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BYLA KUN. A. SVARINSKUI
Londono TIMES Maskvos koresiponden- 

tas 1.27 d. pranešė, jog Sovietų valdžia 
pradėjo teismo byą prieš kun. Alfonsą 
Svarinską, Viduklės kleboną. Pažymėtina, 
kad apie tai buvo oficialiai pranešta tą 
pačią dieną, kai latvių vyskupas Julijans 
Vaivods atvyko į Romą, kur jis bus pakeL 
tas j kardinolus.

Sovietų žinių agentūra TASS 1.26 d. 
pranešė, kad kun. A. Svarinskas pakarto
tinai ragino tikinčiuosius ..atvirai kovoti 
prieš sovietų santvarką“. Jis naudojęs baž 
nyčią kaip priedangą „nelegaliai priešvals 
tybinei veiklai“, slaptai siųsdavo 'į užsie
nį „šmeižiančią medžiagą“.

TASS sako, kad valdžia kantriai aiški
nusi kun. Svarinskui, kad jo veikla yra 
„nekonstitucinė ir nusikalstama“.

Kun. A. Svarinsko kaltinimas tuo pat 
laiku, kai Maskva išleido latvių vyskupą 
išvykti į Romą, rodo, kad sovietų valdžia 
imasi griežtų priemonių sužlugdyti lietu
vių tikinčiųjų kovą dėl pagrindinių žmo
gaus teisių.

BOMBOS SOVIETŲ ĮSTAIGOMS 
(LONDONE

Dvi padegamosios bombos buvo prisius,, 
■tos sausio 25 d. paštu: sovietų įstaigoms 
Londone. Viena buvo laiške, kurį gavo Ae
rofloto įstaiga Piccadilly gatvėje. Antra 
atėjo ‘į Inturisto įstaigą Regento gatvėje. 
Laiškai buvo perduoti policijai. Kas juos 
pasiuntė, nežinoma.

NUTEISTI SOLIDARUMO AKTYVISTAI
Karo teismas Wroclawe nuteisė įvairio

mis bausmėmis 19 buvusių Solidarumo ak 
tyvistų, kurie dirbo Opolės rajone, pietų 
— vakarų Lenkijoje.

Vienas kaltinamasis buvo nuteistas vie- 
neriems metams kalėjimo, kiti nuteisti 
mažesnėmis bausmėmis ir sąlyginiai. Jie 
buvo kaltinami leidinių platinimu, kuriuo 
se buvo žinios „galinčios sukelti neramu
mus ir riaušes“.

ITALUOS TERORISTAMS KALĖJIMAS 
IKI GYVOS GALVOS

Italijos aukščiausias teismas, posėdžia
vęs 9 mėnesius, sausio 24 d. paskelbė nuo
sprendį „Raudonosios brigados“ teroristų, 
kurie nužudė min. pirmininką Aldo Moro, 
byloje.

32 teroristai buvo nuteisti kalėti ilki gy
vos galvos, o kiti — '31 teroristas — turės 
sėdėti kalėjime nuo 30 iki 6 metų. Jie vi
si buvo prisidėję prie Aldo Moro ar kitų 
šešiolikos žmonių nužudymo.

Buv. Italijos min'. pirm. Aldo Moro, 
krikščionių demokratų partijos lyderis, 
buvo pagrobtas 1978 m. kovo mėn., kai jis 
vyko į Parlamentą. Tuo laiku teroristai 
nužudė penkis policininkus, kurie jį lydė
jo. Pats Aldo Moro buvo laikomas slapta
me „liaudies kalėjime“ 55 dienas, kol pa
galiau jis buvo nužudytas, kai Italijos vy
riausybė atsisakė derėtis su teroristais.

Kai kurie iš nuteistų teroristų buvo taip 
pat kaltinami pagrobę JAV generolą J.L. 
Dozier, kuris buvo laikomas Padua mies
te. Jis buvo policijos išlaisvintas 1982 m. 
sausio mėn. Pagrobimą suplanavęs teroris 
tas Antonio Savasta gavo 16 metų kalėji
mo bausmę, bet jis laukia dar kitų bylų 
už teroriszmą.

IRANAS ŠAUDO KOMUNISTUS
Irane buvo sušaudyti 22 komunistai, ku

rie Amolyje, 120 km. 'į rytus nuo Tehera
no praeitais metais nužudė 100 Chomeinio 
šalininkų.

PABĖGO DU LENKAI
Du lenkai, kurie sausio 26 d. atskrido 

lengvu lėktuvu į Vak. Berlyną, buvo su
imti ir bus teisiami už lėktuvo pagrcbimą. 
Su jais buvo atskraidintas lėktuvo mecha
nikas, kuris nenorėjo pabėgti iš Lenkijos.

Aviacijos klubo nariai iš Lodzės, pa
reiškė, kad pabėgo iŠ Lenkijos dėl „ne
pakenčiamos politinės padėties“.

PASIRINKO MIRTI
Sovietų prekybos įstaigos direktorius 

Ivan Malnikov, kuris ateinantį mėnesį tu
rėjo grįžti Maskvon, sausio 23 d. pasikorė 
savo bute, Londone. Per pastaruosius 3 
metus jis vadovavo sovietų importo įstai
gai Londone.

ILK V S „jRamovės“ Mančesterio sk. 
iniciatoriui V. Kupsčiui mirus, 

(jo gyvenimo draugę Bronę, 
(sūnų Algj ir dukterį Kristiną 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Ramovėnų valdyba ir nariai

(Londonas, (1983 m. sausio 28 d.

PRIE EUROPOS PARLAMENTO STRASBURGE
Z. Juras, R. Simmonds '(Britų konservatorių partija), p. B. Venckienė, Inž. |A- Venckus, dr. K. Bobelis, A.R. Tyrrell (britų 

kons. partija), J. Norkaitis, J. KadeJis (latvis), kun, J. Prunskis, I. Freimanis. (latvis), A. Luik (estas).

LIETUVOS KLAUSIMAS EUROPOS PARLAMENTE
Europos Parlamento sesijos, kuri prasi

dėjo sausio 10 d., dienotvartkėn įtraukus 
Baltijos valstybių klausimą, į Strasburgą 
atvyko skaitlinga pabaltiečių delegacija: 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bobelis, D. Bri
tanijos Lietuvių S-gos pirmininkas Zig
mas Juras, Prancūzijos lietuvių veikėjai 
Birutė ir inž. Adolfas Venckai, Latvių in
formacijos biuro Miunchene vedėjas Juli
jus Kadelis, Estų veikėjas Europoje Ants 
Luik, Švedijos latvių s-gos pirm. Imants 
Frei'manis, ir ALTos informacijų direkto
rius kun. dr. J. Prunskis.

Sesijos išvakarėse pabaltiečių delegaci
jos nariai padarė vizitus Parlamento pre
zidiumo nariams ir susitiko su visa eile 
Parlamento atstovų, kuriems suteikė pla
tesnių informacijų apie padėtį Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Daugumas Parla
mentų atstovų, su kuriais buvo kalbėta, 
žadėjo paremti rezoliuciją ir už ją balsuo
ti. .

Kaip žinome, svarstant šios rezoliuci
jos projektą praeitais metais Politinėje 
komisijoje, prieš projektą buvo pasisakę 
kai kurie socialistai. Net prieš kelis mė
nesius Europos Parlamento socialistų blo
ke buvo žūrima į šlį klausimą gan abejin
gai ir šaltai. Buvo abejojama, ar dabar 
yra tinkamas laikas, kai bandoma rasti 
bendrą kalbą su sovietais įvairiais klau
simais, kelti tokį klausimą. Bet daugumos 
socialistų atstovų nuomonė pasikeitė po 
to, kai Vidurinės ir Rytų Europos socia
listai (egzilinės partijos), susirinkę 1982 
m. lapkričio 1-2 dienomis Bonnoje, priė
mė rezoliuciją, kurioje buvo pasisakyta 
už Europos Parlamento iniciatyvą, ir Vak. 
Europos socialistai paprašyti paremti Bal
tijos valstybių klausimą.

Tačiau pabaltiečių delegacijai Strasbur 
ge reikėjo išgauti iš Parlamento atstovų 
tvirtą užtikrinimą, kad jie balsuos už tą 
rezoliuciją, todėl mes susitikome su par
lemento pirmininku Pieter Dankert, Olan
dijos socialistu, ir su šios rezoliucijos re
ferentu Otto Habsburgu, kuris yra Vak. 
Vokietijos krikščionių demokratų partijos 
atstovas. Jie mus užtikrino, kad rezoliu
ciją priėmus, bus siekiama ją įgyvendinti. 
Bus daroma viskas, kad Baltijos valstybių 
klausimas nebūtų užmirštas.

Taip pat turėjome progos pasikalbėti su 
Europos Parlamento vicepirmininku dr. 
Klepsch, Vokietijos krikščionių demokra
tų partijos atstovu, kuris taip pat daug 
prisidėjo, kad rezoliucija būtų įrašyta į 
Parlamento dienotvarkę.

Teko taip pat kalbėti su Britanijos kon 
servatorių partijos atstovu Sir James 
Scott-Hopkins, kuris buvo vienas iš pir
mųjų iškėlęs Baltijos valstybių klausimą 
Europos Parlamente. Jis prisipažino Bal
tijos valstybėse nėra buvęs, bet daug pa
baltiečių pažįsta Anglijoje. Susitikau ir 
jau pažįstamus iš Anglijos, konservato
rius R. Tyrrell ir Richard J. Simmonds, 
iš kurių pirmasis turėjo kalbėti Parlamen
to posėdyje mūsų klausimu, bet vėliau bu 
vo paskirtas tam uždaviniui antrasis. Ma 
lonu buvo juos supažindinti su visa mūsų 
delegacija ir kartu padiskutuoti mums 
rūpimas problemas. Jų nuoširdumas 
mums ir noras padėti Pabaltijo tautoms 
buvo stebėtinas.

Kalbėjau taip pat su keliais Airijos at

stovais, kurie irgi pažadėjo balsuoti už re
zoliuciją. Susitikau ir kun. Paisley, Bri
tanijos gyventojams gerai žinomą iš tele
vizijos, šiaurės Airijos atstovą. Jam pa
sakiau apie Lietuvą ir paprašiau, kad bal 
suotų už rezoliuciją. Jis užtikrino mane, 
kad Sov. Sąjungą pažįsta neblogai, ir jo 
atversti jau nereikia. Prižadėjo mūsų rei
kalą remti.

Debatai dėl padėties Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje turėjo prasidėti ketvirta
dienį, sausio 13 d. apie 16 vai., bet užsitę
sus diskusijoms kitais klausimais, mūsų 
klausilmas prasidėjo tik 17.'30 vai. Pirmuo 
ju kalbėtoju buvo rezoliucijos referentas 
Otto Habsburgas. Po to kalbėjo J. Verro- 
ken (Belgija), R. Simmonds (D. Britani
ja), H. Seeler (Vokietija). J. Gawronski 
(Italija), P. Romualdi (Italija) ir Jot.

Otto Habsburgas ir D. Britanijos atsto
vas atkreipė Parlamento atstovų dėmesį į 
tai, jog debatus klauso Pabaltijo tautų at 
stovai atvykę iš įvairių kraštų. Jie atsto
vauja netik pabaltiečius, gyvenančius lais 
vajame pasaulyje, bet ir tuos, kurie nega
li atvykti pasiklausyti šių svarbių debatų, 
nes gyvena Sovietų vergijoje. Jis pabrėžė, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija yra Euro
pos kultūros kraštai, ir tos tautos kenčia 
neteisingą sovietinę priespaudą. Sov. Są
junga sulaužė visas pasirašytas su tais 
kraštais sutartis, kuriomis buvo įsiparei
gojusi gerbti jų laisvę ir nepriklausomybę.

Britanijos konservatorių partijos atsto
vas R. Simmonds pabrėžė kad Čia, Vaka
ruose, demokratinė santvarka yra supran
tama kaio garantuota ir dažnai neįverti
nama. Kai vyksta rinkimai, daug žmonių 
visai neprisiverči'a nueiti balsuoti. Bet jei
gu būtų leista palbaltiečiams laisvai balsuo 
ti, jie mokėtų pasirinkti santvarką, kurio
je galėtų laisvai kalbėti sava kalba, turė
tų pilną religijos laisvę, ir nebijotų suė
mimų bei deportacijų. Jis taip pat atkrei
pė atstovų dėmesį į tai, jog Vakaruose daž 
ral kalbama apie žmogaus teises tolimuose 
kraštuose, bet pamirštama tos pat teisės 
čia pat, Rytų Europoje. Jis paragino visus 
Parlamento atstovus pademonstruoti savo 
vienybę, balsuojant už šią rezoliuciją.

Vokietijos socialdemokratų partijos at
stovas Hans-Joachin Seeler, kalbėdamas 
savo frakcijos vardu, pasidžiaugė, kad Eu
ropos Parlamentas, stebėjęs žmogaus tei
ses visame pasaulyje, surado laiko tarti 
taip pat aiškų žodį apie Baltijos tautų li
kimą. Vokietijos socialdemokratai suitin- 
su šiuo pranešimu netik dėlto, kad jie gal
voja, jog žmogaus teisės yra nedalijamos. 
Jeigu norima, kad Helsinkio baigminis 
aktas neliktų vien tik popiergaliu, tai jas 
privalo galioti ir Baltijos tautoms.

Bendruomenės užsienio reikalų minist
rai privalo tą temą įtraukti į sekančios 
po Madrido konferencijos dienotvarkę; 
Sov. Sąjunga privalo žinoti, kad Helsin
kis suteikė jai netik teises, bet taip pat 
uždėjo ir prievoles jos valdžioje esančių 
tautų atžvilgiu.

Europos Parlamentas šiandien šiuo įsi
kišimu aiškiai pabrėžė, kad tos tautos nė
ra beteisės. Kaip laisvųjų Europos tautų 
atstovybė, jis turi netik teisę, bet taip pat 
ir pareigą tą daryti. Baltijos valstybės, 
kaip Ir kitos Rytų Europos valstybės, pri
klauso Europos kultūros pasauliui. Euro

pos Parlamentas privalo neleisti, kad tos 
tautos butų užmirštos.

Prieš rezoliuciją Parlamente kalbėjo 
Prancūzijos komunistų partijos atstovas 
M. Chamibeiron ir Graikijos — D. Ada- 
mou.

Rezoliucija buvo priimta didele balsų 
dauguma: 98 atstovai balsavo už rezoliu
cijos priėmimą, 6 — priėš, (komunistai), 
ir 8 susilaikė.

Pareiškiant padėką už sėkmingą šios re
zoliucijos pravedamą, VLIKo pirmininkas 
dr. K. Bobelis pakvietė nusipelnusius Par
lamento atstovus vaišėms, kurios buvo su
ruoštos gražioje Parlamento rūmų resto
rano salėje. Dalyvavo taip pat kiti pabaL 
tiečiai ir žurnalistai. Ta proga dr. K. Bo
belis, kalbėdamas visų pabaltiečių vardu, 
dar kartą padėkojo visiems, kas vienokiu 
ar kitokiu būdu prisidėjo prie šios rezo
liucijos pravedimo.

Atsakydamas, D. Britanijos atstovas R. 
Tyrrell pabrėžė, kad ateis laikas, kada 
laisvos Lietuvos, Latvijos ir Estijos atsto
vai sėdės Europos Parlamente. Otto Habs- 
burgas pasakė, kad ši rezoliucijo yra di
delis laimėjimas, kurį pasiekė demokratų 
grupė ( britų ir danų konservatoriai). Si 
rezoliucija rodo kelią į Didžiąją Europą, 
kada Ir visos Rytų Europos tautos įeis i 
Europos Parlamentą.

Baltijos valstybių klausimo iškėlimas 
Europos Parlamente sukėlė didelį susido
mėjimą visoje Europoje. Šiam klausimui 
ypač daug vietos skyrė vokiečių plačiau
siai skaitomas dienraštis Frankfurter A11- 
gemeine.

Malonu buvo dalyvauti ir būti liudinin
ku šio istorinio įvykio.

Zigmas Juras

TRANSLIACIJŲ TRUKDYMAI 
(KAINUOJA MILIJARDUS

Virš 5000 bendradarbių ■ „kovoja“ /.prieš 
dvi (radijo stotis.

Sovietų Sąjunga per vieną savaitę BBC 
Londono transliacijoms rusų kalba truk
dyti išleidžia daugiau pinigų, negu Angli
jos vyriausybė per metus skiria rusų kal
bos sekcijos siųstuvui Londone išlaikyti. 
Egzillnių lenkų savaitraščio „Tydzien Pols 
ki“ Londone pranešimu, ši suma siekia 1,5 
milijonus dolerių. Labiausiai Varšuvos 
pakto šalių trukdomos yra abi JAV Muen- 
cheno radijo stotys: ..Laisvoji Europa“ ir 
„Laisvės Radijas“.

Trukdymo lėšas laikraštis vertina 250 
milijonai dolerių. Vien techniškos išlaidos 
trukdymui, t.y. be personalo, priežiūros ir 
papildomų išlaidų naujiems įrengimams 
įsigyti — sudaro 100 milijonų dolerių.

Rytų bloko trukdymo stotis, kurios 
trukdo minėtų radijo stočių transliaci
joms, aptarnauja 5000 darbuotojų. Vien 
tik ,,Laisvosios Europos“ lenkų kalba lai
dų trukdymui Lenkija kasmet išleidžia 
apie vieną milijardą zlotų. Silezijos „So- 
lidarnsc“ apskaičiavimu, per 1981 metų 
rugsėjo mėnesį, kai „Laisvosios Europos" 
transliacijos nebuvo taip intensyviai truk 
domes ir tai buvo sunaudota 300 milijonų 
vatų elektros srovės.

PASAULYJE
— Sovietų nepriklausomas Istorikas R. 

Medvedev sausio 18 d. buvo pašauktas i 
Maskvos prokuratūrą ir įspėtas. Genero
las Sorok pasakė jam: „Jeigu nenustosi 
rašęs priešvaktybinių straipsnių ir kny- • • 
gų, pasodinsime kalėjiman“.

R. Medvedov pareiškė Vakarų reporte
riui, kad jo manymu dabartinė valdžia 
yra pasiryžusi greitu laiku užgniaužti vi
sų disidentų judėjimą.

Istorikas — marksistas Medvedevas 
■nuo 1971 m. užsienyje yra išspausdinęs 19 
savo knygų. Jo žymiausi darbai: „Staliniz 
mo studija“ ir „Leiskim teisti istorijai“.

— Kinijoj pradėta didelė kampanija 
priėš valdžios tarnautojų korupciją. Sau
sio 17, už kyšių ėmimą ir kitus nusikalti
mus, aukštam partijos pareigūnui1 įvykdys-, 
ta vieša egzekucija, o kitą dieną ta cere
monija dar kartą buvo parodyta televizį*'- .; 
joj. Kinijoj mirties bausmė vykdoma &&■\. 
vlu į pakaušį. - .J?

— Garsusis botanikas David Bellamy ir 
kiti 27 jo rėmėjai, kurie reiškė protestą 
prieš didžiulės hidroelektrinės užtvankos 
statymą Tasmanijoj, ir dėl to. buvo suim
ti. kalėjime paskelbė bado streiką. Nuo 
to projekto labai nukentėtų gražioji gam
tos aplinka vakarinėj Tasmanijoj. Pasku
tiniu metu apie 500 protestuotojų buvo su
imta ir paleista.

— Buvusios Ugandos diktatoriaus Ami
no patarėo anglo R. Astles teismas Kam- 
paloje eina prie galo. Iki šiol jam sekėsi 
teisintis, ir teismas jau išteisino jį dėl dvie 
ju kaltinimų: nužudymo vieno žvejo ir 
krautuvės apiplėšimo. R. Astles laikomas 
kalėjime nuo 1979 metų.

— Amerikoje baigėsi 2 metus trukęs 
teismas, kuriame jūros turtų ieškotojas 
Nel Fisher ir jo draugai pagaliau gavo tei
sę į 10 mil. dol. vertės turtą, kurį jie iš
kėlė iš 1622 m. paskendusio ispanų „San
ta Margarita" vergų laivo 40 mylių nuo 
Floridos pakrančių.

— Japonų muitinė neįleido 500 ameri
kietiškų tortų, kurių vyšniose buvo rasta 
maistui' naudojamųjų dažų.

— JAV ir Kinijos prekybiniai santykiai 
dar pablogėjo, kai kinai uždraudė kai ku
rių amerikiečių prekių įvežimą. Dabar jie 
žada įvesti draudimą ir kai kuriems že
mės ūkio produktams, nes Amerika suvar
žė kinų tekstilės importą. Greitu laiku 
JAV valst. sek. G. Shultzas vyks į Pekiną 
tartis iš naujo.

— Britų Darbo Departamento paskuti
niai duomenys rodo, kad krašto dirban
čiųjų pragyvenimo standartas per pasku
tiniuosius metus pakilo.

— Hondūro ir JAV kariuomenės dali
niai vasario mėn. praves bendrus manev
rus Nikaragvos pasienyje.

— Buvęs prancūzų min. M. Papon kalti
namas pagalba naciams deportuoti Pran
cūzijos žydus į mirties stovyklas.

— JT Saugumo taryba, prieš Izraelio 
norą, nutarė 6 mėnesiams pratęsti JT tvar 
ką palaikančiųjų kariuomenės dalinių bu
vimą Libane.

— Apie 1.500 mongolų Junane, Kinijo
je, pasirašė peticiją, prašydami pripažin
ti juos užkariautojo Džingis Khano pali
kuoniais.

— Buvęs Kenijos karo aviacijos virši
ninkas Kariuki nubaustas 4 metus kalėji
mo už neprižiūrėjimą jo žinioj esančiųjų 
karių, kurie praėjusiais metais rugpjūčio 
mėn. bandė nuversti krašto valdžią.

— Maltos min. pirm. Mintoff įspėjo už
sienio pasiuntinybes neturėti jokių reika
lų su krašto opozicijos nacionalistų parti
ja.

— Atsistatydinus Namibijos teritorijos 
vietinei valdžiai, kraštą valdyti tiesiogiai 
perėmė Pietų Afrika.

— Italijoj 8 milijonai darbininkų buvo 
paskelbę vienos dienos streiką.

— Ženevos branduolinio nusiginklavimo 
derybose nebuvo padaryta jokio progreso, 
pareiškė sovietų užs. reikalų min. Gromiy- 
ka.

— Jugoslavija tikisi šiais metais dar 
gauti 3 milijardus dolerių Vakarų pasko
los. šiuo metu jos skola yra 18 milijardų 
dolerių.

— Nuo balandžio iki gegužės mėn. Bri
tish Airways ir ispanų Iberia oro linijos 
iki 45 proc. atpigins kelionių kainas iš D. 
Britanijos į Ispaniją.

— Izraelio kariniai patarėjai perorgani
zuoja Zairo kariuomenę.

— Sovietų Tass, komentuodamas japo
nų min. pirm. Nakasone vizitą Vašingtone, 
įspėjo japonus, kad jie gali susilaukti di
desnio negu 1945 m. branduolinio smūgio, 
jeigu dar daugiau prisiims JAV ginklų.

— Vakarų diplomatas Indijoje pranešė 
apie šimtus Afganistano karių, kurie su
kilo prieš savo karininkus ir, nužudę so
vietų patarėjus, su ginklais pabėgo į Pa
kistaną. Jų divizija buvusi Pakistano pa
sieny.

1
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SAUSIO PENKIOLIKTOJI
Tikriausiai nedaug kas prisimena istori

nę datą — sausio penkioliktą. Mažai kas 
turbūt, iš mūsų ne tik čia Vakaruose, bet 
ir pačioj Lietuvoj, žino tą dieną. Taigi, 
Vasario šešioliktąją švenčiam, o 1923 m. 
sausio penkioliktoji daugeliui nežinoma 
sąvoka. Teigiu, jog toji diena klaipėdiš
kiams, ir ne tik jiems) bet visiems lietu
viams turėtų būti taip pat svarbi ir minė
tina kaip ir Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimas.

Lygiai prieš 60 metų, 1923 m. sausio 15 
d., Klaipėdos Kraštas, savanorių — suki
lėlių (komitetui vadovavo patriarchas 
Martynas Jankus) dėka, buvo prijungtas 
prie Lietuvos, teisingiau pasakius, susi
jungė su ja

Kaip senas klaipėdiedis, noriu ta proga 
paberti žiupsnelį prisiminimų iš anų Lie
tuvai istorinių dienų. Man tuomet ėjo tik 
vienuolikti metai, bet daug kas iš tų įvy
kių gerai įsirėžė atmintyje. Anų metų sau
sis, ne taip kaip paprastai, buvo nešaltas, 
•gan švelnus, tad mes vaikai, mažne kas
dien bėgiodami po gatves, užklysdavom ir 
užmiestin (juk Klaipėda anais laikais, pa
lyginus su šiandiena, tebūva mažas apie 
30 tūkstančių .gyventojų turintis miestas), 
kur sausio mėnesio pirmoj pusėj matėme 
•vokiečių policininkų — kaip anksčiau sa
kydavo žandarų — ruoSiamąsi kažkokiai 
gynybai: kasė apkasus, statė ijsitvirtini- 
mus. Sausio penkioliktoji išaušo, berods, 
skaidri, anksčiau iškritęs sniegas buvo be
tirpstąs. Nebereikėjo bėgioti prie Šilutės, 
Dovilų ar Kretingos plentų — pačiame 
mieste vyko mums vaikams įdomūs daly
kai. Klaipėdos Krašto vaduotojai puo
lė prancūzų įgulą, kuri pagal Versalio su
tarties 99 straipsnį buvo paskirta, iki ga
lutinio sprendimo, tvarkyti Užnemunės 
reikalus. Susišaudymas su žandarais mies 
to prieigose tebuvo trumpas, bet už tat 
prancūzai, užsibarikadavę savo komisaro 
Petisnę namuose Griovių gatvėj (prie te
atro aikštės), atkakliai gynėsi. Tik įme
tus rankinę granatą pro langą į tuos na
mus, buvo iškelta balta vėliava. Žinoma, 
mes vaikai, išgirdę sprogimą, Ir būdami 
prie šautuvų ir kulkosvaidžių tarškėjimo 
jau pripratę, bematant atsiradome namuo 
se. Po kelių dienų ‘į Klaipėdos uostą įplau
kė keletas anglų bei prancūzų karo laivų.

Mes ir vėl įvykių sūkury.); berods tik 
anglai — jūrininkai, sugalvojo sau pra
mogą: ne tiek liepė, kiek prašė mus pagie 
doti vokiečių himną: „Deutschland Deuts
chland, uber allies...“ Gi, mums, kas? — 
traukdavome savo vaikiškais balsais (pra 
džios mokyklose, deja, buvome mokinami 
tik vokiškai). Pagiedojus, mums gausiai 
dalino saldainius ir šokoladą, tais laikais 
neragautus skanėstus.

Neilgai tetruko Klaipėdos Krašto lietu
vininkų ilgu amžių svajonių išsipildymas 
— gyventi laisvai Nepriklausomos Lietu
vos ribose. 1939 m. kovo 23 d. tas senas 
senprūsių ir lietuvių gyventas kraštas Hit 
lėlio buvo atpėštas nuo kamieno ir vėl 
prijungtas prie Reicho. Neilgai, vyko ši 
okupacija; už penkių metų, sausio mėnesį 
Klaipėdos Kraštas buvo vėl sujungtas su 
Lietuva, kuri, deja, pati neteko laisvės.

Klaipėdietis

F Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Ėjo, lyg apsvaigęs. Kopiant laiptais, jam pynė
si kojos, stigo kvapo. Suklupo, tik nepargriuvo. Sar
gybinis .palydovas kumščio smūgiu į pašonę padė
jo jam atsistoti.

Pasodintas kėdėje, kambario kertėje, išsėdėjo 
keletą valandų nejudėdamas. Priešais jį stovėjo sar
gybinis, drausdamas mažiausią judesį.

Sargybinis pasitaikė nemalonus. Jo siauros, ge
rokai mongoliškos akys nuolat žybčiojo slypinčio 
pykčio švieselėm.

Garėnui pakrutinus koją, jis skaudžiai ją už
mynė pakaustyta kulnimi.

Slenkant valandoms, jo nepakantrumas augo.
Garėnas silpo. Vargiai beatlaikė galvą tiesiai. 

Kiek palenkęs, gaudavo smūgį į pasmakrę. Pri- 
tvinusi pūslė kankinamai skaudėjo;

Kai jis paprašė nuvedamas į išvietę, sargy
binis murmtelėjo; ?

— Potierpiš! (Pakentėsi)/,,.
Pagaliau atėjo tardytojas. Jis atleido sargybi

nį, pakvietė Garėną arčiau prie ‘stalo.*' . i 1 •
— Pažalųista, sadities. (Prašau- sėskit),
Valandėlę rausėsi. popieriuo^/^yg ..rtelĄęįp- 

damas dėmesio į priešais sėdift$$4?MklP .pakėlė, 
galvą, šyptelėjo ir paklausė: •■-•> ugizt *

— Na, tai gal pagaliau'prisipažinsi!? ■ 
Garėnas pažvelgė jam, į akiš, tlts&kė;
— Neturiu dėl ko prisipažinti^;^ .
Tardytojas žiūrėjo į jį, šy^o^ji iąs-. Paskui 

ėmė lėtai sakyti:

Felicija Bortkevičienė (1873-1945)
110 (metų (gimimo Sukaktis

•Šiemet sueina 1'10 metų nuo liaudinin
ku veikėjos ir didžios geradarės F. Bortke- 
vičienės gimimo.

F. Bortkevičienė caro laikais gyvenda
ma Vilniuje, spaudos draudimo metais, 
slapta persiųsdavo į Tilžę Varpo ir Ūki
ninko rankraščius. Spaudą atgavus, buvo 
viena svarbiausia Lietuvos Ūkininko, o 
paskui ir Lietuvos Žinių organizatorė ir 
rėmėja. Rusų caro laikais, kaip šių laikraš 
čių leidėja, buvo keturius kartus kalina
ma.

Drauge su G. Petkevičiūte, suorganiza
vo besimokančiams lietuvių jaunimui šelp 
ti Žiburėlio organizaciją, ’kuri veikė slap
tai, o 1906 metais buvo legalizuota. Ir Ne
priklausomos Lietuvos laikais ši organiza
cija aktingai veikė 'ir labai daug padėjo 
besimokančiam jaunimui, nes turėjo Kau
ne savo bendrabutį, kur moksleiviai gau
davo pilną išlaikymą. Raudonajai armijai 
okupavus ’Lietuvą. Žiburėlio bendrabutis 
buvo uždarytas, nors čia buvo gyvenę ir 
globojami Jonas Šimkus, Petras Cvirka ir 
kiti vėliau komunistalms parsidavę lietu
viai.

F. ’Bortkevičienė per pirmą pasaulinį 
karą keliavo po Rusiją ir rinko lietuvius 
pabėgėlius, padėdama jiems sugrįžti ‘į Lie
tuvą. 1918 metais pati sugrįžo į Vilnių ir 
griebėsi spaudos darbo. 1919 metais buvo 
komunistų areštuota Ir išvesta į Rusiją. 
Grįžusi į Lietuvą, Kaune atgaivino Lietu
vos Žinių ir Lietuvos Ūkininko leidimą.

Iš Lietuvos Valstiečių Liaudininkų są
rašo buvo išrinkta į Steigiamąjį Seimą ir 
iki pat mirties buvo labai aktinga liaudi
ninkų veikėja.

Po 1926 metų perversmo, kai teroristai 
išprogdino Kauno Laisvės Alėjos 60 nr. 
namą, kur F. Bortkevičienė gyveno, buvo 
Varpo bendrovė ir spaustuvė, ji labai sun
kiai pergyveno, nes buvo sukrėsta ne vien 
materialiai, bet ir labai moraliai. Netru
kus, Amerikos lietuviams padedant, Ge
dimino gatvėje nupirko namus su nemažu 
žemės gabalu, kur ji pati apsigyveno, o

SIBIRO TREMTYJE
žydi obelys /grakščios Sr (gražios, 
Kažkas šaukia čia (mane vardu, 
Atsigręžęs (matau tik {miražą 
Praeities sopulingų dienų.

Atsigręžęs, {matau rožės Žiedą 
Klane purvo, sumintą žmonių, 
Ir (kaip (metai (nelaisvėje (rieda 
Paramstyti penų šautuvų.

Matau, eina per (kaimą senutė,
Jąją supa kareivių jbūrys, 
Svetimi vėjai .tolyje jpučia 
Ir grasina belaikė mirtis.

Matau, [eisena slenka pro kalną:
Eina žmonės (nelaisvės keliu )— 
Užsimiršę jie savąjį vardą, 
Pavadinti eilės numeriu.

Matau pave nukritusį žemėn
Nuo statybos blogi! pastolių, 
O (minutės [gyvybę Čia dėmia, 
Tik balsai (suramina (draugų.

Atsigręžęs, matau vien miražą 
Praeities sopulingų dienų...
Žydi obelys jaunos ir gražios, 
Kažkas šaukia čia (mane [vardu.

(Šis eilėraštis gautas iš Sibiro tremitinio) 

— Paslušaitie, gospod1}?'GarėHaŠ?;. .'įKlaus^ 
kit, ponas Garėnai) — Jis pašiepiamai, išą^e žodį, 
„gospodin“, aiškiai, maskviati^kai/tąrdapiąs ,oni7TT, 
Davolno duraka valiat! (Gana>4cyaiiąrvaidinti-I)t 
Mes viską ligi smulkmenų ■'žin'offi..:!j'ūsU:':uižšispyri-' 
mas jums neišeis į gerą. ° ; lE<-> i'.y-w -•vrEritiyin

Garėnas tylėjo. • r.-.8 ■ ir.- z-r
. . .- ils/ i -.'b34 n

— O kas, jei mes surengsiu iaVistatą?,;Ję|igu 
jūsų draugai viską papasakosi jūsų akivatizdoje? -^ 
tęsė tardytojas, vos tik pastebimai,"'irtSniškarNyp-' 
sodamas. •°3;TS

Garėnas sukando dantisJ;^į,J išpilę. ^ąJtąSp'pįą- 
kaitas. Susitvardęs beregint,-,-ątšąvqĮ,2.10'r„'„į..

— Akistatą? Labai prašaftiu-iiosn žn e-s < 
Tardytojas nusikvatojote Efr ■■tr.T'srtati’eh. 
— Pažiūrėsim, kaip gięęįdjsįtiietrukjįs ,.rf.
— Jis paspaudė mygtuką.'^a^ujy^pasįro^ę. 

augalotas enkavedistas. i įsi o<’sl oh-ivz »t-.-iuae
— Atvesti anuos. Iš eilės,ikaip sakyta;^ įsa^ 

kė jam tardytojas. -mirė ia.kn/o'n-'f'J1 Ec
■'ij rii; bs4 .otlėb jjt

Anas išnyko ir tuoj grį/o.-dųtugeisu kilu.! Abu.- 
jie stumdžiojo kariniu murfdtfnrfae' žėrikliį- Upsitak 
siusį vyrą. Paskui juos įėjfi1’ dlVil¥r/ilfš'','®tabuŽi'us 
vilkis verfėiasvilkis vertėjas.. . p/arti-n ,

— Sėskit, — pasakė pųjjn^n^.kaf
rinkikui." - ■ : '■ a Riw--v 5
, , Vienas enkavedistas paBttfrrt&jtrjūnV-kėdęjl-’ 

. .'' — Pažįstat jį? — kreipėsi fefd^tbįa-if^^atėną. 
j. parėnas pažvelgė į an^Spejb Ji^šafe'lftinską?

-<>• Atsakė įsitikinęs:,- • , ,>2) „.j, -
'— Nepažįstu.
-L O jūs ar pažįstat tep*y#ą?-^ 

.dytojąs per vertėją IlČinską?5,0'13/ J _ . . . .

. - —.Niekad nesu, jo mat^7,-^.atsąkė karininkas.
Abu..ąnkąyediątai. nepąšte^imaį" prislinko- prie

prie gatvės namuose įsikūrė Varpo bend
rovė, spaustuvė, Lietuvos Žinios, Lietuvos 
Ūkininkas ir kiti liaudininkų leidiniai.

Po 1926 metų perverstmo, tautininkams 
•perėmus valdžią ir įkūrus dlktatūrinlį rė
žimą, kaip Lietuvos Žinių atsakinga redak 
tore, daug kartų buvo suimama ir kalina
ma Kauno Sunkiųjų Darbų kalėjime.

Albertas Puskepalaitis savo atsiminimuo 
se apie F. Bortkevičienė „Lietuvos Pajū
rio“ 1982 metų 7 ir 10 nr. nr. rašo:“

,,Kai atėjau dirbti į „Varpo spaustuvę, 
pačią pirmutinę dieną man likimas lėmė 
susipažinti su viena ypatingai tauria, tak
tiška, energinga, sąžininga, žmoniška as
menybe, kurios aš niekad savo gyvenime 
neužmiršiu. Tai buvo Felicija Povickaitė 
— Bortkevičienė. Aš jai galėčiau prirašy
ti dar daug skaisčių ypatybių, iš kurių 
šviesiausia būtų — jos didelis pasiaukoji
mas artimui. Su laiku ji tapo lyg mano 
antroji motina.

Felicija Bortkevičienė buvo kilusi iš 
dvarininkų šeimos. Tėvams dvaro netekus, 
jai, kaip ji man vėliau pati pasakojo, teko 
visaip verstis. Varšuvoj ji studijavo isto
riją, literatūrą ir kalbas. Jos lietuvių kal
bos mokėjimas buvęs prastesnis už mano. 
Bet ji ėmėsi jos mokytis sistemingai ir pui 
kiai išmoko. Kai F. Bortkevičienė aktyviai 
įsijungė į lietuvių tautinį darbą, ji buvo 
vienintelė moteris, kuri gavo sutikimą da
lyvauti slaptuose Lietuvos nepriklausomy
bės kovotojų ir veikėjų pasitarimuose. 
Šiaip moterims nebuvo leista dalyvauti 
takiuose pasitarimuose. Ji buvo pabėgimo 
organizatorė kelių politinių kalinių iš ka
lėjimo. Nepalaužė jos ir jos vyro. inž. Bont 
kevičiaus mirtis kalėjime. Pagaliau ir jai 
pačiai už politinę veiklą kurį laiką teko 
sėdėti kalėjime. Beit jo's ypatingai didelę 
meilę ir nuopelnus patyrė Maž. Lietuvos 
žmonės. Jie yra neužmirštami.

Caro armijomis 1914 m. užėmus kai ku
rias Rytprūsių sritis, kaip jau kartą mi
nėjau, prasidėjo nekaltų Maž. Lietuvos 
gyventojų — moterų, vyrų, senuolių ir vai 
kų išvežimas į tolimas Rusijos sritis. Tat, 
pirmaisiais karo metais F. Bortkevičienė 
Vilniuj įkūrė Prūsų Lietuvių Belaisvių 
Komitetą. Kai komitetui buvo reikalinga 
žinių apie ištremtuosius, ji pati išvyko i 
Sibirą registracijos pravesti. Ji nenutrau
kė darbo net tuomet, kai vokiečių kariuo
menė užėlmė Kauną ir Vilnių. Jos kelionė 
po Sibirą užtruko aipie 5 mėnesius ir siekė 
net Vladivostoką.

Grįždama per Maskvą, ji Jungtinių Ame 
rikos Valstybių konsulatui padarė plaitų 
pranešimą apie išvežtųjų prūsų lietuvių 
padėtį, reikalaudama padaryti interven
ciją ir juos sušelpti. F. Bortkevičienės per 
metus sudaryti sąrašai, buvo pagrindas 
vėliau teikiamai šalpai.

1916 m. ji vėl lankė prūsų lietuvius. Jų 
šalpos reikalais ilgą laiką gyveno Sama
roj. žodžiu, Felicija Bortkevičienė įėjo į 
Maž. Lietuvos Istoriją, kaip Pirmojo pa
saulinio karo ištremtųjų mažlietuyių .an
gelas' sargas“.

V. Bortkevičienė, o tarp daugelio „Var- 
pb“ prijaučiančiųjų ir aš, labai pergyveno 
1927 m; pavasarį nakties metu padarytą 
a’fen'taitą ’įjrielš' „Vąnpb“spaųstuvę: buvo su 
sprogdintos ir padegtos' patalpos, sųgadin- 
fdž'iiiąšinos; baimingų būdų, gaisrinirfkai 
spėjo• laiku' Užgesinti ugnį. Kitu atveju, 
Visa ^apsiuve’Tirūių sudegus.'Bėt ir taip •■?. ».rt" "ii;1s>b i ’

re 'al-nųrn ■ i ’■? ■■

•6n eolus) art bą : ■
'įiaklausė tar-

Su lietuviais 
Įįusaulįįįe

MIRĖ KOMPOZITORIUS J. GAIDELIS
Sausio 12 Čikagos šv. Kazimiero kapi

nėse buvo palaidotas prieš savaitę Bosto
ne miręs Julius Gaidelis, kompozitorius 
ir chorų dirigentas.

Gimęs 1909 m. balandžio 5 d. Grikilškių 
k)m., Daugėliškio vis., Švenčionių apskr., 
Julius Gaidelis 1931-37 m. studijavo mu
ziką Kauno konservatodijoje. Po to dėstė 
muziką Prienų gimnazijoje ir kitur.

Po karo apsigyvenęs Bostone, JAV. bai 
gė vietinę konservatoriją ir parašė daug 
kompozicijų įvairiems Instrumentams ir 
chorams. Parašė keletą puikių kantatų ir 
operą „Dana“, kuri buvo 1969 m. pastaty
ta Čikagoje.

MEDALIS O. BAUŽIENEI
Naujų Naujųjų metų proga Britanijos 

karalienė apdovanojo Australijos lietuvių 
žinomą veikėją Oną Baužienę BRITISH 
EMPIRE medaliu už ypatingus nuopelnus 
Lietuvių Bendruomenėje.

Kaip rašo MŪSŲ PASTOGĖ (1.17), tai 
bene pirmas atvejis, kad toks atžymėji- 
mas yra paskirtas Britų tautų bendruome 
nėję (Brtish Commonwealth) už pasidar
bavimą etninėje grupėje.

Antanas ir Ona Baužai gyveno Austra
lijoje nuo seniau. Po karo atvykusiems į 
Australiją lietuviams Baužų namai buvo 
pirtoa pastogė, kur jie buvo nuoširdžiai 
sutinkami ir net aprūpinami. Už tai Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenė suteikė 
Onai Baužienei garbės nario vardą. Da
bar jos veiklą įvertino ir Britanijos kara
lienė.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 
SYDNĖJU.IE

Australijos švietimo ministerijos pat
varkymu, lietuvių kalba įvesta į abitūros 
egzaminus, lygiomis teisėmis su visais vai 
džios nustatytais privalumais dalykais 
mokyklose. Kiekvienas lietuvis jaunuolis 
galės baigti Australijos vid. mokyklą su 
lietuvių kalbos pažymiu.

Dabar vienoje Sydnėjaus mokykloje pra 
dėtos lietuvių kalbos pamokos, kurios 
vyksta šeštadieniais nuo 9 vai. ryto.

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOSE 
(MATYSITE

— Juozas Kapačinskas rūpinasi humo
ro ir satyros teatro „Antrojo Kaimo“ spėk 
taklių pastatymo reikalais Čikagoje, II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu.

— Marytė Smilgaitė organizuoja Filmų 
Vakarą, kuris bus Jaunimo Centre, Čika
goje, 19'83 m. birželio 29 d., II Pasaulio 
Pasaulio Lietuvių Dienų metu.

— Aldona Veselkienė yra pakviesta su
organizuoti tautodailės parodą laike II-jų 
Pasaulio Lietuvių Dienų 1983 m. birželio 
26 — liepos 4 d., Čikagoje.

spaustuvei bei bendrovei buvo padaryta 
milžiniškų nuostolių. Užtruko kuris laikas, 
kol spaustuvė palaipsniui pradėjo atsigau
ti.

Nors šis, aiškiai politinį anspalvį turin
tis atentatas, buvo Katine didelė sensaciją 
ir buvo spėliojama kas jo iniciatoriai, bet, 
kiek prisimenu, piktadariai nebuvo suras
ti ir patraukti atsakomybėn“.
" S. Paulauskas

kaHiiįhkipfTir atsistojo užpakaly jo, sužiurę į tardy- 
,'toĘ,.’/I,T? . /'

,, „(Taš,. |yg žaisdamas, sukaliojo tarp pirštų pieš
tuką, /Staiga-, juo stuktelėjo 'Stalą.
o-'/iSuligitiio ženklu enkavedistai ėmė mušti Ilčins- 
Ką.'Sd tpiimais smūgiais jis griuvo žetnėri.' Jo apšei 
^ųsįdjj.^blyŠkusiuyveidu tėkėjb'kraujas. ' Anie du 
■spa^e.jįj'.gų^nC' rJ,::

i--r ,Pąįkelti, įsajeė. tardyįojąs, į., .. . 
•cšb -jl-lčanską.- metė,- kaip- maišą; ;kėdėn. Jis vedžiojo 
'ap^itoiiiusuši'omist akimis ir delno viršum šluostėsi 
Oliviną’veidą.' '■ •' " ' c ’’ ' ' , ,
■s otrFk-dabar jąu 'pažjriof jį?—..kreipėsi ' 
yęU Cįarėpą tapytojas...7. f • •....... •
z potGarėnas visomis..jšgalėmįs tramdė.vidaus dre^ 
'bulį.' ’Galvoje nepakenčiamai ('ūžė; Pūslę vis labiau 
šRkūdėjb.'1vJiš jautė "enkavedistus stovinčiu^ dabar 
uz^dkIl^jd1." Girdėjo jų"kiek uždususį ąlsayinfą. 

'■AųriTBi^įyižįšiu, — atsakė,.\ ..1/
(«,(-■ Tardytojas yos^pastebimai',neigiamai - palinga^ 
Vogalvą lnkreipėsi į vertėją: • ■- •> 
■3-nš Paklauskit;aHąF^tfI dabar jau'pažįsta?

1 ,t^IČinskąs| Šėčįėjp,' nukorę? galvą ant pętiėsj
— .Nepažįstu,-^.iššvbkštė/ąnąs^'' ’ 

Išvesii>r^ įsąjkg. tardytojas.. < ...
’) ? ‘ Vienas e įkąvedistas stumte išstūmė ■ vos bevel- 
kantį kojas I

, į į Netrūku^ jis grįžo vedinąs moterimi.
M , Kąi po įpjaątinio. mandagaus kvietimo sėstis 
ji atsisėdo stalo" šone, Garėnas pažino Gražiną.
' Jos veidas buvo patinęs,- vienas poakis mėlynai 

geltonas, puikūs’kaštono spalvos plaukai buvo ly
giai sušukuoti,’ sklastymo šone perskirti.

— Na, dabar, papasakokit, piliete Raudonikai- 
te, kaip. Garėnas jus įtraukė į organizaciją?

(Bos dauciau)

i|”Jv

činską. i ?

MIRĖ T. GAILIŪNAS
Lapkričio 15 d. Sale mieste, Australijo

je, buvo palaidotas Tadas Gailiūnas, pa
siekęs 82 m. amžių.

Gimęs 1901.IX.26 Gudžiūnų tai, Kė
dainių apskr. T. Gailiūnas 1918 m. stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Po trijų 
metų jis pradėjo tarnauti geležinkeliuose, 
kur dirlbo iki 1945 m. Po karo, 1948 m. iš 
Vokietijos išvyko į Anlgliją ir buvo DBDS 
nariu. 1956 m. persikėlė j Australiją.

PREZIDENTAS REAGAN SVEIKINA 
DR. K. BOBELĮ

VirS 400 žmonių dalyvavo „Sandaros“ 
gruodžio 11d. Čikagoje dr. K. Bobelio pa
gerbime. VLEKO pirmininką specialiu raš
tu pasveikino prezidentas Reagan, (kuris 
pabrėžė jo atsidavimą ir pastangas Lietu
vos ir kitų Pabaltijo šalių labui. „Jūsų 
tvirta vadovybė ir vizija suvaidino svarbų 
vaidmenį sąjūdyje, siekiančiame Lietuvai 
sugrąžinti laisvę, nepriklausomybę ir de
mokratiją“, raižė prezidentas. Panašios 
mintys pareikštos kongresmanų Derwins- 
kio ir RuSso kalbose, bei Gynybos Sekre
toriaus, kitų departamentų vadovų, Čika
gos merės, ir kituose sveikinimuose.

(Elta)

Atsiųsta paminėti
Elta Information bulletin, Nr. 11, No

vember 1982. Lietuvių informacijos anglų 
kalba. Leidžia Tautos Fondas, Washing
ton, DXJ„ USA.

Laiškai lietuviams, Nr. 11, 1982 m. gruo
dis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las. Leidžia Tėvai Jėzuitai, red. Juozas 
Vaišnys, S.J. Chicago, IL, USA.

Lietuvių dienos, 1982 m. lapkričio mėn. 
Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų kal
bomis. Leidžia A.F. Skirius, Hollywood, 
CA, USA.

Svečias, Nr. 1-2, 1982 m. Lietuvių evange 
likų liuteronų laikraštis. Leidžia Liet. 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Vyriau
sioji Tarylba. Redaktorius kun. A. Trakis, 
Chicago, IL, USA.

1983 m. kalendorius (Lithuanian Calen
dar) Toronto Prisikėlimo Parapijos eko
nominės sekcijos leidinys. 188 psl. knygu
tė, redagavo St. Prakapas. Tiražas 30“00 
egz. Be paties kalendoriaus, knygutėje 
yra daug naudingų informacijų, eilėraš
čių ir pasiskaitymo medžiagos. Leidėjų 
adresas: 10'11 College Street. Toronto, 
Ont, M6H 1A8, Canada.

Pasaulio lietuvis, Nr.l, 1983 m. sausis. 
PLB Valdybos leidžiamas mėnesinis ilius 
truotas žurnalas. Red. Br. Nainys, Chica
go, IL, USA.

Metmenys, Nr. 44, 1982 m. Kūrybos ir 
analizės žurnalas. Red. Vyt. Kavolis, USA. 
Šiame numeryje 192 psl. Kaina 3.50 dol.

Mūsų sparnai, Nr. 52, 1982 m. birželis. 
Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. 
Redaktorius P. Bružas, Chicago, IL, USA.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 92

Aldona, Birutė ir Kristina dirba vienoje 
įstaigoje ir sykiu turi pietų pertrauką.

Kai Aldona neatėjo į ‘įstaigą, tai mergi
na, kuri pėsčia ateina į darbą, su sekre
tore pietų petraukos metu Išėjo i miestą 
apsipirkti.

Kai Birutė susirgo, tai mergina, kuri 
gyvena pas savo seserį, išėjo pietauti su 
ta mergina, kuri į darbą atvažiavo nuosa 
va mašina.

O kai Kristina išvyko atostogų, tai kasi
ninkė ir kita vedusi moteris turėjo dirbti 
viršvalandžius.

Neseniai mergina, kuri gyvena viena, 
susipyko su mašininke Ir ta drauge, kuri 
j darbą važiuoja autobusu.

Jeigu sekretorė važiuoja automobiliu i 
darbą, tai kas su kuo gyvena, kokius dar
bus dirba ir kokiom priemonėm atvyksta 
į įstaigą?

Atsakymas |Nr. 91
76 ir 109. Skirtumas tarp skaičių vis di

dėja 6.

Kiniečių delegacija atvyko į Kremlių 
susitaikymo reikalu.

— Ko mums pyktis? Pasauly daug vie
tos... — aiškina rusai. — Mes net su ka- 
pitalistais randam bendrą kalbą.

Kiniečiai tik šypsosi ir linkčioja.
Po gerų pietų, ryžių ir ikros mišinio, ; 

šeimininkai nuveda svečius 'į Maskvos zoo ' 
logijos sodą.

— Va štai jums dar vienas pavyzdys! .1 
žiūrėkit, kaip gražiai vilkas ir avis sutel
pa viename garde, — rodo rusai.

Nustebę kiniečiai kraipo galvas;
— Draugai! Nejuokaukit. Sakykit tik

rai kaip jūs tai atsiekėt, kad vilkas avies 
nepjauna?

— Visiškai nesunku, čia tik geros orga
nizacijos klausimas: mes kasdien įleddžiam 
į gardą naują aviną, — atsako prižiūrėto
jas ir veda į meSkų saviveiklas teatrą.

Kai miręs Stalinas su nekalta šypsena > 
atsidūrė prie Rojaus vartų, šv. Petras, na- j 
laukęs nė sekundės, pasiuntė jiį į pragarą. <

Kitą rytą velniai užplūdo Rojų, prašy- į 
darni politinio prieglobsčio.

•**
— Kuris yra pats sunkiausias metų lai- I 

kas sovietų žemės ūkiui?
— Pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. į
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

Pažvelgę į 1982 metų Vakarų pasaulio . 
politinės išminties svyravimų kreivę gal 
visi sutiksime, kad ji labai retai buvo ati
tolusi nuo nulio, o barometras buvo pa
skendęs miglioje. Saulės, galima sakyti, 
taip ir nematėme. Ir ištikrųjų, girdėjome 
daug, daug žodžių, pažadų, gražių ilgų 
kalbų, bet... į 1983-čius metus jau įžen
gus, 19'82-ruosius prisiminus, kažkaip ne
noromis prieisime prie liūdnokos išvados: 
— Vakarų politikos išminčiai, negalėdami 
rasti atsakymų į visus naujai kylančius 
klausimus, pilstė juos iš tulščio į dyką, o 
iš dyko vėl j tulščią... Klausimų skaičius 
vis augo, o lauktų atsakymų vis nebuvo. 
Trumpai, pasaulio politinės ir ekonominės
problemos, iš vakarietiško taško žiūrint 
1982 metais akivaizdžiai peraugo politinių 
išminčių sugebėjimus joms spręsti, žmo
gus ir pasaulis lyg ir palikti gaivališkų 
jėgų valiai. Ne išmintis tvarkyti, ibet bai
mė toms jėgoms pasiduoti beliko lyg ir 
vienintelė atspara.

Bedarbė, viena didžiausių žmogaus 
bendruomenės blogybių, savo apimtimi, ne 
žiūrint pažadų bei raminimų, nesustoja au 
gusi. Šiandien Vakarų pasaulyje ji yra 
jau peršokusi 20 milijonų riba.. Kada be
darbė pradės mažėti? Kiek ilgai bedarbis 
žmogus gali likti moraliai atsparus, kad 
sau, savo žmonai ir visuomenei būtų kū
rybiškai pareigingu? O gal bedarbė tam 
tikrame, dar nežinomame laipsnyje jau 
yra tapusi pastoviu veiksniu, įtakuojančiu 
žmogų ir jo elgseną?.. Į šiuos ir panašius 
klausimus nė vienas išminčius dar nerado 
atsakymo.

Tik prieš 1982 metams besibaigiant stai
ga paaiškėjo, kad visa Vakarų pasaulio 
finansinė sistema randasi visiškoje suiru 
tėję. 702.090.000.000 (septynius šimtus du 
tūkstančiumilijonų) dolerių didieji bankai 
yra išskolinę įvairioms finansiniai nepa
jėgioms valstybėms. Jų skaičiuje didžiau
si skolintojai (tūkstančių milijonais) — 
Brazilija 87, Meksika — 80.1. Argentina 
40.07, Lenkija 26.0, Sovietų Sąjunga 23.0 
ir t.t. Mažiausias iš visų 19 skolininkų yra 
Bolivija su virš 3 tūkstančių milijonų do
lerių skolos; bet irgi Bolivijai pagal sutar
ti 1983 metais tektų atmokėti bankui vie
ną tūkstantį milijonų palūkanų ir skolos 
amortizacijos. Ką jau bekalbėti apie žy
miai didesnius skolininkus. Pavyzdžiui 
Lenkija 198'3 metais turėtų atmokėti 7.8 
tūkstančius milijonų dolerių. Bet iš kur 
ir kaip? Tuo būdu irgi didieji Europos ir 
Amerikos bankai, išskolinę skurdžiams to
kias milžiniškas sumas, patys atsidūrė ban 
kroto pavojuje.

O ką tas reikštų praktiškai? — Pasau
liui tas reikštų visišką finansinės sistemos 
sugriuvimą. Man arba tau, mielas skaity
tojau, jeigu toks sugriuvimas įvyktų mums 
dar tebemiegant, tai atsikėlus ir išėjus 
maisto nusipirkti, rastume kainas sužy
mėtas lygiomis skaitlinėmis 1, 2, 3...; tai 
nereikštų 1 sv., 2 sv., bet vienas milijonas, 
2 milijonai svarų...

Tu, mielas skaitytojau, manai, kad aš 
juokauju. — Ne. Reikėjo tik pabūti su 
manim Berlyne mano studentavimo laiku 
1922-23 metais ir būtum įsitikinęs, kad aš 
buvau „milijonierių“. Gal ir būtų liksma, 
tik juokui progos, deja, nebūtų buvę.

Mažai juoko todėl žadama ir 1983 me
tais o dar mažiau jo bus 1984 metais.

Izraelio klausimas, nežiūrint visų Rea- 
gano administracijos pastangų, 1982 me
tais liko neišspręstas. Kol Vašingtone bu
vo pilstoma iš tuščio į dyką; Izraelio vy
riausybei pritrūko kantrybės. Ji kaip ži
nome, ėmėsi savos staigios iniciatyvos iš
vyti palestiniečius iš Izraeliui artimų že
mių. Suradę jų virš 20.000 Libane gink
luotų ir pasiruošusių pulti jų kraštą, Iz
raelio kariuomenė pirmoji įsiveržė į Liba
ną. Kad ir ilgokame kare (Izraelio mas
tu), ji sumušė palestiniečius ir išsklaidė 
juos visame arabų pasaulyje, nepalikę nė 
vieno kariško būrio arti savų rubežių.

iRūstinosi Jungt. Amer. Valstybės Tuš
tinosi Vakarų Europa, rūstinosi net Sovie
tų Sąjunga, nes jos naujausius raketinius 
įtvirtinimus Sirijos pusėje, kurie turėjo 
palestiniečiams užtikrinti karo laimėji
mą, Izraelio lakūnai sunaikino vos tik ka 
ro veiksmams prasidėjus. Bet pasaulio 
•rūstybės Izraelis nepaisė, nes — Švento 
Rašto sename Testamente parašyta: „Ir 
Aš duosiu tau ir viešiems tavo įpėdiniams 
po tavo mirties žemę apsigyvenimui, visas 
Kano žemes tavo ir tavo įpėdiniams am
žinai nuosavybei ir Aš būsiu jų Dievas“. 
Taip tarė Visagalis Abraomui.

Kanų žemės ir yra tas slėnis Jordano 
upės dėl kurių ir vyksta žydų ginčas su 
palestiniečiais ir arabais bendrai. Atrodo, 
kad Vašingtono 1983 metų darbų dienot
varkėje šio ginčo galutinis sprendimas yra 
pažymėtas ‘bene kaipo vienas iš pirmųjų 
ir svarbiausiųjų. Bet... kokius planus Va- 
ingtonas berašytų, besvarstytų, žydai, su
mušę palestiniečius Libane, vadovausis 
tik Dievo — Abraomo palikimu. 

Tuo tarpu Kanų žemėse gyvena apie 2 
mil. arabų ir tik apie 25000 žydų, šiuo me-

tu nežiūrint ankstyvesnių J. Aimer. Vals
tybių griežtų protestų bei grasinimų, Iz
raelio vyriuasybė vykdo milžiniškus žydų 
apgyvendinimo planus. Stato ištisus mies
tus kuriuose dviejų metų bėgyje mano su 
talpinti virš 100.000 šeimų.

Trumpai, šiuo metu Izraelio dykumose 
ir Jordano upės slėnyje vyksta lenktynės 
tarp Dievo — Abraomo palikimo ir Rea- 
gano J. Amer. Valstybių prezidento rūsty- 
tylbės.

JAV prezidentui Reaganui nesiseka ir 
savame Amerikos kontinente. J. Amer. 
Valstybės pasaulio ,superpower“, vis ne
randa būdų sutvarkyti maištaujančius ir 
Karibų jūros, tik poros šimtų mylių ats
tu, gaivų orą gadinančius nykštukus 
'Nikaragua, Honduras Guatemala ir 
■kt., tuo pačiu metu mėginama gas- 
dinti Sov. Sąjungos milžiną už van
denynų. Tai tikri „dzivai“, arba „dzivaits- 
tvos“ pasakytų dzūkas, o klaipėdietis, pa- 
raiipęs gavą, tartų ,,čia kažkas neštimuo- 
ja“. Ir tikrai, nesigilinant į smulkmenas, 
„dzivna“ ir ,,neštimuoja“.

Nepasisekė Reaganui irgi jo lankyma
sis pietų Amerikoje. Visur J. Amer. Pre
zidentą priėmė mandagiai, bet šaltai, vi
sur buvo nedagerlbtas. Visur jis mėgino 
pietų Amerikos valstybes įjungti j vieną 
jo žodžius kartojant, Amerikos sistemą, 
bet tas jam nepasisekė. Ką toji ,.Amerikos 
sistema“ reiškia, koks jos turinys ar pa
skirtis, taip ir liko nežinioje, gal. net pa-
čiam Reaganui.

Tiesa, šio lankymosi nepasisekimui 
daug prisidėjo vykęs karas tarp D. Brita
nijos ir Argentinos, kurio pradžioje J. 
Am. Valstybės atvirai palaikė D. Britani
ją. Bet tai dar ne viskas. Šia proga, ma
nau, prisimintinas labai taiklus vieno pri
tyrusio vakarietiško diplomato pasaky
mas: J. Amer. Valstybės Pietų Amerikoje 
turi labai daug interesų (suprask, preky
binių ir finansinių), bet labai mažai drau
gų, jeigu išvis“.

•**
Pagaliau santykiai tarp JAV ir Sovietų 

Sąjungos, kurie tiesiogiai liečia pasaulį ir 
mus, europiečius.

Sunku įsivaizduoti, kad šiuo metu Že
nevoje vykstančiose pasitarimuose, paga
liau būtų prieita prie kokio nors reikišmin 
gesnio susitarimo, dėl nusiginklavimo 
tarp abiejų milžinų; sunku nes panašių 
pasitarimų jau buvo nesuskaitomai daug; 
sunku, nes, prisimenant, atrodo, kad nu
siginklavimo konferencijos ir buvo šau
kiamos tik tam, kad jų bėgyje pasitarimų 
dalyvis galėtų sužinoti daugiau apie kito 
dalyvio ginklus; o, grįžus namo, savus pa
tobulinti Ir padauginti; sunku, nes dabar 
visokių ginklų esama tiek daug ir tiek 
įvairių, kad ir patys pasitarimų dalyviai 
— žinovai ne visuomet susigaudo ir su
pranta apie ką kalba ir ko nori. Tiesa, to
kie pasitarimai visuomet baigdavosi ke
kių nors prašmatniu, paprastai žmogui vi
sai nesuprantamu sutarimo pavadinimu, 
pav. SALT-1. Bet vos tas buvo pasirašy
tas, jau būdavo reikalingas SALT-2. Mat 
kiekvieno tokio SALT pagaminimas trūk
davo du ar tris metus, atseit, kada buvo 
tariamasi dėl paskutiniojo sutarties saki
nio, tai pirmasis, sutartas prieš tris me
tus jau buvo pasenęs nebetiko.

Paprasto sveikai protaujančio žmogaus 
pažiūriu visa tai būdavo ir tebėra labai 
liūdna komedija, tikras smegenų pilstymas 
iš tuščio į kiaurą, savęs ir kitų nekaltų 
žmonių apgaudinėjimas. Bet kurio jau bu
vusio nusiginklavimo susitarimo pasekmė
je atominė bomba nesumažėjo, bet padi
dėjo, neišnyko, bet jų skaičius padaugė
jo. O kaip tik tas ir tik tas rūpi paprastam 
žmogui ir jo apgyvendintam pasauliui.

Kaip visucmet, taip ir dabar, ilgos nu
siginklavimo konferencijos Sovietų Sąjun 
gai būdavo geros propagandinėmis prie
dangomis kitiems tikslams pasiekti Vietna 
me, Angoloje, Etiopijoje ir kitur. Dabar 
vienas toks tikslas yra jau visai paaiškė- 
jęs — išvystyti milžininšką vienpusiško 
vakarų Europos branduolinio nusiginkla
vimo propagandą nepaisant priemonių ir 
pinigų, suskaldyti Vakarų Europą į neut. 
rales zonas, tuo būdu padaryti NATO ne
veiksmingu, o paskui... gal padidinti Af
ganistaną prijungiant Iraną, o paskui... 
paskui pradėti pilstyti iš pilno į kupiną.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

SIDABRINIS AUTOMOBILIS
Senieji automobiliai mėgstami žemynuo

se Daugelyje šalių vyksta veteranų varžy
bos, muziejai ir kolekcionieriai už seną 
šimtmečio pradžios mašiną moka daugiau 
negu už naują. Pats brangiausias iš tokių 
automobilių pasirodė esąs 1920 m. laidos 
„Daimleris“. ši septynių metrų mašina bu 
vo pagaminta pagal maharodžios Raivaro 
užsakymą; jos kėbulas — sidabrinis! Ne- I

senlai šis veteranas buvo parduotas Ang
lijoje už 125 tūkst. svarų sterlingų.

DU0N4 PER PIGI
Andropovui perėmus valdžią, Maskvo

je ir kituose didesniuose Sov. Sąjungos 
miestuose pastebimas maisto prekių pri
statymo ir paskirstymo pagerėjimas. Ta
čiau stovėjimas eilutėse dabar yra dau
giau rizikingas, nes milicija gavo įsaky
mą tikrinti stovinčiuosius, ypač jaunimą, 
ar jie ne darbo metu vykdo apsipirkimą. 
Labiausiai kreipiamas dėmesys į vodkos 
eilutes.

Įvestoji kontrolė ir maisto prekių padau 
gėjimas sumažino eilutes. Neseniai Mask
vos gatvėse, tiesiai iš dėžių, buvo parda
vinėjami po 2 rublius už kilogramą Egip
to apelsinai, o mėsos parduotuvėse aprū
pintos šaldyta jautiena ir aviena tokiais 
kiekiais, kokie anksčiau būdavo tik per 
komunistines šventes ir sukaktis. Geres
nės kokybės vištos, importuotos iš Veng
rijos ir Vakarų Europos, papildo savo ga
mybos liesą paukštieną, ir kilogramas 
kainuoja 3 rublius.

Sustiprindama darbo drausmę, valdžia 
už tai žada daugiau prekių ir geresnį jų 
paskirstymą. Prailgintos krautuvių atida
rymo valandas, kad darbininkai po darbo 
turėtų daugiau laiko apsipirkti.

„Pravdoj“ atspausdintas ilgiausias 
straipsnis apie duoną. Iš jo galima spręs
ti, jog tuo reikalu ateityje gali būti naujų 
patvarkymų.

Skaitoma, kad sovietai yra vieni iš di
džiausių duonos valgytojų pasaulyje.. Jų 
kepyklos per metus iškepa 21 mil. tonų 
duonos, tvirtina „Pravda“. Per paskuti
niuosius dešimtmečius jos kaina liko ne
pasikeitusi. 18 kapeikų už kilogramą. Iš 
,,Pravdos“ skaitytojų laiškų, kepyklų vedė 
jų pasisakymų ir maisto pramonės minis- 
terio pavaduotojo Kolcmietso pareiškimo, 
galima pasidaryti išvadą, kad duonos kai
na yra per pigi ir žmonės dėl to nustojo 
jai pagalbos. Ir tikrai, duona tokia pigi, 
jog daug kur jos nemaža sužeriama gyvu
liams ir paukščiams. Be to, kepyklos, no
rėdamos išpildyti savo metines normas, 
kepa duoną dideliais kepalais, kurių žmo
nės negali suvalgyti ir taip daug duonos 
išmetama. Kiti laikraščio skaitytojai nu
siskundžia, kad duonos kokybė pablogėju
si ir ji greit plėksta. Kolomiets tai panei
gia ir sako, jog dabar jau duonos kepimo 
normų planai keičiami, ir kepėjai keps di
desnį skaičių, bet mažesnių kepalų.

'Paliekant tas duonos kepimo problemas, 
kyla mintis, kodėl „Pravda“ paskyrė visą 
laikraščio puslapį tai ruginei duonelei? 
Greičiausia, duonos kaina bus pakelta, ir 
žmonės pamažu prie to ruošiasi. Panaši 
kampanija spaudoj vyksita pigių butų 
nuomų ir transporto klausimas. Kiti būti- 
niausieji reikmenys kol kas neminimi.

Iš ekonominio taško imant, sumažini
mas maisto ir kitų prekių subsidijų, Venig 
rijos paskutiniųjų 12 metų praktikos pa
vyzdžiu, padėtų įvesti daugiau racionalią 
kainų sistemą ir palengvintų valstybės biu 
džeto naštą. Kokia prasmė, kai, pavyz
džiui, duona tokia pigi, o turguose kolū
kių agurkai kainuoja 15 rublių už kilogra 
mą ir pamidorai ap‘ie 10 rublių.

Tačiau pigi duona yra vienas sovietinio 
socializmo simbolių: panaikint j!į, ir svar
bus sovietų socialinės sandaros ramstis 
pradės byrėti.

Kai Andropovas pasiryš tai padaryti, 
tada bus galima kalbėti apie naują posūkį 
sovietinėj ekonomijoj. F.T.

PABALTIJO OKUPACIJA PAMINĖTA 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Pabaltijo okupacija buvo pastaraisiais 
mėnesiais porą sykių paminėta Jungtinė
se Tautose. Spalio 28 d. JAV-ių atstovas 
John D. Ledge Generalinėje Aseblėjoje at 
sakė į Sovietų atstovo V. Petrovskio kalbą, 
kurią jis pavadino ,,propagandistine“. Pa
minėjęs Molotovo-Ribentropo paktą ir 
„Hitlerio rusų sąjungininkų“ įvykdytą 
Lenkijos invaziją, jis pareiškė: „Niekas 
iš čia esančiųjų neturėtų pamiršti, kad se 
kantį spalio mėnesį Sovietų kariuomenės 
daliniai okupavo... Pabaltijo respublikas
— Estiją, Latviją ir Lietuvą“ (Lodge, ma 
tyt, turėjo omenyje 1939 m. pasirašytas 
savitarpės paramos paktus, kuriais rem
damiesi Sovietai įvedė į Pabaltijį savo 
įgulas). Lapkričio.2SLd., diskusijų apie de„ 
kolonizavimą metCTwCfV-iu atstovas Her
man, PadilĮa..taip kaiįbėjp: „Nenuostabu, 
kad tokia vaistytu, kaip.Sovietų Sąjunga, 
kuri panęigįa išraiškos laisvę viduje, taip 
pat užgniaužia laisvą apsisprendimą kitur. 
Taip pat. nenuostabu, ,kąd tie,, kurie 1944 
metais jėga 'okupavo. Pabaltijo valstybes
— Latviją, Lietuvą ir .Estiją — visiškai
ignoruodami jų teises laisvai apsispręsti, 
po 35-ių metų užpuolė ir kaliniai okupavo 
neutralų Afganistaną“. (Elta)

„POSIEV“ APIE SOVIETŲ 
NUOSTOLIUS AFGANISTANE

Vokietijoje leidžiamas rusų antikomu- 
nlstų mėnraštis Posiev (1982.X.) rašo, kad 
Afganistane. žūsta daugiausiai 19-20 m. 
amžiaus sovietų kariai — 15,000 nukautų, 
daugiau kaip 20,000 sužeistų. Žuvusių są
raše minimas Petras (Vinco sūnus) Za- 
vadekas. Taip pat cituojamas savilaidlnė 
je Aušroje pasirodęs straipsnis apie lietu
vius Afganistane. (Elta)

LATVIJOJE
PIRMAS LATVIJOS KARDINOLAS

Tarp 18 naujų kardinolų, kurie vasario 
pradžioje atvyks į Romą, keturi bus iš 
Rytų Europos. Tai Lenkijos primas arki
vyskupas Jozef Giemp; Migr. Julijonas 
Vaivods, Rygos vyskupijos administrato
rius; Zagrebo arkivyskupas Franjo Ku- 
harič, ir Rytų Berlyno vyskupas Joachim 
Meisner.

Iš visų jų turbūt mažiausiai žinomas 
yra Julijan Vaivods, kurio paskyrimas 
kardinolu sukėlė daugiausia dėmesio. Jis 
yra pirmas Latvijos vyskupas, kuris vra 
pakeltas » kardinolus.

Gimęs 1895 m. Varkavos kaime, Juli
jaus Vaivods studijavo Petrapilio dvasinė 
je seminarijoje ir 1918 m. buvo įšventin
tas kunigu. Jis gavo paskyrimą Anglonos 
parapijoje, kur yra Latvijos Marijonų 
šventovė. 1918 m. Latvijai pasiskelbus ne
priklausoma valstybe, Aiglona tapo svar
biausiu tos respublikos katalikų centru.

Vėliau kun. Vaivoda buvo paskirtas 
Kuržemės parapijos klebonu, ir 1939 m. 
buvo perkeltas į Liepojaius vyskupiją sek
retoriaus pareigoms. 1940 metais, sovie
tams okupavus Latviją, Julijaus Vaivods 
bu vo paskirtas Liepoj aus vyskupijos ad
ministratorium. Nuo 1944 m. iki 1947 m. 
jis buvo vienintelis Latvijoje likęs aukš
tas katalikų dvasiškis, nes trys kiti vys
kupai pasitraukė į Vakarus o ketvirtas — 
arkivyskupas Springovičs — buvo labai se 
nas. Pastarasis 1947 metais įšventino kun. 
Kazimirą Dulbinskį vyskupu, bet jis buvo 
1948 m. suimtas. Iš viso Latvijoje apie 50 
kunigų per tą laiką buvo suimta ir nužu
dyta.

Kan. Vaivods buvo suimtas 1950 m. už 
sovietų antireliginių nuostatų nepildymą. 
Jis buvo paleistas 1961 ir paskirtas Rygos 
šv. Jokūbo katalikų katedros rektorium, 
1962 m. jis tapo Rygos vyskupijos admi
nistratorium. 1964 m. jis galėjo nuvykti į 
Romą, kur buvo pakeltas vyskupu ir pa
skirtas Rygos ir Liepoj aus vyskupijos ad
ministratorium, abi vyskupijas sujungus 
'į vieną.

Vysk. J. Vaivods prieš karą yra parašęs 
kelias religines knygas ir yra Skaitomas 
geru pamokslininku. Be jo, Latvijoje yra 
trys kiti katalikų vyskupai. Vysk. Duifbns 
kiui yra valdžios uždrausta eiti pareigas. 
Vysk. Valerijaus Zondaks yra pasenęs ir 
vysk. Janis Cakuls pastaruoju laiku pa
skirtas vyskupo Vaivodo padėjėju.

ANTISOVIETINIS PASIPRIEŠINIMAS 
|AUGA ).

Už garsų biblijos škhitymą ,17-kametis 
patalpintas psichiatrinėn klinikom

Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 
64 metų sukakties proga protestai prieš 
Sovietų valdžią pasireiškė ne tik sostinė
je Rygoje, bet Ir kitose kraštos vietovėse. 
Kaip „Pasaulio Laisvųjų Latvių Sąjunga“ 
(PJJLS) pranešė, latvių jaunimas įvairio
se vietose iškėlė tautines latvių vėliavas, 
padėjo gėles prie Laisvės paminklo Rygo
je ir Mirusiųjų Dieną grupėmis lankė ka
rių kapus.

Pagal neseniai į Vakarus patekusius 
pranešimus, sovietų organai! norėjo bet 
kokius mitingus Latvijos Nepriklausomy
bės proga sutrukdyti. Latvijos Laisvės pa 
minklas buvo aptvertas tvora ir suiimda- 
vo visus, kas tik ilgėliau prie jo stovėda
vo. Dar tris dienas prieš Nepriklausomy
bės metines saugumiečiai sulaikė 17 metų 
mokinį Richards Usans ir uždarė jį į psi
chiatrinę kliniką už tai, kad jis prie Lais
vės paminklo garsiai skaitė iš biblijos.

Nežiūrint visų apsaugos priemonių, so
vietų policija negalėjo sukliiudyti, kad 
virš Pauls Strasdins ligoninės kamino to
li matomai plevėsavo laisvosios Latvijos 
vėliava. Pagal PLLS pranešimą, panašios 
akcijos įvyko ir provincijoje. Vieši pro
testai prieš sovietų valdžią vyko ir sekan
čiomis dienomis. Lapkričio 1-ą dieną šim
tai latvių Rygoje susirinko prie pirmojo 
Latvijos prezidento, Janis čakstė pamink
lo, tikslu padėti gėlių puokštes. KGB-is'tai 
išvaikė demonstrantus. Tris dienas vėliau 
Rygos didžiojo turgaus dalis skendo ug
nyje. ,,Spėjama, kad turgus buvo padeg
tas protesto ženklan“ — rašoma PLL Są
jungos biuletenyje.

SENATORIUS DOLE PAMINI 
LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS 

SUKAKTĮ
1982 m. gruodžio 6 d. JAV-ių Senate bu

vo paminėtos šeštosios Lietuvos Helsinkio
grupės įsisiteigimo metinės Senatorius Ro
bert Dole pasakė kalbą, kurioje jis apžvel 
gė grupės veiklą ir pabrėžė, kad du iš kali 
namųjų jos narių yra JAV-ių piliečiai. 
Dole paminėjo savo neseniai pasakytą kai 
bą Madrido konferencijoje. „Aš priminiau 
Sovietų Sąjungai“, kalbėjo jis,“ kad ameri 
Riečiams sunku suderinti grubius sovieti
nės represijos faktus su kilniais Helsin
kio sutarčių idealais. Lietuvoje Helsinkio 
grupės narių traktavimas yra vienas iš to
kių grubių faktų pavyzdys. Aš kreipiuosi 
į Sovietų Sąjungą, kad ji laikytųsi Helsin
kio raidės ir dvasios — vardan teisingu
mo lietuvių tautai ir kadangi tas turi gy
vybinės svarbos dialogo dėl Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo palaikymui“.

NUTEISĖ IR SUŠAUDĖ
TIESA (1.16) pranešė, Sovietų aukščiau 

siojo teismo išvažiuojamoji sesija Telšiuo
se, nagrinėjo J. Barkausko ir jo draugų 
bylą. Tie žmenės niekur nedirbo, girtuok
liavo ir įvykdė sunkius nusikaltimus.

J. Barkauskas, veikdamas su E. Titu, 
R. Lupeikiene ir L. Augustauskiene, 1981 
m. vasarą apvogė kelis butus Kauno mies
te ir rajone. Tų pačių metų rugpjūčio'14 
d. jie Telšiuose apiplėšė ir nužudė gydy
toją K. Knaibikaitę, ir sunkiai sužalojo 
jos buto gyventoją G. Kašauskaitę.

Teismas, ištyręs visas bylos aplinkybes, 
nuteisę J. Barkauską sušaudyti, E. Titą— 
penkiolikai metų laisvės atėmimo, R. Lu- 
peiikienė — penkiolikai metų laisvės atė
mimo ir L. Augustauskienę — septyne- 
riems metams laisvės atėmimo. Visų nu
teistųjų turtas konfiskuojamas.

J. Barkausko malonės prašymas atmes
tas ir nuosprendis įvykdytas.

DAUG VILKŲ
•Medžiotojų ir žvejų draugijos pirmi

ninko pavaduotojas P. Unbelis pasakė, kad 
šiais metais Lietuvos respublikoje priskai
čiuojama 265 vilkai. Draugijos taryba ipa 
reigoja rengti masines vilkų medžiokles.

APDOVANOTOS DAUGIAVAIKĖS 
MOTINOS

1982 m. gruodžio 29 d. valdžios įsaku, 
Lietuvoje apdovanotos 188 daugiavaikės 
motinos, iš jų trys gavo „Motinos šlovės 
I laipsnio ordinus. Jos turėjo 10 ir dau
giau vaikų.

GRIEŽTESNĖS BAUSMĖS UŽ 
NUSIKALTIMUS

TIESA (1.13) paskelbė Sovietų baudžia
mojo kodekso pakeitimus, pagal kuriuos 
yra įvedamos griežtesnės bausmės už va
gystę, spekuliaciją, naminės degtinės ga
minimą ir t.t.

Už valstybinio ir visuomeninio turto vo
gimą (kuris vadinamas grobimu) yna nu
matytos aukščiausios bausmės: nuo trejų 
Iki penkiolikos metų laisvės atėmimo, 

konfiskuojant turtą. Už piliečių as
meninės nuosavybės vogimą ir butų apip
lėšimą — švelnesnės bausmės: nuo dvejų 
iki septynių metų laisvės atėmimu, bet 
nebūtinai konfiskuojant turtą.

Už spekuliaciją bus baudžiami iki dvie
jų metų pataisos darbais ir bauda Iki 500 
rublių.

Bus baudžiami pareigūnai, kurie priims 
į darbą nusikaltėlius, atlikusius bausmę, 
jeigu teismas buvo priteisęs draudimą 
grįžti į tą patį darbą, kurį dirbo nusikal
timo metu.

Tie įstatymų pakeitimai įsigaliojo nuo 
1983 m. sausio 1 d. Pagal juos bus griež
čiau taip pat baudžiama už autotranspor
to „nuvarymą“, degtinės gaminimą, na
minės laikymą ir pardavimą.

DIREKTORIUS IEŠKO ČIAUPO
TIESA (1.12) atspausdino K. Dabuls- 

klo, Varnių vid. mokyklos direktoriaus, 
laišką, kuriame tarpkitko sakoma:

— ... kaimo mokyklos vadovui kąskart 
vis sunkiau spręsti svarbiausius komunis
tinio auklėjimo uždavinius, nelieka laiko 
domėtis moksleivių mokymu. Tikra ta žo
džio prasme tampi ūkininku, štai kad ir 
mūsų mokykla. Ji pastatyta prieš dvide
šimt trejus metus su dideliais, iki šiol dar 
neištaisytais defektais. Yra nuosavos šil
dymo, vandentiekio, kanalizacijos siste
mos, valymo įrengimai. Bet tokį ilgą laiką 
varikliai, siurbliai, kiti įrengimai susidė
vėjo: dažnai genda, juos reikia remontuo
ti, keisti. Tačiau mokykla jokių paskyrų 
įrengimams iš niekur negauna. Tenka pa
čiam direktoriui ieškti paprasčiausio čiau
po. Kiek sugaištama laiko, o rezultatai 
kartais būna menki.

UŽKLIUVO MOKYKLOS OBELYS...
J. Čebelis, Kunigaikščių mokyklos di

rektorius, rašo:
— Mūsų mokytojų darbas daugelį kar

tu buvo aukštai įvertintas. Jie negailėjo 
ir negaili triūso, ugdydami žemdirbių pa
mainą, auklėdami gerus žmones. Bet štai 
lyg perkūnas trenkė iš giedro dangaus — 
prieš keletą metų mokyklos sode suriau
mojęs ekskavatorius pradėjo versti vais
medžius. Naikino mūsų sodą, mat čia rei
kėjo kasti pamatus gyvenamiesiems na- 
mams. Skaudančia širdimi mokiniai ir
mokytojai stebėjo, kaip naikinamas T4 
darbas. Niekas neišgirdo mūsų prašymą 
apsaugoti grožį...

Sakoma, padaryta žaizda užgyja, vėl 
viskas būna gerai. Deja, mums niekas ne
leidžia žaizdų užgydyti... Neseniai sužino, 
jame, kad mūsų parke, prie pat mokyk
los, bus statomas kolūkio vaikų darželis, 
mat iš mokyklos katilinės patogu apšildy
ti. Sako, dabar daromas projektas. Taigi 
vėl belieka laukti ekskavatoriaus, kuris 
negailestingai sužalos parką, sugadins mo 
kyklos aplinką. Kaip ir anksčiau, su mo
kykla šių reikalų niekas nederlna. Kaip 
gi tada galvoti apie mokyklos ateitį?

Žinoma, statyti reikia, reikia taupyti ir 
žemę. Bet nejaugi tai daryti mokyklos so-

(Elta) do, stadiono ir parko sąskaita?

Sfei.-.'iR'iSiSS:
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KALENDORIUS 1983 M.
1.29. — Baltijos tautų šokiai — karnava

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

ninkų metinis suvažiavima Londone.
IV.29-VJ8. — DBLJS Lituanistinis Savait

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

V II.23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

YIL24-31 d. — Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė Augsburge, V. Vokietijoje.

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
Č. Budrys — 10.00 sv.
J. Tallkača-uskienė — 10.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA )D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
A. Skamarauskas — 31.50 sv.,
A. Germanavičius, E. Blažienė, VI. že

maitis ir Lietuvių koop. TALKA po
6.50 sv.,

J. Plepys — 5.50 sv.,
V. Girėnas ir J. Babilius — po 4.0-0 sv.,
M. Gelvinauskienė — 3.50 sv..
Ild. Meilus, B. Drevinskas, A. Mykolai

tis ir V. Bundonis — po 2.50 sv.,
J. Tallkačiauskienė ir V. Bernatavičius 

— po 2.00 sv.
K. Kairys, V. Važgauskas, L. Jusius, E. 

Tamašauskas, č. Budrys, V. Steponavi
čius, J. Danauskas ir A. Aidukas — po
1.50 sv.

Visiems nuoširdus ačiū.

PADĖKA
Visiems, kas vienokiu ar kitokiu būdu 

teikė pagalbą ilgesnį laiką Lietuvių Sody
boje sirgusiam mano pusbroliui Joniui 
Matuliui, taip pat lankiusiems jį ligoninė
je, ypač kun. J. Sakevičiui, kun. A. Gery- 
bai, V. Jurienei, Z. Jurui, VI. Kiliui, E. 
Kilieneiį M. Barėnienei, J. Baublienei, B. 
Narbuči-ui, Pr. Gudiškiu!, J. Budnilkieneii 
ir Br. Namajuškienei, — nuoširdžiai dė
koju. ..

Jam mirus, kun. A. Gerybai už mišių 
auką bažnyčioje, maldas kapinėse, ir vi
siems, kurie telkėsi dalyvauti velionio lai
dotuvėse, palydėdami amžinam poilsiui ‘i 
kapines, taip pat pareffikusiems man už
uojautą labai dėkoju. K. Rožanskas

Iraioaai
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 plat! programa, veiks bu
fetas.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti.
Rengėjai

Boltoiai
BALTUOS 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.

,,,^-„7 ~ ■ ■ = -.-E ,i= ■= =====

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
1983 m. vasario mėn. 19 d., 6.30 vai. va

kare 30 Bentinck Road, Nottingham©, 
,,Gintaro“ choras ruošia

MINĖJIMĄ — KONCERTĄ 
atžymėti 65 metų Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį.

Paskaitą skaitys M. Baronienė.
Koncertą atlieka Vidurinės Anglijos me

ninės jėgos. ■ • f '
Pelnas skiriamas Tauto® Fondui.

. ■■■•’■ Rengėjai
' ' ’ o’>

tė. O po jos Kalėdų senelis (J. Vilimas) 
išdalino dovanėles. Kun. S. Matuliui pa
laiminus stalus, vaikaičiai, jaunimas ir vi- 

j si dalyviai susėdo prie gražiai paruoštų
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 vaišių.

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.

Bradfordas
KLUBO NARIŲ METINIS 

SUSIRINKIMAS
Vasario 6 d., sekmadienį, 2.30 vai. p.p., 

šaukiamas „Vyčio" klubo narių metinis 
susirinkimas.

Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai, 
klubo reikalai ir t.t.

Kviečiame narius gausiai dalyvauti.
Klubo valdyba

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Vasario mėn. 27 d. (sekmadienfi) 4 vai. 

p.p. Vyties klubo patalpose šaukiamas 
DBLS-gos Bradford© skyriaus metinis na 
rių susirinkimas.

Dienotvarkė:
Pranešimas iš DBLS-gos tarybos atsto

vų suvažiavimo Nottingham©. Skyriaus 
Valdybos rinkimai. Atstovo į DBLS-gos su 
važiavimą rinkimas.

Einamieji reikalai.
Naujų narių registracija ir kiti skyriaus 

reikalai.
Prašome visus narius ir prijaučiančius 

skaitlingai latslilankyti. Skyriaus V-ba

VASARIO .16 a. MINĖJIMAS
,,Aušros“ metų vasario 16 minėjimas 

bus švenčiamas Bradford© Vyties klubo 
patalpose, sekmadienį vasario 13 d. 4 
vai. p.p.

Programa bus ypatingai gera. Paskaitą 
skaitys prof. dr. H. Štromas. Pilkų dienų 
paslkaidrinimui dainuos -puiki dainininkė 
Violeta Rakauskaitė.

Prašome Bradford© ir apylinkės lietu
vius nepraleisti šio vasario 16 minėjimo.

Klubo ir Skyriaus V-bos

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, Denby. Minėjimo 
pradžia 6.30 vai. vak.

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

Šokiams taip pat gros akoreonistai. 
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
Gloncesteris

KALĖDŲ (EGLUTĖ VAIKAMS
Truputį pavėluotai, bet DBLS Glouces- 

ter-Stroud skyrius suruošė sausio 15 d. 
eglutę vaikams ir jaunimui. Iškilmėse da
lyvavo kun. dr. S. Matulis, kuris tą dieną 
čia atlaikė pamaldas ir vakare užsuko 
pabendrauti su jaunimu.

Į Eglutę taip pat buvo atvykęs DBLS 
valdybos narys arch. K. Tamošiūnas šu 
ponia, atvežę vaikams daug saldainių bei 
pyragaičių. Sk. pirmininkė M. Gelvinauš- 
kienė pasveikino visus susirinkusius,- lin
kėdama visiems laimingų N. Mėtį Arch! 
K. Tamošiūnas pasakė labai turiningą k Al 
bą ir pakvietė jungtis į lietuvišką veiklą.

Kun. dr. S. Matulis pasveikino susirin
kusius trimis kalbomis (lietuvių, 'italų ir 
anglų), palinkėdamas laimingu N. ’Metų. 
Tas labai nudžiugino visus susirinkusius. 
Jie palydėjo kalbą ilgais- plojimais.i

Meninę programą atliko Julie Horrwiląi-

PADĖKA
Skyriaus valdybos vardu nuoširdžiai dė- 

kojų kun. dr. S. Matuliui, arch. K. Tamo
šiūnui, poniai J. Tamošiūnienei, M. šle- 
pertienei už pyragaičius, Julijai Horwilai- 
tei, J. Vilimui, visiems, kurie aukojo lo
terijai ir visiems svečiams ir prisidėjo- 
stems prie darbo.

M. IGelvinauskicnė

Manchesteris
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 12 dieną Manchesterio Lietu
vių socialinio klubo patalpose 6 vai. p.p. 
šaukiamas DBLS-gos Manchesterio Sky
riaus narių susirinkimas. Visus narius ir 
LNB Akcininkus -prašome susirinkime da
lyvauti.

VASARIO 16-tosics MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus Valdy 

ba šių metų vasario 19 dieną. Mancheste
rio Lietuvių Socialinio klubo patalpose 
ruolida.

16 — VASARIO (MINĖJIMĄ
Programoje: svečio iš Bradford© J. Ado

monio paskaita.
Manchesterio ir apylinkės kolonijų lie

tuvius nuoširdžiai prašome ir kartu- kvie
čiame kuo gausiau minėjime dalyvauti ir 
keletą valandų praleisti kartu lietuvių 
klube. Vietos bus visiems tiek jauniems, 
tiek seniems. Skyriaus Vaidyba

Rochdale
(SUSIRINKIMAS

DBLS 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

Stoke-on-Trent
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus- na 
rių metinis susirinkilmas šaukiamas vasa
rio 19 d., (šeštadienį) 6.30 vai. vakare, 
The Archers aludėje, May Banke.

Stoke-on-Trent lietuvius ir jų svečius 
maloniai prašome susirinkime dalyvauti.

Sk. Valdyba

SUSIRINKIMAS
d. -6 vai. vak. So- 

narių

Liet. Sodyba
SKYRIAUS NARIŲ
(šeštadienį, sausio 29 

dypoje, kviečiamas DBLS skyriaus
metinis susirihDm-as. Ta pat proga bus 
paminėta Lietuvos. nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis.,.

Tą pat dieną ,8, vai, prasidės šokiai su 
vakąrįene. Norintieji dalyvauti, vakarienė
je, mokės 2 sv.' ’ '■ !' p ■ ) i > * ' ('

' ' ' 'Vėl laidojAm ' - •
..Saulėta, bet šaltoka diena... Kapinės, 

kurios atrodo lyg 'grąžus. privątus' sodas, 
pįjgiau«iė iiiet'iivlb Sodybos seną, gyyento
ji jbną Matulį, dalyvaujant' gerokam ‘bO— 
riui draugų ir pažįstamų. Iš Amerikos į 
laidjįtyų^s, ątv^rp, ^.iįĮ., Jo(io (p(uspęolis. K. 
Rožanskas.' Kun.' A. Geryba gražiai prave
dė visas’ lAUėJ-mio ėĖiėlĮfas, itfurios prasi
dėjo ’sa-ufeio ,19odt"I2 vai. Lietuvių Sodybo
je: Iš left kdrs-tų- lydėjime iki Headley ka- 
talikii bažnyčfob, kui)'kiin. A. Geryba at
laikė Švl -mKias' ir (pasakė turiningą ■ pa-

ELkor.

mokslą:' iRapiriėSfe.'Atsisveikinimonžofliį’ fa- 
tė'E. Turėsi. r:n s'.cni, ...  Ui ■;>
'i aiė.i' J-j Matulis biivė 68:m'.' afnžiauis, ki- 
lę®’nūo/Utdhoš( ici ’■■■f ” o' - .
a :^’y^feidčfiivJį',vfši 'gt'įžOiliė į Sodybą;' k-ut 
iB&i^forfle '^k'ėtfšfi7 i^vfti'Šiifti.1' ’s" c ” 
^'§!><įyb^7ėėl-netėko vįęjfio'sa'ėjJ gyvento- 
JJ. Jonas Ma'iite'iIfeuT nut) senai'širgūliavb 
n^-rrjre'li^oniri'ėje/ J ' r7' 11 ‘ ’’
''MiėftIs,“$onarfI 1 ilsėkiš -ViSs&atfes i^amy- alBhtiTl Ž -Urn , -.-r, ■, ■ , EL^or 
o -22 Hjf'rlnn ’ *).'■>*: b • <
.if> ei"! !••?.(’■•rfs’h ii:' ( .(>• ■( ■ ■
-wh vob-.jLiefiKiija •>■■•■ i -

s'HtNjf ^RA$tb, LIEX, ’kŲL^d.RiN'Ė' 7 

m^(ais',\bėir?ij (krašte , lietuviai'tu- 
’keletą veti^įų. koięlityy'tb kurie P^šį 

ro^ej^aųgeljjjy yi^tų ' šti tu?ting9|ni^ fme'-

.|ĄVs®LQS žurnalas sjuteikia žin.ias apie 
^u^felęp, ^ų^mlblįo jį, Lieji.. kul-
ti^r^ 'namų kdlektyyij’ gas.t'roles^'apylinkės 
kaimuose. . - I • ' n

Meno kolektyve yra Kapela ,,Klumpė“, 
choras ,^rad'inis painsamblis
..Punia j "tautinių‘šokių būreliai, "dramos būrelS^AM.5Z-A^’’A r ” t

n ..n;., — BĮU’i i 1 ”
j -. i o'.s gVĖDAr BOMBARDUOS

J POVANDENINIUS LAIVUS 
•'Jfcausio 21? d. Švedijos'užs. reik, ministras 
Leonn'ar't Bodst’rom pareiškė, kad betkoks 
povandeninis laivas, kuris bus ateityje ras 
tas Švedijos teritoriniuose vandenyse, bus
bombarduojamas, nekreipiant dėmesio i 
pavojų įgulai.

Vokietija
-MIRĖ BERTA PEČALIENĖ

Berta Petzalis (Pečalienė) — Keller-Ke- 
lerytė, gim. 1900 m. gruodžio mėn. 23 d. 
Pavilštyčio kaime, Kalvarijos apsikr., mi
rė 19-83 m. sausio mėn. 2 d. Hanau miesto 
ligoninėje po sunkios operacijos.

Šeimoje buvo vienturtė duktė. 1924 m. 
sausio mėn. 27 d. ištekėjo už Juozo Pe~ 
čalio. Sutuoktuvės įvyko Kalvarijos evan
gelikų bažnyčioje. Abu turėjo žemės ūkį 
Pajaujų kaime, Liubavo valsčiuje. Jos 
vyras buvo gimęs 1891 m. sausio mėn. 22 
d. Beviešiu kaime. Kalvarijos apskr. ir 
mirė 1970 m. gruodžio mėn. 21 d. Palaido
tas 1970 m. gruodžio mėn. 28 d. Hanau 
pagrindinėse kapinėse.

Berta Pečalienė susilaukė keturių duk
terų ir dviejų sūnų. Du iš jų dar mirė Lie-
tuvoje. 1941 m. kaip repatriantai atvyko 
į Vokietiją su trim dukrom ir vienu sū
num. 1942 m. grįžo atgal į Lietuvą ir gy
veno prie Kavarijos iki 1944 m. 1944 m. 
liepos -mėn., vokiečių- kariuomenei trau
kiantis iš Lietuvos, antrą kartą atvyko į 
Vokietiją prie Kulm miesto, Vakarų Prū
sijoje.

Iš Vakarų Prūsijos 1946 m. rusų kariuo
menės kom-andanfūros įsakymu sugrąžinti 
prievartos būdu atgal į Lietuvą, apsigy
veno Santakos kaime, prie Kalvarijos.

Trečią kartą Pečalių šeima 1959 m. iš
važiavo su dviem dukrom ir sūnum į Va
karų Vokietiją ir apsigyveno Baden-Wuert 
temberge, prie Schwaebisch-Gmuendo, ne
toli vyresnės dukters. Berta ir Juozas Pe- 
čaliai 1966 atsikėlė pas žentą Praną Veih- 
rį ir dukterį Emmą Hanau mieste, kur 
Veiheriai buvo įsigiję nuosavą narna.. Ta
me, name, dukters ir žento labai gera-i pri
žiūrimi, Pečaliai gyveno iki mirties.

Paliko liūdinčius: tris dukras, tris žen-
tus, vieną sūnų ir marčią vieną anūką, 
ir vieną proanūkę bei kitas gimines.

Berta Pečalienė palaidota 1983 m. sau
sio mėn. 6 d. Hanau miesto kapinėse šalia 
vyro. Laidojimo apeigas atliko kunige 
Gertig iš Hanau ir kunigas Fr. Skėrys fe 
Mannnheimo. Laidotuvėse dalyvavo aiP-ie 
60 žmonių, beveik visi kilimo iš Lietuvos. 
Ant kapo sudėta daug vainikų ir gėlių. 
Visi dalyviai buvo Prano Veiherio šeimos 
vardu pakviesti į svetainę kavutės ir va
karienės.

„Minusiems, Viešpatie, suteik ramybę, 
kuri viršija žmogaus išmanymą“.

kunigas Fr. Skėrys
ADVENTO VAKARONĖ HAMBURGE
1982 m. gruodžio 10 d. įvyko Hamburgo 

Lietuvių Moterų Draugijos suruoštas prieš 
kalėdinis pobūvis su įdomiu prof, dr Ra
mintos Lampsatytės - Kollars -koncertu. 
Draugijos narės gražiai ir gausiai paren
gė švedišką, teisingiau pasakius, lietuviš
ką vaišių stalą. Po vaišių, o ne atvirkš
čiai, kaip paprastai klausėmės prof. dr. 
Ramintos L.—K. Bacho sūnaus Kristofo
ro, Mocarto ir Cherubino kūrinių groji
mo 'klavikordų.

Nedaugelis mūsų girdėjome grojimo 
S-ūo senovišku, retai užtinkamu (pavyz
džiui, sakoma, jog Hamburge jų tėra- 4) 
instrumentu. Klavikordo skambesys labai 
skiriasi nuo pianinu išgaunamų garsų: jis 
švelnėsnis subtilesnis. Truputį primena 
kanklių ’skambesį. Sis instrumentas la
biau rinka grojimui mažoj salėj ir ne
skaitlingai auditorijai. Gaila, jog šis ad
ventinis koncertas vyko mažyčiam Holz- 
damim’o kambaryje. Būtina sujungti dvi 
ten esančias patalpas į vieną, didesnę. 
tsNežiūtiūt to, susirinkusių virš 30 žmo
nių t kalėdinių giesmių giedojimas, prof 
dr: -Ramintai L. - Kollars palydint klavi- 
kordu skambėjo gražiai. Mūsų Hambur
giečių’Rietuvių pageidavimas — dažniau, 
o ne tik kuria nors proga, suruošti tokius 
tematinius ' koncertinius popiečius.
! ■ f Vakaronės dalyvis

LmuyiMKOS PAMALDOS
Manchesteris -r- sausio 30 d.. 12.30 vai.
NpUįpjjhaine — sausio 30 d., 11.15 vai, 
... židinyje.
Štoko-on-Trento — sausio 30 d., 14.30 vai., 

'SĮt,rWulstan's.
Bradforde — vasario 6 d., 12.30 vai.
Eccles. — vasario 13 d., 12.15 vai.
Buddersfielde — vasario 20 d., 1 val.( St. 

Joseph’s , baž., Somerset Rd.
Manchcąteryje — vasario 27 d., 12.30 vai.
Npttįnghame — vasario 6 d., 11.15 vai., 

. Liet. Židinyje.
^ęainingtone Spa — vasario 6 d.. 13.45 

fvąĮ, šv. Petre, Dermer PI.
Ųoventryjc — vasario 6 d. 16 vai., šv. Elz 

. Jbiętoje,. Elizabeth Rd.
^Įo.ttįp^hame — vasario 13 d., 11.15 vai., 
.’ĮLięt .Židinyje.

Leūcęsįtęryję — vasario 13 d., 14 vai., Svč.
''s.irdyje, -NĮėre Rd... .

Nottinghamc — Vasario 16 d., Lietuvos
„..JSęiįrj^.l.^Sv^^į. Pelenėj, 18 vai.. Liet. 

Židinyje. ' . J.
Nottingham — vąsąrio. 20 d., 11.15 vai., 

iškifniingos phmįildos Lietuvos Neprikl. 
'’paskelbimo 85 metų sukakčiai paminėti, 
Liet. Židinyje.

Derbyje — vasario 20 d., 14 vai.. Bridge 
Gatė. - ' -

Birmingbame — vasario 20 d., 18 vaL, 19 
Park Rd., Moseley.

Wolverhamptone — vasario 26 d., šešta
dienį, 16 vai., šv. Petre-Pauliuje. North 
St.

Nottinghame — vasario 27 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

FASA V E YJB
— Ar.glas John Onton atšventė savo 107 

metų gimtadienį. Jis laiko ilgiausiai ve- ( 
dusio vyro rekordą. Vedė. 1900 m., jo žmo
na mirė 1981 m., būdama 103 m.
— Namų apiplėšimai D. Britanijoje ’įvyks 

ta kas 90 sekundžių: kas trečias namų sa
vininkas dabar gali būti apiplėštas.

— Atsistatydinęs vienos britų geležin
kelių profsąjungos lyderis S. Weighell, pa
kviestas būti Dundee universiteto, Škoti
joje, rektorium.

— Afganistano kovotojų žinių agentūrą, 
,,Afganų islaiminė spauda“, pranešė apie 
nakties metu įvykdytą vieno aerodromo > 
puolimą, kuriame buvo sunaikinta 13 he
likopterių ir nukauta apie 50 sovietų ka
rių. Be to, Jalalabade, 80 mylių nuo Ka
bulo, sunaikint! 5 benzino tankeriai ir ap
gadinti radaro įrengimai.

— Sov. uis. reik. min. Gromykai sugrį
žus iŠ Bonnes, ,,Pravda” smarkiai puolė 
JAV už „detentės lepšio pavertimą į ra
ketų parako statinę“.

SOVIETŲ EMIGRANTAI NUSTOJA 
DIPLOMŲ

Sov. Sąjunga įvedė naują tvarką, kuri 
gali sustabdyti inžinierių ir mokslininkų 
emigraciją į Vakarus. Baigiantieji aukš
tuosius mokslus Sov. Sąjungoje gauna dip 
lomus tik tuo atveju, jeigu „jų gilūs pro
fesiniai įgūdžiai yra suderinti su marksiz
mo-leninizmo teorija ir aktyvaus komun-iz 
mo statytojo įsitikinimu“.

Pagal naują tvarką, diplomai atimami’ 
iš tokių piliečiui, kurie pareiškia norą emi
gruoti, nes tokie žmonės nustoja statyti 
komunizmą“. Toje kategorijoje daugumo
je yra žydai, kurie nori išvažiuoti į Izra
elį.

Pagal Amerikos inžinierių s-gos žurnalą 
CIVIL ENGINEERING, ligšiol Sov. Są
jungoje tokiu būdu nustojo teisių 65 inži
nieriai bei mokslininkai. Jie buvo paže
minti pareigose ar visai atleisti iš darbo. 
Jiems neleidžiama dirbti tyrinėjimo ins
titutuose, spausdint! Straipsnius sovietų) 
moksliniuose žurnaluose, ar dalyvauti se
minaruose.

Kadangi tokia praktika prieštarauja 
Žmogaus teisių visuotinai deklaracijai, tai 
Amerikos inžinieriai yra raginami prisidė 
ti prie ruošiamo protesto pareiškimo.

VLIKO PASIŪLYMAI IR DOKUMENTAI 
MADRIDO KONFERENCIJAI

1982 m. spalio 27 d. VLIKAS išsiuntinė
jo 27-oms Madrido konferencijoje daly
vaujančioms valstybėms Telšių Vyskupi
jos Kunigų Tarybos protestą SSRS-os Ge
neraliniam prokurorui. Šis protestas bu
vo išspausdintas LKB Kronikos 47-me nu 
meryje. VLIKO laiške raginama reikalau
ti, kad būtų įgyvendintos žmogaus teisės, 
ir būtų atstatytas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos suverenumas. VLIKAS taip pat 
siūlo, kad šventojo Sosto pasiūlymas reli
gijos laisvės klausimu būtų įtrauktas i 
Madrido konferencijos baigminių doku
mentų rinkini. (Elta)

„ELTA" KRITIKUOJA „NEW YORKO 
TIMES“ TERMINOLOGIJĄ

ELTOS biuletenio anglų k. spalio nu
meryje išspausdintas straipsnis kritikuoja 
„The New York Times“ dienraščio termi
nologiją, maišančią rusus su nerusų tau
tomis Sovietų Sąjungoje. ELTA klausia, 
,,koks fantazijos skrydis .rusais’ paverčia 
lietuvius ar ukrainiečius, estus ar armė. 
nūs? Jų kalbos, kultūros, tautybės ir isto
rijos nerusiškos. Jie net nėra .Rusija’ va
dinamos valstybės, o .Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjungos’... pavaldiniai“.

Straipsnyje toliau rašoma, kad ’.į laiškus 
šiuo klausimu „The New Yorke Times“ 
paprastai atsako, jog tokia terminologija 
remiasi dienraščio stiliaus ir vartosenos 
vadovo instrukcijomis („The NYT Manu
al of Style and Usage*.). „Tokiu būdu įtvir 
tinamas absurdas“, komentuoja ELTA 
Biuletenio skaitytojai kviečiami pasiųsti 
šio straipsnio fotokopiją N.Y. Time’ui ir 
reikalaukite paaiškinimo. Dienraščio at
sakymus prašoma siųsti ELTAI.

ELTOS akcijai pritarė Z. Onufryk, New 
Jersey Gubernatoriaus Patariamosios Et- ; 
minės Tarybos švietimo Komiteto pirmi- ; 
ninkas. šis ukrainiečių kilmės pedagogas 
ir žumaistas lapkričio 18 d. parašė laišką 
New York Times leidėjui, A. Ochs Sulz- 
berger’iui, kuriame pareiškė, kad jo dien- j 
raštis yra „vienas pagrindinių šaltinių, 
skleidžiančių baisiai klaidingą terminolo
ginę informaciją" apie SovietųSąjungą ir 
rusų bei nerusų tautas. Toji klaidinga in
formacija esanti ypač žalinga, nes dienraš 
čiu plačiai naudojasi mokyklų bibliotekos 
ir moksleiviai. 7Elta)

NAUJAS BALTARUSIJOS 
GAULEITERIS

Baltarusijos kom. partijos pirmam sek
retoriui Tichonui Kiseliovui mirus, sau
sio 13 d. Minske naujuoju sekretorium iš
rinktas N. Sliumkovas.

SOVIETIŠKOJI (LIETUVOS VALDŽIA |

Šiuo metu Lietuvos TSR Aufcščiausio-J 
sios Tarybos Prezidiumo pirmininku yra 
Antanas Barkauskas.

Ministrų Tarybos pirmininku nuo 1981.J 
1.16 yra Ringaudas Bronislovas Songaila, i
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