
LIETUVOS KLAUSIMAS EUROPOS PARLAMENTE
Mūsų korespondento pranešimas telefonu

Europos Parlamentui svarstant Politinės 
komisijos paruoštą rezoliuciją dėl padėties 
Estijoje,'Latvijoje ir Lietuvoje, sausio 13 
d. Strazburgan buvo suvažiavusi VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelio vadovaujama lietuvių 
delegacija (kun. dr. J. Prunskis, inž. Adol 
fas Venskus, DBLS pirm. Zigmas Juras ir 
Eltos redaktorė Birutė Venskuvienė) ir 
taip pat latvių ir estų delegatai. Jie pa
darė vizitą Parlamento pirmininkui ir 
rezoliucijos referentui Ditto von Habsibur- 
gui, su kuriais turėjo ilgesnį pasikalbėji
mą.

Lietuvių delegacija taip pat susitiko su 
Europos Parlamento atstovais, kuriems 
paaiškino kai kuriuos klausimus apie vė
liausius įvykius Lietuvoje ir paprašė juos 
rezoliuciją paremti. Dauguma atstovų pa
žadėjo tą padaryti.

Parlamento plenariniam posėdžiui rezo
liucijos projektą referavo Vokietijos at
stovas Otto von Habsburgas, o jį parėmė 
Britų konservatorių partijos atstovas Ri
chard Simmonds, kuris dar prieš išvyk
damas i Strazburgą buvo pažadėjęs DBLS 
Wolverhamptono skyriaus valdybai, kad 
jis parems Baltijos kraštų bylą.

Rezoliucija siūlo Pabaltijo valstybių 
klausimą perduoti JTO Dekokolonizacijos 
komisijai; išreiškia nuomonę kad Helsin
kio baigminio akto vykdymą tikrinančios 
konferencijos, kaip dabar vykstanti Mad
ride, atkreiptų dėmesį į tų tautų sunkią
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MEMORANDUMAS BRITANIJOS 
VYRIAUSYBEI

1982 m. gruodžio 24 d. ABN Delegacija
D. Britanijoje (Antibolševikų blokas) 'įtei-

JAV VICE-PREZIDENTAS VAK. 
EUROPOJE

Prez. Reaganas, atsakydamas į Andro
povo pasiūlymą sudaryti tarp Varšuvos 
pakto kraštų ir NATO nepuolimo paktą, 
— siunčia vice-prezidentą Bu'shą aplanky
ti septynius Europos kraštus ir pasitarti 
su tų kraštu vyriausybėmis.

Vice-prezidentas aplankys taip pat Va
tikaną pasitarti su popiežium. Tuo pat lai
ku Vaik. Europos lyderiams bus užtikrin
tas pagrindinis JAV įsipareigojimas sau
goti taiką Europoje ir siekti ginkluotės 
tikro sumažinimo.

'P. Bushas taip pat aplankys Ženevą, kur 
dalyvaus Nusiginklavimo komiteto posė
dyje ir kalbėsis su derybų delegacijomis, 
kurios tariasi dėl strateginių ir vidutinių 
atstumų raketų sumažinimo.

Prez. Reaganas pasakė, kad Ženevos de 
rybose abi pusės, JAV ir Sov. Sąjunga, 
yra išdėsčiusios savo pasiūlymus, kad „pa 
grindas progresui yra padėtas“.

. SOVIETŲ GINKLAI IRAKUI
Sov. Sąjungos pirmieji ginklų transpor

tai, po dviejų metų pertraukos, pradėjo 
atvykti į Iraką. Sovietų Antonovo trans
porto lėktuvai, nusileidę Bagdado karinia
me aerodrome, iškrovė raketų siuntas ir 
prieštankinius ginklus.

Tuo pat laiku jūros transportu atvyks
ta į Aqabo-s uostą sovietų T72 tankai ir 
kiti sunkūs ginklai, kurie per Jordano te
ritoriją pasieks Iraką.

Vakarų stebėtojai spėja, kad naujus 
ginklų transportus leido Andropovas, aiš
kiau nusistatęs kurią pusę remti Irako- 
Irano konflikte.

NORI IŠAIŠKINTI SOVIETŲ 
PASIŪLYMUS

D. Biitanijos ambasadorius Maskvoje 
Sir lain Sutherlandas turėjo vienos va
landos pasikalbėjimą su Sovietų užs. reik, 
ministru A. Gromyka, norėdamas išaiškin
ti Sovietų „taikos pasiūlymus“, kurie bu
vo paskelbti po Prahos konferencijos.

Tuo pat laiku į Maskvą atskrido Hans- 
Jochiim Vogei, Vokietijos opozicijos lyde
ris, pasikalbėjimui su J. Andropovu pana 
šių klausimu. Hans-Jochim Vogei yra Vo
kietijos socialdemokratų partijos kandida 
tas į kanclerio vietą.

PRAHOJE SUIMTAS ŽMOGAUS 
TEISIŲ VEIKĖJAS

Policijai suėmus Čekoslovakijos „Char- 
terro 77“ žmogaus teisių grupės lyderį La 
dislovą Lisą, jo vieton grupė išrinko Ja
ną Kozliką.

L. Lisas buvo suimtas prieš kelias die
nas Prahoje.

MIRĖ N. PODGORNYI
Sov. Sąjungoje mirė buvęs prez. Jlikolai 

Podgornyi, pasiekęs 79 m. amžių. Jis buvo 
išstumtas iš prezidento vietos 1977 m., kai 
tat vieta buvo reikalinga Brežnevui.

’ t ■>
.ARAFATAS MASKVOJE

Palestiniečių lyderis Jasser Arafat at
vyko pasitarimams į Maskvą, kur jis bu
vo šiltai priimtas. Jis turėjo pasikalbėji
mą su J. Andropovu dėl tampresnio bend
radarbiavimo. 

padėtį, ir išreiškia viltį, Europos užsienio 
reikalų ministrai parems tų tautų sieki
mus, liečiančius jų valdymosi formą.

tvarstant rezoliuciją Politinėje komisi
joje, prieš ją buvo pasisakę kai kupė so
cialistai. Bet Rytų Europos socialistai, su
sirinkę Bonnoje 1982 m. lapkričio 1-2 dd., 
kreipėsi į Vak. Europos socialistus, pra
šydami rezoliuciją paremti.

Europos (Parlamento plenarinėje sesijo
je sausio 13 dieną, rezoliucija Baltijos 
kraštų klausimu buvo priimta 98 atsto 
vams balsuojant už, ^šešiems — orieš, Ir 
astuoniems susilaikius.

VAKARAI TAIKOS DEFENZYVOJE
Vak. Vokietijos užs. reik, ministras 

Hans-Dietrich Genscher, kalbėdamas Eu
ropos Parlamente sausio 11 d., pasakė kad 
visus J. Andropovo pasiūlymus dėl bran
duolinių ginklų kiekio sumažinimo reikia 
rimtai ir rūpestingai apsvarstyti.

Jis pasakė, kad per ateinančius 6 mėne
sius, kada Vak. Vokietijai tenka pirminin
kauti Europos ministrų taryboje, reikia 
tikėtis didėjančio priešbranduolinio sąjū
džio. Todėl Vakarų Europa rūpestingai iš
tirs visus Varšuvos pakto kraštų pasiū
lymus ir. juos įvertins. „Taikos politika 
bus vykdoma konstruktyviu būdu“.

Parlamento atstovai suprato, kad tokios 
politinės. linijos Vakarų Europos kraštai 
laikysis per derybas su JAV vice-prez. G. 
Bushu, kai jis netrukus lankysis Europoje.

kė Britanijos užs. reik, ministrui F. Pymui 
memorandumą, kuriame išdėstyta rusiško 
imperializmo vedama agresyvi užsienio 
politika prieš kitas tautas.

Memorandume pasakyta, kad tokia poli
tika vedama nuo pat revoliucijos pradžios. 
Prieš užimtas tautas vykdomas genocidas 
ir sistemingas religinis persekiojimas. 
Prieš nerųsiškas tautas vykdoma rusifika
cija, pagal Dostojevskio išreikštą maksi- 
mulm: visi ne rusiškai kalbantys gyvento
jai turi kalbėti rusiškai ir tapti rusais.

Memorandume prašoma Vakarų demolk 
ratinių valstybių imtis žygių ir paskelbti 
,,Great Charter of Independence“ — vi
soms tautoms turi būti leista laisvai pasi
sakyti dėl jų tautinio apsisprendimo. Taip 
pat pra'špma paremti Jungtinėse Tautose 
ir kituose tarptautiniuose organuose rei
kalavimą, kad sovietų okupuotuose kraš
tuose būtų pravestas dekolonizavimas, pa 
gal JTO konvenciją ir JAV Senato priim
tą rezoliuciją.

Pralšoma remti Vakaruose esančius tau
tiniai rezistencinius sąjūdžius, kurie sie
kia užimtų kraštų išlaisvinimo. Taip pat 
patariama Vakarams būti budresniems 
sovietų apgaulingos ir dviveidės nusigink
lavimo propagandos atžvilgiu. K.T.
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Nekaltai persekiojamo protestas
Lietuvos TSR Valstybinio saugumo 

komiteto pirmininkui
Nuorašas: žmogaus teisių komisijai 

prie SNO
Jono :Sadūno

PAREIŠKIMAS
1&82.X. 11 mano bute buvo padaryta kra

ta sąryšyje su byla, ieškant mano rašyse
nos. Iš tikrųjų krėtėjus domino ne mano 
rašysena, o laiškai, adresai, pašto siuntų 
kvitai ir pan. Prokuroro pavaduotoja R. 
Juciūtė, kažkieno buvo verčiama skubėti 
ir mane tardė net ligoninėje Labai tiespa- 
našu.kad kažkas su minimi nori susidoro
ti. Kai kurie argumentai verčia galvoti, 
kad tai VSK darbas.

1. VSK darbuotojams labai nepatiko 
mano susirašinėjimas su sąžinės kaliniais 
ir su daugeliu Vakarų pasaulio žmonių.

2. 1974 spalio 22, baigiantis dviejų die
nų tardymui, VSK darbuotojas Vincas 
Platinskas prievartavo mane važiuoti ‘į 
Simną pas kun. Sigitą Tamkevičių ir įra
šyti į magnetofoną pašnekesį su kunigu. 
Du saugumiečiai mane nuvežė į Alytų ir, 
įdavę miniatiūrinį magnefoną, nusiuntė 
pas kunigą Sigitą Tamkevičių. Kadangi 
pokalbio neįrašiau, Vincas Platinskas ant 
manęs labai įniršo. ,. ,

1975 birželio pabaigoje išsikvietė Vin
cas Platinskas į VSK būstinę, ir nusivedė 
į .konspiratyvinlį butą Cvirkos g. Nr. 17, 
kur visokiais gąsdinimais prievartavo ma 
ne, kad būčiau VSK bendradarbiu. Labai 
gaila, bet tuo metu neturėjau jėgos prie
vartavimui atsispirti ir formaliai sutikau 
Vincui Platinskui padėti.

LIETUVOJE
PASIPRIEŠINIMO REIŠKINIAI 

LIETUVOJE
Dr. Kronido Lubarskio redaguojamas 

biuletenis „USSR News Brief“ apie vėliau
sius įvykius Sovietų Sąjungoje praneša, 
kad 19'82 m. gegužės mėn. Vilniuje buvo 
suareštuoti keli pareigūnai: vieno Vilniaus 
instituto direktorius, Lietuvos TSR žemės 
Ūkio Ministerijos antrasis sekretorius ir 
keli kiti LTSR ekonominės administraci
jos atsakingi vadovai. Nepatvirtinomis ži
niomis, jie buvo apkaltinti bandymu išpro 
vokuoti visuomenę pro radiją ir televizi
ją. Jie, neva, bandė paruošti programą 
apie Lietuvos atsiskyrimą nlio Sovietų Są
jungos. Jie buvo apkaltinti tautos išda
vimu.

Tame pačiame biuletenyje, datuotame 
1982 lapkričio 30, pranešama, kad 1982 
gegužės 9 per Vilniaus Lenino aikštėj įvyk 
staintį paradą, vienas iš daugelio balionų 
sprogo ir i'š jo iškrito lapeliai, propaguojan 
tys tautos apsisprendimo teisę Lietuvai. 
Ant jų buvo užrašytas šūkis „Rusai, šalin 
iš Lietuvos!“

Toliau rašoma, kad 1982 gegužės mėn. 
užsibaigė restauracijas darbai Gedimino 
bokšte Vilniuje. Kai pastoliai buvo pa- 
trauti į šalį, atsivėrė ant sienos užrašytas 
'šūkis vieno metro aukščio „Tegyvena kiek 
viena tauta savo krašte!“ Sienos vėl grei
tai buvo apdengtos pastoliais. Liepos mėn. 
pradžioj', vietinis laikraštis atspausdino 
straipsnį, kuriame meno istorikas — ar
cheologas užsiminė apie jaunimo blogą 
elgesį piešiant pacifistinius simbolius ant 
architektūrinių paminklų. Ir apie šūkį Ge
dimino bokšte. Straipsnis užsibaigė klau
simu: „Ar jie negali kitur tai daryti?“

LIC

IŠTRĖMIMAI
Britanija ištrėmė Sovietų: pilietį Vladi

mirą Čennovą, kuris per pastaruosius ke
turis metus dihbo Londone vertėju. Britų 
užs. reik, ministerija pareiškė, kad jis „už 
siėmė veikla, .kuri yra nesuderinta su jo 
vieta“, t.y. diplomatiškai reiškia, kad jis 
šnipinėjo.

V. černovas, 31 metų amžiaus geros iš
vaizdos vyras, dirbo tarptautinėje kviečių 
taryboje, kur jis vertė raštus į rusų kalbą. 
Jis gyveno Londone su savo žmona ir sū
num.

Lenkijos valdžia ištrėmė iš Varšuvos 
Amerikos žinių agentūros UPI korespon
dentę Ruthą Gruber.

Rytų Vokietija ištrėmė Vak. Vokietijos 
žurnalo STERN korespondentą Dieter 
Bub. Žurnalas buvo paskelbęs žinią apie 
atentatą prieš R. Vokietijos kom. partijos 
lyderį Erichą Honectkerį.

TAIKOS MISIJA
Sausio 11 d. Anglijos bažnyčios .galva, 

arkivyskupas dr. Runcie turėjo Cantenbu- 
ryje pasikalbėjimą su Rusijos dvasiškijos 
delegacija, kuriai vadovavo Kijevo met
ropolitas Filaretas.

Kadangi niekada ir apie nieką neteikiau 
VSK darbuotojams jokių žinių, todėl su
prantama, kodėl dabar esu persekiojamas.

Jums, VSK Pirmininke, pareiškiu:
1. Griežtai atsisakau, bet kada bendra

darbiauti su VSK.
2. Protestuoju prieš tai, kad esu nekal

tai persekiojamas.
3. Esu pasiruošęs būti nuteistas, patal

pintas į psichiatrinę ligoninę ar būti visiš
kai sunaikintas, bet niekada nesielgsiu 
prieš savo krikščionišką sąžinę.

J. Sadūnas

RYGOJE SUIMTA ŠVEDIJOS TURISTĖ
Londono The TIMES (1.10) pranešė, 

kad Rygoje buvo suimta Švedijos pilietė 
'Baiba Vitolins Ir jos 17 metų amžiaus dūk 
tė Ilga, kurios buvo nuvykusios į. Latviją 
aplankyti savo giminių.

Manoma, kad sovietai, tuo būdu atsily
gino švedams, kurie Kalėdų švenčių metu 
ištrėmė tris, rusus.

Švedijos užs. reik, ministerija pranešė, 
kad Baibą Vitolins tardė per 12 valandų 
Rygos milicija ir po to jai buvo pasakyta, 
kad ji bus ištremta. _v

Amerikos žurnalistas Juris Kaza, kuris 
tuo pat laiku buvo Rygoje, sakė, jog ponia 
Vitolins ir jos duktė būsiančios išsiųstos 
laivu į Helsinkį, apkaltintos valiutos nuo
statų nusižengimu. Švedijos diplomatai 
galvoja, kad rusai ruošiasi sustabdyti tu
ristų keliavimą, švedams apkaltinus vieną 
rusą šnipinėjimu.

MASKVA PERŠA VOKIEČIAMS TAIKĄ 
. Atskridusi į Maskvą Vokietijos social

demokratų partijos lyderį Vogelį sausio 
11 dieną priėmė Sovietų kom., partijos ly
deris Jurijus Andropovas dviejų valandų 
pasikalbėjimui.

Vokietijos parlamento rinkimuose, ku
rie įvyks kovo 6 d., Hans-Jochen Vogei 
kandidatuos į kanclerius, įtodėl Maskvai 
ypatingai rūpi įpiršti jam nepuolimo pak
tą, kuris buvo pasiūlytas Varšuvos pakto 
lyderių konferencijoje.

Prieš išvykdamas iš 'Maskvos, H. J. Vo
gei pasakė, kad Andropovas suteikė jam 
naujų detalių apie Sovietų pasiūlymą su
mažinti raketų skaičių Europoje. Vokieiti- 
jos opozicijos lyderis nepasakė tų detalių 
spaudos atstovams, kol jis neperdavė sa
vo vyriausybei,

H. J. Vogei po dviejų .valandų derybų 
Kremliuje, dar turėjo 15 minučių pasikal
bėjimą su Andropovu atskirai.

BULGARŲ ULTIMATUMAS ITALIJAI
Bulgarija, siekdama išlaisvinti Italijoje 

kalinamą Sergejų Antanpvą, pareikalavo, 
kad italų prokuroras atvyktų į Sofiją ir 
apklausinėtų turką Bekirą Celenką, kuris 
yra įtariamas dalyvavęs Popiežiaus nužu
dymo sąmoksle.

Bulgarijos prokuroras perspėjo, kad 
Italijos prokurorui neatvykus, B. Celenkas 
bus paleistas ir visi prekybos santykiai su 
Italija bus nutraukti. Tuo atveju Italijos 
firmos turėtų 40 milijonų svarų nuostolio.

700 TURKŲ TEISME
Juodosios juros pakraščio miestelyje 

Fats a prasidėjo teismo byla, kurioje 700 
gyventojų kaltinami siekę paskelbti mies 
tellį nepriklausoma valstybe. Trečdalis kai 
tiriamųjų gali būti nuteisti mirties baus
me. 1980 metais jie buvo išrinkę miestelio 
,,liaudies komitetus“ ir norėjo įvesti kai
riųjų valdžią.

SOLŽENICYNAS APIE ANDROPOVĄ
Amerikoje gyvenąs rusų rašytojas Aleik 

Sandras Solženicynas šiomis dienomis pa
rašė straipsnį apie valdžios pasikeitimus 
Sov. Sąjungoje. Straipsnis atspausdintas 
žurnalo National Review.

Rusų rašytojas sako, jog visai natūra
lu, kad keli maži ir nereikšmingi žygiai, 
kuriuos padarys naujas sovieų lyderis, su
darys įspūdį, kad viskas eina. geryn. Ta
čiau Sovietų realybės apžvalga rodo, kad 
nei vadovybės pasikeitimas, nei simboli
niai žestai negali pagerinti padėtį. Tas ga
li būti tiktai pasiekta, jeigu tautos gyveni
mas bus atstatytas pagrindinai.

„Pataisyti ar patobulinti komunizmo ne 
įmanoma. Komunizmu galima tik nusikra
tyti jungtinėmis pastangomis daugelio tau 
tų, kurias jis yra pavergęs“ — pasakė 
Solženitynas.

SEKSTETO GIMTADIENIS
Italų sekstetas, keturi berniukai ir dvi 

mergaitės, sausio 11d. atšventė savo trijų 
mėtų' gimtadienį, šešių vaikų tėvai Franko 
ir Rozana Giannini su šeima gyvena Soči 
kaimelyje, netoi Bibibienės, vidurinėje 
Italijoje.

TERLECKAS ATSISAKO PARDUOTI 
SAVO ĮSITIKINIMUS

USSR News Brief (1982.IX.30) žinio
mis, rugpjūčio 6 d. Terleckas buvo pakvies 
tas į konclagerio komendanto įstaigą, kur 
jam buvo pasiūlyta telefonu pasikalbėti 
su Vilniaus KGB pareigūnu česnavičiumi. 
Pasikalbėjimo metu, Terleckas atsisakė 
viešai išsižadėti savo įsitikinimų, už ką 
jam būtų suteiktos ypatingos lengvatos.

(Elta)

VATIKANAS „SIEKIA AKTYVINTI“ 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIĄ —

NIUNKA
Lietuvos kompartija vis dažniau kriti

kuoja popiežių Joną Paulių II-jį. Komunls 
to (1982.VHI.) mėnraštyje išspausdinta
me straipsnyje „Vatikano Rytų Politika“ 
Vladas Niunka aprašo Vatikano politikos 
svarbiausią uždavinį — „aktyvinti bažny
čios organizacijų veiklą socialistinėse ša
lyse“. Anot Niunkos, „klerikalų Europos 
jkilkščicninimo* planuose ypatinga vieta 
tenka Lenkijos katalikų bažnyčiai“. Vati
kano dabartinė vadovybė, esą, stengiasi 
plėsti ir stiprinti kontaktus su rusų pra
voslavų bažnyčia, bet „iš kitos pusės at
kakliai siekia aktyvinti .Tarybų Lietuvoje 
katalikų bažnyčią, jos ekstremistinius ele 
mentus“. Įvykiai Lenkijoje Niunkai paro
dė, kad „Europos krikščioninimo“ šūkį 
„stengiasi panaudoti imperializmo jėgos, 
siekiančios silpninti socialistinės santvar
kos sistemą“. Niunka reikalauja, kad į vi
sa tai būtų atsižvelgta ideologiniame ir 
politiniame darbe — reikia „ryžtingai de
maskuoti reakcingų klerikalinių sluoksnių 
pastangas, panaudoti mūsų šalies religines 
organizacijas antikomunistiniams tiks
lams, stiprinti puolamąją kovą prieš kle
rikalinį ekstremizmą“. (Elta)

— Kovo mėn. būsimuose V. Vokietijos 
rinkimuose bedarbės klausimas turės.svar
biausią vaidmenį. Kancleris Kohl pakar
totinai tvirtinė, kad iki vasario mėn. pa
baigos bedarbių bus du su puse milijono 
— 9.1 proc. visos darbo jėgos.

— Sovietų Sąjungos rašytojai ir meni
ninkai raginami stiprinti ideologinę pro
pagandą prieš ibereikaingą eikvojimą ir 
blogą šeimininkavimą.

' — Jaunas Rytų vokietis su savo 19 me
tų drauge per Elbės upę pabėgo į vakarus.

— Lenkijos min. pirm, pavaduotojas Z. 
Madej pareiškė, kad jau atėjo laikas pa
teikti. naujus pasiūlymus pratęsti skolų at- 
mokėjlmą. šiuo metu Lenkija skolinga 
Vakarams 25 milijardus dolerių.

— Mahometo gimimo sukakties proga, 
Iranas paleido 528 kalinius.

— V. Vokietijos Stuttgarto policija su
ėmė daugiau kaip 50 žmonių ir. surado 
slaptą sandėlį, kuriame rasta kulkosvai
džių, šaudančių plunksnakočių ir daug ki
tokių. ginklų.

— Naujieji Kinijos įstatymai prieš por
nografiją yra labai griežti: parduodantieji 
ar perkantieji draudžiamąją literatūrą 
bus baudžiami darbo stovykla ir kitom 
bausmėm.

— Egipto prez. Mubarakas paneigė gan 
dus apie daromus žygius normalizuoti san
tykius su Sov. Sąjunga.

— Praėjusiais metais Japonijoje eismo 
nelaimėse žuvo 9.073 žmonės — vidutiniš
kai .teveik 25 per dieną.

— Kenijoj nuteistas minti penktasis ka
ro aviacijos lakūnas pak. Odawa. Karo 
aviacija, kuri dabar laikinai išformuota, 
praėjusiais metais bandė perimti krąšto 
valdžią.

— JMaskvos spauda pranešė apie įvyku
sius valymus tekstilės pramonės vadovy
bėj. Ątleista nemaža fabrikų direktorių ir 
kitokių pareigūnų, kaltinamų apsileidimu 
Ir vagystėmis.

Izraelis įspėjo Sov. Sąjungą, kad ji 
nutrauktų pažadą aprūpinti Siriją tolimo 
nuotolio priešlėktuvinės raketom Sam-5, 
vądinąfpom „Gammon“. Jas sovietai pa
sigamino 1960 metais ir niekam jų nepar
davinėjo. Tos 10 tonų priešlėktuvinės ra
ketos, paleistos iš Sirijos, galėtų sunaikin
ti Izraelio lėktuvus dar nefšskridusius iš 
savo „teritorijos. Izraelis turi žinių, kad 
Sirija, jau ruošia raketoms bazes.

— Lenkijos karinės valdžios pareigūnas 
J. Urban pranešė, kad šiuo metu už poli
tinius nusikaltimus kalėjimuose dar lai
komą apie 1.500 asmenų. Vieni jų atlieka 
bausmes, kiti dar laukia teismo.

—-„Didelės liūtys Tanzanijoje nuplovė 
dalį pagrindinės geležinkelių linijos bėgių. 
Tą liniją prieš šimtą metų pastatė vokie
čių firma.

— Amerikiečiai pranešė, kad sovietų 
žvalgybinis satelitas išklydo iš orbitos ir 
greitų laiku turi nukristi žemėn.

— Angolos Unites partizanų atstovas 
Portugalijoje pareiškė, jog yra vilčių pra
dėti pasitarimus su komunistine Angolos 
valdžia baigti jau 6 metus tebesitęsian
čiam karui.

— Korsikos Tautinio išsilaisvinimo fron 
to organizaciją Prancūzijos valdžia skelbė 
esančią už įstatymo ribų. Priskaitoma 
apie , 200 tos organizacijoj narių, kuriuos 
saugumo organai nori suimti. Paskintas 
naujas salos saugumo viršininkas ir at
siųsta keli šimtai žandarų.

— Seniausias D. Britanijos vyras yra 
H. Norman —■ 107 metų. Jis nori pasima
tyti su seniausia britų moterim. 109 m. A. 
Williams, kuri gyvena Valijoj.

.— Per praėjusius metus D. Britanijos 
gelbėjimo laivai, kurių įgulą sudaro neap 
mokami savanoriai, buvo išplaukę į aud
ringą jūrą 3.059 kartus .ir išgelbėjo 1.145 
gyvybes.

— Garsusis Flsos bokštas, Italijoje pa
krypo dar daugiau. Dabar jau rimtai su
sirūpinta istorinio bokšto gelbėjimu, nes 
neužilgo jis gali griūti.

— Kinijos min. pirmininkas Zhao Ziy- 
ang ,|ią vasarą vyks į Vašingtoną pasima
tyti su prez. Reaganu.

—, Pirmoji širdies ir kartu plaučių per
sodinimo operacija D, Britanijoje t>us da
roma vienoje Cambridge ligoninėje.
• :— Kinija >atidarė(’ .šiaurės Maridžiūrijoj 
52.000 akrų medžiojimo parką, kuriame 
užsieniečiai galės medžioti meškas ir šer
nus. Savaitę pamedžioti kalnuos kelis tūks 
tančius dolerių.

— Pekine neseniai buvo atidaryta Ki
nijos pirmoji savitarnos parduotuvė. Kiek 
vieną dieną 7.000 smalsių pirkėjų eilutė 
laukė įeiti, norėdami pamatyti modernaus 
gyvenimo apsipirkimo būdą. Kainos nau
jojoje parduotuvėje aukštesnės, negu ki
tose valstybinėse krautuvėse-ir turguose.

— Izraelis, kuris gamina moderniuosius 
ginklus ir elektronines detales, paskelbė 
savd nutarimą įsteigti erdvės tyrimo agen
tūrą.
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SVEIKINAME JUBILIATUS
Jackus Sonda — ekonomistas, visuome

nininkas, žurnalistas, buvęs Šiaulių mies
to burmistras, o išeivijoje — ilgametis 
„Keleivio“ redaktorius. Jam sukanka 90 
melų amžiaus.

Jis yra gimęs 1893 m. sausio 15 d. Al
sėdžių vis., Telšių apskr.

Gimnaziją baigęs 1914 m. Vilniuje. Stu
dijavęs gamtos mokslus Petrapilyje ir eko 
nomikes mokslus išėjęs Halles universite
te, Vokietijoje, 1924 m. Buvo išrinktas 
Šiaulių miesto burmistru ir tas pareigas 
ėjo iki 1931 m. liepos mėn. 1931-40 m. bu 
vo Šiaulių apygardos ligonių kasos direkto 
rius. Tuo pat laiku dirbo kultūros organi
zacijose ir socialdemokratų partijoje. Tą 
darbą tęsė ir išeivijoje. Dabar pensinin
kas.

Kazimieras Bendoraitis, gyv. Vak, Vo
kietijoje, sausio 2 sulaukė savosios 60-ties 
meitų amžiaus sukakties. Jis yra gimęs 
Kauno mieste ir ten gyvenęs iki 21 metų 
amžiaus. Ten jis lankė ir atitinkamas mo
kyklas, ten jis suspėjo įsigyti ir braižyto
jo profesiją.

1944 metų vasarą teko pasitraukti į 
Vakarus. Vokietijoje gyveno įvairiose vie
tovėse, galiausia Augsburge, o jau 1948 
gegužės 21 pradėjo tarnauti Labor Ser
vice kuopose, pirmiausia 8722 LSCo, tada 
stovėjusioje Landorfe prie Giesseno. Nuo 
1949 gegužės 1 persikėlė į Darmstadtą, <į 
8591 LS kuopą, o nuo 1951 birželio mėne
sio yra Schwetzingene toje pačioje kuopo
je. Bebūnant Darmstadt gavo 'karininko 
laipsnį ir ilki šios dienos yra tos kuopos 
vieno būrio vadu. Be abejo, ir šioje savo 
darbovietėje jis yra įsigijęs nemaža nuo
pelnų. Tačiau štame rašinėlyje norima pa 
brėžti jo pastangas ir nuopelnus lietuviš
kuose reikaluose.

Jis yra aktyvus Lietuvių Bendruomenės 

F Neveravičius 

KILPA
Romano fragmentas

Garėnas neišsyk suprato. Pakartojo:
— Uždavinius?
— Aišku.
—Jokių uždavinių. Važinėjau atostogų metu 

savo malonumui, — atsakė, gūžtelėjęs pečiais.
— Razskažitie svojei babuškie, možet povie- 

rit (papasakokit savo senelei, gal ji patikės), — nu
sijuokė tardytojas. Jo platus, veikiau malonus, vei
das šviesiai šypsojos. Tačiau vienu akimirksniu tas 
jaunas veidas tarsi paseno, apsiniaukė.

— Nesiunčiamas niekas nevažinėja po užsie
nius, — pridūrė.

— Pas mus kas norėjo, tas ir keliavo, jei pi
nigų tam nestigo, — bandė aiškinti Garėnas.

— Pasakokit senelei... — atšovė tardytojas 
ir ėmė rašyti.

Po geros valandos baigė, atsikėlė, pakišo Ga- 
rėnui protokolą:

— Pasirašykit.
Garėnas ėmė skaityti.
— Greičiau, — ragino anas.
Perskaitęs pasakė:
— Nepasirašysiu.
— Kodėl?
— Todėl, kad neteisingai suformulavot mano 

atsakymą. Štai parašyta: „lankiausi užsieniuose..., 
vykdydamas žvalgybos uždavinius“. — jokių žval- 
gyibos uždavinių nesu vykdęs. Važinėjaus savo ma
lonumui, už nuosavus pinigus, — tarė kietai.

•. Tardytojas vėl atsisėdo į savo kėdę ir šypso
damas žiūrėjo į Garėną.

— Nepasakokit nesąmonių, — pagaliau pasa
kė jis.

Slinko valandos. Juodu vis ginčijosi. Tarpais 
atrodė, jog tardytojas netenka kantrybės. Jo kiek 
paraudusios akys imdavo žybčioti pykčiu, tačiau 
jis vėl maloniai šypsodavos.

narys, įvairiausiais būdais yra talkinęs 
Vasario 16 Gimnazijai, aktyvus lietuvių 
katalikų darbuotojas, nuolat talkinęs ka
pelionui, ilgą laiką ėjęs vargonininko pa
reigas 8591 LS kuopoje.

K. Bendoraitis yra taip pat rūpestingas 
lietuviškos spaudos skaitytojas, jos rėmė, 
jas, o kai kada net parašęs apie kokias 
nors aktualijas. Jis prenumeruoja visą ei- 
ę lietuviškų laikraščių ir juos atydžiai ir 
riti'škat skaito. Turi net keletą retų spau 

Jos dalykų, pav. „XX-tojo Amžiaus“ tą 
numerį, kuriame pranešama, kad į Lietu
vą įžygiavo rusų kariuomenė 1940 metais.

Per ilgiau nei tris dešimtmečius žmo- 
lės pasikeitė išoriniai, pasikeitė ir dvasi
niai. Be abejo, ne be įtakos praėjo tie de- 
■imtmečiai ir pro K. Bendoraitį. Tačiau 
iš esmės jis ir šiandien tebėra toks pat, 
-alp kad buvol949 metais. Tenka palin- 
rėii jam ir toliau to gyvo ir jaunatviško 
judrumo ir domėjimosi pasaulio aktuali
jomis, kurio pilnas buvo iki šiol.

Kun. Jonas Dėdinas 60 metų sulaukė 
sausio 10 d. Tai zanavykas, gimęs Veršių 
raime, Sintautų parapijoje. Savo gimta
jame kaime pradėjo lankyti mokyklą, vė- 
iau ją tęsdamas Griškabūdyje ir šakiuo- 
e. 1944 buvo baigęs gimnaziją ir stojo į 

Vilkaviškio kunigų seminariją, tačiau iš 
tikro rudeniop atsirado kunigų seminari
joje Eichstaette, taigi Vokietijoje.

Karui pasibaigus jis buvo pasiųstas i 
Belgiją, studijavo Liuvene ir 1949 liepos 
31 buvo įšventintas kunigų Vilkaviškio 
vyskupijai. Apie 10 metų gražiai darba
vosi tarp Belgijos lietuvių, kartu dar stu
dijuodamas sociologiją, o 1959 rudenį at
vyko į Vokietiją ir pradėjo mokytojauti 
Vasario 16 Gimnazijoje. Yra dėstęs įvai
riausių dalykų, bet pagrindinis dėstoma
sis dalykas yra visuomenės mokslas. Taip 
pat kone pagrindiniu dalyku jam yrą ta
pusi ir lietuvių kalba mažiesiems, nors 
jos ir nėra niekur studijavęs.

Buvusieji mokiniai galėtų papasakoti 
įvairiausių istorijų apie „kunigėlį“ — taip 
jis mokykloje vadinamas. Ypatingą ryšį 
jis visą laiką turėjo ir, atrodo, tebeturi su 
mažaisiais. Jis juos auklėja gana savotiš
komis priemonėmis, bet ne be pasėkų. Ne 
vienas ir lietuviškai yra išmokęs kone 
vien dėl „kunigėlio“ pastangų.

Kun. Dėdinas yra kultūringas žmogus. 
Jau ne kartą, ypač Kalėdų proga, moki
niai yra vaidinę jo sukurtus veikalus. Jis 
yra pasireiškęs taip pat visuomeninio po
būdžio paskaitomis Studijų Savaitėse, o 
taip pat ir kitokiuose susibūrimuose.

Nuo 1971 metų kun. Jonas Dėdinas yra 
Vasario 16 Gimnazijos kapelionas ir joje 
dėsto R. katalikų tikybą. Ir kaip kapelio
nas jis naudoja įvairias net labai origina
lias veiklos priemones. Apie tų priemonių 
pasekmes sunku ką nors galutinio pasaky
ti. Su jaunais žmonėmis yra taip, kad tik 
vėliau paaiškėja, kas į juos turėjo kokios 
'įtakos.

Kun. J. Dėdinas tebėra kupinas idėjų ir 
energijos. Reikia tikėtis ir linkėti jam ir 
toliau su tokiu pat uolumu bei rūpestin

isjjkz. ..■lau. & jbsįjiusm'i-Mil. '. .Įjuiujimsa

Garėnui kategoriškai atsisakius pasirašyti, 
jis nusileido. Parašė „bendra tvarka“.

Pasirašęs Garėnas paklausė:
— Už ką mane suėmė?
Tardytojas gūžtelėjo pečiais ir šiurkščiai svie

dė:
— Jūs pats žinot geriau už mane. Nereikia 

kvailai klausti.
Jis priėjo prie durų, jas atidarė, pašaukė sar

gybinį.
— Į vienutę, — įsakė.
Per tas dvi dienas, kurios jau skyrė Garėną 

nuo suėmimo momento, jis nei valandėlės negalė
jo nusikratyti varginančio klausimo, kas jį įdavė 
ir ką N.K.V.D. žino.

Jis keliom dienom buvo išvykęs į Kauną tar
nybos reikalais. Grįžo vėlai naktį, nuvargęs kietai 
užmigo. Paryčiui jį išsivedė.

— Kelkis. Renkis. Apklausinėjimui, — išgir
do balsą.

Durų langels buvo atskleistas. Jame kyšojo 
prižiūrėtojo veidas.

Garėnas pašoko ant stačių kojų. Negalėjo iš
syk susivokti. Juk gal tik pusvalandis, kai grįžo iš 
apklausinėjimo. Tik ką jam buvo atnešę jo daiktus 
iš bendros kameros. Tik ką buvo atsigulęs.

Netrukus jis vėl kopė laiptais į trečiąjį aukštą.
Tardymų varžtas su kiekviena naktimi vis la

biau veržėsi.
Su antruoju apklausinėjimu jaunąjį tardytoją 

pakeitė kitas. Pagyvenęs, kresnas, tankiais juodais 
antakiais, trumpai kirptais, „ežiuku“ pasistojusiais 
plaukais ant apskrito, buko kiaušo.

Tardė šiurkščiai, klausimus kaitaliojo, lyg fi
gūras šachmatų lentoj. Staiga kartojo tuos pačius 
ir vėl šoko prie kitų.

Kartais išlaikydavo tardomąjį per ištisą naktį 
ligi aušros. Tarpais išeidavo keliom valandom, pa
statęs sargybinį Garėno saugoti.

Vis dažnėjančiu motyvu buvo:
— Prisipažinkite, mes viską ir šiaip žinom.

gumu auklėti lietuviškąjį jaunimą ne lie
tuviškame krašte.

Mons. Antanas Jonušas yra gimęs 1923 
sausio 15. Taigi ir jam jau 60 metų am
žiaus.

Jo gimimo vieta yra Lūšėje, Pikelių pa
rapijoje, Mažeikių apskrityje. Mažeikiuo
se mokėsi gimnazijoje o 1942 rudenį įsto
jo į Telšių kunigų seminariją. 1944 metais 
karo įvykių eigoje atvyko Vokietijon, čia 
vienerius metus studijavo Eichstaetto ku
nigų seminarijoje, o 1945 rudenį jau buvo 
Romoje ir ėmėsi studijuoti Gregorianumo 
universitete. Kunigu įšventintas 1949 ko
vo 12.

A. Jonušas jau nuo pat jaunystės turė
jo ryškių ūkiškų gabumų, tai pastebėjo 
lietuvių kolegijos vadovybė ir tuoj po 
šventinimų jį pakvietė būti šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje prokuratorium. Proku
ratoriaus pareigas toje pačioje kolegijoje 
jis tebeeina ir šiandien. Vysk. V. Padols- 
kiui tapus kolegijos prezidentu, A. Jonu
šas buvo jo sekretorius ir jį palydėdavo 
lankantis pas lietuvius įvairiuose Europos 
krantuose. Taip kartu su vysk. Padolslkiu 
jis apsilankė Šveicarijoje, Vokietijoje, Aus 
trijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Anglijoje, 
Škotijoje. Pats vienas buvo tris kartus 'į 
JAV-bes ir Kanadą.

1968 kovo 14 A. Jonušas popiežiaus Po
vilo VI buvo pakeltas monsinjoru Jo Šven 
tenyfoės kanelioro titulu.

Mons. Antanas yra nepaprasto judrumo, 
paslaugumo Ir didelių sugebėjimų kasdie
niniuose, ypač ūkiniuose reikaluose. Jis 
vadovauja ne tik Šv. Kazimiero kolegijos 
ūkinei sričiai, bet taip pat yra tapęs ir 
nepakeičiamu Romą lankančių lietuvių va 
dovu. Vargu ar yra koks nors Romoje 
lankęsis lietuvis, kuris nebūtų 'turėjęs vie 
nokiu ar kitokių reikalų su mons. Jonušu. 
Atrodo, kad jis niekada nepavargsta, kad 
niekada niekam nėra pasakęs „negaliu, 
nesuspėju“...

šalia savųjų darbų lietuviuose, A. Jonu
šas turi nuolatinių ryšių ir su italais. Šv. 
Mišias jis laiko nuolatos itališkoje bažny
čioje, turi visą eilę italų bičiulių.

'Mens. Jonušas yra sveikas, stiprus ir 
atrodo jaunas. Nėra jokios abejonės, kad 
dar daug metų iš įvairiausių pasaulio 
kraštų Romon atvykstą lietuviai galės 
naudotis jo paslaugumu. Lb.

POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS
Bronius Kviklys, knygų serijos „Lietu

vos bažnyčios“ autorius, gavo popiežiaus 
Jcno Pauliaus II ypatingą palaiminimą.

MIRĖ A. CAPLIKAITĖ-GAIGALIENĖ
Eidama 75 metus Amerikoje mirė An

tanina Capllkaitė-Gaigalieinė, gen. J. Čap
liko sesuo ir kap. Adolfo Gaigalo našlė.

Gimusi neturtingo ūkininko dešimties 
vaikų šeimoje Vink’šnių km. Alytaus 
apskr., Antanina 1933 m. baigė Kauno mo
kytojų seminariją Ir po to mokytojavo 
įvairiose Lietuvos vietose. 1949 m. atvyko 
į JAV, kur užaugino ir išmokslino sūnų 
Adolfą ir dukteris Audronę ir Aušrą.

Su lietusiais 
įįasaul&įe

ČIKAGOJE ATIDARYTAS 
VI. JAKUBĖNO ARCHYVAS

Gruodžio 19 Lietuvių Evangelikų Liute
ronų „Tėviškės“ parapijos bibliotekos kam 
baryje įvyko prieš 6 metus mirusio komp. 
Vlado Jakubeno archyvo atidarymas, ku
rį surengė 1981 m. įsisteigusi Vlado Jaku- 
bėno Draugija.

Programą pradėjo ir jai vadovavo drau 
gijos pirm. Ed. Šulaitis. Apie patį archyvą 
ir VI. Jakuibėną kalbėjo buvęs jo draugas 
ir talkininkas muzikas Juozas Kreivėnas, 
kuris yra draugijos archyvaras. Taip pat 
sveikinimo žodžius tarė „Tėviškės“ parap. 
klebonas Ansas Trakis, parapijos komite
to pirm. Algimantas Kiemaitis, muzikas 
Lampsaitis.

Po oficialiosios dalies kai kurie minėji
mo dalyviai pareiškė norą įstoti į draugi
ją, o kiti pažadėjo paramą draugijos veik- 
lei vystyti.

LIETUVIO MOKSLININKO IŠRADIMAS
Dr. Karolis Lederis, Farmakologijos 

profesorius Calgary universitete, Kanado
je, veda su kolegomis iš JAV, Japonijos 
ir Kanados endokrinologinius tyrinėjimus.

Pereitais metais jiems pavyko izoliuoti 
r.curopaptidą Urcitensin I iš žuvies orga
nų ir išaiškinti jo struktūrą. Buvo konsta
tuota, kad hormonas, kuris turi gyslas 
platinantį (vasodilatory) veikimą žinduo
lių organizmuose, yra labai panašus į 
conticotropiną paliuosuojantį ekstraktą iš 
avies liaukų

Urotenslnas I buvo gautas iš prie Čilės 
randamos čiulptuvinės žuvies (catosto- 
mus) ir vienos rūšies karpio (Cyprinus 
carpio). Šis atradimas sukėlė didelį susi
domėjimą tarp mokslininkų Amerikoje ir 
D. Britanijoje.

MIRĖ ŽYMI SKAUTĖ
Kalifornijoje mirė Birutė Giedraitytė- 

Juodikienė.
Ji buvo kilusi iš Tauragės iš garbingos 

Lietuvos kunigaikščių giminės. Mokėsi 
Kaune ir baigė Kauno III gimnaziją. Ber
lyne studijavo kalbas ir 1944 m. pasitrau
kusi į Vokietiją, Augsburge baigė gail. se
serų kursus. Mokėjo septynias kalbas ir 
dirbo liet, skautų sąjūdyje.

BRAZILIJOS LIETUVIŲ VEIKLA
Brazilijos Lietuvių Sąjunga turi gerai 

sutvarkytą biblioteką, kurioje yra per 4000 
knygų. Biblioteką tvarkant daugiausiai 
pasidarbavo seniausias sąjungos narys 
Br. Šukevičius.

Visuotinas narių susirinkimas Sao Pau
lo mieste įvyks sausio 23 d., kada bus iš
klausyti valdomųjų organų pranešimai ir 
išrinkta nauja S-gos Valdyba.

PASKUTINIAI JOTVINGIAI
Lapkričio 9 d. Čikagos liet, istorikų 

draugijos susirinkime Janas Damauskas 
skaitė paskaitą „Jotvingiai ir paskutinės 
žinios apie juos 1202 metais?

Garėnas atkakliai neigė.
Nieko nežino apie jokį ginklų sandėlį. Ne, ne

pažįsta leitenanto Ilčinskio. Taip, pažįsta leitenantą 
Atkočiūną, bet niekad nebuvo su juo kalbėjęs apie 
kokius ginklus. Nieko nežino apie jokią organiza
ciją. Gražiną Raudonikaitę? Aišku, pažįsta. Bend
radarbė įstaigoje.

— Ką gi ji galėtų turėti bendro su jūsų kalti
nimais? — įstengė nusišypsoti Garėnas.

— O jūs, kvailiu apsivertęs, nevaidinkit. Ži
not puikiai, — sviedė tardytojas ir, čia pat pakei
tęs toną pridūrė: — Prisipažinkit geruoju.

Jis palinko per stalą Garėno pusėn. Jo veidą 
iškreipė šypsnio pavidalas. Tarė nuslopintu balsu, 
lyg sąmokslininkas:

— Jei prisipažinsite geruoju, aš padarysiu vis
ką, kad būtų paskirta kuo mažiausia bausmė.

— Nežinau nieko.
Tardytojas atsikėlė, priėjo prie Garėno, padė

jo jam ranką ant peties ir primygtinai pakartojo:
— Prisipažinkite, mes ir šiaip viską žinom.
— Jei žinot, tai ko kamantinėjat? Kam jums 

reikia mano prisipažinimo?
Tuo pačiu momentu Garėnas kumščio smū

gio į veidą buvo nutrenktas ant grindų.
Nesuvaldomo pykšio banga raudonu šydu ap

traukė jo akis. Iš praskeltos lūpos varvėjo kraujas. 
Garėnas pajuto sūrokai šleikštu skonį burnoje, kai 
kėlėsi.

Ir tuo pat momentu, kai jis buvo pasistojęs ke
turpėsčias, pykčio vieton užplaukė begalinis paže
minimo jausmas. Jį apgaubė abejingumas.

Sunkiai dribo kėdėn. Nesišluostė nė lūpų, iš 
kurių lašėjo kraujas.

Tardytojas vėl sėdėjo savo vietoje. Palei de
šinę ranką buvo dabar pasidėjęs „Naganą“.

— Jūsų prisipažinimas reikalingas, nes Sovie
tų Sąjungoje viskas turi būti atlikta pagal įstaty
mus, — pasakė jis ramiai ir paspaudė mygtuką.

— Pasikalbėsime vėl iš ryto, — pridūrė jis, 
sargybiniui įėjus.

(Bus daugiau)

(MIRĖ J- MIŠKINIS
1982 m. lapkričio 19 d. Rochesteryje, 

JAV., mirė Jonas Miškinis, buv. mokyto
jas, daugelio laikraščių bei žurnalų bend
radarbis, kelių knygų autorius.

Gimęs 1895 im. birželio 30 d. Musteikos 
km., Marcinkonių valsčiuje, baigė Vil
niaus mokytojų seminariją ir mokytojavo 
Merkinėje, Alytaus gimnazijoje Ir kitur. 
Tarp kitų knygų parašė atsiminimus „Ma
noji Dzūkija“ (Nidos leidinys, Londonas, 
1966 m.).

SUDIEV, IŠEIVIŲ DRAUGUI
Škotijos lietuvių laikraštis IŠEIVIŲ 

DRAUGAS, ėjęs nuo 1913 metų, po 70 me
tų sustojo.

1982 m. gruodžio mėn. numeryje (Nr. 
6-1630) laikraštis pranešė savo skaityto
jams:

„Su šiuo numeriu IŠEIVIŲ DRAUGAS 
atsisveikina su Jumis ir dėkoja Jums už 
ilgalaikį jo rėmimą ir skaitymą... skaity
tojų skaičiui smarkiai sumažėjus... to
limesnis leidimas pasidarė neįmanomas ir 
nuostolingas“.

„Išeivių draugas“ pradėjo eiti 1913 m. 
ir vienu laiku buvo gan didelis ir įdomus 
laikraštis. Pradžioje jis konkuravo su so
cialistų leidžiamu RANKPELNIU, kuris, 
virtęs komunistiniu, mirė 1923 m. Nuo to 
laiko „Išeivių draugas“ buvo likęs vienin
teliu liet, laikraščiu 'D. Britanijoje iki 
1947 m.

Atsiusta paminėti
Mūsų sparnai, Nr. '3, 1982 m. Akademi

nio Skautų Sąjūdžio leidžiamas žurnalas. 
Red. J. Toliušis, 7220 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629, USA.

Laiškai lietuviams, Nr. 10, 1982 m. lap- 
ritis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai. Red. Juozas 
Vaišnys, S.J.. Chicago, USA.

Annabergo lapelis, Nr. 12. 1982 m. Lei
džia Palbaltiečių Krikščionių Studentų 
Draugija, lietuvių skyrius. Red. kun. J. 
Urdzė, Annaberger Str. 400, 5300 Bonn 2, 
W. Germany.

Lidija Šimkutė, PRISIMINIMŲ INKA
RAI. poezija. Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondo leidinys, Chicago, 1982. Įriš
ta į kietus viršelius. Kaina 6 dol.

Karys, Nr. 8, spalis. Pasaulio lietuvių 
karių - veteranų mėnesinis žurnalas. Lei
džia LKVS Ramovės New Yorko skyrius. 
Red. Z. Raulinaitls, Brooklyn, N.Y. USA.

Moteris, Nr. 6, 1982 m. laplkritis-gruodis. 
Lietuvių moterų žurnalas. Leidžia Kana
dos Liet, katalikų draugija. Red. N. Kul- 
pavičienė Toronto, Canada.

Die Raute, Nr. 1, 1983 m. sausis-kovas. 
Lietuvos vokiečių kultūrinių žinių laik
raštis vokiečių kalba.

Chronicle of the Catholic Church in Li
thuania, Nr. 52 March 25. 1982 m. LKB 
kronikos vertimas į anglų kalbą su kun. 
K. Pugevičiaus 'įvadu. Išleista Tautos Fon
do lėšomis. Spausdino Pranciškonų spaus
tuvė, '341 Wigland Blvd., Brooklyn, N.Y 
11207, USA. Knygutėje 64 psi.

Ateitis, Nr. 7, 1982 m. Ateitininkų Fede
racijos leidžiamas katalikiškos — lietu
viškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Red. Aldona Zailskaitė, Chicago, IL, USA.

Budėkime, Nr. 93, 1982-83 žiema. L.'S.S. 
Europos Rajono leidinys. Administrato
rius J. Levinslkas, 11 Willcock House St. 
Marks Rd.. Denby DE2 6AJ, England. 
Pasaulio lietuvis, Nr. 12, 1982 m. gruodis 
PLB Valdybos leidžiamas mėnesinis ilius
truotas žurnalas. Šiame numeryje 44 psl. ... 
Red. Br. Nainys, Chicago, 1L, USA. 
Aidai. Nr. 5, 1982 m. rugsėjis-spalis. Kul
tūros žurnalas. Numeris skirtas Maironiui. 
Leidžia Tėvai Pranciškonai. Red. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM., Brooklyn, N.Y., 
USA.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 90

Koks skaičius, pridėtas prie 3Į ar padau 
gintas iš 3Į, duos tą pačią sumą?

■Atsakymas Nr. 89
2 doleriai.

Aukšta komunistų partijos delegacija 
lankė vieną Maskvos bepročių ligoninę.

Atsidėkodami už vizitą, sergantieji už
traukė papuliarią dainą: „Kaip gera gy
venti sovietų šaly...“

Staiga delegacijos pirmininkas pastebė
jo, kad vienas ten esančiųjų nė nebando 
prasižioti.

— Drauge, kodėl nedainuoji? — pa
klausė.

— Aš esu prižiūrėtojas, ne beprotis, — ; 
nusišypsojo paklaustasis.

Sovietų kolūkių pirmininkų suvažiavi- . 
me kalba politbiuro 'įgaliotinis:

— Draugai, jūsų darbo vaisiai labai men 
ki: blogi derliai vis tebesikartoja, žemės 
ūkio mašinos nėra tinkamai išnaudoja
mos, darbininkai bėga iš ūkių... Nuo jūsų 
tolimesnių pastangų priklauso komuniz- a 
įmo ateitis ir Lenino žodžių išsipildymas, j 
kad vieną dieną mes valdysime pasaulį!

'Plojimų au'drai pasibaigus, atsistoja vie 
nas dalyvių ir nedrąsiai klausia:

— Mes pakelsim darbo našumą, padi- | 
dinsim penkmečio užduotis, bet, iš prak- i 
tfškos pusės žiūrint, kur tada, kai toji per j 
galės diena nušvis, mes pirksime kviečius?

2
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VASARIO 16 GIMNAZIJ
TRADICINĖS KŪČIOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Ir šiemetinės Kūčios, suruoštos gruodžio 
17, mokyklai pradedar.it Kalėdų atostogas, 
buvo nemažiau šaunios, kaip ir kasmet. Į 
jas pakviesti mokinių tėvai, Kuratorijos 
nariai, LB ir vietos vokiečių visuomenės 
bei spaudos atstovai, su kuriais gimnazi
jai tenka bendradarbiauti. Vakare prie 
šventiškai 'padengtų stalų susėdo 150 as
menų.

Iškilmes pradėjo pagrindinis jų rengė
jas ir šeimininkas kun. Fr. Skėrys. Tai bu 
ve 28-sios Kūčios jo ruoštos Vasario 16 
gimnazijoje.

Visiems sugiedojus Tyli naktis, akorde
onu palydint Viliui Lemkei, kun. Skėrys 
sukalbėjo maldą. Kalėdų evangeliją per
skaitė 12 klasės mokinė Lilija Burlšlkaityitė.

Labai graži buvo eglutė, papuošta per
nai iš JAV-bių O. Kavaliūnienės persiųs- 
dintais šiaudinukais ir kt. puošmenomis. 
Žvakutes uždegė Kuratorijos valdybos pir 
mininkas tėv. Alf. Bernatonis, Vokietijos 
LB Valdybos vicepirmininkė Živilė Grod- 
bengienė, gimnazijos direktorius A. Šmi
tas ir mokinių komiteto pirmininkė abitu
rientė Ingr, Pancerytė.

Direktorius Andrius Šmitas paaiškino, 
kad Kalėdos yra Kristaus gimtadienis, tai
gi viso pasaulio krikščionių šventė. Tačiau 
kiekviena tauta ją švenčia savaip. Kalėdų 
išvakarėse prieš karą Lietuvoje visa šei
ma susirinkdavo prie kūčio stalo, laužy
davo paplotėlius, valgydavo 12 patiekalų, 
burdavo. Taip elgiamės fr mes, nes esame 
viena šeima ir puoselėjame tautines tra
dicijas. Pabendraukime, prisiminkime ir 
tuos, kurie būdami tėvynėje ar tremtyje, 
negali Kūčių ir Kalėdų švęsti. Padėkoki
me mūsų geradariams. Jų daug. Ignas Šve 
das ir Bernardas Budreika be atlyginimo 
kasdien dirba gimnazijoje. Dėkokime tė
vams, kad jie susiprato jus atsiųsti 'į šią 
mokyklą. Padėka priklauso ir šeiminin
kėms, paruošusioms šį turtingą stalą, ir 
visiems aukotojams, kurių lėšomis supirk
tas maistas ir dovanos. Mūsų padėka tu
rėtų pasiekti ir tolimuosius gimnazijos rė
mėjus JAV-bėse ir kitose užjūrio šalyse.

Gimnaziją išlaiko vokiečių vyriausybė. 
Ji atsiuntė ir nemenkus Kalėdų priedus. 
Tačiau tik gimnazijos, bet ne bendrabučių 
tarnautojams, kurie atlyginami iš lietuvių 
sudėtų lėšų. Solidarizuodami su savo ko
legomis, vokiečių apdovanotieji gimnazi
jos tarnautojai atsisakė dalies savo Ka
lėdų priedų bendrabučių tarnautojų nau
dai. Tai gražus draugiškas ir krikščioniš
kas mostas, kurį prisiminti derą ypač 
šiandien, kai švenčiame meilės ir solida
rumo šventę. Užmirškime per metus pasi
taikiusius nesklandumus ir laužykime pa
plotėlius, broliškai linkėdami vieni ki
tiems krikščioniškai ir lietuviškai sutikti 
ir atšvęsti Kalėdas ir laimingai įžengti į 
Naujuosius Metus.

Lietuviškus Kūčių papročius direkto
rius paaiškino bei linkėjimus išreiškė ir 
vokiečių kalba,

Tėv. Alfonsas Bernatonis savo žodį pra
dėjo vokiškai, sakydamas, jog viską sklan
džiai išdėstė direktorius, tad jam belieka 
tik palinkėti visiems, kurių darbu ir au
komis laikosi .mūsų mokykla, pirmiausia 
mokytojams linksmų švenčių. Kvietė 
stengtis, kad visų santykius apspręstų 
krikščioniška meilė, kuri ir yra didysis 
Kalėdų prasmuo.

Kalbėdamas lietuviškai, Kuratorijos pir 
mininkas pastebėjo, kad gimnazijoje šven 
šiame Kūčias paankstintai, nes rytoj pra
sideda Kalėdų atostogos ir visi mokiniai 
išvažinės — vieni namo pas tėvus, kiti į 
svečius, treti keliaus po Europą. Laužyda
mi paplotėlius, pagalvokime, kas yra duo
na. Kokia ji brangi žino tik tas, kam yra 
tekę badauti. Daug kam jos ir šiandien 
stinga. Dalijimasis duona — didžiausias 
draugystės ir meilės pareiškimas. Dėkojo 
Onai ir Helmutui Giesėms, apie 6 metus 
dirbusiems gimnazijoje ir tik šio mėnesio 
pradžioje išsl'kėlusiems kitur gyventi. 
Jiems įteiktos dovanos.

Tada prasidėjo paplotėlių laužymas. Vi
sų klasių auklėtojai su savo mokiniais ėjo 
pas tėv. Bernatoniį ir A. Šmitą ir laužė pa
plotėliais, pasikeisdami linkėjimais. Pra
dėjo patys mažieji — V klasė — ir taip 
iš eilės žygiavo iki XIII abiturientų kla
sės. Netrukus subruzdo visa salė. Kiek
vienas sveikino pirmiausia stalo kaimy
nus ir tuoj skubinosi pas artimuosius ir 

- brangiuosius asmenis, šios apeigos davė 
progos pasireikšti įvairiems temperamen
tams: vieni savo linkėjimus išreiškė man
dagiai ir santūriai, kiti be jokių ceremo
nijų puolėsi vienas kitam į glėbį, treti buč 
kiais antspaudavo savo žodžius ir intenci
jas. Buvo ir tokių, kurie beveik nepajudė
jo iš vietos

Kai visi aprimo ir grįžo i savo vietas, 
prasidėjo kūčių vakarienė. Raginti nė vie
no nereikėjo. Kelių rūšių silkės, kepta ir 
rūkyta žuvis, įvairios mišrainės nyko kaip 
pavasarį sniegas saulutei sušvitus. O rei
kėjo palikti dar vietos ir karštiems virti- 
nukams su grybais, ir spanguolių kisieliui', 
ir džiovintų vaisių kompotui ir, svarbiau
sia, prėskučiams su aguonų ir migdolų 
pienu. Ir taip prisikirtę, 20 mokinių tu- 
_1jo vaidinti.

Suvaidinta Vandos Frankienės pasaka

GYVIEJI ŽAISLIUKAI. Nykštukai buvo 
patys mažieji — Gabrielė Giluinvaldaitė, 
Gabija Diavaraitė, Virgilijus Jocys ir Ri
čardas Sidaras. Karalių vaidino Algis So
doms, Kalėdų senelį — Gediminas Sida
ras, burtininkę — Renata lėšmantaitė, eg 
lutę — Silvija S’.daravlčiūtė, angelus — 
dvi Monikos — Gaižauskaitė ir Gelžaitytė, 
lėles — Tanjos Griuinvaldaitė bei Hubery- 
tė ir Astridos Krauzaitė bei Kairytė, klau 
nūs — Cunthia Endzinaitė ir Silvija Vo
syliūtė, vaikus — Marytė Balailšytė, Lai
ma Sruoginytė, Wolfgangas Langė ir Li
nas Žukauskas. Vaidino, šoko, dainavo ir 
grojo žavingai. Režisierė Živilė Grodber- 
gienė su savo padėjėjomis Marytė Šmitie
ne ir Joana Vaičiulaityte žiūrėjo, kad nė 
per nago juodymą nebūtų nukrypta nuo 
režisūros. Visi roles buvo puikiai išmokę. 
Kai kuriems vaidintojams buvo nesvetimi 
artistiški mostai ir tonai, žiūrovų dėmesį 
atkreipė puošnūs drabužiai, kuriuos pa
gamino irgi režisierė su savo padėjėjoms. 
Ir mažai -apie tokius dalykus nutuokiu pa
stebėjo, kiek daug darbo pareikalavo GY
VŲJŲ ŽAISLIUKŲ pastatymas.

Po vaidinimo nutilus triukšmingoms ka
tutėms, 14-kos mergaičių chorelis sutarti
nai pagiedojo tris kalėdines giesmes — 
Šventa naktis, Piemenėliams vargdienė
liams ir Ateikite, žmonės.

Kun. Skėrys, paskelbęs, jog meninė pro 
gram.a baigta, pranešė, kad vaidino moki
niai iš trijų žemynų — Europos, Afrikos 
ir Amerikos, išreiškė savo susižavėjimą jų 
menu ir nuoširdžiausiai dėkojo režisierei 
bei jos padėjėjoms ir vaidintojams. Nepa
miršo padėkoti ir tėv. Bernatoniui bei A. 
Smitui už turiningas kalbas, o virtuvės 
personalui su ūkio vedėja Eug. Luciene — 
už gausias ir skanias kūčias.

Pranešė, kad šią šventę suruošti įgalino 
dosnūs aukotojai: 8591 LS lietuvių kuopos 
Schwetzingene kantines laikytojas Bro
nius Magdušauslkas, paklojęs visą tūkstan
tinę, o kuopos vyrai — 360 DM, dr. med. 
Kazys Ašoklis i'š Ulmano 500 DM, moki
nių tėvai ir kiti tautiečiai, prisidėję ma
žesnėmis sumomis. Mokiniams, jų tėvams 
ir visiems svečiams, grįžtantiems namo, 
linkėjo laimingos kelionės ir lietuviškomis 
bei krikščioniškomis nuotaikomis atšvęsti 
didžiąsias šventes, o keliaujantiems į už
sienius — prisirinkti daug gražių 'įspūdžių, 
gražiai atstovauti mūsų gimnazijai ir sau
sio 9 grįžti tęsti mokslo.

Turbūt svarbiausia Kalėdų eglučių pro
gramos dalis — Kalėdų senis su savo do
vanomis ir sąmojais. Kai nykštukai sune
šė krepšius su vaisiais, šokoladu, saldai
niais, sausainiais bei riešutais, pasirodė 
labai žilas, barzdotas, bet žvalus senelis. 
Sakėsi atkeliavęs iš labai toli, daug ko 
matęs ir patyręs, ypač keliaudamas per 
Lietuvą, bet laibiausiai norėjęs aplankyti 
visame pasaulyje garsią Vasario 16 gim
naziją. Netalp lengva buvę naktį surasti
— jokios iškabos, jokio ženklo. Tik kai 
išgirdęs lietuviškai kalbant, supratęs, kad 
pataikęs kur nori. Senis pasirodė gudrus. 
Iškeliaudamas apsirūpino gimnazijos įna
mių dorybių ir šunybių sąrašu. Kai ėmė 
skaityti, tai vieni raudo i'ki žarijos spal
vos, kiti juokėsi iki ašarų, treti bandė la
pą nukniaukti, kad nebūtų viešai atskleis 
tos jų paslaptys. Bet senelis buvo atlaidus: 
apdovanojo visus — ir „geruosius“ ir „>blo 
guosius“. Gražiausiai seneliui padėkojo 
mažieji Lemkiukai ir Lipšiukai, sutarti
nai pagiedodami. Jei ne tos giesmelės, tai 
ir dovanų gal nebūtų gavę — juk jie dar 
ne mokiniai. Tiems pipirams nenusileido 
ir šeštokai — ir jie parodė, kad moka dai
nuoti.

Niekados nebūdavo sunku atpažinti, kas 
po Kalėdų senio kauke slepiasi. Bet šįkart 
visi spėliojimai šovė pro šalį. Paslaptis 
paaiškėjo tik tada, kai direktorius prane
šė, kad šiandien Vasario 16 gimnaziją sa
vo atsilankymu pagerbė aukštas svečias
— Pasaulio lietuvių bendruomenės valdy-; 
bos vicepirmininkas švietimo reikalams 
tėvas Antanas Saulaltis, S.J. iš Čikagos. 
Jis ir Kalėdų senelį vaidino. Nuoširdžiai 
dėkojo bebaigiančiam išsirengti ir prakai
tą nuo kaktos besi'šluostančiam ir besišyp
sančiam svečiui.

Praėjusiais metais, kai svečiai po Kūčių 
ėjo kieman važiuoti namo, rado taip užpus 
tylus automobilius, jog negalėjo atpažinti 
kuris savas, šiemet vėjus valdantys dievai 
buvo palankesni — ore skrajojo lengvos 
snieguolės, bet greit tirpo ir susisiekimo 
netrukdė. Romuvos kiemas bematant iš
tuštėjo, o dar likę mokiniai, sugužėjo į 
šiltus bendrabučius. Kūčių rengėjai susi
metė į svetainę pasidalyti įspūdžiais ir 
alučiu užgesinti silkių sukeltą troškulį.

Svečias

ASILAI CHRONOMETRAI
Pasalk anglų zoologo Viljamo Fulo, Ka

lifornijos asilai turi ypatingą laiko pojūtį. 
Gamtininkas buvo apsistojęs vienoje fer
moje, kurios savininkas dirbo laukus tik 
asilais. Šių gyvulių jis turėjo daugiau kai)? 
šimtą, ir jie v'isi vienodai elgėsi. Be jokios 
komandos nustodavo dirbti, atėjus pietų 
pertraukai — lygiai 12 valandą.

Lietuvos karių kapai Kauno kapinėse, barbariškai bolševikų sunaikinti pirmaisais 
pokario metais .
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ANAPUS ATLANTO
Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas Šukys.

Amerikos Lietuvių Taryba (sutrumpin
tai ALTa) sudaryta iŠ 13 organizacijų pa
skirtų atstovų, štai jos: Amerikos Lietu
vių R. Katalikų Federacija, Amerikos Lie 
tuvių Tautinė Sąjunga, Amerikos Lietu
vių Tautinė Sandara, Amerikos Lietuvių 
Socialdemokratų 4 kuopa Lietuvių R. Ka
talikų Susivienijimas Amerikoje, Lietuvių 
Susivienijimas Amerikoje, Amerikos Lie
tuvių R. Katalikų moterų Sąjunga, Lietu
vos Vyčiai, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
Amerikos Lietuvių Respublikonų Federaci 
ja, Amerikos Lietuvių Demokratų Lyga, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga ir Šiau
rės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga.

Amerikos lietuvių gyvenvietėse ALTa 
dar turi ir savo skyrius. Jie sudaryti iš 
įvairiausių organizacijų atstovų, tik nebū
tinai iš ALT-os sudarančių.

ALTa kiekvienais metais rudenį sušau
kia dalyvaujančių ALTe atstovų pasitari
mą — Suvažiavimą. Jame dar dalyvauja 
skyrių atstovai ne mažas skaičius svečių 
i'š kitų organizacijų ar pavieni lietuviai. 
Suvažiavimuose išklausoma daugybė svei
kinimų (JAV labai madoje tie sveikini
mai susirinkimuose) valdybos ir skyrių 
veiklos pranešimų. Dažniausia sekreto
rius iš raštų paskaito, kurios iš tų 13 or
ganizacijų paskyrė į ALTos tarybą ir val
dybą savo atstovus, išvardindami pavar
dėmis, kuris į tarybą ir kuris į valdybą.

1982 metais ALTcs Suvažiavimas vyko 
spalio mėn. 30 dieną, Chicagoje, Lietuvių 
Tautiniuose namuose. Tai buvo 42-nasis 
ALTos suvažiavimas, nuo įsisteigimo.

Suvažiavimą pradėjo pirm. dr. Kazys 
Šidlauskas. Maldą sukalbėti pakvietė kun. 
dr. Igną Urboną, iš Gary. Prezidiuman 
apkviesti: Teodoras Blinstrubas, dr. Vla
das Šimaitis Povilas Dargis, dr. Jonas Va 
laitis, dr. Leonas Kriaučeliūnas, Gražvy
das Lazauskas ir Mykolas Pranevičius. 
Sekretoriauti: Stasys Mankus, Kasparas 
Radvila ir Ignas Andrišlūnas. Mandatų ko 
misiijon: J. Blinstrubienė, M. Barienė ir 
P. Bučas. Rezoliucijų komisijom V. Nau
džius, T. Blinstrubas, dr. J. Valaitis, dr. 
V. Šimaitis, V. Jokūbaitis J. Jurkus, A. 
Pautienis ir dr. A. Barauskas.

Po to sekė sveikinimai. Asmeniškai žo
džiu sveikino VLIKo ir karių — V. Jokū
baitis, VLIKo tarybos — Vladas Šoliūnas, 
Balio — Maitia Rudienė, Lietuvos Vyčių 
— L. Stukienė, laikraščio „Naujienos“ Mar 
tinas Gudelis, Reorg. LB — dr. V. Dargis 
ir dar vienas kitas pavienis. Laiškais svei 
kino — vysk. V. Brizgys Lietuvos atsto
vas dr. Stasys Bačkis, Lietuvos gen. kon
sulai: A. šimutis, J. Daužvardienė, V. Če
kanauskas, J. Zmuidzinas, VLIKo pirm, 
dr. Kazys Bobelis, PLB pirm. V. Kaman
tus, JAV LB pirm. V. Kutkus, Šaulių 
pirm. K. Millkovaitis, Lietuvos Fondas dr. 
G. Balukas, kun. dr. K. Bučmys.

Išklausius pasveikinimų, pirm. dr. Ka
zys Šidlauskas papasakojo, kaip vyko Va
sario 16 šventės minėjimas JAV kongrese 
ir senate, kaip susitarę su JAV LB orga
nizavo Lietuvos pasiuntinybės rūmų re
montą, kaip darytos pastangos nutrauktai 
bylas, neteisingai kaltinant lietuvius, dėl 
nebūtų nusikaltimų, karo metu, kaip pa
minėta 60 metų sukaktis pripažinimo de 
jure Lietuvą, ir kt.

Mykolas Pranevičius pranešė, kad per 
metus turėta įplaukų 63.397.00 dol., gi iš
laidui—65.411.00. Kasoje dar liko 50.317.00 
dol.

Dar pranešimus padarė sekr. Gz. La
zauskas ir kun. dr. J. Prunskis.

Revizijos komisijos pirm. V. Abraitis, 
paskaitė revizijos aktą. Rasta viskas tvar
koje. Po pranešimų buvo šaukiami skyrių 
pirmininkai, veiklos pranešimams .pada
ryti. Bostono — A. Chaplikas, Chicagos — 
V. Semaška, Cicero — dr. B. Motušienė, 
Cleveland© — A. Pautienis, Detroito — 
dr. A. Barauskas, Hot Springs — J. Šiau
čiūnas, East Chicago Ind. — A. Vinikas, 
Les Angeles — V. Bakūnas, Miami — I. 
Petrauskas, New York — A. Marcelynas, 
Pitts'burgo — P. Dargis, Racine — V. Ka- 
žemėkaitis, Rochesterio — J. Jurkus, Rock 
fordo — S. Skrantas ir Petersburgo — A.

Skyrių pranešimuose kalbėta, tik apie 
Vasario 16 šventes ir rengtus minėjimus, 
aukų rinkimus. Vienur kitur dar rengta 
(ar tik dalyvavo) minėjimai išvežtųjų Si
biran. Kitokios veiklos neturėta. Visi pra
nešimai paplojimu priimti.

Po visų pranešimų ir priėmimų, buvo 
skaitoma, kokius atstovus į ALTą paskyrė, 
tos 13 organizacijos.

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federa
cija. Į tarybą — dr. J. Jerome V. Nau
džius, dr. F. Stukas, I. Senkutė, A. Domans 
kis, Gr. Meiluvienė, S. Kupris. Į valdybą 
— V. Naudžius ir A. Domanslkis. Į iždo 
globėjus — V. Yučas.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų 4 
kuopa. Į tarybą — M. Gudelis, „Naujienų“ 
redaktorius A. Mačionis, M. Pranevičius, 
K. Burba, Br. Spudienė, A. Bukauskas, dr. 
J Valaitis. Į valdybą — dr. J. Valaitis, M. 
Pranevičius. Į iždo globėjus — A. Sukaus
kas.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Į 
tarybą — T. Blinstrubas, P. Bučas, V. Ab
raitis, E. Bartkus, Pr. Kaišiuba, A. Barkū
nas, J. Valiūnas. Į valdybą — T. Blinstru
bas ir P. Bučas. Į iždo globėjus — V. Ab
raitis.

Amerikos Lietuvių Tautinė Sandara. I 
tarybą — A. Devenienė — Grigaitienė, T. 
Kuzienė, J. Kuzas, dr. V. Dargis, dr. K. 
Šidlauskas, Gr. Lazauskas, dr. A. Bud- 
reckis. Į valdybą — dr. K. šidlaudkas, Gr. 
Lazauskas. Į iždo globėjus — A. Chapli- 
Ikas.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis. Į tarybą — 
K. Dirkis, V. Jokūbaitis, K. Radvila. Į vai 
dybą — K. Radvila.

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga. Į ta
rybą — J. Lekas, V. Gasparienė, J. Pakal- 
ka. I valdybą — J. Lekas.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Į 
tarybą — E. Mikužiūtė, A. Chaplikas, P. 
Dargis. Į valdybą — P. Dargis.

Lietuvių R. Katalikų Susivienijimas. Į 
tarybą — T. Mack, dr. V. Šimaitis, V. Yu- 
čius. Į valdybą — dr. V. Šimaitis.

Amerikos Lietuvių R. Katalikų moterų 
Sąjunga. Į tarybą — J. Rotsko, A. Gaba 
lienė, H. Kodis. Į valdybą — A. Gabalienė.

Lietuvos Vyčiai. Į tarybą — dr. L. Kriau 
čeliūnas, dr. L. Šimutis, A. Kassel. Į val
dybą — dr. L. Kriaučeliūnas.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Są 
junga. Į tarybą — R. Tričytė, Sv. Kerely- 
tė, J. Bobelis. Į valdybą — R. Tričytė.

Amerikos Lietuvių Respublikonų Fede
racija. Į tarybą — A. Milunas, J. Talandis. 
J. Šulaltis. Į valdybą — J. Talandis.

Amerikos Lietuvių Demokratų Lyga, I 
valdybą — R. Mulolkas, dr. J. Stukas, S. 
Balzekas. Į valdybą — S. Balzekas.

Rezoliucijų komisijos pirm. V. Naudžius 
perskaitė, komisijos paruoštas rezoliuci
jas. Jos taip pat priimtos paplojimu.

Mandatų komisijos pranešimu, suvažia
vime dalyvavo ALTos tarybos ir valdybos 
52 atstovai, skyrių 12 atstovai, kitų orga
nizacijų 10 atstovų ir 39 svečiai.

Sumanymuose buvo pasiūlyta, ALTos 
skyrius sudaryti, pasikviečiant pavienius 
asmenis, nežiūrint kad jie lietuviškų or
ganizacijų veikloje ir nedalyvautų. Bet šis 
sumanymas, paliktas sekančiam suvažia
vimui.

Suvažiavimas užbaigtas, visiems pagie
dojus Lietuvos himną. Vakare, toje pačio
je salėje buvo suruoštas balius. Čia gra
žiai pasilinksminta, prisimintas ir pagerb
tas ALToje dirbęs kun. dr. Juozas Pruns
kis, 'švenčiąs savo 75 metų amžiaus su
kaktį.

Šis suvažiavimas buvo planuotas dviem 
dienom, bet sklandžiai praėjo per vieną 
dieną. Gal ALTos vadovai galvojo, kad 
rasis tautiečių, kurie perdaug išplės disku 
sijas. Bet daugelis jau nebenori veltis į dis 
kusijas, nes ALTos veikėjus sunku perkal
bėti ar įtikinti.

.Andrius Laukaitis

MIRĖ VALERIJA ČIURLIONYTĖ — 
KARUŽIENĖ

1982 m. gruodžio 23 d. Lietuvoje mirė 
Valerija Čiurlionytė - Karužienė. Ji buvo 
87 m. amžiaus.

LIETUVOJE
DAR APIE KLAIPĖDOS KAPINES

1982 m. lapkričio 19 d. šioje skiltyje mi- 
lėjome rašytojo R. Lankausko laišką ,L. 
r M.“ savaitraštyje, kur jis rašė apie ap
eisiąs kapines Klaipėdos miesto centre. 
?o kelių savaičių tame pat laikraštyje bu- 
o išspausdintas komunalinio ūkio minist- 

•o pavaduotojo Č. Norkaus atsakymas, ku
riame buvo pasakyta, jog minėtos kapinės 
bus iškeltos kitur.

Dabar „L. ir M." redakcija gavo dar 
daugiau skaitytojų laiškų, kuriuose pa
reiškiamas pasipiktinimas valdžias nuta
rimu. Redakcija išspausdino tik keletą 
tokių laiškų, tarp kurių rašytojo J. Milke- 
linslko, kuris sako:

„Visiškai suprantamas R. Lankausko su 
sinūipinimas bei nerimas. Juo labiau, kad 
daugiau kaip prieš dešimtį metų teko lan
kytis kai .kuriose Klaipėdos krašto kapinė
se ir matyti panašų mums garbės neda
rantį vaizdą. Beje tuo reikalu ir aš tada 
rašiau tame pačiame savaitraštyje.

Vargu ar kas gali būti baisesnio, kaip 
gyvųjų prakticizmas bei egoizmas miru
siųjų sąskaita. Juk jiie dėl savo ypatingos 
padėties negali nei gintis, nei protestuoti, 
nei skųstis.

Praeitą šeštadienį perskaitęs „Literatū
roje ir mene“ LTSR komunalinio ūkio mi 
nistro pavaduotojo Č. Norkaus pasirašytą 
raštą nusistebėjau — jokių įtikinamesnių 
kapinių iškėlimo motyvų! Kapų iškėlimo 
darbus būtina sustabdyti, nes tuo pažei
džiamas LTSR Ministrų Tarybos 1979 m. 
lapkričio mėn. 30 d. nutarimas Nr. 386, 
kuris tarp kita ko numato, jog kapinės 
gali būti iškeliamos, praėjus septyniasde
šimčiai metų po paskutinio laidojimo, o 
anksčiau — tilk esant valstybinės svarbos 
reikalui, šiuo atveju, kaip pažymima mi
nėtame atsakyme, „paskutinysis laidoji
mas užregistruotas 1956 m.“. O valstybinės 
svarbos reikalo juk nėra.“

Eugenijus Ignatavičius tuo pačiu klau
simu rašo:

„Pagarba žmogui — ne tik jam pasakyti 
gražūs žodžiai, apie jį parašyti straipsniai, 
pakabinti plakatai ar įteiktų medalių skai
čius, bet ir prideramas elgesys iš pagar
bos tą valandą, kai jo mūsų tarpe jau ne
bėra. Tai bene ir bus svarbiausia pagar
bos dalis, kuri pagaliau liudija ir žmogaus 
ar krašto kultūros išsivystymo lygį. Nes 
vienadienė pagarba, išnykstanti su išėju
siu žmogumi — tėra fikcija, apgaulinga 
gražbylystė.“

Vygandas Čaplikas rašo apie gražiai pri 
žiūrimas kapines Maskvoje, Leningrade, 
Prahoje, Krokuvoje, Dresdene, Budapešte 
bei Helsinkyje, ir klausia:

„Kas trukdo Klaipėdos miesto valdžiai 
ir jos gyventojams panašiai sutvarkyti tas 
miesto centre esančias istorines kapines?“

Bet niekas neišdrįso paklausti, kodėl 
buvo sunaikintos Kauno istorinės kapinės 
VO'S keleriems metams praėjus, kai jose 
buvo palaidoti Lietuvos laisvės kovotojai? 
Kur pagarba žmogui?

MIRĖ ŠVIETIMO MINISTRAS
1982 m. gruodžio 20 d. Vilniuje, eida

mas penkiasdešimtuosius metus, mirė An
tanas Rimkus, LTSR švietimo ministras, 
.kom. partijos CK narys ir Aukščiausios 
Tarybos deputatas.

Jis buvo gimęs 1933 m. kovo 3 d. Pabal- 
vės km., Telšių rajone. Baigęs Telšių mo
kytojų seminariją, pradžioje mokytojavo. 
Prieš 10 metų buvo paskirtas švietimo mi
nistru.

NAUJA LAIŠKŲ SIUNTIMO TVARKA
Sovietų pašto valdyba Lietuvoje paskel

bė, kad nuo 1983 m. metų bus daugiau 
automatizuotas laiškų skirstymas, todėl 
nuo to laiko bus reikalaujama adresuose 
rašyti indeksus ir naudoti standartinius 
vokus bei atvirukus.

Standartinis atvirukų dydis 105X148 
milimetrų, o vokų — 114X162 milimetrų. 
Tas laiškų dydis buvo jau anksčiau įves
tas visoje Europoje.

Paštas priiminės ir didesnius standarti
nius vokus — 162X229 fr 229X324 mili
metrų dydžio. Bet „visa nestandartinė ir 
be stilizuotų indeksų įstaigų, įmonių ir 
organizacijų korespondencija bus grąžina
ma .atgal siuntėjui“ — sakoma pranešime.

Tais atvejais, kai siuntos turinys netilps 
standartinio formato vokuose, galima nau
dotis kitomis persiuntimo formomis — 
registruotomis ar įvertintomis banderolė
mis, įvertintais laiškafs.

KAUNO BIBLIOTEKOS STATYBA
Anksčiau pranešta Kauno miesto biblio

tekos statyba „Ąžuolyno pakraštyje“. Iš
tiktųjų vyksta Žaliakalnyje, Radastų gat
vėje. Biblioteka bus pavadinta Justo Pa
leckio vardu, nes toje vietoje prieš karą 
jis gyveno.

Rūmuose bus 17 skaityklų, salė susiti
kimams bei konferencijoms. Be to čia bus 
knygų saugykla, kur bus laikomos „rečiau 
skaitytojų pageidaujamos knygos“. Rū
muose iš viso tilps 1 milijonas 800 tūks
tančių tomų spaudinių — beveik dvigubai' 
daugiau negu senojoje bibliotekoje.

Biblioteka vienu metu galės aptarnauti 
650 skaitytojų.
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KALENDORIUS 1983 M.
1.29. — Baltijos tautų šokiai — karnava

las Boltone, Anglijoje.
in.19-20 d. — DBLS atstovų ir LNB akci

ninkų metinis suvažiavimą Londone;
IV.29-V.2. — DBLJS Lituanistinis Savait

galis, Lietuvių Sodyboje, Headley Park, 
Hampshire, DB.

VDL23-30. — Skautų ir jaunimo
Lietuvių Sodyiboje, Headley Park. Ang
lijoje.

VIL24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

IX.10. — D. Britanijos Lietuvių Diena, Ci
vic Hall, North Street. Wolverhampton.

TAUTINĖS [PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Lietuvių Namų B-vė — 100.00 sv.
DBLS Škotijos skyrius — 50.00 sv.
J. Kvieitkauskas — 4.50 sv.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja.

TPF Valdyba
TAUTINĖS PARAMOS FONDAS

Savo posėdyje, įvykusiame sausio 7 d., 
DBLS Centro Valdyba paskyrė 500 sv. 
Tautinės Paramos Fondui.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
K. Vitkus — 5 sv.
J. Pakalnis — 2 sv.
E. H. Brušauskas (Vokietijai 1.50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

DĖL LAIŠKŲ KOMUNISTŲ SPAUDAI
„Tėviškės" draugijos Vilniuje leidžia

mas „Gimtasis Kraštas“, no. 52, 1982 me
tų gruodžio mėn. 30 d., „tautiečiai sveiki
na" skiltyje, tarp sveikinimų iš kitų kraš
tų, išspausdino keturių asmenų laiškus iš 
Anglijos. Trys iš jų yra DBLS nariai, o 
ketvirtas (Ričardas Skirtus) čia visai ne
girdėtas.

Minėti trys DBLS nariai mums tvirtai 
pareiškė, kad jie tokių sveikinimų „Gim
tajam kraštui" nesiuntė.

. DBLS Centro Valdyba
i

Londonas
ARKIVYSKUPAS BULAITIS LONDONE

Arkivyskupas Jonas V. Bulaitis Kalėdų 
šventėms atvyko iš centrinės Afrikos į 
Londoną atostogų pas savo namiškius.

Sausio 23 d. — sekmadienfį, garbingasis 
svečias atnašaus šv. Mišias Lietuvių baž
nyčioje 11 vai., minėdamas savo kunigiš
kų šventinimų 25 metų sukaktį.

LONDONE LANKĖSI
Studentė Laima Sidrytė, pakeliui iš 

Vak. Vokietijos į Čikagą, buvo sustojusi 
kelioms dienoms Lietuvių Namuose.

Maloni viešnia užsiprenumeravo anglų 
kalba leidžiamą LYNES.

VASARIO 16-os MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės šventę ruo

šia Londono Choras.
Minėjimas įvyks sekmadienį vasario 20 

d. tokia tvarka:
11 vai. pamaldos Šv. Kazimiero bažny

čioje.
2-rą vai. po pietų įvyks minėjimas pa

rapijos salėje, Victoria Park Rd.
Bus įdomi ir plati programa, veiks bu

fetas.
Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.

Rengėjai

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

■Gruodžio 11 d. Boltono skyrius buvo su 
sirinkęs aptarti savo einamųjų reikalų. 
Kalėdų pobūvis buvo aptartas ir Naujų 
Metų sutikimas buvo taip pat svarbus 
punktas susirinkimo dienotvarkėje.

Buvo gražiai pasikalbėta, pasijuokta ir 
susitarta, kad vėl visi per Kalėdas susitik
sime.

BALTIJOS TAUTŲ ŠOKIAI — 
KARNIVALAS

Sausio mėn. 29 d. Boltono lietuviai, es
tai ir latviai vėl organizuoja metinį kau
kių Balių — karnavalą.

Gražiausios kaukės bus premijuojamos 
Ir visi apylinkės ir tolimesni lietuviai yra 
maloniai kviečiami į šiuos šokius, ar su 
kaukėmis ar be jų, atsilankyti.

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 išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

KALĖDŲ POBŪVIS
Tradicinis Kalėdų pobūvis šiais metais 

įvyko gruodžio 27 d.
Prie gražiai papuoštų , maistu apkrau

tų stalų boltonilškiai dar vieną kartą su
sirinko Kalėdas atšvęsti savo ratelyje. 
Boltono lietuvių bičiulius kanauninkas V. 
Kamaitis palaimino stalus ir lietuviškos 
Kalėdų šventės Boltone prasidėjo. Vi
siems pasivaišinus kan. Kamaitis pasvei
kino vietinius lietuvius Ir pasakė turinin
gą kalbą apie Kalėdų prasmę, draugišku
mą ir kaimynišką sugyvenimą. Skyriaus 
pirmininkas trumpu žodžiu padėkojo ka
nauninkui už jo atsilankymą ir visiems 
svečiams už dalyvavimą pobūvyje.

Boltono šeimininkės — O. Eidukienė, S. 
Keturakienė, M. Pauliukienė ir M. Vaines 
yra tikrai medalius užsitarnavusios už 
gražius stalus ir skanaus maisto pagami
nimą ir F. Silienė už savo pastangas lote
rijos bilietų platinime.

Šie Kalėdų pobūviai Boltone pasidarė 
labai populiarūs — beveik 50 svečių 
buvo susirinkę ir skyriaus pirmi
ninkas ir šeimininkės buvo susirūpinę ar 
pajėgs visus prie stalų susodinti.

Bet, kaip visada, visi sunkumai buvo 
nugalėti Ir prieš pobūvio pabaigą lietuviš
ka daina dar kartą buvo garsiai suskam
bėjus.

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO 

MINĖJIMAS
■DBLS Derbio skyriaus ruošiamas Va

sario 16-tosios .minėjimas įvyks šeštadie
nį, vasario 12 d. Ukrainiečių klubo salėje, 
27 Chamwood Street, Derby. Minėjimo 
pradžia 6.30 vai. vak.

Minėjimo programoje bus mokytojos J. 
Venckienės paruoštas montažas Ir Derbio 
bei Nottinghamo jaunimo pasirodymas. Po 
to bus trumpas akordeonų koncertas, ku
rį išpildys Schofield Accordion Band, su
sidedąs iš 15 akordeonistų.

Šokiams taip pat gros aikoreonistai. 
Veiks baras ir bus loterija. Už įėjimą su
mokėję vieną svarą, galės loterijoje išloš
ti vertingą fantą.

Visus mielus tautiečius bei jų svečius 
maloniai kviečiame minėjime dalyvauti.

Sk. Valdyba

Manchesteris
MIRĖ JUOZAS NAUJOKAS

1982 m. lapkričio 27 d. nuo širdies smū
gio mirė Juozas Naujokas, sulaukęs 66 
metų amžiaus. Mirė būdamas lietuvių klu
be. čia jam pasidarė silpna ir buvo nu
vestas į sekretoriaus kambarį, kur ir mi
rė. Ligoninėje jo neatgaivino.

Juozas gimė 1916 m. rugsėjo 21 d. Piplių 
kaime, Zapyškiu valsčiuje, Kauno apskri
tyje, ūkininko šeimoje. Karinę tarnybą at
liko Jonušo Radvilos gusarų pulke.

Antrojo P. karo metu buvo lietuvių da 
liniuose. Kai vokiečių buvo išsiųsti į Vo
kietiją, atsidūrė amerikiečių belaisvėje. 
Jiems buvo pasiūlyta stoti į lenkų Ander- 
so armiją, su kuo ir sutiko. Neilgai trukus 
tapo karo invalidu — perkauta koja. Bu
vo atvežtas į Angliją gydytis, kur ir pa
siliko, tai buvo 1942 metais. Gyveno Lang
ley, netoli Middletono ir gavo karo inva
lido pašalpą. Dirbo dažykloje. Pablogėjus 
sveikatai, anksti nustojo dirbti.

Buvo vedęs ir susilaukė dviejų sūnų, 
kurių vienas — Juozas — architektas ir 
yra gabus šachmatininkas (tėvo minties 
metu žaidė Paryžiuje ir laimėjo), antras 
— Antanas — lavinasi kompiuter ių sri
tyje.

Buvo nuolankaus būdo, draugiškas. Pri
klausė ramovėnams ir lietuvių klubui ir 
buvo valdybos narys, bet, pasilpnėjus svei 
katai, ilš pareigų' atsisakė.

Laidotuvės įvyko gruodžio 4 d. Kan. V. 
Kamaitis St. Chad's bažnyčioje atlaikė ge
dulingas pamaldas ir tarė žodį, apibūdini- 
nantį Juozo gyvenimą ir jo netikėtą mirtį.
Pamaldų metu keturi ramovėnai prie jo 
karsto stovėjo garbės sargyboje, o jo kars
tą dengė ramovėnų vėliava.

Palaidotas Mostono kapinėse šeimos ka
pe, kartu su žmona, kuri mirė 1975 m. 
spalio 13 d. Laidotuvėse dalyvavo apie 70 
žmonių, kurie sunešė daug vainikų ir gė
lių. Vainikus padėjo ir ramovėnai, ir lie
tuvių klubas.

Po laidotuvių jo sūnūs laidotuvių daly-

viarns M. lietuvių klube surengė arbatėlę 
ir visus pavaišino. ,

Liko liūdintys du sūnūs ir dvi seserys 
Lietuvoje;

Ilsėkis, Juozai, ramybėje. Tegu būna 
Tau lengva šios salos žemė, už kurią bu
vai pasiryžęs kovoti ir kurioje praleidai 
didesniąją savo gyvenimo dalį.

Mes visi užjaučiame jo artimuosius ir 
kartu liūdime. A. P-kis

Nottinghamas
MIRĖ |ST. JANAVIČIUS

1982 m. gruodžio 30 d. Nottinghame, 
širdies smūgio ištiktas, mirė Stasys jana- 
vičius.

Gimęs 1924 m. lapkričio 18 d. Keturakių 
km., Žagarės vis., Telšių apsk., Stasys Ja
navičius karo metu buvo išvežtas į Vokie
tiją darbams. Jam teko dirbti iki karo pa
baigos sunkiose sąlygose pas ūkininką. 
Vėliau gavo prieglobstį Itzenhoe DP sto
vykloje, i!š .kur 1947 m. persikėlė 'į Angli
ją. Apsigyveno Yorkšire grafystės hostely- 
je Ir dirbo žemės ūkyje.

Panaikinus hostelius, St. Janavičius 
persikėlė į Nottingham^, kur jau turėjo 
draugų. Gavo darbą sunkioje pramonėje, 
dinbo garvežio mašininstu Stanton-Stave- 
ley bendrovėje, kur ištarnavo pensiją, ku
rią gaus jo žmona, ir auksinį laikrodį.

Gyvendamas Nottinghame, Stasys pri
klausė DBLS skyriui ir bendrai rūpinosi 
lietuviškais reikalais, rėmė spaudą bei 
įvairius lietuviškus parengimus. Neaplei
do ‘ir bažnyčios.

St. Janavičius buvo ramaus būdo, drau
giškai nusiteikęs žemaitis. Lietuvoje gi
minių neturėjo.

Sausio mėn. 7 d. per laidotuvių apeigas 
St. Barnabos katedroje kun. S. Matulis at
laikė gedulingas mišias ir pasakė savo žo
dį, iškeldamas žmogaus žemiškas dorybes. 
Laidotuvėse dalyvavo daug velionies drau 
gų, jų tarpe ir anglų, kurie sunešė krūvą 
vainikų. Anglų darbovietei laidotuvėse 
atstovavo du atstovai, ir taip pat buvo du 
atstovai iš darbininkų profesinės sąjun
gos, kurie taip pat padėjo vainikus.

Prie kapo tarė žodį K. Bivainis ir padė
kojo dalyvaujantiems, ypač anglams.

Ilsėkis amžinoje ramybėje, mielas Stasy.

Rochdale
.SUSIRINKIMAS

DELS Rochdaiės skyriaus narių meti
nis susirinkimas įvyks vasario 6 d., 1 vai., 
(sekmadienį) Ukrainiečių klube 80, Mo- 
lesworth, St.

Visus narius maloniai prašome dalyvau
ti. Skyriaus Valdyba

Liet. Sodyba
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS
šeštadienį, sausio 29 d. 6 vai. vak. So

dyboje kviečiamas DBLS skyriaus narių 
mėtinis susirinkimas. Ta pat proga bus 
paminėta Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis.

Tą pat dieną 8 vai. prasidės šokiai su 
vakariene. Norintieji dalyvauti vakarienė
je, mokės 2 sv.

MIRĖ J. MATULIS
Sausio 6 d., ketvirtadienį, mirė Sodybos 

gyventojas, pensininkas Jonas Matulis. Ve 
lionis ilgesnį laiką sirgo ir pastaruoju 
laiku buvo gydomas Basingstoke ligoninė
je.

Vokietija
KALĖDŲ (ŠVENTĖS LUEBECKE

1982 m. gruodžio 25 d., Kalėdų 1-ąją d., 
Luebecko ir apyl. abiejų konfesijų lietu
viai, bičiuliai ir draugai skaitlingai susi
rinko į lietuviškas pamaldas švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčios kriptoje. Iškilmingas šv. 
Mišias atnašavo kun. Vaclovas Šarka, at
vykęs iš Hamburgo, ir pasakė Kalėdoms 
pritaikintą pamokslą. Pamaldų metu buvo 
giedamos šv. Kalėdų giesmės iš kun. V. 
Šarkos atspausdintų lapelių. Pamaldose 
dalyvavo apie 40 žmonių.

Pamaldoms pasibaigus, visi buvo pa
kviesti į Carito salę Kalėdų Eglutei, šį 
kartą Eglutė, gerojo BALF'o pinigine pa
rama, buvo žymiai turtingesnė, kaip ji 
būdavo anksčiau. Į salę susirinko per 60 
žmonių su vaikais, nes kurie atvyko iš to
liau, pamaldoms nesuspėjo Salėje jau ra
dome gražiai papuoštą Eglutę ir šventiškai 
padengtus stalus. Žmonės dar neskubėjo 
sėsti, šnekučiavosi. Tuo laiku buvo pra
nešta, kad yra atvykęs Kalėdų senelis iš 
Lietuvos. Jis buvo pakviestas į salę ir gar
bingoje vietoje pasodintas. Senelis buvo 
labai išvargęs, kadangi kartu atsinešė du 
nemažus ir nelengvus maišus, prikrautus 
dovanų. Seneliui užėmus vietą ir su visais 
pasisveikinus, prasidėjo programa.

■Suprantama, — pirmiausia pradėjo se
neliui prisistatyti mūsų atžalynas ir ro
dyti ką jis yra išmokęs. Vieni Iš jų sene
liui sakė eilėraštukus, kiti padainavo dai
neles, padeklamavo. Kiekvienas stengėsi 
kuo geriau seneliui ‘įtikti. Taipgi, vaiku
čiai pašoko keletą ratelių aplink senelį, vy 
kušiai pritariant mokytojui R. Tesnau 
mandolina ir fleita. Vaikučiai buvo tiek 
gerai pasiruošę parodyti seneliui išmoktą 
meną, -kad senelis, sujaudintas, atidarė sa
vo turtingus maišus ir pradėjo vaikučiams 
dalinti dovanėles — vaisius, saldumynus 

ir pyragaičius. Kiekvienam vaikučiui po 
nemažą maišelį.

Dovanėles paruošė labai veikli VLB 
Luebecko apyl. valdybos vicepirm. p. Wan 
da Simon su pagalbininkėmis. Nebuvo pa
miršti ir mūsų seneliai bei ligoniai. Jie 
gavo po piniginį čekį, pagal savo pageida
vimą ką nors pasirinkus nusipirkti vieno
je iš didžiųjų parduotuvių Karstadte. 
Jiems čekiai 'buvo apmokėti iš BALF'o 
gautos piniginės paramos ir išrašyti as
meniškai.

šį kartą Kalėdų senelio pareigas atliko, 
gal geriau pasakius, meistriškai pravedė 
Aloizas Panceris, atvykęs su šeima — P- 
Vincenta Pancerienė, buvusia Vasario 16 
gimnazijos mokytoja ir vicedirektore, sū
num studentu Arturu ir Vasario 16 gim
nazijos būsima abiturente p-le Ingryda, iš 
Haltern (Nordrhein Westfalin).

Mielų pp. Pancerių šeimai Luebecko lie 
tuviai širdingai dėkoja už atsilankymą į 
mūsų Kalėdų Eglutę ir ją savo šeimos in
dėliu, gražiai praturtinus. Visa Eglutės 
programa buvo fotografuojama gabaus 
fotografo K. Jappel.

Pasibaigus programai, visi buvo papra
šyti užimti vietas prie stalų apkrautų gau
siais ir turtingais maisto patiekalais. Lie
tuviško kugelio ir didžkukulių, taipgi ne
trūko. Pagal seną ir nusistovėjusią tradi
ciją, vaišės buvo Luebecko lietuvių suneš
tinės. Kun. V. šarka palaimino vaišes ir 
sukalbėjo maldą, o Luebcko apyl. valdybos 
pirmininkas Pr. Kotkis visus pasveikino. 
Prasidėjo kalėdaičių laužymas, vieni ki
tiems linkėjo laimingos šventinės nuotai
kos, sveikatos ir laimės. Kiek pasistipri
nęs, kun. V. Šarka pasakė pagrindinę kal
bą, iškeldamas Luebecko lietuvių gražų 
solidarumą ruošiant mūsų bažnytines ir 
tautines šventes. Kartu prelegentas iškė
lė ir BALF'o didžius nuopelnus mūsų tau
tai, šelpiant savo brolius ir sesutes po 
įvairius pasaulio kampelius pasklidusius, 
netekus savo laisvos Tėvynės, arba lais
vės, patekus į vargą. Kun. V. šarka pažy
mėjo, kad šiuo laiku, kai JAV slegia dide
lė bedarbė, reikia BALF'o šalpos darbą 
dar daugiau įvertinti. J. Pyragas, tarp ki
tų sveikinimų, perskaitė BALF'o Centro 
Valdybos sveikinimą Luebecko lietuviams.

Luebecko lietuviai reiškiame didžią pa
dėką ir pagarbą BALF'o Centro Valdybai 
— pirmininkei p. Marijai Rudienei už pi
niginę paramą ir tuo pačiu mūsų Kalėdų 
Eglutės praturtinimą.

Vaišių metu buvo įteikta keliems nau
jiems Bendruomenės nariams nario kny
gelės. Jiems buvo sugiedota „Ilgiausių me 
tų“. Taip pat buvo pagiedota gražių kalė
dinių giesmių ir dainų. Elektroninę mu
ziką tvarkė H. Simon. Svečių buvo atvy
kusių iš Švedijos p. Aldona Balandaitė. iš 
Hamburgo p-lė Irena Radekaitė, ,Be to 
mūsų šventėje dalyvavo keli senų Prūsų 
ainiai.
Šventė tęsėsi labai gražioje ir pakilioje 
nuotaikoje Iki 10.00 vai. vakaro.'

J. Pyragas

AUGSBURGO LIETUVIŲ KRYŽIUS
Pranešame, kad Augsburge lietuvių 

kryžius atnaujinimo reikalams iki 1982 
m. gruodžio mėn. 31 d. buvo gauta 
5.336,77 DM aukų.

Vedamas susirašinėjimas su buv. Augs
burgo stovyklų gyventojais (Hochfeldo ir 
Haunstetteno), prašant ir Amerikos žemy 
ne įsteigti kryžiaus atnaujinimo komitetus 
ir tuo pačiu, palengvinti <au'kų -rinkimo 
darbą Vokietijos komitetui. Deja, net iš 
buv. tų stovyklų veikėjų — vadovų nesu
silaukta jokio atsakymo. Tačiau aukų rin
kimo komitetai netrukus bus sudaryti iš 
visuomenės atstovų.

Taip pat, reikia pasidžiaugti grąžia Aus 
tralijos lietuvių dovana: prieš pąt Kalė
das buvo gautas 1.500 DM čelkis. Kt. di
desnės aukos: dr. S. Laukaitienė įr D. W. 
Wells po 500 DM, Miuncheno lietuviai 400 
DM, S. Goggele 300 DM, dr. A. Laukaičio 
pacientai 'bei pažįstami vokiečiai taip pat 
aukavę po 100 DM ir mažesnes sumas. 
Iš JAV gautos pirmos aukos: K.G. Trečio
kų 100 dol. G. Musteikienė 50 dol. •

Malonu būtų, kad ir D. Britanijos lie
tuviai prisidėtų prie šio kilnaus lietuviško 
darbo. Aukas — čekius prašoma siųsti 
komiteto ižd. dr. A. Laukaičiui, Friedber- 
gerstr 119, 89 Augsburg — W. Germany.

Už aukas iš anksto tariame ačiū.
■ • K. Baronas

Sekretorius

LIETUVTRKOB PAMALDOS
Nottinghame — sausio 16 d.. 11.15 vai., 

Lietuvių Židinyje.
Derbyje — sausio 16 d., 14 vai.. Bridge 
Prestonas — sausio 16 d., 12.30 vai.
Leeds — sausio 23 d., 1 vai. ! ■ •
Manchesteris — sausio 30 dj 12.30 vai.
Glouccsteryję —sausio 15 d., 12 vaĮ, šv;

Petre. ■ : į
Straude — sausio 15 d., 17.30 vai., Beeches 

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

židinyje. ‘ • >
Ketterlnge — sausio 23 d., 14 vai 6v.

Eduarde. ■ 1
Northamptone — sausio 23 d., U8 vai., šv. 

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

Židinyje.
Stoke-on-Trcnto — sausio 30 d., 14.30 vai, 

St. Wulstan's.

Skautiškuoju keliu
APDOVANOJIMAS

■Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos Pir
anija, L.S.S-gos 65-jų metų šventės — 
lapkričio I d. proga, didžiai įvertindami 
DBLS-gos steigėjo, garbės nario Ir skau
tiškos idėjos rėmėjo P.B. VARKALOS nuo 
pelnus lietuvybei ir ilgų metų paramą 
skautybei, atžymėjo — pagerbė LSS „PA
DĖKOS“ ordinu su Rėmėjo Kaspinu.

DBLS-gos Garbės narį P.B. Varkalą 
sveikinu ir dėkoju už reikšmingą lietuvy
bei darbą ir skautybei paramą.

Linkiu sveikatos, laimės asmeniniame 
gyvenime ir ilgus metus likti mūsų gre
tose Su aukšta pagarba:

v.s. Sigitas Miknaitis
LSS Tarybos Pirmininkas

Anglijos skautininkai, skautininkės, se
sės ir broliai, mūsų garbės narį ir skau
tiškos idėjos rėmėją P.B. Varkalą, atžy- 
mėj.imo —: pagerbimo proga, sveikiname. 
Linkime sveikatos ir Aukščiausiojo teikia
mos stiprybės P.B. Varkalai ir poniai dar 
ilgus, ilgus metus likti mūsų ratelyje.

Anglijos skautų Vadija, sesės ir broliai

1

j

1 j
sveikiname

Sveikiname rašytoją Kazimierą Barėną, 
sulaukusį gruodžio 30 d. 75 metų garbin
gą Jubiliejų.

Linkime sveikatos ir ištvermės visuose 
darbuose.

Anglijęs (skautų Vadija, sesės ir broliai

PREMIJA KALBANTIEMS 
LIETUVIŠKAI

GerC-lamasis P.B. Varkala, DBLS-gos 
Garbės narys ir LSS pagerbtasis, prisiųs- 
damas labai nuoširdų raštą, sako: „Noriu 
jums iš anksto pranešti, kad 1983 metų 
Jūsų stovyklos proga aš paskirsiu 100 sva 
rų lietuvių kalbos premijai tokiomis pat 
sąlygomis, kaip ir praėjusiais metais.

Gal būt vertėtų iš anksto painformuoti 
šio krašto mūsų skautus.

Prašau perduoti mano vardu Jūsų — 
LSS TARYBOS PIRMIJAI mano nuošir
džią padėką už tą atžyimėjimą.

Ačiū labai širdingai už Jūsų malonius 
laiškus ir pareikštus jausmus.

Linkėdamas Jums, Maslauskai, asmenilš 
kai ir visiems mūsų skautams gerų Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų.

Lieku su tikra pagarba:
P. IB. Varkala

PS. Prašau perduoti mano padėką už 
Jo malonų laišką ponui St. Vaitkevičiui.

Gerbiamam P.B. Varkalai už nuoširdu
mą ir didelę paramą lietuviškai kalban
tiems, skautų vadovybė ir lietuviškai kal
bantis jaunimas — sesės ir broliai — skau 
tai nuoširdžiai ir skautiškai dėkoja!

STOVYKLA
LSS 65-us Sukaktuvinius metus atžymė

ti, skautų vasaros 34 tradicinė stovykla 
įvyksta liepos 23-30 d.d. Lietuvių Sodybo
je. Stovyklautojui-ai už maistą mokestis 
paliekamas 18 sv.

Kviečiame visus ir visas kuo skaitiin- 
giau dalyvauti stovykloje, su stovykloje 
pasirinktu šūkiu: „KALBAME TIK LIE
TUVIŠKAI“.

STOVYKLAI AUKOS
Ona Dainauskienė, gyv. Manchesteryje, 

pensininkė, iš savo sutaupų paskyrė skau
tų veiklai 5 sv.

Vincas Verseckas iš Bradfordo antrą 
kartą (pirmą kartą skyrė 3 sv.) paskyrė 
skautų stovyklai 5 sv.

Jonas Liobė iš Kettering, skautų nepa
miršdamas, iš savo pensijos paskyrė skau 
tų stovyklai 1 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams išreiškia
mas nuoširdus, didelis ir skautiškas ačiū. 
Stovyklos organizatoriai, sesės ir broliai

fMS4 FJL YJE
MIRĖ [KUN. J. BUDZEIKA

Čikagoje po širdies smūgio sausio 1 d. 
mirė kun. Juozas Budzeika, MIC.

Gimęs 1908 m. lapkričio 14 d., Punsko 
parapijoje, kun. J. Budzeika 1962 m. lap
kričio 11 d. buvo atvykęs į Londoną, ir 
nuo 1963-68 m., Šv. Kazimiero liet, bažny
čioje ėjo rektoriaus pareigas.

— Afganistano vidaus reikalų ministe- 
ris čekoslovakų spaudoj pareiškė, kad da 
Partinės Kabulo valdžios priešai per pąsku 
tintus 6 mėnesius nužudė' daugiau kaip 
2f00Q afganistaniečių.

— Maltos turizmo ministeris pranešė, 
kad šiais metais paskirta ketvirtis milijo
no švarų reklamai pritraukti daugiau iu- 
ilstų. Praėjusiais mitais 330.000 britų pra
leido atostogas toj saloj.

— JAV kariuomenės žvalgybos delega
cija, vadovaujama generolo, dvi dienas 
lankėsi Nikaragvoj ir turėjo pasitarimus 
Krašto apsaugos ministerijoj.

—i Flprencijęs miesto taryba prašė sa
vo piliečių paskelbti generalinį streiką, 
protestuojant prie 50 gangsterių perkėli
mą iŠ Neapolio lį jų miesto kalėjimą.

GAMTOS DUJOS GARGŽDUOSE
Plečiant dujokiekio tinklą Lietuvoje, 

1982 m. pabaigoje gamtinių dujų tiekimas 
pasiekė Žemaitijos Gargždus. Tame mies
te dujomis galės naudotis 1300 šeimų.
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