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Kun. Jonas Kastytis 
Matulionis

IsLAlSVINTAS KUNIGAS
, KADA BUS IŠLAISVINTI KITI?
i- Vatikano radijo dienraštis, cituodamas 
i paudos agentui as, praneša, kad iš so- 
Į. ietinio lagerio yra paleistas kun. Jonas 
į. (astytis Matulionis. Žinią Maskvoje
s. pandos agentūrom perdavė buvęs sąži- 

js kalinys irisas Aleksandras Ogorodni- 
iovas, kuris buvo telefonu susisiekęs su

•j ilniumi. Kun. Jonas Kastytis Matulic- 
[. is po jo areštavimo 84-tų metų lapkričio 
į. lėnesį kalėjime ir lageryje buvo išlai- 
). ylas beveik ištisus trejus metus. Sovie- 
a alio teismo jam paskirta trijų metų 
>. ausinė turėjo baigtis šių metų lapkri- 
I. 5o 8 dieną. Taigi palėk imas buvo na- 
j. aikstintas tiktai keliom savaitėm, no: s iš 
is Lietuvos ir iš užsienio nuolat ėjo o ašy- 

sai į Maskvą, kad kun. Jonas Kastytis 
o fetulionis, kaip nieku nenusikaltęs, būtų 
iė uoj paleistas iš lagerio. Vienintelis jo 
a nusikaltimas“ buvo tai, kad Vėlinių pro-
t. Kybartuose surengė procesiją iš baž-
■ syėios į kapines...
j. Kunigo Matulionio sveikata visada bu- 
i- ra labai silpna. Nepakeliamos priver
ia tiamųjų darbų lagerio sąlygos ją visai 
h palaužė. Spaudos agentūros rašo, kad iš 
s iiinigo Jono Kastyčio bepaliko „tiktai
i, plaučiai“, nes jo svoris yra sumažėjęs 
a ii 40 kilogramų. Paskutiniu laiku lage- 
>. jje jam nuolat buvo siūloma pasirašyti
j. sakmės prašymą, prispažįstant prie teis- 
>. so jam primestų tariamų nusikaltimų. Ta 
į, iau kun. Matulionis nesutiko veidmai- 
į šauti ir kalbėti prieš savo sąžinę. Į prie-

artavimus jis visada atsakydavo: Mane 
ateisė neteisingai. Norėdamas išvengti 

Jį aolatinių prievartavimų, jis parašė laiš- 
k į prokurorui prašydamas, kad paliktų 
į. Įgeryje iki bausmės pabaigos.
h: Vatikano radijo dienraštis, pagal agen- 

irų pranešimus skelbdamas žinią apie 
į ibi. Jono kastyčio Matulionio išlaisvini- 
IS ą, primena ir kitų dviejų lietuviu kuni- 
u Įį — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tam- 
s tevičiaus — likimą. Abiejų kunigų oa- 
j. Ietis kelia didelį susirūpinimą. Jau trys 

nėnesiai niekas, net šeimos nariai Lietu- 
nje, neturi jokių žinių apie kun. Alfon- 

. 'į Svarinską, kuris sovietiniuose lage- 
j. iiose jau yra iškalėjęs dvidešimt metų, 
j. I« sveikata esanti taip pablogėjusi, jog 
ų askutiniu metu yra dedamos pastangos 
•i į perkelti į Vakarus, kad čia galėtų būti 

tinkamai gydomas. Užsienio spaudą pa- 
r sekė žinia, kad kun. Sigitui Tamkevičiui 
j. askirtoji šešerių metų lagerio ir ketver- 
„ itf metų tremties bausmė esanti suma- 
a inta. Nuo 83 metų gegužės mėnesio ka-
■ tomas kun. Tamkevičius iš lagerio bū- 
į. ijs paleistas ateinančių metų gegužės 
,s tėnesį. Ketveri metai tremties esą su- 
j, alinti iki dviejų metų. Bet jeigu tai yra

ssa, — klausia užsienio spauda — ką 
alkia Maskvos Religijų Reikalų Tary- 

„ os pirmininko Karčevo užtikrinimas 
r merikoje, kad iki lapkričio mėnesio So-
■ tetų Sąjungoje būsią išleisvinti visi są- 
0 inės belaisviai?!
r Vatikano radijo dienraštis primena, 
|S sd Lietuvoje šių meti: pradžioje 46.000 
j smenų pakartotinai pasirašė prašymą,

Ud visi trys lietuviai kunigai iš lagerių 
j kitų tuoj išlaisvinti ir grąžinti į pastora- 
j, iltį darbą Lietuvos vyskupijose.
, (VAT.R.)
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KALBĖJO AKADEMIKAS 
SACHAROVAS

Akademikas Sacharovas Maskvoje vie- 
»i amerikiečių televizijos stočiai duota
is interviu išreiškė nuomonę, kad pa
iruoju laiku Sovietų Sąjungoje išlais
to kai kuriuos pavienius politinius ir 
ižinės kalinius buvo padarytas žingsnis 
irmyn žmogaus teisių padėties pagerini- 
H linkme. Bet to dar nepakanka, pa- 

4 nuėjo Sacharovas: turėtų būti išleisvin- 
1 visi politiniais ir sąžinės sumetimais 
Minami žmonės. Akademiko nuomone, 
'ikarai turėtų padėti Gorbačiovui pra- 

|S tsti pradėtąsias reformas, nes jeigu 
t* Jersitvarkymo“ politika nepasisektų, tuo 
M tveju sovietinė valdžia, karinių sluoks- 
■' spaudžiama, galbūt, būtų priversta 
r *1 visą dėmes'į koncentruoti į Sovietų 
0 jungos karinės galios stiprinimą, atsi- 
J- gydama nuo pastangų pagerinti padė- 
>' .įvairiose gyvenimo srityse.

(Reuter) |

DBLS-gos Tarybos 
minskas, K. Bivainis,

posėdžio prezidiumas: (iš kairės) J. Levinskas, dr. S. Kuz- 
G. Ivanauskienė ir J. Bliūdžius.

DBLS-gos Tarybos posėdis Derbyje
Spalio 31 d., Ukrainiečių klubo patal

pose Derbyje vyko DBLS-gos Tarybos 
metinis posėdis. Jame dalyvavo Tarybos 
prezidiumas, Centro valdybos nariai, or
ganizacijų bei skyrių atstovai ir svečiai. 
Posėdi atidarė Tarybos pirmininkas K. 
Bivainis ir pakvietė garbės vietą prezi
diume užimti lietuvį veikėją, Sąjungos 
garbės narį S. Kuzminską. Posėdžiui se
kretoriavo — J. Levinskas. Darbotvarkė 
su papildymais buvo priimta. Posėdyje 
esančius laišku sveikino P.B. Varkala, 
L.L.M.S. Dainava, M. Gelvinauskienė ir 
G. Kaminskienė, o žodžiu — LSS Europos 
Rajono Vadas s. S.B. Vaitkevičius.

Tarybos posėdyje pranešimus padarė: 
Centro V-bos vardu. — J. Alkis, Lietuvių 
Namų Akcinės B-vės — Z. Juras, DBLJ 
S-gos ir DBLS-gos Kultūrinės Komisijos 
— referentams neatvykus — J. Alkis, 
„Europos Lietuvio“ — VI. Dargis. Apie ke
liones į Lietuvą referavo B. Butrimas, 
1988 m. Kultūrinį kongresą Kanadoje — 
J. Alkis, politinę veiklą — Z. Juras ir 
jaunimo reikalu — R. Šova.

J. Alkis supažindino su DBLS-gos Cen
tro V-bos atliktais kultūriniais ir politi
niais darbais; paaiškino kodėl DBLS-ga 
nesiuntė atstovo nei į VLIKo Seimą Ko- 
nadoje, nei į PLB-nės konferenciją JAV- 
bėse; painformavo apie priimtąją Euro
pos Parlamente rezoliuciją okupuotos Lie
tuvos reikalu; naująją VLIKo informaci
jos tarnybą Strasburge, kuri taip pat at
stovauja ir latvius bei estus: ryšius su 
DBLJS-ga, Baltų Taryba ir britų valdžios 
įstaigomis karo nusikaltėlių reikalu. DB 
LS-gos organizacinėje plotmėje suruošti 
minėjimai, lankomi skyriai ir ateityje nu
matomas 125 m. Maironio sukaktuvinis 
minėjimas. Jis pranešė, kad į 1988 m. bir
želio mėn. vykstantį PLB-nės Seimą tu
rime teisę išrinkti 5 atstovus iš D. Brita
nijos. Baigdamas jis kreipėsi j posėdyje 
dalyvaujančius vieningai ir su pasitikėji
mu tęsti DBLS-gos veiklą.

Z. Juras pranešime džiaugėsi, kad 
siaučianti ekonominė krizė praūžė Lietu
vių Namų Akcinės Bendrovės tiesioginiai 
nepalietusi, šį mėnesį esame užbaigę fi
nansinius metus ir jis manąs, kad nie
kas labai nepasikeitė. Lietuvių namų ir 
Sodybos pagerinimui šiais metais turėsi
me išleisti po 10.000 sv. Sodybos projek
tas atnaujinti „Žaliąją Girelę“ kainuos 
30.000 sv. Yra pažadėta paremti Notting- 
hamo klubo įsteigimą. Nidos spaustuvė 
yra vedama komerciniais pagrindais, no
rint ją padaryti pelningesne, kad suma
žinus lig šiol joje turimus nuostolius. 
LNAB-vė 1986-87 m. Sąjungos kultūrinę 
veiklą yra parėmusi 10.000 sv., o spaudos 
skyrių — 16.000 sv. sumoje. Todėl ji turi 
tas sumas uždirbti, kad D. Britanijoje 
vyktų lietuviška veikla.

Jaunimo pranešime buvo perskaitytas 
DBLJS-gos iždininko pranešimas, kuriuo 
jis atsiprašė negalįs posėdyje dalyvauti. 
Jaunimo veiklos pagrinde yra Australijo
je vykstanti jaunimo konferencija. Jis pa
dėkojo visiems už šio krašto lietuvių pa
ramą suteiktą jaunimui. Taip pat vienas 
iš jų pagrindinių rūpesčių yra sustiprin
ti savąją organizaciją, kad galėti) įsijung
ti į Sąjungos veiklą. I

S.B. Vaitkevičius paminėjo dvigubą ju
biliejų: 69 m. nuo Lietuvos ir 40 m. nuo 
Anglijos skautų įkūrimo. Bendrai skautų 
veikla buvo įvairi ir turininga. Ruošia
masi sekančių metų tarptautinei skautų 
stovyklai. Baigdamas savo pranešimą jis 
skautų vardu dėkojo rėmėjams ir talki
ninkams, ypatingai skautiškos spaudos 
talkininkams. Taip pat jis paragino pirk
ti naujai išleistą jubiliejinį „Skautų Al
bumą".

Kultūrinės komisijos pranešime išryš
kėjo komisijos darbai ruošiant Lietuvių 
Dienas Wolverhamptone ir kitus koncer
tus. Ypatingai veiklus pasirodė DBLS-gos 
dar neseniai suorganizuotas liaudies dai
nų ir muzikos ansamblis, kuris be Kon
certų lietuviškoje visuomenėje dalyvauja 
ir kitų tautybių ruošiamuose koncertuo
se. Be koncertų ir minėjimų, kultūrinė 
komisija puoselėja ir lietuvių kalbą bei 
remia Londono lietuvių Maitonio moky
klą.

„Europos Lietuvio“ reikalais kalbėjo 
VI. Dargis. Jis padėkojo bendradarbiams 
ir skaitytojams už paramą ir pasitikėji
mą ir prašė, kad visi talkintų naujų pre
numeratorių vajuje. Jo žodžiais: „Euro
pos Lietuvis“ bus leidžiamas tol, kol bus 
kas jį skaito“. Kalbėdamas apie „E.L.“ 
turinį jis teigė, kad savaitraščio kultūrinė 
ir politinė išraiška priklauso nuo rašan
čiųjų: apie ką jie rašo ir kaip dažnai. 
Bandoma perduoti skaitytojams pasku
tiniąsias žinias, bet ne visuomet tai pa
siseka. Jis paprašė susirinkusiųjų vengti 
veiklos, kuri nesitveria organizaciniuose 
rėmuose ir siūlosi į spaudą skundu ar ne
reikalingu papeikimu. Paminėjęs daromą 
pažangą Nidos spaustuvėje jis padėkojo 
Bradfordo klubui, kuris pasižadėjo 1000 
sv. suma paremti lietuviškų autorių kny
gų leidimą anglų kalboje.

Laiškas Prokurorui
LIETUVOS „HELSINKIO GRUPĖS“ 

LAIŠKAS
TSRS Generaliniam prokurorui 

Rekunkovui
£ m. rugpjūčio 28 dienos pavakary, skir

tingose Lietuvos vietose, tačiau beveik 
vienu meti), buvo pagrobti Nijolė Sadū- 
naitė, Robeitas Grigas ir kun. Rokas Pu- 
zonas. Jie likusią dienos dalį ir visą nak
tį, o N. SadCnaitė dar iki kitos dienos 
vidudienio, buvo vežiojami mašinose be 
numerių ne tik po Lietuvą, bet ir po Bal
ta: usiją. Pagrobimo metu N. Sadūnaitei 
buvo grasinama sušaudymu, o R. Grigas 
ir kun. R. Puzonas buvo sumušti. R. Gri
gui, atvežtam į nežinomą mišką insceni
zuotas sušaudymas prie iškastos duobės. 
Paryčiui jam buvo sudarytos sąlygos „pa
bėgti", o kun. R. Puzonas, nuvežtas į 
Baltarusijos miškus, buvo iš automobilio 
išstumtas. N. Sadūnaitė, po 30 valandų 
vežiojimo, kas 8 vai. keičiantis anonimi
nių palydovų trejetam buvo atvežta į Vil
nių ir paleista su įeikalavimu, kad nie
kur iš namų neišeitų.

Šis įvykis neprecedentinis. Tai tikras 
teroristinis aktas, kuris negali būti patei
sintas jokiais TSRS įstatymais. Kad šį 
nusikalstamą aklą įvykdė LTSR Valsty
bės saugumo komiteto pareigūnai, įrody
mų daugiau negu teikia.

Šis teroristinis aktas negali būti kitaip 
suprastas kaip

1) noras pakenkti TSRS naujajai poli
tikai ir jos prestižui,

2) mėginimas įbauginti drąsius, dorus 
piliečius, kurie savo pačių auka gina Lie
tuvos tikinčiųjų ir lietuvių tautos teises ir 
pagrindines laisves, patvirtintas Žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių pakte ir Hel
sinkio susitarimo baigiamajame akte.

Šiuo atviru laišku mes atkreipiame 
TSRS Generalinės prokuratūros dėmesį į 
tai, kad dabar, plačiai reklamuojamų 
viešumo ir demokratizacijos sąlygose, to
kie prievartos aktai patvirtina visai ką 
kitą.

Anksčiau nurodytus teroristinius aktus 
organizavę ir įvykdę pareigūnai privalo 
būti nedelsiant patraukti baudžiamojom 
atsakomybėm pagal atitinkamus LTSR 
kriminalinio kodekso straipsnius. Kol 
tai nebus padaryta, negalima tikėti jog 
Lietuvoje vyksta kokie nors persitvarky
mai krašto demokratizacijos kryptimi.

Lietuvos „Helsinkio grupės“ nariai:
Mečislovas Jurevičius 

Vytautas Skuodis 
Vytautas Vaičiūnas 

Vilnius
1987 m. rugsėjo mėn. 30 d.

DBLS-gos garbės narys dr. S. Kuzmins
kas.

J. Alkis kalbėdamas apie vyksiantį
1988 m. Kultūros kongresą Kanadoje pa-

brėžė svarbą ir naudą, kad Britanijos lie
tuvių atstovas jame dalyvautų.

Kelionių į Lietuvą ir iš jos į šį kraštą 
reikalu kalbėjo B. Butrimas. Jis iškėlė 
dabartinių kelionių agentūrų neigiamy
bes ir siūlė sudaryti lietuvių grupę, kuri 
tokiomis kelionėmis rūpintųsi. Tokia 
grupė galėtų laisvai skelbtis mūsų spau
doje. Dėl atvažiavusiųjų lietuvių į šį 
kraštą jam rūpėjo jų likimas, jeigu iie 
kartais, nemokėdami angliškai, prasilen
ktu su giminėmis arba pasiklystu. Kiek 
tokiu atveju jiems gali padėti Londone 
esanti mūsų centrinė įstaiga Lietuvių Na
mai?

Apie politinę veiklą kalbėjo Z. Juras. 
Apibūdinęs VLIKo Seimo ir PLB-nės po
litinės konferencijos reikšmę jis toliau 
kalbėjo apie Europos bendradarbiavimo 
grupę, kuriai priklauso vidurio ir rytų 
Europos 12 pavergtų valstybių. Ji koor
dinuoja savo veiklą su kitomis pavergtų 
tautų organizacijomis, todėl yra įtakinga 
ir su ja skaitosi Britų vyriausybės įstai
gos. Kitais metais ši organizacija Britų 
Parlamente ruošia Laisvos Europos Die
ną, o 1989 m. Pasaulio Rytų Europiečių 
konferenciją. Taip pat ruošiama spaudos 
laida apie dabartinius pasikeitimus So
vietų Sąjungoje. Jaltos aukų paminklo 
reikalu (Vilkonio projektas), po dviejų 
posėdžių, manoma, kad vietoje paminklo, 
būtų geriau išleisti tuo reikalu knygą 
angliškai.

R. šova kalbėjo jaunimo reikalais, to
dėl jo pranešimą spausdinsime ištisai se
kančiame „Europos Lietuvio" numeryje. 
Tame numeryje baigsime spausdinti Der
byje vykusio Tarybos posėdžio aprašymą.

LIETUVOJE
Nauja ligoninė

Naujame Vilniaus priemiestyje — šeš
kinėje — baigiama statyti 10-oji miesto 
poliklinika. Ji aptarnaus šeškinės, Paši
laičių, Justiniškių ( o vėliau ir Fabijo
niškių) gyventojus.

Polikliniką sudaro trys korpusai: vai
ki1. suaugusių ir fizioterapijos. Statybai 
projektą paruošė architektai Kęstutis 
Pempė ir Gytis Ramunis ir inž. konstruk- 
loiius Alfonsas Vaškevičius, šiuose svei
katos namuose per parą galės apsilankyti 
3200 žmonių.

Stasys Baras-Baianauskas Vilniuje
Atvykęs iš JAV. rugsėjo 16 d. Vi.niaus 

konservatorijos salėje dainininkas Sta
sys Baras-Baranauskas susitiko su kon
servatorijos profesoriais, studentais ir 
operos solistais, ir papasakojo apie savo 
studijas Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat, 
apie gastrolės Australijoje, D. Britanijo
je, Italijoje, JAV. Kanadoje, Kolumbijo
je. Prancūzijoje ir Vak. Vokietijoje. Či
kagos lietuvių operoje jis sukūrė daugelį 
pagrindinių vaidmenų. Tačiau Vilniuje 
buvo grota tik iš įrašų Štutgarte jo įdai
nuotos operų arijos.

20 metų stalčiuje
žinomo lietuvių rašytojo J. Mikelins

ko romanas „Juodųjų Eglių šalis", išgu
lėjęs 20 metų rašytojo stalčiuje, pagaliau 
išvydo dienos šviesų. Romanas buvo pa
rašytas 1962-1967 metais, o atspausdintas 
„glasnost sąlygomis" tik dabar „Pergalės“ 
žurnale.

Vaižganto muziejus
Žemdirbiai nutarė Kunigiškių moky

kloje. dabartiniame Anykščių rajone, 
įsteigti rašytojo kun. Juozo Tumo-Vaiž
ganto muziejų, šią mokyklą daugiau kaip 
prieš šimtmetį lankė jaunas Juozas Tu
mas, busimasis lietuvių literatūros klasi
kas Vaižgantas. Vėliau toje pat mokyklo
je mokėsi ir žinomas dailinininkas Kaje
tonas Šklėrius. Pastaruoju laiku senoji 
mokykla buvo apleista, bet vietos žem
dirbių iniciatyva pastatas buvo restau
ruotas. Visuomenės rūpesčiu, buvo su
rinkta gan daug eksponatų ir neseniai 
Vaižganto muziejus iškilmingai atidary
tas.

Pašalino 70 studentų
Vilniaus valstybinis pedagoginis insti

tutas šiais metais pašalino net 70 studen
tų, kurių dauguma ne studijavo, o tik stu
dentavo. Pasirodo, kad įstojusieji į šią 
aukštąją mokyklą neturi pagrindų iš vi
durinės mokyklos.

Lietuvių kalbos ir literatūros fakulteto 
dekanas doc. A. Rasimavičius pasakė, jog 
daugelis pirmakursių studentų nemoka 
elementarių lietuvių kalbos rašybos ir 
skyrybos taisyklių, paprasčiausiame dik
tante padaro nemažai gramatikos klaidų. 
Atestatuose, kuriuos jie pristatė įstodami 
į institutų, — penketukai. Tad kalti vi
durinių mokyklų mokytojai, kurie netei
singai vertina abiturientų sugebėjimus.

Neseniai sovietų spaudoje garsiai nu
skambėjo žinia, kad iš instituto buvo pa
šalintas pasižymėjęs krepšininkas Roma
nas Brazdauskis. Doc J. Banys pasakė: 
„Ir sporto žvaigždėms, kaip ir eiliniams, 
reikia atlikti studentišką pareigą. Žmo
gumi privalo kiekvienas būti, ir ypač tie. 
kurie garsina mūsų respubliką .“

Nuolaidžiaujama ilgapirščiams
Kauno prokuroro padėjėjas V. Paliu

kas parašė TIESOJE (X.13): „Visuome
ninio turto vagystės, deja, dar dažnos. Vie 
na priežasčių yra tai, kad ilgapirščiams 
nuolaidžiaujama". Antai, chemijos gamy
klos darbuotoja J. Jelisejeva nešėsi iš 
darbovietės 20 butelių šampūno. Kauno 
duonos kepyklos meistrė A. Činskienė ne
šė iš kepyklos 17 kilogramų mielių, ku
rias ji „sutaupė" kepdama duoną. Kauno 
tabako fabriko „Kova" darbuotoja E. 
Rimgailienė parnešė namo iš darbo 17 pa
kelių „Kosmoso" cigarečių. Milicijos dar
buotojai jos namuose rado 150 pakelių 
„Kosmoso" ir apie 5 tūkstančius palaidų 
cigarečių. Fabrikų administracija tokius 
darbuotojus kartais atleidžia iš darbo 
„jų pačių prašymu", o dažnai net nekelia 
atleidimo iš darbo klausimo, — sako pro
kuroro padėjėjas.
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Sveikas,
Tik ką gavau tavo laišką. Labai ačiū 

už jį. Ačiū ir už ankstesnius laiškus bei 
pasveikinimus. Tuoj rašau atsakymą.

Šiandien sekmadienis. Gavau iš Irenos 
telegramą. Jį laukia gero oro Komsomols- 
ko aerodrome. Sekmadienį tikėjausi kad 
atskris, nes Čiumikanas gali priimti lėk
tuvus. Nuėjau į aerodromą laukti, bet 
man pasakė, kad šiandien lėktuvo nebus, 
nes Komsomolske blogas oras. Kaip ry
toj pagerės oras, ar ne? Trečiadienį jos 
buvo Chabarovake. Per keturias dienas 
nuskrido tik į Komsomolską.

Prieš savaitę lėktuvai neskrido savaitę: 
nebuvo nei pašto, nei žmonės skrido.

Šiuo metu jaučiuosi pusėtinai. Kraujo 
spaudimas nedidelis. Kai atvažiavau, rei
kėjo eiti pas gydytoją. Išrašė vaistų. Jie 
numušė kraujo spaudimą. Nežinau ar il
gam. Yra ir daugiau negalavimu, bet ir 
amžius atitinka tuos negalavimus. Čia la
bai nesveikas klimatas — drėgna. Nuola
tos lyja, rūkas. Oras labai nepastovus. 
Sunku jį pernešti.

Apie tą įvykį rašiau Irenai. Tą patį pa
kartoju ir tau.

Pernai balandžio septynioliktą tik per 
plauką likau gyvas. Sėdėjau kameroje su 
tokiu Ramašovu (N.N. jį pažįsta). Buvęs 
kriminalinis, pasiliuosavo ir vėl nuteisė 
jį už kokias tai smulkmenas. Prasėdėjau 
su juo apie pusę metų. Mūsų santykiai 
buvo geri: nesiginčyjome, nesipykome. 
Nebuvo nė mažiausios priežasties pykčiui. 
Dirbome kameroje dviese. Man visai ne
įtariant, užėjo iš užpakalio, kai aš sėdė
jau prie stalo bei dirbau ir smogė mecha
niniu atsuktuvu į galvą. Pataikė prie kai
rės ausies. Praradau sąmonę ir nugriu
vau ant grindų. Tuo momentu smogė su 
tuo atsuktuvu į šird'į du kartus. Mušė per 
pečius, rankas. Vėliau ligoninėje suskai
čiavome dvylika smūgių. Greitai atgavau 
sąmonę, bet atsistoti neturėjau jėgų, o 
prisidengti nuo smūgių nebuvo kuo, pri
sidengiau ranka ir rėkiau. Prižiūrėtojai 
atidarė kameros duris ir sustojo duryse, 
o jis mane mušė. Tada aš pradėjau rėkti, 
kodėl jie negina manęs. Po to įėjo į ka
merą ir išvedė jį. Gunaras Astra dirbo 
virtuvėje, kitoje koridoriaus pusėje, mu
šė į duris ir kvietė prižiūrėtojus. Mane 
išnešė iš kameros, aptvarstė ir išvežė į 
Čusovos ligoninę. Ten peršvietė, susiuvo 
žaizdą prie širdies ir kitą dieną išvežė į 
Vsiesvjatkos kalinių ligoninę. Išgulėjau 
dešimt dienų ir grąžino į Kučiną. Būnant 
ligoninėje, apžiūrėjo teismo ekspertas. 
Nustatė du smūgius į širdį. Atsuktuvas 
praėjo pro šalį stipriai nesužalojęs. Kai 
grįžau, mane apklausinėjo kaip nukentė
jusi. Sakė, kad jis kaltinamas pagal 112 
str. (lengvas kūno sužalojimas), o tai reiš 
kia, kad jis gali gauti iki metų nutrėmi- 
mo. Tardytojas sakė, kad prokuroras at
sisakė priimti bylą, nes jeigu teismas nu
teis, negalės jo nubausti. Mat, jis atlieka 
sunkesnę bausmę negu nauja bausmė.

GAJAUSKAS
DU BALIO GAJAUSKO

Kelis kartus kvietė administracijos dar
buotojas tuo reikalu. Iš pasikalbėjimų su
pratau, kad administracija nenori jo teis
ti. Aš sutikau, kad jį neteistų. Laikas bė- 
go ir atrodė, kad reikalas užmirštas, šiais 
metais kovo mėnesį mane kvietė admi
nistracijos darbuotojas. Sakė, kad pro
kuroras protestuoja bylą. Reiškia Roma- 
šovas turi būti teisiamas. Vėl iš naujo 
mane apklausė. Iki mano išvažiavimo jie 
nieko nedarė ir aš galvojau, kad atsisa
kė jį teisti. Jau čia milicijos tardytojas 
pranešė, kad prokuroras protestavo bylą 
ir Romašovas bus teisiamas pagal 112 
str. Vėl mane apklausė. Sakė, kad gali bū
ti teisiamas ir kitu straipsniu. Tai toks 
liūdnas nuotykis atsitiko su manimi.

Šiais metais kokiame tai laikraštyje 
buvo patalpintas straipsnis apie Romano
vą. Iš jo supratome, kad kažkas jį minė
jo užsienyje. Tai to straipsnio autorius 
rašo, kad Romašovas sumušė kalinį ir už
tai buvo nuteistas tris su puse metų. Tai 
neteisybė. Niekas jo iki šiolei neteisė. 
Man visiškai aišku, kad administracija 
nori tą reikalą nuslėpti. Nesuprantu, ko
dėl tiek vilkinama ir vėl atnaujinama.

Čiumikanas — nedidelis miestukas, 
apie trys tūkstančiai gyventojų, nors ra
jono centras. Čia nuotoliai dideli, todėl ir 
sąvokos kitos. Miestelį supa kalnai, miš
kai, Ūdos upė ir Odrotsko jūra. Nėra pra
monės, žmonės verčiasi žvejyba, medžio
kle, gyvulininkyste, augina elnius, kerta 
mišką, šiek tiek stato. Gyvena everikai, 
bet jų mažuma. Kiti — įvairių tautybių. 
Nemažai tremtinių, bet politinių tik aš 
vienas. Iki manęs buvo maskvietis Lavu- 
tas. Visi tremtiniai alimentininkai. Juos 
tremia dviems-trims metams. Čia žiemos 
ilgos, šaltos ir labai vėjuotos. Todėl gyven 
tojai stato prieš namus iš jūros pusės me
dinius skydus, kad ne tiek prapūstų vė
jas. Apšildyti butus reikia daug kuro.

Vasaros trumpos, šaltos, lietingos, rūka- 
notos. Ši vasara kaip mūsų ruduo.

Iš Kučino išvežė balandžio devynioliktą 
ir pralaikė Permės kalėjime iki birželio 
pirmos. Iš Permės išvežė lėktuvu į Cha- 
barovską. Iš ten barža plaukėme Amuru 
dvi su puse paras į Nikolaevską prie 
Amūro. Iš Nikolaevsko į Čiumikaną vėl 
lėktuvu. Birželio penkioliktą mane išleido 
iš milicijos ir tapau tremtiniu. Paskelbė, 
kad turiu registruotis j mėnesį kartą. Po 
kelių dienų iškvietė į miliciją, tik į kitą 
skyrių ir pranešė, kad esu milicijos prie
žiūroje. Terminas vieni metai. Turiu re
gistruotis kartą savaitėje. Tokiu atveju 
turiu registruotis penkis kartus į mėne
sį. Negaliu išeiti iš namų nuo aštuonių 
valandų vakaro iki šešių valandų ryto.

Gyvenu bendrabutyje ir dirbu „sou- 
duo’Se" sandėlyje. Tas darbas man per

TREMTYJE
LAIŠKAI Iš TREMTIES

sunkus ir reikės jį keisti. Čia labai sun
ku su kambariais. Namai priklauso ke
lioms organizacijoms. Jos apgyvendina 
savo darbuotojus. Dar man neaišku kaip 
reikės spręsti šią problemą.

Senoje vietoje gyvenimas buvo labai 
sunkus. Ne visi išlaikė, kai kurie mirė, 
kiti prarado sveikatą. Stengėsi apsupti 
tylos siena. Bet tai viskas praeityje.

Stengiuos įžvelgti ateitį. Dabar geriau 
negu buvo. Bent tuo geriau, kad gali pa
rašyti kiek nori laiškų, kada nori ir kur 
nori (nors nesu garantuotas, kad adresa
tas gaus). Gyvenimas labai nuobodus čia. 
Žmonės gelbstisi televizorium, magneto
fonu ir radijo aparatu.

Atsilikau nuo Lietuvos gyvenimo. Kau
nas ypač mane įdomauja. Kas mirė, kas 
paseno, bendrai, kaip kas laikosi. Apie 
tave mano žinios pasenę. Po kelių dienų 
Irena papasakos.

Perduok sveikinimus artimesniems pa
žįstamiems.

Linkiu sėkmės jums abiems!!
Sėkmės!

Balys 
1987.VII.20

* *

Brangi N.N.,
Ilgai negalėjau parašyti jums laišką. 

Gyvenimo sąlygos neleido. Dabar jos pa
sikeitė. Tie dešimt metų nuėjo į praeitį, 
palikę tik skaudžius prisiminimus, tačiau 
ir jie blėsta, kai tolstu nuo jų. Rūkas 
gaubia smulkesnius įvykius. Toliau jie 
visai išvyks iš atminties.

Gyvenimo ratas nesustabdomai sukasi: 
vieni gimsta, kiti — miršta. Aš manau, 
ir jūs pergyvenote per praėjusį dešimt
metį ne vieną skausmo valandėlę, paly
dėję į amžinojo poilsio vietą artimą šir
džiai žmogų ar draugą. Aš netekau savo 
brangiausio žmogaus — mamos. Ypač 
buvo skaudu, kai pats negalėjau palaido
ti. Sužinojau tą liūdną žinią toli nuo tė
vynės. Dar gavau kelis jos laiškus la
geryje po mirties (laiškai išbūdavo kely
je labai ilgai). Keista savijauta, kai žinai 
žmogus miręs, o tau ateina nuo jo laiš
kai.

Paskutinį mamos laišką, kurį ji para
šė, Irutė rado jos stalo stalčiuje. Ankš
čiau Irutė siuntė man, bet lagerio admi
nistracija man jo neatidavė. Dabar at
vežė į Čiumikaną. Laiškas trumpas, todėl 
norėčiau, kad ir jūs perskaitytumėte. .

Retkarčiais ateina žinutės iš tėvynės, 
pranešdamos liūdną naujieną: baigė savo 
gyvenimo kelią tai vienas, tai kitas arti
mesnis žmogus.

Praėjęs dešimtmetis man buvo labai 
sunkus. Didelė nervinė įtampa bei fizinis 
alinimas. Be to, per vieną įvykį tik išli
kau gyvas. Ačiū Dievui, aš ne iš nelaimin

giausių: vieni neišgyveno, kitų — nuali
no sveikatą.

Bet tai viskas praeityje. Dabar žiūriu 
į ateitį. Nežinau kaip man čia seksis. Dar 
tik pradedu gyventi. Atrodo, ir čia gy
venimas nieko gero nežada. Tačiau aš 
optimistas. Jeigu Dievas saugojo mane 
dešimt metų, manau, neapleis manęs ir 
sekančius penkis metus. Trėmimas — ne 
lageris. Bent tuo geriau, kad gali para
šyti kiek nori laiškų, kada nori ir kur 
nori (nors nesi užtikrintas, kad pasieks 
adresatą).

Visgi mano padėtis palengvėjo. nors 
esu labai toli nuo Lietuvos ir arčiau 
Amerikos. Jeigu pažiūrėsite į žemėlapį ir 
akimis nuvesite nuo Kauno iki Čiumika- 
no prie Ochotsko jūros kranto šalia Ūdos 
upės žiočių, tai matysite, kad toliau ne
buvo kur vežti. Laimė, kad teritorija ne
sitęsia dar dešimt tūkstančių kilometrų. 
Neabejoju, kad nuvežtų į patį galą. Tai 
įsavotišikas manęs įvertinimas. Juk čia 
atvažiuoti labai sunku: toli, brangiai kai
nuoja, labai trukdo gamtinės sąlygos. Su
sisiekimas lėktuvais, čia dažnai rūkas, 
lyja, vėjai, todėl lėktuvai neskrenda. Ke
leiviai turi laukti dienas, savaites iki pa
gerės oras ir galės skristi lėktuvai. Ta 
pati padėtis su paštu.

Tačiau Irutė įveikė visus sunkumus ir 
dabar su Gražinute svečiuojasi pas mane. 
Išbus keturias savaites.

Čiumikanas — mažas miestukas. Jį su
pa kalnai, miškai, Ūdos upė, Ochotsko jū
ra. Klimatas atšiaurus: vasaros trumpos, 
šaltos, lietingos, rūkanotos; žiemos šaltos, 
vėjuotos.

Atrodo, mes visai netoli vienas nuo ki
to, tik ranką paduoti per vandenyną. Tik 
jūs daugiau ‘į pietus, aš — į šiaurę.

Linkime jums stiprios sveikatos bei 
sėkmės jūsų gyvenime...

Balys, Irena ir Gražinutė
1987.VII.16

Mano antrašas: USSR, Chabarovsky 
kraij 682460, Chumikan, ui. Sovietskaya 
4, Gajauskas Balys.

ESTAS PROTESTUOJA
Užsienio spaudos agentūros praneša, 

kad 39-nerių metų estas žmogaus tei
sių gynėjas Juri Mikk Maskvos rau
donojoje aikštėje iškėlė transparen- 
tą su reikalavimu, kad sovietinė val
džia paskelbtų viešumai 39-ais metais so
vietų ir nacių pasirašyto susitarimo pro
tokolus, tuo būdu atskleidžiant, kuriomis 
aplinkybėmis Estija ir kiti du Pabaltijo 
kraštai — Lietuva ir Latvija, buvo įjung
ti į Sovietų Sąjungą. Estas žmogaus tei
sių gynėjas tik kelias minutes galėjo lai
kyti iškeltą transparentą, nes tuoi atėję 
milicininkai transparentą išlėšė iš jo 
rankų ir jį patį mašina išvežė. Protestuo
damas prieš Estijos prievartinį įjungimą 
į Sovietų Sąjungą, Juri Mikk dabar vyk
do bado streiką. (VAT.R.)

BALZEKO LIETUVIU KULTŪROS

MUZIEJUS PAGERBS JV PROKURORĘ 
ANTON R. VALUKĄ IR TEISĖJĄ

ANTON J. VALUKĄ

Balzeko Lietuvių kultūros muziejui 
ruošia 18-tą banketą spalio 18 d., Gintai: 
salėje, Čikagoje. JAV.

Ta proga bus pagerbti asmenys, kuų 
pasidarbavo ir dirba žmonijos gerove.

Praeityje buvo pagerbti: Simas Kudir- 
ka, Lietuvos gen. konsule Juzė Daužvar. 
dienė, Stasys Lozoraitis, Stanley P. Bal 
zekas, Faustas Strolia, Valdas Adamkui 
prel. dr. Juozas Prunskis ir sol. Algirdai 
Brazis.

Šiais metais muziejaus vadovybė iš- , 
rinko du asmenis: Anton R. Valuką, Junj- 
tinių Valstybių prokurorą ir jo tėvą As- f 
ton J. Valuką, teisėją, Supervising Judge, 
Law Division Circuit Court of Cook j 
County.

Prokuroras Valukus be savo tiesioginį , 
pareigų, skaito paskaitas ir lektoriauji , 
Prokuroras Valukas yra paminėtas knj. į 
goję „The Best Lawyers in America“, į , 
atžymėtas „Department of Justice Specs , 
Commendation Award for Effective Pre į 
secution" bei „Citizen of the Yen , 
Award" iš „Constitutional Rights Font. , 
elation“.

Teisėjas Valukas taip pat nuolat 
niai skaito paskaitas ir yra įvairių komi- s 
tetų narys ir aktyvus visuomeninėj! ’ 
veikloje savo gyvenamoje vietovėje. 1

Visas banketo pelnas skiriamas naujo- * 
jo muziejaus naudai.

MIRĖ KUN. V. VALAVIČIUS g

Rugsėjo 11 d. mirė seniausias Lietuvoj 
kunigas Kelmės — Kauno arkivyskupi
joje — altaristas Vladislovas Valavičiui 
Laidotuvės įvyko pirmadieriį, rugsėjo 11 
d., 12 vai. Kelmėje. Velionis buvo sulau
kęs 94-erių metų amžiaus, kunigu įšven
tintas 1918 metais. Nuo 63 metų gyvent 
ir dirbo Kelmėje. Buvo įsigijęs teologe
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jos licenciato laipsnį. Mūsų žiniomis, lt 
jau dvyliktas šiemet Lietuvoje ir antra 
Kauno arkivyskupijoje miręs kunigas Įo
Kauno arkivyskupijoje iš viso yra 12 
bažnyčios. Jau daugiau kaip 30 iš jų ne „■ • ■ turi savo kunigo ir yra aptarnaujamos j 
kitur atvykstančių kunigų. Visoje Lietu įį 
voje jau yra apie 160 parapijų, neturįs- (e 
čių savo kunigo. Tuo tarpu vieninteli J 
Lietuvoje tarpdiecezinė Kauno Kunif, 
Seminarija šiemet tegalėjo išleisti tik 1: 
naujų kunigų, nes valdžios pareigūnai yr. ni 
griežtai apriboję Seminarijos auklėtinė ki 
skaičių, šiemet į pirmąjį Seminarija- gi 
kursą tegalėjo būti priimti tiktai 29 aie U 
klėtiniai, nors norinčių įstoti jaunolių bu p; 
vo daug daugiau. (VAT.R.) [s
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GEDIMINAS ŠUKAS

KRUVINA VASARA
Tęsinys (25)

— Argi nepajutai, kad boba tiesiog 
išprotėjo tave pamačiusi? Pas Stefani
ją viskas įvyksta greitai. į savo lovų 
ji pakviečia nė kiek nesivaržydama. 
Kalbos apie gydytojo patarimus buvo 
tik vaidyba...

— Mes gi net nepažįstame vienas 
kito. O juk meilė neateina taip iš nie
kur nieko...

Atleisk, Tomai, bet tu didelis 
kvailys. Meilė ir lova yra du labai 
skirtingi dalykai. Stefanija per sena ir 
perdaug patyrusi, kad įsimylėtų į tokį 
žalianosį. Bet tu patikai jai ir kodėl 
gi nepamiegoti su dailiu jaunikaičiu?

Jis kalbėjo atvirai ir su tokia sar
kastiška pagieža, tarytum aš pats bū
čiau kaltas, jog Stefanija domėjosi 
manimi. Nemalonu buvo klausytis jo 
žodžių, nors širdies gilumoje jutau, 
kad jis buvo teisus.

— Aš nemanau, jog ji norėjo... 
Man atrodo, kad ją domino visai ki
ti reikalai. Ar matei, kaip ji apsi
džiaugė, išgirdusi, jog aš rytoj išvyks
tu iš Vilniaus?

— Palauk, palauk,... — Maironis 
suraukė kaktą. — Tai buvo tavo klai
da. Kas žino su kuo sueina ir su kuo 
bendrauja ta Stefanija...

Tyliai kaukši mūsų žingsniai ištuš- 
tėjusioje gatvėje. Kažkur dingo visos 
tos žmonių minios. Tik retkarčiais 
pravažiuoja vienas kitas automobilis, 
praeina viena kita pavėlavusi pora.

Maironiui neina iš galvos mano pa
sakytieji žodžiai apie Stefaniją. Aš 
norėjau jam papasakoti ir apie ma
tytų ponią Ireną, tačiau susilaikiau. 
Kalbant apie šią moterį, reikėjo kal
bėti ir apie mano užduotį, mano ke

APYSAKA-ROMANAS 
lionę į Švenčionis, visus tuos įvykius, 
kurie tarytum kaleidoskope praslinko 
pro mano akis.

— O jeigu ta Stefanija ką nors su
žinojo apie mūsų grupę? Jeigu ji tu
ri pažįstamų, kuriems tokios žinios 
labai reikalingos, kas tada? Tiek Miu
leris, tiek ir Arminas net kelis kartus 
pabrėžė, jog mes privalome laikytis 
griežčiausios paslapties. Kaip manai, 
ar nereikėtų apie Stefaniją ir jos re
akciją papasakoti Arminui?

— Aš nežinau... Gal mes tik per
daug fantazuojame. Iš kur ji gali ži
noti, jog mes priklausome kokiai tai 
SS grupei?

— O. nesakyk taip. Kas žino dievų 
kelius? Stefanijos kavinė visada buvo 
plepalų ir gandų centras. Ten užtiksi 
ne tik tokius ponus, kaip Kaveckas, 
bet ir buvusius lenkų karininkus, ges
tapo šnipus ir dar kažkin kokio plau
ko didvyrius. O išdavikų juk visur 
yra...

— Gerai, tegu bus taip. Bet kuo 
gi ji gali mums pakenkti, jei tikrai 
sužinojo apie mūsų organizuojamą 
grupę?

— Mielas Tomai, — Maironis kal
bėjo dabar pabrėždamas kiekvieną 
žodį, — įsivaizduok, jog Stefanija yra 
kokiu nors būdu susirišusi su partiza
nų judėjimu prieš vokiečius. Vienas 
jos žodis ir mūsų grupę pasveikins 
kulkosvaidžio ugnis dar nė nepradė
jus skirtos užduoties. Partizanai, tai 
ne pasaka, o realybė. Ir dar kokia 
realybė! Jie ginkluoti ir moka ginti 
savo kailį. O mes juk kaip tik ruošia
mės juos medžioti.

— Bet juk Miuleris sakė, kad...

— Sakė, sakė, — pertraukė mane 
Maironis. — Ne viskas tikras pinigas, 
ką jie sako, žinoma, jis prišnekėjo 
apie tautinį susipratimą, apie kovą už 
tėvynę, apie pagalbą Reichui ir dar 
velniai žino apie ką. Bet faktas lieka 
faktu: mūsų grupė yra skirta kovai su 
partizanais ir jei jie tai sužinos — ga
lime sakyti sudie mūsų galvoms.

Tokioje šviesoje aš dar nebuvau 
matęs savosios padėties. Ir vis tik 
man atrodė, jog Maironis perdėjo, 
kalbėdamas apie partizanų pavojin
gumą. Ką galėjo tos paskubomis or
ganizuotos gaujos? Padėti vieną kitą 
miną, apšaudyti vieną kitą kareivių 
būrį, nukauti vieną kitą karininką? 
Žinoma, iš pasalų visa tai buvo gali
ma, bet ar vokiečių armija iki šiol 
nesusitvarkė su tomis gaujomis? Vo
kiečių armijos pusėje buvo geležinė 
organizacija, puikiai veikianti techni
ka, neginčyjama drausmė ir įsitikini
mas savojo reikalo tikrumu.

Aš neperdaviau savo minčių Mai
roniui. Daugelį dalykų mes matėme 
skirtingai. Kam be reikalo kvaršinti 
jam galvą?

Paspartinome žingsnį. Reikėjo bū
tinai grįžti ne vėliau vienuoliktos.

Buvo vėsu. Iš kažkur pakilęs vėjas 
įnirtingai šnarėjo alėjos medžių viršū
nėse, netoliese girdėjosi garvežio 
švilpukas, ritmingos kareivių maršo 
dainos nuotrupos. Tylėdami išėjome į 
kalną kylančion gatvėn. Pastatų lan
gai skleidė vos pastebimą šviesą. 
Visur buvo laikomasi bent paviršuti
niškų priešlėktuvinės gynybos taisy
klių.

Toliau beeinant mus abu nustebino 

staigus automobilių motorų ūžimas. 
Pro šalį dideliu greičiu pravažiavo net 
kelios mašinos su šalmuotais kariais. 
Net ir prietemoje buvo galima gerai 
atpažinti SS uniformas ir ženklus.

— Na, kur nors reikia daryti tvar
ką, ar areštuoti kelis nenuoramas, 
skelbiančius, jog atėjo Reicho galas, 
— sarkastiškai pastebėjo Maironis, 
sekdamas už gatvės kampo dingstan
čius automobilius.

— Kas nors juk turi rūpintis tvar
ka...

— Žinoma, žinoma. Kas nors turi 
rūpintis. Iki karo Lietuvoje irgi vis
kas buvo tvarkoje. Tada SS daliniai 
nebuvo reikalingi...

-— Bet tada nebuvo nei karo, nei 
partizanų, nei rusų.

— Tu teisus, Tomai. Tada nebuvo 
viso to. Žmonės mūsų krašte gyveno 
ramiai ir taikingai.

Maironio balse vėl skambėjo švel
nesnė gaida. Jis nenorėjo su manimi 
ginčytis. Iki šiol supratau, kad jis 
kandžiai atsakinėjo man ir jo kandu
me slypėjo daug tiesos. Tik tada aš 
nenorėjau tos tiesos suprasti.

Nutilome ir užkopėme į kalną, pra
ėjome tylia, medžiais ir gėlėmis pasi
puošusia gatve ir pagaliau sustojome 
prie mums taip pažįstamų geležinių 
vartų.

Įgudusia ranka Maironis susiieško
jo sienoje skambučio mygtuką ir pa
spaudė jį.

Už vartų pasigirdo kieti, niūriai 
skambantieji sargybinio žingsniai.

6
Miškai, miškeliai, 
Sveikiname jus, — 
R uoškite narsuoliams 
Tinkamus kapus.

Sena kareivių daina 
Antokolka buvo nedidelis kaimas 

Augustavo girios pakraštyje. Daug 

vasarų ir žiemų matę medinės pirkios 
bei tvartai draugiškai glaudėsi prie 
miško, skendo nedideliuose senij. 
kuprotų vaismedžių soduose, šakoti! 
liepų šešėliuose. Ir nežiūrint viso gam
tos grožio, kuris supo šį Gudijos, Len- 
kijos bei Lietuvos pasienių kaimą, ne
buvo galima nepastebėti jo skurdumo. 
Mažyčiai pirkių langeliai buvo su
krypę, pajuodę ir žvelgė į pasaulį ta
rytum didelės, negyvos akys.

Nelengva kovoti su skurdu tokioje 
vietoje, kaip Antokolka. Toli nuo ge
rų susisiekimo kelių, nuo didesnių gy
venviečių, ant nelabai derlingos, smė
lėtos žemės, šis kaimas buvo pasmerk
tas nuolatos merdėti tarp gyvenimo it 
mirties.

Kaimo ūkininkų sklypeliai maži- 
tik siauri, ilgi rėžiai. Jie vos sugebėjo 
išmaitinti daugelio galvų šeimas. Ne
dideliame klonyje, tarp didžiulės gi
rios ir kelių mažesnių miškų, maža 
pievų ir nė vienas Antokolkos gyven
tojas negalėjo turėti daug galvijų. 0 
nėra galvijų — nėra ir pieno, sviesto- 
mėsos. Dar prieš karą daugelis neblo
gai uždirbdavo išveždamas iš girios 
nukirstus medžius ar malkas. Dabar 
gi miško pirkliai ir promonininkaibir 
vo dingę, niekieno netaisomi keliai 
tiek sublogėjo, jog sunkiam transpor
tui jie nebetiko. Kaimiečiai statė mik 
ke kilpas, sumedžiodavo vieną kitą 
kiškį ar net stirną ir tokiu būdu pa
didindavo savo maisto atsargas. Va
sarą moterys uoliai rinko uogas, ru
denį — grybus ir riešutus, šį miško 
gėrį buvo galima iškeisti į druską, ži
balą, cukrų kur nors Gardine ar Ba' 
stogėje. Tačiau abu miestai buvo tok 
ir kaimiečiai nesiryždavo tokiais ne
ramiais laikais palikti savasias pirkias 
Tap ir gyveno iš rankos į burną, lauk
dami geresnių laikų, laukdami karo 
pabaigos.
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Lietuvos praeitis ir dabartis JAUNIMO KONGRESAS
Vilniaus katedros rūsiuose vykdomi ar- 

įeologiniai kasinėjimai atskleidžia daug 
,4ujų faktų, kurie praplatina ir papildo 
įietuvos istorijos puslapius. Dabar jau 
ikrai žinoma, kad Rivijaus kronikoje pa
jautas pareiškimas, esą pirmą katedrą 
[J87 metais Vilniuje pastatė Jogaila, pir
kau nugriovęs toje vietoje stovėjusią pa- 
jonių šventyklą, yra neteisingas. Yra fak- 
3S, kad toje vietoje stovėjo pagoniška 
Įtentykla, bet ją nugriovė ne Jogaila, bet 
jlindaugas. Jau tryliktame šimtmetyje 
oje vietoje stovėjo ištaiginga, su glazū
romis grindų plytelėmis, katedra. Iš 
jsinėjimų taip pat matosi, kad toje vie- 
oje tarp V ir VIII šimtmečių žmonės jau 
jveno pastoviai. Dar giliau pasikasus 
asla, kad mediniai pastatai ten stovėjo 
w apie 1000 metų prieš Kristaus gimi- 
ą. Tai sugriauna gražią legendą apie 
Jeležin'j vilką Gedimino sapne. Bet tuo 
ačiū Vilniaus įkūrimą nukelia apie 2000 
tgal į praeitį. Kadangi jokių didelių žmo- 
ijos kilnojimusi iš vienos vietos į kitą 
er tą laikotarpį nėra dar žinoma, reikia 
aanyti, kad prieš 3000 metų toje vietoje 
yvenę žmonės buvo mūsų protėviai. Kas 
pli sakyti, kad lietuvių istorija yra trum
ai

Pagal Bychovo kroniką Vytautas Didy- 
js buvo palaidotas katedros šiaurinės na
tos rytinėje dalyje. Bet ’įvairios gamtos 
teisimės, karai ir suirutės ir pakeitė ka
tedros rūsius. Vytauto kapas iki šiol dar 
tesurastas. Dabartinę klasinio stiliaus ka- 
edros išvaizdą pastatui suteikė architek- 

Ks Laurynas Stuoka-Gucevičius XVIII 
šimtmetyje, bet po juo matosi Vytauto 
gotikinės katedros apimtis, sienos ir ko
mos. Vytauto statyta katedra buvo net 

18 metrų aukštesnė už dabartinę. Visa ka
tedros aplinka pilna istorinės svarbos. 
Sur kastuvą nesmeigsi, visur negiliai pa
kasęs rasi praeities ženklų, šioje vieto
ti rasta net 11 skirtingų kultūrinių sluoks 
lių. Tiek pat sluoksnių rasta Homero ap
tašytoje ir apdainuotoje Trojoje.

Trojos ir tūkstantį metų po jos Vezuvi
jus ugniakalnio užverstos Pompėjos vie- 
svės dabar yra atidžiai atkasinėjamos ią 
tuodugniai tiriamos. Vilniaus katedros rū* 
lų atkasėjai, kai ir pernai rastos senosios 
ietuvos sostinės Kernavės tyrinėtojai ar- 
leologai taip pat į savo darbą žiūri pro- 
esionaliai. Taip turėtų būti tyrinėjama 
r visa Gedimino kalno papėdė.

i Tikrumoje čia vyksta nesąmoningas ir 
i leapgalvotas archeologinių vertybių nai- 
1 kinimas. Vilniuje leidžiamose „Jaunimo 
> lietose" įdėtos šešių Vilniaus Valstybinio 

Universiteto Istorijos fakulteto studentų 
parašytas straipsnis, kuriame jie kaltina 
Istorinių paminklų restauravimo trestą 
seatodairišku naikinimu Lietuvos praei
ties archeologinio palikimo.

Vilniaus katedros apsaugojimui nuo 
griuvimo (dėl nepastovaus grunto jos sie
nos skyla, pamatai smunka) Restauravi
mo trestas nusprendė įrengti oro kondici- 
jonavimo aparatūrą. Šiai aparatūrai rei
kalingas vanduo, kuris bus šaldomas fon
tane ir vėl grąžinamas palaikymui vieno
dos temperatūros. Šią sistemą už didelius 
pinigus, dolerius, įrengė švedų firma. Kol 
kas viskas gerai, bet aušinimo vamzdžiai 
ir pats fontanas daugelyje vietų perkerta 
senovinių pastatų pamatus, o vienoje vie
toje eina per XVII šimtmečio sąvartyną 
(šiukšlyną). Sąvartynai archeologams 
yra lobynas. Juose randami visokiausi 
daiktai, leidžiantieji susidaryti gana tiks
lų vaizdą apie vieno ar kito laikotarpio 
žmonių gyvenimą, 'įrankius, aprangą, net
gi socialinius papročius. Sudėjimui auši
nimo vamzdžių trestas nuo katedros iki 
žemosios pilies rūmų, kur dabar yra Et- 
nagrofinis muziejus, iškasė gilų griovį. 
Kur kiekvienas žemės žiupsnelis turėjo 
būti beveik su šaukštu iškastas, nufoto

NUSILEIDO NE MASKVOJE, BET VILNIUI
Spalio 1 d. Bremeno futbolo komanda 

turėjo žaisti Europos taurės rungtynes 
prieis Maskvos Spartaką. FIFA (Federa
tion Internationale de Football Associa
tion) taisyklės sako, kad svečių vienuoli
kė turi teisę ir net privalo atvykti pas 
šeimininkus 24 vai. prieš rungtynių pra
džią ir tuo pačiu šiek tiek aklimatizuotis 
prie vietinių sąlygų bei atlikti bent vie
ną treningą aikštėje.

Lėktuvas Bremeną paliko spalio 20 d. 
5 v.v. ir nusileido... mūsų sostinėje Vil
niuje 7 vai. 10 min. v., kadangi Maskvos 
orauostis skendo migloje, žaidėjų nuo
taika dar gera. Jie net dainuoja „Kalin- 
ka“. Atvažiavęs autobusas paima vokie
čius nuo lėktuvo ir atveža prie muitinės 
pastato, primenančio Stalino erą. Vil
niaus muitinė tuoj pat nori patikrinti 
žaidėjų turimus pinigus, užštampuoti vi
zas. Vokiečiai atsisako, reikalaudami na
kvynės viešbutyje. Jiems trumpai atsako
ma, kad Vilniaus viešbučiai yra užpildyti, 
laisvų lovų nėra. Jeigu jie sutinka, au
tobusai visą komandą, žurnalistus ir tu
ristus nuvež į Maskvą. Beveik 800 km. ir 
12 valandų kelionė. Vokiečiai nesutinka, 
prašo atgal lėktuvo į Bremeną. Vilnius 
atsisako. Klubo menedžeris susikerta su 
muitininkais pareikšdamas, kad jie nėra 
belaisviai, bet žinomas Europos futbolo 
klubas. Deja, jo reikalavimai nepatenki
nami. Visa laimė, kad su komanda skrido 
krikščionių-demokratų partijos parla
mentaras Bernd Neumann, turėdamas 
diplomatinį pasą. Jis reikalauja telefonu 
jį sujungti su Vakarų Vokietijos pasiun
tinybe Maskvoje Užmezgamas pirmas ry
šys. Apie 11 v.v. futbolininkai pajunta al

grafuotas. nubraižytas ir užrašytas, tres
tas atsivežė ekskavatorius, kurie su dide
liais samčiais plėšė Lietuvos senovę ir dė
jo dvidešimto amžiaus vamzdžius, kurių 
aušinimas turės apsaugoti katedrą ir joje 
sukabintus paveikslus. Studentai rašo, 
kad daiktai, panašūs į tuos, kurie už ke
liolikos metrų esančiame Etnografiniame 
muziejuje su meile ir pagarbiai laikomi 
už stiklo, iškastame griovyje buvo sunai
kinti. Vietoje, kad atstatyti pilnai doku
mentuotus Lietuvos kunigaikščių rūmus 
(yra atkurti jų planai), kasėjai ir Restau
ravimo trestas griovė jų pamatus. Vietoje 
atidžiai ir nuodugniai vykdomo kasimo, 
kad būtų galima tiksliau sudaryti senojo 
Vilniaus planą, paskubomis ir neapgalvo
tai pravesta vamzdžiai. Dar ir šiandien 
nėra žinoma, kur galėjo stovėti Vytauto 
Didžiojo rūmai.

O ką darė archeologai? Prieš galingą 
administraciją jie tylėjo. Protestuoti ir 
reikalą iškelti aikštėn teko šešiems jau
niems studentams. J, Digrys

kį. Deja, orauoste nėra sumuštinių, ka
vos, „coca-cola“ ar alaus. Visa laimė, 
kad kelios žaidėjų žmonos buvo paėmu- 
sios Vokietijoje duoną, dešra ir net alų. 
Nors kiek numalšinamas alkis. Po ilgų 
telefoninių pasikalbėjimų, 2 v. ryto vo
kiečiai gali vykti atgal į namus. Futbolo 
rungtynės atidėtos. Tik 5 vai. 20 min. ry
te lėktuvas pakyla iš Vilniaus j Bremeną.

Naktį futbolininkai praleido 180 kv.m. 
salėje ant grindų, suolų, kėdžių.

Vokiečių spauda, televizija ir radijas 
plačiai rašė apie šį įvykį. Boulevardinis 
„Bild" dienraštis pavadino tai „Horror" 
— baisumu, nuotraukose parodydamas 
miegančius ant grindų, kėdžių, suolų 
žaidėjus „in Wilna, Litauen 500000 Ein- 
wohner". Frankfurto radijo stotis spalio 
21 d. vakaro žiniose buvo susijungusi su 
savo atstovu Maskvoje, kuris mūsų sosti
nės vardą ištarė labai teisingai, pridėda
mas dar „Litauen“! Televizijos pirmas 
kanalas 7 v.v. žiniose mūsų sostinę pava
dino „Vilna“, visai nesuminėdamas kur 
jis randasi. Keli vokiški dienraščiai dar 
kartą parodė savo geopolitinį analfabetiz
mą,' priskirdami Vilnių Latvijai.-

K. Baronas

KALĖDINĖ DOVANA
Nidos 1988 m. sieninis kasdien nu

plėšiamas kalendorius yra graži dovana, 
bet kur gyvenančiam lietuviui.

Sieninio kalendoriaus kaina 6 sv ir 50p. 
Užsisakyti jį galima: Nidos Knygų Klube, 
2 Ladbroke Gardens, London Wil 2PT.

1988 m. sienini Nidos kalendorių reda
gavo A. Bučys.

Turbūt visiems jau žinoma, kad už po
ros mėnesių Australijoje prasidės VI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresas. Jei kas 
dar nežino, tai jis turbūt per paskutinius 
du metus miegojo, buvo be sąmonės, ne
skaitė lietuviškų laikraščių, nesilankė Lie
tuvių namuose, nedalyvavo nė viename 
kongreso organizacinio komiteto ar Aust
ralijos lietuvių jaunimo sąjungos ruošta
me vaidinime, minėjime, koncerte.

Kai kas sako, kad jiems kongresas jau 
per ausis lenda, kad perdaug apie jį kal
bama. rašoma. Kai kas sako, ko tam jau
nimui po visą Australiją lakstyti. Galėtų 
į vieną vietą suėję atlikti ką jiems senieji 
pasakys ir išsiskirstę po savo kraštus vėl 
ramiai miegoti iki sekančio kongreso.

Jaunimas galvoja kitaip. Rimtas darbas 
ir aš noriu pabrėžti, kad tai tikrai bus 
rimtas darbas (reikia tik pasižiūrėti į 
Studijų dienų vadovą, kuris jau dabar 
išsiuntinėtas atstovams, kad jie susipažin 
tų su kas jų laukia kongrese), taigi rim
tas darbas prasidės Sydnėjuje dieną po at i 
darymo. Su pertrauka kūčių ir pirmą Ka
lėdų dieną. Studijų dienos vyks iki gruo
džio 31 dienos. Nuo akstaus ryto iki vė
laus vakaro atstovai, padedami prelegen
tų ir seminarų bei simpoziumų vadovų, 
svarstys temas kaip Lietuvių kalbos reikš
mė išeivių tautinei sąmonei, Mišrių šei
mų vaidmuo lietuvių bendruomenėje. Ka
talikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lie
tuvoje, Nūdienės Lietuvos jaunimas, Kuo 
išeivijos jaunuolis gali būti naudingas 
Lietuvai, Kas mus jungia ir kas skiria. 
Išeivijos lietuvių reputacija gyvenime 
krašte ir kaip jaunimas gali ją pagerinti 
ir daugelis kitų .

Prieš tai Sydnėjuje įvyks iškilmingas 
atidarymas, balius ir, kuriame tikimasi 
dalyvaus didelis skaičius Sydnėjaus lietu
vių visuomenės, jaunimo susipažinimo pa
sivažinėjimas — paplaukiojimas po Syd
nėjaus uosto įlanką ir bendra vakarienė. 
Tai padės įvairių kraštų jaunimui suipa- 
žinti, susidraugauti ir prarasti drovumą, 
kuris natūralus i daugelio kraštų suva
žiavusiai grupei pirmomis bendravimo 
dienomis.

Girdėjosi balsu, kodėl jaunimas norėjo 
Studijų dienas padaryti uždaras, nepriei
namas visuomenei. Tai nėra teisinga. Syd
nėjuje vykstanti Studijų dienų dalis vi
suomet buvo atvira visiems norintiems 
jose dalyvauti stebėtojais. Canberroje 
Studijų dienos bus prieinamos tik iš anks
to užsiregistravusiems asmenims. Patal
pos nėra didelės ir visiems norintiems, jei 
jų būtų daug, neužtektų vietos. Deja, dis
kusijose galės dalyvauti tik atstovai. Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresas nėra 
viešas forumas, kuriame visi norintieji 
galėtų pareikšti savo nuomonę. Turime 
prisiminti tai, kad ir Australijos lietuvių 
bendruomenės tarybos dvimetiniame su
važiavime balsą turi tik rinkti atstovai, 

rinkti bendruomenės vadovai ar specialiai 
suvažiaviman kviesti asmenys.

Kongreso lėšų telkimas jau taip pat ei
na prie galo. Finansų komisija, kurią su
daro daugumoje vyresnės kartos žmonės, 
savo nuveiktu darbu yra patenkinta. Yra 
sutelkta apie $100,000 padengti išlaidų, 
kurios nėra atgaunamos iš atstovų regist
racijos mokesčio. Kiekvienas atstovas tu
ri susimokėti už savo kelionę ir už išlai
kymą kongrese $880. J tą sumą įeina pil
nas išlaikymas — butas, maistas, eks
kursijos, įėjimas į koncertus, balius, ta
lentų vakarus ir kelionės po Australiją. 
Iš Sydnėjaus atstovai autobusais važiuos 
I Canberrą. Iš Canberros į Adelaidę, dėl 
laiko stokos jie bus skraidinami lėktuvu. 
Iš Adelaidės į Melbourną bus važiuojama 
autobusais. Iš Melbourne visi skirstysi? 
namo.

Išlaidos, kurias padengs organizacinio 
komiteto sutelkti pinigai, yra prelegentų 
kelionės iš Australijos ir užsienio, jų iš
laikymas kongreso metu (čia reikia pa
stebėti, kad tik keliems prelegentams pil
nai sumokama kelionė, kiti susimoka ar
ba viską, arba didelę dalį), parėmimas at
stovų atvykstančių iš Pietų Amerikos — 
jų kraštai silpnai stovi su doleriais ir ne.' 
leidžia savo piliečiams laisvai važinėti — 
dviems atstovams iš Lenkijos pilnai ap
mokama kelionė ir išlaikymas. O kur dar 
įvairios spausdinimo, rašymo, susižinoji
mo, i garsines ir vaizdines juosteles užra
šymo priemonių nuomavimas, personalo 
išlaikymas.

Reikia atsiminti, kad kongrese daly
vaus apie 150 žmonių, jo biudžetas netoli 
300,000, tad ir organizacinės problemos ir 
išlaidos gana didelės.

J. Mašanauskas

OBOUKIIOVAS REIKALAUJA 
KOMPENSACIJOS

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad neseniai išlaisvintas rusas Herman 
Oboukhov, iškalėjęs ketverius metus pri
verčiamųjų darbų lageryje, pareikalavo 
iš sovietinės valdžios patirtų nuostolių 
atlyginimo. Jis tvirtina, kad buvo neteisė
tai nuteistas už tariamą antisovietinę pro
paganda ir agitaciją, kad neteko buto 
Leningrade, prarado darbą, patyrė mora
linę žalą, nes buvo atskirtas nuo šeimos, 
ir kad lageryje dėl sunkių kalinimo sąly
gų susilpnėjo jo sveikata. Už visą tai bu
vęs sovietų politinis kalinys reikalauja, 
kad valdžia jam sumokėtų 60 tūkstančių 
rublių nuostolių. Laiške sovietinei val
džiai jis atkreipia dėmesį, kad neprašė 
amnestijos, nes nelaikė, kad buvo nusi
kaltęs. Oboukhov buvo nuteistas ketve
rius metus kalėti už tai, kad išplatino 
straipsnį, kuriame buvo pasisakęs prieš 
vienos partijos valdymo sistemą.

(VAT.R.)

VI PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE

Atstovo
Jaunimo Kongresas prasidės Australi- 

:oje 1987 m. gruodžio mėn. 19 d. ir baigsis 
1988 m. sausio mėn. 10 d. Melbourne.
Svarbiausia Jaunimo Kongreso dalis — 

ii Studijų dienos, per kurias bus nutarta 
Jaunimo ateities veikla.
Studijų dienoms pasiruošti išsiuntinė- 

tes Atstovo Vadovas. Vadovo pagrindinė 
paskirtis yra Studijų dienų pristatymas 
ir įvairių minčių perdavimas. Nors Vado
vas ir pristato kaikurias mintis, tačiau 
Pagrindinės idėjos ir iš jų išplaukiantys 
konkretūs darbo planai turės ateiti iš at
stovų.

Henrikas Antanaitis, VI PLJK Organi- 
Bvimo komiteto pirmininkas kreipiasi į 
jaunuosius atstovus sekančiai:
„Jūs mieli atstovai, turėsite duoti pra

šią tų minčių įgyvendinimui. Jūs turėsi
te pramatyti kokius konkrečius darbo pla
tus norėsite įgyvendinti po Kongreso sa
lo miesto, savo krašto ar visos Pasaulio 
lietuvių Jaunimo Sąjungos mastu.
Tačiau patariama, kad jau dabar pra

valytume kokius darbus norite atlikti po 
Kongreso ir pradėtumėte jau dabar įgy
vendinti Jūsų numatytus konkrečius dar
bo planus.

Kongreso pasisekimas priklauso nuo 
konkrečiu darbų įgyvendinimo!
Linkiu Jums sėkmės savo pasiruošimo 

laibuose ir laimingos kelionės į Austra
liją.
Prisiminkite — Australija Jūsų laukia! 
Tautos likimas — mūsų atsakomybė!“

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
Pirmininkas Gintaras Grušas „Vadovo" 
įžangoje sako:

vadovas
Mieli VI PLJK atstovai,
Pirmiausia norėčiau pasveikinti Jus vi

sus, išrinktus atstovauti savo krašto lie
tuvišką jaunimą Vl-jame Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese, Australijoje. Jūs 
apsiimate didelę atsakomybę! Jūsų krašto 
Jaunimas davė Jums teisę nustatyti išei
vijos jaunimo veiklos kryptį, kurią ste
bės visas lietuviškas pasaulis per Kong
resą ir po jo. Jie tuo įvertins išeivijos jau
nimo nusistatymus, bei ateities galimy
bes.

Neišpildyčiau savo pareigų, jei nuo pat 
pradžios nepriminčiaus Jums, kad ši po
zicija, kuriai Jūs kandidatavote ir į ku
rią Jūs buvote išrinkti, galioja iki sekan
čio (septinto) Kongreso. Atidžiai įsidėmė
kite šį faktą. Jei kuris iš jūsų ruošiatės 
vykti į Australiją, ten atstovauti savo 
kraštą, grįžę padirbti metus lietuviškoje 
veikloje ir tada dingti, prašau apsigalvo
kite ir vykite kaip dalyviai, užleisdami 
savo vietą kitam.

Prieš VI PLJK dar liko daug pasiruoši
mo darbų. Atidžiai išstudijuokite šį atsto
vų vadovą, padiskutuokite jo mintis Jūsų 
krašto jaunimo tarpe, kad atvykę į Kong
resą galėtumėt atstovauti jaunimo nusitei 
kimus. Pagalvokite kokie yra, ar turėtų 
būti patys pagrindiniai projektai, priorite
tai Jūsų krašte. Persvarstykite galimybes 
pagerinti veiklos metodus, kad Jūs galė
tumėte pritraukti kuo daugiau aktyvaus 
jaunimo, tuo padidinant galimybes dau
giau atsiekti.

Nors VI PLJK bus mums nepaprasta 
asmeniško lietuviškumo šventė, aš Jūsų 
prašau nesiruošti tik Kongresui. Ruoški

tės veikti per sekančius keturis metus, 
tokiu būdu, ir tik tokiu būdu. Jūs galėsi
te efektingai pasiruošti šiam suvažiavi
mui.

Iki pasimatymo Australijoje.

VI PLJK programa buvo jau atspaus
dinta „Europos Lietuvyje" Nr. 37, todėl 
jos nekartosime.

Atstovo vadovas yra sudarytas iš trijų 
dalių: Bendrų studijų dienų apibūdinimu, 
Akademinės programos ir Priedų.

Bendrame Studijų Dienų apibūdinime 
atstovai supažindinami su studijų dienų 
tikslais, reikalavimais — ko mes laukia
me iš jūsų — šio kongreso atstovų, studijų 
dienų eiga, studijų dienų akademinės pro
gramos apžvalga, studijų dienų progra
ma ir technikinė informacija.

Akademinės programos dalyje randasi:

Kongresų nutarimai ir jaunimo darbai, 
penkių PLJ kongresų nutarimai — ap
žvalga ir įvertinimas.

Tautinio apsisprendimo motyvai.

Lietuvių kalbos svarba ir švietimas, 
lietuvių kalbos reikšmė išeivių tautinei 
sąmonei.
Lietuviškai nekalbančiųjų vieta ir mišrių 

šeimų vaidmuo lietuvių bendruomenėje.

Tautos atrama, katalikybė ir inteligen
tija šiuolaikinėje Lietuvoje, ir nūdienės 
Lietuvos jaunimas.

Rezistencija Lietuvoje, ryškesni pro
testo pasireiškimai Lietuvoje ir kuo iš
eivijos jaunuolis gali būti Lietuvai nau
dingas.

Lietuvos ateities perspektyvos, kaip 
sovietų okupacija veikia į lietuvių tautą 

ir lietuvių kalbos ateitis Lietuvoje.

Išeivijos ryšiai su Lietuva, kas mus 
jungia ir kas skiria?

Tautos išlaikymo išeivijoje strategija, 
tautos išlaikymo išeivijoje būtini elemen
tai.

Lietuva ir Lietuviai kitataučių akyse, 
išeivijos lietuvių reputacija gyvenamame 
krašte ir kaip jaunimas gali ją pagerinti.

Prieduose: PLB ir PLJS struktūros
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga,
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas,

PLJS statusas ir
Atstovų suvažiavimo reguliaminas.

Ruošiant šį Kongresą buvo vadovauta
si įsitikinimu, kad kongresai, ypač jų stu
dijų dienos, privalo užangažuoti kongre- 
santus. o per juos ir visą išeivijos lietu
vių jaunimą, tarpkongresinei veiklai. Tam 
kad užangažuoti žmogų veiklai, reikia 
jam atskleisti tos veiklos svarbą ir nuro
dyti konkrečius, aktualius ir įvykdomus 
uždavinius.

Sekant tuos principus, Studijų dienų 
programa siekiama suteikti kongresan- 
tams tam tikrą žinių, liečiančių mūsų tau
tos gyvybinius reikalus, bagažą; sukurti 
atmosferą, kurioje jie pajustų lietuvybės 
svarbą jų gyvenime; ir paskatintų konk
rečių veiklos projektų, pritaikytą atskirų 
kraštų sąlygoms, išvystymą.

Tikimės, kad ši programa priartins VI- 
ojo PLJ kongreso tikslą: paruošti jauni
mą, kuris pažįsta realią lietuvių tautos 
padėtį, jaučia asmeninę atsakomybę už 
tautos likimą, supranta savo vaidmenį jos 
ateities kūrime ir yra pasiryžęs dirbti tos 
ateities užtikrinimui.

Tikimės, kad šio Kongreso rezultatu 
bus išeivijos jaunimo lietuviškos veiklos 
pagyvėjimas visose lietuvių kolonijose. 
Todėl laukiame, kad per Studijų dienas, 
išdiskutavę temas, kur tik galima, pla
nuotumėme ir vystytume konkiečius pro
jektus, tinkamus tarpkongresinei veiklai, 
pradedant 1988 metais ir žengiant toliau. 
Tam darbui išpildyti padėtų, jeigu jūs 
atsivežtumėte i Kongresą kuo daugiau 
konkrečių lietuviškos veiklos atsiekimų 
pavyzdžių, ypatingai tokios veiklos, kuri 
išplaukė iš jaunimo, pritraukė ir sužavė
jo jaunimų, pasižymėjo originalumu ir ge
rai prisiderino prie dabartinės aplinkos 
išeivijos; ir būtumėte pasiruošę pasidalin
ti savo mintimis ir patyrimu su kitais at
stovais, nežiūrint jūsų lietuvių kalbos mo
kėjimo lygio (jei silpnai kalbate, kiti pa
dės išversti).

Jūsų, iš įvairių kraštų suvažiavusių at
stovų marga masė sudaro dinamišką vie
netą. kuris yra nepakeičiamas sudarant 
lietuvybės išlaikymo išeivijoje strategiją. 
To mes laukiame iš jūsų!

Studijų dienų programą ruošėme taip, 
kad išvengti didelio skaičiaus praktinės 
reikšmės neturinčių nutarimų, kurių ne
mažai buvo „prikepta" paskutiniuose dvie 
juose kongresuose. Sieksime, kad kongre
so nutarimai kiek galima ribotųsi konkre
čiais veiklos projektais, taikomais atski
riems kraštams arba PLJS valdybai. To
dėl lokaliniai veiklos planai bus siūlomi 
ir diskutuojami tik to krašto ar kontinen
to atstovų atskiruose darbo būreliuose. 
Visų atstovų suvažiavimui bus paliktas 
tiktai koordinacinio pobūdžio uždavinių 
PLJS valdybai svarstymas. Tuo būdu ti
kimės sutaupyti laiko ir turėti veiklos 
projektus aktualesnius kraštams bei stip
riau įpareigojančius kraštų jaunimą juos 
vykdyti.

(Bus daugiau)
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Lapkričio 7 d., 13 vai., Nottinghamo ka
tedroje Lietuvos krikšto sukaktuvinės 
Mišios ir po jų katedros salėje visiems 
užkandžiai, gaivi meninė dalis.

Lapkričio 13-15 — Vokietijos LB dar
buotojų suvažiavimas Huettenfelde, Ro
muvoje.

1988 vasario 20 — Centrinis Vasario 16 
minėjimas Huettenfelde Buergehause, 
Vokietijoje.

SVEIKINIMAI EUROPOS LIETUVYJE
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimai 

„Europos Lietuvyje" yra geriausias būdas 
prisiminti savo gimines bei pažįstamus 
švenčių proga.

Sveikinimus spausdintume kalėdiniame 
„Europos Lietuvyje", todėl nevėluokite, 
bet, pridėję auką spaudai, siųskite svei
kinimą Redakcijos vardu, kaip galite grei
čiau.
Mes pažadame visus sveikimus gautus iki 

gruodžio 12 d. atspausdinti „Europos Lie
tuvyje".

Londonas
„VINGIS“ LIETUVIŲ TARPE

Po gastrolių Airijoje ir Škotijoje, spa
lio 30 d. vakare, Vilniaus inžinerinio sta
tybos instituto (VISI) liaudies dainų ir 
šokių ansamblio „Vingis“ koncertinė gru
pė lankėsi Lietuvių Namuose Londone.

Juos pasitiko giminės ir pažįstamieji. 
Buvo suruošta vakarienė.

Škotijoje Vilniaus jaunimas susitiko su 
Škotijos lietuviais.

Bradfordas
KARIUOMENES MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., šeštadienį, rengiamas 
Vyties klube,

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
DBLS-gos pirm. Jaro Alkio paskaita. 

Meninę programą atliks Prano Dzidoliko 
vadovaujamas vyrų sekstetas iš Škotijos.

Pradžia 6 vai. v.
Kviečiame visus dalyvauti.

Skyriaus ir klubo valdybos

Derby
DAUG1AKULTURINIS DERBIS

Nuo spalio 10-tos iki 31-mos Derbio 
muziejaus meno galerijoje, miesto valdy
bos ir muziejaus tarnautojų buvo suruoš
ta paroda.

Vietiniame laikraštyje ši paroda buvo 
paminėta kaip Pasaulinė meno paroda. 
Deja, ne visos šiame mieste gyvenančios 
tautos šioje parodoje dalyvavo.

Paroda lankytojui nesudarė meno oa- 
rodos įspūdžio. Jinai neturėjo vienos 
krypties. Geriau būtų buvę matyti kiek
vienos tautos parodą atskirai, kaip kad 
buvo suruošta R. Popikienės 1986 metais.

Spalio 21 d. Derbio Burmistre Mrs 
Nancy Bawman apsilankė parodoje ir jai 
suruoštame priėmime, dalyvaujančios tau
tos ją ir josios palydovus pavaišino su 
savo tradiciniais užkandėliais.

Iš Europos tautų dalyvavo Se.bai. Lan
kai, Latviai ir Lietuviai. Lietuviams ats
tovavo mūsų tautodailės megėiai F. Ra- 
monis — drožiniai, R. Popikienė — tauti
nės lėlės ir tautiniai rūbai. G. Zinkuvienė 
— juostos.

Lankytoja

Spalio 24 d., Derbyje, dr. J. Mockus 
atšventė 80 metų sukaktį. Visi derbiečiai 
sveikina jį ir linki jam laimingų metų.

Skyr. Valdyba

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.

Nottinghamas
iškilmė

Didiesiems įvykiams minėti katedroje ir 
jos salėje jau čia pat lapkričio 7 d., 13 
vai. giedos-dainuos Gintaro choras.

Šalia Nottinghamo meninių pajėgų V. 
Gasperienės vadovybėje bus ir- De.by 
jaunoji Tėviškėlė, R. Venskutei ir A. Se
dulai vadovaujant.

Katedroje išpažinčių klausys kan V. 
Kamaitis 11.45-12.45 vai. ir kun. J. Sa- 
kevičius, MIC, 12-12.45 vai.

Po vysk. J. McGuinness pravestų pa
maldų visi kviečiami salėn Lietuvių Mo
terų Draugijos paruoštiems užkandžiams 
ir oficialiai-meninei daliai.

įėjimas be bilietų.
Tad iki gaivaus dvasiniai tautinio pa

bendravimo!
Bendrija ir Talkininkai

VEIKLOS SUKAKTIS
Spalio 11 d. Nottinghamo Katedroje, 

„ONE" antrųjų metų veiklos sukaktis bu
vo paminėta pamaldomis. Susirinko arti 
1000 žmonių. Seseis Teresės vargonų mu
zika palydėjo jaunuolius, kurie prie alto
riaus įteikė religines, tautinės simboli
nės reikšmės turinčias, dovanas. Kun. B. 
M. Daseley pasidžiaugė, kad jau antrą 
kartą 4 tautų žmonės pripildo jo bažnyčią. 
Laimindamas susirinkusius jis palinkėjo 
sėkmės sekančių metų darbuose. Maldų 
metu chorai, solistai giedojo ir skaitė 
maldas savo kalbomis. Mus lietuvius ir 
šiais metais atstovavo V. Gasperienė. 
Talkininkaujant Brigitai, Nijolei, Ramu
tei ir Samaniai Vida giedojo giesmę „Vieš
patie parveski mus". Mes, Notting- 
hamiečiai, galim didžiuotis, kad ji taip 
gražiai giedojo. Po to kun S. Matulis 
MIC. skaitė maldas sukurtas lietuvaičių 
Sibiro taigose.

Mūsų padėka kunigui, Vidai ir jos tal
kininkėms. Yra malonu klausytis, kai 
kiti apie mus gražiai atsiliepia.

Baigiant šį įspūdingą minėjimą visi da
lyviai buvo pakviesti 'į salę, kur vienuoly
no seselės pavaišino arbata ir kava. Mi
nėjimas praėjo rimtoj ir pakilioj nuotai
koj.

Minėjimą tęsėme spalio 16 d., susirink
dami White Eagle klube, kur buvo pa
ruošti skoningi pietūs ir prie geros muzi
kos linksmai praleistas vakaras.

Nottinghamo skyriui dirbant su „ONE' 
organizacija, dviejų metu. laikotarpyje, 
lietuvių ir Lietuvos vardas dažnai buvo 
minimas vietos ir apylinkės visuomenėje.

J.K.
v

Škotija
Mažame ir gražiame miestelyje, Sel

kirk, 60 mylių nuo Edinburgh, parduoda
mas vieno miegamojo butas.

Kaina — 12.000 sv. Kreiptis Z. Juras, 
01-460 2592.

PAMALDOS
Nottinghame — lapkr. 7 d., šeštadienį, 

Šv. Barnabo katedroje, 13 vai., vysk. J. 
McGuinness vadovaus Mišioms 600 m. 
Lietuvos krikšto sukakčiai.

Nottinghame — lapkr. 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Eccles — lapkričio 8 d., 12.15 vai.
Bradforde — lapkričio 15 d., 12 vai., 

Lietuvių klube su Skautais.
Nottinghame — lapkričio 15 d., 11.15 

vai., židinyje.
Nottinghame -— lapkričio 16 d., Vil

niaus Aušros Vartų Marijos, židinio Glo
bėjos šventėje, 8 vai. ryte.

Derbyje — lapkričio 15 d., 14 vai.,
Bridge Gate.

ROŽINIS
Rožinis — 7 lapkričio, 4.30 v.p.p., prie

Švč. Sakramento, 24-26 Meridale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton.

Vėlinės — melsimės už mūsų žuvusius 
tautiečius įvairiuose Rusijos kalėjimuose, 
bei Sibiro taigose

Skaitytoju laiškai
DĖL „LAIŠKŲ Iš NOTTINGHAMO“
Daug metu, ėję „Europos Lietuvyje" 

„Laiškai iš Nottinghamo", su pertrauko 
mis, yra įdomūs ir laukiami.

Deja, kad iš skaitytojų nei vienas ne
bandė nei pridėti, nei atimti.

Prašyčiau rašykite dažniau, nes yra 
laukiami. Ilgiausių metų linkiu jums Dr. 
S.K.

D. Gintas
Gerbiamieji,
Dėkoju už prisiųstą 1988 m. Europos 

Lietuvio ir Nidos Knygų Klubo kalendo
rių. Sveikinu jo redaktorių A Bučį už 
įdomių skaitymų parinkimą.

Malonėkite atsiųsti man Nidos Klubo 
leidinių katalogą.

vysk. A. Deksnys

SAVAITGALIO STOVYKLA
BRADFORDE

LSS skautiškų metų užbaigimo proga, 
Euiopos Rajono Vadija, š.m. lapkričio 14 
-15d.d. lengia skautų/-čių savaitgalio 
stovyklą Bradforde, Lietuvių Klube „Vy
tis", 5, Oak Villas, Mannigham Lane.

Broliai ir sesės kviečiami gausiai daly
vauti. Prašom atsivežti miegamus maišus, 
tvarkingas uniformas ir tualetinius reik
menis.

Renkamės šeštadienį, 14-to lapkričio 
1-mai vai. p.p., išvyksime sekmadienio 
popietėje, šeštadienio vakare, 6 vai. bus 
iškilminga sueiga ir imitacinis laužas. 
Sekmadienį 12 vai. šv. Mišios Klubo sa
lėje, jas atnašaus kan. V. Kamaitis.

Dalyvaujantieji prašome iš anksto iki 
7-to lapkričio užsiregistruoti, sesės pas: 
ps. V. Gasperienę, 107, Harlaxton Drive 
Lenton, Nottingham NG7 1JD, Tel. 0602 
418706; broliai pas: Rajono Vadą, 325, 
Eastfield Road, Peterborough, PEI 4RA, 
Tel. 0733 41705.

Gerbiamus rėmėjus, Bradforde tautie
čius maloniai kviečiame į Klubą ir mūsų 
iškilmingą sueigą, imitacinį laužą šešta
dienį 6 vai. vakare, ir taip pat į šv. Mi
šias, sekmadienį 12 vai.

Lauksime visų! s. S.B. Vaitkevičius 
LSS Europos Raiono Vadas

LSS EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

Lapkričio 14 d. 2.30 p.p. Bradforde, 
Lietuvių Klube „Vytis“, 5, Oak Vilias 
Manningham Lane, patalpose įvyks rajo
no vadijos posėdis. Visi skautininkai ma
loniai kviečiami dalyvauti. Turime daug 
einamųjų reikalų aptarti, sudaryti 1988 
metų programą.

Asmeniški pakvietimai nebus siunčia
mi. Vis budžiu Rajono Vadas

AUSTR4LU
FONDUI AUKOJO

P. Butkus — 10 sv.
Nuoširdžiausiai dėkoju už auką ir at

siprašau. kad per neapsižiūrėjimą jo pa
vardė iki šiol nebuvo paskelbta.

Fondo iždininkas A. Blinstrubas

Aukas siųskite šiuo adresu:
A. Blinstrubas 

120 Desborough Avenue 
High Wycombe 
Buckinghamshire

H P II 2SQ
Čekius ar pašto perlaidas rašyti 

„DBLJS Kongresas Account“ vardu.

25 Senatoriai
REMIA VYSKUPĄ STEPONAVIČIŲ
Dvidešimt penki senatoiiai spalio 22 d. 

laišku kreipėsi į Sovietų Sąjungos Reli
ginių reikalų tarybos pirmininką Kon
stantiną Karčevą dėl Vyskupo Julijono 
Steponavičiaus jau daugiau kaip 26 me
tus užsitęsusią tremtį. Atkreipdami K. 
Karčevo demėsį į tai. kad spalio 18 d. 
Vyskupui Steponavičiui sukako 76 me
tai, senatoriai prašo Karčevo pasirūpinti 
vyskupo sugrąžinimu į Vilnių, kad jisai 
vėl galėtų eiti Vilniaus Arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus pareigas.

Laiško pradžioj senatoriai išdėsto prie
žastis dėl kurių Vyskupas Steponavičius 
buvo ištremtas, būtent kad atsisakė kuni
gams įsakyti, kad nekatekizuotų jaunimo, 
neleistų jam dalyvauti religinėse eiseno
se, uždraustų vaikams būti klapčiukais. 
Be to, sako senatoriai, vyskupas priešino
si valdžios pastangoms kištis į seminaris
tų parinkimą kunigystei bei į seminarijos 
fakulteto paskyrimus.

Senatoriai pažymi, kad Vyskupas Ste
ponavičius jau daugiau kaip 26 metus 
vargsta tremtyje, nors jis niekad nebuvo 
nei formaliai apkaitintas kokiu nors pra
sižengimu prieš valstybę nei valdžios tei
siamas. šiose aplinkybėse, vyskupo ilga
metis baudimas senatoriams atrodo „ne
įtikimas".

Toliau laiške cituojamas Aleksandro 
Yakovievo, dirbančio Valstybės ir Teisės 
Institute Sovietų Sąjungoje, teigimas 
„Washington Post“ dienraštyje, kad gali
mas dalykas, jog sovietų valdžia panai
kins vidinę tremtį. Senatoriai stipriai pa
sisako už tokią reformą, bet priduria, kad 
dėl vyskupo amžiaus bei jo ilgų metų 
tremtyje, jis turėtų būti tučtuojaus pa
leistas, nelaukiant reformų pravedimo.

Šio laiško iniciatoriai buvo senatoriai 
Donald Riegle (demokratas iš Michigano) 
ir David Durenberger (respublikonas iš 
Minnesota), kurie sutiko pirmininkauti 
naujai įsteigtai Senato Lietuvos Katalikų 
Religinės Laisvės Grupei, šis laiškas yra 
pirmasis tos grupės veiklos projektas. Se
nato grupė, kaip ir panaši grupė Atstovų 
rūmuose, glaudžiai bendraudarbiauja su 
Lietuvių Informacijos Centro skyriumi 
Washingtone.

(LIC)

LONDONO LIETUVIŲ MAIRONIO 
MOKYKLA

Spalio 3 d. buvo pirmoji Londono lie
tuvių Maironio mokyklos diena. Pamokos 
lietuvių kalba vyksta kiekvieną šeštadie
nį nuo 10 vai. iki 12 vai. Mokinių amžius 
nuo mažiausio iki didžiausio, visi mokosi 
lietuviškai.

Spalio 30 d. lietuviškoji Maironio mo
kykla susirinko Sodyboje, kurioje vyko 
jau tradicija tapęs Šeimų savaitgalis.

Sodyboje buvo pakartota visa tai kas 
ligi šiol buvo išmokta. Apie tai ir daugiau 
bus kitą savaitę „E.L.“

NOSTALGIŠKI TURISTAI

Vokietijos spaudoje pastaruoju laiku 
pasirodė keli straipsniai, kuriuose kalba
ma apie turistines keliones į Lietuvą. 
Vienuose sakoma, jog nuo šių metų vra 
sudarytos palankesnės sąlygos tokioms 
kelionėms, kituose —- kad dar esama ne
mažai kliūčių, ypač Lenkijos turistams.

„Sueddeutsche Zeitung" (IX.24) sako, 
kad, neatsižvelgiant į kliūtis, vis daugiau 
lenkų turistų atvyksta į Vilnių. Straips
nyje aprašyti Lenkijos-Lietuvos istoriniai 
ryšiai, ginčas dėl Vilniaus krašto ir da
bartinė lenkų mažumos padėtis Lietuvo
je. Laikraštis sako, kad lietuviai dar pri
simena prieškarinius santykius ir todėl 
yra atsargūs su savo pietų kaimynu.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung" (X. 
15) aprašė vokiečiu ekskursantų įspū
džius iš Klaipėdos. Po daugelio metų, 
Bremeno turizmo biuras suruošė ekskur
siją į Klaipėdą. Jon užsirašė daugumoje 
vokiečiai. anksčiau gyvenę Klaipė
dos krašte. Užsirašė tiek daug nostalgiš
kai nusiteikusių klaipėdiečių, jog kitiems 
teks laukti eilės ateinančiais metais.

Ekskursija turėjo aplankyti Leningra
dą, todėl iki Vilniaus skrido lėktuvu. Ap
žiūrėję miestą, kitą rytą išvažiavo auto
busu į Klaipėdą. Pakeliui trumpam bu
vo sustoję Kaune, kur pasigrožėjo Rotu
šės rūmais. Ekskursantai buvo petenkin- 
ti, kad jiems buvo sudarytos geros sąly
gos pamatyti Lietuvos gamtą ir istorines 
vietas. Pasiekę Smalininkus ir buvusį 
Klaipėdos kraštą, jie prisiminė įvairias 
vietoves, anksčiau turėjusias vokiškus 
vardus. Klaipėdoje jie buvo apgyvendin
ti naujame „Klaipėdos" viešbutyje. Kar
tu važiavusiems žurnalistams bei televizi
jos korespondentams buvo suruošta eks
kursija į Kuršių Neringą. Nidoje jie ap
lankė žymaus vokiečių rašytojo Thomo 
Mann vasarnamį, kur dabar yra įrengtas 
muziejus.

PA S A l ! Y J E
Kieimius pakeitė nuomonę

Vos tik spėjus JAV sekretoriui Shultzuį 
sugrįžti iš Maskvos į Vašingtoną, po rtt. 
pasisekusios kelionės, Sovietų užs. reM 
ministeris Shavaranadze atskubėjo ’į v| 
šingtoną ir paskelbė, kad pats Gorbajį 
vos atvažiuos į Amerika) gruodžio 7 į 
susitikti su prezidentu Reaganu ir pas. 
rašyti trumpų distancijų branduolini) 
ginklų panaikinimo sutartį. Jokios kalbos 
apie „Star Wars" nebuvo. Dėl ko įvyko 
toks staigus pasikeitimas — galima tį 
spėlioti. Manoma, kad pačiame Politbiure 
vyksta vidinė kova. Politbiuro narys ir 
Maskvos miesto partijos vadas Boris Yelt- 
sin įteikė savo atsistatydinimą.
Ir vokiečiai meldžiasi už Lietuvą

Naujas Vokietijos katalikų vadas vysi. 
Karl Lehmann pasmerkė krikščionių per- 
sekiojimą „sovietų Lietuvoje". Tai padarė 
jis per pamokslą Mainzo katedroje, mi
nint 600 metų krikščionybės į Lietuvą 
įvedimo sukaktį, tai buvo spaudoje ola- 
čiai aprašyta. Vyskupas apkaltino sovie
tus už įkalinimą ir trėmimą tikinčiųjų, 
įskaitant ir du kunigus. 80 bažnyčių ir 300į 
koplyčių tebėra uždarytos, įeiiginė spau
da draudžiama, tamprūs ryšiai yra pa
laikomi tarp daugelio vokiečių šeimų į 
jų buvusios tėvynės Lietuvos. (Plačia; 
apie tai bus aprašyta sekančios savaitė 
E.L.).
Popierinė krizė stabilizuojasi

Visą savaitę kainos biržoje svyravo, be: 
į jos pabaigą kainos turputį kilo. Sutin
kama, kad kainos buvo per aukštos ir jos 
turėjo kristi, bet tik ne taip staigiai ir 
ne tiek daug.
Sovietai lankosi Persijos įlankos 
valstybėse

Sovietų užs. reik, vice-ministeris Yul 
Vorontsov lankosi Irake, Irane ir Kuwait 
mėgindamas sutaikinti kariaujančias val
stybes, bet vargiai tas jam pavyks atsiek
ti, nes Sovietai veikia 
jie parduoda ginklus Irakui, 
įtikti ir Iranui, kuris yra 
munistinis kraštas. Kai JT 
ryba priėmė rezoliuciją, 
paliaubų Persijos įlankoje, 
bet Iranas pastatė sąlygas. Sovietai ta
čiau nesutiko uždrausti ginklų 
mą Iranui. Karas tebesitęsia.
Moterų klausimas sinode

Visą mėnesį trukęs katalikų
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dacijų. Spėjama, kad jie tai padarė po
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Tuo tarpu anglų bažnyčios sinodas, ku
riame dalyvauja vyskupai ir pasauliečiai, 
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nyčios kunigų — moterų, kurios atva
žiavusios į Britaniją, gali gauti leidimą 
kai kuriose parapijose eiti kunigo parei
gas (krikštyti, sutuokti ir p.).
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MIRĖ DUETAS 
Z. LAURINAVIČIUS

Š.m. rugsėjo 22 d. Londone staiga mirė 
lenkų poetas ir pasižymėjęs vertėjas Zyg- 
muntas Laurinavičius.

Gimęs 1925 m. spalio 14 d. Panevėžyje, L 
Zygmuntas Laurinavičius 
po karo gyveno Anglijoje 
prisidėjo prie lietuvių-lenkų Adomo Mic
kevičiaus draugijos Londone steigimo. Sa
vo kūrybą jis rašė lenkų kalba, bet daug 
vertė ir iš lietuvių kalbos. Vienas stam
biųjų jo darbų buvo Kristijono Donalai- 
čio ..Metų“ vertimas į lenkų kalbą. Kny
gą 1982 metais išleido Lenkijos leidykla 
„Pojezierze“ Olsztyne — Bialystoke. Gra
žiai iliustruotai knygai steptyniolikos 
puslapių įvadą parašė pats vertėjas, nu
rodydamas, kad pirmuosius Donelaičio 
„Metų" vertimus (nepilnus) į lenkų kai 
bą padarė M. Akelaitis ir J. Karlovičirft 
bet jie liko rankraštyje. Vėliau Varšuvo
je buvo išleistas pilnas vertimas, bet ne 
visai tobulas. Todėl Z. Laurinavičius ėm
ėsi šio nelengvo darbo, bandydamas ver
timą padaryti galimai artimesnį origina
lui. Jo darbą kritikai įvertino gerai.

Knygoje šalia vertimo yra ir lietuviu
kas tekstas. Todėl skaitytojas gali leng
vai palyginti vertimą su originalu.

d.b.
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KAS NORĖTŲ ĮSIGYTI
LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ

Parduodama Lietuviška Enciklopedija 
(Kapočiaus) 24 lomai be papildymų it 
3 tomai Raštikio atsiminimi).

Skambinti: 01-845 0889
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