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AMERIKOS TAIKOS 
PLANAS

PREZ. REAGANO iPLANAS TAIKAI 
SAUGOTI

Lapkričio 22 d. JAV prez. Reaganas kal
bėdamas televizijoje pasakė, kad Amerika 
yra pasiryžusi atstatyti savo karinį pajė
gumą, kad susilyginus su Sov. Sąjunga. 
Tam tikslui jis nutarė dislokuoti 100 tarp- 
kontinentinių branduolinių raketų vieno
je vietoje, tirštai supakuotus mažame plo
te. Tos raketos turės sutrumpintą ,MX var
dą. Kiekviena iš jų bus 24 metrų ilgio ir 
turės po dešimts branduolinių sviedinų, 
nukreiptų į skirtingus taikinius. Kiekvie
nas sviedinys dešimts kantų galingesnis už 
Hirošimos.

Raketos bus dislokuotos netoli Cheynne 
vietovės, Wyoming valstijoje, 20 km ilgio 
žemės juostoje. Tam tikslui ten bus įreng
ti laibai tvirti silosai. Visa programa kai
nuos 26.000 milijonų dolerių ir bus įvyk
dyta iki 1986 metų.

Prez. Reaganas pranešė Kongresui apie 
savo planą, prašydamas paskirti tam tiks
lu“! kreditus. Jis pasakė, kad Sov. Sąjun
gos nuolatinis karo pajėgų plėtimas reika
lauja modernizuoti Amerikos ginkluotę. 
Kongresas 30 dienų laikotarpyje turės pa
tvirtinti ar atmesti prezidento pasiūlymą.

įPrez. Reaganas savo planą pavadino 
„taikos saugotoju“.

AMERIKA GARANTUOJA EUROPOS 
LAISVĘ

•Britanijos parlamento opozicijos lyderis 
M. Foot (Darbo partija) lapkričio 23 d. 
apkaltino JAV prezidentą Reaganą, kad 
jis pažeidė SALT 2 šutantį pranešdamas, 
kad Amerika ruošias“! dislokuoti naujas 
MX raketas. Bet min. pirmininkė M. That 
cher paneigė, kad sutartis yra pažeidžia
ma. Amerika tik nori modernizuoti savo 
strateginius branduolinius ginklus.

M. Tlhather pasakė parlamente, jog ji 
pastebėjo J. Andropovo pareiškimą Mask
voje, kad niekas neturėtų laukti Sov. Są
jungos vienašališko nusiginklavimo. „Jie 
nėra tokie naivūs“, — pasakė ji, — ir opo
zicija turėtų atkreipti į tai dėmesį.

■M. Foot paklausė, ar JAV vyriausybė 
pasitarė su Britanijja prieš darydama tą 
svarbų sprendimą. Į tai M. Thatcher at
sakė, jog JAV turi pilną teisę imtis žygių 
modernizuojant savo strateginius branduo 
linlus ginklus. Reikia atsiminti, kad prez. 
Reaganas prieš kurį laiką buvo padaręs 
pasiūlymus dėl nusiginklavimo. Atsakymo 
iš Sov. Sąjungos dar tebelaukiama.

M. Foot pasakė, kad tas yra labiausiai 
grėsmingas dalykas pasaulyje. Todėl jis no 
ri žinoti, ką Britanijos vyriausybė yra pa
sakiusi prez. Reaganui. Ar buvo tuo klau
simų pasitarimai?

M. Thacher atsakė: „Tai ne mums yra 
nurodinėti, ką JAV turi daryti“. Toliau 
jis pasakė: „Mes turime pripažinti, kad jų 
strateginiai branduoliniai ginklai yra Eu
ropos laisvės galutinis laidas. Mes esame 
(įsitikinę, kad mes turime derėtis Iš stip
rių pozicijų. Jūs eitumėt į derybas iš silp
nybės“.

LENKAI D IRO NUOLAIDAS
L. VVALĘSA PAS ARKV. GLEMPĄ

Lapkričio 20 d. Lenkijos Solidarumo ly
deris Lech Walęsa, kun. H. Jankauskio ir 
teisinio patarėjo lydimas, buvo nuvykęs 
į Lenkijos katalikų Bažnyčios primo arki 
vyskupo J. Glempo būstinę Varduvoje. Po 
pasikalbėjimo su primų, nei L. Walęsa, nei 
dvasiškija nedavė jokių žinių spaudai, kas 
buvo diskutuojama. Pasikalbėjimas truko 
dvi valandas.

Varšuvoje, prie teisinio patarėjo buto 
buvo susirinkusi nedidelė grupė žmonių ir 
užsienio žurnalistų, kurie prašė Lechą Wa 
■lęsą išvažiuojantį atgal į Gdanską, pasa
kyti keletą žodžių. Bet Lech Walęsa, iš
kėlęs kumščius, tepasakė: „Gerai, bet bus 
dar geriau,“.

Grįžęs i Gdanską, sekmadienį L. Wale
sa apvylė savo gerbėjus nenuėjęs į dides
nę bažnyčią prie laivų statyklos, kur jo 
laukė daug (žmonių. Pasimelsti jis nuėjo į 
koplyčią, esančią arčiau jo namų.

Iš to daroma išvada, kad Lenkijos kata
likų Bažnyčios suoksnlai patarė L. Walę- 
sai bent mėnesį susilaikyti nuo veiksmų, 
dėl kurių valdžia galėtų jį vėl izoliuoti.

MIRĖ LENKUOS DISIDENTĖ
Lenkijos kalinamo disidento J. Kuronio 

žmona, Gražina Kuron mirė ligoninėje, 
kur ji buvo gydoma nuo plaučių ligos. Ve
lionė buvo 42 metų amžiaus ir rėmė savo 
vyro disidentų grupę KOR. Už tai ji buvo 
internuota, po to kai buvo paskelbtas ka
ro stovis, bet dėl pablogėjusios sveikatos 
gegužės mėnesį paleista. Nuo to laiko ji 

buvo ligoninėje, bet buvo išėjusi kelioms 
valandoms rugpjūčio 22 d. dalyvauti Ku
ronio tėvo laidotuvėse.

Lenkijos valdžia išleido Jaceką Kuronį 
šešioms dienoms dalyvauti žmonos laido
tuvėse.

SARGYBINIS PAGROBĖ SAVO 
LĖKTUVĄ

Ginkluotas sargybinis, skridęs Lenkijos 
keleiviniu lėktuvu tarp Wroclawo ir Var
šuvos, privertė pilotą skristi į Vakarų Ber 
lyną ir nusileisti Tempelhofo aerodrome.

Lėktuvui nusileidus, kiti du lenkų sar- 
gyviniai susišaudė su iššokusiu ir jį su
žeidė. Prieš išleidžiant lėktuvą į Varšuvą, 
amerikiečiai pamaitino visus keleivius (jų 
buvo 31) ir lenkų sargybinius ir apklausi
nėje juos. Vienas bus teisiamas už lėktu
vo pagrobimą.

NUTEISTAS įSOLIDARUMO 
AKTYVISTAS

Lapkričio 24 d. Lenkijos pogrindžio So
lidarumo veikėjas Wladyslaw Frasyniuk 
buvo nuteistas 6 metams kalėjimo ir jam 
atimtas keturiems metams pilietinės tei
sės. Jis neturi teisės apeliuoti.

28 m. amžiaus mechanikas iš Wroslawo, 
W. Frasyniukas buvo vienas iš penkių ak
tyvistų, kurie įsteigė pogrindžio Solidaru
mo tinklą, kai praeitais metais gruodžio 
mėn. buvo paskelbtas karo stovis. Antras 
steigėjas buvo Z. Romaszewski, kuris taip 
pat yra suimtas.

Jie abu agitavo už generalinį streiką, 
bet milicijai suėmus Z. Romaszewskjį rug
pjūčio 31 d. ir W. Frasyniuką — spalio 
5 d., streikas buvo sukliudytas.

Prokuroras reikalavo W. Frasyniukui 10 
metų kalėjimo už streiką Ir demonstracijų 
organizavimą bei nelegalios literatūros 
platinimą. Bet kaltinamojo advokatas aiš
kino, kad Frasyniukas ištikrųjų ragino 
žmones laikytis santūriau. Beto tokios de
monstracijos, kaip Wroclawe, kur buvo 
susidūrimai su milicija, būtų įvykusios ir 
be kaltinamojo įsikišimo.

Trijų teisėjų teismas, atsižvelgdamas į 
visas aplinkybes, nuteisė W. Frasyniuką 
labai griežta bausme.

RUSAI DAR GALVOJA
KAS BUS SOV. SĄJUNGOS 

PREZIDENTU ?
Sov. Sąjungos Aukščiausioji Taryba, po

sėdžiaujanti Maskvoje, liepos 23 d. vien
balsiai išrinko kom. partijos generalinį sek 
retorių Jurijų Andropovą Tarybos prezi
diumo nariu.

Pagal konstitucijos 120 straispnį. Aukš
čiausios Tarybos prezidiumas yra išrenka
mas iš deputatų ir susideda iš pirmininko, 
pirmo vlėe-pirmininko, 15-kos vice-pirmi 
mininkų (po vieną iš kiekvienos sąjungi
nės respublikos, sekretoriaus ir 21 nario.

Aukščiausioji Taryba, išsirinkusi J. And 
ropovą prezidiumo nariu ir priėmusi meti
nius pranešimus, lapkričio 24 d. baigė sa
vo sesiją. Dabar prezidiumas turės išrink
ti prezidiumo pirmininką, t.y. valstybės 
prezidentą.

Paskutinę sesijos dieną buvo pranešta, 
kad staiga mirė kitas Aukščiausios Tary
bos prezidiumo narys, prezidiumo sekre
torius Michailas Georghadze. Jis buvo 70 
metų amžiaus ir toje vietoje buvo nuo 
1957 m.

Dabar prezidiumo pirmininku ir sekreto 
riu išrinkti turės susirinkti visas prezidiu
mas, 38 asmenys.

Lapkričio 24 dienos posėdyje Aukščiau
sioji Taryba patvirtino naujausį politinio 
biuro narį, Geidarą Alijevą, ministrų ta
rybos pirmininko pirmuoju pavaduotoju.

ANDROPOVO DRAUGAS IŠRINKTAS 
POLITBIURO NARIU

Lapkričio 22 d. Sovietų kom. partijos 
centro komitetas išrinko Geidarą Alėjavą 
politbiuro nariu, vieton pasitraukusio 
dėl silpnos sveikatos Andriejaus Kirilen
kos.

Geidaras Alėjavas yra 59 m. amžiaus 
KGB pareigūnas, nuo 1969 metų buvęs 
Azerbaidžano respublikos pirmuoju parti
jos sekretorium. Paskutiniu laiku jis pa
sižymėjo kovoje su kišininkavimu savo 
respublikoje.

PATAISYTA SOVIETŲ 
ENCIKLOPEDIJA

Reuterio telegramų agentūra pranešė iš 
Maskvos, kad Sovietų ensiklopedijos nau
joje laidoje, kuil tik dabar išėjo ir spau
dos, Stalino masiniaį „valymąi“i yra visiš
kai nepaminėti. i

Prie to reikėtų pridurti, kad Lietuvos 
komunistinėje spaudoje, kai minimi Stali
no laikais sušaudyti liet, komunistai (Z. 
Angarietis, J. Smuškevičius, V. Putna, R. 
Pileris, K. Matulaitytė ir kt.), dabar nu
tylima, kad jie „žuvo asmenybės kulto są
lygomis“. Sakoma, kad „tragiškai mirė“.

Iš LKB Kronikos Nr 54
SOVIETINĖJE MOKYKLOJE

Lucke (Telšių raj.). 1982 m. kovo 4 d. 
Luokės vid. mokyklos direktoriaus pav 
TENDZIAGOLSKIENĖ viešai prieš visą 
klasę grasino mokiniui LEŠČIAUSKUI už 
bažnyčios lankymą sumažinti elgesio pa
žymį. Vasario mėn. pabaigoje mokyklos 
direktorius LIMANTAS, išsikvietęs pen
kis anūkus KIKILUS auginančią močiutę, 
pagrasino: „Jeigu anūkai ir toliau' eis i 
bažnyčią ir sukinėsis apie altorių, jie bus 
atimti ir perduoti auklėti valstybei“.

š.m. blandžio 12 d. istorijos mokyt. M LT 
KUVTENĖ klausinėjo mokinius, kas buvo, 
iš mokinių bažnyčioje ir reikalavo išduoti, 
ką kalbėjo kunigas.

Mokyt. SKRIABIENĖ prieš visą klasę 
klasę išjuokia mokinius, lankančius bažny 
čią. Ji ypač fanatiškai jų neapkenčia.

•••
Viešvėnai (Telšių ra.). 1982 m. kovo 7 

d. Viešvėnų aštuometėje mokykloje, tėvų 
ir mokytojų susirinkimas buvo specialiai1 
daromas tą pačią valandą, kai bažnyčioje 
vyko rekolekcijos. Susirinkimo metu direk 
tore STANCELIENĖ kalbėjo: „Tikėjimas 
skatina žmogų veidmainiauti, štai nė vie
nas mokinys, lankantis bažnyčią, pas mus 
to neišdrįsta prisilpažinti! Na, mokiniai, 
kas iš jūsų eina bažnyčion!?“ Staiga atsi
stojo mok. PRONSKUS. Direktorė, pame
tusi lygsvarą, pradėjo grasinti mokiniui: 
„Tau sumažinamas elgesio pažymys!“ 
Auklėtoja bandė berniuką ginti: „Direk
tore, jis vienas mano geriausių mokinių!“ 
— „Nesvaibu! Sumažinti pažymį!“, — ne
nusileido direktorė STANCELIENĖ, Ir 
taip elgesio pažymiai sumažinti gerai be
simokantiems mokiniams: VII kl. mok. 
Antanui PROSKUI, jo broliui STASIUI, 
VI kl. mok., sesutei Marytei IV kl. mok.; 
VI kl. mok. Daivai KONčIŪTEI, III kl. 
mok. Elenai LUKAUSKAITĖI.

Tryškiai (Telšių raj.). 19821 m. balan
džio 13 d. Tryškių vid. m-lps mokyt. Sta
sė ŽUKAUSKIENĖ VII klasėje pradėjo
persekiojimo akciją prieš tįkiųčius moki
nius. Ypač nuo jos kenčia tię, kųriĮe paiar-
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ESTAI NORI LIKTI ESTAIS
Neseniai Britų „The Guardian“ dien

raštis atspausdino Talino senamiesčio nuo 
trauką ir savo korespondento D. Fields, 
kuris ten lankėsi, kelionės aprašymą.

Čia jo svarbesnieji įspūdžiai:
— Jautrus keliauninkas, lankydamas Ta 

liną, pajunta gailestį. Čia, neilgai gyvenu
si demokratinė Estijos respublika, Stalino 
tapo sutriuškinta ir vėliau, po nacių val
dymo pertraukos, dar daugiau jos gyven
tojų buvo pasmerkti kalėti, ar šaltom lai
vų kelionėm išvežti į tremtį. Vienu ap
skaičiavimu, nuo 1940 metų iki 1949, kai 
vyko kolektyvizacija, dingo trečdalis estų 
tautos.

Iki šių dienų estai vis dar išliko vaka
rietiški, bet jų skaičius respublikoje, nuo 
88 procentų prieš karą, dabar sumažėjo 
iki 64. Jie juokiasi iš tų oficialiųjų pareiš
kimų, kuriuose teigiama, kad rusų ir kito
kių tarybinių piliečių antplūdis Estijon 
yra sustabdytas.

„Pirmoje eilėje aprūpindama butais atė
jūnus, valdžia greitina rusifikacijos pro
cesą“, skundėsi vienas estų jaunuolis. 
„(Prieš 1(0 metų Taline dar buvo 70 pro
centų estų, o dar už vienos dekados bus 
70 procentų rusų“.

Savo tarpe estai neslepia pagiežos ru
sams. Iš tikrųjų būtų labai neprotinga, jei
gu 924.000 estų, didumo atžvilgiu 22-ji tau 
tybė 270 milijonų sovietų vandenyne, su
darytų pogrindžio armiją ir beviltiškai ko
votų.

Tačiau jie vistiek išlaiko savo tautinę 
savigarbą. Jie patvirtino tuos Vakaruose 
esančiųjų emigrantų pranešimus apie 
1980 m. rudenį įvykusius protestus, bet tie 
pranešimai iš dalies buvo kiek išpūsti. 
Tiesa, įvyko studentų ir mokinių demonts 
tracijos,. buvo iškeltos nepriklausomos Es
tijos mėlyna - juoda - balta vėliavos, lai 
ke koncertų ir krepšinio rungtynių įvyko 
tautinio entuziazmo pasireiškimai, chorų 
festivalio ir universiteto sukakties minėji
mo pabaigoje pasigirdo patriotinės dai
nos, bet nepavyko bandymas kas mėnesį 
po pusvalandį streikuoti.

Apie 40 estų sąžinės kalinių, sieloda- 
mlesi tautos ir jos kultūris žlugdymu, ken 
čia sovietų kalėjimuose. ,a, s

Kai kurių būtiniausių reikmenų truiz
mas nacionalizmą dar labiau skatina. Atei 
tis dar parodys, kaip sovietai po Brežnevo 
toleruos tą lengvos formos lenkiškojo yi- 
ruso pasireiškimą toj teritorijoj, kurią jie 
taip “įžūliai užgrobė.

Nekreipiant dėmesio į tas mėsai gauti 
eiles, Talino miestas yra žavus. Tačiau, at

nauja šv. Mišioms, pvz„ mok. Algirdas. 
URNIKIS ir Juozas MANEIK1S. Mokytoja 
juos vadina tamsuoliais, klebono SIRTAU 
TO padlaižiais, pusgalviais ir t.t. Be to, 
susistačius klasėje mokinius, buvusius per 
Velykas bažnyčioje, jų akyse išjuokia ti
kėjimą, bažnyčią ir kunigus. Mokyt. Stasė 
ŽUKAUSKIENĖ yra laikoma rajone ge
riausia ateiste, spausdinančia periodikoje 
daug ateistinių straipsnių, kuriuose nuo
lat tvirtina, kad ateistai niekada nevarto
ja prievartos prieš tikinčiuosius ir kad tai 
yra neleistina.

VI kl. auklėtoje mokyt. Bronė KASPA
RAVIČIENĖ taip pat persekioja mokinius, 
einančius į bažnyčią. JI šaukia juos po 
vieną į mokytojų kambartį ir gąsdina, kad 
jie bus pašalinti iš mokyklos ir niekur ne
įstos; juos išjuokia prieš visą klasę ir vi
saip “IŠ jų tyčiojasi. Jos aukomis yra mo
kiniai: Antanas ir Robertas LYBIKAI, Al
girdas TERMINAS ir kt. (Mokyt. B. KAS
PARAVIČIENĖ išdrįsta barti net tėvus, 
kam jie leidžia vaikus į bažnyčią, tvirtin
dama, jog tikintiems valkams nebus vie
tos mokykloje.

Prienai. 1982 m. gegužės 18 d. Prienų 
II-os vid. m-klos Xb kl. mok. Violetą KA- 
ČERGIŪTĘ iškvietė j direktoriaus kabi
netą. čia jos laukė saugumietis GUDAI
TIS. Čekistas mergaitę kaltino, kad ji ra
šiusi kaliniams kalėdinius sveikinimus. 
Betardant saugumietis GUDAITIS prasi
tarė, kad visi laiškai praeina per jų ran
kas.

Gegužės 25 d. vėl tas pats saugumietis, 
tardydamas Violetą, jai parodė Prienų 
jaunimo rašytą kalėdinį sveikinimą kali
niams.

PABĖGU SOVIETŲ ANKLIAKASYS
Angliakasys, pabėgęs iš Sovietų anglių 
kasyklos Špicbergeno saloje, paprašė poli
tinio [prieglobsčio Norvegijoje. Jis pabėgo 
tuo laiku, kai turėjo skristi atgal <į Sov. 

| Sąjungą.

rodo, kad po gotikos bokštais, stačiais čer 
pių stogais ir viduramžių tvirtovių sie
nom kunkuliuoja nepasitenkinimo katilas.

Kažkokiais sumaniais būdais, dauguma 
miesto moderniosios architektūros ir sfculp 
tūros išvengė to paplitusio Sąjungoj socia
listinio realizmo, pvz., kad ir Leningrado 
priemiesčiuose. Talinas turi panašumo į 
kadaise buvusį gyvą Vyborgo miestą, ku
rį suomiai užleido Rusijai,

Vaizdingasis senas miestas, kuriam res
tauravimo pradžiai valdžia sakosi Išleido 
vienuolika milijonų, beveik turi prieš ka
rinį stovį buvusią Gdansko aplinką. Pro 
atdarus konservatorijos langus girdėtis 
solistų repeticijos ir piano garsai. Apie 
7.500 žmonių apgyvendinti šiame elegan
tiškame rajone. Daug jų stovi eilėse, kaną 
rial laukdami įeiti į mažus restoranus, 
įtaisytus senuosiuose pastatuose.

Senojo miesto malonumai suteikia atsi
kvėpimą nuo tų pilkų komunistų partijos 
parengimų ir paradų gegužės pirmosios Ir 
revoliucijos švenčių progom, sutelkiant 
mases žmonių, tikrinant jų dalyvavimą ir 
pašalinant iš universiteto studentų, kurie 
to vengia.

Sovietinės tvarkos prižiūrėtojas, parti
jos sekretorius ponas Karlas Varno, visų 
nekenčiamas. Jis prisiėmė estišką pavar
dę, norėdamas nuslėpti savo rusiškąją kil 
mę, bet negali gerai išmokti nuostabios 
estų kalbos.

Lenino išmintį apie “įvairių tautybių 
aspiracijų patenkinimą, pasakytą 1922 m. 
„Manchester Guardian“ korespondentui 
ir įamžintą oficialioj programoj apie Es
tiją, reikia laikyti tuščiažodžiavimu.

Tačiau ir partija dabar nedrįstų panai
kinti jau. įsigyvenusiu kai kurių tautinių 
parengimų, pvz., kaip Talino chorų festi
valį.

Nepriklausomos Estijos buvusioj šv. 
Sosto ambasadoj, dabar įsitaisė „Novosti“ 
spaudos agentūra. Freskų angeliukai ma
loniai žvelgia, kai estų - rusiškos kilmės 
korespondentas parenka tinkamas spaudai 
žinias.

Knygų Ir laikraščių pasirinkimas rodo, 
kiek sovietiniams piliečiams leidžiama ži
noti apie Vakarus. Kaip ir kitose sovietų 
pasienio miestų stotyse, Talino muitinėj 
tikrinami visi spaudiniai, ne tik įvažiuo
jančiųjų, bet ir išvažiuojančiųjų keleivių. 
Visgi Talino knygynai atrodo geriau už 
Lėningrado: Pengvino modernūs klasikai 
ir kai kurie britų knygų pavadinimai ma
tosi šalia daugumos ortodoksinių brošiū
rų.

PASAULYJE
— Kalbėdamas NATO parlamentarams 

Šiaurės Atlanto Asamblėjos susirinkime 
Londone, JAV senatorius Jacksonas pasiū
lė sudaryti Amerikiečių-sovietų konsultaci 
jos centrą, kuris papildytų jau 20 metų 
veikiančią Vašingtono-Maskvos vadina
mąją „karštąją Uniją“.

Kai tiek daug abiejose pusėse Išdėsty
ta branduolinių ginklų, vien tik NATO pa
jėgos V. Europoje turi jų 6.000, branduo
linis karas, kurio niekas nenori ir niekas 
nelaimėtų, per kokią nors klaidą gali stai
ga prasidėti; norint tai išvengti, negalima 
pasitikėti vien tik esrnąja dabartine „karš 
tąja linija".

— JAV valstybės sek. Schultzas, kalbė
damas Vašingtone laikraštininkams, pa
brėžė, kad Amerika yra pasirengusi tar
tis su nauju sovietų lyderiu ir vėl aiškin
tis tas problemas, kurias sovietai patys 
sukėlė.

— Kiniečių užsienio reikalų min. Huang 
Hua dalyvavimas Brežnevo laidotuvėse, 
Kremliuje buvo palankiai įvertintas. Pa
sikalbėjime su Andropovu nutarta tęsti 
pradėtąjį susitaikymo dialogą kad užbai
gus 20 metų tebesitęsiančius nesutarimus.

Gilįžęs iš laidotuvių, Huang Hua Pekine 
pareiškė, kad jis dabar yra "pakankamai 
optimistiškas“ dėl ateities santykių su 
Sovietų Sąjunga. Kitą dieną Hua buvo 
atleistas Iš pareigų.

— Maskvoj įvyko JAV-Sov. Sąjungos 
prekybos ir ekonominės tarybos “3 dienų 
pasitarimas. Nežiūrint žodinio susikirti
mo tarp amerikiečių ambasadoriaus Hart- 
mano ir Sov. Sąjungos amerikiečių reika
lų žinovo Arbatovo, sovietų prekybos pa
reigūnai pareiškė, jog per ateinantį dešimt 
mėtį amerikiečiai turės sovietų rinką sa
vo žemės ūkio mašinoms ir energijos įren
gimams.

— Angola ir Pietų Afrika pasikeitė be
laisviais: už 93 angdliečius, 3 sovietus ir 
1 kubietį iškeisti trys amerikiečiai, kurie 
dalyvavo krašto pilietiniame kare.

Septyni britai, vadinamieji „karo šu
nys“, kurie nuo 1976 metų vis dar kalina
mi Angoloje, taip pat turi vilties būti iš
keisti arba paleisti.

— Netoli Manchesterio, senelių namuo
se gyvenanti Mrs. Rigby atšventė savo 
109 gimtadienį. Skaitoma, kad ji šiuo me
tu yra seniausia moteris D. Britanijoje.

— 800 britų užsirašė emigruoti į Falk
land© salas. Ten trūksta kirpėjų, batsiuvių 
kepėjų, siuvėjų, eletrikų ir statybos dar
bininkų. Emigrantai bus specialios komi- 
sjos atrinkti, šiuo metu ten laikoma 4.000 
britų karių įgula.

— Va'lijos pogrindžio organizacijos „Va 
lų respublikos darbininkų armijos“ nariai 
susprogdino bombą Swansea mokesčių 
įstaigoj.

— Kinijos min. pirm. Zhao Ziyang ap
kaltino Vietnamą pasiruošimu pradėti ka
rinę akciją Tailando-Kampučijos pasieny 
Tuo pačiu jis pažadėjo Tailandu! kiniečių 
paramą, jeigu Vietnamas pradėtų karą.

— Britų NALGO profsąj'jungos Bradfor- 
do skyrius nutarė pasiųsti siuntinį ir pa
sveikinimą Gogolinskio šeimai Lenkijoje. 
Kazimierz Gogolinski už veiklą Solidaru
me nubaustas metus kalėti.

— Praėjusią savaitę tūkstančiai Nea
polio gyventojų dalyvavo mirusio Achilo 
Lauro laidotuvėse. Populiarusis Lauro pa
sižymėjo savo labdaros darbais. Neapoly 
jis buvo vadinamas „Komendantu“. Tur
tingas laivų savininkas, per ilgą 95 metų 
gyvenimą turėjo daug pareigų: buvo mies 
to burmistru, laikraščio leidėju ir kelių 
partijų parlemento atstovu.

— Kolumbijos kongresas patvirtino am
nesties įstatymą. Apie 4.000 kairiųjų par
tizanų galės ta amnestija pasinaudoti. 
Žinomiems žudikams-ir žmonių grėbikams 
amnestija netaikoma.

— Nuo sausio 1 d. Lenkijoje bus padvi
gubintos traukinių ir autobusų bilietų kai 
nos. Nuo šių metų pradžios, maisto, apšil
dymo ir kitokių būtiniausių reikmenų kai
nos pakilo 300 procentų.

— Subankrutavusios britų Laker oro 
linijos savininkas Sir Freddie Laker pra
dėjo pardavinėti naujai išrastą magnetinį 
galvosūkio žaidimą — „Laker kubą".

Pirmasis bandomasis vėjo jėgos elektros 
generatorius pradėjo veikti Vahjoje.

— Nuo lapkričio 18 d. grįžtantiems iš 
kontinento britams uždrausta įsivežti be 
muito daugiau kaip 75 paintus (apie 42 
litrus) alaus. Prancūzijos krautuvėse alus 
parduodamas po 3 frankus už litrą, taigi 
už vieną britų svarą galimą (ten nusipirk
ti 4 litrus alaus. Iš Prancūzijos į D. Bri
taniją be muito galima įsivežti prekių už 
120 svarų, o kadangi alus neįeina į apri
botų alkoholinių gėrimų sąrašą, tai atsira
do vaizbūnų, kurie pradėjjo uždarbiauti.

— Skaičiuojama, kad Izraelio infliaci
ja tuoj pasieks 138 procentus — aukščiau
sia krašto Istorijoj.

1



s EUROPOS LUiTUVIS 1982 m. lapkričio 26 d. Nr. 45 (1634)

Juozui Audėnui mirus Arkiv. Jurgio Matulaičio Tomo Venclovos vizitas
Spalio 10 d. New Yorke mirė, pasiekęs 

84 m. amžių, vienas žymiausiųjų Lietuvos 
politinių veikėjų, ekonomistas Juozas Au
dėnas.

Gimęs 1898 m. rugsėjo 25 d. Rumpišikė- 
nų km., Pandėlio vis., Rokiškio apskr., be
žemio ūkininko šeimoje, Juozas Audickas- 
Audėnas pradžios mokyklą lankė keliose 
vietose, kur tuo laiku jo tėvams teko kil
notis nuomuojant žemę. Pirmajam pasau
liniam karui baigiantis, Juozo Audėno gy
venamoje apylinkėje Papilio — Biržų ra
jone 1919 m. pradžioje vyrai pradėjo or
ganizuotis į karinius dalinius kovai prieš 
■bolševikų gaujas. Juozas buvo vienas pir
mųjų, stojusių į tokį datoj prie Papilio 
komendantūros. Kai okupacinė raudonoji 
armija buvo išvaryta iŠ Papilės apylinkių, 
Juozas Audėnas įstojo į Pašto, telegrafo 
ir telefono kursus Kaune, kuriuos baigęs 
nuo 1920 m pradžios buvo paskirtas Pa
nevėžio pašto įstaigon. Dar padirbėjęs Bir 
žuose, 1920 m. rugsėjo 16 pasisiūlė naujo
ku kariuomenėn ir buvo paskirtas Mažei
kių stoties komendantūron. 1921 m. rude
ni, jau tarnaujant Kaune, Juozas Audėnas 
pradėjo vakarais lankyti Mokytojų Profe
sinės Sąjungas Suaugusiųjų gimnaziją, 
kurią baigęs įstojo į Lietuvos universiteto 
teisių fakulteto ekonominį skyrių.

Studijuodamas Juozas Audėnas apsis
prendė politiškai ir įsijungė į Studentų 
„Varpo“ draugiją; 1926-28 m. buvo tos 
d-jos pirmininku. Baigęs studijas 1931 m., 
įstojo ir į Lietuvos Valstiečių Liaudinin
kų Sąjungą. Nuo 1942 m. buvo tos sąjun
gos Centro Komiteto nariu, o nuo 1951 m. 
penkeius metus ■— pirmininku.

Pagal išsimokslinimą, 1930-36 m. jis dir
bo mokesčių inspektorium Kaune, 1936- 
39 m. — Kauno miesto savivaldybės fi
nansų skyriaus vedėju.

Paskutinėje nepriklausomos Lietuvos 
A. Merkio vyriausybėje J. Audėnas buvo 
žemės ūkio ministru, šiose pareigose bū
damas jis patyrė visos tautos tragediją, 
kurią jis aprašė knygoje „Paskutinis po
sėdis“ (New Yorke, 1966 m.). Netrukus jis 
pasijautė nesaugus sovietų okupuotoje tė
vynėje ir 1941 m. vasario mėn persikėlė 
Vokietijon.

Vokiečių okupacijos metu J. Audėnas 
gitįžo .į Lietuvą ir vėl įsijungė į kraSto ūkio 
darbą. Dirbo Lietūkyjje. Tuo pat laiku 
Lietuvos politiniai veikėjai pradėjo pla
nuoti nepriklausomos valstybės atstaty
mą. Sutarta sudaryti naują politinį pog
rindžio centrą, į kurį įeitų po vieną atsto
vą nuo visų liet, partijų, turėjusių savo 
atstovus demokratiniuose Lietuvos seimuo 
se, ir po vieną atstovą nuo aktyviai besi
reiškiančių kovos organizacijų prieš oku
pantą.

J. Audėnas rašė („Tėvynės sargas, Nr.
2, 1982):

„Baigus susitarti ir gavus visų organi
zacijų pritarimą, 1943 m. lapkričio 25 d. 
pirmą kartą susirinko agr. Balio Gaidžiū- 
nc bute, Parodos gatvėje 9a, Kaune, devy
nių organizacijų atstovai. Jais buvo: prof. 
Antanas Tumėnas, krikščionių demokratų; 
prof. Steponas Kairys, socialdemokratų; 
dr. Adolfas Damušis, Lietuvių Fronto; agr. 
Balys Gaidžiūnas, tautininkų; Juozas Kati 
Mus (dabar V. Vaitiekūnas), darbo fede
racijos; Klemas Brunius, nacionalistų par
tijos; Jonas Deksnys, laisvės kovotojų; 
dr. Bronius Kazlauskas (dabar Kazlasj, 
vienybės sąjūdžio, ir Juozas Audėnas, val
stiečių liaudininkų. Tiktai pačiame posė
dyje paaiškėjo, kas ką atstovauja“.

Netrukus buvo sutarta organizaciją pa
vadinti „Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu". 1944 m. balandžio gale Gesta
pas susekė pogrindžio organizaciją ir di
džiąją dalį VLIKo narių suėmė.

J. Audėnui pavyko pasislėpti ir karo 
sąmyšyje atsidūrė Vokietijoje. 1946-48 m. 

Hanau stovykloje dirbo Lietuvių Tremti
nių Bendruomenėje, kaip centro komiteto 
vicepirmininkas. 1949 m. persikėlė į JAV, 
kur vėl įsijungė lietuvių veiklom

Ateinančiais metais VLIKas turės atžy
mėti savo veikios 40 metų sukaktį. Per tą 
laiką VLIKo pirmininkai daug kartų pa
sikeitė. Buvo Steponas Kairys, Mykolas 
Krupavičius, Antanas Trimakas, Vaclovas 
Sidzikauskas, visi jau mirę. Po to buvo 
J.J. Valiūnas, dabar K. Bobelis. Gi Juozas 
Audėnas per visus 39 metus buvo lyg de
šinioji VLIKo pirmininko ranka, daug me 
tų buvo vicepirmininku. 1964 m. pradžio
je, A. Trimakui mirus, J. Audėnas ėjo 
VLIKo pirmininko pareigas iki tų metų 
rugsėjo mėn. pabaigos, kada pirmininku 
buvo išrinktas V. Sidzikauskas.

Iš to matosi, kad Juozas Audėnas buvo 
vienintelis politinis veikėjas, kuris buvo 
VLIKo steigėju ir po to ilgiausiai jame 
dirbo. Jis buvo gerbiamas ir mylimas ne
tik tarp savo srovės žmonių, bet taip pat 
tarp visų lietuvių. Visi kas siekia Lietu
vai laisvės, liūdi jam mirus.

J. Audėnas yra parašęs daug straipsnių, 
kurie buvo atspausdinti liet, laikraščiuose, 
bei žurnaluose. Bene paskutinis jo straips 
nis „Prisiminimai apie Stasį Lūšį“ buvo 
atspausdintas “Tėvynės sarge“ (Nr. 2, 
1982 m.). Be to parašė knygas: „Verslo 
mokesčiai“ — 1933 m., „Twenty years 
Struggle for Freedom of Lithuania“ — 
1963 m., „Paskutinis posėdis“ — 1966 m., 
kitos paliko rankraščiuose. J.V.

NAUJOS KNYGOS
Konstantinas .Avižonis, RINKTINIAI 

RAŠTAI, III tomas. 570 psl. didelio forma 
to knygoje, kurią redagavo dr. Angelė Avi 
žonienė, yra istoriko prof. dr. K. Avižonio 
studijja iš Lietuvos istorijos XVII am
žiaus, Ir kai kurie kiti darbai.

Knygą išleido Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija Romoje, 1982 m. Įrišta į 
kietus viršelius. Kaina nepažymėta.

Užsakymus šiai knygai ir kitiems LKM 
Akademijos leidiniams siųsti šiuo adresu;

LKM Akademijos Reikalų Vedėjui,
Piazza della Pilotta 4,

001i87 ROMA, Italy.
Valė Mircinkonytė, TILTAS PER NERĮ, 

dviejų šeimų garbingam atminimui, apy
saka. 134 psl. Autorė yra Vilniuje gimusi 
lietuvaitė, baigusi Vytauto Didžiojo gim
naziją ir studijavusi Vilniaus universitete. 
Dabar gyvena Adelaidėje, Australijoje, ir 
ši apysaka yra jos gyvenimo neatskiriamo
ji dalis.

Atspausta „Draugo" spaustuvėje, Čika
goje, 1982 m.

Atsiųsta paminėti
KARYS, Nr. 7, 1982 m. rugpjūtis-rugsė- 

jis. Pasaulio Lietuvių karių — veteranų 
mėnesinis žurnalas. Red. Zigmas Raulinai 
ils. Leidžia LKVS Ramovės New Yorko 

skyrius. Brooklyn, N.Y., USA.
BRIDGES, Nr. 7, September, 1982. Lithu 

anian - American Newsletter. Leidžia JAV 
Liet. Bendruomenė, red. dr. Stasys Goš
tautas. Laikraštis skirtas angliškai kalban 
tiems lietuviams. Leidėjų adresas: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, 
USA.

Lietuvių dienos, 1982 m. spalis. Iliust
ruotas žurnalas lietuvių ir anglų kalbomis. 
Leidėjas A.F. Skirtus, Hollywood, USA.

Laiškai lietuviams, Nr. 9, 1982 m. spa
lis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai. Redaktorius J. 
Vaišnys, S.J., Chicago, IL, USA.

kelias 1 Šventuosius
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio, MIC, pa 

skelbimo šventuoju byla vėl pajudėjo į 
priekį. šv. Tėvas Jonas Paulius II iškil
mingai paskelbė, kad „yra aišku, jog Die
vo Tarnas Jurgis Matulaitis tikrai buvo 
įgyvendinęs heroiškame laipsnyje teologi
nes tikėjimo, vilties ir meilės dorybes tiek

žmonių, tiek Dievo atžvilgiu, taip pat kar- 
dinalines išminties, teisingumo, susivaldy
mo ir narsumo dorybes“.

1982 gegužės 11 dekretu tai buvo doku
mentuota, kartu trumpai aprašant įr jo 
gyvenimą. Čia suminėta, kad Jurgis Matu
laitis gimė 1871 balandžio 13 Luginės kai
me, kad 1891 buvo priimtas į Kielcų kuni
gų seminariją, kur turėjo pakeisti pavardę 
į „Matulewicz", kad 1898 lapkričio 20 bu
vo įšventintas kunigu. Aprašomos jo vi
sos studijos, suminint gautą teologijos dak 
taratą Friburgo universitete Šveicarijoje. 
Toliau kalbama apie jo mokomąjjį darbą 
Kielcų seminarijoje, Varšuvoje Švč. Jė
zaus Širdies seselių mokyklose ir nuo 1907 
Petrapilio akademijoje, kur dėstė sociolo
giją ir dogmatinę teologiją. 1909 padarė 
vienuoliškuosius įžadus, o 1911 buvo išrink 
tas marijonų vienuolijos generolu. 1918 
spalio 23 buvo paskirtas Vilniaus vyskupu, 
konsekruotas Kaune ir gruodžio 8 užėmė 
vyskupo sostą Vilniuje.

1925, sudarius Lenkijai konkordatą su 
Apaštalų Sostu, atsisakė Vilniaus vysku
pijos ir popiežiaus Pijaus XI buvo pakel
tas arkivyskupu ir paskirtas Lietuvos 
Apaštališkuoju Vizitatorium. Eidamas tas 
pareigas, įkūrė Lietuvos Bažnytinę Pro
vinciją. Mirė 1927 sausio 27, o 1934 kūnas 
buvo perkeltas į Marijampolę. 1953 prie 
Romos vikariato buvo sudarytas informa
cinis procesas, 1957-59 ištirti jo visi raštai, 
Galiausiai 1982 balandžio 2 popiežius Jo
nas Paulius II pavedė, kad būtų paskelb
tas Dievo Tarnu su herojiškomis dorybė
mis.

Reikia tikėtis, kad ir toliau eis sklan
džiai Jurgio Matulaičio šventumo byla.

B.L.
(Krivūlė)

Elta, Nr. 10, 1982 m. spalis. Liet, infor
macijos anglų kalba. Lithuanian National 
Foundation, Inc., Washington, USA.

Baltic News, Nr. 3, 1982 m. September. 
Quarterly Newsletter of the HELLP, pub
lished in Hobart, Australia.

Krivūlė, Nr. 2, 1982 m. spalis. Vak. Eu
ropos Lietuvių Sielovados leidžiamas žur
nalas. Redaguoja kun. B. Liuibinas Ir V. 
Natkevičius, V. Vokietija.

Londone
Atvykęs į PEN klubo suvažiavimą, lap- 

ričio 18-23 dienomis Londone viešėjo po
etas ir rašytojas Tomas Venclova. Ta pro

ga šeštadienį, lapkričio 20 d. jis susitiko 
Lietuvių Namuose su Londono lietuviais, 

kuriems papasakojo apie savo kelionės 
tikslą ir paskaitė savo kūrybos.

Tomas Venclova, atvykęs į Vakarus 
prieš 5 su viršum metų, Londone lankosi 
jau trečią kartą. Aplamai, per tą laiką jis 
yra aplankęs jau 31 valstybę, pradedant 
Europos valstybėmis ir baigiant tolimais 
kontinenetais, kaip Australija ir N. Zelan- 
rija. Pastoviai jis gyvena New Haven, 
JAV, kur dirba Yale universitete, dėstyda 
mas filologinius dalykas. Prieš kelis mė
nesius atvyko i'š Lietuvos jo žmona ir 9 
metų dukrelė Marytė, kurių laukė visus 
tuos ilgus metus.

PEN klubo konferencijose jis dalyvau
ja pakaitomis su rašytoju Algirdu Lands
bergiu, kuris čia lankėsi anksčiau šiais 
metais, atstovaudami lietuviams rašyto
jams. Šį kartą PEN klubo suvažiavime bu
vo svarstoma kaip padėti kalinamiems 
įvairiuose kraštuose rašytojams. Kartu su 
čekų rašytoju Ledereriu, T. Venclova kė
lė rašytojų kalinamų Sov, Sąjungoje klau 
Simą. Tokių yra gan daug.

Egzilų rašytojų žiniomis, Sov. Sąjun
goje yra kalinamas vienas latvių rašyto
jas, vienas estų, penki lietuviai, Ibemt 25 
ukrainiečiai, neskaitant armėnų, gruzinų, 
rusų ir kitų tautybių. Suvaživimas surašė 
atsišaukimą į naują Sov. Sąjungos kom. 
partijos gen. sekretorių J. Andropovą, 
prašant kalinamus rašytojus amnestuoti.

T. Venclova pažymėjo, kad Škotijos 
PEN klubas yra priėmęs V. Petkų savo 
organizacijos garbės narių. Todėl škotai 
taip pat rūpinasi jo išlaisvinimu.

Kalbėdamas apie lietuvių Helsinkio 
grupę, T. Venclova pasakė, kad Šiauliuose 
dar tebegyvena tos grupės vyriausia am
žintai narė Ona Lukauskaitė-Poškienė, 
nors ji ten nedaug ką gali nuveikti. Kiti 
grupės nariai daugumoje yra kalinami 
sovietų darbo stovyklose. Du yra mirę: 
kun. Garuckas savo mirtimi, o kun. Lau
rinavičius grečiausiai buvo nužudytas, pa
stumiant po sunkvežimiu.

T. Venclova susirinkusiems londonie- 
čiams, o tarp jų buvo atvažiavusių net ir 
iš Nottinighamo, paskaitė savo paties su
kurtos poezijos ir jo verstos poezijos iš 
kitų kalbų. Ta kūryba yra išleista Ameri
koje dviejomis knygomis. Be to jis yra 
išleidęs trečią knygą „Lietuva pasaulyje“, 
kurioje yra surinkti jo publicistiniai ra
šiniai.

Visi pobūvio dalyviai buvo labai paten
kinti, kad turėjo progos pasiklausyti įdo
maus pašnekesio ir pamatyti retą svečią.

J.V.

Vladas Šlaitas

Apoteoze gegutėms
šešiasdešimt tretieji metai.
Esu labiau pasenęs, 
negu turėčiau savo metuose būti pasenęs. 
Toks jau mano gyvenimas.
Bet dėl to mė kiek nenusimenu 
ir negalvoju liūdėti, 
nes gegutės irgi pasensta, 
ii savo senatvėje
jos kiaušinių daugiau į svetimą lizdą ne- 

bededa,
bet dėl to jos jttė kiek nenusimena (ir ne

liūdi,
nes liūdėti senatvėje
yra pats nclinksmiausias dalykas šiame 

pasaulyje.

Su lietuviais 
įįusaulįįge

MIRĖ MARIJA VARNIENĖ
Spalio 13 d. Čikagoje Tautinėse kapinė

se buvo palaidota pedagogė Marija Kurai- 
tytė-Varnienė sulaukusi 96 m. amžiaus. Ji 
palaidota šalia savo vyro dail. Adomo Var 
no.

Gimusi 1886 m. rugpjūčio 26 d., Bakai
čių dv., Girkalnio Vis., Raseinių apskr., 
Marija Kuraitytė 1904 m. baigė Petropav
lovsko gimnaziją ir 1906-08 m. studijavo 
pedagogiką Ženevos universitete. Vėliau 
mokytojavo Maskvos ir kitose mokyklose. 
Nuo 1917 m. buvo Voronežo gimnazijos 
bendrabučio vadove. 1918 m. grįžo į Vilnių 
ir 1919 m. susituokė su dail. Adomu Var
nu.

1930 m. baigė Montessori auklėjimo kur 
sus Romoje ir Kaune vedė karininkų vai
kų darželį. Vėliau turėjo savo vaikų darže 
lį, vedamą pagal Montessori sistemą. Nuo 
1949 m. apsigyveno Čikagoje. Bendradar
biavo spaudoje.

PAVYZDINGAS JUBILIJATAS
Hamiltone, Kanadoj, gyvenąs Bronius 

Milašius, kuriam pastaruoju laiku suka
ko 80 metų amžiaus, laibai prasmingai įam 
žino savo vardą. Sukakties proga jis di
delėmis sumomis parėmė lietuviškas insti
tucijas: Kanados Liet. Fondui paskyrė 900 
dol., Hamiltono AV parapijai — 500 dol., 
DLK Algirdo šaulių kuopai — 500 dol., ka 
i‘lų — veteranų sąjungai — 350 dol., Tau
tos Fondui — 100 dėl.

Kaip pažymi „Tėviškės Žiburiai“, Br. 
Maldžius yra paprastas darbo žmogus, bet 
nepaprastas lietuvis ir aukotojas. Pinigus 
jis uždirbo sunkiai dirbdamas.

BRAZILIJOJE NAUJA KOPLYČIA
Rugsėjo 26 d. Sao Paulo liet. Lituanicos 

sodyboje buvo pašventinta nauja koply
čia, talpinanti apie 250 maldininkų.

Koplyčios reikalams didžiausią auką da
vė dr. A. Milius. Prie koplyčios pastatymo 
prisidėjo kun. J. šėškevlčius, J. Tatarūnas, 
inž. J. Jodelis, A. Sliesoraitis, P. Šimonis 
ir kiti lietuviai.

MIRĖ J. KARPIS
Spalio 18 d. Toronte, Kanadoje, širdies 

priepuolio ištiktas mirė Jonas Karpis, vie 
nas iš ryškesnių visuomenės veikėjų Ka
nadoje.

Gimęs 1911 m. gegužės 4 d. Pasvalyje, 
J. Karpis buvo Lietuvoje baigęs gimnazi
ją ir V.D. universitete studijavo teisę. Po 
karo emigravęs 'į Kanadą, jis ten dirbo ke
liose organizacijose vadovaujantį darbą.

IŠKILESNI (AKTORIAI
„Court“ teatre, čkagoje, Ingrida Blekytė 

sėkmngai atliko vieną pagrindinių vaid
menų G.B. Shaw veikalo „You Never Can 
Tell* spektakliuose.

Toronto operoje pasirodė Vytautas Pau- 
lionis, kuris dainavo Daktaro vaidmenį S. 
Barbieri operoje „Vanessa“. „Toronto 
Star“ pažymėjo, kad jis gerai dainavęs.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 85

Šeimoj yra 1 senelis, 1 senelė, 2 tėvai, 
2 motinos, 4 vaikais, 3 anūkai, 1 brolis, 2 
seserys, 2 sūnūs, 2 dukterys, 1 uošvis, 1 
uo'švė ir 1 marti.

Taigi atrodytų, kad iš viso yra 23 žmo
nės. Tačiau i'š tikrųjų tėra tik 7.

Kas jie tokie?

Atsakymas Nr. 84
5-į 1'2 + '36 + 47 = 100.

F. Neveravičius

DIDYSIS SIMBOLIS
Iš praamžių gelmės, pro Tautos kilimą ir kri

timą išliko gyva ji — idėja. Gaivi, neišplėšiama iš 
širdžių ir galvų — būtina, kaip pats gyvybės instink
tas. Žavingąją jos romantiką, kai buvo ji tik svajose, 
džiaugsmą — tyrą ir didų, kai virto ji kūnu — at
jausi tikrai galėjo tas, kurs gimė vergijoje.

Pasaulis taškėsi krauju ir gaisrų dūmuos sken
dėjo.

Pasaulis nugarmėjo į chaoso prarajas.
Ir vis dėlto iš gaisro dūmų, iš griuvėsių, pro 

mirštančiųjų ir sužeistųjų riksmą prasiveržė tau
rus žmogaus šaukimas.

Dvasia atgijo tie, kurių širdis tetroško vieno 
— laisvės savo žemei.

Bet sakė mums kiti iš mūsų tarpo: nereikia 
mums jėgos, nes gina teisė mus, o kas kardu kovo
ja, tas nuo kardo ir žūsta.

Neišmanėliai, pamiršę tiesą, kad laisvės nie
kas nedovanoja, kad reikia ją krauju laimėti. Toksai 
praamžinas įstatymas, ir nebent amžiai jį pakeis.

Pamiršo jie ir tai, kad teisė gina tą, kurs gali 
ją paremti jėga. Taip buvo, taip yra, duok Dieve, 
kad taip nebūtų ateity.

Ir juokėsi iš mūsų svetimi, vaikais, neūžaugo
mis ir nesubrendėliais vadino.

Tačiau Tautos instinktas nugalėjo.
Taip gimė Lapkričio 23-čioji.
Idėja virto kūnu.
Ir štai iš Lietuvos kaimų ir miestų ir miestelių 

plaukia tie, kurių širdyse dega tyra meilė savo šaliai.
Ne kraujo trokšdami, ne pelno sau ieškodami, 

jie eina ir užrašo: Šėta, Alytus, Panevėžys ir Dau
guva, Radviliškis, Giedraičiai, Širvintai ir Klaipė- 
pėda...

Užrašo simbolius...
Jų neužtrins net amžiai, kaip neužtrynė Sau

lės, Žalgirio ar Vorkslos.
Taip kovose, laiduodama savajai šaliai laisvę, 

išaugo Lietuvos kariuomenė.
Sakytų kas: nepasineškit į didybę. Maži, silp

ni jūs buvot, nebūtumėt laimėję nieko, jei priešai 
jūsų nebūtų kovoję savo tarpe, jei būtų buvę stip
rūs.

Tegu ir taip. Tačiau pažvelkime į tuos, kurie 
turėję priešus tuos pačius, kaip mes, nesugebėjo jų 
atremti, nors skaičiumi ir jėga mus pranešė daug 
kartų.

Ne fizinė jėga čia lemia, bet dvasia ir nenu
maldomas troškimas laisvės.

Užėjo tie, krauju ir aukomis laimėti, laisvės 
metai, kada galėjom kurtis, augti ir statyti.

Drauge su mumis, su tautine mūsų sąmone, su 
mūs gerove ir kultūra, augo, plėtojosi ir statėsi mū
sų kariuomenė.

Ir rengėsi. Ne dykaduoniavo, ne paradams ji 
tarnavo, ir ne režimų užmačioms, kaip šaukė josios 
priešai. Sąžiningai ir dorai, tradicijų jaunų, tačiau 
garbingų įdvasinta, ji dirbo, rengėsi Tėvynę ginti.

Ne josios kaltė, kad likimas lėmė jai, ginklu 
neatsispyrus priešui, žlugti!

To kaltininkų, rasit, bus ir mūsų tarpe, tuo 
kalta gal materializmo ir oportunizmo dvasia, pa
vergusi ne vieną mūsų žmonių. Ne metas ieškoti da
bar kaltės ir kaltininkų. Istorija iškels tai ir išryš
kins. Ji tik viena įgalinta išspręsti.

Mes žinom tik, kad mūsų kariuomenės dvasia 
nėra žlugusi, kad ji tebegyva dabar miškuose Tė
vynės.

O ji pati, jos sąvoka, jos vizija širdyse lieps
noja kaip didis Simbolis.

Be jos, be tų žalsvai pilkų gretų, nebėra Lais
vosios Tėvynės.

Ir jeigu trokštam Ją laisvą išvysti, nešiokim 
širdyse tą didelį simbolį.

Jei norime tikrai atkurti Tėvynę iš griuvėsių 
— jau šiandien būkime jos kariai.

Karys yra ne vien tiktai tas, kuris kovos lauke 
ginklu kaujasi.

Dvasia ir josios žygiai lemia. Tik dvasios jė
gos idėją pagimdo ir ją įkūnija.

Vokietija, 1945 m.

— Daktare, man skauda dešinę koją...
— Nieko, tai senatvės pažymys.
— Bet mano kairė koja tokio pat am

žiaus.

Naujokų ėmimo komisijoj, pažiūrėjęs į 
silpnos sveikatos vyruką, daktaras kausia:

— Kas tave čia atsiuntė? Priedas? -

— Tas kareivis vertas aukščiausio ordi
no! Jis išgelbėjo kelis šimtus vyrų...

— Tai ką gis padarė?
— Nušovė pulko virėją!

•••
— Kas yra nuobodus žmogus?
— Tas, kuris kalba, kai tu nori, kad jis 

klausytų.

— Ar lėktuvai dažnai turi avarijas?
— Ne. Tik vieną kartą.

Aktualus anekdotas.
Susirinkę aukšti partiečiai kalba apie 

galimą drg. Brežnevo mirtį. Kaip reikėtų 
jį palaidoti? Leniną visa sovietų tauta ne
šė Iki kapo ir apverkė, Stalino tik partija 
liūdėjo, Chrulščiovo — tik jo artimieji, o 
kaip bus su Brežnevu? Vienas žydas pa
sisiūlė, kad laidotuvių parengimą patikė
tų jam, nes žydai esą žinomi savo organi
zaciniais gabumais ir visada randą ge- 
riausį sprendimą. Staiga pasigirdo pro
testo šauksmas: „Mūsų Visų mylimo drg. 
Brežnevo laidotuves negalima patikėti žy
dams. Prieš du tūkstančius metų jie vieną 

! palaidojo, bet tas trečią dieną vėl pri
sikėlė!“
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Baltijos kraštų kasdienybe
(iš V. Vokietijoj leidžiamo žurnalo „Mitteilungen aus baltischem Leben“. 

Nr. 3/115)
Pabaltijo tautos rodo didelį nepasiten

kinimą sovietų viešpatavimu, kuris išau
ga net iki gilios neapykantos. Vertimas 
rodyti apsimestiną palankumą valdžiai, 
pagrįstai bijant represijų, dar labiau didi
na šią neapykarutą. Prie to dar prisideda 
pusiau užslėpta, pusiau atvira panieka įsi
brovėliams, kurie kultūros ir ūkio srity
se nusileidžia Baltijos tautoms, bet rem
damiesi didelės masės ir karine jėgomis, 
stengiasi joms primesti visiškai svetimą 
gyvenimo ir ūkinę tvarką. Gyventojai ma
to ir supranta tą priespaudą, kuri, kaip 
rodo praktika, yra valdžios nepilnavertiš
kumo jausimo padiktuota, bet su kuria rei
kia taikstytis, norint išlikti sveikam ir gy
vam.

Iš neapykantos, baimės, apsimestinumo 
ir paniekos susidaro neįsivaizduojama, ma 
kabriška dvasinė atmosfera. Toks proble
mų ir baimės pasąmonėje užslėpimo susi
kaupimas, pagal vakarietiškas normas at
rodytų nebepakeliamu, bet dėka posityvios 
veikos — išsilygina. Gyventojai pasireiš
kia kultūrinėje, religinėje ir privačioje 
srityje, apie tai bus dar kalbama vėliau, 
kas padeda šiek tiek lengviau pakelti sve
timą režimą. Nors tai skamba paradoksiš
kai, bet mažos, kasdieniškos problemos ir 
trūkumai iššaukti sovietų režimo, turi net
gi teigiamą pusę: žmonės nėra išpaikinti 
ir žino kaip sau padėti. Dvasinius sunku
mus lengviau pakelia negu laisvosiuose 
Vakaruose, kur platūs visuomenės sluoks
niai, pirmoje eilėje jaunimas, išpaikinti 
pertekliaus ir neturėdami rimtų proble
mų, tampa agresyvūs ir nepatenkinti.

'Neapykanta dabartinei valdžiai turi skir
tingas priežastis. Tai lengvai galima ap
čiuopti senesniųjų žmonių tarpe, kurie 
jaunystę praleido laisvėje ir vėliau patyrė 
svetimos jėgos įsiveržimą. Kiekvienas iš 
jų prarado artimąjį, ar tai per badą ir 
šaltį tremtyje, ar ginkluoto pasipriešini
mo metu, arba buvo valdžios suruošto nai
kinimo bataliono nužudytas, ar tai kitu 
būdu buvo sovietų fiziškai sunaikintas. 
Daugelis iš jų pačių yra buvę baudžia
muosiuose lageriuose ir dar dabar tebe- 
kenčia nuo stalinistinio teroro padarytų fi 
žinių ir dvasinių suluošinimų. Kiek bebū
tų keista, bet kaip tik tie žmonės, daugiau
siai nukentėję nuo smurto, išoriniai ge
riausiai išlaiko dvasinę pusiausvyrą. Iš 
patirties Ir turėtų nuoskaudų jie tapo, pa
lyginti, gan atsargūs.

Dar aiškiau savo nepasitenkinimą so
vietiniu rusų režimu rodo vidurinioji kar
ta. Bet, palyginus, ir jie elgiasi gan atsar
giai, paslėpdami savo jausmus ir įsitikini
mus po dirbtino lojalumo režimui skraiste, 
išskyrus kai kurias aštrias pastabas rusų 
bei valstybės ir partijos vadovų adresu. 
Na, o kas liečia įstatymų „apėjimą“, 
siekiant kai kurių mažų privilegijų 
sau ir savo draugams, tai nedidelė 
nuodėmė, praktikuojama ir pačioje 
Rusijoje, todėl vargu ar tai būtų 
galima pavadinti „antitarybiškumu“. Vi
durinė karta yra labai gerai išprususi 
politikos srityje. Ji yra išaugusi sovietinio 
režimo sąlygomis ir dar papildomai perė
musi politinį senesniosios kartos patyrimą. 
Tuo labiau tenka stebėtis, kad kaip tik 
vidurinė karta pastaraisiais metais vis 
ryškiau parodo ką jie galvoja apie soviet! 
nį režimą ir įsibrovėlius rusus. Tie protes
tai vykdomi užslėpta forma, stengiantis 
neprasilenkti su partijos oficialia linija, 
pvz. kaip pasiūlymai pagerinti darbo są
lygas, o taip pat materialinę ir socialinę 
padėti ir t.t. Pastaruoju metu vis dažniau 
protestuojama ir atvira forma, pilnai su
vokianti galimas pasekmes ir represijas, 
kurios seks po to.

Taip pat priešiškai nusiteikusi prieš so
vietinį režimą yra ir jaunesnioji karta, 
nors ji jau yna trečioji mokyklinio am
žiaus karta, išaugusi sovietų okupacijos 
metais. Ji netgi ypač aiškiai rodo savo ne
pasitenkinimą, kadangi jie neturi to at
sargos ir baimės jausmo, kuris būdingas 
suaugusiems. Senesni žmonės geriau su
prastų tokią neatsargią jaunimo elgseną, 
jeigu jie paskaičiuotų, kad šiuolaikinis 
jaunimas nuo stalinistinio teroro laikų 
yra taip pat toli, kaip 20-jų metų jauni
mas nuo amžiaus pradžios. Jie yra girdė
ję apie stalinistinio laikotarpio baisumus, 
bet nenujaučia, kad tai juos liestų. Kad 
jajunimas, nežiūrint intensyvaus auklėji
mo sovietine dvasia, nekenčia režimo, pri 
klauso nuo daugelio priežasčių. Dvi ryš
kiausios iš jų būtų sekančios: įsibrovėlių 
rusų netoleravimas ir gilus įsitikinimas 
režimo nesugebėjimu išspręsti gyvybiškai 
svarbius klausimus. Vyresnieji, nors ir 
labai atsargiai, taip pat stengiasi sustiprin 
ti jaunimo nepasitenkinimą režimu, bet 
didesne dalimi tai pačio jaunimo kritiško 
stebėjimo išdava. Toks jaunimo pasiprie
šinimas režimui paneigia plačiai pasklidu
sią nuomonę, kad jaunuolius galima išauk 
lėti bet kuria norima linkme ir dvasia bei 
indoktrinuoti juos į bet kurią norimą po
litinę sistemą. Savarankiško protavimo jė
ga yra tokia didelė, kad ji, nors kiek pavė
luotai ir aplinkiniais keliais, visuomet nu 
gali. Nepriklausomybės laikai, o taip pat 
gyvenimas Vakaruose, nors ir su kai ku
riais trūkumais, kurie pasitaikė anksčiau 
ir dabar, palyginus su senatvišku sovietų 
sistemos nepaslankumu, atrodo gan palan 

kloję šviesoje. Vyresnieji perduoda ir gy
vai diskutuoja su jaunimu apie nepriklau
somybės laikus Baltijos kraštuose. Ir Bal
tijos kraštuose yra kai kurie nesutarimai 
tarp generacijų, bet palyginus su perdėtai 
intelektualinėmis diskusijomis ir komen
tarais bei piktomis rietenomis laisvajame 
Pasaulyje, jie atrodo visai nereikšmingi. 
Sovietų okupacijos metais tarp senų ir 
jaunų žmonių nėra ryškesnių nuomonių 
skirtumų, liečiančių pagrindinius gyveni
mo klausimus. Svarbiausia1, visi vieningai 
rodo pasyvų pasipriešinimą primestam re
žimui. Prislegiantis ir autoritarinį svetim
šalių viešpatavimą lydlįs reiškinys, yra 
dviveidiškumas. Dviveidiškumas būtų gan 
paprastas, jeigu tik reikėtų sistemą girti, 
įsakymus išpildyti, su rusų emigrantais 
draugiškai elgtis ir bendrai sovietams pa
klusti. Dviveidiškumas tampa sudėtinges
niu kai reikia taip pat įtikti ir tautiškai 
nusiteikusiai gyventojų daugumai. Kas 
perdaug uoliai stengiasi įtikti sovietams, 
gali patekti į kolegų ir kaimynų nemalo
nę. Iš tokio balansavimo tarp diametraliai 
priešingų pozicijų susidaro ir dviguba, vi
diniai prieštaringa elgsena, kuri, žiūrint 
iš Vakarų taško, sunkiai suprantama ir 
nuostabą kelianti, bet tenykštėmis sąly
gomis yra visai natūralus reiškinys.

Ryšium su sovietų viešpatavimu yra 
susijęs dar vienas svarbus reiškinys — 
kolonializavimas rusų emigrantų pagalba. 
Čia kaip tik ir pasireiškia esminis skirtu
mas tarp Pabalitijos respublikų ir šalių — 
satelitų, kurios taip pat yra po Maskvos 
diktatu, bet kuriose beveik nėra rusų. Bal 
“Įjos kraštuose daugelį aukštesnių postų 
pirmumo teise užima rusai, o taip pat 
Baltijos tautų atstovai, kurie kartų kartas 
gyveno Rusijoje ir ten pilnai asimiliavosi. 
Be šitų, aukštesnio rango pareigūnų, įe- 
migravo ir daug pramonės darbininkų. 
Trumpam laikui apsistoja rusų turistai ir 
spekuliantai, norėdami pasipelnyti iš va
karietiškai orientuoto Baltijos tautų gy
venimo būdo.

Vietiniai gyventojai yra priešiškai nu
siteikę prieš bet kurią rusų kategoriją. Su
prantama, labiausiai nekenčia rusų parei
gūnų. Rusų-baltų atskalūnus, dėl jų men
ko kalbos mokėjimo tuoj atpažįsta, bet 
dėl jų politinių funkcijų, bijo jų. Daugu
ma atvykusių darbininkų ir tarnautojų 
nemėgiama ir dėl to, kad skirstant nau
jus butus, jiems suteikiama pirmenybė. 
Naujųjų kvartalų beveik visi langai yra be 
užuolaidų, iš ko galima atpažinti, kad ten 
gyvena rusai. Tai nėra skurdo ženklas, bet 
atspindi skirtingus rusų papročius. Vietos 
'gyventoj j ai mato šiuos ir kitus emigran
tų ypatumus ir juos kritiškai įvertina. Vi
sa kas rusiška — tai požymis menkos ver
tės ir kultūros. Nepakantamumas rusams 
atsispndi ir kituose elgsenos atvejuose, ku
rte demokratiniuose kraštuose atrodytų 
keisti ar net vaikiški, bet Baltijos kraštuo
se savaime suprantami. Pavyzdžiui, par
duotuvėse atsakoma rusams, kad pagei
daujamos prekės nėra, apsimetama, kad 
nepakankamai mokama rusų kalba ir ru
sui paklausius tyčia suteikiama klaidin
ga informacijja. Nesutarimai tarp vietos 
gyventojų ir rusų, žinoma, kyla iš abiejų 
pusių. Jeigu rusai jaučiasi pranašesni 
vadovavimo sferoje, tai vietiniai gyven
tojai — privačiame, kasdieniniame gyve
nime. Oficialiai nepakantamumą rusams 
stengiamasi neparodyti. Kivirčuose, peš
tynėse tarp jaunuolių, nacionalinių moty
vų įrodymo buvimas yra kaltę sunkinanti 
aplinkybė.

Priešiškumas rusams yra surištas su 
okupacija. Baltijos kraštų gyventojai ma
to sovietų okupacinėje valstybėje rusų 
tautos išsigimimą. Tarp vieno ir kito ne
matoma jokio skirtumo 'ir kaip paprastai 
ten, kur vyrauja neapykanta ir panieka, 
lieka mažai vietos giliai analizei, kad at
skirus subtilius niuansus tarp nacionali
nių ir politinių realybių. Baltijos tautų 
požiūriu, rusai sudaro vieną iš sudėtinių 
sovietų okupacijos dalių.

Aršus nacionalizmas ir priešiškumas so
vietų valdžiai, žiūrint iš Vakarų taško, at
rodo šokiruojančiai, kadangi žmonės čia 
ypač Vakarų Vokietijoj yra pripratę prie 
švelnių kalbos išsireiškimų, jiems neeg
zistuoja jokie priešai, blogiausiu atveju, 
tai tik busimieji partneriai, kurie dar pil
nai neatpažino interesų bendrumo. Balti
jos tautos žiūri 'į tai kitaip. Jie pagražina 
realybę tik tiek, kiek to reikalauja jų as
meninis saugumas.

Vakarų stebėtojams sunku permatyti 
sovietų pavergtų Baltijos kraštų žmo
nių elgseną ir mąstyseną. Žurnalistai, po
litikai, biznieriai, dvasininkai, mokslinin
kai Ir sportininkai apsilankę Baltijos kraš 
tuose, grįžę įsitikinę pasakoja, kad niekas 
nesiskundė režimu, netgi familiaraus po
kalbio metu. Jie tik girdėję oficialias fra
zes, na, ir gal būt, dar keletą užtušuotų 
kritinių pastabų, iš kurių, pagal vakarie
tišką supratimą, galima spręsti, kad bend
rai žmones valdžia patenkinti, nors kai 
ką dar reikėtų pagerinti. Kartais nepatyrę 
lankytojai iš Vakarų, nustebinti jiems 
vietinių gyventojų patikėtomis paslapti
mis, su pagyrūnišku plepumu jas išplati
na. Dažniausiai tai nepadaro jokios žalos, 
nes informantai tėvynėje kaip tik ir ti
kėjosi, kad jų paitikėtas paslaptis gnįžu-

Iš Aušros Nr. 31
BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS MERKINĖS 

APYKINKĖSE
Labai mažai kas žino, kad 1984 m. gruo

džio 24 d. sukaks 40 metų kai Merkinės 
apylinkėse buvo žiauriai susidorota su 
Klepočių, Lizdų, Druskininkų, Ryliškių, 
Taručionių, Vertelkų ir Pieriškių kaimų 
gyventojais. Kai kas tą įvykį vadina ant
rojo Pirčiupio tragedija.

Pirčiupio kaimą sudegino ir gyventojus 
sušaudė vokiečiai. Jie 1944 birželio 3 nu
žudė 21 vyrą, 29 moteris ir 69 vaikus. Iš 
viso — 119 žmonių. Vokiečiai savo tikslų 
neslėpė. Jie iš anksto pasakė: „Mes jūsų 
priešai. Ginkitės!“ Su Merkinės apylinkių 
gyventojais žiauriai susidorojo rusai, ku
rie 1944 m. čia sugrįžo kaip „broliškos tau
tos išvaduotojai“...

Pirčiupio tragedija yra kruopščiai Ištir
ta, aprašyta, o jo aukoms atminti pasta
tytas didingas paminklas. Deja, kada pama 
tysime Klepočių ir kitų kaimų nekaltoms 
aukoms atminti monumentą ar bent užuo
miną spaudoje? Apie šį siaubingą įvykį 
tylima ir neleidžiama niekam net jo pri
siminti. Yra asmenų, kurie asmeniškai ma 
tė ir pergyveno tą tragediją, tik jiems ne
valia apie tai kalbėti. Nevalia nė lankytis 
savo gimtosiose vietose. Kodėl?

Apie Pirčiupį kalbama, rašoma. Jo tra
gediją nušviečia muziejus, čia vedami vai 
kai, suaugę, svečiai Iš užsienio. Klepočių, 
Lizdų ir kitų kaimų tragedija niekur ne
garsinama. Apie ją šiandien tiksliai papa
sakoti sunku. Ją išsamiai ištirti būtų gali
ma tik su valdžios parama. Tik nejaugi 
pats galvažudys rašys apie save straips
nius, knygas, kaip tą siaubingą 1944 m. 
Kūčių dieną įvykdė iš anksto paruoštą 
niekšišką planą.

Kuo mes paremiame savo tvirtinimus? 
Tuo laiku kai kas iš mūsų buvome tiesiog! 
niai liudininkai tų kruvinų įvykių. Mūsų 
liudijimus papildė kai kuries asmenys, pa
tys pergyvenę 1944 m. Kūčių dieną, jos 
siaubą ir šiandien dar gyvi. Mūsų pateik
tus faktus dar Ir šiandien gyvai atmena 
Merkinės apylinkių vyresnės kartos žmo
nės. Mūsų pateiktos datos yra tikslios. Da
tų, kurių negalime šiandien prisiminti ar 
nustatyti, neduodame. Todėl kai kurie įvy
kiai galbūt nušviesti nenuosekliai, tačiau 
ypač ilškeltini viešumon, kurios taip bijo 
ir vengia rusų valdžia, komunistų partija.

Karo aidams tilstant
1944 m. išvijus iš Menkinės apylinkių 

vokiečius, Merkinė, Varėna, Druskininkai 
priklausė Alytaus apskričiai. Labiausiai 
nukentėję kaimai 1944 m. gruodžio 24 d. 
priklausė Merkinės valsčiui. Merkinė bu
vo visiškai sugriauta. Miestelio vidury iš
liko bažnyčia ir cerkvė, o pakraščiuose — 
keli mediniai nameliai. Kitur — vieni griu 
vėsiai. Kaimuose maža kas bus sugriauta. 
Gal viena kita sodyba, buvusi prie svar
biausių kelių. Vietinių žmonių aukų taip
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JAUNIMO VEIKLA
Penktasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas vyks 1983 metų liepos 1-24 die
nomis. Kongreso atidarymas vyks liepos 
1 d. II Pasaulio Lietuvių Dienų bėgyje Či
kagoje. Stovykla yra ruošiama liepos 4- 
10 d.d. Oberlin College, netoli Olevelando. 
Atstovai toliau keliaus į Trent Universite
tą prie Toronto studijų dienoms liepos 11- 
20 d.d. Montrealyje liepos 22-24 d.d. įvyks 
vietinės spaudės konferencija, koncertas, 
banketas ir oficialus V PLJK uždarymas

DETROITAS. 1982.IX.14. buvo išleistas 
V PLJK pirmininkės Violetos Abariūtės 
žodis „Mes Dirbame — Nors Tylime“. 
Kongreso ruošos komitetas yra sudarytas 
iš sekančių asmenų: Violeta Abariūtė, 
pirmininkė Aldona Petrauskaitė, piirminin 
kės pavaduotoja, Rita Neverauskaitė ir 
Kristina Veselskaitė, ko-sekretorės, Arvy
das Šepetys, iždininkas, Rusnė Kasputie- 
nė, stovyklos techninės ruošos komisijos 
pirmininkė, Birutė Bublienė, stovyklos 
programos komisijos pirmininkė, Gabija 
Petrauskienė, Kongreso akademinės prog
ramos komisijos pirmininkė, Laima Ber- 
žinytė, studijų dienų techninės ruošos ko
misijos pirmininkė, Rasa Lukoševičiūtė, 
uždarymo techninės ruošos komisijos pir 
mlninkkė, Saulius čyvas, PLJS valdybos 
atstovas, Antanas Saulaitis, SJ, PLB val
dybos atstovas, ir Zita Kripavičiūtė, infor
macijos pakomisijos pirmininkė. Visų ko
misijų pirmininkės yra sudariusios savo 
komisijas ir šiuo metu darbai vyksta.

TORONTAS. Akademinės programos 
komisija, kuri renkasi kas savaitė, yra pa 
rinkusi pagrindinę mintį V PLJ Kongreso 
programai: Suprask, iš kur kilęs, kad ži- 

sieji paskleis Vakarų visuomenėje. Kar
iais jie patys to paprašo iš savo pašne
kovo.

Nežiūrint į kai kuriuos nesusipratimus 
ir neteisingas faktų interpretacijas, Vaka
rai žino, kad didžioji gyventojų dauguma 
atmeta okupacnį režimą. Negi ir tie asme
nys, kurie i'š baimės, atsargumo ar sava
naudiškais sumetimais rodo apsimestiną 
lojalumą režimui,slaptai beveik vist yra 
nusiteikę prieš jį. Per laisvus rinkimus 
Baltijos kraštuose, sovietų režimas netu
rėtų absoliučiai jokių šansų.

vertė V.M. 

pat nedaug. Fronto linija tolo, šūvių aidai 
kasdien silpnėjo.

Žmonės spėliojo, kas bus toliau, kaip 
pakryps gyvenimas. Visiems buvo aišku, 
kad vokiečiai jau negrįž. Lietuva vėl neš 
rusų okupaciją. Iš Maskvos sugrįžusių 
valdžios atstovų atžvilgiu žmonės laikėsi 
santūriai. Niekas į ją didelių vilčių nedė
jo, nes lietuviai šią valdžią gerai prisime- 
nė iš 1940-1941 m., kai nežinia, už ką, dau 
gybė lietuvių buvo arėštuota, išvežta į la
gerius, Sibiro tremtį. Valdžios skelbiamos 
priežastys gyventojų neįtikino. Juk koks 
čia nusikaltimas priklausyti šaulių sąjun
gai, tarnauti valdiškoj įstaigoj, įsigyti dau
giau tunto ar būti kataliku, lietuviu!.. O 
kas bus dabar, kai prasidėjo tarybinės vai 
džios atkūrimas? Kaip valdžia dabar žiū
rės į lietuvius, kurių daugelis nebuvo įsi
vėlę į politiką, tik ramiai dirbo savo že
melę, meldė Aukščiausiąjį palaimos savo 
kraštui? Kodėl kai kas pasitraukė į Vaka
rus? Gal jie žinojo apie rusų kėslus? Tokie 
klausimai vargino visų galvas. Užtat į ta
rybinę valdžią žiūrėta ne tiek su viltimi, 
pagarba, kiek su baime.

Pirmieji daliniai, kurie mušė bėgančius 
vokiečius, vietinių gyventojų bevelk nelie
tė. Bet iš paskos užplūsdavo tokie, kurie, 
trumpai apsistoję, gyventojus ne tik ap
vogdavo, apiplėšdavo, bet ir baugindavo, 
smurtavo. Jie reiškė didelę neapykantą lie 
tuvių tautai. O tik ką susiorganizavusi 
valsčiaus valdžia jiems nieko negalėjo 
padaryti, žmonės baiminosi, kad ir vėl at
sinaujins trėmimai į Sibirą, areštai ir tar
dymai.

Paskelbta mobilizacija. Į kariuomenę pa 
kliuvo labai nedaug kas. Nemaža šaukia
mųjų, kaip reikalingus darbuotojus, bro- 
niravo įvairios įstaigos, organizacijos. Bu
vo ir tokių, kas gavo broniruotes už pini
gus. Kai kurie į mobilizacinius įjunktus vi 
sai neatvyko. Valdžia buvo nepatenkinta. 
Sklido kalbos, kad lietuviai klauso išbėgu
sių fašistų nurodymų visaip priešintis, 
kenkti tarybinei valdžiai. Rusai absurdi'š- 
kesnio dalyko sugalvoti negalėjo. Juk vo
kiečiai buvo tokie pat lietuvių tautos prie
šai, kaip ir rusai. Vieni ir kiti nesiskaitė 
su lietuvių tauta, vieni ir kiti amžiais ją 
engė. Nedaugei lietuvių dalyvavo šių abie
jų tautų nusikalstamuose veiksmuose. 
Dauguma lietuvių išliko sveikos moralės, 
ištikimi savo tautinio charakterio bruo
žams, papročiams — nenorėjo nei vie
niems, nei kitiems tarnauti pavergiant ir 
engiant kitas tautas.

1944 m. lapkričio mėn. mobilizacija pa
kartota. Visi vyrai 1945 m. sausio 13 d. tu
rėjo rinktis Merkinėn, šįkart daugumas 
vyrų į mobilizacini punktą ruošėsi vykti 
— nebuvo kitos išeities. Nerimas dėl savo 
likimo žmones taip jaudino, kad 'geriau 
rinkosi karo pavojų, negu tarybinius ka
lėjimus ar Sibiro kančias. Be to, visi jau
tė greitą karo baigtį. Deja, ir antroji mo
bilizacija nebuvo sėkminga. Dėl to buvo 
kalti patys rusai.

(Bus daugiau)

notum kas esi, kad žinotum kur eiti ir 
kaip ten patekti.

Akademinės programos komisijos ruo
šiamo Kongreso Vadovo pirmoji dalis jau 
yra išleista. Keturių dalių Vadovas bus 
naudojamas visuose kraštuose jaunimui 
besiruošiant Kongresui. Yra numatoma 
Vadovo antrąją dalį išleisti iki spalio mėn. 
galo.

ČIKAGA. 1982JX. 19. V PLJK Atidary
mo komisijos posėdyje dalyvavo V. Aba
riūtė, R. Kemežaitė, G. Antanaitytė, O. 
Barškėtytė, J. Kapačinskas, R. Kubiliūtė, 
B. šontaitė. Oficialus atidarymas įvyks 
University of Illinois at Chicago penkta
dienį, liepos 1 d. 2 vai. p.p. Liepos 2 d. ta
lentų vakarą Conrad Hilton viešbutyje 
praves satyros teatras „Antras Kaimas“. 
University of Illinois at Chicago nuo bir
želio 21 iki liepos 8 Architecture and Ur
ban Design pastate bus sustatyta jaunųjų 
menininkų paroda.

OBERLIN. 1982.X. 16. Birutė Bublienė, 
Rusnė Kasputienė ir Viktorija Lenkauskai 
tė posėdžiavo su Oberlin kolegijos admi
nistracijos atstovu Kongreso stovyklos pa 
talpų, finansų, programos ir tvarkos klau
simais.

CDEVELANDAS. 1982.X.12. V PLJK pir 
mininkė atvyko pasitarimui su Informaci
jos pakomisijo.

AUSTRALIJA. Laima Beržinytė šią pra 
ėjusią vasarą pravedė Kongreso pasiruo
šimo kursus septyniose Australijos kolo
nijose.

EUROPA. Penki Europos kraštai buvo 
aplankyti V PLJK pirmininkės V. Abariū
tės Kongreso reikalais praėjusią vasarą.

BRAZILIJA. Arvydas Žygas, būdamas 
Pietų Amerikoje skleidė informaciją Ir 
pravedė diskusijas apie PLJK. Sao Paulo 
mieste 1982.IX.25. Brazilijos LJS pravedė 
V PLJK atstovų rinkimus. Atstovais buvo 
išrinkti Flavijus Bacevičius, Klaudijus 
Butkus, Markus Lipas, Irena Martinaity
tė, Milda Remenčiūtė, Markus Sauka, 
Kristina Valavičiūtė, Amaldas Zizas ir 
Sofija Žutautaitė.

KOLUMBIJA. Kęstutis Slotkus lapkri
čio mėn. pradžioje šaukia Kolumbijos lie
tuvių jaunimo informacinį susirinkimą V 
PLJK klausimais.

(PLJ Kongreso žlnialapis Nr. 3)
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LIETUVOJE
PERTVARKYTA LAISVĖS ALĖJA

Kauno centrinės gatvės — Laisvės alė
jos — pertvarkymo darbai jau baigto. Vie
noje jos dalyje per visą gatvės plotį įreng 
ta pėstiems skirta zona. Ji jungia Vytauto 
parką su Ožeškienės gatve.

Laisvės alėją dabar puošia originalus 
fontanas, ypatingi šviestuvai, 91 tūkstan
čių kvadratinių metrų plotas išklotas spe
cialiomis betoninėmis plokštėmis.

Rekonstrukcijos projektą paruošė archi
tektė Vanda Peleckienė. Darbus atliko 
Kauno miesto valdybos kelių ir tiltų eks
ploatacijos trestas.

NAMAI KAIMUI
Praėjusių metų pabaigoje pradėjusi veik 

ti Palemono gelžbetonio konstrukcijų ga
mykla pagamino pirmuosius surenkamus 
vienabučius namus, pritaikytus kaimui.

Namų projektus paruošė Žemės ūkio sta 
tybos projektavimo institutas. Atsižvel
giant į žemdirbių pageidavimus, namuose 
suplanuoti erdvūs kambariai, didelė vir
tuvė, veranda ir holas. Rūsyje — katilinė, 
kuro sandėlis, vaisių ir daržovių saugyk
los. Pirmieji šios gamyklos namai yra pa
statyti Kėdainių rajono kolūkyje.

KUR GAUTI STATINIŲ?
J. Barkevičius rašo VALSTIEČIŲ LAIK 

RAŠČ5IO redakcijai:
Tikros bėdos prasideda, kai reikia raug

ti kopūstus. Mat didele brangenybe tapo 
statinė.

Kaime dabar nebeliko kubilų ir statinių 
dirbėjų, o pramonės įmonės pasiūlė plast
masinius maišelius kopūstams raugti. De
ja, ir tų parduotuvėse retai aptiksi.

Kodėl įmonėms nepagaminti statinių? 
Negi taip sunku?

ENERGETIKO RŪPESČIAI
Joniškėlio eksperimentinio ūkio vyr. 

energetikas T. Rubys rašo laiške V.L. re
dakcijai:

„Dažnas kaimo energetikas dejuoja, 
kad jo darbas mažai tevertinamas. Ir Iš 
tikrųjų, pasitaiko ūkių, kur energetinės 
tarnybos neaprūpinamos nei transportu, 
nei patalpom.“

Aprašęs visą eilę rūpesčių, T, Rubys 
sako:

Yra ir kitokių sunkumų. Vienas jų — 
elektros lempučių stoka. Mūsų ūkyje yra 
apie 3000 apšvietimo taškų, o elektros lem 
pučių per metus gauname tik apie 300. 
Parduotuvėse jų netrūksta, tačiau jos par
duodamos tik už grynus. Tokia „tvarka“ 
priverčia nusižengti finansinei drausmei.

Panašiai ir su elektrotechninėmls me
džiagomis. Iš rajoninių gamybinio susivie
nijimo, galima sakyti, jų visai negauna
me. Kai kurie elektrikai ieško kitų kelių 
medžiagoms įsigyti, tačiau tai ingi susiję 
su finansinės drausmės pažeidinėjimu.

Mūsų ūkyje veikia 611 elektros varik
lių. Daugelis jų — sunkiose sąlygose. To
dėl per metus kapitaliai reikėtų suremon
tuoti apie šimtą variklių, o keitimo punk
tas i'š mūsų per metus paima tik 30.

MYKOLUI KARKAI — 90 M.
Lapkričio 12 d. vargonlnikui ir chorų 

dirigentui Mykolui Karkai sukako 90 me
tų amžiaus. Muzikos jis mokėsi I pas. ka
ro metu Petrapilyje. Grįžęs Lietuvon 1918 
m. dėstė muziką Panevėžio gimnazijoje ir 
mokytojų seminarijoje. Vadovavo chorams 
ir buvo Panevėžio katedros vargonininkas.
Parašė muziką operetei „Šviesutė“ ir har 

monizavo liaudies dainas.

CUKRINIUS RUNKELIUS 
PARDUODANT

Žemės ūkio ministerija apsvarstė, kaip 
Pakruojo rajone parduodami valstybei 
cukriniai runkeliai. Apie tai Vilniaus „El
ta“ pranešė:

„Nustatyta, kad dauguma Pakruojo ra
jono ūkių nepatenkinamai organizavo ouk 
rinių runkelių pardavimą valstybei. Tokia 
padėtis susidarė todėl, kad kasimo metu 
daug runkelių palikta lauke. Pakruojo ta
rybiniame ūkyje, „Draugystės“ kolūkyje 
po kombainų darbo kai kuriuose plotuose 
palikta net po 60—70 cnt cukrinių runke
lių“

Toliau sakoma, kad Žemaitės kolūkis 
runkelių pardavimo valstybei planą 'įvyk
dė vos 26 procentais.

MOKYSIS ARKLININKYSTĖS
Vilniaus „Mokslo“ leidykla šiais metais 

išleido doc. V. Barausko knygą „ArkUnin- 
kystė“, kurioje plačiai apžvelgtos respub
likoje kultivuojamos arklių veislės ir duo 
ta daug vertingų nurodymų arklių šėrimo 
ir laikymo klausimais.

VILNIAUS „LĖLĖS“ TEATRAS 
SUOMIJOJE

Vilniaus lėlių teatras gastroliavo Suomi 
joje ir aplankė 32 didesnius ir mažesnius 
miestus. Spektaklius matė apie 25.000 žiū
rovų.

Paruošta techninė dokumentacija su 
vandentiekio, kanalizacijoe tinklais, priva
žiavimo keliais ir gerbūviu,

(Iš ataskaitos)
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KALENDORIUS 1982 M.
XI. 27-28. Pabaltiečių moterų bazaras, 

Latvių Namuose, Londone, DB.
XII.4. DBLS Tarybos suvažiavimas „Lie
tuvių židinyje“ Nottinghame.

Pradžia 12.30 vai.
XII.4-5. Liėtuvių Kultūros linstituto meti
nis suvažiavimas Romuvoje, Vak. Vokie
tija.

KALĖDINIS E.L. NUMERIS
šių metų kalėdinis „Europos Lietuvio“ 

numeris bus spausdinamas gruodžio 17 d.
Todėl sveikinimus ir skelbimus šiam nu 

meriui prašome siųsti jau dabar, bet ne 
vėliau gruodžio 6 d. Pranešimai ir kita me 
džiaga turi pasiekti redakciją iki gruo
džio 10 d.

Pirmas 1983 metų numeris išeis sausio 
7 dieną.

DBLS Tarybos 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas šaukiamas gruodžio 4 d., 
šeštadieni, „Lietuvių Židinyje“, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham.

Suvažiavime kviečiami dalyvauti Cent
ro Valdybos nariai, į Tarybą įeinančių or
ganizacijų, 'klubų ir S-gos skyrių atstovai 
bei asmenys besidomį lietuviška veikla.

DIENOTVARKĖ
1. Pietūs (12.30 vai.,
2. Suvažiavimo atidarymas,
4. Praeito protokolo skaitymas,
5. Sveikinimai,
6. Pranešimai:
A) DBLS-gos pirmininkas: S-gos veikla 

apžvalga: įspūdžiai ir mintys iš ką 
tik 'įvykusio VLIKo seimo, 
(Klausimai, diskusijos),

B) DBLS-gos pirmininkė: Jaunimo s-gos 
veiklos apžvalga,
Klausimai, diskusijos),

C) LNB-vės pirmininkas: Bendrovės 
veikla ir problemos.
(Klausimai, diskusijos),

D) S-gos Tarybos pirmininkas: Tarybos 
prezidiumo pastangos atlikti S-gos su 
suvažiavime pavestas pareigas: tarp- 
pusavio santykius išlyginti ir parengti 
S-gos -įstatų pakeitimus bei papildy
mus.
S-gos įstatų pakeitimai bei papildy
mai:
Centro Valdybos, Tarybos prezidiumo 
ir skyrių siūlymai,
(Diskusijos)

8. 1983 m, Sąskrydis ir Lietuvių Diena,
9. Rekomendacijos S-gos sekančiam su
važiavimui,

10. Klausimai, sumanymai.
11. Suvažiavimo uždarymas,
12. Vakarienė.

Tarybos prezidiumas

Londonas
KVIEČIAME J KALĖDINĮ BAZARĄ
Pabaltiečių moterų ruošiamas Kalėdinis 

Bazaras įvyks lapkričio 27-28 dienomis 
Latvių Namuose, 72, Queensborough Ter
race, Bayswater, London, W. 2.

Bazarą atidarys Lady Barbara Bossom 
lapkričio 27 d., 11 vai. Tą dieną bazaras 
bus atidarytas iki 20 vai.

Sekmadienį, lapkričio 28 d., bazaras nuo 
15 iki 19 vai. 17 vai. bus vaikų pasirody
mas.

Mokiniai kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti „Dainavos“ darbą. Galėsite pigiai 
apsirūpinti kalėdinėm dovanėlėm ir išban 
dyti laimę turtingoj loterijoj, o, be to, pa
simatyti su pažįstamais ir išgerti kavutės.

Iki pasimatymo!
Dainavietės

DIDŽIOJO LIETUVOS ATGIMIMO 
DAINIAUS — MAIRONIO METŲ 

UŽBAIGIMO MINĖJIMAS
Snigs ar lis, bet Londono Lietuvių Spor

to ir Socialinis Klubas (345A Victoria 
Park Road, London, E.9) sekmadienį, gruo 
■džio 5 d., 5 vai. po pietų, rengia Didžiojo 
Lietuvos Atgimimo Dainiaus Maironio Me 
tų užbaigimo minėjimą.

Paskaitą apie didįjį dainių skaitys Ma
rija Baronienė. Maironio kūrinius dekla
muos būrys jaunimėlio: — Zita Žilinskai
tė, Karolina Waterman, Ričardas O'Brie- 
nas, Kristina Waterman. Elemite Augaity- 
tė, Jonas Žilinskas. Prie minėjimo prog
ramos prisijungė garsiojo Londono Vaidi-,

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreLškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

los teatro aktorius Viktoras šalčiūnas. 
Vincento 0‘Brieri vedamas Londono cho
ras dainuos pagal Maironio kūrinius su
kurtas dainas.

Be to bus Maironio knygų parodėlė, ir 
Marijos Baronienės dailės dalbų (portre
tai, gėlės ir kiti dalykai).

Įėjimas veltui. Laukiame visų Londono 
ir jo apylinkių lietuvių. Neapvilkime mū
sų Didžiojo Lietuvos Atgimimo Dainiaus- 
Maironio!

Sporto ir Socialinio Klubo valdyba

Bradfordas
PIETŪS 'SU KANAUNINKU 

V, iKAMAICIU
Gruodžio 19 d. sekmadienį, tuojau po 

pamaldų, rinksimės 'į Vyties klubo salę 
bendriems pietums, kuriuos parengs ba
žnytinis komitetas, vadovaujant S. Vaice
kauskienei ir jos dukrelei Romai. Kalėdi
nis stalus palaimins mūsų visų labai ger
biamas kanauninkas V. Kamaitis.
Norintieji dalyvauti šiuose iškilminguose 

pietuose, prašom užsirašyti Vyties klubo 
valdyboje, nevėliau gruodžio 12 d. Mokes
tis — £2.50

V.G.

Falmouth
FALMOUTH DIDELĖ NAUJIENA

Lapkričio 20 d. mus, čia gale svieto, 
Kornvaly gyvenančius kelius senus lie
tuvius aplankė malonus su gražia šypsena 
kunigas J. Sakevičius.

Falmouth miestelyje mes gyvename tik 
du lietuviai, bet esame 5 DBLS-gos nariai. 
Be to mes turime savo lietuvišką barą ir 
baro šeimininkai yra mūsų sąjungos na
riai. *

Vienuolika mylių nuo mūsų yra didžiau 
si as Komvalijos miestas Truro, kuriame 
gyvena dar 7 lietuviai seneliai. Jiems bu
vo pranešta, kad Truro geležinkelio stoty
je tokiu laiku kunigas persės į Falmouth 
traukinį. Visi Truro seneliai negalėjo 
nusverdėti į stotį dėl sveikatos ir kitų 
sumetimų, bet du išdrįso ir pasigavo kuni 
gą Truro stotyje ir su juo atbildėjo į Fal
mouth, kur mes du susigūžę seneliai lau
kėme svečių.

Barzdoti šoferiai atvežė mus į mūsų ba
rą, kur mus laukė maloni sąjungos narė 
Jackie, pagaminusi mums skanius pietus 
(galbūt išmoko iš Kazimiero Makūno) su 
butelioku vyno.

Užkandžiaudami maloniai pasikalbėjo
me. Nedrįsome kalbėti apie ateitį, nes mes 
jau ją nujaučiame, bet kalbėjome apie 
praėjusias dienas.

Su džiaugsmu laikas bėgo per greitai 
ir tą pačią dieną išleidom mielą svečią 
atgal į Londoną.

Dėkui Tau, Tėve Sakevičiau.
Stasys Surgautas

Manchcsterls
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
L.K.V.S-igos „RAMOVĖS“ Manchesterio 
skyrius lapkričio 20 d. surengė M. lietuvių 
klube L. kariuomenės šventės minėjimą, 
i kurį atsilankę žmonės užpildė visą klu
bo salę.

Minėjimą atidarė ir pravedė ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas, ir pakvietė vi
sus tylos minute pagerbti visus žuvusius 
už Lietuvos laisvę.

Paskaitą skaitė D. Banaitis, kuris savo 
kruopščiai surinkiais daviniais nušvietė 
visą Lietuvos kariuomenės istoriją.Jis 
nesutiko, kad L. kariuomenės pradžia yra 
tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. 
Todėl jis ją prisiminė nuo pat pradžios 
ir išryškino jos didžiuosius pasireiškimus. 
Taip pat buvo prisiminti partizanai ir jų 
kovos. Paskaita buvo įdomi ir visų su 
įsigilinimu išklausyta.

Ta proga dar trumpą žodį tarė DBLS 
Boltono skyr. pirm. H. Vaineikis. Savo 
kūrybos eilėraštį LIETUVA padeklamavo 
M .Ramonas. Minėjimas baigtas sugiedant 
Lietuvos himną.

Po pirmininko padėkos žodžio, vyko pa- 
sižmonėjimas prie vaišių stalo ir klubo 
bare. Visi skirstėsi namo, tik atėjus vė
lam laikui. A. P-kis

ATIDARĖ BATŲ KRAUTUVĘ
Povilas ir Luisa Podvoiskiai šjm. lap

kričio 10 d. atidarė batų krautuvę „TOW
NY“ 1150, Rochdale Road, H. Blackley,' 

Manchester, M9 buvusi a.a. senojo Muraš 
kos siuvykla. Ji randasi prie Victoria 
Avenue — Rochdale Road kryžkelės, pri
važiuojama 60 autobusu arba 147.

Parduodama įvairi avalynė, nesamos 
galima užsisakyti. Kainos prieinamos.

Luisa ankščiau dirbo kaipo shop mana
geress ir turi patyrimo prekyboje.

Laukiami pirkėjjai, ypač lietuviai.
Atrodo, kad ši krautuvė yra vienintelė 

lietuviška naujųjų ateivių krautuvė Man- 
chesteryje.

Visi jiems linkime gero pasisekimo pre
kyboje.

Liet. Sodyba
KŪČIOS SODYBOJE

Dar yra laisvų kambarių, rezervuotų 
lietuviams, kurie norėtų praleisti Kalėdų 
savaitgalį Sodyboje.

Taip pat yra kviečiami visi, kurie pa
geidautų dalyvauti Kūčių vakarienėje, ku
ri ruošiama gruodžio 24 d., 8 vai. vak. už
sirašyti.

PENSININKAI
Šiuo metu yra trys laisvi kambariai, 

skinti nuolatiniam pensininkų apsigyve
nimui.

Sodybos administracija norėtų kaip ga
lima greičiau sužinoti, ar yra lietuvių pen 
sininkų, kurie planuoja persikelti į Sody
bą.

1983 metai
Jau visa eilė parengimų yra susitarta 

1983 metams, dėka rekomendacijos tų, ku
rie turėjo progos susipažinti su Sodybos 
parengimais laike 1982 metų.

Vestuvinių ir kitokių parengimų ir įvai
rių grupių apsilankymai Sodyboje jau 
prasidės nuo 1983 m. sausio mėn.

Škotija
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS ŠKOTIJOJE

Lapkričiol3—-14 dienomis man buvo su
teikta maloni pareiga vėl aplankyti Bell- 
Shill lietuvius, pasidalinant mintimis ir 
nuomonėmis su jais, tiesiant kelius į toli
mesni! bendradarbiavimą ir ta pačia pro
ga dalyvauti jųjų suruoštame Tautos ir 
Kariuomenės šventės minėjime.

šeštadienį po pietų įvyko bendras vie
tinių veikėjų posėdis, kuriame dalyvavo 
klubo, Jaunimo, Choro, DBLS skyriaus ir 
Centro Valdybos atstovai.

Posėdyje buvo aptarti bendrą veiklą 
liečiantiejl klausimai, ypač jaunimo ir 
DBLS veiklos problemos. Lietuvių Dienos 
Čikagoje, politinės bei ekonominės veik
los aspektai.

Jautėsi atstovų susirūpinimas dėl ryšių 
palaikymo su Centru, dėl tarpusavio infor 
macijjos stokos Jaunimo ir DBLS veiklo
je ir kai kurie nesusipratimai vietoje.

Malonu buvo išgirsti ir matyti, kad klu 
bas statosi sau antrą salę, kuri suteiks 
daug geresnias sąlygas jaunimo ir choro 
veiklai, o taip pat ir šeštadieninei mokyk
lai, kur jau dabar mokosi gausus būrys at 
žalyno.

Teko pastebėti, kad posėdžio dalyviai 
turi didelį entuziazmą ir pasišventimą lie
tuviškiems darbams, ar tai būtų ekono
minėje ar kultūrinėje srityje. Ir gaunasi 
įspūdis, kad su tokia dvasia bus išlaikyta 
vienybė ir Škotijos lietuviai eis tolyn stip
rėjamo keliu.

Tą pačią dieną, vakare, įvyko tradicinė 
„bingo“ sesija, kurią aplanko daugumoje 
vietiniai škotai. Be to kas savaitę yra ruo
šiami šokiai ir kitos pramogos klubo na
riams. Škotijos Liet. Klubas stipriai stovi 
dėka didelio skaičiaus nailų ir, žinoma, jo 
vadovybės rūpesčio ir pasiaukojimo.

Sekančią dieną, sekmadienį, įvyko iš
kilmingos pamaldos parapijos bažnyčioje. 
Šv. mišias atlaikė ir Tautos Šventės pa
mokslą pritaikė kun. J. Andriušis, o mal
das lydėjo, kaip ir visuomet jausmingai, 
Šv Cecilijos choras, šventėje, šalia gau
siai dalyvaujančių vietinių lietuvių matė
si svečių iš Glasgovo, Edinburgo miestų 
ir Motherwell apylinkės.

Po pamaldų visi rinkosi klubo salėn, 
kur jau šeimininkų buvo paruošti pietūs 
ir, pagal čia įsisenėjusią tradiciją, prie 
bendro stalo buvo paminėta Tautos šven
tė, Lietuvos kariai ir žuvusieji už Tėvynės 
laisvę.

Įžanginę kalbą pasakė Klubo ir DBLS 
skyriaus, pirmininkas J. Bliudžius, sveiki
nimo žodį tarė kun. J. Andriušis ir Rev.
J. Brown su ponia, kurie bendradarbiauja 
su Keston kolegija. Jie painformavo apie 
knygos „Land or Crosses“ antrąjją laidą.

Man, kaipo DBLS atstovui, buvo suteik
ta proga patiekti keletą minčių dalyviams 
mūsų tautos nueito kelio dabarties ir atei
ties temomis.

Po iškilmingos dalies, sekė meninė. Ir 
visi buvo maloniai nustebinti jaunimo gru 
pės tautiniais šokiais ir deklamacijomis. 
Grupės vadovę Katriną Rugienienę tenka 
tik sveikinti ir linkėti sėkmės.

Po to sekė dainos, kurias išpildė P. Dzi- 
daliko vadovaujamas Šv. Cecilijos choras. 
Jo sąstatas gerokai padidėjo, ypač jaunais 
veidais. O dainos skambėjo darniai ir 
jausmingai.

Choras padainavo: Lietuva Brangi, Oi 
Toli, Toli, Eisim Girion, Kur Giria žaliuo
ja ir Kritusioms Kariams, kurios žodžiai 
ir melodija išspaudė ne vieną ašarą.

Minėjime dalyvavo per 250 asmenų, ku

rie programai pasibaigus, dar ilgai neap
leido salės, šnekučiavo, ir niekas nesku
bėjo 'į namus.

Labai gaila, kad taip trumpai teko pa
bendrauti su Škotijos lietuviais. Tenka 
jiems tik padėkoti už priėmimą Ir palin
kėti stiprybės. J. Alkis

PAŠA VLYJJE
— Po šnipo G Prime išaiškinimo (jis nu

baustas 38 metus kalėjimo), britų Chel
tenham© slaptajam, ryšių centre 'policija 
iš naujo pradėjo ten dirbančiųjų 7.000 ta'r- 
nautoų patikrinimą.

— 150 studentų pasirašė peticiją, pro
testuodami prieš princo Edvardo priėmi
mą 'į Cambridge universitetą kitais me
tais. Esą, jis neturi pakankamai gerų pa
žymių, kurie privalomi norintiems ten 
studijuoti. Tačiau dauguma Britanijos 
studentų pareiškė, kad jie nepritaria tai 
peticijai.

— Buvęs Britų Darbo Partijos lyderis 
ir min. pirm. J. Callaghanas, savo Cardif- 
fe skaitytoj paskaitoj „Saugumas ir nusi
ginklavimas“, pareiškė, kad vienapusiškas 
nusiginklavimas praktikoje nėra įmano
mas.

— Amsterdamo aerodrome policija su
laikė 13 metų 'berniuką, kuris iš Indijos 
bandė įvežti 7 svarus heroino. Toks kie
kis juodojoj rinkoj vertas apie 250.000 
svarų.

LIETUVIS BELAISVIS AFGANISTANE
1982 XI 20 d. Prancūzų televizijos pir

mas kanalas per žinias pietų metu parodė 
tris sovietų kareivius paimtus į belaisvę 
afganistaniečių partizanų. Buvo rodomi 
tadžikas, armėnas ir lietuvis, 20 metų am
žiaus. Pavardės nebuvo suminėtos. Už
klausti jie turėjo pasisakyti, kokie jų ma
nymu būsią pasikeitimai Sovietų Sąjungo
je, mirus Brežnevui. Visi trys pasmerkė 
Brežnevo valdžią ir tikėjosi posityvių pa
sikeitimų ateityje. Karo 'belaisviai išrodė 
suvargę, apdriskę, kalbėjo silpnai rusiškai 
ir matomai buvo išsigandę.

Prancūzų žurnalistas pabrėžė, kad neailš 
ku ar šie pareiškimai išgauti laisva valia.
SOVIETŲ BELAIVIAI INTERNUOJAMI 

ŠVEICARIJOJE
Du sovietų kareiviai, kuriuos Afganis

tano partizanai paėmė nelaisvėn, lapkričio 
24 d. buvo internuoti Šveicarijoje. Pagal 
susitarimą su Tarptautiniu Raudonuoju 
Kryžiumi, Šveicarijoje dabar bus internuo 
ti 7 sovietų kareiviai, atvežti iš Afganis
tano.

DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms 
SIUNTINYS No. 1. — 1982.

1 pora geriausių „Levi“ denim jeans; 1 pora 
„Wrangler“ velveto jeans; 3 metrai geriausio šilki
nio aksomo suknelei; 3 metrai vilnoninės eilutei 
medžiagos su įrašu „Ali wool made in England“; 
1 komplektas vyriškų arba moteriškų žieminių apa
tinių rūbų; 1 svaras geriausių mohair vilnonių siūlų; 
vilnoninė arba šilkinė suknelei medžiaga.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
£200.00

Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių 
prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirbtinio 
minko kailio paltui 3 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų 
(kaina su muitu): Avikailiai 3/4, vyriški arba mo
teriški, tikros odos viršus, dirbtinio kailio pamuša
las, graži apykaklė, sveria 5 sv. £110.00
Dirbtinio minko kailis paltui, De-lux, sveria 5 sv.

£50.00 
Pigesnis minko kailis paltui, sveria 5 sv. £44.00
Jeans, rumbuoto velveto £21.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis £22.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė £6.00
Teleskopic lietsargis £6.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai £22.00
Puiki suknelei medžiaga £20.00
šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 m. £33.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.

£40.00 
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. £33.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga 3 m. £40.00
Angliška vilnonė eilutei medžiaga, 3 m. £50.00

šie produktai galima siųsti su rūbais: / sv. 
arbatos— £2.00, / sv. neseafes — £3.00, 1 sv. pu
pelių kavos — £3.50, Isv. šokolado £3.50, 40 ciga
rečių — £2.50.

Sudarant siuntinį iš minėtų prekių reikia pri
dėti persiuntimui £26.00.

Siunčiamfe pramoginės ir kitokios' muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gy
venančioms žmonoms pensijas, persiunliame paliki
mus prekėmis arba valiuta į Lietuvą.

BALTIC STORES & CO. 
Z. Juras

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB, 
England. Tel. 01 460 2592.

ALBANIJA TURI NAUJĄ 
VYRIAUSYBĘ

Naujasis Albanijos liaudies parlamentas 
išrinko naujuoju prezidentu Ramizą Alią, 
komunistų partijos centro komiteto sek
retorių. Jis pakeitė ligšiol buvusį prozlden 
tą Haxhi Lieski, kuris tose pareigose iš
buvo 29 metus.

R. Alia yra skaitomas artimu draugu 
dabartinio komunistų partijjos lyderio En 
vero Hoxha,- kuris prieš porą savaičių pa
skelbė, kad ilgalaikis Albanijojs min. pir
mininkas Mehmet Shebu buvo Jugoslavi
jos, JAV ir Sov. Sąjungos šnipas. Praeitų 
metų gruodžio 17 d. jis nusižudęs. Nuo to 
laiko Albanijos min. pirmininku yra Car- 
cani. Paskirta 10 naujų ministrų.

— Vizituodamas Zimbabwe ir kitas Af
rikos valstybes, JAV viceprezidentas Bus- 
has pabrėžė būtinumą atitraukti kubiečių 
kariuomenę iš Angolos. Tai yra viena 
svarbesniųjų sąlygų pagreitinti Namiibijos 
nepriklausomybės klausimo išsprendimą.

LHTUVMKOS PAMALDOS
Rhyl (North Wales) — lapkričio 27 d., 12 

vai., Our Lady of the Assumption (St. 
Mary's), Wellington Rd. išpažintys nuo 
11.30 vai.

Nottinghame — lapkričio 28 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Manchesteryje — lapkričio 28 d., 12.30 vai.
Leigh — lapkričio 28 d.. 5 vai., šv. Juoza

po baž., Church Si.
Rochdelėje — gruodžio 5 d., 12.30 vai.
Eccles — gruodžio 12 d., 12.15 vai.
Bradforde — gruodžio 19 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — gruodžio 25 d., 12.'30 vai.
Northamptcne — Maldos Žygis už Lietu

vą privačiai LK Bendrijai ir visiems 
gruodžio 4 d

Nottinghame — gruodžio 5 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Lcicesteryje — gruodžio 5 d., 14 vai., švč. 
Širdyje.

Nottinghame — gruodžio 8 d.. Nekaltame 
Marijos Prasidėjime, 18 vai.. Liet. Ži
dinyje.

Nottinghame — gruodžio 12 d., 11.15 vai.. 
Liet. Židinyje.

Leamington Spa — gruodžio 12 d., 13.45 
vai., šv. Petre, Dormer PI.

Coventry — gruodžio 12 d., 16 vai., šv. Elz
bietoje.

Nottinghame — gruodžio 19 d., 11.15 vai., 
■Liet. Židinyje.

Derby — gruodžio 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
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