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KATALIKŲ VEIKĖJA 
ATVYKSTA l JAV-BES

Katalikiško moterų sambūrio 
„Caritas“ tarybos vadovė Albina 
Pajarskaitė iš Kauno gruodžio 9 d. 
atvyko į JAV-bes.

Kaip žinia, Caritas suvažiavimas, 
įvykęs balandžio 15-16 d.d. Kaune, 
subūrė apie 4000 dalyvių, jų tarpe 
kardinolą Vincentą Sladkevičių, išeivijos 
vyskupą Paulių Baltakį, Sąjūdžio Seimo 
tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį 
ir vyriausybės atstovą Justą Paleckį.

Caritas sambūris yra užsibrėžęs per 
savo vietinius skyrius ir darbų sekcijas 
imtis žmonių auklėjio ir labdaros veiklos, 
ugdant meilę artimui bei gailestingumą 
nelaimingiesiems ir klystantiems. 
Siekdamos spręsti opias socialines 
problemas, Caritas narės rūpinasi 
jaunimo ir šeimų dorovinio auklėjimo 
klausimais, alkoholikų ir narkomanų 
gelbėjimu, našlaičiais, lanko ligonius, 
vaikų darželius, senelių namus, ir pan.

Taip pat numatyta ruošti kursus ir 
paskaitas įvairiais socialinio teisingumo, 
moralės ir kitais klausimais.

Norintieji su Pajarskaite susitikti ar 
pakviesti į savo apylinkes gali skambinti 
Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai New 
Yorke, tel. (718) 647-2434.
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LIETUVOS KLAUSIMAS 
(COUNCIL ON FOREIGN 

RELATIONS)
Sąjūdžio Seimo tarybos nariai — 

pirmininkas Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Žaliųjų Partijos pirmininkas 
Zigmas Vaišvila ir ekonomistas Antanas 
Buračas — lapkričio 20 d. kalbėjo JA V 
Užsienio Santykių tarybos (Council on 
Foreign Relations) nariams. 
Simpoziumas vyko už uždarų durų, be 
spaudos atstovų ir pašaliečių, kad būtų 
galima kuo atviriau pasikeisti žiniomis.

Užsienio reikalų tarybą sudaro 
Amerikos viešąją nuomonę formuojantys 
žmonės, kaip Zbigniew Brzezinski, 
Jeanne Kirkpatrick, Henry Kissinger, bei 
kiti buvę ir busimieji vyriausybės nariai, 
diplomatai, biznieriai, leidėjai, 
žurnalistai, profesoriai. Tai 
intelektualinis ir politinis elitas, kurio 
klausosi Baltieji rūmai. Valstybės 
departamentas ir JAV Kongresas. 
Tarybos leidžiamas žurnalas Foreign 
Ajfairs vis dažniau užsimena ir apie 
Pabaltijo klausimą.

Pokalbiui susirinko apie 60 asmenų — 
tai gausus būrys, atsižvelgiant, kad 
susitikta labai nepopuliariu laiku, 
pirmadienio rytą. Dalyvavo įtakingų 
laikraščių, kaip „The New York Times“ 
ir „The New York Review of Books“, 
fundacijų. Wall Street firmų ir 
akademinio pasaulio atstovai.

Svečiai iš Vilniaus prabilo individualiai 
į susirinkusius. Landsbergis politinę 
padėtį apžvelgė racionaliai ir 
diplomatiškai, iškeldamas konstitucinius 
konfliktus su Maskva. Jis pridūrė, kad tas 
konfliktas tik prasidėjo ir kad jisai didės 
Lietuvai laikantis pirmenybės principo 
suvereninėm respublikų teisėm. Pasak 
Landsbergio, Maskva prie KGB dabar 
įsteigė naują skyrių apginti sovietų 
konstituciją.

Vaišvila su radikaliu polėkiu ir 
jaunatviška energija palietė ekologines 
problemas, skirdamas daugiausia 
dėmesio ateinantiems rinkimam. Šis 
klausimas itin domino klausytojus, kurie 
pakartotinai teiravosi apie tarybinės 
armijos dalinių vaidmenį numatytuose 
vasario 24 d. rinkimuose į Lietuvos 
Aukščiausiąją Tarybą. Vaišvila 
komentavo, kad bus ypač kebli situacija, 
kadangi tiems kareiviams bus leidžiama 
balsuoti. Jo žiniomis, šiuo metu 
Demokratų Partija su Sąjūdžio pritarimu 
Lietuvoje skleidžia peticiją, 
reikalaujančią referendumo šiuo 
klausimu, t.y. ar leisti ar neleisti 
kareiviams rinkimuose balsuoti. 
Paskutinėmis žiniomis, surinkta apie 
100,000 parašų. Pagal naujai priimtą

Paminėta Lietuvos Kariuomenės Šventė
ATKŪRIMO MINĖJIMAS

Kariuomenės atkūrimo šventės 
minėjimas ukrainiečių klubo patalpose, 
Derbyje, lapkričio 26 d. buvo gausus, 
našus ir prasmingas.

Kaip ir praeityje Derby lietuviai ir 
svečiai užpildė klubo patalpas, 
parodydami solidarumą, pagarbą 
kariams, meilę Tėvynei ir skyriui — 
įsipareigojimą remti jo veiklą.

Skyriaus pirmininkas J. Levinskas 
garbingos Lietuvos kariuomenės 
minėjimo šventę atidaręs, pasveikino 
dalyvius, svečius, nepriklausomos 
Lietuvos karius, šaulius, ramovėnus ir 
kitus veikėjus prisidėjusius prie šios 
šventės. Toliau jis priminė šventės prasmę 
sakydamas: „...lapkričio 23 dienos proga 
susirenkame pagerbti karius, kurie savo 
ryžtu ir pasiaukojimu iškovoję valstybę, 
dvidešimt du metus ją mums saugojo“. 
Tylos minute pagerbę žuvusius už 
Tėvynės laisvę karius, šaulius ir 
partizanus, pirmininkas pakvietė J. 
Maslauską paskaitai.

Prelegentas atgimstančios Lietuvos 
istorijoje paminėjo dvi svarbias datas: 
1918 m. Vasario 16-tąją ir tų pačių metų 
lapkričio 23-ją — Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi laikotarpį, vykusias kovas ir 
aukas. Jis prašė nepamiršti, kad Lietuvos 
kariuomenė savo 22 metų tradicija 
perdavė jaunajai kartai idėjas: tikėti į 
Dievą, mylėti ir ginti savo protėvių tautą 
ir valstybę. Tos tradicijos atsiliepė Romo 
Kalantos šauksme — laisvės Lietuvai; 
jūrininko Simo Kudirkos pasakyme — 
Sovietų Sąjunga nėra mano tėvynė 
Nijolės Sadūnaitės teigime — gyvenime 
nieko nėra svarbiau, kaip mylėti žmones, 
jų laisvę ir garbę... O tokių kaip Romas, 
Simas, Nijolė šiandien Lietuvoje yra 
tūkstančiai. Tai didžioji dabartinės 
Lietuvos jaunimo dalis, vieningai 
siekianti laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai.

Nors mūsų šaknys yra gyvenamo 
krašto žemėje, bet širdis — Lietuvoje. 
Mes išeiviai neatsižadėsime savo gimtojo 
krašto, kalbos bei kultūros ir taikiomis 
priemonėmis kovosime už jos laisvę ir 
nepriklausomybę iki pergalės.

Mūsų šalies vardą puošia ne vien 
kunigaikščiu ar didžiųjų karvedžių 
vardai, bet ir savanorių-kūrėjų, 
partizanų, kalinių, knygnešių ir minios 
pilkųjų didvyrių, kurie nebodami 
pavojaus, persekiojami, teisiami bei 
kankinami reikalavo ir reikalauja tautai 
laisvės ir nepriklausomybės.

Garbė Jums, didvyriai, per amžius 
tebūnie!

Sugiedojus Lietuvos himną ir 
pirmininkui padėkojus oficialioji šventės 
dalis buvo baigta. Po minėjimo dar ilgai 
pasikalbėta ir pasidalinta mintimis 
bendros idėjos šeimoje.

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 
referendumo įstatymą, referendumui 
praverti reikia bent 300,000 parašų.

Buračas visa tai apiebendrino 
teoriškai, aptardamas rūpimus Baltijos 
rinkos, ekonominius klausimus.

Pokalbio metu kartojosi pagrindinis 
klausimas: Ar jūs tikrai manote, kad 
galėsite atsiskirti nuo Tarybų Sąjungos? 
Juk tada ir kitos respublikos paseks jūsų 
pavyzdžiu, ir Sąjunga sugrius.

Visi trys prelegentai pabrėžė, kad 
galutinis tikslas yra nepriklauomos 
Lietuvos valstybės atstatymas. 
Landsbergis taip aiškino klausytojams: 
„Jūs turite pasirinkimą. Ar norite tikros 
Europos tautų bendrijos, ar norite 
išlaikyti imperiją kaip muziejaus 
eksponatą?

Po šio susitikimo, interviu su 
prelegentais padarė „Business Week“ ir 
„Washington Post“ korespondentai. 
Lietuvių simpoziumą su Councel on 
Foreign Relations išrūpino Lietuvių 
Informacijos Centras. L1C

Buvo pravesta turtingų dovanų 
loteriją, kurią paruošė nepailstantieji: J. 
Valentinas, A. Tirevičius, talkinant 
viešniai Onutei iš Šefieldo. O patys Derby 
lietuviai sunešė dovanas, bilietus pirko ir 
laimę mėgino. Todėl nuoširdi padėka 
priklauso visiems: už dosnumą, loterijos 
pravedimą, dalyvavimą ir aukštą pareigų 
supratimą. Ačiū visiems.

Vėl pasimatysime sekančių metų 
vasario 25 d., Vasario 16-tos minėjime ir 
skyriaus metiniame susirinkime.

Svečiams išsiskirsčius įvyko skyriaus 
valdybos posėdis-pasitarimas. Aptarta 
tolimesnė skyriaus veikla ir Bernadetos 
Levinskienės įsijungimas į skyriaus 
aktyviųjų narių eiles. Tai sustiprins mūsų 
retėjančias eiles. Sveikiname naująją 
narę.

J.M

MANČESTERYJE

Lapkričio 18 d. LKVS-gos 
„RAMOVĖS“ Mančesterio skyrius 
surengė M. lietuvių klube Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą, kuriame 
dalyvavo vietos ir apylinkės lietuviai bei 
svečias iš Lietuvos.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
pirm. K. Murauskas, kuris pasveikino 
susirinkusius ir po įžanginio žodžio 
paprašė visus tylos valandėle pagerbti už 
Lietuvos laisvę žuvusius karius bei 
partizanus ir pakvietė Henriką Vaineikį 
paskaitai.

Prelegentas savo paskaitoje vaizdžiai 
nusakė Lietuvos kariuomenės atkūrimą, 
paskelbus nepriklausomybę, ir perskaitė 
atsišaukimą, raginantį vyrus stoti į 
kuriamą Lietuvos kariuomenę, ginti 
Lietuvą nuo įsiveržusių priešų. Be to, 
pabrėžė, kad nepriklausomybės metu 
Lietuvos kariuomenė buvo kaip 
universitetas, kur karius mokino ne tik 
vartoti ginklą, bet ir skaityti, rašyti ir t.t. 
ir būti gerais Lietuvos piliečiais. Paskaita 
patiko visiems.

Meninės programos neturėta. M. 
Ramonas padeklamavo du eilėraščius: 
„Nežinomas karys“ ir „Aš tau 
neparnešiu žemčiūgų nei aukso“. 
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos 
himną.

Ramovėnas H. Silius pravedė loteriją, 
kuri buvo sėkminga. Visi buvo pavaišinti 
užkandžiais. Žmonės pabendravo ir 
pasilinksmino, dainuodami linksmas 
dainas.

Ramovėnų valdyba nuoširdžiai dėkoja 
H. Vaineikiui už paskaitą, klubo valdybai 
už patalpas ir piniginę paramą, publikai 
už atsilankymą ir visiems tiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu prisidėjo prie šio 
minėjimo rengimo ir pasisekimo.

A. P-kis

ŠKOTIJOJE

Gavęs „Europos Lietuvį“, kaip ir 
daugelis, pradedu skaityti nuo paskutinio 
puslapio. Vietinių žinių iš visur, net 
retkarčiais iš Lietuvos, tačiau iš Škotijos 
retai kas tepasirodo.

Maironis mus suskirstė į socialines 
grupes: „...paimsim arklą, knygą, 
lyrą...“, atrodo, kad Škotijos lietuviai 
pasirinko arklą ir lyrą, o knyga liko 
nustumta į šalį.

Jų tautinė ir religinė veikla tęsiasi netoli 
šimtmečio, bet apie savo darbus ar 
rūpesčius nedaug pasisakyta.

Taigi, praleidęs ilgą savaitgalį jų tarpe, 
norėčiau nors trumpai praskleisti juos 
dengiančią uždangą.

Didžioji dalis Škotijos lietuvių gyvena 
netoli nuo Glasgowo esančiuose 
miesteliuose Mossend ir Bellshill. Čia 
įsikūrę šio šimtmečio pradžioje jie 
susibūrė prie vietinės katalikų bažnyčios 
ir parėmė jos pastatymą bei išlaikymą 
aukomis.

1934 m. į Škotija atvyko kun. J. 
Gutauskas. Prasidėjo naujas ir gyvas 

lietuviško gyvenimo laikotarpis. Jaunas 
kunigas juos mokino giedoti, dainuoti ir 
šokti. Nuo tų laikų dar yra išlikusi viena 
jo daina, kurios žodžių jau daug kas 
nesupranta. Iš Mossend garsaus šv. 
Cecilijos choro belikę tik likučiai, bet Pr. 
Dzidolikas nenuleidžia rankų. Jis yra 
sudaręs bažnytinį chorą ir kultūrinį 
vienetą, kuris ir toliau dainuoja senąsias 
liaudies dainas, o jo sesutė K. Rugienienė 
tvarko tautinių šokių grupę.

Jų veiklos centre tebestovi bažnyčia, 
vedama kun. J. Andriušio ir Škotų 
Lietuvių Klubas, kuriam jau 11 metų 
vadovauja J. Bliūdžius.

Nors vietiniai lietuviai jau yra antros, 
trečios ir net ketvirtos kartos, ir daug jų 
nebemoka lietuviškai, bet tautiškai yra 
susipratę, darbštūs, vaišingi. Dabar 
atvykstant daugiau tautiečių iš Lietuvos, 
juose tautinė liepsnelė stipriau liepsnoja, 
labiau domisi sava kalba ir tautos 
ateitimi.

Klube kiekvieną savaitę vyksta lietuvių 
kalbos pamokos. Veiklus skyriaus ir 
klubo pirmininkas J. Bliūdžius pasidarė ir 
lietuvių kalbos mokytoju.

Klubas turi ir problemų. Nors skolos 
jau sumokėtos ir turi susitaupę gražią 
sumelę, bet trūksta klubo darbininkų. 
Jeigu taip atsitiktų, kad dabartinis 
pirmininkas iš pareigų pasitrauktų, tai 
nebūtų kam klubui vadovauti. Klubo 
darbininkai nėra apmokami, todėl yra 
sunku jų gauti, o algas mokėti — klubui 
būtų per brangu.

Sekmadienį, lapkričio 19 d., buvo 
paminėtos Kariuomenės ir Tautos 
Šventės. Pamaldos buvo atlaikytos šalia 
klubo esančioje bažnyčioje. Pamaldoms 
giedojo bažnyčios choras ir V. 
Gasperienė solo J. Stolios „Parveski 
Viešpatie“. Jos prasidėjo iškilminga 
procesija skautų draugovei įnešant 
lietuvių bei škotų vėliavas. Pamaldos 
buvo laikomos lietuvių kalba, o šiai 
dienai pritaikintą pamokslą angliškai 
pasakė kun. J. Andriušis.

Po pamaldų iš bažnyčios visi perėjo į 
klubą. Čia visus nustebino Anglijoj gerai 
žinomos meninių rankdarbių specialistės 
R. Popikienės suruošta paroda. 
Lietuviško rašto medžiagomis skoningai 
padengti stalai buvo apstatyti tautinio 
meno eksponatais, kalėdinėmis 
kortelėmis, tautiniais rūbais aprengtomis 
lėlių, lyg šokti pasiruošusiomis, poromis. 
Vietiniai lietuviai labai domėjosi 
eksponatų pagaminimu. Norintieji kai 
kuriuos eksponatus galėjo įsigyti.

Prie užkandžių ir karštų gėrimų, kaip 
čia įprasta, prasidėjo minėjimo meninė 
programa. Kun. J. Andriušiui sukalbėjus 
maldą, skyriaus pirmininkas J. Bliūdžius 
pristatė šios dienos paskaitininkę V. 
Gasperienę. Ji gana plačiai ir išsamiai 
įsigilino į lietuvių tautos istoriją ir iškėlė 
mažai žinomus faktus apie lietuvių tautos 
formavimąsi, migraciją ir įsikūrimą 
Baltijos pakrantėje. Lietuvių Kultūrinis 
Vienetas, vadovaujamas Pr. Dzidoliko, 
akordeonu pritariant Mark Pautney 
(Pautieniui), sudainavo eilę rinktinių 
tautiškų dainų, kurių „Prabilkite 
žvaigždės“ ypatingai jausmingai 
nuskambėjo. Tai Sibiro tremtinių daina,

(Nukelta į 4 psl.)

SVEIKINA „EUROPOS LIETUVIO“ 
SKAITYTOJUS

Artėjančios šventės primena malonią 
pareigą padėkoti mūsų mieliems 
redaktoriams už Jų pasišventimą, 
puoselėjant lietuviškas-krikščioniškas 
vertybes, palaikant ryšį tarp 
išsiblaškiusių lietuvių.

Reikšdamas gilią padėką Jums, sykiu 
maloniai prašau perduoti mano 
nuoširdžiausius sveikinimus „Europos 
Lietuvio“ skaitytojams.

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

LIETUVOJE
Švedų vizitas

Lapkričio 12 dieną Vilniuje lankėsi 
Švedijos užsienio reikalų ministras Stenąs 
Andersonas su žmona ir palydovais. 
Aerouoste svečius pasitiko LTSR užs. 
reikalų ministras V. Mikučiauskas. Po to 
įvyko S. Andersono pokalbis su LKP CK 
pirmoju sekretorium A. Brazausku, AT 
Prezidiumo pirmininku V. Astrausku ir 
min. pirm. V. Sakalausku. Abi pusės 
pripažino, kad tarp Lietuvos ir Švedijos 
galima užmegzti glaudesnius ryšius. Tai 
bendradarbiavimo galimybės 
ekonomikoje, plečiant ryšius mokslo, 
kultūros srityse ir vystant turizmą. 
Kalbėta dėl priemonių ekologijos srityje.

S. Andersono garbei buvo suruošti 
pusryčiai. Po to įvyko spaudos 
konferencija ir S. Andersono susitikimas 
su Sąjūdžio pirmininku, TSRS liaudies 
deputatu prof. Vytautu Landsbergiu. 
Švedijos užs. reikalų ministras lankėsi 
Vilniaus universitete, buvo kalbama apie 
Lietuvos savarankiškumo siekimą, apie 
abipusių kontaktų stiprinimą.

Vakare svečiai išvyko į tėvynę.
Bus tikrinama Ignalina

„Tiesa“ (XI. 14) pranešė, kad netrukus 
į Ignalinos atominę elektrinę atvyksta 
Tarptautinės atominės energijos 
agentūros misija, kurios uždavinys — 
įvertinti veikiančių energoblokų 
eksploatacijos saugumą. Misija susideda 
iš Prancūzijos, Jugoslavijos, Suomijos, 
Švedijos, Ispanijos, JAV bei Anglijos 
atominės energetikos specialistų. 
Išanalizavę padėtį Ignalinos eletrinėje, jie 
pateiks išvadas, su kuriomis bus 
supažindinta visuomenė. Misijos darbe 
oficialiai yra pakviesti dalyvauti Lietuvos 
mokslininkų komisijos IAE 
eksploatacijos klausimais pirmininkas ir 
Žaliųjų atstovas.
Šventė Židikuose

Lapkričio 25 d. Židikuose, Mažeikių 
rajone, įvyko vidurinei mokyklai M. 
Pečkauskaitės vardo grąžinimo šventė, 
kurioje dalyvavo buvę mokytojai ir 
mokiniai.
D. Jazovas nepatenkintas

„Pravda“ paskelbė pasikalbėjimą su 
TSRS gyvybos ministru D. Jazovu, kuris 
plačiai palietė įvykius Lietuvoje. 
Redakcija gaunanti laiškų, kurių autoriai 
piktinasi netinkamu Baltijos 
respublikose elgesiu armijos atžvilgiu. D. 
Jazovas kaip pavyzdį nurodo Kauną — 
ten, jis primena, nuo pakylos buvo 
nukeltas tankas. (Monumentas vienoje 
Kauno m. aikštelėje).

TSRS gynybos ministras D. Jazovas 
pasipiktinęs ir tuo, kad Vilniuje 
Gedimino ir Savanorių prospektams bei 
įvairioms gatvėms grąžinti senieji vardai.

Ministras kategoriškai patvirtino savo 
nusistatymą prieš nacionalinių karinių 
junginių kūrimą. Nepatenkintas jis ir tuo, 
kad nuo šių mokslo metų iš Lietuvos 
vidurinių mokyklų programų išbrauktas 
karinis parengimas.

LKP paneigimas
Esmėje Lietuvos komunistų partijos 

Centro komiteto sekretoriatas paneigė 
„Lietuvos politinių jėgų komunikatą“ 
(žiūr. „EL“ Nr.46).

Politinių partijų atstovų pasitarime, 
kuriame buvo priimtas nutarimas dėl 
LTSR Konstitucijos 6 straipsnio 
pakeitimo, LKP atstovai Centro 
komiteto įgalioti išreikšti partijos 
nuomonę. „Kadangi minėtame 
pasitarime priimti nutarimai yra 
principinės reikšmės tiek partijai, tiek 
visai Lietuvai, LKP CK sekretoriatas 
mano, kad LKP CK ras galimybę 
pareikšti savo nuomonę dėl Lietuvos 
TSR Konstitucijos 6 straipsnio“ — 
sakoma oficialiame pareiškime.
Adomo Varno diena

Spalio 13 d. Joniškyje buvo paminėtas 
dailininkas ir žymus visuomenės veikėjas 
Adomas Varnas, čia gimęs 1879.1.1, o 
miręs 1979.VII. 19 Čikagoje.

Adomas Varnas buvo vienas žymiųjų 
Lietuvos portretistų. Jis yra nutapęs T. 
Norus-Naruševičiaus, Pr. Mašioto, Onos 
Mašiotienės, J. Staugaičio, A. Smetonos, 
Stepono Kairio ir kt. žymių lietuvių 
paveikslus.

1
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KALTINAMIEJI IR KALTINTOJAI
„Kalba Vilnius“ 1989 spalio 20, Nr. 42, 

Lietuvos TSR Televizijos ir Radijo 
programų savaitraštyje buvo atspausdintas 
Algirdo KRATULIO straipsnis „Byla, 
kurios laukia Lietuva“; jį spausdiname 
Žemiau.

Praeitų metų spalio mėnesį Lietuvos 
TSR prokuratūroje buvo iškelta 
baudžiamoji byla dėl Telšių kalėjimo 
kalinių nužudymo Rainių miškelyje 1941 
metų birželio 25 dieną, kalinių ir 
prižiūrėtojų nužudymo Pravieniškių 
pataisos darbų stovykloje 1941 metų 
birželio 25-26 dienomis, gydytojų ir grupės 
civilių asmenų nužudymo Panevėžio mieste 
1941 metų birželio 25-26 dienomis. 
Pagrindas šiai bylai iškelti buvo televizijos 
laidos bei publikacijos spaudoje. Daugelis 
TV žiūrovų jau seniai teiraujasi, kada ši 
byla bus užbaigta, kodėl piktadariai 
tebevaikšto laisvi, ir iš viso, ar jie bus 
teisiami. Atsakyti į tai paprašėme LTSR 
prokuratūros tardymo valdybos viršininko 
pavaduotoją, vyriausiąjįjusticijos patarėją 
Juozą Vilutį, kuris yra ir Lietuvos TSR 
prokuratūros tardymo grupės 1941 ir kitų 
metų grupių žmonių nužudymo 
aplinkybėms tirti vadovas.

A.K. Girdėjau, kad ši byla, kuria 
domisi visa Respublika, baigiama. 
Tačiau žinau ir tai, kad jūsų srities 
žmonės nelinkę ką nors atskleisti iš 
anksto. Tad ar yra prasmė mums pradėti 
pokalbį?

J.V. TSRS generalinio prokuroro 
nurodymu tardymo medžiaga, įkalčiai ir 
kaltųjų asmenų vaidmuo padarant 
nusikaltimą neskelbiami visuomenei tol, 
kol byla neišnagrinėjama teisme. 
Praktiškai mūsų teisėsaugos organai taip 
ir elgiasi. Tačiau stalinizmo genocido 
nusikaltimai — visiškai kas kita. 
Informacijas apie žudymus Rainiuose 
Panevėžyje jau esu pateikęs spaudai. 
Toliau tęsiant tyrimą, nustatyta daugiau 
tiesą atskleidžiančių duomenų, 
patikslintos aplinkybės. Nepaisant kai 
kurių žinybinių draudimų, manau, kad 
galėsime uždangą atskleisti nuo didesnio 
kiekio nežinomybės. Ir tai būtina 
padaryti pirmiausia mūsų Respublikos 
masinės informacijos priemonėmis. 
Skaudžią ir tragišką tiesą, mūsų tautos 
žaizdą, pirmiausia pati tauta ir privalo 
įvertinti. Kalbu apie tai todėl, kad kai kas 
iš aukštų pareigūnų bandė mus priversti. 

jog šią informaciją atiduotumėme 
užsieniui, konkrečiai — Hamburgo 
(VFR) televizijai. Nepaisant tarnybinių 
sankcijų, pasinaudoti šia medžiaga kol 
kas neleidau: tegu ji kaip nacionalinė 
ašara bus šventa...

Taigi nors mes ir nekompetentingi 
nustatyti pavienių genocido 
organizatorių ir vykdytojų kaltės dydį, 
tačiau panagrinėti sąlygas ir priežastis, 
dėl kurių įvykdyti šie šiurpūs 
nusikaltimai, galime ir turime tam teisę.

A.K. Jeigu dar kartą dėl tos teisės, 
man regis, LTSR Aukščiausioji Taryba 
rengia specialų įsaką?

J.V. Taip. Jau daugiau pusmetis 
kuriamas įsakas dėl atsakomybės už 
gyventojų naikinimą, kuriame bus 
pasinaudota Tarptautinės konvencijos 
nutarimu genocido nusikaltimams 
netaikyti senaties termino ir nustatyta, 
kad šios kategorijos bylose tardymą 
atlieka LTSR prokuratūra, o galutinius 
sprendimus priima LTSR Aukščiausiasis 
teismas. Nesunku suvokti tokio įsako 
reikšmę Respublikai, todėl negaliu 
suprasti, kodėl jis iki šiol neparengtas ir 
nepriimamas. Kol šio įsako nėra, tokio 
pobūdžio bylos, kaip žvėriškas 
susidorojimas su kaliniais Rainių 
miškelyje, tardymingos tik karinei 
prokuratūrai.

A.K. Jeigu jau užsiminėt apie 
Rainius, tai gal ir paaiškinkim 
skaitytojams, kas šiandien apie tai 
žinoma, ypač po P. Raslano apklausos.

J.V. Dėl Telšių kalėjimo kalinių 
nužudymo Rainių miškelyje buvęs VSLK 
Telšių apskrities skyriaus viršininkas P. 
Raslanas 1942 m. spalio 7 d. paaiškinime 
LKP(b) sekretoriui A. Sniečkui nurodo, 
kad vokiečiams artėjant prie Telšių jis 
kalinių evakuavimo klausimu kalbėjosi 
su karinės dalies prokuroru, tribunolo 
primininku, tačiau jokio konkretaus 
raštiško nurodymo iš jų šiuo klausimu 
negavo.

1941 m. birželio 24 d., pasitraukus su 
garnizono kariais į Tryškių mišką, vėl 
kalbėjosi su kariniu prokuroru ir karinio 
tribunolo pirmininku. Šio pokalbio metu 
buvo nutarta, kad kalėjime negalima 
palikti kalinių, kaltinamų 
kontrrevoliuciniais nusikaltimais. Jam, 
P. Raslanui, buvo paskirtas dalinys 
karių, keturi sunkvežimiai, du tankai. Su 

šiomis karinėmis pajėgomis ir Telšių 
apskrities vykdomojo komiteto 
pirmininku D. Ročiumi vakare sugrįžo į 
Telšius. Komisija, susidedanti iš jo paties, 
jo pavaduotojo Ždanovo, 8-osios armijos 
politinio skyriaus darbuotojo 
Kompaneico, D. Ročiaus, VSLK 
Kretingos skyriaus viršininko 
pavaduotojo Jermolajevo, peržiūrėjo 
kontrrevoliuciniais nusikaltimais 
kaltinamų kalinių bylas ir daugiau kaip 
70 suimtųjų buvo nuspręsta sušaudyti. 
Visi pasmerktieji buvo nuvežti į miškelį, 
esantį už 2-3 km nuo Telšių, kur juos 
sušaudė Raudonosios armijos kariai. Iš 
šio P. Raslano paaiškinimo išeina, kad jis 
važiavo kartu su pasmerktaisiais 
sušaudyti kaliniais.

P. Raslano nurodytas Telšių kalėjimo 
kalinių nužudymo aplinkybes iš esmės 
patvirtino D. Ročius savo paaiškinime, 
rašytame 1942 m. spalio 7 d. A. Sniečkui. 
D. Ročius nurodė, kad 1941 m. Birželio 
24 d. į Telšius buvo pasiųstas karinis 
dalinys, keli sunkvežimiai ir du tankai. 
Naktį iš birželio 24 į 25 dieną kaliniai, 
suimti kaltinant kontrrevoliuciniais 
nusikaltimais, buvo pakrauti į 
sunkvežimius, nuvežti į Rainių miškelį ir 
ten sušaudyti. Pagal D. Ročiaus 
paaiškinimą, šaudė karinio dalinio 
kariškiai. D. Ročius taip pat nurodė, kad 
kalinių sušaudymo vietoje buvo P. 
Raslanas.

Apklausiamas 1988 m. lapkričio 23 d., 
P. Raslanas teigė, kad kalinių išvežimui iš 
kalėjimo ir jų sušaudymui vadovavo 
Kompaneicas bei jam pavaldūs 
karininkai ir kareiviai. Jis pats tik padėjo 
sudaryti sąrašus kalinių, kuriuos reikia iš 
kalėjimo išvežti. Apie tai, kad kaliniai 
vežami sušaudymui, nežinojo. Kalinių 
sušaudymo faktas jam tapo žinoma 1941 
m. birželio 15 d. rytą iš nepažįstamo štabo 
karininko skambučio. Dėl Ročiaus 
tvirtinimo, kad dalyvavo sušaudant 
kalinius, P. Raslanas paaiškino, jog tai 
dezinformacija.

Esančių byloje P. Raslano bei D. 
Ročiaus 1942 metais rašytų paaiškinimų 
negalima laikyti pakankamais įrodymais, 
patvirtinančiais, jog P. Raslanas 
organizavo sušaudymą ar dalyvavo 
sušaudant Telšių kalėjimo kalinius. Kitų 
įrodymų, patvirtinančių P. Raslano 
dalyvavimą sušaudant kalinius, kol kas

JONAS MUGEVIČIUS

Lietuvos Demokratų Partijos Tarybos 
Prezidiumo narys Jonas Mugevičius 
reiškia savo mintis VLIKo Seime, 
įvykusiame š.m. lapkričio 3-5 d. 
Baltimorėje, JAV.

Nuotrauka: Br. Čikoto

nėra.
Šioje byloje, kaip liudytojas, buvo 

apklaustas ir rašytojas Stasys Kašauskas. 
Jis nurodė, kad 1989 m. kovo mėnesį 
būdamas Telšiuse sužinojo, jog yra gyvas 
kariškis, buvęs tame kariniame dalinyje, 
kuris šaudė Telšių kalėjimo kalinius. Šis 
kariškis ieškomas. Taip pat ieškoma 
komisijos, priėmusios sprendimą 
sušaudyti kalinius, surašytų dokumentų. 
Tačiau kol kas minėtų dokumentų 
nerasta.

( Bus daugiau)

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVETĖ LATVIJOJE

Vakarų laikraščiai, radijas ir televizija 
lapkričio 19 d. plačiai pranešė apie 
Rygoje įvykusį didingą mitingą, kuriuo 
buvo atžymėtos Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 71-osios 
metinės. Pagal informacijos priemonių 
skelbiamas žinias, demonstracijoje 
dalyvavo tarp dviejų ir trijų šimtų 
tūkstančių žmonių, ne tik iš Rygos, bet ir 
iš kitų Latvijos miestų. Tarp 
demonstracijos dalyvių buvo daug 
jaunimo, intelektualų, menininkų, 
darbininkų. Matėsi labai daug iškeltų 
Latvijos tautinių vėliavų. Buvo 
skanduojami šūkiai už Latvijos 
nepriklausomybės atkūrimą. Buvo 
įvairių transparantų. Spauda pamini ant 
vieno transparanto užrašytą Šukį: „Jūs 
mus išlaisvinot, dabar galite sugrįžti į 
namus. Nėra reikalo patikslinti, rašo 
spauda, kam šis šūkis buvo skirtas. 
Demonstracijos Rygoje metu buvo 
pakartotinai sugiedotas Latvijos tautos 
himnas. ANSA

ITEISINAM BAŽNYČIA LIETUVOJE
Užsienio spaudos agentūros plačiai 

pranešė apie Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos priimtas Lietuvos Konstitucijos 
pataisas, kuriomis krašte yra išplečiama 
religinė ir sąžinės laisvė. Bažnyčiom yra 
suteikiamas juridinis statusas ir 
užtikrinama teisė be valdžios kišimosi 
spręsti savo vidaus reikalus. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad Lietuva 
yra pirmoji vadinama sovietinė 
respublika, kurios Aukščiausioji Taryba 
patvirtina Konstitucijos pataisas, 
užtikrinančias tikintiesiem didesnę 
sąžinės laisvę. Patvirtinti naujieji 
Lietuvos Konstitucijos straipsniai, rašo 
spaudos agentūros, labiau atitinka 
religijos ir sąžinės laisvės dėsnius, kurie 
buvo paskelbti Helsinkio konferencijos 
baigiamajame akte, 1975-aisiais metais. 
Kaip rašo spaudos agentūros, Lietuvos 
Konstitucijos 50-asis straipsnis dabar 
skelbia, kad Lietuvos TSR garantuoja 
įsitikinimų, sąžinės, religinio tikėjimo 
arba netikėjimo laisvę, užtikrina 
kiekvienam pieliečiui teisę savo religinį 
tikėjimą ir kitus įsitikinimus individualiai 
arba drauge su su kitais viešai išpažinti ir 
taikingai juos kitiem perteikti. Spaudos 
agentūros, galop, atkreipia dėmesį, kad 
religinės ir sąžinės laisvių išplėtimą 
užtikrinančias Lietuvos Konstitucijos 
pataisas, Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
priėmė nelaukdama naujų kulto 
įstatymų, kuriuos pažadėjo paskelbti 
sovietinė valdža, jų paskelbimą, betgi, vis 
dar uždelsdama. VAT.R

Metraštis Nr. 3

LITERATŪRINIS PAŠNEKESYS 
SU DVIEM ĮŽANGOM

Algirdas Titus Antanaitis

I
Kada man prieš Kalėdas paskambino čikagiškių Tautinių Namų 

atstovas bičiulis Mečys Valiukėnas*) ir angažavo pašnekėti apie 
literatūrą, jo duotoji tema lietė kūrybinius atsiekimus okupuotoje 
Lietuvoje, kam ir pradėjau ruoštis organizuodamasis šaltinius. Tik 
gerokai vėliau laikraščiuose perskaičiau, jog kalbėsiu apie išeivijos 
literatūrą. Persiorientuojant pirmiausia iškilo tikrai plačios temos 
siaurinimo problema. Jokių specifinių pageidavimų ar instrukcijų iš 
kvietėjų nesulaukdamas — pradėjau mąstyti iš karto keliomis 
kryptimis.

Galbūt reikėtų paliesti vien „viršūnėles“ (Birutės Pūkelevičiūtės 
surastą neseniai amerikietiškam „highlights“ pakaitalą panaudojant) ir 
paskaitą pavadinti: „Iškilioji mūsų išeivijos literatūra“. Pradžioje 
užgriebti tokius klasikų vardus, kaip Vincas Krėvė, Jurgis Savickis, 
Ignas Šeinius, Petras Tarulis ar Liudas Dovydėnas, o poezijoje 
šnektelėti apie J. Aistį, B. Brazdžionį, gal F.Kiršą... Susigriebiau, kad 
kalbėčiau ne vien apie išeivijos literatūrą specifiniai, bet apie jau 
nepriklausomoje Lietuvoje klasikais virtusių ir christomatijose bei 
vadovėliuose įsitvirtinusių autorių kūrybą išleistą išeivijoje, visai jų 
kūrybai bendrais standartais matuojant ko gero žymiai žemesnio 
lygio... O jeigu žemesnio, tai kam dar ją vadinti „iškiliąja“?... Ar ne 
geriau tada ribotis išeivijoje iškilusiais ar kūrybingumo viršūnes 
pasiekusiais autoriais, kaip Henrikas Radauskas, Alfonsas Nyka- 
Niliūnas, K. Bradūnas, H. Nagys, V. Šlaitas poezijoje, V. Ramonas, M. 
Katiliškis, A. Škėma, N. Mazalaitė, A. Baronas, J. Kralikauskas, P. 
Andriušis, K. Barėnas ir eilė kitų beletristikoje. Taigi, kad eilė! 
Pastebėjęs, jog iškilesniųjų tos kartos rašytojų turėjome gana daug, ir 
apie kiekvieną jų kalbėti tegalėčiau vos keliais sakiniais, esminio nieko 
nespėdamas pasakyti, pradėjau galvoti apie vyraujančias ar bent juos 
visus apjungiančias tematines tendencijas... dešimtį iškiliausių veikalų., 
penkis ar dešimt iškiliausių autorių... ir taip toliau...

Apie tendencijas šnekėti būtų įdomiau ir prasmingiau turint bent 
minimalią perspektyvą, kūrybiniams atsiekimams geriau susigulėjus, 
vieniems įsigijus pastovesnę vertę, kitiems suvisam pradingus... 

Kalbant apie gyvąjį organizmą būtų maloniau kalbėti viltingai, 
brėkštančios šviesios ateities fone, ramstytis stiprėjimo ir tobulėjimo 
pavyzdžiais, ko, deja, negalėtų sau leisti nė perdėm optimistiškas 
literatūros vertintojas. Egzilinės literatūros tematinių tendencijų 
ryškiausias bruožas per daug jau logiškas ir aiškus: pirmajame, 
sakytum, viltingajame dešimtmetyje kūryboje siužetiniai buvo 
ribojamas! veik išimtinai paliktojo krašto gyvenimu, kurį patys 
pajėgiausi to meto literatūros kūrėjai geriausiai pažino ir suprato. Dar 
daugiau: juk rašytojas, kaip ir skaitytojas, tada puoselėjo egzilės 
laikinumo mintį ir savo paties ekskursiją į svetimus pasaulius tikėjosi, 
ne už ilgo sugrįžęs į namus, aprašyti kaip ką tik išgyventą košmarišką 
sapną, Jei tokios viltys dar ruseno išsiskirstant iš Vokietijos stovyklų į 
pastovesnio įsikūrimo kraštus, jos sparčiai blėso mūsų atžaloms 
bepradedant prigyti svetimuose dirvonuose.

Išsisėmus bendrojo nepriklausomos Lietuvos gyvenimo, o ypač 
dar karštoms okupacijų siaubo temoms, vyresnieji rašytojai nėrėsi į 
kiek gilesnę praeitį, ar net žiląją senovę, bet jaunesniesiems pradėjus vis 
dažniau pastebėti ir gyvenamąją aplinką, netrukus prie jų prisijungė ir 
kūrybingumo dar nepraradę vyresnieji.

Geriausių veikalų dešimtuko atrinkimui paskirti visą pašnekesį 
atrodė kiek nerimta, tiek dėl reliatyvumo ir skonio rolės, tiek ir dėl 
spekuliatyviai loterinio pobūdžio. Prisiminė rūstoki priekaištai tarti 
adresu Kęstučio Keblio, prieš keletą metų knygoje „Lietuvių Literatūra 
svetur“ apžvelgusio išeivijos romaną iki 1967 metų ir drįsusio atrinkti 
geriausiųjų aštuntuką. Šiaip jau nelabai impozantiškoje romanų 
giraitėje „ąžuolais“ buvo apskelbti (chronologiška jų išleidimo tvarka): 
Vinco Ramono KRYŽIAI (1947), Algirdo Landsbergio KELIONĖ 
(1954), Jurgio Jankaus NAMAS GEROJ GATVĖJ (1954), Mariaus 
Katiliškio MIŠKAIS ATEINA RUDUO (1957), Antano Škėmos 
BALTA DROBULĖ (1958), Jurgio Gliaudos ŠIKŠNOSPARNIŲ 
SOSTAS (1960) bei IKARO SONATA (1961), ir Vytauto Janavičiaus 
PAKELIUI J ATĖNUS (1962). Kiek čia manoji nuomonė bereikštų, su 
bičiulio Kęstučio pasirinkimu būčiau linkęs sutikti be didesnių rezervų, 
gal iš jo sąrašėlio tenubraukdamas tik du paskutiniuosius (IKARO 
SONATĄ ir PAKELIUI I ATĖNUS), gi, dešimčia metų prailginęs 
apžvelgiamąjį laikotarpi prie iškiliųjų dešimtuko pridėdamas Pulgio 
Andriušio apysaką ROJAUS VARTAI (1960), Alės Rūtos romaną 
KELIAS J KAIRĘ 1964), Kazimiero Barėno DVIDEŠIMT VIENA 
VERONIKA 1971) ir Eduardo Cinzo RAUDONOJO ARKLIO 
VASARA (1974.

Pernykščių metų birželio „Akiračiuoe“ išspausdintame pasikal
bėjime „svariausius“ paskutiniojo dešimtmečio lietuviškus veikalus 
išvardyti buvo paprašytas ir Vytautas A. Jonynas, vienas iškilesniųjų 
išeivijos literatūros kritikų. Jojo sudarytas dvidešimt šešių knygų 
sąrašas apima pokario metų leidinius (ne vien iš grožinės literatūros) 

pasirodžiusius ne tiktai išeivijoje, bet ir gimtajame krašte, nors 16 
čionykščių jame sudaro neabejotiną daugumą. Charakteringa, kad 
sąraše knygų, kurios, kritiko žodžiais, jam „kaip išeiviui padėjo 
gyventi“terandame tik vieną iš ką tik minėto K. Keblio aštuntuko: A. 
Landsbergio KELIONĘ. (Tą sarašą, jei kam bus įdomu, galėsiu 
paskaityti vėliau).

Visiems čia suminėtiems veikalams būdingas išskirtinai ryškus 
žmogaus pažinimas, labai įtikinantis ir efektingas, o kartu ir subtilus 
žmogaus dvasinių gelmių atskleidimas, plati įvairiopai spalvingų 
veikėjų skalė.

Bent mano pridėtų veikalų atveju lemiančiu faktorium reikėtų 
laikyti ir formos naujumą ar originalumą, jos natūralų santykį su 
veikalo turiniu ar mintimi.

✓

Atsisakyti nuo šio pašnekesio temos orientavimo į geriausius 
veikalus, be kitų priežasčių, vertė ir tai, kad šitokiam „knygos kaip 
literatūrinės grožio karalaitės“ rinkimui geriausiai ir tinka romanas ar 
kitoks ilgesnio metražo veikalas. O kaip tada su poezija, kuria ne vienas 
esame linkęs laikyti vos ne savo tautine literatūrinės išraiškos forma? 
Kaip su novelėmis ar iš viso smulkiąja beletristika, kurią puoselėjo ir 
aukštai iškėlė visi mūsų beletristikos tūzai ar klasikai nuo Valančiaus iki 
V. Krėvės ar Vaižganto, nuo J. Biliūno iki J. Grušo?.. Tarpžanrinės 
užtvaros ir kliūtys bendrųjų vertinimo standartų nustatyme, atrodo, 
skatintų veikiau šnekėti apie iškiliuosius kūrėjus, dėmesin imant visą jų 
kūrybą, nei apie paskirus veikalus.

Sudaryti dešimties mėgiamiausių rašytojų sąrašą, manau, 
nesunkiai galėtų kiekvienas. Nedaug toksai sąrašas tepasikeistų vietoje 
žodžio „mėgiamiausių“ įstačius „geriausių“, nors atsakomingesnis ar 
tolerantiškesnis sudarytojas ne kartą gal turėtų ir susvyruoti ar net 
duoti pirmenybę mažiau mėgiamam „pripažintajam“. Su žymiai 
didesnėmis problemomis tektų susidurti atrenkant dešimt re
ikšmingiausių išeivijos autorių. Šalia kriterijų nustatymo čia iškiltų ir 
definicijų klausimas, nes ne kartą lemtų ne tiek paskirų kūrinių aukštas 
įvertinimas, kiek paties žodžio „reikšmingiausias“ apibūdinimas. 
Amerikiečių literatūros kritikai ar teoretikai, kalbėdami apie savo 
didžiuosius ir tituluodami juos „major poets“, ar „major writers“ 
paprastai daugiau dėmesio kreipia į platumą, negu į gilumą, daugiau į 
visumą, negu į detalę. Sugebėjimas kurti įvairiuose žanruose, įvairiomis 
formomis čia reiškia daugiau negu tobulas pasireiškimas ribotuose 
rėmuose ar detalėse; plati tematinė apimtis vertinama geriau už 
specializavimąsi siauresnėse srityse; talentas ar galia kitus patraukti ar 
įtakoti statoma aukščiau negu originalumas ar bet kokiam epigonizmui 
atspari individualybė.

(Bus daugiau)
*) Skaityta 1977 metų pavasarį, bet dar aktuali.
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
NAUJIEJI MOKSLO METAI

Šiais metais pradėti rugpjūčio 28 d. 
Lietuvos trispalvės pakėlimu. Nuo 
ankstyvo ryto ji jau plevėsavo aukštame 
Romuvos pilies bokšte. Po pusryčių 
susirinko visi mokiniai ir mokytojai bei 
gausūs svečiai pilies kieme prie naujo 
vėliavos stiebo. Giedant Lietuvos himną, 
i stiebo viršūnę pakilo kita Lietuvos 
trispalvė.

Mokslo metų pradžios pamaldos 
turėjos būti ekumeninės, bet evangelikų 
kapelionui kun. Skėriui staigiai susirgus, 
jas laikė vienas katal. kapelionas kun. 
Edis Putrimas. Į bažnyčią įneštos ir prie 
altoriaus sustatytos Lietuvos, skautų ir 
ateitininkų vėliavos su uniformuotų 
skautų ir kitų mokinių, pasirėdžiusių 
tautiniais drabužiais, palydomis.

Per pamokslą kun. Purtrimas 
prisiminę jo prieš porą savaičių Lietuvoje 
aplankytą tūkstančio kryžių kalną, 
palikusį neišdildomą įspūdį. Jis 
lankytojams akivaizdžiai rodo, kad 
nepaisant dešimtmečius trukusios 
ateistinės indoktrinacijos ir religijos 
persekiojimo, lietuviuose išliko gilus 
tikėjimas ir prisirišimas prie Bažnyčios. 
Kvietė jaunimą statyti kryžius savo 
širdyse. Nuo kryžiaus tolina melas, 
apgavystė, kerštas, piktnaudžiavimas 
alkoholis ir kitos ydos. Prie kryžiaus 
artina artimo meilę, draugystė, 
ištikimybė, malda. Darniai skambėjo 
giesmės.

Naujų mokslo metų atidarymo aktą 
naujoje pilies salėje pradėjo direktorius 
Andrius Šmitas. Pasveikinęs gerai 
nusiteikusius po vasaros atostogų 
pailsėjusius mokytojus ir mokinius, ypač 
naujuosius, sakė, jog mūsų Gimnazija yra 
žinoma visame pasaulyje ir labai 
vertinama. Gal net pervertinama. Iš tikro 
tai tik normali mokykla, kur mokiniai 
auklėjmi tautiškai ir krikščioniškai. Jie 
paruošiami studijoms aukštosiose 
mokyklose ir lietuviškam darbui. Įspėjo, 
kad Gimnazija nėra stovykla, kur 
vykstama pailsėti ir papramogauti, bet 
mokykla su bendrabučiu kur tvarka ir 
drausmė privalomos. Suminėjo 
pagrindines tvarkos taisykles. 
Supažindino su salėje esančiais 
mokytojais bei auklėtojais ir Kuratorijos 
nariais. Pranešė, kad šiems mokslo 
metams įsiregistravo 84 mokiniai.

Kuratorijos valdybos pirmininkas dr. 
Jonas Norkaitis atkreipė dėmesį į iš 
tolimų kraštų — JAV-bių, Kanados, 
Argentinos, Brazilijos, Urugvajaus, 
Australijos ir kitų — atvykusius 
mokinius. Jie, ir visi kiti šios Gimnazijos 
mokiniai, pasirinko sunkesnį kelią, negu 
būtų turėję savo šalies mokyklose. Tai 
Lietuvos ir lietuvybės naudai. Kartu ir 
savo naudai, nes mokymasis šioje 
mokykloje praplės akiratį ir praturtins 
asmenybę. Gal nelengva bus priprasti 
prie bendrabučio gyvenimo. Bus 
lengviau, jei pasiseks sukurti kultūringą 
bei draugišką lietuvišką šeimą. Patarė 
pasitikėti mokytojais ir auklėtojais. 
Geros gyvenimo ir mokymosi sąlygos yra 
davusios gerus rezultatus. Tai parodė ir 
praėjusių mokslo metų abitūros 
egzaminai. Išreiškė viltį, kad sąlygos ir 
rezultatai ne blogės, bet gerės. Dėkojo 
direktoriui už tėvišką rūpinimąsi 
mokykla ir mokiniais bei pilies 
atstatymu.

Mokiniai paprašyti sueiti į klases 
susipažinti su savo auklėtojais, o 
mokytojai nuėjo posėdžiauti.

Mokslo metų pradžią filmavo iš 
Vfainzo atvykusi centrinės (ZDF) 
tokiečių televizijos grupė, kuriai 
vadovavo nuolatinė bendradarbė Sabina 
Gardchi. Nuotraukas darė prieš keletą 
metų į Vokietiją atvykęs buvvsis Vilniaus 
elevizijos technikas Virbickas.

1988-89 m. ABITURIENTAI
Dalia BALIULYTĖ, gim. 1970 

įegužės 1 Hamburge. Ten pat baigė ir 
Pradžios mokyklą. Šešias gimnazijos 
tlases baigė Poppenbūttely (Hamburg 
55). 1986 įstojo į XI klasę Vasario 16 
(imnazijoj. Čia priklausė Jaunimo 
rateliui, šoko tautinius šokius, dainavo 
hore ir mergaičių ansambly. Vokietijos 
lietuvių jaunimo sąjungos valdybos narė. 
Redagavo lietuvių išeivijos jaunimo 
aikraštį „Dūmai“ ir Vokietijos LJS 
tiniaraštį „Kibirkštis“. Mėgsta sportą; 
Įiiri Vokiečių krepšinio sąjungos teisėjos 
eises. Pati žaidžia krepšinį, tinklinį. 

lanko savigynos kursus. Mėgsta skaitybą. 
Mėgsta ir žada studijuoti literatūrą.

Tomas BAUBLYS, gim. 1970 
rugpjūčio 20 Vilniuje. Ten pat ėjo 
pradžios ir vidurinį iki XII klasės mokslą. 
1987 su tėvais atvyko į Vokietijos ir stojo į 
Vasario 16 gimnazijos XII klasę. Čia 
aktyviai reiškėsi Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąjungoje, būdamas jos 
valdybos nariu ir redaguodamas jos 
žiniaraštį „Kibirkštis“. Redagavo ir 
pirmąjį numerį lietuvių išeivijos jaunimo 
literatūros laikraščio „Dūmai“. Mėgsta 
lektūrą. Tuoj po abitūros egzaminų eis 
atlikti karinės prievolės, o vėliau ketina 
studijuoti politinius mokslus turbūt 
Bonnoje.

Rimas ČUPLINSKAS, gim. 1969 
rugpjūčio 13 Toronte (Kanada). Ten pat 
baigė pradžios mokyklą ir dešimt 
gimnazijos klasių. Į Vasario 16 
gimnazijos IX klasę įstojo 1986. 
Ateitininkas, skautas. Šoko tautinius 
šokius, dainavo Gimnazijos chore ir 
įvairiuose būreliuose. Sportuoja. Su 
Kaziu Motekaičiu suorganizavo roko 
muzikos grupę „Musmirę“, kuri 1988 
gale gastroliavo Lietuvoje. Oranizavo 
laiškų rašymą lietuviams politiniams bei 
sąžinės kaliniams. Domisi politika, ypač 
įvykiais Lietuvoje. Dalyvavo VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongrese Australijoje. 
Prieš trejetą metų sesutė Indrė irgi lankė 
šią Gimnaziją. Ketina studijuoti 
humanitarinius mokslus Bonnoje, o 
vėliau gal Vilniuje ir galop Toronte.

Gabija DIAVARAITĖ, gim. 1970 
lapkričio 23 Vilniuje. Pradžios mokslą 
pradėjo Lietuvos sostinėje. 1978 su šeima 
išvyko į tėvo gimtąjį kraštą Mali (Afrika), 
kur tęsė ir baigė pradžios mokyklą 
prancūzų kalba. 1982 įstojo į Vasario 16 
gimnazijos VII klasę. Šoko tautinius 
šokius, dainavo chore ir mergaičių 
ansambly. Mėgsta šokti. Dalyvavo 
raiškaus skaitymo varžybose ir laimėjo 
premijų. Ketina studijuoti literatūrą arba 
režisūrą Koine ar Heidelberge. 
Jaunesnysis broliukas Viktoras irgi 
mokosi Vasario 16 gimnazijoj.

Laurynas GROMAŠAUSKAS, gim. 
1969 liepos 2 Meksikoje. Mirus tėvui 
1971, tais pačiais metais su motina 
persikėlė į Dominikonų Respubliką, kur 
Santo Domingo mieste ėjo pradžios ir 
pradėjo vidurinįjį mokslą. 1985 įstojo į 
Vasario 16 gimnazijos XI klasę. Priklausė 
skautams ir ateitininkams. Dainavo 
chore, patarnavo kunigui pamaldų metu; 
sportavo. Su Rimu Čuplinsku, Petru 
Babecku ir Kaziu Motekaičiu atstovavo 
Aušros tunto skautams 1988 VII 
tautinėje skautų stovykloje JAV-bėse. 
Tikisi pasilikti Vokietijoje ir studijuoti 
biochemiją.

Astrida KAIRYTĖ, gim. 1970 sausio 
17 Lebenstedte (Salzgitter 1). Ten pat 
baigė pradžios mokyklą. 1982 stojo į 
Vasario 16 gimnazijos VII klasę. 
Dalyvavo ateitininkų bei skautų veikloje, 
šoko tautinius šokius, dainavo chore ir 
mergaičių ansambly bei dainų būrely. 
Dalyvavo rašinių rašymo bei eilėraščių 
deklamavimo varžybose ir vaidinimuose. 
Žada studijuoti teisę Wurzburge. Šią 
gimnaziją 1983 yra baigusi sesuo Lidija, 
dabar studijuojanti mediciną, ir vėliau 
brolis Steponas, studijuoja chemiją 
Wurzburge.

Tomas LORENCAS (Lorenz), gim. 
1969 gegužės 30 Šilutėje. Ten pat baigė 
šešis pradžios mokyklos skyrius. Į 
Vokietiją su tėvais atvyko 1982 ir tuoj pat 
stojo į Vasario 16 gimnazijos VII klasę. 
Čia priklausė poezijos būreliui ir pats rašė 
eilėraščius. Žaidė krepšinį, tinklinį, stalo 
tenisą, šachmatais (Gimnazijos meistras). 
Mokėsi programavimo. Ketina studijuoti 
literatūrą ar matematiką Bonnoje ar kur 
kitur.

Mykolas VEIGELIS (Michael 
Weigel), gim. 1969 gegužės 25 
Wiesbadene. Pradžios mokslą pradėjo 
Wiesbadene, tęsė ir baigė Heidelberge. 
1984 įstojo į Vasario 16 gimnazijos IX 
klasę. Daug sportuoja — žaidžia 
Heidelbergo rankinio komandoje. 
Gimnazijoje šoko tautinius šokius, 
dainavo chore, žaidė krepšinį, tinklinį ir 
futbolą. Buvo berniukų bendrabučio 
seniūnas. Turbūt bus pašauktas atlikti 
karinę prievolę. Vėliau žada studijuoti 
anglų kalbą ir sportą, o paskui 
mokytojauti Vasario 16 gimnazijoje. 
Tėvas Alois Weigel čia jau 30 metų dėsto 
vokiečių kalbą ir istoriją. VLB Info.

SVEČIAI IS LIETUVOS
Nuo pat ankstyvo pavasario, anapus 

geležinės uždangos prasidėjus atoslūgiui, 
į Amerikos krantus pradėjo plaukti 
svečių iš Lietuvos bangos. Tiek Kanados, 
tiek JAV lietuviai atidarė savo širdis, savo 
namų duris, savo piningines. Buvo 
išgyvenama sentimentali euforija. 
Masiniai pradėjo lankytis artimi ir tolimi 
giminės, ansambliai, aktoriai, kabaretai. 
Jų įkandin atsekė įvairūs „perestroikos“ 
laikotarpio veikėjai. Nebuvo problemų 
jiems parūpinti nakvynes, juos vaišinti, 
vežioti, aprodinėti vietovių įžimybes ir... 
krautuves. Vaišinant, globojant ir 
lepinant, salo širdis, tirpo piningai, 
palūžo visos santūrumo atsparos. 
Lietuviškas vaišingumas pasirodė visame 
savo žydėjime. Su ašaromis išlydėjome 
savo svečius, grįžtančius į Vilnių, Kauną 
ar Klaipėdą. Padėjome jiems sukrauti 
lagaminus ir dėžes su „lauktuvėmis“ — 
drabužiais, kosmetika, vaistais, 
elektronine aparatūra (dauguma atsivežė 
sąrašus su gaminių markių ir krautuvių 
pavadinimais). Apsikabinę žadėjome 
vieni kitų nepamiršti, palaikyti ryšius... 
Prabėgo savaitės, mėnesiai, bet... nė 
vienas iš jų nesiteikė parašyti nors kelias 
eilutes padėkai pareikšti... Nejaugi jie iš 
tikro tiki, kad Amerikos žemyne pinigai 
ant medžių auga, o dovanos ir globa yra 
jiems savaime priklausanti duoklė?

Klausydamiesi kaikurių svečių 
„politinių“ pranešimų, pajutome 
nusivylimą, kai savo kalbose jie ne 
vienybės idėją kovoje už laisvę skleidė, 
bet tendencingai kritikavo kitus, 
įtakodami išeiviją savo „konkurentų“ 
nenaudai.

Pradedame pasimesti, būti atsargesni, 
abejoti Lietuvoje vykstančios veiklos 
pasisekimu, kurioje taip būtinos vienybės 
klausimas darosi abejotinas. Atvyksta 
įvairūs vadai su paskaitomis ir 
koncertais. Kai Rytų Vokietijoje, 
Vengrijoje, net ir konservatyvioje 
Bulgarijoje masinės demonstracijos 
skelbia pasauliui savo laisvės troškimus, 
Lietuvoje tyla. Raudonosios armijos 
revoliucijos šventės parado Lietuvoje 
nepajėgė niekas sustabdyti, nors 
Clevelande kalbėjęs Laisvės Lygos 
steigėjas pasakė, kad Sąjūdis sustabdęs 
minią nuo masinio prasiveržimo prieš 
tankus ir raketas. Televizijos žiniose 
matėme vieno Lietuvos miesto gatve 
riedančius parado tankus ir aiškiai 
pastebėjome, kaip pilkaskverniai 
milicininkai, sudarę špalierius, sutramdė 
besiveržiantį jaunimą... Kur tiesa?

Senas priežodis sako; „Svečias į 
namus, Dievas į namus“... Bet kai stebi 
svečių reikalavimus, nepasitenkinimą, 
matai prekių sąrašus ir krautuvių 
pasirinkimą, klausaisi tendencingų 
paskaitų, tas priežodis pradeda blankti. 
Jei didžiuojamės lietuvišku vaišingumu, 
tai argi už tą vaišingumą nebuvome 
auklėjami parodyti savo dėkingumą? Tai 
ne atlyginimo klausimas, tik gero 
išauklėjimo ir mandagumo principas, 
kuriuo mūsų svečiai nepasižymi.

Aurelija M. Balašaitienė

PERLAIDOTUVĖS LIETUVOJE. „Rašau Jums kelis žodžius iš daug iškentėjusios mūsų Tėvynės. Pas mus atėjo metas, kurį 
galima pavadinti audringu pavasariu. Jau braška imperijos pamatai, tik Dievas težino, ko sulauksime. Didžiausias visų troškimas, 
nepriklausomos valstybės atstatymas.

Lietuvoje šiuo metu perlaidojami žuvusiųjų partizanų palaikai: ta proga sakomos aštrios kalbos. Siunčiu laidotuvių Lietuvoje 
nuotrauką. Joje prie Varlaukio bažnyčios susirinkę artimieji ir giminės prie devynių partizanų palaikų, kurie buvo atkasti Balandinės 
miške, Jurbarko raj. Eržvilke ir sudėti i vieną karstą. Jie devyni kartu žuvo kautynių metu 1945.VII.4 ir buvo visi viename kape priešo 
užkasti: Petras Zinkus— 1922 m., Vladas Šiaulys—1924 m., Kazys Jukna— 1924 m., Pranas Marcijauskas—1915 m., Antanas 
Mockaitis, Juozas Gudavičius, ūkininkas Kazimieras Rūkas ir dar du nežinomieji“. Leonas

LIC PROVERŽIAI 
PLAČIOJOJ SPAUDOJ

Šiomis dienomis spaudoje ir televizijoje 
pasirodė eilė straipsnių ir reportažų apie 
Lietuvą, kuriuos paruošti talkino 
Lietuvių Informacijos Centras.

Lapkričio 29 d. per vakarines žinias 
CBS televizijos tinklas per JAV-bes 
paleido kelių minučių reportažą apie 
Lietuvos Katalikų Bažnyčią. Tai buvo 
dalis serijos „Dievas ir Gorbačiovas“, 
besiruošiant Popiežiaus Jono Pauliaus II 
ir Gorbačiovo susitikimui. Reportaže 
rodė Lietuvos ateitininkų suvažiavimo 
ištraukas bei pokalbius su J.E. kardinolu 
Vincentu Sladkevičium, buvusiu sąžinės 
kaliniu kun. Sigitu Tamkevičium ir 
Lietuvoje besilankančiu Ateitininkų 
Federacijos vadu iš Čikagos, Juozu 
Polikaičiu. Atmintiną pastabą apie 
dabartinę Lietuvos tikinčiųjų būklę 
padarė kardinolas, angliškai tardamas: 
„Esame represuoti, bet nenugalėti.“

CBS korespondentas Mark Katkow 
susisiekė su LIC-o vadovais. Kun. 
Kazimieras Pugevičius ir Gintė 
Damušytė jį apšvietė apie numatytus jo 
viešnagės metu renginius ir nurodę 
įvairius žinių šaltinius. Būdamas Vilniuje, 
Katkow aplankė ir Sąjūdžio informacinę 
agentūrą.

Prieš Maltos susitikimą, „MacNeil- 
Lehrer News Hour" pramatė paleisti 
reportažą apie Pabaltijo klausimą. LIC 
kviečiant, šios programos 
korespondentai atvyko iš Vašingtono į 
New Yorką atlikti interviu su prof. 
Vytautu Landsbergiu Lietuvių 
Informacijos Centre. „MacNeil-Lehrer“ 
redakcijai prašant, LIC-as parūpino 
papildomą informaciją rašomam 
skriptui.

Landsbergiui atvykus į Vašingtoną po 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo, jis turėjo 
pusantros valandos pokalbį su 
„Washington Post“ dienraščio leidėja 
Katherine Graham, jos įpėdiniu sūnum 
Donald ir kitais pagrindinais skyrių 
redaktoriais lapkričio 29 d. Pokalbį 
suorganizavo LIC-o Vašingtono skyriaus 
vedėjas Viktoras Nakas. Jis taip pat 
išrūpino Landsbergiui susitikimą su 
„Associated Press“ redakciniu štabu.

Vienas iš pagrindinių New Yorko 
dienraščių „Newsday“ paskyrė centrinį 
puslapį temai: „Ar Maltoje turėtų būti 
keliami sunkūs klausimai?“ „Ne“ 
argumentuoja savo rašinyje sovietų 
Mokslo Akademijos narys Lev Semeiko, 
o „taip“ sako Lietuvos Žaliųjų Partijos 
vadas ir Sąjūdžio seimo tarybos narys 
Zigmas Vaišvila. Vaišvila teigia, kad 
Vakarai turėtų remti Lietuvos 
demokratinius, taikingus ėjimus į 
nepriklausomybę ir kad yra atėjęs laikas 
atitaisyti neteisybę padarytą Pabaltijo 
tautoms prieš 45 metus, kai jos buvo 
sovietų okupuotos. Vaišvila viliasi, kad 
prez. Bushas pasinaudos proga tai 
padaryti Maltoje. Pasimatymas su 
„Newsday“ redakcija buvo išrūpintas 
LIC-o iniciatyva. Po turiningo pokalbio 
su Vaišvila, redaktoriai užsakė vedamąjį, 
kurį išvertė ir redagavo LIC-o 
bendradarbė Rasa Razgaitienė.

„World Monitor TV" (Discovery 
televizijos tinklo) interviu su Vaišvila taip 
pat suorganizavo LIC-as. Iš to išplaukė 
kvietimas Vaišvilai parašyti straipsnį 
sekantiems metams „Los Angeles Times" 
dienraščiui ir jo globaliniams afilialams.

LIC

ITALIJOJE
ATVYKO NIJOLĖ SADŪNAITĖ
Lapkričio 23 d. pavakare iš Paryžiaus į 

Romą atvyko buvusi sąžinės belaisvė 
Nijolė Sadūnaitė. Romoje 
veikiančio,.Russia Cristiana“ — 
Krikščioniškosios Rusijos ekumeninio 
centro kvietimu, Nijolė Sadūnaitė, šio 
centro susirinkimų salėje kalbėjo apie 
religinę padėtį Lietuvoje, Lietuvos 
tikinčiųjų problemas, papasakojo apie 
jos pačios patirtus išgyvenimus 
sovietiniuose lageriuose. Nijolė 
Sadūnaitė apsistojo popiežiškosios šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje 
svečių namuose „Vilią Lituania“.

Nijolė Sadūnaitė, prieš kelis mėnesius 
atvykusi iš Lietuvos į Vakarus, jau 
aplankė Federacinę Vokietiją ir 
Prancūziją. Abiejuose kraštuose ji turėjo 
progos pakalbėti apie Lietuvą, 
susipažinti su vietos katalikiškomis 
organizacijomis ir religinėmis 
bendruomenėmis, duoti interviu 
laikraščiam ir radijo stotim. Ilgesnį laiką 
viešėdama Prancūzijoje, Sadūnaitė, be 
Paryžiaus, vietos lietuvių bendruomenės 
pirmininko Ričardo Bačkio lydima ir 
globojama, aplankė įvairius Prancūzijos 
miestus, kur susitikimuose su visuomene 
taip pat kalbėjo apie Lietuvą.

V AT.R

VOKIETIJOJE
ĮSITEIGĖ NAUJA 1LB 

APYLINKĖ
1989 spalio 15 Mūlheime. 

Steigiamajame susirinkime dalyvao 33 
asmenys. Iniciatyvos apylinkę 
organizuoti ėmėsi Jonas Vaicekauskas ir 
Anni Bohm-Krutulytė. Susirinkimą 
atidarė ir pravedė A. Bohm. Ji 
painformavo apie lietuvių veiklą 
Nordrhein-Westfalijos krašte. Į valdyba 
išrinkti: pirmininkas Jonas Vaicekauskas 
(Essen-Burteck, Unterer Schlosshang 5), 
vicepirmininkas Boleslovas Rimašauskas 
(Essen 11, Hausberger Str. 101) ir 
iždininkas Valdemaras Langis 
(Mūlheim). Naujoji apylinkė pasiryžusi 
savo veikla būti pavyzdžiu kitoms 
apylinkėms. Susirinkimas baigtas 
Lietuvos himnu.

PASKAITA APIE 
KONSTANTINA ČIURLIONĮ

1989 m. lapkričio 8 d. V. Vokietijoje, 
Trossingeno aukštoje valstybinėje 
muzikos mokykloje buvo įdomi paskaita 
apie Konstantiną Čiurlionį. Prof. 
Eugenis Froschas, buvęs ilgametis tos 
mokyklos rektorius, ir pianino klasės 
vedėjas, pasirinko savo atsisveikinimui 
paskaitą — „Čiurlionis — piešiantis 
komponistas“.

Su skaidrėm ir juostelėm išaiškino 
Čiurlionio originalumą ir genialumą. Jo 
nuomone muzikos ir meno mokslai, 
pasikeitus politinei padėčiai, gaus 
galimybę ir turės išaiškinti Čiurlionio 
vietą mūsų šimtmečio Europos kultūroje.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS 
Vis daugiau siunčiame „Europos Lietuvi“ i 
Lietuvą, bet nežinome ar gaunate. Prašom 
parašyti redakcijai, kuriuos numerius ir 
kada esate gavę. Būsime dėkingi.
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Lietuviu
KAS— KADA—KUR?

Gruodžio 9 — LLMM trimestro 
pabaiga ir 10.30 vai. Kalėdinė ..Eglutė".

Gruodžio 9-10 — Ansamblio 
„Gimtinė“ repeticija Sodyboje.

Gruodžio 27 — ONE Kalėdinių 
giesmių pamaldos St. Mary’s bažnyčioje, 
Hockley, Nottingham, 19 vai.

1990 m.
Sausio 13— LLMM trimestro pradžia.
Vasario 16 — Nepriklausomybės 

šventės minėjimas Londone, Bishopsgate 
Instituto salėje 18.00 vai. ir svečių 
priėmimas.

Vasario 17 — Nepriklausomybės 
šventės minėjimas ir koncertas 
Nottinghame.

Gegužės mėn. — DBLS „Gimtinė“ 
folklorinis ansamblis ir „Lietuva“ 
tautinių šokių grupė vyksta į Lietuvą 
dalyvauti folklorinių ansamblių šventėje 
„Skamba, skamba kankliai“.

Gegužės 20-24 — Vll-tas Lietuvos 
gydytojų suvažiavimas. Kreiptis: LGS 
sekretoriatas, P.O. Box 1011, 233007 
Kaunas, Lietuva, USSR.

Birželio 5-29 — Kopenhagoje įvyks 
Žmogaus teisių konferencija. (EL. nr. 24- 
2059, 3 psl.).

Rugpjūčio 5-12 — 37-ji Europos 
Lietuvių Studijų Savaitė Einsiedeln, 
Šveicarijoje.

£165 UŽ „EUROPOS LIETUVI“
Siunčiu Tamstoms čekį £165.00 vertės 

padengti skolai už praeitą laiką ir pratęsti 
„Europos Lietuvio“ prenumeratą 1990 
metams, įskaitant sieninj-nuplėšiamą 
kalendorių, nes dabartiniu metu „Europos 
Lietuvis“ tapo įdomiu savaitraščiu, teikiąs 
daug rimtų informacijų.

Šv. Kalėdų proga noriu Jums visiems 
palinkėti daug sveikatos, laimės, ištvermės 
ir laimingai tęsti „Europos Lietuvio“ 
leidimą.

St. Jackūnas, Anglija

VATIKANO RADIJAS 
LIETUVIŠKAI

Primename, kad nuo lapkričio 5-osios, 
Vatikano Radijo Rytinė laida 
transliuojama 30-ties, 41-no ir 48-nių 
metrų bangomis arba 9.755, 7.250 ir 
6.185-kių kilohercų dažnumu.

Vakarinės radijo laidos ir toliau 
transliuojamos tomis pačiomis bangomis 
kaip dabar, tai yra 49-nių, 31 -no ir 25-kių 
metrų.

PAMALDOS
Eccles — gruodžio 10 d., 12.15 vai.
Nottinghame — gruodžio 10 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Coventryje — gruodžio 10 d., 14 vai., 

Šv. Elžbietoje.
Leamingtone Spa — gruodžio 10 d., 17 

vai., Šv. Petre.
Leicesteryje — gruodžio 16 d., 

šeštadienį, 17 vai., Švč. Širdyje, Mere Rd.
Leigh — gruodžio 17 d., 16 vai.
Nottinghame — gruodžio 17 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 17 d., 14 vai., 

Bridge Gate.
Manchesteryje — Kalėdų I d., 12.30 

vai.
Huddersfielde—gruodžio 31 d., 13 vai.

Kronika
VARPO METU 

UŽBAIGIMO VAKARONĖ

Londono Lietuvių Švento Kazimiero 
klubas, 1989 metų gruodžio mėn. 9 dieną, 
Parapijos svetainėje 21 The Ovai, 
Hackney Road, London E9. Rengia 
Varpo Metų užbaigimo vakaronę. 
Programoje rašytojo, laureto Kazimiero 
Barėno paskaita. Marijos Barėnienės 
paruoštame Varpo montaže dalyvauja 
Justas Čemis, Pranė Senkuviene. Po 
montažo poetas Laimutis Švalkus iš 
Northamptono skaitys savo poeziją 
skirtą Varpo Metams.

Po programos bendras pobūvis prie 
suglaustinių, kavos ar alaus. Londono ir 
plačiosios apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiaidalyvauti. Taip pat klubo valdyba 
laukia visų iš Lietuvos atvykusių svečiu, 
bendrai praleisti laiką su londoniškiais.

NIDOS PRAŠYMAS

„Europos Lietuvio“ leidėjai prašo 
paskelbti ir paprašyti, kad siunčiant 
užuojautą, sveikinimą, padėką ar šiaip 
skelbimėlį nepamirštumėt kartu į voką 
įdėti £11.50. Tai būtų minimali 
skelbimėlio kaina. Didesnius skelbimus 
spausdinsime tik iš anksto susitarę dėl jų 
kainos.

Jeigu panorėtumėte užsisakyti Nidos 
Knygų Klubo leidinių ar kitų „Europos 
Lietuvyje“ skelbiamų knygų, prašome 
aiškiai parašyti jų pavadinimus, kur ir 
kam jas pasiųsti bei pridėti reikiamą 
sumą už knygas ir jų persiuntimą.

LIETUVIŠKOS KNYGOS ANGLIŠKAI

Lithuania 700 years.....................— 18.00 sv.
Lithuanian Cookery.....................— 12.00 sv.
Forest of Anykščiai.......................— 5.00 sv.
The Brothers Domeika (Novel)..— 6.00 sv. 
The Agony (Historical Novel)...— 12.00 sv. 
English-Lithuanian Dictionary ... — 12.00 sv.

Nurodytos ■ kainos yra su persiuntimo 
(Britanijoje) išlaidomis.

Knygas galima užsisakyti: Nida Books, 2 
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

LIETUVIŲ SODYBOJE
KŪČIŲ VAKARAS

Sodyba maloniai kviečia visus 
tautiečius dalyvauti tradicinėje lietuviškų 
Kūčių vakarienėje (19.30 vai.). Kaina 
suaugusiems 12 sv., vaikams 3 sv.. 
Bernelių Mišios 10 vai.. Prašome 
nedelsiant užsisakyti.

KALĖDŲ DIENA
Pietūs: 13-15 vai. Kaina suaugusiems 

£12, vaikams £3.
Vakarienė: 19-21 vai. Kaina 

suaugusiems £10, vaikams £3.

KALĖDŲ ANTRA DIENA
Baras veiks normaliai, bus bufetas. 

Dienos metu valgykloje bus galim gauti 
užkandžių (šaltas maistas).

NAUJU METŲ SUTIKIMAS
Disko/Bufetas. įėjimas £5 nariams, 

nenariams £6, vaikams £2.
J visus parengimus prašome kuo 

greičiausiai užsisakyti. Tai labai daug 
padės rengėjams ir išvengs galimų 
nesusipratimų. Tai ypatingai liečia 
kambarius, nes jų tik keletas liko.

MANČESTERYJE
MIRĖ VYTAUTAS MALINAUSKAS

Lapkričio 5 d. nuo sunkios vidurių 
operacijos ir nuo širdies atakos Ročdalės 
Birch Hill ligoninėje mirė V. 
Malinauskas, sulaukęs 58 metų amžiaus.

Vytautas gimė 1951 m. sausio 4 d. 
Rokiškyje. Gyveno Šiauliuose. Šiais 
metais atvyko pas savo motiną Emiliją 
Sasnauskienę praleisti tris mėnesius 
atostogų. Dvi savaites prieš išvykstant 
namo, pajuto viduriuose skausmą ir buvo 
patalpintas Birch Hill ligoninėje, kur jam 
padarė operaciją, bet neatlaikė širdis.

Lietuvoje paliko žmona, dvi dukterys 
ir sūnus. Iš Lietuvos į laidotuves atvyko 
jo duktė Rimantė ir jos vyras dailininkas 
Ričardas Kazlauskai.

Laidotuvės įvyko lapkričio 24 d. 
Sudegintas Blackley krematoriume, 
Mančesteryje. Pomirtines apeigas 
Ročdalėje Šv. Patriko bažnyčioje ir 
krematoriume atliko kan. V. Kamaitis. 
Krematoriume su velioniu atsisveikinimo 
žodį tarė DBLS Ročdalės skyriaus pirm. 
D. Banaitis. Bažnyčioje ir krematoriume 
dalyvavo 39 žmonės, kurie sunešė daug 
vainikų ir gelių. Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti į M. lietuvių klubą arbatėlei. Jo 
pelenai palaidoti Mostono kapinėse 
lietuvių skyriuje prie Aušros Vartų 
paminklo.

Tegu, Vytautai, Viešpats priglaudžia 
Tavo sielą.

Vytautui Malinauskui mirus, jo 
žmoną, motiną, vaikus bei gimines visi 
gliai užjaučiame ir kartu liūdime.

A. P-kis

SKELBIMAI
MLS klubas I-mą Kalėdų dieną bus 

atidarytas iki 3 vai. p.p., o po to 
uždarytas. II-trą Kalėdų dieną klubas bus 
atidarytas.

*
LKVS-gos „Ramovės“ Mančesterio 

skyrius rengia M. lietuvių klube Naujų 
1990-tųjų Metų sutikimą. Pradžiai 
galima atsinešti savo maisto, vėliau jo 
duos klubas. Bus galima įsigyti 
dekoracines kepuraites.

♦
Sausio 7 d., sekmadienį, 16 vai. M. 

lietuvių klubo valdyba šaukia savo narių 
metinį visuotiną narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir Revizijos komisija 
padarys pranešimus ir bus renkama 
valdyba 1990-tiems metams. Narius 
prašome būtinai dalyvauti.

Kvorumui nesurinkus nustatytą 
valandą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
vai., o po to pravestas, neatsižvelgiant į 
susirinkusių narių skaičių.

Klubo Valdyba

NAUJI IR NAUDINGI PAKEITIMAI 
SIUNTINIAMS J LIETUVĄ

Siūlome tris būdus kaip paremti 
artimuosius Lietuvoje:

1. Galima pasiųsti siuntinius su čia 
apmokėtu muitu; Lietuvoje nereikės 
mokėti jokių mokesčių, leidžiamų siųsti 
daiktų sąrašas yra daug platesnis, kiekiai 
didesni ir muitas mažesnis. Galima siųsti 
ir medžiagas.

2. Per mus Londone galite nupirkti 
Vilniaus dolerinėje krautuvėje dovanų 
savo giminėms. Dolerinėje krautuvėje 
galite nupirkti šias svarbesnes prekes: 
automobilius, šaldytuvus, siuvamas 
mašinas, televizorius, magnetofonus, 
video magnetofonus ir kt.

3. Siunčiame ir tuos siuntinius, už 
kuriuos pats gavėjas apsimoka muitą. 
Tokių siuntinių pasiuntimas yra žymiai 
pigesnis.

Mūsų siunčiamos elektrinės prekės yra 
tinkamos naudojimui Lietuvoje. 
Videomagnetofono vartojimo 
instrukcijos — rusų kalba.

Taip pat sudarome testamentus, 
administruojame nuosavybes, 
persiunčiame palikimus prakatiškiausiu 
ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI BŪ 
DU. Tarpininkaujame įvairių 
dokumentų sudaryme.

BALTIC STORES & CO„
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, 
Kent, BRI 4HB 
Tel: 01-460 2592

NORI SUSIRAŠINĖTI

Albinas Čepulionis, 
Jaunimo 6-51, 234580 Alytus 

Lietuva, USSR.

NETEISĖTA 
ESTIJOS OKUPACIJA

Vakarų didžioji spauda plačiai 
informuoja apie Estijos Aukščiausiosios 
Tarybos sprendimą paskelbti 
nebegaliojančiais juridinius ryšius, 
jungiančius Estiją su Sovietų Sąjunga. 
Estijos Aukščiausiosios Tarybos 
deputatai didele balsų dauguma priėmė 
dokumentą, kuriame pareiškiama, kad 
1940-ais metais įvykdytas Estijos 
įjungimas į Sovietų Sąjungą yra 
neteisėtas, nes tam tikslui buvo 
panaudotos smurto priemonės. Už šį 
pareiškimą balsavo 188-ni Estijos AT 
deputatai, 4 deputatai balsavo prieš, o 50 
deputatų nuo balsavimo susilaikė, 
protesto ženklan apleisdami 
Aukščiausiosios Tarybos posėdžių salę. 
Užsienio spauda atkreipia dėmesį, kad 
visi 50 nuo balsavimo susilaikiusių 
deputatų buvo ne estai.

Estijos Aukščiausiosios Tarybos 
priimtame dokumente, tarp kita ko, 
pažymima, kad 1940-ais metais Estijoje 
pravesti rinkimai buvo neteisėti, nes jais 
buvo pažeistos visos elementariausios 
rinkimų taisyklės. Dėl to, ’40-ais metais 
išrinktas Estijos liaudies seimas neturėjo 
jokios juridinės galios apspręsti ir 
nustatyti Estijos ekonominę ir politinę 
santvarką. Nuosekliai, tad, pažymima 
toliau Estijos Aukščiausiosios Tarybos 
priimtame dokumente, Estijos įjungimas 
į Sovietų Sąjungą 1940-ais metais taip pat 
neturi jokios teisinės galios ir neišreiškė 
krato gyventojų laisvos valios. Estijos 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai 
pabrėžia, kad Estija privalo vėl tapti 
tarptautinės teisės subjektu, kitais 
žodžiais tariant, kaip pastebi užsienio 
spauda, turi vėl tapti nepriklausoma 
valstybe. Spauda pažymi, kad šis estų 
deputatų priimtas dokumentas yra 
istorinės reikšmės.

Spauda neatmeta galimybės, kad Estai 
pareikalausią iš Maskvos suteikti Estijai 
vadinamą specialų statusą, belaukiant 
kitų sprendimų.

VA T. R

PAMINĖTA 
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖ
(Atkelta iš 1 psl.) 

kurią jie dainuodavo kaip savo tremties 
himną. „Gimtinės“ ansamblio 
dainininkė, Yvonne Julius, švelniu ir 
lygiu balsu solo padainavo „Kas bernelio 
sumislyta“. Kariuomenės ir Tautos 
šventės minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Sekančią dieną, pirmadienio vakare 
klubo patalpose įvyko skautų „Vytauto 
Didžiojo“ draugovės sueiga. Draugovei 
vadovauja sk. vytis Matas Julius, 
padedant vyr. skautėms: dukrai Yvonne 
ir Eva Pautney (Pautienytei). 
Iškilmingoje sueigoje dalyvavo ir ją 
pradėjo Europos Rajono vadeivė s. V. 
Gasperienė. Draugovę daugumoje 
sudaro priaugantis jaunimas, kurių jau 
nemažai yra davę jaunesniųjų skautų 
įžodį. Vyrauja berniukai, labai aktyvūs ir 
viską norintieji žinoti. Sueigoje dalyvavo 
ir kaikurių skautų tėveliai, taip kad salė 
buvo pilna. Po iškilmingos pradžios — 
šokta, dainuota. Viešnia R. Popikienė 
visus pamokė, tiek skautus, tiek tėvelius, 
juostelių pynimo ir parodė būdus, kaip 
patiems pasidaryti įdomių dalykų. Po 
sueigos visi pasivaišino skaniais 
užkandžiais ir pyragaičiais, kuriuos 
sunešė patys tėvai.

Škotijos lietuviams, gyvenant taip toli 
ir tik prieš kelis metus užmezgusiem 
artimesnius ryšius su Anglijos lietuviais 
bei mažai turintiem gerai lietuviškai 
kalbančių, yra labai sunku išlaikyti savo 
kalbą. Tačiau jų lietuviška dvasia ir 
pasiryžimas, net ir po tiek daug metų ir 
net po kelių generacijų, neišblėso, gal net 
sustiprėjo. Jie išlaiko lietuvybę būdami 
kartu, savame ratelyje ir gyvendami 
garsia Lietuvos praeitimi. Jų širdingiausi 
linkėjimai Lietuvai kuo greičiau atgauti 
nepriklausomybę, o paramos Lietuvai jie 
nepasigailės.

Ačiū už malonų savaitgalį.
Henrikas Gasperas

PASAULYJE
Pasikeitimai komunizmo imperijoje

Sovietų imperijos pakraščiuose vyksta 
pasikeitimai, apie kuriuos nespėjama 
savaitraštyje aprašyti: rašalui nespėjus 
nudžiūti, pasensta žinios ir nauji įvykiai 
užbėga aprašomiems už akių. Žaibo 
greičiu, per trumpą laiką prasivėrė 
Berlyno siena, R. Vokietijoje susidarė 
koalicinė vyriausybė, žadami laisvi 
rinkimai. Bulgarijoje pakeistas 
nekenčiamas komunistų vadas Zivkov, o 
Čekoslovakijoje viskas apvirto aukštyn 
kojom: pasikeitė politbiuras, sudaryta 
koalicinė vyriausybė, komunistų partija 
atsisakė nuo vadovaujančios rolės krašte, 
pažadėti laisvi rinkimai, paleisti politiniai 
kaliniai. Anksčiau sudemokratėjo 
Lenkija, Vengrija ir pačioje Rusijoje 
vyksta pasikeitimai. Europoje teliko tik 
Rumunija ir Albanija ištikimos Stalino 
palikimui, bet kaip ilgai?

Gorbačiovas lankosi Italijoje
Sakoma, kad Gorbačiovas yra labiau 

vertinamas užsienyje negu namie, nes ten 
materialinis gyvenimas blogėja. Tai 
pasitvirtino ir jam atvykus į Romą, kur jis 
buvo gyventojų labai entuziaztiškai 
sutiktas. Jo istorinį susitikimą su 
popiežium, jo palydovas Gennadi 
Gerasimov apibūdino taip: 
„krikščioniškos vertybės yra žmogiškos, 
kaip ir socialistiškos, vertybės“. 
Žurnalistai pastebėjo, kad jis vietoj 
„komunistinės“ vartojo „socialistiškos“. 
Su Italijos premjeru Andreotti buvo 
tartasi daugiausia prekybiniais reikalais. 
Italų automobilių fabrikas Fiat sutiko 
pastatyti atutomobilių fabriką Rusijoje, 
kur bus gaminami automobiliai ne vien 
Rusijai, bet ir eksportui, tuo būdu 
įgalinant sovietus uždirbti taip labai 
reikalingą svetimą valiutą.

Su prezidentu Bushu Gorbačiovas 
susitiko prie Maltos salos amerikiečių ir 
rusų kariniuose laivuose ir dvi dienas 
svečiavosi vienas pas kitą. Po to 
prezidentas Bushas apie pasitarimus 
pranešimą padarė NATO atstovams 
Briuselyje.

Karo nusikaltėlių byla Parlamente
Su naujo Vidaus Reikalų ministro 

Waddingtono sutikimu Britanijos 
Parlamente bus svarstomas įstatymo 
pakeitimas, kad būtų galima Britanijos 
teisme teisti asmenis, kurie dabar yra 
britų piliečiai, bet karo metu nusikalto 
žudynėmis Vokietijoje ar Vokietijos 
okupuotuose kraštuose. Didžioje 
Britanijoje karo nusikaltimais apkaltinti 
trys asmenys, manoma, yra kilę iš 
Lietuvos ir Latvijos. Nežiūrint to, kad 
daugelis parlamentarų šiam įstatymo 
pakeitimui priešinasi, laikraštininkai 
mano, kad toks įstatymas bus parlamente 
priimtas, bet atmestas Lordų Rūmuose.

Baltų Taryba šiuo reikalu visiems 
parlamento nariams išsiuntinėjo laiškus, 
iš gautų atsakymų tik vienas pasisakė, 
kad jis tokiam įstatymui pritariąs, kiti už 
laiškus padėkojo, dar kiti — pritarė Baltų 
Tarybai, bet dauguma nieko neatsakė.

Ne visi Britanijoje pritaria šiai žydų 
akcijai. Pasisako ir tie, kurie mano, kad 
žydai šia akcija paaštrina gyventojų 
atisemitizmą. Įtakingas Londono 
laikraštis „The Sunday Telegraph“ rašo, 
kad nors ir suprantant žydų neapykantą 
nacių nusikaltėliams,, reikėtų neužmiršti, 
kad ir komunistų nusikaltimo aukos turi 
teisę būti išgirstos, ir kad yra pasaulyje 
dar tūkstančiai komunistų pakalikų ir 
pasekėjų, kurie irgi turėtų būti pasodinti į 
kaltinamųjų suolą.

Nenusuginkluokime
Nežiūrint atoslūgio tarp rytų ir vakarų, 

Atlanto Pakto valstybės nutarė, kad kol 
kas negalima sumažinti vakarų karinį 
pajėgumą, kol Sovietų Sąjunga tebeturi 
didelę ginkluotų pajėgų persvarą, nes 
nežinia, kas rytoj ar poryt sudarys valdžią 
Kremliuje. Nežiūrint to, manoma, kad 
prezidentai susitikę Viduržemio jūroje 
sutarė sumažinti karinių laivų skaičių 
Viduržemio jūroje ir kitais; 
nusiginklavimo reikalais. Amerika 
prižadėjo savo karinių bazių Europoje 
nemažinti be tų valstybių sutikimo.

Autonomija Baltijui
Vyriausias Sovietas sutiko, kad 

Baltijos valstybės gali tvarkyti savo 
ekonominį gyvenimą nepriklausomai 
nuo Maskvos. D. Britanijoje jau lankėsi1 
lietuviai biznieriai, norėdami užmegzti | 
prekybinius ryšius. Rašoma, kad Baltijoj 
valstybės galinčios įvesti savo valiutą, i
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