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NAUJUJV 1987 METU PROGA
Brangūs Tautiečiai,
Nuoširdžiausiai sveikinu su Naujaisiais 

987 Metais pavergtos tėvynės brolius ir 
eseris Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
r Lietuvos Pasiuntinybės Vašingtone 

‘ randu.
Sekdami tarptautinius 'įvykius, mato- 

' ne kas pasaulyje vyksta, žinome Vakarų 
r Rytų Bloko valstybių norą kalbėtis, 

1 urasti būdus, kaip derybų keliu išspręsti 
Problemas, kurios įvairiais klausimais iš- 
lt ryla. Vakarų valstybės, priešakyje su 

ungtinėmis Amerikos Valstijomis, laiko- 
.. ------- - ------  - - ----------1 Sąjunga

° lorėdamos, kad Sovietų Sąjunga vykdytų 
os pasirašytus tarptautinius pasižadėji- 

mcų< nus jr ro<jytų pozityvų bendravimo vaid- 
nenį. Jos nori, kad Sovietų Sąjunga su-
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is m
ritų kraštų vidaus reikalus, gerbtų žmo

gaus teises.

Žvelgdami į mūsų tautos reikalus ma
sine, kad 1986 metais lietuvių veiksniai 
r organizacijos ryžtingai siekė, kad pa- 

‘ sulis būtų supažindintas su lietuvių 
rangais ir su . žiauria okupanto vykdoma 
iriespauda Lietuvoje.

1986.4.15 d. Berne prasidėjusioje Hel- 
inkio Baigminį Aktą pasirašiusiųjų val- 
tybių ekspertų konferencijoje buvo pa

lvini eiktos informacijos apie Lietuvos gyven- 
pras ojų ryšių su užsieniais suvaržymą, pasi- 
ą u naitymų su užsieniečiais apibojimą, gru- 
icijc >ų sovietų elgeslį muitinėse, išskirtų šei
mai) nų bei kalinių likimą. Toje konferenci- 
kra oje ne kartą Amerikos delegacijos pir- 
ien< ntninkas, pagal L.K.B. Kronikos duome- 

api ūs, priminė Sovietams apie pabaltiečių, 
ietuvių sunkią padėtį. Ypačiai vieningai! 

įvyk r energingai lietuvių veiksniai ir organi- 
3an( lacijos savo veikla reiškėsi Vienoje pra
tari ridėjusioje 1986.XI.4 d. Hensrinkio Akto 

seržiūnos konferencijoje. Helsinkio Aktą 
K< įasirašiusdioms valstybėms buvo pateikta 
7-memorandumai ir informacijos, prašant 

eim škelti neteisėtos Lietuvos okupacijos, su- 
I rerenumo teisių sugrąžinimo lietuvių tau

tai klausimus, imtis reikiamų žingsnių, 
— kad būtų paleisti dabar žiaurias baus

mes atlieką Lietuvos Helsinkio Grupės ir 
Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto na
riai bei kiti sąžinės kaliniai, būtų sustab- 

baudytas Letuvos tikinčiųjų persekiojimas ir 
t*n< diskriminavimas bei būtų nutraukta so- 
nau vietinė kultūrinės priespaudos ir nutau-

a, ki
U (P
Peti
ŠIUO

Tias 
e tl'

api.

iš daugelio valstybių atsakymus į memo
randumus, kur buvo pasakyta, kad bus 
atsižvelgta į lietuvių prašymus.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos diploma-

s 1° tinimo politika. Lietuvių veiksniai gavo 
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bės Dep-te, primindami dabartinę būklę 
sovietų okupuotose Baltijos šalyse, kur 
grubiai laužomos žmogaus teisės nesilai
kant Sovietų pasirašyto Helsinkio Akto. 
Jie prašė, kad Vienos konferencijoje JAV 

tor delegacija reikalautų, jog Sovietų Sąjun- 
j«' ga laikytųsi Helsinkio Akto nuostatų.

Prisimintina dar, kad Prezidentas Rea- 
ganas savo 1986.XII.10 d. proklamacijo
je 5589, liečiančioje Teisių Rinkinio Die
ną, žmogaus Teisių Dieną ir Savaitę 1986 
metais pažymėjo, jog Sovietų Sąjunga tę- 
šia Lietuvos Katalikų priespaudą ir pa

ir8 brėžė, kad „Taika ir žmogaus teisių ger
ta bimas yra neatskiriamas dalykas. Istori- 
M ja rodo, kad negali būti tikros taikos be 
ar žmogaus teisių gerbimo“.
P8 Žengdami į Naujuosius 1987 Metus, tu- 

rime galvoje, kad ateinančiais metais mi
nėsime 600 metų lietuvių tautos krikščio
nybės jubiliejų, kurtį Romoj Šv. Tėvas 
1987.VI.28 d. iškilmingomis mišiomis švęs 
ir paskelbs Arkivyskupą Jurgį Matulaitį 
palaimintuoju. Tai reikšmingas lietuvių 
tautai jubiliejus. Jį iškilmingai minint, 

■bus parodyta pasauliui mūsų tautos saitai 
su Vak. 
menybė. 
vyskupų 
šinigtone 
solidarumą su Lietuvos vyskupais ir ti
kinčiaisiais, prašančią JAV vyskupus pa
skelbti 1987.VI.28 d. maldos dieną už per
sekiojamą Lietuvos Bažnyčią. Šia rezoliu
cija kreipiamasi ir į Sovietų vyriausybę, 
kad ji pagal jos tarptautinius užsiangaža
vimus gerbtų Lietuvos žmonių teises,
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civilizacija ir lietuvių tautos as- 
Pridurtina, kad JAV katalikų 
konferencija 1986.XI.12 d. Va- 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją,

GARBINGAM JUBILIATUI
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Gyvenimas, dažnai mes sakome, 
rieda tartum kamuolys: vieno žmo
gaus gyvenimas rieda trumpiau, kito 
ilgiau; vieno aiškiai matomu ir lygiu 
keliu, kito duobėtu, išvingiuotu, nuo
tykių bei netikėtumų nuženklintu, šis 
pastarasis buvo Jono Glemžos šimt
mečio gyvenimo kelias. Vartojant 
„nuotykių“ žodį, savaime aišku, čia 
neturima omeny kovas su meškomis 
šiaurės sniegynuose ar su krokodilais 
pietų džiunglėse, bet Jono Glemžos 
kūrybinę kovą Lietuvos Nepriklauso
mybės aušroje nualinto ūkio dyku
mose. Tikrai nežinau, ar sveiko ga- 
vojimo ar nuojautos jausmų vedamas, 
Jonas Glemža iškart apsisprendė be
veik vienas pats, tik su keliais palydo
vais, iškeliauti į šias dykumas ir pra
dėti nelygią kovą su dykumų gamtos 
grėsmėmis, žinoma, kiek vėliau atsi
rado ir kiti. Tačiau Jonas Glemža bu
vo vienas iš pirmųjų ir, kaip dabar jau 
žinome, Nepriklausomos Lietuvos lai
kotarpyje išvarė plačiausią, ilgiausią 
ir giliausią vagą Lietuvos ūkio laukuo
se, ir dykumos virto derlingais lau
kais. Jonas Glemža buvo vienas iš Ne
priklausomos Lietuvos ūkio statybos 
pionierių; tuo pačiu jis buvo ir vienas 
iš praktiškų Lietuvos ūkio tvarkytojų 
galiūnų tarpe.

Jono Glemžos pasirinkta ūkio tvar
kymo forma buvo kooperacija. Lietu
vos kooperatyvuose man ir teko pa
žinti Joną Glemžą iš arčiau. Nors 
man buvo skirta darbuotis skirtingoje 
kooperacijos šakoje, būtent, Koopera
cijos Banke, bet glaudus visų rūšių 
kooperatyvų bendradarbiavimas pri
vedė prie glaudesnio susipažinimo ir 
artimos pažinties.

Anais laikais Jonas Glemža, kaip 
aš jį atsimenu, daugeliu atvejais buvo 
išskirtinas. Jame nesimatė net ir ma
žiausio didelės įmonės viršininko svar
bos ar išdidumo žymės. Jo asmenybė 
netviksėjo. Priešingai, jis buvo visuo
met kuklus, ramus, patrauklios šyp
senos, mandagus žmogus.

Su visais, k u r i e dirbo Pie
nocentre, jis buvo lygus; kiekvienas 
buvo jam ne jo tarnautojas, bet jo 
bendradarbis; darbo iš savų bendra
darbių jis nereikalavo, bet savo pa
vyzdžiu ir išmintimi įkvėpdavo vi
siems pareigingumą. Visi jo bendra
darbiai jį mylėjo ir gerbė jo išmintį.

Savo mintis jis dėstydavo galimai 
trumpai, aiškiai ir kūrybingai. Koope
racijos Banke, prisimenu, buvo įsigy
venęs net pagarbus posakis: „šiandien

patenkintų Lietuvos vyskupų prašymą 
grąžinti religiniam naudojimui Vilniaus 
katedrą, šv. Kazimiero bažnyčią Vilniu
je, kartu su Taikos Karalienės bažnyčia 
Klaipėdoje.

Baigiantis 1986 metams, Andrei Sacha
rovas gavo leidimą grįžti Maskvon, kur 
atsiradęs jis kreipėsi 'į Kremliaus valdo
vus, kad paleistų visus politinius kalinius 
ir sustabdytų Sovietų žiaurų karą Afga
nistane. šis įvykis mums malonus prisi
menant, kad Sacharovas 1975.XH. 12 d. 
lankėsi Vilniuje, kada ten buvo teisia
mas Sergei Kovalevas ir atsimenant, kad 
Sacharovas, kartu su kitais rusais disi
dentais, parėmė 45 Pabaltiečių 1979.VH. 
23 d. pareiškimą Vakarų koresponden
tams Maskvoje, kuriuo Pabaltiečiai krei
pėsi į Sovietų, valstybių pasirašiusiųjų 
Atlanto Chartą, Vakarų ir Rytų Vokieti
jų vyriausybes bei į J.T. Gen. Sekretorių 
su prašymu atstatyti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos nepriklausomybę ir paleisti vi
sus politinius kalinius. Tikėkimės, kad 
Sacharovas ir dabar rems Pabaltiečių as-
piracijas.

Lietuvos klausimas 1986 metais buvo 
gyvas tarptautinėje arenoje. Naujuosius 
1987 Metus sutinkame su viltimi kiek 
ryškesnio rytojaus. Brangūs broliai ir 
brangiosios seserys, įžengiant į Naujuo
sius 1987 Metus, linkiu Jums geriausios 
sėkmės ir tvirtybės išlaikyti miūsų tautos 
gyvastingumo dvasią, grindžiamą žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių princi
pais.

LIETUVOJE

JONUI GLEMŽA1
NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI

ponas Glemža buvo pas mus vėl su 
mažu reikaliuku“. Kiekvienas mat ži
nojo, kad kiekvienas Glemžos „mažas 
reikaliukas“ pagaliau išvirs į didelį pa
statą, įmonę arba biznį.

štai suglausta Jono Glemžos gyve
nimo ir jo darbų apžvalga.

Gimė jis 1887 m. sausio 20 dieną 
Auliškio kaimo, Panevėžio apskr., 
ūkininko šeimoje. Mokėsi Mintaujos 
gimnazijoje, kur tuo laiku buvo susi- 
spietęs nemažas liet, moksleivių bū
relis. Su socialdemokratais dalyvavo 
1905 metų revoliucijoje ir, gelbėda
mas įkalintus draugus, pats pateko į 
kalėjimą. Nuo 1907 m. dirbo Petro
grade ir studijavo komercijos institute.

Po Spalio revoliucijos grįžo į Lietu
vą ir nuo 1919 m. dirbo Lietuvos ka
riuomenės intendantūroje. Išėjęs iš 
kariuomenės į atsargą, Jonas Glemža 
1925 m. dirbo „Lietūkio“ skyriaus ve

dėju. Nuo 1927 m. pradėjo organizuo
ti pieninių kooperatyvus ir buvo išrink 
tas „Pienocentro“ pirmininku ir vyr. 
direktoriumi. Tai organizacijai susti
prėjus, pradėjo organizuoti ir steigti 
kitas žemės ūkį aptarnaujančias ben
droves. Jam teko aktyviai dalyvauti 
steigiant tokias ekonomines organiza
cijas:

Klaipėdoje ■— „Lietuvos Ekspor
tas“;

Lietuvos Baltijos Lloydas preky
bos laivyno;

Anglo-Lithuanian Shipping Com
pany Ltd. — prekybos laivų Klaipėda 
— Londonas linija;

Lithuanian American Import & Ex
port Corporation, Lietuvos gaminių 
eksportui į JAV;

Draudimo b-vė „Kooperacija“ 
kooperatyvas turtui ir eksportuoja
moms prekėms apdrausti;

„Lietuvos Muilas“ — fabrikas Pa
nevėžyje;

Bendrovė „Valgis“, kuri įsteigta 
Kaune, bendradarbiaujant Pienocen- 
trui. Maistui, Lietūkiui ir Paramai, 
restoranams-užkandinėms eksploatuo
ti;

Bendrovė „Sodyba“ — vaisių sun
kos gamybai, daržininkystei ir kito 
smulkių ūkio šakų vystymui;

Kooperatyvas „Stalius“ — ekspor
tuojamų prekių tarai gaminti.

„Pienocentro“ pirmininku ir vyr. 
direktorium J. Glemža buvo iki 1940 
m. ir nuo 1943 iki 1944 m.

Šių metų sausio 20 d. šiam giliai 
pagarbiam, Lietuvai didžiai užsitarna
vusiam ir labai mielam žmogui Jonui 
Glemžai sukanka šimtas metų. Įsi
drąsinu, sveikinu Jį ne tik savo var
du, bet irgi kiekvieno pažįstamo ir ne
pažįstamo lietuvio vardu; linkime Jam 
sveikatos ir sėkmės į antrąjį šimtmetį 
žengiant. Spaudžiu stipriai savo glė
byje.

Mirė žymus lituanistas

Stasys Kuzminskas

Gruodžio 26 d. mirė žynius kalbininkas, 
vertėjas ir pedagogas Jonas Kabelka.

Jis gimė 1914 m. Zviniškių kaime, Ma
rijampolės apsk. 1934 m. baigęs Mari
jampolės Rygiškių Jono gimnaziją, lietu
vių kalbą ir literatūrą studijavo Kauno 
universitete. 1937-39 m. baltistikos studi
jas tęsė Berlyno, o 1939-41 m. Rygos uni
versitete. Mokytojavo savo buvusioj gim
nazijoje. Nuo 1950 m. iki pat mirties J. 
Kabelka dėstė Vilniaus universitete. Ke
liolika metų jis kartu dirbo ir „Minties“ 
leidykloje. Nemaža savo gyvenimo metų 
jis paskyrė grožinės literatūros vertimui. 
Laureatų diplomai

Gruodžio 25 d. Meno darbuotojų rū
muose buvo įteikti diplomai 1986 m. Lie
tuvos valstybinių literatūros ir meno pre
mijų laureatams. Taip pat įteiktos Lietu
vos kultūros ministerijos S. Šimkaus, J. 
Švedo, B. Dauguviečio ir kitos premijos. 
Operos 350 metų sukaktis

Gruodžio 3 d. Lietuvos valstybinio aka
deminio operos ir baleto teatro scenoje 
įvyko pirmojo Lietuvoje operos spektak
lio 350-ųjų metinių minėjimas-koncertas. 
Minėjimą atidarė muzikologas V.P. Jurk- 
šas. Jis pažymėjo, kad 1636 m. rugsėjo 4 
d. Vilniaus Žemutinės pilies teatre pasta
tyta nežinomo kompozitoriaus opera „Ele
nos pagrobimas".
Dainininkei IB. Grincevičiūtei >— 75 metai

Gruodžio 2 d. Meno darbuotojų rūmuo
se dainininkės B. Grincevičiūtės gerbė
jai susitiko su pamėgtąja dainininke jos 
75-ųjų gimimo metinių proga. Daininin
kei akompanavo H. ZnaidziLauskaitė, 
vakarą pravedė muzikologas E. Gedgau
das.
Prof. J. Juzeliūnui---- 70 on.

Menotyros daktaras, profesorius J. 
Juzeliūnas 1986 m. minėjo savo 70 metų 
sukakt|į ciklu koncertų, kuriuos vainika
vo gruodžio 4 d. Valstybinės filharmonijos 
salėje nuskambėjusi simfonija-oratorija 
„Cantus magnificat".

Po koncerto kompozitorių sveikino 
įvairių kultūrinių organizacijų ir įstaigų 
atstovai.

V. Vokietijos spaudos atsiliepimas
APIE VIENOS KONFERENCIJA

Dienraštis FRANKFURTER ALLGE- 
MEINE ZEITUNG gan plačiai aprašo pa
baltiečių protestus ir demonstracijas prie 
Vienos konferencijos. Duodame labai 
trumpą santrauką mus liečiančių para
grafų.

Po antrašte „Pabaltiečiai nori pralauž
ti tylos mūrą“, laikraštis aprašo Baltų 
Tarybos protestus prieš Pabaltijo kraštų 
okupaciją ir rusifikaciją, ir pamini, kad 
pernykštis Pabaltijo Tribunolas Kopen
hagoje vėl patvirtino tų tautų laisvės ir 
nepriklausomybės reikalavimus. Cituoja
mi estų ir latvių atstovų pareiškimai apie 
nesilaikymą Helsinkio pakto nutarimų, 
duodami pavyzdžiai pašto cenzūros, radi
jo trukdymų ir 1.1. Latviai taip pat pro
testavo prieš jų tautiečių siuntimą į Čer
nobylio avarijos valymo darbus. (FAZ, 
Nr. 256, 1986.XI.4).

Straipsnis „Vakar Baltijos kraštai, 
šiandien Afganistanas, rytoj visas pasau
lis" (Nr. 257, 1986.XI.5), aprašo protesto 
žygį per Vienos centrą, kuriame dalyvavo 
daugiau kaip 400 pabaltiečių, ir jų pla
katus ir šūkius. Korespondentas susido
mėjo moterimi kalinės drabužiuose, ant 
grandinės vedančią mešką su raudo
na žvaigžde, ji nešė plakatą su užrašu 
„Maskva trypia žmonių teises“.

Helsinkio grupių veiklos apžvalgoje su 
antrašte „Beveik visi Helsinkio grupių I

nariai kalėjime arba tremtyje“ (Nr. 263, 
1986.XI.12) minima jų paminėjimo va
landa, per kurią Tomas Venclova papa
sakojo apie savo grupės likimą. Iš vienuo
likos jos narių penki buvo išsiųsti į dar
bo lagerius, vienas yra psichiatrinėje li
goninėje, vienas prarado gyvybę neaiš
kiose aplinkybėse, du (sena moteris ir 
kunigas) mirė savo mirtimi, „jei taip ga
lima sakyti, po visų persekiojimų, tardy
mų ir kratų, specialiai numatytų proce
so pagreitinimui“. Du nariai, tarp jų ir 
Venclova, šiandien yra vakaruose.

Venclova įvertina, kad Lietuvos Hel
sinkio grupės nariai savo pastangose 'įgy
vendinti Helsinkio pakto nutarimus var
tojo tiktai „taikias priemones". Jis taip 
pat pabrėžė, kad tokie patys žmogaus tei
sių pažeidimai kaip Lietuvoje — uždrau
dimas laisvos kalbos, religinės laisvės ir 
1.1. — taip pat daromi Rusijoje ir kituo
se Rytų Europos kraštuose. Lietuviai ir 
ukrainiečiai čia turi ypatingų sunkumų ir 
rūpesčių, norėdami išlaikyti savo kalbą 
ir kultūrą ir trokšdami laisvės. Venclova 
taip pat apibūdino sunkų likimų Lietu
vos Helsinkio grupės nario-įkūrėjo Vikto
ro Petkaus. Jis 1978 m. buvo nuteistas 
10 metų darbo stovykloje ir 5 metams 
tremties. Mes tikimės — sakė Venclova — 
kad Vienos konferencija atkreips dėmesį 
į tragišką Viktoro Petkaus likimą.

Premija dali. A. Čepauskui
1986 m. Italijoje, Luglio mieste, įvyku

sioje ekslibrisų konkurse-parodoje, tema 
„Lago maggiore“, lietuvis dailininkas A. 
Čepauskas laimėjo premiją.
„Savaitgalis pragare"

Artimiausiuose Lietuvos kino studijos 
planuose pirmiausia pažymėtina valstybi
niu užsakymu kuriama režisieriaus ir ki
no dramaturgo V. žalakevičiaus vaidybi
nė juosta antifašistinio judėjimo tema 
„Savaitgalis pragare“. Ji dabar filmuoja
ma Baltijos pajūryje, vėliau darbai bus 
tęsiami Lenkijoje.
Vargas dėl padangų

„Valstiečių laikraštyje" S. Dajonis rašė:
— Liepos 25 dieną Telšiuose buvo par

davinėjamos „žiguliams" padangos, šeš
tą valandą ryto atsistojau į eilę. Iki va
karo padangų į parduotuvę neatvežė. Raj- 
koopsąjungos vadovai teisinosi, kad pre
kybinėje bazėje revizija. Mes, pirkėjai, 
sudarėme norinčių įsigyti padangų sąrašą. 
Deja, tik šešiolika iš eilėje laukusių pir
kėjų įsigijo reikalingą prekę. O padangų 
buvo žymiai daugiau. Kur jos ..išgaravo“, 
pro kokias duris išgabentos?

MIRĖ KUN. L. JAKUBAUSKAS
Lapkričio 25 d. Kaune buvo palaidotas 

Kauno šv. Kryžiaus, Karmelitų, parapi
jos altaristas kun. Leonas Jakubauskas. 
Buvo sulaukęs 85 metų amžiaus. Kunigu 
įšventintas 1937-tais metais. Mūsų žinio
mis, tai jau 21-mas šiemet Lietuvoje mi
ręs kunigas. Kauno arkivyskupijoje yra 
122 bažnyčios. Iš jų jau tik apie 90 turi 
savo kunigų.

Mūsų ilgų metų draugei poniai Irenai Augevičiūtei-Kaestli, 
dėl jos brolio daktaro

KOSTO AUGEVIČIAUS mirties.
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Petras ir Melita Varkalai

_........-.. —.. ...—.. ...

Klubo nario Povilo Pucevičiaus 
mielai motinai Petronėlei Lietuvoje 

mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškia Pucevičių šeimai čia jr 

giminėms 'Lietuvoje

Vyties ‘klubo Valdyba
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EKONOMINIO ATGIMIMO VETERANAS
Sausio 20 d. Ponui Jonui Glemžai, mū

sų tautos ekonominio atgimimo vetera
nui, bus Jo 100 metų gyvenimo sukaktu
vės. Mes Jį sveikiname ir širdingai linki
me daug sveikatos ir ramios ateities.

Nors apie p. Glemžos darbus ir veiklą 
buvau daug girdėjęs dar būdamas stu
dentu, ypatingai per prof, šalčiaus pa
skaitas, bet arčiau su Juo susipažinti man 
teko tik vėliau, kada 1935 m. aš buvau pa
skirtas padėti p. K. Gineičiui, mūsų pa
siuntinybės Patarėjui, rūpintis mūsų 
krašto žemės ūkio produktų eksporto 1 
Angliją reikalais. Ponas Gineitis taipogi 
buvo Pienocentro, Maisto ir Lietūkio 
atstovu D. Britanijai. Kada Hitlerio Vo
kietija, dėl Klaipėdos krašto problemų, 
pradėjo varžyti mūsų produktų ekspor
tą į Vokietiją, Anglija tapo mums labai 
svarbi rinka. Tad kad sustiprinti aukš
čiau minėtų organizacijų atstovavimą D. 
Britanijoje, aš buvau paskirtas p. Ginei
čio padėjėju, specialiai rūpintis Pieno
centro eksportuojamų produktų reikalais. 
Vėliau p. Gineičiui į pagalbą prisiųstas 
p. L. Grigonis, kuriam buvo pavesta rū
pintis Maisto reikalais. Padidėjus mūsų 
sviesto ir kiaušinių paklausai, 1936 Pie
nocentras paskyrė p. Pr. Šveikauską pri
žiūrėti Š. Anglijos rinką. O kada 1938 m. 
buvo JAV įkurta Lietuvos Produktų 
Eksporo b-vė, Grigonis perkeltas į New 
Yorką, jo vietoje p. Gineičio padėjėju 
Maisto reikalams buvo paskirtas p. Ba- 
jorinas.

Besirūpinant Pienocentro produktų 
eksportu į Angliją, man buvo puiki pro
ga arčiau pažinti p. Glemžą. Per Jo ke
liones į Angliją man ne kartą teko su Juo 
keliauti lankant mūsų klientus. O per 
mano išvykas į Lietuvą, Jis mane supa
žindino su mūsų pieninių, pieno ir kiau
šinių supirkimo centrų veikla ir kitomis 
'įmonėmis. Per tą bendravimą aš turėjau 
galimybės pažinti Jo aukštą intelektą, ne
paprastus organizacinius ir komercinius 
gabumus bei mūsų kraštą liečiančias pa
saulinės rinkos problemas. Taipogi Jo 
šviesią asmenybę.

Pirmaisiais nepriklausomybės metais, 
kada mūsų kraštas buvo karo nualintas 
ir mūsų žemės ūkis pergyveno didžiulę 
krizę po žemės reformos, reikėjo 
surasti naujų kelių, kad atstatyti su
griautą ūkį. Jeigu pradžioje ir buvo koks 
ž.ū. produktų eksportas, tai jis ėjo tik 
į Vokietiją, per privačius pirklius, ku
riems tik pelnas, o ne ūkininkų-žemdirbių 
gerbūvis rūpėjo. Tokioje maždaug padė

KALINIO MEMUARAI
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BAUSMĖS SKYRIMAS
Skiriant bausmes teismas atsižvel

gia į kiekvieno teisiamojo padarytos 
veiklos pavojingumų visuomenei, j 
kiekvieno iš jų dalyvavimo nusikalti
muose laipsnį bei apimtį.

V. Lapienis 1973 m. buvo įspėtas, 
bet nusikalstamos veiklos nenutraukė. 
Jis įtraukė į nusikalstamų veiklų A. 
Ruzgienę bei K.J. Matulionį. Skiriant 
jam bausmę teismas laiko reikalingu 
atsižvelgti į jo senyvų amžių.

K.J. Matulionis sąžiningai prisipa
žino ir aiškiai nurodė nusikaltimo 
padarymo aplinkybes. Jo veiklos ap-, 
imtis yra nedidelė ir teismas laiko jam 
galima taikyti Lietuvos TSR BK 46 
str. ir nuo paskirtos bausmės laikinai 
atleisti.

O. Pranskūnaitės nusikaltimo apim
tis yra žymiai platesnė, kas padidina 
jos veiklos pavojingumų ir bausmė 
jai skirtina susieta su laisvės atėmimu.

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos 
TSR BPK 331-333 str., nusprendė:

1. Lapienį Vladų, Antano s., pri
pažinti kalta, padariusių nusikaltimų, 
numatytų Lietuvos TSR BK 68 str. 1 
dalį ir nuteisti laisvės atėmimu tre
jiems metams ir su nutrėmimu dve
jiems metams. Bausmę paskirti atlik
ti griežtojo režimo pataisos darbų ko
lonijoje, o jos pradžių skaičiuoti nuo 
1976 m. spalio 20 d.

2. Matulionį Kastytį Jonų, Leono 
s., pripažinti kaltu, padariusį nusikal
timų, numatytų Lietuvos TSR BK 
199-1 str. ir nuteisti laisvės atėmimu 
dvejiems metams.

Remiantis BK 46 str. nuosprendžio 
nevykdyti, jeigu jis per trejis metus 
nepadarys naujo tyčinio nusikaltimo.

Kardomųjų priemonę panaikinti ir 
iš suėmimo paleisti.

3. Pranskūnaitę Oną, Jono d., pri
pažinti kalta, padariusia nusikaltimą, 
numatytų Lietuvos TSR BK 199-1 
str. ir nuteisti laisvės atėmimu dve
jiems metams.

Pienocentras kūrimosi pradžioj: stendas Žemės ūkio parodoj

Pieninės Jr (pieno Pagaminta Sviesto
supirkimo centrai tonomis

1927 m. 209 802
1935 m. 1980 13190
1939 m. 2335

Eksportas
Sviestas tonomis

19936

Kiaušiniai
1927 m. 551 —
1935 m. 12101 26.758.000
939 m. 17308 99.263.000

Tad per tokį palyginamai trumpą laiką 
pasiekta tokių aukštų gamybos rezultatų 
p. Glemžos pastangų ir darbo dėka.

Tačiau p. Glemžos nuopelnai mūsų 
krašto gerbūvio pakėlimui buvo pasiekti 
ne vien tik Pienocentro organizacijos ri
bose. Tada didžioji dalis Lietuvos ekspor
tuojamų prekių buvo išvežama per Klai
pėdą svetimoms valstybėms priklausan
čiais laivais. Taipogi tų prekių apdraudi
mas buvo daromas per užsienines firmas. 
Tad padidėjus tarptautinei prekybai ir 
sustiprėjus krašto finansams, kilo klausi
mas, ar nevertėtų įsigyti savo laivus ir 
savo draudimo įstaigas. Pienocentro, 
Maisto ir Lietūkio vadovybės 1935 m. nu
sprendė įsteigti „Lietuvos Baltijos Lloy- 
do“ laivininkystės b-vę, kuri eventualiai 
'įsigijo keletą jūromis plaukiojančių lai
vų. Tokiu būdu jau 1939 m. Lietuva tu
rėjo 7 prekinius laivus, kuriais buvo ga
benama 'į užsienį sviestas, kiaušiniai, be
konas ir kitos prekės. Tų pačių organiza
cijų pastangomis ir kapitalu, buvo įkurta 
draudimo bendrovė „Kooperacija“. Be 
aukščiau minėtų organizacijų p. Glemža 
taipogi buvo iniciatorium ir kūrėju „So
dybos“, sodų vaisių auginimui ir ekspor
tui racionalizuoti:. Buvo įkurta ir „Val
gio“ b-vė, kuri perėmė iš Pienocenro už
kandinių ir pieno barų vedimą ir plėtimą. 
Ponas Glemža dalyvavo ir kitų ekonomi
nių organizacijų steigime. Nors kai kurios 
aukščiau minėtos organizacijos buvo įkur- <

tyje buvo Lietuvos ž. ūkis 1918-1925 m. 
laikotarpyje.

Kad pakelti ž.ū. gamybą ir tuo būdu 
pakelti ūkininkų gyvenimo standartą, 
nuspręsta pasekti Danijos pavyzdžiu, or
ganizuojant ž. ūkio gamybinius koopera
tyvus. Toje srityje 1925 m. pradėjo dirb
ti p. Glemža. Pradžioje Lietūkyje, o nuo 
1927 m. Jis padėjo visas savo pastangas 
steigdamas pieno perdirbimo kooperaty
vus, kuriuos vėliau apjungė (kurdamas 
Centralinę Pieno Perdirbimo Bendrovių 
Sąjungą, kuri sutrumpintai buvo pava
dinta „Pienocentras". Tai buvo p. Glem
žai didelis uždavinys ne vien tik kad pa
didinti ir patobulinti Lietuvos ūkininkų 
pieno ir kiaušinių gamybą, bet taipogi 
suorganizuoti tų produktų eksportų į sve
timus kraštus. Ponas Glemža buvo išrink
tas Pienocentro pirmininku ir paaukojo 
tam visą savo energiją. Tą liudija sekan
tieji skaičiai:

Bausmę paskirti atlikti bendrojo re
žimo pataisos darbų kolonijoje, o jos 
pradžių skaičiuoti nuo 1977 m. sausio 
20 d.

Išieškoti iš V. Lapienio, KJ. Matu
lionio ir O. Pranskūnaitės po 24 rub. 
ir 88 kap. teismo išlaidų į valstybės 
pajamas.

Daiktinius įrodymus palikti saugoti 
prie bylos po vienų egzempliorių, ku-

Vladas Lapienis 

rie nuteistiesiems yra inkriminuoti, o 
kitus — sunaikinti.

Rašomąsias mašinėles konfiskuoti 
ir nukreipti realizavimui, o taip pat ir 
kanceliarines priemones: rašomųjį ir 
kalkinį popierių bei rašomųjų mašinė
lių juostas. Netinkamas realizavimui 
priemones bei rašomųsias mašinėles 
su naikinti.

Iš nuteistųjų paimtus asmeninius 
daiktus, o taip pat pinigus, atskaičius 
priteistas sumas, grąžinti jiems arba jų 
artimiesiems.

Šis nuosprendis kasacine tvarka ne
skundžiamas ir neprotestuojamas.

Pirmininkaujantis S. Raziūnas ir 
tarėjai: V. Burokevičienė, B. Kilius.

Parašai
Nuorašas tikras — S. Reziūnas 

Antspaudas.

PO TEISMO 
NUOSPRENDŽIO

Perskaičius teismo nuosprendį, ma
ne iš Aukščiausiojo teismo rūmų gin
kluoti kareiviai vėl nuvežė į saugumo 
tardyminį kalėjimų ir patalpino jau ne 
toje pačioje kameroje, iš kurios ryte 
išvežė, bet kitoje vienutėje. Tikriau
siai nenorėjo, kad Henrikas Jaškūnas 
sužinotų, kokia bausmė man paskirta. 
Mano dubenėlį, puodukų ir kitus daik
tus prižiūrėtojas atnešė į šių kamerų.

Rytojaus dienų į mano kamerų pa

talpino du kriminalinius kalinius. Jie 
buvo taip pat nuteisti. Vienas sakėsi 
esųs inžinierius iš Kauno. Nuteistas 
trejiems metams konclagerio pataisos 
darbų kolonijos bendrojo režimo. Jis 
sakė, kad jį nubaudė už technikinių 
pasų padarymą automobiliams, su
rinktiems iš dalių ir už pagaminimų 
antspaudo tiems technikiniams pa
sams. Sakėsi turįs Kaune žmoną ir ne
didelę dukrelę. Drauge su juo bau
džiamojon atsakomybėn buvo pa
traukti ir kiti žmonės, kurie pardavi
nėję automobilius. Kiti jo bendraby- 
liai sėdėjo Lukiškių kalėjime.

Antrasis kalinys buvo jaunas vyru
kas iš Klaipėdos. Nuteistas už žmo
gaus apiplėšimų. Jis sakė, kad arešta
vus Klaipėdoje, jį labai mušę milici
ninkai. Mušę taip, kad sužaloję net 
inkstus, kurie dabar visų laikų labai 
skaudėjo. Jis gavęs taip pat trejus me
tus bendro režimo konclageryje.

Abu tikėjosi sulauksią amnestijos. 
Iš tikrųjų tais metais (1977) kriminali
niams kaliniams buvo arfinestija.

Su šiais kriminaliniais kaliniais vie
noje kameroje teko gyventi nuo 1977 
m. liepos 26 d. iki tų pat metų rugpjū
čio 25 d., t.y. iki mane išvežė į konc- 
1 a gėrį.

Čekistai, patalpindami mane vieno
je kameroje su nuteistais kriminali
niais kaliniais, pažeidė LTSR BPK 
454 str.

Kad nuosprendis būtų be trūkumų, 
reikia jį pagrįsti įrodymais, kurie iš
nagrinėti teisiamajame posėdyje, nes 
LTSR BPK 339 str. skelbia: „Apkal
tinamasis nuosprendis negali būti 
grindžiamas spėjimais. Jis priimamas 
tik ta sąlyga, jeigu teisminio nagrinė
jimo eigoje teisiamojo kaitimas nusi
kaltimo padarymu yra įrodytas“.

Pagal TSRS ir Sąjunginių respubli
kų BP pagrindų 43 str. „apkaltinama
sis nuosprendis negali būti pagrįstas 
prielaidomis. Todėl teismai turi va
dovautis tuo, kad apkaltinamasis nuo
sprendis būtų pagrįstas neginčijamais

tos akcinių b-vių pagrindais, tačiau į jas 
nereikia žiūrėti kaip į akcines b-vės Va
karų valstybėse priimta prasme. Tose 
Lietuvos bendrovėse akcininkai buvo ne 
■privatūs asmenys, bet kooperatinės or
ganizacijos kaip Pienocentras, Lietūkis 
ar Maistas.

Deja, toks progresyvus Lietuvos ekono
minio gyvenimo laikotarpis buvo nu
trauktas 1940 m., kada Lietuvos gyvenimą 
pradėjo tvarkyti Maskva. Paskutiniame 
man rašytame gruodžio 1 d. 1939 m. laiš
ke, p. Glemža sakė:

„Nežiūrint į nepalankias sąlygas, svies
to gamyba vyksta normaliai, tik gamybos 
kaštai yra pabrangę... Gana žiauriai 
karo pasekmės jaučiamos eksporte, ieš
kome patogesnių bei saugesnių kelių. Su 
karu Vakaruose mūsų žmonės jau tiek 
apsiprato, kad iš pažiūros gyvenimas at
rodo visai normalus... Didžiausias politi
nis įvykis buvo sostinės Vilniaus atgavi-
mas... Vilniečių entuziazmas kariuomenei 
žygiuojant į Vilnių buvo nepaprastas“...

Paskutinį laišką iš Pienocentro gavau, 
kuris buvo rašytas 1940 m. liepos mėn. 
Jame tik prašyta suteikti kai kurių in
formacijų.. .

Karui pasibaigus, mano santykiai su p. 
Glemža buvo atnaujinti, berods, 1946 m. 
ir nuo to laiko niekados nenutrūko. Atsi
dūręs Vokietijoje, Jis nenuleido rankų ir 
tuo pradėjo organizuoti mūsų tautiečių 
tarpe liaudies meno gaminių gamybą ir 
eksportą. Jis 'įsitraukė į Vokietijos lietu
vių bendruomenės darbą ir vėliau buvo 
išrinktas VLIKo Vykdomosios Tarybos 
pirmininku. VLIKui išsikėlus į JAV, Jis 
tapo jo atstovu Europoje. Jis taipogi bu
vo vienas iš Vasario 16 d. gimnazijos 
steigimo iniciatorių ir rėmėjų. Prieš 18 
metų Jis įsteigė „Labdaros“ draugiją Ir 
jai iki praėjusių metų (t.y. būdamas 99 
m.) jai pirmininkavo. Tos draugijos tiks
las yra visokiais būdais remti Lenkijoje 
gyvenančius lietuvius, ypatingai Punsko 
srities jaunimą. 1975 m. jau būdamas 87 
m., Jis man rašė:

„...pasitaikė proga nuvykti į Lenkiją. 
Važiuosime automobiliu su didele prie
kaba iki Varšuvos ir atgal... Iš ten trau
kiniu iki Suvalkų, o toliau automobiliu į 
Punską...“

Koks Jo stebėtinas pajėgumas ir to
kios ilgos kelionės nuovargiui atsparu
mas. Gi 1984 m. Jis vėl man rašė apie 
Labdaros darbą:

„Su Lenkijos lietuviais atlieku gana

įrodymais, ištyrus visas iškilusias by
loje versijas, o esančius prieštaravi
mus išaiškinus bei įvertinus.

Visi abejojimai, ar kaltinimas įro
dytas, jeigu nėra galimybės jų pašalin
ti, aiškinami teisiamojo naudai..." 
(LTSR BPK p. 328-329).

Apkaltinamajame nuosprendyje pa
sakyta: „Siekiant silpninti Tarybų val
džią, skleidžiant tarybinę valstybinę ir 
visuomeninę santvarką žeminančius 
šmeižikiškus prasimanymus, V. La
pienis 1974-1975 m. parašė respubli
kiniams bei sąjunginiams valstybi
niams ir partiniams organams tokio 
pat turinio pareiškimus, kuriuos iš
platino, patalpindamas į nelegalaus 
leidinio „LKB Kronika“ 9, 11, 13, ir 
23 numerius. Po to ši medžiaga buvo 
patalpinta užsienyje leidžiamuose re
akcinguose laikraščiuose.“

Kad aš savo pareiškimus talpinau į 
„LKB Kronikos“ minėtus numerius, 
yra tik spėjimas, prielaida. O juk pa
grįsti kaltinimą spėjimais, prielaido
mis neleidžiama. Juk ar koks nors če
kistas tai matė? Ar bent vienas liudy
tojas parodė, kad aš talpinau savo pa
reiškimus į nelegalų leidinį „LKB 
Kronika“? Jeigu niekas neparodė, nie
kas nematė, tai kaip galima nuospren
dyje tvirtinti, kad tai įrodyta? „LKB 
Kronikos“ leidėjų aš nepažinau, todėl 
negalėjau savo pareiškimus jiems pa
teikti.

Nuosprendyje rašoma: „Nors La
pienis kaltas neprisipažino, bet jo kal
tė nustatyta šiais įrodymais. 1. V. La
pienis (...) parašė pareiškimus valsty
biniams ir partiniams organams. Juo
se teigiama, kad saugumo darbuoto
jai dažnai daro kratas pas kunigus ir 
tikinčiuosius, iš jų atima religines kny
gas, rašomąsias mašinėles, suiminėja, 
kad tikintieji diskriminuojami, atleidi- 
nėjami iš darbo(...) Tai aiškiai šmei
žikiški prasimanymai, žeminantys ta
rybinę ir visuomeninę santvarką.“

Kad tai ne šmeižikiški prasimany
mai, tegul kalba faktai, išdėstyti ke
turiuose mano pareiškimuose.

(Bus daugiau)

1987 m. sausio 15 <1. iNr. 3 (183U 
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laiko ir pastangų. j 
savo laiškų 1985 m. Jis ijį 
sveikata laikausi padėtį 
mane žmonai. Didesnį j,

platų susirašinėjimą. Prisidėjo laižk 
siuntinių jiems aprūpinimas..."

Taip p. Glemža Labdarai dirbo j 
praėjusių metų.

Be kitokių spaudos darbų, p. Gle|< 
1970 m. nusprendė parašyti ir išleisti į 
gą „Žemės ūkio kooperacija Lietui 
1920-1940 m.‘* Tos knygos tikslas, j 
man p. Glemža rašė, buvo „suglaust, 
veikale dokumentaliai nužymėti 
klausomos Lietuvos ūkininko-žemdii; 
išeitą kelią ir pasiektus rezultatus*’.^ 
Jis sėkmingai atliko ir knyga buvo iš| 
ta 1972 m. Jis taipogi 1975 m. parašu 
puslapių straipsnį „Sovietinės Lietiį 
žemės ūkis 1960-1975 m.“ Tai irgi pf 
kalavo daug

Viename iš 
rašė kad „su 
stipresnei už 
gą sudaro akys, nusilpo kojos, bet vali 
čioti galiu... kasdien einu į mišką. Kjį 
vieno žmona nenori leisti...“ j-

Šia proga reikia pažymėti, kad tokį 
gas ir vaisingas p. Glemžos gyveni^ 
nemaža dalimi priklauso nuo po^ 
Glemžienės nuolatinės priežiūros, paį. 
bos ir pasiaukojimo. Ji visada buvoį 
Juo, visur Jam padėjo, visur Juo rūpg 
si. Neabejoju, kad Ji ir toliau busjj. 
Glemžos atrama ir padės Jam dar 
metų laimingai gyventi ir pasiekti ilgiįr 
šiai gyvenusio lietuvio-veterano rekog 

Linkime Poniai Gleimžienei geros sk 
katos ir stiprybės. Gi Ponui Glemžai 
sų tauta yra labai dėkinga už Jo į 
sėkmingai atliktą darbą Lietuvos žėri 
ūkio gamybos pakėlimo srityje ir j 
gerinimą mūsų ūkininko gyvenj 
standarto.

Ilgiausių Metų, p. Glemža!
Petras Varkala

VASARIO 16 GIMNAZIJAI
REIKIA KNYGŲ

žinome, Vasario 16 gimnazijoje bu 
gaisras gerokai sunaikino biblioteką, 
paširdžiai lietuviai tuojau pradėjo jii 
siųsti knygų, bet kai kurių vis dar sto 
jama. Štai pageidaujamų knygų trum 
sąrašas:

U. Sinclair — The Jungle,
G. Orwell — 1984,
A. Huxley — Brave New World,
H. G. Wells — Time Machine,
F. Kafka — Metamorphosis,
J. Steinbeck — Grapes of Wrath,
F.S. Fitzgerald — Great Gatsby,
R. Ellison — Invisible Man,
Percy — Moviegoer,
Elements of Style — Strunk & White
Anglų kalbos žodynas,
American Heritage,
Novelių antologijų,
Shakespeare dramų,
Anglų kalba novelių, liečiančių lfeL 

viskas temas,
Pasaulinės dailės istorijos knygų,
Bet kokių angliškų tekstų apie liek 

vius- p:
Kitokių knygų pasiskaitymų lietuj 

ir kitomis kalbomis, ■ tį.
Amerikos ir kitų valstybių istorijai-^
Kai kurių šių knygų turi po vienąją 

panašiai egz., bet gimnazijai reikia dig. 
giau, iš vienos knygos sunku mokyt ( 
Lentynose reikia turėti daugiau egze!^ 
pliorių, taip pat įvairių skaitinių. k

Nortintieji talkinti, malonėkite pasiim 
ti: Privates Litauisches Gymnasium, 1^. 
Iblioteka, 6840 Lampertheim, Huettl 
t'eld 4, W. GERMANY.

Už talką Jums bus dėkinga Vasariok. 
gimnazijos vadovybė ir mokiniai, moį 
nės. Laisvame pasaulyje veikiančią v!y 
nintelę lietuvių gimnaziją reikia reri(r 
jai talkinti piniginiai ir knygomis, lietgj 
viška spauda. n.

Alg. G.

tą 
Pi

NAUJI LEIDINIOn;
KAI VILNIAUS LIEPOS ŽYDI, trtlį D 

pi apsakymai. Paulius Jurkus. Išle:1 
VARDUVA. 231 psl. 1986. Brooklyn. Kivi 
na — 10 dol. (tu

LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUIvi 
NINKAI. Juozas Audėnas. 307 psl. 19' 
Spausdino Pranciškonų spaustuvė, Brc 
kline. Kaina — 18 dol.

LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS PAPE 
Č1AI IR TIKĖJIMAI, lietuvių liaud: 
tradicijos. Jonas Balys. Išleido Lietu'* 
Tautosakos Leidykla. 242 psl. 1986. Kai'K:
— 12 dol. re

LIETUVIŲ SENŲJŲ ASMENVARDŽ'st 
ETIMOLOGIJA. Paruošė K.A. Girvilt1)1 
Išleido Pedagoginis Lituanistikos Instit(i< 
tas. 126 psl. 1986. Chicago. Kaina — 5 d

VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dial tr 
gai. Jonas Rūtenis. 134 psl. 1986. Kai bt
— 6 dol. N

JŪRATĖ IR KASTYTIS, iliustrut tu 
pasaka. Elena Zdanė. 14 psl. 1986. A' 
tralija. Kaina — 5 dol. gl

i

2
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VASARIO 16 GIMNAZIJA
VASARIO

KALĖDŲ EGLUTĖ 
16 GIMNAZIJOJE 
1986 M.

‘e: KOČIOS IR 
į

Uv

14kj Kūčios Vasario 16 gimnazijoj
leieiniyninė, religinė ir patriotinė šventė. 
li!1ai rūpestingai pasiruošė ne tik vir- 
;|uvė, bet ir choras, kuriame gieda bei 

‘Rainuoja per pusšimtis mokinių, ir 
“Mįrkestras, kuriame groja 16 muzikan
tų. Chorui ir orkestrui vadovauja mu
zikos mokytojas Arvydas Paltimis.Min 

jinai mokėsi eilėraščius ir bendrabu-
* įio vedėjos Genės Venckuvienės va
dovaujami mokiniai. Viso renginio va

dovas — evangelikų kunigas Fr. Skė
rys. Šiemet mūsų valgykloje jis suruo
šė 32-rą Kalėdų eglutę, pasirūpinda- 

nas lėšomis ir dovanomis.
Kūčios atšvęstos gimnazijoj gruo-ks Kūčios atšvęstos gimnazijoj gruc 

lu|žiomėn. 19 vakare. Gruodžio 20 mo
kiniai išvažinėjo Kalėdų atostogų iki 

iausio 11.
/o v • ... -

‘P: rražiu žodžiu lietuviškai ir
Vakarą pradėjo kunigas Fr. Skėrys, 

........... • vokiškai
!s ^sveikindamas per 170 svečių, moky- 
" 'ojų, mokyklos darbuotojų, mokinių 
k vokiečių laikraščių atstovų. Jis ir 
:0I(alėdų maldą dviem kalbom sukal
ėjo. Nuskambėjus visų giedotos Ka- 

1 'jėdų giesmės „Tyli naktis, Šventa nak- 
t

tis" paskutiniams garsams, Luko evan
geliją 2, nuo 1 ligi 20 skirsnelio apie 
Kristaus gimimą paskaitė abiturientė 
Daiva Barkevičiūtė. Kalėdų eglutės 
žvakutes uždegė gimnazijos direkto
rius Andrius Šmitas, Kuratorijos val
dybos pirmininkas tėvas Alfonsas Ber
natonis, Vokietijos LB valdybos pir
mininkas Juozas Sabas, kunigas kape
lionas Fr. Skėrys ir mokinių komiteto 
pirmininkė Dalytė Baliulytė.

Savo kalboje direktorius Šmitas lie
tuviškai nesuprantančius svečius vo
kiečių kalba supažindino su mūsų Kū
čių papročiais, kurių ir šiandien Lie
tuvoje laikomasi, nes daugiau kaip 
pusė jos gyventojų yra krikščionys. 
To nepaisydamas, komunistinis reži
mas Kūčias ir Kalėdas yra paskelbęs 
darbo dienomis ir uoliai seka, kad 
visi dirbtų. Kadangi esame lietuviš
koje žemėje (taip jis pavadino Romu
vos sodybą), toliau kalbėdamas lietu
viškai, priminė brolius ir sesės Lietu
voje, ypač persekiojamus bei kankina
mus už žmogaus teises ir tikėjimą ka
lėjimuose bei darbo stovyklose. Dė
kojo mūsų gimnazijos rėmėjams visa
me pasaulyje. Linkėjo laimingos ke
lionės į namus ir linksmų švenčių.

Kuratorijos valdybos pirmininkas

Sftaityteju CaiS^ai
LIETUVOS DRAUGAI

Alanas ir Jackie Cummins

Kažin, ar yra Anglijoje kita aludė, iš
skyrus lietuvių klubus, kurioje būtų re
klamuojama Lietuva? Ir šio anglų vieš
bučio savininkas visiems klientams skel- 1 i ppbia, kad yra tokia Lietuva: baro sienoje 
pakabinta speciali lenta, kurioje gražiai 

1111 eksponuojama mūsų Tautinė vėliava, tau
tinė juosta, Vilniaus katedra, Gedimino 
pilis su Geležiniu vilku, Kauno rotušė ir, 
be to, „Europos Lietuvio“ kalendorius su 
garbinga Vytim.

lie

ija,
j 

______
0 juk savininkas Alanas iš to daug nau-

?ze dos neturi, nes aš tik vienas lietuvis, ir 
jau pasenęs, toje apylinkėje gyvenu. Jis 
mane retkarčiais aplanko ii- pasakoja, 
kaip jam sekasi. Sako, kad vasaros metu 

etl(Jjo viešbutį atvyksta tūkstančiai svečių 
pasigrožėti natūraliu, nesugadintu gamtos 
kampeliu.

Alanas sako, kad kasdien atsiranda sve
čias, kuris klausia kokios valstybės ta 
trispalvė vėliava ir ką reiškia tie du „Il
giausių metų.“ žodžiai įausti juostoje. Vie
nas net pasiūlė 120 svarų už tą juostą.

Man labai smagu kartais nulinguoti 'į 
tą „Prince of Wales“ viešbutį ir pačiam 

! pasigėrėti tomis mano tautos relikvijo
mis, kurias saugo lietuvių draugai Ala
nas ir Jackie Cummins — jie abu yra ir 
DBLS nariai.

Būtų labai gražu, kad DBLS-ga ar pa
vieniai asmenys 
tuvišką kampelį, 
visur ir visada!

asii

•io
moi

v si
■em
liet

fru 
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K papildytų tą Alano lie- 
Skelbkime savo Tautą
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NUOMONĖ
Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Sraipsnelyje ANKSTYVOS KŪČIOS 

(E.L. Nr. 1, 1987) S. B-osikis labai teisin
gai pagyrė tradicinių Kūčių „repeticijos“ 
rengėjus, kurie mūsų jaunimą įdomiai

Dži supažindina su senais lietuviškais pa- 
■viljpročiais. Jie už tai tikrai yra nusipelnę 
štilį dėmesio, pagarbos ir padėkos.
5 J Gaila, kad korespondentas greit pri- 
jjgj trūko kalėdinės geros valios ir straipsnį 
ęaįj baigė asmeniškais priekaištais Lietuvių 

i Namų klubo sekretoriui. Sunku komen- 
ruc tuoti apie tokius labai plačius užmetimus 

kaip „niekad neatsilanko į panašius ren
ginius“ (klubo sekretorius daug panašių

renginių pats paruošia), „nepadėkoja sve
čiams“ (svečiai tikrai oficialios padėkos 
nereikalauja) ir „nepasidžiaugia mūsų 
jaunimo veikla“ (kaip reikėtų tą džiaugs
mą parodyti?). Aš tikrai žinau, kad ne
mažai jaunų tautiečių, gyvenusių Lietu
vių Namuose, klubo vedėjui yra likę dė
kingi už globą ir paramą. Aš taip pat esu 
girdėjęs daug gražių atsiliepimų iš už
jūrio lietuvių apie jų apsilankymus Lie
tuvių Namuose ir klube.

Nemanau, kad Lietuvių Namams tikrai 
reikia diplomuoto svečių priėmėjo 
(straipsnyje sakoma „nėra tinkamai iš
silavinusio mandagaus asmens, kuris kaip 
pridera priimtų atvykusius“). Dėl tų taip 
vadinamų „net ir užsienyje girdėtų nusi
skundimų“, keista, kad juos reikia kelti 
per S. Bosikį ir spaudą. Tikriausiai admi
nistracinis kelias per Lietuvių Namų val
dybą būtų tiesesnis, tikslesnis ir greites
nis.

Stebiuosi, kad S. Bosikis, „arbiter ele- 
gantiae“ rolėje, prašo Lietuvių Namų šei
mininką iš jo pasimokyti ir kviečia jį į 
viešą ginčą. Esu tikras, kad tolimesnis 
tos temos gvildenimas spaudoje būtų ne
įdomus daugumai E.L. skaitytojų ir kad 
jam neturėtų būti vietos Jūsų redaguoja
mame leidinyje. Juk nepriderėtų spaus
dinti EUROPOS LIETUVI ant geltono po
pieriaus.

Su pagarba,
P. Tričys

DĖL S. BOSIKIO PASISAKYMO
Gerb. p. Redaktoriau,
Jūsų korespondentas S. Bosikis, apra

šydamas „Ankstyvas Kūčias“ Lietuvių 
Namuose („Europos Lietuvis“, Nr. 1, 
1987), prikiša man, kad aš neapsilankau 
ir neprisidedu prie „panašių renginių“ 
ruošimo. Nežinau, kuo jis tuos teigimus 
pagrindžia, bet tikrumoje aš visuomet 
rengėjams padedu, kiek reikalinga. Pa
dėjau, kiek buvo pageidaujama ir „Anks
tyvų Kūčių“ rengėjoms ir iš jų gavau ma
lonų padėkos raštelį.

Kas liečia kitus užmetimus apie svečių 
priėmimą Lietuvių Namuose, aš, ištarna
vęs pilnus 35 metus kaip klubo vedėjas ir 
Liet. Namų administratorius, noriu pa
brėžti, kad per tą laiką iš Valdybos ne
turėjau jokios pastabos dėl pareigų atli
kimo. Taip pat esu asmeniškai gavęs ne
mažai gražių atsiliepimų iš JAV, Kana
dos, Australijos, Venesuelos ir Europos, ir 
net pastebėjau keletą viešai pareikštų 
komplimentų man lietuviškoje spaudoje. 
Dėl to labai skaudu skaityti mūsų savait
raštyje tokius charakterį žeminančius už
gaulingus užsipuolimus.

Turiu viltį, kad Jūs sutiksite, kad Jūsų 
korespondento iššaukimas viešam ginčui 
nėra logiškas, ir kad geriausias šios ne
malonios istorijos užbaigimas būtų viešas, 
man priimtinas atsiprašymas iš korespon
dento, redaktoriaus ir spaudos skyriaus 
direktoriaus už to šmeižiančio straipsnio 
atspausdinimą.

Su pagarba,
Kazys Makūnas

Redakcijos pastaba: „Europos Lietuvy
je“ pasisakyti turi teisę visi jo skaityto
jai. Už jų pareikštas nuomones redakcija 
nesiima atsakomybės ir dėl to neatsipra- 
šinėja.

tėvas Alfonsas Bernatonis dėkojo vo
kiečių vyriausybei už dosnią paramą, 
kurios dėka 82 mokiniai iš 12 kraštų 
mūsų mokykloje gauna lietuvišką ir 
krikščionišką auklėjimą. Dėkojo ir pe
dagogams, ypač mokytojams vokie
čiams, kurie noriai padeda šiuos už
davinius vykdyti. Linkėjo tyro 
džiaugsmo ir Dievo palaimos per Ka
lėdas. Kvietė užmiršti visus rūpesčius 
bei nesusipratimus ir giedria nuotaika 
atšvęsti Kristaus gimimo šventę.

Evangelikų kunigas Christ iš Gies- 
seno, Gustavo-Adolfo-Werk sekreto
rius Hesseno krašte, lankėsi pas mus 
pirmą kartą. Jis buvo nustebintas mū
sų mokykla, sodyba ir joje vykdomo
mis milijoninėmis statybomis. Tai 
reiškią optimistini žvilgsnį į ateitį — 
pasiruošimą dar ilgai vykdyti lietu
višką misiją laisvajame pasaulyje. Pa
geidavo, kad užsimezgęs ryšys su jo 
įstaiga nenutrūktų. Linkėjo Dievo pa
laimos dideliems lietuvių darbams.

Huettenfekias priklauso Lamper- 
theimo Šv. Andriaus katalikų parapi
jai. Jos klebonas kunigas Hammerich 
priminė ką tik skaitytą Luko evange
liją apie angelų giesmę Kristui gimus. 
Jie skelbė taiką ir ramybę. Linkėjo, 
kad laika ir ramybė viešpatautų šioje 
mokykloje, lietuvių šeimose ir Lietu
voje.

Huettenfeldo katalikų kapelionas 
kunigas Kemerer sakė, kad kiekvieną 
sekmadienį lietuviai ir vokiečiai, nors 
ir ne kartu, meldžiasi toje pačioje baž
nytėlėje. Linkėjo, kad visų maldos bū
tų Dievui malonios ir kad Jis laimin
tų besimeldžiančius, ypač per šven
tes.

Vietos evangelikų kapelionas kuni
gas Dr. Meier-Doerken dėl kilų įsi
pareigojimų negalėjo šiais metais mū
sų šventėje dalyvauti ir atsiuntė svei
kinimą raštu.

Hesseno darbo ir socialinių reikalų 
ministerijos pareigūnas Panzer perdavė 
ministerio Armin Clauss šventinius 
linkėjimus. Jis pastebėjo, kad faktas, 
jog šioje mokykloje mokosi jaunuo
liai iš 12 kraštų, rodo, kad ji yra ži
noma plačiame pasaulyje. Grįžę į sa
vus kraštus tie jaunuoliai skleidžia ten 
lietuvybę, kurią čia yra pagilinę. Vo
kiečių vyriausybė tas pastangas noro
mis remia dabar ir ateityje. Pasidžiau
gė, kad Romuvoje dygsta dvasinis ir 
kultūrinis lietuvybės centras.

Reigierunsdirektor Reinhold Wiehl 
iš Regierungspraesidiumo Darmstrad- 
to tarė, kad kunigas Christ buvo nus
tebintas to, ką jis čia išvydo. Kas lan
kosi šioje gimnazijoje prie staigmenų 
turi priprasti. Jis irgi buvo nustebin
tas lietuviško nuoširdumo, kuriuo bu
vo sutiktas prieš porą metų, kai atvy
ko čia pirmą kartą egzaminuoti abitu
rientų. Nemažiau buvo nustebintas ir 
abiturientų žiniomis. Linkėjo ir toliau 
stebinti savo polėkiais.

Buvo perskaityti ir raštu gauti gau
sūs sveikinimai.

Prie Eglutės sustojo tėvas Alf. Ber
natonis ir direktorius Šmitas. Prie jų 
ėjo klasės auklėtojai su seniūnais lau
žyti paplotėlių, pasikeičiant šventi
niais linkėjimais. Kaip bičių avilys su
judo visa salė. Kiekvienas stengėsi 
susitikti artimiausius draugus, nulauž
ti gabaliuką paplotėlių ir išreikšti bi
čiuliškus jausmus. Bet tuoj pat visi 
grįžo į savo vietas ir kibo į tradicinius 
kūčių patiekalus. Jų buvo 12, paga
mintų be gyvulinių riebalų. Daugiau
sia įvairiai paruoštos silkės ir žuvys, 
mišrainės, kompotai, kisieliai, prėsku- 
čiai su aguonų pienu. Reikėjo tvardy
tis, kad dar liktų skrandy vietos pa
skiausiai patiektiems šiltiems virti
niams su grybais.

Plati ir graži buvo meninė progra
ma, pradėta religinio ir patriotinio tu
rinio deklamacija. Tarp choro giesmių 
ir orkestro grojimų buvo perteikti ge
riausių mūsų poetų kūriniai, persunkti 
Kalėdų nuotaika ir tėvynės ilgesiu. 
Švelniai sklido Avė Maria melodija iš 
Motiekaičio smuiko. Mišrus choras 
darniai pagiedojo 5 lietuviškas ir vie
ną vokišką giesmę, tarp jų ir kalėdi
nius sveikinimus net 8-mis kalbomis. 
Savo sugebėjimus parodė ir pradedan
čiųjų orkestras. Gražiausiai skambėjo 
mergaičių chorelio dainos. Meninę 
programą užsklendė gerai išlavintas 
mokinių orkestras.

Kunigas Fr. Skėrys nuoširdžiai dė
kojo visiems kalbėtojams, programos 
paruošėjams ir atlikėjams, virėjoms, 
ypač aukotojams, įgalinusiems paruoš
ti tokias šaunias Kūčias.

Tada į salę su dovanomis įvirto 
Kalėdų senis, atkeliavęs iš šiaurės po 
sniego padangte. Iš linksmosios pusės 
jis apžvelgė mokyklos gyvenimą, kri
tiškai įvertindamas mokytojų ir moki
nių įpročius ir tik po to išdalino dova-

ATEITIS PARODYS
Žinomiausias sovietų disidentas ir No

belio taikos premijos laureatas dr. An
drei Sacharovas, kuris per paskutinius 
septynerius metus buvo priverstas gyven
ti tremtyje, gruodžio 23 dieną grįžo į Mas
kvą.

1980 m. jis buvo ištremtas į pramoninį 
Gorkio miestą, kur užsieniečiams nelei
džiama lankytis. Jo butą nuolat saugojo 
milicija ir pastaruoju metu buvo išjung
tas jo telefonas. Už viešus pasisakymus 
dėl žmogaus teisių, jis be jokio teismo 
sprendimo buvo ištremtas iš Maskvos ir 
priverstas vegetuoti, izoliuotas nuo pa
saulio ir visuomenės. Per pirmuosius ke
lis metus jo žmona Elena Bonner dar ga
lėjo lankytis Maskvoje ir susitikti su 
žurnalistais, bet vėliau ji buvo nuteista 
5 metams tremties ten pat Gorkyje.

Gyvendami tokiose sąlygose, abu trem
tiniai buvo nustebinti, kai netikėtai atė
jo ryšių tarnybos tamauojas ir niekieno 
neprašomas prijungė telefoną. Sekančią 
dieną dr. Sacharovas buvo dar labiau 
nustebintas, suskambėjus telefonui. Kal
bėjo pats Gorbačiovas, kuris pasakė, jog 
jam ir jo žmonai dabar leidžiama grįžti į 
Maskvą. Be to, jis pasakė tremtiniui, jog 
jam bus leidžiama dalyvauti visuomeninė
je veikloje ir dirbti Mokslų Akademijo
je, kur anksčiau jis dirbo kaip branduo
linės energijos mokslininkas. Abejotina, 
ar jam bus leista išvykti į užsienį.

Savaitę anksčiau kita rusų disidente, 
poetė Irina Ratušinskaja, per keturis me
tus kalinama sovietų kalėjimuose ir dar
bo stovyklose, gavo žinią, jog jai leista 
išvykti į užsienį gydytis.

Gruodžio 18 dieną ji su savo vyru at
vyko į Londoną, o po keturių dienų buvo 
pakviesta aplankyti D. Britanijos min. 
pirmininkę M. Thatcher, kuriai Irina Ra
tušinskaja padėkojo už jos pastangas iš-

laisvinti ją iš sovietų kalėjimo. Poetės I. 
Ratušinskajos išleidimas į Vakarus yra 
tuo ypatingas, jog jai ir jos vyrui sovie
tų įstaigos išdavė užsienio pasus, galio
jančius grįžti, jeigu jie to panorėtų, į Sov. 
Sąjungą.

Paėmus kartu su kiek anksčiau į Va
karus išleistais žymiais sovietų disiden
tais, Anatolijum ščaranskiu ir dr. Juri
jum Orlovu, susidaro įspūdis, kad po 
„nepavykusios" Reikjaviko konferencijos 
M. Gorbačiovas atkreipė rimtą dėmesį į 
vakariečių priekaištus dėl žmogaus tei
sių Sov. Sąjungoje. Tuo pat laiku Vaka
rų spaudoje pasirodė pilna spėliojimų: 
kodėl Sov. Sąjunga staiga ėmėsi leisti iš 
tremties ir kalėjimų žymiuosius disiden
tus. Dar nėra žinių, ar bus paleisti ma
žiau pagarsėję žmogaus teisių aktyvistai, 
kurių sovietų darbo stovyklose esama 
apie 600, tarp jų daug lietuvių.

Tik ateitis parodys, ar Gorbačiovui rū
pėjo parodyti pasauliui Sov. Sąjungos li- 
berališkesnį veidą, ar gal jis suprato, 
kad be didesnės laisvės jam nepavyks 
sparčiai įgyvendinti užplanuotų ekono
minių reformų ir pakelti žmonių gyveni
mo standartą.

LEONIDO PLIUŠČIO PASIŪLYMAS

Romoje lankęsis buvęs sovietų politinis 
kalinys ukrainietis matematikas Leonidas 
Pliušč, kalbėdamas spaudos konferencijo
je, paragino Italijos ir kitų laisvųjų Eu
ropos kraštų vyriausybes pasiūlyti nu
traukti Vienoje vykstančią Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo konferenciją, 
jei sovietai neišlaisvins įkalintų Helsin
kio nutarimų vykdymui remti visuome
ninių grupių narių. Jų persekiojimas ir 
įkalinimas, pažymėjo Pliušč, yra grubus 
Helsinkyje prisiimtų įsipareigojimų pa
žeidimas. Sovietinė diktatūra, pažymėjo 
ukrainietis matematikas, dabar anaiptol 
nėra sušvelnėjusi, kaip Maskva siekia 
įtikinti Vakarų viešąją opiniją. Pastarų
jų dviejų metų laikotarpyje šeši žinomi 
žmogaus teisių gynėjai, jų tarpe keturi 
ukrainiečiai, vienas armėnas ir paskuti
niu metu rusas Marchenko, mirė kalėji
muose ir koncentracijos lageriuose. Vi
sos pagrindinės žmogaus teisės bei laisvėj 
tebėra grubiausiu būdu varžomos ir slo
pinamos. Nėra žodžio, spaudos ir infor
macijos laisvės, darbininkam draudžia
ma streikuoti, religinėm bendruomenėm 
draudžiama nevaržomai išpažinti savo ti
kėjimą, slopinamos tautinių mažumų tei
sės. Sovietų Sąjunga, pažymėjo Plušč, 
yra paskutinė pasaulyje užsilikusi koloni
jinė imperija, kurioje išdrįstantieji pa
kelti balsą už žmogaus teisių bei laisvių 
įgyvendinimų yra apšaukiami visuomenės 
priešais ir pavojingais psichiniais ligo
niais.

(K.L.)

IŠRINKTAS KAKD. MARTINI
Milano arkivyskupas kardinolas Marti

ni yra išrinktas naujuoju Europos vysku
pų konferencijų tarybos pirmininku. Iki 
šiol tarybai pirmininkavo anglas kardino
las Hume. Naująjį pirmininką išrinko 27 
Europos vyskupų konferencijų tarybos 
nariai posėdžiavę Varšuvoje. Europos vys
kupų konferencijų atstovai, būdami Len
kijoje, dalyvavo Čenstakavo Dievo Moti
nos šventovėje aukojamose Mišiose, Var
šuvoje drauge aplankė 1984 metais mili
cininkų nužudyto kunigo Popieluszkos 
kapą šv. Stanislovo bažnyčioje, nuvyko į 
buvusią nacių koncentracijos stovyklą 
Auschwitze, kur maldoje prisiminė ketu
ris milijonus šiame lageryje nacių nužu
dytų žmonių, jų tarpe kunigą šventąjį 
Maksimilijoną Kolbę, paaukojusį savo gy
vybę vietoje mirti nuteisto šeimos tėvo. 
Europos vyskupų konferencijų tarybos 
nariai posėdžiavo keturias dienas Varšu
voje ir Čenstakave.

nų maišus su vaisiais, saldainiais bei 
sausainiais.

Kūčias gimnazijoj aprašė trys vo
kiečių dienraščiai: „Mannheimer 
Morgen“, „Lampertheimer Zeitung“ 
ir „Darmstaedter Echo“ ir išspausdi
no tos šventės nuotraukų.

J.L.

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE. KAD:

13-tam šimtmetyje Europoje 
siautęs maras nusinešė 40 milijonų gy
vybių.

— Iki 1970 metų prancūzų šeimos 
savo vaikams negalėjo duoti bet ko
kius vardus, o turėjo parinkti juos 
iš valdžios oficialaus sąrašo.

— Iki 1819 metų D. Britanijoj už 
medžio nukirtimą be leidimo bausda
vo pakarimu.

— 1929 m. bolševikai Rusijoje bu
vo įvedę penkių dienų savaitę, bet 
1940 metais vėl grįžo prie septynių 
dienų.

— Už vaiko suėdimą 1386 melais 
Anglijoje buvo įvykdyta vieša egzeku
cija (pakarimu) kiaulei.

— Vienas kavos medis per metus 
duoda tik apie pusę kilogramo kavos.

— Išlaikyti Spandau kalėjime na
cių karo nusikaltėlį Rudolfą Hessą, V. 
Vokietijos valdžiai kainuoja apie 3 
milijonus markių per metus.

— Buvusios ispanų imperijos didy
sis inkvizitorius, kurio įsakymu dau
giau kaip 40 tūkstančių žmonių sude
ginta ant laužo, 1860 metais buvo ka
nonizuotas.

— Katerinos Didžiosios karūnaci
jos procesiją iš St. Peterburgo į Mask
vą sudarė daugiau kaip 200 rogių.

— Pasaulyje kas minutę miršta 
apie 100 žmonių, bet gimsta daugiau 
kaip 200.

• ♦

PLAUČIAMS
Į žuvų krautuvę įeina meškeriotojas 

ir sako:
- Pardavėjau, mesk man tris dide

les lydekas!
— Mest? Kodėl? Aš jums gražiai 

sudėsiu į krepšiuką, — atsako žuvi
ninkas.

Nereikia! Sakau mesk — aš pa
gausiu.. .

— Negaliu suprasti, — delsia par
davėjas.

— Jeigu mesi — aš pagausiu. Man 
nereiks meluoti žmonai, kad pats pa
gavau žuvis, — paaiškina pirkėjas.

• •
— Penkis dolerius už plaukų kirpi

mą? Tai tikras apiplėšimas! Pats ma
tai, kad tiek maža plaukų ant mano 
galvelės belikę, — skundžiasi klientas 
kirpėjui.

— Aš tai pats puikiai matau. To
kia kaina ne už plaukų kirpimą, bet 
už sugaištą laiką jų beieškant, — at
sako kirpėjas.

• •
— Pone, aš norėčiau gauti laisvą 

dieną kitą mėnesį, — prašo jaunas 
įstaigos tarnautojas savo viršininko.

— Kam tau reikia?
— Noriu vesti.

Vesti? Kokia gi kvailė tekės už 
tavęs. Mažai uždirbi, neturi net savo 
buto.

— Jūsų duktė, pone.
• •

— Daktare, kaip jums atrodo, ar 
aš galiu sulaukti šimto metų?

— Ar tamsta rūkai, geri degtinę?
— Niekad to nedariau.
— Ar mėgsti sporto mašinas, gro

žis moteris?
— Tikrai ne!
— Tai kodėl nori taip ilgai gyven

ti?

3
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 15 d., 11 vai., pamaldos už Lietuvą 
Lietuvių bažnyčioje. 2.30 v,p.p. koncer
tas Bishopsgate Institute salėje. Vasario 
16 d., 7 v. vak., oficialus priėmimas Lie
tuvių Namuose.

Vasario 16 minėjimas Nottinghame — 
vasario 21 d., Ukrainiečių klube. Pra
džia 6.30 vai. vak. Programoje: VI. Dal
gio paskaita, sol. V. Gasperienė, „Ginta
ro" choras, „Rūtos“ duetas, orkestrėlis.
Centrinis Vasario 16 minėjimas Huetten- 

felde jr Vasario 16 gimnazijos naujo ber
niukų bendrabučio pašventinimas — va
sario 14 d. Iškilmingos pamaldos Huet- 
tenfeldo kat. bažnytėlėje. Meninė progra
ma Buergerhause. Šokiams gros didelis 
orkestras iš Rastaito.

DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas — 
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
done.

Baltiškosios draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos suvažiavimas — vasario 15 d., 
10.30 vaL, Hucttenfelde, Paler A. Delp 
centre.

Lietuvių literatūros būrelio Annaberge 
suvažiavimas — balandžio 3-5 d.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sefanadienj.

Pabaltiečių šokiai Boltone — vasario 
7 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių salėje, 99 Cas
tle St.

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Ambrazas — 5 sv.
D. Gintas — 5 sv.
D. Jelinskas — 5 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

AUKA VASARIO 16 GIMNAZIJAI
D. Jelinskas — 10 sv.
Dėkojame.

AUKOS SPAUDAI
Chicagos Anglijos Liet. Klubas — 50 

dol.
J.M. Liūdžius — 27 sv.
J. Glemž.a — 26 sv.
B. Kuzminskaitė — 17 sv.
J. Gudynas — 12 sv.
J. Damskis — 11 sv.
J. Klingeris — 10.87 sv.
V. Gegeckas — 10 sv.
D. Jelinskas — 10 sv.
K. Rožanskas — 21.50 dol.
E. Purželienė — 5.50 sv.
Kun. Fr. Skėrys — 10 DM.
Po 4 sv. — A. Kadžionis, J. Vaškelis, 

V. Račys, Pr. Bielskis, S. Valaitis. D. Gin
tas, J. Dunauskas.

Po 3 sv. — P. Sarapinas. B. Kijauskas, 
J. Gudaitis.

A. Žukauskas — 2 sv.
Visiems nuoširdžiai dėkojame.

Derby
NETOLIMOS ATEITIES RENGINIAI
Vasario 14 d. Derby skyrius rengia 

mažesnio masto Vasario 16 minėjimą, ku
riame šeimyniškoje aplinkoje pagerbsime 
šią brangią šventę.

Vasario 21 d. rengiama ekskursija į 
Nottinghame vyksiantį Vasario 16 minė
jimą. Prašome skubiai užsirašyti pas bet 
kurį Sk. valdybos narį, nes autobuse 
vietos labai ribotos.

Kovo 21 d. DBLS Derby Skyrius šau
kia visuotinį-metinį narių susirinkimą, į 
kurį mielai kviečiami ir akcininkai bei 
visi tie. kurie pritaria lietuviškai veiklai. 
Dalyvaujantieji bus pavaišinti sumušti
niais.

Skyriaus Valdyba

Vienoj skilty Įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už col{. 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.

Londonas
VASARIO 16-J1 LONDONE

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas Londone prasidės sekmadienį, 
vasario 15-tą, 11 vai. ryto, Šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą.

Po pamaldų priėmimas bažnyčios sve
tainėje.
Tą pačią dieną, 2.30 vai. p.p., BISHOPS

GATE INSTITUTE salėje įvyks šventei 
skiriamas koncertas.

Vasario 16-tą, pirmadienį, 7 vai. vaka
re, Lietuvių Namuose rengiamas oficialus 
svečių priėmimas.

Bishopsgate Institute salė yra netoli 
Liveipool Street požeminių traukinių 
stoties.

Nottinghamas
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 21, Ukrainiečių klube, DBLS- 
gos Nottinghamo skyrius rengia Vasario 
16-tos minėjimą. Minėjimo pradžia 6.30 
vai. vakaro.

Programoje „Gintaro“ choro dainos. 
„Rūtos“ duetas ir jaunimo „Tautinių ins
trumentų“ orkestrėlis. Solo dainuos — 
Vida Gasperienė. Paskaitą skaitys VI. 
Dangis.

Po programos pasilinksminimas, turtin
ga loterija ir šokiai.

Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 25 d., sekmadienį, šaukiamas 
metinis Vyties klubo narių susirinkimas.

Dienotvarkėje:
Pranešimai, diskusijos ir valdybos rin

kimai.
Be to, bus svarstoma klubo įstatų, kai 

kurių svarbių paragrafų, pakeitimas, su
sijęs su klubo ateitim.

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Susirinkimo pradžia 2.30 vai. pp.

Vyties klubo valdyba

Boltonas
KALĖDŲ POBŪVIS

Vietiniai lietuviai ir jų draugai gruo
džio 26 d., antrą Kalėdų dieną, dar kar
tą susirinko šventes drauge atšvęsti. Blo
gas oras ir transporto suvaržymai pobū
viui gerokai pakenkė, bet vis tiek gra
žus vietinių lietuvių būrelis su savo sve
čiais susirinko šventes praleisti lietuviš
koje nuotaikoje.

Gražiai papuoštus ir įvairiausiu maistu 
apdėtus stalus palaimino kan. V. Kairai
tis, kuris visiems gerai užkandus, savo 
trumpoje kalboje priminė Kalėdų reikš
mę, lietuvių skaičiui mažėjant, ragino pa
laikyti dar artimesnį ryšį ir pasidžiaugė 
boltoniškių pastangomis ir jų organizaci
ja. Skyriaus pirmininkas H. Vaineikis 
trumpu žodžiu padėkojo kanauninkui ir 
svečiams už atsilankymą ir šeimininkė- 
kėms už turtingus ir gražius stalus. Bol- 
tono šeimininkės S. Keturakienė, Florence 
Silius, Eileen Sanionis ir Margaret Vai- 
nes savo pastangomis visus tikrai sužavė
jo ir buvo gaila, kad dvi iš jų, O. Eidu- 
kienė ir M. Pauliukonienė, buvo susir
gusios ir pobūvyje negalėjo dalyvauti.

Prieš vakaro galą, svečiui A. Jakima
vičiui padedant, šauniai suskambėjo lie
tuviška daina ir visiems atrodė, kad toks 
gražus pobūvis pasibaigė per greitai. Ką 
padarysi, lauksime kitų švenčių.

Boltono lietuviai visiems tautiečiams 
linki laimingų ir sėkmingų Naujų Metų!

PABALTIEČIŲ ŠOKIAI
Vasario 7 d., 7.30 vai. vakaro, Ukrai

niečių salėje, 99 Castle Street, Boltone, 
įvyksta vietinio Baltijos Tautų Komiteto 
organizuojami šokiai.

VOKIETIJA
JONO GLEMŽOS PAGERBIMAS

Visuomenės veikėjo ir Labdaros D-jos 
garbės pirmininko Jono Glemžos pagerbi
mas, jo amžiaus 100 metų sukakties pro
ga, rengiamas šeštadienį, sausio 24 dieną, 
Huettenfelde.

Pagerbimą rengia Vokietijos LB Valdy
ba, Vasario 16 gimnazijos kuratorijos val
dyba ir „Labdaros“ valdyba. Informaci
jų teikia p. Br. Lipšienė, tel. 06256-1200, 
Lampertheim.

KNYGOS APIE KOPENHAGOS 
TRIBUNOLĄ

Du jauni pabaltiečiai Švedijoje surinko 
medžiagą apie 1985 m. Pabaltiečių Lais
vės ir Taikos Žygį. Surinkti visi spaudos 
atsiliepimai pirmam tome ir ruošiamas 
antras tomas.

Abiejų tomų kaina — 80 dol. (be pašto 
išlaidų). Užsisakyti: Ūgis Berzins, Box 
7161, S-413 11. Goteborg, Sweden.

Manchesteris
RAMOVĖNŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Ramovėnų metinis susirinkimas įvyks 

sausio 17 d., 5.30 vai. p.p., šeštadienį, 
Manchesterio Lietuvių Klube.

Prašom visus narius kuo gausiau atsi
lankyti.

Valdyba

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS
Sausio 4 d. M. lietuvių soc. klubas tu

rėjo metinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir Revizijos k-sija pa
darė pranešimus ir išrinko valdybą bei 
r. k-siją 1987-tiems metams.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, kad 
klube buvo padaryti dideli remonto dar
bai ir, nors klubas yra blogoje finansinė
je padėtyje, turėjo keletą šimtų svarų pel
no. Tai buvo galima atsiekti viską dirbant 
talkos būdu ir tai, kad remontams klubo 
nariai suaukojo per 500 svarų. Bet darbai 
dar nebaigti. Tikimasi šiais metais už
baigti. Pirmininkas padėkojo visiems už 
talką, aukas ir paprašė talkos užbaigti 
klubo remontus. Čia reikia pastebėti tai, 
kad kai kurie asmenys klube per du me
tus be atlyginimo išdirbo po 2, 3 mėne
sius. Ypatinga padėka buvo išreikšta A. 
Miliūnui, kuris klubą prižiūri kaip savo 
namus, už tai jam visi padėkojo.

Buvo priimta 1987-tiems metams sąma
ta, išsiaiškinti rūpimi klausimai ir nu
matytos veiklos gairės ateičiai.

Per įvykusius slaptus balsavimus į klu
be valdybą buvo išrinkti: pirmininkas —j 
A. Podvoiskis, vicepirm. — S. Lauruvė- 
nas, sekretorius — J. Verbickas, ižd. — 
V. Rudys. Valdyba: A. Bruzgys, H. Vai
neikis, A. Kimtienė, A. Miliūnas; kandi
datai — J. Keturakis ir J. Bašinskas. Revi 
zija: J. Podvoiskis, A. Jaloveckas, H. Si
lius; kandidatas J. Šablevičius.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
* ♦

Remiantis gautais daviniais, klubo lan
kytojų atžvilgiu Anglijoje Manchesterio 
Lietuvių Socialinis klubas yra pats lietu
viškiausias.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio 

skyrius surengė M. lietuvių klube Naujų
jų Metų sutikimą, kur apie ketvirtis šim
to susėdę prie bendrų stalų ir sutiko N. 
Metus.

Moterys atsinešė daug puikaus ir įvai
raus maisto, o vyrai parūpino gėrimo, 
vėliau užkandžių davė klubas.

Sutinkant N. Metus, žodį tarė klubo 
pirm. A. Podvoiskis, Biuletenio vardu S. 
Lauruvėnas, ramovėnų vardu R. pirm. K. 
Murauskas, kurie pasveikino visus N. 
Metų proga ir palinkėjo sėkmės ateinan
čiuose 1987-tuose metuose. N. Metai su
tikti sugiedant Lietuvos himną. Po to se
kė asmeniški sveikinimai ir linkėjimai. 
Visų nuotaika buvo itin puiki.

Ta pača proga ramovėnų valdyba nuo
širdžiai sveikina savo narius ir jų šeimas 
bei rėmėjus ir linki laimingų 1987-tųjų 
Metų.

SUSILAUKĖ PIRMAGIMIO
Vida Barauskaitė-Clamp sausio 2 d. 

susilaukė pirmagimio sūnaus. Ji lankė
M. lietuvių klube lituanistinę mokyklą, 
buvo skautė ir dalyzavo lietuviškoje vei
kloje. Sveikiname.

A. P-kis

Visi apylinkės tautiečiai ir jų draugai 
yra maloniai kviečiami šiuose pabaltie- 
čių šokiuose dalyvauti. Užtikrinkime, kad 
juose lietuvių būtų daugiau, negu estų 
ar latvių!

Škotija
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS ŠKOTIJOJE
Paskutiniųjų kelerių metų laikotarpy 

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimai 
D. Britanijos lietuviuose vis rečiau ren
giami. Reikia pasidžiaugti, kad Škotijos 
lietuviai tą tradiciją vis dar palaiko.

Praėjusių metų gruodžio 14 d. Bells- 
hill lietuvių kolonijoje įvykęs Lietuvos 
kariuomenės paminėjimas praėjo gražio
je ir rimtoje nuotaikoje. Kaip ir visuo
met, pradėta pamaldomis vietinės para
pijos bažnyčioje, o vėliau Liet, klubo sa
lėje įvyko priėmimas-koncertas, dalyvau
jant gražiam būriui lietuvių iš Mother- 
well, Glasgow ir kitų apylinkių, atvyko ir 
DBLS pirm. J. Alkis.

Minėjimą surengė DBLS Škotijos sky
rius. Jo veiklusis pirmininkas J. Bliū- 
džius minėjimą atidarė ir pravedė. Kalbė
jo lietuvių parapijos kapelionas kun. J. 
Andriulius, o šventės prasmę savo pa
skaitoje apibūdino pirm. J. Alkis.

Meninėje dalyje pasirodė Canty šeimos 
dūdų orkestras, vietos jaunimo tautinių 
šokių grupė (vadovė K. Rugienienė) ir 
neseniai Prano Dzidoliko sudarytas vyrų 
sekstetas.

Lietuviškoji muzika, tautiniai šokiai ir 
dainos dalyviams suteikė progą, nors mi- 
timis, nukeliauti 'į savo tėvų žemę ir pri
siminti tuos, kurie žuvo ją gindami.

Beje, atrodo, kad visi pasigedo šv. Ce
cilijos choro. Gal kitą kartą.

Reikia sveikinti Škotijos lietuvius, ku
rie taip gražiai ir nuoširdžiai vykdo mū
sų tautos ir bendruomenės tradicijas. Lin
kiu jiems vienybės ir sėkmės.

J.A.
Red. pastaba: šis aprašymas buvo gau

tas prieš porą savaičių, bet per klaidą ne
buvo išspausdintas.

W olverhamptonas
BENDROS LIET. KŪČIOS IR 

JANINOS NARBUTIENĖS SUKAKTIS
Kaip ir kasmet, ŠILUVOS Moterų drau

gija surengė našliams ir vienišiems lietu
viams bendras kūčias. Lietuvių skaičiui 
mažėjant, buvo pakviesti net iš dviejų 
parapijų anglų kunigai, kurie su malonu
mu priėmė pakvietimą ir buvo po to pa
tenkinti ir nustebinti gražiom lietuviškų 
kūčių tradicijom. Ypač gėrėjosi bendrom 
maldom ir paplotėlio dalinimusi.

Kūčias iš tradicinių dvylikos patiekalų 
paruošė p. Nina Narbutienė savo namuo
se ir ten atlikome visas apeigas. Sekan
čią dieną, Kalėdų I d., po lietuvių pamal
dų, visi lietuviai ir nelietuviai susirinko 
į p. Janinos Narbutienės ir jos vyro Da
nieliaus namus puikioms vaišėms pami
nėti p. Janinos 60-jo gimtadieno. Po gra
žių kun. dr. S. Matulio žodžių, visi pakė
lėme taures ir sudainavom „ILGIAUSIŲ 
METŲ“. Iš tikrųjų tokios energingos ir 
veiklios patriotės, tiek daug darbo, pa
siaukojimo, sveikatos ir finansų nesigai- 
linčios moters reikia labai paieškoti. Ji 
beveik vienintelė nesibijo dalyvauti 
mieste rengiamose demonstracijose prieš 
komunizmą, ji yra kviečiama ir dalyvau
ja civilinės vietos administracijos priė
mimuose, ji suruošia ir daug valandų 
praleidžia parodėlėse, ne savo asmeniš
kai, bet Lietuvos ir visų lietuvių garbei. 
Jos iir jos vyro namuose visuomet gauna 
priėmimą ar nakvynę tautiečiai iš užsie
nio ir iš Lietuvos, paprasti žmonės, kuni
gai ir vyskupai), kiekvienas lietuvis at
vykstąs į mūsų miestą.

Antrąją Kalėdų dieną vėl buvo paruoš
ti užkandžiai ir sukviesti artimi kaimy
nai anglai, taip pat keletą lietuvių, šios 
vaišės užsitęsė iki gaidžiai pragydo.

Iš tikros širdies linkime mielai Janinai 
ii’ Danieliui, kuris atšventė 65 metų su
kaktį praeitą liepos mėnesį, dar daug 
meti) dirbti Dievo ir Tėvynės naudai, dau
giau poilsio ir geros sveikatėlės ir atsar
giau vesti „pensininkų“ pragyvenimo są
skaitas.

VALIO JIEMS! G.K.

PAMALDOS
Prestone — sausio 18 d., 12.30 vai.
Nottinghame — sausio 18 d, 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje. DBLK Nottinghamo 
Bendrijos Maldos Diena už Lietuvą ir 
Krikščionių Vienybės aštuondienio pra
džia.

Derbyje — sausio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Manchesteryje — sausio 25 d., 12.30 v.

PREMIJA KUN. A. RUBŠIUI
Kun. Antanui Rubšiui, Šv. Rašto pro

fesoriui Manhattan kolegijoje, New Yor
ke, buvo paskirta religinio veikalo dviejų 
tūkstančių dolerių premija už jo studijos 
„Raktas į Senąjį Testamentą“ III dalį 
„Tiltai ar sienos?“ Premijos mecenatas 
kun. dr. Juozas Prunskis.

ŠVEICARIJA
MIRĖ DR. K. AUGEVIČIUS

Sausio 4 d. mirė aktyvus šveicart . 
Lietuvių Bendruomenes narys ir dažų 
Liet. Studijų Savaičių dalyvis daktai^ 
Kostas Augevičius. ,

Dr. K. Augevičius gimė 1915 m. spf 
2 d. gydytojo šeimoje. 1942 m. baigė 
diciną Kauno universitete. Karo rnf 
dirbo Liet. Raudonojo Kryžiaus ligonį
j e. V&

į Šveicariją atvyko 1945 m„ kur ilgeko 
laiką gydėsi Adelheid sanatorijoj, kuijlll 
pasveikęs 1956 m. pradėjo dirbti. Į p|as 
siją išėjo 1984 metais, būdamas tos saflž 
torijos vadovaujančiu gydytoju. (lį

Palaidotas sausio 8 d. Liko duktė flv 
riana, vaikaičiai Sandra ir Jonas, sesCU 
Irena ir jos sūnus Vytis. lie

ti

kri
MIRĖ Ą. TENISONAS Jtį

1986 m. gruodžio 22 d. Belgijoje m 
buv. Lietuvių Miškininkų S-gos naįr. 
Aleksandras Tenisonas. įaį

Gimęs 1898 m. kovo 21 d. Latvijoje,^ 
Tenisonas baigė Rygos gimnaziją 1917 į 
1922-44 m. tarnavo girininku. Bendraė ; 
biavo Mūsų Giriose, Europos Lietuvyje!111 
kt. 1

Liūdi jo duktė Žentą Tenisonaitė-Hef0 
mans ir kiti giminės Belgijoje.
_______________________ ____________ £tf

įor
CHICAGOS ANGLUOS LIETUVIŲ M i

KLUBAS ąp;
Chicagos Anglijos lietuvių klubas gripas 

džio 7 d. turėjo metinį narių susirinkime 
kuriam pirmininkavo Justinas Šidlaįei 
kas, sekretoriavo Jonas Jokubka. me

Kl. vald. pirm. Anatolijus Lakas truĮiei 
pai paminėjo 1986 metais valdybos atlviš 
tus darbus. Vienas iš jų — išleidimas kjut 
bo 25 metų sukaktuvinio leidinio. Dėktyy] 
asmenims, prisidėjusiems pinigine au ų 
leidinio leidimui. J. Jokuibka apibūd^c 
leidinio reikšmę bei A. Lako įdėtą daCa; 
leidinį redaguojant. Kasininkas K. J^j 
žans'kas pranešė kasos apyskaitą. Nei. 
rint, kad 1986 metais turėta daugiau 
laidų, kasa padidėjo.

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiSVS 
met klubas aukų paskyrė: Po 100 dol Ga 
Lietuvos Kronikos Sąjungai, Tautos Fopa: 
dui, Chicagos Amerikos Tarybai, Balpal 
ko muziejui, Lietuvių teisėms ginti fo-pa.' 
dui. Po 50 dol.: Europos Lietuviui, Diituv 
Britanijos lietuvių jaunimo sąjungai, Lipai 
tuvos laisvės kovų paminklo (Chicago ] 
remontui. Po 25 dol.: BALFui, spaudai 27 
Draugui, Laisvajai Lietuvai, Sandanjul 
Mūsų Žinioms: Lietuviškoms radijo Vapi 
landėlėms — Margučiui, Lietuvos ?vq; 
dams Sophie Barčus. Iš viso 850 dol. Jsįg

I naująją 1987 metų klubo valdybą vyt 
rinkta: J. Jokubka, J. Aukščiūnas, I^tuv 
Paulauskienė, Br. Černienė, Alb. Matulųįz 
Br. Kuras, K. Rožanskas. žac

Klubui priklauso 170 narių. hei
----- --------------------------------------------------------- nej

NETEISINGAI PASKELBTA tai
„E. Lietuvio“ Nr. 2 aukotojų spaud’^ 

sąraše neteisingai paskelbta p. O. Ran 
nienės auka. Turėjo būti: „Pagerbdad 
a.a. Leopoldą Pūrą ir užjausdama į 
našlę, vietoj gėlių ant kapo aukoju 5 s 
„E. Lietuviui".

Atsiprašome.

KABLELIS PAKEITĖ PRASMĘ ,

„E. Lietuvio“ Nr. 1 Boltono koresipo(len 
dento atsiųstame pranešime „Baltij kili 
tautų komitetas kreipėsi į parlament Hot 
rus" paskutiniame sakinyje ne vietoj k kai 
blelis pakeitė turinio prasmę. Sakinys t Pat 
ri būti šitoks: „Aišku, kad yra blogi10,1 
kai žmonės jaučia, kad tokių teiginiu1 
paskelbimas žemina jų užsitarnautą pkar 
garbą, ypatingai kai jie. tiek daug iškesv- 
tėję, per paskutinius keturiasdešimt mėgai 
yra padarę didelį įnašą Britų visuorfkui
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