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All EININE TEISINGI! KELIU?
Lenkijos vėliausi įvykiai verčia dažną
pagalvoti, ar einame teisingu keliu, ar ne
reikia ieškoti naujų kovos būdų, kai lig
šioliniai neduoda teigiamų rezultatų.
Mūsų veiksniai savo memorandumuose
bei pareiškimuose dažnai kartoja StalinoHitlerio suokalbį, kuris privedė prie mū
sų tautos nelaisvės, štai neseniai „Darbi
ninkas“ vedamajame sakė, kad mums rei
kia tinkamos politinės literatūros, ir
„šiam reikalui labai tinka Ribbentropo Ir
Molotovo suokalbio dokumentų išleidimas,
moksliškas jų pateikimas ir paaiškinimas.
Dabar girdėk, kad toks veikalas rengia
mas išleisti anglų kalba. Reikia jį išleisti
ir vokiškai, ir prancūziškai, gal net ir is
paniškai. Tos knygos patys faktai paro
dys, kaip diktatoriai — Stalinas ir Hitle
ris — elgėsi su savo kaimynais, kaip juos
dalinosi“.
Su tuo galima būtų sutikti, bet ar tie
dokumentai yra patys svariausi mūsų
bylai ginti? Ar jie nenustojo galios po to,
kai Hitlerio Vokietija buvo nugalėta ir
padalinta, ir kai naujoji Vokietija neturi
jokių pretenzijų prie Lietuvos ir bendrai
Rytų Europos?
Juk po karo buvo įvykdytas naujas Eu
ropos padalinimas, kuris galioja ir šian
dien. Tas padalinimas, sutartas Jaltoje,
Teherane ir Potsdame paliko mūsų kraštą
sve.imos valstybės įtakos zonoje ir hege
monijoje. Tad ar nereikia pasmerkti tą
paskutinį padalinimą?
Kaip matysime iš kitų pranešimų, spaus
dinamų šiame puslapyje, ryšium su Len
kijos įvykiais, įtakingi politikai smerkia
tą paskutinį padalinimą ir reikalauja nuo
jo atsisakyti.
Ar ndbūtų ir mums, kovojant dėl savo
krašto laisvės, laikas pasirinkti kitą ke
lią? Juk jeigu Vakarai atsisakytų nuo
Jaltos, Sov. Sąjunga nustotų teisės į po
karinį teritorinį grobį Europoje.
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SUTARIMAS LENKIJOS KLAUSIMU

DR. K. BOBELIS PERRINKTAS VLIKO
VALDYBOS PIRMININKU

PASAULYJE

— Švedų mokslininkai pranešė apie Va
Gruodžio 12 d. Čikagoje susirinkusi
VAKARAI TURI ATSISAKYTI JALTOS
VLIKO Taryba perrinko dr. K. Bobelį va karų Sibire branduolinio užtaiso sprogi
REIKALAUJA BRITANIJOS
NATO 15-kos kraštų užs. reikalų minis
dovauti VLIKO Valdybai sekančiai trijų mą.
VISUOMENĖ
NATO MINISTRAI LENKIJOS
KLAUSIMU

— Australija deportavo 127 kiniečius,
Sausio 4 d. didžiausioje Londono salėje metų kadencijai. Iš 14 posėdy dalyvavusių
.Albert Hall' susirinko 5000 žmonių į So VLIKĄ sudarančių organizacijų atstovų, kurie atvyko žvejų laivu ir sakėsi esą
lidarumo su Lenkija mitingą. Kalbėjo be už dr. K. Babelį balsavo vienuolika, susi Vietnamio pabėgėliai.
— PortugaKjoj paskendo 16 žmonių,
ne 15 žinomų politinių veikėjų, įskaitant laikė trys. Artimiausiu laiku dr, K. Bobe
kai staigus potvynis nusinešė kaimo kavi
atstovus iš visų Britanijos politinų parti lis pristatys Tarybai patvirtinti naują
VLIKO Valdybą.
(ELTA) nę, kurioje žmonės žiūrėjo televiziją. Iš
jų.
viso per penkias potvynio dienas žuvo apie
Londono spauda ypatingą dėmesį atkrei
30.
PAGROBĖ RUSUS
įpė į Bi'itų Darbo partijos lydero pavaduo
— Profesonalas naras E. Cossum orga
Afganistano mujahidin partizanai, ku
tojo Denis Healey kalbą, kurioje jis tarp
rie veikia Kabule, pagrobė tris rusų NO- nizuoja ekspediciją 2 mil. svarų vertės
kitko pasakė:
— Agonija, kurią Šiandien pergyvena VOSTI agentūros žurnalistus. Vakarų dip aukso luitams iškelti iš jūros dugno lydi
lomatai pranešė, kad rusus pagrobė neto nius, nuskendo prie Airijos krantų. Dalis
Lenkija, turi šaknis mūsų nesugebėjime
atlikti savo pareigų lenkų tautos atžvilgiu li Karga ežero, apie 10 km. nuo miesto aukso jau tuo laiku buvo iškelta, bet da
centro, prie Sovietų 16-tos motorizuotos bar turima žinių, kad ten jo dar Kkę 22
kai baigėsi paskutinysis karas.
gabalai.
Nuo pat 1945 metų Lenkijos politinė is divizijos būstinės.
— Sumažėjus naftos pareikalavimui
Prez.
Kanmalio
vyriausybė
negali
už

torija buvo nuolatinė kova ir riaušės prieš
režimą, kurį didžiosios valstybės jai pri tikrinti net savo ministrų saugumą. Dau praėjusiais metais, 13 OPEC kraštų suma
guma jų gyvena namų blokuose, kuriuos žino visu trečdaliu produkciją.
metė.
— Kalėdų metu Filipinus nusiaubė tai
Lenkiją didžiosios valstybės sužalojo ir saugo Sovietų sargybiniai ir šarvuočiai.
fūnas. Mažiausia 150 žmonių žuvo ir tūks
pasmerkė vergauti. „Tas uždeda pareigą
tančiai sužeistų.
kiekvienam iš mūsų kartos daryti ką jis
SOVIETAI KELIA KOJĄ J IRANĄ t—
— Zimbabwe išleido naujus potvarkius,
ar ji tik gali, kad padėtį pakeitus", — pa
KGB AGENTAI PAS KHOMEINĮ
kuriais bus nusavinamas turtas tų pilie
sakė Denis Healey.
Vokiečių savaitraštis „Welt am Sonn
Konservatoilų partijos parlamento at tag“ (Nr. 47.22.11.1981) rašo, kad 1981 m. čių, kurie pasireikš priešvalstybine veik
stovas Geofrey Rippon taip pat kalbėjo spalio mėn. 36 sovietų agentai atvyko į la. Daugiau baltųjų emigracija į kitus
apie gėdingą Vakarų pasielgimą su Lenki Teheraną ir apsistojo Hilton viešbuty. Jie kraštus.
— Žemės sudrebėjimas Siaurės Italijoj
ja po karo. Laisvasis pasaulis turi būti buvo pakviesti valdančios Islamo Revoliu
dėkingas lenkų tautai, kovojusiai jo pu cinės Partijos, Irano Tudeh komunistų par sukėlė paniką, bet aukų nebuvo. 1976 m.
sėje, ypatingai Lenkijos lakūnams, kovo tijos paragintos, su uždaviniu sukurti ge ten žuvo 1000.
— Kalėdų metu New Yorke nužudyta
jusiems Britanijos kovoje (Battle of Bri resnę slaptąją policiją, kuri galėtų veik
daugiau kaip 30 žmonių. Per visus 1981
tain).
liau kovoti su islamo dvasininkijos prie m. iš viso tame didmiestyje buvo įvykdy
Rusų disidentui Vladimirui Bukovskiui šais.
buvo sukeltos ilgos ovacijos, kai jis parei Tuoj po atvykimo sovietų specialistai pra ta apie 2.000 žmogžudysčių.
— Rusų Tasso žinių agentūra pranešė,
kalavo, kad prieš Sov. Sąjungą ir Lenki dėjo ieškoti viešbutyje paslėptų mikrofo
ją būtų paskelbtos sankcijos ir turi būti nų ir rado didelę pragaro mašiną (bom kad lA'nkijoje visi vyra] nuo 18 iki 45 me
atšauktas Helsinkio baigiamasis aktas. bą), kurią suspėjo laiku neutralizuoti. Po tų amžiaus, neturintieji nuolatinio darbo,
Jis pasakė, kad nesąmonė yra kalbėti apie to jie greitai viešbutį apleido ir perėmė bus priverstinai įdarbinti.
— D. Britanijoje pravestas įstatymas,
žmogaus teises, kada per vieną naktį vi buvusias šacho slaptosios tarnybos (Sasa tauta patenka po karine diktatūra. vak.) patalpas, kur dabar apmokina nau kuriuo visi sunkvežimiai ir autobusai pri
valo turėti specialius „tachografo“ apara
Lenkija pavirto didžiule koncentracijos jus pareigūnus.
tus, kurie registruoja mašinų greitį, nu
stovykla ir nėra jokios abejonės, kad tas
Antra grupė padeda Irano valdžiai at važiuotą nuotolį ir laiką.
VLIKO TELEGRAMA PREZIDENTUI buvo padaryta pagal Maskvos įsakymą.
statyti suirusį krašto ūkį ir kartu su Rytų
REAGANUI RYŠIUM SU LENKUOS
MIELI TAUTIEČIAI!
Toks įstatymas jau seniai veikia kituo
Frank Chapple, elektrikų prof, sąjungų Vokietijos inžinieriais—stengiasi rekonst
ĮVYKIAIS
VLIKO Valdyba nuoširdžiai sveikina vi
gen. sekretorius, pasakė, kad Jaltos sutar ruoti apleistus fabrikus Ir remontuoti šim se V, Europos Bendruomenės kraštuose.
Dr. K. Bobelis, VLIKO pirmininkas, tis turi būti atmesta, nes ji privedė prie
sus lietuvius visame pasaulyje.
— Mirusio Irano šacho sūnėnas rastas
Švęsdami džiaugsmingas Kalėdų Šven gruodžio 22 d. pasiuntė prezidentui Rea- esamos padėties Rytų Europoje. Jo kalba tus sugedusių pramonės mašinų. Maskvos nusinuodijęs narkotikais viename pigia
ekspertai, su savo dideliu patyrimu maisto me darbininkų klasės viešbutyje Madride.
tes ir vėl žengdami į Naujuosius Metus, ganui sekančio turinio telegramą:
buvo palydėta audringais plojimais.
trūkumų srityje, žino kaip įvesti norma
„Viso pasaulio lietuviai remia Jūsų tvir
sustiprinkime savo viltį ir ryžtingumą ko
— Daugiau kaip 200 lenkų, kurie atvyko
tą ir teisingą poziciją ryšium su Lenkijo SVARBUS PAREIŠKIMAS BRUSELYJE vimą ir maisto korteles. Jie jau Išdalino į D. Britaniją su laikinom vizom, gavo
voti dėl geresnės mūsų Tautos ateities.
anketas, kuriose iraniečiai turi pabraukti 2 mėn. pratęsimą pasilikti krašte.
Galimas dalykas, kad nauji tragiški įvy je vykstančia krize. Mes pilnai supranta
JAV Valstybės Sekretorius A. Hąig, svarbiausius trūkumus, tarp kurių iškai
me
ir
palaikome
Lenkijos
Solidarumą
ir
— Kubos prezidentas Castro buvo pri
kiai Rytų Europoje, kurie jaudina visą
pasaulį, vienaip ar kitaip atsilieps ir mū jo principus, kadangi Lietuva ir kitos dvi kalbėdamas sausio 12 d. Bruselyje ryšium toma mėsa, kiaušiniai, javai, žibalas ir verstas atleisti iš pareigų krašto vidaus
su
Lenkijos
krize,
leido
žurnalistams
su

benzinas.
Anketos
yra
tiksliai
išverstos
iš
prekybos ir kainų ministerį, kai darbinin
sų Tėvynėje. Budėkime ir būkime pasi Paibaltijos valstybės jau 40 metų neša
ruošę visokiems netikėtumams. Mus džiu sunkų Sovietų Sąjungos okupacijos ir prasti, kad Amerika yra linkusi nepripažln panašių Sovietų Sąjungoje vartojamų kai ir studentai pradėjo reikšti nepasiten
kinimą kainų kilimu.
gina kovojančių tautiečių ryžtas Lietuvo priespaudos jungą. Mes smerkiame bru ti Europos padalinimo, kaip buvo sutarta blankų.
Sovietų specialistai yra parenkami iš
— Per paskutiniuosius praėjusių metų
je, jaudina jų pasiaukojimas ir kančios, talų ir nehumanišką komunistinės milita- karo pabaigoje Jaltoje.
NATO užs. reik, ministrų posėdžio ko Centrinės Azijos tautelių, kurių kalba gi mėnesius D. Britanijoje namų kainos kri
rinės valdžios veiksmą prieš Lenkijos gy
padėkime jiems kuo galėėdami.
munikate taip .pat buvo paragrafas, kuriuo mininga farsi (persų) kalbai, ir dėl to jie to 2%.
Laisvojo pasaulio lietuviai, suglauskime ventojus. Mes remiame Jūsų nusistatymą
Sov. Sąjungai nepripažįstama teisės kiš visi ją gerai žino.
nutraukti
bet
kokią
paramą
Lenkijos
vy

— Turkijos vyriausybės galva gen. Evsavo eiles, nenustokime vilties ir ryžtin
tis į Lenkijos reikalus.
Rusų pastangos yra remiamos Kubos ren pranešė, kad nauji krašto rinkimai bus
gai siekime vieno tikslo — LAISVES riausybei, taipgi pritaikinti Sovietų Sąjun
Fidel
Castro.
Jo
užsienio
reikalų
ministegai atitinkamas sankcijas, kol dabartinė
LIETUVAI!
1983 m. rudenį, arba 1984 m. pavasarį.
LENKŲ RUSŲ PASITARIMAS
ris jau aštuonis kartus lankėsi Irane, ir
— Terorizmas Ispanijoje praėjusiais
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo tragiška situacija Lenkijoje nebus išspręs
Lenkijos užs. reik, ministras J. Czyrek kiti kontaktai tarp abiejų valstybių yra metais labai sumažėjo: žuvo tik 49 žmonės.
Komitetas ta“.
labai
puoselėjami.
lankėsi Maskvoje, kur turėjo dviejų dienų
Dr. |K- Bobelis
— Gamibijos Ir Senegalo parlamentai
pasitarimą su užs. min. A. Gromyka ir ko
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Tokia padėtis kelia daug rūpesčių bu patvirtino kraštų konfederaciją. Susijun
LĖKTUVO KATASTROFA
munistų partijos ideologu M. Suslovu.
vusiam Irano užsienių reikalų minister i ui gę kraštai vadinsis Senegambija.
Komiteto Pirmininkas
Sausio 13 d. keleivinis lėktuvas, pakilęs
Po pasikalbėjimo buvo paneigta, kad Sadek Gotbzadeh, kuris dabar nuošaliai
— Bavarijoj 18 m. mergina apiplėšė
iš Vašingtono aeroporto skridimu į Flori
Sov. Sąjunga buvo privertusi gen. Jaru gyvena provincijoje. Jis bijosi „raudono kaimo banką. Grasindama ginklu, pasiė
dą, užliudė tiltą ir įkrito į užšalusią Poto
zelski paskelbti karo stovį ir suimti Soli jo pavojaus“ ir teigia, kad „Dievas žino, mė 28.000 markių, bet neužilgo buvo su
mac upę. Žuvo 70 žmonių..
JAV REGISTRUOS NAUJOKUS
darumo vadovybę.
kad Sovietų Sąjunga turi tik blogą min imta.
Abu ministrai taip pat atmetė NATO tyje".
MARK THATCHER NESURASTAS
Prez. Reaganas nutarė pratęsti neribo
— Sovietų Sąjungos KGB viršininkas
Britanijos min. pirm, ponios M. That tam laikuS naujokų karinei tarnybai re ministrų reikalavimą, kad būtų panaikin
Andropovas lankėsi Budapešte. Vengrų
cher sūnus Markas, dalyvavęs automobi gistraciją, kurią įvedė prez. Carteris po tas karo stovis ir paleisti suimtieji.
spaudos žiniomis, tai buvęs oficialus drau
lių lenktynėse Paryžius — Dakar, dingo Sovietų invazijos į Afganistaną.
— Prieš 19 metų užėmęs valdžią Bur- gystės vizitas.
SOLIDARUMO NARIAI TEISME
kartu su prancūze kompanjone kažkur
Perspėjus, kad „mes gyvename pavojin
— Irane suimta 8 Bahai religijos lyde
moje, diktatorius Ne Win pradėjo savo
Sacharos dykumoje.
game pasaulyje“, prezidentas pasakė, jog
Sausio 7 d. Reuterio korespondentas „Kelią socializmą“. Kraštas tapo visiš riai. Penki iŠ jų jau nužudyti, o kitų liki
Ligšioliniai paieškojimai, lizl sausio 14 jo nutarimas nereiškia privalomos karinės perdavė iš Varšuvos cenzūruotą praneši ka] izoliuotas, ir ekonominės pasekmės mas nežinomas.
d. ryto, nedavė jokių rezultatų.
tarnybos įvedimą. Svarbiausia priežastis, mą apie Solidarumo aktyvistų bylą, kurie buvo katastrofiškos. Sulaukęs 71 m. am
Bahai sekta Irane turi apie 300.000 na
Markas buvo 28 m. amžiaus ir prityręs kuri privertė pratęsti registraciją, yra Ry trys lenkai buvo kaltinami organizavę žiaus, Ne Win atsistatydino, perleisdamas rių.
automobilistas.
tų-Vakarų santykių įtempimas dėl Lenki streiką Varšuvos plieno fabrike, paskel vadovybę savo patikėtiniui, pats likdamas
— Kovo mėn, D. Britanijoje prasidės
jos.
bus karo stovį gruodžio 13 d. Kiekvieną Valstybės Tarybos pirmininku ir krašto Indijos festivalis, kuris tęsis 9 mėnesius.
Prez. Reaganas pasakė, kad registracija dieną, kai suimtieji yra atvedami į teismo politikos kontrolierium.
Tame parengime bus rodoma Indijos pra
DBLS Stcker-in-Trent sk. pirmininkių' gali sutrumpinti šešiomis savaitėmis mo salę, žmonės juos sveikina laimėjimo ženk
Dabar pamažu Burma pradeda keisti eitis, kultūra ir dabartiniai atsiekimai.
bilizacijos laiką, jeigu kiltų krizė.
lais. Teisėja sutiko su liudininkų parody savąjį „socializmo kelią“ ir dairosi j Va
— Praėjusiais metais Svazilano kara
PETRUI DUDĖNUI
mais, kai streikai kilo spontaniškai ir nie karus. Neseniai užsakė V. Vokietijoje 6 lius Scbhuza II atšvetė savo 60 metų ka
PRADĖJO BADO STREIKĄ
mirus, jo gimines ir draugus
kas jų neorganizavo.
eskalatorius savo krautuvėms Rangūne, raliavimo jubiliejų tai ilgiausiai soste iš
Du iš septynių Sibiro pentekostallstų,
nuoširdžiai užjaučia
kuris yra vienas iš labiausiai apleistų sos buvęs dabarinio pasaulio monarchas.
kurie per paskutinius 3 su puse metų gyDBLS 'Centro Valdyba
tinių Azijoje.
Svazilendas yra vienas iš mažųjų pietų
na Amerikos ambasadoje Maskvoje, pra
Afrikos kraštų, tačiau geriau tvarkosi už
—
35
metų
karo
aviacijos
leitenantas
J.
LENKAI NEĮSILEIDŽIA BRITŲ
dėjo bado streiką. Jie reikalauja, kad jų
Rawlings antrą kratą pravedė karinį per didesniuosius.
Lenkijos karinei valdžiai atsisakius 'įleis versmą Ghanoje. 1979 m. jis pašalino ko
šeimai ir kitiems jų tikybos žmonėms bū
— Praėjusi rudenį, nežiūrint šiek tiek
ti Britų profesinių sąjungų delegaciją, ku rupcinę vyriausybę ir pravedė naujus pagerėjusios ekonominės padėties, D. Bri
tų leista emigruoti į JAV.
Ilgamečiu] DBLS iStoke-on-Trent
Ambasados pareigūnas patvirtino, kad ri ketino patikrinti Solidarumo veikėjų rinkimus. Prezidentu buvo išrinktas H. Li- tanijos pramonėj buvo kasdien praranda
skyriaus (pirmininkui
52 metų amžiaus Augustina Vašenko pra likimą, — britų profsąjungos pradėjo siau mann, tačiau matyt, padėtis daug nepa ma po 1000 darbų.
PETRUI iDUDĖNUI mirus,
dėjo badauti Kalėdų dieną, o jos duktė rinti savo santykius su Rytų Europos or gerėjo, kad Rawlings ėmėsi vėl tvarkyti
— Skaičius britų pensininkų, kurie pra
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną,
ganizacijų centrais.
Lyda trim dienom vėliau.
reikalus.
leisti žiemos vyksta į Ispaniją ir Portu
sūnų {Antaną, dukterį Angelę
Abi moterys gyvena viename ambasa
Nuo 1957 metų, kai Ghana gavo nepri galiją, vis didėja. Apie 200 sv. mėnesiui
ir tjų šeimas Lietuvoje,
KEIČIA KGB PAREIGŪNĄ
dos kambaryje, ir jas kasdien lanko am
klausomybę, krašte buvo penki pervers yra vidutinė kaina tokių atostogų (įskai
ir (kartu liūdime
basados gydytojai ir konsulato tarnauto
Londono THE OBSERVER (1.3) prane mai.
tant kelionę lėktuvu).
Skyriaus Valdyba ir nariai
jas.
šė, kad KGB viršininkas Vašingtone Di
— Sirija, Kuveitas ir Alžyras siūlosi
— P. Korėjoje, sostinėje Seoule ir Inmitri Jakuškin, dirbęs 6 metus Sovietų chono mieste, nuo 1945 metų meikia drau tarpininkauti jau 15 mėnesių tebesitęsian
PROTESTAS DĖL ĮVYKIŲ LENKIJOJE ambasadoje, dabar grįžta į Maskvą.
dimas rodytis gatvėse nuo vidurnakčio čiam Irano-Irako karui užbaigti.
šveicarų spaudoje ištisai paskelbtas
Pagal diplomatinį sąrašą, jis yra vie Iki 4 vai. ryto. Dabar nutarta tą apsiaus
— Čikagoje ukrainietis berniukas W. Po
šveicaiijoje įsikūrusių politinių emigran nas iš ambasados patarėjų, bet slaptosios ties stovį panaikinti.
lovčak, kuris nenori grįžti pas savo tėvus
Londono liet, choro dainininkui
tų iš Centro ir Rytų Europos sambūrio tarnybos žiniomis, jis turi generolo ma
į Sov. Sąjungą, antrą kartą eis į teismą,
— Britų krašto apsaugos ministerija
ADOLFUI PUKŠČIUI
atsišaukimas, kuriuo protestuojama prieš joro laipsnį ir yra aukiščiausias KGB pa Hornsey saloj įtaisė specialią 30 akrų didu nes pirmuoju sprendimu teismas buvo nu
staiga mirus, jo žmoną Hildą,
karo teisės įvedimą Lenkijoje ir pilietinių reigūnas užsienyje.
mo ganyklą žąsims, kurios žiemos metu taręs grąžinti jį namo.
dukteris ir sūnus nuoširdžiai užjaučia
teisių suspendavimą. Protestą pasirašė
FBI stengiasi išaiškinti, kas bus paskir kasmet atskrenda iš Rusijos šiaurės ir
— Britų spauda rašo, kad zoologas J.
ir kartu liūdi
visos emigrantų organizacijos, jų tarpe tas jo vieton, nes manoma, kad rusai nori pridaro daug žalos pasėliams.
Burlizon, kuris Mozambike pakKuvo į an
Londono liet, choras
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Dr. Vašingtone sustiprinti savo šnipinėjimo
— 1982 m. sausio 1d. JAV buvo 230.5 tikomunistinių partizanų nelaisvę, bus
A. Kušlys.
darbą.
mil. gyventojų.
greit paleistas.

trai, susitinką Bruselyje sausio 11 d. ne
paprastam posėdžiui, sutarė vieningai veik
ti, kad privertus Lenkiją ir Sov. Sąjun
gą sustabdyti represijas prieš Solidarumo
prof, sąjungą veikėjus.
Pasibaigus posėdžiui buvo paskelbtas
komunikatas, kuriame Sov. Sąjungai gra
soma sankcijomis. Nutarimui nepritarė
vien tik Graikija.
Ministrai sutarė suvaržyti Sov. Sąjun
gos importą į Europos bendros rinkos kraš
tus ir peržiūrėti jūros ir oro transporto
sutartis. Taip pat nutarė sumažinti Sovie
tų komercines atstovybes ir pakeisti są
lygas exporto paskoloms.
Ministrai paliko kiekvienam kraštui
įvesti minėtus suvaržymus, kaip kam la
biau tinka. Taip pat kiekvienas kraštas
pasirinks sau tinkamą laiką.
Tačiau NATO kraštai vieningai sutarė
reikalauti, kad Lenkijoje pagal karo sto
vio potvarkį sulaikytieji asmenys turi bū
ti paleisti; panaikinti karo stovį ir kitas
priespaudos priemones; pradėti dialogą
tarp Romos katalikų Bažnyčios. Solidaru
mo ir Varšuvos vyriausybės.
Ministrai pareiškė, kad Sov. Sąjunga
neturi teisės nustatyti Lenkijos politinę
bei socialinę raidą. Komunikatas sako,
kad Sov. Sąjunga privalo respektuoti Len
kijos pagrindinę teisę spręsti savo krašto
problemas, ir taip pat aiškų daugumos
Lenkijos gyventojų norą pravesti krašto
reformas.
Sovietų spaudimas į Lenkiją, tiesioginis
ar netiesioginis turi būti sustabdytas. Jei
gu būtų bandoma ginkluotai įsikišti į
Lenkijos vidaus reikalus, tas turėtų labai
rimtų pasekmių tarptautiniuose santy
kiuose.
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EUROPOS LIETUVIS

3

Musu tautos kankiniai
1

šiais laikais, kai aukšto intelektualinio
lygio autoriai raišo monografines knygas
apie mūsų tautos veikėjus, visuomeninin
kus, ganytojus ir kankinius, šalia aprašo
mojo asmens nesunku pajusti ir paties au
toriaus asmenybės spaudą.
Skaitydami Juozo Ereto „Valančiaus
Šviesos už marių“ monografiją apie prel.
Pranciškaus Juro ir jo bendrininkų gyve
nimą bei veiklą, mes jaučiame autoiiaus
prof. dr. J. Ereto intelektualą, gausias ži
nias, kai jis sąmoningai stengiasi išveng-
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ti paprasto „šventadieniško“ aprašomo
asmens pavaizdavimo. Jis pasirinko šito
kią išeitį: „Palikti nuošaliai susidariusią
klišę, o iš asmeniškai surankiotos medžia
gos sukurti Objektyviai dokumentuotą bio
grafiją — psichologinį portretą, kuris ana
pus tradicinio fasado siektų tas gelmes, ku
riose slypi tikroji žmogaus esmė“ (X
ps’ '

Taigi, pasistatytas uždavinys — rim
tas, reikalingas kruopštaus pasiruošimo.
„Nemarus mirtingasis“
Praėjusių metų pabaigoje lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija išleido Prano
Gaidos (kun. dr. .Pr. Gaidamavičiaus)
įmantriai padidintą šventos atminties Ar
kivyskupo Teofiliaus Matulionio — gany
tojo, kalinio, kankinio ir laimėtojo — mo
nografiją „Nemarus mirtingasis“. Kažin
kodėl tendencija knygos temą bei antraštę
išreikšti mįslingu žodžių derintu tyliai įsipilietina mūsų monografijos žanre.
Pranas Gaida, kelių filosofinių knygų au
torius ir „Tėviškės žiburių“ turiningo sa
vaitraščio reiklus redaktorius, atmeta
slavų kilmės žodžio bažnyčia vartojimą,
tvirtindamas, kad „Dievo būstas yra pati
bendruomenė... šventovė tėra Išorinė ti
kinčiųjų Bendrijos išraiška“ (K. Pr. Gaida
„Slavybės gynėjai“, 1980 „T.ž. nr. 4.).
Šis kalbos klausimas labai opus, turįs
ne tik gynėjų, bet ir priešininkų. Blogiau
sia, kai abi pusės užsispiria ir nenori eiti
į jokius kompromisus, štai šios monogra
fijos pačioje pradžioje skaitome A. Liut
nios, A. J„ „Negęstančių Žiburių redakto
riaus, pastabą: „Autoriui besąlygiškai rei
kalaujant netaisyti jo teksto, teko palikti
jo įvestuosius naujadarus bei kalbos ir
rašybos naujoves. Tai paliekama auto
riaus atsakomybei“.
Taigi, nejauku ir nepatogu, kai yra pa
vojus, kad tremtyje leidžiamų knygų ter
minologija gali sudaryti
„fanatiškus
frontus“.

Ark. T. Matulionis
Ark. T. Matulionio gyvenimo istorija
buvo sukrėtusi visą Lietuvą dar 1933 m.,
kada po derybų tarp neprikl. Lietuvos ir
sovietų vyriausybių į Lietuvą ir kalėjimų
buvo išleista 10 kunigų ir vyskupas Teof.
Matulionis. Visi susldomavę skaitė 1933
m. „Šaltinyje" vysk. T. Matulionio pareiš
kimą:
.Pirmą kartą buvau suimtas 1923 m. ir
išsėdėjau kalėjime 4 metus. Antrą kartą
suėmė 1929 m. ir buvau kalinamas iki šiol.
Bolševikai mus suimdavo, kaip jie sako,
už politiką, nors mes jokios politikos ne
manom daryti. Tikėjimas pas bolševikus
yra politika“ (57 psl.).
■1942 m. birželio 16 d. mirus Kaišiadorių
vyskupui J. Kuktai, Šv. Sostas jo įpėdiniu
paskyrė vysk. T. Matulionį, kurį reko
mendavo Lietuvos episkopatas.
Prasidėjo naujas Sibire užgrūdinto vys
kupo T. Matulionio gyvenimo etapas, pra
sidėjęs 1943 m. gegužės 21 d. Karo meto

(Rumunija)

Nepailstantis darbininkas
JONO GLEMŽOS 95 METŲ AMŽIAUS IR 80 METŲ VISUOMENINIO DARBO
SUKAKTIS

audrose net ir ingreso iškilmės neišblaš
kė liūdesio. Nors vyskupas galvojo jau ne
begalėsiąs vykti į Rusiją, kur palikęs taip
Dabar Vak. Vokietijoje gyvenančio ir
reikalingus dvasinio aptarnavimo žmone’š, vis tebedirbančio visuomeninį darbą Jono
tačiau jo kryžiaus kelias dar nepasibaigė. Glcmžos sąmoninga lietuviška veikla pra
sidėjo gerokai dar prieš 1905 metų revo
Vėl (suimamas
liuciją. Maždaug nuo 1902 m. jis kartu
1946 m. gruodžio 18 d. vysk. T. Matu su Mitais moksleiviais prisidėjo prie caro
lionis buvo saugumo pareigūnų suimtas valdžios draudžiamųjų raštų platinimo.
drauge su prel. J. Labuku, kalintas Vilnių Moksleiviai tuo laiku, grįžę atostogų į kai
je ir po kurio laiko „Ypatingoji Taryba mą, atsiveždavo atsišaukimų ir pasidali
Maskvoje paskyrė jam tais laikais paly nę darbu, juos klijuodavo pile kelio ro
ginti nedidelę bausmę — tik 7 metus ka dyklių bei stulpų. Platindavo dažnai tuos
lėjimo!“ Per 9 dienas pervežtas į Oršos atsišaukimus .prieiš atlaidus, kai žmonės
persiunčiamąjį punktą, čia išbuvo penkis važiuodavo į bažnyčią.
mėnesius, o jau 1948 m. balandžio 25 d.
Apie 1904 m. Jelgavos gimnazijoje, kur
buvo pervežtas į Vladimiro kalėjimą, ku tuo laiku mokėsi J. Glemža, net „Kūdikio“
riame buvo kalinamas ark. M. Reinys, draugija, kuliai jis priklausė, gavo politi
kun. VI. Mironas, prel. J. Laukaitis ir k. nį antspalvlį. Pati draugija gavo dr. Vin
Baigiąs 80 metų amžiaus jautėsi neblo co Kudirkos draugijos vardą. Po jos spar
gai, tik, kaip pats prisipažino, „nuo 1953 nu susigrupavę kai kurie moksleiviai, kaip
m. lapkričio 1 dienos susirgau ir XI. 20 Jonas šepetys, Juozas Paknys, Jonas Glem
atsiguliau į ligoninę, kur pilna žodžio ža ir kt., pradėjo studijuoti politinę eko
prasme išgulėjau patale iki 1954 m. V.28. nomiją, kultūros ir civilizacijos istoriją,
Išsiderino širdis, ištino visas kūnas, kan ir tuo būdu pradėjo išsiskirti tarp susipra
tusių lietuvių. Į tų „studentų“ rankas pa
kino nemiga“...
7 metų kalėjimo bausmė pasibaigė 1953
m. gruodžio 18 d. ir SSSR kalėjimų virši
ninkas pažymėjo, kad greitu laiku galė
siąs važiuoti j Lietuvą. Tačiau 1954 m.
gegužės 28 d. buvau nuvežtas į Mordaviją, į invalidų namus. Nors jo sveikata bu
vo kritiška, tačiau, paguldytas ligoninėje,
greitai .pasitaisė: „širdis sustiprėjo, tini
mas nesikartojo, atsirado apetitas“.,.
(Pagaliau 1956 m. gegužės 4 d. vysk. T.
Matulionis per Maskvą grįžo į Vilnių, ta
čiau per Kauno arkivyskupijos valdytoją
kan. J. Stankevičių, pataikavusį ir sieku
sį bažnytinių poaukščių iki mitros dėvėji
mo, buvo perspėtas, kad negalėsiąs gyven
ti savo vyskupijos rūmuose ar iš viso Kai
šiadorių vyskupijoje.
Fizinis ir dvasinis nuovargis, prievar
tinis atstūmimas nuo tiesioginių pareigų,
pataikūnų meškiškas patarnavimas kata
likų tikėjimui skaudino kankinį vyskupą,
prisiglaudusį Druskininkų klebonijoje.
Apie kankinio vyskupo gyvenimo saulė
leidį pakalbėsime kitą kartą.
LIETUVOS LAISVES KOMITETAS
Pastaruoju laiku Lietuvos Laisvės Ko
mitetas, kurio būstinė yra New Yorke,
buvo papildytas naujais nariais.
į komitetą įsijungė Simas Kudirka, Vla
das Šakalys, Tomas Venclova Ir Bronius
Kviklys.
Nuo seniau komitete dirba Bronius
Bieliukas, Viktorija čečetienė, Paulius
Jurkus, dr. Bronius Namiukas ir Vytautas
Vaitiekūnas.

tenka nelegalūs atsišaukimai, jie pasikei
čia literatūra su panašios rūšies latvių gru
pėmis. Tuo laiku pasirodo ir bepartinis
jaunimo laikraštis „Draugas“.
Kilus 1995 m. revoliucijai ir prasidėjus
„laisvių dienoms“, tarp važinėjančių po
Šiaulių apskritį mitinguoti buvo ir J. Glem
ža. Jis buvo nuvykęs į Žagarę, Gruzdžius,
Skaisgirį, Kuršėnus, Pašvintinį, Radviliš
kį, Baisogalą, Menkučius ir kitur.
Jonas Glemža įsijungė Šiauliuose į Lie
tuvos socialdemokratų organizaciją Ir re
voliucijos metu ypač sumaniai ir drąsiai
pasireiškė Kuršėnuose. Pašalinus rusus
tarnautojus, ten jis vadovavo valsčiaus
reikalų tvarkymui. Jis aiškino sukilu
Supsis baltos snaigės
siems lietuviams, kaip reikia šalinti caro
Ant baltų laukų.
valdžios žmones: rusų mokytoja, pristavą
Sumirgės ir žvaigždės
su visa policija, ir visus kitus rusų valdi
Tarpe debesų.
ninkus.
Laikrodžio rodyklė
Kai revoliucija buvo pagaliau caro val
Dvyliką žymės,
džios sužlugdyta, 'ir kai prasidėjo žiaurios
O draugai dar sykį
represijos, per 800 socialdemokratų buvo
Laimės palinkės.
suimta. Kai kurie suimtieji buvo laikomi
Metų (Turns gražiausių,
Šiaulių kalėjime. Tada dar laisvėje liku
Džiaugsmo nuostabaus,
sieji LSDP nariai, susitarę su bundiečiais
Ir gyvent ilgiausiai,
ir latvių socialdemokratais, nutarė užpul
Kurti kuo daugiau.
ti Šiaulių kalėjimą ir išlaisvinti kai ku
Būkite darbingi
riuos draugus. Pirmoje eilėje buvo numa
Metuos Naujuose,
tyta išlaisvinti Joniškyje ir Žagarėje su
Tegul gėris spindi
imtus 6-7 asmenis.
Jūsų širdyse.
Deja, sutartu laiku latviai neatvyko, o
(Autorius gyvena Lietuvoje) laiko buvo maža, tad Jonas Glemža (nuo

NAUJIESIEMS METAMS

Oktavas (Ponku-Jaščas

Tėvai Sekmadieniais
Sekmadienio rytas. Ant suolelio sėdi du
vyriškiai.
P1MASIS. Man atrodo, kad jus pažįs
tu...
ANTRASIS. Jūs man taip pat lyg ir
matytas.
(PIRMASIS. Atsiprašau, ar kartais ne
dirbate kooperacijoje?
ANTRASIS. Ne, atvirkščiai statybose.
-PIRMASIS. Statybose, statybose... Bet
mes tikriausiai kažkur esame susitikę...
ANTRASIS. Gal kartais čia? Aš ateinu
į šį parką kiekvieną sekmadienį.
PIRMASIS. Ak šit kaip! Ir aš čia kas
sekmadienį būnu.
ANTRASIS (šaukia mažam berniukui,
kuris mėgina įlipti į klevą). Džidžele, vai
keli, atsargiau!
PIRMASIS. Jūsų?
ANTRASIS. Nepanašus?
PIRMASIS. Labai panašus. O manasis
greta. Panašus?
ANTRASIS. Kaip iš akies trauktas. Sa
kot, greta? Iš kurios pusės?
PIRMASIS. Tas, kuris mergaitei į bur
ną grūda akmenėlius. (Šaukia) Radukule! Akmenėliai purvini, išsitepsi rankytes.
(Suolo bendrui). Mažas dar. Ką jis sup
ranta!
ANTRASIS. Ta-a-aip. Sunkiausia — auk
Įėjimas. Kaip aš kas sekmadienį kanki
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PIRMASIS. Gerai, kad jums arti užkan
dinė.
ANTRASIS. Mums? Ne, tai jiems. O
apskritai užkandinė nebloga, dievaži ne
bloga!
PIRMASIS. Man asmeniškai geriau pa
tinka kavinės. Žinote „Turų kavinę“?
ANTRASIS. Ar aš žinau? Praeitą sek
madienį ten visą pusdienį prasėdėjau su
savo dykaduoniu.
PIRMASIS. O mes tenai ruošėmės eiti.
Ten nuostabus biliardas. Mėgstu, žinote,
pastumdyti kamuolius vieną kitą partiją...
ANTRASIS. Puiki idėja!.. O ką... Tik
ką daryti su mūsų, taip sakant sūnumis?
PIRMASIS. Deja, jiems dar anksti žais
ti biliardą. Žinote, kas domina vaikus?
(Šaukia) Džidžele! Nepilk smėlio berniu
kui ant galvos! Smėlis reikalingas staty
boms. Mūsuose labai išvystyta pramonė.
(Kaimynui) Štai šitaip ir tenka auklėti...
ANTRASIS. (Šaukia) Radukule! Pažaisk su šituo berniuku. Ir nesipykite!
PIRMASIS, (atsidusdamas). Jie — mū
sų džiaugsmas.
ANTRASIS. Netigi daugiau — mūsų gy
venimas!
PIRMASIS. Ir dar daugiau — mūsų sek
madieniai.
ANTRASIS, ((šaukia). Radukule! Pa
lauk, brangusis, kol tėtė palydės 'tave iki
lifto.

nuosi su savuoju!
PIRMASIS. Kaip? Ir jūs kiekvieną sek
madienį?
ANTRASIS. Ką reiškia „kiekvieną“?
PIRMASIS. Ogi tą, aš irgi kas sekmadie
nį... Kada jūs išsiskyrėte?
ANTRASIS. Taip... Tuojau paskaičiuo
sime. Džidželei sukanka šėšeii. Aha, vadi
nasi, prieš trejus metus. O jūs?
PIRMASIS. Aš tik prieš dvejus.
■ANTRASIS. Galima sakyti — mūsų sta
žas vienodas, (šauklia) Džidžele, nepjaustyk mergaitės kepurės. Gal tas jai nepa
tinka! (Pašnekovui). Va, nupirkau jam
kišeninį peiliuką. Reikia gi ką nors vaikui
nupirkti, kai susitinki su juo sekmadienį.
PIRMASIS. O aš savajam nupirkau van
dens srovę šaunantį pistoletą. (Saukia)
Radukule! Nereikia, vaikuti. Dėdė senas
ir miega. Neleisk čiurkšlės jam į ausį. Ga
li žmogus persišaldyti.
ANTRASIS. O kaip jūs su savuoju su
sitinkate? Aš laukiu saviškio prie sankry
žos. Arčiau man negalima.
PIRMASIS. Man paprasčiau. Aš sušvil
piu po langais, ir jis nusileidžia.
ANTRASIS. Nusileidžia... su ja?
PIMASIS. Ne. Dabar berniukas didelis.
Jis nusileidžia liftu ir vaikšto vienas.
ANTRASIS. Mūsų... tiksliau — jos...
PIRMASIS, (šaukia).
Aš palydžiu jį ‘iki kampo, iki užkandinės. manęs prie sankryžos!

LSDP) ir iš Rygos atvykęs bundietis su
tarė veikti dviese.
■Abu „laisvintojai“ buvo sučiupti kalė
jimo kieme ir uždaryti kalėjime. Tas įvy
ko 1906 m. vasario 19 d., o tų pat metų
gegužės 2 d. suimtųjų bylą svarstė išva
žiuojamoje sesijoje Šiauliuose Vilniaus
apygardos karo teismas. Devyniolikos me
tų jaunuolį Joną Glamžą ir jo nelaimės
draugą gynė Vilniaus garsenybė, advoka
tas T. Vrublevskis, adv. Timofejevas, Šiau
lių advokatas St. Lukauskis. Turėjo atvyk
ti dar ir adv. P. Leonas.
Karo teismas nuteisė abu nepilname
čius kaltinamuosius po 1 metus kalėjimo,
nors jiems grėsė mirties bausmė.
■Išėjęs iš kalėjimo, J. Glemža nuo 1907
m. dirbo ir studijavo komercijos mokslus
Petrapilyje. Tuos mokslus jis baigė 1915
m., dirbo Petrapilio lietuvių tremtinių ko
mitete ir iki karo pabaigos tarnavo kariuo
menėje.
Po karo, 1919 m. grįžo į Lietuvą ir dir
bo (1919-1925) kariuomenės intendanto
padėjėju. Vėliau, pasitraukęs iš kariuo
menės, dirbo įvairių Lietuvos ekonominių
organizacijų vadovybėse. 1925-26 m. buvo
Lietūkio skyriaus vedėju, 1927-40 m. —
„Pienocentro“ pirmininku ir vyr. direk
toriumi. Be to tuo pačiu laikotarpiu įstei
gė daug kitų ekonominių bendrovių ir da
lyvavo jų vadovybėje. Šioje srityje J.
Glemža yra nuveikęs daugiau, negu betkas
kitas nepriklausomoje Lietuvoje. Jeigu
per tą laiką Lietuvoje buvo padaryta di
delė pažanga krašto ūkyje, tai dėl to di
delis nuopelnas priklauso Jonui Glemžai.
Daugumas organizacijų, kurioms vado
vavo J. Glemža, buvo akcinės bendrovės.
Jų akcijos biržoje nebuvo kotiruojamos,
todėl privatūs asmenys iš jų negalėjo pa
sipelnyti. Pienocentras, Maistas, Lietūkis
ir kitos bendrovės buvo pilnoje visuome
nės kontrolėje. Plačiajai visuomenei re
miant ir pritariant, tų bendrovių veikla
buvo labai sėkminga.
Karo metu pasitraukęs su šeima į Vokie
tiją, J. Glemža nuo 1945 m. dalyvauja liet,
išeivijos veikloje. Iki 1950 m. dirbo tarp
tautinėje pabėgėliams šelpti organizacijo
je. Vėliau, nuo 1956 m.—Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės Valdyboje. Nuo 1957
iki 1965 m. buvo VLIKo Vykdomosios Ta
rybos pirmininku ir ELTOS informacijos
tarnybos direktorium.
Nuo 1955 m. pradėjo dalyvauti tarptau
tinėse socialdemokratų ir egzilų profesinių
sąjungų konferencijose. Kaip LSDP dele
gatas J. Glemža dalyvavo Socialistų In
ternacionalo kongresuose, susitikdamas su
įvairių kraštų politiniais veikėjais ir kel
damas Lietuvos laisvės klausimą. Tuo rei
kalu jis buvo nuvykęs 1955 m. į Londoną,
1957 m. į Vieną, 1959 m. į Hamburgą, 1961
m. į Romą, 1963 m. į Amsterdamą, 1964
m. į Bruselį ir daug kartų į Paryžių bei
kitas vietas kur vykdavo konferencijos.
Bendradarbiavo lietuvių spaudoje, dau
giausia rašydamas ekonominiais klausi
mais. Kartu su buv. bendradarbiais išlei
do knygą „Žemės ūkio gamybinė koopera
cija nepriklausomoje Lietuvoje“ 19201940“) (Londonas, 1972). Taip pat išleido
tos knygos plačius konspektus anglųir vo
kiečių kalbomis (Londonas, 1974). Jo
straipsnis „Die Landwirtschaft SowietLitauens 1960-1970“, 70 puslapių, buvo
atspausdintas žurnale ACTA BALTICA
XV t. 1975 m. Taip pat buvo atspausdin
tas straipsnis apie Lenkijos žemės ūkį.
Per visą ilgą savo gyvenimą Jonas Glem
ža nuveikė šimtus darbų politinėje, ekono
minėje ir kultūrinėje srityje. Išėjęs į pen
siją, jis Vokietijoje suorganizavo Lietuvių
šalpos draugiją LABDARA, kuri telkia
lėšas nepasiturinčiųjų moksleivių Lenki
joje Ir kituose kraštuose šelpimui. Tą or
ganizacija, dėka jo tėviško rūpesčio, pa
statė ant kojų ne vieną lietuvį jaunuolį.
Jis jau daug metų nenuilstamai pirminin
kauja tai organizacijai ir su nepaprastu
pasišventimu dirba tą darbą net ir šian
dien, sulaukęs 95 metų amžiaus.
Linkime mielam Jubilijatui geros svei
katos, sėkmingo darbo ir Ilgiausių Metų.
Taip pat jo mielai žmonai Zinaidai, kuri
rūpestingai padeda jam, ypač dabar, su
laukus to gražaus amžiaus.
J. Vilčinskas

Su lietuviui*
įįusuulyje
LIETUVOS DIPLOMATUOS ISTORIJA
Kaip praneša
DIRVA
(1981.
XI.26), Amerikoje įsisteigęs „Lietuvos
Nepriklausomybės Fondas,, ruošiasi išleis
ti Lietuvos diplomatijos istoriją, kurią
raišo dr. Albertas Gerutis.
šio istorinio veikalo rankraštis netrukus
bus baigtas ruošti. Fondas renka lėšas
knygiai išleisti. Vokietijoje gyvenąs pik.
Viktoras Sutkus su žmona tam' reikalui
paaukojo 5000 dol.
Knygos Išleidimas kainuos žymiai dau
giau.
Fondo adresas: 87-80 96th Street, Wood
haven, N.Y. 11421, U.S.A.

NAUJA NEOLITUANŲ VALDYBA
Korp. Neo-iliithuania suvažiavimas, įvy
kęs 1981 lapkričio 7 d. Lietuvių Tautiniuo
se namuose, Chicagoje, išsirinko naują
vyr. valdybą, kuri pasiskirstė pareigomis:
pirm. Ant. Juodvalkis, vicepirm. š. Gotceitas, sekr. Vida Jonušienė, ižd. V. Ma
žeikienė, arbiter elegantianum Rimas Gul
binas. Vyr. valdyba išrinkta dvejų metų
terminui.
LIETUVOS (PREZIDENTO ŽMONA
1981 m. rugsėjo 29 d. 85 metų amžiaus
sulaukė buv. Lietuvos respublikos prezi
dento dr. Kazio Griniaus našlė Kristina
Arsaitė Grinienė, gyvenanti savo sūnaus
inž. Liūto Griniaus ir jo žmonos globoje
Virginijos valstijoje, JAV.
Dr. K. Grinius mirė 1950.VI.4 d. Čikago
je.

SVEIKINAME JUBILIATĄ

Sausio 10 d. ilgamečiu! DBLS Centro
Valdybos nariui ir LNB-vus direktoriui.
inž. STEPONUI NENORTU!
sukako 60 metų. Linkime jubiliatui
Ilgiausių Metų!

Atsiųsta paminėti
Moteris, Nr. 5, 1981 m. rugsėjis-spalis.
Lietuvių moterų žurnalas. Red. N. Kuipavičienė, Toronto, Kanada.
Pasaulio Lietuvis, Nr. 10, 1981 m. spalis.
PLB mėnesinis žurnalas. Leidžia PLB
Valdyba, Chicago, JAV.
Lituanus, Nr. 4, 1981 m. žiema. Lietuvių
kultūros žurnalas anglų kalba, išeina kas
metų ketvirtis. Red. A. Klimas. Adresas:
Lituanus, 6621 S. Troys, Chicago, Ill.
60629, U.S.A.
Aidai, .Nr. 5, 1981 m. rugsėjis-spalis.
Kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pransiė
konai, Brooklyn, JAV.
Svečias, Nr. 1-2, 1981 m. Lietuvių Evan
gelikų Liuteronų laikraštis. Red. A. Tra
kis, 6620 S. St. Louis Ave., Chicago, E.
60629, USA.

Galvai ir plaučiams

GALVOSŪKIS NR. 42
Vyras paliko žmonai voką su pinigais ir
paprašė nupirkti kai kurių dalykų kelio
nei.
Žmona, paėmusi voką ir perskaičiusi įo
užrašą 98, išskubėjo į miestą.
Nupirkosi prekijų už 90 svarų ir atida
LIETUVOS ISTORIJA ANGLIŠKAI
riusi voką, labai nustebo. Jos apskaičia
C. Hurst leidykla Londone spausdina
vimu turėjo atlikti dar 8 svarai, o iš tikrą
naują Lietuvos istoriją anglų kalba: The
jų jai reikėjo pridėti dar savo pinigų.
BALTIC STATES: YEARS OF DEPEN
Koldėl Ir kiek?
DENCE, 1940-1980. Knygos autoriai — diu
Amerikos universitetų profesoriai: R. J.
Atsakymas Nr. 41
Misiūnas ir R. Taagepera.
Tarp pirmo ir dvylikto išmušimo bus
Ta pati leidykla 1974 metais buvo išlei vienuolika 6 sek. tarpų. Taigi užtruks $
dusi Baltijos valstybių nepriklausomybės sekundes.
laikotarpio istoriją, kurios autoriumi bu
vo prof. Georg von Rouch. Naujoji, knyga
Buvo keturi draugeliai: anglas, škotas,
bus pirmosios tęsinys. Joje bus apžvelgta airlis ir žydelis.
politiniai, socialiniai ir kultūriniai įvykiai
Jie susitarė, kad vienam iš jų ntous,
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje nuo pir visi įdės į karstą po penkis svarus.
mųjų okupacijos metų iki šių laikų. Taip
Vieną dieną airiukas gerai išgėręs, ki
pat bus’ paliesti ir vėliausi tautinės bei tą rytą nebeprisikėlė.
religinės rezistencijos Baltijos respubliko
Draugai nupirko karstą.
se pasireiškimai.
Anglas tuoj įdėjo penkis svarus. Škotas
Džidžele! Lauk I Knyga pasirodys knygynų lentynose išrašė 5 sv. čekį, o žydelis, išrašęs 10
(Šluota) I 1982 m. vasarą.
čekį, pasiėmė 5 sv. grąžos.
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spausdinto tarp 1883 ir 1886 m. Rytų Prū
sijoje, kai norėta išvengti spaudos drau
dimo lotyniškomis raidėmis. Ankstyvesnio
Vyt. Gedrimo teiginys, kad VLIKas yra
I
ŠVEICARIJOS KORESPONDENTO AKIMIS
ji „Aušra" vaidino svarbų vaidmenį tau emigrantinė fikcija, o ne tikro parlamen
tiniame
atgimimo
judėjimo
šimtmečio
są

I
I ' - ' "IĮ__ ■■__ ■■_ ■
to
medelis,
ir
kad
aš,
teisininkas,
turėčiau
Žymiausias Šveicarijos dienraštis Neue dinta Nikalojaus 1 vardu, kuris norėjęs
Zuercher Zeitung 1981 m. gruodžio 28 d. padėkoti už stebuklingą išsigelbėjimą nuo vartoje. Tikybi'škai paremtos laikysenos tas dvi sąvokas vieną nuo kitos skirti
platų užnugarį rodo taip pat beveik („Išeivija spaudos veidrodyje“, Akiračiai,
VAGYSTĖS IR 'SPEKULIACIJA
paskelbė ilgą savo Maskvos korespondento paskendimo. Visa tai atsitiko ties Nemu
straipsnį apie sovietų Lietuvą. Korespon no upe (vokiškai: Memel, lietuviškai: Ne 150.000 lietuvių pasirašyta peticija, kuria nr. 7, 1981 m., liepos mėn., psl. 3), buvo
Lietuvos
TSR prokuroras A. Kairels
dentas lankėsi Kaune ir Vilniuje. Straips munas), kuris teka ties svarbiausiąja vie reikalaujama grąžinti Klaipėdoje valdžios paskelbtas kaip absoliuti tiesa, kuriai ne TIESOJE (1981.XII.27) rašo apie „pirmo
reikia nei įrodymų, nei papildomos argu joje socializmo šalyje“ išsivysčiusį kyši
nio ištisą vertimą pateikiame, neatitaisę tove — Kaunu ir 150 kilometrų į vakarus konfiskuota bažnyčia.
Kunigų seminarija
mentacijos. Tuo tarpu klausimas apie ninkavimą, vagystes ir spekuliaciją. Jis
kai kurių akivaizdžių korespondento pa pasiekia Sovietską, kuris kitokiu pavadi
Kauno senosios jėzuitų mokyklos rūmų VLIKo teisinę prigimtį yra gana sudėtin
klydimų, išplaukiančių iš nepakankamo nimu suvaidino pažymėtiną vaidmenį is
kompleksas
turgaus aikštės gale siekia gas. žinema, VLIKas neturi jokių valsty kalba apie padėtį Lietuvoje:
jo lankytų .miestų pažinimo. Straipsnio torijoje. Miestas vadinosi Tilžė. 1807 me
„(Pasakysiu tiesiai — minėtų nusikalti
18-tojo
amžiaus
pradžios ir turėjo tarnau binių prerogatyvų ir negali pretenduoti į
antraStė skamba: Sovietinė Lietuva ir jos tais susitiko ant .plausto, puošniai išdabin
mų
respublikoje nemaža. Socialistinio tur
Bažnyčios. Antroji antraštė tokia: Nuo to brokadu ir šilkais, upės viduryje Napo ti kaip bastionas prieš reformacijos pliti Lietuvos valstybingumui atstovaujančios to grobimų daugiausia pasitaiko žemės
mą
iš
Prūsijos.
Už
išbaltintų
mūrų
ir
ma

įstaigos vaidmenį. Tačiau neabejotina, kad
maištaujančio Kauno iki „naujojo“ Vil leonas ir Aleksandras I. Jiedu patvirtino
syvinių medinių vartų prisiglaudusi vie VLIKas yra susikūręs kaip visų Lietuvos ūkio, statybos, lengvosios pramonės, mė
niaus.
rusams nelauktą imperialinį interesų sfe
sos ir pieno, maisto pramonės įmonėse ir
„Beveik Šimto kilometrų nesovietiškai rų padalinimą, sudietą su sąjungos pakei nintelė Lietuvos kunigų seminarija, kuri politinių jėgų sambūris, t.y. tų jėgų koa organizacijose. Neretai valstybinio ir vi
maždaug
dviems
milijonams
tikinčiųjų
licija kovai su bendru priešu dėl Lietuvos suomeninio turto grobimai įvykdomi stam
aukštos kokybės autostrada jungia seną timu .Maskvai. Tilžės susitarimas netru
ir naują Lietuvos sostines. Tiktai mėlynai kus iširo, ir po penkerių metų Grande Ar- praleidžia pro egzaminus dvidešimt dvasiš •laisvės bei nepriklausomybės atkūrimo. bių arba itin stambiu mastu grupės iš
kių (1981 — 22). šiais metais seminarijo Tokia koalicinės Lietuvos politinių jėgų
nudažytas dviejų aukStų suomių stiliaus mee peržegė Nemuną jos žygyje į Mask
anksto susitarusių asmenų.“.
buvęs muitinės namelis dar žymi sieną, vą. Korsikietis stovėjęs ant kalvos netoli je gyvena 92 studentai visuose kursuose. vienybės institucija jis lieka ir šiandieną
Pavyzdžiui Alytaus medvilnės kombina
Sovietų
įstaigos
prileidžia,
kad
maždaug
—
jo
esmė
bei
turinys
nesikeičia
nuo
to,
kuri laikotarpyje tarp abiejų karų skyrė Kauno ir iš ten stebėjęs kariuomenės per
te dirbusi vyr. sandėlninkė Elena Marcin
50
iki
60
nuošimčių
nominališkai
trijų
mi

kas šiandieną konkrečiai VLIKui vado kevičienė, sandėlininkės Ona Matulevičie
lenkų užimtąją Vilniaus sritį nuo nepri sikėlimą. Televagonėliai kelia SJš buvusios
klausomos valstybės. Prievartos būdu lie prancūzų ambasados, kur dabar įsikūrė lijonų katalikų gali būti laikomi prakti vauja.
nė ir Petronė Marcinkevičienė bei krovė
kuojančiais (respublikos gyventojų skai
Tačiau VLIKą galima ir reikia kritikuo jai Vladas Kalinauskas, Vytautas Bara
tuvių vyriausybės būstinė buvo Kaunas, Dosaaf skyrius (prieš — ir potarnybinio
čius
pagal
sovietinę
statistiką
siekė
1981
ti dviem kryptimi:
iš kur pradžioje demokratinis, vėliau au karinio pasiruošimo draugija), iš miesto
nauskas ir Romas Gudynas iš anksto su
m. — 3,44 milijonų). 'Pagal oficialinę ver
1) dėl jo konservatizmo ir politinio ne
toritetinis nacionalistinis kabinetai veltui į Napoleono kalną.
siją religinių reikalų tarybos prie SSSR lankstumo, kurie, pirmoje eilėje, pasireiš sitarę pagrobė 8 ryšulius audinio UŽ 3760
spaudė didžiąsias valstybes ir Tautų Są
Masinis protestas
ministrų tarybos Maskvoje lietuvių sek kia atsisakymu įjungti į savo sąstatą nau rublių.
jungą pagaliau išspręsti Vilniaus klausi
Dėl istorinių priežasčių Lietuva yra vie
1981 m. gegužės mėn. teismas nagrinėjo
cija
nustato su Katalikų Bažnyčios va jai susikūrusias išeivijoje Lietuvos politi
mą. Jis galų gale buvo išspręstas, tačiau nintelė sovietinė respublika, kurios tauti
Angelės Podrezaitės, per nusikaltimo pa
ne taip, kaip lietuviai manė. Stalinas grą nė opozicija remiasi masiniu judėjimu. dovybe, kiek kiekvienais metais reikia ku nes jėgas (t.y. dėl nesugebėjimo tapti tik
darymo laikotarpį dirbusios Vilniaus ur
žino Neries ir Vilijos santakoje išsidrie Kaunas yra tos srities centre, kuri po nigų. ši „paklausa“ yra greičiausia politi rai universalia koalicinės vienybės' orga
mo parduotuvės „Vaizdinės priemonės“
kusią sostinę jis pirmykščiams savinin antrojo pasaulinio karo ilgiausiai prieši nis dydis, o pagal savilaidinę spaudą lai nizacija):
2) dėl to, kad jis netinkamai vykdo savo vyriausiąja ekonomiste, vyriausiosio bu
kams, privertė juos betgi tuo pat metu nosi sovietinei okupacijai. Michail Suslov, cistinės įstaigos deda pastangas kvosti ir
mažinti
seminarijos
kandidatų
atranką.
pagrindinę funkciją — Lietuvos politinių halterio pavaduotoja, bei ėjusios vyriau
pasirašyti tarpusavio pagalbos paktą. Vie šiuo metu politinio biuro narys ii' Maskvos
siojo buhalterio pareigas, Elenos Syčinos,
name sovietiniame pasakojime dėstoma, aukščiausios vadovybės „vyriausias ide Vis dėlto yra žinoma, kad per pastaruo jėgų vienijimą — ir per tai pats pavirsta
sekcijos vedėjas, ir Olgos Kučerovos, seksius
metus
išmokslintų
kunigų
skaičius
institucija,
kuri
be
jokio
prasmingesnio
kad sutarčiai pritarta „su dideliu džiaugs ologas“, gavęs pavedimą Lietuvoje atkur
sijos vedėjos pavaduotojos, baudžiamąją
mu“ ir kad ji teigiamai įtaigojo „revoliu ti sovietinę tvarką. Uždavinys buvo sun šiek tiek padidėjo, — bet visgi vargu ar pagrindo konfrontuoja kitas lietuviškosios
bylą. Teismas nustatė, kad jos, pasinau
cinį pakilimą Lietuvoje“, nes sutartis su kesnis nekaip laukta. Lietuvių šauliai su tiek, kad patenkinus ilš tikrųjų 'esantį pa išeivijos organizacijas (mūsų bendro prie
dodamos tarnybine padėtimi, 1978-1979
reikalavimą,
kuris
patikrinti
neįmanoma.
šo džiaugsmui).
darė „palankią užsienio politikos būklę“, sibūrė miškuose ir dar .penkiasdešimtai
Galima būtų dar pridurti, jog VLIKo metais iš minėtos parduotuvės pagrobė
kuri pagaliau paveikė šabloniniu būdu siais metais protarpiais užpuldavo kaip Pagal oficialinius duomenis šiuo metu
įvairių materalinių vertybių itin stambiu
paskirtus „liaudies seimo“ deputatus partizanai. Dar 1957 m. raudonoji armija 'Lietuvoje veikia šiek tiek daugiau nekaip veikla sukoncentruota į Vakarų visuome
mastu, daugiau kaip už 40 tūkstančių rub
1940 m. liepos mėnesį „prašyti“, kad res surasdavo ištisus rezistentų kovotojų 700 katatlikų dvasiškių (prieš 1940 m. jų nę bei politiką, o ne į pačią Lietuvą, prieš
lių. Grcbstytojos griežtai nubaustos (nuo
buvo
1.400).
tarauja
jo
esminei
paskirčiai
koordinuoti
publika būtų priimta sovietų imperijon. ginklų sandėlius ir atskirus tankus, paslėp
Paviršutiniai
ateistai
laisvės kovą krašte VLIKo kritika šiais 10 iki 13 metų). Jų turtas konfiskuotas.
„Prašymas“ buvo patenkintas. Šiandien tus šieno kūgiuose. Vengrų sukilimas iš
Seminarijos vidaus kiemas įrėmintas pa ir kitais punktais, kurią pats esu nuo
Kaune esančių svetimų valstybių amba šaukė ir Kaune neramumų, o po trijų,
NĖRA PRIEŽASČIŲ /NUSIKALTIMAS,
sadų rūmai liudija, kad čia kadaise būta metų vyko didesnės „valymo“ akcijos par čių katalikų įrengtų butų ir bažnyčios, sekliai vystęs eilėje savo lietuviškoje spau
BET...
kitaip.
tijoje ir kultūros gyvenime. Laidojant Ro kuri jau metai kaip remontuojama. Intu- doje paskelbtų straipsnių, anaiptol nereiš
risto
vadovė
aiškina
kapelionui,
kuris
ap

Prokuroras
A.
Kairelis
pasakė: „Mūsų
kia,
kad
VLIKo
egzistencija
nebeturi
toli

mą Kalantą, jauną komjaunuolį, 1972 m.
Stiklas ir akmuo
gegužės mėnesį susideginusį miesto parke, rėdo lankytojams patalpas, kad vizitas mesnės prasmės. Atvirkščiai, kiekvienas šalyje nėra nedarbo, skurdo, tuo pačiu
Kauno, vokiečių ordino „Kauen“, carų jam protestuojant prieš religinių ir tau esąs „neoficialinis“, „i'š anksto nepraneš susipratęs lietuvis turėtų matyti VLIKo nėra ir socialinių priežasčių, skatinančių
karūnos „Kowno“, centras šiandien pavers tinių tradicijų smelkimą, demonstrantų tas“, ir kad neleidžiama vesti informaci asmenyje didžiulį, tautą vienijantį politi grobstymą, spekuliaciją, kyšininkavimą“.
tas pėsčiųjų zona, kuri Įrengiama pavyz iminia išaugo iki kelių tūkstančių. Tiktai nio pasikalbėjimo. Kadangi bažnyčios lai nį kapitalą, kurį mes sugebėjome susikur — „TIESA“ (1981.XII.27).
Bet kai trūksta mašinoms atsarginių
diniam, parodomajam turizmui. „Tulpės“ antrą dieną pavyko karinio sustiprinimo kysena priklauso sovietinių valstybės pa- ti bei išlaikyti ir kurio taip trūksta kitam
kavinėje, kurios lange esąntis raudonas dėka numalšinti neramumus, Tiek Vilniu slanpčių kategorijai, negalima patikrinti, išeivijom. Neveltui gi mūsų bendras prie dalių, žmonės vagia jas iš automobilių,
užrašas primena „Solidarnosc“ būdingą je tiek Kaune 'įvykę pakartotinių didesnių ar „Pravdos“ neseniai paskelbtas teiginys šas, daug geriau už mus suprasdamas di traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų, ve
braižą, galima suvalgyti kaip ir kitur So demonstracijų ir susidūrimų su milicija turi pagrindo, kad pagrindinės religinės džiulę VLIKo potenciją, stengiasi visais žamų geležinkeliais, vandens ir kitokiu
vietų Sąjungoje tipingų, per daug užsal ryšium su sportiniais renginiais (1960, srovės Sovietų Sąjungoje eina giliau, ne galimais būdais VLIKą, kaip instituciją, transportu.
kaip iki šiol pripažinta, kad daug sovie sugriauti. Manau, kad mums nederėtų net
dintų pyragų bei pyragaičių ir nuskalauti 1975, 1977,).
Ta pati priežastis verčia žmones pirkti
kvapniu „čiorny“, Naujai nudažytos ir
Atvira jėgos opozicija šiandien pasireiš tinių piliečių esą gana paviršutiniškai ir clbjektyvlai prisidėti prie tos priėšų an- bei parduoti prekes juodoje rinkoje. Tas
patrauklių iškabų krautuvės gundo prisi kia rečiau. Tuo tarpu kai opozicija viltis ateistai, kurie tiktai liežuviu pasisako už tivlikinės akcijos. VLIKą būtina ne griau vadinama spekuliacija.
pirkti, bet viduje viešpatauja griežta ne savo kovoje už tautines ir politines teises valstybėje galiojantį religinį nusistatymą. ti, bet stiprinti. Stiprinti pozityvios kriti
Neatsilieka ir kyšių ėmimas. 1981 m.
priteklių doktrina pagal realinio socializ dėjo į „miško brolius“, nuo šešiasdešim Iš tiesų esą sunku įsivaizduoti, raminan kos būdais, padedančiais jam tapti tuo, birželio 16 d. Lietuvos TSR aukščiausias
mo skirstymo savivalę. Netoli nuo bulva tųjų, metų pabaigos Katalikų Bažnyčia čiai samprotauja Sovietų Sąjungos parti kuo jis turėtų būti (ir kuo buvo Lietuvo teismas Išnagrinėjo Vitalijaus Fomino, dir
ro stūkso viena iš kadaise buvusių katali pasidarė ta jėga, aplink kurią spiečiasi jos organas, ateistą su auksiniu kryžiuku je savo susikūrimo metu). VLIKo tolimes busio Vilniaus valgyklų tresto ledų pre
kų bažnyčių, kurios devynioliktajame šimt heterogeninė opozicija. 63 kunigų laiškas ant kaklo, bet mada esanti mada ir dauge nei egzistencijai įprasminti didžiulę reikš kybos 'įmonės direktoriumi, baudžiamąją
metyje pagal įstatymą iš Petrapilio turė ano meto ministrui pirmininkui Kosyginui liui jaunų žmonių kryžius pasidaręs išlšau mę turėtų jo pripažinimas J.E. Stasiui Lo bylą. Nustatyta, kad V. Fominas iš paval
jo būti paversta rusų stačiatikių maldos — rašte nusiskųsta dėl tikinčiųjų perse kimo ir atsiribojimo nuo uniforminės ma zoraičiui pilnateisio Lietuvos valstybės džių darbuotojų imdavo kyšius. Už šiuos
namais. Bažnytinis pastatas tarnauja da kiojimų ir dviejų iš trijų kunigų semina sės ženklas. Sovietų valdžia, atrodo, su prezidento tremtyje prerogatyvų ir, atitin veiksmusminėtas asmuo nuteistas laisvės
bar, kaip ir daugelis kitų, laicistiniam rijų uždarymo — buvo datuotas 1968 m. tinkanti bažnyčiai pasireikšti naujai at karnai, J.E. Stasio Lozoraičio pripažini atėmimu penkeriems metams su turto
tikslui. Kaip vitražo ir skulptūros muzie sausio 8 d. ir greičiausia žymėjo visos siradusios dinamikos ribose ir praktikuoja mas VLIKui Valstybės tarybos (t.y. savo konfiskavimu.
jus jis pasižymi tuo, kad išstatytos ak protestų bangos pradžią, kuri turėjo prieš lankstesnę kontrolės politiką nekaip anks tiško parlamento modelio) statuso. Žino
mens figūros tėra kopijos (originalai su akis ne tik tikybinius reikalus. Nuo 1972 čiau. Popiežiaus kelionė į Lenkiją davė ma, prieš tai abi šios „aukštos susitaranMIRĖ AGR. PROF. J. PETRAITIS
dėti Vilniuje). Į klausimą, kodėl įgi dar m. išeina „Lietuvos Katalikų Bažnyčios signalą, ir dar prieš streiko pradžią Dan čios šalys“ turėtų nugalėti savyje tas ydas,
1981
m. gruodžio 26 d., eidamas 84 me
reikėjo išstatyti kopijas, visur esanti va Kronika“, nežiūrint visų pastangų ją nu cige Lietuvos katalikų diocezijos vadovy kurios šiandien trukdo joms pilnai reali tus, Lietuvoje mirė agronomas prof. Juo
bei
duotas
leidimas
išleisti
naują
katekiz

zuoti
savo
potencialiai
didžiulį
vaidmenį
dovė paaiškino:: „Taip, čia turėta vietos“, tildyti smurto priemonėmis. Kiti požemio
zas Petraitis, iki 1980 m. dirbęs Žemės
Ji dar pridurmai pastebėjo, kad stiklas ir leidiniai — jų skaičius pakilęs iki 15 — mo laidą „Mūsų tikybos šviesa“. Be to, atstatant nepriklausomą Lietuvos valsty ūkio akademijoje.
išleista
lietuvių
kalba
nauja
maldaknygė
bę
(pirmas
žingsnis
šia
kryptimi
turėtų
akmuo .gerai derinusi.
turi aiškesnlį tautiškai pabrėžtą pobūvi.
Gimęs 1898 m. sausio 24 d. Dvarininkų
Viena iš „perkrikštytų“ bažnyčių pava „Aušra“ perėmė pavadinimą i'š leidinio, ir liturginis kalendorius 1980 metais, — buri Lietuvos valstybingumo tęstinumo
km., Radviliškio raj., J. Petraitis 1926 m.
tiesa, vis tai leidiniai, nenurodžius laidos tremtyje tinkama organizacija).
dydžio, neliečiant jų platinimo galimybių
Kalbėdamas disidentų - demokratų susi baigė Žemės ūkio akademiją. Iki 1940 m.
normalinėje knygų prekyboje ar gatvėje. rinkime Paryžiuje, todėl ir minėjau VLI dirbo Plungėje ir Gruzdžiuose, o vėliau
„'Prašau paaukoti! Mes esame reikalingi Ką ne kaip jau egzistuojantį parlamentą, profesoriavo Žemės Ūkio akademijoje. Jis
aukų“, šaukia senyva moteriškė prie iš ibet kaip potencialią parlamentinio pobū buvo žymiausias Lietuvos galvijų žinovas.
Prof. J. Petraitis parašė keletą knygų
ėjimo Petro ir Povilo katedroje Vilniuje. džio instituciją, „savotišką parlamento mo
Katedra iškilusi ant kalvos anapus upės delį“. Manau, kad tokia pažiūra į VLIKą ir apie 500 mokslinių bei populiarių
ĮDOMUS LAIKRAŠTIS
BLOGOS PAUKŠTIS, KURIS...
šalia kareivinių ir kapinių. Barokinis fa atitinka visiems teisiniams reikalavimams straipsnių.
Aš sąraše turiu virš dvidešimt lietuviš
Perskaičius „Pasaulio lietuvio“ 11 Nr. sadas tikrai reikalingas remonto. Medinės ir atspindi jo tikrąją prigimtį bei paskirtį.
kų laikraščių. Bet Jūsų leidžiamą laikraš Redakcijos sutrumpintą St. Kasparo laišką sijos sutvirtinta stulpus bažnyčios vidu
NELAIMĖS PER GIRTAVIMĄ
Aleksandras 'Štromas
tį „Europos Lietuvis“ skaitau su įdomumu, kyla klausimas kokiuo tikslu autorius je prie įeinamųjų durų, o langų skylės
(Per suruoštą „blaivumo kontrolę“, ku
(Akiračiai)
nes jame randu tokių dalykų, kurių ne šmeižia DBLS-gą ir jos leidžiamą laikraš liekname varpinės bokšte aklai spokso į
ri tęsėsi 10 dienų, Lietuvoje sulaikytas
randu kituose laikraščiuose, kas ir daro tį „Europos lietuvį“. Panašius nepamatuo atšlaitę. Kontrastas su respublikos sosti
871 neblaivus vairuotojas.
jį įdomių laikraščiu, verta skaityti ir kitų tus gandus anksčiau jis skelbė „Dirvoje“ nės naujais prabangiais pastatais yra aki pat privalomos ir tam, kas nori pasiųsti
Per tris gruodžio savaites eismo nelai
žemynų lietuviams.
ir „Tėviškės Žiburiuose“.
vaizdus. Marmuru ir stiklu tvisko Lietu kelias knygas į Maskvą. Pastovėjus eilė mių metu 26 žmonės žuvo ir 138 buvo su
Kol kas „Europos Lietuvis“ laikraštį
šiame laiške P. Liet, jis ypatingai puola vos aukščiausiojo sovieto rūmai paupyje, je, pašto valdininkė pagaliau už vieną rub žeisti. Po automobilio ratais pateko gana
tikrai galima vadinti visų lietuvių laik EjL. redaktorių neva už jo .prolenkišką o partijos centrinė ir opera, kurioje kaip Jį 40 kapeikų duoda dvi dėžes su atdaru daug ir pėsčiųjų, kai kurie 'būdami neblai
raščiu.
liniją“, esą jo redaguojamas laikraštis iš lik susirinko metinio kongreso valstybės antvožu ir rodydama į (šalia esantį stalą, vūs.
Petras Pagojus, Detroit, JAV. tisai pasidaręs lenkišku...
moterys, nedaug kuo atsilieka. Užmiesty šiurkščiai pastebi: „Uždaryti“. Čia pat
Tą, vienintelį Europos lietuvių laikraš je iš žemės iškyla satelitinis „Lazdynų“ padėta vinių Ir prie sienos pritvirtintas
LIETUVOJE DAUG SNIEGO
KIEK DOLERIŲ?
tį prenumeruoju ir su malonumu skaitau kompleksas, kur, kaip teigiama, gyvena plaktukas. Patyrusioms paSto klientams
Metrologijos
biuro pranešimu, šiemet
Esu gavęs Tamstų leidžiamą laikraštį jo įdomias žinias ir straipsnius. Jokios ypač „jaunieji specialistai“. Daugiau var toks uždavinys nesudaro sunkumų. Daug
Lietuvoje labai daug sniego, 2-3 kartus
ir man sudarė džiaugsmo. Norėčiau būti .prolenkiškos linijos“ jame nematau. Jis go turi statybinės brigados su naujuoju jėgos ir prakaito pagalba uždaryti pakieprenumeratoriumi, bet man nėra aišku, buvo ir tebėra toks pat įdomus, redaguo Inturisto viešbučiu, kuriam pagaliau per tai po naujo stovėjimo eilėje pašto vėl tik daugiau negu normaliai būna sausio pra
džioje. Oro temperatūra labai svyruoja,
kiek kainuoja metams Amerikos doleriais. jant K. Barėnui, ir dabar. Ir jo bendradar dvylika metų pavyko pasiekti suplanuotą rinami ir suraukta kakta pataisomi, po
Laukiu "informacijos ir norėčiau grei biai liko beveik tie patys, pav. įdomų li aukštį, bet jis vis dar nepajėgia priimti to mėlyna virvute aprišami. užantspau bet didelių šalčių dar nebuvo.
čiau gauti laikraštį.
A. Brūzga (JAV) . teratūros skyrių rašo kiekviename nume svečių.
duojami ir pagal visas pašto tradicijų tai
Vilniaus pašte
sykles sutvirtinami raudonu laku. Siun
Red, atsakymas: Pagal dabartinį kursą, ryje J. Kuzmickis.
ŽUVYS TARP ATLIEKANŲ
Taip pat centrinis paštas 'Lenino gatvė čiami meno kūriniai pareikalauja trečio
Kiek man žinoma iš spaudos Anglijoj
EL. metinė prenumerata yra apie 31 dolKur
dėti
anglimi kūrenamų fabrikų at
gyvena neperdaugiausia lietuvių, bet (jie je įsikūrė pilkame bloko pavidalo nauja stovėjimo eilėje. Pagaliau jie sveriami —
(JAV).
turi stiprias organizacijas kaip DBLS-gą, me pastate. Tačiau už moderninio fasado 21 kilogramas Vilnius - Maskva kainuoja liekas, — susirūpino Niujorko valstijos
priešrevoliucinė maišatis. keturi rubliai septynios dešimtys devynios fabrikantai, prispausti gamtos apsaugos
Sodybą. Tai yra Anglijos Lietuvių Bend viešpatauja
SKAITYTOJŲ NUOMONĖ
ruomenė, tik kitokiu pavadinimu. Kas prie Prie įėjimo . pakietų siuntimo skyrių įsi kapeikos — ir apdraudžiami pageidauja įstatymų. Valstijos universiteto mokslinin
Siunčiu... už prenumeratą ir už kalen
šios Bendruomenės negali pritapti, sten taisė tarytum namie uzbekų grupė. Du mai sumai. Bet dar neparašytas adresas, kai patarė sulipdyti jas į 30 kg sverian
dorių.
giasi per spaudą jos veikėjus sukiršinti. vaikai miega vilnonėse paklodėse ant grin o jis turi (būti užrašytas ant medinės len čius blokus ir, sumetus į vandenyną, su
Dėkoju už gerai redaguojamą laikraštįOrganizacijas netobulumus galima kelti dų, nepaisydami garsaus klegesio ir rit telės. Jau su pasigailėjimu valdininkė pa kurti dirbtinius rifus, kad juose imtų veis
Jūs kun. J. Juraitis (Šveicarija) jų susirinkimuose ir suvažiavimuose arba minių plaktuko dūžių, ataidinčių iš kai stebi, kad dar reikia užpildyti formuliarą. tis žuvys pramoninės žūklės verslininkų
savo spaudoje. St. Kasparo rašinėjimai mynystės. Moterys užimtos tuo, jog įsiu- Po keturių stoviniavimų eilėje ir po dviejų ir žvejų mėgėjų džiaugsmui.
MISIJONIERIAUS ŽODIS
užjūrio spaudoje yra ne kas kita kaip ter vinėja į baltas linines skaras storus siun valandų siuntinys atiduodamas langelyje.
Kai 18 tūkst. blokų, iš viso apie 540 t
Sveikinu... ir linkiu daug ryžto ir Dievo Šimas savojo lizdo ir noras pasigarsinti. čiamų daiktų pakrėtus, kas caro laikais Po savaitės laukiamieji suvenyrai gali svorio atliekų, buvo suversta į vandenyną
palaimos ateinanties Naujiems Metams...
buvo būtina, siunčiant į vietoves, toli nuo būti atsiimti Maskvos Kutuzovo prospek po kelių dienų nusileidę tenai narai rado
P. Lelis
turiu Jums padėkos jausmus, kad ir ma
Toronto, Ont.
geležinkelio. Kažkokia rusė pasitiesė ant to pašte, prieš tai parodžius pasą. Lakinis dirbtinius rifus jau apgyventus — tarp
nęs nepamirštate ir nuolat siunčiate savo
akmeninių grindų kartono gabalą, nusiau antspaudas iš Vilniaus išliko nepalies blokų ir aplink juos zujo kelių rūšių žu
leidinius savo pačių lėšomis. Dievas Jus
Gerbiamieji,
na batus ir pradeda keisti drabužius, ku tas...“
vys. Neilgai trukus rifus pradėjo aptrauk
visus už tai telaimina. Visa tai padeda
Europos Lietuvis yra kultūringas laik riuos ji ima iš atidaryto lagamino. Varto
Taip skamba šveicarų laikraščio korės- Į ti kalkinis apnašas iš tūkstančių mažyčių
raštis. Galite didžiuotis. Ištvermės ir sėk ti drabužiai sukraunami į dėžę ir atiduo pondento straipsnis, perteikiantis vieną gyvūnėlių, kurie prisitvirtino čionai gyven
man išlaikyti savo kalbą...
Jūsų Kristuje
mės!
dami prie pašto langelio išsiuntimui.
kitą epizodą iš sovietinės Lietuvos varga ti ir mirti, —• rašoma žurnale „Science
Kun. D. Slapšys, S.J. (Indija)
Jonas Vengris (JAV)
'Lentelėmis apkaltos kartono dėžės taip nos tikrovės.
Digest“.
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Prenumeratos .kaina metams 16 sva
rų, pusei metų 8 sv. (kitų kraštų prenu
meratoriai moka pagal Britanijos svaro
kursą).

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.

gamintu maistu bei išgėrimu, kurie puo
šė stalus, o galvas — proginės kepuraitės.
Sutinkant N. Metus, ramovėnų vardu
sveikino ir geros kloties Naujuose Metuose
linkėjo ramovėnų skyr. pirm. K. Muraus
kas, DBLS Manchesterio skyr. pirm. A.
Jaloveckas ir klubo pirm. V. Kupstys.
Naujieji Metai sutikti sugiedant Lietu
vos himną ir saldžiais pasibučiavimais,
palinkint ivieni kitiems laimingų N. Metų
ir gražios kloties metų bėgyje.
Ta pačia proga ramovėnų skyriaus val
dyba nuoširdžiai sveikina savo narius, rė
mėjus ir jų (šeimas N. Metų proga ir lin
ki daug visokiariopos laimės ir vilties su
grįžti į laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą.
A. P-kis

Liet. Sodyba
SODYBOS SKYRIUS

Kronika

Vasario 13 d. DBLS skyrius sušaukia
metinį narių susirinkimą ir ta pačia projga paminės Lietuvos Nepriklausomybės
EUROPOS LIETUVIŲ
MIRĖ J. STRUOGINIS
Sausio 13 d. Londono darbovietėje stai šventę. Bus renkama nauja valdyba.
KALENDORIUS
1982 M.
Kviečiame kuo skaitlingiau dalyvauti.
TV, 23-25 DBLJS Tautinių šokių ir Liau ga mirė Lietuvių Namų gyventojas Jonas
Valdyba
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Struoginis.
Hampshire, DB.
SVEIKINIMAS
Vili. 15-21 29-oji Europos Lietuvių Studi Boltonas
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry
TRADICINIS KALĖDŲ POBŪVIS
Hill, Twickenham, DB.
Boltoniškiai
jau keli metai švenčia Ka
VUI. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire, lėdas kartu. Ši tradicija buvo Išlaikyta ir
šiais metais-— gruodžio 26 d. vietiniai lie
DB.
tuviai su savo šeimomis susirinko prie
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
maistu apkrautų, gražiai papuoštų kalė
ford, DB.
dinių stalų Boltono ukrainiečių klube.
Pobūvis prasidėjo kanauninko V. KaTAUTOS FONDUI AUKOJO
maitlo pasakyta maldele ir vėliau jis sa
A. Maldutis — 20 sv.,
vo neilgoje bet turiningoje kalboje pami
J. Kvietkauskas, P. Vičas ir K. Vitkus
nėjo kad Kalėdų draugiškumo dvasia yra
— po 5 sv.
labai svarbi ne tik (švenčių laiku bet per
Nuoširdžiai dėkoja
visą žmogaus gyvenimą.
TFA D. (Britanijoje
Skyriaus pirmininkas turmpai padėko
jo kanauninkui už tokias gražias mintis
TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
ir už apsilankymą pas Boltono lietuvius.
AUKOJO
Kalėdinis pobūvis praėjo (labai gražiai
Dr. A. Štromas — 10.00 sv., R. I. Kveda — buvo pašokta, pasikalbėta, pasijuokta
ras — 10.00 sv. ir J. Kvietkauskas — 5.00 ir, prieš išsiskirstant net lietuviška daina
sv.
buvo pradėjus skambėti.
T.P.F. Valdyba

BALTIJOS TAUTŲ KARNAVALAS
— ŠOKIAI

AUKOS SPAUDAI

G. Kaminskienė — 9.00 sv.
P. Pagojus — 7.50 s v.
J. Kvietkauskas — 5.00 sv.
P. Senvaitis — 4.50 sv.
V. Girėnas ir R.I. Kvedaras — po 4.00 sv.
iB. Urbanavičius — 3.50 sv.
J. Šidlauskas — 3.00 sv.
P. Morkūnas ir J. Nevulis po 2.00 sv.
S. Valaitis, J. šlepertas, J. Gudaitis, M.
(Linkevičius, R Gustanis, K. Drungilas, B.
Drul’ia, J. (Lideika, J. Makoveckienė, A.
Petkevičius, J. Vaškelis, P. Poviliūnas, S.
Gaforilaitis, V. Bakys, K. Vitkus, K. Jurka, J. Glemža, R. Daunoras, J. Kuliukas,
M. Erlštienė, K. Kamarauskas — po 1.50
sv.
Visiems nuoširdus ačiū

Boltono Baltijos Tautų Komitetas ren
gia dideli karnavalą — šokius, kurie įvyks
š.m. vasario mėn. 6 d. 7 vai. vak., Boltono
Mūsų mielą ir gerbiamą Karolį Svlnkūukrainiečių salėje.
Praėjusių metų karnavalas — šokiai iš ną 80-tų metų sukakties proga sveikina,
ėjo labai šauniai ir visi apylinkės lietu linkėdami geros sveikatos,
viai yra kviečiami šiame Įdomiame vaka
Sodybos gyventojai
re dalyvauti ir šiais metais.

Maidenhead
SUSIRINKIMAS

Metinis DBLS Maidenhead skyriaus su
sirinkimas įvyks vasario 7 d. 3 vai. p.p.
Ray's Social Club, Blackmoor Lane,
Maidenhead.
Bus renkama nauja valdyba ir svarsto
mi einamieji reikalai.
KUN. J. KUZMICKIS LIGONINĖJE
Pra’ome narius Ir apylinkėj gyvenan
Mūsų bendradarbis kun. J. Kuzmickis, čius būsimus narius kuo gausiau dalyvau
kurį laiką praleidęs poilsio namuose, sau ti.
sio 17 d. grįžta į ligoninę tolimesniam gy
Skyriaus valdyba
dymui.
Linkime jam kuo greičiau pasveikti.
Red.

Manchesteris

KALĖDŲ EGLUTĖ

Londonas
SUSITIKIMAS SU ARKIVYSKUPU
J. V. BULAIČIU

Sausio 24 d. arkivyskupas Jonas Vytau
tas Bulaitis atnašaus Šv. Mišias Lietuvių
•bažnyčioje 11 vai., dalyvaujant vietos vys
kupui Viktorui Guazzelli, kuris sakys pa
mokslą, ir kitiems kviestiniams svečiams.
Tą pačią dieną 2 vai. Lietuvių Sporto
ir Soc. klubo salėje 345 A Victoria Park
Rd., E.£į) bus pagerbimo pietūs. Prašoma
ne vėliau sausio 20 d. įsigyti pietums bi
lietus. Kaina asmeniui 5 sv. Rašyti: Rev.
J. Sakevičius, 21 The Oval, London E2
9DT, arba telefonuoti: 739 8735.
LIETUVIŲ NAMUOSE LANKĖSI

Atvykęs ilš Los Angelos, JAV, Lietuvių
Namuose lankėsi archeologijos lektorius
Raimundas Sidrys. Pildš kelis metus jis
buvo nuvykęs į Lietuvą, Latviją ir Estiją,
kur tyrinėjo gintaro kilmę. Dabar su vie
nu profesorium, dirbančiu Southhamptono universitete, jis ruošiasi paskelbti savo
tyrinėjimo rezultatus. Tuo reikalu jis at
skrido į Angliją.
PADĖKA

Mano mylimą žmoną palydėjus į amži
nybės poilsio vietą, nuoširdžiai dėkoju,
Arkv. J. Bulaičiui, kun. J. Sakevičlui, baž
nytiniam chorui, V. O'Brienui, J. Alkiui.
Taip pat dėkoju už gėles ir visiems, kas
pareiškė užuojautą .per E. Lietuvį, laiškais
ir žodžiu. Visiems dalyvavusiems laidotu
vėse tariu nuoširdų lietuvišką ačiū.
J. Cernls su šeima
MIRĖ A. PŪKŠTYS

Sausio 9 d. Londone, savo namuose stai
ga mirė Adolfas Pūkštys (63 m. amžiaus).
Jis daugeli metų dainavo Londono chore.
Paliko liūdinčią žmoną ir keturis suau
gusius vaikus.
Laidotuvės iš Lietuvių bažnyčios trečia
dienį, sausio 20 d. 11 vai.

Gruodžio 27 d., kuri išpuolė 3-čią Ka
lėdų dieną, po linksmų kalėdinių Švenčių,
M.L.S. klubas savo patalpose surengė klu
bo narių vaikams gražią Kalėdų Eglutę,
į kurią atsilankė aipie 20 vaikų ir kiek dau
giau tiek tėvų, ir šiaip stebėtojų, šiais
metais vaikų susirinko mažiau, gal būt
dėl to, kad 27 d. „E. Liet.“ buvo paskelb
ta kaipo Kalėdų 2-tra d. Dauguma tėvų
tos klaidos laiku nepastebėjo ir nepasitik
rino. Kai kurie tėvai atvykę antrą Kalė
dų d., neatvyko 3-čią. Šį (įvykį apgailestau
ja visi, be to, tą dieną snigo Ir matomumas
buvo blogas.
Eglutę atidarė ir pravedė klubo pirm.
V. Kupstys, pasveikino visus švenčių pro
ga ir kartu apgailestavo, kad atsilankė
mažiau vaikų, negu tikėjosi. H. Silius pir
mininko išreikštas mintis pakartojo ang
liškai.
Atvyko Kalėdų Senis (V. Bernatavičiusj), kuris buvo visų laukiamas Ir su
entuziasmu sutiktas, išdalino vaikams do
vanas, kurių užteko ir motinoms.
Po įteiktų dovanų ir pabendravimo su
K. Seniu, visi vaikai buvo pavailšinti ar
batėle ir gardžiais ir sočiais užkandžiais.
Kalėdines dovanas paruošė H. ir F. Siliai, arbatėlę — P. ir L. Podvoisklai. Vi
sas Eglutės išlaidas padengė lietuvių klu
bas.
Visi vaikai, o taip pat ir jų tėvai, lieka
nuoširdžiai dėkingi lietuvių klubui ir ren
gėjams už dovanas, vaišes ir gražiai pa
rengtą ’eglutę.
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

L.K.V.S-gos „RAMOVĖS" Manchesterio
skyrius surengė M. lietuvių klube Naujų
jų Metų sutikimą, į kurį atsilankė apie 70
žmonių.
Sutikimą pravedė ramovėnų skyr. pirm.
K. Murauskas.
Žmonės sutikti N. Metus rinkosi anksti,
kartu, pradžiai, atsinešė savo užkandžių, '
o vėliau rengėjai pridėjo savo, tokiu būdu
N. Metai sutikti su gausiai ir gardžiai pa-

Wolverhamptonas
ŠVENTINĖJE DVASIOJE

Gruodžio 27 d. vietos DBLS skyrius su
ruošė kalėdinį susibūrimą, kurio centre
buvo dr. Jono Griniaus vaidinimas „Šven
tojo Vakaro sapnas“, spausdintas 1980 m.
„Šaltinyje“. Režisavo Bendrijos ir Sąjun
gos pirmininkė Genovaitė Kaminskienė,
vaidino jinai, M. C. Renčeliauskai, J. Nar
butienė, E. Rumplerienė ir vaikučiai. Ang
liškai įvedė P. Petkevičius ir po vaidini
mo, kaip Kalėdų Senelis, padalino gausias
dovanas.
Vaidinimo mintis — šio pokario Lietuva
su partizanais, tremtiniais. Žiūrovus
vaizdai, žodžiai jaudino. Taigi, įdedant
pastangų, galima dalyvius kilniai, krikščio
nilškai — lietuviškai nuteikti.
Gausiai iš visur susirinkusius vaišino
D. Narbuto muzika, ponių paruošti ska
nėstai ir viskas buvo... dovanai.
Prie viso to skambėjo lietuviška giesmė,
daina, mirgėjo mamų — vaikučių ratelis.
Žibt.

Šveicarija
MIRĖ E. VAITKEVICIE’IĖ

Gruodžio 28 d. Zueriche mirė Elena
Vaitkevičienė, gim. Kolosovskaitė. Velio
nė buvo gimusi Kaune 1902 m. Ištekėjusi
už Stasio Vaitkevičiaus, Šančių policijos
tarnautojo >(jis mirė antrojo pasaulinio
karo metu), ji daugiau kaip 8 metus lai
kyta klaikiame Ištrėmime Sibire. Po Sta
lino mirties galėjusią grįžti į Lietuvą jos
duktė ir sūnus, po karo radę prieglobstį
Šveicarijoje, atsikvietė apsilankyti. Vait
kevičienė į okupuotąją Lietuvą nebegrįžo
ir pasiliko pas vaikus: sūnų Stasį, gyve
nantį Zueriche, ir dukterį Eleną, ,gyv. Le
Locle, baigusią Šveicarijoje daktarės laips
niu odontologiją ir ištekėjusią už šveica
ro inžinieriaus Rahm.
Tiktai prieš mėnesį apsigyvenusią šįv.
Vincnto senelių prieglaudoje Zueriche
Eleną Vaitkevičinę ištiko smegenų smūgis,
nuo kurio ji staiga mirė. Gruodžio 30 d.
velionė palaidota Witikon kapinėse. Šalia
šeimos narių ir tautiečių laidotuvėse da
lyvavo Dr. A. Kulšlys, padėjęs kaip pir
mininkas ant kapo vainiką Šveicarijos
Lietuvių Bendruomenės vardu.
J

KATILIŪTĖS PAVEIKSLŲ PARODA

NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES
MINĖJIMAS

PAŠA UJL YJE

Šveicarijoje gyvenančių baltų organiza
cijos rengia Baltijos valstybių nepriklau
somybės paskelbimo sukakties bendrą mi
nėjimą vasario 28 d. Lietuviams pamal
das katalikų akademikų namuose Zueriche
laikys kun. Dr. J. Jūraitis. Ten pat įvyks
Lietuvių •Bendruomenės narių metinis su
važiavimas. Po to bus bendras baltų su
kakties minėjimas Hotel International pa
talpose Oerlikone. Po bendrų pietų mi
nėjime įvado žodį tars Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos narys Dr. A. Gerutis ir
pristatys prelegentą ponią Beatrice Eichmann-Leutenegger, kuri laikys paskaitą.
Meninėje dalyje bus baltų tautų dainos
bei kompozicijos fortepionui. Lietuvių
tautinius šokius pademonstruos ponios J.
Stasiulienės vadovaujama šokių grupė.
Šveicarė ponia Beatrice Eichmann reiš
kiasi kaip ištikima baltų tautų bičiulė.
Prieš pusantrų metų jos sudaryta nepa
prastai įdomi programa apie baltų tautas
bei valstybes buvo pakartotinai transliuo
jama per Šveicarijos radiją.

— Užsienyje gyvenantis Irano pogrin
džio lyderis Rajavi, kalbėdamas Paryžiuje, pasakė, kad dabartinė krašto valdžia
•per paskutiniuosius 6 mėnesius įvykdė
daugiau kaip 8.000 ekzekucijų.
— Anglų savininkų namų padeginėjimas
Valijoje vis didėja. Tai vykdo valų eks
tremistų grupė, pasivadinusi „Glyndwr
sūnūs“.
— Pakistane moterims, kurios tarnauja
valstybinėse įstaigose, uždrausta dėvėti
„Salį“ rūbus, nes jie pilnai neuždengia
juosmens ir nugaros. Dabar jos privalo
dėvėti ilgus marškinius ir plačias kelnes.
— Britų min. pirmininkė Mrs. Thatcher
vizituos Kiniją rugsėjo mėn.
— Cowibildge mirė seniausia D. Brita
nijoje moteris Jeanetta Thomas. Ji išgy
veno 112 metų.
— D. Britanijoje ruošiamos išleisti nau
jos 20 penų ir 1 svaro monetos. Auksinės
spalvos 1 sv. moneta svers 9į gramo ir tik
kitais metais bus paleista į apyvartą, o
20 penų, 5 gramų svorio, sidabrinės spalvos moneta pasirodys jau š.m. birželio
mėn.
Popierinio svaro banknoto pagaminimas
yra pigesnis, negu metalinės monetos, ta
čiau apyvartoje jis susidėvi maždaug per
9 mėnesius, o metalinis pinigas išsilaiko
apie 40 metų.
— Pekinas paneigė japonų spaudoje pa
skelbtas žinias apie JAV specialias radi
jo stotis šiaurės — vakarų Kinijoje ir lai
vyno aprūpinimo bazę viename kinų uoste.
— 1981 metais JAV pagamino daugiau
•kaip 6 mil. automobilių. Paskutiniųjų me
tų bėgyje tai yra pati mažiausia produk
cija.
— Sovietų žurnalas „Tarptautinis gy
venimas“ savo sausio mėn. numeryje
smarkiai puolė knygos „Josip Broz Tito“
autorių Sir Fitzroy Macleaną, išvadinda
mas jį faktų falsifikuotoju, o pačią knygą
pamfletu.
1943 m. autoilus parašiutu buvo nuleis
tas į Jugoslaviją, kur vadovavo britų ka
rinei misijai partizanų armijoj ir palaikė
glaudžius ryšius su Tito.
Knyga, kuri buvo išspausdinta Ir platina
ma Jugoslavijoje, krašte susilaukė didelio
susidomėjimo ir palankaus įvertinimo.
— Jaipuro mieste, Indijoj, elgetos Įs
teigė savo profsąjungą, kuri rūpinsis ly
giu išmaldų padalijimu.
— Amerikiečių Harvardo universiteto
mokslininkas Dr. H. Abrams teigia, kad
išlikę po branduolinio karo žmonės vėl
kentėtų ir mirtų nuo maro, choleros, šilti
nės ir kitų ligų, kurios Europos kraštuose
retai pasitaiko. Įvairūs vabzdžiai apspistų nepalaidotus lavonus ir skleistų tas li
gas.
— Amerikiečių karo laivynas paskyrė
ketvirtį milijono dolerių specialiems svo
riui numesti kursams, Apie 15% jūrinin
kų yra per riebūs.
— Viena D. Britanijos maisto įmonė
jau pradėjo gaminti populiariuosius sly
vų „pudingus“ ateinančioms Kalėdoms
— D. Britanijoje pirmą kartą paskelbti
1881 metų gyventojų surašymo - cenzo duo
menys, kuriais galės pasinaudoti istorikai,
mokslininkai ir norintieji sužinoti prieš
100 metų gyvenusiųjų žmonių paslaptis.
— JAV pasiuntė į Boliviją savo amba
sadorių, kuris prieš 16 mėnesių buvo at
šauktas. Dabartinis Bolivijos prezidentas
gen. Torrelio pasižadėjo sustabdyti kokaion prekybą ir atstatyti krašte demokratiją.

Vokietija
KALĖDINIAI PARENGIMAI
MUENCIIENE

-fa MOTERŲ KLUBO adventiniame susi
rinkime, (12X11.)• prie tinkamai dekoruo
tų stalų, klubo pirmininkė Audronė Ederienė laužė su visais susirinkusiais plotkelę ir išsiveržė Iš širdžių gilumos geriausi
vienų kitiems linkėjimai. Adventinei nuo
taikai labai tiko ir viešnios iš Punsko, mū
sų Moterų klubo remiamos Januškų šei
mos dukters, Teresės pranešimas apie
Suvalkų trikampio lietuvių gyvenimą, jų
parapijas, švietimą, plačią kultūrinę veik
lą ir kt. Teresė, 23 m. buhalterė, yra baigų
si Punsko liet, gimnaziją ir su šeima da
lyvauja lietuviškame gyvenime. Išklausius
jos pranešimo susidarė įspūdis, kad Puns
ko lietuviai gyvena maždaug taip, kaip
Nepriklausomos Lietuvos ūkininkai.
Teresė išskubėjo 14.XII. į neramius na
mus.
★ „Ratuko“ jaunimas taip pat buvo su
sirinkęs (17.XII.) ir savybėje atšventė
Kalėdinį prisiminimą. Be abejo, jų nuo
taiką drumstė i'šretėjusios eilės ir autokatastrofoj nukentėję draugai — Jūratė
Barasaitė, Danutė Barūnaitė, dr. Sau
lius Girnius ir Kristina Pauliukevičiūtė,
kuriuos spalio 29 d., beskubant į liet, jau
nimo suvažiavimą Bonnoje, ištiko ta di
džioji nelaimė - katastrofa, ir jau du mė
nesiai guli jie sulaužytais kaulais ligoni
nėse. Tik Kristina jau sugrįžo į namus,
•bet ir ji ilgesnį laiką bus pririšta prie lo
vos.
Prakartėlės Kūdikio šypsnis tepaguodžia mūsų mielus ligonius Ir stiprina jų
kūną bei dvasią. Kūčių vakare, laužyda
mi taikos ir meilės paplotėlį, prisiminki
me vis mes juos, mūsų lietuviškos šeimos
pačius gražiausius žiedus!
Vargo mokyklėlė ir vaikų darželio vai
kučiai 19.XIL, besiruošdami Kalėdų Eg

lutei, atsisveikino tradicine dainele: „Su
diev, lietuviai vaikai, kad vėl susitiksim,
tai bus gerai“ ir pagarbiai pasidalino plotkele.
„IR (MES, (VOKIEČIAI, ESAME (KALTI,

ne tik sovietai, dėl Lietuvą ištikusios tra
gedijos“, pareiškė Memmingeno burmis
tras dr. Holzinger 1981 m. birželio 21 d.
vyskupo A. Deksnio pagerbime ir 1941
birželio men. lietuvių trėmimų į Sibirą
minėjime, o Memmingeno katalikų deka
nas Walch gražiai aprašė minėjimą vie
tos spaudoj, išryškindamas ir vysk. A. Dek
snio sukaktį ir ilš viso, kodėl lietuviai yra
čia atsiradę.
Metams pasibaigus, verta pažvelgti at
gal į ryškenius įvykius. Prie tokių įvykių
Vokietijos lietuvių gyvenime priklauso ir
minėtasis minėjimas, surengtas Memmin
geno lietuvių inciatyva, kuri gali būti pa
skatinimu kilioms. Negausi Memmingeno
Lietuvių bendruomenės apylinkė,
bet,
vadovaujant pirmininkui K. RadzevičiuiRadžiui Ir visur padedant kun. A. Rulbikui, šiais metais daug padarė. Surengė
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimą,
paskyrė ta proga 1000. —DM Vasario 16
gimnazijai paremti, o vėliau dar pridėjo
350.—DM vienam berniukų bendrabučio
•kambariui įrengti, kad mokiniai turėtų
geresnes sąlygas gyventi ir mokytSs.O nuo
to daug kas priklauso, net ir mokinių
skaičius. Vysk. A. Deksnio 50 metų kuni
gystės ir 75 metų amžiaus sukakties minė
jimą sujungė su birželio lietuvių trėmimų
minėjimu, sukviesldami gausų vietos lie
tuvių būrį, taip pat iš kaimyninio Bad
Worishofeno, Miuncheno, Vasario 16 gi
mnazijos ir kitur, o taip pat daugelį Mem
mingeno vokiečių visuomenės atstovų. Iš
vakarėse paskleidus Memmingeno vokie
čių visuomenėje kelis tūkstančius infor
macinių lapelių apie dabartinę padėtį
Lietuvoje, vyskupui A. Deksniui ją iš
ryškinus savo pamoksle pamaldų metų
ir kun. dr. A. Savickiui savo ilgesniame
žodyje išikitmingų pietų metu, buvo Lie
tuvos reikalui laimėta dar viena vietovė
Vokietijoje, kuri mu’s supranta, užjau
čia ir nori mums padėti.

Prieš Kalėdas Ženevoje bus surengta
tame mieste gyvennančios dailininkės Ju
. J.K.
zės Katiliūtės individualinė paveikslų pa
roda. Mūsų tautietės išstatyti kūriniai su
SUIMTAS LATVIŲ POETAS
silaukė palankių atsiliepimų. Be kelių
1981 metų (balandžio mėnesį Latvijoje
privatinių meno mėgėjų du paveikslus įsi suimtas poetas Alfreds Zarinš. jis apkalgijo Ženevos miestas.
tintas „nacionalistine veikla“. (ELTA) I

PALEISTAS KUNIGAS ČERNIAUSKAS
Kunigas R. Černiauskas, kuris buvo su

imtas ir sumuštas prie Molėtų 1981 m.
rugpj. 20 d. po kelių dienų buvo paleistas.
Apie tai praneša USSR News Brief (Briu
selis, 1981. IX. 30. Rugsėjo 15 d. jis buvo
iššauktas į vykdomąjį komitetą, kur jam
buvo pranešta apie pabaudą už „neteisė
tų“ rekolekcijų laikymą. (ELTA)
ANTI-SOVIETINĖ DEMONSTRACIJA
TALINE
Švedų dienraštis Dagens Nyheter (1981.

X. 13) pranešė, kad spalio 6 d. jauni žiū
rovai sukėlė demonstraciją Taline krep
šinio rungtynių metu. Estų komandai
„Kalev“ besivaržant su Maskvos „Dinamo“, pasigirdo anti- sovietiniai šūkiai ir
šaukimai „Laisvės Estijai!“ Milicija išve
dė (keletą jaunuolių iš sporto halės. (ELTA
VILNIAUS ŽYDAI IZRAELYJE

(Paryžiuje lenkų kalba leidžimame žuma
le Kultūra (1981 rugsėjo mėn.) laiške re
dakcijai, A. Litwin rašo apie Vilniaus žy
dus. (Lenkų valdymo laikais, anot apskai
čiavimų Izraelije, žydai sudarė 35 nuošim
čius miesto gyventojų. Būta ir žydų kal
bos „vilnietišlkos“ tarmės. Vilniečių tame
rašė Mendale Mocher, Sfarim, Perec, šė
lom Alejchem ir kiti. Literatūra šia tarme
esant „liaudiška“. Izraelyje ši „vilnietiška“
kalba yra smerkiama. Kaip tas vystysis
toliau — sunku numatyti. (ELTA)
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — sausio 17 d., 11.15 vaL

Liet. Židinyje.
Derby —sausio 17 d., 14 vai., Bridge Gate.
Nottinghame — sausio 24 d., 11.15 vai,

Židinyje.
Leamingtone Spa —sausio 24 d., 14 vaL

Šv. Petre.
Coventryje — sausio 24 d., šv. Elžbietoje,

16 vai.

