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RADIJO TRUKDYMAI
EUROPOS PARLAMENTAS PASMERKĖ RADIJO LAIDŲ
TRUKDYMUS

nės komisijos vardu Krikščionių visuo
meninės sąjungos atstovas Habsburgas
pasakė, kad Tarybų Sąjungos vadovas
Gorbačiovas turi „vienintelę progą“ savo
žodžius paversti darbais, jei jis tikrai nori
pagerinti Rytų ir Vakarų pasitikėjimą. Be
to, jis pažymėjo, kad nutraukimas radijo
laidų trukdymo daug pasitarnautų ir ko
munistų valdomų šalių ūkiui. Vien tik
Tarybų Sąjungoje šiuo metu veikia apie
3.000 laidų trukdymo siųstuvu, kurie su
vartoja kasmet apie milijardą kilovatva
landžių. Tai tiek energijos, kiek jos reikia
pusei milijono traktorių pagaminti. Da
bar šie ištekliai iššvaistomi. Radijo laidų
trukdymą Tarybų Sąjunga pradėjo 1948
metais, norėdama nuslopinti Amerikos
Balso programas rusų kalba. Nuo 1951
metų trukdomos visos Vakarų laidos,
siunčiamos 'į Vidurio ir Rytų Europos
kraštus. Radijo trukdymo stotys šiuo me
tu neveikia Vengrijoje ir Rumunijoje.

Minės K. Petrausko 100 m. gimimo
Spalio 15 — lapkričio 15 d. Budapešte
Visiems radijo klausytojams gerai pa tinėje vietoje ir Helsinkio baigiamojo ak
sukaktį
vyksta Europos Saugumo ir Bendradar žįstami trukdymai, kurių tiek daug trum to įsipareigojimams.
Jau ruošiamasi paminėti Lietuvos ope
biavimo Konferencija, kurios dalyviai pųjų bangų skalėje. Kai kada juos suke
Europos parlamentas konstatavo, kad
ros
kūrėjo Kipro Petrausko 100 m. sukak
gvildena kultūrines problemas. Šia proga, lia gamtos reiškiniai, atmosferos pasikei Tarybų Sąjunga, Bulgarija, Čekoslovaki
tį. Gimimo data — gruodžio mėn. 22 d.
VLIKas rugsėjui baigiantis išsiuntė 28-ių timai, bet dažniausiai jie pagaminti žmo ja ir Lenkija sistemingai trukdo Vakarų
Iškilmingi jubiliejiniai minėjimai bus su
valstybių, 'įskaitant ir Vengrijos, užsienio nių, kaip tik dėl to, kad sutrukdytų pro radijo laidas ir taip ne tik savo pilie
rengti Vilniuje ir Kaune, bus sukurtas at
reikalų ministrams memorandumą apie gramų priėmimą. Nė aiškinti nereikia, čiams kliudo gauti žinių, bet dažnai pa
minimo
medalis.
„kultūrinį genocidą Sovietų Sąjungos oku kas, kaip ir kodėl tai daro.
sunkina girdimumo sąlygas ir kitose šaly
Žymus smuikininkas
puotoje Lietuvoje“.
Spalio 10 Europos parlamentas Stras- se. Toliau rezoliucijoje nurodoma, kad in
Lietuvos meno darbuotojų rūmuose įvy
Memorandume kreipiamas dėmesys į bourge apsvarstė radijo laidų trukdymus, formacijos laisvė yra ne tik esminis de
ko
tarptautinių konkursų laureato, smui
priemones, kurias sovietai naudoja lietu Įjuos pasmerkė ir priėmė atitinkamą nu mokratijos bruožas, bet ii- būtinai reika
kininko Raimundo Katiliaus kūrybos va
vių tautinei tapatybei naikinti. Mokslo, tarimą. Rezoliucija pabrėžia, kad radijo lingas tikros taikos politikos elementas.
karas. Jau daugiau kaip 1000 koncertų su
technikos ir meno kūrybos laisvė, kaip ir programų trukdymas prieštarauja tarp
Todėl Europos parlamentas:
rengta Lietuvoje ir Sov. Rusijoje, 116 už
žodžio ir spaudos laisvė, yra subordinuo tautinei teisei, visų pirma, Visuotinėje
1. protestuoja prieš tai, kad Tarybų
sienyje.
tos komunizmo sukūrimo tikslams, kurių žmogaus teisių deklaracijoje 19-ju straips Sąjungos, Bulgarijos, Čekoslovakijos ir
Kino filmų festivalis
apimtį nustato Komunistų Partija. KP per niu įrašytai informacijos laisvei, nepasku- Lenkijos vyriausybės nesiliauja trukdyti
Spalio 22 d. Panevėžio dramos teatre
(LER)
valstybinius organus ir visuomenines or
Vakarų radijo laidas, skiriamas Vidurio
iškilmingai
atidarytas IX sąjunginis že
ganizacijas visą kultūrinį gyvenimą krei
ir Rytų Europos klausytojams;
mės ūkio kino filmų festivalis.
pia šių tikslų įgyvendinimui, panaudoda
2. pasmerkia šias priemones kaip aiškų
Savo naujausius kino filmus, sukurtus
ma valstybinę kontrolę ir cenzūrą.
PERSPĖJIMAS VOKIEČIAMS
žmogaus teisių laužymą, kaip nesuderina
per pastaruosius dvejus metus, į miestą
Drauge su memorandumu užsienio rei
BALTIJOS TAIKOS IR LAISVĖS
mą dalyką su Helsinkio Baigiamojo akto
prie Nevėžio atvežė 26 šalies kino studi
kalų
ministrams išsiųsti dokumentai
ŽYGIO SĄSKRYDIS
Vak. Vokietijos laikraščio Skaitytojas jos.
įsipareigojimais ir kaip tęsimą šaltojo ka
apie kultūros žalojimą Lietuvoje: Jono
Jonas Gedroic, gyv. Giessene, parašė re Ekslibriai Pakruojo jubiliejui
Gruodžio 26-30 d. Los Angeles mieste, ro, kuris priešingas detantei;
Jurašo 1972 m. rugpjūčio 16 d. laiškas
3. sveikina Vakarų radijo organizaci dakcijai laišką, kuris buvo išspausdintas
Gegužės mėn. buvo paskelbtas respub
Kultūros ministerijai cenzūros klausimu; Kalifornijoje, rengiamas BTLž sąskrydis
jas, kad jos stengiasi padėti žmonėms, ku DIE WELT (IX.27) antrašte „Avis ir vil likinis ekslibrių konkursas, skirtas Pa
ir
politinis
seminaras,
į
kurį
kviečiamas
Tomo Venclovos 1976 m. gegužės 11 d.
rių vyriausybės varžo informacijos laisvę, kas".
kruojo miesto įkūrimo 400-mečiui. Eks
laiškas Lietuvos KP Centro Komitetui pabaltiečių jaunimas ir senimas. Progra
Jonas G. sako: „1940 metais Sov. Są ponuojamoje parodoje galima susipažinti
gauti žinių ir nuomonių, idant jie galėtų
apie komunistinės ideologijos daromą ža moje numatyta:
gruodžio 27 d. — balius su šokiais ir susidaryti savo pažiūras politikos klausi junga mūsų kraštams (Lietuvai, Latvijai su 63 autorių 235 mažosios grafikos dar
lą Lietuvos kultūrai; „Lituanus“ žurnale
ir Estijai) pasiūlė saugumo paktus. Po to, bais, įprasminančiais miestą, jo įmones, iš
mais;
išspausdintas pasikalbėjimas su Venclova meniniu divertismentu;
4. laukia, kad užsienio reikalų minis kai sovietų kariuomenė įsteigė mūsų kraš čia kilusius žymius žmones. Konkurse da
gruodžio
28
d.
—
demonstracija
ir
miru

apie „trilypę“ cenzūrą; Glavlito įsakymas
trai tučtuojau pareikalaus iš Tarybų Są tuose savo bazes, mūsų tautų išrinkti pre lyvauja Lietuvos, Rusijos, Estijos, Latvi
(1978.V.10) pašalinti Venclovos knygas iš siųjų pagerbimas;
jungos,
Bulgarijos, Čekoslovakijos ir Len zidentai ir ministrai buvo suimti. Nuo to jos, Ukrainos dailininkai.
gruodžio 29 d. — politinis seminaras ir
bibliotekų ir knygynų; Vladislovo žiliaus
kijos vyriausybių demontuoti laidų truk laiko jie dingo, nepalikę jokių pėdsakų. Prigijo blaivybės daigai
literatūrinis
vakaras
su
paveikslais;
1976 m. sausio 23 d. laiškas pirmajam
Aktyvi kova už blaivybę pastebimai at
gruodžio 30 d. — ekskursija į Disney- dymo siųstuvus sutinkamai su tarptauti Kas su jais atsitiko? Ar tai dar vienas
LKP Sekretoriui apie socialistinio realiz
Katynas?
nės teisės įpareigojimais;
siliepė
Vilniaus rajono Maišiogalos dar
landą.
mo „pseudo-kultūrą“.
5. paveda parlamento pirmininkui šią
Ponai E. Bahr, H. Ehmke ir kiti Vokie žininkystės tarybinio ūkio ekonomikai:
Papildomų
informacijų
teikia
Vincas
Prie memorandumo pridėta 1981 me
rezoliuciją perduoti užsienio reikalų mi tijos socialdemokratų politikai turėtų pa jau viršytas produkcijos pardavimo val
tais Lijone, Prancūzijoje, įvykusioje Tarp Skirius, 4364 Sunset Blvd., Los Angeles,
nistrams bei vyriausybėms, kurios pasi galiau suprasti, ką reiškia saugumo part stybei metinis planas, paspartėjo daržų
CA
90029,
USA.
tautinio PEN Klubo konferencijoje priim
rašė Helsinkio Baigiamąjį aktą.
nerystė su Sov. Sąjunga. To niekad negali dorojimas, pagerėjo darbų kokybė, net
Registracijos
lapelį
su
10
dol.
registra

ta rezoliucija, kurioje išreiškiamas susi
Kalbėdamas Europos parlamento politi- | būti tarp avies ir vilko“.
žmonių tarpusavio santykiai. Aktyviai
cijos
mokesčiu
siųsti
iki
lapkričio
20
d.
rūpinimas Pabaltijo šalių kultūroms gre
diegiama nauja tradicija — visur ir visa
siančiu pavojumi ir pabaltiečių intelek šiuo adresu:
da
apsieiti be alkoholio.
B.P.F.C.
Reunion
Committee,
c/o
Irena
tualų persekiojimu. Užsienio reikalų mi
nistrams išsiųstas ir už savo raštus ka Buzenas, 5285 Coringa Drive, Los Ange
MIRĖ KUN. J. MASALSKIS
linamų lietuvių sąrašas, kuriame išvardy les, CA 90042 USA.
Visos
estų,
latvių
ir
lietuvių
organizaci

„Frankfurter
Allgemeine
Zeitung
“
spa

reiškimas,
kuriame
visiškai
neminima
Saldutiškyje
mirė kun. Juozas Masals
ti Liudas Dambrauskas, Gintautas Ieš
mantas, Povilas Pečeliūnas, Algirdas Stat- jos, grupės bei bendruomenių pavieniai lio 8 d. numeryje pabrėžė, kad „uždariau Kremliaus kritika, pakartojo jos svar kis, 62 m. Kunigu įšventintas 1954 m. Pa
respublikų biausius punktus ir pridėjo dar, kad rei laidotas spalio 28 d.
kevičius, Viktoras Petkus, Vytautas Skuo nariai prašomi paremti šį parengimą savo sia“ visų Sov. Sąjungos
dalyvavimu ar piniginėmis aukomis.
gavo aštrų Maskvos vyriausybės papeiki kia smarkiau kovoti su „pasigyrimais ir
dis ir Antanas Terleckas.
Foto nuotraukų konkursas. Visi BTLŽ mą. Tuo pačiu laiku lietuvis rašytojas formalizmu“. Tuo tarpu dar birželio mėn.
MIRĖ KUN. J. ULECKAS
Rugsėjo 6 d. JAV Valstybės Departa
mento suruoštame pasikalbėjime su pri dalyviai kviečiami dalyvauti foto nuotrau Laurinčiukas „Pravdoj“ kaltino „Vakarų Griškevičius, 45-jų metinių sovietų val
Kazlų Rūdoje, Vilkaviškio vyskupijoje
vačių organizacijų (NGO) atstovais, am kų konkurse, prisiunčiant savo nuotrau buržuazinės propagandos centrus“, kad džios įvedimo Lietuvoje proga, išgarbino mirė kun. Juozas Uleckas. Palaidotas
basadorius Walter J. Stoessel, Jr., kuris kas (ar skaidres), padarytas Baltijos jū jie visuomet stengiasi sumenkinti pažan puikiausiais žodžiais ekonomikos ir socia spalio 22 d. Kazlų Rūdoje. Velionis buvo
listinės tvarkos išsivystymą respublikoje gimęs prieš 72-jus metus, kunigu įšven
vadovaus JAV delegacijai Budapešto ros kelionėje ir demonstracijose. Kiek gos atsiekimus Pabaltijo kraštuose.
„FAZ“ sako, kad toks specialus susido ir išleido savo knygą, pavadintą „Po tai tintas 1937 metais. Mūsų žiniomis tai jau
konferencijoje, pranešė, jog vengrų pa vienas dalyvis prašomas prisiųsti nedau
reigūnai užtikrino, kad Budapešto kon giau kaip po 5 nuotraukas (5“x7“ ar di mėjimas Lietuva, skaitoma viena iš jau kos ir laisvės saule“.
21-mas šiemet Lietuvoje miręs kunigas.
Laurinčiukas savo straipsnyje „Pravferencija būsianti pravesta kaip ankstes desnes). Už geriausias nuotraukas bus triausių TSRS šalių dėl jos katalikybės ir
nioji Madride. Pirmąją ir paskutiniąją skiriamos piniginės premijos. Nuotraukos kaimynystės su Lenkija, yra vertas dė doje“ taip pat pridėjo, kad dabartinė res
GARBĖS DAKTARO LAIPSNIS
publikos pramonės produkcija esanti „be
konferencijos savaitę posėdžiai būsiantys bei skaidrės bus panaudotos seminaro mesio.
t!
KARD. GLEMPUI
Sovietų Vyriausios tarybos prezdiumas veik 70 kartų aukštesnė negu paskutiniai
atviri publikai. Vengrai pažadėję panašiai programoje ir, jei pageidaujama, vėliau
bus
grąžintos
jų
savininkams.
kaltina
LTSR
valdžios
organus,
kad
jie
siais
buržuazinės
valdžios
metais
“
ir
kad
kaip Madride akredituoti spaudos atsto
Liublino katalikų universitetas, Lenki
nepakankamai pildo blaivybės ir teisėtu dabar yra „daugiau mokytojų negu seno joje, suteikė Lenkijos primui kardinolui
vus (nors Stoessel apie tai pridūrė: „Pa
lauksim ir pamatysim“.) Stoessel pabrėžė, dėl OSI veiklos ir apie amerikiečių susi mo potvarkius ir reikalauja, kad jie kreip joje Lietuvoje moksleivių“. Tuo, kaip jis Glempui garbės daktaro laipsnį. Moty
kad Budapešto konferencijoje bus išsa domėjimą dėl Balio Gajausko išlaisvinimo tų daugiau dėmesio į dirbančiųjų pageida pats pasisako, norįs paneigti vakariečių vuojant aukštojo atžymėjimo suteikimą,
miai diskutuojami žmogaus teisių klausi iš sovietų Gulago. Atsakant į prašymą įsi vimus ir nusiskundimus. (Plačiau apie „propagandos melus“, taikomus sumen pažymima, kad kardinolas Glemp yra at
kinti pažangą Lietuvoje ir apšmeižti žmo likęs svarbų vaidmenį gindamas tiesą ir
mai. Kultūrinis Forumas Budapešte bus jungti į Gajausko komitetą, nutarta pa tai E.L. Nr. 40).
Vokiečių korespondentas pažymi, kad nių teises, kalbant apie jų pažeidimus. tautines vertybes, pirmoje eilėje religines
pirma Helsinkio serijos konferencija už siūlyti ELTOS atstovę M. Samatienę.
tas išbarimas skirtas LTSR vadovams, Minėdamas neseniai Kopenhagoje įvykusį
geležinės uždangos ir pirmoji išimtinai pa
Ryšium su prezidento Reagano susitiki nors nei Kompartijos sekretoriaus Griš Baltijos Tribunolą, Laurinčiukas pyko, ii kultūrines. Taip pat iškeliamos kardi
švęsta Baigiamojo Akto kultūriniams
nolo pastangos ugdyti taiką, dialogą ir
mu Ženevoje su Gorbačiovu, nutarta pa
punktams. Amerikiečių delegacijoje yra ruošti trumpą raštą prez. Reaganui Lietu kevičiaus, nei min. pirmininko Songailos kad jame dalyvavę ir tokie asmenys, ku santarvės dvasią Lenkijoje. Liublino ka
pavardės neminimos. Liet, tarybinis pre rie „kaip karo nusikaltėliai pabėgo kartu talikų universitetas Lenkijoje yra vienin
dramaturgas Edward Albee, istorikas Da vos reikalu.
zidiumas po poros dienų paskubėjo viešai su nacių okupantais ir tapo savo tėvynės telė katalikiška aukštojo mokslo instituci
niel Borstin, profesorius Jaroslav Pelikan
Nutarta
peržiūrėti
Kopenhagos
Tribu

prisiimti
tas „nuodėmes“. Prezidiumo pa- išdavikais“.
ir 22 kiti kultūrininkai.
ja komunistų valdomame Rytų Europos
Valstybės Departamento surengtame pa nolo ir Taikos ir Laisvės žygio medžiagą,
krašte. Universitete dabar mokosi apie
sikalbėjime šiems delegatams VLIKo me galutinai baigiant ją paruošti išleidimui
3.500 studentų, jų tarpe 1.500 kunigų, dės
knygos forma. Tatai atliks speciali VLIKo
morandumas buvo įteiktas ranka.
to 375-ki profesoriai. Savo laiku šio uni
Valdybos komisija.
versiteto dėstytoju buvo ir dabartinis Po
Šių metų Frankfurto Pasaulinės knygų korespondentas pasiteiravo apie armėnų,
Aptartas
PLB
siūlymas
surengti
veiks

VLIKo VALDYBOS POSĖDIS
piežius Jonas Paulius II-sis. Universitetas
nių konferenciją. L. Grinius referavo parodos aprašyme, „Frankfurter Allge gruzinų ir ukrainiečių spaudą, sovietų at
atlieka ypatingai svarbų vaidmenį kultū
meine
Zeitung
“
(spalio
11
d.)
atkreipė
dė

stovė
atsakė,
kad
jos
esančios
tarp
ben

apie
pasitarimą
su
PLB
atstovais.
L.
Gri

Spalio 12 d. įvyko VLIKo Valdybos po
ros skleidime ne tik Lenkijoj, bet ir visa
sėdis. Dalyvavo pirmininkas dr. K. Bobe nius įgaliotas dėl konferencijos sušauki mesį į Pasaulio latvių sąjungos informaci drų TSRS leidinių, ir turėjo sutikti, kad me pasaulyje.
jos
biuro
vedėjo
Kardelio
pareiškimą,
kad
tik
Pabaltijo
knygos
buvo
atskirai
išsta

lis, dr. J. Stiklorius, dr. J. Jurgėla, inž. mo parašyti PLB-nei.
Taip pat buvo pranešta apie š.m. gruo pirmą kartą tarp sovietų eksponatų visos tytos.
L. Grinius, dr. E. Armanienė, dr. D. Kri
Kardelis mano, kad tai buvo paskutinio navo tik septynias. Turbūt tai yra sovie
vickas, V. Jokūbaitis, J. Vitėnas ir M. džio 6-8 d. St. Petersburge, Floridoje, trys Pabaltijo respublikos turėjo savo sky
Samatienė. Vėliau į posėdį atvyko ALTO įvyksiančio VLIKo Seimo numatytos dar rius. Lietuva, Latvija ir Estija nebuvo momento sovietų organų nutarimas, grei tų pastangos atsakyti į priekaištus dėl
pirmininkas T. Blinstrubas in inž. Ričar botvarkės, apie lapkričio 2 d. Čikagoje vardais minimos. Virš jų atskirų lentynų čiausia reagavimas į Kopenhagos Baltijos rusifikacijos, iškeltus Vakaruose. Pačiose
ALTO suvažiavimą, bei Tautos Fondo pa buvo užrašas „TSRS tautų knygos“, nors Tribunolo kaltinimus dėl rusifikacijos. respublikose iki šiol tai privesdavo tik
das Bačkis iš Paryžiaus.
Posėdyje dr. Krivickas painformavo rengimą Čikagoje spalio 27 d. Toliau bu lentynose eksponuotos tik tų kraštų kny Apie tai galima spręsti iš sovietų katalo prie apkaltinimų „nacionalizmu", jo nei
gos, ir daugiausia jų kalbose. Lietuvių go, kuris parodoj išvardija tik 36 knygas apibūdinant, nei jo priežasčių neminint.
apie paruoštą memorandumą Kultūros vo aptarta visa eilė einamųjų reikalų.
Posėdžio pabaigoje inž. R. Bačkis pada skyrius turėjo 53 antraštes, latvių — 69 iš visų trijų respublikų: 7 iš Lietuvos, 20 Kardelis pabrėžė, kad pasikeitimai paro
Forumui Budapešte. Buvo aptartas dr. K.
Jurgėlos knygos „Lithuania and the Uni rė pranešimą apie Prancūzijos lietuvių ir estų — 53. Daugiausia buvo paveikslų iš Latvijos ir 9 iš Estijos, o lentynose buvo doje nereiškia rusifikacijos spaudimo su
ted States“ išleidimas. Būtų išleista apie veiklą ir ypač apie lietuvių gražų pasiro knygos ir vadovėliai, mažiau grožinės li 185. Pagal katalogą taip pat atrodo, kad mažinimo už geležinės uždangos: Latvijoj
600 egzempliorių. Galutinius knygos iš dymą demonstracijose prieš Gorbačiovą teratūros. Estai, palyginus su kitais dviem nei viena iš tų knygų būtų buvusi origi išleidžiamų latviškų knygų skaičius vis
leidimo reikalus sutvarkyti pavesta pirm, jo apsilankymo Paryžiuje metu. Jis pasa kraštais, turėjo daug daugiau knygų vai nalioje kalboje, o parodoje dauguma bu mažėja.
vo spausdintos lietuvių, latvių ir estų
kė, kad po Kopenhagos Tribunolo ir Lais kams, o taip pat ir vertimų.
Įdomu pastebėti, kad parodoj taip pat
dr. K. Bobeliui ir dr. K. Jurgėlai.
Galima manyti, kad tai buvo pabaltie kalbom.
dalyvavo Stockholmo Latvių tautos fon
Dėl lenkų siūlymo bendradarbiauti jų vės išvykos Baltijos jūra, Prancūzijoje la
Faktas, kad šiemet daug daugiau pabal das su tremtyje išleista latviška spauda.
leidinyje, pavesta dr. K. Jurgėlai tą rei bai padidėjo susidomėjimas Pabaltijo val čių protesto akcijos prieš rusifikaciją re
kalą išsiaiškinti ir padaryti pranešimą stybių reikalu. R. Bačkis prašė paramos zultatas. Kad ši speciali pabaltiečių knygų tiečių knygų randama lentynose negu ka Leidinių tarpe buvo istorinės ir moksli
paruošti informacijos apie Lietuvą pran ekspozicija turėjo politines šaknis, mato taloge, taip pat rodo kontrastą su praei nės knygos ir tebesitęsianti „Archivs" se
sekančiame posėdyje.
me iš to, kad jokia kita nerusiška respub tim: 1983 m. sovietų kataloge buvo 146 rija, kuri fiksuoja įvairias latvių buities
Dr. K. Bobelis pranešė apie VLIKo raš cūzų kalba.
lika negavo tokių privilegijų. Kai „FAZ“ knygos iš Pabaltijo, bet lentynose ekspo- ir gyvenimo temas tėvynėje ir užsienyje.
(Elta)
tą JAV Valstybės Sekretoriui Shultzui
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NAUJA POEZIJOS KNYGA
Šiais metais pranciškonai išleido naują
kun. Leonardo Andriekaus poezijos rinki
nį „ATMINK MANE, RŪPINTOJĖLI“
(Rinkinio „Saulė kryžiuose“ antroji ver
sija). Knygai išleisti lėšos gautos iš prel.
Pranciškaus Juro palikimo. Tai, rodos,
jau aštuntasis poeto rinkinys, šiame rin
kinyje 89 eilėraščiai. Knygą iliustravo
dail. Telesforas Valius. Knyga gaunama
„Drauge“ ir pas platintojus. Kaina 6 dol.
šio rinkinio įžangoje „REGĖJAU SE
NOVINĘ ŽEMAITIJĄ" poetas Leonardas
Andriekus rašo:

REGĖJAU SENOVINĘ ŽEMAITIJĄ

Esu laimingas, kad regėjau senovinę
Žemaitiją, kurią aprašė Valančius, Dau
kantas, žemaite, Lazdynų Pelėda, Pečkauskaitė ir kiti jos mylėtojai. 1920-193U
metais mano nuošalioje tėviškėje Barsty
čiuose ir jos apylinkėse ta senovė dar te
bebuvo gyva ir jaučiama. Žengdamas var
gų takais, bent žinojai, kad gyveni šven
toje žemėje, kuri skamba budynių, laido
tuvių ir Graudžių verksmų giesmėm, ple
vėsuoja Dievo Kūno procesijų vėliavom
— kur nuotakos graudžiai rauda prie al
torių... Nors tada ir negalėjai suimti viso
tos žemės paslaptingumo, bet aiškiai jau
tei, kad visa tauta yra atsivėrusi Viešpa
čiui.
O tas Viešpats gi mums atrodė esąs ne
kur aukštybėse, už debesų, bet čia pat
menku Rūpintojėliu parimęs arba ant kry
žiu ornamentinėse saulėse nualpęs. Lietu
vis gerai pažino Kristų ir švč. Sakramen
te, tačiau mūsų žemės žmogus buvo lai
komas per menku dabinti bažnyčias. Jam
liko tik gamta — toji erdvi katedra, ku
rią jis laisvai galėjo puošti, savaip vaiz
duodamas Kristų, Jo motiną Mariją bei
šventuosius ir nenujausdamas, jog deda
pagrindą ateities tautiniam menui, čia
dar įvyko lyg ir stebuklas: paprastas kai
mo žmogelis priartino dangų ir Dievą.
Kristus, Marija ir šventieji tapo panašūs
į mus, nuotolių neliko, ir Lietuvos žemė
išsidabino religiniais kūriniais, sudvasi
nusiais varganą buitį.
Tai 'šitaip gimė bei suklestėjo nuosta
biausia tautinės kūrybos gadynė — kūry
bos, vadinamos liaudies menu, kuris te
bėra tautos įkvėpimo versmė, pro šimt
mečių klodus trykštanti net iki šios die
nos. Tai kaipgi nesidžiaugsi galėjęs gai
vintis ja vaikystėje ir vėliau gyvenime?
Užmaršties tamsa neuždengė tų šventeny
bių nė išeivio kelionėje. Lyg nuolatinia
me regėjime, išsilaikė medžiuose parimę
rūpintojėliai, prie kelių sopulingosios mo
tinos koplytėlėse, prie upokšnių šventie
ji jonai nepomukai... O tie kryžiai kryžiai
pakelėse, ant kalnelių, kiemuose, kapinėne! Kokia jų didybė, puošnumas, graudu

lys, ypač kai pasvirdavo, nuo senatvės
patręšę! Visą tą sudvasintą tikrovę anuo
met jaudindavo darbininkų dainavimai,
piemenėlių raliavimai, paukščių chorai,
žiedų kvapai, ežerų bei upių veidrodžiai,
spindį saulėje.
Žemaitijos gamta — tai tikra poezijos
šventovė, kurioje teko vargus ir džiaugs
mus išgyventi jaunystėje. Kai žvelgi atgal,
matai, jog viskas ten buvo poetiška ir šven
ta, tačiau giliausiai įsmigo Kristus Rūpin
tojėlis, nes jis labiausiai 'į mus panašus ir
lengviausiai prieinamas. Kristuje ant
aukštų kryžių ir kopiytsulpiuose tarsi ne
jautei tiek intymaus susirūpinimo žmo
gum, kiek tame rymančiame senelyje, į
kurį užteko pažiūrėti, ir graudulys suim
davo širdį. Mistinę nuotaiką dar pagilino
ir aitvarai, laumės, raganos, vaiduokliai,
net velniai, pervien maišydamies tarp
šventenybių.

Tokioje paslaptingoje tikrovėje siela pa
lengva pradėjo atsiverti poezijai, kuri
plūste plūdo iš tos poetiškos buities. 1937
m., pervažiuojant Vokietijos sieną, itin
slėgė liūdesys, jog palieki mistiškiausią
žemę pasaulyje. Per ilgą išeivio kelionę
tas jausmas net stiprėjo, kol pagaliau su
skambo eilėraščiais apie Kristų Rūpinto
jėlį. Tada poetinėje tikrovėje ir pats mi
niatiūrinis Kristus įgijo milžinišką pa
vidalą, nelyginant Čiurlionio Rex, ir ap
ėmė visą tautos išorę bei vidų, tarsi būtų
ją tėviškai apkabinęs ar net savotiškai į
ją įsikūnijęs.

Leonardus Andriekus

LAIDOTUVĖS
Klausyk, Aukščiausias,
Kaip jie ten gieda, kaip jie ten šaukia,
Kaip jie ten rauda,
Kai mirusius į kapą lydi! —
Siūbuoja šilas, linguoja laukas.
Prie kiemo kryžiaus galvą priglaudus,
Žegnojasi gėlytė.

Tie žmonės žino, jog T u nekurčias,
Jog net sraigelės žingsnius girdi,
Bet ir jie patys galbūt numirtų,
Neišgiedoję to savo skausmo,
Kuris negali sutilpti širdy,
Jos nesudraskęs ir nepasklidęs
gimtuos laukuos —
Jį ir gegutės per šienapjūtes
Kukuos, kukuos...
Sakyk, Aukščiausias, kaip nesuplėšo
Padangės šermenų šauksmai,
Ir kaip begali, į ją pakilęs,
Pragysti vieversys linksmai?

PROF. DR. Z. IVINSKIS

MINDAUGAS
TOLIMESNI MINDAUGO SANTYKIAI SU KAIMYNAIS
IR JO POLITIKOS CHARAKTERISTIKA

3.

kų ir vokiečių mokslinėje literatūroje
Karaliui Mindaugui nepasisekė su iki šiol perdėm vyrauja nuomonė, jog
kelti už Lietuvos ribų simpatijų ir ten Mindaugas yra atkritęs nuo krikščio
įsitvirtinti. Jis neprijungė savo valsty nybės. Paskutinis argumentuotai už
bei nė žiemgalių, nė kuršių, nors ir Mindaugo apostaziją yra plačiai pasi
vieni ir kiti mielai nuo 1260 m. priim sakęs kritiškas lenkas H. Paszkievvicz,
dinėdavo žemaičių ir lietuvių įgulas ir kuris apskritai Lietuvos istorijoje sten
dažnai veikė išvien. Iš Livonijos su giasi būti lietuviams gana objektyvus.
grįžęs Mindaugas, pagal Eiliuotinę
Mindaugo apostazijos šalininkai la
kroniką, esąs daręs karčių priekaištų biau akcentuoja ir pasitiki prieš Min
Treniotai, kam jį rusai apgavę, kam daugą nusistačiusio Ipatijaus metraš
turėjęs nutraukti santykius su Livoni tininko žodžiais ir Eiliuotinės Livoni
jos magistru. Mindaugas rūsčiai iš jos kronikos posmais. Volinijos krometinėjo, jog latviai, lybiai ir kitos nistas tarėsi žinąs ir teigė: nors Min
Treniotos jam žadėtos žemės „visai ne- daugas „nusiuntė (pasiuntinius) pas
sijungia“ prie jo. Lygiai tas pat maty popiežių ir apsikrikštijo, bet jo krikš
ti iš Mindaugo pokalbio su jo žmona tas buvo apgaulingas; jis juk slapta
Morta, kuri pareiškė savo didelį nepa aukodavo savo dievams, pirmajam
sitenkinimą Treniota. Dar kartą 1262 Nonadevi, ir Teliaveli, ir Diverikzu,
m. vidurvasaryje Mindaugo ir Trenio Zuikių dievui ir Miejdieinu. Kai jam
tos būriai darė bendrą žygį. Jis buvo išjojus į laukus, kiškis atbėgdavo į
nukreiptas į prūsų žemę. Ar tai reiškė lauką, jis neidavo į miško tankumyną
solidarumą ir pagalbą sukilusiems ir nedrįsdavo net šakelės nulaužti; ir
prūsams, tiksliau negalima išaiškinti. jis aukojo savo dievams, ir degino mi
Težinoma, kad lietuviai grįždami Jaz- rusiųjų kūnus,, ir viešai išpažino pago
dove paėmė nelaisvėn ir nužudė Da nybę“. Apie Mindaugo virtimą krikš
nieliaus žentą Mozūrijos Ziemovitą. o čionių priešu gerai žino Eiliuotinė Li
jo sūnų Konradą išsivedė Lietuvon.
vonijos kronika, kurios faktų auten
Ar 1261 m. nutraukdamas sąjungą tiškumą apskritai reikia gana teigia
su Livonijos ordinu, tuo pačiu Min mai vertinti. Iš Lietuvoje tada gyvenu
daugas atkrito ir nuo krikščionybės, sių vokiečių kunigų ir riterių kroni
nėra tiksliai išaiškinta, šalia Mindau kos autorius, rašęs po 30 metų, galėjo
go „sostinės“ vietos, penkių jo doku būti gerai informuotas. Pagal kronismentų tikrumo mįslės ir kitų neišaiš tą, Mindaugas liepęs krikščionis iš
kintų problemų, tai yra pats svarbiau Lietuvos išvaryti, o dalį jų nužudyti.
sias kontroversiškas klausimas, apie Matomai Livonijoje išsilaikė žinia,
kurį tiek daug rašyta. Išskyrus pirmą kad Mindaugas nuo krikščionybės at
jį Mindaugo tyrinėtoją J. Latkovvskį, krito, nes ir XIV amž. galo Hermanno
kuriuo pasekė keli XIII amž. Lietuvą de Wartberges kronikoje įsakmiai pa
labiau studijavę lietuviai-kunigai, len žymėta, jog „Lietuvos karalius atkri

i Šitokios nuotaikos eilėraščiai pirmiau' šia buvo sutelkti į rinkinį „Saulė Kryžiuo
se", o dabar, per dvidešimt penkerius me
tus skaidrinti, trumpinti ir gausinti,
spausdinami šioje knygoje. Eilėraščiuose
laiko ribos sudyla, praeitis su dabartim
ir ateitim susiskamba. Visa knyga tampa
lyg vienu eilėraščiu, šiam rinkiniui duotas
ii- kitas pavadinimas — artimesnis eilė
raščių dvasiai. Į visa tai atsižvelgiant, rin
kinys „Saulė kryžiuose“ nebelaikytinas
autentišku ir, kaip juodraštinė medžiaga,
niekur nebenaudotinas.
Dabar gi, žiūrint iš tolo į Lietuvą, grau
du, kad po antrojo pasaulinio karo jos
gamtovaizdis buvo pakeistas, religiniai
kūriniai gamtoje nepageidaujami, Kris
taus kentėjimai tautoje paaštrinti. Taip
pat graudu, kad tėvynėje ir už jos sienų
dar nėra išpuoselėtas Rūpintojėlio kultas.
Šiame pavidale Kristus, toks būdingas bei
artimas visai tautai, tebėra net benamis:
tėvynės gamtoje nepageidaujamas, į šven
toves dar vis neįsileidžiamas. Tad bent
šioje knygoje, lyg kokioje vienišoje
koplytėlėje, tegul gyvena Rūpintojėlis,
mąstydamas apie vargus ir širdgėlas.

1985 m. lapkričio 8 d. Nr. 43 (1780)

Iš mūsų martirologijos

S. Lukšaitė (1917-1975)

Spalio 30-ji. Lietuviškosios martirologi
jos kalendoriuje raudonomis kankinių
kraujo raidėmis įrašytas seselės širdietės
Stasės Lukšaitės vardas.
Brėško 1975 spalio 30-sios rytas. Sklai
dėsi Kauną dengianti prieblanda. Stasė
Lukšaitė leidosi mediniais laiptais nuo
Aleksoto šlaito, ėjo pasimelsti į bažnyčią.
Čia jos tykojo žudikas. Tiktai akimirka,
kai arti nebuvo žmonių. Jis puolė savo
auką, žiauriai sužalojo ir paliko ją pus
gyvę kraujo klane šalia laiptų.
Žmonės nugabeno ją į ligoninę, mėgino
išgelbėti, tačiau lapkričio 5 Stasė Lukšai
tė užbaigė savo gyvenimo kelią. Lap
kričio 7 Viduklės kapuose daugybė žmo
nių ją palydėjo 'į amžinojo poilsio vietą.
Būrys vaikų su gėlėmis pagerbė nužudy
tąją vienuolę, kuri juos mylėjo ir mokė
tikėjimo tiesų. Stasė Lukšaitė gimė 1917
kovo 17 Graužų kaime, Viduklės valsčiu
je. Mokykloje buvo angelaitė, vėliau —
pavasarininke. Jausdama pašaukimą, įsto
jo į Širdiečių vienuolyną. Dirbo daržely
je, ruošdavo vaikus Pirmajai Komunijai.
Tai, regis, ir buvo svarbiausia jos nužu
dymo priežastis. Prieš mirtį atgavusi są
AŠ NELAUKSIU, KOL UŽAUGSIU. monę, ji pasakė atleidžianti savo žudikui
Eilėraščiai vaikams. Leonardas Žitkevi su šviesiu paltu.
čius. 34 psl. 1985. Kaina — 3 dol.
„LKB Kronika“, užregistruodama fak
LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS ŽODY
NAS. IV laida Vilius Pėteraitis. 576 psl.
1985. kiet. virš. — 17 dol.
LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSĖ. Juo
Dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų šeima
zas Masilionis. 180 psl. 1985. 9 dol.
savo mirusiam sūnui ir broliui prisiminti
KUNIGAIKŠČIŲ SĄJUNGA. Lietuvos skiria kasmetinę
raiteliai. Pirmoji knyga. Z. Raulinaitis.
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO
308 psl. 1985. 10 dol.
PREMIJĄ.
ŠEIMINĖ IR PREZIDENTINĖ LIETU
Premijai skirti sąlygos yra tokios:
VA. Jonas Švoba. 422 psl. 1985. 10 dol.
1. Eugenijaus Kriaučeliūno 1000 dole
rių premija skiriama lietuviui jaunuoliui,
geriausiai pasireiškusiam raštais (lietu
„AGONIJA“ ANGLŲ KALBA
vių, anglų, ar kita kalba), veikla, organi
Nidos Knygų Klubo išleistą rašyt. Jur
zaciniu veiklumu, ar jaunimo vienetui
gio Gliaudos romaną „Agonija“ Lietuvių
(sambūriui, tautinių šokių grupei, jauni
Šaulių Sąjunga tremtyje išleis anglų kal
mo chorui, sporto būreliui), geriausiai re
ba. Knyga jau išversta ir paruošta spau
prezentavusiam lietuvius ir Lietuvą vienedai. Spaudos darbus atliks M. Morkūno
rių metų bėgyje:
spaustuvė Čikagoje.
2. Premijai gauti asmenis ar vienetus
raštu pasiūlo jaunimo organizacijų vado
MONOGRAFIJA ISPANIŠKAI
vybės, jaunimo grupės, vyresniųjų orga
Dr. Vytautas Dambrava, Venesuelos lie nizacijos ar paskiri asmenys iki kiekvietuvių veikėjas, ruošia arkivyskupo Teo nerių metų gruodžio 31 d. (pašto ant
filio Matulionio monografijos „Nemarus spaudas) ;
Mirtingasis“ ispanišką vertimą. Tikimasi
3. Premijuotino asmens ar jaunimo vie
išspausdinti atskira knyga.
neto tinkamumui įvertinti sudaroma Jury
Komisija, kurion po vieną atstovą skiria
NAUJA A. BUDRIO KNYGA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės jaunimo
S. Illinois University Press išleido Al reikalams vadovas, Pasaulio lietuvių Jau
gio Budrio anglų kalba rašytą naują kny nimo sąjungos valdyba ir JAV Lietuvių
gą „Benchmarks“. Jis rašo knygas moks Jaunimo sąjunga, o du atstovus paskiria
Kriaučeliūnų šeima;
linės fantazijos temomis.

NAUJOS KNYGOS

tą, kankinės Stasės Lukšaitės mirtį api
būdino poeto Mykolaičio-Putino žodžiais:
„Ne viskas sutemose žuvo, /šiltu krauju
širdis pasruvo/ Ir prievartai paklust ne
išmoko/ Mortuos voco!“
Ten pat įrašytos mintys vertos prisimin
ti kasmet, spalio 30-ją pažymint nekaltą
smurto auką:
„Tauta nenurims! Šių dienų jaunųjų
gretose rasis, kurie nepabūgs nei beprot
namių, nei šaltų drėgnų kalėjimų kaze
matų ar spygliuotų vielų užtvarų, nei žu
dynių. Nekaltai nužudytųjų kiekvienas
pralietas kraujo lašas bus ta Dievo palai
minta sėkla, iš kurios vėl dygs nauji jau
nosios kartos daigai. Jie sužaliuos vešliais
atžalynais, sužydės ir subrandins naujus
Bažnyčios ir tautos vaisius!
„Žuvusieji už tiesą, už meilę Kristui ir
Jo Bažnyčiai papildys milijonines nežino
mų kankinių gretas, puoš Bažnyčią ir
praturtins Tautos istoriją.
„Prie žuvusiųjų kapo rinksis tautos vai
kai /Ir susimąstę tyliai nulenks galvas.../
Čia kapų medžiai visad oš ir šlamės/
Viešpaties Angelą... /Gėlės melsis: Tėve
mūsų.../ Ir paukšteliai medžių šakose/
Nuo pat ryto čiulbės Amžinąjį atilsį... /O
Žuvusiųjų sielos kils pas Viešpatį į/ am
žinybę...“. (LKBK, 23).
J.Vd.

PREMIJA JAUNIMUI

to nuo tikėjimo... išvarė iš savo kara
lystės brolius (t.y. ordino riterius) ir
visus krikščionis“.
Viduriniais amžiais daugelio žymių
valstybės kūrėjų kelias į krikščionybę
buvo apsprenožiamas įvairių politinių
aplinkybių. Taip buvo, pvz., su Kon
stantinu Didžiuoju, germanų tautų
vadais, frankų — Klodvigu, lenkų —
Mieško, lietuvių — Jogaila. Ir Min
daugas naująjį tikėjimą priėmė politi
nių aplinkybių verčiamas. Bet jis, lyg
koks sąmoningas krikščionybės prie
šas, tikrai iš anksto nesvarstė su Baž
nyčia nutraukti ryšius. Pasilieka atvi
ras ir galutinai neišrištas klausimas, ar
Mindaugo atsimetimas nuo ordino ir
(susijungimas su Žemaičiais, kuriuos
jis, berods, slapta nuo 1257 m. rėmė,
jau galėjo reikšti nutraukimą santy
kių su Roma. Ar Mindaugas galėjo
sekti keliu Volinijos Danieliaus, kuris
po karūnavimosi greitai nuo Romos
atkrito? Mindaugui karališkas vaini
kas teikė politinės naudos. 1257 m. jis
gavo iš popiežiaus leidimą vieną iš sa
vo sūnų karūnuoti karaliumi.
Šitokių duomenų akivaizdoje reikš
mingi yra 1268 m. popiežiaus Kle
menso IV bulės žodžiai Čekijos kara
liui Otokarui II: „...viešpataujant
šviesaus atminimo Mindaugui (darė
memorie Mindota), kuris, jam priė
mus krikšto sakramentą, buvo Apašta
lų Sosto vardu vainikuotas karaliumi,
tačiau nuožmiai nužudytas piktos va
lios sūnų“. J. Latkovvskis ir kiti juo
pasekusieji, kurie įrodinėja, kad Min
daugas neatkrito nuo krikščionybės,
labiausiai remiasi šituo popiežiaus po
sakiu apie Mindaugą. Yra daroma to
kia išvadai: jeigu neofitas karalius bū
tų nuo krikščionybės atkritęs, popie
žius jo tikrai nebūtų pavadinęs švie
saus atminimo valdovu. Per penkerius
metus nuo Mindaugo mirties Romoje
jau turėjo būti žinoma apie likimą Pa
baltijo naujakrikšto karaliaus, į kurį
Roma buvo dėjusi daug savo vilčių,

ypač kovoje su totorių pavojumi. Iš
tiesų, liktų nesuprantama, kokiu būdu
Apaštalų Sostas būtų galėjęs kalbėti
apie apostatą, kaip apie šviesaus atmi
nimo vyrą. Kokio intereso būtų galė
jęs turėti kryžiuočių ordinas klaidin
gai painformuoti Romą — iš turimų
versmių yra neišrišamas klausimas.
Popiežiaus Klemenso IV teigiamas
atsiliepimas apie Mindaugą Romos ku
rijoje tačiau pasiliko unikumas. Po 60
metų (1324 m.) popiežius Jonas
XXII iš Avignono jau rašė priešingai,
būtent, jog „Mindaugas su savo visa
karalyste buvo atvirtęs į Kristaus tikė
jimą, bet pasėkoje žiaurių ir nedrau
giškų skriaudų, kurias padarė mylimi
vokiečių ordino sūnūs, nuo tikėjimo
atsimetė ir grįžo į pirmutinę klaidą“.
O Vilniaus dvare visą XIV amž. išsilai
kė taip pat tradicija, jog Mindaugas
dėl kryžiuočių ordino kaltės negalėjęs
išsilaikyti krikščioniu. Vykstant dery
boms dėl krikšto, Mindaugo santykiai
su ordinu buvo statomi pavyzdžiu.
Psichologiškai gali būti visai supranta
mas sugrįžimas pagonybei! karaliaus,
kuris krikščionybę buvo priėmęs iš
vakarykščių priešų,po dešimtmečio vėl
tapusių jo neprieteliais. Tokios apos
tazijos pas naujakrikštus valdovus, ku
rių nuovoka apie naująjį tikėjimą dar
būdavo grubi, buvo žinomos ir kitose
tautose. Iš vieno atsitiktinio Romos
kurijos teigiamo pomirtinio atsiliepi
mo apie Mindaugą, kada visi kiti XIII
amž. ir vėlesni šaltiniai priešingai kal
ba, darosi tikrai sunku įsitikinti, kad
Mindaugas būtų pasilikęs toliau (po
1261 m.) krikščioniu.
Kaip ten su paties Mindaugo išliki
mu krikščionimi bebuvo, kiekvienu at
veju Lietuvoje to pirmojo karaliaus
įžiebtoji krikščionybės liepsna jau vi
sai nebeužslopo, nes ja labiau buvo
rūpinamasi iš apačios. Kelias dešimtis
metų dar buvo pastangų išlaikyti ir
pačią „Lietuvos vyskupiją“. Bet Min
daugo įpėdiniai per ištisą šimtą su

4. Jury komisija, aptarusi asmens ar
vieneto tinkamumą premijai, ją skiria bal
sų dauguma iki sekančių metų vasario 15
d. ir susitaria su Kriaučeliūnų šeima dėl
premijos įteikimo laiko ir pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar vienetai siūlo
mi raštu, nurodant tiksliai premijai tinka
mumo motyvus, ir siunčiami:
Eugenijaus Kriaučeliūno Premijos
Komisijai
12500 Pawne Road
Palos Park, Illinois 60464

VEIKALAS APIE VOKIEČIŲ
OKUPACIJOS LAIKOTARPĮ
LIETUVOJE
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Visuo
meninių reikalų komisija yra pakvietusi
Indijanos universiteto prof. dr. Julių
Šmulkštį suredaguoti mokslinį veikalą
apie Vokiečių okupacijos laikotarpį Lie
tuvoje. Veikalas bus išleistas anglų kalba.
Jo parengime dalyvaus septyni lietuviai
mokslininkai. Iniciatyvą remia JAV Lie
tuvių Fondas ir Pasaulio ir Kanados bei
Amerikos lietuvių bendruomenės.

viršum metų — tiesa, atvejų atvejais
vesdami derybas dėl krikšto — delsė
oficialiai jį priimti. Nors kaimynų šal
tiniai apie Lietuvos vidaus XIII amž.
gyvenimą, maža ką teturėdami pasaky
ti, palieka daug spragų, vis tik iš kai
kurių užuominų galima prieiti išvadų,
jog pagonių plotuose tada krikščiony
bę palaikė domininkonai ir pranciško
nai. Žymesnėse gyvenvietėse ir prie
pilių, kur vėliau kūrėsi pirmieji mies
tai, atsirasdavo sąlygų apaštalauti.
Nuolatinių karo žygių metu Lietuvon
būdavo sugabenama iš lotyniškos
krikščionybės kraštų (Livonijos, Len
kijos, Prūsų) daug karo belaisvių. Jų
tarpe būdavo ir kunigų, kurie, kad ir
aprėžtose sąlygose, galėjo skleisti liau
dyje krikščionybę.
Pagoniškosios reakcijos poveikyje
pirmoji Lietuvos vyskupija negalėjo iš
silaikyti. Apie vyskupą Kristijoną yra
žinoma, kad jis iš savo vyskupijos tu
rėjo pasitraukti. Jau 1255.III.7 d. po
piežius Aleksandras IV iš Mindaugo
reikalavo, kad šis saugotų ir gintų iš
visų pusių puolamas vyskupo Kristi
jono valdas. Apie patį Kristijoną
smulkesnių žinių nėra. Taip pat pasi
lieka mįslė, ar su Kristijono pagalba
kryžiuočiai galėjo organizuoti Min
daugo kanceliariją ir pravesti surašy
mą šio vardu sudarytų lotyniškų doku
mentų, kai pats Kristijonas nefigūravo
liudininku jokiame Mindaugo donaciniame rašte. Padėčiai pablogėjus, Kris
tijonas pasitraukė Vokietijon, kur jis
jau žinomas pusantrų metų prieš Min
daugo atsimetiną nuo ordino (1259.
IX.7 d.). Kai Kristijonas mirė (1271
m.), prieš porą metų Lenkijoje buvo
miręs ir kitas Lietuvos vyskupo vardą
turėjęs vienuolis, būtent, domininko
nas Vitas. 1261 m. yra minimas jotvin
gių misijoms skirtas vyskupas nomi
nalas Henrikas. Tada pranciškonai tu
rėjo organizuoti kryžiaus karą prieš
jotvingius ir lietuvius.
(Bus daugiau)
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JAV UŽSIENIO REIKALU KONFERENCIJA
Spalio 10 įvykusioje JAV Valstybės de
partamento (uzsn. reikalų ministerijos)
konterencijoje privačių organizacijų atsto
vans dalyvavo VLlKo: dr. K. Bobelis, dr.
D. Krivickas, inž. L. Grinius ir M. Samatie
nė; iš AL'l'os — T. Blinslrubas; iš JAV
LB — A. Gečys; iš Jungtinio Amerikos pabaltiečių komiteto (.JBANC) — A. Silas
ir dr. J. Genys; iš „Draugo" — J. Rasiavičiutė. Konterencijoje taip pat buvo Pa
saulio pabaitieėių santaikos pirmininkas
dr. O. Paviovskis, estų, latvių, rusų, uk
rainiečių, žydų ir kt. tautų ir Amerikos
organizacijų atstovai. Viso dalyvavo apie
400 žmonių.
JAV Užsienio reikalų ministerijos mi
nistrų pavaduotojai pranešė apie: bendrą
užsienio politikos kryptį, tikslus Afrikoje,
santykius su Sovietų Sąjunga ir branduo
linių ginklų derybas, padėtį Artimuose
Rytuose, padėtį Vidurio Amerikoje ir Ka
ribų salose, apie JAV užsienio prekybos
kryptis. Konferencijos pabaigoje pasirodė
Užsienio
reikalų
ministras
George
Schultz, kuris apgailestavo įkaitų likimą
italų laive „Achille Laurel" ir atsakė į ke
letą klausimų. Pasibaigus posėdžiams da
lyviai buvo pakviesti užkandai ir gėri
mams į aštuntame aukšte esančius diplo
matinių priėmimų kambarius.
Lietuviai Užsienio reikalų pareigūnams
pateikė tik vieną klausimą. Jis buvo VLIKo vicepirmininko inž. L. Griniaus Euro
pos ir Kanados reikalų ministro pareigas
einančiam Robie M. (Mark) H. Taime
riui, kuris kalbėjo apie santykius su So
vietų Sąjunga ir branduolinių ginklų de
rybas. Inž. L. Griniaus klausimas buvo
šitoks:
Pastebėta, kad Sovietų Sąjunga seniai
veda stiprią akciją prieš JAV vadinamą
Erdvės karo vystymą ir sąlygoja ginklų
sumažinimą šių pastangų sustabdymu.
Neteko pastebėti, kad JAV iki šiol būtų
stačiusios reikalavimus Sovietams, išsky
rus puolamųjų raketų skaičiaus sumaži
nimą. Kokia todėl yra JAV derybinė pa
dėtis? Ar neatrodo, kad atsižvelgiant į
ankstyvesnę prezidento Reagano pastabą,
kad Sovietų Sąjunga yra „Blogio imperi
ja“ ir atsimenant prieš dešimtmetį JAV
kongreso bibliotekos padarytą apskaičia
vimą, jog Sovietų Sąjunga sulaužė arba
pažeidė bent tūkstantį tarptautinių '•utarčių, kad JAV turėtų iš Sovietų Sąjun-

gos naujo pirmojo sekretoriaus Gorbačio
vo reikaiauti geros valios įrodymų, kad
jų pažadai dabar bus patikimesni, nei bu
vo praeityje? JAV galėtų, pavyzdžiui, rei
kalauti bent šito: Sovietų Sąjungos ka
riuomenės ir agentų pašalinimo iš Afga
nistano, visiško pasitraukimo iš Pabalti
jo valstybių, įkalintų Helsinkio susitari
mų priežiūros komitetų narių paleidimo
laisvėn, Helsinkio susitarimų priežiūros
komitetų narių teisių ir laisvių garantijų
ateityje.
Kokios yra JAV vyriausybės pažiūros
it pastangos šiais klausimais?
Mark Palmeris į šį klausimą atsakė, jog
JAV vyriausybė visais klausimais su So
vietų Sąjungos atstovais tariasi privačiai.
Pasitarimų progresas yra labai lėtas, nes
Sovietai laikosi labai atkakliai.
Konferencija pasižymėjo savo gyvumu
ii dalyvių nuomonių reiškimu. Klausantis
pranešimų ir atsakymų į laisvai statytus
klausimus iš publikos, susidarė įspūdis,
kad dabartinė JAV užsienio politika nėra
vientisinė, jog kiekvienas atsakingas pa
reigūnas siekia rezultatų jam patikėtos
srities plotmėje; vyriausybė nepajėgia iš
laikyti sąryšio tarp įvairių užsienio politi
kos sričių ir jų tarpveiksmingumo. JAV
užsienio politikos pastangos tebeatrodo
fragmentuotos ir pasižymi ataveika į ky
lančias problemas, o ne aiškiai pramaty
ta ir gerai išplanuota ilgalaikių tikslų ir
pastangų kryptimi. Jeigu šis įspūdis yra
teisingas, tai nežiūrint garsios adminis
tracijos retorikos, dabartinė JAV užsie
nio politika nėra kitokia, nei ji buvo
ankstyvesnių respublikonų ir demokratų
valdžių metu: ji nėra pastovi, nėra vien
tisa ir neturi aiškios krypties.
Įdomu pastebėti, kad savaitei praėjus
po šios konferencijos, JAV spaudoje pasi
rodė žinutės apie naujas kryptis preziden
to Reagano laikysenoje Sovietų atžvilgiu.
Pirmiausia, spauda pradėjo pranešinėti,
kad ginklų sumažinimas nėra prezidento
Reagano pagrindinis ir svarbiausias tiks
las, jog jis nori sulaikyti Sovietų Sąjun
gos agresiją pasaulyje ir ypač apginti
žmonių teisių padėtį. Iš tiesų, prezidento
Reagano kalba Jungtinių Tautų organiza
cijos visuotiniame susirinkime spalio 24
kaip tik pabrėžė Sovietų Sąjungos ar jos
išlaikomų kariuomenių buvimą įvairiose
pasaulio valstybėse.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniškiame „Sporte“ spalio mėn. iš
spausdintos užuojautos pranešė Stasio
Šačkaus mirtį.
Jis gimė 1907 m. Suvalkijoje. Su spor
tiniu gyvenimu susipažino besimokyda
mas Marijampolės R.J. gimnazijoje, kur
1923 m. buvo įsteigtas berniukų sporto
klubas „Vaidotas“ ir mergaičių — „Mir
ga“. Šios gimnazijos sportinė veikla ap
rašyta a.a. Jono Narbuto leidinyje „Spor
tas nepriklausomoje Lietuvoje 1919-36
m.“ štai kelios ištraukos:
„Rygiškiečių moksleivių sportinė pažan
ga greit augo. Kas anksčiau buvo sunkiai
pasiekiama — buvo praeityje. Tai parodė
vėlesnės varžybos. 1928 m. A. Tamulynas
pagerino rutulio stūmino rekordą — 12,52
m, o St. šačkus disko metimo ir šuolio su
kartimi. Vėliau, baigę R.J. gimnaziją S.
Šačkus (1928 m.) ir A. Tamulynas (1930
m.) palaikė nuolatinius ryšius su tos gim
nazijos sportininkais, teikdami jiems spor
tinių žinių. Ypač charakteringa, kad S.
Šačkus, būdamas tuo laiku geriausias dis
ko metikas, išaugino visą eilę rygiškiečių
sportininkų. Jam ilgą laiką priklausė šo
kimo su kartimi Lietuvos rekordas — 3,40
m, disko metimo — 42,37 ir penkiakovė.
(St. Šačkaus šokimo su kartimi rekordą
pagerino 1938 m. tarpvalstybinėse lengvo
sios atletikos rungtynėse Varšuvoje tarp
Lietuvos ir Lenkijos rinktinių kpt. Vaba
las, iššokdamas 3,65 m. Rungtynes laimė
jo Lenkija 105:59 — K.B.).
Baigęs gimnaziją St. Šačkus persikėlė
į Kauną, įsijungdamas į LGSF sporto or
ganizacijos eiles. Žaidė Lietuvos krepši
nio rinktinėje.
Lietuvos sportiniam gyvenimui būtinai
buvo reikalingi instruktoriai-lektoriai, ku
rie sugebėtų jaunajai sportininkų kartai
perduoti ne tik teoretines žinias, bet taip
pat suteikti geras sportui sąlygas, įren
giant aikštes ir sales. Tokiam darbui tin
kamas buvo St. Šačkus. Paskyrus stipen
diją, jis išvyko į Berlyno fizinio auklėjimo
institutą. Jį baigęs, tuoj pat gavo pakvie
timą būti lektorium Kauno Kūno Kultū
ros Institute (čia buvo ruošiami kūno kul
tūros mokytojai gimnazijoms). Perkėlus
tuos kursus prie VDU humanitarinių
mokslų fakulteto, S. šačkus buvo paskir
tas Kūno kultūros katedros jaun. asis
tentu.
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Sportinėm temom daug rašė spaudoje.
1945 m. spalio mėn. suimtas ir išvežtas į
Sibirą. Rehabilituotas grįžo į Kauną.
Sprendžiant iš užuojautų „Sporte“, S.
Šačkus buvo „LTSR nusipelnęs treneris“.
Paliko žmoną Merkevičiūtę-Šačkuvienę,
sūnų Gediminą ir du svainius Kanados
Hamiltone. Mūsų užuojauta giminėms.
Iš dabartinių sporto įvykių norėtume
pažymėti gražius Vilniaus Žalgirio futbo
lininkų laimėjimus: po pergalės Maskvo
je prieš silpną vietos Dinamo vienuolikę
1:0, vilniečiai savo aikštėje baigė lygio
mis su ketvirtoje vietoje esančia Minsko
Dinamo komanda, tačiau taškų savo sąskaiton Žalgiris negavo, nes tai buvo vie
nuoliktos lygiom sužaistos rungtynės (SSgos futbolo pirmenybių taisyklės leidžia
sužaisti lygiomis tik 10 rungtynių), todėl
vilniečiai taip ir liko šeštoje vietoje.
Lietuvos futbolo pirmenybėse pagrindi
nės rungtynės vyko tarp pirmaujančio
Panevėžio Ekrano ir antroje vietoje esan
čio Klaipėdos Granito. Laimėjo Panevėžys
2:0, užsitikrindamas Lietuvos meisterio
vardą. Lygą turi palikti Jonavos Statyba,
kuri savo aikštėje pralaimėjo Kauno Ban
gai net 0:5.
Krepšinio pirmenybėse vėl pergales
skina SS-gos meisteris Kauno Žalgiris.
Antro rato rungtynėse kauniečiai pirma
me susitikime lengvai įveikė Maskvos Di
namo 104:96 ir kitą dieną Taškento Uni
versitetą 112:77. Vilniaus Statyba mūsų
sostinėje pralaimėjo prieš daugkartinį
SS-gos meisterį Maskvos CASK klubą
64:95, bet sekančią dieną vilniečiai išplė
šė sunkią pergalę prieš Minsko RTI pen
ketuką 59:57.
Iš mūsų moterų SS-gos aukščiausioje
lygoje šiemet žaidžia tik vilnietės; kau
nietės po silpno pasirodymo 1984-85 m.
turėjo palikti geriausių komandų eiles.
Ir vilnietėms naujame sezone pirmosios
rungtynės baigėsi nesėkme: kibirkštietės
pralaimėjo Minsko Horizontui 60:67, bet
kitą dieną netikėtai laimėjo prieš SS-gos
meisterį Maskvos CASK net 91: 69!
Rašant apie „gražiąja lytį“, negalima
pamiršti Šiaulių Tauro žolės ritulininkių.
Lietuvaitės SS-gos pirmenybėse laimėjo
trečią vietą. Dvi lietuvaitės atstovauja
SS-gą įvairiose tarptautinėse rungtynėse.
K. Baronas

Lygiagrečiai su pasikeitusia prezidento
Reagano kalbų gaida įvyko dar vienas
netikėtumas. Pabaltiečiai jau bent pusme
tį svarstė pasimatymo galimybes Baltuo
se rūmuose, tačiau atsakymas vis būdavo,
kad tai negalės įvykti prieš prezidento
Reagano-Gorbačiovo susitikimą. Nepilnai
dviem savaitėm nuo čia aprašomos priva
čių organizacijų atstovų konferencijos už
sienio reikalų ministerijoje praėjus, Bal
tųjų rūmų patarėjas Matlock spalio 22
staiga priėmė pabaltiečių delegaciją. Štai
delegacijai jis tik tepasakė, kad pasitari
muose su Sovietų Sąjunga JAV stengsis
kalbėti apie Žmonių teisių klausimus ben
droje plotmėje ir nelies atskirų valsty
bių, tai yra, bus vengta specifiškumo, šio
pasimatymo dalyviai priėjo išvadą, kad
JAV neketina kelti Pabaltijo valstybių ir
jų žmonių teisių klausimų. Tai, žinoma,
nėra pabaltiečiams priimtinas atsakymas.
Atrodo, kad dabartinei JAV vyriausy
bei rūpi tik patenkinti balsuotojus, paro
dant, jog ji pajėgia sugyventi su nauja
Sovietų vyriausybe. Todėl Afganistano ir
Pabaltijo valstybių padėtis nėra keliama.
Žmonių teisių klausimai keliami bendry
bėmis, tikintis tai perdaug sovietų nesu
erzins. Taigi JAV vyriausybės derybos su
Sovietų Sąjunga, nežiūrint naujų priegaidžių prezidento Reagano kalbose, siekia
tik branduolinių ginklų skaičiaus suma
žinimo, o ne esminių koncesijų žmonių
laisvių ir teisių srityse.
Tokia laikysena yra pigi, nes branduo
linių ginklų sumažinimas iš, pavyzdžiui,
penkiasdešimties tūkstančių krūvių iki
net penkių tūkstančių krūvių, bus pasau
liui tiek pat pavojingas, kiek yra dabar.
Jų sumažinimas per pusę šios lygties nei
kiek nepakeis, tik įtikins balsuotojus, kad
JAV vyriausybė kažką atsiekė.
L. Kasiulis

VASARIO 16 GIMNAZIJA
f

PAŠVENTINTAS BERNIUKŲ

BENDRABUČIO KERTINIS
AKMUO

Spalio 5 d. atvyko pas mus į Vasa
rio 16 gimnaziją J.E. vyskupas Paulius
Baltakis, kuris gyvena Amerikoje, bet
yra naujai paskirtas visų išeivijos lie
tuvių katalikų vyskupu. Jis atvyko 11
vai. ryto lydimas tėvo A. Bernatonio.
Visi mokiniai ir mokytojai susirinko
prie vėliavos aikštės ir pakėlė trispal
vę. Po vėliavos pakėlimo kun. J. Dė
dinas pasveikino vyskupą visų susirin
kusiųjų vardu. Tada visi perėjome į
valgyklą. Ten vyskupą sveikino Juo
zas Sabas — Vokietijos LB valdybos
pirmininkas, gimnazijos direktorius
Andrius Šmitas, evangelikų kunigas
Fricas Skėrys ir Vida Sabienė moterų
klubo vardu. Buvo įteiktos dovanos.
Vėliau vyskupas Baltakis kalbėjosi su
Vokietijos LB valdybos nariais, o po
pietų gimnazijos ateitininkai buvo pa
sikvietę jį kavutei ir pokalbiui. 15.00
vai. prasidėjo berniukų bendrabučio
kertinio akmens šventinimo iškilmės.
Mes susilaukėme garbės svečių iš Bo
nos ir iš Hesseno ministerijų. Atvyko:
Bonos vidaus reikalų ministerijos at
stovas dr. Reiner von Kempis, Hesse
no socialinių reikalų ministerijos de
partamento direktorius dr. Otfried
Liebscher, Federalinio parlamento na
rys dr. Kuebler, Hesseno parlamento
narys dr. Greiff, Darmstadto apygar
dos mokyklų direktorius Wicht, ap
skrities valdybos pirm. dr. Kassmann,
Lampertheimo burmistras Dieter ir ki
ti. Svečius pasveikino gimnazijos di
rektorius. Taip pat kalbėjo gimnazijos
kuratorijos pirm. tėv. A. Bernatonis.
Pasakė kalbas, kertinį akmenį padėjo

LAIVU SUOMIJON...
Kelionės įspūdžiai plaukiant suomių
„Finnjet“ vardo keltlaiviu rugsėjo mėn.
pabaigoje iš Luebecko-Travemuendės į
Helsinkį.

dr. von Kempis ir dr. Liebscher. Vy
skupas Baltakis ir kun. Skėrys sukal
bėjo maldas ir tuomet vyskupas pa
šventino akmenį. Po to Vasario 16
gimnazijos mokiniai atliko programė
lę. Choras dainavo, tautinių šokių gru
pė pašoko, orkestrėlis grojo, o Kama
Bubiytė ir Kristina Kampe (mokinės
iš Amerikos) paskambino kanklėm.
Visų garbės svečių vardu kalbėjo Lamperineimo burmistras Dieter. į šias iš
kilmes buvo atvykę pustrečio šimto
žmonių. Vakare katalikų parapijos sa
lėje buvo šokiai. Kitą rytą, 10.00 vai.,
buvo susirinkimas su vyskupu parapi
jos salėje. Buvo diskutuojama lietu
viškos sielovados reikalais. Taip pat
sudaryta komisija, kuri rūpintųsi Lie
tuvos Krikščionybės 600 metų sukak
ties paminėjimu Vokietijoje. Komisiją
sudaro A. Grinienė, V. Bartusevičius
ir V. Natkevičius.
Iškilmingas šv. Mišias atnašavo vys
kupas Baltakis su aštuoniais lietuviais
kunigais. Gimnazijos mokiniai stovėjo
prie Lietuvos, ateitininkų ir skautų vė
liavų. Jonas Venskus, Aleksandras Ja
nulis ir Andrius Huberis priėmė Su
tvirtinimo sakramentą.
Po pietų vyskupas susitiko su skau
tais. Prieš išvažiuojant, moterys su
ruošė vyskupui ir svečiams kavutę.

Astrida Kairytė
Vasario 16 gimnazijos mokinė
DAINININKŲ IR INSTRUMENTALISTŲ
KONKURSAS

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros
tarybos antrasis dainininkų ir instrumen
talistų konkursas buvo surengtas spalio
5 d. Clevelando Dievo Motinos parapijos
auditorijoje.
Dainavimo kategorijoje pirmąją vietą
užėmė Marytė Bizinkauskaitė. Styginių ir
pučiamųjų instrumentų kategorijoje —
Ilona Kuprevičiūtė (trompetė).

marės, tai keliaujančių smilčių, iki 60
m aukštumo kauburiais apdengtos ko Laivininkystės „M/V Kupiškis“ lai
pos. Tai Nidos, Juodkrantės ir Smil vo įgula ir laimėjo prizą: „Futbolinin
tynės atkrantės, Melnragės ir Palan kas ant pjedestalo su laurų vainiku
**
gos vasarvietės. Klaipėda — tai Vy rankoje“, šalia lietuviško įrašo, vieno
„Mūsų jūra“ (mare nostrum) vadi tauto Didžiojo vardo gimnazija, pe je trikampio pavidalo vėliavėlėje ru
na 9-nios Skandinavijoje, Pabaltijyje dagoginis ir prekybos institutas, įvai siškai ir angliškai: „Lithuanian Ship
ir vid. Europoje gyvenančios tautos rios komunalinės įstaigos, ligoninės, ping Company. Klaipėda, 1983 m. ko
— 420.000 kv. km dydžio—Baltijos jū teatrai, kinas ir puošnios bažnyčios. vo mėn. 15 d..“ Kiti trofėjai vitrinoje
rą. Šitų tautų tarpe yra ir lietuviai, ku Klaipėda — tai Lietuvos Baltijos liudija, kad „Finnjet“ laivo sportinin
riems priklauso vos 100 km jūros pa Lloydas su prekybos laivynu. Tai Ak kai rungėsi su Murmansko, Kalinin
krantės. Kelionė viena kryptimi trun cinės Bendrovės „Sandėlis“, „Pieno grado ir kitų Rusijos uostuose regis
ka 36 vai. Taigi, gana laiko ne tik ap centras“, „Maistas“ ir „Lietūkis“, truotų laivų įgulomis.
Pietų metu laivas artinasi prie Got
sižvalgyti laive, bet ir pasišnekėti su kontorų prekybai su užsieniu svar
bendrakeleiviais — turistais suomiais, biausia vieta. 1938 m. lietuviškų laivų lando salos. Keleiviai, galėję iki 10
švedais ir vokiečiais. Reikalui esant, tonažas siekė 15.000 BRT. Jų tarpe vai. pusryčiauti, atrodo jūros klimato
galima kreiptis ir į 150 galvų turinčią 2 laivai-šaldytuvai skirti bekonų per įtakoje, kaip alkani vilkai nekantriai
vežimui į Angliją. Neaišku, kur II-jo laukia keturių restoranų durų atidary
laivo įgulą. Rudenį, žiemą, pavasarį
pasaulinio
karo eigoje dingo Lietuvos mo ir įleidimo pietums. Oras ūkano
keliaujasi patogiausiai, nes keleivių
Skaičius sumažėja iki trečdalio, vasa laivynas. Kadaise, skaičiau kad 1942 tas. Temperatūra plius 7 laipsniai C.
ros atostogų metu parduoda 1.500 — m. žiemą, prie Hangoe salos, 910 Saulutei retkarčiais pavyksta, pade
1.800 laivakorčių. Be to, du asmenys BRT laivas „Šiauliai“ užplaukė ant dant silpnam rytvėjui, migloje prasi
plaukia kartu, mokėdami vieno as seklumos. Sako, suomiai laivą sure skinti kelią ir pažvelgti į Baltijos ban
montavo ir paleido plaukti po savo gas skrodžiantį suomių laivą.
mens bilieto kainą — 518 DM.
vėliava. Klaipėda — tai uostamiestis,
Šiandien anksti rytą įplaukėme į
Niekur kitur Europoje nematysime kuriame prieš karą žmones mėgo gy
tokio skirtumo tarp demokratinių ir venti, dirbti, mokytis ir šventes švęsti. Suomijos įlanką. Vasarą, skaidriam
orui esant, galima matyti žiūronų pa
komunistinių valstybių, kaip plaukiant O šiandien?
galba Talinno miesto, Estijos sostinės,
laivu iš Travemuendės uosto. Vaivo
Iš už geležinės uždangos Lietuvai siluetą. Migla tirštėja. Vandens pavir
rykštės spalvomis apytamsėje žėri ir
sp'uidi elektros šviesoje, kol nepranyks rusai leidžia tik retkarčiais pasirody šiaus nuo laivo nebematyti. Miglos
ta už horizonto, Vakarų Vokietijos pa ti jos dukroms ir sūnums Vakaruose. rago baubimas įspėja žvejus, sportinių
jūris. Tuo pačiu metu Rytų Vokietijo O jeigu gauna leidimą, tai literatai, laivų kapitonus ir kitus mūsų „milži
nui“ nepastoti kelio. Nors dar geras
je — (DDR), artėjant nakčiai, niekur muzikai ir sportininkai dalyvauja var
pusvalandis kol laivas sustos prie mo
žybose
ne
savo
valstybės
garbei,
bet
nematyti nė mažiausios šviesos lieps
lo, keleiviai pradėjo ruoštis išlipimui.
nelės, nes pliažas Luebecko įlankoje, didžiojo „brolio“ internacionalizmo
Smulkus lietutis ėmė kristi iš vėjo
šlovinimui.
vasarvietės ir kaimai ištuštinti, gyven
draskomų debesų. Tai geras ženklas,
Malonu buvo matyti „Finnjet“ lai
tojai „darbininkų ir žemdirbių“ vy
sako suomiai. Lietsargiai nereikalingi,
riausybės prieš 40 metų perkelti kraš vo vitrinoje išstatytus 2 trofėjus, kurie nes diena bus debesuota, bet sausa.
to gilumom Pasiliko tuštuma — „mir liudija, kad šio suomių laivo įgulos
Ventės Ragas
sportininkai 1979 ir 1983 m. žaidė
ties zona“.
Iš pradžių laivą palydinčių, klykau Klaipėdoje futbolą su Lietuvos Jūrų Vokietija, 1985 m. spalio mėn. 15 d.
jančių didelių ir mažų žuvėdrų pulko,
nedaug beliko tamsumoje. O tos žuvė
ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
dros, kurios ir nakties metu skraidė
apie laivą, atrodo, nusprendė auštant
aplankyti draugus ir gimines pietų
Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams siųsti
Švedijoje arba Bornholmo saloje.
į Lietuvą, padėtis stabilizavosi ir dabar galima siųsti daug vertingų
Europos kontinento pusėje, iki Ode
ir naudingų dovanų savo artimiesiems.
rio žiočių, geriausia girdėti, be danų
ir švedų, vokiškai kalbančių radijo
Pasiunčiame jūsų pačių dovanas, arba priimame užsakymus
stočių transliacijos. Tris valandas vė
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.
liau radijo žinias perduoda, vidaus
iv užsienio politikos įvykius komen
SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes,
tuoja Lenkijos valstybinis radijas.
išrūpiname
Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PER
Taip slenka laive „disco“ šokių salėje
SIUNČIAME PALIKIMUS Į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU,
besilinksminančių, kabinose miegan
NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI
čių keleivių neberegistruotos valandos.
Apyaušrio metu laivas plaukia ne
BŪDU.
toli Oelando salos pietinio iškyšulio.
Tai reiškia, kad dešinėje Baltijos pu
Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
sėje palikome jau Stotiną, Gdan
Z. JURAS,
ską, Kaliningradą (Tvankstę — Koe11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.
nigsbergą) ir esame dabar vienoje lini
Telef. 01 - 460 2592.
joje su mūsų Klaipėda.
Klaipėda — tai žuvingos Kuršių
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Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
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Kronika
KAS—KADA —KUR
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-surMarne, France. Tel. 1-881-52-22.
Kalėdinis bazaras Londone — lapkričio
23 d., 11 — 20 vai., Latvių Namuose, 72,
Queecisborough Terrace, Bayswater, W.Z.
Rengia Pabaltijo tautų moterys.
Poezijos ir literatūros vakaras — lap
kričio 16 d., Wolverhamptone, Stafford
Rd. Oxley. Rengia DBLK Bendrija ir Ši
luvos“ Mot. D-ja.
AUKOS SPAUDAI
J.E. Liaukai — 35 dol.
Ponia S. Nowak — 10 sv.
S. Vitkus — 4 sv.
Kun. F. Skėrys — 10 DM.
M. Mozūras — 1 sv. 50p.
P. Ramaitis — 1 sv. 50p.

AUKA TAUTOS FONDUI
P. Ramaitis — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
Dėkojame Vincui Navickui už 10 sv.
auką Lituanistikos katedrai.
TARYBOS POSĖDIS
Pranešame, kad atsiradus svarbių rei
kalų, DBLS-gos Tarybos Posėdis-Suvažia
vimas šiemet šaukiamas gruodžio mėn.
14 d. Jaunimo Židinyje, Nottinghame.
Smulkesnės informacijos bus paskelbtos
vėliau.
Tarybos Prezidiumas

Londonas
JAUNIMAS RENGIA
VI-JO DEŠIMTMEČIO VAKARĄ
šeštadienį, lapkričio 9 d., 8 vai. vakaro,
Sporto ir Socialinio klubo patalpose, ren
giamas jaunimo šokių vakaras, kuriame
bus prisimintas šeštojo dešimtmečio apsi
rengimas. „Private Circuit“ orkestras gros
to laiko populiarias melodijas.
Veiks užkandžių baras. Įėjimas 2 sva
rai.
Pelnas skiriamas „Lithuanian Victoria“
futbolo komandai.
Visi kviečiami dalyvauti, o labiausiai
laukiamas jaunimas.

Wolverhamptonas
POEZIJOS IR LITERATŪROS
VAKARAS
Lapkričio mėn. 16 d., šeštadienį,
vietinė „Šiluvos“ Marijos Moterų
draugija kartu su Didž. Brit. Lietuvių
Katalikų Bendrija rengia Poezijos ir Ii
teratūros Vakarą ir lietuvių rašytojo
vyskupo Antano Baranausko 150 me
tų gimimo paminėjimą. Bus paminėta
ir „Šiluvos“ Moterų draugijos įkūri
mo Wolverhamptone 2-jų metų su
kaktis.
Minėjimas vyks Lenkų klubo patal
pose; Stafford Road, Oxley, Wolver
hampton, netoli Goodyear gumos fa
briko.
Vakarą pradėsime pamaldomis 5.30
p.p., šalia esančioj lenkų bažnyčioj,
po to minėjimas vyks salėje. Pažadėjo
atvykti ir mūsų mieli Anglijos liet,
poetai ir rašytojai p. L. švalkus, kun.
dr. S. Matulis, C.V. Obcarskas, o prie
jų prisidės vietinės meno pajėgos. Vė
liau seks pasisvečiavimas ir arbatėlė.
Visus maloniai kviečiame, ypač arti
mesnes kolonijas, nes tokių literatū
ros vakaronių Anglijoje labai retai
turime.
Įėjimas — laisva auka.
DBLK Bendrija ir „Šiluvos" Moterų
D-jos Valdyba

MIRĖ PETRAS GUGAS

Londone mirė Petras Gugas. Laidotu
vės bus pirmadienį, lapkričio 11 d., 2 vai.
p.p., iš Lietuvių Sodybos.
A.A. JUOZAS JANUŠKEVIČIUS

Spalio mėn. 8 d. mirė Juozas Januške
vičius. Velionis buvo gimęs 1914 m. neto
li Alytaus. J. Januškevičius pasitraukė į
Vakarus artėjant antrajai Sovietų okupa
cijai. Iki karo pabaigos gyveno Vokieti
joje, o 1948 m. atvyko į Didžiąją Britaniją.
Iš karto apsigyveno West L. Hostelyje,
Combs, vėliau gyveno E.V.W. stovykloje,
Broadway Hostelyje Barnsley ir ilgiau
siai gyveno 1 Greenwood Terr., Sackville
St., Barnsley, čia jį ir ištiko širdies prie
puolis, nuvežus į Barnsley ligoninę tuo
jau mirė.
Velionis dirbo anglių kasyklose ir savo
kuklų gyvenimą užbaigė tipiškame anglia
kasių mieste — Barnsley. Laidotuvių pa
maldos įvyko Holy Rood katalikų bažny
čioje. šv. Mišias už velionio vėlę laikė
kun. Kamaitis iš Mančesterio.
Lietuvoje liko brolis, brolio šeima, se
sers šeima. Buvo tikimasi, kad kas nors iš
giminių atvyks į laidotuves, deja, nespėjo
išgauti kelionei reikalingus dokumentus.
Laidotuvėmis rūpinosi Z. Juras ir S.
Vitkus.

S&aityi&ju tai&kai
600 METŲ JUBILIEJUS NEPRIIMTINAS
Lietuvos krikšto jubiliejaus minėjimas
turėjo būti labai atsargiai apsvarstytas,
nes tautiečių tarpe yra kontradikcija.
Pirmas Lietuvos karalius Mindaugas,
vadinamas Išmintinguoju, kuris suvienijo
visas Lietuvos žemes ir įkūrė didelę, galin
gą valstybę, 1251 m. priėmė krikštą su sa
vo šeima, artimaisiais, dalimi karių ir bu
vo vainikuotas Lietuvos karalium. Popie
žius Inocentas IV 1251 m. liepos 17 d. laiš
ke siuntė sveikinimą: „Mylimiausiam
Kristuje sūnui... šviesiausiam Lietuvos
Karaliui... priimame į Šv. Petro globą ir
nuosavybę... nusprendėme 'įsakyti, kad
niekas nedrįstų daryti tau sunkenybių ar
ba užkabinti tave, esant ištikimą Apašta
liškajai Sostinei... Nė vienam žmogui ne
valia laužyti to mūsų vyresnybės įsaky
mo ir draudimo dokumento, taip pat prie
šintis jam jėga“. Tai ištraukos iš Popie
žiaus bulės karaliui Mindaugui.
Lenkijos karalius Jogaila 1387 m. krikš
tijo antrą kartą. Lenkų siekimas, krikšto
priedanga, gauti daugiau galimybių per
bažnyčias Lietuvai lenkinti. Imant dėme
siu pasakymus, kad Mindaugas apsikrikš
tijo su mažu skaičiumi, pateisinama, nes
buvo pradžia ir ypatingas laikas. Tų laikų
papročiu, svarbiausia apsikrikštyti val
dovui ir gauti popiežiaus globą. 1387 m.
Jogaila taip pat neapkrikštijo visos Lietu
vos. žemaičiai buvo krikštijami tik 1413
metais. Be to, ir po 1387 m. krikšto, krikš
čionišką dvasią Lietuvoje pradėjo pasisa
vinti maždaug po dviejų šimtmečių. To
dėl, jeigu minėti iš viso jubiliejų, Lietuvos
krikštą reikia Skaityti nuo 1251 metų.
Dr. Stasys Kuzminskas „Europos Liet“.
Nr. 38 jubiliejaus reikalu pasisakė trum
pai, aiškiai ir tiksliai. Su jo nuomone su
tinku, kad lietuviai gali švęsti tk 735 me
tų Lietuvos krikšto jubiliejų, minint Lie
tuvos karalių Mindaugą ir popiežių Ino
centą IV.
Vyskupas Baltakis Europos Liet. Nr. 40
pasisako priešingai. Paminėjęs apie krikš

čionybę gražių minčių ir leidęs sau pa
miršti istorijos 'įvykius, sako:
„1387 metų krikštas lietuvių tautai tu
rėjo lemiamos reikšmės religiniu, tauti
niu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu“. Re
liginiu atžvilgiu gal taip, nes galiausiai
pasisavino krikščionybę, bet tautiniu ir
politiniu atžvilgiu lietuviai kentėjo. To
liau savo straipsnyje vyskupas sako:
„Tačiau nežiūrint kiek 1387 metų krikš
tas būtų reikšmingas politiškai, tautiškai
ar kultūriškai, 1987 metais švenčiamas
krikščionybės jubiliejus pirmoje vietoje
yra religine sukaktis ir kaip tokia turi
būti atšvęsta!“
Kodėl ne 1251 krikštas? Ar lietuviai
pratinami dalinai pamiršti Lietuvos pra
eitį?
Gyvename demokratiškuose kraštuose,
turime įvairių organizacijų ir jose demo
kratiškai svarstome lietuviškus reikalus.
Britanijoje yra DBL Sąjunga — pagrin
dinė organizacija ir pavasarį atstovų su
važiavime bus proga šį klausimą ap
svarstyti ir pasiūlyti šio krašto lietuviams
švęstiną jubiliejų.
Manchesterio lietuviai 1951 metais Mostono kapinėse, prie bendrų lietuvių kapų
pastatė gražų paminklą ir dedikavo Lietu
vos krikščionybės 700 metų jubiliejui pa
minėti. Ant paminklo 'įrašytas atitinka
mas tekstas su skaitlinėmis 1251-1951.
Paminklo statyba rūpinosi manchesteriečiai ir kun. Steponaitis, pašventino vys
kupas Padolskis. Buvo gražios iškilmės,
dalyvavo daug kunigų ir Salfordo vysku
pijos atstovas iš Romos. Ką galvoja mančesteriečiai ir dalyvavę dvasiškiai, skai
tydami „Europos Lietuvy“ pasakymą,
kad Lietuvos krikščionybės jubiliejus tu
rės būti minimas 600 metų! Nemanau, kad
mančesteriečiai skaptuos tą įrašą lauk!
Centrinis Jubiliejaus Komitetas ignora
vo istorijos įvykius, padarė nelauktą nu
tarimą ir išeivijoje įnešė nesutarimų.

Domas Banaitis

VOKIETIJA
NAUJAS SIELOVADOS DIREKTORIUS
Kun. Antanas Bunga lietuvių kunigų
susirinkime Dieburge spalio 7 d. išrinktas
Vokietijos Lietuvių Katalikų Sielovados
direktorium vietoj atsisakiusio tėv. Kon
stantino Gulbino, OFM, Cap. Vyskupas
F. Baltakis su tėv. K. Gulbinu pristatė jį
atitinkamom vokiečių instancijom, ir jis
buvo patvirtintas.

Boltonas
TRADICINIAI ŠOKIAI
Spalio 12 d. 'įvyko jau tradicija pasida
rę Boltono lietuvių metiniai šokiai. Jie
praėjo labai gražiai, nors šiais metais sve
čių į juos atsilankė .truputėlį mažiau. Ką
gi padarysi — visi į senatvę eina ir kas
metai vis sunkiau ir sunkiau pasidaro
nuo savo pečiaus atsitraukti. Salė vis tiek
gražiai prisipildė ir vakaras praėjo šau
nioje nuotaikoje. Skyriaus pirmininkas,
kaip ir visada, pravedė visas ceremonijas
ir turtingą loteriją, kurios bilietus, savo
šeimos paremti, sėkmingai išplatino Hel
mutas ir Francis Silius.
Vakaro pasisekimas šiais metais pri
klausė nuo stiprios apylinkės lietuvių pa
ramos ir boltoniškiai, kurie visada pasi
rengę paremti Mančesterio lietuvių klu
bą, yra labai dėkingi Mančesterio ir Ecc
les lietuviams, kurie jų šokiuose gausiai
dalyvavo. Negalima, žinoma, pamiršti
Boltono bičiulių iš Prestono, ir buvo malo
nu matyti atstovus iš Leigh, Ročdalės ir
Burnley. Visiems nuoširdus boltoniškių
ačiū.
Didžiausią padėką už kavutę ir skanų
maistą yra užsitarnavusios šokių šeimi
ninkės — O. Eidukienė, S. Keturakienė,
M. Pauliukonienė, Florence Silius ir Ei
leen Stanionis. Boltoniškiai yra dabar jau
daug sėkmingų surengimų padarę ir vi
sada jų pasisekimas priklausė nuo Bolto
no šeimininkių. Jos tikrai užsitarnavu
sios didelę Boltono lietuvių pagarbą ir
nuoširdžią padėką.
Tikimės, kad su visais pasimatysime ir
ateinančiais metais!
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L.S.S. EUROPOS RAJONO VADUOS
POSĖDIS
KVIETIMAS
šeštadienį, lapkričio mėn. 23 d., 1.00
Nuoširdžiai kviečiame visus daly
vai. p.p., Nottinghame, Židinio patalpose,
16 Hound Road, West Bridgford, įvyks vauti suvažiavime, kurį rengia Pabal
tiečių Krikščionių studentų sąjunga
L.S.S. Europos rajono vadijos posėdis.
Skautininkai maloniai kviečiami gau Anabergo rūmuose lapkričio 18-20 d.
Adresas:
siai dalyvauti.
Annaberger Strasse 400
Prašyčiau laiku atvykti, kad turėtume
5300 Bonn 2 — Bad Godesberg
daugiau laiko pasitarimams, nes tą pačią
Tel. 0228-316244
dieną skirstysimės 'į namus.
Suvažiavimas bus dvasinio pobū
Rajono vadas

Nottinghamas
TARPTAUTINIS ŠOKIŲ VAKARAS
Pavergtųjų tautų Nottinghamo skyrius
lapkričio mėn. 8-tą dieną, White Eagle
Club, Pelham Rd., Nottingham, rengia
Tarptautinį šokių Vakarą.
Pelnas bus skiriamas Pavergtųjų Tau
tų veiklai.
DBLS Nottinghamo skyrius kviečia vi
sus lietuvius 'į šį šokių vakarą.

PAMALDOS
Gloucesteryje — lapkričio 9 d., 12 v.,
Šv. Petre.
Stroude — lapkričio 9 d., 17 v., Bee
ches Green.
Nottinghame — lapkričio 10 d., 11.15 v.
Aušros vartuose.
Corbyje — lapkričio 10 d., 14 v., Šv.
Patrike.
Wolverhamptone — lapkričio 16 d.,
Aušros vartų Marijos šventėj, 17.30 v.,
Švč. Trejybėj (lenkų bažnyčioj), Stafford
Rd. Po to, klube Literatūrinė programa.
Nottinghame — lapkričio 17 d., 11.15 v.,
Aušros vartų Mariją minint Židinyje.
Derbyje — lapkričio 17 d., 14 v., Bridge
Gate.
Eccles — lapkričio 10 d., 12.15 vai.
Leigh — lapkričio 17 d., 4.30 vai.
Manchesteryje — lapkričio 24 d., 12.30
vai.

džio. Tema; Džiaugsmas per Dievo
žodį.
Suvažiavimo pradžia pirmadienį po
pietų (18 d.) ir tęsis iki trečiadienio
(20 d. Maldų diena), po pamaldų pie
tūs ir seks suvažiavimo užbaiga.
Prašome pranešti apie dalyvavimą
vėliausiai iki lapkričio 14 d. raštu ar
telefonu.
Kaina už nakvynę ir maistą dienai
25,00 DM.
Su maloniais sveikinimais
Jūsų kun. M. Klumbys

Lietuviai

pasaulyje

— Kabule į JAV ambasadą pabėgo jau
nas sovietų kareivis ir pareiškė nenorįs
daugiau kariauti. Ambasadą apsupo so
vietų kareiviai. Pabėgėlis nutarė grįžti.
— Spalio 24 d. suėjo 40 metų nuo Jung
tinių Tautų Organizacijos Įsteigimo, buvo
pasirašyta JTO chartija.
— Trys rusų diplomatai, prieš mėnesį
pagrobti Vakarų Beirute, praėjusią savai
te buvo paleisti. Ketvirtą dieną po pagro
bimo, ketvirto diplomato, A. Katkovo, kū
nas buvo rastas sugriautam sporto sta
dione.
— Vokiečių laikraštis „Bild" paskelbė,
kad Maskva pasiruošusi išleisti į Vakarus
disidentus Sacharovą ir ščaranskį, jei
Ženevos pasitarimai baigsis kokiu nors su
sitarimu. Laikraštis spėja, kad jie bus iš
keisti į Vakaruose kalinamus sovietų šni
pus.
— Sovietų žemės ūkio laikraštis „Selskaja žizn“ pranešė, kad mirties bausme
nubausti du mėsos kombinatų vedėjai,
kurie sukčiaudami pasisavino milijoną
rublių valdiškų pinigų.
— Sovietų grūdų laivo jūrininkas, uk
rainietis Miroslav Medvied, kuris Ameri
koje bandė pabėgti ir buvo amerikiečių
grąžintas į laivą, bet vėliau vėl policijos
paimtas apklausinėjimui, pareiškė neno
rįs pasilikti JAV-se.
Paskutinėm žiniom, prez. Reaganas 'įsa
kė pilnai ištirti tą reikalą. Rusai sutiko
leisti JAV pareigūnams dar kartą pasima
tyti su norėjusiu pabėgti jūrininku.
— Portugalų socialdemokratų lyderis
A.C. Silva priėmė prezidento kvietimą su
daryti naują vyriausybę. 250 vietų parla
mente socialdemokratai turi 88.
— Prez. Reaganas skris į Ženevą lap
kričio 16 d. Prieš grįžtant į Washingtoną,
lapkričio 21 d. jis padarys pranešimą
Briuselyje Nato tarybai apie pasitarimus
su Gorbačiovu. Grįžus į Washingtoną, tą
pačią dieną numatyta jo kalba visiems
amerikiečiams.
— So v. Sąjungoje mirė žymus aeronau
tikos inžinierius Viktoras Makievas, 61
m., kuris dirbo slaptoje branduolinių ra
ketų gamyboje.
— Lenkų Solidarumo aktyvistas S. Ja
worski, 54 m., nubaustas 3 mėn. kalėjimo.
— Iš Islamabado britų korespondentas
pranešė, kad afganų kovotojai Panjshiro
slėnyje nukovė apie 70 sovietų karių ir
numušė 15 lėktuvų ir helikopterių.
Kandaharo mieste sukilo šimtas afganų
kareivių, kurie nužudė 4 savo karininkus
ir prisijungė prie partizanų.
Spalio 17 ir 18 dienomis sovietai bom
bardavo Gul Darra ir Shakkar Darra vie
tovių kaimus, užmušdami daug kaimie
čių.
— Kinijos lakūnas, kuris su bombone
šiu pabėgo į Pietų Korėją, gavo užmokes
ti grynu auksu (1 mln. svarų vertės). 33
metų Hsiao Tien-Jun priimtas į Taiwano
karo aviaciją generolo leitenanto laipsniu.
Dabar jis nori nusipirkti automobilį.
— Rusų televizijoj Afganistano karo
veteranas seržantas Aleksandras Maznovas kalbėjo apie sovietų karių sunkumus
kovose su partizanais, apie gyvenimą pa
lapinėse ir klimato žiaurumą.
Sovietai okupavo Afganistaną 1979 m.
gruodžio mėnesį.
— Taiwanas suteikė politinį prieglobs
tį dviem jaunuoliams, kurie mažu gumi
niu laiveliu pabėgo iš komunistinės Kini
jos.

klinikinis psichologas. Jis plačiai reiškias,
ir lietuviškoje spaudoje.
Jis gimė 1930 m. Kaune, kunigu įšven
tintas 1960. Į JAV-jas atvyko 1949 m. Stu
dijavo įvairiose kolegijose, gavo filosofi
jos ir teologijos licenciato, humanitarinių
mokslų ir psichologijos daktaro laipsnius.

LTN. J. BUTKUS

Jonas Butkus, buvęs liet, tautinių šoklų
DR. INŽ. S. BACKAITIS
šokėjas ir choro narys, baigė karinius
Dr. inž. Stasys Bačkaitis, JAV Trans mokslus ir išsiųstas dar pasitobulinti ka
porto min. eismo apsaugos administraci ro mokykloje vieną mėnesį. Po to bus pa
jos pagrindinis inžinierius, organizuoja keltas į antrojo leitenanto laipsnį.
1986 m. Pasauliniam automobilių inžinie
PREL. A. BACKIS
rių sąjungos kongresui1 du simpoziumus.

VARDADIENIO PUOTA
Spalio mėn. 19 d. Budnikienė, savo nau
jai atremontuotose patalpose suruošė sa
vo vardadienio puotą. Susikvietė daug
svečių, kuriuos gerai ir gražiai pavaišino.
PROF. A. MACEINA
Buvo padainuota daug įvairių dainų ir
Prof. Amtanas Maceina, gyvenantis v,
padiskutuota įvairiausiais klausimais. Ma
Vokietijoje, baigia rašyti eilę straipsnių
lonu ir gera pabūti tarpe tautiečių. Čia
apie išlaisvinimo teologiją. Tie straipsniai
susirinkusieji yra DBLS sk. aktyvūs na
spausdinami „Tėviškės žiburiuose". Nu
riai ir valdyba. Taigi susirinkus dides
matoma vėliau, išleisti atskiru leidiniu.
niam skaičiui DBLS narių, aptarta ir šio
KUN. P. URBAITIS
skyriaus veikla. Patarta valdybai sušauk
ti dažniau susirinkimus, susirūpinti meno
Kun. Petras Urbaitis, buvęs Kinijos
veikla, užsakyti salę ir t.t. Tikimasi, kad
misionierius, lankė Brazilijos lietuvius.
iš visų duotų pageidavimų, kai kurie iš
Dabar išvyko į Venesuelą pavaduoti sun
sipildys.
kiai sergantį kun. Antaną Perkamą.
P. J. Budnikienei dėkojame už vaišin
KUN. DR. K. TRIMAKAS
MIRĖ KUN. K. KEIDOŠIUS
gą subatvakarlį ir linkime Jai dar daug
Kun. dr. Kęstutis Trimakas paminėjc
metų būti sveikai ir veikliai, kaip kad Ji
Spalio 18 d. po sunkios ligos mirė kun.
buvo iki dabar.
Kazimieras Keidošius, gim. 1906 m. Pa savo kunigystės 25 metų sukaktį Chicago
Dalyvis
je, kur jis dirba ne tik kaip kunigas, bet ii
laidotas Baltimorėje spalio 21 d.

Bažnyčios Viešųjų Reikalų Tarybos vicesekretorius prelatas Audrys Bačkis,
kaip Apaštalų Sosto delegacijos pirminin
kas, kalbėjo Ženevoje vykusioje tarp
tautinėje konferencijoje, kurioje buvo ap
žvelgiama kaip konkrečiai vykdomas su
sitarimas dėl branduolinio ginklo neplati
nimo. Apaštalų Sostas šį susitarimą pa
sirašė 1971 metais. Prelatas Audrys Bač
kis savo kalboje pabrėžė, jog Apaštalų
Sostas, remdamasis religiniu ir moraliniu
autoritetu, nuoširdžiai siekia prisidėti
prie bet kurių pastangų, kuriomis yra sie
kiama įtvirtinti laisvę, sustiprinti tautų
saugumą ir savitarpio pasitikėjimą, iš
plėsti damų valstybių bendradarbiavimą,
padedantį sukurti taikingą pasaulį.

