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LIETUVIS
Londonas, 1987 m. sausio 22 d.

16oo M. SUKAKTIS
DIDŽIOSIOS IŠKILMĖS
j Popiežius Jonas Paulius II Naujųggių Metų dieną iškilmingose pamaldoKe Šv. Petro bazilikoje, Vatikane, pa
skelbė visuotinei Bažnyčiai, kad LieKuva šiais metais mini 600 krik.ščioBiybės sukaktį. Jis prašė, kad savo
Smukiomis prisimintų lietuvius, kurie
Mfoer ištisus šimtmečius buvo ištverminBgi, kad ir toliau pasiliktų ištikimi Kris■ tui ir Bažnyčiai.
riį Minint šią Lietuvos krikščionybės
(Jsukaktį ir pripažįstant drauge ir MintJdaugo krikštą 1251 m. bei žemaičių
[krikštą 1413 metais, praeitieji metai
pjbuvo pavadinti sąmoningojo tikėjimo
’metais, o šie metai yra gyvos krikš
nučioniškos dvasios metai.
nit Apskritai krikščionybės jubiliejaus
vedamoji mintis yra šitokia: 1. Padėgeįkoti Dievui už suteiktą malonę, įsiurįjungiant krikštu į krikščioniškas tau
pytas; 2. Iškelti krikščionybę, kaip disaadžiąją dvasinę vertybę ir jos vaidme
nį lietuvių tautos istorijoje; 3. Žadinti
: Advasinį atsinaujinimą, pagilinti savo
sesįkrikščioniškąjį likėjimą, sustiprinti
lietuvių dvasines pajėgas; 4. Puoselė
ti glaudesnį jungtį su Lietuvos tikin■ąčiaisiais, kovojančiais už savo krašto
krikščioniškąjį tikėjimą bei laisvę —
atkreipti pasaulio dėmesį į jų būklę.
šiais metais įvairiuose pasaulio
narlkraštuose lietuviai pamaldomis bei ki
ltais renginiais minės šią garbingą su'e' kaktį.
.7 i
a<ią Didž. Britanijoje numatytos> iškil
yje mingos pamaldos Londone rugpjūčio
1 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, Nekal
bėti0 Prasidėjimo bažnyčioje, kuri pa
prastai vadinama gatvės vardu Farm
_ Street, Wl, puošniame Londono ra
jone, prie jėzuitų centrinio namo. šv.
V Mišias atnašaus ir pamokslą pasakys
apaštalinis pronuncijus
arkivyskugruipas L. Barbarito. Tikimasi, kad draukinge dalyvaus ir vysk. A. Deksnys. Bus
llaubendros koncelebracinės Mišios, kurių
metu giedos solistė iš JAV L. Stepaitruįtienė. Tuo metu Londone vyks Lietuatlilviškųjų Studijų savaitė. Dalyviai įsis kl jungs. Taip pat ir skautai iš savo stoėM vykios atvyks į šias pamaldas.
aui Ta£jau svarbiausias minėjimas įvyks
u “ Romoje birželio 28 d. šv. Tėvas atnašaus šv. Mišias šv. Petro bazilikoje,
y dalyvaujant įvairių Europos kraštų
ezI vyskupų atstovams.
Su šia iškilme jungiamas ir kitas
r ši svarbus įvykis mūsų tautos istorijoje:
loi į Garbingasis Dievo tarnas arkivyskuFojpas Jurgis Matulaitis bus paskelbtas
3ahl palaimintuoju. Iškilmių proga iš viso
toj pasaulio laukiama Romoje daug lieDia tuvių, kurie turės specialią audienciją
, Li pas popiežių.
'a8° Minėtina, kad šiais metais sausio
lai' 27 d. sueina 60 metų nuo arkivysk.
Jara Jurgio Matulaičio mirties. Nekalbant
vį apie jo gyvenimo šventumą, jis LietuA vos istorijoje pasiliks kaip pirmasis
L i Nepriklausomos
Lietuvos Vilniaus
J vyskupas, apaštalinis vizitatorius LieM tuvai, jos bažnytinės provincijos orga,tulij nizatoriuų, dvasinių židinių kūrėjas ir
I žadintojas. „Iškėlimas šito dvasinio
herojaus, drąsinančio savo pavyzdžiu
nepalūžti geroje kovoje, lietuvių tau
tai yra naujas švyturys stiprinantis
auds dvasinį tautos atsparumą“ (Tėv. Žib.
tam! 1986, nr. 41). Mums belieka prašyti jo
■daili užtarimo.
./. Sakevičius
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KELIONĖ Į ROMĄ
Mūsų jubiliejinių iškilmių proga,
rengiama į Romą visos savaitės eks
kursija birž. 25 d. — liepos 2 d. Ke
lionė lėktuvu, viešbutis su pusryčiais
kainuos 290 svarų, apdrauda ■— 9 sv.
Patarnaus Spės Travel Ltd., 18 ChurIon St. London SW1. Prašoma regis
truotis iki kovo mėnesio galo, sumo
kant bendrovei 25 svarus užstato ir 9
sv. apdraudai. Roma laukia mūsų kuo
gausiausiai. Kelionės organizatorius
kun. J. Sakevičius, 21 The Oval, Lon
don E2 9DT. Tel. 01-739 8735.
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Vienos konferencijos atgarsiai
Kongresmenas Steny Hoyer, JAV Kon
greso Helsinkio komisijos kopirmininkas,
(pravedęs LIC ir PLB-nės sušauktą lap
kričio 10 d. spaudos konferenciją Vienoj,
pasiuntė padėkos laišką, kuriame jis ra
šo: Tik noriu jus pasveikinti dėl puikiai
suorganizuotos spaudos konferencijos, su
kuria paminėjom Lietuvos ir Ukrainos
Helsinkio grupių dešimtmečius. Buvo
grynas malonumas ir didelė garbė daly
vauti.
Laukiu tolimesnio mūsų bendradarbia
vimo kovoje už laisvę tiems lietuviams,
kurie dar yra sovietų valdžios prispausti.
Kartoju, kad tikrai buvo malonumas
būti jūsų Vienos programos dalim...
Ši spaudos konferencija, kurią suorga
nizavo LIC vedėja Gintė Damušytė, bu
vo aprašyta Frankfurer Allgemeine Zeiung, Die Presse, Kathpress, ir kitur.
♦
*♦

vysk. Pauliui Baltakiui ir kun. Kazimie' rui Pugevičiui už jų lapkričio 18 d. da1 luotą laišką ir informaciją apie Katalikų
Bažnyčios ii- tikinčiųjų persekiojimą so
vietų okupuotoj Lietuvoj. „JAV-bės ne
pripažįsta Pabaltijo tautų prievartinę in
korporaciją į Sovietų Sąjungą ir jų besitę
siančią okupaciją", rašo Zimmermanas,
„ir JAV-jos yra ypatingai jautrios žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių pažei
dimams Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Aš
ir kiti mano delegacijos nariai jau esame
iškėlę šiuos rūpesčius Europos Saugumo
ir Bendradarbiavimo konferencijoj Vie
noj, ir tą darysim ir toliau“.
*1 f
Kun. Alfonsas Svarinskas buvo paminė
tas JAV delegacijos deputato Samuel
Wise gruodžio 3 d. žodyje Vienos kon
ferencijoj, pranešė JAV Helsinkio komi
sija Lietuvių Informacijos Centrui. Kal
bėdamas apie Helsinkio baigiamojo akto
Didžiosios Britanijos delegacija raštiš
devintą principą, kuris liečia kraštų ben
kai padėkojo Lietuvių Informacijos Cen
dradarbiavimą, Wise sakė, „JAV delega
trui už įteiktas Vienos konferencijos me
cija tvirtai tiki... ir laukia, kaip devintas
tu Lietuvą liečiančias informacijas, įskai
tant PLB-nės lėšomis išleistus leidinius.
Delegacija pabrėžė, kad „šitokia doku
mentacija yra naudinga ir bus atidžiai
studijuojama".
Maskvos LITERATURNAJA GAZIETA
Ambasadorius E. Eickhoff, Vakarų Vo
kietijos delegacijos vadovas Vienoj, pa neseniai paskelbė Sovietų Aukščiausiojo
siuntė padėkos laišką Lietuvių Infoi-maci- teismo plenume svarstytą oficialų ra
jos Centrui, Jame tvirtina, kad Vakarų portą apie netvarką jų teisėtvarkoje.
Teismo pirmininko pavaduotojas JevVokietijos delegacija „išsamiai, tiesiai ir
apgalvotai peržiūrės žmogaus teisių prin genij Smolencev pasakė, jog teisės pa
cipų pažeidimus ir reikalaus, kad būtų žeidimai vyksta visoje Sov. Sąjungoje.
pašalintos tos kliūtys, trukdančios... pa Jis nurodė ir pavyzdžius, kur visai ne
kalti žmonės buvo nuteisti mirties baus
grindinių laisvių įgyvendinimui“.
me ir net sušaudyti. Pats plenumas buvo
**
sušauktas po to, kai Sovietų kompartijos
Kitame laiške Vakarų Vokietijos dele centro komitetas buvo apsvarstęs klau
gacijos vadovas, ambasadorius E. Eick simą „dėl socialistinio teisėtumo ir teisė
hoff, dėkoja kun. Kazimierui Pugevičiui, tvarkos, piliečių teisių ir teisėtų interesų
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reika apsaugos stiprinimo“.
lų vedėjui, už LKB Kronikos Nr. 66, ku
Šiuo klausimu priimtame nutarime
riame yra atspausdinti slaptieji sovietų
TSKP centro komitetas pažymėjo, kad
'įstatymai bei protokolai prieš religiją.
ryšium su partijos 27-to suvažiavimo nu
Eickhoff pabrėžė, kad Vakarų Vokietija
tarimu demokratizuoti visas visuomeninio
nepripažįsta Pabaltijo kraštų okupaciją ir
gyvenimo sritis ir didinti masių kūrybinį
kad jo kraštas siekia, kiek galėdamas, ir
aktyvumą, reikia stiprinti taip pat ir
gi padėti pabaltiečiams. „Šioj dvasioj
„socialistinį teisėtumą bei teisėtvarką“.
tgruodžlio 3 aš (Vienoj) klausiau, kodėl
Reikia likviduoti prirašinėjimus ir apgau
žmonės keliose Europos kraštuose dar vis
dinėjimą, 'įveikti girtavimą bei alkoholiz
yra persekiojami už savo tikėjimą ir jų
mą, stiprinti kovą... su įvairiais teisės pa
religinė praktika yra varžoma? Kalbėda
žeidimais ir biurokratizmu. Nutarime bu
mas apie religijos persekiojimą Sovietų
vo pasakyta, kad Sov. Sąjungoje kasdie
Sąjungoj, alš įjungiau ištrauką iš Jūsų
niniame gyvenime dažnai smarkiai nu
laiško apie lageriuose įkalintus kunigus
krypstama no teisės normų.
ir tikinčiuosius. Gerbiamas Kunige, aš
Nutarime taip pat sakoma, kad viena
tikrai laukiu, kad ši konferencija atneštų
svarbiųjų dabar įgyvendinamo persitvar
daugiau tolerancijos religinėm bendruo
kymo dalių yra griežtas teisėtumo ir pi
menėm...“
liečių teisių laikymasis. Kiekvienas teisė
**
tumo pažeidimas turi būti principingai

principas nurodo, kad visi piliečiai gali
prisidėti prie šio bendradarbiavimo ii
džiaugtis jo nuopelnais... Jis aiškiai nu
sako, kad valdžios, institucijos, organiza
cijos ir asmenys — kartoju ir asmenys,
atlieka svarbią ir teigiamą rolę siekiant
kooperacijos... Per pastaruosius 10 metų
per gerai susipažinom su likimu tų sovie
tų piliečių, kurie šiuos žodžius rimtai
priėmė ir 'įsteigė neoficialiąsias grupes
remti Helsinkio susitarimų vykdymą...
Šiuo metu, bent 37 jų... yra lageriuose,
kalėjimuose, ar tremtyje. Mes iš sovietų
valdžios girdėjome, kad šie asmenys yra
„kriminalistai", kurie buvo nuteisti už
sovietų įstatymų laužymą... Ar kun. Al
fonsas Svarinskas yra „kriminalistas“ už
tai, kad jis gynė katalikybę nuo ateistinio
nihilizmo, kuris prievarta užmetamas ant
jo tėvynės Lietuvos? Daugumoje civili
zuotų kraštų tokie asmenys...
būtų
(gerbiami kaip reformatoriai ir socialinio
teisingumo užtarėjai, o ne metami į kalė
jimo vienutę...“
(LIC)

KLAIDINGI NUTEISIMAI

Die Welt korespondentas Carl G. Stroehm, aprašydamas nevaldinių organiza
cijų akcijas Vienos konferencijos metu,
iškėlė pabaltiečių veiklos programą. Jis
savo vieno puslapio ilgumo sraipsnyje at
kreipė dėmesį į Lietuvių Informacijos Cen
tro reprezentaciją Tarptautinės Rezisten
cijos paviljone bei į Pasaulio Pabal
tiečių Santalkos demonstraciją.
*•
Norvegijos Helsinkio komitetas Lietu
vių Informacijos Centrui pranešė, kad
lapkričio mėn. jis išrūpino 7 straipsnius
apie Petkų norvegų spaudoj. LIC vedėja
Gintė Damušytė Vienos konferencijos me
tu parūpino Norvegijos Helsinkio komite
to vadovams vėliausias Petkų liečiančias
informacijas, kurios buvo skelbiamos LIC
redaguotam ir PLB-nės lėšomis išleistam
leidiny apie žmogaus teisių pažeidimus
okupuotoj Lietuvoj, šis komitetas ruošia
Norvegijos parlamentui apie Lietuvos
Helsinkio grupės likimą studiją, kuriai
dokumentinę medžiagą parūpino Lietu
vių Informacijos Centras.
**
JAV ambasadorius Vienos konferenci
joj, Warren Zimmerman, padėkojo J.E.

įvertintas ir griežtai pasmerktas. Iš tei
sėsaugos organų darbo praktikos turi bū
ti visiškai pašalinti piliečių nepagrįstų
sulaikymų ir suėmimų, jų neteisėto pa
traukimo
baudžiamojon
atsakomybėn
faktai.
Tas pagirtinas nutarimas, kaip mato
me, yra padarytas 70 metų po Spalio re
voliucijos (gal, geriau vėliau, negu nie
kad), kada milijonai žmonių buvo netei
sėtai nuteista ir tūkstančiai sušaudyta.
Kaip sako Maskvos laikraščio straipsnis,
vien tik per pastaruosius metus buvo gan
daug teisės pažeidimų. Vitebsko mieste,
Baltarusijoje, 14 žmonių buvo nuteisti la
bai griežtomis bausmėmis (galbūt su
šaudymui) už nusikaltimus, kurių jie nie
kad nepadarė. Visiškai nekaltas žmogus
Latvijoje buvo nuteistas mirties bausme.
Laikraštis nepasako, ar teismo nuospren
dis buvo įvykdytas. Kryme buvo nuteis
tas jaunuolis, tariamai, už tėvo nužudy
mą. Tik motinai pradėjus tyrinėti reika
lą, tikri žudikai buvo suimti.
Aukščiausiojo teismo raporte sakoma,
kad pastaruoju laiku Sov. Sąjungoje įka
linimų skaičius mažėja, bet teismų nuo
sprendžiai yra per daug griežti. Tai veda
net prie nesąmonių. Pavyzdžiui, Orlove

A.A.
DEKANAS VACLOVAS ŠARKA,
Hamburgo ir (apylinkės lietuvių kapelionas, „Aušros Vartų“ leidėjas ir
spaudos bendradarbis, po labai sunkios ir ilgos ligos, sausio 3 d. mirė
Hamburgo Marienkrankenhaus ligoninėje.
Buvo gimęs ,1922 m. gegužės 2 d. Dūkšte.
Palaidotas sausio 14 d. Reinbeko kapinėse.

vienas žmogus buvo nuteistas 18-kai mė
nesių vien tik už tai, kad paėmė iš savo
uošvės du stiklainius raugintų agurkų.
Kitas žmogus Ulijanovske buvo nuteistas
dviems metams už tai, kad laiku negrąži
no pasiskolintų saulės akinių.
Gaila, kad Aukščiausiojo teismo ra
portas nepaminėjo neteisėtų nuteisimų
Lietuvoje, kur žmonės buvo nuteisti
griežčiausiomis bausmėmis vien tik už
iškėlimą viešumon įstatymų pažeidimo
faktų.
LITERATURNAJA GAZIETA padarė
išvadą, kad svarbiausieji sovietų teisė
saugos organų veiklos trūkumai glūdi ta
me, kad daugumas tardytojų, t.y. KGB
pareigūnų, yra nemokšos, o teisėjai bei
liaudies tarėjai aklai tiki kas pasakyta
tardytojų protokoluose.
M. Gorbačiovo vadovaujamas TSKP
centro komitetas pripažino, jog būtina
pertvarkyti teismų, prokuratūros, milici
jos ir kitų teisėsaugos organų darbą, kad
tie organai būtų glaudžiai susiję su
darbo žmonėmis, būtų tikras griežčiausio
teisėtumo laikymosi pavyzdys.
Bet, ar tai bus vykdoma, ar neteisin
gai nuteisti žmonės, tarp kurių daug lie
tuvių, bus paleisti iš darbo stovyklų ir
tremties, parodys tik ateitis.

REZOLIUCIJA LIETUVOS KLAUSIMU
Vatikano dienraštis „L'Osservatore Ro
mano“ plačiai paskelbė informaciją apie
Jungtinių Amerikos Valstijų vyskupų
konferencijos neseniai priimtą specialią
rezoliuciją Lietuvos klausimu. Dienraštis
ištisai pateikė priimtos rezoliucijos teks
tą. Rezoliucijoje JAV vyskupai, prisimin
dami, kad 1987 m. bus iškilmingai atžy
mima Lietuvos Krikšto šešių šimtų me
tų sukaktis, reiškia solidarumą savo bro
liams Lietuvos vyskupams ir visai lietu
vių tautai, kviečia visus amerikiečius vys
kupus tais metais birželio 28 dieną pas
kelbti Maldos Dieną už persekiojamą Lie
tuvos Bažnyčią ir jos tikinčiuosius. Vy
skupai primena, kad kaip tik tą dieną Po
piežiaus vadovajamomis Mišiomis Romo
je bus atžymėtas Lietuvos Krikšto jubi
liejus. Amerikiečių vyskupai toliau savo
rezoliucijoje kreipiasi į Sovietų Sąjungos
vyriausybę prašydami, kad suderinamai
su Visuotine Žmogaus Teisių Deklaraci
ja, su Helsinkio susitarimais ir kitomis
tarptautinėmis sutartimis patenkintų Lie
tuvos vyskupų prašymą, kad tikintiesiem
būtų sugrąžinta Vilniaus katedra, švento
Kazimiero bažnyčia Vilniuje ir Taikos
Karalienės bažnyčia Klaipėdoje. Ameri
kiečiai vyskupai rezoliucijoje taip pat
prašė, kad sovietinė valdžia duotų leidi
mą išleisti šventojo Rašto naują lietu
višką vertimą, kaip to yra pageidavę Lie
tuvos vyskupai.
(K.L.)
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jLIETUVOJE
Lietuvos oras
Sausio mėn. pirmoje pusėje Lietuvoje
temperatūra buvo nuo -18 iki -23 laips
nių. Vietomis iki -28. Vilniuje 22-24 laips
niai šalčio.
Gaisruose žuvo 102 žmonės
Kai sustiprėjo kova su girtavimu, iš
viešų vietų girtuokliai pasitraukė į butus,
sodo namelius, rūsius. Stikliukas kilnoja
mas su giminaičiais, draugais, artimai
siais. Iš 102 žmonių, kurie žuvo pernai
gaisruose Lietuvoje, daugiau kaip treč
dalis buvo neblaivūs.
Skaudžiausia, kad pernai liepsnose žu
vo 26 vaikai.
Dailiojo čiuožimo čempionatas Vilniuje
Sausio 6 d. Vilniaus sporto rūmų ledo
arenoje įvyko 51-jo TSRS dailiojo čiuo
žimo čempionato atidarymas. Į šių metų
pirmenybes atvyko 83 sportininkai iš 12
miestų. Tarp pajėgiausių dailiojo čiuoži
mo atstovų buvo ir 17-metis kaunietis P.
Vanagas, šios varžybos išaiškino spor
tininkus, kurie vasario mėnesį Sarajeve
dalyvaus Europos čempionate, o kovo mė
nesį JAV-se — pasaulio pirmenybėse.
Dėl persitvarkymo Lietuvos gyvenime
„Tiesoje“ rašė statybininkas J. Ramuckas:
— Koks čia persitvarkymas, jeigu ir
toliau priimami nebaigti statybos objek
tai.
— Siūlyčiau atkreipti rimtą dėmesį į
jaunimo kalbos kultūrą. Dabar jaunimo
kalboje mirga marga keiksmažodžių.
Tekstilininkas, 47 metų, ten pat rašė:
— Žmogaus sąmonę formuoja ne lo
zungai, ne straipsniai laikraštyje, o gy
venimas, jo svarbiausieji reiškiniai. Todėl
senųjų kadrų keitimas naujais būtų para
dinis, konjunktūrinis. Reikia atverti kelią
talentams, protams, ir jie padarys per
tvarkymą.
— Apie deputatus manau taip: jie dau
giau parenkami, negu renkami. Ar ne to
dėl kiti iš jų mažai veiklūs? Tikroji val
džia yra vykdomojo komiteto rankose.
Reikia plėsti eilinio deputato įgaliojimus.
Nepasirašiusi autorė, panevėžietė, rašė:
—- Pagrindinis dėmesys persitvarkymo
laikotarpiu turi būti skiriamas žmogui, jo
požiūriui 'į darbą. Visur turime dirbti kaip
sau.
— Seniai laikas panaikinti žinybų revi
zorių etatus, o ypač — prekyboje, šioje
srityje dirbu ir labai gerai žinau, kas jie.
Dažniausiai — neprincipingi, paperka
mi. Nemalonu, kai žinybos kontrolieriai
atvykę išgėrinėja. Kokie tada gali būti
šio darbo rezultatai? Yra Finansų minis
terija, ten turi būti sujungtos ir visos
kontrolės funkcijos.
Premjera operos scenoje
Nauj'ųjų metų išvakarėse Lietuvos val
stybinis akademinis operos ir baleto tea
tras pastatė Rosinio komišką operą „Ve
dybų vekselis“. Premjerą režisavo Vlada
Mikštaitė, dirigentai — Jonas Aleksa ir
Dalius Šimėnas, dailininkas Algis Kariniauskas.
Pagrindinius vaidmenis atliko Arūnas
Malikėnas, Sigutė Stonytė, Sergejus Lari
nas, Sigitas Dirsė.
„Žalgirio“ krepšininkų kelionės
Sausio mėnesį „Žalgirio“ komanda žai
dė su Italijos čempionais „Treiser Filip
so". Sausio 14-15 dienomis žaidė dvejas
rungtynes su Tel Avivo „Makabio“ at
stovais Briuselyje. Saupsio 21 d. Prancū
zijoje su „Elan berne“ komanda.
Trūksta prekių, bet pilna degtinės
B. Beinoravičienė iš Lazdijų rajono
„Tiesoje" rašė:
— Seirijų apylinkėje teko kreiptis į
deputatą. Klausiau, kodėl parduotuvėje
trūksta reikalingų prekių, bet pilna deg
tinės. Deputatas man nieko neatsakė.
— Apskritai pas mus, Lazdijų rajone,
degtinės, vynelio — kiek nori. Nuo 14 vai.
girtų pilnas kiekvienas kampas, milicija
jų nemato, jos neprisišauksi.
Sukūrė naują presą
Alytaus mašinų gamyklos kolektyvo
specialistai sukūrė skalbinių lyginimo
presą. Juo per tą patį laiką išlyginama
daugiau skalbinių, bet elektros energijos
sunaudojama penkis kartus mažiau.

INFORMACIJOS PASIKEITIMO
INSTITUTAS VENESUELOJE
Tarpamerikinis informacijos su spauda
pasikeitimo institutas (Interex) lietuvių
pastangomis įsteigtas
Caracas mieste, macija Pietų Amerikai ispanų kalba bus
.sustiprinta naujomis modemiškomis prieVenesueloje.
Dr. Vytauto Dambravos teikiama infor- I monėmis.
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EUROPOS LIETUVIS

POLITIKA IR LABDARA
JUBILIATO JONO GLEMŽOS KITOS VEIKLOS SRITYS
Lietuvoje daug pasidarbavusio eko
nomisto ir kooperatininko Jono Glemžos, dabar išeivijoje švenčiantį savo
amžiaus 100 metų sukaktį, nuopelnus
Lietuvai, ypač ekonomikos ir žemės
ūkio srityse, suglaustai apžvelgė ir
įvertino jo buvę bendradarbiai praei
tos savaitės ^.Europos Lietuvyje“. Bet,
tarp kitų didelių darbų, kuriuos jubi
liatas atliko per savo ilgą ir darbingą
gyvenimą, nemažą vagą jis išvarė taip
pat politinėje ir labdarybės srityje.
Tad pravartu prisiminti ir tai.
Politinę veiklą Jonas Glemža pra
dėjo dar šio šimtmečio pradžioje, Lie
tuvai esant caristinėje vergijoje. Lan
kydamas Mintaujos gimnaziją, maž
daug nuo 1902 m. jis kartu su kitais
moksleiviais prisidėjo prie caro val
džios draudžiamųjų raštų platinimo.
Moksleiviai tuo laiku, grįžę atostogų
į kaimą, atsiveždavo atsišaukimų ir,
pasidalinę darbu, juos klijuodavo prie
telegrafo stulpų ir platindavo prie baž
nyčios per atlaidus.
Mintaujoje J. Glemža priklausė
slaptai „Kūdikio“ draugijai, kuri vė
liau buvo pavadinta Vinco Kapso
(dr. Vinco Kudirkos slapyvardis) drau
gija. Po tos draugijos sparnu buvo su
sispietę moksleiviai, kurie slaptai mo
kėsi lietuvių kalbos ir studijavo poli
J. Glemža 1957 m. Socialistų Internacionalo konferencijoj Vienoje.
tinę ekonomiją, kultūros ir civilizaci
jos istoriją, ir tuo būdu virto susipra žiaurios represijos, per 800 socialde ninti. Karo teismas nuteisė abu nepil
tusiais lietuviais. Tuo laiku Mintaujo mokratų buvo suimta. Kai kurie su namečius po I metus kalėjimo.
je pasirodė ir slaptas jaunimo laikraš imtieji buvo laikomi Šiaulių kalėjime.
Išėjęs iš kalėjimo, J. Glemža 1907
tis „Draugas“.
Tada dar laisvėje likusieji LSDP na m. išvyko į Petrogradą, kur dirbo ir
Kilus 1905 m. revoliucijai, tarp va riai, susitarę su žydų bundiečiais ir studijavo komercijos institute. Grįžo į
žinėjančių po Šiaulių apskritį agitato latvių socialdemokratais, sutarė pulti Lietuvą tuoj po Spalio revoliucijos ir
rių buvo ir J. Glemža. Jis buvo nuvy kalėjimą ir išlaisvinti draugus. Deja, įsijungė į Lietuvos krašto ūkio atstaty
kęs į Žagarę. Gruzdžius, Skaisgirį, sutartu laiku latviai neatvyko, o laiko mo darbą, kurį aprašė dr. S. Kuz
Kuršėnus, Pašvintinį, Radviliškį, Bai buvo maža, tad Jonas Glemža ir iš Ry minskas ir P. Varkala (E.L. Nr. 3).
sogalą, Menkučius ir kitur. J. Glem gos atvykęs bundietis ryžosi į žygįdvieDar mokydamasis Mintaujos gimna
ža Šiauliuose įsijungė į Lietuvos so se. Abu drąsuoliai buvo sučiupti kalė zijoje, Jonas Glemža matė kaip sunku
cialdemokratus ir revoliucijos metu jimo kieme ir pateko vidun. Tas įvyko ūkininkams siųsti savo vaikus į toli
labai sumaniai ir drąsiai pasireiškė 1906 m. vasario 19 d., o tų pat metų mesnių miestų gimnazijas ar aukštą
Kuršėnuose. Pašalinus rusus tarnauto gegužės 2 d. suimtųjų bylą svarstė iš sias mokyklas. Iš menkų pajamų už
jus, ten jis vadovavo valsčiaus reikalų važiuojamoje sesijoje Šiauliuose Vil žemės ūkio gaminius, jie su dideliu
tvarkymui. Sukilusiems lietuviams jis niaus apygardos karo teismas. Abiems vargu sugebėdavo išmokslinti tik vie
aiškino, kaip reikia šalinti caro val grėsė mirties bausmė. Devyniolikos ną vaiką. Todėl, atsikūrus nepriklau
džios žmones: rusų mokytoją, prista- metų jaunuolį Joną Glemžą ir jo ne somai Lietuvai ir Jonui Glemžai pa
vą su visa policija ir visus kitus rusų laimės draugą gynė Vilniaus garsus siekus vadovaujamą poziciją krašto
advokatas T. Vrublevskis, adv. Timo ūkyje, jis pradėjo rūpintis kaimo jau
valdininkus.
Kai revoliucija buvo pagaliau caro fejevas ir Šiaulių advokatas Si. Lu- nimu ir, pagal galimybę, sudaryti jiems
valdžios nuslopinta, ir kai prasidėjo kauskis. Jiems pavyko bausmę sušvel sąlygas studijuoti universitete. Būda-

KALIMO MEMUARAI
sirengti. Batus taip pat nuodugniai
ETAPU | MORDOVIJOS
apžiūrėję liepė apsiauti. Tada perdavė
mane konvojininkams-kareiviams. šie
KONCLAGER1US
1977 m. rugpjūčio 25 d., po pietų, nepasitikėjo saugumiečių daryta kra
prižiūrėtojai mane nuvedė į prie pir ta. Jie taip pat viską pakartojo. Po jų
ties esantį kambarį ir nukirpo trum kruopščiai padarytos kratos išvedė
pai plaukus. Tai buvo ženklas, kad iš
Vilniaus saugumo tardymo kalėjimo
netrūkus veš į bausmės atlikimo vie
tą — griežtojo režimo konclagerį (val
džios pareigūnų vadinamą griežtojo
režimo pataisos darbų koloniją). Nu mane į saugumo kiemą, pasodino į au
kirpus plaukus į kalėjimo kamerą at tomašinos, kalinių vadinamos „voroėjo saugumo tardyminio kalėjimo vir nok“ (varnele) boksą ir užrakino du
šininkas majoras Petrauskas ir kali ris. Po to atvedė į voronoką O. Pransnių saugojimo pamainos vyresnysis kūnaitę. Į voronoką susėdo ginkluoti
saugotojas praporščikas Kosikas.
kareiviai su vilkiniais šunimis ir nu
Kalėjimo viršininkas Petrauskas iš vežė į Lukiškių kalėjimą, čia, papil
manęs paėmė nebaigtą rašyti pareiš dę voronoką kriminaliniais kaliniais
kimą Lietuvos TSR Aukščiausiajam (atvežtais iš Kaliningrado srities ir iš
teismui, kuriame nurodžiau.
kad Lietuvos), sutemus nuvežė mus į Vil
baudž. bylos Nr. 8-3 1977 m. liepos niaus geležinkelio stotį. Išlaipinę iš vo25 d. nuosprendis moraliai neteisin ronokų. konvejininkų vyresnysis per
gas ir kartu neturintis juridinio pagrin spėjo. jeigu kas bandys žengti į šalį,
do. todėl negali būti vykdomas. Tokį bus šaunamas be perspėjimo ir liepė
nuosprendį galima vertinti kaip pik visiems sutūpti ant žemės. Po keletos
tavališką veiksmą. Jie paėmė iš ma minučių įsakė stoti ir skubiai žygiuoti
nęs visus rankraščius. Sakė, kad per per bėgius į kitą geležinkelio pusę,
siunčiamuose kalėjimuose rusai nc- prie Dzūkų gatvės. Iš visų pusių mus
perskaitysią lietuviškai ir atimsią lydėjo ginkluoti kareiviai su vilkiniais
šiuos rankraščius, o saugumu esą pil šunimis. Prie Dzūkų gatvės mus įlai
nai galima pasitikėti. Saugumas vi pino į grotuotą vagoną, kalinių vadi
sus šiuos rankraščius nusiųs į bausmės namą „Stolipinu“. Netrukus vagonus
atlikimo vietą. Tačiau Petrauskas sa su kaliniais prikabino prie pašto va
vo pažado neištesėjo — į konclagerį gonų. ir traukinys pajudėjo Lenin
Mordovijoje šių rankraščių neatsiun grado kryptimi. Su ašaromis akyse
tė. Būdamas 3-tne konclageryje para kartojau:
šiau Vilniaus saugumo tard. kalėjimo
Su Dievu, brangioji Tėvyne,
viršininkui pareiškimą, kuriuo prašiau
Su Dievu, ir Vilniau gražus!
savo pažadą išpildyti — paimtuosius
Palieku tave nusiminęs,
rankraščius man atsiųsti. Tačiau nei
Gyvenime mano brangus...
rankraščių, nei atsakymo aš negavau.
1977 m. rugpjūčio 25 d. vakare,
temstant prižiūrėtojai davė man ke O. mylimoji Aušros Vartų Marija.
paliuką forminės duonos, truputį cu Palaimink kelionę į ten ir atgal!
kraus ir kelias labai sūrias žuvis. Nu Išdegink nelaisvės skausmo žarijom
vedė į kratų kamerą, išvilko nuogai, Mano baimę ir nuodėmes vėl.
pražiodė, liepė ištiesti rankas, pasi
Traukinys paprastai yra žmonių
lenkti ir 1.1., lyg būčiau vedamas į tur
gų parduoti... Išlamdę. pirštais iš džiaugsmui, o jie paverčiami pabaiso
braukę apatinius ir viršutinius drabu mis, kai veža žmones, patalpintus už
žius. numetė man po kojų ir liepė ap geležinių grotų, nykiau negu gyvulius
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mas „Pienocentro“ direktorium, jis I dabar siekia, kad ir lietuvių išeivis
priėmė į darbą visą eilę studentų ir lei 'jaunimas būtų išmokslintas. Toa
do jiems lankyti paskaitas. Išėjusiems tarp kitko, Joną Glemžą matome!
aukštąjį mokslą, jis davė progą pasi Vasario 16 gimnazijos k u ra t o rijoje.!1
reikšti darbe, vystyti savo sugebėji
Išeivijoje J. Glemža nuo 1956 Į*
mus. Jis pasitikėjo jaunimu ir jį pro dirbo Vokietijos Lietuvių Bendruorf1
tegavo. Tokiu būdu, jo vadovaujamo nėję. Nuo 1957 iki 1965 m. buvo
je bendrovėje iškilo naujų kvalifikuo IKo Vykdomosios Tarybos pirminį
tų darbininkų, užsienio prekybos spe k u ir ELTOS informacijos tarnylf
cialistų. Jono Glemžos mokiniai, vė direktorium. Nuo 1955 m. dalyva'®
liau dirbusieji atsakingą darbą Lietu tarptautinėse socialdemokratų ir eg.
vos krašto ūkyje, buvo Baltramėjūnas. lų profesinių sąjungų konferencijos*1
Daugėla, Skorubskas, Strazdas, Švei Kaip LSDP delegatas, jis dalyval®
kauskas ir kiti.
Soc. Internacionalo kongresuose, sif
Žinodamas, kad nuo išmokslintų tikdamas su įvairių kraštų politini}
žmonių priklausys šviesesnė Lietuvos veikėjais ir keldamas Lietuvos laisu
ateitis, Jonas Glemža išvystė didelį klausimą. Tais reikalais jis buvo r1
jaunimo globos darbą ir išeivijoje. vykęs į Londoną, Vieną, Hamburg
Kas Vakarų Vokietijoje įsteigė „Lab Romą, Amsterdamą, Bruselį, dar
daros“ draugiją? Kas susirūpino ne kartų į Paryžių ir kitus Europos mi|a
turtingų kraštų lietuvių moksleivija? tus, kur vyko konferencijos, ir lank?
Kas jiems padavė pagalbos ranką? - J AV-jose.
Vėl tas pats Jonas Glemža. PasiliuoBendradarbiavo lietuvių spaudor
savęs nuo kitų darbų ir išėjęs į pensi dažniausiai rašydamas ekonomini?
ją, jis ėmėsi to, nevisai populiaraus klausimais. Kartu su buv. bendradf*
darbo — rinkti aukas ir teikti pagalbą biais išleido knygą „Žemės ūkio fLenkijos, o vėliau ir Pietų Amerikos mybinė kooperacija nepriklausomi®
lietuvių moksleiviams. Vieniem tas su Lietuvoje
1920-1940“,
(London,"
darė sąlygas baigti ginmnazijas Len 1972). Jo didesnės studijos buvo i
kijoje, kitiems — mokytis Vasario še spausdintos almanache ACTA BA
šioliktosios gimnazijoje, Vokietijoje, o TICA.
dar kitiems — išeiti ir aukštąjį moks
Gerbiamas Jubiliatas, daugiausi
lą.
Lietuvoje nuveikęs krašto ūkio srit
Tą darydamas, Jonas Glemža tęsė je, taip pat, matome, yra daug nuį
prieš daugelį metų Mintaujoje veiku pelnęs savo tautai už politinę veik*
sios „Kūdikio“ draugijos darbą. Anos ir už lietuvių moksleivijos rėmimą, |u
draugijos tikslas buvo: mokytis lietu protegavimą ir globą, šioje srityje jeįe
vių kalbos, lavintis, ugdyti tėvynės daug padėjo jo gyvenimo palydų,;
meilę ir žadinti tautinį susipratimą. miela Zinaida Glemžienė. Tad šia įti
Draugijos, ar kuopelės nariai buvo pa kilminga proga sveikindami Gerbi <
sižadėję, baigę mokslus, grįžti į Lietu mą Jubiliatą, nuoširdžiai linkime ir^j.
vą ir dirbti lietuvių tautos gerovei. žmonai laimingai sulaukti pragiedije5
Taip išmoko buvęs Mintaujos gimna lių Lietuvos padangėje.
zijos mokinys Jonas Glemža, taip jis
J. Vilčinskas^
-------------------------------------------------------------------- tai

Lietuviu Balsas
I

Po beveik metus trukusių pasiruošimų,
1986 m. lapkričio 29 d. data pasirodė
„LIETUVIŲ BALSAS“. Laikraščio leidė
jas yra „Lietuvių spaudos bendrovė“, ku
rios organizatoriai ir valdybos
nariai
(direktoriai) yra čikagiečiai: dr. Vladas
Šimaitis (teisininkas, nekilnojamo turto
pardavėjas), inž. D. Adomaitis (pensinin
kas), med. gyd. Vytautas P. Dangis (Re
organizuotos lietuvių bendruomenės pir
mininkas), inž. Edmundas Jasiūnas, lakū
nas, autorius, filatelistas, visuomeninkas),
Antanas Kučys (teisininkas, valstiečių
liaudininkų „VARPO“ ir „L.B.“ vyriau
sias redaktorius), inž. Gražvydas Lazaus
kas (valstiečių liaudininkų pirmininkas,
„SANDAROS“
redaktorius),
Mykolas
Pranevičius (socialdemokratų pirminin
kas). Bendrovė yra akcinė ir siekė su
rinkti 50.000 dol. pradinį kapitalą. Jos
Įstatai pramato, kad niekas negali turėti
daugiau 5 nuošimčių balsų, o leidėjai sa
vo žodyje nurodo, kad bendrovė nesitiki
pelno ir pradžioje remsis savanorių tal
kininkų neapmokamu darbu. Įvade yra
nurodoma, kad laikraštis pradžioje pasi
rodys kas dvi savaites. Kaina yra I dol.
už numerfį, 25 dol. metams (Lithuanian
Press, 2951 West 63 Street, Chicago, IL
60629).

ar plėšriuosius žvėris, kuriuos veža neužraktintus ir be ginkluotų sargybinių.
Traukinys tampa pabaisa, nes veža ne
linksmą ir puošnią publiką, o nudris
kusius, apleistus ir morališkai sunie
kintus savo motinų vaikus, savo kraš
to piliečius. Pro traukinio kamerų gro
tas žvelgia išblyškę ir sugrubę veidai
kalinių, katorgininkų ar nutremtųjų.
Pamačiau, kad daugelio žmonių gyve
nimas tikrai apverktinas, šie nelaimin
gieji dažnai prašo sargybinių vandens,
nes užvalgius sūrių žuvų, labai norisi
Pirmasis numeris paprastai būna Įspū
gerti, o konvojininkai neskuba išpildy dingas, tačiau to negalima pasakyti apie
ti kalinių prašymus.
šį „Lietuvių balsą“. Jo išvaizda yra ne
Kur jie veža kalinius? — Ogi ana patraukli; apimtis -— 8 puslapiai; turinys
pus teisės ir teisybės, anapus humaniz — be plano, daugiausiai pripuolamai su
mo, žmoniškumo, tolyn nuo tėvynės rinktų (ir dažnai pavėluotų) rašinių
ir gimtųjų namų bei artimųjų žmonių, krūvelė; leidėjų ir net du redaktoriaus
tolyn nuo civilizacijos bei kultūros, į pasisakymai, dr. Jono Adomavičiaus
nesvetingus kraštus, o neretai ir į at straipsnis sveikatos reikalais, perspausdi
šiaurias bei sunkias klimatines sąly nimas iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios
gas.
Kronikos nr. 69, L. Dovydėno „Dykinė
Traukiny dauguma kriminaliniai jančio Bernardo pasakos“ (nutraukta vi
kaliniai. Jų kalbos ir keiksmai šiur duryje sakinio); originalūs a.a. B. Gripūs. Visa tai girdint savaime ateina į gaitytės-Novickienės atsiminimai (taip
galvą mintis, kad šios šalies piliečiai pat nutraukti viduryje sakinio); S. šimoyra labai nužmoginti. Jeigu tokią pu liūno pastabos buv. „Office of Special
bliką pamatytų ir jų kalbas išgirstų Investigations“ pareigūnui A.A. Ryan Jr.;
partijos ir vyriausybės vadovai, tai jie A. Pleški© Amerikos lietuvių tarybos ir
gal suprastų į kokią pražūtį yra stu Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komite
miami šie žmonės? Gal matydami to to apybraižos (tęsinys); P. Šilo pasiūly
kias šiurpias savo darbų pasekmes, mas lietuviams sujungti 40 milijonų pa
greičiau atsisakytų marksizmo
ir vergtų tautų į politišką vienetą; E. Jasiūateizmo?.. Juk žmonėms atimama ne no korespondencija apie Amerikos lietu
tik amžinybė, bet ir šis žemiškasis gy vių tarybos suvažiavimą; K. Karvelio re
venimas.
portažas apie Kinijos reformas ir rusų
Gretimųjų kamerų kaliniai prašė pažiūras; A. Repšienės korespondencija
mane maisto. Su jais dalinausi savo
ištekliais. Tik. deja, buvau gavęs 5
kg. siuntinį, o alkanų kalinių buvo
LIETUVIŲ — LATVIŲ
labai daug... Šiame vagone buvo veža
SIMPOZIUMAS
mi kaliniai iš Kaliningrado srities ka
De Paul universitete įvyko lietuvių —
lėjimų. o taip pat iš Vilniaus Lukiškio
kalėjimo. Beveik visi kaliniai tarp sa latvių simpoziumas. Paskaitas skaitė prof.
vęs kalbėjo ir keikėsi rusiškai. Gal 4 M. Gimbutienė ir prof. B. Vaškelis. At
ar 5 tebuvo lietuviai. Daugiausia jų vykusius domino rankdarbių, verpimo ir
buvo vežama į šiaurę, nes Pskovo ge margučių dažymo skyriai. Meninėje daly
ležinkelio stotyje nedaug tebuvo iš je pašoko ir padainavo Sodauto grupė,
laipinta. Visi išlaipintieji tilpo į vieną komp. D. Lapinsko aukšto lygio progra
voronoką.
ma. Į šį renginį daug širdies įdėjo prof.
(Bus

daugiau)

Gražina

Budrytė.

apie Tautos šventės minėjimą Markina
parke; A. Griniaus straipsnelis apie spitei
tą; S. Paulausko prisiminimai apie išvi
tus gimines; ir nepasirašyti reportage
apie Losangelą, Cicerą ir Rokfordą. Laitis
raštyje yra trys skelbimai (Simaitis Re J
ty, K. Brazdžionytės Čikagos ir Yu<į98
Pitsburgo radijo programos); keturi nak
ginimai prenumeruoti „L.B.“ ir atkaria
prenumeratai.
pu
Pats redaktorius nurodo, kad „...piratai
sis pasirodymas, deja, nėra pasiekęs vhs
jos...“ Tikrai, šis numeris primena labiau
Čikagoje sustojusias M. Gudelio „Nafta
jienas“, vos kas
mėnesį pasirodanSas
„Sandarą“ ir net neprilygsta bertainiiį l
B. Kemežaitės „Tautos gyvybei“.
leį
H. Blazo 1950 metais redaguoto saviio:
tinio „Lietuvių kelio“ žurnalisinių auRal
tumų p. A. Kučio redaguojamas laikraėk
tis nepasieks.
įer
L. Grinius
1
_________________________________________ _au:
lai.
RAŠYTOJO J. GLIAUDOS LAIŠKASme
NIDOS DARBUOTOJAMS
ta

Apdovanojote mane karališkai — priPre
pat Kalėdas gavau oro paštu dvi siunH 1
(vienoj 3, kitoj 2 knygos), viso penkRln
knygas „Ganytojas ir vilkai“. Dėkoju mu
rūpestį, palankumą ir knygos išleidimą. 8ta
geras tas, karališkas, dovanas Kalėdų lau
vakarėse. Taip pat dėkoju už laišką, k,
riuo Jūs ir Nidos bičiuliai ir s.andarbin:1™
kai siunčia man linkėjimų. Tai mano nfsav
Jai:
liausią gyvenimo valanda, toki laišką
Šinvus... Ačiū ir ačiū!
te;
Paėmimas knygai vyraujančią naudoj
spalvą, primena man mano knyginius
sisekimus su raudonos spalvos viršeliaįįp
tai „Agonijos" ir „Narsa gyventi“ romas -į
„bestselleriškumas“. Tai ryški, net ma:^
ta ujanti viršelio spalva, gerai įmatoma aSni
knygnešio stalo, patraukianti pirkėją, vai
Dėkoju už knygos .pasiuntimą LB liteąe]į
tūros premijos komisijai. Premijos skytats!
me dabar viešpatauja nomenklatūra. T-gai
čiau ir Nobelio premijos išdaigos netikėt^ai
ir stebinančios.
toji;
Kukliai norėčiau gauti, kaip ir „BalMii
vėliavų“, 30 egz. mainams su bičiuliais rfter
šytojais, kurie man savąsias knygas siu»r 1
kur.
čia.
Nežinau, ar duoda „Nida“ knygų kic.būt
’
iš 1
kams Amerikoje? Jie dar gerai kruta
T
parduoda nemažai knygų.
.tiišl
„Draugas" irgi stambus knygų platini
. . . U'’.' ‘
.’„Jis
jas. Gal redakcijų apžvalgininkai parašyt
'jau
recenzijų?
,
.,bu
Dėkoju už pastangų koncentraciją ^a.
„Tornado". Už kadaise išleistą anglišku
Simą, gavau gerą laišką iš prez. Nixono,
. ...«itv;
už dabartinę Agoniją — asmenišką laišV
iš prez. Reagano. Gal tai vienintelė kol^hj
cija laiškų už lietuviško reikalo knygaSjęrį
Dar kartą ačiū, ačiū už viską.
Sveikatos ir sėkmės,
Jūsų J. Gliaudą
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REIKIA PARAMOS
LKB Kronikos, jau penkiolikti metai
fidžiamos slaptai pavergtoje Lietuvoje,
>ra nepaprastos reikšmės įvykis lietuvi'.)
'91
V autos gyvenime. Jos išjudino, sujungė ir
n
niį.iždegė lietuvius, nepaisant persekiojimų,
trąšiai kovoti už tikėjimo ir tautos lais-

a\«-

,g?. Lietuvos Kronikos sąjunga LKB KroLįiikas leidžia tomais lietuvių, anglų, isir prancūzų kalbomis. Jau išleista
i(Jo tomų, kurių puslapių skaičius 5.008,
tiražas 53.000 knygų.
sv. Sąjungos valdyba jau padavė. spausdinjj ti LKB Kronikos ispanų kalba šeštąjį toroįią, tuojau bus paduotas į spaustuvę anaAlą kalba šeštasis (tomas, 10 truputį vė•— lietuvių kalba aštuntasis tomas
ĮęJr prancūzų kalba pirmasis -tomas.
, LKB Kronikos septintasis tomas verojjiamas į -anglų,,ispanų ir prancūzų kalbas
ugįr tomis kalbomis (septintieji -tomai bus
^jJeidžiami 1987 m. rudenį ir skiriami
„įrikščionybės 600 metų sukakčiai pami10iėti.

na?

LKB Kronikos knygos siunčiamos į
138 valstybes: universitetų ir kolegijų
bibliotekoms, spaudai, radijo ir televizi
jos stotims, katalikų ir nekatalikų vysku
pams, vienuolynams, žinių agentūroms,
informacijų centrams, kunigų seminari
joms, žymiosioms organizacijoms, aukš
tiesiems valdžios pareigūnams ir parla
mentarams, kai kuriems užsienio diplo
matams ir visoms tarptautinėms organi
zacijoms.

LKB Kronikos septynių tomų išleidi
mas jr išsiuntinėjimas, kurių tiražas
38.000 knygų, reikalauja labai didelių su
mų lėšų, o Sąjungos valdyba dar neturi
nė pusės reikalingos sumos.
Labai prašome -visus lietuvius, [organi
zacijas, ypač turtingesniuosius, skubiai
siųsti kiek galima didesnes aukas LKB
Kronikos knygoms leisti, nes be Jūsų
greitos pagalbos ir didelės paramos tų
Kronikos tomų negalėsime Išleisti. -Dary
dami testamentus, malonėkite didesnę ar

“—————————

SJiaitytaju Ealsitai
r>t|
600 METŲ KRIKŠČIONYBĖS
do anų laikų Lietuvos didelėje valstybėje
M
JUBILIEJUI AUŠTANT
labai nepalankiose sąlygose — sunkiame
'M 1985 m. pabaigoje ir 1986 m. pirmoje Lietuvos kūrimosi ir nuolatinių karų lai
; pusėje „Europos Lietuvis" išspausdino kais. Bet Mindaugo pasėta krikščionybės
iželis skaitytojų laiškus bei straipsnius sėkla brendo ir dygo.
^jubiliejaus reikalu, tarpe du ypatingai
Po 117 metų atkeliavo Jogaila su len
1 .'(atkreipė mano dėmesį.
kų kunigų ir misionierių būriu ir dar
W Vienas — D. Banaičio. Savo trumpame kartą „krikštijo" Lietuvą; su burtininko
r .-laiške Banaitis tik primena, kad Man- įmantrumais jis „pakrikštijo“ Lietuvą
^esterio lietuviai jau 1951 metais buvo greit.
Atšventę 700 metų Lietuvos krikščionybės
Ar Jogailai išvis „krikštas“ tokios mil
,s jubiliejų, minėdami pirmojo Lietuvos ka- žiniškos valstybės Lietuvos būtų pasise
—paliaus Mindaugo krikštą 1251 metais. kęs, jeigu Mindaugas nebūtų pasikrikšti
Laiško gale matomas Lietuvos 700 metų jęs žymiai anksčiau, tai didelis klausi
krikščionybės sukakčiai -paminklas, ku mas. Bet pagaliau Jogailai ne krikštas
ris buvo vyskupo Podolskio pašventintas, rūpėjo. Jam rūpėjo Lietuvos sulenkini'kenančesteriečių būreliui dalyvaujant. To -mas.
po iėl D. Banaičiui ir Mančesterio lietuviams
Šiuo metu yra svarbus tik vienas daly
've r kilo klausimas, ar žadamas 600 metų kas — kiekvienam lietuviui reikia žino
až Lietuvos krikščionybės jubiliejus nėra ti, kad šiame jubiliejuje jis švenčia ne
■aiųisu 100 metų j.a-u pavėluotas?
Lietuvos karaliaus Mindaugo ir lietuvių
tea Į šį klausimą ilgoku ir įdomiu straipsniu tautos krikštą, bet Lenki j as karaliaus Jo
uci985 m. Kalėdų „Europos Lietuvyje“ at- gailos įvykdytą „krikštą“ Lietuvoje, ku
r; ,akė Paulius Rabikauskas. Jis aiškino ris turėjo ir dar tebeturi pragaištingas
arj Kai kai-p: „Kristaus vietininkas (popie- pasekmes Lietuvai.
Tikras
Lietuvos
liūs Inocentas IV) tikėjosi, kad prie ka- krikščionybės 700 (ne 600) metų jubilie
•m|aliaus ir jo dvariškių prisijungs taip pat jus jau buvo atšvęstas prieš 25 metus
vi riša tauta. To kaip tik nebuvo. Lietuvių Mančesteryje.
bia tautai Mindaugo krikštu buvo pasiūlyta
Šio laiško pabaigoje norėčiau dar tik
'Ja-faalonė tapti krikščioniška tauta, bet to pridurti. P-aulius Rabikauskas
savo
nd pasiūlymo nepriėmė“.
straipsnyje vadina Jogailą „Lietuvos
iin< Atseit, Lietuvos karalius Mindaugas valdovu“. Gal jis save tokiu ir vadino.
negali būti laikomas lietuvių tautos krikš- Tačiau tikrumoj, kiek tai liečia Lietuvą,
iva tionyibės pradininku, nes, anot Pauliaus Jogaila užsitarnauja tik vieno „garbin
ukfiiabikausko, Mindaugo krikštas nebuvo go" jam titulo — Lietuvos kenkėjo ir
;ra sėkmingas, krikščionybė Lietuvoje plito išdaviko.
per lėtai, ne iškart, kaip buvo tikėtasi.
Todėl ir kyla klausimas: kodėl šis ju
Tačiau tame pačiame straipsnyje Pau- biliejus išvis atsirado? Kodėl tikra Lietu
__ liūs Rabikauskas nesigaili pagirų Lenki vos krikšto jubiliejaus šventė Mančeste
jai. Prisimindamas Lenkijos „tūkstant- ryje buvo tokia kukli ir nepastebėta, o
IS mėtį“, jis rašo — „Lenkijoje kartą įves- ši — tokia išgarsinta ir iškilminga?..
ta krikščionybė pamažu, bet nuola-t stiApie tai gal ir parašysiu, ger-ai progai
?ri(Prėjo ir plėtojosi“.
pasitaikius.
nti Taigi Paulius Rabikauskas, kad ir mė
Stasys Kuzminskas
kis gina būti bešališku, tačiau, mano manyj u mu, jam kažkaip nesiseka. Mindaugui
NEMINI KLAIPĖDOS UŽĖMIMO
[. j statoma sąlyga, kad po jo krikšto visa
Sausio mėn. 4 d. Vakarų televizijos ka
lauta iškart įsi jungtų į krikščionybę, o
nalas ARD rodė ilgiau kaip dvi valandas
ki Lenkijos valdovui Mieškai pakanka, kad filmą „Hitler — eine Karriere“. Tai archy
inii lenkai krikštijosi ir pamažu. Prie to nuo vinė medžiaga iš hitlerinės Vokietijos lai
savęs dar norėčiau pridurti — lenkų karaliaus
Mieškos laikais
(dešimtame kų, įpinant kiek į filmą privatų Hitlerio
šimtmetyje) Lenkija -buvo maža valstybė gyvenimą gražiuose Bavarijos kalnuose.
lė; todėl krikščionybės vystymasis Len- Tačiau prodiuseris Ch. Herrendiorfer dau
giausiai vietos paskyrė politiniams ir ka
kiijoje, anot Pauliaus Rabikausko, „pamažu“ iš tikro turėtų reikšti — labai iš riniams klausimams, paliesdamas Austri
jos okupaciją, pasitarimus su Anglijos,
iai|lėto.
lan Tuo tarpu pasikrikštijęs Mindaugas jau Prancūzijos min. pirm., Musoliniu, paro
vai- buvo sukūręs ir valdė didelę valstybę dydamas Sudetų ir vėliau Čekoslovakijos
. ai anų laikų rytų Europoje. Jo sukurtos užgrobimą bei Antrojo pasaulinio karo
valstybės gyventojus sudarė įvairios tau pradžią — invaziją Lenkijon,'„draugystę"
:eri telės su skirtingais tikėjimais, dažnai net Lietuvos Brastoje su Maskva, tačiau jau
cyr atskirų, tarpusavy nesugyvenančių „kuni pc metų — kovą prie sostinės vartų. Fil
Tt gaikščių“ valdomos. Net neįsivaizduotina, mas baigiamas Berlyno puolimu, raudo
'ėk kaip tokios didelės valstybės visi gyven- narmiečių kova Reicho sostinės gatvėse.
tojiai būtų galėję įsijungti į karaliaus Rodomi kariai prie Fiurerio bunkerio, ant
tai' Mindaugo krikštą, kad ir palyginamai žemės gulinčios uniformos, benzino lanke
s riper trumpą laiką, štai ir klausimas: kaip liai ir... naktiniai marškiniai!
Atrodo, kad naktinių marškinių vaiz
;iui ir kur ir kas padėjo Pauliui Rabikauskui
surasti tą greičio mastą, kuriuo galima das buvo svarbesnis už „pamirštą“ Klai
pėdos krašto atplėšimo paminėjimą. Tai
ciof tūtų išjungti Lietuvos karalių Mindaugą
yra didelis istorinis nusikaltimas, pasa
iš lietuvių tautos krikščionybės prado?
Toliau Paulius Rabikauskas pradeda kyčiau net melagystė! Kiek man žinoma,
kodėl Jogaila krikštijo Lietuvą, Wermachto įžygiavimas Klaipėdon buvo
aiškinti,
inH
Jis
rašo,
nes „Lietuvos krikšto reikalas nufilmuotas. Tai mačiau Vilniuje lenkų
šyt
jau buvo pribrendęs“. Štai va ties žodžiais kronikos žiniose.
O gal sąmoningai vengiama šį įvykį iš
„buvo pribrendęs“ ir stabtelėsiu truputį.
4 .
braukti iš istorijos lapo, kadangi filme
Tai
kas
gi
šjį
krikščionybės
reikalą
Lie

ikaj,
tuvoje pribrandino? Argi Jogaila staiga teks suminėti nepriklausomos Lietuvos
10,
atvykęs į Lietuva su burtininko lazdele vardą?!
.išt;
Ir tai ne pirmą kartą, paremtuose ar
ir, taręs „focus-pocus“, iškart subrandino
>lei,
krikščionybę Lietuvoje?! Aišku, kad ne. chyvine medžiaga kariniai-politiniuose vo
as ,
Krikščionybę pribrandino tas, kuris visų kiškuose filmuose „užmirštamas“ įtraukti
Pirma davė krikščionybei -pradą, būtent, Klaipėdos įvykis.
Mindaugas. Lietuvos karaliaus Mindaugo
Kur ieškoti kaltininko?
1251 metais pasėta sėkla brendo; ji brenK. Baronas

mažesnę sumą įrašyti Kronikos knygoms
leisti.
Paaukojusieji 100 dol. yra Sąjungos
amžini nariai, 1.000 dol. — mecenatai,
5.000 dol. ir daugiau — yra mecenatai
leidėjai. Aukotojams išduodami kvitai,
ir jų aukos atleidžiamos nuo valdžios
mokesčių.
Už visus aukotojus kasdien laikomos
šv. Mišios.
LKB Kronikos yrą pavergtos lietuvių
tautos kančių istorija, jų pagalbos šauks
mas mums ir pasauliui. Išgirskime tą
šauksmą, remkime LKB Kronikos knygų
leidimą ir tuo būdu būsime vienybėje su
kovojančia ir kenčiančia tauta.
Kronikų dėka Lietuva yra plačiai žino
ma laisvajame pasaulyje ir laikoma he
rojų tauta. Kitų kraštų tikintieji ima
Lietuvos tikinčiuosius sau pavyzdžiu ir iš
j ii mokosi.
Maloniai prašome lietuvių laikraščius
šį mūsų prašymą aukoti LKB Kronikos
knygoms spausdinti laikraščiuose, o lie
tuvių radijo programas (pertransliuoti per
savo radiją. Už tai būsime labai dėkingi.
Aukas ir įrašymus testamentuose siųs
ti šiuo vardu ir adresu:

VASARIO 16 GIMNAZIJA
i

Vasario 16 gimnazijos padėtį nušvietė
jos direkorius Andrius Šmitas. Mokosi
82 mokiniai: 43 mergaitės ir 39 berniukai;
58 katal., 23 evang. ir 1 izraelitas, atvykę
iš 12 kraštų: 47 iš Vokietijos, 16 iš JAVjų, po 4 iš Australijos ir Kanados, po 3
iš Argentinos bei Urugvajaus ir po 1 iš
Brazilijos, Dominikonų Respublikos, Ma
li (Afrika), Italijos bei Šveicarijos. 5 ruo
šiasi laikyti abitūros egzaminus. Valdžia
apmoka 14 mokytoji; ir 3 auklėtojų eta
tus, kuriuos dalinasi 27 mokytojai.

Laisvalaikiui užpildyti ir bendram la
vinimuisi veikia mokinių choras ir dainos
būrelis, tautinių šokių grupė, orkestras,
audėjų bei poezijos būreliai, duodamos
pamokos muzikos instrumentais groti.
Nors Romuvoje trūko patalpų ir sporto
aikščių, bet veikė krepšininkų, futbolo,
stalo teniso komandos. Kai bus įrengtos
dabar statomos patalpos ir sporlo aikštė,
laisvalaikio panaudojimo galimybės žy
miai padidės.
Jau pastatytas ir baigiamas įrengti
berniukų bendrabutis bus pašventintas
The -Society of the Chronicle of
per Vasario 16 minėjimą 1987.11.14. Sta
Lithuania, Inc.
tyba kainuos 3.500.000 DM. 3.000.000 DM
6825 S. Taiwan Ave.
duoda vokiečių valdžia, 500.000 DM turi
Chicago, IL 60629 U.S.A.
me patys surinkti. Dalis jau surinkta, bet
Sąjungos valdybos pirm.
dar trūksta 90.000 DM. Piliai atstatyti
Kun. K. Kuzminskas
taip pat reikės lietuviams sudėti 500.000
Sekret. St. Jasėnas
DM. Tik tada yra vilčių gauti iš valdžios
per 2.000.000 DM pilies atstatymo dar
bams užbaigti.
Baigiama įrengti sporto aikštė kainuos
VATIKANO KELIAUTOJAS
88.000 DM. 1988 numatyti mergaičių ben
Apybraižoje apie popiežių Joną Paulių drabučio remonto bei sumoderninimo dar
II Londono sek. laidoj laikraStis THE bai atsieis ca. 300.000 DM. šią sumą žada
OBSERVER (XII.28) sako, kad dabarti
nis popiežius per aštuonerius metus yra
aplankęs 70 valstybių. Nei vienas ligšio
linių popiežių nėra tiek keliavęs. Ateinan
čią vasarą jis ketina aplankyti savo gim
tąjį kraštą, Lenkiją, jau trečią kartą.
1986 m. gruodžio mėn. 17 d. vilniškė
Šiuo metu daugiausiai yra kalbama apie „Komjaunimo tiesa“ išspausdino platų pa
jo galimą kelionę į Maskvą.
sikalbėjimą su Vilniaus „Žalgirio" futbolo
„Kai ateinantį pavasarį Michailas Gor komandos treneriu B. Zelkevičium.
bačiovas lankysis Italijoje, bus priimtas
SS-gos pirmenybėse sostinės komanda
popiežiaus audiencijoje. Manoma, kad po 1986 m. užėmė aštuntą vietą. Norint pa
piežių pakvies į Maskvą. Bet Jonas Pau siekti Europos WEFA žaidynes, vilnie
lius aiškiai pastatė sąlygą: jokio vizito į čiams reikėjo dar dviejų taškų — šeštos
Maskvą, kol nėra ganytojiško apsilanky vietos. Tačiau „Žalgiriui" nelaimingai su
mo Lietuvoje, kur Bažnyčia pergyvena siklostė rungtynės su Minsko „Dinamo"
priespaudą. Lig šiol rusai neleido jam ap (pralaimėta Gudijos sostinėje 2:7) bei už
silankyti Lietuvoje. Kompromisas yra ga kyšių ėmimą iš gruzinų buvo diskvalifi
limas. Tačiau popiežius visuomet darė kuoti geri žaidėjai R. Turskis, V. Kaspe
skirtumą tarp šios mažos Baltijos bendri ravičius ir S. Danisevičius. Vilniečių tre
jos dvasinių reikalų ir vizito į Maskvą, neris nekalba apie diskvalifikaciją saky
kuris turėtų didelę politinę reikšmę.
damas, kad „pastarųjų dviejų žaidėjų iš
„Toks vizitas Vatikano diplomatijoje ėjimas buvo skaudus komandai".
būtų pats reikšmingiausias žygis nuo įl
Toliau B. Zenkevičius apibūdina paski
ojo pasaulinio karo pabaigos“ — sako rus žaidėjus, jų techniškąją pusę, pabaigo
The Observer.
je atsakydamas į du klausimus: „ką vai
kinai veikia po čempionato" ir „kokių
tikslų sieksite naujame sezone".
Į pirmą klausimą treneris taip atsakė:
PADĖKOJO POPIEŽIUI
„Manau, kad rūpesčių jiems užtenka, šie
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi met .atsisakėme kelionės į tolimąją Afriką:
ninkas arkivyskupas Liudas Povilonis tegul žaidėjai pailsi. Daugelis iš jų moko
Lietuvos katalikų vardu telegrama padė si, tad jiems ilsėtis irgi nebus kada, gruo
kojo Popiežiui Jonui Pauliui Il-ajam už džio pabaigoje visiems privalomas gilus
dar kartą parodytą dėmesį ir palankumą medicinis patikrinimas, o sausio pradžioje
lietuvių tautai, šventasis Tėvas, kaip — jau pirmosios bendros treniruotės.
žinoma, naujo lietuvio vyskupo Vlado Vėliau stovyklos Adleryje, kelionė į Siri
Michelevičiaus šventimų proga per arki ją. čempionato pradžia kovo mėn. 8 d.“
vyskupą Povilonį buvo pasiuntęs Lietu
Iš savo pusės norėtume treneriui B.
vos katalikams savo nuoširdžius sveiki Zelkevičiui pastatyti klausimą: kada Jūsų
nimus. Vyskupo Vlado Michelevičiaus vaikinai turi laiko mokslui? Juk jie be
šventimų iškilmės įvyko Kauno katedro veik apskritus metus žaidžia SS-gos pir
je, dalyvaujant daugeliui kunigų ir dide menybių rungtynes, o jas užbaigę, po
lei tikinčiųjų miniai. Šventimus nauja trumpos pertraukos, jau sausio mėn. pra
jam vyskupui suteikė arkivyskupas Povi deda treniruotes arba išvyksta draugiš
lonis ir keturi kiti Lietuvos vyskupai: koms rungtynėms į pietus, pav., pereitais
Vincentas Sladkevičius, Antanas Vaičius, metais žaisdami Azijoje. O gal jiems fut
Juozas Preikšas ir Romualdas Krikščiū bolo rungtynėmis užskaitomos paskaitos ir
nas.
egzaminai?
į antrą klausimą „Komjaunimo tiesos“
skaitytojai susilaukė tokio atsakymo: „Tik
VENGRŲ INTELEKTUALŲ
slas vienas — iškovoti teisę žaisti viertaSPAUDOS KONFERENCIJA
me Europos šalių taurių turnyre. O tam
Ryšium su Vienoje vykstančia Europos turime gerai rungtyniauti ir šalies čempio
saugumo ir bendradarbiavimo konferen nate.
Iš kito straipsnio — „49-tasis, faktai ir
cija, grupė vengrų intelektualų, kurie da
bar yra įsikūrę Vakaruose, Austrijos sos skaičiai“ sužinome, kad SS-gos pirmeny
tinėje surengė spaudos konferenciją, ku bių kovas 1986 m. stebėjo 4 milj. 697
rioje iškėlė Vengrijoje vykdomus žmo tūkst. žiūrovų. Mažiausiai žiūrovų apsi
gaus teisių pažeidimus. Vakaruose nevi- lankė Vilniuje — tik 100,600 tūkst. Mūsų
sada objektyviai yra pristatoma dabarti apskaičiavimu vidurkis būtų apie 6,5
nė Vengrijos padėtis, pažymėjo vengrų in tūkst. žiūrovų, nors, berods, „Žalgirio“ sta
telektualai. Ekonominės padėties pagerė dionas talpina apie 13 tūkst.
šiuo opiu reikalu pasisako Liudas Kujimas ir kai kurių ankstesnių varžtų at
leidimas neturi klaidinti viešosios nuo čys, Buivydiškių tarybinio ūkio techniku
monės, kad padėtis Vengrijoje yra sunor- mo dėstytojas. Jis toje pačioje „Komjau
malėjusi. Esminės problemos, kaip anks nimo tiesoje“ savo straipsnyje „Širdyje su
čiau taip ir dabar, nėra išspręstos. Nors Žalgiriu“ rašo: „O dabar keletas žodžių
valdžios vykdoma kasdieninio gyvenimo apie žiūrovus. „Žalgirio" komandos vy
kontrolė ir yra kiek sušvelnėjusi, vis dėl resnysis treneris Benjaminas Zelkevičius
to negalima užmiršti, kad Vengrijoje nė per susitikimą su futbolo gerbėjais skun
ra spaudos, žodžio ir įsitikinimų laisvės. dėsi „Žalgirio" stadionu, kad jame susi
Pilietinės laisvės tol negalės būti atsta renka labai nedaug žiūrovų. Taigi, kur
tytos, kol Vengrijoje liks sovietiniai tan „savosios sienos“, jeigu žiūrovai taip ne
noriai lanko stadioną? Netgi šalies čem
kai.
(AP)
pionams, garsiajai Kijevo „Dinamo“ vie

duoti Bonna ir Wiesbadenas. Naujasis
berniukų, o ta pačia proga ir mergaičių
bendrabutis, gaus naujus baldus už
■100.000 DM.
šiais metais bendrabučių išlaikymas
kainuos
612.000 DM, gimnazijos —
1.269.000 DM, nauji
baldai
400.000
DM; neskaitant bendrabučio statybos, iš
viso 2.281.000 DM. Bus įrengta garbės
lenta, kurioje bus įrašyti stambieji auko
tojai.

Direktorius dėkoja gimnazijos rėmė
jams ir prašo toliau jos neužmiršti. Ir
mažos sumos labai reikalingos, nes jos
įgalina iš valdžios gauti kelis kartus di
desnes sumas.
(VLBV1)

„SVAJONĖS" KONCERTAI

Australijos
lietuvaičių
dainininkių
„SVAJONĖS" koncertai Kanadoje ir JAV
praėjo su dideliu pasisekimu. Jaunų dai
nininkių trijule sudaro: Birutė Kymantienė, Virginija Bruožyftė, Zita Prašmut.iitė. Visos gražiabalsės, su geru išsilavi
irimu. Jų koncertai įvyko: Hamiltone,
Montrealy, Toronte, Bostone, New Yorke,
Clevelande, Chicagoje, St. Petersburge,
Hartforde, Detroite, Grand Rapids. Kon
certų repertuarą daugumoj sudaro lietu
vių patriotinės ir liaudies dainos. Koncer
tų tikslas — telkti lėlšas rengiamam Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresui ir
kviesti šiaurės Amerikos jaunimą jame
dalyvauti. Paskutinis jų koncertas buvo
sausio 3 d. Los Angeles mieste.

SPORTINIS GYVENIMAS
nuolikei, atvykus žaisti į Vilnių, daugelis
tribūnų buvo pustuštės. (Kijevo .Dinamo'
SS-gos rinktinei pasaulinėms futbolo pir
menybėms Meksikoje davė net 9 žaidėjus
— K.B.). Kas dėl to kaltas? Pridėję rank:; prie širdies prisipažinkime: visi esame
šiek tiek kalti“.
Bara L. Kučys ir atsilankiusius žiūro
vus bei jų blogą, nesportišką elgesį. Jis
rašo: „pagaliau, kaip suprasti kai kurių
žiūrovų elgeSi, kai prieš rungtynes žalio
joje vejoje, pasirodžius svečių komandos
žaidėjams jie nušvilpiami. Tai visiškas ne
gerbimas kitų ir savęs“.
L. Kučys stadiono užpildymui siūlo
šiuos žingsnius: kuo daugiau iš anksto
parduoti abonementinių bilietų. Taip pat
aktyviau organizuoti bilietų platinimą per
mokyklas (aukštąsias, vidurines, techni
kumus), taip pat per įmones, gamyklas r
įvairias organizacijas. Bilietus į rungtynes
reikia pardavinėti iš anksto ir miesto kio
skuose, o ne tik stadiono kasose.
L. Kučys siūlo prieš rungtynes ir per
traukos metu organizuoti įvairius rengi
nius, kurie sutrauktų ii- sudomintų žiūro
vus: pučiamųjų ir kt. orkestrų prasirodymus, loterijas, trumpalaikes varžybas, su
sitikimus su įžymiais žmonėmis ir pan.
„Galimybės didžiulės — sako L. Kučys
— tik reikia, kad viskas iš anksto būtų
apgalvota ir atliekama ne stichiškai, bet
sistemaiingai".
Šiuo metu Lietuvos sportiniame gyveni
me „pirmuoju smuiku" groja krepšinis. Po
sužeidimo, atrodo, savo gerą formą atgau
na geriausias Europos krepšininkas A. Sa
bonis. Paskutinės gautos žinios praneša,
kad Kauno „Žalgiris“, po sunkios kovos
nugalėjo Maskvos CASK 91:90. Ir Vilniaus
„Statyba“ kiek pataisė savo padėt;, įveik
dama Rygos VEF 102:100. Moterų pusėje
taip pat geros naujienos: Vilniaus „Ki
birkštis“ laimėjo prieš pirmaujantį Lenin
grado „Spartaką" 81:64, tačiau sekančią
dieną pralaimėjo CASK 66:80. Už šią ne
sėkmę vilnietės atsilygino prieš Aboviano
„Aidlį“, įveikdamos šį penketuką po pra
tęsimo 84:80.
Galima drąsiai tvirtinti, kad krepšinis
yra mūsų tautinis sportas. Visai teisingai
vilniškiame Sporte gruodžio 25 d. A. Pau
lauskas ir A. Šatas rašo, kad krepšiniu
mūsuose domisi visi — nuo didelio iki
mažo. Tuo klausimo Lietuvoje išleista ke
letas knygų krepšinio istorijos, mokymo
ir treniruočių klausimais, tačiau išsames
nio krepšinio teorijos ir metodikos leidi
nio dar nebuvo. Šią spragą užpildė S. Stan
kaus (buv. Lietuvos ir SS-gos rinktinės
žaidėjas, KKJ rektorius — K.B.) knygoje
„Krepšinis".
„šis krepšinio vadovėlis, nors skirtas fi
zinio lavinimo specialybės studentams,
padės visiems gausiems krepšinio mėgė
jams, žaidžiantiems krepšinį, toliau tobu
linti savo meistriškumą“ — rašo A. Pau
lauskas ir A. Šatas.

K. Baronas
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia nutu
riu, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR
Vasario 16 minėjimas Londone — vasa

Nottinghamas

VASARIO J6-TOS MINĖJIMAS
rio 15 d„ 11 vai., pamaldos už Lietuvą
Lietuvių bažnyčioje. 2.30 v.p.p. koncer
Vasario 21, Ukrainiečių klube, DBLStas Bishopsgate Institute salėje. Vasario gos Nottinghamo skyrius rengia Vasario
16 d., 7 v. vak., oficialus priėmimas Lie 16-tos minėjimą. Minėjimo pradžia 6.30
tuvių Namuose.
vai. vakaro.
Vasario 16 minėjimas Nottinghame —
Programoje „Gintaro" choro dainos.
vasario 21 d., Ukrainiečių klube. Pra „Rūtos“ duetas ir jaunimo „Tautinių ins
džia 6.30 vai. vak. Programoje: VI. Dar- trumentų“ orkestrėlis. Solo dainuos —
gio paskaita, sol. V. Gasperienė, „Ginta Vida Gasrperienė. Paskaitą skaitys VI.
ro" choras, „Rūtos" duetas, orkestrėlis.
Dargi s.
Centrinis Vasario 16 minėjimas HuettenPo programos pasilinksminimas, turtin
felde ir Vasario 16 gimnazijos naujo ber ga loterija ir šokiai.
niukų bendrabučio pašventinimas — va
Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
sario 14 d. Iškilmingos pamaldos HuetSkyriaus Valdyba
tcnfeldo kat. bažnytėlėje. Meninė progra
ma Buergerhause. šokiams gros didelis
LIETUVIŲ KLUBAS NOTTINGHAME
orkestras iš Rastaito.
Atsiradus naujų jėgų ir ūpo, vėl iškilo
DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas — lietuvių klubo įsigijimo klausimas ir
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
tam reikalui apsvarstyti yra šaukiamas
done.
susirinkimas, kuris įvyks vasario mėn.
Baltiškosios draugijos lietuvių-vokiečių 1 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p., Ukrainie
sekcijos suvažiavimas — vasario 15 d.,
čių klubo salėje, 31 Bentinck Rd„ Not
10.30 vai., ilucttenfelde, Pater A. Delp
tinghame.
centre.
Kviečiame visus apylinkėje gyvenan
Lietuvių literatūros būrelio Annaberge čius lietuvius, kurie tuo įdomaujasi, kuo
su važiavimas — balandžio 3-5 d.
gausiausiai dalyvauti. Tai yra mūsų visų
LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė reikalas ir reikalinga visų parama.
vasaros stovykla — liepos 25 •— rugpjū
Iki pasimatymo!
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos
mokestis —- 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAIS
Pabaitiečlų šokiai Boltone — vasario
7 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių salėje, 99 Cas
Sausio 25 d., sekmadienį, šaukiamas
tle St.
metinis Vyties klubo narių susirinkimas.
Dienotvarkėje:
D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
Pranešimai, diskusijos ir valdybos rin
birželio 25 — liepos 2 d.
Pr. LB Paryžiaus {lietuvių susirinkimai kimai.
Be to, bus svarstoma klubo įstatų, kai
— vasario H, kovo 7 (Vasario 16 minėji
kurių
svarbių paragrafų, pakeitimas, su
mas ir šv Kazimiero šventė), 32, rue du
Petit-Musc, Paris 4e (metro Bastille ar sijęs su klubo ateitim.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Sully-Morland), 12 vai. pamaldos, paskui
Susirinkimo pradžia 2.30 vai. pp.
bendri pietūs.

Bradfordas

Pabaitiečlų

Namai

Prancūzijoje

Vyties klubo valdyba

—

Vl»l kviečiami atsilankyti. Informacijas
teikia Mrs. Jolanta Vaičaltytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie,
94500 Champigny-sur-Mame, France. Tel.
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS SPAUDAI
P. Pagojus — 16 sv.
A. Kundrotas — 15 sv.
Po 9 sv. — P. Miliauskas, J. Orentas,
M. Valikonis.
R. Karalius — 5 sv.
Po 4 sv. — J. Čepas, B. Gailiūnas, V.
Važgauskas, P. Poviliūnas, M. Rimdzeviėienė, B. Urbanavičius, VI. Andriulis. V.
Bundonis.
Po 3 sv. — J. Bedulskis, N. Žvirblis, J.
Babilius, J. Makarevičius, K. Jankus, J.
Čapas, A. Jakimavičius.
Po 2 sv. — K. Mendickas, A. Valentą,
Pr. Voveris.
J. Bielskis — 1 sv.
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

Boltonas
PABALTIECIŲ ŠOKIAI

Vasario 7 d., 7.30 vai. vakaro, Ukrai
niečių salėje, 99 Castle Street, Boltone,
įvyksta vietinio Baltijos Tautų Komiteto
organizuojami šokiai.
Visi apylinkės tautiečiai ir jų draugai
yra maloniai kviečiami šiuose pabaltieVASARIO 16-J1 LONDONE
čių šokiuose dalyvauti. Užtikrinkime, kad
juose lietuvių būti; daugiau, negu estų
Lietuvos
Nepriklausomybės
šventės
ar latvių!
minėjimas Londone prasidės sekmadienį,
vasario 15-tą, 11 vai. ryto, šv. Kazimiero
bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą.

Londonas

Po pamaldų priėmimas bažnyčios sve
tainėje.

PAMALDOS

Manchcsteryjc — sausio 25 d., 12.30 v.
Tą pačią dieną, 2.30 vai. p.p.. BISHOPS
Nottinghame — sausio 25 d., 11.15 vai.,
GATE INSTITUTE salėje įvyks šventei
Lietuvių židinyje.
skiriamas koncertas.
Nottinghame — vasario 1 d., 11.15 vai..
Vasario 16-tą pirmadienį, 7.30 v. vaka Lietuvių Židinyje.
re, Lietuvių Namuose rengiamas oficialus
Nottinghame — vasario 2 d.. Grauduli
svečių priėmimas.
nės. 8 vai. ryte, Lietuvių Židinyje žvakių
Bishopsgate Institute salė yra netoli šventinimas.
Liverpool Street
požeminių
traukinių
Nottinghame — vasario 8 d., 11.15 vai.,
Lietuvių židinyje.
stoties.

PRANCŪZIJA

VOKIETIJA

KVIEČIAME PARODON
Amerikos lietuvių daktarų lanky
mosi proga, Arūnas Paliulis rengia
dviejų mūsų tautiečių, Paryžiaus mo
kyklos menininkų, privačia parodą.
Bus eksponuojama Prano Gailiaus
(grafikos ir tapybos) ir Antano Mončio (skulptūros) darbai.
Paroda bus atidaryta savaitgaliais:
sausio mėn. 31 d. ir vasario mėn. 1 d.,
o taip pat ir vasario mėn. 7 ir 8 die
nomis, nuo 16 iki 20 vai., Arūno Pa
liulio rezidencijos patalpose, Pary
žiaus lotynų kvartale, 23 rue des Fos
ses St. Jacques.
Visi kviečiami atsilankyti.
••

VI PASAULIO LIET. JAUNIMO
KONGRESAS
Pamažu artinasi VI Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas. Iki 1987 m.
gruodžio 17 d. liko tik metai laiko.
Jaunimo sąjunga savo suvažiavimo
metu jau išrinko kandidatatus į šį
Kongresą:
1. Tomas Bartusevičius, 20 m., stu
dentas, V PLJK atstovas.
2. Romanas Dirgėlas, 24 m., stu
dentas, VLJS pirmininkas, VLB val
dybos ir tarybos narys, BPFC dalyvis.
3. Arturas Gronau, 23 m., studen
tas, VLJS narys.
4. Rimas Gumuliauskas, 32 m.,
VLJS sekretorius, III, IV ir V PLJK
atstovas, BPFC dalyvis.
5. Kęsitutis Ivinskis, 26 m., dipl.
matematikas, IV ir V PLJK atstovas.
6. Melanie Mikalauskaitė, 19 m.,
studentė, BPFC dalyvė.
7. Aldona Rėklaitytė, 20 m., stu
dentė.
8. Raimonda Šreifeldaitė, 30 m.,
mokytoja, HI, IV, V atstovė.
9. Klaus Žulys, 18 m., Vasario 16
gimnazijos mokinys.
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjun
ga stengiasi atgaivinti lietuvišką są
moningumą jaunimo tarpe. Ji taip pat
mėgina savo veiklą įprasminti, primin
dama Europai apie Lietuvos padėtį
(žygis į Europos parlamentą Strasburge, Rimo Gumuliausko dviračio
kelionė į Belgiją, dalyvavimas Vienos
demonstracijoje su plakatais ir atsi
šaukimais ir t.t.).
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjun
ga deda pastangas, kad išrinktieji kan
didatai į VI PLJK kongresą tikrai ga
lėtų jame dalyvauti.
Tačiau kelionė į Australiją ir atgal
kainuoja 3.000, — DM, o pragyveni
mas ten 3 savaitėms 1.200, — DM. Su
sidaro tokia didelė suma, kad nė vie
nas iš kandidatų nepajėgs jos pats su
mokėti.
Todėl, mieli lietuviai, kreipiamės į
Jus, prašydami aukomis paremti mū
sų dalyvavimą VI PLJ kongrese. Už
kiekvieną auką tariame iš anksto
nuoširdžiausią ačiū.
VLJS valdyba

Monsignoras Audrys Bačkis, Europos
saugumo ir bendradarbiavimo konferen
cijoje Vienoje, yra Vatikano delegatas.
Šv. Kalėdų proga lankėsi Paryžiuje.
Milašiaus bičiulių draugijos metinis su
sirinkimas įvyko gruodžio 6 d. Paryžiuje.
Lenkų studijų centras Sorbonnos uni
versitete pjn. lapkričio 22 d. surengė kolokvijumą tema „Lenkijos-Lietuvos unija
sąryšy su viduramžių pabaiga Europoje“
Jo metu paskaitas apie Lietuvą skaitė du
Varšuvos universiteto profesoriai: istori
kas Juliusz Bardach (Lenkijos-Lietuvos
unija, jos kilmė ir istorinis vaidmuo) ir
istorikas Aleksandei- Gieysztor (Lietuvos
krikštas ir krikščionybės įvedimas Lietu
voje XIV ir XV amžiuje).
Ramona Steponavičiūtė atvykus iš Či
kagos, Paryžiuje studijuoja prancūzų kal
bą ir tarptautinę prekybą. Jos motina Alė
Steponavičienė, Lietuvių fondo darbuoto
ja, Kalėdų Švenčių proga atvyko Europon
ir kartu su dukra lankysis Anglijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje ir
gal Italijoje.
Aušra Vidugirytė, atvykus iš Bostono,
studijuoja prancūzų kalbą ir politinius
mokslus.
Rolandas Indriliūnas žinomas rankinio
(handball) žaidėjas Prancūzijoje, žaidęs
ir prancūzų rinktinėje, nuo šio rudens
žaidžia Asnieres (prie Paryžiaus) ranki
nio klube. Praėjusį sezoną jis priklausė
rankinio klubui Dijone, kur su šeima jis
dar tebegyvėna.
Semiotikos studijų (Ars semiotica) po
pietis su prof. A.J. Greimu buvo p.m. lap
kričio 22 centre Georges Pompidou, Pa
ryžiuje.
Audra Kubiliūtė, gyvenusi Čikagoje ir
dabar dirbanti Ingersoll-Rand bendrovėje
Milane, Italijoje, lankėsi Prancūzijos LB
Paryžiaus lietuvių susirinkime. A. Kubi
liūtė parašė knygą „Nepaprasti įvykiai
18-oje gatvėje". Tai yra vaikams skirta
pasaka, kurią išleido švietimo taryba su
Lietuvių fondo parama 1986 m.
Dr. Aleksandras Valavičius, gyvenantis
San Paulo Brazilijoje, grįždamas namo
po studijų JAV, lankėsi Europoje. Per
PrLB Paryžiaus lietuvių susirinkimą jis
labai įdomiai papasakojo apie savo kelio
nę pas lietuvius Suvalkų trikampyje. Jis
taip pat padarė pranešimą apie Brazilijos
lietuvius.
Linas Vcpštas, padaręs doktoratą iš
branduolinės fizikos N.Y. universitete, at
vyko dirbti 1 metus Saclay branduolinės
energijos tyrinėjimo centre. Jis apsigyve
no Paryžiuje.
PrLB valdyba labai dėkoja dosniems
aukotojams mūsų bendruomenės reika
lams. Taip pat nuoširdus ačiū ir atsily
ginusiems už nario mokestį! Prašome vi
sų šito mokesčio nepamiršti.
Madeleine Lanskoronskieuė, pulk. Juo
zo LanSkoronskio našlė, mirė p.m. liepos
mėnesį. Palaidota Briuselyje.
V

Škotija
PAMALDOS SV. KAZIMIERO
PARAPIJOJ

Švedija

na:
jur
neš
Pietų Švedijoje pr. metų gruodžio nį I
27 d. mirė Lietuvos kariuomenės pik. iš
Ignas Viršila-Menauskas, 92 m., kilęsV0
Žemaitijos.
Lai
Palaidotas sausio 9 d. Lunde. Gedu£*a
gas pamaldas atliko domininkonas tėv.Į *
Aupy. Daug gėlių atsiųsta iš užsienioiat
vietinių pažįstamų ir draugų, jų tarpe|°
Stockholmo Lietuvių Draugijos.
Ia“
Profesorius K.O. Falk, buvęs šefas LuipiU
universitete
slavų
instituto,
ku.jar:
me velionis dinbo, pats susirgo ir neg#00
jo laidotuvėse dalyvauti, bet atsiuntė ?Bvo trumpą kalbą, kuri buvo perskaitė
po gedulingų apeigų:
Pur
„Pulkininkas Itn. Ignas Viršila-Mena^ur
kas priklausė gausiai žmonių grupei, ?ia:
ri Antrojo karo metu buvo priversta ]Kr
likti savo tėvynę ir ieškoti prieglobsty®
svetimame krašte. Kaip pabėgėlis be į’s
lietybės, jis pateko į Švediją — Lunį1111'
ir buvo paskirtas archyvo darbui S13av'
institute.
rs
„Dėl kalbų žinojimo ir didelio tvari#0!1
gurno, jis tapo vertingu bendradarbiu iį*ra
titute.
fos
..Kaip žmogus jis buvo be reikalaviFS1
„EUROPOS LIETUVIO“
ir užsidaręs. Mes jį labai vertinome. ?a')
PLATINTOJAI VOKIETIJOJE
„Po ilgos, sunkios kančios užmigo |uo:
Pranešame skaitytojams Vokietijoje, miai.
„Tegul ilsisi taikoje ir ramybėje“.
|i°n
kad apsimokėti už „Europos Lietuvį“ ar
naujai užsisakyti galima per mūsų lai
Aldona B. fun
lių
kraščio platintojus.

Prašom kreiptis šiais adresais:
T. Alf. {Bernatonis
6110 DIEBURG/Hessen
Minnefeld 34.
Frau E. Lutz
Privates Litauisches Gymnasium
D 6840 Lampertheim — Huett enfold 4
Banko sąskaita: E. Lutz — Europos
Lietuvis.
Konto — Nr. /BLZ 509 914 00/8 0624 04.
Volksbank Kreis Bergstrasse EG Lam
pertheim.
Prenumeratos kaina: su kasdien nuplė
šiamu kalendorium —75 DM; be kalen
doriaus — 60 DM.

MIRĖ PLK. LTN.
I. VIRŠILA-MENAUSKAS

..........

WMUI43

EUROPOS

m

fl

_K

HA

U

I

n as

S
Via,

LIETUVIŠKŲJŲ_________

16;

STUDIJŲ SAVAffĖll

na,
Cap
tuvi
viet
P

34-OS STUDIJŲ SAVAITĖS
MOKESTIS
Registracijos mokestis yra 25 sfar'
rai, o pragyvenimas 165 svarai vienaVaii
asmeniui. Pagal dabartinį kursą iš* K
tų:
te :
Vokietija: 69 markės registracijajPiui
pra,
455 markės pragyvenimas.
jVilr
Mirus mylimam ir gerbiamam, ne tik
Austrija: 485 ir 3200 šilingai.
vas;
lietuvių, bet ir vokiečių katalikų bei kitaBelgija: 1445 ir 9520 frankų.
taučių-kitatikių šiaurės Vokietijoje, de
Prancūzija: 230 ir 1520 frankų buv
taet
kanui Vaclovui Šarkai, vietoje gėlių ant
Italija: 49100 ir 325000 lirų.
Rac
kapo pasiunčiau 50 DM auką Vasario 16
Šveicarija: 58 ir 378 frankai.
kun
Gimnazijai.
JAV: 37 ir 243 doleriai.
Dek. V. Šarkos mirtis yra didelis nuos
Jau yra išspausdinti užsakymo bl. p
tolis visiems išeivijos lietuviams.
kai. Prašom rašyti Studijų SavaitPpa
E.ž. („E. Lietuvio“ skaitytojas)
Rengimo Komitetui šiuo adresu: Bre:
1951
Lithuanian Study Week
.Vo
2 Ladbroke Gardens
JAV LIETUVIŲ JAUNUMO SĄJUNGOS
viet
London W11 2PT
VALDYBA
sunl
Gt.
Britain
Naujai išrinktą JAV Jaunimo Sąjungos
giat
Tel. 01-727 2470
Valdybą sudaro: Aras Žlioba — pirminin
vėl

Vasario 1 d. — šv. Luko bažnyčioj,
Glasgove, šv. Mišios 2 vai. p.p. (už Mr.
ir Mrs. Žilą.)
kas; Dovas Šaulys — vicepirm.; Violeta
'talk
Vasario 8 d. — šv. šeimos bažnyčioje, Dirvonytė — iždininkė; Alė Žalotoriūtė — meninių ir politinių reikalų vedėjas; Al/sikė
Calder Rd., Mossend, šv. Mišios 2 v.p.p. ryšininkė; Dama Račiūnaitė — redaktorė Žemaitaitis — kultūros reikalų vedėj(Han
(Nepriklausomybės šventės proga — už ir sekretorė; Algis Tamošiūnas — visuo Edis Tuskenis — narys.
kur;
Lietuvą).
--------.
—povą
Kovo 1 d. — šv. Luko bažnyčioj, Glas
vav,
AMERIKOS IR KANADOS LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
gove, 2 vai. p.p. Mišios už Lietuvą — šv.
šia
ŽIEMOS SEMINARAS įvyks Košuvel, Prancūzijoje, nuo
Kazimiero šventė. Škotijos lietuviai kvie
gus
čiami gausiai susirinkti. Po šv. Mišių —
sausio 31 dienos iki vasario 7 dienos. Košuvely apsistos „Mer
lieti
arbatėlė ir koncertas.
cure“ ir „Les Dues de Savoie“ viešbučiuose. Paryžiuje nuo 7
bių.
Kovo 8 d. — šv. šeimos bažnyčioje,
vasario iki 10 vasario, viešbutyje ,,Louvre Concorde4.
skai
Mossende, 2 vai. p.p. šv. Mišios (už a.a.
šute
Programos reikalu kreiptis į dr. Joną Daugirdą, 6717 So.
Mrs. Papalauskienę).
Maplewood Chicago, Ill. 60629 USA, 312-476-1224.
Balandžio 5 d. — šv. Luko bažnyčioje,
Kelionės rezervacijas tvarko Birutė Zalatorienė, Travel
šv. Mišios 2 v.p.p.
Advisers
Inc., 1515 N. Harlem Avenue 110, Oak Park, Ill.
Balandžio 12 d. — Šv. šeimos bažny
60302, telf. 312-524-2244.
čioje, Mossende, šv. Mišios 2 v.p.p. (už
Kviečiame visus Europos gydytojus ir negydytojus prie šio
a.a. Joną Kašponį).
suvažiavimo prisidėti. Europos lietuviams būtų patogiau
Balandžio 19 d. — šv. šeimos bažnyčio
je, 8 vai. ryte iškilmingos šv. Velykų Mi
skambinti tiesiai į viešbutį ir pasidaryti rezervacijas ten.
šios. Visi lietuviai prašomi dalyvauti ir
Laukiame visų.
pasimelsti Velykų progą. Po Mišių — ar
batėlė ir užkandžiai.

