams pabėgėliams, 
taip pat nuo marksistinio režimo Etiopi
joje į Somalį pabėgusiems etiopiečiams, 
nuo sausros nukentėjusiem Nepalio gy
ventojams ir taifūno paliestiems vietna
miečiams.
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

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

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

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

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą 
— birželio 26 — liepos 3 d.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Dr. Jonas Mockus — 100 sv.
A. Mykolaitis — 4 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI
Bradfordo lietuviai Gimnazijai surinko 

189.00 svarus.
Aukojo: Juozas Paulauskas — 150 sv.; 

R. Karalius — 10 sv.; po 5 sv. — V. Gu
revičius, p. Silniekienė, P. Vasis; J. Ada- 
monis — 4 sv.; po 3 sv. — A. Budys ir P. 
Jakubėnas; po 1 sv. — p. Brazdeikis, S. 
Budrys, P, Pucevičius ir A. Traška.

J. Liūdžius — 100 sv.
Nuoširdi padėka.

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
Jonas Varaškevičius aukojo 100 svarų. 
Dėkojame.

Londonas
N. METU SUTIKIMAS SPORTO IR 

SOCIALINIAM KLUBE
Gruodžio 31 d. vakare Klubo valdyba 

rengia Naujųjų Metų sutikimą.
įėjimo bilietų kaina 3.50 sv. Bilietus 

įsigyti iš anksto.
Veiks nemokamas maisto bufetas. Šo

kiams — D.J. Disco. Pradžia 9 vai. vak. 
Baigsis Naujųjų Metų gaidžiams giedant.

D.B.L.S-GOS TARYBOS 
POSĖDŽIO-SUVAŽIAV1MO, 

ĮVYKSIANČIO SAUSIO MĖN. 10 D. 
JAUN. ŽIDINYJE,

16 HOUND ROAD, WEST BR1DGFORD,
NOTTINGHAM, 

DARBOTVARKĖ 
14.00 vai.

1. Posėdžio atidarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Sveikinimai.
4. 1985 m. gruodžio mėn. 14 d.

Tarybos Protokolo priėmimas.
5. Pranešimai:

a. C-ro V-bos —
Nusikaltėlių ieškojimas Didž. 
Britanijoje — J. Alkis;
b. DBLS-gos Akcijų pardavimas 
Tautiniams Lietuvių Fondams — 
VI. Dangis;
c. AKC. B-vės Kapitalo Naujųjų 
Akcijų papildymas — VI. Dangis;
d. DBLS-gos 40-ties metų Jubiliejus 
— J. Alkis;

6. Kultūrinė veikla ir ateities planai — 
V. Gasperienė;

7. DBLJ-mo Kongresas Australijoje 
bei kiti reikalai — G. Jakimavičius;

8. LSS Europos Rajono veikla — 
St. Vaitkevičius;

9. Taryboje dalyvaujančių organizacijų 
bei skyrių pranešimai;

10. Kiti reikalai.
18.15 vai.

Posėdžio uždarymas.
18.30 vai.

Vakarienė.

Bradfordas
1987 M. SUTIKIMAS BRADFORDE
Naujų metų sutikimas ‘įvyks Vyties klu

be gruodžio 31 d. vakare. Bus šokiai, tos
tas, užkandžiai ir 1.1.

Visi nariai maloniai kviečiami.
Vyties klubo valdyba

Ankstyvos Kūčios
Lietuvių Namuose jau treti metai iš 

eilės mūsų jaunimas, padedamas kelių 
vyresnio amžiaus moterų, rengia tradici
nes lietuviškas Kūčias. Žinoma, tai nėra 
tikros Kūčios, kurios būna tik gruodžio 
24 d. vakare. Tai lyg tikrųjų Kūčių repe
ticija, lyg ir pamoka kaip jas rengti, pri
siminimas lietuviškų tradicijų.

Tai tokios ankstyvos Kūčios ir įvyko 
gruodžio 13 d. Lietuvių Namų salėje, daly
vaujant daugiau kaip 50 žmonių.

Pagarba ir padėka tenka organizato
riams ir toms ponioms, kurios paruošė 
dvylikos patiekalų tradicinių Kūčių mais
tą savo namuose ir paskui suvežė ; Lietu
vių Namus net ir iš tolimesnių vietų. Aiš
ku, daugiausia čia pasidarbavo mūsų 
skautu veikėja Gajutė O'Brien.

Kūčias pravedė Vincentas O'Brien. 
Pradėdamas pasveikino susirinkusius, pa
linkėdamas mūsų jaunimo veikėjui Algiui 
Kilbukui sėkmės pasiruošti būsimoms 
vedyboms, kurios numatytos 1987 metų 
pradžioje.

Po jo kalbėjo Romas Kinka apie lietu
viškų Kūčių tradicijas, o Justas Černis 
įspūdingai paskaitė „Kaip Palangos Juzė 
praleido Kūčias“:

U tėjo Kūčios, nuo ryto prabu
vom alkani: vakarop dukterys Elzė, 
Apolonija ir Petronėlė apskleidė stalą, 
pirma su šienu, paskiaus su drobule, 
ir padėjo torielkas. Motuzienė atnešė 
ant baltu torielkų aplotkas. susiėjo 
šeimyna. Motuzas laužė su visais tary
damas: „Ačiū Dievuliui, sulaukėm 
sveiki Kūčių, rasi Viešpats daleis ir ki
ti! sulaukti", imąs šmotelį aplotkos at
sakydavo: „Duok tai. Viešpatie! Duok 
tai. Viešpatie!" Tuo tarpu dukterys 
padėjo ant stalo virtas pupas, žirnius 
ir kviečius su saldžia sriuba, ant ku
rios dar takšojo šmoteliai aplotkos. To

jaus visi persižegnojom, sukalbėjom

poterius ir pradėjom put-put lesti grū
dus. Dabar Motuzienė atnešino kopūs
tų su žirniais virtų.Gurkš-gurkš prikim 
šom pilvus kaip reksčius. Pavalgę su
kalbėjom Tėvę mūsų, bempt-bempt su
gulėm ir pūškavom.

Tą patį tekstą anglų kalba perskaitė 
Martin Wright.

Paskui visi giedojo „Tyliąją naktį" ir 
„Tyli naktis“. Pasirodė, kad mūsų jauni
mas turi gerų balsų. V. O'Brien galėtų 
sukurti jaunimo chorą.

O po to jau pradėta ragauti skoningai 
išdėstytus tradicinius patiekalus. Pir
miausia raudonus barščius su grybais, ku
riuos pagamino jaunoji Mara Vilčinskie- 
nė. Atsiprašau, kad nežinau, kas ką pa
ruošė. bet viskas taip skaniai buvo pa
gaminta, kad visiems kūčiautojams net 
ausys linko. Tad visų dalyvių vardu reiš
kiu nuoširdžią padėką visoms ir visiems, 
kurie tai atliko.

Baigęs šį trumpą aprašymėlį, negaliu 
praleisti mažos pastabėlės dėl mūsų Lie
tuvių Namų klubo sekretoriaus, kuris 
niekad neatsilanko i panašius renginius, 
nepadėkoja svečiams, nepasidžiaugia mū
sų jaunimo veikla. Ir tą vakarą teko pa
sikalbėti su keliom poniom apie net už
sienyje girdėtus nusiskundimus, kad Lie
tuvių Namuose nėra tinkamai išsilavinu
sio ir mandagaus asmens, kuris kaip pri
dera priimtų atvykusius.

Atsiprašau Namų viršininką už šią kri
tiką. bet gi ir man, kaip Lietuvių Namų 
gyventojui ir spaustuvės darbuotojui, pa
galiau nusibodo ir gėda klausytis tų nuo
latinių. iš kitur atvykusių lietuvių pasta
bų.

Jeigu Lietuvių Namų šeimininkas ne
sutinka su mano tvirtinimais ir negalvo
ja pasimokyti iš šios švelnios mano kriti
kos. prašyčiau viešai atsakyti.

Stasys Bosikis

A.A. L. PŪRAS
Gruodžio 3 d. anksti ryte mirė L. Pū

ras, sulaukęs 74 melų amžiaus. Lapkri
čio 20 d. vakare jį ištiko paraližas ir bu
vo nuvežtas į Hope ligoninę, kur, neat
gavęs sąmonės, mirė.

Leopoldas gimė 1912 m. sausio 4 d. 
Antalipsty, Zarasų apskrity, ten ir mo
kėsi. Karinę tarnybą atliko auto rinktinė
je Kaune. Po to tarnavo pasienio polici
joje. Būdamas Lietuvoje, bendradarbiavo 
vietinėje spaudoje, kurią mėgo. Karui bai
giantis, pasitraukė į vakarus ir atsidūrė 
Austrijoje, kur praleido paskutinius karo 
ir pirmuosius po karo metus. 1949 metais 
atvyko pas brolį Antaną į Angliją ir ap
sigyveno Eccles, prie Manchesterio. Čia 
iki pensijos dirbo įvairiuose fabrikuose, 
įsigijo didelį, gražų namą ir gražiai įren
gė.

Atvykęs į Angliją, įsijungė į Manches
terio lietuvių organizacinį ir kultūrinį 
gyvenimą. Priklausė DBLS Eccles ir vė
liau Manchesterio skyriams, buvo Man
chesterio lietuvių socialinio klubo nariu 
ir ėjo įvairias pareigas valdyboje. Buvo 
vienas iš iniciatorių, kurie įsteigė Lietu
vių Filatelistų Draugiją „Vilnius“, kurioje 
pradžioje ėjo pirmininko, o paskutiniu 
laiku vicepirmininko pareigas. Buvo vie
nas iš didžiausių lietuviškų pašto ženklų, 
vokų, atvirlaiškių ir lietuviškų pinigų 
rinkėjų Anglijoje ir su savo rinkiniais pa
sirodė įvairiose lietuvių kolonijose. Pats 
didžiausias jo nuopelnas — Anglijos Lie
tuvių Biuletenis, kurį jis nuo jo leidimo 
pradžios, 1967 metų rudens, spausdino ir 
administravo. Nors redakcinis kolektyvas 
keitėsi, bet jis savo pareigose išbuvo iš
tisus 19 metų. Jį leidžiant, 'įdėjo labai 
daug kruopštaus darbo jį tobulinant ir 
didinant puslapių ir skaitytojų skaičių, ir 
tuo prisidėjo prie mūsų kultūrinio gyve
nimo.

Gruodžio 8 d. p .p. įvyko laidotuvės. 
St. Chad's bažnyčioje kan. V. Kamaitis 
laikė gedulingas pamaldas ir pasakė pro
gai pritaikytą pamokslą, šv. Rašto ištrau
kas skaitė A. Jaloveckas. Mišių metu visi 
giedojo. Nors oras pasitaikė lietingas, 
laidotuvėse dalyvavo apie 100 žmonių. 
Organizacijos ir pavieniai asmenys sune
šė daug vainikų ir gėlių. Po pamaldų bu
vo palydėtas į Blackley krematoriumą, 
kur jo paties pageidavimu buvo sudegin
tas. Ten kan. V. Kamaitis paskaitė pasku
tines maldas. DBLS Manchesterio skyr. 
pirm. A. Jaloveckas visų vardu tarė atsi-

sveikinimo žodį. Tik gaila, kad, dėl sto
kos informacijos, dalis laidotuvių daly
vių nuvyko į Mostono kapines, bet ne į 
Blackley krematoriumą. Visi buvo pa
kviesti į M. lietuvių klubą, kur visi buvo 
pavaišinti sumuštiniais, kavute, gėrimu 
ir a.a. L. Pūro pagamintu puikiu vynu.

L. Purui mirus, Manchesterio lietuvių 
kolonija neteko didelio veikėjo, kurį var
gu ar atsiras kas galėtų pakeisti. Pali
ko liūdinti žmona Marija ir giminės Lie
tuvoje ir Amerikoje, šeimos neturėjo.

Be to, paliko didelį pašto ženklų rinki
nį, didįjį lietuvių kalbos žodyną, tarybinę 
enciklopediją ir daug kitokių vertingų 
knygų lietuvių, anglų ir vokiečių kalbo
mis, ir daug vertingų medžio išdirbinių 
ir gintaro papuošalų.

Ilsėkis, Leopoldai, ramybėje.
Mariją Purienę visi nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime.
A. P-kis

VOKIETIJA

Boltonas
ŽMOGAUS TEISIŲ DIENA

Gruodžio 10 d. buvo Suvienytų Tautų 
Žmogaus Teisių Diena. Boltono Baltijos 
Tautų Komitetas paleido į orą apie 200 
juodų, helium pripildytų balionų. Kiek
vienas balionas nešė kortelę su pabaltie- 
čio, šiuo metu esančiu sovietų kalėjime, 
pavarde ir adresu. Kortelėje prašoma, 
kad asmuo ją radęs prašytų kaliniui pa
galbos.

Mieli rėmėjai, tėveliai, seses ir 
■ broliai

Ruošiantis minėti 1987 m. Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį, mes, skautų 
ir skaučių vadovai, nuoširdžiai dėko
jame rėmėjams, tėveliams ir visiems 
talkininkams, kurie mus įgalino nešti 
trispalvę ir budėti skautiškiems idea
lams: Dievui, Tėvynei ir Artimui. Taip 
pat metai iš metų susiburti į gražiosios 
Lietuvių Sodybos beržynėlio kalnelį ir 
skautiškoje šeimoje savaitę laiko nau
dingai praleisti: besimokant lietuvių 
kalbos, besimeldžiant, žaidžiant ir, 
laužų liepsnai kylant, su daina, šū
kiais ir linksmais pasirodymais stipri
nant lietuvybės išlaikymą, žygiuojant 
skautiškuoju keliu ir ruošiant jaunąjį 
atžalyną mus pakeisti.

Lietuvos krikšto 600 metų išvakarė
se, turėdama omeny kitus įvairius ren
ginius, Rajono vadija praneša, kad 
LSS Europos Rajono skautų ir skau
čių tradicinė 38-toji vasaros stovykla 
įvyks 1987 m. liepos 25 — rugpjūčio 
2 d. Lietuvių Sodybos kalnelio beržy
nėlyje. Stovyklos mokestis 25 sv. as
meniui, kaip kad buvo praėjusiais me
lais. Tikime, kad ir vėl klubai, Sąjun
gos skyriai, organizacijos ir plačioji 
visuomenė mūsų planus parems. Iš 
anksto tariame nuoširdų ir skautišką 
ačiū!

Numatyta, kad stovyklautojai daly
vaus Lietuvos krikščionybės 600 metų 
atžymėjimui atnašaujamose šv. Mišio
se, kurios bus Londone.

Stovyklos uždarymo šv. Mišios, iš
kilmės ir atsisveikinimo laužas įvyks 
Lietuvių Sodyboje rugpjūčio 2 dieną 
— sekmadienį.

Kviečiame ir visų lauksime! 
Sveikiname su Naujaisiais Metais! 
Budžiu.

v „v. Juozas Maslauskas 
LSB Europos Rajono Vadeiva

BALTUOS TAUTŲ KOMITETAS 
KREIPĖSI Į PARLAMENTARUS

Per- paskutinius porą mėnesių, per 
spaudą, radiją ir televiziją, Pabaltijo 
žmonės buvo žydų Agentūros apkaltinti, 
kad jie esą visokiais žiaurumais nusikal
tę žydų tautai. Vietinis komitetas nutarė, 
kad toks bendras trijų tautų apkaltini
mas yra ne tiktai šališkas, bet yra ne
teisingas ir neteisėtas. Dėl to reikalo 
komiteto sekretorius, atstovaudamas Bol
tono Baltijos Tautų Komiteto nuomonę, 
parašė laiškus trims vietiniams Parla
mento nariams, vienas iš kurių, Mr. Sack- 
ville konservatorių parlamento narys, da
lyvavo viename komiteto posėdyje. Ben
dras ir neteisėtas visų Anglijos pabaltie- 
čių apkaltinimas jam buvo kruopščiai iš
aiškintas. Mr. Sackville tuo reikalu krei
pėsi į D. Britanijos min. pirmininkę. Sa
vo laiške Mrs. Thatcher jam atsakė šiais 
žodžiais:

„Dėkoju Jums už Jūsų lapkričio 3-ios 
laišką, kuris išaiškina, kad Baltijos ben
druomenių nariai jautėsi užgauti, kai 
Simono Vizentalio Centras neseniai vie
šumon iškėlė karo nusikaltėlių sąrašus. 
Aš tai labai apgailestauju. Aš būčiau la
bai dėkinga, jeigu Jūs galėtumėte perduo
ti mano asmenišką užtikrinimą, kad mes 
esame apie latvių, estų ir lietuvių ben
druomenės narius labai geros nuomonės. 
Aišku, kad yra blogai, kai žmonės jaučia, 
kad tokių teigimų paskelbimas žemina jų 
užsitarnautą pagarbą, ypatingai kai jie, 
tiek daug iškentėję per paskutinius ke
turiasdešimt metų, yra padarę didelį 
įnašą Britų visuomenei“.

SKYRIAUS VEIKLA
Gruodžio 8 d. įvyko dar- vienas vietinių 

lietuvių susirinkimas.
Atidarydamas susirinkimą, skyriaus 

pirmininkas apgailestavo dvi netikėtas 
skyriaus narių mirtis, paminėjo ateinan
čių metų Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresą Australijoje ir priminė, kad Kon
grese dalyvaujančius Britanijos jaunuo
lius reikės finansiniai paremti.

Pranešdamas, kad svarbiausias susi
rinkimo tikslas buvo suorganizuoti jau 
tradicija pasidariusį antros Kalėdų die
nos pobūvį, pirmininkas ragino skyriaus 
narius paremti lietuvišką spaudą ir, ypač 
metų galui ateinant, užsisakyti „Europos 
Lietuvį“.

Maisto parengimo detalės buvo paliktos 
Boltono šeimininkėmis ir, susirinkimui 
užsidarius, draugiškos ir linksmos vai
šės tęsėsi iki vėlaus vakaro.

Manchesteris
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
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

PAMALDOS
Bradforde sausio 4 d.. 12.30 vai.

SUNKIAI SERGA KUN. DEK. V- ŠAJ
Gruodžio 14 d. keletas Luebecko gjf 

nančių lietuvių aplankėme sunkiai Į 
gantį ii’ Hamburgo Mergelės Marijosk 
goninėje gulintį Kun. Dek. V. Šarką, ■ 
prieš keletą metų šis, visų mylimas iš 
dėlės pagarbos užsitarnavęs kunigas, 
kiai susirgo ir turėjo atsigulti Jigonirjr. 
Būdamas nepaprastai pareigingas ir [ 
rėdamas aptarnauti savo parapijiejj 
išsimėčiusius po visą šiaurės vakarų 
kietiją, jis savo atsakomybe išėjo iš 
nines. Būdamas didelis lietuvis patrioį 
stiprino savuosius ne tik tikėjime, be. ] 
tėvynės meilėje. Bent mažiausiai r~ 
pasitaikius, skelbė svetimtaučiams mį 
tėvynei daromas skriaudas, 
dar vis nebepaleidžia iš savo 
metai kunigui buvo ypatingai 
gi. Pergyvenęs kelias sunkias 
rugsėjo mėn. vėl turėjo gulti į ligonį“1 
iš kurios dar iki šiol negali išeiti. Virt1 
tarpu buvo jau visiškai nusilpęs. Dart 
atrodo, kad ligonio tvirtas pasiryžimaF.1 
didelis pasitikėjimas Dievu bus nugrt 
jęs didžiausią krizę ir nors dar pavtT 
labai didelis, bet jau galima 
vilties kibirkštėlę. Ligonis, 
daugybę pažįstamų ir gerbėjų, 
jų, taip ir svetimtaučių tarpe, 
daug lankytojų, kuriais labai 
nors jie kartais jį ir per daug 
Labiausiai džiaugiasi jį aplankiusiais 
sų konfesijų dvasiškiais. Jaudinasi neju 
lėdamas aptarnauti tuos, kuriuos keįoj 
dešimtmečių aptarnavo ir su kuriais jai 
sigyveno kaip su sava šeima. DaugiauĮu 
kenčia negalėdamas susilaukti savo seįrn 
čių iš Lietuvos, kurių dabartiniai valįui 
vai neleidžia jį aplankyti. Luebecke jė$ 
venantieji lietuviai linki savo mylimjet 
kunigui didžios ištvermės pakelti, j|ų 
Visagalio skirtus, skausmus ir nenustok 
vilties sulaukti dienos, kada sustiprėįo 
paliks ligoninę ir dar ilgai tarnaus įjo. 
vo garbei ir tėvynės Lietuvos gerovei.pt
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MIRĖ L. PETRUŠEVIČIUS
Gruodžio 11 d. Luebeck miesto 

nėję marė Leonas Petruševičius, 
Kaune 1926 m. rugsėjo 7 d. Velionis HįjV 
pasaulinio karo metu buvo išvežtas į įra 
kietiją darbams. Po karo apsigyveįu 
Luebecko mieste, buvo išemigravęs jai 
Australiją, bet susirgęs plaučiais biį,k 
grąžintas atgal į Vokietiją. Čia vėl gyvijai 
Luebecke. Palydėtas vietos lietuvių joj 
draugų, palaidotas Vorwerker Friedfos 
kapuose gruodžio 17 d. Gausių vainį“ 
tarpe buvo ir Vokietijos Liet. Bendr. Liyt 
becko Apylinkės vainikas. pkiži

fis
ADVENTO VAKARONĖ HAMBURGE
Kaip jau įėjo į tradiciją, taip ir šienf1^ 

gruodžio 5 d., 18 v., Holzdamm 20, Hafa 
burg 1, įvyko Hamburgo lietuvių advč 1 
to vakaronė. 110

Susirinkus nemažam būriui lietuvių, pėt 
niai Tamarai Kelerienei pianinu palydi? J 
buvo sugiedotos šios giesmės: Rasos < 
Dangus, Jau šiandieną gul ant šieno, TUj 
lią naktį balsas sugaudė, Ateikit, žmonLr 
ir daug kitų giesmių. įos

Ponia E. Baliulienė paskaitė šiai Pfyy 
gai pritaikytą rašinį: „Milijonai ir i<Mai 
lai“, Mokytojas R. Baliulis pravedė 
mų pasikalbėjimą apie tai, kaip bu^Į 
švenčiamos Kūčios nepriklausomybės 140, 
kais' Lietuvoje. Senesnių dalyvių pasiss^ 
kymai buvo įvairūs ir įdomūs, ypač ja|je 
nesniems.

Pasimeldus, teko skaniai pasisotirį 
ponių T. Lipšienės, E. Baliulienės ir kii>U 
Hamburgo lietuvių moterų paruoštais 
kandžiais, panašiais į Kūčių vakarienėm 
valgius.

Šio renginio iniciatyvos ėmėsi Hambtr 
go moterų klubas, vadovaujant klubo pi' 
mininkei T. Lipšienei.

I. Sragauskis

bulėl

PAŠA UL YJE i
Ha:

—■ Gorbačiovas asmeniškai paskambiifia: 
A. Sacharovui ii’ pranešė, kad nuo gruiais 
džio 16 d. jis su žmona gali grįžti į Mashėj 
vą ir tas jo išlaisvinimas nėra susietai.; 
su kokiom nors sąlygom. Dr. Sacharovęer 
tremtyje išbuvo beveik 7 metus. flvj

— Tūkstančiai kiniečių studentų dme 
monstravo Šanchajaus mieste. Jie reiksov 
lavo pilnos laisvės, demokratijos ir žmVie 
gaus teisių. hut

— Sovietų Sąjunga pranešė, kad ji nžirr 
atnaujins moratoriumo dėl branduolinitrei 
ginklų bandymo, kuris baigiasi sausio 1 <į j,

— Sovietų poetė Irina Ratušinskajįaį 
kuri daugiau kaip trejus metus išbu'Rje 
koncentracijos lagery, gavo leidimą i|a 
vykti į Vakarus. Gruodžio 18 d. kartu sįna 
vyru Igoriu ji atvyko į Londoną. p

— Lapkričio 29 d. afganų laisvės kovrna 
tojai nušovė sovietų karinį transport^] 
lėktuvą. Žuvo apie 40 karių. |os
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