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KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJUS

Lietuvių tauta apsikrikštijo labai vė
lai ir per tris kartus: 1261 metais — 
karalius Mindaugas su savo dvariš
kiais; 1387 — aukštaičiai; ir pagaliau 
1413-17 — žemaičiai.

Tarp pirmojo — Mindaugo krikšto 
— ir masinio, pravesto Jogailos-Vy- 
tauto, praėjo per 130 metų. Dar ilgiau 
truko, kol visa tauta pasisavino krikš
čionybės dvasių.

Dėl kaimyninių valstybių politinių 
motyvų, krikščionybės kelias Lietu
von buvo ilgas ir vargingas. Bet kartų 
■joje įsitvirtinus, ji tapo tautos gyvas
tingumo ir stiprybės šakiniu. Krikš- 
čioniško-katalikiško tikėjimo stiprina
ma, lietuvių tauta ištvermingai pakėlė 
per 120 metų užsitęsusių caristinės 
Rusijos genocidinę vergiją bei jos vyk
domų religinį persekiojimų. Nepalau
žia tautos dvasios ir dabartinis ateisti
nis komunizmas. Sibiro taigos, vergų 
lageriai ir partizanų pralietas kraujas 
iššaukia ne beprasmį kerštų, o ugdo 
kilniausius krikščioniškos meilės jaus
mus, kaip liudija Nijolės Sadūnaitės 
žodžiai jų pasmerkusiems teisėjams: 
„Blogį turime visu griežtumu smerkti, 
bet žmogų, nors ir klystantį, privalome 
mylėti“.

Krikščionybės Lietuvon įvedimo ju
biliejų švęsime 1987 metais, nes 1387 
metų krikštas lietuvių tautai turėjo 
lemiamos reikšmės religiniu, tautiniu, 
kultūriniu ir politiniu atžvilgiu. Šiuo 
krikštu Lietuva sėkmingai atsiribojo 
nuo slavų kultūros ir Maskvos politi
nės įtakos bei galutinai susirišo su Va
karų Europa.

Tačiau nežiūrint kiek 1387 metų 
krikštas būtų reikšmingas politiškai, 
tautiškai ar kultūriškai, 1987 metais 
švenčiamas krikščionybės jubiliejus 
pirmoje vietoje yra religinė sukaktis ir 
kaip tokia turi būti atšvęsta!

Dėl dabartinės lietuvių tautos padė
ties, vieši ir iškilmingi minėjimai yra 
reikalingi ir svarbūs, tačiau jubilie
jaus pasisekimas priklausys nuo to, 
kiek kiekvienas iš mūsų tapsime są
moningesni krikščionys.

Centrinis Jubiliejaus Komitetas, su
darytas iš visiems laisvajame pasauly
je gyventiems lietuviams atstovaujan
čių organizacijų bei jo įgaliotas Vyk
domasis komitetas ruošia bendrus ju
biliejaus šventimo planus ir gaires. Pa
skirų kraštų Kunigų vienybės bei Sie
lovados centrai ir Lietuvių bendruo
menės yra kviečiamos sudaryti vieti
nius komitetus tinkamai jubiliejų švęs
ti savo kraštų katedrose, parapijose, 
organizacijose, šeimose.

į Paulius A. Baltakis, O.F.M.

KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS 
VEDAMOJI MINTIS

Lietuvių tauta, dėkodama Dievui už 
Jo suteiktą malonę, šventu krikštu įsijun
gusi 'į. krikščioniškų tautų tarpą, sovietų 
okupuotoje Lietuvoje ir išeivijoje 1987 
metais švenčia krikščionybės 600 metų 
sukaktį, kuria siekiama:

1. IŠKELTI KRIKŠČIONYBĘ kaip di
džiąją dvasinę vertybę, jos lemiamą vaid
menį lietuvių tautos istorijoje, jos įtaką 
tautos kultūrai, mokslui, doriniam gyve
nimui bei jos tapimą didžiąja tautos at
rama sutemų laikotarpiais.

2. ŽADINTI DVASINĮ ATSINAUJINI
MĄ, pagilinti savo krikščioniškąjį tikėji
mą, sustiprinti lietuvių dvasines pajėgas.

3. PUOSELĖTI GLAUDESNĘ JUNGTĮ 
su Lietuvos tikinčiaisiais, kovojančiais 
už savo krikščioniškąjį tikėjimą bei lais
vę; atkreipti laisvojo pasaulio dėmesį į 
jų būklę; didesne moraline pagalba sti
printi Lietuvos Bažnyčios ir lietuvių tau
tos viltį.

Lietuvos krikščionybės jubiliejaus 
komitetas

MASKVA REIKALAUJA
TERORISTAMS MIRTIES BAUSMĖS
Sov. Sąjunga, pritardama prez. Reaga- 

no nusistatymui skubiai nubausti teroris
tus, spalio 11 d. pareikalavo keturiems 
palestiniečiams, kurie pagrobė italų laivą 
ir nužudė Amerikos pilietį, mirties nuo
sprendžio.

Sovietų žinių agentūra TASS pareiškė,

PAMOKYMAI LIETUVOS KOMUNISTAMS
Praeitą savaitę užsienio spauda trum

pai pranešė apie Kremliaus pareikštą Lie
tuvos komunistinei valdžiai papeikimą, 
pradžioje paskelbtą Maskvos „Pravdoje“, 
o vėliau ir Vilniaus spaudoje.
l TSRS Aukščiausios tarybos prezidiu
mo nutarime buvo pasakyta, kad Lietu
vos komunistinė valdžia, vadovaudama 
vietinių liaudies deputatų tarybų („vie
tos savivaldybių“) veiklai, kai kada ne
patenkinamai vykdo Maskvos potvarkius. 
Lietuvos TSR Aukščiausios tarybos pre
zidiumas (pirmininkas A. Barkauskas) 
privalo saugoti, kad būtų įgyvendinti už
daviniai, nustatyti Sov. Sąjungos komu
nistų partijos centro komiteto 1985 m. ba
landžio ir liepos nutarimuose.

Maskva nepatenkinta, kad kai kuriuose 
Lietuvos miestuose ir rajonuose (apskri
tyse) yra ūkinės ir socialinės-kultūrinės 
veiklos trūkumų. Ne viskas daroma, kad 
stiprėtų darbo ir gamybinė drausmė, di
dėtų darbo našumas, būti; pasiekiami 
aukštesni galutiniai rezultatai.

Nepakankamas Tarybų poveikis 'įmo
nių ir organizacijų veiklai, kad gerėtų ga
minamos produkcijos kokybė, sumažėtų 
nuostoliai dėl broko, pravaikštų, prastovų, 
kurie iki šiol tebėra nemaži. Respublikoje 
neišgyvendinti atvejai, kai planai kore
guojami jų sumažinimo linkme, neįvyk
domi produkcijos tiekimo įsipareigojimai 
pagal sutartis. Lėtai diegiami į gamybą 
mokslo ir technikos laimėjimai. Tebėra 
aktuali sunkaus fizinio darbo sumažinimo 
problema. Ne visiškai įvykdyti grūdų ga
mybos, valstybinio mėsos supirkimo ke
tvertų penkmečio metų planai.

Atskiros miestų, rajonų, gyvenviečių 
Liaudies deputatų tarybos nesiima pakan
kamų priemonių gyvenamųjų namų staty
bai spartinti, kitoms socialinėms proble
moms išspręsti. Ne visiškai realizuojami 
aplinkos apsaugos, racionalaus gamtos iš
teklių naudojimo 'įstatymų reikalavimai ir 
šiais klausimais numatytos priemonės.

Nepašalinti rimti trūkumai darbe, ku
riuo siekiama stiprinti socialistinį teisėtu
mą ir teisėtvarką, likviduoti girtavimą ir 
alkoholizmą. Silpnai kovojama su nusi
kalstamumu, ypač nepilnamečių nusikals
tamumu.

Atsilieka nuo šiuolaikinių reikalavimų j

MANIFESTACIJOS PRANCŪZIJOJE
Gorbačiovo vizitas spalio 2-5 dienomis 

Paryžiuje iššaukė daugelį manifestacijų, 
smerkiančių sovietų komunistinę sistemą. 
Protesto manifestacijos buvo surengtos 
Paryžiuje, Marseilyje, Nicoje, Lyone, 
Strasburge, Grenoblyje ir kituose miestuo 
se. Laikraščiuose buvo daug straipsnių 
apie Sovietų Sąjungos gyvenimą, ekono
miką ir politiką. Buvo rengiamos paskai
tos ir platinamos informacijos apie sovie
tų okupuotus kraštus.

Paryžiuje, disidentų kultūrinėje, inte
lektualinėje ir moralinėje sostinėje, buvo 
net keletą manifestacijų prieš Gorbačio
vą. Notre Dame katedroje surengti maldų 
vakarai už persekiojamus krikščionis Ry
tų Europoje. Prieš kompartijos generali
niam sekretoriui atvažiuojant, prie Basti
lijos aikštės buvo protesto demonstracijos 
dėl suvaržymų žydams emigruoti iš So
vietų Sąjungos.

Vakare, prieš Gorbačiovui atvažiuojant, 
Trocadero aikštėje ir šalia esančioje aikš
telėje, kuri neseniai buvo pavadinta Žmo
gaus Teisių aikšte, susirinko 3000 žmonių 
išreikšti solidarumą Sovietų Sąjungos pa
vergtiems kraštams. Dar daug mūsų tau
tiečių tą vietą gerai prisimena, nes čia vy
ko Pasaulinė Paroda 1937 metais ir stovė
jo trijų nepriklausomų Baltijos kraštų pa
viljonas, kurį tuomet aplankė ir labai 
didelis skaičius lietuvių. Dabar čia, pro- 

kad ir du lietuviai, dabar gyvenantieji 
New Yorke, kurie 1970 m. Turkijoje pa
grobė sovietų lėktuvą ir nušovė palydo
vę, turėtų būti išduoti Sov. Sąjungai.

Sov. Sąjunga vis dar bando išlaisvinti 
tris sovietų diplomatus, kurie tebėra pa
grobti teroristų Beirute. TASS sako: 
„Tarptautinių santykių principai reika
lauja, kad vienodai būtų traktuojami vi
si tie, kurie piktais tikslais graso ar ati
ma gyvybę bet kurio krašto piliečiams“.

žektorių apšviestoje naktyje, prancūzai, 
lietuviai, latviai, estai, vengrai, rumunai, 
ukrainiečiai, afganai ir kitos sovietų pa
vergtos tautos vieningai reikalavo žmo
gaus ir tautų laisvo apsisprendimo teisių 
pripažinimo. Įspūdingas buvo pavergtų 
tautų vėliavų įnešimas, miniai keliant 
ovacijas.

Ant specialiai pastatytos estrados plevė
savo visų komunistų pavergtų kraštų vė
liavos. Prie mūsų trispalvės stovėjo Pary
žiaus lietuviai, pasipuošę tautiniais rūbais. 
Manifestacijos rengėjai, S.O.S. Droits de 
L'Homme, pakartotinai skelbė, kad pran
cūzai pagal seną tradiciją gina ir gins 
žmogaus teises, kai jos yra pažeidžiamos 
kur nors pasaulyje, ir laukia iš Gorbačio
vo taikos žesto, t.y. imtis tikrai vykdyti 
Helsinkio susitarimus.

Šalia estrados, ant didžiulės žmogaus 
muziejaus sienos, kuri virto milžinišku 
ekranu, buvo rodomi dokumentiniai fil
mai: apie sovietų žiaurumus Afganistane, 
apie koncentracijos stovyklą netoli Rygos 
h’ kankinius už žmogaus teises.

Lietuviai, kaip ir kitų kraštų atstovai, 
turėjo savo informacijos stalą, kur buvo 
galima 'įsigyti knygas bei brošiūras apie 
Lietuvą ir susipažinti su mūsų krašto pa
dėtim.
, Prie šios manifestacijos .organizavimo 
ir pasisekimo labai daug prisidėjo Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenės valdybos 
narys Ričardas Bačkis.

Prancūzų ir kitų kraštų spauda bei te
levizija skyrė daug dėmesio šiai manifes
tacijai. Visas Paryžius buvo išklijuotas 
atsišaukimais, reikalaujančiais žmogaus 
teisių pripažinimo.

Kai kurie laikraščiai pastebėjo, kad 
Gorbačiovui pasisekė suvienyti Prancū
zijoje visuomenės nuomonę prieš Sovietų 
Sąjungą, kaip Prancūzijos prezidentui 
dar niekad nėra pavykę suvienyti pran
cūzų.

Paryžius, 1985.X.7.

kai kurių vietinių Tarybų ir jų vykdomų
jų organų veiklos stilius ir metodai. Tary
bų sesijos, vykdomųjų komitetų ir nuo
latinių komisijų posėdžiai ne visur vyks
ta dalykiškai ir reikliai. Sprendimų pro
jektai retai svarstomi darbo kolektyvuo
se ir piliečių gyvenamosiose vietose. Ne 
visada patenkinamai organizuojamas pri
imtų sprendimų vykdymas ir jų vykdymo 
kontrolė.

Maskva reikalauja, kad Lietuvoje stro
piau būtų vykdomi partijos iškelti užda
viniai. Turi būti siekiama, kad vietiniai 
organai visiškai panaudotų savo įgalioji
mus ir imtųsi atsakomybės už ūkinės ir 
socialinės-kultūrinės veiklos rezultatus. 
Lietuvos valdžia turi sutelkti pastangas, 
kad respublikos ekonomika būtų greičiau 
pervesta į intensyvų vystymo kelią, kad 
toliau didėtų darbo našumas, gerėtų pro
dukcijos kokybė, būtų ekonomiškai nau
dojami energetikos, materialiniai, darbo 
ir finansiniai ištekliai. Visokeriopai prisi
dėti prie to, kad daugiau žemės ūkio pro
duktų būtų pagaminama piliečių asmeni
niuose pagalbiniuose ūkiuose.

Ypač rūpintis, kad būtų didinama liau
dies vartojamų prekių gamyba, plečia
mas jų asortimentas ir gerinama kokybė, 
būtų įvykdyti gyvenamųjų namų, kultū- 
rinių-buitinių objektų statybos planai, 
gerinamas gyventojų medicininis, preky
binis, transportinis, komunalinis ir kitų 
rūšių aptarnavimas, garantuota butų fon
do apsauga, parengtos 'įmonės ir gyvena
mosios vietovės žiemai.

Pabrėžtas būtinumas koncentruoti vie
tinių Tarybų, teisėsaugos organų pastan
gas užtikrinti, kad būtų nenukrypstamai 
laikomasi „socialistinio teisėtumo“ ir tei
sėtvarkos, ryžtingai kovojama su girtavi
mu ir alkoholizmu, atliekamas teisinis pi
liečių auklėjimas, imamasi profilaktinių 
priemonių, kurios užkirstų kelią teisės pa
žeidimams, ypač nepilnamečių tarpe.

Maskva reikalauja, kad Lietuvoje būtų 
„pagerintas gyventojų auklėjimo darbas“, 
panaudojant visas galimybes. Nuosekliai 
realizuoti bendrojo lavinimo ir profesinių 
mokyklų reformos reikalavimus.

Toliau gerinti Tarybų ir jų organų vei
klos stilių ir metodus. Tobulinti sesijų, 
vykdomųjų komitetų ir nuolatinių komi-

sijų posėdžių darbą. Skiepyti tarybiniams 
darbuotojams didelės atsakomybės jaus
mą, didinti jų kompetentingumą, skatinti 
iniciatyvą ir kūrybinį požiūrį į darbą, 
siekti žodžių ir darbų vienybės. Ryžtingai 
'šalinti formalizmo ir biurokratizmo, abe
jingumo žmonių reikmėms ir poreikiams 
apraiškas“.

Ankstyvesniais metais Sov. Sąjungoje 
tokius pamokymus skelbdavo komunistų 
partijos centro komitetas. Matydama gy
ventojų pasyvumą, dabar Maskva imasi 
stiprinti ryšius su gyventojais per vieti
nės valdžios organus, bandydama įtraukti 
piliečius, kad greičiau nugalėjus krašto 
ūkio atsilikimą ir sustiprinus valstybinę 
ir darbo drausmę.

NAUJAS JAV LB KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS

Naujuoju JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininku trejų metų 
kadencijai išrinktas Algimantas S. Ge
čys. Rinkimai vyko JAV LB XI-sios tary
bos pirmosios sesijos rugsėjo 21-22 De
troite metu.

Prieš balsavimus A.S. Gečys pareiškė, 
kad jo išrinkimo atveju jis pirmininko 
pareigomis dalysis su Vytautu Volertu: 
pirmą pusę kadencijos pirmininkaus Ge
čys, o antrą pusę — Volertas.

Per tuos pusantrų metų, kai vadovaus 
vienas, antras bus jo artimu pavaduotoju.

Išrinkti ir kiti JAV LB organai, jų tar
pe ir XI tarybos prezidiumas: Algis Ru
gienius (pirmininkas), Zina Dresliūtė, Al
fonsas Dzikas, Dalia Kavaliūnaitė ir Vai
va Vėbraitė-Gust (nariai).

Sesija priėmė naujų nutarimų, kaip, 
pvz., LB veiklą išplėsti lietuviškai1 nekal
bančiuose JAV lietuviuose.

PENKTASIS LMK SIMPOZIUMAS

JAV-se sparčiai vyksta pasiruošimai 
Penktajam Lietuvių Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumui Čikagoje lapkričio mėnesio 
pradžioje. Tokie simpoziumai yra rengia
mi kas ketveri metai. Jų tikslas — subur
ti viso pasaulio lietuvius kūrybos ir moks
lo darbuotojus žinių pasikeitimui, tarpu
savio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su 
lietuvių visuomene.

Į šiais metais rengiamą simpoziumą jau 
įsirašė rekordinis dalyvių skaičius, iš vi
so 230 mokslo ir kūrybos darbuotojų.

Penktojo simpoziumo programoje nu
matomos 39-nios tematinės sesijos.

Simpoziumo rėmuose vyks Lituanisti
kos Instituto suvažiavimas, įvairios paro
dos.

Bus taip pat surengtas literatūros ir 
muzikos vakaras.

NAUJAS PRANCIŠKONŲ 
PROVINCIJOLAS

Kunigas Placidas Barius yra išrinktas 
naujuoju lietuvių pranciškonų provincijo
lu. Jis yra 65 metų amžiaus, į pranciško
nų vienuoliją įstojo nepriklausomoje Lie
tuvoje 1936 metais, kunigu buvo įšventin
tas 1943 metais, po Antrojo pasaulinio ka
re pabaigos kapelionavo Vakarų Vokieti
joje, 1948 metais persikėlė į Šiaurės Ame
riką, ‘įsijungdamas į sielovadinį darbą 
Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Paskutiniu metu dirbo Brooklyno 
lietuvių pranciškonų vienuolyne. Naujojo 
provincijolo ir jo bendradarbių rinkimai 
įvyko neseniai Kennebunkporte sušauk
tos lietuvių pranciškonų provincijos na
rių kapitulos metu. Viceprovincijolu buvo 
išrinktas kunigas Augustinas Simanavi
čius iš Toronto, tarėjais — kunigai Jurgis 
Gailiušis, Bernardinas Grauslys, Pranciš
kus Gedgaudas ir Antanas Prakapas.

MIRĖ DR. VYTAUTAS ČEPAS

Po ilgos ir sunkios ligos š.m. rugpjūčio 
19 d. mirė dr. Vytautas Čepas, Elon Col
lege, N.C., sulaukęs 74 metų amžiaus.

Velionis buvo baigęs teisės mokslus, 
bendradarbiavo spaudoje teisiniais klau
simais, Nepr. Lietuvoje ėjo ‘įvairias aukš
tas pareigas. 1945 m. LSB Vyr. skautinin
kas, 1953 m. LSS tarybos pirmininkas.

Dr. V.K. Čepas yra trumpą laiką reda
gavęs „Europos Lietuvį.

UETUVŪji
Kova su girtavimu

Įmonėse, 'įstaigose, organizacijose ir jų 
struktūriniuose padaliniuose sudaromos 
kovos su girtavimu komisijos. Jų nuosta
tų pirmajame straipsnyje sakoma:

„Kovos su girtavimu komisijos turi ak
tyviai padėti išgyvendinti girtavimą ir 
sudaryti nepakantų požiūrį į bet kokius 
jo pasireiškimus.

„Kovos su girtavimu komisijų pagrindi
niai uždaviniai yra rengti ir įgyvendinti 
priemones, padedančias užkirsti kelią 
girtavimui tarp įmonių, 'įstaigų, organi
zacijų darbuotojų, auklėti piliečius įtiki
nėjimo ir visuomeninio poveikio priemonė 
mis“.
Lietuvos komanda — pirma

Nikolajeve įvyko TSRS jojimo čempio
nato komandinis konkūras. Aukso meda
lius laimėjo Lietuvos raiteliai Z. šarka, 
R. Babrauskas, E. Klimovas ir R. Udrakis. 
Kliūčių aukštis siekė 160 cm. Ukrainos ko
manda liko antroje vietoje. Tai jau tre
čioji iš eilės mūsų jojikų pergalė per to
kio rango varžybas.

Prieš keletą metų Šarka dalyvavo tarp
tautinėse jojimo rungtynėse Anglijoje, ta
čiau, atrodo, kad Vakaruose šis sportas 
yra pasiekęs daug geresnių rezultatų — 
kliūtys kartais siekia net 2 m ir 20 cm. 
„Žalgiris“ pirmauja

Kuibyševe ir Tbilisyje baigėsi TSRS 
vyrų krepšinio čempionato pirmasis tu
ras, kuriame dalyvavo 12 komandų. Kau
no „Žalgiris“ yra pirmoje vietoje, Vilniaus 
„Statyba“ — penktoje. Sekantis čempiona
to turas prasidės Vilniuje ir Rygoje spa
lio 20 d. „Statyba“ rungtyniaus Vilniaus 
sporto rūmuose. „Žalgiris“ — Rygoje. 
Daug gaisrų

Per šių metų pusmetį kaimo gyventojų 
asmeniniuose pastatuose kilo 492 gaisrai, 
padarę nuostolio daugiau kaip už pusę 
milijono rublių. Sudegė beveik 400 šimtai 
pastatų, tarp jų 130 gyvenamųjų namų.

Gaisrų skaičius šiemet padidėjo net 19 
rajonų. Ypač daug gaisrų kyla dėl elek
tros įrengimų blogos instaliacijos, dėl ne
tvarkingų apšildymo įrengimų. 
Hidroakumuliacinė elektrinė

Jau praėjo a'štuoneri metai, kai prasidė
jo paruošiamieji darbai Kaišiadorių hi- 
droakumuliacinės elektrinės gamybinės 
bazės statybai. Numatoma, kad už dviejų 
metų sujudės pirmosios turbinos rotorius, 
o ateinančio penkmečio pabaigoje jų suk
sis jau astuoni — elektrinė dirbs visu pa
jėgumu. Tai bus pirmoji tokios rūšies 
elektrinė Lietuvoje.
Kai kurios kainos

Automobilis „Žiguli“ — 7260 rb, magne
tofonas „Jupiter“ — 620 rb, skalbimo ma
šina „čaika“ — 145 rb, dviratis „Ereliu
kas“ — 48 rb, sudedamas dviratis — 82 
rb, siuvamoji mašina — 67 rb, radijo im
tuvas „Okean“ — 135 rb, moteriškos odi
nės pirštinės — 12 rb, dulkių siurblys 
„Ural“ — 59 rb, šaldytuvas „ZIL“ — 370 
rb, spalvotas televizorius „Rubin“ — 665 
rb, fotoaparatas „Zenit“ — 100 rb, mote
riškas laikrodėlis „Čaika“ — 36 rb. 
Netvarka restorane

Kapsukietis A. Iškauskas „Tiesai“ rašė, 
kad „Draugystės“ restorane yra netvar
kos.

Kapsuko miesto vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas V. Jakelaitis re
dakcijai pranešė, jog, tikrinant skaitytojo 
nurodytus faktus, rūbinėje rasti paslėpti 
keli buteliai degtinės.

Rūbininkui V. Paltanavičiui ir durinin
kui J. Menkauskui pareikšti griežti papei
kimai ir neišmokėta premija.
Bauda spekuliantei

Panemunės rajono liaudies teismas 
Vandą Latvienę už smulkią spekuliaciją 
alkoholiniais gėrimais nubaudė 50 rb bau
da.

MIRUSIEJI KUNIGAI
Rugsėjo 19 d. mirė Kauno arkivyskupi

jos Karmėlavos klebonas kun. Benediktas 
Povilanskis, gim. 1903 m. Kunigu įšven
tintas Kaune 1927 m. Palaidotas Karmė
lavoje rugsėjo 21 d.

Gauta žinių, kad žuvo kun. Kazimieras 
Sirūnas, Kužių klebonas, gim. 1906 m. Ku
nigu įšventintas 1930 m. Kaune. Studija
vo Vytauto D. universitete ir įsigijo teolo
gijos licenciatą. Kapelionavo Kauno kalė
jime ir įvairiose gimnazijose, bendradar
biavo spaudoje.
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PAGERBTAS DR. V. DAMBRAVA
VISUOTINIS VENESUELOS

Tautos Šventės (rugsėjo 8) proga, su
šauktasis Devynioliktasis Venesuelos Lie
tuvių Bendruomenės Narių Suvažiavimas 
įvertino dr. Vytauto Dambravos atliktą 
darbą, už nuopelnus suteikdamas „Ben
druomenės Garbės Pirmininko vardą su 
teise sprendžiamuoju balsu dalyvauti vi
soje jos veikloje“. Nutarimas padarytas 
vienbalsiai Maracay mieste sušauktame 
suvažiavime, kuriame dalyvavo apie 150 
asmenų.

Siūlymas buvo padarytas daugelio Ben
druomenės narių rištu.

Garbės pirmininko vardas suteiktas už 
sekančius nuopelnus:

1) Už išvystymą Venesuelos Lietuvių 
Bendruomenėje palyginimo neturinčios 
veiklos Bendruomenės ir Lietuvos vardui 
kelti savųjų ir kitataučių tarpe; 2) Dr. 
Dambravos išvystytoji spaudos (ir tele
vizijos) akcija nei skaičiais nei efektyvu
mu neturi palyginimo visoje Venesuelos 
Lietuvių Bendruomenės istorijoje. Tai yra

DRAUGO ROMANO

KONKURSAS
Dienraštis „Draugas“ skelbia tris

dešimt penktąjį romano konkursą 
šiomis sąlygomis:

1. Romano autorius laisvai pasi
renka kūriniui siužetą.

2. Kūrinys 'turi 1 būti pasirašytas 
slapyvardžiu, o atskirame voke įra
šyta tikroji pavardė, slapyvardis, kū
rinio pavadinimas, autoriaus adresas 
ir telefonas.

3. Romanas ar kitoks dailiojo žo
džio kūrinys turi būti bent 200 spau
dos puslapių.

4. Pirmosios laidos teises autorius 
gavęs premiją, perleidžia „Draugo“ re
dakcijai spausdinti atkarpoje, leisti 
atskira knyga ar panaudoti abu atve
jus.

5. Neradus tinkamo premijai ro
mano žiuri komisija gali premijos ne
skinti. „Draugo“ redakcija tuo atveju 
tariasi su autoriumi, kurį ji pasirenka, 
atskirai dėl spausdinimo atkarpoje, 
išleidimo atskira knyga ir honoraro.

6. Rankraščiai Isiunčiami iki 1985 
m. lapkričio 1 d. (pašto antspaudas) 
šiuo adresu: Romano konkurso komi
sija, 4545 West 63 rd St., Chicago, Ill. 
60629.

7. Už geriausią romaną skiriama 
3000 dol. premija.

8. Nepanaudotus ir nepremijuotus 
rankraščius redakcija grąžina tik au
toriams atsiliepus (slapyvardžiu ar ti
kra pavarde) ir nurodant adresą, ku
riuo kūrinį siųsti.

Žiuri komisija bus paskelbta vėliau.

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

visų viešai pripažinta. Visa tai daro di
delę garbę VL Bendruomenei; 3) Dr. 
Dambrava atnaujino Barųuisimeto ir Ma
racaibo apylinkes, kurios dabar gerai 
veikia, ir suartino jaunimą su suaugu
siais bendram, našiam darbui. (Suvažia
vime Lietuvių Jaunimo Sąjungos Pirmi
ninkas Aras Mažeika tuo faktu didžiavo
si pabrėždamas, kad tokio darnaus veiki
mo tarp jaunimo ir suaugusių, jo žiniom 
kitur nesą); 4) Dr. Dambrava puikiai re
prezentavo Bendruomenę kitose pavergtų 
kraštų bendruomenėse ir venesueliečių 
tarpe, vyriausybės sluoksnių neišskiriant. 
Pavergtoms tautoms jis buvo nuolatinis 
ju vadas patarėjas ir visuomet sektinas 
veiklos pavyzdys, ką jie įvertindami yra 
viešai pripažinę; Galiausiai jis buvo spiri-

LIETUVOS DELEGACIJA
43-ME TARPTAUTINIAME EUCHARISTIJOS KONGRESE 

NAIROBI

Eucharistinis kultas K. Bažnyčios gy
venime užima centrinę vietą: Bažnyčia 
visą laiką stengėsi, kad Eucharistija arba 
Šv. Sakramentas būtų tikinčiųjų garbina
mas ne tik privačiai, bet ir viešai. Tam 
tikslui yra rengiamos ne tik privačios, 
bet ir viešos Švč. Sakramento adoracijos, 
procesijos, tautiniai ir net tarptautiniai 
eucharistiniai kongresai.

Tarptautiniuose eucharistiniuose kon
gresuose paprastai dalyvauja daugybė ti
kinčiųjų iš įvairių pasaulio kraštų ir kon
tinentų. šios rūšies eucharistinių kon
gresų jau yra buvę 43. Pirmasis Eucharis
tinis tarptautinio masto kongresas yra įvy 
kęs Lille mieste (Prancūzijoje) 1881 m.

Tarptautiniame Eucharistiniame Kon
grese Nairobi (Kenijoje) dalyvavo dele
gacija iš Lietuvos. Ją sudarė:

J.E. vysk. Juozas Preikšas, J.E. Arkiv. 
L. Povilonio augziliaras, Delegacijos va
dovas, Kun. Julius Baltušis, Kalvarijos 
klebonas ir Vilniaus arkiv. Kunigų Tary
bos konsultorius, Kun. Antanas Bitvins- 
kas, Kauno arkiv. kurijos kancleris, Kan. 
Kazimieras Gaščiūnas, Plungės klebonas 
ir dekanas (Telšių vysk.), Kan. Jonas Jo
nys, Kaišiadorių kurijos kancleris, Kun. 
Jonas Juodelis, Panevėžio kurijos kanc
leris ir šv. Petro ir šv. Povilo klebonas, 
Kun. Vytautas Vaičiūnas, Kauno arkiv. 
Tarpdiecezinės Kunigų Seminarijos vice- 
rektorius.

Lietuvos delegacija atskrido į Nairobi 
penktadienį — rugpjūčio 9 d. vakare. Ją 
Nairobi aerouoste pasitiko Nairobi arki
vyskupijos kardinolas Maurice Otunga, 
Apaštalinės Nunciatūros atstovas ir prel. 
A.J. Bačkis. Visi Delegacijos nariai buvo 
apgyvendinti šv. Tomo Akviniečio vietos 

tus movens ir Venesuelos Lietuvių Kata
likų Misijoje, eidamas, Misijos vadovo 
prašymu, Misijos Globėjo pareigas.

Suvažiavimas pabrėžė, kad visame ka
me dr. Vytautui Dambravai rūpėjo krikš- 
čioniškai-tautinis veiklos pobūdis. Pripa
žino ir tai, kad jeigu Venesuelos Lietuvių 
„Bendruomenė yra aukštai iškilus pasau
lio lietuviu bendruomenių tarpe — dau
giausia Jam asmeniškai priklauso nuopel
nas už jo idealistinę dvasią, rezistencinį 
veiklos pobūdį, nepaprastą darbštumą ir 
net finansinę paramą“.

Tautos šventes proga pamaldas atlaikė 
K Sao Paulo atvykęs salezietis kunigas Pe
tras Urbaitis. Minėjime kalbėjo mokyto
jas Juozas Zavadzkas iš Valencijos. Į nau
ją Krašto Valdybą išrinktas prekybinin
kas Henrikas Gavorskas iš Maracay pir
mininku, o Vytautas Korsakas iš Mara- 
caybo — vicepirmininku. Suvažiavimas 
baigtas jaukiomis vaišėmis.

Julius Vaisiūnas

kunigų Seminarijoje, kurioje jau buvo 
apie 100 kitų kongreso svečių: kardinolų, 
vyskupų ir kunigų iš 'įvairių pasaulio 
kraštų. Tai rami ir nuošali vieta apie 12 
km. nuo miesto centro.

43-sis Tarptautinis Eucharistinis Kon
gresas Nairobi prasidėjo sekmadienį — 
rugpjūčio 11 d. ir baigėsi sekantį sekma
dienį — rugpjūčio 18 d. Kongresas buvo 
pradėtas iškilmingomis šv. Mišiomis, ku
rias laikė specialus popiežiaus atstovas- 
legatas Karachi kard. Joseph Cordeiro, 
kartu koncelebruojant visiems Kongrese 
dalyvavusiems dvasiškiams. Lietuvos De
legacija jau nuo pat pirmos dienos stro
piai dalyvavo rengiamose pamaldose ir 
kartu koncelebruodavo iškilmingose šv. 
Mišiose.

Kongreso pagrindinė tema: „Eucharis
tija ir krikščioniškoji šeima“. O kiekvie
na Kongreso savaitės diena turėjo dar sa
vo atskirą dienos temą ir tai progai pri
taikytas maldas bei intencijas.

Lietuvos Delegacija patyrė daug nuošir
dumo ne tik iš kitų Delegacijų, bet ir iš 
vietos ir užsienio Kongreso dalyvių. Jie 
visi parodė ypatingą dėmesį ir supratimą 
esamai Lietuvos Bažnyčios padėčiai. Taip 
pat ir tarptautinė spauda palankiai pami
nėjo Lietuvos Delegacijos dalyvavimą 
Kongrese. Tuo labiau, kad kiti komunistų 
pavergti kraštai nebuvo atsiuntę jokios 
oficialios delegacijos.

NAUJA REDAKTORĖ
Penkerius metus redagavęs „Mūsų Vy

tį“, v.s. Juozas Toliušis atsisveikino. Nuo 
sekančio numerio žurnalo vairą perima 
fil. Vilija Vakarytė.

SKAMBA VARPAI
Telšių vyskupas Antanas Vaičius lie

pos 13 dieną Kretingoje pašventino tris 
didelius varpus, kuriuos Kretingos baž
nyčiai pagamino pats klebonas dekanas 
kunigas Bronius Burneikis. Jis pats išsi
rūpino valdžios leidimą, pasistatė liejy
klą, pats liejo. Buvo nuvykęs į Rytų Vo
kietiją pažiūrėti, kaip toks darbas atlie
kamas. Viskas gerai pasisekė. Varpai 
gražiai skamba. Rugpjūčio pradžioje jie 
buvo 'įkelti į Kretingos bažnyčios bokštą.

Liepos 13-14 (dienomis vyskupas Vai
čius Kretingoje suteikė Sutvirtinimo sak
ramentą. Buvo sutvirtinti 1.300 vaikų ir 
jaunuolių. Palyginti nedaug, nes Sutvirti
nimas Kretingoje buvo teikiamas ir per
nai. Liepos ir rugpjūčio mėn. sekmadie
niais Sutvirtinimo sakramentas buvo tei
kiamas įvairiose Telšių vyskupijos para
pijose: Šilalėje, Mažeikiuose, Telšiuose ir 
kitur. Telšiuose Sutvirtinimo sakramen
tas buvo teikiamas du kartus. Vien pasku
tinį rugpjūčio sekmadienį Telšiuose su
tvirtinti apie penki šimtai asmenų. Toks 
skaičius buvo pavėlavusių, kurie ankstes
niais sekmadieniais negalėjo priimti Su
tvirtinimo sakramentą priėmė Mažeikiuo
se: vien šeštadienio vakare sutvirtino apie 
tūkstantį vaikų... Iš Telšių vyskupijos 
šiemet 'į Kauno Kunigų Seminariją buvo 
priimti aštuoni jaunuoliai. Tikimasi, kad 
bus priimti dar kiti du. Neturime žinių, 
ar šie kandidatai galėjo įstoti į Seminari
ją. Telšių vyskupijoje yra skaudžiausiai 
jaučiamas kunigų trūkumas. Jau apie 60 
parapijų čia neturi savo kunigo.

Šiluvos atlaiduose rugsėjo 8-15 dieno
mis, kaip kasmet, dalyvavo didelė minia

Lituanicos sukaktis
„LITUANICOS“ sporto klubas yra vie

nas seniausių futbolo klubų Chicagoje, 
įsteigtas 1951 metais. Ši pelno nesiekianti 
sportinė organizacija yra užregistruota 
Illinois valstijoj. Organizacijos tikslas yra 
ugdyti sportiškumą jaunime, ypatingai 
europietiško futbolo mintį. Klubo veikla 
apima visą Chicagą ir jos apylinkes, kon
centruojantis Marquette Parko kolonijoje.

LITHS sporto klubo šeimoje šiuo metu 
žaidžia vyrų, moterų, veteranų ir keletą 
jaunių komandų. Klubo eilėse galima ma
tyti daug pavardžių ne tik i'š Marquette 
Parko, bet ir visos Chicagos bei apylinkių. 
Vienas svarbiausių šio klubo tikslų buvo, 
yra ir bus pritraukti mūsų jaunimą į šio 
klubo veiklą, įdiegiant jam nuo pat jaunų 
dienų sportui, ypatingai europietiško fut
bolo žaidimo menui.

Žinoma, kaip ir visos programos, taip ir 
ši reikalinga tam tikrų finansinių įsipa
reigojimų, kuriuos jau eilę metų nėša klu
bo valdyba. Priedo, mūsų išlaidos susidaro 
futbolo lygos pirmenybėse, turnyruose,

tikinčiųjų. Paskutinę atlaidų dieną daly
vavo visi Lietuvos vyskupai, kurie kon- 
celebravo iškilmingas šv. Mišias. Rugsė
jo 11 dieną buvo švenčiama blaivybės die
na. šv. Mišias koncelebravo apie 40 ku
nigų, vadovaujant kanauninkui Broniui 
Antanaičiui. (V.R.)

KRONIKA VOKIEČIŲ KALBA

Koenigsteine, V. Vokietijoje, veikiantis 
Baltų Institutas savo leidinių serijoje iš
leido Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos rinkiriį vokiečių kalba. Leidinys api
ma į vokiečių kalbą išverstus šešis Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos nume
rius, nuo 47-ojo ligi 52-ojo imtinai. Kny
gos įžangoje vokiškai kalbantys skaity
tojai yra trumpai supažindinami su Kro
nikos atsiradimo aplinkybėmis ir jos už
sibrėžtu tikslu — informuoti apie Lietu
vos katalikų Bažnyčios padėtį, pateikti 
konkrečius faktus apie religinės laisvės 
varžymus Lietuvoje ir apie tikinčiųjų pa
stangas ginant savo teises, kurias garan
tuoja sovietinė Konstitucija.

KNYGA APIE TREMTĮ

JAV-se iš spaudos išėjo dar viena atsi
minimų knyga apie lietuvių tremtį Sibi
re. Tai „Kryželiai Arktikoje“, antrine an
trašte „Suėmimai ir gyvenimas bolševikų 
rojuje“. Knygos autorė Matilda Strimai
ty tė-Mėlienė. Išleido Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinė Chicagoje.

tiek aikštėse ar žiemą salėse, tiek draugiš 
koše rungtynėse su svečiais iš kitų mies
tų ar net kitų valstybių.
Norėdami atžymėti 35 metų mūsų veiklos 

sukaktį, LITHS sporto klubas rengia ban
ketą, kuris įvyks lapkričio 30 dieną Cha- 
teau-Bu-Sche patalpose — adresas: 115-ta 
ir Cicero Avenue, Alsip, Illinois, šiam ne
eiliniam įvykiui atžymėti bus išleista su
venyrinė banketo programa, apimanti ne 
tik banketo eigą, bet ir klubo veiklą nuo 
jo įsteigimo prieš 35-rius metus.

Mes labai norėtume matyti Jus mūsų 
rėmėjų eilėse. Būtų labai malonu priimti 
i) Jūsų skelbimą ar sveikinimą, kuris bū
tų išspausdintas mūsų programoje. Banke 
tas ateis ir praeis, bet ši suvenyrinė pro
grama pasklis ne tik banketo dalyvių tar
pe, bet ir kitur. Su šia mokesčių atlei
džiama auka Jus įgalinsit mus ir toliau 
puoselėti LITHS sporto klubo užsibrėžtą 
kelią.

Bruno Trapikas, pirmininkas
Emilija Bosikis, sekretorė

GYVAS
Aš norėčiau prikelti nors vieną senelį 
Iš kapų milžinų
Ir išgirsti nors vieną, bet gyvą žodelį
Iš senųjų laikų!

Maironis

Lietuvių kultūrinis ir tautinis atgimi
mas nebuvo pavienis, atskiras reiškinys 
Vidurio ir Rytų Europoje. XIX amžius 
yra vadinamas Tautų pavasariu. Sąjūdis 
Lietuvoje prasidėjo kiek vėliau ir vyko 
sunkesnėmis sąlygomis negu kituose Tau
tų pavasario žadinamuose kraštuose, šios 
aplinkybės, ypač gi nepalyginamai sun
kesnės sąlygos tapo specifišku lietuvių 
tautinio atgimimo vertinimo ir nagrinė
jimo požiūriu.
„Jau slavai sukilo. Nuo Juodmario krašto 
Pavasaris eina Karpatų
kalnais“ — šaukia poetas (Maironis)
„Po Lietuvą — žiema. Nei žodžio, nei

rašto 
Neleidžia erelis, suspaudęs sparnais.
Petys gi į petĮ, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję i darbą už mylimą šalį. 
Prikelkime Lietuvą mūsų!“

Štai padėties vaizdas. Poeto šaukimas, 
ankstesnių šauklių balsai buvo karštai 
priimti liaudiškos lietuvių visuomenės. 
Lietuvos prisikėlimas nepriklausomam, 
savarankiškam gyvenimui prisikėlusių 
kraštų tarpe buvo savotišku fenomenu. Iš
tautėję aukštesnieji tautos sluoksniai, be 
savosios aukštesnio lygio kultūros gyvavi
mo, trijų erelių priešinimasis lietuvių tau
tos atgimimui, be žodžio ir rašto laisvės! 
Jokia kita iš kylančių laisvam gyvenimui 
tautų nepatyrė tokio smūgio, kaip ilgame
tis ir griežtas spaudos draudimas lietu
viams. Ir tas išimtinis pasipriešinimo pa
vyzdys! Kuri iš atgimstančių tautų nau-

ŽODIS
do j o tokią kovos priemonę, kaip knygne
šystė, kuri turėjo savo didvyrius-knygne- 
šius? Lietuviškas žodis „knygnešys“ neiš
verčiamas tiesiogiai į lenkų bei kitas sla
vų kalbas, ir latviai, ir estai bei suomiai 
jų kalbose tokio termino neturi. Minint 
lietuvių spaudos draudimą, skaitant to lai 
kotarpio 'įvykius istorijos puslapiuose, gro 
žinę literatūrą, prisiminimus, iš apmąsty
mų apie to meto įvykius, procesus ir žmo
nes, iškyla klausimai, į kuriuos, tiesa, 
turime aiškius atsakymus, bet yra ir to
kių klausimų, kuriems galimi tik hipoteti
niai atsakymai. Galvojame, kodėl lietu
viams teko nuo caro valdžios sunkiausia 
našta. Iš kur neseniai atgimstančioje tau
toje atsirado tiek jėgų priešintis, tiek ryž
to, atkaklumo, sumanumo? Iš kur ir kaip 
atsirado tiek nepamirštamų pavardžių, 
šlovingai žyminčių aną lietuvių kultūrinio 
ir tautinio sąjūdžio tarpsnį? Klausimas: 
kiek žalos padarė spaudos draudimas, o 
gal iš to būta ir naudos tautiniam sąmo
nėjimui, brendimui kurti savo nepriklau
somą tautinę ir valstybinę buitį?

Tikriausiai buvo jau nemaža akademi
nių paskaitų, yra vartoma „Lietuvos isto
rija“, siekiama mokslinių istorinių darbų, 
pasiskaitoma pasirinktos grožinės litera
tūros (Tumo-Vaižganto „Pragiedruliai“, 
Putino-Mykolaičio „Sukilėliai“, F. Slieso- 
riūno „1830-1831 metų sukilimas Lietuvo
je“ knygos apie knygnešius). Siekiama 
dviejų sukilimų todėl, kad jie turėjo Lie
tuvoje ir ryškaus socialinio pobūdžio. 
Galbūt buvo tai viena iš priežasčių, dėl 
kurių caro imperija siekė pirmiausia susi
doroti su lietuviais.

Jerzy Ochmanski savo „Historia Litwy“ 
(II leidinys, 1982 m.) išsamiai nušviečia 
lietuvių spaudos draudimo laikotarpį 
(pusi. 228-255) ir gerai pasitarnauja, pa

teikdamas statistinius duomenis (247 
pusi.).

Gyvas žodis praeities pažinimui ir per
gyvenimui turi didelės reikšmės.

Iš Vilniaus pasiekė mus arch. Vytauto 
Žemkalnio-Landsbergio pasakojimai. Gar
bingam Senjorui š.m. kovo 10 dieną su
kako 92 metai. Prisiminėm arch. V. Žem- 
kaln'į ir geriau pažinome, ruošdamiesi Da
riaus ir Girėno žygio 50-mečio minėjimui, 
ir per pačias minėjimo iškilmes prie di
dvyrių paminklo Pščelnike (buvo skaity
tas jo raštas iškilmių dalyviams). Pami
nėjome jo 90-metį „Aušros“ puslapiuose 
(Nr. 3/83 — S. Sajausko straipsnis).

Kilęs iš nusipelniusios lietuvių kultūrai 
šeimos. Pravartu apie Landsbergius, visų 
pirma apie įžymų teatro veikėją ir dram- 
turgą Gabrielių Landsbergį-žemkalnį, pa
siskaityti Mažojoje lietuviškoje tarybinė
je enciklopedijoje, II t. (K-P).

Pasiklausykime Vytauto Žemkalnio- 
Landsbergio žodžio iš dviejų jo laiškų. 
Laiškas pirmas, datuotas 84.09.80.

(—) Šiemet tinka kiek prisiminti lietu
vių spaudos draudimą ir to draudimo at
šaukimo datas — atitinkamai 120-80 me
tų, taip pat knygnešių kovą už šviesesnę 
liaudies ateitį. Čia papasakosiu apie kny
gnešius, kuriuos man teko matyti, jų go
das girdėti ir šalia jų gyventi. 1984 metų 
birželio 15 dieną suėjo lygiai 84 metai, kai 
mano tėvas Gabrielius Landsbergis, d-ro 
Liudo Vaineikio kviečiamas, su manim 
(buvau aštuonerių metų bernaitis) ir ma
no vyresniąja seserimi Sofija atvyko trau
kiniu iš Maskvos 'į Liepoją, iš kur jau tu
rėjom arkliais vykti Palangon vasaros 
atostogų. Liepojoje sužinojome, kad d-ras 
L. Vaineikis areštuotas. Netrukus į Liepo
ją atvyko ir daktaro žmona Stasė Vainei
kienė. Susipažinusi su mano tėvu, patarė 
jam nedelsiant grįžti Maskvon, nes knyg
nešių namuose vyksta kratos ir areštai. 
Jau areštuoti d-ras Janušis, studentai 
Mongirdas ir Janulaitis, telegrafistas Jo

nas Ambrozaitis. Kratų ir areštų iniciato
rius ir vykdytojas buvo Liepojos miesto 
žandarmerijos viršininkas rotmistras Von- 
siackis. Tėvas delsė išvykti, nes norėjo pa 
dėti S. Vaineikienei juridiniais patari
mais ir suredaguoti raštus į aukščiausias 
valdžios instancijas Peterburge, taip pat 
pagalbos reikalu parašyti laiškus Mask
von, kur būta d-ro Vaineikio gerų įtakin
gų bičiulių. Kas rišo Liudą Vaineikį su 
Maskva? L. Vaineikis — buvęs Maskvos 
universiteto studentas, aktyvus knygne
šys, kurį laiką buvo Maskvos universiteto 
lietuvių studentų draugijos pirmininku, 
1895 m. suimtas už lietuviškos spaudos 
platinimą ir 1896 m. pašalintas iš univer
siteto, ištremtas trejiems metams iš Lie
tuvos. Eksternu baigęs mokslus Kazanės 
universitete, 1897 m. apsigyveno Palan
goje, kuri, kaip žinoma, tada priklausė 
Kurlandijos administracijai, o ne vadina
mam šiaurės vakarų kraštui, apėmusiam 
Lietuvą ir Baltarusijos dalį. Anais laikais 
Maskvos vicegubernatorius buvo liberalus 
aukštos erudicijos žmogus, literatų bičiu
lis kunigaikštis Baratinskis. Poetas J. Bal
trušaitis jį gerai pažinojo, dažnai lankė. 
Baltrušaičio dėka su Baratinskiu susipa
žino ir pas jį dažnai lankėsi studentai me
dikai Liudas Vaineikis ir Jeronimas Ra
lys, vėliau ir mano tėvas Gabrielius 
Landsbergis. Daug kartų Baratinskis bu
vo sėkmingai užtaręs mūsų studentus, per 
riaušes pakliuvusius į Butirkų kalėjimą. 
Verta čia paminėti, kad 1894 metais, kai 
mano tėvas turėjo persikelti iš Lietuvos 
su savo gausia devynių asmenų šeima 'į 
Maskvą (materialinė padėtis buvo labai 
sunki), jis Baratinskio užtarimu 1895 m. 
gavo labai gerą tarnybą — I-sios Maskvos 
miesto ligoninės užvaizdo, su dideliu bu
tu ir t.t., o 1902 m., atsidūrus tėvui trem
tyje, Baratinskis išsirūpino man stipendi
ją Maskvos devintoje Miedviednikovo 
gimnazijoje. Mūsų ir šeimos buvo pažįsta
mos. Dar turiu mažosios Baratinskajos 

nuotrauką — ji draugavo su mano seseri
mis.

Vos parvykę iš Liepojos Maskvon, suži
nojome, kad rotmistras Vonsiackis už ky
šius paleidžia suimtuosius iš kalėjimo. 
Bandė taip veikti ir Stasė Vaineikienė. Jos 
tėvas tam reikalui davęs 500 rb. Vonsiac
kis kyšį paėmė ir pažadėjo Vaineikį iš 
Liepojos kalėjimo paleisti, tačiau tai bu
vo žiauri apgavystė. Liudas Vaineikis iš 
Liepojos kalėjimo buvo perkeltas į Min
taujos kalėjimą, o jau iš Mintaujos — į 
Maskvos Butirkų kalėjimą. Rotmistras 
Vonsiackis laikė Vaineikį didžiausiu nusi
kaltėliu knygnešių byloje. Liudas Vainei
kis, iškalėjęs dvejus metus, 1902 m. bu
vo ištremtas penkeriems metams į Irkuts
ką. Lietuvon grįžo 1905 m.

Vis dėlto ir Vonsiackio „žygdarbiai“ pa
siekė Peterburgą — jį iškėlė į Lenkiją, 
kur netrukus buvo revoliucionierių nu
žudytas.

Antras laiškas, be datos — gautas 1984 
m. XII. 2 dieną. (...) „Sunkaus tai būta 
ir mūsų šeimai laikotarpio — grėsmė ma
no tėvui artėjo, ir netrukus įvyko pirmo
ji didžioji krata. Ligoninėje tėvas turėjo 
šešių kambarių butą, sandėlius, sodelį, 
sandėlį ir ratinę, kurioje tilpo karieta, fa
jetonas ir rogės. Toje ratinėje lietuviai 
studentai slėpdavo lagaminėlius su kon
trabandine literatūra. Tėvas palaikė tam
prius ryšius su studentais. Dažnai mus 
lankydavo medikai Jeronimas Ralys, Juo
zas Brundza, Jurgis Alekna, Simas Jokū
baitis, teisininkas Augustinas Janulaitis 
ir inžinerijos studentas Vitkauskas. A. 
Janulaitis buvo didelis mūsų, tai yra vai
kų, bičiulis. Tėvo kabinete, susodinęs mū
sų penkiukę ant ceratinės juodos sofos, 
sekdavo įvairiausias pasakas, kartais man 
būdavo net baugu sėdėti, nuleidus nuo so
fos kojos. Pasakodamas jis dažnai įterpda
vo „ko-ne-ko“, ir todėl mes jį vadinome 
dėde Koneko. Jeronimas Ralys, busimasis 
Homero vertėjas, prisimenu, ilgai kalbė-
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AFRIKOS STUDENTAI
ŽMOGŽUDYSTĖ

Likus vos kelioms dienoms iki archi
tektūros studijų užbaigimo viename iš 
Ukrainos institutų, studentai iš Afrikos 
norėjo aplankyti savo kolegų iš Gvinėjos 
Sekau Mochamedą Camarą. Jiems pabel
dus i Camaros duris, niekas neatsiliepė. 
Kai už keletos dienų tie patys studentai 
dar kartą atėjo aplankyti Camarą, prie 
durų juos pasitiko spiečius musių. Išlau
žę duris, afrikiečiai atrado Camaros jau 
pradėjusį pūti lavoną. Camaros burna bu 
vo užkimšta, o ant jo kūno matėsi 
geležimi išdegintos žymės ir peiliu 
padarytos žaizdos. Šiurpi žmog
žudystė, ne taip retai pasitaikanti nuo
šalesnėse Tarybų Sąjungos vietovėse. 
Kaip praneša Afrikos šalių diplomatai iš 
Maskvos, dar du tamsiaodžiai studentai 
buvo nužudyti, o keli kiti smarkiai su
mušti. „Daug, net labai daug tragiškų is
torijų čia atsitinka“ — pareiškė vienas di
plomatas iš Afrikos.

Dėl ideologinių sumetimų Maskva no
riai priima studentus iš Afrikos, bet af
rikiečiams bestudijuojant Tarybų Sąjun
goje, pinigai ir seksas sukelia jiems čia 
nemažai problemų. Daugelį studentų mo
kymuisi 'į Tarybų Sąjungą pasiunčia Afri
kos šalių vyriausybės ar vietinių komunis
tą organizacijos. Kremlius tikisi, kad šie 
studentai, sugrįžę atgal į tėvynę, propa
guos tarybinį gyvenimo būdą ir todėl 
stengiasi jiems suteikti kuo geresnes mo
kymosi sąlygas, bet už tai neretai parei
kalauja iš afrikiečių, kad jie sutiktų ben
dradarbiauti su KGB. Nemažai studentų 
iš Afrikos, norėdami pasipelnyti, dažnai 
įsipainioja j nešvarias juodosios rinkos 
machinacijas. „Pavyzdžiui, jeigu rusas no
ri 'įsigyti naują video magnetofoną ar už
sienietišką televizorių, tam tikslui jis ga
li turėti pakankamai pinigų rubliais, bet 
už juos jis negalės nusipirkti pageidauja
mą prekę, šiuo atveju jam gali padėti stu
dentai iš užsienio, nes jiems leidžiama iš
sikeisti rublius į užsienio valiutą ir va
žiuoti apsipirkti į Vakarų Berlyną“ — pa
reiškė vienas diplomatas iš Afrikos.

Galimybe truputį pasipelnyti iš tokių 
susigundo nemažai studentų, išaugusių 
Trečiojo Pasaulio skurde. Viskas baigiasi 
gerai, jeigu pavyksta sandėrį sklandžiai 
išpildyti, bet jeigu 'įvyksta ne taip, kaip 
buvo numatyta, tai tarpininkaujantis stu
dentas atsiduria bėdoje. Kaip teigia vie
nas afrikietis, prieš keletą metų Camara 
buvo pažadėjęs vienam tarybinės aukšto
sios mokyklos pareigūnui atvežti užsienie
tiškų prekių, bet taip ir neišpildė savo 
pažado, nes pasak Camaros, prekes iš jo 
atėmę muitininkai. Camarą pašalino iš in
stituto, ir tik Gvinėjos ambasadai įsi
kišus, jis vėl galėjo tęsti studijas aukš
tojoje mokykloje.

davosi su mano močiute, tėvo motina Ro
zalija (1816-1904). J. Ralys giliai domėjo
si mūsų tautos praeitimi, aš esu linkęs 
manyti, kad ir besikalbėdamas su močiu
te, jis tyrinėdavo praeitį. Su tėvu jiedu 
buvo labai geri draugai. O beturtis stu
dentas Vitkauskas mano močiutės buvo 
daugiau nei kitų globojamas, švenčių pro
ga minėti studentai burdavosi mūsų na
muose — dainuodavo, šokdavo ir tuo pa
čiu nukreipdavo kaimynų dėmesį nuo ti
krojo susibūrimų tikslo.

Taigi, po dviejų dienų viešnagės Liepo
joje grįžome Maskvon, {tampa didėjo, o 
netrukus užgriuvo didžioji krata. Kratos 
daryti atvyko policmeisteris, policininko 
lietuvio Mikšio ir žandarų būrio lydimas. 
Namas buvo policijos apsuptas ir niekam 
neleista iš buto išeiti. Prieškambary prie 
durų du gražūs, ginkluoti žandarai. Kra
tai pravesti buvo sudarytas visų patalpų 
sąrašas, neišskiriant ir ratinės. Tėvas, 
aišku, buvo labai susirūpinęs dėl galimos 
kratos ratinėje. Prasidėjo nuo iškilmingo 
visų kambarių apžiūrėjimo. Mudu su Ja- 
gute (mano sesute) ėjome iš paskos žy
giuojančio policmeisterio, kurį lydėjo mi
nėtas Mikšys. Valgomajame kambary 
tarp dviejų langų sienoje puikavosi dide
lis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytau
te portretas su įrašu lotynų kalba. Polic
meisteris, sustojęs ties portretu, atidžiai 
jį apžiūrėjęs, paklausė Mikšio: „O kas čia 
toks?“. Mikšys atsakė: „Tai, jūsų dideny
be, mūsų šventasis Kazimieras...“ Polic
meisteris, dėjęs didelį kryžių į kaktą ir 
pečius, pakėlęs galvą, iškilmingai ir pa
garbiai tarė: „Taip tai gerai“... Jau ir 
naktis atėjo, kai išvargę žandarai kratė 
žymėtas sąraše paskutines patalpas. Mo
tušė stengėsi žandarus varginti, uždelsti 
kratą, tuo tikėdamasi išvengti kratos ra
tinėje. Ir štai atėjo kratos pabaiga, belie
ka sandėlys ir ratinė. Išvartę ledus ir nie
ko neradę, žandarai nusikeikė ir pavar
gusiu balsu klausė: „O kur dar viena pa
talpa, velniai rautų?!“ „Nagi štai“! — at-

UKRAINOJE

Kiti afrikiečiai studentai, norėdami už
sieninėmis dovanomis įsiteikti tarybinėms 
draugėms, irgi užsiima bizniavimu juo
dojoje rinkoje. Meilės romansai tarp tam
siaodžių studentų ir tarybinių merginų 
kartais gali gan liūdnai baigtis. „Dažnai 
galima girdėti pasakojimą, kaip studentas 
iš Afrikos atsisako vesti tarybinę mer
giną, kuri nuo jo laukiasi vaiko. Tada af
rikietį užpuola tarybiniai vaikinai, jį su
muša ar net nužudo“ — pasakė vienas di
plomatas iš Afrikos.

Kai afrikietis studentas miršta neaiš
kiomis aplinkybėmis, Afrikos šalių diplo
matai kreipiasi 'į TSRS Aukštojo mokslo 
ministeriją su prašymu ištirti reikalą. 
Tarybinė milicija nevisada noriai padeda, 
ypač tai buvo ryšku Camaros mirties at
veju. Iš pradžių Gvinėjos ambasadai bu
vo pareikšta, kad surištas ir užkimšta 
burna studentas pats nusižudęs, bet vė
liau milicija suėmė du tarybinius vyrus 
ir jiems buvo iškelta byla, o Tarybų Są
jungos ambasadoriui Gvinėjoje teko pa
reikšti užuojautą nužudyto Camaros tė
vams. Afrikiečiai tikisi, jog Tarybų Są
jungoje daugiau nepasitaikys panašių į 
Camaros mirties atvejų, nes juk ir pa
čiai Maskvai nemalonu karste išsiųsti at
gal į tėvynę studentus iš Afrikos.

Visgirdą

Skaitytoju laiSfiai
Gerbiamieji redaktoriai,
Man patiko Jūsų išspausdintas laiškas 

apie Pietų Afriką.
„Europos Lietuvis“ nepasiekia Lietu

vos. Ten jį prenumeruotis, platinti ar 
įvežti uždrausta.

J Pietų Afriką „Europos Lietuvis“ lais
vai įsileidžiamas. Žinoma, mūsų laikraš
čio skaitytojų ten nėra daug.

Bet kadangi „E.L.“ pasiekia P. Afriką, 
siūlau ten gyvenantiems lietuviams reika
lauti krašto valdžios, kad į savo konstitu
ciją įvestų paragrafą, garantuojantį bal
savimo teisę visiems, nežiūrint rasės ar 
religijos — visiems gyventojams, visiems 
piliečiams. Tada niekas negalėtų kelti tą 
neteisybės klausimą.

Imant i'š praktiškos pusės, jei baltieji 
bijo, kad juodieji, gavę balsavimo teisę, 
išsirinks juodąją valdžią ir baltuosius 
mes lauk iš Afrikos, siūlau sekti Sovietų 
Sąjungos ar kitų Afrikos juodukų valsty
bių pavyzdžiu: leisti balsuoti tik už val
džios kandidatus. Tada nei Kubos Castro, 
nei Gorbačiovas negalės skųstis.

Jeigu Lietuvoje baltieji turi teisę bal
suoti tik už raudonuosius, tai kodėl juo
dieji negali balsuoti už baltuosius?

sakė Motušė, nurodydama palėpę virš san
dėlio, kur buvo sudėtos bulvės maišuose. 
Iškratę maišus su bulvėmis, žandarai atsi
duso ir tarė: „Pagaliau baigėme, ačiū Die 
vui“. Krata buvo baigta, ratinė nepalies
ta.

Netrukus 'įvyko antroji, trumpoji kra
ta, tik tėvo kabinete. Tėvas buvo areštuo
tas ir išvežtas į Liepojos kalėjimą. Ir Ga
brielius Landsbergis papildė lietuvių ka- 
linių-knygnešių sąrašą. Žinia, kad už ky
šį Vonsiackiui galima išpirkti kalinius, 
mūsų nedžiugino, nes šeimoje nebuvo jo
kių santaupų. Ir štai — stebuklas. Iš toli
mo Sibiro, minėtas buvęs studentas Vit
kauskas, dabar pagarsėjęs inžinierius, 
siunčia mums nemaža pinigų tėvui iš ka
lėjimo išpirkti. Motušė su pinigais tuoj iš
važiavo į Liepoją, Vonsiackiui kyšį davė. 
Tėvas buvo paleistas iš kalėjimo ir grįžo 
į Maskvą griežton policijos priežiūrom To
kioj situacijoj jis negalėjo likti savo tar
nyboje, ir šeimos padėtis tapo kritiška. 
Padėjo tas pats Baratinskis. Jo dėka tė
vas gavo vietą ir butą Korniejevo ir Gor- 
šanovo alaus fabrike, tačiau jau 1902 m. 
tėvas vėl tremiamas (pirmą kartą iš Lie
tuvos 1894 m.) trejiems metams į Smo
lenską. Drauge su juo Smolenske atsirado 
ir kiti spaudos laisvės kovotojai: dr. Ja
nužis, stud. V. Požėla, dantų gydytoja 
Braždžionytė, vargonininkas Baranaus
kas, kum Janulaitis. Studentai A. Janulai
tis ir V. Mongirdas buvo ištremti į tolimų 
rytų Sibirą, o Jonas Ambrozaitis, tėvo bi
čiulis — trejiems metams į Viatką. Tačiau 
ir spaudos draudimo laikotarpis ėjo į pa
baigą.

Jonas Jablonskis 1924 m. („Krivūlė“, 
Nr. 4) rašė: 1904 m. 9/10-XII. pagėręs ir 
pavalgęs pusryčių, nuskubėjau neiškentęs 
į „Vilniaus žinių“ spaustuvę ir aš — dien
raščio gimdyti ar jo gimtuvių laukti. Vi
są dieną išbuvau spaustuvėje. Parėjau 
tik 10/23.XII. su pirmuoju — dar negirdė
tu neregėtu dienraščio numeriu. Visą nak
tį buvau spaustuvėje su Gabrielių Lands-

LIAUDIES KARO“ STRATEGIJA55
Pekine leidžiamame laikraštyje „Kinija 

šiandien“ rašoma, kad nors mes dabar gy 
vename atominiame amžiuje, bet Mao taip 
vadinamos „liaudies karo“ karinės strate
gijos metodas tebelieka aktualiu ir veiks
mingu ginklu ir šiomis dienomis. Šio meto 
to principas yra paprastas: mobilizavus vi 
sus šalies gyventojus, leisti priešo dali
niams prasiskverbti kuo giliau į šalies vi
dų ir tada pasistengti juos atkirsti nuo tie 
kimo šaltinių. Šią strategiją sėkmingai pa 
naudojo Mao partizanai, prieš 36-rius me
tus nugalėję kinų nacionalistus ir perėmę 
valdžią į savo rankas.

Minėto laikraščio pirmajame puslapyje 
rašoma, kad milijardinė Kinijos liaudis, 
vadovaudamasi „liaudies karo“ filosofija, 
yna pajėgi sutriuškinti moderniausiais 
ginklais apsiginklavusį agresorių. Toliau 
straipsnyje rašoma, jog Kinija yra pasi
ruošusi importuoti naujausią karinę tech
niką bei technologiją iš užsienio ir kad po 
15-kos metų ji pasieks karinėje srityje pir
maujančių šalių lygį. Tačiau pagrindinis 
dėmesys ir toliau bus skiriamas įprastinės 
ginkluotės, ypač prieštankinių ir priešlėk
tuvinių ginklų, tobulinimui.

Be to, straipsnyje pažymima, kad nors 
Kinija ir tobulina savo ginkluotę, bet tai 
nereiškia, jog ji atsisakys „liaudies karo“ 
strategijos, kuri galinti padėti Kinijai lai
mėti ir atominio karo atveju. „Jeigu Ki
nijos liaudis ir taikos metu bus pasiruošu
si sutikti bet kokį pavojų ir dės pastangas 
sustiprinti rezervines jėgas, tai karo atve-

Tačiau juokai lieka juokais, bet, deja, 
gyvename nepaprastos veidmainystės lai
kus. Baltaodis

SOVIETINIAI DEMAGOGAI VOKIEČIU 
TELEVIZIJOJ

Spalio 6 dieną VFR televizijos pirmoj 
programoj vykusioje kelių šalių žurnalis
tų diskusijoje, sovietų žurnalistas Sosnow 
aiškino, kad, atseit, Israelio keršto aktas 
prieš Arafato banditus Tuniso teritorijo
je esąs tarptautinis terorizmas. Įdomu tik, 
kaip šis demagogas pavadintų sovietų pa
stovius ir nenutrūkstamus civilių gyven
tojų bombardavimus Afganistano žemė
je!?

Smiltynė

INFORMACIJOS BIURAS

Adelaidėje, Australijoje, pradėjo veik
ti Lietuvių informacijos biuras. Jo tiks
las platinti informacinę medžiagą apie da
bartinę Lietuvos padėtį. Žinios bus siun
čiamos Australijos laikraščiams, valdžios 
įstaigoms, religinėms institucijoms, žmo
gaus teisių gynyba besirūpinančioms or
ganizacijoms.

bergiu, J. Kriaučiūnu, M. Kukta (spaustu
vės matrampažu), laikraščio bendradar
biais ir rinkėjais... Beplušant, besvyrinė- 
jant spaustuvėje, išėjo pagaliau ir pirma
sis lietuvių dienraščio numeris. Apsidžiau
gėm, sveikinome vieni kitus, verkėm iš 
džiaugsmo, bučiavomės... Taip sulaukę 
ryto, išsiskirstėm“. Ir pabaigoje dar 
svarstė: „Kas išmokytų mus atskirti maž
možius nuo stambmenų, dėl pačių maž
možių nes'ibarti ir visai kultūringai dirb
ti bendrą savo visuomenės darbą...“

Turėjau ir aš laimės visa tai matyti ir 
girdėti — tėvas mane pasiėmė drauge da
lyvauti šioje šventėje. Buvau vienuolikos 
metų paauglys. Verta dar priminti, kad 
pirmas „Vilniaus žinių“ lapas buvo iš
spausdintas ant šilko ir padovanotas „Vil
niaus žinių“ steigėjui inžinierui Petrui 
Vileišiui, šiandieną būtų vertingas muzie
jinis eksponatas, deja, neišlikęs“.

Skaitant mūsų gerbiamo Senioro prisi
minimus, sunku susilaikyki nuo stipresnių 
pergyvenimų, o ir pažintinė dovana ne
mažiau reikšminga. Rusuose ir caro Ru
sijos valdžiose būta gerų, aukštos erudici
jos žmonių. Gera tai žinoti ir atsiminti. 
Atsiminsime dabar ir Maskvos gubernato
rių kunigaikštį Baratinskį. Apie 1890 me
tus buvo aišku, kad jokia jėga, jokios 
priemonės negali įveikti lietuvių pasi
priešinimo. Atsirado caro valdžioje aukštų 
pareigūnų, kurie įspėjo, kad spaudos 
draudimas lietuviams yra tuščios pastan
gos. Be blaiviai samprotaujančių, nors ir 
linkusių stipriau pajungti Lietuvą Rusi
jai, buvo ir liberalų, kurie gerai linkėjo 
atgimstančiai lietuvių tautai.

XIX ir XX amžių sąvartoje labiausiai 
užkietėjusiems rusifikatoriams tapo aišku, 
kad nėra prasmės toliau vykdyti lietuvių 
spaudos draudimo įstatymą, bet neatsi
liepta į užuominas aukštuose Peterburgo 
sluoksniuose, nebuvo atsiliepimo į lietu
vių memorandumus. Stipriau veikė im
perinis administracijos biurokratizmas, 
policinės santvarkos mechanizmai. Ir to

ju agresorius pasijus įtrauktas į beribį, 
okeaną primenantį „liaudies karą“, ir bus 
galutinai sutriuškintas" — užbaigiamas 
straipsnis Pekino laikraštyje „Kinija šian
dien“.

Dabar Kinijoje ruošiamasi demobilizuo
ti vieną milijoną karių iš jos 4,2 mlj. ka
rių armijos ir norima atnaujinti kadrus 
naujais, geriau išsilavinusiais karininkais, 
bet kaip galima spręsti iš minėto straips
nio, Kinijos karinė strategija mažai kuo 
pasikeis.

KULTŪROS MAINAI
Neseniai į Punską buvo atvykęs kon

certuoti liet, dainų ir šokių ansamblis iš 
Lietuvos. Mainais į Lietuvą buvo nuvy
kęs Punsko liet, gimnazijos ansamblis 
„Ulbuonėlės“. Pastarasis gavo priekaištų, 
kad savo repertuare neturėjo nei rusiški), 
nei lenkiškų dainų.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje įvyko Lietuvos jaunimo į Rau

donąją armiją šaukiamojo ir ikfšaukia- 
mojo amžiaus žaidynės. Jaunuoliai turėjo 
šaudyti, mesti granatą, išardyti ir vėl su
dėti automatą, rungtyniauti lengvojoje at
letikoje.

Vilniškis „Sportas" rugsėjo 26 d. skun
džiasi, kad kaip ir praėjusių metų žaidy
nių, taip ir 'šiemetinių pasekmės nepaau
go. Vaikinai silpnai bėga krosą, nekaip 
plaukia, o taip pat ir kitose varžybose 
menki rezultatai. Miestų rajonų sporto 
komitetai, kariniai komisariatai tik pas
kutiniu momentu surenka, neretai dar ir 
nepilnas, komandas, atsiunčia nepasiruo
šusius varžyboms savo atstovus. Prie jų 
vilniškis „Sportas“ priskiria Kauno m., 
Požėlos, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus 
m., Spalio, Radviliškio, Lazdijų rajonus. 
O Alytaus m., Pasvalio, Trakų, Šalčinin
kų ir kt. rajonų sporto komitetai nesu
gebėjo atsiųsti į žaidynes savo atstovų. 
Girdi, visur turi vykti šaukiamojo ir iki- 
šaukiamojo amžiaus jaunuolių vietos var
žybos, nes jų tikslas — stiprinti sveikatą, 
kūrybinį aktyvumą, ruošti jaunuolius na
šiam darbui ir tėvynės (aišku, SS-gos — 
K.B.) gynybai.

Žaidynių dalyvius sveikino „Lietuvos 
TSR“ karinio komisariato atstovas pik. 
J. Kučinskas.

Pradėtos SS-gos krepšinio pirmenybės, 
štai pirmos pasekmės: Kauno Žalgiris — 
Kuibyševo Statyba 100:81; Vilniaus Staty
ba — Kijevo Statyba 87:92. Atkakli kova 
vyko tarp Kauno ir Vilniaus. Sunkią per
galę, tik vienu tašku (77:76), iškovojo 
SS-gos meisteris. Po šių rungtynių Gedi
mino miesto atstovai nugalėjo Rygos VEF 
80:76, o Žalgiris Kijevo ASK, pasekme 
109:90 (davėme tik lietuvių komandų re
zultatus). Po trijų rungtynių SS-gos pir- 

liau buvo sustiprintai saugoma siena su 
Prūsija, ne nuo bendros kontrabandos, o 
dėl lietuviškų knygų gabenimo. Pravartu 
čia prisiminti dar vieno senelio žodį. Jam 
dabar per šimtą metų, gyvena Pamaryje, 
kilimo iš Šakių apskrities, nuo pat buvu
sios sienos.

— „Išsiuntė mane tėvas — pasakoja 
senelis Žilinskas, — parvežti padraikų, 
buvau jau darbingas paauglys, rengiuo
si grįžti, prikrovęs pusvežimį, tik staiga 
nuo pabalio pribėga žmogus su nemažu 
kroviniu ant pečių ir prašo, kad kuo grei
čiausiai nuvežčiau jį į mišką kitoje lauko 
pusėje — vejasi kazokai. Sukirtau arklius 
ir žaibu nuvėžinau bėglį į tolesnę nuo sie
nos vietą. Grįžtantį iš pamiškės sustabdė 
mane trys prieš atšuoliavę kazokai ir iš
klausinėjo, ar nemačiau kontrabandinin
ko su maišu. Žinojau, ką kalbėti. Kai pa
pasakojau tėvui, tai pagyrė mane ir ta
da pirmą kartą išgirdau žodį „knygnešys“. 
Pažinau paslaptį ir paskiau daug žinojau 
ir mačiau“.. Knygnešių keliai ėjo ne tik 
per sieną, bet ir toliau — per Lietuvą iki 
Latvijos, kur buvo laisviau, ir kur lietu
vių inteligentija veikė netoli savo krašto, 
ėjo iki Maskvos, greičiausiai ir Sibirą pa- 
S'ekdavo lietuviški raštai.

Artėjant spaudos draudimo neišvengia
mai pabaigai, galėjo ir nebūti beatodairiš
kų persekiojimų, bet caro žandarai ir val
dininkai tęsė persekiojimus kad ir pasi- 
pelnijimo tikslais. Kyšis buvo savotiška 
institucija, rotmistro Vonsiackio tipai 
ryškiai charakterizavo caro valdžią pa
vergtuose kraštuose. Tokia buvusi ne tik 
politinė ir policinė valdžia, bet ir ūkinė, 
ir visa bendra tvarka — prisiminkime tik 
Vinco Kudirkos satyrinę apysaką „Tiltas" 
bei kitus raštus.

Praturtėję žinių, gilesnių apmąstymų ir 
stipresnių pergyvenimų, dėkojame už gy
vą mūsų istorijai žodį.

Antanas Suraučius
„Aušra“, Seinai, 1985 Nr. 2.

Dokumentinis filmas
Australijos sostinėje Canberroįe su

rengto Rugsėjo aštuntosios — Tautos 
šventės minėjimo proga, buvo pirmą kar
tą pademonstruotas ka tik pagamintas 
dokumentinis filmas apie 13-sias Australi
jos Lietuvių Dienas, kurios buvo sureng
tos Canberroje praėjusių metų pabaigoje. 
Valandą ir 40 minučių trunkančiame fil
me yra pateikiami vaizdai iš Lietuvių 
Dienų kultūrinių parengimų, sporto šven
tės, jaunimo-skautų stovyklos, dailės pa
rodų, koncertų. Ypač įspūdingai yra nu
filmuotos lietuviškos pamaldos, procesija, 
naktinis budėjimas su žvakutėmis, pager
biant lietuvius sąžinės kalinius. Spalvin
gai pristatoma dainų šventė. Dokumenti
nio filmo vaizdus lydi lietuviški komen
tarai.

menybių lentelėje pirmauja Žalgiris ir 
Maskvos karių klubas (jame žaidžia ge
riausi SS-gos žaidėjai). Atrodo, kad ir 
1986 m. meisteris bus sprendžiamas iš 
Kauno ir Maskvos atstovų.

Futbolo pirmenybėse Vilniaus Žalgiris 
iškovojo tik vieną tašką prieš Charkovo 
Metalistą. Po 26 rungtynių, vilniečiai turi 
surinkę 25 taškus ir pirmenybių lentelėje 
yra aštuntoje vietoje. Aprašydamas šias 
rungtynes, A. Vosylius sako: „Atvirai kal
bant, per šį susitikimą mūsų meistrai ne
nudžiugino savo gerbėjų geru, apgalvotu 
žaidimu. Sunkus sezonas artėja į pabai
gą, tačiau nesinori tikėti, jog mūsiškiai to
kiu pasyviu, be sveiko pykčio ir ugnelės, 
žaidimu jau sudeda „ginklus“ kovoje dėl 
aukštesnės vietos turnyrinėje lentelėje“.

Lietuvos futbolo meisteris greičiausia 
bus išspręstas tarp Panevėžio Ekrano, 
Klaipėdos Granito ir Vilniaus SRT vie
nuolikių.

K. Baronas

RUSAI GERIA LIETUVIŠKĄ 
ODEKOLONĄ

„Tiesa“ pranešė, kad V. Davydov ir G. 
Maščenko, abu bedarbiai, buvo rasti pri
sigėrę beguli krūmuose, netoli „Sparnų" 
restorano Vilniuje.

Kiek atsipagiriojęs, Davydov paaiškino 
milicijai, kad jis negers degtinės ar vyno, 
kol bus pakankamai odekolono, kainuo
jančio tik kapeikas...

„Tiesa“ pažymi, kad būtų neverta apie 
tą įvykį ir kalbėti, jei nebūtų nemaža 
chroniškų alkoholikų, geriančių odekolo
ną. Pigus odekolonas dažnai perkamas al
koholikų, o dabar, kai degtinė ir vynas 
parduodami tik po 14 vai., tokių pirkėjų 
skaičius didėja. Jie iš pat ankstyvo ryto 
apsirūpina odekolonu krautuvėse, kioskuo 
se, kuriuose parduodama kosmetika.

Kiekvienas turi teisę pirkti odekoloną, 
bet visuomenė turi pasmerkti tuos, kurie 
jį vartoja ne tam, kam jis skiriamas, pa
žymi „Tiesa“.

PLAUČIAMS

Vienas lietuvis atsiduso:
— Ten gera, kur nėra mūsų!
— O, kur dabar nėra mūsų? — paklau

sė kitas.
• •

— Mama, ar vyrai irgi eina 'į dangų? 
klausia maža dukrelė.

— Žinoma. Kodėl klausi?
— Aš niekad nemačiau angelų su ūsais.

• *
Persišaldžiusį motina, išgėrusi stiklą 

karštos arbatos su konjaku, guldė dukry
tę į lovą.

— Mama, tu šiandien naudojai tėvelio 
kvepalus!

• •
Jaunavedžiai atsikėlė į naują butą. Po 

kelių dienų žmonelė ir sako:
— Branguti, ta mūsų kaimynė turi vi

siškai tokį patį kailinį paltą, kaip mano...
— Nepastebėjau, bet manau, kad tu 

jau nori naujų kailinių, — sunerimo vy
ras.

— Aš apskaičiavau, jog tai būtų leng
viau, negu keltis į naują butą, — paaiš
kino gudragalvė.

* •
— Kiekvieną rytą — skundėsi vyras — 

mano žmona ir kava užverda tuo pačiu 
laiku.

♦ •
Turistas, nuvykęs į Prancūziją, aplankė 

vieną sūrių gamyklą. Nusistebėjęs, kad 
tiek daug pieno sunaudojama sūrių gamy
bai, paklausė:

— Ar tikrai, jog prancūzai niekad ne
geria pieno?

— Kai karvės ės vynuoges — prancūzai 
gers pieną, — atsakė sūrių meistras.

■
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Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje 
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Pabaltiečių savaitgalis Catthorpe, Ang
lijoje — spalio 25-27 d.

Jaunimo laužas Nottinghame — lapkri
čio 2 d.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Mame, France. Tel. 1-881-52-22.

Kalėdinis bazaras Londone — lapkričio 
23 d., 11 — 20 vai., Latvių Namuose, 72, 
Queensborotigh Terrace, Bayswater, W.2. 
Rengia Pabaltijo tautų moterys.

Vysk. A. Baranausko 150 m. sukakties 
minėjimas-vakaronė — spalio 19 d., šeš
tadienį, 5 vai. p.p., Londono Liet. Parapi
jos svetainėje, 21 The Oval, Hackney Rd., 
E.2.

AUKOS SPAUDAI

P. Vičas — 5 sv.
Savo 75-jo gimtadienio proga, K. šova 

— 15 sv.
Sveikiname ir dėkojame.

„EUROPOS LIETUVIO“ IR NKK 
KALENDORIUS

1986 metų „Europos Lietuvio“ ir Nidos 
Knygų Klubo kasdien nuplėšiamas kalen
dorius jau išspausdintas ir įrištas.

Nuolatiniai prenumeratoriai neužilgo jį 
gaus.

Norintieji užsisakyti daugiau egzem
pliorių, prašomi kreiptis į laikraščio ad
ministraciją: 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT.

BALTIJOS JAUNIMO 
SAVAITGALIS

IV Baltijos jaunimo D. Britanijo
je savaitgalis rengiamas spalio 25- 
27 d. Latvių Sodyboje „Straume- 
ni“, Vid. Anglijoje.

Penktadieni, spalio 25, 19_val. — 
dalyvių registracija ir pobūvis.

šeštadienį, spalio 26 d., 9 vai. — 
pusryčiai. Nuo 10 vai. paskaitos ir 
diskusijos iki 17.30 vai., su pertrau
ka priešpiečiams ir 17.45 vai. pie
tūs. 20.00 vai. pasilinksminimas.

Sekmadienį, spalio 27 d., 9 vai. 
pusryčiai. Nuo 10.30 vai. diskusijos. 
13.00 vai. pietus.
Mokestis už visą savaitgalį (mais

tas ir nakvynė) 23 sv., vien už šeš
tadienį — 18 sv.

Norintieji užsirašyti ar gauti pa
pildomų informacijų kreipiasi į: 
Tiina Petersons, 45 Egmont Road, 
New Maldon, Surrey. Tel. 01-942 
6289.

Savaitgalį organizuoja The Bal
tic Association of Great Britain, į 
kurią įeina lietuvių, latvių ir estų 
jaunimas.

Londonas
VYSK. A. BARANAUSKO 

150 M. GIMIMO 
MINĖJIMAS-VAKARONĖ

Parapijos Šv. Kazimiero klubas ren
gia vyskupo Antano Baranausko 150 me
tų gimimo sukakties minėj imą-vakaronę, 
kuri 'įvyks spalio 19 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p., Parapijos svetainėje, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2.

Bus paskaita, skaitomi ir deklamuojami 
vysk. A. Baranausko kūriniai, dainos.

Po programos įvyks šeimyniškas pasi- 
žmonėjimas prie užkandžių.

Klubo valdyba kviečia visus londoniš- 
kius atsilankyti ir pagerbti didįjį Lietu
vos poetą, kalbininką, matematiką ir vys
kupą.

Tą vakarą visi drauge pabūsime Lie
tuvos Anykščių šilelyje.

Klubo 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.

PRANCŪZIJA
LIETUVIŲ SUSIRINKIMAI 

PARYŽIUJE

Mūsų bendruomenės mėnesiniai susi
rinkimai (pamaldos ir bendri pietūs) po 
vasaros atostogų prasidėjo spalio 13 die
ną. Pamaldos — 12 valandą. Adresas: 30, 
rue du Petit-Musc, Paris 4eme.

širdingai kviečiame visus dalyvauti ir 
prašome pasiliksiančius pietums praneš
ti ž. Klimienei (734-56-66) arba ž. Bačkie- 
■nei (916-36-13). Nepranešusiems nebus 
numatyti pietūs.

Kaip žinote, šie susirinkimai vyksta 
kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį, 
tačiau pasitaiko ir išimčių. Dėl mokykli
nių atostogų šiemet Vėlinių ir Visų Šven
tųjų švenčių proga susirinksime lapkričio 
10 d.

Pranešame, kad specialių kvietimų į 
kitus mėnesinius susirinkimus nebus siun
čiama. Labai prašome visuomet laiku už
sirašyti bendriems pietums. Iki malonaus 
pasimatymo!

Boltonas
PIRMA VIETA LIETUVIUI

Rugsėjo 26 d. Boltone ‘įvyko metinė fi
latelistų paroda-varžybos. Pirmą vietą ir 
metinę pereinamą taurę (Ingham Cup of 
Bolton Philatelic Society) šiais metais 
laimėjo H. Vaineikis, kurio šešių lapų eks
ponatas buvo pirmieji ir paskutinieji Ne
priklausomos Lietuvos pašto ženklai.

Priimdamas taurę savo trumpoje padė
kos kalboje H. Vaineikis pasakė, kad 
kiekvienas filatelistas pirmiausia domisi 
savo krašto ženklais tai ir jis, būdamas 
lietuviu, rinko Lietuvos pašto ženklus. Jis 
prisipažino, kad taip pat renka ir D. Bri
tanijos pašto ženklus bet, jo nuomone, su
daryti gerą britų pašto ženklų rinkinį yra 
palyginant lengva — reikia tik turėti daug 
pinigų, tačiau sudaryti gerą Lietuvos paš
to ženklų rinkinį reikia ne tiktai daug pa
stangų, bet ir daug kantrybės, kadangi jų 
skaičius pasaulyje šiandien yra mažas.

Boltono Filatelistų Draugijos preziden
tas Mr. F. Mills, pasveikindamas H. Vai- 
neikį jo pasisekimu, pakvietė j'į kitais me
tais padaryti pranešimą apie Lietuvos is
toriją ir jos pašto ženklus.

BARNSLEY

MIRĖ J. JANUŠKEVIČIUS
Staiga mirė Juozas Januškevičius, pa

skutiniu laiku gyvenęs 1 Greenwood Ter
race, Barnsley.

Laidotuvės bus spalio mėn. 21 d., 11 
vai., iš Holy Rood bažnyčios, George St., 
Barnsley.

MIRĖ E. ŽUKIENĖ

Spalio 12 d. staiga mirė londoniškė E. 
Žukienė. Bus laidojama i'š Lietuvių baž
nyčios spalio 18 d. Mišios 10.45 vai.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 23 d., Latvių Namuose Londo

ne, 72 Queensborough Terrace, Bayswater, 
W.2, įvyks Tradicinis pabaltiečių moterų 
rengiamas Kalėdinis bazaras.

Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 
sambūrio valdyba prašo visų tautiečių 
talkos ir paramos. Lietuviškam stendui 
reikia įvairių tautodailės darbelių, lietu
viškų juostų, paduškėlių, medžio dirbinių, 
gintaro ir kt. Be to, loterijai, kuri duoda 
didžiausią pelną, reikalingi fantai (čia tin
ka ir visokie smulkūs daikteliai). Laukia
ma ir piniginių aukų.

Tad prašome visus dosniai atsiliepti į 
mūsų prašymą.

Gautąjį pelną „Dainava“ skiria įvai
riems lietuviškiems kultūriniams ir šalpos 
reikalams.

Daiktus, pinigines aukas prašome siųsti 
iki spalio 20 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, 
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT..

„Dainavos“ valdyba

MIRĖ KUN. A. SPURGIS
Adelaidėje, Australijoje, spalio 7 d., po 

sunkios ligos mirė kun. Albinas Spurgis, 
MIC, gim. 1907 m., Panevėžio apsk. Kuni
gu 'įšventintas 1932 m. Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijo
je bei Vytauto Didžiojo universitete.

1973-84 m. buvo lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Adelaidėje.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Nauji mokslo metai Vasario 16 gimna
zijoje prasidėjo rugsėjo 2 d. Šiais metais 
gimnazijoje yra 93 mokiniai — 46 mer
gaitės ir 47 berniukai. Mokiniai yra suva
žiavę iš aštuonių kraštų: Australijos, Ar
gentinos, Urugvajaus, JAV-bių, Kanados, 
Dominikonų Respublikos, Mali ir Vokieti
jos. Dabar beveik visos mergaitės (išsky
rus 12-tokes ir 13-tokes) turi gyventi po 
tris kambaryje. Mokyklos klasių pastatas 
yra laikinai berniukų bendrabutis. Jie be
veik visi gyvena po šešis viename kamba
ryje. Už metų berniukai galės persikelti į 
naują bendrabutį, kuris šiuo metu jau sta
tomas.

Rugsėjo 2 dieną, po vėliavos pakėlimo, 
mūsų kaimo bažnytėlėje buvo ekumeni
nės pamaldos, kurias laikė kunigas Fr. 
Skėrys ir kunigas J. Dėdinas. Iš bažny
čios sugrįžę, visi susirinko valgykloje. Ten 
mokyklos direktorius A. Šmitas pasveiki
no visus mokinius ir mokytojus. Mokiniai 
buvo supažindinti su mokytojais ir ben
drabučio vedėjais, šiais metais turime 
naują mokytoją iš JAV-bių Laimą Sidry- 
tę. Vėliau mokiniai ėjo į klases ir pasikal
bėjo su klasių auklėtojais. Vakare moki-

LENKIJA
FILMAS „PRIE NEMUNO“

Lenkijoje pradėtas gaminti naujas fil
mas pagal žymios lenkų rašytojos Elizos 
Ožeškienės (1841-1910) romaną „Nad Nie- 
mn-em“ (Prie Nemuno). Filmą režisuoja Z. 
Kuzminski. Pagrindines roles vaidina jau
ni aktoriai Iwona Pawlak, Adam Marian- 
ski ir kt. Gamtos vaizdai filmuojami prie 
Nemuno Balstogės vaivadijoje ir prie Bu- 
go Drohičino apylinkėse.

Romanas „Nad Niemnem“, pirmą kartą 
išleistas 1887 m., yra garsiausias E. Ožeš
kienės kūrinys. Į lietuvių kalbą jį išvertė 
J. Majauskas. Išleistas Vilniuje 1958 m.

Sodyba
Vasaros atostogų sezonas jau eina į pa

baigą. Tačiau vis dar yra svečių, kurie no
ri išnaudoti šiltesnį orą ir praleisti kele
tą dienų gražioje Sodybos aplinkoje.

Rugsėjo mėnesio gale Sodyboje atosto
gavo A. Kasparavičius ir p.p. Kunigiškiai 
iš Leamington Spa. Jie Sodybos nepa
miršta ir nuolat aplanko ją. šį kartą atos
togaudami, su A. Lapinsko pagalba, A. 
Kasparavičius ir p. Kunigi'škis pastatė 
puikų namelį prie upės, kur bus laiko
mas naujas siurblys, kuris aprūpina So
dybos ežerą vandeniu.

Lankėsi Sodyboje ir p.p. Ivanauskai iš 
Wolverhampton, jie kaip paprastai visad 
randa atlikti reikalingo darbo.

Ivanauskas spėjo nupjauti 3 sausus 
Sodybos medžius ir iš jų parudšti pakan
kamai malkų Sodybos baro pečiui visam 
žiemos laikotarpiui. P-ia Ivanauskienė 
darbavosi, griebdama šieną, kurio dabar 
yra gana daug po paskutinio Sodybos 
pievų pjovimo.

Sodybos administracija visiems talki
ninkams nuoširdžiai dėkoja.

Dažnai Headley Park aplanko ir A. 
Kasparavičiaus duktė, kuri yra labai pla
čiai žinoma iš televizijos programos 
„Handful of Songs“ kaip Maria Morgan. 
Turėjo ji savo programą „Cabaret Show". 
Metus laiko dirbo su grupe „Wall Street 
Crash“, koncertavo Vokietijoje, Olandijo
je, Prancūzijoje, Šveicarijoje.

Pžskutiniu laiku dalyvauja kaip aktorė- 
dainininkė musical „Snoopy“ ir laikas nuo 
laiko vaidina „Eva“ jau eilę metų Londo
ne einančiame muzikiniam spektaklyje 
„Evita“.

PAMALDOS
Birminghame — spalio 19 d., šeštadieni, 

17 vai., Šv. Onoje, Bradforde St.
Nottinghame — spalio 20 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — spalto 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Rochdalėje — spalio 22 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — spalio 27 d., 12.30 v.
Nottinghame — spalio 27 d., 11.15 vai., 

Aušros Vartuose. 

niai turėjo susirinkimą. Tada jie susipa
žino su mokyklos taisyklėmis ir su visais 
mokiniais.

Už savaitės, rugsėjo 8 dieną, mokykla 
paminėjo Tautos šventę. Mokiniai ir mo
kytojai susirinko vėliavos aikštėje. Gie
dant Lietuvos himną, buvo pakelta tris
palvė. Po vėliavos pakėlimo gimnazijos 
laisvi klausytojai (mokiniai iš užsienio, 
baigę gimnaziją ir atvykę patobulinti lie
tuvių kalbą) pravedė programėlę. Danius 
Kesminas iš Australijos paskaitė trumpą 
paskaitą apie tautos šventę ir papasakojo 
apie Vytauto Didžiojo karūnavimą, kuris 
turėjo įvykti, bet neįvyko. Po tos paskai
tos mokiniai suvaidino karūnos pagrobi
mą. Sekė pamaldos kaimo bažnytėlėje.

Astrida Kairytė
Vasario 16 gimnazijos 10-tokė

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BERNIUKŲ BENDRABUČIO KERTINIO 

AKMENS ŠVENTINIMAS
Spalio 5 d., 15 vai., įvyko berniukų ben

drabučio kertinio akmens šventinimas. 
Programa buvo šitokia:

1. Lietuva brangi — gimnazijos choras.
2. Lietuvių liaudies daina — kanklė

mis atliko gimnazijos mokinės Rama Bu- 
blytė ir Kristina Kampe.

3. Vasario 16 gimnazijos kuratorijos 
valdybos pirmininko tėvo Alfonso Berna- 
tonio žodis.

4. Gimnazijos direktoriaus A. Smito žo
dis.

5. Kertino akmens įmūrijimas — Mi- 
nisterialrat Dr. Reiner von Kempis, Fede
ralinės vidaus reikalų ministerijos atsto
vas. Ministerialrat Dr. Otfried Liebscher, 
Hesseno socialinių reikalų ministerijos 
atstovas.

6. Kertinio akmens šventinimas: J.E. 
Paulius Baltakis, išeivijos lietuvių vys
kupas, ir kun. Fricas Skėrys, lietuvių ev
angelikų bažnyčios atstovas.

7. Kaip grįžtančius namo paukščius — 
gimnazijos choras.

8. Sveikinimo žodžiai.
9. Sutiktuvių maršas — gimnazijos or

kestras.
10. šiaudelė — gimnazijos tautinių šo

kių grupė.
11. Tamošiaus pagavimas — gimnazi

jos orkestras.
12. Aštuonnytis — gimnazijos tautinių 

šokių grupė.
Tautinių šokių grupės vadovė — Živi

lė Grodbergienė.
Choro ir orkestro vadovas — Arvydas 

Paltinas.
Šventinimą plačiai aprašė spalio 7 d. 

vokiečių laikraštis „Lampertheimer Zei- 
tung“, išspausdindamas net keturias nuo
traukas.

LIETUVIŲ VAIKŲ VASAROS 
STOVYKLA

Stovykla nuo liepos 28 iki rugpjūčio 10 
Romuvoje. Vadovavo Vasario 16 gimnazi
jos mokytojai Živilė ir Kostas Grodber- 
gai. Suvažiavo tik 12 vaikų, tarp jų ir po 
du iš Austrijos bei Anglijos.

Stovyklos darbas prasidėdavo rytą: 7.30 
vai. mankšta, 8.30 vai. pusryčiai. Po jų — 
kambarių tvarkymas ir kitokia ruoša. 
9.30 vai. visi rinkdavosi į lietuvių kalbos 
pamoką, po kurios būdavo dainavimo 
valandėlė ir rankdarbiai. Jei dar likdavo 
laiko iki pietų, vaikai žaisdavo tinklini, 
krepšinį arba stalo tenisą. Po pietų — ty
los valanda. Nuo 14.30 prasidėdavo įvai
rūs žaidimai — klausimų-atsakymų kon
kursas, lobio ieškojimas, vėliavos grobi
mas ir kiti. 18 vai. — vakarienė ir laisva
laikis. Kas norėdavo, tuo metu galėdavo 
žiūrėti filmus vaikams. 21 vai. vaikai 
prausdavosi ir 21.30 vai. jaunesnieji, o 22 
ir vyresnieji jau sakydavo labanaktis.
Nepaisant blogo oro, suruoštos dvi iš

kylos: viena į Mannheimą, o kita pėsčio
mis iki Viernheimo sklandytuvų aerodro
mo ir atgal, maždaug 10 km.

(VVI)

ŠVEICARIJA
ŠVEICARIJOS LB VALDYBA

Per šių metų metinį susirinkimą buvo 
išrinkta nauja Šveicarijos LB valdyba: 
pirmininkas — Narcizas Prielaida, vice
pirmininkas — dr. Vacys Dargužas, se- 
kretorius-revizorius — Jurgis Jakaitis.

APLANKĖ AUSTRALIJOS LIETUVIUS

Vyskupas P.A. Baltakis šiais metais ap
lankė Australijos, N. Zelandijos ir Hava
jų lietuvius. Australijoje yra apie 9.000, 
N. Zelandijoje apie 200 ir Havajuose apie 
50 lietuvių.

LKMA SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Kat. Mokslo Akademijos su
važiavimas įvyks Los Angeles, Kaliforni
joje, gruodžio 26-30 d.

PASAULYJE
— JAV Kongresas patvirtino papildo

mą 250 milijonų dolerių biudžetą karinei 
pagalbai Afganistano partizanams, kovo
jantiems prieš sovietų remiamą komunis
tinę valdžią. Pinigai bus panaudoti amu
nicijai, ginklams ir priešlėktuvinėms rake
toms pirkti.

— Danijos sostinėje Kopenhagoje buvo 
surengtas popo muzikos koncertas, kurio 
pelnas paskirtas badaujantiems Afrikos 
gyventojams. Milijono dolerių suma susi
darė i'š parduotų bilietų ir aukų.

— Vatikane vyko ukrainiečių vyskupų 
sinodas. Ukrainiečių katalikų Bažnyčiai 
šiuo metu priklauso daugiau kaip 6 mili
jonai tikinčiųjų, palaikančių vienybės ry
šius tarpusavyje ir su Popiežium. Laisvo
jo pasaulio kraštuose yra arti milijono uk
rainiečių katalikų, kurių apie pusė 'įsikū
rusi JAV-se ir Kanadoje.

— Popiežius Jonas Paulius II privačioj 
audiencijoj priėmė Mozambiko respubli
kos prezidentą Samorą Machelį.

— Krikščioniškųjų Bažnyčių atstovai 
iš įvairių pasaulio kraštų spalio 9-13 d. 
Atėnuose svarstė bendrą akcija, kovai 
prieš alkį ir vargą atsilikusiuose, vadina
mojo Trečiojo pasaulio, kraštuose.

— Sovietų Sąjungoje veikia nelegalios 
futbolo lažybos, kuriose yra galimybių 
laimėti iki 50 tūkstančių rublių. Dabar 
„Komsomolskaja Pravda“ pradėjo kelti 
klausimą, kad valstybė perimtų ir legali
zuotų tokias lažybas.

Maskvos hipodrome veikia valstybinis 
totalizatorius. Lošikams leidžiama iki 10 
rublių bandyti laimę. Lenktynės vyksta 
triskart savaitėje.

— Ekonominiai sunkumai Mozambike 
krašto valiutą pavertė beveik beverte, iš
skyrus perkant normuotas prekes, kurių 
kaina valdžios nustatyta. Šiaip viskas juo
dojoj rinkoj kainuoja šimteriopai. Oficia
lioji dolerio kaina yra 53 metikai, o sva
ro — 41. Juodojoj rinkoj už svarą duoda 
2100 metikų, o už dolerį — 1500.

Pilietinis karas Mozambike vyksta nuo 
nepriklausomybės paskelbimo prieš 10 
metų. Mozambiko valdžia kaltina Pietų 
Afriką už partizanų rėmimą, nežiūrint, 
kad praėjusiais metais tarp abiejų kraštų 
buvo pasirašytas nepuolimo paktas.

— Kanada paskyrė 10 mln. kanadiškų 
dolerių tirti Šiaurės šviesų paslaptims.
— Sovietų „Izvestija“ pranešė, kad Vik

toras Višniakovas, statybos ministro pa
vaduotojas, už kyšius nubaustas 15 metų 
kalėjimo. Rugpjūčio mėnesį jo viršinin
kas, ministras Vitalijus čudinas, be jokio 
paaiškinimo spaudoje, iš pareigų buvo at
leistas.

— Amerikiečių slaptoji žvalgyba įspėjo 
Kongresą, kad Filipinuose gali įvykti ka
tastrofa, jei dabartinis prezidentas Mar
cos neatsistatydins ir krašte nebus pra
vestos politinės reformos.

— Šveicarijos Piliečių armija praėju
sią savaitę pradėjo kalnuose manevrus, 
kuriuose dalyvavo 25 tūkstančiai karių.

— Japonijos užsienio reikalų ministras 
pareiškė, kad Gorbačiovo valdžios pa
stangomis santykiai su Sov. Sąjunga pa
mažu gerėja.
— Gorbačiovo pasiūlymas sumažinti kai 

kurių rūšių branduolinius ginklus, yra 
mažiau radikalus, negu pradžioje daug 
kam atrodė, — pareiškė Nato ambasado
riams Briuselyje prez. Reagano specialus 
patarėjas Paul Nitze.

— Apie 1250 bedarbių kreipėsi į vieną 
Londono firmą, kuri spaudoje nusiskundė, 
kad negali gauti 25 darbininkų, kuriems 
siūloma 200 svarų atlyginimas ir nemoka
mas butas. Tačiau tiktai du iš jų rimčiau 
pažiūrėjo į darbo pasiūlą, o visiems -ki
tiems tas darbas nebuvo priimtinas.

D. Britanijoje „juodoji ekonomika“ šiuo 
metu -tiek išsivysčiusi, kad manoma, jog 
praėjusiais metais 30.000 nubaustųjų už 
tai, kad slaptai dirbami ėmė ir bedarbio 
pašalpas, yra tik maža dalelytė.

Daug kompanijų negali gauti kvalifi
kuotų darbininkų.

— Ispanijos policija Barcelonoje rado 
dviejų Izraelio jūrininkų lavonus viena
me bute, kurį prieš metus buvo išsinuo
mavęs palestinietis. Anksčiau buvo pra
nešta, kad du jūrininkai, išėję iš Izraelio 
prekinio laivo į miestą, dingo.

— Statybos darbininkai Alžyre iškasė 
67 skeletus. Vietos gyventojai teigia, kad 
toje vietoje kadaise buvo prancūzų sve
timšalių legiono dalinio būstinė, o dabar 
atkastieji kaulai esą laisvės kovotojų.

— Olandų vyriausybė paruošė susitari
mo su JAV projektą, kuriuo krašte bus iš
dėstytos amerikiečių 48 sparnuotosios ra
ketos. Susitarimas galios 5 metus, jeigu 
bus priimtas.

— I D. Britaniją atvyko 20 Kinijos pra
monininkų. Jie lanko mašinų gaminimo 
įmones ir įvairių firmų parodas. Išbus iki 
20 spalio.

— Infliacija Bolivijoje, P. Amerikoje, | 
pasiekė 20.561 proc.
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