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Vasario 16 d. minėsime Lietuvos
.toNepriklausomybės paskelbimo 69 
□binetų sukaktį. Kiekvienam lietuviui 
ų l/asario šešioliktoji yra brangiausia 
e2fiiena. Ta proga prisimename lietuvių 
įsiautos kovas dėl laisvės ir atnaujina- 
KioĮiie savo pasiryžimą remti tautinę vei- 
zifįlą, kuri vestų prie Lietuvos išsilais- 
BWnimo.
jj Kovai dėl Lietuvos laisvės, kaip ži
binome, vadovauja VLIKas. Jo veiklai 
dljėšas parūpina Tautos Fondas, rink- 
i Lamas iš tautiečių pinigines aukas. 
m1986 m. lapkričio 8-9 dienomis Lon- 
lijdone vykęs VLIKo Seimas yra pareiš- 
■irfęs:

jj „Pagrindinis Lietuvos Nepriklauso- 
insįmybės ir lietuvių tautos teisių reikalų 
Jdarbo išlaikytojas yra Tautos Fondas 

ar,jr jo atstovybės įvairiose valstybėse, 
j pik Tautos Fondo pastangomis yra 
jjgalima apmokėti šiam darbui būtinas, 
Esįjšlaidas ir tik Tautos Fondo kuria- 
iitjmas Laisvės Iždas savo kapitalo palū- 

tįkanomis leis ateityje šį darbą tęsti. 
ejįTautos Fondui ir jo atstovybėms yra 
iripūtinos dosnios visuomenės aukos, pa
likimai ir talka“.
otįl Gindamas Lietuvos laisvės bylą, 

GiVLIKas dalyvauja tarptautinėse kon
ferencijose, siunčia Vakarų Valsty- 

akjbių vyriausybėms memorandumus, 
Jfinansuoja radijo transliacijas į Lietu- 

nčlvą, leidžia „Eltos“ informacijos biule- 
Usįtenius lietuvių, anglų, vokiečių, pran-

!
:ų, italų ir ispanų kalbomis.
iLTA biuleteniai informuoja pa
tį apie tikrų padėtį Lietuvoje. Biu- 
:nio Europos laida (anglų kalba) 
9 metu yra spausdinama „Nidos“ 
ustuvėje ir nemokamai siun
čiama Europos kraštų valdžios at
tains, parlamentarams, spaudai, or- 
ūzacijoms, universitetams, bibliote- 
ns ir 1.1. Tautos Fondui tai kaštuo- 
260 svarų sterlingų kas mėnesį.

Lik nuo mūsų pačių priklauso kiek 
čiai ir stipriai mūsų balsas bus 

patgtrdimas Lietuvoje, D. Britanijoje ir 
djl pasaulyje. Todėl aukokime Tautos 

Fondui ir remkime lietuvių tautos pa-

_ stangas išsilaisvinti iš vergijos.
Nepriklausomybės šventės rengė- 

E'ijai yra prašomi suorganizuoti aukų 
ab rinkimą susirinkimuose. „Europos 

(a“ Lietuvio“ skaitytojai gaus atskirą laiš- 
™ką, kuriame bus nurodyta, kuriuo 
jadresu aukas siųsti.

1 Iš anksto dėkojame.
isv Tautos Fondo Atstovybė D.B.

AMNESTIJOS TIKSLAI

Rezoliucija priimta vienbalsiai
EUROPOS TARYBA PASMERKĖ PABALTIJO VALSTYBIŲ UŽGROBIMĄ

Strasburgas/Londonas (Elta-AK).
Sausio 28 d., 18 vai., Europos Tary

bos parlamentarinėj sesijoj buvo pra
dėta svarstyti su Pabaltijo kraštais su
sijusi rezoliucija, kurios išvadoje sa
koma, kad Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo Sovietų Sąjungos neteisėtai oku
puotos ir tas dar neužmirštas faktas 
laisvajame pasaulyje turi būti nuolat 
iškeliamas tarptautiniuose, ypač di
džiųjų valstybių — JAV ir Sov. Są
jungos, dialoguose. Pabaigoje rezoliu
cija kviečia Europos Tarybos valsty
bių narius Pabaltijo klausimą kelti Eu
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje, kurios antroji 
sesija tik dabar prasidėjo. Sesija tęsis 
iki š.m. balandžio 11 dienos.

Parlamento debatuose kalbėjo pen
kiolika asmenų. Visi pasisakė balsuo
ti dėl rezoliucijos priėmimo, išskyrus 
socialistų atstovą Martinez, kuris 
klausė, ar verta kalbėti apie nebeeg
zistuojančias valstybes? Jis mano, kad 
pokarinė Europos tvarka yra realus 
faktas, ir kad sienų pakeitimo klausi
mas, Pabaltijo kraštų suvereniteto at
statymas, vestų į „šaltojo karo“ lai
kus. Jam buvo atsakyta, kad neteisė
tumas, nors ir ilgesniam laikui praė
jus, negali pavirsti teisėtumu. Taip 
pat pabrėžta, kad kaip tik ir Helsin
kio susitarimai pasisako už taikingus 
sienų pakeitimus, o, antra vertus, tuo
se pačiuose Helsinkio susitarimuose 
Sovietų Sąjunga pripažino žmonių ir 
tautų apsisprendimo teises. Tai reiš
kia, kad Sovietų Sąjunga Pabaltijo 
kraštų atžvilgiu turi tik pasirašytas su
tartis išpildyti, ir tuo vienas svarbus 
įtempimo punktas Europoje būtų pa
šalintas. Priminimas Sovietų Sąjungai, 
kad ji išpildytų savo duotus pažadus, 
neturi bendra su ,įšaltuoju karu“, bet 
yra laisvojo pasaulio valstybių mora
linė pareiga.

Vakarų Vokietijos parlamentaras, 
krikšč. demokratas Claus Jaeger, sa
vo kalboje dar pabrėžė, kad ateinan
čios Hitlerio-Stalino pakto 5O-ties me
tų sukakties proga, jis laukia iš V. 
Vokietijos vyriausybės oficialaus šio 
pakto atšaukimo ir sutarties panaiki
nimo. Švedijos atstovė, socialde
mokrate ponia Huglass pareiškė, jog

Europos dalijimas yra tragiškas. Toje 
tragedijoje Pabaltijo valstybių likimas 
yra ypač baisus. Ji ragino Pabaltijo 
klausimą kelti ESB konferencijoj Vie
noje ir Jungtinėse Tautose Niujorke.

Anglas Sir Frederick Bennett, Britų 
konservatorių partijos atstovas Euro
pos Taryboje ir tos Tarybos asamblė
joje prezidento pavaduotojas bei po
litinės komisijos pirmininkas, pabrė
žė faktą, kad redaguojant rezoliuciją 
ir prie rezoliucijos pridėtą pranešimą 
apie Pabaltijo tautų dabartinę padėtį, 
tarp visų kraštų ir įvairių partijų at
stovų, dalyvaujančių komisijoj, neki
lo jokių ginčų ir visi buvo susirūpinę 
dėl nuolatinio žmogaus teisių pažeidi
mo ir ipabaltiečiams apsisprendimo 
teisės nedavimo.

Neatstovaujamų valstybių komisi
jos pirmininkas švedas Hugosson, ku
rio komisija buvo atsakinga už rezo
liuciją, pabrėžė, kad nemaža laiko 
praleista sudarant rezoliuciją ir 
kruopščiai išstudijuota visa padėtis. 
Jis taip pat paminėjo, kad komisijos 
apklausinėjime buvo pakviestas Pa
saulio Pabaltiečių Santalkos atstovas 
Europoje, kuris turėjo atsakyti į ko-

misijos narių klausimus ir taip pat 
turėjo galimybę iš savo taško duoti 
pareiškimą.

Po visų debatų, lygiai 19.30 vai., 
prasidėjo balsavimas rezoliucijos rei
kalu.

Rezoliucija buvo vienbalsiai priim
ta.

Tai reiškia, kad
a) Sovietų Sąjunga yra kaltinama 

už neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos užgrobimą;

b) iš Sovietų Sąjungos reikalau
jama tuojau įgyvendinti žmonių ir 
tautų apsisprendimo teises Pabaltijy;

c) Europos Tarybai priklausančios 
valstybės morališkai įpareigotos kelti 
Pabaltijo klausimą Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferencijose, 
pradedant Vienoje.

Europos Taryba buvo įsteigta 1949 
metais. Jai priklauso 21 valstybė.

Pabaltijo atstovai Strasburge buvo 
latvis Gunars Meierovics, estė Morley- 
Fletcher ir šio teksto korespondentas, 
kuris atstovavo Pasaulio Pabaltiečių 
Santalką ir VLIKą.

A įgis K limaitis

MIKĖ PROF. A. MACEINA 
Sausio 27 d. V. 'Vokietijoje 'mirė 

filosofas ir pedagogas 
prof. Antanas Maceinų, 

gini. 1908 m. sausio 27 d. 
Bagrėnų km., Ašmintos vaisė., 

Marijampolės apsk.

RELIGINIS SEMINARAS
Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 

proga, Apaštališkas Istorijos komitetas 
rengia Tarptautinį religinį seminarą, ku
ris įvyks 1987 m. birželio 24-26 d. Romoje.

Seminare paskaitas skaitys anglų, vo
kiečių ir italų kalbomis šie profesoriai:

Prof. dr. Marija Gimbutas (Kaliforni
jos u-tas) — Lietuvių pagonių tikyba.

Dr. Rasa Mažeika (Toronto) — D.L.K. 
Algirdo santykiai su krikščionimis.

Dr. Tadeusz Trajdos (Lenkijos Mokslų 
Akademijos Istorijos institutas, Varšuva) 
— Stačiatikių Bažnyčia ir Lietuva.

Prof. dr. Manfred Hellmann (Muenste- 
rio u-tas, Vokietija) — Popiežiai ir Lie
tuva XIII ir XIV šimtmetyje.

Prof. dr. Marek Zahajkiewicz (Liublino 
Katalikų u-tas, Lenkija) — Lietuvos 
krikšto teorija ir praktika.

Prof. dr. Jerzy Kloczowski (Liublino 
Katalikų u-tas, Lenkija) — Lenkija ir 
lietuvių krikštas.

VI P.L.J. KONGRESAS
(1987.XII.I9 1988.1.10)

PAAIŠKINIMAI APIE PRADINĘ REGISTRACIJOS FORMĄ
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Tarptautinė žmogaus teisių gynybos or
ganizacija „Amnesty International“ da
bar turi daugiau negu pusę milijono na
rių 150 pasaulio kraštuose. 45 kraštuo
se veikia organizacijos skyriai, kurie su
tartinai dirba su Londone įsikūrusiu cen
tru, turinčiu apie du šimtus tarnautojų. 
Amnestijos organizacijos pirmininku ne
seniai buvo išrinkta italė Franca Scinto, 
kuri Vatikano radijui duotame pasikalbė
jime apžvelgė organizacijos nuveiktus 
darbus praėjusių metų eigoje. Mūsų pa
grindinis tikslas buvo, pažymėjo Franca 
Scinto, dokumentinės medžiagos rinkimas 
apie įvairiuose pasaulio kraštuose vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus. Tai nėra 
lengvas darbas totalistiniuose kraštuose, 
kur informacija yra smarkiai varžoma,
ypač kai ji liečia žmogaus teisių padėtį,

:zat žmonių persekiojimą ir įkalinimą dėl jų 
rial įsitikinimų. Surinkta dokumentacija yra 
net vėliau skelbiama viešumai, raginant poli- 
I. i tines instancijas ir visuomenę užtarti per- 
ą i sekiojamus žmones, rūpintis įkalintųjų 
jot išlaisvinimu, reikalauti, kad atitinkamų 
■ it kraštų vyriausybės nutrauktų žmogaus
ani teisių pažeidimus, žmogaus teisių padėtis 
įsid daugelyje pasaulio kraštų, kaip komunis

tų valdomuose Centro ir Rytų Europos 
kraštuose, Afganistane, Pietų Afrikoje, 
Čilėje, tebėra labai liūdna, pažymėjo
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Amnestijos organizacijos pirmininkė. Ta
čiau su pasitenkinimu galima konstatuo
ti, kad pasaulio visuomenė dabar yra 
daug jautresnė žmogaus teisių pažeidi
mams ir žymiai energingiau remia visas
pastangas, kuriomis yra siekiama apsau
goti žmogaus teises bei laisves.

Registracijos Formą turi užpildyti visi, 
kurie norėtų dalyvauti Australijoje 1987 
gruodžio 19 — 1988 sausio 10 įvyksian
čiame VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
grese. Tai padės organizacinio komiteto 
planavimui ir suteikimui platesnės infor
macijos. Šios formos užpildymas nėra 
'Įsipareigojimas dalyvauti kongrese.

Kongrese dalyvaujantieji yra suskirs
tyti į keturias kategorijas: ATSTOVUS, 
DALYVIUS, BUVUSIUS ATSTOVUS ir 
TURISTUS. ATSTOVAI bus išrinkti 
vietinių PLJK komitetų atstovauti savo 
kraštus visoje kongreso veikloje, Studijų 
Dienose ir stovykloje. Numatytas mokes
tis, į kurį įeina pilnas išlaikymas kongre
so metu, įėjimas 'į visus kultūrinius, so
cialinius ir pramoginius kongreso paren
gimus ir visas transportas, nuo atvykimo 
į Australiją iki išvykimo namo, yra 
$A880. DALYVIAIS gali būti visi kiti as
menys tarp 16 ir 35 metų amžiaus. Jiems 
kainuos $A800. Į tai įeina viskas ką gau
na ATSTOVAI, išskyrus dalyvavimą Stu
dijų Dienose, kurių metu jie keliaus au
tobusu iš Sydnėjaus per Canberrą į Ade
laidę. BUVĘ ATSTOVAI (anksčiau buvu
sių kongresų) už maždaug $A100 galės 
dalyvauti Sydėjuje kongreso atidarymo 
metu vykstančiame savo suvažiavime ir 
kongreso parengimuose. Kitos kelionės 
ekskursijos ir pragyvenimas pagal pa
geidavimą. TURISTAI gali dalyvauti pa
sirinktuose kongreso parengimuose, o taip 
pat pakeliauti po Australiją. Kaina pri
klausys nuo pasirinkimo. Daugiau infor
macijos galima gauti kreipiantis čia pa
duodamu adresu.

EKSKURSIJOS bus organizuojamos i

dvi įdomias Australijos vietoves: Great 
Barrier Reef ir Ayers Rock. Australijos 
tropikuose esantis The Great Barrier 
Reef yra pasaulyje didžiausias koralų ri
fas su šimitais tropikinių salų. Septynios 
dienos prabangaus gyvenimo maždaug 
$A600. Ayers Rock yra pasaulyje didžiau
sias monolitas, esąs pačiame Australijos 
viduryje. Savaitės ekskursija kainuotų 
maždaug $A400. Vienos dienos ekskursi
jos bus organizuojamos pagrindiniuose 
kongreso miestuose ir kainuos apie $A40.
APSIGYVENIMAS viešbučiuose kainuo

ja nuo $A30 iki 50 į dieną (po du į kam
barį) asmeniui prabangiuose viešbučiuo
se.

KELIAVIMAS. Skridimas į Australiją 
ir atgal bus organizuojamas prieinamo
mis kainomis per Australijos oro liniją 
QANTAS, o viduje per AUSTRALIAN 
AIRLINES, kurios abi yra oficialios kon
greso oro linijos. Viduje skraidyti galima 
iš anksto nusipirkti AIRPASS bilietą už 
$A500-800, priklausomai kiek toli norima 
skristi. Keturiolikos dienų geležinkelio bi
lietas kainuoja $A290, o tiek pat dienų ne 
ribotas keliavimas autobusu kainuoja tik 
$A250.

Visos čia išvardintos galimybės yra šių 
dienų kainomis. Ateityje jos gali svyruo
ti maždaug 10 proc.

1988 metais Australija švęs 200 metų 
sukaktuves nuo pirmųjų baltųjų įsikūri
mo. Kviečiame viso pasaulio lietuvius at
vykti į VI Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą, ir ta pačia proga pamatyti 
nuošaliausią pasaulio kontinentą — AUS
TRALIJĄ!

Prof. dr. William Unban (Monmouth 
College, JAV) — Kryžiuočių ordinas ir 
Lietuvos krikštas.

Prof. dr. Kaspar Elm (Berlyno Laisva
sis u-tas) — Religiniai ordinai ir Lietu
vos krikštas (XIII ir XIV šimtm.).

Prof. dr. Paulius Rabikauskas, S.I. 
(Apaštališkas u-tas, Roma) — Žemaitijos 
krikštas.

Dr. Tadeusz Krahel (Katalikų Teologi
nė Akademija, Varšuva) — Pirmoji baž
nytinė organizacija Lietuvoje.

Prof. dr. Michael Giedroyc (Oxfordo 
u-tas, Britanija) — Lietuvos alternatyvos 
Krėvos išvakarėse.

Prof. dr. Tore Nyberg (Odensės u-tas, 
Danija) — Skandinavija ir Lietuva krikš
to laikotarpyje.

Kad palengvinus studentams dalyvauti 
šiame seminare, bus duodamos stipendi
jos: atvykstantiems iš užsienio — 20 sti
pendijų po 400.000 itališkų lirų, o gyve
nantiems Italijoje — 10 stipendijų po 
200.000 lirų.

Norintieji dalyvauti ir gauti stipendi
ją turi paduoti prašymą, pridedant uni
versiteto profesoriaus rekomendaciją, 
šiuo adresu:

Prof. dr. Raffaele Farina, 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche,

Piazza Pio XII, 10

00120 CITTA DEL VATICANO.

Lietuvoje
Pagerbta rašyt. I. Simonaitytė

Sausio 22 d. Vilniaus Akademinio dra
mos teatro salėje įvyko iškilmingas rašy
tojos Ievos Simonaitytės gimimo 90 m. 
minėjimas. Pagerbti jos atminimą susi
rinko kultūros, meno, mokslo veikėjai, 
darbo kolektyvų atstovai, jaunimas.

Rožės nebūtinos
Vladas Gimbutas iš Tauragės „Tiesoje" 

rašė:
— „Tiesos“’ 279-ajame numeryje per

skaitęs straipsnį „Per du mėnesius atsi
kanda u Amerikos" pasipiktinau: ar ne 
per daug gailesčio ir užuojautos reiškia
ma Sakalauskams, ar ne per dideliais 
vargšais jie vaizduojami?

—■ Iš straipsnio matome, kad Pranciš
kui ir Teresei Sakalauskams Lietuvoje 
gyventi nebuvo blogai, bet „ateitį matė 
jie tik Amerikoje“. Todėl atsisakė visko, 
ką turėjo čia, P. Sakalauskas padėjo ant 
stalo TSKP nario bilietą ir išvyko.

— Atsikandę Amerikos, jie grįžo i Lie
tuva kaip iš gastrolių. Ir — ką sau ma
note! — prakaitu nepelnytos laimės ieš
kotoją pasitiko išskėstomis rankomis, kaip 
kokį didvyrį. Ar tai normalu?

— Toks dėmesys skrajūnams, kurie bu
vo išsižadėję Tėvynės, erzina ne tik ma
ne. Būtų mano valia — Sakalauskams ge
riausiu atveju pasiūlyčiau kambarį ben
drabutyje, o butą tegauna bendra tvarka.

Geriausi sportininkai
Praėjusiais metais Lietuvoje geriausiais 

sportininkais pripažinti: 1. A. Sabonis 
(krepšinis), 2. V. Chomičius (krepšinis), 
3. R. Ubartas (lengvoji atletika), 4. R. 
Kurtinaitis (krepšinis), 5. G. Umaras 
(dviratininkas), 6. V. Cesiūnaitė (akade
minis irklavimas), 7. S. Jovaiša (krepši
nis,), 8. J. Romanovas (dviratininkas), 9. 
R. Udrakis (žirginis sportas), 10. V. Ki
dykas (lengvoji atletika).

MIRĖ KUN. J. JPLUKYS

Sausio 17 d. Veisiejuose, Vilkaviškio 
vyskupijoje, buvo palaidotas kun. Juozas 
Plukys. Kunigu įšventintas 1952 m., buvo 
ligonis.

MIRĖ KUN. J. BULIAUSKAS

Sausio 18 d. mirė Linkuvos, Panevėžio 
vyskupijoje, altaristas kun. Jonas Bu- 
liauskas, 77 m. Kunigu įšventintas 1934 
m.
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VASARIO 16 LONDONE I
I g

Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas Londone i
prasidės vasario 15 d., sekmadienį, 11 vai. ryto, Šv. Kazimiero

| bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą. 1
| Po pamaldų priėmimas bažnyčios svetainėje.

Tą pačią dieną, 2.30 vai. p.p., BISHOPSGATE INSTI
TUTE salėje, 230 Bishopsgate, įvyks šventei skiriamas kon-

5 certas. f
Bishopsgate Institute salė yra netoli Liverpool Street po- g 

i žeminių traukinių stoties. =
1 ■ • 1

Koncerto programą atliks DBLS-gos Kultūrinės komisijos g

įsteigtas ansamblis, sudarytas iš „Harmonijos“ dainininkų, 
„Lietuvos“ jaunimo šokėjų ir kitų lietuviškos dainos ir muzi-'~ 

g kos mėgėjų, gyvenančių vidurio ir pietų Anglijos apylinkėse.
Programoje dalyvaus žinoma Londono aktorė Živilė Šleky- 

tė-Roche. Ansamblis atliks tautinių šokių, liaudies dainų ir 
muzikos montažą.

Visi Londono ir apylinkės lietuviai kviečiami minėjime 
dalyvauti. 1

Vasario 16-tą, pirmadienį, 7.30 v. vak., Lietuvių Namuose 
rengiamas oficialus svečių priėmimas, į kurį kviečiami' visi 
lietuviai.

RlllllllltlIlIlIlIltlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIHIlIlIimilllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllČ

1



EUROPOS LIETUVIS 1981 m. vasario 5 <1. Nr. € Uty, 
” 1

A.A. Dr. K. Aujievičius
„Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Liūdnų ir skaudų skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo aukų kapai;
Diena į dienų tiek jų atranda".

Maironis

Dr. Kostas Augevičius mirė 4 sausio 
1987 m. Šveicarijoje, Unteraegeri, Adel
heid Sanatorijoje.

Jo gyvybė užgeso, bet kiek neišsipil
džiusių troškimų, nenuveiktų bei neuž
baigtų darbų dar liko šiapus. Niekas iš 
mūsų nežino mums skirtos valandos ir 
jos nežinant retas sugeba viską supla
nuoti ir įvykdyti. Velionio jėgos išseko 
pamažu po daugelio pastangų jas susti
printi, atgaivinti. Jo sunkus pažeistos 
sveikatos kelias prasidėjo gana seniai. 
Jis nesiskųsdavo savo sunkiu likimu, bu
vo kantrus, pasiryžęs pasveikti. Nežiū
rint savo menkų jėgų, jis uoliai ir su at
sidavimu ligoniams atlikdavo gydytojo 
pareigas, dažnai užmiršdamas ir savo jė
gų ribas. Atsimenu, kad kartą, sulaukęs 
60 metų amžiaus, jis pasakė: „Ar tu pa
tikėsi, bet aš nemaniau, kad tokio am
žiaus sulauksiu“. Jam jau buvo tekę ne 
vieną sunkią krizę pergyventi. O vis dėl
to jis išgyveno dar vieną gerą dešimtme
tį ir net tapo sanatorijos šefu. Jis buvo 
tikrai savo gydytojo priesaikai ištikimas. 
Jam ligoniai buvo jo gyvenimo dalis. Pa
cientas nebuvo eilinis asmuo, kiekvieną 
jis pasitikdavo su dideliu atidumu ir no
ru padėti, pagydyti, ar bent palengvinti, 
nors pats buvo sunkus ligonis. Į medici
nos pasaulį jis įėjo tėvo pėdomis. Jis ja 
visą gyvenimą domėjosi, sekė jos pažan
gą-

Iki velionis turėjo palikti savo kraštą, 
jo gyvenimas, ypač jaunystės metai, buvo 
laimingi. Buvo sveikas, energingas ir vei
klus jaunuolis. Mokslą pradėjęs Kėdai
niuose, perėjo ir skautų eiles. Vėliau su 
tėvais persikėlė į Kauną ir baigė Aušros 
gimnaziją. Kaip gimnazijoje, taip ir uni
versitete sugebėjo turėti daug draugų. 
Priklausė vienai iš seniausių studentų 
korporacijai „Fraternitas Lituanica“, ku
rios kūrėjais ir vadovais buvo dr. Jonas 
Basanavičius, dr. generolas Nagevičius ir 
daugelis kitų žymių gydytojų. Neatsiliko 
ir sporte — laimėjęs net 100 m. bėgimo 
rekordą. Studentų subuvimus ir vakaro
nes praturtindavo savo dainavimu, nes 
buvo apdovanotas gražiu tenoro balsu. 
Dalyvavo ir universiteto chore, padėda

KALINIO MEMUARAI
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GORKIO KALĖJIME
Iš Gorkio geležinkelio stoties mus 

keliais voronokais nuvežė į labai di
delį Gorkio kalėjimą, čia, kruopščiai 
iškratę, paėmę daiktus į sandėlį, mus 
apgyvendino labai didelėje kameroje 
su žmogžudžiais, plėšikais, vagimis ir 
prievartautojais. Iš abiejų pusių me
talinės dviejų aukštų lovos. Kai mane 
čia apgyvendino, nebuvo nė vienos 
tuščios lovos, šiame kalėjime visiems 
kaliniams davė patalynę nesiaiškinda- 
mi kaip kituose kalėjimuose, kad 
tranzitu vežamiems kaliniams pataly
nė nepriklauso. (Pskovo ir Jaroslavlio 
kalėjimuose patalynės nedavė). Mais
tas Gorkio kalėjime buvo daug ge
resnis, negu Pskovo bei Jaroslavlio ka
lėjimuose.

Kameroje kaliniai virdavo arbatą, 
vadinamą čefiru, todėl būdavo labai 
daug dūmų. Dūmai labai aitrūs, nes 
arbatai virti kaip kurą naudojo lai
kraščius, knygas arba drabužius... 
Oras slogus, dusinantis. Lovų galuose 
buvo pririšti kalinių duonmaišiai, ku
riuose jie laikydavo duoną ir kitus 
būtiniausius reikmenis.

Prie kameros durų buvo unitazas. 
Jis buvo atviras. O nuo unitazo už 
penkių-šešių žingsnių stovėįjo didelis 
stalas, ant kurio kaliniai valgydavo. 
Kadangi kameroje kalinių buvo labai 
daug, tai vieni kaliniai prie stalo val
gydavo, o kiti tuo pat metu naudoda
vosi unitazu... Kartais priėjo tekdavo 
net pastovėti eilutėje... Galima įsivaiz
duoti, koks kameroje buvo oras!..

..Pasiruoškite į pirtį!“ — šaukė na- 
dziratelius. Visus kameros vyrus vedė 
ilgais koridoriais, laiptais aukštyn, 
žemyn. Priėjus pirties prieškambarį 
kalinys-pirtininkas padavė geležinius 
žiedus, ant kurių turėjome sukabinti 
savo apatinius drabužius ir atiduoti 
į vadinamą prožarką (karštą kamerą) 
išdeginimui, kad nebūtų parazitų.

Rūbij kaitinimo (deginimo) paprotį 
T. Sąjungoje buvo įvedęs Leninas re
voliucijos metais, kai visoje šalyje 
pradėjo siausti dėmėtoji šiltinė. Tada 

mas garsinti Lietuvos vardą su choro iš
vykom į Londoną, Hamburgą ir Prahą. 
Baigęs medicinos studijas 1942 metais, 
vedė savo kolegę Stasę Mackevičiūtę, 
dailininko Jono Mackevičiaus dukrą. 1943 
metais jiems gimė dukrelė Adriana. Ta
čiau nuo 1944 metų laimė nuo jo tartum 
nusisuko. Susirgo plaučiais, turėjo palik
ti savo kraštą. Per Vokietiją atsidūrė 
Šveicarijoje. Pradžioj gydėsi Davose. 
Kiek pagerėjęs, kurį laiką gyveno su 
šeima Roveredo kaimelyje. Sveikatai vėl 
pablogėjus, išvyko į Montanos sanatoriją 
ir vėliau persikėlė į Unteraegerį. Nežiū
rint rimto gydymosi bei sunkių operaci
jų, visai pasveikti nepavyko. Unteraege- 
rio sanatorijoje besigydydamas ir bedirb
damas, liko joje iki savo gyvenimo pabai
gos. Vienu laiku jautėsi tiek sustiprėjęs, 
kad pasiryžo su žmona išvykti „poveslu- 
vinėn kelionėn“, kurios negalėjo laiku dėl 
neramumų krašte ir po to sekusių nesėk
mių atlikti. Tačiau ir šį kartą jiems ne
pavyko. Išvakarėse tos taip ilgai lauktos, 
gražios kelionės, žmona staiga pasijuto 
blogai ir turėjo tuoj gulti ligoninėn, iš 
kurios jau negrįžo ir po dviejų savai
čių, 1972 m. birželio 29 d., mirė. Buvo pa
laidota Unteraegeryje, nors dirbo medici
nos srity ir gyveno Ciuriche. Taigi ir tą 
sunkų smūgį jam buvo lemta išgyventi.

Kostas buvo socialus, tolerantiškas ir 
darbštus gydytojas, toldėl buvo visų ger
biamas, mylimas ir vertinamas. To ra
maus, gražaus kalnų slėnio žmonės laikė 
jį savo žmogumi, nes per 30 metų išgy
ventų Unteraegeryje jie ne kartą pajuto 
jo rūpestingumą ir meilę pacientui bei 
artimui. Jam mirus, šalia šeimos ir drau
gų, jo liūdi ir visas miestelis. Jie dažnai 
jo pasiges, nes jis buvo 'įaugęs į jų ap
linką, tačiau širdyje buvo likęs tauriu 
lietuviu: ilgėdamasis savo krašto, domė- 
damsis jo gyvenimu, kultūra bei litera
tūra ir ypač laisvės kova.

Giliam liūdesy liko dukra Adriana su 
vaikaičiais Sandra ir Jonu (18 ir 14 me
tų), sesuo Irena Kaestli, su kuria jis 
ypatingai gražiai sugyveno. Jie abu la
bai rūpinosi motina, kuri jų geroj globoj 
net 95 metų amžiaus sulaukė (mirė 1985 
m. spalio 12 d.), ir Irenos sūnus Vytis, 
kuris irgi pasiges savo gerojo dėdės. Švei
carijos bendruomenė neteko gero uolaus 
ir dosnaus nario, kurį visados maloniai 
prisimins.

Kosto tėvas mirė 1953 metais Wilyje.

jis pasakęs: „Arba utėlės nugalės ko
munizmą, arba komunizmas — utė
les“. Ši „geneali“ jo mintis tebevyk
doma ir dabar kalėjimuose ir lageriuo
se. ..

Taigi apatinius rūbus sudėjome ant 
geležinių žiedų ir atidavėme pirtinin
kui. Jis mums davė geležinį žetonėlį, 
kad rūbai atiduoti į prožarką. Mazgo
tis po šiltu dušu mums leido gal 15- 
20 min. Nusiprausę išėjome per kitas 
duris ir stojome į eilę, kad gautume

Vladas Lapienis

apatinius drabužius. Atnešė juos karš
tus, o geležiniai žiedai buvo taip įkai
tinti, kad negalėjome jų nė į rankas 
paimti. Tačiau mums grąžino nebe 
tuos baltinius, kuriuos pridavėme. 
Didesnio ūgio kaliniai, gavę mažo 
ūgio kalinių baltinius, negalėjo jų ap
sivilkti ir turėjo eiti į kameras be bal
tinių.

Į politinius kalinius butavykai (kri
minaliniai) žiūrėjo su pagarba. Jų ata
manas (vadas) neleido manęs skriaus
ti.

Kai pabuvojau etapiniuose trauki
niuose. persiunčiamuose kalėjimuose, 
savo akimis pamačiau, kiek daug T. 
Sąjungoje yra kalinių, o ypač krimi
nalinių! Sovietinėje spaudoje retai te
rašoma apie žmogžudystes, apiplėši
mus, vagystes, išprievartavimus, tarsi 
jų būtų labai mažai. O dabar savo 
akimis pamačiau milžinišką kalinių ar
miją. Užtvindyta jais ištisi Rusijos 
plotai. Vien tik Gorkio kalėjime sakė 
esant per 10 tūkstančių. O juk tokių 
kalėjimų T. Sąjungoje yra daug!..

Būdamas laisvėje matydavau, kas 
yra ofišuojama garbės lentose, paro
dų salėse, kas skelbiama statistikos 
biuleteniuose, kas rašoma spaudoje, 
rodoma televizijos bei kino ekranuo
se; girdėdavau, kas kalbama per radi
ją. O dabar, būdamas už grotų, ben
draudamas su kaliniais išvydau kitą

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 
BAŽNYČIOS

PROVINCIJĄ

Vilniaus vyskupija, kuri 1987 m. minės 
savo amžiaus 600 metų sukaktį, šiuo metu 
pergyvena gal liūdniausią savo gyvenimo 
laikotarpį. Ji dabar yra be vyskupo, be 
katedros; Lietuvos sostinės vyskupija, 
Vatikano prielaida, priklauso kitos vals
tybės Bažnytinei provincijai. Okupacinės 
Sovietų Sąjungos valdžios iš pareigų nu
šalintas teisėtas apaštališkasis administra
torius vyskupas Julijonas Steponavičius 
vis dar tebėra ištremtas už vyskupijos ri
bų. Tuojau po II pasaulinio karo iš kata
likų valdžios atimta senoji istorinė arki- 
katedra-bazilika ligi šiol tebėra negrąžin
ta katalikų maldos reikalams ir yra nau
dojama kaip paveikslų galerija, o Šv. 
Kazimiero bažnyčia — dar blogiau — pa
versta ateistiniu muziejum. Tai ne tik 
skriauda, bet ir didelis tikinčiųjų įžeidi
mas. Tebėra iš katalikų atimtos ir buiti
nėmis patalpomis paverstos dešimtys baž
nyčių Vilniuje ir provincijoje.

Valstybinės priklausomybės požiūriu, 
šiaurinė ir vidurinė arkivyskupijos dalis 
dabar priklauso Sovietų Sąjungai (Lietu
vos ir Gudijos „respublikoms“), o pieti
nė dalis Lenkijos liaudies respublikai. 
Ypačiai bloga bažnyčių ir tikinčiųjų būk
lė yra sovietinės Gudijos administruoja
moje vyskupijos dalyje, kur didžioji dalis 
bažnyčių uždarytos, o negausios iš
likusios dar neuždarytos yra aptarnauja
mos labai mažo skaičiaus keliaujančių 
kunigų.

Bažnytinės administracijos požiūriu vi-

Gyvendamias Šveicarijoje, jis dar dirbo 
savo pamėgtoj profesijoj, bet netekimas 
savo krašto gana greit ir staigiai pakirto 
jo gyvybę.

Sanatorijos šefas, kalbėdamas per lai
dotuves, labai gražiai įvertino jo darbą 
ir sugebėjimus, pabrėždamas, kad jo gy
venimas didžia dalimi buvo skirtas medi
cinai. Šveicarijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas N. Prielaida tarė jautrų 
atsisveikinimo žodį bendruomenės vardu.

Mielas Kostai, tikriausiai ir Tau buvo 
sunku mus visus palikti, bet Tu turėjai 
stipriai įsisavintą religingumą, sugebėjai 
rasti gilesnę gyvenimo prasmę ir mes ti
kimės, kad po visų kančių Tau bus lem
ta džiaugtus amžinuoju džiaugsmu, kuris 
mums yra Aukščiausiojo pažadėtas.

M.

l pasaulį, pamačiau tai, kas slepiasi už 
tų garbės lentų, parodų bei oficialiai 
skelbiamų statistikos duomenų, už 
blizgančių stendų, už masinės infor
macijos priemonėmis skelbiamos in
formacijos plačiajai visuomenei, savo 
krašto liaudžiai.

Materialistinio amžiaus žmogų var
gina ir žudo ne tiek turtas ar jo sto
ka, kiek rūpestis juo. Tai materialis
tinio auklėjimo žymė, o taip pat ir 
bausmė. Dabartinis žmogus yra pa
žemintas visomis tomis materialinių 
vertybių kūrimo, gamybos pastango
mis, kurios nustelbia ir išstumia visas 
kitas.

Aprūpinti rytdienai medžiaginėmis 
vertybėmis tarnauja ir taupomosios 
kasos, paskolos lakštai, socialinis 
draudimas, privalomasis draudimas, 
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, 
draudimas nuo stichinių nelaimių, tur
to draudimas ir 1.1., net visa valsty
bės santvarka tam tikslui tarnauja. 
Bet ar žmogus dabar saugesnis ir la
biau aprūpintas? Anaiptol. Tikėjimą 
ir pasitikėjimą Dievo Apvaizda atme
tus, ateities netikrumas dar labiau 
graužia žmogaus širdį.

Egzistencijos centre turi stovėti ne 
daiktas, ne materija, bet mūsų asmuo, 
mūsų siela. Kai egzistencijos centre 
žmogus pastatė turtą ar daiktą, pats 
žmogus atsidūrė pakraštyje, pats pa
virto daiktu... Tai materialistinio 
žmogaus skaudus pralaimėjimas ir pa
žeminimas.

Kitas pažeminimas dabartiniam 
žmogui teko už jo proto puikybę.

Prancūzų darvinistas Du Boy-Rey- 
mond paviršutiniams mokslo entuzias
tams pasakė: „Vienašališkas mokslo 
vertinimas susiaurina protą ir įsprau
džia į siaurą akiratį, kurio pasėkoje 
lieka pigus realizmas“.

Lengvapėdiškai atmetus Kristaus 
apreikštas tiesas apie žmogaus kilmę 
ir jo gyvenimo prasmę, tiesas, kurias 
patikrino ir patvirtino tūkstantmetė 
žmonijos istorijos patirtis, vien dėl to, 
kad kitaip mokė Darvinas ar teigė 
Stalinas (!), lieka priimti kaip visaži- 

sa Vilniaus arkivyskupija, kaip viena iš 
5 Lenkijos metropolijų, vis dai’ priklauso 
Lenkijos Bažnytinei provincijai, kaip tai 
buvo 1925 m. nustatyta konkordatu tarp 
Vatikano ir Lenkijos vyriausybės. To nu
sistatymo Vatikanas nepakeitė nei karo 
ir pokario metais, kai Vilnius buvo su
grąžintas nepriklausomai Lietuvai ir kai 
minėtas konkordatas, Vilniaus atžvilgiu, 
neabejotinai neteko savo reikšmės.

Tačiau, savo ruožtu Vilniaus arkivysku
pijos lietuviškosios dalies priklausomybės 
klausimą Apaštališkasis Sostas palaips
niui sprendė Lietuvos naudai. Taip 1940. 
VII.19, nepaisant Londoniškės Lenkų vy
riausybės protesto, dar nepriklausomos 
Lietuvos vyriausybės pristatymu, Popie
žius vyskupą Mečislovą Rein’į pakėlė ar
kivyskupu ir ji paskyrė Vilniaus arkivys
kupo pavaduotoju, su teise perimti arki
vyskupijos administratoriaus pareigas, jei 
metropolitas R. Jalbžykovskis negalėtų 
atlikti savo pareigų. Greitai arkiv. M. 
Reinys šias pareigas ir perėmė. 1942.VI.18 
Šv. Sostas paskyrė arkiv. M. Reinį rezi
denciniu vyskupu (episeopus residentia- 
lis) Vilniuje, o 1945.VII.9, kai arkiv. R. 
Jalbžykovskis repatrijavo į Lenkijos L. 
R., arkiv. M. Reinys vėl pradėjo valdyti 
arkivyskupiją, kaip apaštališkasis admi
nistratorius, su reziduojančio vyskupo 
teisėmis bei titulu. Šis valdymas tęsėsi li
gi 1947.VI.12, kada arkiv. M. Reinys buvo 
okupantų suimtas ir išvežtas į Vladimiro 
kalėjimą, kur mirė kankinio mirtimi. 
Bet ir po jo valdytojai buvo lietuviai ku
nigai, įskaitant vyskupą K. Paltaroką 
(žr. V-l d., 185-191 psl.).

1957 m. šv. Sostas Vilniaus arkivysku
pijos administratorium paskyrė vyskupą 
Julijoną Steponavičių, kilusjį iš Vilnijos. 
Kai 1961 m. jis buvo okupacinės valdžios 
ištremtas už savo vyskupijos ribų, arki
vyskupiją valdo lietuvių tautybės kuni
gai — kapituliniai vikarai.

šiuo metų Vilniaus arkivyskupijos lie
tuviškoji dalis faktiškai neturi bet kurių 
ryšių su Lenkija, su Lenkijai atitekusia 
pietine Vilniaus arkivyskupijos dalimi. 
Vilniaus arkivyskupijos lietuviškosios da
lies valdytojas (kapitulinis vikaras) yra 
pilnateisis Lietuvos vyskupų (ne Lenki
jos, kaip buvo anksčiau) konferencijos 
narys. Atrodo, kad nėra formalių kliūčių 
Vilniaus arkivyskupijos šiaurinei daliai

nančią išmintį, blūdą, kurį jau dabar 
gabena į makulatūrą. Tai žmogaus 
pažeminimas, o taip pat Dievo baus-
mė už žmogaus proto puikybę.

Kodėl tiek daug kalinių? Ogi todėl, 
kad dabartinio žmogaus skurdas ir be
jėgiškumas labiausiai pasireiškia do
rovės srityje, nes sužeistas ir sužalotas 
pats žmogaus orumo centras — siela. 
To skurdo mastas aiškiausiai matosi 
sėdint už grotų.

Baisiausi nusikaltimai — tai žmog
žudystės ir plėšikavimas. Tai tarsi ma
ras. Jo aukos randamos po nakties 
gatvėse ar namuose, ši „epidemija“ 
kalba apie didelį žmogaus nuvertini
mą. Kiek daug etapiniuose traukiniuo
se ar persiunčiamuose kalėjimuose te
ko sutikti šios rūšies kalinių!

Kita epideminio pobūdžio dvasios 
liga — vagystės. Net ir saugumo kalė
jimo prižiūrėtojai nekartą man sakė: 
nevažiuok į lagerį su geresniais drabu
žiais, nes traukiniuose ar persiunčia
muose kalėjimuose vis tiek tave ap
vogs. Sakykite, kokiais laikais ir ko
kioje valstybėje yra buvę tiek vagių 
ir vagysčių, kaip mūsų šviesiaisiais, 
didingais išvaduoto žmogaus garbės 
laikais?.. Ir kaip tą skaudžiai gėdingą 
reiškinį suderinti su dabartinio žmo
gaus didybės ir garbės manija?

Masinį pobūdį turi ir kitos mūsų gy
venimo negerovės — alkoholizmas ir 
ištvirkimas. (...)

Didžiulį pulką kalinių surikiavo 
Gorkio kalėjimo kieme. Konvojaus 
viršininkas perspėjo kalinius, kokių 
priemonių bus imtasi prieš tuos, ku
rie bandys išeiti iš rikiuotės. Atsidarė 
milžiniški geležiniai Gorkio kalėjimo 
vartai, ir iš visų pusių apsupti ginkluo
tų sargybinių ir vilkšunių per bėgius 
ėjome prie vagonų kaliniams vežti. 
Susėdus, traukinys pajudėjo Mordovi
jos kryptimi. Čia vėl kaliniai perka iš 
konvojininkų arbatą. Jie moka karei
viams po 5 rb. už 50 gr. arbatos pake
lį, kuris parduotuvėse kainuoja tik 38 
kap. Argi tai nėra kalinių apiplėši
mas? Ir kaip tokią prekybą suderinti 
su sovietiniais įstatymais? Nors kali
niam pinigai turėti draudžiama, nors 
kalėjime daromos kratos, bet kaliniai 
pinigus vis dėlto nuslepia...

Bus daugiau
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Sąjungos buvo nustatyta rytinėj 
siena. Šia sutartimi Vilnius it 
liko už Lenkijos sienų. Visas! 
kraštas, lygiai kaip ir kitos Ld

'O

grįžti į Lietuvos Bažnytinę provincijį 
de jure.

Taip pat nėra ir politinių kliūčių. # L 
VIII.16 sutartimi tarp Lenkijos L.R. it' 
vietų 
kijos 
sritis 
niaus 
jos valdytos rytinės sritys, I ir II p/' 
linių karų laikotarpyje, buvo Sovietųj 
jungos užimtos, kuri jas prijungė į 
Lietuvos. Gudijos ir Ukrainos respubf 
Tokia padėtis tęsiasi nuo 1945 m. * 

Tačiau, nežiūrint į minėtą faktiną, 
dėtį, Vilniaus arkivyskupijos lietuviu 
sios dalies pripažinimo Lietuvos Baltį, 
nės provincijos sudėtine dalimi klausi 
vis dar uždelsiamas. Dažnai kartoja 
kad Vilniaus arkivyskupijos, o taip į 
ir visos Vilnijos klausimas, ypač tarp?1 
tinės teisės, o taip pat ir ApaštaliSr 
Sosto atžvilgiu, vis dar esąs labai kį 
pūkuotas. Tačiau tokie teigimai nėr 
apriboti išimtinos Apaštališkojo &. 5gii 
teisės Bažnytinės administracijos reik; 
formaliai tvarkyti savo nuožiūra, pr 
poreikius tikinčiųjų, gyvenančių to arP 
to Bažnytinės administracijos v'erC 
ribose.

a' 
Vilniaus arkivyskupijos lietuviškoj 

dalies atžvilgiu sprendimas priklauso j 
tiktai nuo Apaštališkojo Sosto. Toks E 
cedentas, esmėje panašus į Vilniaus aįį, 
vyskupijos lietuviškosios dalies reikj 
įvyko 1972 m., kai Apaštališkasis Sosj 
Rytų ir Vakarų Vokietijų vyriausyfe 
atsisakius visų teisių į Vokietijos rytiL 
žemes, atitekusias Lenkijai (tai visiį_ 
identiška kaip įvyko anksčiau mūsų nū 
ta 1945 m. sutartimi tarp Sovietų Sąjį
gos ir Lenkijos L.R.) reorganizavo baŽĮ 
tinę administraciją tose žemėse, priį 
riant prie Lenkijos Bažnytinės pro vi; 
jos Varmijos bei kitų vokiečių vyskujį 
plotus, prieš tai priklausiusius Vokietį 
Bažnytinei provincijai. kl

Šia proga verta prisiminti, kad 1925įtą 
kai konkordatu tarp Lenkijos ir Vatikįki 
Vilnius ir jo sritis buvo įjungta į Lesje 
jos Bažnytinę provinciją, nebuvo kreijbs 
ma dėmesio į tai, kad Vilnius nuo anve 
buvo sena Lietuvos sostinė, tiktai 1 
m. Lenkijos smurtu bei apgaule jos g; 
grobta. Taigi teisiškai Vilnius peikiate 
ne Lenkijai, bet Lietuvai. 1925 m. konkjsu 
datas tada rėmėsi faktina padėtimi, pįiš: 
šingai teisinei padėčiai. n£

Šiuo metu pasaulio valstybės, įskaitįsv 
pačią Lenkiją, nebelaiko Vilniaus LenĮbs 
jos miestu. Tačiau Vatikano teisiniu tsa 
žiūriu, Vilniaus arkivyskupija, kartu ii° 
Lomžos ir Pinsko vyskupijomis, formajkl 
vis dar sudaro atskirą Lenkijos BažnjTl 
nę provinciją, nors faktiškai tai netisu 
reikšmės. Vilniaus arkivyskupijos valįsk 
tojas, reziduojąs Lietuvos sostinėje Vir< 
niuje, dabar neturi bet kurių pretenzijų? 
pietinę (lenkiškąją) arkivyskupijos dtkl 
dabar valdomą atskiro apaštališkojo į 
mistratoriaus — vyskupo, reziduojant kl 
Balstogėje. H

Bet sovietinėje Gudijos respublikoje 1 ba 
siradusios Vilniaus arkivyskupijos pat,A 
pijos, pagal okupacinės Sovietų Rusi) tu 
valdžios patvarkymus, negali priklaus) jot 
nei šiaurinės arkivyskupijos dalies (Liti kl 
vos), nei pietinės (Lenkijos) žemėse reį ba 
duojantiems valdytojams. O logiškai gi ba 
vejant, kol dar neįsteigta atskira Gudiį 
vyskupija, bent jau šiaurės rytų G ūdiji ba 
esančios bažnyčios turėtų būti Vilniiį ba 
reziduojančio arkivyskupijos valdytį Pa 
(dabar kapitulinio vikaro) administrii ke 
jamos. ve

Netenka abejoti, kad Vilniaus arkiv) su 
kupijos šiaurinės dalies priklausomyt ka 
Lietuvai klausimas, kaip matome, yra!ve 
faktiškas, o tik formalus. Vienok ši ft 
mali padėtis neretai drumsčia lietuvių) v° 
lenkų santykius. Užtat šio klausimo f sa: 
sprendimas Lietuvos Bažnytinės provi lę 
cijos naudai (kad Vatikanas legalizuci 171 
esamą padėtį) nepadarytų skriaudos U 301 
kijai, o tačiau sudarytų sąlygas artimi Pa 
niam abiejų krikščioniškų tautų bendf n>l 
vimui. lyf

Vilniaus arkivyskupijos istoriją ir į nel 
bažnyčių aprašymus mes išleidžia? lal 
dviem knygom. 1985 m. išleistoje I kr be 
goję — dalyje buvo pateikta trumpa vi klc 
kupijos istorija ir apie 40 Vilniaus miei siū 
ii- priemiesčių bažnyčių bei ryškesni:? Vi: 
religinių paminklų aprašymai, šioje kr 1 
gos dalyje, kuri skirta Vilniaus provi# ral 
jos bažnyčioms, mes vėl skiriame nen AF 
ža vietos iškėlimui priežasčių bei apl slr 
kybių, dėl kurių didžioji šios istorinį Pal 
Lietuvos sostinės vyskupijos dalis bw‘ klc 
suslavinta, kai Lietuva neteko slavų na za£ 
dai gal pusės savo narių. Dėl to reik: I 
žinoma, pirmiausia kaltinti ano meto L: bo 

lyg
(Nukelta į 3 psl.)
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J. KOKšTAS

BALTIŠKOJI DRAUGIJA VOKIETIJOJE
Į Vokiškai ji vadinama Baltische Gesell- vokiečių spaudą. Akivaizdu, jog Baltiško-

i
chaft in Deutschland. Joje yra susibūrę 
okiečiai, kuriems artimos Pabaltijo tau- 
os ir kurie nori angažuotis Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos reikalui kartu su lietu- 
'įviais, latviais bei estais, gyvenančiais vi- 

rką pirma Vokietijoje arba ir bet kuriame 
Irtame krašte. Tarp vokiečių narių yra 

ek kilusių iš Pabaltijo kraštų, tiek karo 
r pokario metais susipažinusių su tomis 
alimis, tiek ir tokių, kurie, nors niekad 
ebuvę, jaučia tiems kraštams simpatijų.
Baltiškoji draugija nori informuoti vo

kiečių visuomenę apie Pabaltijo tautas, 
3Tji! kultūras, apie tų kraštų istorinę raidą 

ir dabartinę padėtį. Ji savo uždaviniu 
5 taip pat laiko kultūrinių ryšių skatinimą 
, ir tarptautinį susiartinimą tiek organiza
cinėje plotmėje, tiek per asmeninius ry

šius.
Baltiškoji draugija visų pirma yra kul

tūrinė organizacija. Ji kiekvienais metais 
rengia kultūrinį savaitgalį, kuris įvyksta 
rudenį Luneburge. Baltiškoji draugija 
taip pat yra surengusi baltų kultūros die
nas su parodomis ir koncertais didžiuo
siuose Vokietijos miestuose bei Zueriche. 
šias kultūros dienas ruošiant, ypač daug 
pasidarbavo lietuviškoji sekcija: Valteris 
Banaitis, prof. dr. Hermann-Josef Dah
men ir dr. Povilas Rėklaitis. Ketinama 

(ateinančių metų pirmoje pusėje suruošti 
s studijų savaitgalį Augsburge.

Baltiškoji draugija leidžia savo perio-

ji draugija yra išskirtinės reikšmės, nes 
per ją mūsų reikalus iškelia ir už mūsų 
reikalus Vokietijoje kalba patys vokie
čiai. Kad naudinga visų trijų Pabaltijo 
kraštų reikalą kelti bendrai, irgi turbūt 
neabejotina.

Baltiškoji draugija įsiteigta 1955. Jos 
organizacinė sąranga tuo būdinga, kad 
draugija susideda iš trijų sekcijų (Verei- 
nigungen): estų-vokiečių, latvių-vokie-
čių ir lietuvių-vokiečių. Steigėjai manė, 
kad svarbu pabrėžti abipusius ryšius tarp 
kiekvieno atskiro krašto ir su juo ryšius 
turinčių vokiečių. Praktika tačiau paro
dė, kad yra tik viena bendra Baltiškosios 
draugijos veikla, gi sekcijos atskirai 
sireiškia. Kiekviena sekcija tačiau
pagal statutą po atskirą valdybą su dviem 
pirmininkais — vienu vokiečiu 
pabalt iečių. Lietuvių-vokiečių 
pirmininkai šiuo metu yra prof. dr. Her
mann-Josef Dahmen ir dr. Jonas Norkai- 
tis. Prieš dr. Norkaitiį pirmininkais yra 
buvę adv. Juozas Bataitis .ir dr. Alber
tas Gerutis. Pastarasis vėliau tapo išrink
tas garbės prezidiumo nariu. Baltiškosios 
draugijos bendro prezidiumo pirmininku 
šiuo metu yra dr. Olgred Aule, Muenche- 
ne gyvenantis estas.

Baltiškosios draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos sekantis susirinkimas kartu su 
naujos valdybos rinkimais įvyks Huetten- 
felde 1987 vasario 15 (sekmadienį) 10.30 
vai. Pater A. Delp centre. Laukiama gau
saus dialyvavimo tiek narių, tiek ir pri
jaučiančių asmenų, kurie gal taps nariais. 
Būtų labai gera, kad mūsų sekcija taptų 
gausesnė.

Stalino teroras
KODĖL PRIEŠ 50 METŲ STALINAS PRADĖJO DIDŽIUOSIUS VALYMUS 
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TISCHEM LEBEN, kuris išeina keturis 
kartus 'į metus. Leidinys randa susidomė
jimo ir už draugijos ribų ir duoda gali
mybę informuoti apie Pabaltijo proble
mas tiek įtakingesni u s sluoksnius, tiek

ne
turi

r vienu 
sekcijos

džiosios prancūzų revoliucijos 
(1789), negalima palyginti su 
žiaurumais, kurie įvyko čistkos 
Teroras,

l 1LNIAUS ARKIVYSKUPUOS 
PROVINCIJOS BAZNYf IOS

Stalino žiau- 
neprasidėjo 
metu, jos 

buvo taikin-

privedė prie

(VLB VI)

SJkaiiyiojii ta&kai
PATIKSLINIMAS

1986 m. gruodžio 15 d. Škotijos lietuvių 
klubo valdyba buvo sušaukusi nepapras
tą susirinkimą klubo patalpose. Susirin
kimo tikslas buvo sušaukti visų škotijo-

15 i
ka
en je esamų draugijų ir organizacijų valdy- 
jij bas bendram posėdžiui ir 
rni '

1!
s
lai
nk :
P1

duoti klubo
veiklos pranešimą.

i Klubo pirm. J. Bliūdžius pasveikino 
■gausiai susirinkusių valdybų narius ir de
legatus ir padarė pranešimą, kodėl buvo 
sušauktas tas specialus susirinkimas, nes, 
išskyrus klubo valdybą, kitos draugijos 
nežinojo. Pirm. J. Bliūdžius plačiai nu
švietė klubo veiklą. Škotijos lietuvių klu
bas oficialiai buvo atidarytas 1979 m. va-

liti 
en - — —----- .... . -
j į sario 10 d., prieš atidarant klubas neturė- 
j jo jokių sutaupų, buvo sunki pradžia ir 
jai klubo valdyba kreipėsi į Bradfordo „VY

TIS“ klubą paramos. Bradfordo klubas 
etl I su mielu noru sutiko duoti 3000 sv. pa

skolą trim metams. Gavus paskolą, buvo 
įrengtas baras. Darbus atliko K. Savonis 
už mažą atlyginimą, padedant keletai 

di klubo narių.
i i Klubas padarė didelę pažangą, dirbant 
ani klubo valdybai ir kitiems nariams, ir per 

11 mėnesių buvo grąžinta paskola su la
bai mažu procentu. Už tai didelė padėka 
„VYTIS“ klubui. Klubo valdyba per me-

:nj

alt
V

ciji

buvo pridėta 50 proc. prie jo prašomos 
sumos. Jis tuo buvo patenkintas.

Įsikūrus naujam Škotijos lietuvių klu
bui, pagal vietinės valdžios potvarkius, 
reikėjo paruošti atitinkamus klubo nuo
status. Prie to darbo buvo ir K. Savonis, 
nes tuo metu jis ėjo klubo kasininko pa
reigas. Pagal naujus nuostatus reikėjo 
kiekvienam, norinčiam būti klubo nariu, 
užpildyti atitinkamą formą, bet K. Savo
nis neįvertino savo paties darbo ir nuo
statų, kurie turėjo būti patvirtinti vie
tinės valdžios.

Toliau K. Savonis rašo, kad klubo val
dyba padarė nutarimą, jog visi klubo 
valdybos nariai dirbtų be jokio atlygini
mo. K. Savonis prasilenkia su tikrove. 
Per metinius klubo susirinkimus buvo 
renkama valdyba, kuri sutikdavo dirb
ti nemokamai, o ne klubo valdybos nu
tarimu. Toliau K. Savonis savo prane
šime rašo, kad K. Blūdžiūvienė skundžia
si dirbusi 7 metus be jokio atlyginimo ir 
be jokios padėkos. K. Bliūdžiūvienė pa
reiškė, kad 
riai dirba 
atlyginimo

Taip pat
3 atstovai išrinkti šiais metais vykti ; 
Australiją, 'į jaunimo kongresą, atstovauti 
Škotijos lietuvius. Mano žiniomis, tie 
jaunuoliai yra išrinkti atstovauti ne tik 
Škotijos lietuvius, bet D. Britanijos lie
tuvių jaunimą. K. Savonis sako, kad klu
bas neduos tiems jaunuoliams paramos. 
Klubo valdyba sakė, jeigu neatsiras sa-

visa valdyba ir kiti klubo na- 
ir aptarnauja klubą be jokio 
ir padėkos.
K. Savonis pabrėžia, jog yra

1936-38 metų periodas Rusijos istorijo
je žinomas kaip didelių pasikeitimų laiko
tarpis, kuris sukrėtė visą Sovietų Sąjun
gą. Šitas periodas dar dažnai vadinamas 
didžiosios „čistkos" periodu, kadangi ru
siškas žodis „čistka" reiškia valymą, šva- 
rinimą. Vienas iš žymiausiųjų ir įspūdin- 
giausiųjų įvykių šio amžiaus istorijoje 
yra laikomas Stalino galutinis įsiviešpa
tavimas Rusijoje, kuris yra susijęs su 
tais įvykiais.

Terorą, kuris buvo praktikuojamas di- 
metu 

Stalino 
metu,

susijęs su pirmąja Prancūzijos 
revoliucija buvo maždaug tokio dydžio, 
kurį rusų komunistai praktikavo pirmai
siais metais po 1917m. revoliucinių įvykių 
Rusijoje. Tuo būdu jakobinai ir Dzeržins
kio saugumo policija Čeką turėjo daug 
ko bendro. Taip pat ir Robespjeras turi 
daug ko bendro su Leninu, 
riosios žmonių skerdynės 
krizių, karo ar revoliucijos 
įvyko tada, kada Rusija jau 
gose būties sąlygose.

Oficialusis akstinas, kuris
valymų procedūros, buvo politbiuro nario 
ir Leningrado Kompartijos viršininko S. 
Kirovo nužudymas 1934 m. gruodžio 1 d. 
Leningrade. Kirovas buvo nušautas tris
dešimtmečio Leonido Nikolajevo, kuris 
prieš trumpą laiką buvo išmestas iš parti
jos ir šiuo savo poelgiu norėjo parodyti 
savo nepasitenkinimą. Dabar, dėka Chru
ščiovo slaptosios kalbos, pasakytos XX 
Kompartijos kongrese, yra žinoma, kad 
Kirovas buvo nužudytas Stalino įsaky
mu, artimai tarpininkaujant Jagodai. Žu
dikas galėjo be jokių sunkumų patekti į 
Smolnio pastatą, kuriame buvo Kirovo 
būstinė. Koridoriuje prie Kirovo kabine
to nebuvę jokio sargybinio. Yra žinoma, 
kad Stalinas po atentato su keliais arti
mais bendradarbiais nuvyko į Leningradą 
ir vadovavo pirmiesiems tardymams. Ki
rovo kūnas <po dviejų dienų pervežtas į 
Maskvą ir (pašarvotas Profsąjungų rūmų 
didžiojoje salėje. Stalinas, grįžęs iš Le
ningrado į Maskvą, visą kelią nuo Balta
rusijos stoties iki Profsąjungos rūmų ėjo 
pėsčias paskui patranką, kurią traukė še
ši arkliai. Ant jos lafeto gulėjo atviras 
karstas su Kirovo kūnu. Pasak stebėtojų, 
Stalinas ėjo nulenkęs galvą, dešinę ranką 
įsikišęs į pilką kareiviško palto kišenę, 
tylėdamas, savo ilgais batais trypdamas 
Maskvos grindinį, lyg kam grasindamas. 
Iš tolokai atsilikę, lyg kiek išsi
gandę, ėjo keletas politbiuro narių. Visur 
ant stogų matėsi uniformuoti milicinin
kai, gatvės namų languose sėdėjo saugu
miečiai odiniuose paltuose.

Stalinas tomis dienomis pasirašė spe
cialų įsaką, pagal kurį politinių kalinių 
baudžiamasis procesas buvo pagreitintas: 
visas tardymas prieš teismo procedūrą

turėjo baigtis per 10 dienų, kaltinamasis 
raštas suimtajam asmeniui įteikiamas 24 
valandas prieš teismo posėdį. Po tokių 
teismo nuosprendžių, nebuvo galima 
kreiptis į apeliacinį teismą ir mirties 
bausmė būdavo dažniausiai įvykdoma. 
Nikolajevas buvo nuteistas mirties baus
me ir 29 gruodžio sušaudytas. Nikolajevo 
bendrininkas buvo suimtas Zaporožėj, 
iš pradžių kalinamas viename koncentra
cijos lageryje, o 1937 m. sušaudytas. Le
ningrade tomis dienomis įvykdyti gausūs 
sušaudymai ir tūkstančiai žmonių išga
benti į koncentracijos lagerius.

Sakoma, kad Stalinas susidorojęs su 
Kirovu dėl to, kad 1934 m. pradžioje įvy
kusiame XVII Kompartijos kongrese jis 
pasireiškė kaip Stalino varžovas. Kon
greso posėdžių metu susidarė sąjūdis, ku
ris norėjo Staliną pakeisti Kirovu. Kiro
vas buvo geras kalbėtojas ir imponavo 
partijos delegatams, pasirodė lyg ir pra
našesnis. Stalinas beišrenkamas tik cen- 
tralinio komiteto sekretorium, o ne gene
raliniu sekretorium, kaip ankstesniuose 
kongresuose. Tuo Kirovas pagerino savo 
poziciją: šalia Stalino, Kaganovičiaus ir 
Ždanovo buvo išrinktas CK sekretorium. 
Galima teigti, kad po to partijos kongre
so Stalino galia tapo gerokai apkarpyta.

Stalinas mato jam kiek nepalankią po
litinę padėtį ir elgiasi gana taktiškai, pa
sielgia diplomatiškai, kaip ir anksčiau 
panašiose situacijose. Kai Stalinui sie
kiant savo tiksli! susidarydavo kliūtys, jis 
prisilaikydavo nuolaidumo, bet slaptai 
planuodavo sunaikinimą savo oponentų. 
Po XVII partijos kongreso buvo paleng
vinta valstiečių padėtis, o taip pat suma
žėjo kontrolė armijoje. Be to, 1934 m. lie
pos 10 d. įsaku panaikinta GPU, jos funk
cijos perėjo NKVD žinion.

Pirmuoju NKVD komisaru 1934 m. va
sarą tampa Henrikas Jagoda. Jo pirmta
kas Menšinskis tų metų gegužės mėnesį 
mirė. Dabar irgi žinoma, kad Menšinskis 
nemirė normalia mirtim. Jagoda jau 
nuo 1920 m. tarnavo saugume ir buvo se
nas Stalino pažįstamas, nusipelnęs kaip 
Gulago viršininkas kasant kanalus.

Bus daugiau

(Atkelta iš 2 psl.)
tuvos valdovus, didikus, bajorus žemval
džius, kurie, ypač po Liublino unijos su 
Lenkija ir vėliau, atsisakė savo kalbos ir 
patys nutautėdami, nesistengė puoselėti 
lietuviškų kultūrą. Tačiau greta jų, lie
tuvių nutautinimui yra nemaža pasidar
bavęs ir nemažas skaičius lenkų bei nu
tautusių lietuvių dvasininkų ir ypatingai 
šovinistinė Vilniaus vyskupijos kurija.

II dalyje pateikiame 82 bažnyčių bei 
parapijų veiklos aprašymus, aprašome ar 
bent trumpai suminime keliasdešimt ko
plyčių, kapinių ir kitų religinių pamin
klų. Tačiau šios knygos autorius neaprašė 
Vilniaus vyskupijos vienuolynų, nei uni
tų bažnyčių, o taip pat vyskupijos dalies 
grynai lenkiškų bei gudiškų parapijų, nes 
tai neįėjo į veikalo planų.

Paskutinė šios knygos dalis skiriama 
arkivyskupijos šiaurės rytinei daliai, kuri 
šiuo metu yra sovietinės Gudijos admi
nistruojama. Bet ir čia aprašomos ne vi
sos, o tiktai 64-se vietovėse esančios ar 
buvusios 73 bažnyčios, dažniausia tik tos, 
kuriose parapijiečiai ar jų dalis dar lie
tuviškai meldėsi.

Knygos pabaigoje pridėta bibliografija, 
panaudotų knygų bei šaltinių, o taip pal 
bendradarbių sąrašas, skiriami abiem 
knygom. Veikalo redaktoriai ir ryškesnie
ji talkininkai surašyti šios knygos metri
koje (4 psl.). Spaudos darbų atlikėjai yra 
tie patys, kaip ir ankstesniuose tomuose 
sužymėti. Gale pridėtas papildomas rėmė
jų sąrašas — vardai bei pavardės asmenų 
ir institucijų palengvinusių veikalo iš
leidimą. Visiems jiems priklauso auto
riaus ir leidėjo nuoširdus padėkos žodis.

Ir ši knyga, kaip ir Vilniaus pirmoji, 
skiriama Lietuvos krikšto atnaujinimo ir 
Vilniaus vyskupijos įsteigimo 600 (1387- 
1987) metų sukakties paminėjimui.

Čikaga, 1986.
Bronius Kviklys

KAINOS LIETUVOJE
laiku Vilniaus spaudoje pa- 
fabrikų gaminių reklamos,

PREKIŲ
Pastaruoju 

sirodė vietos 
kuriose skelbiamos ir prekių kainos.

Šiaulių televizorių gamykla reklamuo
ja spalvotą televizorių TAURAS C-257, 
kurio ekrano įstrižainė — 61 cm. Jis tu-

ri sensorinį programų perjungiklį, įjung
to kanalo šviesos indikaciją, prie jo gali
ma prijungti belaidinį distancinio valdy
mo pultą, magnetofoną, ausines. Aparatas 
sveria ir vartoja elektros energijos du 
kartus mažiau nei anksčiau gaminti mo- 
Ideliai. Aparato kaina — 755 rubliai, t.y. 
dvigubai brangiau nei Vakaruose.

Trikotažo fabrikas VILIJA gamina 
mergaitėms pusvilnonius džemperius. Vi
dutinė kaina — 13,30 rub., t.y, taip pat 
dvigubai brangiau nei Vakaruose.

Gamykla „Lietuvos buitinė chemija" 
siūlo naują, malonaus kvapo, gerai puto
jantį ŠAMPŪNĄ. Kaina — 3,80 rub.

Lenkijos metinis balansas
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vanorių nemokamai dirbti, tai nebus 
įmanoma suteikti paramą jaunimo atsto
vams.

Mielas K. Savoni, netiksliai nušviesda
mas buvusio susirinkimo nutarimus, tik
rai įžeidei tuos, kurie dirba ir aukoja sa
vo laiką.

Klubo Pirmininkas J. Bliūdžius
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jokio atlyginimo ir tokiu būdu pakelti 
klubo veiklą ir sutelkti kapitalą. Bet dir
bant 7 metus, daugumai nusibodo, ir da
bartiniu metu trūksta savanorių dirbti.

Per tuos 7 veiklos metus, klubo valdy
ba padarė didelę pažangą. Šiandieną klu
bas stovi ant gerų pamatų ir norėtų tuos 
pamatus ilgai išlaikyti. Klubas sutelkė 
kelias dešimtis tūkstančių svarų, kurie in
vestuoti. Todėl ir buvo tas nepaprastas 
susirinkimas sušauktas, kad rasti išeitį, 
kaip neišnaudoti turimas sutaupąs ir 
vestuotą kapitalą.

Duosime praėjusių metų apyskaitą: 
vo gautas grynas pelnas, apmokėjus
sas sąskaitas, 14000 sv. Jeigu būtų reikė
ję mokėti darbininkams atlyginimas — 
17000 sv. — klubas prarastų mažiausia 
3000 svarų. Reikia prisiminti, kad klubas 
parėmė visas prašančias organizacijas pi
nigine parama. Jeigu reikėtų mokėti at
lyginimus, tai. piniginės paramos būtų 
neįmanomos. Išsiaiškinus reikalą, tuo
jau atsirado savanorių, kurie sutinka 
be atlyginimo prisidėti prie klubo vei
klos. Tuo pačiu klubo valdyba padarė pa
siūlymą išlaikyti vietinį lietuvių kunigą. 
Visi maloniai priėmė tą pasiūlymą.

Bet skaitant „Europos Lietuvį“ Nr. 2, 
randame K. Savonio parašytą straipsnį 
ARBA... ARBA... Jis dalyvavo tame su
sirinkime,
parapiją. K. 
klubo narys, 
žasties.

K. Savonis
bo barą. Mielai sutiko už labai mažą at
lyginimų. Už tai jam didelė padėka. Dar
bą atliko per 7 savaites ir K. Savoniui

atstovaudamas šv. Kazimiero 
Savonis pasisako, kad nėra 
bet nesako dėl kokios prie-

buvo paprašytas įrengti klu-

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po pakeitimo taisyklių siųsti siuntiniams į Lietuvą, dabar muitą 

turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siunti
nius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per labai 
trumpą laiką.
1987 — 3

Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas“ firmos, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje, 
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, yėlėta vilnonė skarelė 
— .£100.00.
1987 — 4

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriš
kas nertinis, bliusonas-striukė — £95.00.
1987 — 5

Anarakas-striukė, šiltas, vyriškas ar moteriškas, 1 p. velvetinių 
džinsinių kelnių, įvairių spalvų, vyriškas arba moteriškas megztu
kas, nailoninė skarelė — £100.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu pavel
dėjimo būdu.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

Pietvakarinis, geografinis-istorinis Lie
tuvos kaimynas Lenkija balansuoja ša
lies 1986 m. „laimėjimų" išdavą. „38.6 
mil. tautos gyventojams pavyko — iš dau
gelio problemų — tiktai tris socialinės 
svarbos klausimus išspręsti sėkmingai“, 
sako liaudies kom. sekr. Kazimierz Dzie- 
nio.

Prievarta suvienytos Lenkijos darbi
ninkijos organe „Trybuna Ludu" (Nr. 
300) kalėdinėje laidoje, redakcija atvaiz
duoja besibaigiančių 1986 m. ekonominę- 
socialinę krašto padėtį teigiamai ii’ tikisi 
1987 m. pasiekti dar geresnių rezultatų. 
Tai nieko naujo, galvos kritiškas skaity
tojas. Pagaliau viso pasaulio žurnalistai 
elgiasi panašiai, išleisdami senuosius 
metus amžinybėn. Jie laikraščių, radijo 
ii’ televizijos žinių-komentarų sekėjams 
pateikia dažnai spalvotai nupieštas, pa
gražintas, tendencingai kontroversiškas 
informacijas savo, arba kaimyninių kraš
tų, ūkinės, socialinės ir moralinės padė
ties atžvilgiu.

Lenkijos vyriausybės „demografinėje 
fotografijoje", paskelbtos autorizuotos 
statistinės žinios vidaus politikos klausi
mais, dalinai pasižymi bešališkumu. Tai 
tikra naujovė, palyginus su kitų komunis
tinių šalių, viešumai skirtomis statistinė
mis žiniomis. Generolo Jaruzelskio Rzecz
pospolita Polska privertė laikytis „ob
jektyvumo“ daugiašaknės priežastys. Jas 
rasime: „Solidarnoscz“ (vadas Walęsa) 
veikloje, kat. Bažnyčios (popiežius len
kas) pasipriešinime, žmogaus teisių de
klaracijoje (KOR organizacijoje) ir pana
šiuose reiškiniuose.

„Trybuna Ludu“ remiasi prof. Jerzy- 
Holzer, žinomo demografo, mokslinių ty
rinėjimų, anketos pagalba išdavos duo
menimis. Anketos apima: šeimų, viengun- 

| gių, moterų-vyrų, jaunimo ir senimo tar
pusavio sugyvenimo problemų klausimus. 
Palyginus su 1986 ir dar ankstesniais me
tais, naujagimių mirtingumas mažėja, 
žinduklių sveikatos stovis pagerėjęs. Gy-

anketos duomenis

Lenkijo-
74,8 me-

taip pat

ventojų migracija iš kaimų į miestus, 
nuo kasmet 200.000 keičiančių gyvenvie
tę, krito iki 116.000 (1985-86 m.). Tai ro
do, kad kaimiečių pragyvenimo lygis ar
tėja miestelėnų lygiui. Pozityviai regis
truojamas ir skyrybų skaičius: tik 3.000. 
Pagaliau, neigiamus
prof. Holzer priskiria neapgalvotos kraš
to industrializacijos sąskaitom Tradicinės 
šeimyninės struktūros sugriaunamos: du 
trečdaliai moterų nori likti bevaikėmis, 
o kaimuose paprastos moterėlės užaugi
na vieną ar du vaikus. Aukšta civilizaci
ja blogai atsiliepia taip pat sveikatos at
žvilgiu. Net 51 proc. sudaro širdies — 
kraujo apytakos ligų mirtingumas 35 me
tų amžiaus vyrų tarpe, šiandien 
je vyrai sulaukia 66,5 ir moterys 
tų statistinio amžiaus.

Pastovūs statistiniai skaičiai
rodo, kad moterys kaimuose ilgiausiai gy
vena. Imdami sostinės Varšuvos vaivadi
jos gyvenimo ilgumą aritmetiniu vidur
kiu, tai pastebėsime, kad šiaurinių šalies 
vaivadijų (pav. Bialostocko) žmonės gy
vena 2,2 metus ilgiau, negu pietvakari
nėse vaivadijose, kur žmonių amžius 1,56 
m. trumpesnis negu sostinėje. Iš viso ga
lima manyti, kad krašto gyventojų skai
čius tarp 1986-1990 metų nepasikeis. Spė
liojimai apie sumažėjimą produktyvinia- 
me amžiuje esančių žmonių skaičių at
eityje, atitiks tikrovei, nes skaičius dar
želius ir pradžios mokyklas lankančių 
vaikų kasmet mažėja.

(Sutrumpinta išvada. Skaitytojas pasi
genda švietimo įstaigų lankytojų, vidaus 
ir užsienio turizmo bei kalėjimuose patal
pintų piliečių statistinių duomenų. Kodėl 
taip yra? Aišku ir be paaiškinimo. Ge
riausiai 
vasario 
„Polska 
mas iki

tai apibūdina „čekoslovakų pa
metu“ lenkų sukurtas posakis: 
czeka na Dubczeka!“ Sis troški- 
šiai dienai liko svajone).

Ventės Ragas
Vokietija, 1987 m. sausio 12 d.
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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 auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

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. Dar- 
gio paskaita, sol. V. Gasperienė, „Ginta
ro“ choras, „Rūtos" duetas, orkestrėlis.
Centrinis Vasario 16 minėjimas Iluetten- 

felde ir Vasario 16 gimnazijos naujo ber- 
— va- 
Huet- 

progra- 
didelis

MIKĖ K. GALUBICKAS

niūkų bendrabučio pašventinimas 
sario 14 d. Iškilmingos pamaldos 
tcnfeldo kat. bažnytėlėje. Meninė 
ma Buergerhause. šokiams gros 
orkestras iš Rastato.

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

Baltiškosios draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos suvažiavimas — vasario 15 d., 
10.30 vai., Huettenlelde, Pater A. Delp 
centre.

Lietuvių literatūros (būrelio Annabcrge 
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., sekmadienį.

Pabalticčių šokiai Boltonc — vasario 
7 d., 7.30 v.v., Ukrainiečių salėje, 99 Cas- 
tlo St.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 25 — liepos 2 d.

I’r. LB Paryžiaus lietuvių susirinkimai
— vasario 8, kovo 7 (Vasaiio 16 minėji
mas ir šv Kazimiero šventė), 32, rue du 
Petit-Musc, Paris 4e
Sully-Morland), 12 vai.
bendri

Liet, 
pos 26 
Stuart
don, SW15 5PH. LSS reikalais

Sausio 16 d. Halifaxe mirė Kazimieras 
Galubickas.

Kazimieras gimė Trakų apsk. 1914 m. 
spalio 10 d. Turėjo vargingą jaunystę, 
nes dar mažas būdamas neteko abiejų 
tėvų. 1948 m. atvyko į Škotiją, o po dve
jų metų persikėlė į Halifaxą. Dirbo ce
mento fabrike iki pensijos. Buvo gražiai 
įsikūręs. Mylėjo Lietuvą. Visados daly
vaudavo lietuviškuose parengimuose ir 
pamaldose. Buvo ramaus, linksmo būdo, 
padėdavo kiekvienam pagal savo išgales.

Laidotuvėse dalyvavo daug žmonių, ku
rios įvyko sausio 21 d. Po bažnytinių ap
eigų, kūnas sudegintas Ellaud kremato
riume.

Paliko liūdinčią žmoną austrę, du sū
nus, du vaikaičius ir seserį Lietuvoje.

Būk, Kazimierai, neišmatuojamose er
dvėse ii' lauk pasilikusiųjų.

Pagerbtas Jubiliatas
Pono Jono Glemžos 100 metų su

kakties minėjimas buvo surengtas sau
sio 24 d. Vokietijoje, Huettenfeldo 
miestelyje, šalia Vasario 16 Gimnazi
jos. Rengėjai — Vokietijos LB valdy
ba, Vasario 16 Gimnazijos kuratori- 
jos valdyba ir Labdaros Draugijos val
dyba.

Šitos nepaprastos iškilmės prasidė
jo vietinėje R. Kat. bažnyčioje pa
maldomis, kurias atnašavo kun. Ber
natonis, pasakydamas atitinkamą ir 
labai jaudinantį pamokslą.

Po pamaldų visi dalyviai susirinko 
gretimoje salėje, kur vietiniai lietuviai 
paruošė puikų priėmimą. Jubiliatas 
ponas Glemža, pagal lietuvišką tradi
ciją, buvo pasodintas į gėlėmis iš
puoštą kėdę, p. Lipšienė uždėjo jam 
specialiai šia proga jos pačios išaustą 
tautinę juostą, greta jo sėdėjo ilgų me
tų draugė žmona Zinaida ir jų anūkė 
ponia Daunorienė. Salė buvo pilna, be
rods, dalyvavo apie 80 žmonių. Mi
nėjimą pravedė ponai Lipšiai. Pra
džioje pakeltas tostas už Jubiliatą ir 
sugiedota Ilgiausių metų su griaus
mingu valio! Visų ūpas jau buvo pa
kilęs, kai Gimnazijos mokiniai, pasi
puošę tautiniais rūbais, patarnavo su 
kavute ir puikiai išpuoštu gimtadienio 
tortu bei įvairiausiais pyragais.

Buvusių bendradarbių ir D. Brita
nijos lietuvių vardu jubiliatą pasvei
kino P.B. Varkala. O po to sekė dau
gybė sveikinimų — Vokietijos lietuvių 
organizacijų vardu, laiškais ir telegra
momis iš viso pasaulio lietuviškų ko
lonijų. Laiškais sveikino diplomati
nės tarnybos atstovai p. Bačkis, 
Lozoraitis, p. Balickas ir kiti.

Po visų sveikinimų ir kalbų, sole- 
nizantas, atidžiai ir tiesiai visą laiką 
išsėdėjęs savo soste, atsistojo ir ilga, 
turininga kalba atsakė, papasakoda
mas savo jaunystės laikų ir ilgo gyve
nimo kelio prisiminimus. Visi stebėjo
si jo nepaprasta atmintimi, iškalbin
gumu ir patvarumu.

Po trumpos pertraukos buvo tęsia
mos vaišės -— vakarienė. Stalai lūžo! 
Vakarienės metu grupėGimnazijos au
klėtinių sudainavo ponui Glemžai la
bai senų liaudies dainų, kuriomis visi 
labai susižavėjo. Taip pat dainavo ir 
p. Cdemžos anūkės vyras solistas p. 
Daunoras.

įdomu buvo stebėti p. Glemžą, jau
nimo grupės apsuptą. Jiems jis ilgoką 
laiką, be nuovargio, pasakojo apie sa
vo gyvenimą ir apie lietuviško jauni
mo problemas. Visi gėrėjosi ištver
mingumu. Tik po daugiau kaip šešių 
valandų vaišių, jis ir ponia su daino
mis buvo išlydėti pelnytam poilsiui.

Pono Glemžos pageidavimu, daly
viai buvo paraginti, vietoje dovanų, 
paaukoti Labdaros Fondui. Rodos, 
šiam gražiam tikslui surinkta apie 
4000 DM. (1400 svarų). M.v.

p-

A.A. Kazimiero Galubicko
A. Giedraitienė paaukojo „E.

atminimui
Lietuviui“

14 d. 
kuklų

Ukrai-

Derby
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Pranešame, kad vasario mėn.
DBLS-gos Derby Skyriaus rengia 
Vasario 16-sios Dienos

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks 6 vai. vakaro,

niečių klubo patalpose, 27 Chamwood St., 
Denby.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
atsilankyti ir bendrai atšvęsti šią mūsų 
Tautos garbingą šventę.

Sk. Valdyba

VASARIO 16 GIMNAZIJAi
n

Mieli tautiečiai,
Žengiant į 1987-uosius metus, artė

ja ir išsipildymas bene didžiausio mū
sų šio meto troškimo, būtent, Vasario 
16 gimnazijos berniukų bendrabučio 
statybos užbaiga. Bendrabučio 
šventinimas numatytas ateinantį 
vasarį. Tiksli data bus pranešta vėliau.

Kaip jau visiems žinoma, statybos 
kaina buvo numatyta 3,5 mil. DM. 
Vokietijos vyriausybė skyrė statybai 
3 mil. DM su sąlyga, kad lietuviai pa
tys prisidėtų bent su puse milijono 
DM. Nes tik tokia bendruomenė esan
ti verta paramos, kuri yra pajėgi ir pa
ti save remti. Netgi reikalavo, kad vi
sa mūsų dalis būtų išleista pradžioje. 
Vėliau nusileido, suprasdami mūsų 
sunkią padėtį ir pasitikėdami, kad 
mes visą savo dalį vistiek įmokėsime. 
Dabar, baigiantis darbams, baigiasi ir 
valdžios skirti 3 mil. DM. Todėl pa
skutines sąskaitas turėsime apmokėti 
savais pinigais.

Iki šiol aukomis ir palikimais esa
me sutelkę apie 400.000 DM ir tie pi
nigai yra jau išleisti. Tad mums dar 
trūksta apie 100.000 DM. Vokiečių 
įstaigos mumis pasitikėjo sutikdamos 
laukti mūsų įnašo iki darbo užbaigi
mo. Todėl mes negalime jų apvilti ir 
turime savo pažadą įvykdyti, tuo la
biau, kad jie šiame reikale mums pa
rodė tokį palankumą, kad didesnio 
mes negalėjome nei laukti. Jau anks-

Manchesteris

pa-
pa-

čiau žadėtą paramą naujo bendry 
čio baldams įsigyti padidino [ 
400.000 DM, kad naujus baldus l 
tume ir mergaičių bendrabučiui k 
pirkti. Taip pat paskyrė 60.000 * 
naujoms sporto aikštėms, kurios 
įrengtos. Be to, dar pažadėjo 30.*,— 
DM chemijos ir fizikos kabinėti 
įrengti.

Tad akivaizdoje tokios pagalbą— 
vokiečių įstaigų pusės turime dėtil 
sas pastangas, kad ir savo įnašą, E 
buvome žadėję, sudarytume. Tą 
kreipiamės į Jus, mieli tautiečiai, [ j 
šydami mums padėti sutelkti tą trįj' 
tanią pinigų sumą, kad berniukų L' 
drabutį galėtume užbaigt. Tuomet i. 
šiai galėsime žvelgti į ateitį duod®, 
mūsų jaunimui tokias sąlygas, kut^ 
pilnai atitiktų šių laikų reikalavin

Aukas prašome siųsti: Untersti;

r•:es 
flii

p
ir

i . ei-' k u ra tor: .ai
i

1 
ui

U n teršti 
zungsfonds des Litauischen Gym 
siutus, Konto Nr. 103 087 700 
einsbank Viernheim eG, BLZ 
622 22.

Šia proga dėkojame visiems, ki’ 
savo auka jau parėmė statybą ir g? 
nazijos išlaikymą. Linkime visiems 
riausios sėkmės naujuose metuose.'

Vasario 16 gimnazijos 
valdyba

Tėv. Alf. Bernatonis 
pirmininkas

A. Smitas J. Valinį
direktorius iždiniu.____________________________________ ie 

it

(metro Bastille ai 
pamaldos, pasku

pietūs.
Studijų Savaitė
— rugpjūčio 2

Londonas
Londone — lie- 
dienomis, Digby 

College, Rochampton Lane, Lon- 
kreiptis

šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

PIRMOJO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBL Sąjungos Londono Pirmojo sky

riaus susirinkimas įvyks vasario 7 d., 6 
vai. vakaro, 21 The Oval, Hackney Road, 
London, E.2., Parapijos svetainėje.

Darbotvarkėje numatyta:
1. Lietuvos Nepriklausomybės šventės 

minėjimas Londone;
2. DBLS-gos Visuotinis suvažiavimas.

Skyriaus valdyba.

VASARIO 16 MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus val

dyba vasario mėnesio 14 dieną, šeštadie
nį, 6 vai. vak., Manchesterio lietuvių klu
bo patalpose rengia Vasario 16 minėjimą.

Paskaitą skaitys 
Vaineikis.

Manchesterio ir 
kviečiame ir kartu
minėjime dalyvauti, o vietos klube užteks 
visiems. Ligi malonaus pasimatymo pas 
mus Manchestery. Skyriaus Valdyba

svečias iš Boltono H.

apylinkės lietuvius 
prašome kuo gausiau

PRIĖMIMAS KUNIGUI
Sausio 25 d. M.L.K. Bendrija surengė 

M. lietuvių klube mūsų parapijos kuni
gui kan. V. Namaičiui bendrus pietus, 
kuriuose dalyvavo 36 žmonės. Tokių pie
tų rengimas yra tapusi pastovi tradicija, 
nes jie rengiami jau daug metų.

Pietų stalus, kuriuos puikiai paruošė 
B. Bernatavičienė ir B. Barauskienė, pa
laimino kan. V. Kamaitis. Pietų metu bu
vo pasidalinta mintimis ir pasikalbėta iki 
vėlaus laiko. Kan. V. Kamaitis pareiškė 
padėką už jo garbei surengtus pietus ir 
padėkojo šeimininkėms.

Bendrijos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
prisidėjusiems.

— Gorbačiovas įsakė paleisti iš 
centracijos 
du žymius 
riaginą, 48 
m.

— Buvęs
Ščaranskis,

h" 
. fr lagerių ir ištremti i uzsit 

disidentus: čir. Anatolijų F1 
m., ir Sergejų Kodorovičią.^ 

b
lis 

politinis kalinys Anatoliy 
neseniai New Yorke kaly

damas spaudos konferencijoje, primį 
kad Sovietų Sąjungoje yra apie 800 p| 
tinių kalinių, kurių pavardės yra žiij 
mos, bet turbūt apie 20.000 politinių' 
sąžinės belaisvių, kurių pavardės VaTį 
ruošė nežinomos.

— Sausio 15 d. Kabulo režimui paslį. 
bus vii 
čiamas didelis 'įtempimas.

Miesto gatvėse padaugėjo

AUKOS TAUTOS FONDUI
J. Pakalnis — 10 sv.
Z. Sledziauskas — 5 sv.
A.a. J. Talkačiauskienės palikimas pa

gal testamentą — 100 sv.
Testamento vykdytojas S. Sasnauskas.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

vai.
savo 

Road.

ŠEIMYNINIS VAKARAS
Vasario 14 dieną (šeštadienį), 8 

vakaro, Sporto ir Socialinis klubas 
patalpose 345A Victoria Park
London E.9, rengia Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo 69 metų sukakties 
proga šeimyninį vakarą.

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti.
Maisto bufetas ir įėjimas nemokamai.

Klubo valdyba

Nottinghamas Boltonas
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
„Rūtos" duetas ir jaunimo „Tautinių 
trumentų“ orkestrėlis. Solo dainuos 
Vida Gasperienė. Paskaitą skaitys 
Dargis.

Po programos pasilinksminimas, turtin
ga loterija ir šokiai.

Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

l’ABALTIECIŲ ŠOKIAI
vakaro, Ukrai- 
Street, Boltonc, 
Tautų Komiteto

dainos.
ins-

VI.

Vasario 7 d., 7.30 vai. 
niečių salėje, 99 Castle 
įvyksta vietinio Baltijos 
organizuojami šokiai.

Visi apylinkės tautiečiai ir jų draugai 
yra maloniai kviečiami šiuose pabaltie- 
'■ių šokiuose dalyvauti. Užtikrinkime, kad 
juose lietuvių būtų daugiau, negu estųj

BLYNŲ BALIUS
Nottinghamo Moterų Draugija vasario 

d., 6.30 v. vok., Latvių klube, 
Rd., Carlton Hill, rengia 

Blynų balių.
3 sv. asmeniui. Prašom 
vasario 12 d. Tel. 505686

1A
Standhill

užsi-
(F.

Įėjimas 
rašyti iki 
Damaševičienė).

Kviečiami visi iš arti ir toli atsilanky
ti.

Moterų valdyba

KELIONĖ į LIETUVĄ
DAR YRA KETURIOS VIETOS

1987 metais gegužės 21-30 d. rengia
ma ekskursija į Vilnių. Kelionė į abi 
puses lėktuvu per Maskvą. Vilniuje 
būsim 7 naktis ir 2 Maskvoje.

Kaina, įskaitant kelionę, viešbutį su 
pilnu maistu, yra 445 svarai.

Užsirašyti kuo greičiau šiuo adresu:
J. Kaišys,

119 Beech Ave., 
Acton.

London, W3 7LG 
Tel. 01 - 740 8528.

DAIL. A. DARGIO PARODA
Konstancos universiteto meno galerija, 

V. Vokietijoje, šių metų pavasarį rengia 
lietuvio dailininko Alfonso Dangio kūri
nių parodą. Dailininkas Dargis neseniai 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų persikėlė 
gyventi ‘į Friedrichshafeną, prie Kostan- 
cos ežero, V. Vokietijoje, kur tęs savo 
kūrybinį darbą.

PAMALDOS
11.15 vai.,

d., 12.30 v.

Nottinghame — vasario 8 d., 
Lietuvių Židinyje.

Eccles — vasario 15 d., 12.15
Manchesteryje — vasario 22
Coventryje •— vasario 8 d., 14 vai., šv. 

Elzbietoj.
Nottinghame — vasario 15 d., 11.15 v., 

Aušros Vartuose.
Derbyje — vasario 15 d., 14 v., Bridge 

Gate.
Nottinghame —

Aušros Vartuose.
Nottinghame —

Nepriklausomybės
Leacesteryje — 

švč. širdyje.
Nottinghame —

Aušros Vartuose.
Stoke on Trente

Šv. Vulstane.
MALDOS ŽYGĮ

d. atlieka Gloucesterio ir Stroudo Lietu
vių Katalikų Bendrijos.

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 

Manchesterio skyrius turėjo M. lietuvių 
klube metinį visuotinį narių susirinkimą, 
kuriame valdyba ir revizijos k-sija pa
darė pranešimus ir išrinko naują valdy
bą bei revizijos k-siją 1987-tiems metams.

Susirinkimą atidarė ramovėnų pirm. 
K. Murauskas, kuris pasveikino susirin
kusius, tarė įžanginį žodį, paprašė visų 
tylos valandėle pagerbti visus žuvusius 
už Lietuvos laisvę ir pasiūlė prezidiumą, 
kurį susirinkimas priėmė.

Pirmininkavo H. Vaineikis, sekretoria
vo V. Bernatavičius, balsus skaičiavo A. 
Vigelskis, Alf. Jaloveckas ir Alb. Rimei- 
kis. Revizijos k-sijos Aktą perskaitė 
Lauru venas.

Iš padarytų pranešimų paaiškėjo, 
skyriaus veikla buvo gyva: surengti 
riaus ir Girėno, kariuomenės šventės
nėjimai ir Naujųjų Metų sutikimas, be 
to, su savo vėliava dalyvavo Išvežtųjų 
minėjime prie lietuvių paminklinio kry
žiaus Mostono kapinėse. Su organizaci
jomis sugyvenimas buvo geras. Apsvarstė 
organizacijos reikalus ir nustatė metų 
veiklos gaires. Skyriaus finansinis stovis 
geras.

į valdybą išrinkti: pirm. — K. Muraus
kas (30 metai), vicepirm. — H. Silius, 
sekr. — V. Bernatavičius, ižd. — A. Ja
kimavičius, kultūros reikalų vedėjas — 
J. Verbickas. į Revizijos k-siją išrinkti: 
S. Lauruvėnas (pirmininkas), V. Motuzą, 
A. Podvoiskis; kandidatas A. Vigelskis.

Einamuose reikaluose išsiaiškinus vi
sus rūpimus klausimus, susirinkimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Naujai valdybai linkime sėkmės.
Po susirinkimo įvyko bendros vaišės,

d. L.K.V.S-gos „Ramovės“

S.

kad 
Da
rn i-

Vasario

vasario 
šventės 
vasario

kovo 1

— kovo

16 d., 19 vai..

22d., 11.11 
proga.

22 d., 14 vai.,

d.,

1 d.,

už Tėvynę

11.15

14.30

vai.,

vai.,

vasario 8

ROŽINIS
Rožinis — 7 vasario, 

prie švč. Sakramento, 
Rd., Chapel 
pasiekiama 
važiuoti iki

Melsimės
jos tautiečiams.

4.30 vai. p.p., 
24-26 Meriadale 

Ash, Wolverhampton. Vieta 
iš autobusų stoties Nr. 513, 
Eye Infirmary.
už laisvę mūsų Lietuvai ir 

N. Narbutienė

Pamaldos Šv. .'Kazimiero parapijoj
Vasario 8 d. — Šv. Šeimos bažnyčioje, 

Calder Rd., Mossend, šv. Mišios 2 v.p.p. 
(Nepriklausomybės šventės proga — už 
Lietuvą).

Jausiu t*. IkUUUlU 1CZ.11HU1 flr
enašališkas paliaubas, sostinėje

V 
sovietiLj 

šarvuočių, prie visų svarbesniųjų įstaT 
pastatyti sovietų tankai, o prie jų būr^ 
ginkluotų raudonarmiečių. Nakties nwjc. 
girdimi sunkiųjų pabūklų šaudymai. j

— Europos Bendrosios Rinkos Koir7 
jia yra pasiruošusi pigia kaina parduįe 
300 tūkstančių tonų sviesto atsargų 
vietams. Tas kiekis sudaro apie ketvi^ 
turimo sviesto pertekliaus. les 

juv

ČIKAGOS ANGLIJOS LIETUVI-al: 
KLUBO 25 M. VEIKLOS Jį 
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Čikagos Anglijos Lietuvių KlubM 
išleido savo 25-rių metų veiklos isJ’l 1 
riją. Redagavo Anatolijus Lakattcii 
Spausdino ..Draugo“ spaustuvė.
ga 101 psl., gausiai iliustruota. Virk Si 
lis pieštas autoriaus. Knyga jau siu*6’i 
tinėjama. Vari

Kas dar norėtų užsisakyti, prašoki 
kreiptis: J. Jokubka, 4039 So. Mapf^ 
wood Ave., Chicago, 111. 60632, USAoti 
________________________________________________________________________________ __tė, •

T< 
kurių metu buvo pasižmonėta ir pa&iuva 
nuota įvairių dainų.

Pasitaikė, kad tą pačią dieną poeziji^ 
knygos ATSIMINIMŲ LANKOS autorū * 
A. Pačkauskas šventė savo 70 m. amžiai 
sukaktį ir prisijungė prie bendro štai 
Jam sugiedota Ilgiausių metų ir išgert: 
tostas už jo sveikatą.

Visi jam linkime sėkmingų ir kūrybii 
gų metų. A. I’-kis
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