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KRONIKOS SUKAKTIS
Šių metų kovo 19 dieną sukanka dešimts
metų nuo to laiko, kada dienos šviesą iš
vydo. LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY
ČIOS KRONIKOS pirmas numeris. Nuo
to laiko Lietuvoje buvo išleista ir Vaka
rus pasiekė to pogrindžio leidinio 50 nu
merių. Kiekviename iš jų buvo vidutiniš
kai po 45 lapus įvairių žinių, iš kurių lais
vasis pasaulis galėjo susidaryti vaizdą,
kas vyksta sovietų pavergtoje Lietuvoje.
LKB Kronikos konkrečiais faktais pa
rodo žiaurų tikėjimo persekiojimą Lietu
voje, o dažnai ir kaimyninėje Baltarusi
joje bei Ukrainoje. Jos taip pat parodo
didelį tikinčiųjų didvyriškumą ir nepap
rastą pasiryžimą išlikti tikinčiais r kovotiuž tikėjimo laisvę.
Kaip žinome, kartu su tikinčiųjų perse
kiojimu, Lietuvos okupantas stengiasi pa
laužti tautos moralę ir jos rezistencijos
dvasią. Tikintieji, išlaikydami tikėjimą ir
moralę, daug prisideda prie tautinės dva
sios išlaikymo lietuvių kovoje už būvį,
siekiant galutinio tikslo — laisvės ir ne
priklausomybės.
Neabejotinai, KGB deda visas — gali
mas pastangas, kad sustabdžius Kronikų
pasirodymą. Bet tas ligšiol jiems nepavy
ko. Daug žmonių per tuos dešimts metų
buvo suimta ir nuteista už prisidėjimą
prie šio pogrindžio leidinio gaminimo, ar
platinimo. Bet lietuvių tautos vaikai, be
maž per du šimtmečius užgrūdinti kovoje
dėl laisvės, nepasiduoda. Perėmę iš savo
,;miško brolių“, kovojusių pokariniais me
tais, pasiryžimą ir drąsą, jie tęsia kovą
dėl žmogaus teisių ir tikėjimo laisvės.
Gyvendami laisvame pasaulyje, mes
neturime tikrų žinių, kiek plačiai LKB
Kronikos yra skaitomos pavergtoje Lietu
voje. Bet mes žinome, kad pasiekusios Va
karus, jos yra spausdinamos atskirais lei
diniais, jų straipsniai perspausdinami iš
eivijos spaudoje ir per radiją perduodami
atgal į Lietuvą. Tuo būdu Kronikų patiek
tos žinios yra plačiai paskleidžiamos ne
tik laisvame pasaulyje, bet ir už geležinės
uždangos.
Lietuvos okupantams labai nepatinka
informacijos, kurios yra perduodamos per
radiją į Lietuvą. Iš jų netik lietuviai, bet
'ir svetimtaučiai sužino tiesą, kas vyksta
okupuotoje Lietuvoje. Todėl komunistinė
spauda labai dažnai puola radijo stotis,
kuriuos 'perduoda lietuviškas transllacijas, ir išeivijos spaudą.
Jeigu pavergtos Lietuvos gyventojai tuo
keliu sužino, kas yra rašoma LKB Kroni
kose, tai pogrindžio leidinių reikšmė yra
žymiai didesnė, negu mes įsivaizduojame.
Todėl ir mūsų parama -tiems leidiniams tu
retų būti didesnė, negu li-g'šiol ji gaudavo.
Kronikų, „Aušros“ ir kitų pogrindžio Į
leidinių paruošimas, vertimas į kitas -kai-,
■bas ir platinimas reikalauja daug lėšų.
Todėl, minėdami LKB Kronikos dešimt
metį, turime pagal išgales remti tuos lei
dinius ir juos platinti tuose kraštuose, kur
gyvename.
VLIKO (TELEGRAMA IHA'IGUI —
PRIMINKIT LIETUVĄ

Vasario 8 d. VLIKO pirmininkas Dr.
K. iBobeiUs pasiuntė Madrido konferenci
joje besilankančiam JAV-ių Valstybės Sek
retoriui Alexander M. Haig, Jr. šio turi
nio telegramą:
„Jau daugelį metų Sovietų Sąjunga re
mia savo užsienių politiką iškraipymais ir
faktų, kuriais vadovaujamasi tarptauti
niuose santykiuose, klastojimu. Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas pil
nai remia JAV-nių nusistatymą laikyti
Sovietų Sąjungą kalta už žmogaus bei tau
tos teisių užgniaužimą Lenkijoje ir Hel
sinkio Baigminio Akto pažeidimus. Mes
tikimės, kad iškeldami Sovietų nusižengi
mus Lenkijoje jūs tai pat priminsite Mad
rido konferencijai, kad Pabaltijo šalyse
panašūs nusižengimai vyksta jau 40 me
tų. Dar sykį sveikiname jus užėmus teisėtx ir teisingą poziciją“.
(Elta)
PROTESTUOJANT PRIEŠ IKARO STOVĮ
LENKIJOJE

Kovo 15 d. Europos bendros rinkos kraš
tai nutarė sumažinti importą iš Sov. Są
jungos, išbraukdami 58 pavadinimus iŠ
įvežamųjų prekių sąrašo. Tuo būdu pre
kybos balansas bus sumažintas 66 milijo
nais svarų sterlingų.

AfA A. [BURBAI mirus,
jo žmoną Jadzę, dukrą ir anūkus
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
E. IBrazaitienė
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AR (BUS (PALEISTAS ILECII WALĘSA?

Lenkijos Solidarumo lyderio Leoh Walęsos, kuris yra internuotas Varšuvos ka
reivinėse, žmona Danuta gavo atsakymą
į jos pareiškimą dėl leidimo jos vyrui at
vykti į dukrelės krikštynas Gdanske kovo
21 d.
Atsakymas buvęs nei teigiamas, nei
neigiamas. Valdžios atstovas maj. W. Gornicki leido suprasti, jog Lenkijos karinė
valdžia daro spaudimą, kad Lech Walęsa
atsisakytų nuo politinės veiklos. Jis pasa
kė, kad karinė valdžia norėtų, kad Lech
Walęsa vadovautų profesinėms sąjun
goms, bet kitokioms negu buvo Solidaru
mas.
Laisvos profesinės sąjungos komunisti
nei santvarkai yra nepriimtinos.

PERSEKIOJIMAI NESHfAIGH
Čekoslovakijos ir Vengrijos komunisti
nės valdžios įspėjo per spaudą, kad jos
netoleruos „priešiškos ir neatsakomingos
politinės veiklos“ katalikų kunigų ir tikin
čiųjų tarpe.

AR BUS ĮVESTA MIRTIES BAUSMĖ?

D. Britanijoje žymiai padidėjus nusikal
timų skaičiui, 80 parlamento atstovų pa
sirašė rezoliuciją, reikalaujančią grąžinti
mirties bausmę už žmogaus nužudymą.
Pastaruoju laiku vagis nužudė 21 m.
amžiaus beginklį policininką.

PASAULYJE

— Neramumai Centrinėj Amerikoj ir
JAV interesų gynimas Karibų rajone,
Pentagono tvirtinimu, neprivers mažinti
amerikiečių 330.000 kariuomenės V. Eu
ropoje.
— Dauguma V. Vokietijos socialdemok
Tuose kraštuose yra tūkstančiai aktyvių
JAV (LAIVYNO MANEVRAI
ratų
partijos parlamentarų yra nusista
katalikų, daugiausia jaunimo, kurie įvai
VIDURŽEMIO JŪROJ
tę prieš tolimesnių sankcijų Lenkijos kari
riais būdais reiškiasi religiniam gyvenime.
Libijos diktatorius pik. Gadaffi perspė
Jau nuo seniau, čekoslovakų komparti jo Amerikos vyriausybę, kad Pentagono nei valdžiai taikymą. Socialdemokratas
jos lyderiai, susirūpinę politiniųneramumų ketinimas pravesti JAV laivyno manev H. Wehner, kuris neseniai lankėsi Lenki
ilš Lenkijos persimetimo pavojum, o taip rus Sidros įlankoje ties Libija, gali prives joje ir kalbėjosi su gen. Jaruselskiu ir
Kat. Bažnyčios atstovais, tvirtina, kad tos
pat ir vis didėjančia vadinamąja „Po ti prie trečiojo pasaulinio karo.
sankcijos padarytų kraštui daugiau žalos
grindžio Bažnyčios“ veikla.
Libijos požiūriu, Sidros įlanka priklau ii- padidintų žmonių kančias.
Čekoslovakijos
komunistų oficiozas so Libijai.
75 metų H. Wehner, kuris praeityje pri
„Rude Pravo“ savo vedamajame rašė, jog
klausė komunistų partijai, o dabar turi
„politinis klerikalizmas socialistinių šalių MADRIDO KONFERENCIJA ATIDĖTA didelę įtaką socialdemokratuose, sakosi
vienybės ardyme atlieka svarbų vaidme
NAUJAS SOVIETŲ [PROFSĄJUNGŲ
Negalint susitarti dėl svarstytinų klau gerai pažįstąs komunizmą iš vidaus.
nį“. Tas pats laikraštis puolė popiežių Jo simų, Madrido konferencija Europos sau
VADOVAS
— Naujasis Suomijos prezidentas M.
Sovietų profesnių sąjungų kongreso iš ną Paulių II už „nepraleidimą nė vienos gumo ir bendradarbiavimo sutarties vyk Koivisto pirmuoju savo užsienio vizitu
vakarėse, kovo 5 d. buvo atleistas iš pa progos pareikšti savo pritarimą lenkų dymui patikrinti, tapo atidėta iki lapkri pasirinko Maskvą, kur pasimatė su Brež
reigų ligšiolinis organizacijos pirmininkas priešvalstybinei Solidarumo organizaci čio mėnesio. Vakarų valstybės norėjo Mad nevu ir Gromyku. Prez. Koivisto pareiškė,
ride diskutuoti Lenkijos karo stovio klau jog Suomija ir toliau ves draugiškų san
A. Š'ibajevas. Naujuoju pirmininku pa jai“.
simą, bet Sovietų blokas pasipriešino, aiš tykių politiką Sov. Sąjungos atžvilgiu.
skirtas Steponas šalajevas.
Neseniai Pragos teismais, už bandymą
A. Šalejevas, gimęs 1929 m., yra baigęs iš krašto išvežti religinės pogrindžio spau kindami, kad tai esąs Lenkijos vidaus rei
Prieš rinkimus buvo spėjama, kad Koi
Maskvos miško technikos institutą ir lig dos, 27 mėn. kalėjimo nubaudė jėzuitų F. kalas.
visto kandidatūra sovietai nėra patenkin
šiol buvo miško, popieriaus ir medžio pra Lizną.
ti.
KONFLIKTŲ ŽIDINIAI
monės ministru.
— Austrijoj suimti du technikai, įtaria
Mokymosi sąlygos teologijos studen
Bavarijos politinio švietimo centrinė mi pardavimu slaptų techniškų dokumen
Sovietų profsąjungos yra valdžios kont
rolėje ir jų veikla ribojasi darbininkų va tams kaskart vis sunkinamos, o daugelis įstaiga išleido dviem tomais referatus, tų Čekoslovakijai Ir Sov. Sąjungai.
skaitytus Brixen, Pietų Tirolyje (Italija),
sarojimų organizavimu, gamybos didini vyskupijų neturį vyskupų.
— Vašingtono pranešime tvirtinama,
Vengrijos kompartijos 'lyderiams di mieste buvusioje konferencijoje Europos
mo skatinimu ir darbo disciplina.
džiausią nerimą kelia didėjantis skaičius regionalizmo klausimais. Tarp kitų refe kad branduolinių raketų atakos įspėjimo
įvairių paskirų krikščioniškų grupių, ku ratų pirmame tome paskelbtas Dr. Alber sistema JAV turi daug trūkumų. Kompiu
ŽENEVOS DERYBŲ [PERTRAUKA
nepriklauso Kat. Bažnyčios valdžiai. to Geručio (Berne) referatas apie Balti teriai jau kelis kartus išaiškino klaidin
rios
Kovo 16 d. Ženevoje vykusios derybos
Dauguma
tų grupių pasisako prieš priva jos valstybes. Referatas įdėtas skyriuje gus aliarmus. Tuo reikalu vedami tyrimai.
tarp Sov. Sąjungos ir JAV, dėl vidutinio
— Vatikano ekonominiai reikalai vis
lomą
karinę
tarnybą. Nemaža jaunų kuni „Konfliktų židiniai ir jų reikšmė“. Būdin
atstumo raketų Europoje apribojimo, bu
sunkėja.
Praėjusių metų finansinis balan
gų
tas
grupes
remia,
arba
joms
vadovauja.
gas pats faktas, kad Bavarijos valdžios
vo pertraukos iki gegužės 20 d. Oficialiai
sas baigėsi 12 mil. sv. deficitu, o dabar
Vengrijos
katalikų
primas
kardinolas
L.
lėšomis
.paskelbtame
leidinyje
Bavarijos
paaiškinta, kad pertrauka buvo numaty
jau spėjama, jog šių metų deficitas sieks
ta išanksto, kad suteikus delegacijoms Lekai yra griežtai nusistatęs prieš pacifis įstaigos laiko Baltijos- valstybes kaip esan 15 mil.
galimybę pasitarti su savo vyriausybėms. tų siekius. Jis suspendavo kelis kunigus, čiais konfliktų židiniais, iš kurių kyla pa
— Japonų automobilių bendrovė Toyota
kurie viešai kalbėjo prieš karinę tarnybą. vojai bendrajai taikai.
veda derybas su amerikiečių General Mo
Yra
numatomas
Popiežiaus
ypatingojo
BREŽNEVAS SIŪLO UŽŠALDYTI
tors mažesnių modelių gamybos Ameriko
ITALIJOS TERORISTAI [TEISME
pasiuntinio, arkivyskupo Poggi, susitiki
RAKETAS
mas su vengrų valstybinės bažnyčių įstai
Kovo 8 d. Veronoje, Italijoje, prasidėjo je bendradarbiavimo projektu.
JAV prez. Reaganas atmetė Sovietų gos aukštais pareigūnais. Ten bus svars Raudonųjų brigadų teroristų, kurie buvo
— Kanada pradėjo savo vandenyse ruo
prezidento Brežnevo pasiūlymą sustabdy tomi krašto religijos laisvės reikalai ir pagrobę JAV gen. Dozier, teismas. Taip nių medžiokles. Iš viso numatyta suma
ti Amerikos ir Sovietų raketų Europoje peržiūrima paskirų krikščioniškų grupių kaltinamųjų — Emanuela Frascella, būtoj žinti jų skaičių 150.000.
instaliaciją.
„Žaliosios taikos“ grupė, kuri kelia pro
veikla.
šeimininkė, kur buvo laikomas pagrobtas
Prez. Reaganas, kalbėdamas Oklahomos
Įtempimas didėja ir katalikiškoj Kroa generolas, ir Giovanni Ciucci ir kiti suim testą, ketina specialiais dažais apipurkšti
valstijos seime, pasakė, kad prez. Brežne tijoj, vienoj iš šešių Jugoslavijos respub tieji.
jauniklių ruonių kailius, kad jie netiktų
vo pasiūlymas yra nepakankamas. Ameri likų. Keli kroatų kunigai, už „skleidimą
Teismas buvo atidėtas vienai savaitei, pardavimui.
ka siekia rimtų derybų dėl ginkluotės su nacionalistinės neapykantos“, nubausti kad gynybos advokatai galėtų pasiruošti
— Lenkijos televizijos pranešėjams leis
mažinimo. Sustabdžius naujų raketų ins kalėti ilgus metus.
ta
dėvėti civilinius drabužius.
bylai.
taliaciją, Sov. Sąjunga turės Europoje 300
Per televiziją ir radiją pranešta, jog nu
raketų SS-20, kai Amerika nėra pastačiu
matytasis rugpjūčio mėn. Popiežiaus vi
si dar nei. vienos.
zitas gali būti atšauktas.
Prez. Brežnevas išdėstė savo planą, ati
— Kinijos radijas pranešė apie moterų
darydamas kovo 16 d. Sovietų profsąjun
pagrobimus ir pardavinėjimus vyrams,
gų kongresą. Jis pasakė, kad Sov. Sąjun
labai primena ryžtingus ir švelnius šio norintiems įsigyti žmonas. Daugelis įmo
MINĖJIMAS PARYŽIUJE
ga sutinka vienašališkai sustabdyti nau
krašto žmones (nieko bendro su mūsų kėjusiųjų pinigus buvo apgauti — negavo
(Jaunos (prancūzės įspūdžiai)
jų raketų instaliaciją europinėje Sov. Są
1918 metų vasario 16 d. Lietuva atgavo „Marseliete“ — pasišiaušusių kareivių žmonų.
jungos dalyje ir taip pat sustabdyti seno savo nepriklausomybę, ir nuo to laiko lie daina!), ne vienu skruostu nuriedėjo -aša
— JAV Darbo statistikos biuro duome
tipo raketų pakeitimą naujomis. Tas su tuviai kasmet švenčia šį istorinį įvykį.
ra nesusilaikėlė...
nimis, bedarbių skaičius krašte kovo mėn.
stabdymas galiotų kol bus pasiektas su
Po to kalbėjęs Prancūzijos ambasado pasiekė 9.600.000.
Šiemet Prancūzijos lietuvių bendruo
— Netoli Vienos, buvusiuose Habslbursitarimas su JAV dėl vidutinio atstumo menė susirinko paminėti 64-sias Lietuvos rius, Prancūzų — baltų draugijos pirmi
raketų Europoje apribojimo, abb a iki nepriklausomybės metinės vasario 27 die ninkas Bertrand de la Salbliere suaktuali gų medžioklės rūmuose, prieš 10 metų
Ameriko pradės praktiškus pasiruošimus ną Italų misijos patalpose Paryžiuje, daly no Lietuvos problemą, iškeldamas lėtus įkurtasis Tarptautinis pritaikomųjų sis
išdėstyti Europoje naujos gamybos Per- vaujant ir keletui prancūzų — bendruo pažangos — gal tiksliau būtų sakyti atžan- temų analizės institutas atsidūrė finansi
shlng-2 ir skraidančias raketas.
menės draugų, o taip pat latvių, estų, gnu gos — žingsnius, žengtus Madride Helsin niuose sunkumuose, nes pašlijus Rytų„Paskelbiant šiuos nutarimus, mes ti zinų ir ukrainiečių bendruomenių atsto kio konferencijos nužymėta kryptimi, šio Vakarų santykiams, svarbiausieji nariai
se derybose klumpama dėl pačio esminio ir rėmėjai, JAV ir Sov. Sąjunga, sumaži
kimės, pasaulio tautos įvertins Sov. Są vams.
no savo įnašus. Prez. Reagano administra
Šventė prasidėjo rimties atmosferoje klausimo — dėl žmogaus teisių.
jungos taikingas intencijas ir genus no
Mireille Lucault, kurį laiką gyvenusi cija, ypač po vieno sovietų šnipų institu
rus", — pasakė Brežnevas. Bet, jeigu JAV Lietuvos vėliava papuoštoje koplyčioje.
nepriimtų šių pasiūlymų, tai. Sov. Sąjun Po jos skliautais graudinančiai aidėjo re Lietuvoje, paskaitė keletą ištraukų iš savo te incidento, nemato naudos toliau remti
ga bus priversta imtis priemonių, kurios liginės giesmės, giedamos lietuvių bend knygos „Laumės šluota neauga ant nu tą įstaigą, kuri teikia naudingą mokslinę
pastatys priešingą pusę, įskaitant pačias ruomenės gimtąja kalba, išreiškiant sa džiūvusių medžių“, pasakojančių apie Ma- informaciją komunistams.
Institute dirba daugiau kaip 100 moks
JAV ir jos teritoriją į analoginę padėtį. vo tikėjimą, kurį dar labiau sustiprino žėkaitę, Labanauskienę, Bronių ir kitus
Tas neturėtų būti užmiršta!“ — perspėjo jaudinantys žodžiai, tarti kunigo P. Kola- (ne, nebūkštaukit, visų veikėjų pavardės lininkų ilš 17 valstybių.
— V. Vokietijos vyriausybės sustabdė
ro, Paryžiaus arkivyskupijos vikaro užsie pakeistos...), ir neapsiriksime sakydami,
Brežnevas.
kreditų garantijas bankininkams ir pra
niečiams
padėjėjo.
kad
visi
šventės
dalyviai
su
grauduliu
Vakarų komentatoriai aiškina, kad šiuo
Kaip prancūzai, mes negalėjome pilnai klausėsi priminimo tų skaudžių kadaise monininkams, kurie prekiauja su Rumu
perspėjimu Brežnevas nori priminti Ame
įsijausti
į šią šventę, bet savo draugų dė pergyventų įvykių, kuriais ji paprastai nija.
rikai, jog Sov. Sąjunga gali savo raketas
— Aukštas JAV užsienio reikalams pa
ka
mes
jau
nebe,buvom tik paprasti „paša stengiasi atkreipti prancūzų publikos dė
įrengti Kuboje, iš kur galės apšaudyti vi
reigūnas T. Enders, kuris neseniai lankė
laičiai“, ir kažkaip savaime 40-jų metų mesį į Lietuvos likimą.
są JAV teritoriją.
Bet visų pirma ji gina teisę iį meilę, į si Argentinoje, savo pareiškime nepanei
Lietuva mintyse mums gretinosi su 80-jų
Britanijos min. pirm. M. Thacher pa metų Lenkija.
švelnumą... šio švelnumo pagimdytas bal gė galimybių, remiantis Rio sutartim,
reiškė Parlamente, kad prez. Brežnevo
Lenkija šiandien primena istoriją. Ji bu sas pratęsia lietuvių liaudies kovą. Ir no bendrai abiejų Amerikos kontinentų vals
pasiūlymas nėra priimtinas. Sovietų ra vo visų širdyse ir šią popietę minint Lie
rėtųsi garsiai sušukti baigiamuosius jos tybių karinei akcijai Centrinėj Amerikoj.
ketos galės pasiekti Vak. Europą, jeigu tuvos nepriklausomybę, kuriai, deja, ne kalbos žodžius: „Kas leido užmiršti? Kas
— Nigerijos ambasadorius Jungtinėse
bus pastatytos ir už Uralo.
Tautose įspėjo D. Britaniją ir JAV, kad
buvo lemta ilgiau pragyventi... Nes jau pažadins žmonių sąmonę?...“
Meninėje dalyje prieš pereinant prie jos pakeistų savo dabartinę politiką Pie
1940-ais metais Lietuva buvo faktiškai už
DEMONSTRACIJA VARŠUVOS
grobta Sovietų Sąjungos. Po užgrobimo se vaišių stalo Bendruomenės jaunimas pa tų Afrikos atžvilgiu, nes, priešingu atve
OPEROJE
kė ilga kova (užsitęsusi iki pat 50-jų metų sirodė su trumpu spektakliu. Buvo suvai ju, tolimesnė prekyba su Nigerija ir ki
Kovo 14 d. „Solidarumo“ demonstran — kam dar tai žinoma Prancūzijoje?), dinta liaudies pasaka „Dvylika įbrolių, tom juodukų valstybėm nebus užtikrinta.
— Tarptautinis Raudonasis Kryžius da
tai pertraukė Varšuvos operos spektaklį, kažkuria prasme gal net būt net savižudiš juodvarniais laksčiusių“ — labai svarbu
pakėlę triukšmą kai „Trubadūras“ opero ka kova. Ir šiandien, 1982-aisiais metais, išlaikyti kalbą, ir nelengva, kai bendruo ro žygių išlaisvinti lenkų disidentą J.
je pasirodė solistas Leonard Mroz.
Sovietų Sąjunga — vienintelis „šeiminin menė negausi ir išsiibarščiusi; Jolanta L'jpski, kuris turi nesveiką širdį.
— V. Vokietijos dirbantieji svetimša
Demonstrantai, kurių buvo apie 80, pra kas“ Pabaltijo respublikose, nors jų už Goutt-Vaičaitytė padainavo dainų pagal
dėjo švilpti, juoktis, ploti ir kosėti, kai sce grobimas lig šiol vis nepripažįstamas Va O. Milašiaus eilėraščius su pačios sukur liai, daugiausia turkai ir graikai, bus ska
noje pasirodė dainininkas, kuris prieš mė karų valstybių. Kam dar tai žinoma Pran ta muzika, kurios mums patiko savo to tinami piniginiais atlyginimais gr'įžti i
nacija; pagaliau pasirodė ta mergaitė, savo kraštus.
nesį dainavo Lenkų - sovietų draugystės cūzijoje? Kam dar tai rūpi?..
— Kairo muziejuje ištatytas laivas, ku
sąjungos koncerte Varšuvoje. Lenkai ji
O Lietuvas tačiau — tai ir sava kultū Daina, stropiai deklamuodama išmoktą
ris prieš 4.700 metų priklausė Egipto ka
vadina sovietų kolaborantu.
ra, Ir kova, ir nacionalinis pasididžiavi eilėraštį...
Vieną akimirką mes buvom bepersike- raliui.
Panašios demonstracijos kartojasi ki mas...
— 10-se metinėse šunų traukos rogių
tuose Varšuvos teatruose, kur pasirodo ki
Įvykiai Lenkijoje, kurių ateitis dar ne lią lį fikciją: o jeigu taip rytoj ir mūsų
ti kolaborantai.
aiški, buvo sužadinę lietuvių viltį, kad pa vaikai, tapę išeiviais svetimame krašte, lenktynėse startavo 54 komandos. Lenksaulio tautos įsijungs 'į kovą po Laisvės apie savo kilmę prisimins tik sakydami tyniautojai 1.131 mylios kelionę pradėjo
iš Settlers Bay, Aliaskoje.
NAUJAS KGB IPAREIGŪNAS
vėliava. Ričardas Bačkls šia prasme ir eilėraštį?..
Koks gi kitas galėtų būti tas eilėraštis,
— Londonas yra vienas pasaulietiškiauMaskvos televizija pranešė, kad gen. kvietė kiekvieną įsijungti į kovą už Lie
Geongij Cinev yra paskirtas KGB pirmuo tuvą ir už laisvę plačiąja to žodžio prasme. jei ne Pauliaus Eluaro „Visur rašau tavo sių miestų pasaulyje. Mokyklose kas sep
tintas mokinys kalba savo gimtąja kalba.
Po Ričardo Baekio kalbos tylos minute vardą, Laisve“.
ju pirmininko pavaduotoju. Jis yra žino
Paulette (Garin Iš jų tik apie 50 proc. gerai moka anglų
buvo pagerbti kovotojai už Lietuvos lais
mas kaip prez. Brežnevo draugas.
Paryžius, 1982 m. kovo 4
kalbą. Iš viso priskaitoma 131 kalba.
vę. Aidint Lietuvos himnui, kurio muzika
KGB pirmininku yra Jurij Andropov.
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Su rašytojais ir mecenatais
Nežinau, ar Lietuvos sunki istorija,
ar vargana vaikystė, ar troškimas daugiau
sužinoti surišo mane su lietuvių literatū
ra — knygomis ir laikraščiais.
Vaikas būdamas siunčiau savo literatū
rinius mėginimus St. Tijūnaičio ..žvaigž
dutei“ A. Giedraičio „Saulutei“, kartu
padėdamas Jurbarko gimnazijos mokslei
vių spaudai, įvairių draugijų leidiniams.
Kiekvienas naujas žurnalėlio numeris
'buvo pakili šventė, ypatinga dvasios at
gaiva.
Spaudos laukuose
Studijuodamas teologija, padėjau „Šal
tinėlio“ redaktoriui kun. L. Poviloniui,
taisydamas atsiųstus eilėraščius.
Baigęs teologijos studijas ir pradėjęs
studijuoti Kauno universitete literatūrą,
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J. Kuzmickis
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buvau pakviestas redaguoti angelaičių
„žvaigždutę“. Mano darbo plane buvo —
parengti jauną bendradarbių kadrą, įtrau
kiant gabesnius vaikus į rašytojų eiles.
Rengiau jiems sueigas, net sąskrydžius ir
džiaugiausiu jaunųjų užsidegimu. Man mie
lai talkininkavo A. Baronas, Aid. Čepai
tė, P. Drevinis, K. Kubilinskas, P. Kondratas, B. Pečionkaitė, Kl. Razminas, J.
Ramanauskas, J. Būga, Pr. Gaidamavi
čius ir k.
Vokietijoje, stingant lietuviškų knygų
ir vadovėlių, redagavau „Žibinto“ žurna
lą. Spaustuvės darbininkai dirbo už mais
to dėžutes ar rūkalus.
Atkeliavus į Angliją, besikuriant mūsų
žmonėms įvairiose ekonominio bei kultū
rinio gyvenimo srityje, atgaivinau „Žibin
tą“, pavadindamas j'į „lietuvių katalikų
religinės kultūros“ žurnalu. Kai faktino
leidėjo besirū'pininčio leidinio išlaidomis,
nebuvo, reikėjo žiūrėti, kaip susiradus
leidinio mecenatų. Buvo vienintelis ke
lias — nusiųsti naują „Žibinto“ numerį ir
paraginti užsiprenumeruoti (Anglijoje 50
pensų, JAV ir Kanadoje — 2 dol. me
tams).
Prel. Pr. Juro pagalba
Daug vargo nebuvo tuo paprastu būdu
įtikinti Lawrence (JAV) šv. Pranciškaus
parapijos klebono — įkvėpto kultūrininko,
lietuviškos veiklos puoselėtojo, didelio
spaudos rėmėjo prel. Pr. M. Juro, apie ku
rį prof. Juozas Eretas parengė solidžią
monografiją.
Prel. Pr. M. Juras atsiuntė saujelę dole
rių ir laišką: „Šv. Kazimiero dieną pasiekė
mane Tamstų išleistas ŽIBINTAS, žinant
kiek rūpesčio ir darbo reikia įdėti, kad
išleisti pasaulin ŽIBINTĄ, sveikinimo žo
dis per silpnas. Nespėjau perskaityti. Be
vartant puslapius, mintys, kaip jūros ban
gos, plaukė viena po kitos...
|
„Mistinio Kristaus Kūno nariams belie
ka džiaugtis, dėkoti Dievui ir palinkėti
Redaktoriui bei leidėjams ištvermės,
„Kad šioji Katalikų Bažnyčioje pražy
dusi gėlelė nenuvystų, nenudžiūtų ir ne
būtų nepaisytųjų sumindžiota, kiekvieno
Kristaus Vynuogyno darbininko yra šven
ta pareiga atkreipti į ją dėmesį...“ (1955
m. kovo mėn. 4 d.).
Deja, tokių talkininkų atsirado vos vie
nas kitas, — ir žurnalo leidimą su gailes
čiu širdyje reikėjo sustabdyti.
„Gerbiąs ir mylįs M.,'Vaitkus“
Tais pačiais metais kan. M. Vaitkus,
gavęs mano knygą „Marija mums kalba“,
nuoširdžiai padėkojo, pridurdamas: „Svei
kinu, kad sumanei ir atlikti tą gražų dar
bą! Švenč. Dievo Motina karališkai atly

Jurgis Gliaudą

Kamerinė muzika
VIEŠNAGĖ
Buvo jau po dešimtos, tamsu ir lengva
darganėlė, kada Garūnu namuose pradėjo
rinktis kviestieji svečiai. Tuoj pat susida
rė trys viešnagės elementai: įmantrūs Ga
rimų baldai, primeną rokoko išdaigas ša
šo lenktomis kojomis, atlenktomis atlošomis Ir auksiniai atspalviais apdengimo
audiny; grubiai — drąsūs teptuko mostai
abstraktinio žanro paveiksluose, kurių
buvo daug sienose; minia svečių, pakiliai
nusiteikusi po koncerto vaišių.
Horas atvežė visus orkestrantus dideliu
automobiliu ir, atrodė, buvo čia tikras
vadovas, kuris rodąs savo globotinius.
— Jūs prabangiai 'įsikūrėte, — sušuko
žurnalistas Požėla. — Juk tokios brangios
Amerikoje butų nuomos.
— Tai mūsų nuosavi namai, — paten
kintai kuklindamasis pasakė Garimas. —
Už namo yra ir vaisinis sodas. Deja, tam
su, drėgna. Ten mano triūsas ir poilsis.
Jis nulydėjo Požėlą į virtuvę, uždegė
lempą lauke, ties virtuvės durimis. PrisikiIšęs prie lango stiklo Požėla smalsiai sten
gėsi pamatyti sodą, bet tematė tamsoj
balsvus medžių kamienus.
Garimas aiškino kapitalistinės sistemos
reiškinį tos sistemos savybėmis nustebin
tam Požėlai:

— Po dvidešimties darbingų metų pas
mus įprasta turėti namą, panašų į mūsiš

gins, kad Ją taip dailiai pagerbei... O da
bar, prašydamas, kad melstumeis už ma
ne (nes manau, jog nebetoli mano pasku
tinė kelionė) ir karštai linkėdamas viso
gero, liekuosi Tamstą gerbiąs ir mylįs K.
M. Vaitkus“.
Trys išmintingi bičiuliai: prel. Pr. Ju
ras, kurio niekad nebuvau susitikęs, kan.
M. Vaitkus — poetas, vertėjas, memuari
nių knygų autorius ir... kun. dr. Pr. Gai
damavičius, kuris man talkininkavo, re
daguojant „žvaigždutę“ ir kuriam talki
ninkauju, jam redaguojant Kanados „Tė
viškės žiburius“.
Norime susišnekėti
Kai jis (kun. Pr. Gaidamavičius) para
šė šaunią „Nemaraus mirtingojo“ mono
grafiją apie švento atminimo ark. Teof.
Matulionį, reikėjo šį gražų darbą paminė
ti „Europos lietuvyje“, o kartu viešai pa
sisakyti, jog 1943 m. gyvendamas Merki
nėje nebuvau be pareigų.
Kun. dr. Pr. Gaidamavičius, ilgai nelauk
damas ir parodydamas dėmesį atburgusiai
ligai, rašė šių metų pradžioje: „Iš spaudos
matyti, kad jau esi atsigavęs bei sustip
rėjęs. Vienas tokių ženklų — „Nemaraus
mirtingojo“ recenzija. Esu dėkingas už
ją, juoba, kad ji iš viso buvo pirmoji.
Man skirti monografijos egzemplioriai
dar nepasiekė Toronto, tad nė savo drau
gam negalėjau dedikuoti. Iš laiškų matau,
kad amerikiečiai jau seniai yra gavę.
„Skaičiau su dėmesiu ir Paties pasta
bas. Kiekvienas mato ir daro savaip. Ži
noma, būtų galima ir kitaip, bet ar būtų
geriau? Tai subjektyvus dalykas. Apie
Paties buvimą Merkinėje taip pat buvo
parašyta iš Lietuvos gautoje medžiagoje.
Kadangi aš anuo metu nebuvau Lietuvoje,
nekilo manyje mintis, kad ten galėjo bū
ti netikslumas. O tų netikslumų turbūt
bus ir daugiau, nes daugybėje faktų atsi
randa spragų. Visdėlto tikiuosi, kad šS
monografija, kad ir nevisai pilna, pasi
tarnaus Kankinio Teofilio iškėlimui da
bartiniu metu, kai Vellonies kovingumo la
bai reikia. Su geros sveikatos linkėjimais
— kun. Pranas“.

Anapus Atlanto
Mirė „Dainavos“ jaunimo stovyklos
administratorius
Michigan valstijoje, prie Manchester
miestelio, apie 60 mylių į vakarus nuo Dėt
roito yra įsikūriusi „Dainavos“ jaunimo
Stovykla. Šiandien verta kelis milijonus
dolerių.
1955 m. Amerikos Lietuvių Romos Ka
talikų federacijos pastangomis ir lietuvių
aukomis, buvo nupirktas 226 akrų ūkis ir
įrengta jaunimui stovykla.
Visus stovyklos reikalus tvarko rinkta
Taryba ir jos paskirtas administratorius.
Pile's kelerius metus pensijon išėjęs, ne
toli stovyklos įsikūrė Juozas ir Ona Rut
kauskai: jiedu nusipirkę didelį žemės skly
pą, pasistatė namus, užsiveisė sodą ir gra
žiai susitvarkę, manė gražiai ir ramiai
praleisti senatvės dienas.
Praeitais metais, dėl silpnos sveikatos
ils administratoriaus pareigų, pasitraukė
daugelį metų išbuvusi Jadvyga Damušienė.
Juozas Rutkauskas sutiko administrato
rių pabūti iki. atsiras ieškomas naujas.
Bet neligai jis juo išbuvo. Praeitais me
tais, gruodžio mėn. 3 dieną staigiai, savuo
se namuose numirė. Jis buvo gimęs 1914
m. gruodžio mėn. 27 d.
Pasiliko žmona Ona, sūnus Eugenijus
su šeima. Po gedulingų pamaldų Dievo ap
vaizdos Southfield (Detroito lietuvių) toaž
nyčioje, velionis palaidotas Holy Sepul
chre kapinėse.
Velionis buvo laibai darbštus ir dalyva
vęs lietuviškoje veikloje.
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bar jau rinktinėje daugiau senesnių ir
piktesnių. Greičiau tarpusavyje sukelia
barnius ir mėgsta bylinėtis. Net jau ame
rikiečiai turi spręsti lietuvių ginčus, sa
vuose teismuose.
Gal yra tam ir rimtų priežasčių.'Pavyzdžiui: jų vadovai aukščiau visada būdavę
taktiški, drausmingi. Visi jų klausydavo
ir juos gerbdavo, šiandien nors ir nedaug,
bet atsiranda kurie, kaip sakant, 'šoka
vadovybei į akis juos kritikuoja ir t.t.
Visi žino 1929 m. didelį įvykį Lietuvoje,
kada šūviu į pakaušį buvo mirtinai nu
šautas, visai nekaltas, Lietuvos jaunas
mokytojas, savanoris - kūrėjas, kapitonas
Pranas Gudynas. O nušautas todėl, kad
jis buvo užstojęs, pirma jo einantį Lietu
vos valstybės ministrą pirm. prof. A. Val
demarą, kurį nušauti norėjo.
Sąmoksle ir Gudyno nužudyme, daly
vavo trys asmenys, šauliai padėję gaudy
ti. Vienas buvęs pagautas. Kiti du pabėgo
į užsienį, bet buvo išaiškinti ir visi trys
teisti. Visiems trims buvo paskinta mir
ties 'bausmė. Įvykdyta tik vienam, kiti du
buvo ieškomi.
Dabar vienas iš tų nuteistųjų maišosi
tarp lietuvių o šaulių vadovybė, kai ku
rie o ir eiliniai šauliai, bičiuliškai su juo
gyvena, Jis įkopęs į tokias pareigas, kad
turi galimybę lietuvius kiršinti. Na ir juos
kiršina pilnu tempu. O kiti pyksta už jo
tokius „darbelius“, bet yra ir jam prita
riančių ir dar padedančių. Kiti, jį laibai
jau ir garbina ir skaito didžiausiu patrio
tu. Štai, vienas i'š šaulių vadovų jam ra
šo „Didžiai Gerbiamas redaktoriau“. Gi
po laišku pasirašo „su šauliška pagarba“.
Prie savo parašo dar pridėjęs savo užima
mų pareigų pavadinimą. Argi toki ir pa
našūs garbinimai asmeniui, kurį visai ne
verta garbinti, neardo šaulių vienybės?
Abba vėl. Prieš dešimtmetį, Lietuvoje,
Kaune prie valstybinio teatro, viešai su
sidegino jaunas lietuvis Romas Kalanta,
reikalaudamas Lietuvai laisvės. Vytauto
Didžiojo šaulių rinktinės vadovybė su šau
lių ir kitų lietuvių pagalba, šv. Kazimiero
Lietuvių kapinėse, prie Chicagos, pastatė
didelį, gražų paminklą.
Pan.Lakias tikrai gražus ir įspūdingas.
Sumanytojams ir pastatytoj ams verta pa
dėkoti. Bet iškalti jame žodžiai patriotą
lietuvį nustebina ir nupurto.
Štai žodžiai:
„Romui Kalantai
ir

Vytauto [Didžiojo Saulių Rinktinė
'(tęsinys iiš praeitos savaitės)
Šiomis dienomis V. D. šaulių rinktinės
vadovybė susitarė su ALTa glaudžiai
bendradarbiauti tarpusavyje. 'Manoma,
kad šauliai įsijungs į ALTą, kaip keturio
liktoji organizacija. ALTa yra sudaryta
i'š atstovų organizacijų įeinančių 'į ją. Ta
da V. D. Šaulių rinktinė nebebus vien tik
kultūrinė, bet bus politinė organizacija,
nes ALTa yra grynai politinė Ir vengia
kultūrinės veiklos.
Per 27 metus V. D. šaulių rinktinė yra
Reikia sutikti su filosofijos daktaro kai laibai daug dirbusi ir nudirbusi kultūrinė
kuriais spėliojimais--------- je veikloje, nes nailai ir vadovybė buvo
būtų galima ir kitaip, bet ar būtų ge jauni žmonės. Buvo Ir daugiau sumanes
riau?
ni, darbštesni na ir daug kantresni. Da
parašyta llš Lietuvos...
llll........ .............. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ............ .................................................................................................. IIIIIIIIIIIIU
netikslumų turbūt bus ir daugiau...
Monografija pasitarnaus Kankinio Ark.
Teofiliaus asmens iškėlimui, kai labai rei
kia tautinio kovingumo: „Senelis vysku
pas buvo nusistatęs: jeigu jo daiktai bū
tų išmesti į gatvę, paėmus kėdę ir lazde
lę sėdėti gatvėje... Apie tai sužinojo vie
tos gyventojai. Vienas valdininkų viešai
pasakė: „Jei vyskupas taip padarytų, tai
pasiimčiau Senelį už rankos ir nusivesčiau gyventi pas save“.
Kovingasis nebūtinai antausius skaldo:
jis sklaido logiškus argumentus.
1982.III.8.

Atsiusta paminėti
Laivas, Nr. 6, 1981 m. lapkritis-gruodis.
Religinio ir tautinio gyvenimo dv'imėnesinis žurnalas. Leidžia Marijonų vienuoli
ja, Chicago, JAV.
Karys, Nr. 10, 1981 m. gruodis. Pasau
lio Lietuvių kartų - veteranų mėnesinis
žurnalas. Red. Z. Raullnaitis, Brooklyn,
JAV.
Į laisvę, Nr. 82, 1981 m. rugsėjis. Poli Mūsų bendradarbį kun. J. Kuzmickį, jo Gimimo Dienas proga, ,1982 m. vasario
tikos žurnalas. Leidžia Lietuvių Fronto 8 dieną sveikstančiųjų namuose aplankė kan. V. IKamaitis. Nuotraukoje: kairėje
Bičiulių Taryba, JAV.
pusėje — tam. J. Kuzmickis

kį. Kaip pas jus?
— Pas mus šitaip, — sriūbčiodamas gė
ralų mišinį, atsakė Požėla, — reikia pa
radyti daugtiražinę knygą. Pavyzdžiui
apie jūsų Ameriką. Tada honoraras. Ger
būvis.
— Knygą lietuvių kalba? — nustebo
Garūnas.
— Knygą su vertimais į daugelį kitų
įkalbų.
— Bet gi tai labai sudėtinga, — nuste
bo Garūnas, supratęs, kad jiedu nesusi
kalbės. —- Juk tokią knygą parašyti, kaip
loterijoje laimėti.
Jis gailėjosi, paklausęs apie gerbūvio
tvėrimą. 'Požėla suko į fantastiką, ogi
namus nusipirkti dalykas paprastutis. Jis
buvo patenkintas, kada po kelių pokštų
Požėla nuėjo juokauti su moterimis, čia
jam tiko — jis buvo išvaizdingaš, mokėjo
blizgėti dantimis.

lų. Susidarė įdomus bohemiško demi-mondo povalzdis. Erzino baltų dantų švytesiai
ryškiai dažytų lūpų rėmuose. Ir stebino
abstraktinės spalvotos nesąmonės — pa
veikslai sienose. Moterys bėrė komplimen
tus muzikantams.
Viskas vyko scenarine tvarka. Buvo ta
bu bet kuris politinis pokalbis. Visi gyve
no muzikinėje Arkadijoje, tebuvo tiktai
muzikiniai siužetai.
Garūnal buvo laimingi: smagu jaustis
tokio Įvykio centre. Jų svečių veidai rodė
pasitenkinimą viešnage, gausiu smorgasbordu, gėrimais, muziji'škais apšviestais
paveikslais giliuose rėmuose. Akyse bu
vo smalsumas, gal būt ir alkoholio atnašai, apetito seilės.
Moterų akys ir dantys, pudros Ir kve
palų dvelksmai, patogios progos čia susto
ti, ten praeiti, čia šyptelti, ten gauti kom
plimentą. Garimai buvo laimingi.
— Jūs skambinate? — paklausė pianis
Visi kvarteto dalyviai suėjo į svečių tas Maliukas suėjęs šeimininkę prie pia
kambarį, ir be rampos šviesų, be instru nino.
mentų, jie atrodė kuklių, plikų žmonių
Klaviatūra buvo atidengta. Ant piupit
būreliu. Jie aiškiai stebėjosi Garūnų kam ro gulėjo gaidos.
bario puošnumu, negalėjo tikėti, kad Ga
— Tiktai sau, — šyptelėjo Garūnienė.
rūnas esąs eilinis emigrantas, atkakęs
Ir ji paprašė:
Amerikon be cento kišenėje. Šią kapitalis
— Papuošklte mūsų subuvimą. Paskam
tinės buities .keistenybę reikėjo priimti binkite.
skuibomis. Namas toks gi erdvus, svečių
Maliuko veidu perbėgo šešėlis. Jis pa
kambary žėri krištolo sietynas spektro sakė:
spalvomis briaunotuose pakabučiuose. Iš
— Be leidimo aš neturiu teisės skam
sipuošusios moterys primena užsieninius binti.
filmus...
— Leidimo? — nustebo Garūnienė. —
Visi judėjo, vaikščiojo, stumdėsi, gėrė i Kodėl ne? Mes visi kartų prašome skambordo spalvos punšą iš granuliuotų stik I binti.

— Aš negaliu skambinti be Goskoncenrto leidimo, — murmėjo pianistas.
— Goslkoncertas? — ji nustebo.
— Organizacija, kuri mus vežioja kon
certuoti.
— Nebūkite formalistas, — Garūnienė
globojančiai šypsojosi. — Po mūsų stogu
mes esame 'šeimininkai. Mes pasakysime
neišleisime jūsų iš namų, kol mums nepaskambinsl'te.
— Jūsų žodžiai man teikia vilčių, —
tyliai atsakė pianistas.
Kelios priėjusios moterys pradėjo ra
ginti skambinti. Už jų nugarų stovįs Žu
kas bravūriškai paragino:
— Nesibrangink, duok fugų, duok se
renadų.
— Jūs padėjote man įtikinti pianistą,
— švytelėjo Garūnienė.
-— Būti solistu mano svajonė, —■ staiga
prisipažino Maliukas ir sėdo prie klavia
tūros.
Tai buvo pramoga. Svečiai skubėjo ilš
kitų kambarių klausytis skambinimo. Vi
si buvo patenkinti skambinimo bravūra
ir su nežinomais kompozitoriais susitiko
kaip su senais pažįstamais. Tai buvo dva
sinis pasitenkinimas po medžiaginių, so
čių vaišių, malonumas patogiai sėdėti pa
togiuose minkštasuoliuose, virškinti mais
tą, sriubčioti gėrimus, jaustis norimu sve
čiu prabangioj patalpoj, kovoti su lengvu
ir maloniu snūdu.
Pianistas Maliukas skambino be gaidų,
ir tai visiems imponavo.

(Bus daugiau)

Visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę,
kovoje prieš Raudonąjį Tironą.
Lietuvos šaulių Sąjunga Tremtyje“.
Mes žineme, kad lietuvių tauta žūtbū
tinę kovą kovojo su lenkais, Sovietų SąjUn
gos gaujomis ir vokiečių kariuomenks li
kučiais vad. bermontininkais.
Mes žinome, kad dabar Lietuva yra So
tų Sąjungos okupuota ir lietuviai veda
kovą dėl atgavimo Lietuviai laisvės ir ne
priklausomybės. O ir jaunuolis Romas Ka
lanta susidegino, kaip tik dėl Sovietų Są
jungos okupacijos.
Bet niekas negirdėjo ir viešai niekas neskeltbė, kad yra koks tai lietuvių priešas
Raudonasis Tironas (ir dar rašomas di
džiomis raidėmis) ir lietuviai su juo kovo
jo.
Ši generacija (karta) gali spėlioti, ką
šauliai tuo vardu vadina, 'bet ateinančios
kartos ką galvos? Labai keistai atrodo,
kad šauliai kovoja su Raudonuoju Tironu,
niekam nežinomu sutvėrimu, bet nekovo
ja su Lietuvos okupantu — Sovietų Są
junga.
Šie pavyzdžiai, turėtų šaulius pažadinti
ir jie savo patriotiškus nusiteikimus per
žiūrėtų, ar teisingu keliu juos veda kir
šintojai.
Chicagoje laikraščiuose, jau rašoma,
kad eiliniai dar nesipeša, bet pešasi ir by
linėjasi išrinktieji vadovai tarpusavyje ir
su eiliniais.
Andrius Laukaitis

Su livlHiiak
įįasuulįįje
MIRĖ !V. RASTENIS
Vasario 25 New Yorke, eidamas 78 me
tus, mirė politinis veikėjas, žurnalistas ir
visuomenininkas Vincas Rastenis.
Gimęs 1905 m. sausio 16 d. Juozapinės
viensėd. Dūkšto vis., Zarasų apskr., Vin
cas Rastenis 1924 m. baigė Panevėžio gim
naziją ir 1935 m. V.D.U. teisių fakultetą.
Specializavosi Vienos universitete ir dir
bo žurnalistikoje. Buvo Tautininkų S-gos
gen. sekretorium ir „Lietuvos Aido“ re
dakcijos sekretorium.
1940 m. liepos 17 d. V. Rastenis buvo
Ibcllševikų suimtas ir kalintas Lukiškių,
Liubiankos ir Kauno kalėjimuose. Prasiidė
jus Vokietijos — Rusijos karui, išsilaisvi
no iš Kauno kalėjimo. 1944 m. pasitraukė
į Vakarus ir gyveno JAV. Pastaruoju lai
ku sunkiai sirgo.

PIETŲ ĄMERIKOS (LIETUVIŲ
BENDRUOMENIŲ SUVAŽIAVIMAS
1982 m. vasario 15-16 dienomis Litua
nikos stovykloje Sao Paulo, Brazilijoje,
įvyko P. Amerikos Lietuvių Bendruome
nių pirmininkų suvažiavimas.
Suvažiavimas nutarė įsteigti P. Ameri
kos Lietuvių Informacijos Centrą-, kuris
artimai bendradarbiaus su New Yorke
esančių Centru.
Suvažiavime dalyvavo:
Vaclovas Kleiza — PLB pirmininko pa
vaduotojas, Julius Mičiudas — ALOST —
(Argentinos) pirmininkas, Jonas Tatarūnas — BLB-nės Valdybos pirmininkas,
kun. Jonas Giedrys — Urugvajaus L
Kultūros Draug. p-kas, dr. Vytautas Damlb
rava — Venezuelos L. Bendruomenės p
kas.
Jie pritarė PLB Valdybos iniciatyvai
leisti Lietuvos pogrindžio spaudą. Be to
suvažiavimas pasisakė kitais klausimais:
pasidžiaugė JAV ir Kanados LB rodoma
iniciatyva sugyvinti lietuviškų parapijų
veiklą ir skatina savo kraštų lietuvius
dvasiškius bei pasauliečius aktyviau rū
pintis lietuviškų parapijų išlaikymu.
Kreipėsi į Lietuvos Diplomatijos Šefą
min. St. Lozoraitį, Sr. ir prašė jo rūpintis
Lietuvos diplomatinės tarnybos tęstinu
mo reikalu.
Prašė PLB Valdybą finansuoti Sibire
Dalios Grlnkevičiūtės istorijos „Ledo Pra
garas“ (Infierno de Hielio) išleidimą ispa
nų kalba.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS INR. 61
šiandien Petriukas turi pusę to amžiaus,
kokį Jonas turėjo, kai Petriukas gimė. Jo
nui dabar 15 metų. Kiek Petriukui?
Atsakymas Nr. 50

Simas.
Susitinka du žydeliai: vienas — Izrae
lio socialistas, kitas — Sovietų Sąjungos
komunistas.
Socialistas jam ir sako:
— Sakyk, drauguži, ko tie sovietai taip
nekenčia demokratinio Izraelio ir vis re
mia diktatūrinę Siriją?
Draugužis tyli.
Pirmasis neatleidžia:
— Žiūrėk, mes juk abu žydai. Niekam
negirdint, galime atvirai fšsikallbėt...
Vėl tyla.
— Ko tyli? Ar neturi savo nuomonės?
— pritrūksta kantrybės socialistas.
Apsidairęs aplinkui, sovietinis žydelis
pagaliau prašneka:
— A'š turtu nuomonę, bet su ja nesutin
ku...
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llETUVOJE

ir reikšmingas broliško solidarumo ges
APŽVALGA — 1981. X-XII
Maskva šiais metais „sutiko“ sugrąžin tas, jei jūs visi trys oficialiai pareikštuti į darbą be teisimo daugiau negu 20 me mėte savo pageidavimą atidėti šventimus
tų tremtyje laikomus vyskupus—Vilniaus iki to laiko, kai sukliudytieji broliai pra
KAIP BUVO jNUKAUTAS
arkivyskupijos vysk. Julijoną STEPONA dės eiti jiems skirtas pareigas.
PIJUS GLOVACKAS
Retai pasitaiko, kad ne vienas ir ne
Reiškiu
Jums
savo
brolišką
pagarbą
ir
VIČIŲ ir Kaišiadorių vysk. Vincentą
du ir ne trys, bet daug gal net istorinės
Partijos
ideologinis žurnalas KOMUNIS
SLADKEVIČIŲ. Užsienio diplomatai ne meilę.
reikšmės įvykių susitelkia vienu tuo pa
TAS (Nr. 2, 1982 m.) paminėjo Pijaus
kartą patiki gera Maskvos valia, tačiau 1981.X.20 Vysk. Vincentas Sladkevičius“ Glovackio gimtadienį. Jam vasario 3 d.
čiu metu ir daro įtakos į mūsų gyvenimą.
Štai taip yra dabar. Visų šių įvykių fone
Atsirado būtinas reikalas satelitą šerti, Lietuvoje, kur tikintieji kasdien susiduria
būtų sukakę 80 metų amžiaus, jeigu ne
Spalio 14 d. kun. Kauno Arkikatedros būtų miręs prieš 40 metų.
yra pasaulinė ekonominė depresija. Ko finansuoti, jo pajėgumą stiprinti, šiandien su valstybinio ateizmo klasta bei veid
kios bus artimiausios pasekmės (kiekvie jau apskaičiuojama, kad tik satelitų iš mainyste, kiekvienas sovietinės valdžios klebonas Pranciškus JUOZAPAVIČIUS
Nepriklausomybės laikais P. Glovackas
name krašte skirtingos, priklausomai nuo laikymas Kremliui vien 1980 metais kai „geros valios“ gestas kelia susirūpinimą. Telšių Kurijoje prie aštuonių dekanų pa buvo nuteistas už komunistinę veiklą, bet
to, ar kito kralšto sąlygų) ir kada ši de navo arti 20.000 mil. dolerių. Ir visvien Šiuo atveju susirūpinimą kėlė ypatingos reiškė, kad spalio 16 d. Vatikano radijas būdamas kalėjime „padarė revoliucionie
paskelbs naujų vyskupų pavardes ir kon rių žeminantį žingsnį“ — parašė preziden
presija pasibaigs, niekas nežino. Ir ar ji Lenkija ir Rumunija jau subankrotavo, priežastys.
išvis pasibaigs?! — ... yra visai pagrįstai nes, nežiūrint Kremliaus paramos, nesuge
Maskva pareikalavo, kaip sąlygą trem sekracijos datą, o Kauno katedroje apie tui Smetonai malonės prašymą. Už tai jis
ba sumokėti savų milžiniškų, įsiskolinimų tinių vyskupų įdarbinimui pakonsekruoti Šventimus bus paskelbta spalio 17 d. Su buvo pašalintas iš partijos.
protingas klausimas be atsakymo.
Vakarų Europoje jau priskaičiuojama Vakarams.
Bet tas nesukliudė jam iškilti 1940 me
tris naujus, sovietinės valdžios parinktus didele baime kunigai ir aktyvesni tikin
♦ ♦♦
virš 10 milijonų bedarbių, Amerikoje virš
kandidatus. Ne bažnytinės vyriausybės, tieji laukė to šeštadienio vakaro Vatikano tais, kai bolševikai okupavo Lietuvą. Pra
Balandžio 26 diena jau tikrai arti, kada o sovietinės valdžios parinkti kandidatai radijo laidos.
8 mil. Šie skaičiai turi palankumo augti.
džioje jis buvo paskirtas užsienio reikalų
Panevėžio katedroje, Vilniaus šv. Myko- ministerijos generaliniu sekretorium, o
Bet kuri didesnio masto bedarbė yra labai Izraelio ateitis ir gal likimas bus spren ir buvo pristatyti Apaštalų Sostui. Beliko
pavojinga kraštui ne tik ekonominiai, bet džiami .
Apaštalų Sostą įtikinti, kad nauji kandi lojaus bažnyčioje ir kitur kunigai paskel 1940 m. rugpjūčio 26 d. sudarytoje sovieti
Balandžio 26 d. Izraelis privalo apleisti datai yra tinkami toms pareigoms, o šis bė, kad naujų vyskupų konsekracija įvyks nėje vyriausybėje — liaudies komisarų
•lygiai tiek pat politiniai bei socialiniai.
Prancūzijos vyriausybė, pavyzdžiui, ne atiduoti paskutinį Sinojaus dykumos dalį tremtinių vyskupų įdarbinimo ir naujų spalio 25 d. Kauno arkikatedroje.
tarybos pirmininko pavaduotoju ir Vals
Spalio 17 d. kandidatai į vyskupus Pa tybinės plano komisijos pirmininku. 1941
mano kad bedarbė yra pripuolamas trum Egiptui. Be to turi suteikti pilną autono vyskupų paskyrimo projektas esąs pozi
lūšėje
pradėjo
rekolekcijas,
tačiau
po
ke

palaikis blogis, kuris praeis beveik savai miją arabams ir palestiniečiams,, gyvenan tyvus aktas ir Lietuvos Katalikų Bažny
m. kovo 20 jis tapo kandidatu į bolševikų
me — pasaulinė rinka tilk laikinai yra tiems prie Jordano upės ir Jeruzalės rytų čiai būsiąs naudingas. KGB talkininkai lių dienų jas nutraukė, nes paaiškėjo, kad partijos narius.
perkrauta prekėmis; esamas perkrovimas daly. Palestiniečiai savo ruožtu siekia ne gerai atliko šią užduotį ir liepos mėn., po vysk. L. POVILONIS neparvežė konsek
Tad prasidėjus Vokietijos puolimui
sumažės, paklausa atsiras, mašinos pradės autonomijos bet savos suverini'nės valsty Liurdo Eucharistinio Kongreso, pasidarė racijos bulių, ši žinia bematant apskriejo prieš Sov. Sąjungą 1941 m. birželio mėn.,
vėl suktis ir darbininkai vėl dirbti. Ne! bės.
aišku, kad sovietinė valdžia savo tiksią Lietuvą — visi džiaugėsi, kad bedievių Pijus Glovackas kartu su kitais sovietų
sako Prancūzijos atsakingi sociologai ir
Izraelis iš savo pusės yra pasiruošęs ap jau beveik pasiekė — jos pasiūlyti kandi planai tikriausiai sužlugo. Į dangų kilo pareigūnais turėjo skubiai trauktis į
ekonomistai. Teisingai — mašinos pradės leisti Sinojaus dykumas, iškraustant net datai į vyskupus Apaštalų Sosto yra arba padėka Dievui, kad išgelbėjo Lietuvos Ka „plačiąją tėvynę“.
vėl suktis, tik joms aptarnauti bus reika savo piliečius. Bet... atiduoti žemės prie pačiu artimiausiu laiku tikriausiai bus no talikų Bažnyčią iš didelės nelaimės, ku
Kitas komunistas, J. Grigalavičius, ku
linga žymiai mažiau žmonių. Nauji tech Jordani upės ar pusę Jeruzalės arabams minuoti. vyskupais. Ši žinia Lietuvos ka rios pasėkas net sunku buvo pramanyti. ris taip pat bėgo iš Lietuvos, dalbar aprašo
nologiniai išradimai, laikui bėgant, pa ar juo labiau palestiniečiams — griežtas talikams buvo bene pati skaudžiausią per Maskva norėjo susprogdinti didelę bom P. Glovacko paskutinę dieną: kažkur tarp
keis ne tik įmones, bet ir visą dabartinę NE!
visą pokario laikotarpį. Lietuvos Katali bą: priglušinti Lietuvos kunigus ir tikin Utenos ir Zarasų sukilėliai apšaudė plentu
Kaip mes lietuviai „be Vilniaus nenurim kų Bažnyčia pokario metais pergyveno vi čiuosius — Vatikanas laimina ne kovo važiuojančią bėglių koloną.
žmogaus bendruomenės socialinę struktūrą.Dvidešiint pirmojo amžiaus žmogus bus sim!“, taip ir žydai be Jeruzalės! r Jorda sus galimus persekiojimus: buvo kalina jančius už Bažnyčią, o KGB talkininkus.
„Buvo ankstyvas rytas. Aušo. Driokste
Sovietinė valdžia, parinkdama kandida lėjo šūvis ir Glovackas sukniubo vietoje
labai skirtingas nuo šiandieninio. Iki dvi no žemių nenurims! Tik žydų nenurimi- mi ir net šaudomi vyskupai, šimtai kunigų
dešimt pirmojo amžiaus beliko tik 18 me mas yra paremtas atomine bomba ir dide ėjo Gulago keliais, sovietinė spauda pylė tus , vyskupus, norėjo ne tik turėti dau Kai mūsų mašina atvyko į įvykio vietą,
geliui metų tinkamų bendradarbių, bet keletas vyrų jau nešė jo kūną į mašiną...
tų. Todėl jau dabartinės valdžios pareiga le žydų kapitalų galia Amerikoje.
pamazgas ant kunigų ir Bažnyčios, ad
Šitame nesutaikomame konflikte pasku ministracinis sovietinės valdžios aparatas tuo pačiu sugriauti Apaštalų Sosto autori
pradėti ruošti naujas sąlygas, kuriose dvi
Vėliau paaiškėjo, jog Utenos - Zarasų
dešimt pirmojo amžiaus žmogus galėtų tinį sprendimą š.m. balandžio 26 dieną kaip replėmis laikė suveržęs bet kokią re tetą bei palaužti kunigų ir tikinčiųjų ko plente buvo paruošta ne viena tokia pasa
vos
dvasią.
įgyvendintas
Maskvos
projek

tarpti.
turės padaryti J. Amer. Valstybės.
la...
liginę veiklą, tačiau Bažnyčia nežuvo ir
tas būtų be žodžių kalbėjęs, kad Apaštalų
Lengva pasakyti ir gal dar lengviau pa pasirodė labai gyvybinga.
Prancūzijos socialogų supratimu pagrin
Po šio tragiško įvyko kilo visiškai su
Sostas nevertina už tikėjimą išlieto lietu
dinis pasikeitimas bus tas, kad žmogus daryti, jeigu arabai neturėtų žibalo. Lig
(Pats skaudžiausias pokario laikotarpio vių vyskupų kraujo, nevertina visų tų, prantama maišatis. Pasitarę su vairuoju,
žymiai mažiau dirbs. Didžiausia problema šiolinis Jung. Am. Valstybių diplomatinis Lietuvos kunigų ir tikinčiųjų išgyvenimas
mes aplenkėme koloną ir nuvažiavę pir
bus ne tiek jo darbas, kiek jo liuoslaikis. meilinimasis prie arabų, rodos, liko be — tai Bažnyčios griovimas iš vidaus pačių (kurie už Bažnyčią ėjo ir tebeeina Gulago myn... Mašina lėkė dideliu greičiu... Nekančių
keliais,
nevertina
tų,
kurių
dėka
Todėl jau dabartinėje vyriausybėje Pran pasekmių. Priešingai balandžio 26 dienai ordinarų ir kunigų, talkinančių KGB,
stabtelėją Zarasuose leidomės į Daugpilį,
besiartinant, naujas Egipto prezidentas rankomis, šitai yra baisiau, negu kalėji Lietuvos Katalikų Bažnyčia vėl atgimsta, kur ir buvo palaidotas Pijus Glovackas“.
cūzija turi liuoslaikio Ministeriją.
Dabartinė Dž. Britanijos vyriausybė Mubarak vis mažiau susidomėjimo rodo mai, pašalinimai iš pareigų ir kt. prievar o palaiko tuos, kurie įsipainioję į KGB
voratinklį, būdami ne ganytojai, o sam LAIŠKAI VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO
visai priešingos nuomonės. Dėl naujos kad J. Am. Valstybėms (Sinojus visvien jau tinės priemonės.
diniai,
neša Bažnyčiai Ir tikintiesiems ne
bus
Egipto)
Ir
pradeda
vis
daugiau
linkti
ir labai išradingos technologijos jokių
REDAKCIJAI
Niekada Lietuvos kunigai neužmirš, įsivaizduojamą žalą.
naujų darbo problemų nekils. Nauja tech atgal prie turtingų arabų.
kaip
Kurijos
perduodavo
sovietinės
val

— Kam 'kovoti, kam stengtis, jei Apaš
LANGAI BYRA, (SIENOS (YRA
Koks gi bus paskutinis J. Am. Valstybių
nologija panaikins daug darbų, bet tiek
džios nurodymus pašalinti vaikus nuo al talų Sostas neparemia kovojančių, o pa
sprendimas š.m. balandžio 26 dieną?!
Rokiškio
rajono L. Giros kolūkyje, ne
pat duos naujų.
toriaus ir iš procesijos, atsisakyti kateki- laiko išduodančius švenčiausius dalykus?
toli Selynės kaimo, įrengtas MSV akmenų
Tarp šių dviejų griežtai prieštaraujančių
zacijos, nelankyti tikinčiųjų. Panašiai, — panašūs klausimai, kaip baisi pagunda, sprogdinimo poligonas. Sprogdinimo me
nuomonių yra daug 'įvairių kitų. Bet gy
Dar ankščiau negu Izraelio, būtent š.m. niekada Lietuvos katalikai, kentėję už būtų iškilusi daugelio sąmonėje. Ar dau tu subyra kaimo gyventojų namų langai,
venimas eina toliau savu didėjančios de
Bažnyčią ir Tėvynę, nesupras, kaip kuni
presijos ir įtampos keliu. Prancūzų nuo ikovo mėn. 20 d. spręsis EI Salvadoro toles gas galėjo užsieniui kalbėti apie religijos gelis būtų supratę, kad kaltas ne Apašta trūkinėja kiaulių komplekso sienos.
lų Sostas, o tik KGB talkininkai, prisiden
nio
likimo
klausimas
—
ar
El
Salvador
Apie tai gerai žinoma MSV vadovams,
monei kad ir pritariant, ar nepritariant,
laisvę arba tylėti apie persekiojimus so
per pereinamąjį laikotarpį, visgi kaip nors liks kaip yra, ar pateks komunistinės Ku vietinėje Lietuvoje, kaip kunigas, apsivil- gę Liurdo .maldininkų“ ir kitokiais var tačiau praktiškai niekas sprogdintųjų dar
dais, pastoviai apgaudinėjantys Apaštalų bo rimtai nekontroliuoja, o langai byra,
reikės žmogui gyventi ir ekonominiai ir bos įtakon.
kęs-sutana, galėjo ,ginti talką“ įvairiuo Sostą?
EI
Salvadoro
klausimas
yra
susidaręs
sienos yra.
politiniai.
Tarp kita ko, sovietinė valdžia tremti
kitokioje plotmėje negu Izraelio, būtent se taikos šalininkų forumuose? Komunis
«««
V. Šilkas
tinių kraštų tikintys piliečiai žino šios nių vyskupų rimtai įdarbinti, atrodo, net
Rokiškio rajono
J.A.V. prez. Reagano administracija vis išimtinai dabartinės J. Am. Valstiečių ad „talkos“ vertę — tai yra klasta ir apgau
nesiruošė — jai buvo svarbiausia kuo
L. Giros kolūkio
dar galvoja, kad lengviausias kelias So ministracijos prestižo plotmėje.
lė ir kiekvieną, bent kuo palaikantį šį greičiau gauti naujus, sau naudingus, vys
Tikrai
sunku
suprasti
ir
atsistebėti
J.
pirmininkas
vietų Sąjungai kaip nors „pakluipdyti“ bū
šlykštų
melą,
laiko
išdaviku.
kupus. Jeigu sovietinė valdžia norinti ir
tų prekybinių draudimų įvedimas. Vakarų Am. Valstybių laikysenai Kubos atžvilgiu.
Jau nuo Filadelfijos Eucharistinio Kong yra tvirtai nutarusi leisti tremtiniams vys
Europos valstybių vyriausybės gi galvoja Kūba yra Sovietų satelitas tik 90 mylių reso įžvalgesni kunigai juto, kad bedieviai kupams — Julijonui STEPONAVIČIUI ir dažnai gydydami vieną organą ar jo dalį
— žaloja, nuodija kitą. Dabartiniais lai
nuo
J.
A.
Valstybių
krantų.
Ji
daro
ką
priešingai, — kad bet kuris draudimas bū
ruošia Lietuvos Katalikų Bažnyčiai nau Vincentui SLADKEVIČIUI eiti savo parei
tų betikslis, nes Sovietai galėtų jiems rei tik Išmano Ir gali, kad tik pakenkus J. A. ją smūgį. Kai kurie dvasiškiai uoliai talki gas, apie savo sprendimą turėjo jiems kais rinkoj yra labai daug vaistų, kurių
veikmuo Ir vertė nėra pakankamai ištyri
kiamų prekių nusipirkti kitur, o Vakarų Valstybių interesams Karibų jūroje ir ki no realizuojant šiuos planus. Atrodo, kad
pranešti dar prieš išvykstant vysk. L. PO nėti. Žinoma, yra keliolika ar keliasdešimt
Eurcpa, prekybos su Sovietais nustojusi, tur. Jos pakrančiuose yra vinš 12 mažų Religijų reikalų tarybos 'įgaliotinio įstai
VILONIUI į Romą. Tačiau nė vienas so
turėtų milžiniškų nuostolių. Šioje nuomo valstybių, kurias Kuba, Sovietų padeda gos nusiųsta į Liurdą Lietuvos kunigų vietinės valdžios pareigūnas nė vienu žo vaistų, gelbstinčių gyvybę ar grąžinančių
žmonėms sveikatą.
siekia
jas
visas
paeiliui
padaryti
sa

ma
nių skirtumo plotmėje dar ir tebevyksta
delegacija labai gerai pasitarnavo Mask deliu apie tai neužsiminė. Tik vienas kitas
Dienraščiuose, savaitraščiuose Ir medi
įvairūs nesusipratimai tarp Vakarų Euro vai satelitais. Ten yra irgi Panamos ka
vai, klaidingai informuodama Apaštalų KGB bendradarbis kunigas skleidė dezin cinos žurnaluose karts nuo karto kritikuo
pos ir J. Am. Valstybių administracijos. nalas, kuris jungia du didžiuosius pasau Sostą apie kandidatus į vyskupus.
formaciją, jog tremtiniai vyskupai jau ga jamas ir smerkiamas nepateisinamas pi
Pastaroji laikas nuo laiko smarkiai pasi lio vandenynus — Didįjį ir Atlanto. Ku
Rugsėjo mėn. pasklido žinia, kad vysk. ilį užimti naujas pareigas, tačiau patys ne nigų eikvojimas vaistams: Didžiojoj Brita
bos
kareiviai
paplitę
Afrikoje
dabar
pra

šiaušia, bet... ar su geru pagrindu?
L. POVILONIS už savaitės ar dviejų norį tai padaryti.
nijoj jiems išleidžiama apie bilijoną sva
Juk ne kas kitas kaip JAV prezidentas deda plisti ir veikti teroristų eilėse EI vyksta į Romą ir tikrai parveš šv. Tėvo bu
Tikriausiai, sovietinės valdžios planas rų į metus! Gydytojams siuntinėjami spe
Salvadore
ir
kituose
Karibų
jūrų
valstybė
Nikson buvo Amerikos - Sovietų draugys
les naujų vyskupų konsekracijai. Kai jau buvo toks: pasinaudajant Apaštalų Sosto
tės (detantės) pradininkas. Po jo sekė se. Kuba už sovietų pinigus tęsia šitą veik beveik neliko vilties užkirsti nelaimei ke noru įdarbinti tremtinius vyskupus, pra cialūs biuleteniai (Drug and therapeutics
Johnson ir Carter. Jų prezidentavimų bė lą jau arti 40 metų; (pastaruoju laiku tapo lią, visų vyskupijų kunigų tarybos ir ku vesti 'į vyskupus sau tinkamus kandida bulletin — Vaistų ir gydymo biuletenis;
gyje Sovietams buvo priskolinta arti net politinio teroro centru, bet J. Am, Vals nigų grupės dar kartą kreipėsi į vysk. L. tus, o po to „derėtis" su tremtiniais — Adverse drug reaction bulletin — žalin
70.000 milijonų dolerių; vakarų Europos tybės vis nesugeba imtis bet kokio veiks PO'VIILONĮ, išreiklšdamos savo didelį su leisime dirbti, jei mums dirbsite. Aišku, go vaistų atoveikio biuletenis), bet... iš
laidos vaistams kasmet auga! Kodėl? Kie
prekyba su Sovietų bloku nuo 6.000 mil. mo, (kad Nudraudus {Kubą.
Kuba sugebėjo surežisuoti perversmą sirūpinimą ir aiškindamos, kad bedievių kad tremtiniai vyskupai su šitokiomis są no čia kaltė? Atsakymas: Kalti gydytojai,
dob 1970 m: pakilo iki 80.000 mil. dol. 1980
pasiūlytas planas tikrai nepasitarnaus lygomis nebūtų sutikę: po tiek (kančios kalti ligonys, kalta reklama, kalta sena
m. Vien Vak. Vokietijos 30.000 darbininkų Niikaragoj, dabar ruošiamas EI Salvadore Lietuvos Katalikų Bažnyčios labui.
metų suniekinti pačius save prieš tautą mada.
ir
savo
eilės
jau
laukia
Guetamala.
dirba tik Sovietų užsakymams.
Rugsėjo 23 d. vysk. L. POVILONIUI iš ir tikinčiuosius, elgtis prieš sąžinę, išduo
Jau nuo senų laikų „priimta“, kad gy
š.m. kovo mėn. 20 d. EI Salvadore J.
Suprantama tad, taip prekybai Išsivys
vykstant į Romą, KGB talkininkai kuni ti švenčiausius įsitikinimus! Ir tikriausiai dytojas turi prirašyti ligoniui vaistų —
Am.
Valstybių
pageidavimu
turėtų
įvykti
čius eilės metų bėgyje, jos staigus suma
gai kalbėjo:
vėl būtų pasikartojusi 1969 m. vyskupų „duoti receptą“. Atsimenu savo trumpo
žinimas, kaip to norėtų prezidentas Rea demokratiniai valdžios rinkimai. Bet ar
— Dabar pamokysime vyskupą STEPO tremtinių „įdarbinimo“ istorija. Prieš 12
gan, kelia Vak. Europoje milžiniškas eko jie įvyks? Didelėj krašto daly juk veikia NAVIČIŲ ir „veikėjus“!.. „Veikėjai“ eina metų sov. valdžia ingi žadėjo leisti trem gydytojavimo laiką Lietuvoje. Gali skirti
daug laiko ligonio apžiūrai, gali išsamiai
nomines problemas, ypač šiuo bendros be teroristai.
prieĮš Popiežių... Jie skaldo Lietuvos ku tiniams vyskupams eiti savo pareigas, bet dėstyti sveiko gyvenimo taisykles, bet jei
darbės metu.
Niikaraguos užsienio reikalų ministeris nigų vienybę...
reikalavo melo ir paklusnumo duoklės.
neprirašysi vaistų — ligonis laikys vizitą
Plačiuosiuose diplomatiniuose sluogs- Mignel d'Eseoto (tarpe kita ko — katali
pas gydytoją bergdžiu!.. O kaį duodi' re
Tuojau
buvo
pradėta
skubiai
ruoštis
niuose visgi manoma, kad dėl šio nuomo kų kunigas ir misionierius), žurnalisto pa
vyskupų konsekracijai, o apie tremtinių
ceptą, tai vizito pabaigoj ligonis paprastai
nių skirtumo Vak. Europos ir J. Am.
klaustas, atsakė: „Aš negaliu atsakyti tiks
Rašo K. Valteris klausia: „Tai kiek, ponuli, reikia už re
Valstybių santykiai nesuirs. Bus surastas lial, kada EI Salvadoro teroristai laimės—■ vyskupų — J. STEPONAVIČIAUS ir V.
SLADKEVIČIAUS
įdarbinimą
—
nė
žo

ceptą?“...
vidurio kelias skirtumams peržengti. Abi •šiandien ar rytoj. Bet aš žinau, kad jokia
Gydytojai, taupydami laiką, prirašinė
pusės, tiek’Vak. Europa, tiek (Amerika, juk ginkluota jėga jų nesustabdys kaip tai ne džio, tarsi šių tremtinių problema Lietu
voje būtų išspręsta.
ja vaistus (žinodami, kad jie nebūtini!)
yra ,'vienodos nuomonės trim Ipagrindiniais sustabdė irgi mano krašte“.
Spalio 16 d. kandidatai į vyskupus kvies
ir tokiu būdu greičiau „atsikrato“ pacien
požiūriais, būtent, (kad (Sovietų {Sąjunga
Taip kalbėjo kunigas, raudonosios Ni- darni į konsekracijos iškilmes, aplankė
tų, kurie gavę receptą, būna patenkinti...
ideologiniai visiškai (subankrutavusi, eko karaguos užs. reik, ministeris.
vysk.
KRIKŠČIŪNĄ,
vyskupus
tremtinius
Gydytojas,
vidutiniškai, turėtų skirti li
nominiai pusiau ir tik (militariniai pavo
VENGKIME VAISTŲ
goniui apie pusvalandį. Tai reikštų pra
Prezidentas Reagan kalbėjo kitaip ir Latvijos vyskupus. Vyskupai tremtiniai
jinga.
Dar gimnazijoj būdamas girdėjau anek leisti kabinete kasdien kelioliką valandų
• ••
„Mes visi esame amerikonai. Kiekvienai J. STEPONAVIČIUS ir V. SLADKEVI dotą, kuris tinka ir šiems laikams.
ČIUS
Kauno
arkivyskupijos
generalvika

tik ambulatorinių ligonių pilėmimui. O
Sovietų Sąjungos ekonominio sutriki Karibų jūros pakrančių valstybei, mes pa rui rašė:
Sunegalavęs žmogus nueina pas gydy kur jis gautų laiko sergančių namuose
dėsime
finansiniai,
kuri
tvarkysis
demok

mo priežastis yra ne tik jos ūkinė sistema,
„Jūsų Prakilnybe,
toją, kuris, po trumpos apžiūros, parašo lankymui? Ne tik poilsiui, bet net pavalgy
kaip mes pratę galvoti, bet prie šio sutri ratiniai“. Labai gražu bet mažai įtikinan
Nuoširdžiai
atsiprašydamas
pranešu,
receptą ir pareikalauja 5 litų honoraro — mui ir miegui nebeliktų laiko! Čia, manau,
kimo daug prisideda ir patys Sovietų sa čiai. Amerika per dažnai įpratusi viską ver kad Iškilmėse, j kurias Jūs maloniai ma atlyginimo. Žmogelis klusniai sumoka, iš nereikia aiškinti kaip pavojingi gali būti
tinti
ir
pirkti
doleriais.
EI
Salvadoras
ir
telitai.
eina į gatvę ir galvoja: „Na, ką gi pada pervergusio gydytojo sprendimai!
kitos kaimyninės valstybės neabejotinai ne pakvietėte, negalėsiu dalyvauti.
Jau seniai pamiršti anie laikai, kada reikalingos dolerių, gal ir daug jų... bet
(Pagrindinė priežastis yra tai, kad mūsų rysi, — juk gydytojui reikia pragyventi“.
Tai kokia gi išeitis? Gal skaitytojai
satelitinės valstybės buvo tik išnaudoja visų pirma jos reikalingos labai didelių abiejų: vysk. Julijono ir mano padėtis dar Tada jis eina į vaistinę. Vaistininkas pa turi gerų pasiūlymų? Mano manymu rei
mos. Tuojaus po karo Rytų Vokietijos fab socialinių reformų. Be jų nė EI Salvadore nepasikeitusi ir mes tebelaikomi trem ruošia pagal receptą vaistus, už kuriuos kėtų padvigubinti, patrigubinti ar net parikų mašinos buvo išvežamos į Rusiją, nė kitur jokia demokratija neįmanoma, ties sąlygose. Netinka vaidinti laisvus, kai žmogelis sumoka 5 litus ir išėjęs į gatvę keturgubinti gydytojų skaičių, o jei tuo
Čekoslovakijos uranijus ir Lenkijos anglis
kad ir brangiausia pinigais nupirkta. De tokiais dar nesame. Dalyvaudami Iškilmė vėl pagalvoja: „Na, ir vaistininkui reikia būtų kraštas ekonomiškai sužlugdytas tai
(buvo pakraunama į didžiulius traukinius ja, apie tai prezidentas Reagan net neužsi se sudarytume įspūdį, kad mūsų padėtis gyventi“. Eina žmogelis namų link, susto jau ne mano reikalas... Patikimesnė iš
parduodama Kremliui menkaverte kaina.
jau sutvarkyta, kai ji, deja, tokia dar nėra. ja ant tilto virš sraunaus upelio, žiūri į eitis būtų žmonėms labiau domėtis savo
Bet nuo 1970 metų ekonominių santykių mena. Todėl kunigo Migrul d'Eseoto kalba
Šventimų skubotumas mums kelia rim vandenį, išsiima iš kišenės bonkutę su sveikata, išmokti tausoti savo ir kitų svei
atrodo įtikinamesnė.
vaizdas dramatiškai pasikeitė. Kremlius
tą
'įtarimą, kad norima tik pasinaudoti, vaistais, meta ją į upę ir sumurma: „Na, katą, sveikai gyventi. Ale kaip būtų gali
Kantriai lauksime įvykių.
pastebėjo, kad nualintas satelitas ilgainiui
mumis, o mūsų reikalą vėl nustumti to ir aš dar noriu pagyventi!!“...
ma žmones sudominti, įtikinti, kai jie jie
darosi neištikimas ir bevertis, kaip nua
Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje. lyn.
Vaistai, kaip taisyklė, yra arba nuodai jau ‘įsitikinę kad tik vaistuose išgany
lintas kuinas.
anba neveiklus balastas. Veiklieji vaistai mas?!
Stasys (Kuzminskas
Nėra abejonės, kad būtų labai gražus
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meratoriai moka pagal Britanijos svaro
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ŠVENTO TĖVO (SUTIKIMAS
„Vyčio“ klubo Valdyba
Kas norėtų dalyvauti popiežiaus Jono
Povilo II sutikime Manchestery ar Yorke,
prašomi nedelsiant kreiptis į R. Valčekaus
kaitę „Vyčio“ klube.
Pavieniui nebus galima dalyvauti, tik
organizuotai, tad reikia anksčiau susirū
pinti.
„Vyčio“ Iklubo valdyba

brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak.
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina Leigh
savo nuožiūra.
1
SKYRIAUS (SUSIRINKIMAS
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
DBLS Leigh skyrius šaukia metinį na
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
rių susirinkimą, kuris įvyks kovo mėn.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto,
20 d., 7 vai. p.p., White Lion Hotel, Leigh,
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo.
Rd.,
Leigh. Bus paaiškinta visi skyriaus
monę.
einamieji reikalai Ir piniginis kasos sto
vis. Taip pat bus svarstoma dėl atstovo į
Sąjungos metinį suvažiavimą, ir mūsų
kiekvienais metais rengiama ekskursija
per Velykas į Manchesterio Lietuvių klu
bą. Bus renkama nauja skyriaus valdyba
riai. A. Bučys ir K. Bivainis, bei Tarybos ir revizijos komisija.
Narius ir visus prijaučiančius prašom
atstovas CV-o.je P. Mašalaitls.
kuo skaitlingiau dalyvauti.
Kirminų medžioklė
Skyr. Valdyba
Posėdžio tikslas buvo išdiskutuoti praė
jusių metų įvykius mūsų visuomenėje ir
pasiruošti. ateinančiam Metiniam Suvažia Manchesteris
vimui. Daugiausia dėmesio skirta neseniai
VASARIO 16 (MINĖJIMAS
pasirodžiusiam paskviliui „Destroy the
Vasario
20 d. DBLS Mančesterio sky
worm". Pasikeista mintimis, kas galėtų
būti atsakingas už šį provokacinį darbą. rius surengė M.’L.S. klube Vasario 16 mi
Prieš patį posėdį gautas laiškas iš V. Kup nėjimą, į kurį atsilankė daug žmonių iš
sčio, iš kurio paaiškėjo, kad jo parašas arti ir toli.
Minėjimą atidarė ir pravedė DBLS
ant „Destroy the worm" angliško teksto
buvo sufalsifikuotas. Padarytas sprendi Mančesterio skyr. pirm. A. Jaloveckas.
Paskaitą skaitė kun. A. Putcė, kuris sa
mas, kaip elgtis su Sąjungos nariais, ku
rie falsifikuoja kitų parašus ir platina vo paskaitoje įžvalgiai nagrinėjo lietuvių
provokacinius straipsnius Britanijoje bei tautos egzistencijos ir Lietuvai laisvės at
gavimo perspektyvas, kurios nėra bevil
užsienyje.
tiškas.
Kiti reikalai
Mes visi tikime, kad Lietuvos prisikėli
Pirmos Britanijos Lietuvių Dienos įvy
mas
savistoviam ir laisvam gyvenimui nė
ks šm rugsėjo 11 d., Victoria Hali, Saltare, netoli Bradfordo. Tikimasi, kad da ra už labai aukštų kalnų, tik reikia būti
lyvaus visi Britanijos lietuvių chorai bet budriems ir laiku visiems sutartinai veik
šokių ansambliai. Patalpomis rūpinasi ti, bei remti mūsų veiksnių Lietuvos lais
Bradfordo skyrius, finansais — Centro vinimo pastangas.
Po paskaitos Mare. Ramonas padekla
Valdyba.
Centro Valdyba nutarė sumokėti £100 mavo tai progai pritaikytą savo kūrybos
eilėraštį. Minėjimas baigtas sugiedant Lie
solidarumo mokestį PLB-nei.
CV sekr. tuvos himną.
Vėliau vyko bendras pasižmonėjimas
prie vaišių stalo ir klubo bare.

Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ
KALENDORIUS
1982 M.
IV. 24-25 DELS Metinis Suvažiavimas ir
Liet. Namų B-<vės akcininkų susirinkimas,
2 Ladbroke G-dns., London W11.
V. I-3 DBLJS Tautinių šokių ir Liau
dies Dainų Savaitgalis, Lietuvių Sodyboje,
Hampshire, DB.
VIII. 15-21 29-ojd Europos Lietuvių Studi
jų Savaitė, St. Mary's College, Strawberry
Hill, Twickenham, DB.
Vni. 21-23 2-asis DBLJS Lituanistinis Sa
vaitgalis, Lietuvių Sodyboje, Hampshire,
DB.
IX. 11 Britanijos Lietuvių Dienos, Brad
ford, DB.
TAUTOS FONDUI AUKOJO:
Per Notinghame suruoštą Vasario 16tosios minėjimą Tautos Fondui aukojo po
5 įvarus:
V. Anužaitis, K. Bivainis, A. Gudliauskas, V. Končius, P. Pukys, P. Veikšra ir
J. Sukaktis.
4 svarus; r. j. Makoveckienė.
Po 3 svarus: M.I. Klumbiai, Moterų
draugija ir P. Baniai.
Pos 2 svaru: S. Janavičius, J. Kiršinąs,
J. D. Narbutai ir Žaliukai.
Kiti minėjimo dalyviai — po vieną sva
rą ir mažiau.
Minėjimo pajamų — išlaidų perteklius
31.50 sv.
Iš viso Tautos Fondas gavo 118.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
AUKOS SPAUDAI
K. Bivainis ‘ir P. Matulevičius 6.50 sv.,
J. Kasponis — 3.50 sv,
J. Siauka — 2.50 sv.,
A. Galbuogienė — 2.00 sv.,
A. Traška — 1.50 sv.,
J. Žalys — 0.50 sv.
Ačiū

PAJIEŠKOJIMAS
Tarptautinis Raudonasis Kryžius Žene
voje paieško Ninos čerapavičiūtės, gimu
sios 1926. III. 7 Klaipėdoje. 1946 m. ji
gyvenusi Breaston, Derbyshire, Anglijoje.
Atsiliepti į E. L. redakciją.
DARBOTVARKĖ
34-to (METINIO SUVAŽIAVIMO
šeštadienis, 1982 m. balandžio mėn. 24 d.
12,30 Suvažiavimo atidarymas
1. Rinkimai
a. Prezidiumo
to. Rezoliucijų Komisijos
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Sveikinimai
4. 33-čio Metinio Suvažiavimo Ir Ypatin
go Suvažiavimo protokolai
5. Pranėšimai
6. Diskusijos
17.00 Lietuvių Namų B-vės akcininkų
susirinkimas
19.00 Vakarienė
Sekmadienis, 1982 m. (balandžio mėn. (25 d.
9.00 Pamaldos
10.00 7. Mandatų ir Nominacijų Komisi
jos pranešimai Sąjungos narių skai
čiaus pakeitimas
8. Rinkimai
a. Centro Valdybos (3-jų narių)
b. Tarybos (2-jų narių)
c. Revizijos Komisijos (3-jų narių)
d. Sekančio Visuotinio Suvažiavimo
Mandatų ir Nominacijų Komisijos
(3-jų narių)
e. PLB Seimo atstovų (5-ių asmenų)
10.45 Lietuvių Namų B-vės Direktorių
rinkimai (3-jų asmenų)
11.15 9. Centro Valdybos rezoliucijos
a. Revizorių paskyrimas ir atlygimas
b. Sąjungos Įstatų pakeitimai bei pa
pildymai
c. Lietuvių Namų B-vės akcijų su
pirkimas
10. Pranešimai iš DBLS veiklos
11. Klausimai ir sumanymai
12. Bendros rezoliucijos
Suvažiavimo uždarymas — Tautos Him
nas.
DBLS iCV ŽINIOS
DBLS-gos Centro Valdybos posėdis Nr
16/520 įvyko šm kovo 12 d. Dalyvavo Z.
Juras, J. Alkis, B. Butrimas, S. Nenortas,
K. Tamošiūnas ir A. Vilčinskas. Kartu
posėdžiavo Tarybos Prezidiumo na

Londonas

ŠV. (KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 6 d. M.L.K. Bendrija surengė M.
lietuvių klube šv. Kazimiero minėjimą.
Minėjimą atidarė ir pravedė A. Podvoiskis.
Paskaitą skaitė A. Jaloveckas, kuris
ikruoplščiai surinktais duomenimis nušvie
tė šv. Kazimiero gyvenimą, jo asmenį ir
iškilimą į altoriaus ganbę.
Minėjimas baigtas sugiedant Lietuvos
himną.
Po minėjimo lietuvių klubas surengė
RAŠYTOJAS |ALG. LANDSBERGIS
blynu balių., kur visi buvo pavaišinti ska
LONDONE
niais blynais ir bare parduodamu išgėri
Atskridęs iš New Yorko, rašytojas Al mu. Blynų kepimu pasirūpino klubo na
girdas Landsbergis kovo 14 d. skaitė savo riai ir narės.
kūrybą Londono liet, bažnyčios svetainė
(Blynų baliuje žmonių dalyvavo daug.
je, kur buvo susirinkę per 30 literatūros
mėgėjų.
M.L.K. Koordinacinio k-to posėdis
Savaitės bėgyje A. Landsbergis lankėsi
Kovo 13 d. MJL.K. Koordinacinis komi
Kešton koledže, kur susipažino su tos or tetas,, kuris yra Mančesterio lietuvių kolo
ganizacijos veikla ir darbuotojais.
nijoje vyriausia valdžia, jo posėdžiai da
Kovo 19 d. jis lankėsi Lietuvių Namuo romi tik svarbiam reikalui atsiradus, tu
se ir dalyvavo Vienybės klubo pasikalbė- rėjo M. lietuvių klube posėdį, kuris buvo
j ime.
sušauktas sąryšyje su Šv. Tėvo Jono Pau
Savaitgalyje rašytojas A. Landsbergis liaus II vizitu Mančesteryje, Heaiton Park,
dalyvavo tarptautinės rašytojų draugijos arti lietuvių klubo, š.m. gegužės 31 d.
— PEN klubo — konferencijoje, kuri po
Posėdyje dalyvavo 16 organizacijų at
sėdžiavo Londone.
stovų ilš Mančesterio, Leigh, Roohdalio.
Pirmininkavo k-to pirm. kan. V. Ka
PADĖKA
maitis, sekretoriavo S. Lauruvėnas.
Po perskaityto praėjusio susirinkimo
Maloniam rašytojui Algirdui Landsber
giui už turiningą literatūros rečitalį, duo protokolo, kurį skaitė sekr. S. Lauruvė
tą kovo 14 d. Lietuvių Bažnyčios svetainė nas, pirmininkas painformavo kokioje tvar
je, gerb. kun. dr. J. Sakevičiui už skanius koje vyks šv. Tėvo vizitas ir kaip bus pri
meduolius, mieloms Bronei Nemajuiškie- imami atsilankiusieji.
Tas svarbu lietuviams, kurie norės da
nei ir Pranei Senkuvienei už puikų šeimi
ninkavimą ir gražaus žodžio mylėtojams lyvauti Šv. Tėvo lankymosi metu jo lai
už gausų dalyvavimą, Ir visus nustebinu komose mišiose ir palaiminime.
Norintieji dalyvauti turės būti lietuvių
siam DBLS Stoke-on-Trento skyr. pirm.
Vladui Dangiui, kuris į mūsų tą šaunų ren klube 6 vai. ryte ir laukti kol bus įleidžia
ginį atvažiavo net iš savo tolimo miesto, mi į nurodytas vietas parke. Į parką ma
šinos negalės įvažiuoti nei stovėti arti.
lietuviškas ačiū.
DBLS Londono Centrinio (skyriaus Masinėms vietas reikės iš anksto susiras
valdyba ti. Klubas tuo laiku bus atidarytas.
Reikiamus nurodymus ir patarimus
duos kan. V. Kamaitis.
Birminghamas
Tuo reikalu pilna informacija ir vietos
planas bus paduota Š.A. L. Biuletenyje,
SUSIRINKIMAS
Kovo 28 dieną 12 vai. Crown restorane, kuris išeis prieš Velykas. Be to, galima
Station St., miesto centre, šaukiamas me nusipirkti šv. Tėvo vizito Mančesteryje
tinis skyriaus susirinkimas. Bus renkama brošiūrą ir planą, kuriame yra paduota
skyriausVaddyba ir bus padarytas iždinin smulki informacija. Ją galima gauti pirk
ti laikraščių parduotuvėse arba kioskuo
ko pranešimas.
Dalyvis
Bus renkamas atstovas į metinį suva se.
žiavimą Londone ir svarstomi skyriaus
MARGUČIŲ VARŽYBOS
reikalai.
Prašom atsinešti akcijų įgaliojimus ir Manchesterio Lietuvių Soc. Klubas ba
įteikti atstovui vykstančiam i Londoną. landžio 11 d. (Šv. Velykų pirmąją dieną)
DBLS Skyriaus Valdyba 5 vai, vakaro Klubo patalpose ruošia Ke
purinių bei margučių
Premijuojamą pasirodymą
Bradfordas
Be to veiks L.F.R. ruošiamas Bazaras,
SĄJUNGOS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS bei turtingo loterija.
D0LS-gOs Bradfordo skyriaus narių su
Prašome kuo skaitlingiausiai dalyvauti.
sirinkimas šaukiamas balandžio 3 d., šeš
Rengėjai
tadienį, 6.30 vai. vak.
Dienotvarkėje pranešimai, valdybos ir
atstovo į DBLS-gos suvažiavimą rinkimai Nottinghamas
ir kiti skyriaus reikalai.
DIDŽIOJON IŠKILMĖN
Prašomi visi dalyvauti.
Gegužės 30 d., Sekminėse, iš NottinghaSkyriaus valdyba mo specialiu autobusu vykstame į CoventPRIEŠVELYKINIS SUSITIKIMAS >—
REKOLEKCIJOS LIETUVIŲ
BAŽNYČIOJE LONDONE
Kovo 28 d. susitelkimą praves kan. V.
Kamaitis 9 ir 11 vai.
Balandžio 4 d. susitelkimą praves kun.
S. Matulis, MIC, 9 ir 11 vai.
Išpažinčių klausoma abidvi dienas prieš
Mišias.
Prašoma šiomis progomis pasinaudoti.

i|Į sutikti popiežiaus Jono Pauliaus II Ir
dalyvauti iškilmingose pamaldose.
Tai
vienintelė proga gyvenime. Tad ir užsisa
kė keliauti su mumis net iš Peterborough,
Denby, Leicester, Mansfield.
Dar neužsirašiusiems, bet norintiems
vykti didžiojon iškilmėn, kviečiame nedel
siant užsirašyti Lietuvių židinyje, tel.
Vos pradėjome rašyti apie Studijų Savai
0602-865738 arba pas Igną Šimkų, tel.
tę
ir jau buvome išbarti. P. Girinis nori
0602-43664.
žinoti, kas sudaro Studijų Savaitės Komi
Kun. S. Matulis, (MIC
tetą. Teisinga pastaba. Prašome kantry
bės. Paskelbsime ne tik pavardes, bet įdė
DR. IS. (KUZMINSKO ATOSTOGOS
Dr. S. Kuzminskas, laiškų iš Nottingha- sime ir fotografiją, kai ją gausime.
P. Girinis nusiskundžia, kad mes ne
mo autorius, kovo 20 d. išvyksta vienam
duodame žinių apie paskaitas, koncertus
mėnesiui į saulėtą Kaliforniją.
ir k. Tų žinių dar ir mes neturime. Eina
susirašinėjimas. Juk dar yra penki mė
Liet. Sodyba
nesiai iki Studijų Savaitės — pereitų me
SODYBOS KLUBO NARIŲ METINIS tų Studijų Savaitės programa buvo pa
skelbta tik liepos mėn.
SUSIRINKIMAS
Atrodo, kad P. Girinis klaidingai supra
Balandžio 4 d., 3 vai. po pietų Sodyboje
įvyks metinis Klubo narių susirinkimas. to mūsų raginimą apsigyventi Žemuogių
DBL Sąjungos nariai yra automatiškai Kalne, kai jis rašo, „kad jie nelabai no
tai pat ir Sodybos Klubo nariais, tad kvie rėtų įsileisti į paskaitas!..“ tų, kurie ten
čiame visus kurie galite atvykti į metinį negyvens. Mes tik nurodome, kodėl reikia
ten apsigyventi norint pilnai dalyvauti
susirinkimą.
Sodybos Klubo Valdybos Pirmininkas Studijų Savaitėje. Durys nebus niekam
uždarytos.
Nežinia, kodėl P. Girinis rašo apie re
Wolverhamptonas
gistracijos mokestį, o depozitą prirašo
skliauteliuose ir kabutėse, lyg pažymėda
DBLS SKYRIAUS .SUSIRINKIMAS
Kovo mėn. 20 d., šeštadienį, 6.30 vai mas, kad tai yra tas pats dalykas. Mes
p.p. The Newhampton Pulbe, Riches Street, aiškiai parašėme, kad neimsime registra
Whitmore Reans, W-4on yra šaukiamas cijos mokesčio, kuris yra mokamas virš
šio skyriaus visuotinis metinis susirinki nustatytos kainos. Mes tik prašome užsi
mas. Bus renkama Sk. Valdyba taip pat sakant prisiųsti 10% deposito, t.y. 12.50
atstovas į DBLS ir Akcininkų suvažiavi svarų. Reiškia, atvažiavus reikės mokėti
tik likusią mokesčio dalį — 112.50 svarų.
mą Londone.
Kam mokėti irgi rašėme ir davėme ad
Visi nariai ir prijaučiantys prašomi šia
resą pakartotinai. Tad dar kartą kartoja
me susirinkime dalyvauti.
Sk. Valdyba me: perlaidas, čekius ir k. rašyti vardu
Committee for Lithuanian Study Week Ir
siųsti: 2 Ladbroke Gardens, London, Wil
2PT, England.
Turime labai smarkiai pasipriešinti P.
Nepriklausomybės šventė Miunchene bu
vo paminėta vasario 20 d. užsieniečių „Su Girinio kaltinimui, kad mūsų pranešimai
„yra daugiausia taikomi D. Britanijoje
sitikimo namuose“.
Atidarymas, Apylinkės pirmininkas inž. gyvenantiems lietuviams. Taip nėra ir
R. Hermanas pakvietė sudainuoti Mairo neaiškus yra P. Girinio kaltinimas. Stu
nio metais „Lietuva brangi“, kuri buvo dijų Savaitės yra viso pasaulio lietuvių
dainuojama su „Ratuko“ jaunimo — Aud reikalas ir mūsų pranešimus ta linkme
ronės Ederienės Dainytės ir Marijaus nukreipiame. Suprantama, kad daugiau
Dreslerio deklamacijomis. Sekė svečių rašysime apie Angliją, nes 29-ji Studijų
sveikinimai — „Susitikimo namų“ vedė Savaitė vyksta Anglijoje.
Tad norime patarti P. Giriniui neužbėg
jo, estų, latvių, vokiečių-baltų draugijos,
Pabaltijo vokiečių landsmanšafto atstovų ti per toli lį priekį. Viskas bus pranešta,
ir Memminigeno kapeliono, kun. A. Rubi- bet ne visuomet tada, kada jis nori.
Reikia pažymėti, kad angliškas svaras,
ko. Kunigas Ruibikas pasidžiaugė gerais
kaimyniniais „diplomatiniais“ santykiais rašant šias eilutes, yra nukritęs, ir kei
tarp Miuncheno ir Memmingeno apylin čiant į kitas valiutas, galima juos pigiau
kių. Kad tokie pat geri ryšiai yra ir su nupirkti, negu buvo mūsų paskelbta pir
stuttgartiečiais kaimynais, įrodė iš Stutt- mame mūsų pranešime.
garto atvykęs paskaitininkas dr. Jonas
— Jungtinių Tautų statistikos įstaiga
Norkaitis.
Jis kalbėjo apie Nepriklausomybės aktų, teigia, kad 2025 metais bus vienas milijar
kaip tautinės vienybės vienkartinę, ryš das žmonių, turinčių daugiau kaip 60 me
kiausią demonstraciją ir kvietė, susitel tų — kas aštuntas žmogus pasaulyje.
— D. Britanijoje policijos užregistruo
kus apie ano laikotarpio vaidmenį, atnau
jinti ir patikrinti savo laikyseną ir savo jami vidutiniškai 3 nusikaltimai per mi
pareigas Lietuvai. Iki šiol savo veikla — nutę.
savo organizacijų ir periodinių leidinių
gausumu buvome pajėgūs. Bet senajai ge LIETUVIŠKOS PAMALDOS
neracijai išminštant, tenka kritiškai perž Ročdalėje — kovo 21 d., 12.15 vai.
velgti visų sričių darbus ir smarkiai su- Gloucesteryje — kovo 20 d., 12 vai., šv.
siredukuoti į tai, kas svarbiausia Lietu
Petre, pamaldas laiko svečias kun. dr.
vai ir ko lietuviai patys tėvynėje negali at
Jonas Sakevičius, MIC.
likti. Reprezentuoti mūsų valstybinę, kiek Straude — kovo 20 d., 17.30 vai.. Beeches
viena proga priminti pasauliui mūsų rei
Green pamaldas laiko kun. J. Sakevi
kalą, mūsų padėtį krašte yra pirmos reik®
čius.
mės darbai. Pasaulėžiūrinių Ir politinių Nottinghame — kovo 21 d., 11.15 vai., Liet.
pažiūrų lįvairumas neturėtų kenkti Lietu
Židinyje.
vos išlaisvinimui. Dalį paskaitos prele Derbyje — kovo 21 d.. 14 vai.. Bridge
gentas skyrė svetimtaučiams svečiams,
Gate.
vokiškai pristatydamas mūsų teisinę pa Birminghame — kovo 21 d., 18 vai., 19
dėtį.
Park Rd.
Meninę programą išpildė Miuncheno
Stoke-on-Trent — kovo 27 d., 18 vai., St.
jaunimas. Konservatorijos studentė Vio
W.ulstan's.
leta Hermanaitė, akompanuojant broliui Wolverhamptone — kovo 27 d., 16.30 vai.,
Alfredui, padainavo liet, kompozitorių dai
šv. Petre - Pauliuje, North St. Pamaldas
nų ir keletą arijų. „Ratuko“ šokėjai pašo
laiko kun. J. Sakevičius, MIC.
ko tautinių 'šokių. Gausiai susirinkę šven Nottinghame — kovo 28 d., 11.15 vai., Liet.
tės dalyviai buvo patenkinti ir pradžiu
Židinyje.
ginti šio minėjimo programa.
Ketteringe — kovo 28 d., 14 vai.
Moterų klubo paruoštos vaišės užsklen Northamptone — kovo 28 d., 18 vai., šv.
dė šventiškos nuotaikos vakarą.
Lauryne, Craven St.
Nottinghame — rekolekcijos Lietuvių Židi
nyje balandžio 3 d., 7 vai. vakare ir ba
landžio 4 d., Verbose, 11.15 vai. ryte su
Balandžio 17-18 d.d. Nottinghame, ži
verbų šventinimu, eisena. Abiejų dienų
dinio patalpose, 16, Hound Road West
apeigas atlieka kun. dr. Jonas Sakevi
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, Aušros
čius, MIC. Išpažintys tik prieš pamal
Vartų Marijos Židinio d-vė rengia skautų,
das.
-čių savaitgalio stovyklėlę.
Derbyje — balandžio 4 d., 14 vai., Bridge
Kviečiame visus skautus,—es ir vadus
Gate. Išpažintys nuo 13.30 vai. Pamal
skaitlingai dalyvauti.
das laiko kun. J. Sakevičius, MIC.
Prašome atvykti šeštadienį anksti po Nottinghame — visos Didžiosios Savaitės
pietų (2 vai. p.p.) Ir atsivežti uniformas,
apeigos vyksta Lietuvių Aušros Vartų
miegamus maišus, ar jų vietoj šiltas ant
Židinyje.
klodes.
Mančesteryje — Kovo 28 d., 1 vai., St.
Stovyklos mokestis, maisto išlaidoms
Chad's bažn., Cheetham Hill Rd. Pamal
padengti, 3.00 sv.
das praves Kun. J. Sakevičius, MIC.
Stovyklautojai prašomi užsiregistruoti Boltonas — balandžio 12 d., 11 vai., St.
ne vėliau kaip 7-to balandžio šiais adre
Patrick's bažn.
sais: S.B. Vaitkevičius, 325, Eastfield Rd„ Bradforde — balandžio 4 d., 12.30 vai.
Peterborough PEI 4RA (Tel. 0733-41705),
Pamaldas praves kun. V. Kamaitis.
arba Židinio adresu (Tel. 0602-865738).
Nottinghame — Did. Ketvlrtadien, foal, 8
Iki pasimatymo Nottinghame.
d., 7 vai. vakare, Did. Penktadienį, bal.
D-vės draugininkas
9 d., 3 vai. po pietų, Did. šeštadienį, bal.
10 d., 8 vai. vakare. Pamaldos Lietuviu
Židinyje.
— Gandai apie ajatolos Khomeinio mir Nottinghame — Velykose, bal. 11 d„ 11.15
tį nepasitvirtino. Praėjusią savaitę jis pri
■vai., Prisikėlimas su eisena Liet. Židi
ėmė Irano futbolo komandos dalyvius ir
nyje.
skatino juos skleisti revoliuciją užsienyje. Wolverhamptone — Velykose, bal. 11 d.,
— Nuo kovo 14 d. D. Britanijoje pakel
17 vai., šv. Petre - Pauliuje, North St.
tos iki 10 sv. automobilistų nusižengimų Birminghame — Velykų II d., bal. 12 d.,
standartinės baudos.
12 vai., 19 Park Rd-, Moseley.

Vokietija

Skautiškuoju keliu

