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NAUJIEJI METAI
Linkėdami savo skaitytojams laimingų 

ir ramių Naujųjų Metų, norėtume sustoti 
akimirksniui ir pagalvoti, kokių gi metų 
sulauksime?

Pelitinė padėtis pasaulyje, o ypač Vid. 
Rytuose ir paskutiniomis savaitėmis Len
kijoje, neliečiant Lietuvos ir kitų Rytų 
Europos kraštų, — nieko gero nežada.

Sciv. Sąjungos politinis Įsikišimas į Len 
kijaus vidaus reikalus, sustabdant danbo 
žmonių pradėtąjį demokratinį procesą, ne 
gali privesti prie taikos stabilizacijos. 
Liaudies sąjūdis Lenkijoje, kaip ir kituose 
kraštuose, ves ir toliau kovą dėl socialinio 
teisingumo ir valstybinės nepriklausomy
bės.

Iš kitos pusės, negalima 'laukti, kaid 
tokia imperialistinė valstybė, ikok'ia yra 
Sov. Sąjunga, laisvu noru tuoj pat nusi
leistų kovojančioms dėl laisvo apsispren
dimo tautoms. Todėl konfliktas yra neiš
vengiamas.

Panašūs susidūrimai yra galimi Vid. 
Rytuose ir kitose pasaulio dalyse. Tadėl 
ateinantieji metai neatrodo, kad būtų 
perdaug taikingi. Greičiau galima tikėtis, 
kad jie bus žymiai audringesnį už praei
tuosius.

Šaltasis karas bus toliau jaučiamas ir 
išeivijoje. Lietuvos laisvės priešai steng
sis sėti nesantaiką, šmeižti organizacijas, 
niekinti mūsų spaudą.

Tam turime būti pasiruošę.

SOCIALISTAI (SMERKIA LENKIJOS 
DIKTATORIUS

Socialistų Internacianalo prezidiumas, 
susirinkęs gruodžio 29 d. Paryžiuje padė
čiai aptarti, pasmerkė karinę valdžią ir 
pareiškė sulidarumą lenkų tautai, taip pat 
paragino socialistų partijas teikti Lenki
jos gyventojams maisto Ir medikamentų 
pagalbą.

(Posėdyje dalyvavo 15 prezidiumo narių, 
išskyrus S.I. pirmininką Willy Brandtą, 
kuris negalėjo atvykti1'. Jo ankstesnis pa
reiškimas Lenkijos klausimu buvo pripa
žintas nepakankamu.

Prezidiumas pasmerkė „'brutalias žmo
gaus teisių represijas“, kurias Lenkijos 
karinė valdžia įvedė krašte, ir reikalavo 
tuoj pat paleisti visus suimtuosius, leisti 
Solidarumui laisvai veikti ir panaikinti 
karo stovį.

Pareiškimas sako: „Lenkijos gyventojai 
turi teisę ušspręsti savo krašto problemas 
'be išorinio įsikišimo“.

„Socialistų Internacionalo nuomone, de
mokratiniai procesai, prasidėję Lenkijoje, 
sukėlė daug vilčių Lenkijai ir visam pa
sauliui. Mums yra nepriimtina, kad liau
dies sąjūdis būtų jėga sužlugdytas.

Demokratinė santvarka ir socializmas ne 
gali remtis diktatūriniais įsakais, nei grį
žimu į neteisingą ankstyvesnę tvanką... 
tas galioja tiek pat Lenkijai,, kaip ir Af
ganistanui, Turkijai ir EI Salva doru i... 
Slstematinis žmogaus ir profesinių sąjun
gų teisių laužymas kelia susirūpinimą pas 
mus visus“.

šis pareiškimas buvo priimtas visų da- 
dyvavusių, iskyrus Suomijos delegato, pri
tarimu.

STREIKAI (LENKIJOJE
Gruodžio 28 d. Lenkijos oficiali žinių 

agentūra pranešė, kad angliakasių strei
kas Kotowiccuose, kuris tęsėsi dvi savai
tes, dabar jau baigėsi. Streikuojantieji1 
1000 angliakasių išėjo iš šachtos ir valdžia 
tikisi, kad kasyklose „Plast“ prasidės nor
malus darbas. Saugumo organai suėmė 12 
angliakasių, streiko vadovų.

Dėl karo stovio užsienio žurnalistai ne
gali patikrinti ar streikai tebevyksta ki
tose Lenkijos vietose.

AMERIKOS SANKCIJOS PRIEŠ 
SOV. SĄJUNGĄ

JAV prez. Reaganas pareiškė (XII.29), 
kad už represijas Lenkijoje atsakomybę 
neša Sov. Sąjungos vyriausybė. Jis per
spėjo prez. Brežnevą, bet tas nesuprato 
padėties rimtumo.
Todėl JAV vyriausybė tuoj pat imasi šių, 

sankcijų prieš Sov. Sąjungą:
Sustabdo AerofflOfo skridimus į JAV, 
Uždaro So,v. Sąjungos užpirkimų komi
siją JAV-bėse,
Sustabdo eksporto leidimus elektronikos 

prietaisams, kompiuteriams ir kitoms 
aukštas technologijos medžiagoms, 
Atideda derybas dėl grūdų pardavimo 
Sov. Sąjungai,
Suvaržo Sov. Sąjungos laivams teisę 

įplaukti į JAV uostus,
Sustabdo leidimus naftos ir dujų įren
gimų, įskaitant dujotiekių reikmenų 
Sibiro — Vak. Europos linijai, išvežti. 
JAV vyriausybė ragina NATO (kraštų 

vyriausybes1 imtis panašių priemonių Sov. 
Sąjungos atžvilgiu.

AMBASADORIUS PASMERKĖ 
GEN. JARUZELSKĮ

Lenkijos ambasadorius Japonijoje Zdizis 
law Rurarz, kuris prieš Kalėdas paprašė 
politinio prieglobsčio Amerikoje, pasakė 
JAV kongreso komisijai, kad gen. Jaru
zelski yra išdavikas, kuris atliko blaurliau- 
siį darbą (Lenkijos istorijoje. Tie, kurie at- 
sakomingi už Lenkijos dramą, sėdi už 
Kremliaus mūrų. „Mes kovojome prieš 
Sov. Sąjungą“, — pasakė Z. Rurarz.

DAUGIAU TEISINGŲ ŽINIŲ LENKIJAI
BBC radijo transliacijos į Lenkiją da

bar vyksta bemaž 4 vai. lį parą. Translia
cijų laikas buvo padidintas BBC vadovy
bei susitarus su Britų užs. reik, ministe
rija, turint omenyje 'Lenkijos radijui įves
tą cenzūrą.

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Poseiminis Vyriausiojo Lietuvos Išlais

vinimo Kcmiteto posėdis įvyko Čikagoje 
gruodžio mėn. 12 d. dalyvaujant keturio
likai iš penkiolikos VLIKą sudarančių 
■grupių. Minutės susikaupimu buvo pagerto 
tas ilgametis VLIKo ir A-LTos darbuoto
jas A.A. Juozas Skorubskas. Naujų Lie
tuvos Socialdemokratų Partijos atstovu j 
VLIKo Tarybą LSD Delegatūra Užsienyje 
paskyrė M. Pranevičių, antrininku — inž. 
K. Burbą.

VLIKo Tarybos pirm. G. Lazauskas — 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga 
— savo atidaromoje kalboje paminėjo, 
kad rinkdamas medžiagą pranešimui VLI 
Ko seime, lankėsi VLIKo valdybos rašti
nėje Washingtone. VLIKo seime Clevelan- 
de lapkričio mėn. 6-8 d. padarė pranešimą 
apie Tarybos veiklą, dalyvavo T. Blinst- 
rubo deimantinio jubiliejaus minėjime ir 
pasveikino sukaktuvininką VLIKo valdy
tos ir tarybos vardu. Dalyvavo taip pat 
A. Kalvaičio pagerbime.

Pereito posėdžio protokolą patiekė Dar
bo Federacijos atstovas I. Petrauskas.

Sienų Komisijos vardu pranėšimą pada
rė St. Žadeiikis — Lietuvos Ūkininkų Par
tija. Komisija jau turi paruošusi etnogra
finio Lietuvos žemėlapio projektą. Tarybai 
pritarus komisijos projektui, projektas 
bus išsiuntinėtas diplomatams, mokslinin
kams politikams. Surinkus ir išlyginus 
nuomones, projektas bus galutinai priim
tas 6-12 mėn. laikotarpyje.

Politinės ir Teisinės Komisijos vardu 
kalbėjo M. Valiukėnas, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga. VLIKo naujasis statu
tas netrukus bus atiduotas VLIKo rašti
nei, kai tik bus baigta išlyginti kalba. Ko
misija eina prie pakomisijų sudarymo: 
Jaunimo, Santykių su kraštu, Veikla su 
užsieniu ir Išeivių jėgų konsolidacija. Su
sikalbėta su mok. A. Linkūnu dėl išleidi
mo žinyno, kuris būtų skiriamas lituanis
tinėms mokykloms ir mokytojams. Jame 
bus aptarta VLIKo prigimtis ir paskirtis, 
trumpa grupių istorija, lietuviškų institu
cijų adresai.

VLIKo Valdybos vardu pranešimą pa
darė L. Grinius. Sužinojus apie Helsinkio 
grupės nario kun. B. Laurinavičiaus tra
gišką mirtį Vilniuje — jį užmušė sunkve
žimis — buvo pasiųsta telegrama JAV de
legacijai Madride ir painformuota užsie
nių reikalų ministerija. Tarptautinės poli
tikos įvykių šviesoje, pranešėjas analizavo 
VLIKo veiklą, o taip pat būsimos naujos 
valdybos persiorganizavimą, iššauktą tarp 
tautinių įvykių ir efektingesnio darbo. 
Danbo yra tiek daug, kad steigiamas įvai
rių danbo ir studijų komisijų būtų labai 
vietoje.

Trumpą VLIKo seimo apžvalgą — įver
tinimą padarė VI. šoliūnas, Lietuvių Krįkš 
čionių Demokratų Sąjunga. Nesileido į de
tales, nes tiek prieš seimą tiek po jo be
veik visoj išeivių spaudoj pasirodė paten
kinami aprašymai. Seimas vyko gražioj 
atmosferoj. Net kontraversi'šikesni klausi
mai buvo diskutuojami ramiai ir apgalvo
tai, kaip ir pritinka šios institucijos na
riams.

Svarbiausiu darbotvarkės punktu buvo 
naujo VLIKo valdybos pirm, rinkimai. 
J pirmininkus antram terminui buvo pa
siūlytas dr. Kazys Bobelis. Trumpą išsta
tymo kalbą pasakė LKDS OK pirm. VI. 
Šoliūnas. Jis pasakė ,,Dr. Bobelio trijų

metų vadovavimas VLIKui patvirtino, ką 
dauguma VLIKą sudarančių grupių sakė, 
kad šiam darbui yra pats tinkamiausias 
asmuo. Man, kaip krikščionių demokratų 
atstovui yra garbė ir didelė privilegija pa
siūlyti dr. K. Bobelio kandidatūrą į VLI 
Ko pirmininkus sekantiems trims me
tams.“

Neatsiradus daugiau kandidatų, slaptu 
balsavimu už dr. Bobelį balsavo vienuoli
ka grupių, susilaikė trys.

(LKDS biul.)

BRITANIJOS VYRIAUSYBĖ DĖL 
ĮVYKIŲ LENKIJOJE

D. Britanijos min. pirm. Margaret That
cher, kalbėdama gruodžio 22 d. parlamen
te, pasakė: „Mes visi labai apgailestauja
me dėl žygių, kurie buvo padaryti Lenki
joje laisvės liepsnai užgesinti. Jeigu val
džia galvoja, kad jie gali ją užpūsti, jie 
daro istorinių proporcijų 'klaidą“.

Opozicijos lyderis M. Foot prašė jos, 
kad ji pareikštų britų moralinę paramą 
lenkams ir protestuotų dėl represijų, ku
rios 'vyksta Lenkijoje. Atsakydama į jo 
klausimą, M. Thatcher pasakė, jog Brita
nijos vyriausybė daro didelias pastangas, 
kad miežių ir mėsos eksportas iš šio kra'š 
to į Lenkiją pasiektų Lenkijos gyventojus.

POLITINIS PRIEGLOBSTIS 
AMBASADORIUI

Gruodžio 20 d. prez. Reaganas suteikė 
Lenkijos ambasadoriui Vašingtone Romu
aldui Spasowsiklui ir jo šeimai politinį 
prieglobstį. Ambasadorius pasakė Ameri
kos televizijoje, kad Lenkijos komunistinė 
vyriausybė pradėjo karo stovį prieš len
kų tautą. Nepritardamas vyriausybės 
veiksniams, R. Sipasowskis pasitraukė iš 
diplomatinės tarnybos ir gavo prez. Rea- 
gano leidimą gyventi Amerikoje.
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PROTESTO DEMONSTRACIJOS
'Lenkijos karinei valdžiai gruodžio 13 d. 

pradėjus žiaurias represijas prieš laisvųjų 
profesinių sąjungų „Solidarnosc“ vadovy
bę ir darbo žmones, — laisvojo pasaulio 
(darbo žmonės, profesinės sąjungos ir so
cialistų partijos, pirmoje eilėje Europoje, 
suruošė protesto demonstracijas, kuriose 
dalyvavo tūkstančiai žmonių.

Londonas
(Protestuodami prieš Lenkijoje (įvestą 

karo stovį ir „Solidarnosc“ veikėjų suė
mimus, gruodžio 20 d. Londone milžiniš
ką demonstraciją suruošė lenkų egzilų 
.^Solidarity Campaign“ ir britų profesinės 
sąjungos. Nepaisant laibai blogo oro, Hyde 
Parke suruoštoje demonstracijoje dalyva
vo per 15 tūkstančių žmonių, daugumoje 
lenkų, bet nemažai ir britų.

Parke įrengtoje tribūnoje per garsia
kalbius kalbėjo organizacijų atstovai ir 
D. Britanijos politinių partijų veikėjai. 
Kiek nuošaliau buvo susirinkę ir britų 
kairiųjų srovių simipati'kai, norėję pareikš
ti savo solidarumą lenkų darbininkams, 
(kovojantiems dėl demokratinės santvar
kos.

Iš didžiosios tribūnos kalbėjo bent de
šimts profesinių sąjungų bei politinių par 
tijų atstovų, griežtai pasisakydami prieš 
Lenkijoje įvestą karo stovį. Pareikšdami 
savo solidarumą su Lenkijos „Solidar
nosc“, visi reikalvo paleisti Lech Walęsą 
ir visus kitus suimtuosius. Kitos organi
zacijos, kurios turi bent 5 milijonus na
rių, atsiuntė laiškus.

Labai entuziastiškai buvo priimta Bri
tų socialdemokratų partijos parlamento 
atstovė Shirley Williams, kuri taip kitko 
pasakė, kad Lenkija jai per visą gyveni
mą buvo laisvės simboliu. Po jos kalbėjo 
Darbo partijos atstovas Peter Shore, ku
ris yra parlamentarinės opozicijos „užs. 
reik, ministras“, Jis taip pat aštriais žo
džiais pasmerkė Lenkijos karinės valdžios 
darbus Ir reikalavo, kad D. Britanijos vy
riausybė imtųsi žygių, kad . Lenkijos de
mokratinio sąjūdžio žmonės būtų paleis
ti iš koncentracijos stovyklų bei kalėjimų

Susirinkime kalbėjęs parlamento atsto
vas pareiškė, kad visas Europos parlamen
tas (430 atstovų.), išskyrus vieną Prancū
zijos komunistą, pasmerkė karo stovio 
Lenkijoje įvedimą ir solidarizuojasi su 
visais, kurie panašiai pasisako. Europos 
parlamente net Italijos komunistai pasmer 
kė Sov. Sąjungos kišimąsi į Lenkijos reika 
lūs.

Sugiedojus Lenkijos himną, visi susi
rikiavo į ilgą koloną žygiui į Lenkijos am 
basadą. Eitynės išsitiesė per visą Oxford 
Street ilgį, nuo Hyde Parko ilki Oxfordo 
Circus. IB ten demonstrantai, vėliavas ir 
plakatus nešini, pasuko į Portland Place, 
kur yra ambasados būstinė. Tarp trans- 
parentų, nešamų demonstracijoje, matėsi 
netik lenkų, bet ir Britų Darbo partijos 
ir kai kurių profesinių sąjungų vėliavos 
bei šūkiai.

Demonstrantų išrinktoji delegacija, į 
kurią įėjo Britų parlamento atstovai Pe
ter Shore ir Shirley Williams įteikė am
basadoje raštą, kuriame buvo reikalauja
ma Lenkijoje atstatyti laisvę, ir paleisti 
visus politinius kalinius. Konsulas užtikri
no, kad suimtųjų yra nedaugiau 4000 ir 
jie bus tuoj pat paleisti, kai padėtis 'Len
kijoje nusistovės.

Roma
Italijos profsąjungų federacijos suruoš-

toje demonstracijoje gruodžio 15 d. Kolozė 
jaus aikštėje, Romoje, Luciano Lama, ko
munistinės profsąjungos CGIL gen. sek
retorius, pasimerkė gen. Jaruzelskio Len
kijoje įvesta karo stovį ir pareiškė pilną 
solidarumą su Lech Walęsa ir jo vadovau
jama Solidarnosc. Jis aštriai puolė Sov. 
Sąjungą ir Lenkijos vyriausybę už pagrin 
dinių žmogaus teisių pažeidimą.

Milanas
Gruodžio 20 d. Italijos kom. partijos ra

joninė konferencija Milane priėmė rezo
liuciją, kurioje sakoma, Lenkijos demok
ratėjimo procesas, kurį sukliudė Sov. Są
junga ir jos satelitiniai kraštai, negalės 
Ibūiti nuslclpintas ginklais ir krauju.

Tą pat dieną Milane įvyko kitų trijų 
politinių partijų sukviesti mitingai solida
rumui su lenkų tauta pareikšti. Odeon 
teatre, kur susirinko socialistai, buvo iš
kaitintas Obalsis: Socialistai su Solidar
nosc! Laisvės Lenkijai! Čia kalbėjo PSI 
lyderis Bettino Craxi. Jis pasakė, kad pa
galbos Lenkijai politika, kol bus atstaty
ta normali padėtis, turi būti atidėta.

Italijos liberalai buvo susirinkę Milano 
Spaudos centre, perpildytoje salėje kalbė
jo keli Italijos parlamento atstovai. Eu
ropos parlamento atstovas Enzio Bettiza 
tarp kitko pasakė, kad politiniu požiūriu 
Sov. Sąjunga įsiveržė į Lenkiją. Jaruzels
kis niekad negalėjo padaryti to, ką pada
rė, jeigu Maskva nebūtų jam leidusi. Jei
gu rusai turėtų Lenkijon žengti, tą jie 
padarytų su Rytų Vokietijos pagalba, su 
vokiečiais, su kuriais jie jau 1939 metais 
sunaikino ir pasidalino Lenkiją.

Po Budapešto Ir Prahos, istorija parodė 
komunistinės valstybės tikrą veidą. Var
šuvos 'įvykiai parodė dar kartą, kad kur 
yra ketnunizmas, ten nėra socialinės tai
kos, nėra demokratijos, nėra laisvės, — 
pasakė mitinge Egi'dio Stenpa.

Mažajame Milano teatre buvo susirin
kę radikalų partijos nariai1, kuriems apie 
lenkų tautos kovą dėl laisvės kalbėjo 
Marco Pannella.

Kaip praneša Milano dienraštis IL 
GIORNALE (XII.21), Italijos socialdemok 
ratų partijos sekretorius Pietro Longo pa
reiškė, jog dėl to kas vyksta Lenkijoje kal
ta yra pati santvarka, marksiamoleniniz- 
mo ideologija, biurokratiniai — politinė 
tvanka, kurią iškėlė vienintelė imperia
listinė pasaulio galybė — Sov. Sąjunga. 
'Longo pasakė, kad tikriausiai ta pati ran
ka veda ir suteikia ginklus Lenkijos ge
nerolams ir italų teroristams. „Pirmasis 
tragiškas aliarmo skambutis suskambėjo 
tą dieną, kai buvo paleistas šūvis į popie
žių. Tai buvo tarptautinis sąmokslas, — 
pasakė Italijos socialistų partijos sekre
torius, — davęs ginklą teroristui, kuris 
turėjo uždavinį eliminuoti lenką popiežių, 
į kurį buvo ir yra atkreipę akis milijonai 
kančiančios Ir Jono Pauliaus II mylimos 
tėvynės moterų ir vyrų“.

Paryžius
Visos Prancūzijos profsąjungos, išsky

rus komunistų, grudžio 21d. paskelbė vie
nos valandos protesto streiką, pareikšda
mi solidarumą su Lenkijos darbininkais.

Čikaga
Gruodžio 27 d. 50 tūkstančių žmonių 

dalyvavo demonstracijoje, kuri nužygiavo 
pareikšti protestą Lenkijos konsului dėl 
karo stovio ir reprecijų Lenkijoje.

TERORISTAI TEIS JAV GENEROLĄ
Italų teroristų „Raudonoji Brigada“ pa

skelbė gruodžio 27 d., kad jų pagrobtas 
JAV generolas James Dozier yra atiduotas 
jų „liaudies teismui“. Teroristai pagami
no generolo nuotrauką su užrašu, kuriame 
pasakyta: „Draugai, proletarai, paršo Do- 
ziero proletarinis teismas prasidėjo“.

L. ALEKSEJEVA BOSTONE
Gruodžio 20 d. į Bostoną atvyko ilš Sov. 

Sąjungos išleista Liza Aleksejeva, Sacha
rovų marti. JI pasakė žurnalistams, kad 
dr. A. Sacharovo sveikatos stovis yra pa
tenkinamas, bet jis yra labai susirūpinęs 
padėtimi Lenkijoje.

NUSIŽUDĖ ALBANIJOS MIN. 
PIRMININKAS

Kaip pranešė Tiranos radijas, gruodžio 
18 d. nusižudė Albanijos min. pirmininkas 
Mehmed Shehu. Jis vadovavo ministrų ka 
binetul nuo 1954 m. ir buvo numatytas ko
munistų partijos sekretoriaus pareigoms 
po Enver Hoxhos mirties.

ŽUVO LAIVAS SU ĮGULA
Italijos krovinių laivas Marina dl Equa 

(22,9'00 tonų) su 30 žmonių įgula nusken
do per audrą Biskajos įlankoje.

PASAULYJE
— Fordo automobilių fabrikų darbinin

kai, kurie nutarė sausio5d. pradėti streiką 
gavo direktorių įspėjimą ir „Keturių gy
venimo faktų“ priminimą: 1.automobi
lių pagaminimas D. Britanijoje kainuoja 
15% daugiau, negu kontinente; 2. Fordas 
daro pelną D. Britanijoje vien tik dėl to, 
kad čia automobiliai parduodami už bran
gesnę kainą; 3. Fordo fabrikas netoli Li- 
verpoolio pagamina tik pusę tiek automo
bilių, kiek Saarlonio fabrikas V. Vokieti
joje; 4. Fordo direktoriai yra pasiruošę 
ilgam streikui.

— Venecuela pranešė D. Britanijai ir 
Gajanai, kad ji atsisako atnaujinti 1970 
m. pasirašytąjį protokolą, kuriuo teritori
nis ginčas su Gajana buvo atidėtas 12 me
tų. Dabar Venecuela nori tą ginčą galuti
nai užbaigti.

— Bangladešą ir šiaurės Indiją nusiau
bė uraganas. Tūkstančiai žmonių žuvo Ir 
2 mil. liko be pastogės.

— Izraeliui paskelbus Golano aukštu
mų prisijungimą, Saudi Arabijos princas 
Fahd vėl atidėjo sausio 19 d. numatytąjį 
JAV vizitą.

Sirija nori, kad visi arabų kraštai pra
dėtų naftos sankcijas, kol Izraelis nepa
sitrauks ilš tų strateginių aukštumų.

— Dauguma Europos Bendruomenės 
kraštų gyventojų galvoja, kad 1982 metais 
dar padidės bedarbė, ekonominiai sunku
mai, streikai ir socialiniai konfliktai. La
biausiai pesimistiški yra belgai.

— Vakarų Vokietijos naujųjų nacių ly
deris Karl Hoffman Niurembergo kalėji
me pradėjo bado streiką.

— Daugiau kaip 60 lenkų žvalgybos lai
vyno jūrininkų paliko savo laivus Nami- 
bijos pakrantėje ir pasiprašė politinio prie 
globsčlo.

— Pietų Afrikoje prasidėjo choleros epi 
dėmi j a.

— Egipte surasti nauji naftos šaltiniai. 
Tikima, kad jie pakels krašto naftos pro
dukciją 15%.

— Liberijos vyriausybės galva S. Doe 
gruodžio 23 d. paskelbė amnestiją visiems 
politiniams kaliniams ir pasitraukusiems 
į užsienį. Grįžimas į civilinę valdžią nu
matytas 1985 metais.

— Kuba ir Nicaragua pasirašė glaudes
nio kultūrinio bendradarbiavimo ir infor
macijos pasikeitimo paktą.

— Čado vyriausybė atsisakė pradėti de
rybas su krašto sukilėliais rytiniuose ra
jonuose.

— Kinija įsteigė naują banką, kuris spe 
cializuosis užsienio investacijom ir kredi
tais krašte.

— Gruodžio 23 d. vienas Komvalijos 
radijo mėgėjas išgirdo iš Lenkijos suin- 
čiamą žinią apie 50 žmonių nušovimą Var
šuvoje.

— Gruodžio 24 d. britų profsąjungų de
legacija pareiškė protestą naujajam len
kų ambasadoriui Londone S. Stanisevs- 
kiui dėl Solidarumo profsąjungos narių su 
ėmimų.

— Britų vyriausybė pakėlė nuo sausio 
10 dienos pieno kainą. Dabar vartotojai 
turės mokėti 20 penų už bonką (0,57 lit
ro).

— Sovietų Sąjunga uždraudė „Karatės“ 
savisaugos mokyklas. Sovietų Sporto ko
mitetas apibūdina jas, kaip netinkamas 
krašto visuomenei ir didinančias krimi
nalinius nusikaltimus.

— D .Britanijoj e bandoma kompiuterių 
sistema, kuri baruose registruos kiekvie
ną parduotą gėrimą.

— Tūkstančiai žmonių atvyko rusų fil
mų artistės, 68 m. Zojos Fiodorovos, lai
dotuves Maskvoje. Ji bus plėšikų apiplėš
ta ir nušauta.

— 19 metų kinų mergaitei, kuri neteko 
abiejų rankų plaštakų, padaryta speciali 
operacija: prigydyti keli kojų pirštai, ku
riais ji gali atlikti nesudėtingus veiksmus.

— New Yorko teisme Iranas kelia 62 mi 
rūsio šacho bendradarbiams ieškinį, ku
riame reikalaujama grąžinti 19 milijardų 
svarų.

— JAV Žemės ūkio departamentas pra
nešė, kad privatūs ekąporteriai jau par
davė Rusijai 100.000 tonų kviečių.

— Gibraltaro darbininkai suruošė di
delę demonstraciją, protestuodami prieš 
(britų nutarimą 1983 m. uždaryti ten savo 
karo laivyno laivų remonto doką.

— Šanchajuje suimti keturi kinų katali 
Ikų kunigai, kurie kaltinami lojalumu Va
tikanui.

— Vasario mėn. Popiežius lankysis Nige 
rijoje ir Gabone.

— Vakarų Europos Bendruomenės kraš 
tai šiuo metu yra apie 10 milijonų bedar
bių.

— Filmų direktorius Allan Dwan, kuris 
pagamino daugiau kaip 400 įvairių filmų, 
mirė Los Angeles, būdamas 96 m.

— Divi paskutinės Prancūzijos giljoti
nos bus atiduotos į Paryžiaus muziejų.

1
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Liet. Kult. Instituto Vokietijoje
1981 įmetu.

.jLietuvi'ų' kultūrai palaikyti ir įkurti 
•steigtinas lietuvių institutas“, tokį nutari
mą padarė 1950 metais sausio mėn. 12-13 
d.d. įvykusi Vokietijos lietuvių Švietėjų 
kultūrininkų bei visuomenininkų konfe
rencija. Virš 30 metų tokio instituto stei
gimo galimybės buvo svarstomos įvairio
mis progomis. Svarstylbos įgavo 
konkretesnį pavidalą nuo maždaug 
1979 metų vasaros, kada 
dėką dr. K. J. Čeginsko energingos inicia
tyvos, jos rado palankų atgarsį 1980 me
tų VLB valdyboje. Ji pirmą kartą 1980 m. 
balandžio 12 d. svarstė tą klausimą savo 
posėdyje ir nutarė imtis paruošiamųjų 
steigimo darbų. Reikalas buvo taip pat 
svarstytas Europos LB pirmininkų pasi
tarime, VLB Taryboje ir privačiuose ra
teliuose. Visur buvo visuotinai pritarta 
steigimo minčiai. Taip 1980 m. lapkričio 
29 d. VLB Valdyba galutinai nutaria stei 
•gti LKI, priima jo laikinąjį statutą ir su
kviečia 1981 m. kovo 7 d. steigimą jį su
sirinkimą. Susirinkimas formaliai institu
tą įsteigia ir išrenka pirmąją valdybą iš 
dr. K. J. Čeginsko, dr. J. Norkaičio ir V. 
Bartusevičiaus. Steigiant LKI buvo pa
brėžta jog:
(1) Institutas steigiamas, kad būtų atlie
kami tam tikri svarbūs kultūriniai dar
bai, kuriuos iki šiol niekas dar neatlieka;
(2) Kultūros institutas turėtų būti ‘įstai
ga (o ne draugija), su ribotu narių skai
čiumi;
(3) siektina, kad pramatomu laiku, in
stituto pagrindinį darbą atliktų apmoka
mi darbuotojai (kultūrinis darbas yra per 
svarbus, kad palikus jį vien mėgėjams!);
(4) VLB Valdyba steigia institutą ir pa
žada materialinę paramą; institutas betgi 
veikia savarankiškai.

Išrinkta LKI valdyba ėmėsi užbaigti or
ganizacinius darbus, paruošti galutinį sta 
tūtą ir 1981 m. gruodžio 4-6 d.d. Romuvon 
sukvietė metinį LKI suvažiavimą.

Suvažiavimo programa skyrėsi į dvi at
skirais dalis, Viena dalis apėmė paskaitas 
pranešimus ir diskusijas, antra — visuo
tinį narių susirinkimą su konkrečios insti
tuto ateities veiklos svarstymu.

Suvažiavimas oficialiai buvo pradėtas 
šeštadienį, gruodžio 5 dieną. Sveikinimo 
žodžius pasakė Vokietijos LB Valdybos 
vardu jos iždininkas R. Tendzegolskis ir 
namų šeimininkas, gimnazijos direktorius 
J. Kavaliūnas.

Pirmąjį pranešimą „LKI uždaviniai ir 
darbai“ padarė Vincas Bartusevičius. Ji
sai bandė, išeinant iš mūsų istorinės pa
dėties, pagrįsti LKI reikalingumą ir ap
tarti bendrus jo darbo laukus: (1) išlai
kyti, (2) kurti ir (3) skleisti kultūrinę 
kūrybą; savo veikla kreipti į lietuvišką ir 
krašto, kuriame gyvename, visuomenes, 
neišleidžiant i'š akių krašto, iš kurio at
vykome. Taip pat trumpai buvo apžvelgta 
■instituto kūrimosi raida, iškeliant iki šiol 
sau pasistatytus konkrečius darbus.

Kun. Bronius Liubinas savo paskaito
je „Lietuviškos išeivijos bangos“, plačiai 
apžvelgė lietuviškos emigracijos tarpsnius 
Pradėdamas viduramžių vidine koloniza
cija ir baigdamas pokario didžiąja banga 
su savo pabangėmis, paskaitininkas gana 
smulkiai suregistravo lietuvių bendruo
menes pasaulyje, nušvietė jų kūrimosi ap
linkybes, jų organizacijas, spaudą ir kul
tūrinę veiklą. Salią grynų faktų ir skaičių 
buvo galima išgirsti ir įdomių tų laikų

Vytautas Petkevičius

Kaimo detektyvas
Gintas Ruginis, malonios, tik žmonai 

pasitikėjilmą tesulkeliančios išvaizdos vy
rukas, kolūkio ilgų bėgimo eksčempionas, 
kuitūristas, kelių lietuviškų filmų akto
rius, kadre neištaręs nė žodžio, tačiau pa
kankamai ilgai žiūrovams pagirgždinęs 
savo raumenimis, ėjo gatve ir įtemtai mąs
tė, kur padėti neplanuotą uždarbį?

— Septynislkant aštuoni — penkiasde
šimt du. Ne, septyniskart a'štuoni — pen
kiasdešimt keturi, — įmurkdęs taip šiugž
dančių banknotų ranką, kūrė nuostabius 
ateities planus. — Septyniskart aštuoni 
— penkiasdešimt trys. Ir dar už pamuša
lo, ir dar už profsąjungos bilieto... Bus 
daugiau kaip (šimtelis.

Bet staiga velnias jį pakusė užeiti į nau 
ją, didžialangę ir gerai apšildomą kolūkio 
parduotuvę, kurioje trys jaunos, raudons
kruostės iš visų pusių surėmusios karštais 
užpakaliukais, bandė atgaivinti leisgyvę, 
nuo mūro atitrūkusią, bet puikiai sumūry
tą krosnį.

Gintas šeimininko žvilgsniu apmetė vi
sas lentynas, lūžtančias nuo nereikalingų 
prekių, iir staiga iš nuostabos prasižiojo:

— Parodai? — paklausė jis, akimis pa
rodęs į gražius, kiek dulkėmis papudruo
tus aulinius batus.

— Ne, — papurtė galvą pati drąsiausio
ji, — tik vakar išimetėm.

— Juchtas— ? pasakė žinovo balsu1 Ru
ginis.

— Ne, — atsakė specialistės balsu bai
lesnioji, — chromas.

— Planas griūva? — pradėjo nuo kriti
kos pirkėjas.

Suvažiavimas

lietuvių emigrantų buitinio gyvenimo 
smulkmenų.

Diskusijose išryškėji noras, kad insti
tutas skirtų ypatingą dėmesį išeivijos is
torijos tyrimui.

Dr. Konstantinas Gulbinais savo paskai
toje „Lietuvių katalikų Bažnyčios kroni
kų leidimas (vokiečių kalba)“, pristatė 
sunkumus ir problemas, su kuriais susi
duriama,. toklį darbą bedirbant. Išteista 
jau 31 LKBK numeris, kiti 7 jau surinkti. 
Sunkumus sudaro piniginiai nedatekllai. 
Paskaitininkas ypatingai iškėlė tokios į 
vokiečių kalbą verstos medžiagos reikšmę 
informuojant pasaulį apie padėtį Lietuvo
je.

Diskusijose buvo aptarta, kaip užtikrin
ti ateityje kronikos leidimą ir pakelti lei
dinių vertę.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas savo paskai
toje „Juozas Lukša-Daumantas 1921-1951 
(iš lietuvių rezistencijos istorijos)“, pri
minė mūsų nesenos garbingos, bet skaus
mingos istorijos laikotarpį. Laikotarpį, ku 
ris mums buvo tikrai reikšmingas, kurio 
įvykiai pasaulio buvo nepastebėti. Pavaiz
duodamas Juozo Lukšos veiklą, paskaitin
inkas atskleidė svarbiuosius mūsų pogrin
džio pasipriešinimo faktus, kada apie 30- 
000 laisvės kovotojų stovėjo aktyvioje ko
voje prieš svetimuosius įsibrovėlius. Buvo 
atkreiptas dėmesys ir į tai, jog partizani
nių kovų laikotarpio atvaizdavimas da
bartinėje Lietuvoje neatitinka tikrovę. 
Diskusijose buvo aiškintąsi kai kurie ir 
mūsuose kontroversiška1! vertinami įvy
kiai bei -asmenys.

Antroje suvažiavimo programos dalyje, 
po valdybos veiklos prainėšimo buvo taria 
mas'i instituto organizacinio pavidalo bei 
ateities darbų reikalais. Iš padarytų nu
tarimų paminėtini:
(1) Instituto rėmuose steigiamas liet, 
archyvas. Archyvo vedėju kviečiamas 
istorijos mokytojas Andrius Šmitas. Archy 
vui (ir institutui) patalpas perleidžia 
VLB Vaidyba.
(2.) Ateityje instituto darbą daugiau tel 
kti prie lietuvių emigracijos istorijos.
(3) Bent kartą metuose ruošti suvažiavi 
mą su moksline programa.
(4.) Pradėti leisti instituto publikacijų 
seriją.
Tolimesnėje ateityje pramatomla steigti 
centrinę lituanistinę biblioteką ir doku- 
mentacinį centrą. Taip pat lietuviai yra 
skatinami aktyviau dalyvauti Vokiečių- 
Blaltų draugijoje.

šalia oficialios programos, suvažiavimo 
dalyviai daug laiko praleido kartu, be- 
diskutuodami kultūrinės veiklos klausi
mus. Padėka priklauso Vasario 16 gimnazi 
jai ir jos darbuotojams, už malonų priė
mimą. Suvažiavimą parėmė ir Vokietijos 
Vidaus reikalų ministerija.

Vincas (Bartusevičius

LIETUVOS ^ATSTOVYBĖS VAŠINGTONE 
NAMO /REMONTAS

Atsiliepdami į Lietuvos Atstovybės Va
šingtone atsišaukimą dėl reikalingos pa
ramos Atstovybės namo remontui, Ameri
kos lietuviai siunčia pinigines aukas.

Amerikos Lietuvių Tarybos Pittsburgo 
skyrius, apsvarstęs pagalbos reikalą, nu
tarė remontui paskirti vieną tūkstantį do
lerių iš skyriaus kasos.

— Ne, — užbaigė savitlkiritišlkai bailiau
sioji1, — planas viršytas.

„Provokacija“, — pamanė Gintas ir dėl 
viso pikto paprašė.

— Parodykite.
Ruginis įkalė koją — kaip sykis: ir 

blizga, kepure patrynus, ir girgžda, lyg 
lyg fabrike kas būtų beržinę tošelę nuo 
vidpadžiu pakišęs, ir kokybės ženklas kiaų 
rai per padą įspaustas — visikas kaip rei
kiant.

—Imu, — nesutrikęs1 pasakė jis, atskaitė 
pinigus ir vėl susigundė: — O jei' dvi por
as?

— Nors tris.
Eksčempionas surinko visus pinigus, ku 

riuos buvo užkeikęs nuo žmonos už pamu
šalo,kuriuos juodai pagirių dienai buvo pa 
slėpęs i'r šiaip taip lįlaužė antrą porą.

— Suvynioti?
— Ką jūs!..Išmesti! — padėjo ant pre

kystalio savo senus batus, porą persimetė 
per petį, kai itai darydavo garsių ffilimų 
aktoriai, vaidindami prieškarinius turtuo
lius. Paskui oriai atsisveikino: kuriai gnyb 
telėjo, kuriai grybžteiėjo, ir išdidus kaip 
Krezas patraukė namo. Trumpindamas ke
lią, jam vienam težinomu brodvėjum pa
suko per miestelio kiemus ir gatves.

Netoli naujo, baltamūrio restorano 
prekiaujančio tik alumi „Baikalu“ 
ir „Varpeliu“, jiį sustabdė 
gerai nusiteikęs milicijos darbuo
tojas. Toks atlapaširdis ir linksmas vyru
kas, kuris, pamatęs per petį permestus 
nuostabius aulinius batus, neišlaikė ir la
bai mandagiai šūktelėjo:

— Ei, tu, sustok!
Ruginis sustojo ir dar švelniau atsakė:
— Nu?
— Iš kur gavai?

Nauji metai šv. Kazimiero kolegijoje
1981 metai Kolegijai yra istoriniai. At

šventėme 35 metų sukaktį. Ją atšventėme 
kukliai, bet drauge iškilmingai: iškilmin
giau negu galėjome tikėtis bei laukti. Mat, 
šia proga Jo Šventenybė Popiežius Jonas- 
Paulius II pakartotinai parodė tėvišką 
prielankumą mūsų Kolegijai. Nors buvo 
tik ką grįžęs iš apaštališkos kelionės Fili
pinuose ir Japonijoje, sutiko atlaikyti šv. 
Mišias ir pasakyti lietuviškai pamokslą. 
Tai įvyko kovo 5 d. mūsų koplyčioje šv. 
Petro bazilikoje. Dalyvavo Kolegijos bend 
ruoimenė, atvykusieji ex-a'lumnal, Romo
je gyveną lietuviai dvasiškiai ir kai ku
rie kviestieji svečiai. Tarp šiųjų Lietuvos 
Diplomatijos Šefas p. S. Lozoraitis ir Lie
tuvos Atstovas prie šv. Sosto p. S. Lozo
raitis Jr. Sui Kristaus Vietininku turėjo
me koncelebruoti Eucharistijos Auką visi 
dalyvavusieji kunigai ir du vyskupai: 
airikliv. P. Marcinkus ir vysk. A. Deksnys. 
Pamoksle Popiežius priminė Kolegijos 
svarbą, pasidžiaugė pasiektais laimėji
mais ir padrąsino nenuilstamai veikti to
liau Lietuvos Bažnyčios ateičiai. Po šv. 
Mišių Kolegijos Rektorius pristatė šv. Tė
vui vieną po kito iškilmėse d alyvavus tuo
sius, taip kad kiekvienas turėjo progą 
trumpai, su Kristaus vietininku pasikalbė
ti. Vėliau Villa Lituania patalpose iškil
mingi pietūs, kuriuose dalyvavo -visa eilė 
Romos Kurijos dignitorių, Popiežiškų uni
versitetų rektoriai', o taip pat kai kurių 
Kolegijų atstovai bei eilė kitų svečių drau 
ge su Kolegijos vadovybe ir auklėtiniais.

Piriimintiina, kad kovo 3 d., besiruošiant 
sukakties iškilmėms. Kolegijos rektorius 
su Prel. A. Bačkiu buvo pakviesti vakaro
nei pas Popiežių, Castelgandolfe. Birželio 
6d. Kolegija paminėjo J.E. vysk. A. Deks- 
nio dvigubą sukaktį, būtent, 50 metų ku
nigystės ir 75 metų amžiaus. Ekscelencija 
Jubiliatas atlaikė iškilmingas šv. Mišias 
drauge su salvo kurso draugu Kan. Zaka
rausku ir kai kuriais svečiais kunigais1 Vi
lla Lituania koplyčioje, dalyvaujant gau
siam skaičiui svečių - lietuvių ir nelietu
vių. Po iškilmių koplyčioje sekė pietūs, 
kuriuose dalyvavo Jo Eminencija Karfd. 
A. Samore, arkiv. P. Marcinkus ir svečiai 
iš Lietuvos: vysk. L. Povilonis, vysk. R. 
Kriščiūnas ir kun. V. Aliulis. Vaišėms va 
dovavo Kolegijos rektorius Prel. L. Tolu- 
ba. Visa praėjo tikrai jaukioje nuotaikoje. 
Ekscelencijai Jubiliatui buvo preikšta ei
lėje kalbų daug gražių linkėjimų.

Kolegija ir dar išgyveno daug 'džiaugs
mo, kurį teikia J.E. vysk. P. Marcinkaus 
pakėlimas į arkivyskupus ir paskyrimas 
aukščiausioms administracinėms parei
goms Vatikane. Ekscelencija yra Kolegi
jos Patarėjas. Šį džiaugsmą pastaromis 
dienomis padidino žinia, kad buvęs Kole
gijos alumnas Mons. J. Bulaitis pakeltas 
į arkivyskupus ir paskirtas Pro-Nuncijum 
centrinės Afrikos kraštuose. Tikimės šį 
pastarąjį džiaugsimą dar giliau išgyventi, 
kai naujai paskirtasis Ekscelencija gaus 
vyskupo sakratą, greičiausiai čia Romoje. 
Pereitų metų eigoje buvo įšventintas ku
nigu vienas iš mūsų alumnų: kun. H. Pe
rez, kilme kubietis, bet priklausąs Pensa
cola vyskupijai, USA. Gaila, kad nė vieno 
lietuvio neturėjome kandidato kunigystės 
šventimams. Tikimės tačiau, kad kun. H. 
Perez bus lietuviams draugas. O ir tad jau 
yra laimėjimas, šiuo metu turime 8 klie
rikus, bet tik trys jų yra lietuviai. Labai 
reikia pašaukimų. Kreipiamės į visus, pra 
šydami — melsti „Piūties Viešpatį“, kad 
siųstų jaunų darbininkų į savo vienuogy-

Gintas apžvelgė milicininką, nuleido 
akimis du šalimais stovinčius draugovin
inkus ir niekaip nesuprato 
to intelektualaus pokalbio
esmės, šiandien jis dar negėrė, niekam 
neužvežė, net nukeikti dorai nespėjo ir 
staiga — ei tu!

Negalėdamas atitraukti žvilgsnio nuo 
saulės šviesą atspindinčių batų, milicinin
kas sukaupė visus geriausius savo norus 
ir kiek galėdamas švelniau pasakė:

— Pilieti, aš klausiu: kur gavai?
„Nė velnio jums šiandien neišdegė!“— 

pamanė kuitūristas ir pasisukęs leidosi 
bėgti.

Nesuprastas milicininkas iš pradžių pa
sižiūrėjo į draugovininkus ir staiga ja
me nubudo įgimtas detektyvo budrumas.

— Pirmyn! — sukomandavo jis ir ėmė 
Švilpti švilpuku, kol iš jo išlėkė paskuti
niai tabako ir duonos trupiniai.

Taip prasidėjo gerą pusvalandį truku
sios gaudynės.

Gintas švilptelėjo per tvorą, tie — pa
kui, kutūristas — per sodą, per įkiltą tvorą, 
per kooperatinių garažų stogus, per ne
kasias bulves, o tie vis paskui, vis pridur- 
mui, neatsilikdami nė per vieną pėdą.

Galiausiai Gintas įlėkė į savo butą, pra
lėkė koridoriumi, per svetainę pasuko į 
miegamąjį, o iš jo, klaidindamas persekio- 
tojusper savo darbo kabinetą įlėkė į vaikų 
kambarį Ir su visais stiklais išmovė į uoš
vės, pagarsėjusios pensininkės, rūtų dar
želį. Paskui, kiek leidžia jo trumpos kojos, 
naujų statybų grioviais ir pylimais nudul
kėjo pas mamą.

Pirmasis to pasiutusio tempo neišlaikė 
aktyvistas ilš pieno nugriebimo pnkto. Jo 
širdelė įstrigo kažkur tarp plaučių ir gek- 

ną. Iš viso Kolegijoje turime 11 alumnų: 
trys yra kunigai. Iš jų vienas lietuvis.

Dėkojame už medžiaginę paramą, kuri 
šiais metais gausi. Prašome maldų, kad su 
lauktume daugiau1 pašaukimų. Visus prisi
minsime Bernelių šv. Mišiose. Linkime 
visiems daug švento (džiaugsmo Kalėdose 
ir palaimos 1982 m.

Prel. L. Tulaba, Mons. ip. {Jatulis, kun. 
Stasys Žilys, kun. Antanas '.Jonušas, kun. 
VI. IDclinikaitis, kun. R. Dobrovolskis.

Roma, 1981 m. Kalėdos.

EMILIJOS IPLATERYTĖS MIRTIES 
150 METŲ (SUKAKTIS

Praeitais metais sukako 150 metų nuo 
pirmojo žymesnio sukilimo prieš rusų val
džią Lietuvoje, ir gruodžio 23 d. — 150 me 
tų nuo sukilimo karžygės Emilijos Flate
ry tės mirties.

Sukilimas buvo prasidėjęs 1830 m. lapk 
ri'čio mėn. Lenkijoje, bet po kelių mėnesių 
persimetė ir į Lietuvą. Sukilėliai išlaisvi
no kelis miestus, kur buvo skelbiami suki
limo aktai, atsisakoma klusnumo carui. 
Buvo skelbiami šūkiai: „Laisvė ar mir
tis!“, „Laisvė, vienybė ir nepriklausomy
bė!“ ir t.t.

Į tą sukilimą buvo įsijungusi Vilniuje 
1906 m. gimusi grafaitė Emilija Platerytė. 
Ši jautrios sielos poetė ir didelė patriotė, 
mėgusi matematiką ir istoriją, daug skai
čiusi įvairiomis kalbomis apie Vakarų 
Europos laisvės idėjas, — sukilimui pra
sidėjus, stojo į jo eiles. įgudusi jojikė, mo 
kėjusi vaidyti ginklą, ji nusikirpo plaukus, 
užsivilko vyriškus rūbus, su savo adjutan
te Marija Pnušinskaite ir keliais palydo
vais pasirodė Dusėtuse, ragindama minias 
sukilti prieš rusus.

Nevisur gerai vyko. Kai kur rusų jėgos 
buvo didesnės, negu manyta. Sukilėliai 
buvo išsklaidyt, kai kurie pabėgo į Prūsi
ją.

E. Platerytė bandė miškais prasimušti į 
Lenkiją. Per 10 dienų keliavusi naktimis 
taip nusilpo, kad apalpusi krito žemėn. 
Su aukšta temperatūra ir žaizdotomis ko
jomis ji pagaliau atsidūrė Justijanavos 
kaime, Kapčiamiesčio parapijoje, kur ji 
buvo priglausta. Ten ji mirė 1831 m gai
džio 23 d. Palaidota Kapčiamiestyje.

AUŠROKŲ SUVAŽIAVIMAS
Kauno „Aušros“ berniukų ir mergaičių 

gimnazijos buv. mokinių ir mokytojų šuva 
žiaviimas rengiamas 1982 metų gegužės 28- 
30 d. Chicagoje. Numatoma surengti au'š- 
rokų dailininkų ir gimnazijas visų laidų 
nuotraukų parodą, šeštadienį bus banke
tas, sekmadienį pamaldos ir akademija. 
Buis proga pabendrauti su buvusiais drau
gais. Suvažiavimo komitetą sudaro: V. 
Adamkus, H Bagdonienė, K. Leonaitiėnė, 
A. Lilkanderienė, T. Kuraitienė, K. Kri'au*- 
čiūnas, A. Mažeikienė, K. Miklius, A. 
Sknupslkelienė, J. Vasalti's, V. Vijeikis, A. 
Visockis ir K. Žalnieraitis. Informacijoms 
kreiptis: Kęstutis Miklius, 4048 W. 91 
Place, Oak Lawn, Ill. 60452, U.S.A.

NAUJAS LEIDINYS
Amerikos Lietuvių Taryba išleido JAV 

kongrese pasakytų Lietuvai palankių kal
bų rinkinį, paimtą iš ,, Congressional Re
cords“ ir pavadintą „Lithuania Must be 
Free“. Tai 72 psi. žurnalinio formato leidi
nys, 'kuriuo galės pasinaudoti spaudos ir 
informacijos žmonės.

lės ir privertė prasižiojusį sustoti ir įsi
kibti į praeinančios melžėjos ranką.

Antrasis iš kojų iškrito pareigūnas, dvi 
paras iš eilės tyręs sudėtingą karučių nu
varymo bylą ir per tą laiką surūkęs še
šias aukščiausios „Super A“ rūšies cigare
čių „Jūratė“ dėžutės.

O trečiasis vis dar persekiojo eksčempio 
ną, tačiau Ruginis, prisiminęs senus gerus 
laikus, staiga nusimetė nuo savęs niekin
gą pravardę „eks“ ir kaip .tikras čempio
nas nėrė per daržus pas mamą. Tačiau ir 
jis paduso. Prieš draugovininko ryžtą ir 
valią, saugojant viešąją tvanką, jis papras 
čiausiai buvo bejėgis.

Dar po kelių minučių Gintas giliai at
siduso, tarsi visoje dalyje garbinamas bo
sas, sušnypštė ir sustojo lyg įkastas, pa
siruošęs brangiai parduoti savo laisvę.

— Daugiau nebegaliu:! — pasakė jis nu 
puolusiu balsu, kai iki mamytės jam bu
vo telikę tik tūkstantis žingsnelių... Pas
kui nusiėmė nuo peties 
batus, tvirtai ■ suspaudė
juos rankoje, užsimetė ir, pažaliavęs drau
govininkas nesusilailkydamas bandė pro 
jį prabėgti, trenkė jam chromo kulnimi 
per pakaušį... bet nepataikė. Tačiau ir 
smurto nereikėjo. Išeikvojęs visas kūrybi
nes jėgas, pareigos žmogus susmuko prie 
jo kojų ir mažiausiai dar pusvalandį pa
siruošė nekrutėti.

Ruginis pažvelgė į taikiai 'besišypsantį 
ir dar taikiau gulintį aktyvistą, pajudino 
jiį koja ir pagaliau prisiminė, ką norėjo 
pasakyti:

— Iš kur gavai?!.. Pirkau! — nusispjovė 
ir pasisukęs ramiai grįžo namo įstiklinti 
išmušto lango.

(šluota)

Su li^tuviaii 
jĮįusuulį/je

JAUNAS SMUIKININKAS
Aras Lapinskas, devynerių metų smui

kininkas, yra pakviestas į Chlcagos gim
nazijų rinktinį simfoninį orkestrą. Haris 
Bergh, minėto orkestro dirigentas, išgir
dęs Arą Lapinską, grojant J.S. Bach 
amoll smuiko koncertą Roosevelt univer
siteto konservatorijos studentų rečitalyje, 
buvo taip sužavėtas jo grojimu, jog pa
kvietė jiį groti šiame orkestre be perklau
sos (audition).

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Rašytojų draugijos narių suva- 

žiaviimlas numatytas 1982 m. Clevelande 
gegužės 22 ir 23 dienomis. Suvažiavimo 
programa truks divi dienas, nes 'į progra
mą yra įjungiamas ir Maimio 50 mirties 
sukakties minėjimas.

Taip pat suviažiavimo metu įvyks litera
tūros vakaras ir LRD premijų įteikimas, 
naujų narių ir priėmimas ir kt.

MAIRONIO SUKAKTUVINIAI METAI
1982 m. birželio 28 sueina 50 metų nuo 

Lietuvos atgimimo dainiaus Maironio mir
ties.

EKSLIBRIŲ PARODA
1981 m. spalio 18 d., Liet. Tautodailės 

Instituto Bostono skyrius surengė lietuvių 
dailininkų ekslibrių parodą So. Bostono 
Lietuvių Piliečių dr-jos salėje. Apie tos 
srities meną ir neseniai pasirodžiusią kny 
gą „Lietuvių Ekslibriai' kalbėjo dr. Vita
lis Vengris iš Washingtono Renginys su
traukė daug publikos iš Bostono ir toli
miausių vietovių.

MIRĖ (PLK. J. ŠLEPETYS
1981 m. lapkričio 15 d. New Yorke mi

rė pilk. Jonas Šlepetys, buv. Zarasų ir Pa
nevėžio apskr. viršininkas, o 1941 m. lai
kinoje vyriausybėje — vid, reik, minist
ras.

Gimęs 1894 m. vasario 27 d. Narvydžių 
km... Daugailių vis., Jonas Šlepetys 1916 
m. baigė Odesos karo mokyklą, dalyvavo 
I pas. kare. Grįžęs į Lietuvą, įstojo karino 
menėn. 1929 m. išėjo aukštuosius karinin
kų kursus ir 1932 m. teisių mokslus V, D. 
universitete. 1936 m. pasitraukęs iŠ kariuo 
menės, perėjo difcti vid. reik, ministerijom, 
Lietuvoje ir išeivijoje dirbo visuomenini 
darbą.

MIRĖ 'ŽURNALISTAS P. SIRGĖDAS
1981 m. spalio 27 d. Čikagoje širdies smū 

giu mirė žurnalistas Povilas Sirgėdas.
Gimęs 1911 m. rugpjūčio 2 d. Petrapi

lyje, Povilas Sirgėdas 1932 m. baigė Kau
no „Aušros“ gimnaziją ir studijavo teisę 
V.D. universitete. 1935-44 m. dirbo Kau
no miesto savivaldybėje. Kartu su Z. Sa
li amoru sudarė šachmatų vadovėlį, kuris 
buvo išleistas1 1942 m.

Perėjęs per pabėgėtų stovyklas Vokie
tijoje, 1948 m. emigravo į Australiją, kur 
1953 m. Sydnėjaus mieste įsteigė Plunks
nos klubą. 1956 m. su šeima persikėlė j 
Ameriką ir apsigyveno Cicero mieste. 
Dirbo cheminėje laboratorijoje, rašinėjo 
liet, spaudai.

Liūdesyje paliko žmoną Veroniką ir tris 
sūnus ir dukterį.

MIRĖ SOL. IRENA (STANKŪNAITĖ
1981 m. spalio 27 d. Amerikoje vėžio li

ga mirė solistė Irena Stanlkūnaitė-daSiiva 
Velionė buvo daug žadanti dainininkė,ly
rinis sopranas, jau spėjusi pasižymėti lie
tuvių ir amerikiečių koncertuose ir muzi
kiniuose pastatymuose. Ji yra prieš kelio
lika metų dainavusi ir Chicagoje „Drau
go“ romano premijos įteikimo iškilmėse. 
Velionė yra kornp. J. Stankūno duktė, gi
musi 1940 m. kovo 18 d. Brazilijoje ir su 
tėvais JAV persikėlusi iir New Jersey 
apsigyvenusi 1949 m. 1962 m. baigeNew 
Yor.ko Juilliard muzikos konservatoriją. 
Jaunos solistės gailisi ne tik New Yorkoir 
New Jersey, bet ir visos Amerikos lietu
viai, kuriems teko girdėti jos dainavimą.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 41

šeštą valandą sieninis laikrodis išmušė 
6 kartus. Nuo pirmo garso iki šešto lygi* 
30 sekundžių.

Kiek laiko užtruks išmuši 12 valandai!

Atsakymas Nr. 40
Abu vienodai.

Turtingas ponas važiuoja traukiniu, 
šalia jo atsisėda1 jaunas vyrukas. 
Po kiek laiko, jaunasis ir klausia: 
— Atsiprašau, kiek dabar yra laiko? 
— Nesakysiu! — atsako ponas.
— Kodėl ne? — nusistebi jaunuolis.
— Jeigu aš tau pasakysiu laiką, tai Prs" 

sidės mudviejų pasikalbėjimas. Tu pakišu 
si, kur a'š dirbu. Alš paklausiu, ką tu da
rai. Po to, mes susldraugau.sim. Aš 1W 
siu savo miestelyje, Tui paseksi. Mano 
žmona lauks stoty. Aš supažindinsiu. J* 
pakvies tave vakarienei. Susipažinsi su 
no dukterim. Įsimylėsi. Paprašysi jos ran
kos, o alš nenoriu turėtų žentą be laikro
džio. ..

2



1982 m. sausio 5 d. Nr. 1 (1590) EUROPOS LIETUVIS a

PASIKARTOJANTI ISTORIJA
Gruodžio 12 d., t.y. t«i dieną kai Sovie

tu maršalas Konievas, atvykęs į Varšuvą, 
davė pasF.rutin.ius nurodymus gen. Jaru- 
zelskiui, kaip sutriuškinti Lenkijos demo
kratinį sąjūdi, Sovietų telegramų agentū
ra TASS paskelbė reikšmingą žinią, TAS 
So pranešime apie Lenkijos profsąjungų 
„Soidlarnosc“ veiklą buvo reikalaujama 
„duoti socializmo priešams tekį atkirtį, 
kurio jie nusipelnė../'

Šis brutalus Kremliaus įsikišimas i 
Lenkijos reikalus, primena įvykius Len
kijoje ir Lietuvoje prieš 120 metų. Tada, 
kaip ir dabar, carų teriojamos tautos ko
vojo prieš jiems primestą valdžią. Tada, 
kaip Ir dabar, pavergtųjų tautų pusėje sto 
jo Vak. Europos darbo Žmonės.

Prisiminlkime ir palyginkime 1863 me
tų sukifimą prieš rusų imperializmą su 
dabartiniais įvykiais. Ką anuo laiku vei
kė -Lenkijos ir Lietuvos emigrantai? — 
Matysime, kiad ir anuo metu emigrantai 
suvaidino didelį vaidmenį kovoje dėl lais
vės. Jų iniciatyva Paryžiuje ir Londone 
buvo kviečiami susirinkimai, kuriuose bu 
vo ailškinama Rusijos, Prūsijos ir Austri
jos skriauda padaryta buvusios Lenkijos 
respublikos tautoms, tarp jų ir lietuvių 
tautai, padalinus valstybę tarp trijų im
perijų. Ypatingą užuojautą emigrantai ra
do Anglijos čarteristuose 'ir darbininkų or
ganizacijose. Jų spaudoje 1863 m. sukili
mo išvakarėse buvo dažnai spausdinami 
straipsniai apie caro valdžios žiaurumus 
Okupuotuose kraštuose. Anglijos darbo są
jūdžio moralė pagalba Lenkijai ir Lietu
vai ypač sustiprėjo sukilimui prasidėjus.

1863 m. kovo 4 d. Finsbury Britų insti
tuto salėje, Londone, įvykusiame susirin
kime buvo priimta rezoliucija, kurioje 
buvo reikalaujama grąžinti Lenkijai ir Lie 
tuvai nepriklausomybę. Susirinkimas iš
rinko delegaciją, kuri įteikė Anglijos min. 
pirlm. lordui Palmerstcnui memorandumą, 
kuriuo buvo reikalaujama, kad Anglijos 
vyriausybė kartu su kitomis Europos 
valstybėmis kreiptųsi į Rusijos vyriausy
bę, reikalaujant sustabdyti barbariškus 
veiksmus okupuotuose kraštuose ir grą
žinti jiems nepriklausomybę. Delegacijai 
vadovavo William Cox, o su min. pirmi
ninku kalbėjo komiteto sekretorius Wall. 
Jis pasakė:' „darbininkų klasė jaučia, kad 
Rusija nesilaiko savo pažadų Lenkijos at
žvilgiu, ir .todėl Anglijos garbė reikalauja, 
kad jos vyriausybė imtųsi žygių,“ Lordas 

' Palmerstonas paklausė delegacijos, ar jie 
norėtų, kad Anglija paskelbtų antrą ikarą 
Rusijai? Į tai Wall atsakė: „Taip, mes no
rime kariauti už Lenkiją.“

Londone .buvo įsteigtas darbininkų ko
mitetas, dažnai kvietęs susirinkimus ir 
kėlęs Lenkijos Lietuvos laisvės klausi
mą. 1863 m. balandžio 28 d. susirinkimas 
virto mifžiniSka manifestacijia Lenkijos- 
Lietuvos naudai. Susirinkimui vadovavo 
prof, Beesley, prezidiuman, buvo pakvies
tas žymus visuomenės ir prof, sąjungų vei 
jungų veikėjai.. Susirinkimas nutarė rei
kalauti iš Anglijos valdžios ginkluotos in
tervencijos prieš Rustiją. Buvo išrinkta 
delegacija, kuri vėl kreipėsi pas lordą Pal 
merstoną. Pasikalbėjimas, tačiau, nedavė 
laukiamų rezultatų. Tada komitetas nuta
rė kreiptis s-u -peticija i karalienę Vikto
riją.

Lordas Palmerstonas paaiškino delega
cijai, kad Anglija negali nieko padaryti 
nepirisidėjus Prancūzij-ai. Tada Anglijos 
darbininkų buvo nutarta veikti -bendrai 
su Prancūzijos darbininkais. Tuo tikslu 
jie pakvietė prancūzus atvykti į Londoną.

11863 m. liepos 22 d. St. James Hali sa
lėje įvyko susirinkimas jau su iš Pary
žiaus atvykusiais darbininkų atstovais: 
Tolain, Perrachon, August Bibal, mūrinin 
ku Coh-adon ir mechanikais A. Murat ir 
J. Aulber.t. Susirinkimui pirmininkavo bri 
tų parlamento atstovas sir John Villiers 
Shelley, sekretoriavo spaustuvininkas 
John Robert Taylor. Be to dalyvavo ang
lų prof, sąjungų ir Lenkijos - Lietuvos 
emigracijos atstovai. Anglų atstovas sta
lius Cremeris pareiškė pagarbą sukilė
liams mūsų kraište ir pasipiktinimą dėl 
žiaurybių malšinant sukilimą. Jis pasiūlė 
rezoliuciją, kurioje bekita ko, buvo reika
laujama, kad Anglijos vyriausybė nesi
leistų .į derybas su Rusija ki-taip, kaip tik
tai su sąlyga tuojau nutrauki siautėjan
čius karo veiksmus ir atitraukti rusų ka
riuomenę iš sukilimo žemių, turėdam-as 
čia galvoje ir Lietuvą. Siuvėjas Odgeris, 
prof, sąjungų tarybos sekretorius, taip pa
reiškė:

„Jeigu mūsų vyriausybė šiuo reikalu 
nieko nedarys, ji nustos tautos pasitikėji
mo. šio krašto darbininkai drauge su Pran 
cūzijos darbininkais trokšta teikti sukilė
liams paramą“. Prancūzų vardu kalbėjęs 
Tolainas kvietė „vieningai remti sukilė
lius, vis dar kovojančius, žaizdotus ir krau 
juojančius, bet vis dar nenugalėtus“. Iš
viso susirinkime buvo pasakyta trylika 
kalbų. Prof. Beales savo kalboje perskaitė 
Prancūzijos darbininkų kreipimąsi į Na
poleoną III: „... panaudok savo kardą 
mazgui perkirsti, kurio diplomatai nesuge 
ba atrišti“. Pirmininkaujantis Shelley pa
klausė susirinkusių: „Ar esate pasiruošę 
kariauti?“ — „Yes, ves“, — sušuko salė.

Sekančią dieną prof, sąjungų tarybos 
pranzūzų delegacijai suruoštame priėmi
me buvo nutarta išrinkti 5 narių komitetą, 
kad paruoštų anglų darbj-ninkų atsiša-u-

kima Prancūzijos darbininkus, kviečiantį 
pastoviai bei vieningai bendradarbiauti, 
padėti kovojančiai liaudžiai. Komitetas at
sišaukimą paruošė ir pasiuntė 'į Prancū
ziją. Atsišaukime be kita ko buvo taip 
pasakyta: „Reikia mums taip pasielgti, kad 
nepasikartotų ši šėtoniška tragedija, kad 
i-šanksto būtų įspėjamos diplomatijos in
trigos (ši tautų rykštė), kad nebūtų žudo
mi tauriausi tautos sūnūs, kad šis gražus 
kraštas dar kartą nepavirstų kruvinų žu
dynių lauku amžinai civilizuoto pasaulio 
negarbei ir gėdai“.

Gavę atsišaukimą, prancūzų darbinin
kai nedelsiant vykdė nutarimą, priimtą 
prof, sąjungų pobūvyje Londone. Buvo pa
ruoštas raštas Napoleonui III — peticiją 
dėl sukilimo Lenkijoje ir Lietuvoje. Deja, 
peticija nebuvo priimta. Po 8 mėnesių 
buvo pasiųstas į Londoną prancūzų dar
bininkų atsiliepimas į anglų raštą. Jį 
atvežė speciali delegacija, kurioje daly
vavo jau žinomais Tolanas ir kiti. Šis at
siliepimas baigiamas taip:

„Viena tauta, pavergdama antrąją, suda 
ro pavojų kitų tautų laisvei. Vardan sa
vosios garbės bei vertės kiekvienas lais
vas žmogus, arba žmogus trokštąs būti 
laisvas, privalo teikti pagalbą pavergtiems 
savo broliams“.

šis atsiliepimas buvo perskaitytas 1864 
m. rugsėjo 28 d. St. Martin's Hali salėje, 
Londone, kur buvo susirinkę darbininkų 
atstovai pareikšti .solidarumą kovojan
tiems dėl laisvės Lenkijoje ir Lietuvoje. 
Susirinkimas (priėmė tokią rezoliuciją: 
„Susirinkimas, išklausęs mūsų brolių 
prancūzų atsiliepimą, dar kantą reiškia 
sveikinimą. Jų programa yra dirbančią
ja! liaudžiai naudinga; dėl to ją priimam 
tarptautinės sąjungos pagrindu ir suda
rome komitetą, turintį teisę pasipildyti na 
riais, kad būtų paruošti šios sąjungos 
įstatai ir reguliaminas“.

Išrinktasis komitetas buvo pavadintas 
Generaline Taryba. Į ją įėjo britų, pran
cūzų, vokiečių ir italų delegatai. Taryba, 
kurios būstinė buvo Londone, buvo įparei
gota paskirti visose Europos sostinėse pa
komises, kurios turėjo palaikyti kontaktą 
su centru.

Generalinė Taryba, susirinkusi po savai 
tės, spalio 5 d. išrinko George Odgerį pir
mininku 'ir W. R. Cremerį gen. sekreto
rium. Be to buvo išrinkti penki sekreto
riai - korespondentai, tarp kurių buvo 
Karlas Marksas. Jis paruošė įstatų ir regu 
liamino projektus Ir parašė įvadą „Krei
pimasis 'į darbo klasę“. Lapkričio 1 dienos 
posėdyje tuos įstatus (statutą) priėmė 
Generalinė Taryba. Organizacija buvo pa 
vadinta „Tarptautinė Darbininkų Sąjun
ga“, vėliau gavusi „Pirmojo Internaciona
lo“ vardą.

Internacionalo pirmajam kongresui, 
kuris įvyko 1866 m. balandžio 8 d. Žene
voje, Marksas parašė Laikinosios Centro 
Tarybos instrukciją, kurioje buvo iš pa- 
grindų išnagrinėta anų laikų tarptautinė 
padėtis, iškeliant pirmom eilėn pavojų, 
kurį sudaro darbininkų sąjūdžiui Rusija, 
„ši rūslti, atsilikusi aziatinė imperija, — 
rašė Marksas, — galėtų būti sudrausta 
tiktai atstatant Lenkijos - Lietuvos vals
tybę demokratiniais pagrindais“.

Marksas nekartą naudojo progas, kad 
pabrėžtų Lenkijos- Lietuvos valstybinės 
nepriklausomybės būtinumą: „Europai ten 
ka pasirinkti vieną iš dviejų — arba azi- 
jatinė toarlbarija, maskolių vadovaujama, 
kris ant jos galvos, arba turi būti atsta
tyta Lenkijos-Lietuvos valstybė“.

Steigiant Pirmąjį Internacionalą jokioje 
Europos valstybėje nebuvo gausių socialūs 
tų partijų. Manoma, kad organizacijos na
rių skaičius neviršijo 4000, kurie priklau
sė nepastovioms ir mažoms darbininkų 
draugijoms. D. Britanijoje iki 1870 m. bu
vo nedaugiau 294 narių, iš kurių 172 bu
vo svetimšaliai. Be paskirų narių Interna 
ciona'.ui priklausė keletas profsąjungų. 
Nario mokestis buvo labai mažas, tad or
ganizacija: finansiškai buvo labai silpna.

Neatsižvelgiant į tas aplinkybes, valdan 
čioji klasė bemaž visose valstybėse žiurė
jo į Internacionalo narius kaip į sąmoks
lininkus, siekiančius nuversti esamą so
cialinę santvarką. Todėl kai kuriose vals
tybėse (Prancūzijoje, Austrijoje, Vokie
tijoje) Internacionalo nariai buvo suima
mi ir nuteisiami kaip valstybės išdavikai. 
Pagal įstatymus, Internacionalo veikla 
buvo uždrausta daugelyje Europos valsty
bių. Iš antros pusės, darbininkams tose 
pat valstybėse atrodė, kad Internaciona
las kovoja už jų reikalus. Todėl jo būvi
mas sužadino profesinių sąjungų plitimą. 
Internacionalo skelbiamieji principai bu
vo kelrodžiu gimstančiam darbo sąjū
džiui.

Tarptautinio darbo sąjūdžio solidaru
mas su lietuvių liaudimi buvo pateisina
mas ir tuo atžvilgiu, kad 1864 m. sukilime 
dalyvavo ir jam vadovavo netik bajorų 
valkai, kaip ankstyvesniuose sukilimuose, 
bet ir kilę iš liaudies lietuviai, kaip Kazi
mierais Lukošiūnas, Mikalojus Puidokas, 
Adomas Bitė, T. Narbutas ir kiti. Labiau 
pasižymėję vadai buvo Zigmas Sierakaus
kas, Kostas Kalinauskas ir Antanas Mac
kevičius. Pastarasis turėjo aiškų nusista
tymą ir dėl Lietuvos ateities. Tas nusi
statymas griežtai skyrėsi nuo lenkų ba
jorijos reikalavimų pajungti Lietuvą 
Lenkijai. A. Mackevičius reikalavo, kad

KANADOS (LIETUVIŲ FONDO 
20 METŲ VEIKLA

1981 m. lapkričio 21 d. Toronto liet, na
muose įvyko KLF visuotinas narių susi
rinkimas, kuriame išrinkta nauja Fondo 
Taryba iš 12 asmenų ir 4 atstovus paski
ro KL bendruomenė. (Viso Tarybą suda
ro 16 asm.). Išrinktieji pasiskirstė pareigo 
mos: Tarybos pirm. V. Ignaitis, sekr. P. 
Januška. (Iki tol, 10 metų Tarybos pirm, 
buvo dr. A. Paceviclus). Valdybos pirm. 
E. Čuplinskas, sekr. K. Lukošius vice- 
pinm. L. Tamošauskas, iždininku A. Bum
bulis.

KLF buvo įsteigtas 1962 m. Iki šiol Fon 
das sutelkė 460.000 dol. ir 1000 narių. Iš 
Fondo kapitalo palūkanų iki šiol paskirta 
lietuvių kultūrinėms organizacijoms 150. 
000 dot!.

Paminėjimui KLF dviedešimt-ies metų 
veiklos buvo numatyta išleisti leidinį su 
narių nuotraukomis, statistikos daviniais 
ir veiklos aprašymais. Leidinys jau spaus 
dinamas ir išeis 1982 balandžio mėn.

Leidiniui leisti Fondo Taryba 1978 m. 
buvo išrinkusi kclmisiją iš penkių asmenų 
(J. Bensėnas. P. Januška, P. Lelis, S. Ja- 
kubickas Ir dr. A. Pacevičius), kuri leidi
nio reikalą narių susirinkimuose vis ju
dino, nes nemažai buvo to leidinio prie
šininkų.

Pagaliau 1980 m. narių susirinkime iš
kėtus tą klausimą buvo prašyta susirin
kimo konkrečiai pasisakyti ir nutarti ar 
numatytą leidinį leisti ar ne? (išleidimas 
kainuos apie 10.000 dol.)

Susirinkimas vistik dauguma balsų nu
tarė leidinį leisti Ir nevėliau 1982 m.

Fondui pradėjus normaliai veikti 1964 
m. telkiami nariai buvo prašomi kartu su 
įnašais atsiųsti savo nuotraukas Fondo 
albumui. Tai buvo lyg masalas pritraukti 
daugiau narių, bet tų nuotraukų atsiuntė 
tik ketvirtadalis narių, kiti teisinosi kad 

Ibijo duoti savo nuotraukas ir žinias, kad 
jos nepatektų į KGB rankas...

Tik kai buvo galutinai nutarta leisti 
leidinį ir paprašyta daugiau nuotraukų, 
tai ir albejojantidji jas atsiuntė. Viso lei
dinyje bus apie 450 narių nuotraukų. Lei
dinyje talpinama medžiaga nėra literatu-1 
rinė, bet ji viską pasakys apie KLF kūri
mą, veiklą ir pasiektus darbo vaisius.

KL Fondas leisdamas Šį leidinį tikisi 
kad jis patenkins netik Fondo narius, bet 
ir Kanados lietuvišką visuomenę, patar
naus šio Fondo tikslams ir liks kaip is
torinė medžiaga sekančioms mūsų kar
toms, tiek išeivijoj, tiek Lietuvoje.

P. Lelis

LIETUVOJE KUNIGŲ ŽUDYNĖS 
TĘSIASI

Kun. Bronius Laurinavičius, Adutiškiu 
klebonas (Švenčionių apskr.) buvo sunk
vežimio užmuštas, einant per gatvę. Tai 
jau trečias kunigas žuvęs valstybės su- 
organizuotose žudynėse paskutinių metų 
bėgyje, rašo Lietuvių Informacijos Biu
ras, J A. V. Kunigas buvo svarbus žmo
gaus teisių gynimo komiteto narys. Jau 
1977 metais jis pasiuntė ilgą laiška Brež
nevui, ginant tikinčiųjų teises Lietuvoje.

Religinių reikalų ministerial Kazimie
ras Tumėnas ir jo pareigas parėmęs Pet
ras Anilionis liudijo, kad kun. Laurinavi
čiaus elgesys yra priešingas sistemai ir 
patarė jam užsiimti kunigišku darbu.

Kun. Laurinavičius buvo liudininku J. 
Sasnausko ir A. Terlecko bylose. Abu jie 
buvo nuteisti kalėjimu. Kun. Laurinavi
čius taipgi buvo Helsinkio grupės narių. 
Po jo mirties toje grupėje iš Lietuvių pu
sės liko (ik viena poetė Ona Lukauskaitė- 
Poškienė. Visi kiti yra arba kalėjime, ar
ba darbo stovyklose, arba užsienyje.

Paskutiniai Helsinkio Grupės dokumen
tai, pasiekią Vakarus, yra tarp kitų pasi
rašyti kun. Laurinavičiaus. Ten apeliuo
jama į Brežnevą, kad paleistų tris sąži
nės kalinius: Amerikoje gimusį V. Skuodį, 
G. Iešmantą ir P. Pečeliūną, o taip pat su
stabdyti advokato P. Cidziko persekioji
mą. (Jis buvo kelis kartus prievarta laiko
mas psichiatrinėse ligoninėse.

„UNIVERSE" VĖL APIE (LIETUVĄ
Paimdamas žinias iš Lietuvos Katalikų 

Kronikos, anglų katalikų laikraštis rašo, 
kad net mokyklos vaikai buvo tardomi ir 
grąsinami, o jų kunigas (buvo pasodintas 
į kalėjimą už išvažiavimą į provinciją. 
Kun. Ričardas Černiauskas, kuris atnaša
vo mišias jaunimui šv. (Mykolo bažnyčio
je, Vilniuje, buvo pasodintas į kalėjimą 
penkiom dienom rūsyje be šviesos ir lo
vos.

Per pirmą jo pamokslą po paleidimo 
iš kalėjimo žmones metė gėles į sakyklą. 
Kunigas sakė, jog tapo kunigu, kad galėtų 
sakyti teisybę bažnyčioje ir už bažnyčios.

lietuvių tautai būtų leista pačiai pasisaky
ti dėl savo likimo. O tas pasisakymas gale 
jo būti pareikštas1 tik per išsivadavimą. 
Laikydamasis tekio nusistatymo Lietuvos 
ateities klausimu, Lietuvos sukilimo ryšį 
su sukilimu Lenkijoje A. Mackevičius 
vertino bendrą kovą, kaip savitarpio pa
galbą kovoje prieš bendrą priešą Rusijos 
imperiją. „Kadanįl Lietuvai, — sakė A. 
Mackevičius, —. trūksta daugelio sąlygų 
savarankiškam sukilimui ir tuo pačiu pa
sisekimo ko nors patvaraus ateičiai, aš ir 
norėjau mase padėti Lenkijai, o iš jos 
reikalauti pagalbos sukilimui Lietuvoje“. 
Mirties akivaizdoje A. Mackevičius kalbė
jo su gilia meilė ir dideliu susirūpinimu 
dėl lietuvių tautos ateities. Jis buvo suim
tas ir carinių budelių nuteistas mirties 
bausme. Kun. A. Mackevičius buvo vie
šai pakartas 1863 m. gruodžio 28 (16) d. 
Kaune.

Numalšinus sukilimą, Lietuvoje prasi
dėjo žiaurios represijos. Daug buvo už
daryta kalėjimuose, šimtai ištremta į Ru
sijos gilumą Ir Sibirą. Nemažas kiekis su
kilėlių pasitraukė į Vak. Europą. Salia 
lenkiškai kalbančios bajorijos Vak. Eu
ropoje atsidūrė gan daug lietuvių, kilusių 
iš liaudies.

Rusijos vyriausybė pastebėjusi, kad 
lietuviai, kovodami dėl .savo laisvės, vis 
rėmėsi lenkų patriotiniu sąjūdžiu, nu
tarė atitraukti lietuvius iš lenkų įtakos. 
Todėl tuoj po 1863 m. sukilimo caro v31- 
džla uždraudė spausdinti lietuviškas kny
gas lotynų (lenkų) raidėmis. Buvo ban
doma įvesti rusų (kirilika) raidyną, kad 
lengviau būtų lietuvių tautą surusinti ir 
suipravoslavinti. Lietuviai pradėjo spaus
dinti knygas ir laikraščius užsienyje ir 
slapta gabenti į Lietuvą. Tačiau daug Ii. 
teratūros, (kurioje buvo keliamas Lietuvos 
laisvės klausimas, buvo leidžiama sveti
momis kalbomis, pirmoje eilėje lenkų kal
ba. Pirmieji lietuvių sociahsitų laikraščiai 
taip pat buvo spausdinami lenkiškai.

Iš Žemaitijos kilęs 1863 m. sukilimo da
lyvis Antanas Medekša 1870 m. liepos 15 
d. pradėjo Paryžiuje leisti socialistinės 
minties laikraštį „ZMOWA“, kuris keti
no būti spausdinamas trimis kalbomis: 
lenkų, lietuvių ir gudų. Laikraštis turėjo 
eiti du kartu į mėnesį, 'bet pasirodė vie
nas numeris. Vedamajame straipsnyje jis 
ragino liaudį ruoštis ginkluotam sukili
mui „prieš išorinį priešą ir prieš tuos, ku
rie jo viešpatavimą stipriną, vysto ir re
mia“. Tas laikraštis be to kėlė trijų ne
priklausomų ir lygiateisių tautų federaci 
jos mintį, kuri ilgainiui Lietuvos social
demokratijoje evoliucionavo i reikalavi
mą nepriklausomos demokratinės respub
likos.

D.B.

„KOMUNISTAS“ PUOLA IŠEIVIŲ 
POLITINĘ (VEIKLĄ

Amerika pasuko į „kryžiaus žygį“ prieš 
Sovietų Sąjungą. Taip Komunisto (1981, 
Nr. 9) mėnraštyje išspausdintame straips
nyje „Klastotojai“ tvirtina I. Lempertas, 
kuris piktinasi, kad Amerikos „imperially 
tams...pagal savo sugebėjimus ir jėgas 
stengiasi įtikti ir antilkomunistai iš Lie
tuvos emigrantų tarpo... Jie siuntinėja 
.memorandumus', skelbia straipsnius, 
knygas, šmeiždami Tarybų Sąjungą. Į 
Madridą specialiai buvo atvykusi triukš
minga grupelė anti-tarybininlkų, bandžiu
sių nuodyti tarptautinių derybų atmosfe
rą“.

Lempertas taip pat mini „sumodernintą 
strategiją". Jei „antitary*bininkai... pa
mini kelkį mūsų pasiekimą, visuomet jį 
komentuoja taip, kad socializmas, Tary
bų valdžia liktų apšmeižti. Ypač jie sten
giasi ugdyti nacionalizmą, ardyti Tarybi
nių tautų draugystę. Taip jie elgėsi visa
da, bet dabar jie ir naujoviškos taktikos 
griebiasi': giria Tarybų Lietuvos laimėji
mus, prieš pastatydami mūsų respubliką 
(kitoms TSRS respublikoms. Girdi, tai, kas 
Lietuvoje pasiekta yra lietuviško darbštų 
mo, ūkiškumo, sumanumo vaisius. Tary
bų valdžia čia nieko dėta, o bendra dar- 
Llavimas su kitoms tarybinėmis tautomis 
tautomis tik trukdo... Jie griebiasi viso
kių klastočių, stengdamiesi įtikinti škai- 
tytojus, jog internacionalizmas, tautų 
draugystė — nėra būdingas mūsų gyveni
mo būdo bruožas, tapęs mums kasdienio 
elgesio ir galvosenos įprastine norma, 
o... prievartinio rusifikavimo rezultatas“.

(ELTA)

PAJAUJO (KNYGOS RECENZIJA 
AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠTYJE

Baitimorėje leidžiamame savaitraštyje 
The Catholic Review (1981 VII. 17) iš
spausdinta Dr. Juozo Pajaujo knygos So
viet Genocide in Lithuania recenzija Kny 
gų skyriaus redaktorius Charles Fecher 
rašo, kad Pajaujo knyga yra ,/kruopščiais 
tyrimais ir dokumentacija parentas vei
kalas apie Sovietų žiaurumus jo gimtinė
je. Pajaujo aprašyti ištremtų lietuvių p'er 
gyvenimai atskleidžia išraiškiausią ir 
smulkmeniškiausią rusų darbo stovyklų 
vaizdą anapus Solženicyno Gulago saly
no tomų. Genocidas yra svarus žodis, pri
menantis .holocaust' ir nacių bandymą iš
naikinti žydų tautą, bet Pajaujo knygos 
puslapiai palieka nedaug abejonės, kad 
Sovietai sąmoningai bando išnaikinti lie
tuvius, tam tikslui naudodami kiekvieną 
įmanomą nusikaltimą ir brutalumą".

(ELTA)

A. ČEKUOLIS — ISPANIJOJE
Sovietų agentūros APN biuro Ispanijo

je vedėju paskirtas Algimantas Čekuolis, 
anksčiau dirbęs panašų darbą Portugalijo
je.

Madride, Ispanijos sostinėje, kur vyks
ta ESB konferencija, sovietų žurnalistai 
turi įvairias pareigas.

KUN. ŠAPOKOS ŽUDIKŲ TEISMAS
Kaip praneša Valstiečių laikraštis (XII. 

17', Telšiuose kultūros klubo salėje posė
džiavęs teismas nuteisė tris vyrus, kurie 
1980 m. spalio 9 d. Luokės miestelyje nu
žudė Luokės kleboną Leoną Šapoką.

Jonas Sabaliauskas, gimęs 1955 m., nu
teistas mirties bausme sušaudant, Adomas 
Lukšas (g. 1950 m. ) ir Danielius Mocke
vičius (g. 1961 m.) nuteisti po 15 metų 
laisvės atėmimo.

Nuosprendis galutinis ir kasacine tvar
ka neapskundžiamas.

MAZUTAS PALANGOS PLIAŽE
Gruodžio 4 dienos naktį sustiprėjęs vė

jas Baltijos pajūryje vėl įsiūbavo jūros 
bangas. Anksčiau iš sulūžusio tanklaivio 
išsiliejęs mazutas dabar pasklido jūros 
paviršiuje nuo Klaipėdos uosto Iki Šven
tosios. Tuo būdu yra užterštas ir Palangos 
pliažas.

Gruodžio 13 d. „Tiesa“ rašė, kad Siuntai 
darbininkų jau tris savaites dirba valy
dami mazuto užterštus plotus. Mazutas 
aplimpa smėlį, žvirgždą, kriaukles, tad 
aplinka nuo jo apsivalo labai lėtai, žy
miai lėčiau negu nuo grynos naftos.

Mazutu yra užteršti visi pliažai nuo Ni
dos iki Šventosios. Jeigu šį kartą ir par 
vyks mazutą pašalinti, tai specialistų nuo
mone, bangos po audrų dar keletą metų 
Išplaus į krantą pasklidusio mazuto lie
kanas.

„LIETUVOS“ ANSAMBLIS ITALIJOJE
1981 m. lapkričio mėn. Adrijos pajūrio 

miestuose, Italijoje, buvo suruoštos Sov. 
Sąjungos propagandinės dienos, kuriose 
dalyvavo Vilniaus „Lietuvos" ansamblis, 
lydimas min. tarybos pirmininko pavaduo 
tojo A. česnavičlaus.

Ansamblis aplankė Anconą, Maceratą, 
Pesarą, Urbinę, Ascoli Pucene ir kt. 
miestus. „Dienų“ tikslas buvo supažindin. 
ti italus su „pirmąja planetoje socializmo 
šalimi“, su jos vidaus ir užsienio politika, 
su gyventojų gerbūviu.

„TARYBINĖS DIENOS" KAPSUKE
„Tiesoje" (XII.10) A. Kazlauskienė ra

šo: Būdama Vilniuje, Kaune, dietinių pro
duktų parduotuvėse norėjau nusipirkti 
produktų diabetikui. Man maloniai paaiš
kino, kad nėra ko taip toli važinėti, kad 
galima nusipirkti tame mieste, kur gyve
ni. Tačiau Kapsuke nėra nei dietinių pro
duktų parduotuvės, nei skyriaus.

MAŽESNIS DERLIUS
1981 m. gruodžio 2 d. LTSR Aukščiau

sios tarybos posėdyje LKP sekr. P, Griiš- 
kevičus pasakė, kad pernai Lietuvoje gau
tas mažesnis žemės ūlkio derlius. Grūdų 
surinkimo planas įvykdytas tik 76 procen 
tais. Nepatenkinama padėtis gyvullnkys- 
tėje. Dėl to atsiliekama vykdant mėsos ir 
pieno pardavimo valstybei metines užduo
tis.

GRIEŽČIAU (BAUS SPEKULIANTUS
Maskvoje įvyko Sovietų aukščiausiojo 

teismo suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir 
LTSR aukščiausio teismo pirmininkas J. 
Misiūnas. Suvažiavimas įpareigojo teis
mus neapsiriboti įstatymo numatytų baus
mių Skyrimu spekuliantams, bet ir išaiš
kinti, ar susekti ir patraukti atsakomybėn 
asmenys, padėję spekuliantams, ar išaiš
kinti šaltiniai, iš kur jie įsigydavo prekes. 
Nutarta aktyviau kovoti su smulkia spe- 
kuliacij a.

LAIŠKAS V.L. (REDAKCIJAI
Lapkričio 23 dieną užėjau į Panevėžio 

autoservido įmonę. Paprašiau litro tepalo 
„Žigulių“ varikliui (tą dieną benzino ko
lonėlėje tepalo nebuvo). Užsakymų priė
mėja paaiškino, kad tepalą gausiu tik at
vykęs su mašina techniniam aptarnavimui 
jeigu sumokėsiu keliasdešimt rublių. O 
važiuoti nebuvo galima: tepalo lygis že
miau minimumo. Jokio techninio aptarna
vimo mašinai tuo metu nereikėjo.

Ėmiau prašyti. Po dvi valandas truku
sių siuntinėjimų nuo vieno pas kitą tepa
lą gavau.

Manau-, jog tokioje geru aptarnavimu 
garsėjančioje įmonėje turėtų dirbti nuo
širdūs žmonės, kuriems būtų patikėti pa
prasčiausi keleto minučių patarnavimai. 
Jie papildytų pravažiuojančiam tepalą, už
dėti; ventiliatoriaus dirželį, įsuktų lempu
tę, pakeistų valytuvą ir t4. Tada į auto
serviso įmonę nežiūrėtume kaip į nepaima 
mą tvirtovę.

A. Paškevičius 
Ukmergės rajonas, 
Balelių tarybinis ūki

VILNIUJE DAINUOJA RUSIŠKAI
Lietuvos valstybinio operos ir baleto te

atro, Vilniuje, repertuare naujas „Euge
nijaus Onegino“ pastatymas. Kaip teatro 
kritikas Vytautas Mažeika „Tiesoje“ (XII, 
12) rašo, ši P. Čaikovskio opera dabar 
Vilniuje dainuojama „originalo kalba", 

Ligšiol ši opera Lietuvoje buvo dainuo
jama lietuvių kalba.
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IV. 23-25 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, 
Hampshire, DB.
VIII. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry 
Hill, Twickenham, DB.
VIII. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
DB.
LX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.

AUKOS SPAUDAI
L. Galkauskas — 20 sv.
Valterių šeima — 10 sv.
M. GKaubertas ir J. Bielskis — po 6.50 

sv.
Dr. A. Jalovecikas ir Iz. Sragauskis — 

po 5 Siv.
N. Butkus — 4 srv.
V. Lapinskas — 2.50 sv.
P. Pukys 2 sv.
J. Akavitas, J. Plepys, B. Mikulskis, A. 

Miliūnas, V. Gurevičius, P. Vasis, J. But
kevičius, F. Jasiulis ir N. Žvirblis — po 
1.50 siv.

P. Simonaitis ir D. Mikulėnas — po 0.50 
sv.

Ačiū

PAJIEŠKOJIMAS
Britų Raudonasis Kryžius, gavęs pra

šymą iš Lietuvoje gyvenančios Salomėjos 
Stanionienės, pajieško Teresės Vasas-Sai- 
kaitytės gim. 1940 m. Dailučių kaime, Ky
bartų rajone. Pajieškomoji iki 1951 m. 
gyvenusi Londone. Jos tėvo vardas Anta
nas, motinos — Ona Adomavičiūtė.

Prašoma atsiliepti į E.L. redakciją.

Londonas
ARKIVYSKUPO J.V. BULAIČIO 

PAGERBIMAS
Sausio 24 d. 2 vai. Sparto ir Soc. klubo 

salėje (345a, Victoria Park Road., E.9) 
bus arkivyskupo J.V. Bulaičio pagerbimo 
pietūs.

Norintieji dalyvauti, prašomi skubiai 
užsisakyti vietas,paskambinant tel. 739- 
8735 klebonijom

Tą pat dieną 11 vai. Lietuvių bažnyčio
je naujasis arkivyskupas atnašaus šv. Mi
šias.

MIRĖ N. DULINSKAS
Gruodžio 24 d. Croydone, eidamas 63 

metus, vėžio liga mirė Napoleonas Dulins- 
kas.

Velionis buvo prieškailnės emigracijos 
palikuonis, žinomas Londono siuvėjas.

Laidotuvės iš Londono bažnyčios sausio 
4 d.

Stoke-on-Trent
MIRĖ P. DUDĖNAS

Gruodžio 29 d. mirė Petras Dudėnas. 
Laidotuvės sausio 11 d. 12 vai. iš Wolstan 
bažnyčios, Wolstanton.

Wolverhamptonas
PADĖKA

šio DBLS-gos sik. Valdyba norime iš- 
reiklšti didelę pa'dėką visiems vietiniams 
lietuviams, kurie taip nuoširdžiai prisidė
jo prie Kalėdų Vakaro surengimo ir pasi
sekimo. Dėkojame aktoriams už gražų vai 
dinimą yipač Kalėdų seneliui — mūsų jau
najam Petrui Petkevičiui, kuris apdalino 
dovanom ir bučkiais ne tik vaikučius, bet 
ir jaunas ,/poniutes“. Dėkojame p. Jani
nai Narbutienei su vyru už suvežimą mais
to ir papucfiimą ir išdekoravimą salės. Po
nui Danieliui už muziką, ponioms Martai, 
Elytei ir Konstancijai už iškepimą skanės
tų, kurių nebuvo įmanoma visų suvalgyti. 
Labiausia dėkingi kad beveik visi, vietos 
lietuviai su šeimomis atsilankė irparodė 
vieningumą. Taip pat ačiū svečiams iš 
Nottinighamo ir Birminghamo nepabūgu- 
siems smego ir šalčio pas mus1 atvykti ir 
moraliai sustiprinti.

Lki kito susitikimo liekame dėkingi.
Sk. Valdyba

Manchesteris
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

M.L.S. klubas Šaukia sausio 10 d. 4 vai. 
p.p. visuotiną meilinį narių susirinkimą, ku 
riame bus padaryti valdybos ir Revizijos 
k-jos pranešimai ir bus renkama nauja 
valdyba.

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas 1 vai., o po to 
bus pravestas, neatsižvelgiant į susirinku
sių narių skaičių.

Prašome dalyvauti visus narius.

Vokietija
ANKSTYVA ŽIEMA

Šiaurės Vokietijoje šv. Kalėdų šventės 
pratekėjo gana sniegingos, bet ramios ir 
nėšaltos. Jau prieš Kalėdas pora naktų, 
taip paspaudė šaltukas, kad temperatūra 
nukrito žemiau 25° Cefcijaus. Seni vietos 
gyventojai nepamena tokios anksti prasi
dėjusios žiemos ir su tokiu, bemaž sibiriš
ku šaltuku. Šiuo laiku šaltis yra atkiltęs, 
bet sniegas dar laikosi.

Lapkričio mėnesyje pas savo brolį Lue- 
becke svečiavosi brolis i'š Ukrainos. Jam 
yra apie 74 metų amžiaus, išdirbęs 40 me
tų kolchoze, dabar gauna 50 rublių 
mėnesinę pensiją. Man užklausus kodėl 
jis gaunąs tokią mažą pensiją? Jis atsa
kę, kad kuo giliau 'į Rusiją tuo mažesni 
yra atlyginimai už darbą, o vėliau ir pen
sijos būna mažos. Toliau aš jam sakiau, 
kad Lietuvoje žmonės uždirba kur kas ge
riau ir aukštesnes pensijas gauna. Tuomet 
Jan atsakė, kad iš visos Sovietų Sxjungos, 
tik Pabaltijos respublikos yra aukštesni 
atlyginimo tarifai už darbą ir aukštesnės 
pensijos. Todėl rusai kaip galėdami ver
žėsi į Pabaltės respublikas, kaip į mažą
ją Ameriką, per gimines, protekcijas, pa
žįstamus, o taipgi ir valdžios paskyrimą, 
kaip įvairūs psecialistai siunčiami.

Tikrai, Jan atrodė, kuomet jis atvyko, 
kaip tikras kolohozninkas. Labai blogi 
drabužiai, apsiavęs ilgaauliais guminiais 
batais ir pats žmogus gan suvargusiai at
rodė, Tai netaip, kai'p atvykę iš Pabalti
jos kraštų žmonės atrodo apranga ir i'švaiz 
da. Tuo tarpu iš antros pusės paėmus, 
žmonės eina ten, kur yra geresnės Ir leng
vesnės gyvenimo sąlygos. Tas pats ir su 
rusais. Tikriausia, jie nesiveržia į Pabal- 
tijos kraštus dėl kokios nors tų kraštų 
kolonizacijos, bet dėl geresnio ten gyveni
mo. J. Pyragas

MIRUSIŲ ATMINIMAS LUEBECKE
Vokietijoje priešpaskutinis lapkričio 

mėn. sekmadienis švenčiamas kaip miru
siųjų diena ir tą dieną lankomi kapai. 
Šiais metais šis sekmadienis išpuolė lap
kričio 22 d., o Kariuomenės šventė yra 
lapkričio 23, todėl Apyl. Valdyba nutarė 
kartu paminėti ir Kariuomenės šventę. 
Kadangi Apyl. Valdybos kadencija buvo 
jau pasibaigusi, Valdyba nutarė ir susi
rinkimą su Valdybos rinkimais pravesti 
tą pat dieną.

šia dieną, dauguma Apylinkes narių ir 
susipratusių lietuvių, kurie dėl vienokių 
ar kitokių priežasčių nėra prisirašę ben
druomenes nariais, bet lietuviškus reika
lus visuomet atjaučia, susirinko miesto 
kapuose „Vorwerker Friedhof“, prie mū
sų tautinio paminklo. Susirinko virš 40 
žmonių. Trumpu žodžiu minėjimą atidarė 
Ap. Valdybos Pirm. Ir pakvietė Kun. Dek. 
šarką atlaikyti šiam reikalui pritaikintas 
maldas. Pasimeldus ir sugiedojus Tautos 
Himną, p.p. Simonams pakvietus. Visi su
rinkome pas juos pietums. Kun. Dek. šar 
ka dalyvauti negalėjo, nes 15.00 vai. turė
jo pamaldas Hamburge, o pakeliui dar 
turėjo aplankyti ligonius.

Susirinkus prie suneštinio vaišių stalo 
ir visiems pasisotinus, buvo trumpai pa
minėtas mūsų tautinės kariuomenės at
kūrimas. Pagerbėme nepriklausomybės 
kovų karius ir jų vadus, kurie iškovojo 
mūsų tautai laisvę ir nepriklausomybę.

Baigus karuomenės atkūrimo minėjimą, 
prasidėjo susirinkimas. Susirinkimą ati
darė Ap. Valdybos Pirm. Metinę ataskai
tą padarė Vald. Sekretorius. Vald. Pirm, 
pasiūlius, susirinkimą pravedė p. Tesnau 
buvęs Vasario 16-sios Gimnazijos mokyto
jas. Sekretoriauti pasikvietė p. Gigą Le- 
hrmann Viešu balsavimu Apyl. Valdyba 
buvo perrinkta ta1 pati. Visiems susirin
kusiems pritariant, buvo nutarta pagy

vinti kultūrinę veiklą; — Suruošti Kalė
dų Eglutę, bandyti ruošti ekskursijas. Tu
rintieji geresnius balsus pasižadėjo pasi
mokyt! dainuoti, kad per mūsų šventes 
galėtu paįvairinti pobūvius dainomis. Su
sirinkimo metu į Vokietijos Lietuvių Ben- 
Pirm. nuoširdžiai pasveikino juos ir pa
sidžiaugė, kad, priešingai kai kurtų Lue- 
beclke gyvenančių „lietuvių“ lūkesčiams, 
mūsų .apylinkė vis dar nesibaigia. — Vie
niems mirus, kitiems išsikėlus gyventi ki
tur, jų vieton stoja kiti Ir taip mūsų Aį>y- 
linlkė, nors ir silpnai, bet vis laikosi. įr ti
kisi laikytis tol, kol galės grižti 'į laisva Ir 
nepriklausomą Tėvynę.

Baigiantis susirinkimui Vald. Pirm, 
perskaitė porą laiškų, gautų iš Lenkijoje 
gyvenančių lietuvių, kurie prašo savo tau
tiečių pagalbos. Tai išgirdę susirinkusie
ji, spontaniškai, suaukojo virš 100 DM. 
ir įgaliojo Pirmininką pasiųsti siuntinius 
jų reikalingiems.

Sugiedoję Tautos Himną, su pakilusia 
nuotaiką skirstėmės namo.

Dalyvis

Prancūzija
SVEIKINIMAS

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Jonas Tomkus linki visiems lietu
viams lai'mnigų 1982 metų!

MIRĖ R. ŠIMUKONIS
Treiguter ligoninėje mirė mūsų tautietis 
R. Šimukonis.

Skautiškuoju keliu
SESĖS IR BROLIAI

Metų angoje žygiuodami skautiškuoju 
keliu ir žvelgdami į ateitį, akimis susto
jame prie svarbesnių ‘įvykių. Metinių 
švenčių išvakarėse taip pat savo širdimis 
ir jausmais jungiamės su tais, nuo kurių 
esame atskirti geležine uždanga bei van
denynų platybėmis.

Prisimename kiekvieną sesę ir brolį, 
žygiuojantį skautiškuoju ir lietuvišku ke
liu, kur jis begyventų: gaivinančioje vė
sumoje, deginančioje saulėje ar sibiriška
me šaltyje. Metinių 'švenčių proga norė
tume nors valandėlei padaryti laimingais 
visus, kuriuos mylime kaip mūsų Aukš- 
čiausiąjlį Tėvą danguje ir brolį bei sesę 
žemėje.

Kalėdos — meilės šventė. Nors pasaulis 
jau tūkstančius metų Švenčia Kalėdas, bet 
jois yra visuomet brangios. Kai Kūčių va
karą susėdame prie stalo ir dalinamės 
meilės simboliu — plotkele, sunku suras
ti žodį, kuris išreikštų mūsų jausmus se
siems ir broliams pavergtoje tėvynėje ir 
tolimame Sibire.

Dėkingi esame savo tautai ir tėvų tė
vams, kurie sukūrė takias kilnias ir pras
mingas tradicijas, kaip Kūčių vakaras. Ši 
graži tradicija tęsiama kiekvienoje lietu
vių šeimoje, ir ji yra perduodama iš kar
tos į kartą.

Naujieji Metai — naujų vilčių diena, 
kada mes išblaškyti po pasaulį, žiūrime į 
ateitį, tikėdami skautiško šūkio idealu: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Visomis minėtomis progomis prisimena
me visus ir visas su nuoširdžia ir skautiš
ka padėka. Dėkojame visiems, kurie re
mia skautų sąjūdžio veiklos tęstinumą, ku 
rie globoja ir remia mus dvasiniai ir me
džiaginiai. Visoms ir visiems siunčiame 
nuoširdžius skautiškus sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus.

Sveikiname organizacijas, jų narius ir 
šeimas, sveikiname ligonis, senelius, vieni 
šus, Ir visus kitus skautiškos idėjos rė
mėjus. Sveikiname seses ir brolius paverg 
toje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje.

Linkime, kad Kalėdų džiaugsimas ir 
Naujųjų Metų viltys, lydėtų jus visus 
per ateinančius 1982-uosius metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų Metų!

v.s. J. Maslauskas 
L.S.B. Europos Rajono Vadeiva

PA S A U L YJE
— Policija suėmė indų astrologą, kuris 

pranašavo gruodžio mėn. min. pirm. Gand 
hi nužudymą.

— Vengras Erno Rubik, kuris išrado tą 
garsųjį kubą, už didelį pasidarbavimą 
žaislų pramonėje, apdovanotas valstybi
niu ordinu.

— Britų mokslininkas Ženevoje Dr.A. 
Jeavons išrado naują fotografijos apara
tą, kuris padės pastebėti ankstyvąjį šir
dies ligų ir vėžio prasidėjimą žmogaus 
kūne.

— Kovo 29 d. bus įvesti nauji dviejų 
dalių egzaminai britų motociklistams.

— Gruodžio mėn. streikai Australijoje 
paveikė paštą, telegrafą, traukinius, au
tobusus, laivus, viešbučius, Šiukšlių išve
žimą, kanalizaciją ir socialinės apsaugos 
išmok ėjimus.

— Kinijos finansų reikalų ministeris pa 
reiškė, kad 13.000 kinų žmonių, dėl blo
gos vadovybės ir bereikalingo eikvojimo, 
duoda kra'štui 1.500 mil. svarų metinio 
nuostolio.

— Prez. Nilksono patarėjas I. Ehrlich- 
man, kuris po Watergate nuotykio sėdėjo 
kalėjime, parašė naują knygą, kurioje iš
kelia Ibuv. (prezidento besaikį gėrimą.

— New Yorko šiukšlininkų streiko me
tu, 1100.000 tonų šiukšlių užteršė didmies
čio gatves.

Popiežiaus Jono Pauliaus II vizitas D. Britanijoje
Kai šiais metais popiežius Jonas Pau

lius II lankysis D. Britanijoje, neabejoti
nai jis bus sutiktas tiek pat nuoširdžiai 
kaip ir kituose kraštuose, kur jis lankėsi 
anksčiau.

Nė vienas popiežius per tokį trumpą — 
vos trejų metų — laikotarpį nebuvo lai
mėjęs tiek daug nuoširdžių simpatijų vi
same pasauly kaip dabartinis Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II. Užtenka prisiminti, kad 
Jonas Paulius II jau yra aplankęs daugiau 
negu 20 įvairių kraštų keturiuose pasaulio 
(kontinentuose. Visur jį su dideliu entuziaz 
mu sveikino milijoninės minios žmonių, 
pilklausančių įvairiom religinėm konfe
sijom.

Jonas Paulius II jau yra paskelbęs tris 
enciklikas: Redemptor hominis", apie žmo 
gaus orumą ir jo pagrindines, neliečiamas 
teises, „Dives in misericordia“, apie Die
vo gailestingulmą, ir socialinę encikliką 
„Lalborem exercens", apie žmogaus darbą.

Iš visų popiežių ilgoj Bažnyčios istori
joj popiežius Jonas Paulius II geriausiai 
pažįsta Lietuvą ir daugiausia palankumo 
rodo lietuvių taubai. Vos išrinktas popie
žium, pradėdamas eiti savo pareigas, per 
didižąsias inauguracijos iškilmes Šv/Petro 
aikštėj, kurias per radiją ir televiziją se
kė visas pasaulis, Jonas Paulius II į lietu
vius kreipėsi lietuvių kalba.
Jau pirmomis pontifikato dienomis, susi

tikdamas su lietuviais, vieno lietuvių ra
dijo tarnybos bendradarbio Vatikane pa
prašytas, kad! neužmirštų Lietuvos, Jonas 
Paulius II atsakė: „Pusė mano širdies yra 
Lietuvoje“. Tai nebuvo nereikšmingi žo
džiai. Jonas Paulius II dažnomis progomis 
užtikrino, kad kasdien meldžiasi už Lie
tuvą. Kiekvienų Kalėdų ir Velykų proga 
lietuviai Išgirsdavo šv. Tėvo sveikinimus 
lietuvių kalba. Lietuviškai jis ne kartą 
pasveikino ir didesnes lietuvių grupes au
diencijose.

1981 metais Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero šventės proga Jonas Paulius II au
kojo mišias Lietuvos kankinių koplyčioj 
Šv. Petro bazilikoj ir pasakė ilgesnį lie
tuvišką pamokslą.

Lietuviai skaudžiai išgyveno žiaurių pa
sikėsinimą prieš Jono Pauliaus II gyvybę 
1981 m. gegužės 13 d. „Mes puikiai su
prantam, — rašė Lietuvos katalikai šven
tajam Tėvui, išgirdę aną baisią žinią, — 
mes puikiai suprantam, ką reikštų šiuo 
metu Katalikų Bažnyčiai, pasauliui ir 
mum netekti Jūsų, kuris taip drąsiai ir 
taikliai mokat prakalbėti „tylinčios Baž
nyčios“ lūpomis“. Visa tikinčioji Lietuva 
karštai meldėsi, prašydama Dievą, kad 
Šv. Tėvas greitai pasveiktų ir kuo greičiau 
grįžtų prie Bažnyčios vairo.

D. Britanijos gyvenantieji lietuvai ruo
šiasi visur popiežių nuoširdžiai sutikti.

— Pakistane šiuo metu jau yra 2 į mil. 
Afganistano pabėgėlių, o kas mėnesį vis 
dar atvyksta po 20.000 naujų.

— JAV valstybės departamento atsto
vas pareiškė, kad |prez. Reagano administ
racijoje yra įtakinga grupė asmenų, (ku
rie siūlo pulti Libiją. Pirmasis tikslas bū
tų užimti Benghazės uostą, įkuriame su
telkta dideli kiekiai sovietinių ginklų.

— Prancūzijos žandarmerijai bus iša
kyta sunaikinti slaptas bylas, kuriose už
registruota daugiau kaip 200 mil. įvairių 
pranelšimų apie piliečių privatų gyvenimą.

— Kai D. Britanijos min. pirm. That
cher kalbėjo Europos parlamente Stras- 
bourge, 17 britų Darbo partijos atstovų 
užsidėjo juodus kaspinus su užrašu: „3 
mil. bedarbių“.

— Sporto fanatikas Italijoje, kuris pasi
gamino plakatą su Popiežium sporto uni
formoje, nubaustas 65 sv. bauda.

— Afganistano kovotojai laiko nelais
vėje du jaunus sovietų karius, kuriuos 
rodo Kinijos ir Vakarų korespondentams, 
kuriems slaptu keliu pavyksta su jais su
sitikti.

SAUDI ARABIJA TARIASI SU 
KAIMYNAIS

Saudi Arabija ir Irakas veda derybas 
dėl sutarties valstybių sienai nustatyti. 
Tuo būdu norima baigti ilgai trukusį tanp 
tų valstybių ginčą.

Arabijos įlankos mažos bet turtingos 
valstybės Quantar ir Bahrain ruošiasi su
daryti saugumo paktą su Saudi Arabija.

Visos tos valstybės siekia apsisaugoti 
nuo revoliucijos pavojaus, kuris jaučiamas 
i'š Irano pusės.

LAIVŲ SUSIGRŪDIMAS 
KALININGRADO UOSTE

Kaip praneša Maskvos laikraštis „Sovie 
skaja Rossija“, Kaliningrado (Karaliau
čiaus uoste yra nepaprastas laivų susigrū
dimas 23 laivai, atvežę Sov. Sąjungai grū
dų, laukia eilės iškrovimui. Uoste trūksta 
vagonų ir uosto įrengimai blogai veikia. 
Kai kuriems laivams tenka laukti 10 die
nų, kol ateis eilė iškrauti.

IRAKO-IRANO KARAS TEBEVYKSTA
Kovose tarp Ira'ko ir Irano karinių pa

jėgų, gruodžio 27 d. per vieną dieną buvo 
užmulšti '54 Irano kareiviai, kaip pranešė 
Irako šaltiniai.

POPIEŽIAUS LANKYMOSI
D. BRITANIJOJE 1982 M. PROGRAMA

Penktadienį, gegužės 28 d. — Popiežius 
atvyksta 'į Gatwick aeorodromą, Londone, 
ir tuoj vyksta į Westminsterio katedrą, 
kur bus iškilmingos mišios, koncelebruo- 
jant Anglijos 'ir Valijos vyskupams.

šeštadienį, gegužės 29 d. — Popiežiaus 
susitikimas su katalikų dvasiškiais ir vie
nuolėmis Westminsterio katedroje.

Tą dieną po piet — vizitas į Canterbury.
Vakare — didžiosios mišios Wembley 

stadione.
Sekmadienį, gegužės 30 <1. — mišios Co- 

ventryje, kaip buvo paskelbta atskirai. Vė 
liau — Liverpoolyje.

Pirmadienį gegužės 31 d. — Heaton 
Parke Manchesteryje, Ir vėliau pamaldos 
Yorke.

.Antradienį birželio 1 d. vizitas Ško
tijoje.

Trečiadienį, birželio 2 d. — mišios po 
atviru dangum Pontcanna Fields, prie Car- 
diffo. Vėliau — susitikimas su jaunimu 
Nilian Park stadione.

Vakare — popiežius grįžta į Romą.

VIDURINĖS ANGLIJOS LIETUVIAMS 
POPIEŽIŲ SUTINKANT

Jis atvyks į Coventry aerodromą gegu
žės 30 d., Sekminėse, 10 vai, ir tuojau 
atnašaus su daugeliu vyskupų ir kunigų 
(tarp jų ir lietuvis) šv. Mišias, tars pa
mokslą.

Žmonių grupėmis suplauks arti milijo
no. Pavieniai negalės įeiti. Tad lietuviai, 
kurie nori dalyvauti, turi kuo greičiau už
sirašyti pas DBLK Bendrijos atstovus: 
Nottinghame pas Igną Šimkų, tel 43664 ar 
Liet. Židinyje 865738 (jau seniai užsaky
tas autobusas), Derbyje — B. Urbanavičių 
(vyksta su St. Mary's parapija), Lelceste- 
ryje — J. Šalkauską 763238 (Saered 
Heart), Ketteringe — A. Kukanauską (St, 
Edvard's), Corbyje — M. Vereika (St. 
Patrick's), Peterborough — S. B. Vaitke
vičių (All Souls) 41705, Northhamptone— 
B. L. Švalkus (Katedrą) 715145, Covent
ry—P.Poviliūną (St. Elizabeth's) Learning 
ton Spa — A. Kasparavičiui St. Peter's), 
Birminghame — S. Jeserskį (Holy Rosary) 
3822319, Wilverhamptone — J. Narbutie
nę 755731 (Sv. Petro-Paullaus), Stoike-on- 
Trente — P.'Vaičaitį (St. Vulstans) 632754 
Glaucesteryje — J. Vilimą 
(iSt. Peter's) 419907, Stroude — 
V. Cibulską (Immeculete Conception) 
4043, Mansfielde — J. Beinorą (St. Pat
rick's) 648486.

Bendrijos atstovai užsirašiusiems prista 
tys minėtoms parapijoms ir gaus smulkių 
žinių.

Manantieji dalyvauti toje vienintelėje 
gyvenime didžioj iškilmėj, teužsitikrina 
vietą greit užsirašydami.

Visiems sėkmės!
Kun. S. Matulis, M.I.C.

JAPONAI GAMINS DAUGIAU GINKLŲ 
■s. Japonijos automobilių bendrovė NIS
SAN paskelbė, kad ji pereina į ginklų ga
mybą. NISSAN gamins raketas, amunici
ją, patrankoms šaudlmenis ir kitokius gink 
lūs.

Pagal konstitucijos nuostatus, Japonijos 
fabrikas negali eksportuoti ginklus,, bet 
pagal sutartį su Gynybos įstaigomis, Nis
san išjplės ginklų gamybą savo krašte rei
kalams. Bendrovės vadovybė taip pat ta
riasi su Amerikos ginklų gamintojais dėl 
bendradarbiavimo.

NEW YORKE DAUGIAU NUŽUDO PER 
ŠVENTES

Per Kalėdas New Yorko policija užre
gistravo 20 žudynių. Policijos psichiatras 
paaiškino, ikad daugiausia žudynių vyksta 
per- Šventes, kada susitinka draugai ir gi
minės.

Paeitais metais New Yorke buvo nužu
dyta 1821 žmogus, t.y. vidutiniškai po 5 
žmones į dieną.

NELAIMĖ PISOJE
Gruodžio 27 d. Pisoje, Italijoje, sugriu

vo senas keturių aukštų namas, kuriame 
gyveno astuonios šeimos ir apačioje esan
čiame restorane buvo daug žmonių. Gel
bėtojai ištraukė i'š griuvėsių 9 lavonus ir 
per 20 sužeistų.

Manoma, kad namas sugriuvo sprogus 
degamoms dujoms.

SACHAROVO KOMITETAS
Gruodžio 20 d. Paryžiuje įsteigtas „Sa

charovo (komitetas“, kurio tikslas yra įgin 
ti Nobelio premijos laureatą, kuris yra 
ištremtas Gorkyje, Ir kitus disidentus, (ku
rie kovoja Sov. Sąjungoje dėl žmogaus 
teisių.

Tanp steigėjų yra pasaulinio masto 
mokslininkai, kaip Francois Jacob, Alf
red Kasetler, Laurent Schwarz, ir kt.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — sausio 10 d., 11.15 vai, 

Liet. Židinyje.
Northampton — sausio 10 d., 18 vai., Šv.

Lauryne, Craven St.
Nottinghame — sausio 17 d., 11.15 vai, 

Liet. Židinyje.
Derby — sausio 17 d., 14 vai., Bridge Gate.
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