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VLIKO SVEIKINIMAS
Kalėdų ir Naujų .Metų r,švenęi.ų , proga, 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas,sveikina visus lietuvius plačiajame pa
saulyje, brolius ir seseris okupuotoje Lie
tuvoje.

Vykdydamas misiją kuri buvo patikėta 
,1944 m. vasario 16 dienos aktu, tęsti Lie
tuvoje pradėtą kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo, VLIKAS susilau
kė plačios visuomenės paramos. Įteikti pa
reiškimai Helsinkio Baigiamojo Alktp sig
natarams, Europos Parlamentui, Australi
jos vyriausybei, rado platesnio atgarsio 
daugelio vyriausybių ir Europos Parlamen 
to narių tarpe.

Lietuvoje- vykdoma kova dėl lietuvių 
tautos pagrindinių savybių išlaikymo, žmo 

. gaūs'laisvių' ir teisių, o taip pat lietuvių 
tautos teisės gyventi laisvu ir nepriklau
somu gyvenimu,- testiprina mūsų valią dar 
didesniu ryžtu tęsti šią šventą kovą.

n
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi 

tetas bekompromisiniai siekdamas suve
reninės Lietuvos atstatymo, su visa ener
gija it pasiryžimu tęs ir toliau Lietuvos 
laisvinimo darbą. To darbo sėkmingiau
siam Įvykdymui reikalinga visų lietuvių, 
pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio, 
pagalbos. To mes tikime, to mes laukiame 
ir visi bendrai dirbdami atsieksime savo 
tikslą — LAISVA IR NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

Europos parlamente
BALTIJOS VALSTYBIŲ KLAUSIMAS .
VLIKo atstovas Paryžiuje inž. A. Vens- 

kus pranešė, kad Europos Parlamento ple 
numo sesija, kurioje bus svarstomas Bal
tijos valstybių klausimas, įvyks 1983 m. 
sausio 10-14 d.d.

Ta proga į Strasburgą vyksta VLIKo 
pirmininkas dr. K. Bobelis su maža lietu
vių delegacija, kurion įeina DBLS pirm. 
Z. Juras ir inž. A. Venskus.

Lietuvos Socialdemokratų partijos Cent 
ro komitetas kreipėsi į Europos Parlamen- 
to atstovus socialistus, prašydamas parem 
ti politinės komisijos siūlomą resoliuciją. 
Panašų nutarimą yra padariusi Rytų Eu
ropos socialistų egzilinė organizacija.

ŽVEJYBOS KONFLIKTAS
Britanijos pakraščių apsaugos laivynas 

suėmė danų žvejybos laivą, kuris ignora
vo britų teritorinių vandenų 12 mylių ri
bą. Laivo kapitonas Kent Kirk, kuris yra 
Europos Parlamento atstovas, turės teis
mo bylą.

NAUJAS GYNYBOS (MINISTRAS
Sausio 6 d. pertvarkant Britanijos min. 

kabinetą, naujuoju gynybos ministru pa
skirtas M. Heseltine, vieton atsistatydi
nusio John Nott.

DBLS Manchestcrio skyriausveikėjui 
ir buv. DBLS Tarybos nariui 
VLADUI KUPSČIUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame jo liūdinčią 
žmoną, šeimą, draugus ir 

bendradarbius 1
DBLS Centro Valdyba ir 

LNB-vės direktoriai

DBLS-gos Manchester™ (Skyriaus 
garbės nariui

A. įA. VLADUI KUPSČIUI 
po sunkios ligos mirus, visą šeimą 
nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Valdyba ir nariai

A.a. Vladui Kupsčiui staiga mirus, 
gilaus liūdesio prislėgtus skautus 
— Vidą, Kristiną, Algį, jų mylimą 

mamytę, draugus ir pažįstaiims 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 

liūdime.
ANGLIJOS SKAUTŲ VADIJA

* SESĖS IR BROLIAI

Manchestėryje mirus Vladui Kupsčiui 
reiškiame užuojautą jo visai šeimai.

DBLS Prestono skyrius

KREMLIAUS TAIKOS OFENZYVA
ANDROPOVAS SIŪLO NEPUOLIMO 

PAKTĄ
Varšuvos pakto politinių ir karinių ly

derių dviejų dienų konferencija, pasiba- 
gusi sausio 5 d. Prahoje, paskelbė komu
nikatą, kuriame siūloma sudaryti tarp 
Varšuvos pakto ir NATO kraštų nepuoli
mo . paktą. į

Tokį pasiūlymą Vakarams buvo pada
riusi Sov. Sąjunga prieš 24 metus. Tada 
Vakarai tą pasiūlymą atmetė. Dabar pa
našų pasiūlymą .padarė naujas Sov. Są
jungos lyderis Jurijas Andropovas per 
Varšuvos pakto konferenciją.

Tuo siekiama labiau sužadinti nusi
ginklavimo sąjūdį Vakarų demokratiniuo
se kraštuose.

KUN. V. (BUTKUS KOVOJA UŽ 
SOVIETINĘ TAIKĄ

1982 m. lapkričio mėn. Rytų Berlyne įvy 
ko „Europos kaitalikų „konferencija, ku
rioje dalyvavo ir Sov. Sąjungos dvasinin
kų delegacija. Jei vadovavo kun. Viktoras 
Butkus, Kauno kunigų seminarijos rekto
rius.

Konferencijoje vieną iš pagrindinių 
pranešimų padarė Rygos vyskupas Valeri
jonas Zontagas. Konferencija priėmė atsi
šaukimą į Europos katalikus, raginantį ko 
vali prieš masinio naikinimo ginklų Euro
poje dislokavimą. Be to buvo pasmerkta 
Izraelio agresija Libane ir išreikštas soli
darumas su „Palestinos liaudimi“.

SOVIETŲ MINISTRŲ PAKEITIMAI
Sovietų Aukščiausios Tarybos prezidiu

mas atleido iš pareigų buv. Vidaus reika
lų ministrą N. ščiolokovą. Jo vieton pasky 
rė Vitalijų Fedorčiuką, trumpą laiką bu
vusį KGB. viršininku.

KGB viršininku paskirtas Viktoras Čeb- 
rikovas.

TSRS užsienio reikalų ministro pava
duotojais, paskirti Michailas Kapica ir 
Viktoras komplektovas.

Kąimo statybos ministras Stepan as Chit 
rovas paleistas pensijon. Naujuoju minist 
ru paskirtas Viktoras Danilenka.

r
Latvis kardinolas

TARP POPIEŽIAUS NAUJAI 
IŠRINKTŲJŲ

Sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II 
pakėlė 18 vyskupų į kardinolus. Tarp 
naujų kardinolų kurie vasario 2 d. daly
vaus Vatikano konsistorijoje, bus Lenki
jos primas arkivyskupas Josef Glernp ir 
Rygos arkivyskupas Julijans Vaivods, apo- 
stolinis delegatas Latvijoje.

Visai netikėta žinia Vakarams buvo se
nyvo Latvijos arkivyskupo pakėlimas į 
kardinolus. Arkiv. Vaivods yra 87 metų 
amžiaus ir pastaruoju laiku buvo kalba
ma, kad jis yra silpnos sveikatos. Todėl 
neseniai kun. J. Cukuls buvo pakeltas į 
vyskupus ir paskirtas Liepojaus ir Rygos 
vyskupijų administratoriaus padėjėju. Tie 
paskyrimai Latvijoje negalėjo būti pada
ryti be Maskvos sutikimo. Todėl čia ga
lima įžiūrėti Sovietų valdžios taktikos pa
keitimą katalikų Bažnyčios atžvilgiu.

lArkivyskulpas Vaivods bus pirmas dva
siškis, kuris gyvendamas ir dirbdamas 
Sov. Sąjungos ribose, buvo viešai pakeltas 
į kardinolus. Kaip žinome, apie Lietuvos 
arkivyskupą Julijoną Steponavičių buvo 
prieš kurį laiką kalbama, jog jis buvo 
pakeltas į kardinolus, bet slaptai.

RUSAI SĄMOKSLE PRIEŠ POPIEŽIŲ
JAV valdžios sluoksniai susilaiko nuo 

kaltinimų kad sovietų KGB buvo prisidė
jusi prie sąmokslo nužudyti popiežių. Ma
nama, kad pasisakymas tuo klausimu ga
li pakenkti svarbioms Rytų — Vakarų de
ryboms. Bet buvę aukšti valdžios parei
gūnai pasisako atviriau.

Dr. Kisinger, buvęs Valstybės sekreto
rius, pasakė, kad jeigu pabandysi sude
rinti žinomus faktus, tai prieisi prie iš
vados, jog į sąmokslą buvo įvelta KGB. 
Bet, turint omenyje, kad atentato metu 
KGB šefu (buvo Andropovas, neišvengia
mai kaltė krenta ant dabartinio Sov. Są
jungos kom. partijos geru sekretoriaus.

(Buvęs prez. Karterio valstybinio sau
gumo patarėjas Zbignev Brzezinski taip 
pat prisidėjo prie Kremliaus kaltintojų. 
Jis pasakė, kad prie sąmokslo nužudyti 
popiežių aiškiai buvo prisidėjusi KGB. Be 
to jis pridūrė, kad Sovietų lyderis And
ropovas atstovauja labiausiai^ nelemtoms 
jėgoms Sovietų santvarkoje.

Italijos kalinamas, turkas Mehmet Ali 
Agca, kuris šovė į popiežių 1981 m. gegu
žės 13 d., pasakė italų tardytojams, kad 
jam teikė pagalbą Bulgarijos pareigūnas 
Sergei Antonov ir kiti du bulgarų diplo
matai, dirbę tuo laiku Romoje.

RIMAS BURBA — AFGANISTANO BELAISVIS
(Mūsų (Šveicarijos korespondento pranešimas)

Dar lapkričio pabaigoje amerikiečių, 
kanadiečių, prancūzų ir kitų kraštų spau
doje (o taip pat per kai kurias radijo sto
tis) paskelbta, kad Šveicarijon atskraidin
tas lietuvių tautybės sovietų karys Rimas 
Burba. Jis pateko į afganų laisvės kovo
tojų nelaisvę ir perduotos Ženevoje vei
kiančiam Tarptautiniam Raudonajam Kry 
žiui. Pagal minėtojo Kryžiaus susitarimą 
su afganų rezistentais ir sovietų vyriausy
be, nelaisvėn paimti sovietų kariai atga
benami į Šveicariją ir ten internuojami. 
Internavimo laikas truks ne ilgiau dviejų 
metų. Tam terminui pasibaigus, internuo
tieji galės grįžti į savo kraštą, jeigu jie 
taip apsispręs. Jiems pageidaujant, kariai 
galėsią pasinaudoti azyliaus teise ir išva 
žiuoti į jų pasirinktąjį kraštą.

Apie internuotąjį Rimą Burbą žinoma, 
kad jis teturi 20 metų amžiaus. Jis, eida
mas jam paskirtas pareigas, pateko į af
ganų laisvės kovotojų rankas. Po kiek lai
ko jis turėjo nepaprastą laimę, kad rezis
tentai jlį perdavė Tarptautiniam Raudono
jo Kryžiaus atstovams, o šie jį atgabeno 
į Šveicariją, šiaip kovotojai belaisvių ne
laiko, nes tomis sąlygomis, kaip vedama 
kova prieš maskvinę okupaciją, jie kad ir 
norėdami neturi kur belaisvius padėti. 
Šia proga reikia pastebėti, kad sovietų 
vadovybė laikosi pažiūros, kad Afganista
ne nesą jokio karo, o vedama kova tik 
prieš tariamai užsienio remiamus „ban
ditus“, O su tokiais pagal maskvinę prak
tiką ilgų ceremonijų nedaroma... Būdin
ga, kad sovietų vadovybė (lygiai kaip ir 
vasalinė afganų komunistų valdžia) neiš
duoda Tarptautiniam Raudonajam Kry
žiui į nelaisvę patekusių afganų rezisten
tų. „Banditais“ pašauktieji afganų patrio
tai rodo daugiau žmoniškumo nekaip mas 
kvinė vyriausybė ir jos malone besiremian 
čioji Karmalio valdžia!

Kaip jau savo laiku rašytą praeitą .va
sarą į Šveicariją iš Afganistano atgabenta 
trijų sovietų karių grupė. Po kiek ląiko ąt 
vyko dar du kariai, o lapkričio mėnesį at
sirado dar du. Tarp šių pastarųjų yra mū
sų tautietis Rimas Burba.

Iš Maskvos Afganistane sukurtojo pra
garo išsigelbėję kariai pradžioje buvo lai
komi Berno kantone vienoje pusiau užda
roje priverstinio auklėjimo įstaigoje, švei
carų valdžia pasirinko tokį rėžimą, nes 
pagal Raudonojo Kryžiaus susitarimą ka
riai laikomi' internuotais. O Maskvos vy
riausybė dėjo visų pastangų, kad kairiai 
būtų izoliuoti ir apsaugoti nuo „buržuazi
nės“ įtakos. Maskva ne be pamato iš pat 
pradžių baiminosi, kad kariai, pažinę lais
vos Šveicarijos gyvenimą, nebepanorės 
grįžti į Šveicariją, kai po dviejų metų pa
sibaigs sutartasis internavimo laikas. Du 
sovietų kariai jau bandė pabėgti. Po kelių 
incidentų intemuotojų režimas buvo su
griežtintas, kol pagaliau jie perduoti ties 
Zug miestu esantiems arešto namams Zu- 
gerberge. Ten laikomi savaime disciplina- 
riška‘1 nusikaltę šveicarų kariai. Arėšto 
namų 'įnamiai dirba žemės ūkyje ir gauna 
tam tikrą atlyginimą. Toks pat režimas 
taikomas ir internuotiems sovietų ka
riams. Jie naudojasi tam tikra laisve, lais
vu laiku gali išeiti. Maistas yra geras.

Internuotiems taikomas režimas šveica
rų visuomenėje ir spaudoje yra sukėlęs 
tam tikros kritikos. Šiaip prie karių nie
kas neprileidžiamas, jiems negalima pa
siųsti nei spaudos, nei knygų. O reikia ži
noti, kad iš septynių internuotųjų karių 
tik du yra rusai. Visi kiti yra Maskvos 
paglemžtų tautų nariai (ukrainiečiai, kau 
kaziečiai, vienas lietuvis).

Jeigu pašaliniai žmonės internuotųjų, 
negali lankyti, tai sovietų ambasados ir 
konsulato nariai, o taip pat KGB agentai 
karius lanko. Ženevos žurnalo „Impact“ 
redaktorius su nuostaba rašė, kad „su mū 
sų įstaigų žinia jiems (internuotiesiems) 
daromas nuolatinis spaudimas, kurį vyk
do sovietų ambasada ir KGB, naudodami 
jų 'šeimas kaip įkaitus“.

Mums, gerai pažįstamiems Maskvos te
roro režimo praktiką, nėra naujiena, kad 
KGB ranka kėsinasi į nelaiminguosius in
ternuotuosius prievarta išsiųstus į toli
mąjį Afganistaną ir turėjusius . tarnauti, 
rusų imperializmo tikslams, bet laimingu 
būdu išvengusius mirties. O kiek mūsų 
jaunų tautiečių jau neteko gyvybės ar 
sveikatos Afganistane, kaip ir rusų caro 
laikais kare su japonais Mandžiūrijoje 
(„na sopkach Mandžiūriji“ — Mandžiūri 
jos vulkaninėse kalvose) ar kitose pasvie- 
tėse? Į mirtį siunčiamas mūsų jaunimas; 
dai nė nepasiekęs 20 metų amžiaus... Ri
mas Burba, kaip jau minėta, irgi tėra 20 
metų amžiaus...

Tame pat ženeviškiame žurnale rašo 
Šveicarijoje gyvenantis ukrainietis Dr. M. 
Katchaluba - Heim, kad Maskva sįunčia

PASAULYJE
— Prez. Reagano kreipimasis i naują 

sovietų valdžią rasti taikingo suslitarimo 
išeitį Afganistane, Maskvoje išverstas 
kaip, noras nuversti esamąją valdžią Ka
bule.

Kalbėdamas apie 3 metų okupacijos di
deles žmonių aukas, Reaganas pabrėžė, 
kad Afganistanas yra svarbus pasauliui1, 
nes jo žmonės kovoja prieš sovietinį im
perializmą. Taip pat jis patvirtino, kad 
yra tikrų žinių, jog sovietai ten naudojo 
cheminius. ginklus.

— Pekino „Liaudies dienraštis“, Afga
nistano okupacijos '3 metų sukakties pro
ga, pažymėjo, kad tai buvo sovietų pasau
lio dominacijos žygis, kuris tačiau nebuvo 
gerai apskaičiuotas.

—' Per gruodžio mėn. 4.000 komunistinių 
partizanų ir jų šeimų narių pasidavė Tai- 
ando vyriausybei. Tačiau spėjama, kad jų 
tarpe gali būti dalis užkietėjusių komunis
tų, kurie nori tęsti priešvalstybinę veiklą 
miestuose.

— Šveicarijos Krašto apsaugos ministe
rija paskelbė, kad du internuotieji! sovietų 
kariąi už girtavimą ir blogą elgesį užda
ryti kalėjimam Šveicarijoje iš viso yra 7 
internuoti sovietų kariai, kuriuos Tarp. 
Raudonajam Kryžiui perdavė Afganistano 
kovotojai.

— JAV ekonomistų apskaičiavimu, Sov. 
Sąjungos ekonominio augimo procentas 
laike paskutiniųjų 30 metų siekė 4.8 proc. 
vidurkį. Tačiau, daugiausia dėl blogo der
liaus, 1976-80 m. tas vidurkis buvo kritęs 
iki 2,7 proc. ,

— Britų opozicijos lyderis Footas apsi
lankė Greenham Common „Taikos stovyk 
loję“ ir ten esančioms moterims, kurios 
protestuoja prieš amerikiečių raketas šia
me krašte, pareiškė savo pritarimą ir ap
dovanojo jas sūriu.

— 7 i ši 0 norvegų pasisakė prieš NATO 
nutarimą laikyti Europoje vidutinio nuoto 
lio branduolines raketas.

—ųĄpie 30.000 britų savanorių priklau
so^„piliečių armijai“, kuri yra apmokyta 
vęi(?|i įr patarti gyventojams branduoli
mb įaro atveju. 870 specialių postų — 
slėptuvių įrengta įvairiuose krašto vieto
se ir, salose.

— .Graikijos min. pirm, Papandreau 
per Kalėdas pranešė, kad 30.000 likusiųjų 
graikų komunistų, kurie dar tebegyvena 
Rytų Europos kraštuose, gali grlįžti namo. 
Po 1944-49 m. pilietinio karo, kai komunis 
tai buvo nugalėti, apie 60.000 jų pabėgo 
iš krašto, daugiausia į Sov. Sąjungą.

■— Alaus kaina Airijoje pakilo iki 1 sv. 
5 penų už bokalą. Taip pat kainos pakel
tos transportui, benzinui, arbatai ir vaikų 
maistui1.

— Kalėdų švenčių metu mafijos žudi
kai Sicilijoje nužudė 7 žmones. Iš viso 
1982 m. ten nužudyta 148.

— Du tūkstančiai benamių Kalėdų pro
ga vienoje Londono patalpoje gavo nakvy 
nę, maisto, medicinos ir švaros aprūpini
mą.

— Simon Wiesenthal centras, kuris ren
ka medžiagą apie nacius karo nusikaltė
lius, reikalauja, kad Vatikanas atleistų 
naująjį banko patarėją Absą, kuris 1940- 
45 m. turėjo aukštas pareigas vokiečių 
banke, nors pats ir nebuvo nacis.

— 1982 m. neramumuose Gvatemaloje 
ir EI Salvadore žuvo apie 20.000 civilių.

— Angolos „Unitas“ partizanai pranešė, 
kad Kalėdų metu jie nukovė 404 valdžios 
ir 70 Kubos kareivių.

— Japonų mokslininkai gavo uždavinį 
pagaminti1 tokius robotus, kurie pakeistų 
žmones pavojinguose darbuose: branduo
linėse jėgainėse, gaisrų gesinime, jūrų gi
lumose ir pan.

— Panama paskelbė, kad Popiežius ko
vo mėn., vizituodamas kai kurias Centri
nės Amerikos šalis, 12 valandų išbus Pa
namoje. Vatikanas tų žinių dar nepatvir
tino.

— Greitu laiku Prancūzijoj pradės veik 
ti didelė saulės energijos jėgainė, kuri nau 
dos 201 veidrodį. Jėgainės pastatymas 
kainavo 20 mil svarų.

— Vakarų diplomatai tvirtina, kad yra 
žinių, jog sovietų kariai Uzbekistąniečiai 
padėjo Afganistano kovotojams užpulti 
vieną* aerodromą ir sunaikinti 3aUg karo 
lėktuvų, parodydami jiems kelią pro mi
nų laukus.

— Italų burtininkų sąjunga pranašauja, 
kad 1983 metais prasiverž Vezuvijaus ug
nikalnis, britų princo Čarlio šeima padi
dės nauju kūdikiu ir princas Andrius ves 
:antistę Koo Štark. . :: J ; :

— Sovietų žurnalas „Političeskoje Ob- 
razoyanije“ apkaltino R, Kat. Bažnyčią 
už priešsovistinę propagandą. Esą, dabar
tinis Popiežius yra didesnis antikomunis- 
tas, negu buvusieji jo pirmtakai.

— Archelogai, kasinėdami 16 šimt. Bo- 
lognos rūmų pamatus, atkasė 1 šimtmečio , 
prieš Kristų Romos teatro likučius.

į Afganistaną daugiausia nerusų tautybės 
karius dažniausia ukrainiečius ir baltus. 
Autoriaus žiniomis, Šveicarijoje internuo
tieji ukrainiečiai kariai jau dabar pareiš
kę, kad jie nenorį griįžti į Šveicariją. JAV 
ir Kanadoje gyvenantieji ukrainiečiai esą 
pasiryžę rūpintis jų išvažiavimu į anas 
valstybes ir šiaip juos globoti.

Žurnalas pastebi, kad internuotieji, 
nors savaime jauni ir paprastos kilmės, 
nusimaną, kas jų laukia Sovietijoje, jeigu 
jie tenai grįžtų. O Zueiicho leidinys 
,,Brueckenbauer“ stačiai paklausė šveica
rų užsienių reikalų departamento (minis
terijos) atstovą (Speaker) Marią - Luisą 
Caronį, ar grįžusieji nebus „pastatyti prie 
sienos“? šveicarų diplomatė atsakė, kad 
pasibaigus intehnavimo laikui kariai bū
sią perduoti Tarpt. Raūd. Kryžiui. O šis 
Kryžius „kareivių niekada nėra siuntęs į 
kraštą, į kurį jie nenorėjo vykti“, čia pat 
šveicarų diplomatė išsitarė, jog „mes ne
žinome, ar sovietų karo beaisviams gręsia 
ju pačių tėvynėje kokie nors pavojai“... 
Toliau ji pridūrė, kad šveicarų užsienių 
reikalų departamentas siunčiąs sąskaitą 
už internuotųjų išlaikymą Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui, o šis inkasuojąs pi
nigus iš Sovietų valstybės.

LIETUVIAI SVARBIOSE 
DISKUSIJOSE

1982 m. gruodžio 10 d., Žmogaus teisių 
tarptautinės dienos proga, Prancūzijos par 
lamento rūmuose buvo surengtos informa
cinio pobūdžio diskusijos apie naujas prie 
mones žmogaus, teisėms ginti Rytų Euro
pos kraštuose. Diskusijas suorganizavo 
Komitetas tautų laisvei ir nepriklausomy
bei Sovietų Sąjungoje ir Rytų Europos 
okupuotuose kraštuose (Comite dės Peu- 
ples dę 1‘URSS et de 1‘Est Europeen).

. Kal'tyą pasakė, ir diskusijas pravedė J. 
M. Daille.t,.deputatas .iš La Manehe. Visų 
pavergtų Europos kraštų ir Afganistano 
atstovai solidariai pritarė šiai manifesta
cijai, Pranešimus darė Bulgarijos. Gruzi
jos, Vengrijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Ukrainos ir Afganistano atstovai. Taip 
pat kabėjo prancūzas advokatas Miquel, 
žmogaus teisių gynimo klausimų eksper
tas, ir pulkininkas Fougerolles atstovau
jantis Pranoūzų Karo Veteranams. Taip 
pat dalyvavo deputatas iš Morbiham, 
Bouvard, žurnalistai iš Agence France 
Press, Figaro, Radio Liberty ir Radio Free 
Europe, ir 'įvairių tautybių laikraščių ko
respondentai, kai kurie iš jų atvažiavę 
net iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

Lietuviams atstovavo J. Tomkus, Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenės pirminin
kas, Karolina Masiulytė, žiba Klbnienė ir 
Ričardas Bačkis, kuris nušvietė Lietuvos 
reikalus. Jis priminė, kad nei Prancūzija 
nei joks kitas Vakarų pasaulio kraštas ne 
pripažino de jure Lietuvos prijungimo. 
Taip pat paminėjo Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio C. Cheyson viešą pareiškiamą, jog 
Prancūzija, pasirašiusi Helsinkio baigiar 
mąjį aktą ir žmogaus teisių gynimo sutar
tis, ir toliau nepripažįsta de jure Pabalti- 
jos kraštų prijungimo prie Sov. Sąjungos. 
R. Bačkis pabrėžė, kad prancūzų diploma
tai, protesto ženklan, nesilanko Pabaltijo 
kraštuose. Paryžiuje Lietuvos Latvijos ir 
Estijos Atstovybių nuosavybės dokumen
tai neišduodami sovietams, ir jie tebėra 
nepriklausomų kraštų vardu. Toliau jis 
lygino dabartinį Afganistano likimą, su 
tuo kas įvyko Baltijos kraštuose, pabrėž
damas kaip yra svarbu kiekvienas mūsų 
protestas prieš sovietus.

'Bendra diskusijų išvada buvo, jog ne
galima įgyvendinti Helsinkio sutarčių, 
kiek tas liečia žmogaus teises, kraštuose, 
kurie yra okupuoti svetimų valstybių, ir 
neturi nepriklausomos valdžios. Helsinkio 
sutarčiai dėl žmogaus teisių įgyvendinti, 
reikia pirmiau atstatyti tautų apsisprendi 
mo teises (droit des peoples).

J.M( Daillet, užbaigiant susirinkimą, 
pasisiūlė būti ryšininku tarp Prancūzijos 
parlamento ir pavergtųjų tautų atstovų. 
Jis pasižadėjo bandyti metodiškai paveik
ti viešą nuomonę, kad būtų atstatytos tau
tų pagrindinės teisės. Prancūzijos prezi
dentui Mitterand'ui buvo pasiųsta telegra
ma, prašant jo veiksmingiau ginti tautų 
apsisprendimo ir žmogaus teises. ŽKI.

RUSAI (SULAIKĖ TURISTUS
Rusai privertė. 60 suomių turistu pra

tęsti trjms dienomsatostogas Estijoje, kur 
jie atvažiavo praleisti Kalėdas.

Rusai neleido 'atVykusiems vyrams ir 
moterims grįžti į Helsinkį už, kaip viena 
ekskursijos vadovė pasakė, „suomių kiau
lišką elgesį“- Už prailgintas atostogas iš- 
taikingame „Viru hotel“ viešbutyje, Tali
ne, suomiai turėjo sumokėti, bet gavo iki 
valiai gerti pigios degtinės.

1
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.Vincas Bartusevičius

Steigiamas archyvas ir biblioteka
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 1982 METŲ SUVAŽIAVIMAS

Antrasis ŪKI suvažiavimas įvyko 1982 
m. gruodžio 3-5 d.d. Romuvoje, Vak. Vo
kietijoje. Per suvažiavimo atidarymą svei
kinimo žodžius pasakė diplomatinės tarny
bos ir Šveicarijos lietuvių vardu min. dr. 
Albertas Gerutis, VLB valdybos — jos vi
cepirmininkė Živilė Grodbergienė ir na
mų šeimininkas, Vasario 16 glmn. direk
torius Andrius Šmitas.

Suvažiavimo programa susidėjo iš dvie
jų atskirų dalių. Pirmoji dalis buvo skirta 
visuotinam narių susirinkimui ir institu
to ateities veiklai aptarti, antroji — pa
skaitoms ir diskusijoms.

Iš Instituto vedėjo pranešimo ir disku
sijų paaiškėjo, jog instituto padėtis yra 
žymiai geresnė, negu kad buvo prieš me
tus. Vokietijos LB valdyba perleido LKI 
du kambarius Romuvos pilies pastate. 
Kambariai buvo sutvarkyti ir įrengti ati
tinkamam naudojimui.

Vienas iš gautų kambarių skirtas Cent
rinei lituanistinei bibliotekai. Jos pradžią 
ir pagrindą sudaro p. Alinos Grinienės 
perleisti a.a dr. Jono Griniaus lituanisti
nės bibliotekos 1.300 tomų. Toliau Vasario 
16 gimnazijos vadovybė sutiko i LKI bib
lioteką įjungti jos žinioje esančias buv. 
Kybartų gimnazijos bibliotekos knygas, 
'bei tokias knygas kurios netinka mokyk
los nuadojimui ir kurios seniai išimtos iš 
gimnazijos bibliotekos guli sukrautos san
dėliuose. Perleisti savo turimas knygas pa 
žadėjo taipgi Liubecko apylinkė ir dalinai 
dr. Albertas Gerutis.

Antrasis gautų kambarių naudojamas 
archyvo reikalams. Surinkti ir sutvarkyti 
Romuvos pastatuose išmėtyti aktai. įren
gus lentynas, jie galės būti patalpinti ar
chyve ir tuo apsaugoti nuo tolimesnio ny
kimo. Savo turimą archyvine medžiagą 
jau pažadėjo perleisti Liubecko ir Dort- 
mundo apylinkės.

1982 metais LKI pradėjo leisti kuklią 
leidinių seriją. Išėjo du numeriai: Vincas 
Bartusevičius: „LKI uždaviniai ir darbai“ 
ir Kajetonas J. Čeginskas: „Juozas Luk
ša-Daumantas (1921-1951)“. Pirmieji lei
diniai buvo paskleisti supažindinti plates
nę visuomenę su LKI ir jo darbais.

Prie LKI veiklos reikia priskaityti ir 
metinius suvažiavimus su moksline prog
rama, kaip ir šis aprašomasis, kurie jau 

įvyksta antrą kartą iš eilės.
Viena iš didesnių kliūčių plėsti LKI 

veiklai yra lėšų stoka. Institutas išsilaiko 
daugumoje savo narių aukomis. Todėl 
ateities pastangos turėtų būti nukreiptos 
tį pinigų telkimą.

Diskusijose apie tolimesnę veiklą išryš
kėjo jog 1983 metais LKI neturėtų imtis 
naujų darbų, bet turėtų bandyti sutvirtin
ti ir praplėsti savo pastangas jau pradė
tose keturiose srityse: centrinė biblioteka 
— archyvas — leidinių serija — metiniai 
suvažiavimai. Tai pat išryškėjo bendra 
nuomonė, jog tiek knygų, tiek archyvinės 
medžiagos savas telkimas yra nepaprastai 
svarbus reikalas. Nuo šio darbo neatpa
laiduoja nė galimybė medžiagą deponuoti 
vokiečių archyvuose, nes viskas bus labai 
išmėtyta ir reikalui esant reikiama me
džiaga sunkiai bus surandama, nė kita 
galimybė, siųsti medžiagą Lietuvon, nes 
ten patekus ji pasidaro nevisiems priei
nama, o ir lieka neaišku, ar ji nebus ten 
savaip perdirbama.

(Atitarę ateities veiklą, LKI nariai išrin
ko naują valdybą dviems metams, kuri 
pasiskirstė pareigomis sekančiai: Vincas 

F Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Besibaigiant darbo valandoms įstaigoje, Ga- 
rėnas kiek lukterėjo koridoriuje ties sieniniu lai
kraščiu ir skelbimų lenta, sulaukė Gražiną išeinant 
ir leidosi laiptais paskui ją.

Gatvėje priėjo prie jos, paėmė už parankės, 
pasakė:

— Palydėsiu jus.
Toji pažvelgė į jį nustebusi, bet neklausė nie

ko. Eidami, kalbėjosi apie šį bei tą.
Dangus buvo prasitrynęs ir pro nuogus liepų 

virbus ryškiai juodavo jo fone šv. Jokūbo bažny
čios apybraižos.

Gražina vienu tarpu žvilgterėjo kitapus gat
vės, kur palei N.K.V.D. užimtus rūmus žingsniavo 
sargybinis. Ji nejučiomis prisiglaudė prie Garėno ir 
aikūne spustelėjo jo ranką.

— Kas jums? — paklausė jis.
— Nieko... Kiekvieną dieną kelis sykius pro 

čia praeinu kiekvivevną kartą patiriu keistą jaus
mą... — kalbėjo ji lėtai.

— Baimės?
— Ne, netai... Mane traukia... Stačiai traukia 

eiti į tas duris, pažiūrėti, kaip ten yra... Ir draugėj 
pagalvojus darosi bjauru... Ne, baisu, bet stačiai 
fiziškai bjauru...

Bartusevičius — LKI vedėjas, dr. Vilius 
Lenertas — vedėjo pavaduotojas ir dr. 
Kajetonas J. Čeginskas — sekretorius. 
Kontrolierium išrinktas P. Sakalas Odinis. 
Archyvo vedėju lieka toliau dir. Andrius 
Šmitas. Talkinti bibliotekoje ir archyve 
sutiko Artūras Hermanas ir Marija Šmi
tienė.

Antroje suvažiavimo dalyje, kurioje 
dalyvavo ir besidomintys apylinkės lietu
viai bei jaunimo grupė buvo skirta pa
skaitoms ir diskusijoms.

Pirmąją paskaitą „Lietuvos pranciško
nų - bernardinlų meno istorijos programa 
XVII a. .Provincia Lituana“ žemėlapio 
perspektyvoje, skaitė meno istorikas dr. 
Povilas Rėklaitis iš Weimar - Lahn. Pa
skaitininkas analizavo pranciškonų - ber
nardinų 18 amž. žemėlapio (tai pirmas že
mėlapis kuris ne tik pieštas, bet ir išbrai
žytas Lietuvoje) įbraižus, tuo atskleisda
mas to meto bažnytinių architektūrinių 
paminklų pavidalus ir kilmę.

Dipt, biibl. Artūras Hermanas iš Bam- 
mental savo paskaitoje „Naujesni vokie
čių leidiniai Lietuvos istorijos klausi- 
mais“,(pristatė penkias paskutiniaisiais me 
tais pasirodžiusias vokiečių autorių studi
jas. Jis jas kritiškai vertino ir 'atkreipė 
dėmesį į kai kuriuos jų trūkumus. Tiek 
paskaitininkas, tiek diskusijų dalyviai 
ypač pabrėžė, jog vokiečių piešiamas Lie
tuvos istorijos vaizdas dažnai yra viena
šališkas, kadangi jie savo išvadas grin
džia vien vokiškais šaltiniais, nesinaudo
dami letuviškais.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas iš Miunche
no savo paskaitoje ,,Lietuvos laisvės ko
vos pokario metais“, vaizdingais epizodais 
atskleidė to meto laisvės kovų istoriją. 
Jis teigė, jog kovotojai pasitraukė nenuga
lėti, bet nutarę pasipriešinimui duoti nau
ją (kryptį ir pavidalą.

Kun. Jonas Dėdinas savo paskaitoje 
„Naujausios teologinės kryptys krikščio
nybėje“ bandė atskleisti to daugelio Dievo 
paveikslų, kuriuos mes esame pasidarę, 
išraiškas ir atsiradimo priežastis. Paskai
tininkas plačiau sustojo prie išlaisvinimo 
teologijos ir bandė įvertinti Lietuvos ate
istų posūkį teologinių klausimų pristaty
me lietuviškuose leidiniuose.

Po paskaitų vyko ilgesnės ar trumpesnės 
diskusijos, kuriose dalyviai reiškė savo 
mintis ir nusistatymus iškeltais klausi
mais. Be to šeštadienio vakarą surengta
me bendrame pobūvyje prie vyno ir užkan 
dos buvo tęsiami pokalbiai ir pasitarimai.

LKI metinis suvažiavimas baigėsi pa
maldomis ir bendrais pietumis. Vasario 16 
gimnazijos vadovybei ir ūkio vedėjai pri
klauso didelė padėka už nuoširdų priėmi
mą ir globą.

Apskritai 'LKI 1982 metais susilaukė 
įvairiopos paramos. Vieni savo darbu, ki
ti pinigine auka rėmė instituto darbus. 
Ypatinga padėka priklauso:

VLB valdybai už perleidimą reikiamų 
patalpų: p. Alinai Grinienei už perleidimą 
a.a. dr. J. Griniaus lituanistinės bibliote
kos; Vasario 16 gimnazijos vadovybei už 
perleidimą jų žinioje esančių knygų; p. 
Arminui Lipšiui už laiškų popieriaus pro
jekto ir leidinių serijos viršelio naruoši- 
mą; Onai Bartusevičlenei Mečiui Bulviui, 
Ramunei Bulvienei, Živilei Grodbergie- 
nei, Daliai Grybinaitei, Artūrui Hermanui 
Marytei Šmitienei ir J. Švedui už sumanią 
ir paveikią paramą įrengiant bibliotekos 
ir archyvo patalpas bei pergabenant kny-

Garėnas susijuokė.
— Kiekvienu atveju nepatartina eksperimen

tuoti... Geriau laikytis atokiau nuo tų durų. Bet 
kuriuo atveju, — pakartojo jis.

Atsisėdęs sofoje šiltai prikūrentame Gražinos 
kambaryje, jai dar tebetaisantis plaukus prieš vei
drodį, Garėnas pradėjo:

— Panele Gražina...Ar galėtume ryžtis...im
tis darbo... surišto su pavojum...

Jis sunkiai tarė žodžius. Negalėjo rasti reikia
mo tono. Antrus metus kasdien susitikdamas su ja 
įstaigoje, jis pirmą kartą, pasijuto suvaržytas jos 
akivaizdoje.

Mergina nuleido rankas, neskubėdama pasisu
ko į kalbantį ir šyptelėjo.

— Nebandykit tik deklamuoti... Nereikia ir 
ypatingai skambių žodžių... Sakykit tiesiai, ko iš 
manęs norit? — ji patogiai atsisėdo sofos kampe, 
prisitraukusi kojas. — Na klausau...

Garėnas dar labiau sumišo. Valandėlę tylėjo...

Apskrita angelė duryse prasiskleidė. Joje žy
btelėjo akis. Žiūrėjo. Paskui akis dingo, tyliai su
čežėjo užsklandėlė.

žingsnių nebuvo girdėti.
Ir taip jau vis dažniau tarpais ir dieną ir nak

tį-
Garėnas gulėjo, užsiklojęs apsiaustu. Elektros 

lemputė įkyriai švietė tiesiai į akis.
Jis užsitempė apsiausto kraštą, pridengė vei

dą, akis, nuo skaudžios šviesos.

KINAS
Algirdas Gustaitis

Filmn pasaulyje
E. T.

Taip, filmo antrašte tiktai dvi raidės 
E.T., bet jau sukrovė milijonų milijonus 
pelno gamintojams Universal City Studios, 
line., Hollywood, Calif. Raidės E.T. aiški
namos kaip Extra Terrestrial. Filmo ga
mintojai Steven Spielberg ir Kathleen Ken 
nedy. Režisorius Steven Spll'berg. Auto
rius Melissa Mathison. Filmavimo direk 
torius Allen Darniau.

Rankraštis visai paprastas tiek minti
mi, tiek eiga ar situacijomis. Tai kodėl 
sukrovė šimtų šimtus milijonų pelno? Juo 
labiau, kad pagrindinis charakteris, vaiz
duojantis iš kažin kokios planetos gyven
toją, labai negražus, vos bešliumptaėj an
tis žeme, baisia išvaizda, ilgomis rankomis, 
beveik be kojų, storu pilvu, vos besilai
kančia oda, primenančia barškuolės gyva
tės galvą. Ir cypsiantis keistais garsais, 
kiek promokęs anglų kalbos.

Žmonės pilni mįslių ne tiktai liaudies 
pasakose, bet ir gyvenime. Taip ir šisai 
filmas. Pasižiūrėjus į žmonių eiles, nuty- 
susias ištisai didmiesčių blokais, laukian
čių eilės ir galimybės nusipirkti brangius 
bilietus to filmo pasižiūrėti, kitiems pada
ro tokios įtakos, kad artimiausia proga Ir 
jie stojasi į eilutę. Taip nesuskaitomos mi 
nios ir ne tik kuriame vienam mieste, bet 
visam pasaulyje, kur tas filmas rodomas.

Filmavime nėra didelių staigmenų ar 
nuostabių dekoracijų. Pradedama gana 
kvailai: vaikai mėtosi, dūksta persiskyru- 
sios šeimos namuose. Į lauką išėjęs mais
to nupirkti vaikas pastebi keistą sutvėri
mą, kuris nesuspėjo į kitos planetos įtaisą 
sugrįžti, buvo ieškomas vaikomas kažin 
kokių žmonių (gal oficialių amerikiečių, 
neaiškius skridimus?). Tą keistenybę pri
sijaukina, jam duoda valgyti. Pasilikęs 
vienas tas tipelis pasigeria alumi. Vaikai 
jį pavadina E.T. Pasirodo, E.T. yra ne tik 
gabus ir pradeda kalbėti, bet piršto galu 
pagydo žaizdas, o prispirtas gali skristi 
ir kitus skraidinti.

Tai kodėl iš pradžių jis taip bijojo ir 
vos šliaužiančiai krypavo į savo planetos 
laivą, jei galėjo kaip (kulka nuskristi? 
Kodėl jis bijojosi žmonių, jei turi jėgą su 
laikyti ir pakreipti kur nori, kaip vėliau 
filme paaiškėjo.

Nuostabų filmo pasisekimą galima aiš
kinti žmonių alkiu fantastinių dalykų, fan 
tastinlų filmų, kur pajudinama jų vaiz
duotė ir duodama visai nelaukto.

Nors daugelis amerikiečių filmų kritikų 
iškėlė į aukštybes ir dalina nesibaigian
čiais komplimentais, betgi tuose liaupsini
muose yra daugiau pigaus masių drebulio, 
nei tikrenybės. Bet kadangi filmo vertė 
saikuojama pinigais, E.T. žibės aukštybė
se labiau, negu Laimės Žiburėlis Šatrijos 
kalne.

gas;
aukotojams:
dr. K. J. Čeginskui (DM 422,60), V. Bar

tusevičiui (DM 150, —). A. Hermanui 
(DM 139,60), dr. V. Vasyliūnui (DM 100, 
—), dr. S. Girniui (DM 100, —), J. Pyra
gui (DM 100, —), J. Glemžai (DM 70, —)', 
dr. A. Geručiui (DM 60, —,)* dr P. Reklai 
čiui (DM 56,80) P. Nevuliui 
(DM 50, —•), dr. J. Norkaičiui (DM 40, —), 
E. ir R. Baltuliams (DM 20, —). Lietuvių 
tautodailės institutui, Torono (DM 50 —•), 
A. Villušiui, JAV (20 dol.), P. Zundei 
JAV (20 dol.), E. Pakulienei, JAV (20, — 
dol.).

Su lietuviais 
įįusaul^įge

MIRĖ LITUANISTĖ E. SAMANIŪTĖ

1982 m. birželio 30 d. Lenkijojje mirė 
buv. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos 
ir Vilniaus universiteto auklėtinė Elena 
Samaniūtė, kurią dabar prisiminė vilnie
tis VI. Žukas.

1949 m. E. Samaniūtė dėstė Vilniaus 
universitete, bet prieš karą ji mokė lietu
vių kalbą Vilniaus ir Švenčionių liet, gim
nazijose 1940 m. pabaigoje ji pradėjo dės
tyti lietuvių kalbą Vilniaus universitete ir 
tęsė šį darbą po karo.

Dar vienas veiklos baras, kuriam E. Sa
maniūtė atidavė daug širdies, buvo juostų 
audimas. Juostomis ji domėjosi nuo 1927 
m., bet ypač intensyviai jas audė po ka
ro. Tą darbą ji siejo su etnografinėmis stu 
sijomis,

1955 m. ji ištekėjo už J. Otrembskio, iš
vyko į Lenkiją ir apsigyveno Poznanėje. 
Ten ji daug padėjo J. Otrembskiui jo litu
anistinių tyrimų bare, kartu paruošė spau
dai leidinį „Lietuviški tekstai“.

,,VILNIAUS PILIES LEGENDA“

Čikagos „Dainavos“ ansamblio ištisus 
metus ruošta „Vilniaus pilies legenda“ iš
vydo scenos šviesą 1982 m. spalio 30 ir 31 
dienomis. Spektaklis Marijos mokyklos 
auditorijoje praėjo su puikiu pasisekimu.

Premjeros pasižiūrėti iš Klevelando bu
vo atvykusi libreto autorė A. Balaišaltie- 
nė, kuri pakvietė ansamblį atvykti su vei
kalu gruodžio 4 d. į Klevelandą.

„Vilniaus pilies legendai“ muziką para
šė kompozitorius A. Jurgutis. Jo sukurtos 
klasiškos melodijos, solistai ir choras Či
kagos politikai suteikė keletas valandų 
malonaus pasigrožėjimo.

FOTO PARODA ČIKAGOJE
Čikagos Jaunimo Centre 1982 m. spalio 

29 — lapkričio 7 dienomis vyko liet, foto
grafų meninių nuotraukų paroda. Parodo
je dalyvavo 27 fotografai, Išstatę savo nuo 
traukas ir trys — skaidres. Lankytojai 
galėjo pamatyti 127 spalvotas, 2'3 nespal
votas nuotraukas ir 300 skaidrių.

Už spalvotas nuotraukas I premiją lai
mėjo Felicija Banytė (W Springs), II 
premiją — Daiva Blynaitė (Klevelandas) 
ir IM premiją — Vladas Fdferis (Čikaga).

Nespalvotų nuotraukų grupėje premijas 
laimėjo Daiva Blynaitė, Daina Juozevičie- 
nė ir Rūta Musonytė.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS 
REMONTAS

Lietuvos pasiuntinybės rūmų Vašingto
ne išorinis remontas jau baigtas. Tam dar
bui išleista 32.900 dol. žiemos mėnesiais 
bus remontuojamas vidus. Tam darbui 
reikės apie 62.000 dol.

Ligšiol rūmų remontui gauta aukų 
75.168 dol. Pagal sąmatą dar trūksta 
12,000 dol., bet aukos iš lietuvių vis dar 
plaukia.

„PASAULIO LIETUVIS“ NEŠA 
NUOSTOLIUS

Per pastaruoju metu įvykusį PLB Val
dybos posėdį paaiškėjo PLB iždo proble
mos. Sumažėjus pajamoms, esą sunku pa
dengti išlaidas, ypač „Pasaulio lietuvio“ 
leidimui.

To žurnalo metinė prenumerata yra 10 
dol., be.t spausdinimo ir pašto išlaidos yna 
žymiai didesnės, šiuo metu vyksta lėšų 
telkimas Pasaulio Lietuvių Dienoms, ku
rios ruošiamos šią vasarą Čikagoje.

Po valandėlės sučežėjo užsklandėlė. Tylus 
įsakmus balsas paliepė:

— Atidengt veidą. Nevalia dangstytis. Miego
ti reikia.

Pro užmerktus vokus šviesa veržėsi raudonais, 
judančiais ratais. Skaudina akis. Verčiau visai ne- 
simerkti.

Šixnakt, po pirmojo tardymo,Garėnas nebuvo 
grąžintas į bendrąją kamerą.

Vienutėje buvo geresnis oras ir erdvu, bet šal
ta.

Jį purtė nesuvaldomas drebulys iš vidaus. Ga
rėnas pagalvojo: nuo šalčio ar nervai pasileido? 
Čia pat nuplakė save mintimi: jokių nervų!

Tardytojas buvo labai mandagus. Gerašir
diškai šypsojosi, pasiūlė rūkyti. Neskubėdamas 
klausinėjo, rašė, rūkė. Tarpais, atsilošęs kėdėje, 
primerkdavo akis, tarsi pavargęs ar susimąstęs. 
Čia vėl nutraukęs klausinėjimą, kėlėsi ir vaikštinė
jo po kambarį, susikišęs rankas į kišenius.

Klausimai buvo paprasti, asmens žinių pati
krinimas.

Vienu tarpu jis įsmeigė žvilgsnį tiesiai į Garė
no veidą ir paklausė:

— Iš kur mokate rusų kalbą?
— Mokiausi, domėjausi rusų literatūra...
— Hm...
Kiek pavartęs raštus byloje, paklausė vėl:
— Važinėjot po užsienius. Esat buvęs Vokie

tijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje, Italijoje. Kokius 
uždavinius ten vykdėt?

(Bus daugiau)

PASIŽYMĖJĘS SIUVĖJAS

Argentinos sostinėje gyvenąs lietuvis 
siuvėjas Vladas Rimša siuva kostiumus 
įvairių kraštų ambasadoriams ir kitiems / 
diduomenės vyrams. Siuva jis kostiumus Ž 
ir turtingiems lietuviams, kad Ir svetur f 
gyvenantiems. Vieną klientą jis turi net . 
Australijoje

V. Rimša yra buvusio garsaus Kauno .. 
siuvėjo sūnus.

LIETUVOS ŽYDŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos žydai, apsigyvenę Izraelyje, 
leidžia anglų kalba biuletenį „Gachelet“, 
kuris yra spausdinamas spaustuvėje Ir 
yra iliustruotas. Jis informuoja, kad 1981 
m. birželio mėn. Tel Avivo mieste įvyko . 
Lietuvos žydų suvažiavimas, kuriame dar 
lyvavo atstovai net iš tolimų kraštų; .' 
JAV, Pietų Afrikos, Kanados, Prancūzi
jos ir Vak. Vokietijos. Suvažiavimo proga 
buvo atidarytas paminklas Lietuvoje žu- 
vusiems.

PROF. K. LEDERIS LIVERPOOLIO 
KONFERENCIJOJE

Prof. Karolis Lederis padarė pranešimą 
1982 m. gruodžio mėn. Liverpoolyje vyku
sioje mokslinėje konferencijoje apie žu
vies ir žinduolių giminystę, kurią jis su 
kitais mokslininkais yra ištyręs, dirbda
mas Calgary universiteto Medicinos fakul
tete, Kanadoje.

(Flrof. Karolis Lederis tyrinėdamas -tą 
sritį yra parašęs daug mokslo darbų. Vie
nas pasikutiniųjų buvo paskelbtas 1982 m. 
spalio mėn. Amerikos mokslo žurnale 
SCIENCE, (Vol. 218, pp. 162-164) ir PE
PTIDES (Vol. 3, np. 859-867).

Prof. K. Lederis yra vienas ir nedau
gelio lietuvių jaunų mokslininkų, kurie 
sėkmingai dirba Vakarų pasaulio universi 
tetuose bei mokslo įstaigose. Lankydama- . 
sis Anglijoje jis visuomet aplanko Lietu
vių Namus Londone. Jis yra nuolatinis 
„Europos Lietuvio“ skaitytojas.

M!IRĖ PROF. J. STRAUCHAS

1982 m. lapkričio 13 d. Vak. Vokietijo
je mirė buv. Kauno vokiečių gimnazijos 
direktorius prof. dr. Johannes Strauchas.

Gimęs 1887 m. gegužės 7 d. Viborge, Šuo 
m'ijoje, J. Strauchas studijavo Petrapilio 
universitete. Po pirmo pasaulinio karo, 
1918 m. apsigyveno savo žmonos tėvynė
je, Lietuvoje. 1921 m. jis įsteigė Kaune . 
vokiečių realinę mokyklą, kuri vėliau bu
vo paversta gimnazija. Iki 1933 m. toje 
vokiečių gimnazijoje mokėsi gan daug žy
dų. Prasidėjus okupacijai J. Strauchas re- 
patriavo į Vokietiją.

Po antrojo pasaulinio karo 1946 m. jis 
pradėjo profesoriauti Baltijos universitete 
Pinneberge, kur dėstė filosofiją. Bėjęs 
pensijon, jis daug energijos įdėjo dirbda
mas Lietuvos vokiečių draugioje, kuri bu
vo įsteigta Vak. Vokietijoje.

KLARAI MRONGOWIUS — 80 METŲ

:1982 m. gruodžio 29 d. Hamburge gyve
nančiai! Klarai Mrcngowius sukako 80 me
tų. Jubiliatė yra nuolatinė Studijų Savai
čių dalyvė.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 89

Riešutų mišinys, kurį sudaro 1 svaras 
graikų ir 2 svarai brazilų riešutų, kainuo
ja 2 dolerius, o 4 svarai amerikinių Ir 1 
sv. graikų riešutų kainuoja 3 dolerius, bet 
už pusantro dolerio galima nusipirkti 3
svarus migdolų, 1 sv. graikų ir 1 sv. ame
rikinių riešutų.

Kiek kainuotų mišinys, kuriame būtų 
po 1 svarą visų tų keturių rūšių riešutų?

Atsakymas Nr, 88
7+1=8. 9—6 = 3. 4X5 = 20.

Į Vakarų Vokietiją atvyksta sovietų 
ekonomistas.

— Jūsų ekonomija yra tikrai liūdnoj 
padėty, — aiškina jis vokiečiams.

— Kodėl? Juk mūsų krautuvės pilnos 
prekių!

— Kas iš to, jei žmonės neturi pinigų 
jas pirkti. Ilki šiol dar nemačiau nė vienos 
eilutės prie krautuvių...

• ••
Sovietų studentas laiko ekonomijos eg

zaminą.
— Kaip tamsta palyginsi Jungtinių 

Amerikos Valstijų ekonomiją? — klausia 
egzaminatorius.

— Amerikos ekonomija svyruoja ant 
bedugnės krašto! — greit atsako studen- , 
tas.

— Teisingai! Labai geras atsakymas. O 
ką tamsta pasakysi apie Sovietų Sąjun- i 
■gos ekonomijos pažangą?

— Sovietų Sąjunga baigia prisivyti J 
Ameriką ir tuoj ją pralenks!

*•*
Varšuvos elektros reikmenų krautuvėje 

pilietis klausia:
— Ar turite atsarginių dalių sovietiniam ? 

dulkių siurbliui?
— Taip, prašau, — paduoda jam šluotą . 

pardavėjas.
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DBLS VEIKLA
DBLS-gos Tarybos

Metinis Tarybos suvažiavimas įvyko 
1982 m. gruodžio 4 d., „Lietuvių Židinyje“, 
Nottinghame.

Atvykę į suvažiavimą gausūs dalyviai, 
net iš tolimų vietovių: Škotijos. Valijos, 
Londono, Manchesterio, Bradfordo bei vi
durinės Anglijos, tuojau buvo pakviesti 
pietums, kuriuos palaimino kun. S. Matu
lis. Po pietų, rudenėjančiame kiemely vi
sus dalyvius nufotografavo kun. S. Matu
lis ir V. Motuzą.

Tarybos pirmininkas A. Bučys, pasvei
kindamas suvažiavimo dalyvius, atidarė 
suvažiavimą ir paprašė „Lietuvių židinio“ 
šeimininką kun. S. Matulį tarti žodį. Kun. 
Matulis sveikino atvykusius ir palinkėjo 
suvažiavimui sėkmingo darbo.

Kadangi Tarybos sekretorius J. Levins- 
kas serga ir negalėjo atvykti, suvažiavi
mui sekretoriauti be J. Padvoiskio, pa
kviestas architektas K. Tamošiūnas.

Tarybos prezidiumo patiekta dienotvar 
kė priimta.

Praeito Tarybos suvažiavimo 1981 m..

DBLS Tarybos suvažiavimo dalyviai, Notti nghame Foto V. Matūza

Liet. soc. klube, Manchesteryje protokolą 
(atstovams pageidaujant, protokolo sant- 
trauką) perskaitė A. Bučys. Protokolas 
priimtas.

Perskaityta „Dainavos“ moterų Sambū
rio pirm. J. Kerienės, Gloucesteįio skyr. 
pirm. M. Gelvinauskienės, Tarybos sekr. 
J. Levinsko ir vyr. skaut. J. Maslausko 
sveikinimai ir linkėjimai suvažiavimui. 
Ta proga J. Maslauskas skautų ir skau- 
taujančio jaunimo vardu, dėkoja S-gai, 
Sodybos vedėjams, dvasiškiams, S-gos sky 
riams, .klubams, skautiškos idėjas rėmė
jams už dėmesį ir paramą skautų vasaros 
stovyklai. Be to, prašo 1983 m. įvykstan
čią jubiliejinę LSS 65-jų metų, Liet. So
dyboje, liepos 23-30 d.d. skautų stovyklą 
taip pat paremti ir aplankyti. Bus visi lau
kiami.

DBLS-gos pirmininkas Z. Juras savo 
pranešime daugiausia palietė politinę veik 
tą ir ypatingai VLIKo ką tik pasibaigusį 
Seimą Los Angeles, Kalifornijoje, kuria
me asmeniškai dalyvavo atstovaudamas 
DBLS-gą. (Apie šį Seimą plačiau rašyta 
„E.L.“ Nr. 46.).

Jaunimo veikla
DBLJS-gos pirmininkės Virginijos Ju

raitės, kuri taip pat dalyvavo VLIKo Sei
me, bet čia negalėjo atvykti, pranešimą 
perskaitė K. Tamošiūnas. Pranešime labai 
vaizdžiai apžvelgiama jaunimo veikla: Tu 
nėjome tris ,,Lietuviškus savaitgalius“ 
Liet. Sodyboje, paskutinis vasaros metu 
tęsėsi tris dienas. Atstovas Vatikane junr. 
Lozoraitis ir dr. A. Štromas skaitė paskai
tas. Turėjome lietuvių kalbos ir taut, šo
kių bei dainavimo pamokas. Praktikavo- 
mės lietuviško maisto gaminime, ir tokiu 
maistu gardžliavomės stovyklaudami.

Mūsų tautinių šokių grupė „Lietuva“ 
veikia jau devyni metai ir vis dar dalyvau 
ja įvairiuose parengimuose. Daugumas 
grupės narių gyvena Londone, 2 priklau
so grupei iš Nottinghamo, viena šokėja iš 
Coventrio ir vienas iš Stoke-on-Trent. Vi
si stengiasi atvažiuoti į repeticijas, kada 
tik reikalinga. 1983 metais jau esame pa
kviesti šokti Valijoje, .kartu su latviais ir 
estais. Lietuvių parengimuose grupė šoka, 
kada tik yra kviečiama.

Jaunimo anglų kaba laikraštis „Lynes“ 
išeina kas antras mėnuo ir turi daug skai
tytojų.

Jaunimas pradeda daugiau domėtis po
litine veikla. Išsiuntėme kiekvienam D. 
Britanijos Parlamento atstovui laiškus, 
prašydami, kad remtų rezoliuciją dėl Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Parašėme 81 
laišką. Jau gauta atsakymų kurie dau
giausia yra teigiami.

Dabar daug galvojame apie Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą, kuris įvyks 
1983 metais Amerikoje. Jau išrinkome at
stovus į Kongresą. Viena atstovė bus ir iš 
Škotijos.

Turime jau pradėti rinkti aukas atstovų 
kelionės ir kitų išlaidų padengimui. Patys 
ruošiame loterijas, šokius, bet būsime vi
siems dėkingi už paramą ir pagalbą.

Šį pranešimą dar šiek tiek papildė čia 
dalyvaujantis jaunimo atstovas KuMukas 
ir perskaitė kaip pavyzdį, atsakymą į

SUVAŽIAVIMAS

pranešime minėtus laiškus.
Diskusijose iškeltas klausimas ar tinka

mai išrinkti atstovai į Pasaulio Liet. Jau
nimo Kongresą, gal kai kurie nedalyvauja 
ir nesidomi lietuvių veikla ir nekalba lie
tuviškai.

J. PadvoiskSs išsamiai paaiškino, kad 
atstovų išrinkimas pravestas visai demo
kratiškai. Apie rinkimus buvo pranešta 
spaudoje iš anksto ir kiekvienas kandida
tas turėjo duoti žinias apie save. Rinki
mai negalėjo būti geresni ir apie tai da
bar pervėlu kalbėti, nes išrinkta tinka
miausi iš esančių.

Dar klausta, kas padengs jaunimo at
stovų kelionės išlaidas. S-gos pirm. Z. Ju
ras sakė, kad S-ga nėra įsipareigojusi pa
dengti visas jaunimo atstovų išlaidas. 
Kaip iš jų pranešimo girdėjome, pats jau
nimas stengęsis sukaupti lėšas, bet, aišku, 
su džiaugsmu priims aukas ir pagalbą.

Čia jaunimo veiklos apžvalga baigta ir 
jaunimui palinkėta sėkmės jų gražioje 
veikioje.

Diskusijos dėl DBLS-gos veiklos
Iškilo klausimas, ką daro S-gos Centro 

Valdyba apie panašių raštų siuntimą Par
lamento nariams, prašant remti rezoliuci
ją Pabaltijo klausimu. Pirm. Z. Juras pa
aiškino, kad C. Valdybos sekretorius iš
siuntinėjo skyriams Europos Parlamento 
atstovų Britanijoje adresus. C. Valdyba 
ir dauguma skyrių tokius raštus pasiuntė 
ir taip pat gauta palankūs atsakymai. Tai 
yra labai svarbu mūsų laisvės kovoje.

Iš tolimesnių diskusijų aiškėjo, kad la
bai sunku su mūsų laisvės siekimu išeiti 
į tarptautinę plotmę. Didžioji spauda lai
kosi atok'lai ir net vengia plačiau apie tai 
rašyti nors paskiausiu metu atsiranda 
daugiau palankių atsiliepimų, net veiks
mo. Keltas klausimas, jei sunku mums pa
tiems, tai kaip apie profesonalų samdymą, 
kurie tai galėtų gal lengviau padaryti. Z. 
Juras aiškino, kad tokiam samdymui nė
ra didesnio pritarimo iš mūsų veiksnių pu
sės. Reikia pasitikėti ir dirbti savo jėgo
mis.

Dr. S. Kuzminskas kėlė reikalą ieškoti 
talkos iš kitų ir savų pajėgių asmenybių, 
net išvardino disidentą Bukovskį ir mūsų 
dr. A. Štromą. Pirm. Z. Juras pritarė ir 
įvairiomis progomis stengiamasi tokius 
veikėjus kviesti ir jie pasireiškia mūsų 
kovoje, reikia tikėtis, kad ir ateity mus 
parems.

Keltas klausimas, kaip klostosi mūsų 
S-gos vidaus reikalai? Ar nėra nesklandu
mų skyrių ar skyrių ir Centro Valdybos 
veikioje? Ar nėra nusiskundimų bei pa
geidavimų?

Nesant aiškesnių pasisakymų, R. šova 
suminėjo visą eilę reiškinių ir netikslumų 
S-gos veikloje. Stoka Centro Valdybos 
bendradarbiavimo su skyriais ir visuome
ne. C.V. neremianti skyrių ir jaunimo. Ne 
planuoja kultūrinės bei lietuviškos veiklos 
ir t.t. Siūlo, kad lietuvių kultūrinė ir tau
tinė veikla rūpintis būtų pavesta S-gos 
Tarybai ir kad C. Valdyba daugiau rūpin
tųsi ekonominiais reikalais.

Čia suvažiavimo atstovai gyviau suju
do. C. Valdybos iždininkas B. Butrimas, 
tvirtino, kad C. Valdyba daro viską, ką ga 
Ii, ir skyrius bei jaunimą remia moraliai 
ir materialiai, jei yra prašoma. C. Valdy
bos nariai net esą pasiskirstę vietovėmis, 
kurias jie noriai lanko, dalyvauja paren
gimuose ir skaito paskaitas.

Škotijos S-gos skyriaus sekretorius Z. 
Sledžiauskas tvirtina, kad C. Valdyba yra 
visiškai patenkinti.

LNB pirmininkas J. Alkis taip pat aiš
kino, kad C. Valdyba stengiasi ir jis pats 
ką tik aplankęs tolimuosius Škotijos lie
tuvius. Prieš kiek laiko, ten nebuvo ryš
kesnės S-gos įtakos, bet pradėjus lankytis 
ir bendradarbiauti, dabar jau ten yra pa
jėgus, nariais gausingas S-gos skyrius ir 
energingi vadovai. Ateity veikla plėsis, 
nes ten yra dainuojančio ir šokančio jau
nimo. Jų klubas, trumpu laiku išvystė 
gražią veiklą, statosi papildomas patalpas 
ir t.t. Norėtųsi, kad ir kitos vietovės pa
našiai dirbtų, žinoma, skyriai — visuome
nė dirba pagrindinį vietovėse darbą, bert 
ir C. Valdvba visados pasiryžusi padėti, 
kur reikia.

Baigiant S-gos veiklos apžvalgą ir dis
kusijas, R. šova dar kartą kvietė suvažia
vimą pasisakyti, kad kultūrinė, lietuvių 
visuomeninė veikla būtų pavesta S-gos 
Tarybai. Gausus atstovų plojimas, turėjo 
reikšti pritarimą.

Kadangi S-gos veikloje svarbi politinė 
sritis archit. K. Tamošiūnas plačiau pa
sidalino įspūdžiais iš ABN konferencijos, 
■kuri įvyko rugsėjo mėn. Londone, ir ku
rioje jis dalyvavo. Susitiko su žymiais as
menimis ir turėjo progos kalbėti apie Lie
tuvos laisvės klausimą, dalyvavo mitin
ge Trafalgare aikštėje ir eisenoje prie Ce
na thapo. Iš Gloucesterio atvykęs jauni
mas, pasipuošęs tautiniais drabužiais, ne
šė mūsų vėliavą eisenos priekyje. Gaila, 
kad lietuvių daug nebuvo, neišnaudojam 
progų, o yra žinoma, kad iš Bradfordo da
lyvavo 200 ukrainiečių, nekalbant apie ar
timesnių apylinkių.

Politinėje srityje pasireiŠkusiems, dr. 
S Kuzminskui, Z. Jurui1, K. Tamošiūnui 
pareikšta padėka.

L-N.B-vės reikalai
LNB-vės pirmininkas J. Alkis savo pra

nešimą pradėjo paliesdamas Lietuvių Na
mus Londone. Esą laikas eina ir namai 
vis daugiau reikalingi brangesnės priežiū
ros — remonto. Artimoje ateityje tas dar
bas gali pareikalauti apie 10 tūkstančių sv.

Spaustuvės skyriaus reikalas neblogėja, 
bet yra sunkių problemų. Dabar paskirtas 
prityręs spaudos darbe C. Valdybos na
rys V. Dargis, spaustuvės skyriaus prie
žiūrai. Tikimasi, kad reikalai gerės.

Perėjęs prie Liet. Sodybos, sakė, kad 
buvo gilių problemų, bet tikimasi, kad iki 
N. Metų pavyks didžiuosius sunkumus iš
spręsti, turint galvoje Sodybos administ
raciją ir kt.

Pranešimas buvo nuoseklus ir aiškus 
todėl diskusijų nesukėlė. Bet čia vėl iš
keltas namų — klubo įsigijimo vidurinėje 
Anglijoje klausimas.

K. Bivainis, Nottinghamo skyriaus pirm, 
sakė, kad pastangos surasti tinkamą ob
jektą mūsų reikalams Nottinghame neduo
da vaisių. Rasta vieni ar kiti namai, bet 
bėda ta, kad mežesnius namus įsigijus, 
nebus galima gauti leidimo steigti klubą 
su baru, o didesnius namus nupirkus, bus 
sunku išlaikyti, dideli mokesčiai ir t.t. 
Paaiškėjo, iš E. Šovos pasakymo, kad anks 
čiau surasti namai su 100 kambarių, da
bar vėl parduodami ir už mažesnę kainą, 
bet tai nebesukėlė dėmesio, nes apie tą 
objektą jau anksčiau buvo plačiai išdis
kutuota. Bendrai, namų — klubo ar pen
sininkų prieglaudos įsigijimo idėja nenu
marinama. Dairytis, jei ne Nottinghame, 
tai gal kitame mieste. Namams įsigyti pa
rama iš C. Valdybos būtų.

Kitų organizacijų veikla
Tautos Fondo atstovas P. Mašalaitis 

pranešė apie Fondo sutelktas aukas Ang
lijoje, ta’ip pat paaiškino, kas yra tas 
„Vienybės“ klubas Londone, kurį jis da
bar irgi atstovauja. Tai esąs senas, kaip 
ir pati S-ga, klubas, vadintas keliais var
dais. Jame dalyvauja visi žinomesni mūsų 
veikėjai, diskutuoja svarbesnius mūsų 
veikloje įvykius. Pasikviečia iš toliau at- 
silankusius žymesnius asmenis pasidalinti 
mintimis. Viešai pasireikšti nesistengia, 
todėl mažai žinomas. Klubo seniūno M. 
Bajorino dėka, palaikoma gyvesnė „Vie
nybės“ klubo veikla.

„Europos Lietuvio“ problemos
Rochdalės skyriaus pirmininkas D. Ba

naitis iškelia mūsų laikraščio „Europos 
Lietuvis“ trūkumus. Laikrašty nesą įvai
rumo. Reikėtų leisti daugiau pasisakyti 
laikraščio bendradarbiams, nevengiant 
skirtingų nuomonių. Juk tam ir yra spau
da, kad joje, kaip veidrodyje, atsispindė
tų mūsų gyvenimas ir problemos. Svarbes
ni mūsų gyvenime ar veikoje momentai 
nustumiami į 3-čią puslapį, kai turėtų bū
ti 1-me puslapy. Pasigendama nuotraukų 
ir t.t.

Z. Juras ir J. Alkis aiškina, kad daug 
priklauso nuo redaktorių. Ir iš viso, kal
bant apie redaktorius yra didelė ir svar
bi problema. Redaktoriai laikosi savo nuo 
monės ir net patiekia ultimatumus. Redak 
torių darbas sunkus ir atsakingas, reikia 
prityrimo ir plataus nusimanymo. Ir re
daktoriai negali amžinai eiti tas sunkias 
pareigas, juk ateina ir poilsio laikas. Bu
vo bandyta ir bus bandoma surasti pajė
gų redaktorių, nes mūsų vienintelis laik
raštis turi eiti,

V. Dargis sakė, kad reikia numatomą 
kandidatą kviesti ir leisti į darbą pamažu 
įsijungti. Suvažiavimo atstovai pritarė, 
sutikdami duoti Centro Valdybai laisvas 
rankas, sprendžiant laikraščio leidimo ir 
redagavimo klausimą.

Kas link laikraščio įvairumo ar kad nė
ra pakankamos informacijos apie C. 
Valdybos ar S-goš veiklą bei problemas Ir 
nutarimus, tai Z. Juras aiškino, kad nėna 
kas parašo, visiems trūksta laiko, o tų 
problemų labai daug. C. Valdybos nariai 
dirba atitrūkę nuo savo tiesioginių asme
niškų darbų. Spausdinti nuotraukas, kai
nuoja pinigą, bet kiek sąlygos leis, laik
raštis bus tobulinamas.

Tautinės Paramos Fondas
Dr. S. Kuzminskas pranešė apie Tauti

nės Lietuvių Paramos Fondą ir prašė, 
bent kokia proga ar ir be progos, Fondą 

remti. Dar yra klubų ar organizacijų, ku
rios maža teprisideda, arba nieko. Nuo da 
bar bus kreipiamąsi į visus pavieniui, pra 
šant Fcndą remti. Tuo būdu tikimasi pa
ramos daugiau susilaukti.

Tarybos veikla
S-gos Tarybos pirmininkas A. Bučys 

pranešė, kad paskiausiame DBLS-gos su
važiavime, Tarybai buvo pavesta kai ku
rie darbai. Iš jų svarbesni: Išsiaiškinti ir 
išlyginti, jei galima, paskiausiai kilusius 
nesusipratimus, kurie palietė S-gos ir C. 
Valdybos veiklą. Tarybos prezidiumas, ar 
jo nariai, bandė išsiaiškinti ir padėtį su
švelninti, bet dar prie patenkinamo spren
dimo neprieita. Iš kai kurių pusių reikia 
kompromiso. Kai kurie užmetimai, prie
kaištai gal ateity savaime pranyks.

Tarybai taip pat buvo pavesta paruošti 
S-gos naujų įstatų papildymus ar pakeiti
mus. Kadangi įstatai sudaryti laikantis 
šio krašto įstatymų, tai iš dalies neteko 
lietuviško veido. Be to turi nors nežymių 
priešingumų ar praleidimų. Todėl pati 
Centro Valdyba, kai kurių skyrių pirminių 
kai ir Tarybos prezidiumas norimus pa
keitimų ir papildymų siūlymus patiekė, 
ir Tarybos prezidiumas juos sugrupavo. 
A Bučys juos perskaitė. Bet iškelta kai 
kurios naujos pastabos. Visa tai bus pra
nešta Centro Valdybai ir prieš ateinantį 
DBLS suvažiavimą paskelbta laikraštyje.

Lietuvių sąskrydis
Toliau diskutuota sekantis Lietuvių sąs 

kryd'ls, kuris turėtų būti, pagal tradiciją, 
sekančiais metais.

Vidurinės Anglijos choro vadovė sol. V. 
Gasperienė apžvelgė savo populiaraus cho 
ro plačią ir labai sėkmingą veiklą. Dainuo
ja lietuviams ir kitiems, dalyvauja prog
ramose vietoje ir gastroliuoja kitur. Pri
simindama Lietuvių Dieną — koncertą 
Bradforde, pareiškė pasitenkinimą kon
certo pasisekimu, tik apie tai nebuvę spau 
doje šiek tiek daugiau pasidžiaugta, o tai 
buvo ne eilinis įvykis!

V. Dargis, atsakė, kad tai galėjo būti 
korespondento skubaus darbo pasekmė, 
o ne blogas noras.

Sv. Cecilijos choro vadovas P. Dzidoli- 
kas ir anksčiau minėta choro vadovė V. 
Gasperienė, sutiktų ir pageidautų, kad to 
koncerto Bradforde, programa būtų vėl 
pakartota, gal dar programą papildant. 
J. Alkis pranešė, kad Lietuvių Diena — 
koncertas Bradforde tikrai praėjo su di
džiu pasisekimu, bet finansiniai buvo nuo 
stotingas. Reikia papildomai padengti apie 
1.500 sv. Jei būtų norėta išeiti be nuosto
lio, tai bilietų kaina turėjo būti po 6 sv., 
kas būtų neįmanoma. O visos išlaidos, įs
kaitant ir programos dalyviams nemoka
mą transportą, negalėjo būti žymiau su
mažintos. Taigi, rengiant panašų koncer
tą reikia tai turėti dėmesy.

Suvažiavimo dalyviai buvo nuomonės, 
kad vis dėlto tokį koncertą reikia pakar
toti, nežiūrint išlaidų, nes S-ga ir LNB- 
vė pinigų prilaiko apsčiai, tai reikia nors 
daljį panaudoti kultūriniams mūsų reika
lams. Wolverbamiptono skyriaus vadovybė 
sutiktų tokią Lietuvių Dieną — koncertą 
pas save surengti ir jau numatoma salė, 
kurią galima būtų išnuomoti 1983 m. rug
sėjo mėn. Suvažiavimo atstovui neginčija
mai tam sumanymui pritarė. Taigi, sekan
ti Lietuvių Diena 1983 m. įvyks Wolver- 
h amptone!

Klausimai ir sumanymai
Kun. S. Matulis iškėlė klausimą apie as 

menų suspendavimą Lietuvių Sodyboje. 
Jie negali net lankytis ten, Sodybos patal
pose, laikomose pamaldose.

Z. Juras atsakė, kad minimi asmenys 
suspenduoti nuo Sodybos klubo lankymo, 
o ne nuo lankymo pamaldų. Ta suspenda
vimo sprendimą padarė ne S-gos Centro 
Valdyba bet Sodybos klubo valdyba.

Kun. S. Matulis dar kreipėsi į atstovus 
primindamas, kad šie metai buvo, kaip 
Lietuvių Parapijų metai ir rūpinantis vi
sais reikalais, prašė nepamiršti ir savų pa 
rapijų bei religijos reikalų. Reikia visą 
tai paremti ir dalyvauti.

Liet. rad. ir Filmo vieneto atstovas Ber 
natavičius pranešė, kad vienetas dirba, 
suka į juostas visus reikšmingesnius įvy
kius, ypatingai gerai pavyko nufilmuoti 
Lietuvių Dienos — Koncerto programą 
Bradforde. Norint, visą tai galima bet ka
da ir bet kur parodyti. Tik gaila, kad šio 
vieneto nariui K. Steponavičiui staiga mi
rus, nemaža dalis filmų dabar yna laiki
nai policijos žinioje. Be to, filmo vienetas 
yra nusipelnęs bent kokios paramos iš fi
gos ar visuomenės.

Suvažiavimui pirmininkavęs A. Bučys 
padėkojo „Lietuvių Židinio“ šeimininkui 
kun. S. Matuliui už leidimą pasinaudoti 
patalpomis, dariusiems pranešimus, akty
viai dalyvavusiems diskusijose ir visiems 
į suvažiavimą atvykusiems. Taip pat pa
dėkojo šeimininkėms, kurios vaišino da
lyvius pietumis ir vakariene. Sugiedotas 
Himnas. A-vas

SUMAŽĖJO AVIŲ
Per paskutiniuosius 25 metus Lietuvoje 

žymiai sumažėjo avių skaičius. Prieš ket
inti šimtmečio jų būta pusė milijono, ku
rtų didžiąją dalį augino valstiečiai. Dabar 
valdžia vėl skatina auginti avis, nes jos 
naudingos ir vilnai, kurios trūksta ir mė
sai. I

KUR VYDŪNO GIMTINĖ?
Vilniaus spaudoje vyksta ginčas dėl Vy

dūno gimtinės. E. Misiulis LITERATŪRA 
IR MENAS savaitraštyje sako, jos abejo
tina, kad Vilhelmas Storasta - Vydūnas 
1868.III.22 gimė Jonaičiuose, Šilutės rajo
ne, kaip nurodo enciklopedija. Taip pat 
nėra įrodymų, kad jis gimė Mažių kaime.

E. Misiulis saiko: „jeigu jau kilo ginčas 
— būtina tyrinėti, iššifruoti kiek įmano 
Vydūno gimines, jų gyventą vietą, deta
liau patyrinėti minėtas Mažių kaimo ka
pinaites bei XIX amžiaus Jonaičių, Ma
žių ir Šimkaičių kaimų valdų dokumentus. 
Jei pavyktų rasti pastaruosius, jie galėtų 
Šį tą paaiškinti šiame kol kas neturinčia
me pagrindo ginče“.

K. DONELAIČIO GIMTINĖJE
Tolminkiemio bažnytėlė dabar gražiai 

restauruota ir paversta poeto K. Donelai
čio muziejumi. Pokarinių griuvėsių vieto
je stovi baltas pastatas raudonu stogu. 
Tačiau, kaip rašo LITERATŪROS IR ME
NO (1982.XII.11) korespondentas, ekskur
sijų ir lankytojų, dabar pavadintoje Čis- 
tyje Prudy vietoje, nedaug.

Nepakanka muziejuje eksponatų, vaiz
duojančių K. Donelaičio laikotarpį bei jo 
paties gyvenimo būdą, pomėgius. Nėra 
aštuonioliktojo šimtmečio baldų, pateikti 
vien popieriniai eksponatai.

KAUNO MIESTO GENERALINIS 
PLANAS

Lapkričio 26 d. Architektų sąjungos sky 
rius kartu su Miestų statybos projektavi
mo institutu aptarė Kauno miesto genera
linį planą. Projekto autoriai J. Petraus
kas ir J. Zagorskas nušvietė Kauno vys
tymąsi iki 2000 metų.

Numatoma miestą plėsti pietryčių kryp 
tinti (Vaišvivada - Rokai). Numatoma, 
kad per 15 metų miesto gyventojų skai
čius išaugs iki pusės milijono.

SKRAIDANTIS „LITUANIKOS“ 
MODELIS

Panevėžio aviacijos sporto klubo nariai 
pagamino Dariaus ir Girėno „Lituanikos“ 
lėktuvo skraidantį modelį, kuris buvo rei 
kalingas Lietuvos kino studijai, gaminan
čiai meninį filmą apie pirmąjį JAV lietu
vių lakūnų transatlantinį skridimą.

Praėjus 50 metų nuo ano istorinio skri
dimo, dešimties žmonių grupė atkūrė še- 
šiaviečio lėktuvo skraidantį modelį. Dar
bui vadovavo vyr. inž. Vladas Kensgaila. 
Filmą režisuoja Raimondas Vabalas.

PLEČIASI VAGYSTĖS
Vilniaus teismas nuteisė J. Charkevičių 

šešeriems metams laisvės atėmimo už ban 
dymą pavogti iš Vilniaus parduotuvės vy
riško kostiumo. Jis niekur nedirbo ir jau 
keturis kartus buvo teistas už vagystes.

Kitų nenkiu jaunuolių bylą svarstė 
aukščiausiojo teismo išvažiuojamoji sesli- 
ja Kėdainiuose. Jie vogė įvairias prekes 
iš parduotuvių Kėdainių, Raseinių ir Pa
nevėžio rajonuose. Teisminė kolegija nu
teisė R. Bunių 12 metų laisvės atėmimo, 
R. Balandį — 10 metų, A. Kanaporį — 
10 metų, A. Vasiliauską — 10 metų ir V. 
Juškauską — 2 metams laisvės atėmimo. 
Visiems, išskyrus paskutinį, konfiskuotas 
turtas.

Jie pavogė turto už 17000 rublių. Tą 
nuostolį jie turės atlyginti nukentėjusiems.

ITALIJOS LINGVISTAI VILNIUJE
Lietuvoje lankėsi du žymūs Italijos ling 

vištai: prof. Giancarlo BolognesS ir dr. 
Guido Michelini. Svečiai ir juos lydėjęs 
Vilniaus universiteto profesorius Vytautas 
Mažiulis kalbėjo apie lietuvių kalbos svar
bą lyginamosios kalbotyras mokslui.

Operos direktorius Virgilijus Noreika 
pakvietė svečius pasiklausyti „Fausto“ ir 
teatre kalbėjosi su svečiais itališkai apie 
Milaną, garsiąją La Scala, kur jam pa
čiam teko dainuoti.

Skaitytojų laiškai
KODĖL PASIMATYSIME 

KARALIAUČIUJE?
Labai įdomus St. Kuzminsko laiškai iš 

Nottinghamo, kurie retkarčiais pasirodo 
E.L. Autorius moka nupiešti ir parodyti 
mums dabartinės aukštosios politikos vin
gius ir padaryti jų analizę, nepuošiant 
jos amerikoniškos politikos maskaradu, 
kaip tai daro „Dirvos“ politinis apžvalgi
ninkas V. Meškauskas. Man tik nesupran
tama ką p. Kuzminskas turi mintyje pri
dėdamas kiekvienos apžvalgos gale „Iki 
pasimatymo čia arba Karaliaučiuje“.

Pagalvoju, gal kartais jis numato ateitį 
kaip tas Romos senatorius, kuris pradė
damas ir baigdamas savo kalbą vis kar
todavo „Tikiu kad Kartagėna bus sugriau
ta“ ir atėjus laikui ji buvo sugriauta. Bet 
kodėl pasimatysime ne Vilniuje, o Kara
liaučiuje? P. Lelis

Toronto, On t.
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KALENDORIUS 1983 M.
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VIL24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu

dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
R. I. Kvedaravičiūtė, Olandija, — 10 

svarų.
J. Kiviei'Jkauskas — 4.50 sv.
Vincas Saročka paaukojo Tautos Fondui 

keturias akcijas (Liet. Namų B-vės).
Dr. Jonas Mockus, Denby, pasiuntė Tau 

tos Fondo Valdybai New Wonke 100 dol.
Visiems nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

PADĖKA VISIEMS AUKOTOJAMS
Tautinės Paramos Fondas veikia nuo 

1980 m. balandžio mėn. 20 d. Savo dviejų 
su puse metų veikimo bėgyje yra išsiuntęs 
32 siuntinį į vargą patekusioms šeimoms 
Lietuvoje. Tuo būdu Fondas vis dar su
gebėjo atlikti savo minimalų uždavinį — 
kas mėnuo sušelpti bent vieną, skurstan
čią nelaimingą šeimą. Fondo Valdyba ti
kisi, Ikad sugebės ir toliau.

Tekia šalpa Fondui kainuoja apie 1600 
sv. metams. Tokios pinigų sumos, savaime 
aišku, susidaro iš dosnių pastoviai gauna
mų aukų ir atskirų lietuvių bei jų orga
nizacijų.

•Naujų Metų proga. Tautinės Paramos 
Fondo Valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems aukavusiems ir prisidėjusiems pile 
Fondo veiklos.

Yra dar paskirų asmenų, DELS skyrių, 
klubų ir šiaip lietuviškų organizacijų, ku
rios dar nėra įsijungusios ‘į Tautinės Pa
ramos Fondą. Prašome įsijungti ir pra
šome neatsisakyti, kada bus kreipiamasi 
individualiai prašant paramos. Ačiū labai.

Mes visi esame reikalingi Lietuvai. Nie
kas neatsisakykime nuo Didžios Pareigos 
mūsų brangiai Tėvynei.

Tautinės Paramos Fondo Valdyba

AUKOS SPAUDAI
K. Savonis — 10 sv.,
V. Keris — 8.50 sv.,
A. Stankevičius ir R. Gustainis po 6.50 sv. 
Iz. Sragauskis ir J. Kvietkauskas po 4.50 
sv
R. I. Kvedaravičiūtė — 4.00 sv.
S. Surgautas, A- Baltušis, J. Jakimavi
čius, A. Kučinskienė, P. Vasis, S. Valai
tis ir A. Lechavičienė -- po 1.50 sv. K. 
Padagas — 1.00 sv.
Visiems nuoširdus ačiū

Londonas
HŠVYKA I PORTUGALIJĄ — 

FATIMĄ
Išvyka numatoma gegužės 25 — birže

lio 1 d. Dvi dienas yra skirtos lankyti Li
saboną, trys dienos Fatimoje ir apylinkė
se, dvi dienos Nazare pajūryje.

Kelionė lėktuvu iš Londono ir viešbutis 
su maistu kainuos 250 svarų.

Tuo pačiu laiku Britanijos vyskupai ruo 
šia ten kelionę paminėti popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymą 1982 m. Britani
joje. Todėl iš anksto norima žinoti keliau
jančių skaičių, kad kelionių bendrovės ga
lėtų rezervuoti lėktuvus ir nakvynes.

Norintieji keliauti, prašomi pranešti 
šiuo adresu:

Rev. J. Sakevičius,
21 The Ovai, .
London E2 9DT

arba telefonu: 01-739 8735

Manchesteris
KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų antrą dieną M. lietuvių klubas 
savo patalpose.narių vaikams surengė Ka
lėdų Eglutę, į kurią atsilankė apie 30 
vaikų.

Kalėdų Senis (V. Bernatavičius) visus 
vaikus apdovanojo klubo skirtomis ir tė
vų atneštomis dovanomis, jų teko ir mo
tinoms.

Po dovanų įteikimo ir pasikalbėjimo su 
kalėdų seniu, vaikai buvo pavaišinti karš
tu ir šaltu gėrimu bęi užkandžiais, kuriuos 
paruošė klubo sekr. J. Verbickas, padėjo 
A. Podvoiskienė ir kitos moterys.

Visas Eglutės išlaidas padengė klubas.
Visi vaikai ir tėvai lieka dėkingi klubui 

už Eglutės parengimą dovanas ir vaišes.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0u 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

MIRĖ VLADAS KUPSTYS
1982 m. gruodžio 24 d., t.y. kūčių die

nos ryte, nuo plaučių vėžio mirė visuome- 
niiėinkas Vladas Kupstys, sulaukęs 70 me
tų amžiaus.

Anksčiau jis kuri laiką gydėsi Crump- 
sallio ligoninėje, iš kurios buvo paleistas 
ir jautėsi neblogai. Bet vėliau vėl susirgo 
ir buvo paguldytas toje pačioje ligoninė
je, iš kurios po trumpo laiko buvo perkel
tas į Manchester!© žydų ligoninę, kurioje 
ir mirė.

Vladas gimė 1912 m. birželio 15 d. Žilių 
kaime, Papilės valsčiuje, Šiaulių apskrity
je. Turėjo du brolius ir seserį.

Karinę tarnybą atliko 8 p. DLK Vaidoto 
pulke ir įgijo puskarininkio laipsnį. Tar-

navo Lietuvos geležinkelio ir pasienio po
licijose Klaipėdoje, ll-trojo P. karo metu 
buvo 'įjungtas į vokiečių žandarmerijos 
pulką ir išsiųstas į Jugoslaviją. Karui bai 
gianitis Treste pateko į anglų belaisvę ir 
buvo laikomas Italijoje. Vėliau perkėlė į 
Halendorfą, anglų zoną, V. Vokietijoje. 
Čia atvykęs lietuvis chorvedys ieškojo sa 
vo chorui gerų balsų, kurį turėjo Vladas. 
Tokiu būdu jis išėjo į laisvę. Ligi išvyko 
į Angliją, dirbo Vasario 16 gimnazijos vir 
tuvėje.

1947 m. atvyko į Angliją. Iš pereinamos 
stovyklos, kuri buvo pietinėje Anglijoje, 
persikėlė į Eccles, M/c ir dirbo tekstilėje, 
vėliau — įvairiuose fabrikuose.

Nuo pat pradžios įsijungė 'į organizacinę 
veiklą ir prisidėjo prie Eccles DBLS sky
riaus įsteigimo. Jam 1949 m. būnant šio 
skyriaus pirmininku buvo nutarta pava
dinti Manchesterio skyrium, kas ir buvo 
padaryta. Keletą metų buvo šio skyriaus 
pirmininku ir valdybos nariu. įsisteigus 
Manchesterio apygardai, buvo jos Revizi
jos k-sijos nariu. Buvo renkamas atstovu 
į suvažiavimus. Jam būnant skyr. pirmi
ninku, buvo Mostomo kapinėse nupirktas 
sklypas ir pastatytas paminklinis kryžius. 
Vėliau išrinktas skyriaus garbės nariu.

Jo iniciatyva, K. Muraukui ir a.a. B. 
Klimui pritariant, buvo Manchesteryje 
įsteigtas Ramovėnų skyrius, kuris gyviai 
veikia ir dabar. Jame ėjo pirmininko, vi
cepirmininko ir kitas pareigas.

Įsijungęs 'į vaidybos ratelį ir buvo jo ad 
min'istratoilus. Dalyvavo jungtiniame ir 
bažnytiniame choruose ir Ramovėnų okte
te.

Nupirkus klubą, tuoj įsijungė į jo veik- 
ą. Jame nuo 1949 metų daug metų ėjo pir
mininko, vicepirmininko, valdybos nario 
pareigas ir ne kantą buvo Revizijos k-sijos 
nariu. Jam pirmininkaujant, buvo pert
varkytas baras ir įvestas centralinis ap
šildymas. Jo rūpesčiu iš vietos bravoro 
buvo gauta daug įvairių baldų. Būnant vi
cepirmininku daug padėjo krepšinio ko
mandai „Kovui“.

Ilgus metus ėjo sekmadienio mokyklos 
ir skautų-čių Tėvų k-to pirmininko parei
gas. Skautų vadovybės buvo apdovanotas 
Ordinu už nuopelnus su rėmėjo kaspinu.

Daug metų dirbo MUK Koordinacinia
me k-tete ir ėjo iždininko pareigas. Komi
tetas 1'5 metų sukakties proga jtį apdova
nojo padėkos lapu uz visuomeninę veiklą. 
Jam lietuvybės reikalai 'buvo arti širdies, 
kuriais jis noriai rūpinosi.

Apsivedė ir susilaukė sūnaus Algio ir 
dukters Kristinos, kurie lankė sekm. mo

kyklą ir buvo skautais. Reikalavo, kad 
vaikai namuose kalbėtų lietuviškai.

Šiaip Vladas buvo linksmo būdo, jam 
netrūko sąmojaus, žodžio, be to, buvo drau 
giškas ir paslaugus.

Paliko liūdinčią žmoną, sūnų, dukterį ir 
du sūnus Lietuvoje.

Gruodžio 31 d. St. Chad‘s bažnyčioje 
kan. V. Kamaitis atlaikė gedulingas pa
maldas ir pasakė pritaikytą pamokslą.

Bažnyčioje prie karsite garbės sargybo
je stovėjo keturi Ramovėnai, o karstą den
gė Ramovėnų vėliava.

Palaidotas Mostono kapinėse lietuvių 
Skyriuje prie Aušros Vartų paminklo. Da
lyvavo apie 140 žmonių, kurie sunešė daug 
vainikų ir gėlių. Žmonių buvo ir iŠ aplin
kinių miestų. Prie jo karsto atsisveikini 
mo žodį tarė Sąjungos pirmininkas Z. Ju
ras ir DBLS Rochdalės skyr. pirm. D. Ba
naitis, kurie iškėlė Vlado darbus ir nuo
pelnus visuomenei.

Ta proga jo žmona laidotuvių dalyviams 
lietuvių klube surengė arbatėlę, čia atsi
sveikinimo žodį tarė DBLS Manchesterio 
skyr. pirm. A. Jaloveckas ir Ramovėnų 
skyr. pirm. K. Murauskas. Po to svečiai 
skirstėsi namo pasiruošti sutikti Naujuo
sius Metus.

Ilsėkis, Vladai, ramybėje svečioje žemė
je, nesulaukęs pilnos laisvės Lietuvai, į 
kurią norėjai sugrįžti.

Mes visi giliai užjaučiame jo šeimos 
narius ir kartu liūdime.

Ta pačia proga žmona Bronė nuoširdžiai 
dėkoja visiems už išreikštas užuojautas, 
kan. V. Kamaičiui už rūpinimąsi jo po
mirtiniais reikalais, už vainikus ir gėles, 
klubui už patalpas, atsilankiusiems į lai
dotuves ir visiems tiems, kurie vienokių 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie šių laido
tuvių.

Vlado netekimas padarė Manchesterio 
lietuvių kultūriniame gyvenime spragą, 
kurios jau nėra kam užpildyti. 1982 metais 
mūsų kolonija neteko trijų žymių veikėjų 
ir dviejų aktyvių narių. A. P-kis

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V.S GOS „RAMOVĖS“ Mancheste- 

io skyrius lietuvių klube surengė Naujų
jų 1983 Metų sutikimą, kuriame dalyvavo 
laug žmonių. Jų atsilankė kiek mažiau, 
regu paprastai, nes tą pačią dieną įvyko 
V. Kupsčio laidotuvės ir arbatėlė klube, 
kuri nusitęsė iki vėloko popiečio. Dalis 
dalyvių nenorėjo grįžti sutikti naujuosius 
netus, be to, vairuotojams gėrimų suvar
žymai ingi prie to prisidėjo.

N. Metų sutikimą pravedė skyr. pirm. 
K. Murauskas, kuris sutinkant N. Metus 
pasveikino visus ir palinkėjo laimingų N. 
Metų. Taip pat' sveikino ir geros kloties 
ateinančiuose metuose linkėjo DBLS BoL 
tono skyr. pirm. H. Vaineikis ir Mancheste 
rio skyr. pirm. A. Jaloveckas, ir klubo 
sekr. J. Verbickas.

N. Metai sutikti sugiedant Lietuvos him
ną ir nuoširdžiais sveikinimais, palinkint 
vieni kitiems sėkmingų ir laimingų metų.

Visi buvo pakilioje nuotaikoje ir gra
žiai praleido laiką.

Naujųjų metų proga ramovėnų skyriaus 
valdyba nuoširdžiai sveikina visus savo 
ir jų šeimos narius ir linki daug laimės ir 
sėkmės 1983-čiuose metuose.

A. P-kis

Peterborough
MIRĖ KAZYS RŪSYS

1982 m. gruodžio 31 d. Bedford© ligoni
nėje mirė Kazys Rūsys, 78 m. Kilęs iš Že
maitijos, gyveno Bedforde vienas. Šeima 
liko Lietuvoje. Kazys mylėjo lietuvišką 
spaudą ir prenumeravo Europos Lietuvį.

Mielas Kazy, ilsėkis ramybėje.
P. Gugas

Prestonas
MIRĖ V. Zalandauskas. Prestone 1982 m. 
gruodžio m. 14 d. mirė lietuvis 54 m. Vla
de s Zalandauskas. Kilimo nuo Kauno. Bu
vo bedarbis ir su lietuviais mažai drau
gavo. Nepriklausė jokiai organizacijai.

M. Ramonas

Italija
SVEIKINIMAS

Šv. širdies Katalikų universiteto, Mila
ne, lituanistikos profesoriai kun. Tąsius 
Ereminas ir dr. Guido Michelini sveikina 
„E. Lietuvio“ leidėjus ir skaitytojus Ka
lėdų švenčių proga ir linki laimingų Nau
jųjų Metų.

Milano Katalikų universitete lietuvių 
kalbą ir kultūrą dėsto kun. T. Ereminas, 
o lietuvių kalbos istoriją — G. Michelini.

Lenkija
PASIRUOŠIMAS DARIAUS-GIRĖNO 

SUKAKČIAI
Lenkijos lietuvių žurnalo AUŠRA nau

jausias numeris praneša apie paruošia
muosius darbus Dariaus ir Girėno Atlan- 
tinio skridimo 50 metų sukakčiai paminėti.

Svarbiausioji programos dalis įvyks 
1983 m. liepos 17 d. prie paminklo Soldi
no miške. Minėjimui suruošti pakviesta 
komisija, kurios pirmininku yra Algirdas 
Nevulis, LVKD CV sekretorius.

Kiti komisijos nariai:
1. Edvard Korban — Gožovo Vaivadijos 

įstaigos kultūros ir meno skyriaus direk
torius,

LIETUVOJE
JONAS SADŪNAS BUVO SUIMTAS

Vakaruose gauti keli dokumentai su 
papildomomis žiniomis apie vilniečio Jo
no Sadūno persekiojimą. Kaip jau paskelb 
ta užsienio spaudoje, Jonas Sadūnas bu
vę kratomas spalio 11-tą dieną. Per kra
tą buvo paimtas vaiko žaislas su trijų 
spalvų deriniu, kurį kratytojai palaikė ne
priklausomos Lietuvos trispalve. Dėl ligos 
Sadūnas neatvyko į tardymą. Spalio 18- 
ją dar nepasveikęs jis buvo išrašytas iš 
SantailBkių ligoninės, bet ten part suimtas 
ir nugabentas į Naujosios Vilnios psichiat 
rinę ligoninę.

.Spalio 22-ją suimtojo sesuo Nijolė Sa- 
dūnaitė kreipėsi raštu į LTSR prokurorą, 
prašydama nubausti teisėtvarkos laužy
tojus ir kuo greičiau išleisti iš psichiatri
nės ligoninės brolį.

Atsakymas į pareiškimą, prokuroras, 3- 
sios klasės valstybinis justicijos patarė
jas, Kirijenka gruodžio 1 d. raštu prane
šė, kad Jonas Sadūnas patrauktas kaltina
muoju baudžiamoje byloje, pagal Lietu
vos TSR Baudžiamojo kodekso 132 straips 
nlo antrąją dalį ir dėlto jam Vilniaus ra
jono prokuratūros nutarimu paskirta sta
cionarinė teismo psichiatrinė ekspertizė, 
kuria atlikti jis patalpintas į Naujosios 
Vilnios psichiatrinę ligoninę.

Gruodžio 2 d. Jonas Sadūnas iš ligoni
nės buvo išleistas kaip psichiškai sveikas. 
Koks tolimesnis jo likimas, 'šiuo metu ži
nių nėra. Gautieji dokumentai — nukentė
jusio ir jo artimųjų pareiškimai valdžios 
organams ir žmogaus teisių gynimo orga
nizacijoms — nušviečia įvykius nuo kra
tos spalio 11-ją iki paleidimo Iš Naujosios 
Vilnios gruodžio 2 d. Juose pavaizduoja
ma gėdingas kai kurių medicinos darbuo
tojų bendradarbiavimas su saugumo orga
nais, žiaurus ir nežmoniškas ligoninės per 
sonalo, ypač gydytojos Reginos Ražinskie- 
nės elgesys.

Vakarų Vokietijos katalikai rašo laiškus 
Sov. Sąjungos ambasadoriui Bonoje, reir 
kalaudaimi nutraukti Sadūno persekioji
mą.

FASA UL YJE
— Jaunas sovietų inžinierius E. činko- 

renko, kuris tarnybos reikalais atvyko į 
Paryžių ir gyveno ambasadoje, bandė pei
liu nusižudyti. Dabar jis yra ligoninėje. 
Gruodžio 30 d. jis turėjo grįžti į namus.

— 1982 m. 2.392 Rytų Vokietijos gyven
tojai pasitraukė į Vakarus, iš jų 269 pa
bėgo per minų laukus ir saugomas užtva
ras. 1981 m. tokių pabėgėlių buvo 2.900.

— Kinijos Vyriausias Liaudies Teismas 
1981 m. nubaudė mirties bausme Mao Tse- 
Tungo našlę ir buvusį premjero pavaduo
toją už „Kultūrinės revolucijos“ nusikal
timus. Egzekucijos vykdymas buvo atidė
tas dvejiems metams. Tas terminas baigia 
si sausio 25 d. Spėjama, kad mirties spren 
dimas bus pakeistas kalėjimu iki gyvos 
galvos.

— Vakarų Vokietiją valdantieji krikš
čionys demokratai planuoja pakelti mo
kesčius turtingiesiems. Tai gali padėti 
jiems laimėti kovo mėn. parlamento rin
kimus.

LENKŲ „KULTŪRA“ APIE BOBELIO 
VIEŠNAGĘ AUSTRALIJOJE

Apie dr. K. Bobelio lankymąsi Australi
joje lenkų žurnalo Kultūra (Paryžius, 
1982, Nr. 9)^ „Lietuvių Kronikoje“ rašo 
E. Žagiell. Pasak jo, „lankydamas lietuvių 
telkinius Australijoje, dr. K. Bobelis, iš
kilmingo banketo metu įteikė pažymėjimo 
raštą Sidnėjaus Wiadomosci Polskie leidė
jui ir redaktoriui, J. Dunin-Karyickiui už 
jo nuopelnus stiprinant lietuvių Ir lenkų 
draugystę“. Toksai VLIKO raštas esąs 
pirmas lietuvių įteiktas pažymėjimas len
kui, kadangi Dunin-Karwicki esąs lenkų 
veikėjas, pripažįstantis lietuvių teisę į is
torinę sostinę Vilnių. Dr. Bobelis pareiš
kęs, jog vienintelis lenkų laikraštis, kuris 
lemia lietuvių troškimus ir daugeliu at
vejų su jais sutinka, yra Paryžiaus Kultū
ra. VLIKAS, dr. Bobelio žodžiais, palaiko 
santykius su lenkų vyriausybe Londone 
laisvinimo veiklos srityje, neliečiant kont 
roverslnių reikalų, o su Amerikos Lenkų 
Kongresu turi gerus santykius ir artimai 
bendradarbiauja. (Elta)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — sausio 9 d., 11.15 vai.. Lie

tuvių Židinyje.
Nottinghame — sausio 16 d.. 1L15 vai.. 

Lietuvių židinyje.
Derbyje — sausio 16 d.. 14 vai.. Bridge 
Eccles — sausio 9 d.( 12.15 vai.
Prestcnas — sausio 16 d., 12.30 vai. 
Leeds — sausio 23 d., 1 vai.
Manchesteris — sausio 30 d-. 12.30 vai. 
Glcucesteryje — sausio 15 d., 12 vai., Šv.

Petre.
Straude — sausio 15 d., 17.30 vai., Beeches 

Green.Išpažintys 17.15 vai.
Nottinghame — sausio 23 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — sausio 23 d., 14 vai šv. 

Eduarde.
Northamptone — sausio 23 d., 18 vai., šv. 

Lauryne Craven St.
Nottinghame — sausio 30 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Stoke-cn-Trento — sausio 30 d., 14.30 vai.,

St. Wulstan's.

2. Juozas Bliūdžius — LVKD Lietuvių 
kultūros paminklų apsaugos Lenkijoje 
komisijos pirmininkas, LVKD CV pirm, 
pavaduotojajs.

3. Juozas Maksimavičius — LVKD akty
vistas, I-asis LVKD pirmininkas,

4. Juozas Sigitas Paransevičius — LV 
KD CV prezidiumo narys, Punsko vals
čiaus Centrinės mokyklos direktorius,

5. Eugenijus Petruškevičius — „Aušros“ 
redaktorius,

6. Julius Senvaitis — LVKD štetino ra
telio valdybos narys, nuo seniai globojan
tis paminklą.

7. Antanas Suraučius — LVKD CV na
rys, LVKD Lietuvių kultūros paminklų 
apsaugos Lenkijoje komisijos sekretorius, 
LVKD Slupskio rateio sekretorius,

8. Jonas Vaina — LVKD aktyvistas, Lie 
tuvių kultūros namų Punske vedėjas,

9. Marytė Valinčiūtė — LVKD Jaunimo 
reikalų komisijos pirmininkė, Punsko 
Bendrojo lavinimo licėjaus mokytoja,

10. Antanas Žukauskas — LVKD CV 
narys, LVKD Vroclavo ratelio sekretorius.

11. Jonas žaliapienis — LVKD Štetino 
ratelio pirmininkas,

12. Jurgis žemaitis — LVKD Štetino ra
telio narys, vienas iš pirmųjų, kurie po
kario metais pradėjo paminklo globą.

RŪPESČIAI DĖL ŽURNALO
Lenkijos lietuvių leidžiamas žurnalas 

AUŠRA, kuris išeina kas trys mėnesiai, 
buvo norėta paversti mėnesiniu. Deja, lig 
šiol negauta valdžios leidimo.

Bet yra daug rūpesčio ir tokiu būdu lei
džiant, kaip dabar. Žurnalas spausdina
mas Balstogės spaustuvėje, kur darbas už 
trunka labai ilgai, mažiausiai keturis mė
nesius. Todėl, jei koks nors, net ir labai 
svarbus dalykas įvyko, sakysim, sausio 
mėnesį, tai apie jį bus rašoma gegužės 
mėn.

Redaktorius sako:
„Praktikoje net ir šių terminų nesilai

koma, ,,Aušra“ spausdinama dar ilgiau. 
Kodėl gi taip?

Spaustuvininkai aiškinasi, kad jie ne
moka lietuvių kalbos, jiems sunku surink
ti skiltis. Iš tiesų, kai darome pirmą ko
rektūrą, randame kartais per du tūkstan
čius klaidų viename numeryje. Per antrą 
korektūrą apie 500 klaidų, per trečią apie 
200, per ketvirtą apie 30—50 ir... redakto
rius jau pasirašo spausdinti.

Vadinasi jei numeryje priskaičiuosite 
50 klaidų, žinokite, kad būta keturių ko
rektūrų ir daugiau nieko padaryti nega
lima. Ar taip turi būti — turime abejonių. 
Ypač žinodami, kad Lenkijoje spausdina
mi ir kiti žurnalai svetimomis kalbomis. 
Matyt „Aušra“ tarp spaustuvininkų neturi 
didelio autoriteto. Jei tektų mums leisti 
mėnrašti!, atrodo spaustuvininkai visiškai 
pasimestų...“

Sunkiai eina ir žurnalo platinimas. Apie 
tai redaktorius aiškina taip:

„Nuo 1981 m. ,,Aušra“ Lietuvoje nepar
davinėjama. Lietuvą pasiekia vien tas 
kiekis, kur; užprenumeravo Lenkijos pilie
čiai. 19’82-siems metams 'Užsienio lietu
viams užprenumeruota 463 egz. 'Lenkijos 
gyventojai užsiprenumeravo sau per LV 
KD CV 920 egz. „Aušra“ leidžiama 3(500 
egz. tiražu, vadinasi, 1617 egz. reikia par
duoti kioskuose. Ar bus parduota? Ar ne
reikės dar mažinti tiražą? šiuo metu ne
galiu į šį klausimą atsakyti, ne visur re
dakcijos valia ir galia“.

Olandija
Karikatūrų paroda

Latvių karikatūristo S. A. Civinskio 
(1895-1940) kūrinių paroda Amsterdamo 
universtiteto bibliotekos salėje bus atdi- 
ryta sausio 18 d.

Paroda tęsis iki kovo 31 d. ir žiūrovai 
galės lankyti darbo dienomis nuo 10 iki
12 vai. ir nuo 13 iki 16 vai.

Vokietija
Mirusieji

Petras Noreika, gimęs 1912 m. spalio 
14 d. Tauragėje, mirė 1982 m. gruodžio
13 d. Bremene. Palaidotas miesto kapinė
se Osterholzer Heer-Strasse.

Angelė Vilkienė, kilusi iš Dusetų, mirė 
ir palaidota Hannoveryje. Buvo ištekėjusi 
karo metu už vokiečių kareivio Wilke ir 
apsigyveno Vokietijoje. Dirbo Hannoverio 
liet, bendruomenės apylinkės valdyboje. 
Buvo pasižymėjusi dideliu svetingumu1 ir 
draugiškumu, motiniškai globojo lietuvius, 
patekusius nelaimėn.

Laidojimo 'apeigas atliko kun. V. Šaika, 
per šermenis kalbą pasakė žymus Hanno
verio muzikologas, prof. dr. Paul Coenen. 
Velionei linkėjimai buvo išreikšti tauti
niame kaspine su įrašu: „Gyvenk amži
nai ir padėk mums!“

Susižiedavo ir susituokė
Liulbecke susižiedavo Jonas-Jurgis Lei- 

tonas su Ellke Zimmermann.
Pietų Vokietijoje susituokė lietuvis gy

dytojas dr. Jonas Reinys su Irmigarda 
Maul.

Išvyko į laidotuves
Vokietijoje gyvenąs prof. dr. Vytenis M. 

Vasyliūnas išvyko į Bostoną, JAV, kur 
1982 m. gruodžio 14 d. mirė jo tėvelis, 
prof. Izidorius Vasyliūnas, žinomas smui-1 
kininkas. |

A.a. Izidorius Vasyliūnas buvo gimęs 
1906 m. balandžio 3 d. Petrapilyje. Palai- 

i dotas liet, kapinėse Cambridge, MA. JAV.
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