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NAUJI KARDINOIAI -
Vasario 2 d. popiežius pakėlė 18 dvasiš

kių į kardinolus. Jų tarpe buvo vienas per 
sikrikštijęs žydas, vienas iš Libano, Lenki 
jos arkivyskupas du negrai ir kiti. Bet gal 
daugiausia dėmesio sukėlė Rygos ir Lie
pojos administratoriaus, Julians Vaivods, 
pakėlimas į kardinolus.

Kodėl katalikiška Lietuva neturi kardi
nolo, (bent viešai), gi protestantiška Lat
vija dabar jau turi?

•Kardinolas Vaivods daug nukentėjo ka
ro metu nuo Sovietų ir nacių okupacijų. 
1964 m. lapkričio 18 d. kardinolas Mare
lis už uždarų durų šv. Petro Bazilikoje 
slaptai 'įšventino mons. Vaivods i vysku
pus. Tas paaiškėjo tik po įmetu, kada po
piežius paskyrė jį Rygos vyskupijos apaš
taliniu administratorium.

Pagal prel. Tulabą, kaip sako „The Uni
verse“, kardinolas Vaivads yra „geras ku
nigas ir geras vyskupas“, kuris niekuomet 
nėjo prieš valdžią.

■Iš prel. Tulabos pareiškimo galima su
prasti, kad jis nekritikuoja dvasiškių, ku
rie galvoja, jog geriausias kelias religiniai 
leisvei Sov. Sąjungoje pasiekti — yra veik 
iti kiek galima santvarkos ribose.

Londono dienraštis DAILY TELEG
RAPH korespondentas, stebėjęs iškilmes 
Romoje, rašo, kad kardinolas Vaivods ga
vo raudoną biretę kaip atlyginimą už jo 
ilgalaikę tarnybą sunkiausiomis sąlygo
mis. Bet jo pakėlimas taip pat reiškia, 
jog Vatikanas tiki, kad sustiprinta Bažny
čia sovietų bloke galės būti naudinga kaip 
tiltas tarp Rytų ir Vakarų.

Kard. Vaivods pasikalbėjime su Reute- 
rio korespondentu pasakė, kad jis tik iš 
radijo sužinojo apie pakėlimą į kardino
lus. Po trijų dienų, jis gavęs iš sovietų 
valdžios sveikinimą. Jis pasakė: „Kritau 
ant kelių prie mano stalo ir apsiverkiau 
— ne iš džiaugsmo, bet iš baimės. Savo 
dienoraštyje užrašiau, kad tai galėjęs bū
ti kažkoks nesusipratimas“.

'Londono lenkų dienraštis DZIENNIK 
POLSKI (II.3) rašė, kad pastaruoju laiku 
buvo pasklidusios žinios jog lietuviai jau
kėsi nusivylę latvių vyskupo pakėlimu į 
kardinolus. Vatikane jie buvo raminami, 
kad popiežius sąmoningai parinko 88 metų 
■amžiaus vysk. Vaivodą, nes toks amžius 
apsaugos jį nuo persekiojimų. Be to buvo 
sakoma, kad Lietuvos arkivyskupas tik
riausiai jau nuo 1979 metų yra kardinolu 
„in pectore“, t.y. slaptu.

Visiems yra žinoma, kad Šventas Tėvas 
ypatingai domisi Lietuvos Bažnyčia — sa
ko DZIENNIK POLSKI — todėl tokia nuo
monė yra labiausiai patikima.

MIRĖ IKARD. A. SAMORĖ
Vasario 3 d. Romoje širdies smūgiu mi

rė kardinolas Antonio Samorė, nuoširdus 
lietuvių tautos draugas.

A. Samorė gimė 1905 m. Bardi mieste, 
Italijoje. Tarp 1932-38 m. jis buvo Vatika
no nunciatūros sekretorium Kaune. Nuo to 
laiko jis buvo pamilęs lietuvių tautą ir vi
sam gyvenimui liko jos draugu.

KUNIGAS R. ČERNIAUSKAS 
KALĖJIME

Britų katalikų savaitraštis The Universe 
rašo, kad pirmą kartą paskutiniame de
šimtmetyje kunigas buvo slaptai uždary
tas kalėjime Lietuvoje. Kun. Ričardas Čer 
niauskas, 28 metų amžiaus, buvo klebono 
pagelbininkas šv. Petro ir šv. Povilo baž
nyčioje Vilniuje. Nažinoma kokiame kalė
jime jis sėdi ir kuo jis yra kalinamas.

Kun. Černiauskas jau 1980 m. susidūrė 
su policija už rekolekcijų pravedimą jau
nimo stovykloje. Valdžia norėjo jį išsiųsti 
į provinciją, bet jis atsisakė, sakydamas, 
kad tik vyskupas gali tai padaryti. Vysku
pas Steponavičius jį paskyrė į laibai svar
bią Šv. Petro ir šv. Povilo bažnyčią Vilniu
je. Valdžia gi jam uždraudė sakyti pamoks 
lūs ir įspėjo, kad jis gali susilaukti ,,nena 
turalios mirties“, jeigu jis nenustos dir
bęs jaunimo tarpe.

Po 1980 metų trys kunigai buvo nužudy
ti Lietuvoe ir apie dvidešimts kunigų bu
vo sunkiai sužeisti neaiškiose aplinkybė
se. Dirbtini teismai ir k. iššaukė pogrin
džio laikraštį — Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kroniką ir po to sekusios riaušės bu
vo numalšintos, baigia straipsnį „The Uni
verse“.

DAR DVI BOMBOS SOVIETAMS 
(LONDONE

Sausio 2 d. Sovietų ambasada Londone 
■gavo paštu prisiųstą bombą, kuri buvo pa
naši į praeitą savaitę gautas bombas ki
tose sovietų įstaigose Londone. Tą pat 
dieną tokią pat bombą gavo Sovietų lei
džiamas laikraštis SOVIET WEEKLY, ku 
rio įstaiga yra kitoje vietoje.

AM bombos buvo perduotos policijai. 
Nuostolių nebuvo.

SIEKIANT TAIKOS
REAGANO PASIŪLYMAS 

ANDROPOVUI
JAV viceprezidentas George Bush, at

vykęs 12-kos dienų vizitui į Europą, sau
sio 31 d. Berlyne perskaitė prez. Reagano 
laišką „Europos gyventojams“, pasiūlyda
mas susitikti siu Sovietų lyderiu J. And
ropovu ir pasirašyti sutartį, kuri uždraus
tų visas Sovietų ir Amerikos vidutinių at
stumų branduolines raketas.

Laiške buvo pasakyta: „Darau šį pasiū
lymą būdamas įsitikinęs, jog tokia sutar
tis patarnaus abiejų pusių interesams, ir 
kas svarbiausia, kad Europos gyventojai 
to tik tenori. Aš siūlau p. Andropovui tą 
pasiūlymą priimti“.

Laiškas, pasirašytas sausio 28 d. sako, 
kad su Sov. Sąjunga reikalingas teisingas 
ir prasmingas susitarimas. „Tokioje dva
sioje aš paprašiau viceprezitentą Bushą, 
mieste kur Rytai susitinka su Vakarais, 
pasiūlyti generaliniam sekretoriui Audro- 
povui, kad jis susitiktų su manim, pagal 
jo pasirinkimą, betkur ir betkada, kad pa
sirašytume sutartį, kuri uždraustų JAV ir 
Sovietų vidutinių atstumų žemyne dislo
kuotas branduolinių raketų ginklus bet 
kur pasaulyje“.

Laiške prisimenama, kad šiuo metu Že
nevoje yra atnaujintos tarp abiejų valsty
bių derybos dėl minėtų ginklų.

Viceprezidentas Bushas pabrėžė, kiad 
Vakarų Santarvė turi būti vieninga dėl 
Amerikos branduolinių ginklų dislokaci
jos Vakarų Europoje. Priešingu atveju, 
Sov. Sąjunga bus visiškai .neužinteresuota 
derėtis, dėl pasiūlyto ginklų uždraudimo.

G. Bushas aplankys septynias Vak. Eu
ropos valstybes pasitarimams su vyriau
sybėmis dėl minėto pasiūlymo.

ANDROPOVAS ATMETĖ REAGANO . 
PASIŪLYMĄ

Pasikalbėjime su PRAVDOS korespon
dentu, paskelbtu tuoj pat po Berlyne per
skaityto laiško, kuriame Amerikos prezi
dentas pasiūlė susitikti su Sovietų gen. 
sekretorium Andropovu, pastarasis pasa
kė, kad tai yra nerimtas pasiūlymas.

Andropovas pakartojo, jog jis neturi 
nieko prieš susitikti su JAV prezidentu ir 
aptarti a'biems pusėms priimtinus spren
dimus svarbioms problemoms. Bet Sov. Są 
jungai yra nepriimtinas Amerikos siūlo
mas „zero option“, 'kuris reiškia visų vi
dutinio atstumo branduolinių raketų pa
šalinimą. Kremlius nori pasilaikyti trijų 
užtaisų SS20 raketas, nukreiptas į Vak. 
Europą, kad išlaikius lygsvarą prieš 162 
raketas, dislokuotas Britanijoje ir Pran
cūzijoje.

LENKIJOS VYSKUPAI SIEKIA 
AMNESTIJOS

Sausio 30 d. Lenkijos bažnyčiose buvo 
perskaitytas vyskupų laiškas, kuriuo ka
rinė vyriausybė buvo paraginta, ryšium 
su numatytu popiežiaus vizitu, paskelbti 
amnestiją politiniams kaliniams. Laiške 
buvo pasakyta:

„Mes tikimės, kad sudarius tinkamas 
sąlygas Švento Tėvo vizitui, civilinė val
džia paskelbs amnestiją“.

Tas pareiškimas buvo paskaitytas viso
se Lenkijos bažnyčiose, nors vyskupams 
yra gerai žinoma, jog vyriausybė buvo at
metusi pasiūlymą bendrai amnestijai, su
tikdama svarstyti tik pavienius prašymus.

Abejojama, kad karinė valdžia padarys 
nuolaidas po šio paskutinio pareiškimo, 
bet Bažnyčia dabar turės pateisinamą prie 
žastj vizitą atšaukti, kai ateis laikas.

Popiežiaus vizitas Lenkijoje turi prasidė 
ti birželio 18 d.

HITLERIO 50 METŲ SUKAKTIS
Sausio 30 d. Rytų ir Vakarų Vokietijoje 

buvo atžymėta Hitlerio valdžios 50 metų 
sukaktis. Rytų Berlyne komunistų lyderis 
Honecker padėjo vainiką prie paminklo 
„fašizmo aukoms“ Unter den Linden gat
vėje. Kariuomenės paradas pražygiavo 
prie paminklo.

Vakarų Berlyne sukakčiai paminėti kai 
bėjo Vokietijos socialdemokratų partijos 
pirm. Willy Brandt ir Vokietijos kancleris 
dr. Kohl. Minėjimas buvo suruoštas senuo 
se Reichstago rūmuose, kur prieš 50 metų 
Adolfas Hitleris padarė kanclerio priesai
ką. kuri privedė prie antro pasaulinio ka
ro ir Vokietijos katastrofos.

Sukaktis buvo atžymėta visuose Vokie
tijos miestuose, spaudoje, televizijoje ir 
susirinkimuose.

Izraelyje sukaktį prisiminė žydai, prieš 
50 metų gyvenę Vokietijoje, ir Hitleriui 
atėjus į valdžią pabėgę į kitus kraštus. 
Pradžioje daugelis nesuprato, kad jis sieks 
eliminuoti visus žydus Vokietijoje. Tuo 
labiau niekas nežinojo, kad per jo valdy
mo laikotarpį žus 40 milijonų žmonių, jų 
tarpe šeši milijonai žydų.

TAIKOS OFENZYVOJE
SOVIETŲ BAŽNYTINĖ DELEGACIJA 

BAIGĖ VIZITĄ
Anglų spauda daug rašė: apie Sovietų 

bažnytinės delegacijos vizitą Anglijoje, 
Škotijoje ir Airijoje. Prel. Žemaitis, bū
damas Airijoje, atlaikė mišias kunigų Se
minarijoje ir buvo labai šiltai priimtas. 
Ta delegacija atvažiavo, pakviesta Britų 
Bažnytinės Tarybos (katalikai tai tarybai 
nepriklauso).

Spauda daugumoje buvo nuomonės, kad 
ta delegacija yra Sovietų sponsuorojama 
ir turi tikslą propaguoti Sovietų taikos 
ofensyvą. Ir dėl to nestebėtina, kad delega 
cijos vadas, Kijevo metropolitas Eilaret, 
per spaudos konferenciją pareiškė, kad 
Bažnyčia Sovietų Sąjungoje nekritikuoja 
vyriausybės nusiginklavimo politikos, nes 
tai yna sovietų žmonių dalis, ir bažnyčia 
pritaria Kremliaus taikos ofenzyvai.

Paklaustas dėl vieno tikinčiojo suėmi
mo, metropolitas atsakė, kad jis nieko 
apie tai nežino bet jeigu jis buvo areštuo
tas, tai ne dėl to, kad jis buvo tikintysis, 
bet dėl jo priešsovietinės veiklos.

Prelatas žemaitis ta pačia proga pareiš
kė, kaip praneša The Universe, kad „Lie
tuvoje sąlygos gerėja“. Kaip pavyzdį jis 
davė naujo Telšių vyskupo (Vaičiaus) pa
skyrimą ir leidimą vyskupui Sladkevičiui 
grįžti į Kaišiadorių vyskupijos admlnistra 
tariaus pareigas. Leidimas buvo duotas 
spausdinti naujus mišiolus ir kitas bažny
tines knygas, įskaitant 160.000 egz. šv. 
Rašto.

Kaip anksčiau buvo rašyta E.L., mišio
las Lietuvoje nebuvo atspausdintas, nes ' 
vyriausybė nedavė popieriaus, o Vatikano 
siųstas popierius sugedo muitinėje.

— Nauji Portugalijos parlamento rinku 
mai numatomi balandžio mėnesį.

— V. Vokietijos prekybos balanso per
teklius praėjusiais metais pasiekė rekor
dinę sumą: 51.2 milijardus, markių.
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AFGANISTANO DILEMA
Žurnalistas Bohdan Nahaylo britų „The 

Times“ dienraštyje karts nuo karto nu
šviečia sovietų problemas. Sausio 27 d. 
straipsnyje „Grąžinkit mūsų vyrus namo 
— ar Andropovas yra pasiruošęs klausy
ti?“ jis rašo:

— Afganistano okupacijos trejų metų 
sukakties progai, praėjusio mėnesio pabai 
goję Sovietų Sąjungoje įvyko daug drą
sių protestų. Tie paskutinieji protestai ro 
do, kiad bruzdėjimas prieš Afganistano ka
rą sovietuose vis didėja. Iš patikimų šal
tinių žinoma, jog Maskvoje, Kieve, Lenin
grade, Taškente, Samarkande ir Pabalti- 
jos respublikose ant namų sienų ir telefo
no būdelių buvo klijuojami lapeliai su šū
kiais „Lauk iš Afganistano!“ Kai kuriuo
se atsišaukimuose nupiešti kapai ir liū
dinčios našlės. Ukrainoj pasirodė lapeliai 
su užrašais „Kodėl mūsų sūnūs ir tėvai 
miršta Afganistane?“

Ankstyvesnieji protestai taip pat smer
kė invaziją ir reiškė pasipiktinimą didėjan 
čiom karo aukom, 'bet jie nebuvo tokie 
ryškūs ir koordinuoti. Dabar jau tas pa
sipriešinimas prasidėjo ir musulmonų ra
jonuose sovietų Centrinėj Azijoj.

Kai sovietų daliniai įžygiavo į Afganis
taną, po kelių dienų, savo paskutiniam žy
mesniam pareiškime prieš pat ištrėmimą 
į Gorkį, Dr. A. Sacharovas ragino Jungti
nes Tautas spausti Maskvą, kad ji atitrauk 
tų savo karines pajėgas. 1980 m. sausio 17 
d. Pabaltijo disidentai kreipėsi į JT gen. 
sekretorių, palygindami Afganistano oku
paciją su Lietuvos, Latvijos ir Estijos 1940 
m. likimu. Po to, Maskvos Helsinkio gru
pė pareiškė savo pritarimą JT Gen. Asam 
blėjos 1980 m. sausio 15 d. rezoliucijai ati 
traukti svetimą kariuomenę iš Afganista
no. Taip pat pasisakė ir daug paskirų as
menų, įskaitant feminisčių grupės steigė
jas ir nepriklausomos „Šmoto“ profsąjun
gos aktyvistus.

Nuo to laiko vis didėja pasisakymai 
prieš sovietinę akciją Afganistane. 1981 
m. rugsėjo mėnesį Novočerkaske pasirodė 
atsišaukimai prieš sovietų kišimąsi į kitų 
valstybių vidaus reikalus, o už mėnesio — 
Maskvoje, su šūkiais „Laisvė Lenkijai ir 
Afganistanui!“ Latvijoje neseniai iškabin
tuose tapetuose sakoma: „Mūsų sūnūs ne
turi žudyti afganų sūnų ir dukterų. Laisvė 
afganams ir latviams!“

Praėjusiais metais lietuvių savilaidos 
žurnalas „Aušra“ aprašė to karo baisias 
pasekmes. Žuvusiųjų karių kūnai atveža
mi namo cinko karstuose ir dažniausiai 
slaptai palaidojami. Kai kuriuos karstus 
atidarius, rasta nepažįstami lavonai ar 
vien tik smėlio balastas.

Nerusų tautybių pasipriešinimas prieš 
tą „Rusijos karą" vis didėja. Per karių

NEPAPRASTA AUDRA SIAURĖS 
JŪROJE

Nepaprasta audra, siautusi vasario pa
baigoje ir vasario pradžioje Britanijos pa
krantėse, padarė daug nuostolių jūroje ir 
salose. Uragano stiprumo vėjas išrovė 
daug medžių ir padarė nuostolių pasta
tams. Žuvo 6 žmonės.

Esant pavojui, kad vendens lygis Tem
zės žiotyse pakils vienu metru virtš nor
malaus, sausio 2 d. naktį pirmą kartą bu
vo pakeltas naujai pastatytas Temzės bar
jeras, kuris turėjo apsaugoti Londoną nuo 
potvynio.

Vasario 2 d. audra nuslinko Šiaurės-ry
tų kryptimi, per Daniją į Baltijos jūrą.

PABĖGO ČEKŲ KARININKAS
Uniformuotas Čekoslovakijos „liaudies 

armijos“ pulkininkas leitenantas ginkluo
tas revorveriu, sausio 30 d. perlipo per 
sienos užtvaras ir pabėgo į Vak. Vokieti
ją. Pabėgėlis paprašė politinio prieglobs
čio.

PABALTIJO KLAUSIMAS 
AUSTRALIJOS SENATE

Tarptautinės Žmogaus Teisių Dienos 
(gruodžio 10 d.) proga, Australijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdyba, kar
tu su Australijos Baltų Taryba, išsiuntinė
jo vyriausybės nariams, parlamentarams, 
vyskupams ir spaudai Žmogaus Teisių 
Dienos atsišaukimą, kuriame prašoma iš
kelti Pabaltijo tautų klausimą Jungtinėse 
Tautose, kuri kritikuojama už tylą Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos klausimu. Sena
torius Austin Lewis, žinomas lietuvių bi
čiulis, šia tema pasisakė Australijos par
lamente. Jis pasiūlė, kad Australijos Se
natas formaliai paragintų savo vyriausy
bę paveikti J.T, Generaline Asemblėją, 
kad ši atkreiptų dėmesį į „pavergtų pabal- 
tiečių balsą“ ir ,.pripažintų šių anksčiau 
nepriklausomų tautų teisę laisvai apsi
spręsti“. (Eltai) 

laidotuvias dažnai kyla antirusiškos de
monstracijos. ,,Mūsų sūnūs, drauge su ki
tais kariuomenėn paimtais pavergtųjų 
tautų vyrais, žūsta tolimam Afganistane“, 
kaltina „Aušra“, „jie verčiami mirti už 
svetimus interesus“. Panašūs pranešimai 
ateina iš Ukrainos Ir sovietų Centrinės 
Azijos. Visiems žinoma, kad žuvusiųjų 
lavonai neretai būna sužaloti, ir afganų 
partizanai tik retkarčiais ima sovietų ka
rius nelaisvėn.

Iki šiol sovietų spaudai ir radijui nepa
sisekė išpopuliarinti Afganistano karą Ir 
nuslopinti vis didėjantį žmonių nepasiten
kinimą.

Oficialus karo pristatymas Afganistano 
pasienio musulmonų rajonuose kelia sun
kumų. Ir keista, kad sovietų spauda taip 
netaktiškai afganų kovotojus vadina „baš 
smakais“. Tuo vardu buvo vadinamos tos 
ginkluotos musulmonų grupės, kurios 
1920 metais Centrinėj Azijoj kovojo prieš 
sovietų valdžią, norėdamos įkurti nepri
klausomą Islamo valstybę.

Islamas yra jėga, su kuria sovietai turi 
skaitytis. Pavyzdžiui m. kazachai Alma- 
Atoj demonstravo, reikalaudami tinkamų 
islamiškų laidotuvių jų žuvusiems Afga
nistane.

Galimo islamo fundamentalizmo išsilie
jimo iš Afganistano ir Irano pavojus, ke
lia susirūpinimą sovietų valdžiai, kuri daž 
nai smerkia „ardomąją veiklą“, ateinan
čią iš kaimyninių kraštų. Valdžia iš prak
tikos žino, jog iš 45 milijonų musulmoniš
kųjų kraštų vyrai, atitekantieji karinę 
prievolę, dažnai broliuojasi su tos našios 
religijos afganais, iš jų gauna Korano kny 
gas, platina jas juodojoje rinkoje, ir kar
tais net pereina į partizanų pusę. Daugu
ma azijiečių dalinių jau pakeista slavais 
ir baltais.

Nerimą dabar kelia sovietų valdžiai 
nauji įvykiai. Praėjusių metų pabaigoje, 
afganų partizanai pranešė, kad jie perėjo 
sieną ir atliko kelis puolimus Sov. Sąjun
gos teritorijoje. Tai patvirtino neseniai 
pabėgęs afganų slaptos policijos gen. ltn. 
Ghulam Siddiq Mikari. Tokie drąsūs įsi
veržimai gali sukelti neramumus sovietų 
Centrinėj Azijoj.

Kai sovietų pajėgos, vieno disidento pa
lyginimu .įklimpusios Afganistane, kaip 
Musolinis Abisinijoj“, šiai kruvinai pai
niavai nesimato galo. Gruodžicį 16 d. griež 
tas pareiškimas „Pravdoje“, kad revoliu
cija Afganistane „nepakeičiama“, sugrio
vė viltis, jog naujasis sovietų lyderis And 
ropovas imsis lankstesnės linijos.

Šiuo metu, kai Andropovas susirūpinęs 
lopyti savo pirmtako „taikos ofenzyvą“, 
namuose iškilęs prieš Afganistano karą ju 
dėjimas bus nemalonus dyglys.

PASAULYJE
— Japonija pareiškė protestą prieš 

Maskvos planus atitraukti dalį SS-20 ra
ketų iš Europos į Sibirą. Tuo padidėtų 
grėsmė Japonijai ir Kinijai.

— Sov. Sąjungos lyderis Andropovas pa 
kvietė atvykti kovo mėn. į Maskvą JT 
gen. sekretorių Perez de Cuellar kalbėtis 
Afganistano reikalu. Nuo 1979 m. gruodžio 
mėn. krašto okupavimo, JT kelis kartus 
reikalavo sovietų kariuomenės atitrauki
mo.

— Iranas liepė išsikraustyti iš Tehera
no sovietų Tasso korespondentui O. Zu>- 
inkųi.

— Londono Heathrow aerodrome įtai
sytas ėksperimenltinis kompiuteris, kuris 
tikrins atvykstančiųjų pasus. Amerikiečių 
pasai tikrinimui yra pritaikyti, bet britų 
koLkas dar ne.

—Budapešte milicija uždarė vengrų di
sidentinės spaudos centrą, kuris buvo ar
chitekto L. Rajko bute. K ten vengrai gau 
davo spaudą, kurią viešai platinti drau
džiama. Patalpoje buvusius 4 asmenis su
ėmė, bet vėliau paleido.

-e- Sovietai paskelbė, kad Leningrado 
gyvulių tyrimo institute bandymų tūboje 
išaugintas veršis.

— Naujoje orbitinio lėktuvo „Challen
ger“ bandomasis skridimas iš Cape Cana
veral, JAV, atidėtas vasario mėn. pabai
gai/

■ — Prieš dvejus metus Kinijos Vyr. teis
mas nubaudė Mao Tsetungo našlę mirties 
bausme, bet egzekucijos vykdymas buvo 
atidėtas 2 metams. Dabar teismas tą bausį. 
mę pakeitė kalėjimu iki gyvos galvos.

— Britų komunistinė spauda puolė len
kus pabėgėlius, kurie emigruoja į Pietų 
Afriką. Esą, jie pritaria rasinei segrega
cijai.,

—* 'Turkijos karinė valdžia laikinai už
darė 'du Istanbulo laikraščius: vienas yra 
kairiojo sparno, o kitas — Islamo funda
mentalistų.

Sausio 27 d. Europos Taryba svarstė 
žmogaus teisių klausimą ir demokratinį 
progresą Turkijoje.

— Britų didžiausia futbolo lažybų fir
ma : Littlewoods Pools“ švenčia savo 60 
metų sukaktį. 1923 metais pirmoji premi
ja buvo 2 svarai ir 12 šilingų.

— rjaponai praneša, jog sovietai stipri
na savo karo laivyną Ramiajame vande
nyne, o Ochotsko jūrą nori perimti visiš
kom kontrolėm

—r'Pietų Afrikos karo laivyno bazės 
aukštas pareigūnas D. Gerhardt ir jo žmo 
na suimti už šnipinėjimą sovietams.

— Jugoslavų ministeris Smole pareiškė, 
kad krašto vyriausybė nenori prašyti sko
lų atmokėjimo pratęsimo, nes tai tik pa
sunkintų problemą. Šiais metais jie žada 
atmokėti 4.5 milijardus dolerių (skola 
siekia apie 20). v

— Lenkijos Kom. partijos politbluro na
rys T. Porebski tvirtina, kad karinis sto
vis gali būti panaikinta šių metų vidury. 
Jisipandgė gandus, jog Popiežiaus vizitas, 
numatytas birželio 18 d., gali neįvykti. 
Esą, aficialus pakvietimas atvykti bus pa
siųstas kovo mėn.

■e- Garsusis chirurgas Barnard, kuris 
pirmasis atliko širdies persodinimo ope
raciją, dėl pirštų artrito baigė savo prak
tiką.

— Sovietų Tassas pranešė, kad kalė 
„Vesna“ 4 metus ieškojo savo savininko 
ir, po daugiau kaip 1.500 kilometrų kelio
nė? po Rusiją, pagaliau susirado.

— 1982 metais Ispanijoj lankėsi 42 mili
jonai užsieniečių: 10.8 mil. prancūzų, 4.8 
mil. britų, 4.7 mil. vokiečių ir kitų.

— Graikijos parlamentas priėmė šeimos 
įstatymo reformas: palengvinamos skyry
bos, panaikinama nelegaliai gimusiųjų 
diskriminacija ir sustabdomi kraičiai.

— 1981 m. valgomojo aliejaus skandalo 
pasėkoj, Ispanijoj apsinuodijo apie 20.000 
žmonių. Keli šimtai mirė, o daugelis dar 
iki šiol nepasveiko. Dabar nukentėjusieji 
galutinai susitarė su valdžia dėl tolimesnės 
pagalbos.

— Norvegija uždraudė šią žiemą jaunik 
Irų ruonių medžiokles.

— Popiežius Jonas Paulius pasirašė nau 
jus Bažnyčios įstatymus, kuriuose yna pa- 
ragrąfas, draudžiąš kunigams ir vienuo
lėms aktyviai veikti profsąjungose.

— Sovietų Mokslo akademija apdovano
jo britų chemijos profesorę D. Hodgkin 
Lomonosovo aukso medaliu.

— Irako min. pirm, pavaduotojas, krikš
čionis T. Asis, paskirtas Užs. reik, minis- 
teriu. 1

— Ispanijos Užs. reik, ministeris More
nas nesutinka pradėti pasitarimų Gibral
taro reikalu, jeigu priklausomybės'klausi
mas nebus keliamas.

— Kenijoj apie 900 karių, kurie prisidė
jo prie bandymo nuversti valdžią, nubaus, 
ti kalėjimo bausmėm iki 25 metų, o 7 nu
teisti mirti.

1
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SPAUDOS VETERANAS
90 METŲ AMŽIAUS SULAUKĘS JACKUS SONDA

Sausio 15 d. So. Bostono lietuvių pilie
čių d-jos salėje buvo iškimingai paminėta 
seno lietuviškos spaudos darbuotojo ir vi 
suomeninės bei politinės veiklos veterano 
JACKAUS SONDOS 90 metų amžiaus su
kaktis. Minėjimą surengė specialus inicia
torių komitetas, kurio branduolį sudarė 
A. Lileikis, E. Cibas ir Ant. Gustaitis. Į 
šį nepaprastą renginį net per sniego aud
rą atsilankė daug šio nusipelniusio spau
dos darbuotojo draugų ir gerbėjų, nes 
Jackus Sonda, nuo 1953 metų čia redaguo
damas „Keleivį", pasidarė šios lietuvių 
gyvenvietės beveik „garbės nariu“.

Apie jubiliatą pagrindinę paskaitą, pava 
dintą „Tas, kurio širdis 90 metų plakė 
mūsų naudai“, skaitė rašytojas Antanas 
Gustaitis, vaizdingai apžvelgdamas ilgą 
ir turiningą šio nepaprastai judraus ir iš
tvermingo žemaičio gyvenimą.

Ak, ir ko tiktai šis garbingas sukaktu
vininkas nėra veikęs! Nuo 1910 m. pirmo
sios Šiauliuose įvykusio vaidinimo recen
zijos, Jackus Sonda yra rašęs „Lietuvos 
ūkininke“. „Aušrinėje", „Lietuvos žinio
se“, .Petrapily leistoje „Naujoj Lietuvoj“, 
,,Sietyne“, „Socialdemokrate“, „Šiaulių 
naujienose, „Savivaldybėje“, Sveikatoj ir 
darbe“, Savivaldybių balse“, o Amerikoje 
gyvendamas — „Naujienose“, ,,Darbe“, 
„Keleivyje“. Jis darbavosi ir kai kurių 
laikraščių redakcijose, o nuo 1953 m. iki 
galo redagavo „Keleivį“. Be to, nuo 19'10 
m. jis yra veikęs Kauno moksleivių kuo
pelėje, Vilniuje aušriečiuose, Petrapily 
kurį laiką buvęs Lietuvių studentų d-jos 
pirmininkas. Halės universitete vadovavo 
ten studijavusiam lietuvių būreliui, (nuo 
1925 m. šešerius metus ‘buvo daug kultū
rinių ir kitų įstaigų sukūręs Šiaulių mies
to burmistras, dalyvavo švietimo d-jos 
Kraštotyros, Rotary klubo ir daugelio ki
tų organizacijų vadovybėse. JAV-se atsto
vavo socialdemokratų partijai Vlike, bu
vo Alto skyriaus pirmininkas. Darbininkų 
d-jos sekretorius ir kt.

Prelegentas Ant. Gustaitis, suminėda
mas gausybę šių ir Kitų faktų, ypač pa
brėžė Jackaus Sondos toleranciją žurna
listiniame ir visuomeniniame darbe, jo 
principingumą ir ištvermę Lietuvos lais
vės fronte, siūlydamas ir kitiems pavyz
džiu šį,,90 karatų žemaitį“. Į jo sukaktį 
pagarbiai atkreipė dėmesį visų čionykščių 
lietuviškų veiksnių vadovybės, Dipomati- 
nė tarnyba ir lietuviškų laikraščių redak
toriai, o ta proga sveikinimą atsiuntė net 
ir pats JAV prezidentas Ronaldas Reaga- 
nas, kuriame rašoma:

Dear Mr. Sonda:
Nancy and I send our heartfelt congra
tulations on your birthday. In a life
time marked by significant contribu
tions to the freedoms we cherish and 
to the Lithuanian community in Ameri
ca, we hope that January 15 stands out 
as a day warmed by fond memories and 
happiness.
Happy Birthday, and God bless and 
keep you through the years to come. 
Lietuvos atstovas dr. Stasys A. Bačkis 

savo sveikinime prisimena J. Sondos veik 
lą Lietuvos labui nepriklausomybės me
tais ir mūsų tautos sutemų dienomis ir 
pažymi, kad tik Lietuvos laisvės Ir gero
vės idealai buvo jo kelrodžiu politiniame, 
visuomeniniame ir redaktoriaus darbe.

Panašiai jubiliato ilgo amžiaus veiklą 
sveikinimuose vertina ir Lietuvos generali

F Neveravičius

KILPA
Romano fragmentas

Gražina prabėgomis pažvelgė į Garėną ir įspy
rusi staiga patamsėjusių akių žvilgsnį į tardytoją, 
pasakė:

— Garėnas netraukė manęs į jokią organizaci
ją-

— Ne? — nusijuokė tardytojas.
— Ne.

Jis atsikėlė iš savo vietos, apėjo aplink stalą, laiky
damas rankas užpakaly, ir priėjo glaudžiai prie jos 
Staigiu rankos mostu jis smogė jai laikomu už 
vamzdžio „Naganu“, per šlaunį.

— Na kaip? — mykė jis.
— Ne!
Naujas smūgis į šlaunį.
— Ne!

Vienas enkavedistų tyliai, kaip katė prišoko 
prie jos ir plokščiu delnu ėmė mušti per Skruostus.

— Ne! Ne! — dabar jau šaukė ji, užsidengusi 
veidą delnais.

Anas griebė ją už plaukų, atvertė jos galvą ir 
nustūmė jos rankas. Kitas prišokęs ėmė vėl tvoti 
per skruostus.

— Ne! Ne! Ne! — isteriškas jos šauksmas, vė
rė Garėno ausis, plėšė smegenis.

Jis buvo jau ant ribos. Ne ne, jis negali leisti 
ją taip kankinti. Turi tuojau, tuštuojau prisipažinti. 
Vakar jis nesamprotavo ir nesigilino į baisųjį vyks
mą. Tejautė širdimi, kad Gražina kenčia dėl jo, 
kad jį nori išgelbėti, išsaugoti. Ir tik vėliau, ilgo

nis konsulas Anicetas Simutis, Vliko pir
mininkas dr. Kazys Bobelis, JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, Lietuvos žurna
listų sąjungos centro valdyba laikraščiai 
„Pasaulio Lietuvis“, .Dirva“ ir jos leidėja 
„Vilties“ draugija, ,,Naujienos“, „Vieny
bė“ ir kiti. Be to, buvo gauta daugybė pa
skirų asmenų sveikinimai, kurių ištisinis 
skaitymas būtų užtrukęs kelias valandas. 
Tarp jų atsiųsta telegrama i'š Lietuvos, 
Australijos, Anglijos ir kitų kraštų.

Vliko, socialdemokratų partijos ir kitų 
politinių sambūrių sveikinimus žodžiu 
perteikė specialiai atvykęs iš New Yorko 
Vliko atstovas inž. Jurgis Valaitis, Lietu
vių Bendruomenės ir New Yorko organi
zacijų vardu kalbėjo dr: Algirdas Budrec- 
kis o čikagoškių — svečias Mykolas Pra
nevičius, Alto — inž. Aleksandras Čapli
kas, Lietuvių moterų federacijos — jos 
skyriaus pirmininkė Elena Vasyliūnienė. 
Adv. Zuzana šalnienė, Tautinių šokių 
sambūrio vedėja Ona Ivaškiienė ir Skautų 
sąjungos taryba sukaktuvininkui įteikė po 
dovaną, o visi pagerbimo dalyviai — gražų 
adresą šio įvykio atminimui.

Programai vadovavo Bostono aukšt. li
tuanistinės-m-los Tėvų komiteto pirminin
kė ir Etnografinio ansamblio vedėja Gitą 
Kupčinskienė, o ansamblio nariai jubilia
tui sudainavo būdingą liaudies dainelę ir 
sol. Stasys Liepas padeklamavo savo 
„odę". Sukaktis, kaip ir visada, dar buvo 
paįvairinta ,,Ilgiausiais metais“, šampano 
taurėmis ir kitomis moterų surengtomis 
vaišėmis.

Nors lietuvių išeivijai dažnai prikišama 
ideologinis susiskaldymas, partinės riete
nos, vien materalinės naudos troškulys ir 
jaunosios kartos nutautimas, bet šis įvai
riu generacijų ir pažiūrų atstovų Jackaus 
Sondos sutartinis pagerbimas, regis liu
dija, kad kartais ir visų tautiečių veiklos 
ir nuomonės gali sutapti. Juk šį 90 metų 
amžiaus idealistą ir nuosaikų patriotinį so 
cialdemokratą čia lygiai įvertino ir tauti
ninkai, ir krikščionys demokratai, ir libe
ralai bei kitų krypčių išeiviai. Na, gal ir 
dėl to, kad jis anot prelegento Ant. Gus
taičio, „nebuvo įkyrus nuogos propagan
dos skelbėjas ir kitaminčių keikūnas, o 
visada — kultūringo dialogo partneris, 
paslaugus visokeriopai lietuviškai veiklai, 
ndį'krisdavęs į desperaciją ir... nepasidžio
vinęs po pagalve net stambesnės dolerių 
sumelės juodai valandai“. (J,K.)

PASIRUOŠIMAS PLB VI SEIMUI
— PLB VI Seimo komitetas yna suda

ręs penkias komisijas, kurios rūpinasi pa
ruošti Seime svarstytinus klausimus. Ko
misijų pirmininkai yra: Mykolas Drunga 
— Švietimo, dr. Kęstutis Keblys — Kul
tūros, Algimantas Gureckas — Politinės, 
Kęstutis Sušinskas — Jaunimo ir Juozas 
Gaila — Organizacijos — Lėšų. PLB VI 
Seimas posėdžiaus birželio 27-30 d.d. Jau
nimo centre Čikagoje, II-jų PLD metu.

— Birutė Jasaitienė, pakviesta PLB VI- 
jo Seimo komiteto, rūpinasi Lietuvių Bend 
ruomenės vaizdais eksponuotų darbų pa
roda. Ši paroda bus Čikagoje, Jaunimo 
centro, PLB Seimo metu.

Atsiusta paminėti
BRIDGES, Nr. 9, 1982 m. lapkritis. Ame

rikos lietuvių biuletenis anglų kalba. Red. 
dr. Stasys Goštautas, Brooklyn, USA.

mis svarstymų valandomis jis klausė, kodėl ir ste
bėjosi, iš kur toje merginoje buvo tiek drąsos ir už
sispyrimo. Jau buvo beišsižiojąs ištarti prisipažini
mą, kai anie liovėsi ją kankinę.

Ji užsikniaubė stalą ir, pasidėjusi galvą ant 
rankų, kūkčiodama verkė. Jos sulysę pečiai, pro 
suknelę išsišovę petikauliai trūkčiojo ir mėšlungiš
kai traukėsi.

— Na, o jūs — dabar vėl į Garėną kreipėsi 
tardytojas.

Garėnas tylėjo.
— Metas baigti tą komediją, — sumurmėjo 

tardytojas sėsdamas atgal į savo kėdę.
Jis paspaudė mygtuką.
Durys bematant atsidarė ir sargybinis įvedė 

Atkočiūną:
Jo tardytojas nekvietė sėstis. Kreipėsi į jį per 

vertėją:
— Na, pilieti Atkočiūnai, štai juodu neprisi

pažįsta, — tarė rodydamas pirštu Gražiną ir Garė
ną.

— Papasakokite jiems, kaip visa tai buvo 
Tai išgirdusi Gražiną pakėlė galvą ir sužiuro 

į sužadėtinį.Judviejų žvilgsniai akimirksniu susitiko 
ir išsiskyrė.

Jos veidas dabar buvo pasibaisėtinas Mėly
nai raudonas. Iš nosies varvėjo kraujas, pamušta 
akis buvo lyg pasityčiojamai primerkta. Ji buvo 
sunkiai beatpažįstama.

Tačiau Atkočiūnas ją pažino.
— Gražina... — sušnibždėjo jis išbalęs.
— Na, pradėkit, — spyrė jį tardytojas. 
Atkočiūnas tik dabar pamatė Garėną.
— Prisipažinkite, Baly, Gražina... Jie ir šiaip 

viską žino.

ANAPUS
VLIKO SEIMAS

Pasibaigus vasarai — atostogų metui, 
vėl prasidėjo lietuviškų organizacijų gy
vesnė veikla.

Štai, 1982 m. lapkričio mėn. 6-7 dieno
mis Los Angeles mieste, Califomijos 
valstijoje, Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas sušaukė seimą.

Seimui surengti buvo iš ten gyvenančių 
lietuvių — organizacijų veikėjų sudarytas 
komitetas, kuriam vadovavo Antanas Ma
žeika.

Vlikas yra politinis veiksnys jį sudaro 
politinių -organizacijų atstovai, sudaryda
mi Vliko Tarybą, iš kiekvienos organizaci 
jos po 3 atstovus. Jie renka Vliko valdy
bos pirmininką, pastarasis sudaro valdy
bą. O valdybą patvirtina Taryba. Žinoma, 
Vliko tarybos ir valdybo nariai turi gerai 
nusimanyti politikoje, nes jie sprendžia 
Lietuvos reikalus visame laisvajame pa
saulyje. Ar tie vadinami Vliko ■politikai, 
turi žinių apie politiką, čia nesiimu spręs
ti. Praktiškame gyvenime, kai kurių or
ganizacijų veiklos visai nesigirdi.

Vlikas sudarytas ir seime dalyvavo at
stovai iš 15 politinių organizacijų:

1) Lietuvos Atgimimo Sąjūdis — Algis 
Gustaitis (vieton Kazio Oželio), Vytautas 
Jokūbaitis ir Enrikas Dirkis.

2) Lietuvos Darbo Federacija — Kazys 
Karuža, Vincas Kazlauskas ir Bronius 
Stančikas.

3) Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
junga — Feliksas Palubinskas, Vladas Šo- 
1 tunas ir Leonas Tomkus.

4) Lietuvių Krikščionių Darbininkų Są
junga — Kazys Šakys, Arnoldas Kungys 
ii Antanas Mažeika.

.5) Lietuvos Fronto Bičiuliai — Algis 
Raulinaitis, Edmundas Abbas ir dr. Zig
mas Brinlkis.

6) Lietuvių Tautinis Sąjūdis — Teodo
ras Blisntrubas, Vaclovas Mažeika ir Jo
nas Mockus.

7) Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjūdis — 
Jonas Jurkūnas, Aleksas Kiršonis ir Vy
tautas Aleksandriūnas.

8) Lietuvos Socialdemokratų Partijos 
Delegatūra Užsienyje — Mykolas Pranevi
čius, Kosta Burba ir Jurgis Valaitis.

9) Lietuvių Vienybės Sąjūdis — Juozas 
Pažemėnas, Juozas Andrius ir Antanas 
Skirius.

10) Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Są 
junga — Alena Devenienė - Grigaitienė, 
Kęstutis Grigaitis ir Jonas Kutra.

11.) Lietuvos Rezistencinė Santarvė — 
Bronys Raila, Bronius Bieliukas ir D. Rai
lienė (vieton neatvykusi© Mykolo Drun- 
gos).

12) Lietuvos Ūkininkų Partijos atsto
vybė Užsienyje — dr. Domas Krivickas, 
Gražina Krivickienė (neatvyko Vytautas 
Banelis ir Stasys Žadeikis).

13) Lietuvos ūkininkų sąjunga— Juozas 
Giedraitis, Jonas Činga ir Vytautas Kulpa.

14) Mažosios Lietuvos Rezistencinis Są
jūdis — dr. Jonas Stikliorius, Vladas Ba
rkūnas ir Algirdas Glažė.

15) Rytų Lietuvos Rezistencijos Sąjūdis 
— Kęstutis Dirkis ir Gražina Sirutienė.

Seime turėjo dalyvauti 45 VLIKo tary
bos nariai, bet dalyvavo 43. O iš jų 23 vie
tiniai, gyveną Los Angelos mieste.

Be šių išvardintų atstovų — Tarybos 
narių, seime dar dalyvavo: Vliko valdy
bos pirm. dr. Kazys Bobelis, jo pavad. dr. 
Domas Krivickas, nariai dr. Kastas Jur- 
gėla, Margarita Samatienė, Vytautas Jo-

ATLANTO
kuibaitis, dr. Jonas Stikliorius, Tautos Fon 
do atstovai pirm. Juozas Giedraitis ir An
tanas Firavičius.

Seimui pirmininkavo Jurgis Valaitis, 
Jonas Jurkūnas, Vaclovas Mažeika, sek
retoriavo dr. Jonas Stikliorius. Mykolas 
Pranevičius.

Mandatų komisija: pirm. Algis Gustai
tis, Jonas Mockus, Margarita Samatienė 
ir Kazys Šakys.

Rezoliucijų — nutarimų komisija: pirm, 
dr. Domas Krivickas. Jam pagelbėjo 15 
Vliko tarybos nariai — atstovai, seime da
lyvavę.

Seimo dalyvius telegrama pasveikino 
JAV prezidentas Ronald Reagan.

Jis pasveikino visus susirinkusius 
„...who will be attending the Annual Con
vention of the Supreme Committee for 
the Liberation of Lithuania this weekend."

Toliau pakartojo, kad JAV nepripažįs
ta Lietuvos, Latvijos ir Estijos priversti
ną Sovietų Sąjungon prisijungimą.

Telegramą užbaigia ,,Nancy (preziden
to žmonos vardas) joins me in offering our 
prayers that the people of Lithuania, like 
all those who live under tyranny, will one 
day be free."

Taipgi seimo dalyvius svekino Lietu
vos diplomatai, vyskupai, organizacijos ir 
pavieni tautiečiai.

Apie Vliko veiklą, panešė Vliko Tary
bos pinm. Vladas šoliūnas Valdybos pirm, 
dr. Kazys Bobelis, nariai dr. Domas Kri
vickas, dr. Kostas Jurgėla, Sytautas Jo
kūbaitis, JAV Tautos Fondo pirm. Juozas 
Giedraitis, Canados Tautos Fondo pirm. 
Antanas Firavičius.

Vliko pirm. dr. Kazio Bobelio praneši
mas buvo ilgiausias, nes lietė visas pasau
lio valstybes, kame Vlikas turi savo atsto
vybes ar Tautos Fondo įgaliotinius. Jis 
priminė dalyviams, kad Vlikas vadovau
jasi 1979 m. paskelbta Vliko deklaracija, 
kurioje pasakyta: „Lietuvių tautos įgalio
tas ir viso pasaulio lietuvių remiamas Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
su nauja energija ir pasiryžimu tęs kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvių ko
va už tautos laisvę ir savą valstybę nesi
keičia. Ji yra nuolatinė, besąlyginė ir ve
danti 'į pergalę“.

Ši Vliko deklaracija, dr. Kazio Bobelio 
vadovaujamos valdybos siekis — šūkis.

Šiuo metu Vliko valdyboje yra pirm, 
dr. Kazys Bobelis, pavad. dr. Domas Kri- 
ivckais, sekr. dr. Jonas Stikliorius, ižd. dr. 
Elena Armonienė (kartu ir teisės patarė
ja), vicepirm. politiniams reikalams dr. 
Kostas Jungėla vicepirm. anglų kalba in
formacijos reikalams dr. Jokūbas Stukas, 
vicepirm. tarporganizaciniams reikalams 
Vytautas Jokūbaitis, vicepirm. žmogaus 
teisių reikalams Nijolė Vaitiekūnienė, na
rys Liūtas Grinius ir įstaigos vedėja Mar
garita Samatienė. (Vliko įstaiga — Wash
ington D.C.).

Surengtame šauname pokylyje, dalyva
vo per 200 svečių ir daugiausia jaunimo 
ir jaunesnioji karta. Tai tikrai geras pa
vyzdys ateičiai.

Jaunesnioji lietuvių karta yra labai pa
triotiško nusiteikimo Lietuvos atžvilgiu. 
Jų tikslas, kaip ir senesnio amžiaus lietu
vių, kovoti įvairiausiais būdais iki Lietu
va vėl bus išlaisvinta iš žiaurios okupaci
jos, tik jų išlaisvinimo metodai skirtingi.

Sekmadienį, iš puošnaus Ambassador 
Hotel pereita į lietuvių parapijos salę. 
Pirm, pradedant posėdžiauti, bažnyčioje 

— Niekšas! — šovė Garėnas.
Sulig tuo jo išspjautu žodžiu jis buvo pargriau

tas žemėn. Batuotos kojos jį spardė ir mindžiojo, 
kur papuolė. Bato smūgis į veidą, į šoną, į pilvą, į 
tarpkojį. Skaudama pūslė neatlaikė, pasileido. 
Kraujas užplūdo burną, kurioje vartaliojosi keli 
dantys. Pasibaisėtinas skausmas vėrė visą kūną. Jis 
girdėjo Gražiną isteriškai šaukiant. Gana! Viskas 
nuėjo niekais. Prisipažins. Spjovė kraujų ir danti
mis. Įtraukė kvapą šaukti, sakyti, kad prisipažįsta. 
Išgirdo balsą:

— Zdoch by skorej, sobaka, pošli by s Lien- 
koj paūžinat! (Kad greičiau nustiptų šuo, eitume 
su Liena pavakarieniauti!).

Dar keli spyriai į šonkaulius, į pilvą. Kvapo 
nebėra. Viskas susisuko ir išnyko nebūtyje.

Atsipeikėjo lovoj. Pravėręs akis, pamatė dide
lę, tankiai lovų nustatytą palatą: Visose lovose gu
lėjo žmonės.

Nepakenčiamai skaudėjo galvą. Su kiekvienu 
atsikvėpimu veriamai dūrė šoną. Pilvo apačia tvink
sėjo, lyg tvinkstąs skaudulys.

Garėnas užsimerkė ir paskendo skausmingoj, 
pusiau sąmoningoj būsenoj.

Ir tik vėliau, prižiūrėtojui atnešus putros, jis 
paklausė: ,

— Kas čia per vieta?
— Lukiškių, kalėjimo ligoninė.
Du įlaužti šonkauliai ir sužalotas kelio sąnarys 

gijo ilgai. Pasaulį gaubė gegužės dangus, kai Garė- 
nui teko jį pamatyti, besikeliant iš ligoninės į kalė
jimo bendrąją kamerą.

Netrukus jam buvo įteiktas N.K.V.D. teismo 
mirties sprendimas.

(Pabaiga)

prel. Jonas Kučingis atnašavo šv. mišias. 
Bažnyčioje ir salėje dar diskutavo ne
baigtus darbotvarkės punktus ir pateiktas 
rezoliucijas — nutarimus. Juos perskaitė, 
rezoliucijų — nutarimų pirm. dr. Domas 
Krivickis. Juos priėmė greitai, ne.s paruo
šė Tarybos 15 nariai, po vieną iš Viką su
darančių organizacijų.

Atskira rezoliucija — nutarimu padė
kota JAV prezidentui už sveikinimą ir nu
sistatymą nepripažinti Lietuvos prijungi
mo į Sovietų Sąjungą.

Tarybos nariai — sėimo dalyviai pasi
rodo, kad dar nėra daug patyrę politikai. 
Jiems neatėjo mintin, kad reiktų priimti 
dar vieną nutarimą, ne saviesiems, o lies
tų Vyriausio Lietuvos įSa'isvinimo Komi
teto seimo kaip ir atsišaukimą į viso pa
saulio valstybes. Nurodant kad Lietuva 
buvo laisva nepriklausoma valstybė ir net 
Tautų Sąjungos narys, bet dabar Sovietų 
Sąjungos okupuota ir lietuvių tauta žiau
riai naikinama. O Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas, lietuvių tautos var
du prašytų pagalbos, lietuvių tautai išsi
vaduoti iš okupacijos ir kad ji vėl turėtų 
savo valstybės suverenitetą.

Vilko seimas suorganizuotas gerai; pra
vestas puikiai, dalyvių skaičius didelis. 
Vienu žodžiu rengėjai ir dalyviai labai pa
tenkinti. Patenkinta ir lietuvių visuomenė.

Seimą uždarė Vliko valdybos pirm. dr. 
Kazys Bobelis, visiems sugiedojus Lietu
vos himną. Andrius Laukaitis

Sn livtnriah 
Įfasaulyį*

LAIŠKAS ŠV. TĖVUI
PLB pirmininkas inž. Vvt. Kamantas 

pasiuntė Šv. Tėvui laišką, kuriame prašo, 
kad Vilniaus arkivyskupija būtų įjungta 
į Lietuvos bažnytinę provinciją ir padary
ta metropoline arkivyskupija.

ĮŽYMUS numizmatikas
Long Island vietovėje, prie New Yorko, 

gyvena bene žymiausias lietuvis numizma
tikas. Tai senesnės emigracijos lietuvis 
Vincas Alionis. Jis renka netik Lietuvos 
pinigus bei medalius, bet Ir kitų kraštų. 
Turi daug knygų, kurių išmoko kaip rei
kia rinkinius tvarkyti.

Jis turi pilną rinkinį neprikl. Lietuvos 
pinigų ir Gedimino ordino visas klases. 
Kiti Lietuvos pinigai siekia Vytauto lai
kus.

VAIKŲ (NAMELIAI ČIKAGOJE
Kriaučeliūnų vardo Vaikų nameliuose, 

Čikagoje, veikia lietuviškas darželis, ku
ris yra vedamas Montessori sistema. Visas 
mokymas ir užsiėmimai vyksta lietuvių 
kalba.

Šiais metais nameliuose mokosi 28 vai
kučiai nuo 3 iki 5 metų amžiaus. Nameliai 
veikia jau 20 metų. Sukakčiai atžymėti 
vasario 25 d. Jaunimo centro kavinėje 
ruošiamas pokylis, į kurį kviečiami „abi
turientai“ ir jų tėvai.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 93

Turime dvi angliškas monetas, kurių su 
ma yra 55 penai. Viena jų nėra 50 penų 
moneta. Kokios vertės monetos sudaro tą 
sumą? (Anglų pinigai turi 1/2, 1, 2; 5, 10, 
20 ir 50 penų monetas).

Atsakymas Nr. 92
Aldona — kasininkė, gyvena su seserim - 

ir į darbą atvažiuoja autobusu.
Birutė — mašininkė, vedusi, į darbą ei- 

ra pėsčia.
Kristina — sekretorė, gyvena vieną ir . 

atvažiuoja savo automobiliu.

•Rinkimai Bulgarijoj.
Balsuotojai gauna užklijuotus vokus, 

kuriuos turi įmesti į urną.
Vienas pilietis, gavęs voką, plėšia kamr 

pą ir bando išimti balsavimo kortelę.
— Ką tu ten darai?! — šaukia vienas 

pareigūnų.
■■— Noriu pasižiūrėti, už ką balsuoju; — ! 

aiškina žmogus.
— Ar dar iki šiol nežinojai, kad rinki- į 

mai mūsų šaly yra laisvi? — paėmęs vo- s 
ką, įmeta jį į dėžę pareigūnas.

• ••
Du sovietų karo strategai sprendžia | 

Amerikos užėmimo klausimą.
— Mano manymu, — saiko vienas, — jei- f 

gu mes pagaminsimi 10 mažyčių laibai stlp. ; 
rių branduolinių bombų ir, sudėję į laga
minus, slaptai nuvešim į Vašingtoną, tai į 
Reaganas turės iškelti baltą vėliavą.

— Skamba gerai, — pritaria kitas. — . 
mes galim pagaminti ir 100 tokių taikos f 
bombelių bet iš kur gausim tiek lagami
nų?

Dėdė Kolia atvyksta atostogų ‘į Maskvą, 
Užeina pas brolį Smirnovą. Namuose ran
da tik vieną dukrelę Niną.

— Kur papa? — klausia.
— Papa išvykęs į Leningradą. Už poros 

valandų turėtų grįžti, — sako mergaitė. K
— O kur tavo brolis?
— Vanka Sibire leidžia sputnfkus. Va

kare bus namuose.
— Na, o kur mama?
— Mama greit negrįš. Ji tik šįryt ėžė- 

mė vietą čekoslovakiškų batų eilutėje, —"g 
paaiškina Nina.
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Zollikcne, netoli Zuericho, leidžiamas 
žurnalas „Glaube in der Zweiten Welt“ 
paskelbė Dr. Alberto Geručio straipsnį 
apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos“ 10 metų sukaktį. Straipsnio antraštė: 
,,10 metų „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikai. — Jubiliejus be iškilmių“. 
Straipsnio vertimas skamba taip:

„Lietuvos pogrindžio spauda galėjo pa
minėti retą jubiliejų. Prieš 10 metų, 1972 
m. kovo 19 d., išėjo „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ uirmasis numeris. 
„Kronika“ tebeleidžiama bei tebeplatina- 
ma dar ir šiandien.

Jubiliejinis, 51.-muoju skaičiumi atžymė 
tasis numeris pasiekė kaip paprastai va
karus gana pavėluotai. Vidutiniškai per 
10 metų kasmet išeina po 5 numerius. Pa
skutiniaisiais laikais leidinys spausdintas 
rašomąja mašinėle ant popieriaus A 4 
formato. Rašoma mašinėle yra praktiš
kai vienintele multiiplikavimo priemone. 
Glaudžiai surašytų leidinių puslapių skai
čius svyruoja tarp 20 ir 50. Jau per pir
muosius savo gyvavimo trejus metus (iš 
viso 1'3 numerių) leidinys išleido 550 teks 
to puslapių.

Ko siekia giliame pogrindyje pasislėpę 
..Kronikos“ leidėjai? Apie ką jie rašo sa
vo leidinyje? Jubiliejiniame 1982 m. kovo 
19 d. numeryje pati redakcija paaiškina, 
kaip atsirado mintis leisti slaptą leidinį. 
Ta proga redakcija glaustai atpasakojo 
Bažnyčios kančių kelią, kai karo paskuti
nėje stadijoje Lietuva buvo okupuota.

1946 m. uždarytos kunigų seminarijos 
Vilniuje, Telšiuos ir Vilkaviškyje (pasili
ko vienintelė seminarija Kaune), vysku
pai T. Matulionis ir V. Borisevičius su
imti. 1947 m. sekė Vilniaus arkivyskupo 
M. Reinio (mirė 1953 m. liūdnai pagarsė
jusiame Vladimiro kalėjime) ir Telšių 
auksiliarinio vyskupo P. Ramanausko 
areštai. Saugumo organai tuo pat metu 
vykdė masinius kunigų suėmimus. Treč
dalis kunigų deportuota į GULAGą, vys
kupas Borisevičius nužudytas. Tuo pat lai 
ku įstaigos išleido įsakymą, kuriuo kuni
gams uždrausta dėstyti vaikams tikybą. 
Tomis priemonėmis valdžia Stalino laikais 
siekė visiškai užgniaužti tikinčiųjų tauti
nį ir religini gyvenimą.

Nedaug geriau sekėsi Bažnyčiai ir tikin 
tiems Chruščiovo laikais. Vienuolika kuni 
gų ištremta į Sibirą, vyskupui Sladkevi
čiui 1959 m. paskirtas priverstinas apsigy
venimas provincijoje. Tolkio pat likimo 
1961 m. susilaukė vyskupas J. Steponavi
čius. 1961 m. įstaigos įsakė uždaryti nau
jai pastatytąją bažnyčią Klaipėdoje; ji 
panaudota jos paskirčiai svetimiems tiks
lams, o jos statytojai nubausti. Už men
kiausią apsilenkimą kunigams galėjo būti 
uždrausta eiti pareigas. KGB darė spau
dimą vienintelės kunigų seminarijos auk 
lėtiniams ir bandė verbuoti klierikus sa
vo agentais.

Bet ir tokiomis apgailėtinomis sąlygo
mis tikintieji ir dvasiškiai nesidavė visiš
kai nutildomi. Pati „Kronika“ apibūdino 
1964-65 metus kaip „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios atgimimo“ pradžią. Kunigai 
ėmė tartis, kaip reikėtų pradėti priešintis 
įstaigų savivalei. Atskiri kunigai siuntė 
valdžios įstaigoms raštus, kuriais jie pa
kėlė balsą prieš tikinčiųjų diskriminaciją. 
1968 m. gruodžio 31 d. 63 Vilkaviškio vys
kupijos kunigai pasirašė peticiją, kuria 
jie atkreipė dėmesį į keblią kunigų prie
auglio reikalą. Vienintelė kunigų semina
rija galinti per metus paruošti tiktai 5-6 
naujus kunigus, tuo tarpu kai kasmet 
mirštą vidutiniškai 30 kunigų. Priimant 
kandidatus į seminariją lemianti ne jos 
vadovybė, o ateistinės valstybės paskirta
sis įgaliotinis tikybiniams reikalams.

Nepaisydami represijų, kurių įstaigos 
ėmėsi prieš peticijų teikėjus, protestai 
prieš valdžios savivalę ir prieš valstybės 
bei partijos varomą ateistinę propagandą 
gausėjo. 1972 m. vasario 7 d. ‘įvyko sovie
tų sąlygomis vienkartinis įvykis: UNO pa 
siųstoji peticija prieš bažnyčios persekio
jimą surinko daugiau kaip 17.000 parašų! 
Šis dėmesio vertas rekordas betgi jau 
1979 metais pralenktas, kai valstybės ir 
partijos Šefui Brežnevui įteikta peticija 
su 143,869 parašais. Peticijoje reikalauta 
vėl leisti veikti Klaipėdos uostamiesčio 
bažnyčiai, pastatytai po antrojo pasaulinio 
karo, atitinkamoms įstaigoms leidus, bet 
vėliau vis dėlto uždraustai naudoti tikybi
niams reikalams. Net ir laisvajame pa
saulyje peticija su 140.000 parašų būtų 
susilaukusi tinkamo dėmesio. Sovietinio 
gyvenimo sąlygomis tokio rekordo dar nie 
kur nepasiekta.

Vis daugiau kunigų ėmė nepaisyti drau
dimo dėstyti vaikams tikybą. Ypač pagar
sėjo 1970-71 metais vykę procesai prieš 
kunigus A. Šeškevičių, J. Zdebskį ir P. 
Bubnį, iškelti dėl tikybos dėstymo. Minė
tieji kunigai buvo nuteisti.

Tuo metu vyko kunigų bei tikinčiųjų 
slapti pasitarimai. Juose aptartas klausi
mas, ar vertėtų įsteigti specialinį organą, 
per kurį būtų galima pastoviai kelti bal
są prieš persekiojimus. Pavyzdžiu paimti Į 
anuo metu Rusijoje skelbtieji disidentų 
„Savilaidos“ leidiniai. Paskutinį .postūmį I 
davė minėtos bylos prieš kunigus Šeškevi
čių, Zdebskį ir Bubnį. Todėl nebuvo pri
puolamas dalykas, kad 1972 m. kovo 19
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KRONIKOS JUBILIEJUS
DR. A. GERUČIO STRAIPSNIS ŠVEICAR ĮJOS ŽURNALE

d. išėjusioji „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika“ išsamiai rašė apie procesą prieš 
šiuos tris kunigus ir apie jų drąsų bei pa
veikų gynimąsi. Pirmą kartą iš „Kroni
kos“ pabirta, kad kaltinamieji pasidarė 
kaltintojais prieš esamą totalitarinį reži
mą. Kaltinamieji kaltino sovietinę valsty
bę, kad ji nepaiso savo pačios konstituci
jos bei savo įstatymų, kad tikintiesiems 
negalioja lygybė prieš įstatymus, kad sis
temingai ir grubiai pažeidžiamos elemen- 
tariškiausios žmogaus teisės, jų tikybos 
laisvė, ir t.t.

Galima įsivaizduoti, kad tokie kaltini
mai dėl valdančiųjų teisės pažeidimų 
„Kronikos" skaitytojams paliko gilų įspū
dį ir turėjo veikti revoliucionieriškai. Sa
vo apžvalgoje 10 metų gyvenimo sukak
ties .proga „Kronika“ didžiuodamosi nuro
dė, kad leidinys suvaidino lemiamą vaid
menį Lietuvos Katalikų Bažnyčios „atgi
mime“.

Leidinys stengiasi išlaikyti nuo pat pir 
mojo numerio dalykišką informacijas to
ną, be aistrų apie tikinčiųjų diskrimina
vimą. įstaigų ir partijos savivalę, apie 
praktikuojamą teisių nelygybę, teisės nuo 
statų nepaisymą ir panašias negeroves.

Jau pirmajame numeryje „Kronika“ pa 
skelbė apie savaime neįtikinlmą Marginiu 
tcų kunigo Orlicko atsitikimą. Kunigas im 
provizavo žaidimų aikštę, kur žaidė su pa 
augliais tinklinį. Užtat jis buvo nubaustas, 
ir iškeltas į kitą parapiją. Tame pat nume 
ryje atpasakotas Vilkaviškio, vidurinės 
mokyklos mokytojos O. Brilienės atsitiki
mas. Ji atleista Iš mokytojos vietos, nes 
lankiusi pamaldas vietinėje bažnyčioje. 
Nos Lietuvos aukščiausias teismas pripa
žino atleidimą iš pareigų nepagrįstu, bet 
miesto įstaigos neleido mokytojai dirbti 
net kaip gatvės šlavėjai.

„Kronika“ knibžda pasibaisėtinais atsi
tikimais, kasdien įvykstančiais Lenino ir 
jo sekėjų valstybėse.

Numeris po numerio „Kronika“ prane
ša, kad įstaigos ne tik neleidžia statyti 
naujų bažnyčių, bet taip pat trukdo esa
mąsias remontuoti; ji informuoja apie pa
kelių kryžių naikinimą (Lietuva vadinta 
„tūkstančio kryžių“ šalimi); kaip drau
džiamos bažnytinės procesijos dr kitokios 
viešos manifesttacijos; kaip pasamdyti 
triukšmadariai sukelia incidentus, dėl ku
rių kaltė primetama tukintiesiems ir jie 
nubaudžiami; kaip valdinė spauda ir kiti 
viešosios opinijos organai kursto prieis 
Bažnyčią ir jos tarnus, įskaitant vyskupus, 
niekina tikybą ir išjuokia tikinčiuosius: 
kaip įskundžiami tie bažnyčių lankytojai, 
kurie eina kurias nors viešas pareigas (o 
Sovietų Sąjungoje juk visi tiesiogiai ar 
netiesiogiai priklauso valstybės); kaip baž 
nyčių lankytojai diskriminuojami darbo
vietėse, prievarta perkęrami' kiton, blo
giau apmokamon vieton, o dažnai atlei
džiami iš darbo; kaip kunigai baudžiami 
už tai, kad lanko ligonius ir t.t.

Ypač įstaigos seka ne tik dvasiškius, bet 
ir pasauliečius, kurie dėsto tikybą. Reikia 
pastebėti, kad neretai pasitaiko, jos slaptų 
ordinų nariai, jų tarpe ypač moterys, pa
ruošia vaikus pirmajai išpažinčiai ir iš vi
so moko tikybos tiesų (Beje: Nijolė Sadū- 
naitė, 1975 m. nuteista trims metams dar
bo stovyklos Ir po to trims metams ištrė
mimo ir pagarsėjusi tadppat užsienyje sa
vo drąsia laikysena teismo salėje, yra vie
no slapto moterų ordino narė).

„Kronika“ pakartotinai nurodė, kad so 
vietų režimas, persekiodamas bažnyčią, 
pirmiausia siekia sutrukdyti, kad vaikai 
ir paaugliai būtų supažindinami su Baž
nyčia ir jos mokslu. Drausdamos dėstyti 
religiją vaikams, įstaigos to vyriausiai sie
kia. „Kronika“ skelbia kiekviename nume 
ryje, kaip skriaudžiami mokykloje tie mo
kiniai, kurie lanko bažnyčią, nešioja ap
link kaklą grandinėlę su kryžiumi, daly
vauja bažnytinėse procesijose, gieda baž
nytiniuose choruose ir t.t. Toji tema teikia 
„Kronikai daugiausia medžiagos. Net 
moksleiviai valandomis tardami valstybi
nio saugumo policijoje, iš jų reikalauja
ma, kad stebėtų ir pranešinėtų, su kuo su- 
sitikėja vietos kunigas, klausinėjama, ar 
jis nedalinąs „slaptų raštų“, ir panašiai.

Nors „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro 
■nika“ bevelk išimtinai užsiima reikalais, 
susietais su religiniu gyvenimu, bet ji ne
vengia ir kitų temų. „Kronikos“ 17-tasis 
numeris, išleistas 1975 metais, išsamiai 
nagrinėja sovietų mokyklinę politiką. Au
torius kreipia skaitytojų dėmesį į tai, kad 
visur ten, kur rusai apgyvendinami ne- 
rusiškų respublikų teritorijose, tuojau pat 
atidaromos mokyklos su rusų dėstomąja 
kalba. Tuo tarpu 170.000 lietuvių, gyve
nančių (pagal jų pačių norą, bet dažniau
sia prieš jų norą) pagal oficialinę statisti
ką gyvena už jų tėvynės ribų, neturi sa
vo tautinių mokyklų. Jų vaikai prievarta 
rusinami. Net kaimyninėje Rytų Prūsijo
je, vad. Kaliningrado srityje, kuri praei
tyje buvo gyvenama baltų tautų žmonių ir 
kur oficialinė statistika surado 25.000 lie
tuvių, nėra nei vienos lietuviškos mokyk
los.

Autorius nurodo į tai, kad lietuvių nau
jokai, paimti karo tarnybon, siunčiam! į 
atokiausias Sovietijos sritis ir ten rusina
mi. Su pagieža autorius pastebi, kad vad. 
„suvereninė“ Lietuva neturi net teisės lai

kyti savo politinius kalinius savame kraš
te...

Toliau straipsnyje išvedama: „Paauglių 
ir jaunimo tarpe didėja nusikalstamumas, 
gausėja pajaunikiai vaikai, plinta veneri
nės ligos, gausėja abortai, didėja šeimų 
skyrybos, — moralinis balansas tikrai 
liūdnas. Domėjimasis savo krašto praeiti
mi laikomas nusikaltimu, kraštotyrininkai 
akylai sekami, tardomi — lietuvis dvasi
niai dusinamas“.

Gali kilti klausimas, ai’ pogrindžio spau 
da pasiekia platesnius gyventojų sluoks
nius? Kiekviename „Kronikos“ numeryje 
skelbiama tokia pastaba: „Perskaitęs duok 
kitam“. Yra žinoma, kad daug „Kronikos“ 
skaitytojų rašomąja mašinėle nusirašo ke
liais egzemplioriais ir tuo prisideda prie 
jos platinimo. Rašomosios mašinėlės So
vietų Sąjungoje oficiališkal registruoja
mos. Tai seka iš teisminių procesų, pagal 
kuriuos prieš nurašinėtojus iškeltos bylos. 
Jau minėtoji Nijolė Sadūnaitė už „Kro
nikos“ nusira'šymą nuteista šešeilėms me
tams.

„Kronika“ savo Nr. 51 1982 metais pa
skelbė sąrašą žmonių, kurie ligi tol nuteis
ti už leidinio padauginimą bei platinimą. 
Sąrašas apima 14 žmonių. Bendras jų nu
teisimo laikas siekia 60 metų. Džiugu, 
kad iki šiol redakcija nebuvo susekta. Pa
ti „Kronika“ rašo apie save, kad galima 
.kalbėti kone apie stebuklą, kad leidinys 
galėjo išsilaikyti 10 metų ,.sistemoje, ku
rioje gausu šnipų, išdavikų ir karjeristų“ 
ir kuri disponuoja moderniškiausia seki
mo technika.

„Kronikos leidėjai suranda priemonių 
leidinį pergabenti per griežtai saugomas 
sienas. Leidinys pasiekia laisvąjį pasaulį. 
Čia jis padauginamas ir išsiuntinėjamas 
įvairiems viešosios opinijos organams bei 
institucijoms, kurių svarbiausieji yra 
įvairios radio stotys, jų tarpe Radio Vati
kanas, Radio Liberty Muenchene ir kiti. 
Nors užsienio radijo transliacijos lietuvių 
kalba Sovietų Sąjungoje trukdoma, bet 
laisvas žodis pasiekia žmones už geležinės 
uždangos, neretai ir tokius, kurie niekada 
patys nėra „Kronikos“ matę.

Laisvos, necenzūruotos informacijos po 
velkis žmonėms, 'kurie jau dešimtmečius 
priversti gyventi su. melu, yra labai dide
lis. „Kronikos“ redakcija, apžvelgdama 10 
praeitų, pilnų dyglių metų, pasisako tuo 
klausimu. Ji negalinti atlikti stebuklo, bet 
savivalė pasidariusi santūresnė atsarges- 
nų. Jau pats faktas, kad žmogui padarytoji 
skriauda kitų žmonių išnešta viešumon, 
kad apie ją kalbama, kad nuskambėjo at
jaučiantis žodis, — visa tai sutvirtina ken
čiantįjį jo pasiryžime toliau priešintis 
skriaudai, kovoti už teisybę. Komentare 
sukakties proga „Kronikoje“ išvedama, 
jog baimė, kad apie gėdingąją savivalę 
bus viešai paskelbta, nelieka skriaudėjui 
be įspūdžio. Daugelyje atvejų įrodytai, 
kad net ir sovietų režimas nėra abejingas 
ypač laisvajai opinijai vakaruose.

„Kronika“ dažniausia lietuvių emigran
tinių organizacijų ištisai verčiama 'į įvai
rias kalbas ir skelbiama. Vokiečių kalba 
vertimu ir platinimu rūpinasi Koenigstei- 
ne (Taunus veikiantis Institutum Baltį- 
cum.

Reikia dar pastebėti, kad „Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika“ nėra vieninte
lis pogrindžio leidinys Lietuvoje. Tiesa, 
ji yra vienintelė pasiekusi 10 metų am
žiaus. Be jos, dar leidžiama apie 10 įvairių 
daugiau ar mažiau periodiškai išeinančių 
slaptų leidinių, kurie atstovauja įvairioms 
engiamos tautos dvasinėms ar socialinėms 
srovėms. Prof. T. Remeikis, neseniai Ame
rikoje išėjusio kapitalinio veikalo „Oppo
sition to Soviet Rule In Lithuanian, 1945- 
1980“ autorius, apskaičiavo, kad tarp 1972 
ir 1979 metų Lietuvoje išleista 31 pavadi
nimu pogrindžio leidinys, kurių apimtis 
sudaro dėmesio vertų 5480 puslapių“.

Taip skamba mūsų tautiečio šveicarų 
žurnale „Glaube in der Zweiten Welt“ pa
skelbtas straipsnis apie „Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos“ 10 metų sukaktį. 
Tame pat žurnale paskelbta keturių doku
mentų, paimtų iš „Kronikos“, ir eilėraš
čio „Negęstanti Liepsna, Sonetai Jėzaus 
Širdžiai“, vertimai į vokiečių kalbą. Eilė
raštis paskelbtas ir lietuvių kalbos origi
nale.

„Glaube in der Zweiten Welt“ organi
zaciją prieš 10 metų įsteigė evangelikų 
pastorius Eugen Voss, reiškiąs baltų tau
toms didelį nuolatinį palankumą. Pati or
ganizacija įgijo pažymėjimo vertą dėmesį. 
Ji vedama ekomeniniais pagrindais. Jos 
patronato komitetan, tarp kitų aukštų di
gnitorių, įeina katalikų Vienos arkivysku
pas — kardinolas Koenig, Muencheno arki 
vyskupas kardinolas Ratzinger, šveicarų 
Churo vyskupas Vonderach ir kiti.

„Glaube in der Zweiten Welt“ nėra vie
nintelis šveicarų žurnalas, skiriantis lietu
vių tautos pastangoms išsivaduoti iš so
vietinio viešpatavimo išimtinai didelio dė
mesio. Taip pat Zueriche išeinantis 
„Chistian Solidarity International“ organi
zacijos leidinys „Information und Ap- 
pelle“ paskyrė visą numeflį Lietuvai. Nu
meris pavadintas „Drąsi mažos tautos ko
va“. Šio leidinio turinį atpasakosime kitą 
kartą. ‘

Iš Aušros Nr. 31
(tęsinys)

BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMAS 
MERKINĖS APYLINKĖSE 

ANTRASIS PIRČIUPIS
Kerštas V. Krėvei-Mickevičiui

Visi gerai žinome, kas lietuvių tautai bu 
vo Vincas Krėvė-Mickevičius, kaip jis bu
vo įtrauktas į Lietuvos vyriausybės sudė
tį 1940 m., rusams okupavus Lietuvą. Taip 
pat „Lietuvos archyvuose“ skaitome jo pa 
sakojimą apie savo veiklą toje vyriausybė
je. Žinoma, kodėl jis 1944 m. pasitraukė į 
Vakarus.

Apie visa tai žino ir Maskva, kuri įsakė 
sunaikinti visa, kas yra susiję su V. Krėve 
-Mickevičium.

1944-45 m. Subartonyse Krėvės tėviškės 
neliko nė žymės: sunaikinti trobesiai iš
kirstas nedidelis sodelis, užgriautas šuli
nys, sunaikintos tvoros. V. Krėvės-Micke
vičiaus giminės išterioti ar išblaškyti. Se
sers Sasnauskienės, gyvenusios Ilgininkų 
km., sūnus nušautas. Kita sesuo-Jovaraus- 
kienė iŠ Merkinės su valkais dingo Sibire. 
Mickevičiaus IV. Krėvės tėvo antra šei
ma) šeimyna po Stalino mirties buvo grį
žusi iš Sibiro, bet, negavusi leidimo Lietu
voje prisiregistruoti ar įsidarbinti, grįžo 
atgal Sibiran, žodžiu, rašytojo artimieji 
bei tolimesni giminaičiai visi buvo atrasti, 
išaiškinti ir nuterioti.

Po kelių metų Maskva respublikinėje 
spaudoje leido paskelbti melagingų žinių 
apie V. Krėvę, apie jo gyvenimą JAV, apie 
jo „apgailestavimą“ dėl emigravimo, kai 
šis jau buvo miręs. Lietuvių tauta beveik 
nieko nežinojo, kaip Maskva buvo užpy- 
kus'i ir kaip pasielgė su Krėvės tėviške, su 
artimaisiais. O lietuviams jis ir toliau li
ko brangus. Jo raštai toliau šildo lietuvių 
širdis, šių jausmų negalima atimti iš lie
tuvių. Tai supranta ir Maskva. Ir su tuo 
turėjo skaitytis, ypač po Stalino mirties.

Po daugelio metų Raitininkų kaime bu
vo nusavintas namas, panašus į buvusį Su
bartonyse Mickevičių namą, atvežtas į Su
bartoms ir toje pačioje vietoje perstaty
tas. Jame įrengtas šioks toks V. Krėvės- 
Mickevičiaus muziejus. O šiame muzieju
je nieko nėra susijusio su V. Krėve bei jo 
giminėmis. Vien išlikusios tos vietos, kur 
V. Krėvė gimė, augo ir atvažiuodavo pa
viešėti, atostogų praleisti.

VAIKAI EINA SAVAIS KELIAIS 
SUIMTAS VYT. KAZAKEVIČIAUS

SŪNUS
Briuselyje leidžiamas USSR News Brief 

(specialus leidinys apie Sovietų kalinius) 
praneša, kad Lietuvoje antrą kartą suim
tas Liutauras Kazakevičius. Spėjama, kad 
jis laikomas psichiatrinėje ligoninėje. 
Saugumas pirmą kartą jį suėmė 1980 rug
pjūčio 19 už 45 pabaltiečių memorandumo 
pasirašymą. Jis tada buvo 27 metų. Tada 
jis buvo kalinamas Lukiškėse, paskui „gy
domas“ Vilniaus psichiatrinėje ligoninėje 
Paleistas 1981 metų vasarą.

Liutauras Kazakevičius moka anglų, is
panų, portugalų, rusų, lenkų ir lietuvių 
kalbas. Nori emigruoti į Vakarus. Baigęs 
vidurinę mokyklą, toliau mokytis negalė
jo. Neleido komunistinė valdžia dėl jo vi
suomenei netinkamų požiūrių.

Jis yra pasmerkęs Molotovo-Ribbentro- 
po paktą yra pasirašęs protestus dėl Ra
gaišio, Terleckio, Sasnausko suėmimo, dėl 
žmogaus ir tautos teisių ignoravimo.

šis Liutauras Kazakevičius yra sūnus 
Vytauto Kazakevičiaus, veiklaus komunis
tų partijos nario, žurnalisto, kuris ilgai 
tarnavo „Tėviškės“ draugijoje. Ši draugi
ja rūpinasi palaikyti ryšius su užsienio 
lietuviais. Jis bent porą kartų lankėsi Ame 
riboje, specialiai domėjosi lietuvių rašy
tojų kūryba, kultūrine veikla ir apie tai 
daug rašė sovietinėje spaudoje. Dabar jis 
yra iš „Tėviškės“ draugijos išėjęs. Sako
ma, kad jo sūnus sudarė jam daug nemato 
n urnų Ir sutrukdė kopti karjeros laiptais. 
Apie jo sūnų disidentą daug pasakojo Vla
das Šakalys, kuris pats jį pažino ir ne kar
ta kur nors bendrai veikė. — LIC

ŽYMESNĖS 1983 METŲ SUKAKTYS
Kovo mėnesį — 100 metų nuo AUŠROS 

pirmo numerio pasirodymo.
Kovo 10 d. — architekto Vytauto Lands

bergio - Žemkalnio 90 m. gimimo.
Kovo 19 d — rašytojo Kazio Puidos 100 

m. gimimo.
Balandžio 22 d. — visuomenės veikėjo, 

prof. Stasio Žymanto 75 m. gimimo.
Gegužės 2 d. — poeto Jurgio Baltrušaičio 

110 m. gimimo.
Liepos 15 d. — Butkų Juzės 90 m. gimimo.
Liepos 17 d. — Dariaus,-Girėno skridimo 

per Atlantą 50 m. sukaktis.
Rugsėjo 5 d. — Min. Stasio Lozoraičio 85 

m. gimimo.
Rugsėjo 26 d. — visuomenės veikėjo Kip

ro Bielinio 100 m. gimimo.
Spalio 15 d. — visuomenės veikėjo Pijaus 

Grigaičio 100 m. gimimo.
Lapkričio 25 d. — 40 metų nuo VLIKo 
įsteigimo.
Gruodžio 31 d. — rašytojo dr. Vinco Kudir 

kos gimimo 125 m. sukaktis.

„TIESA“ APIE (KUN. A. SVARINSKĄ
TIESA (1.27) trumpai pranėšė, kad LT 

SR prokuratūroje yra iškelta kun. A. Sva 
rinskui baudžiamoji byla ir „1983 m. sau
sio 26 d. jis įstatymo nustatyta tvarka pa
trauktas atsakomybėn. Atliekamas tardy
mas“.

Kun. A. Svarinskas buvęs ne kartą so
vietų organų įspėtas nepažeidinėti ‘įstaty
mų ir nepiktnaudžiauti dvasininko padėti
mi. nenaudoti jos antivalstybinei veiklai.

Iš pranešimų atrodo, kad kun. A. Sva
rinskas yra suimtas.

NEPAPRASTA AUDRA
Atėjęs iš šiaurės Atlanto, naktį iš sau

siu 18 į 19 d. ciklonas sukėlė Baltijos jū
roje Lietuvoje ir Karaliaučiaus rajone la 
bai stiprius vėjus, atnešė sniegą ir pūgas. 
Vėjo greitis Klaipėdoje ir Nidoje užregist 
ruotas 30 metrų per sekundę. Stiprūs vė
jai sukėlė didelį jūros bangavimą.

Piiegliaus upėje, Karaliaučiaus rajone, 
vanduo pakilo 130 centimetrų ir užliejo 
kai kurias Karaliaučiaus gatves. Žemaiti
joje audra išrovė daug medžių, išvartė te
lefono stulpus ir vėl apgadino Palangos 
tiltą.

PARODA PILOTIŠKIUOSE
Rašytojo Vinco Mykolaičio - Putino gUm 

tuosiuose Pilotiiškiuose įrengta literatūri
nė paroda, kur atspindi jo gyvenimą ir kū
rybą. Parodai dksponatai paimti iš Lite
ratūros muziejaus, Kaune, kur yra gan 
■retų dckumentų ir nuotraukų.

KRAŠTOTYROS KATALOGAS
Paminklų apsaugos ir kraštotyros drau

gija išleido „Kraštotyros darbų katalogo“ 
III dalį. Jame skelbiami dešimties rajonų 
— Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Prienų^ 
Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo Ir 
Šalčininkų — kraštotyrininkų 1207 rašy
tiniai darbai.

Darbų verte ir gausumu pasižymi pane
vėžietis J. Ruzas, pasvalietis A. Stapulio- 
nis, plungietė J." čekavičiūtė ir kiti kraš
totyrininkai.

DAUGIAU PIENO IŠ PRIVAČIŲ 
KARVIŲ

Kaip praneša TIESA, Kauno rajone iš 
kolūkiečių, darbininkų ir kitų kaimo gy
ventojų 1982 metais pieno supirkta 10 
tūkstančių tonų, arba penktadaliu dau
giau negu ankstyvesniais metais.

Pažymėtina, kad pieno daugiau supirkta 
tik Iš tų žmonių, kurie turi nuosavas kar
ves, bet ne iš visuomeninio ūkio. Ypač 
svarus Čekiškės ir Rokų gyventojų laiko
mų karvių indėlis.

LIETUVOS KAIMO JAUNIMAS 
PRIEŠ BRANDUOLINIUS GINKLUS
TIESA (1.21) aprašo šokių vakarus, ku

riuos šiais laikais ruošia įvairiose vietose 
kaimo jaunimas dažniausiai „kultūros na 
muose“. Jaunimas dabar suvažiuoja iš to
limesnių kaimų automobiliais, t.y. moder
niškomis priemonėmis, bet muštynėms 
naudoja senoviškus įrankius: lazdas, ak
menis, tvorų statinius...

Apie muštynes Simno kultūros namuo
se tardytojui pasakojo K. Kizelevičius: 
Kavalči'Ukų kaime pamatęs dvi mašinas 
ir motociklą, pilnus savų vyrų, jis iŠ akių 
supratęs, kad visi važiuos 'į Simną muštis. 
Atvažiavusieji mašinas paliko toliau', o 
patys ėjo pakiemiais ir laužė iš tvorų sta
tinius kuolus. S. Mikulskas teisme kalbė
jo, kad tų, kuriuos jis sumušė, atpažinti 
negalėtų, nes salėje buvo tamsu.

Laikraštis rašo, kad jaunimas kaime 
šoka gerose salėse, kur grindys parketo, 
užuolaidos aksomo, krištolo sietynai... 
bet mušasi paprastomis lazdomis.

NĖRA TELEFONO ABONENTŲ 
KNYGŲ

J. Atkočiūnas VALSTIEČIŲ LAIKRAŠ
TYJE (1.18) rašo:

Telefono aparatus įsigyja tūkstančiai 
naujų abonentų. Tačiau nuo telefonizavi- 
mo tempų gerokai atsilieka telefonų abo
nentų žinynų leidyba. Todėl užėjęs į ryšių 
skyrių, čia nerasi respublikos rajonų ir 
miestų telefonų abonentų sąrašų. Mano 
supratimu, kiekvieno rajono, miesto cent
riniame ryšių skyriuje turėtų būti kiek
vieno mūsų respublikos rajono, miesto 
telefonų abonentų sąrašas. Tačiau taip nė
ra. Kodėl?

SPORTININKŲ LAIMĖJIMAI
Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, žaidę 

Sov. Sąjungos čempionate su Tbilisio „Di- 
namo", laimėjo rungtynes rezultatu 97:68. 
Tai penkioliktoji žalgiriečių pergalė šia
me čempionate.

Po to kai Vilniaus „Žalgirio“ futbolo 
komanda laimėjo Sov. Sąjungos čempioną 
tą, Lietuvos futbolistai bus įtraukti į Sov. 
Sąjungos rinktinę. V. Levendrauškas yra 
pirmas „žaligirio“ žaidėjas, kuris yra pa
kviestas į Sov. Sąjungos rinktinę, kuri 
šiais metais Meksikoje dalyvaus pasaulio 
jaunių čempionate.
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KALENDORIUS 1983 M.
m.19-20 d. — DBLS atstovų ir LNB ap

ninku metinis suvažiavima Londone.
FV.29-V.2. — DBLJS Lituanistinis Savait

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

VII.23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 
Lietuvių Sodyboje, 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.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P.'B. Voveriai — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

. TFA D. Britanijoje

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

M.E. Kugrėnai — 25.00 sv.,
Pr. Požerskis — 5.00 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

AUKOS SPAUDAI
Škotijos liet. soc. klubas — 26.50 sv.,
J. Šidlauskas — 11.50 sv.,
R. Sinius — 10.50 sv.,
Z. Dzemyda Ir J. Eringis po — 6.50 sv.,
Dr. K. Kinevičius — 5.50 sv.,
J. Maslauskas — 2.00 sv.,
B. Šimėnas, K. Dnungilas, A. Andriu- 

šaitis, Em. Diokas ir J. Bielskis po — 1.50 
sv.

Nuoširdus ačiū.

(radonas
VASARIO 16-os MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomybės šventę ruo
šia Londono Choras.

Minėjimas įvyks sekmadienį vasario 20 
d. tokia tvarkia:

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

MIRĖ J. MATULEVIČIUS
Vasario 3 d. Londone mirė Jonas Matu

levičius. Jiis buvo gimęs prieš 69 m. Svė
dasų vis., Rokiškio apskr.

Laidotuvės penktadienį, vasario. 11 d. 
11 vai. iš Our Lady & S. Joseph bažnyčios 
52 Uxbridge Rd., Hanwell, W. 7.

UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS

Sausio 25 d. Ukrainiečių Sąjungos Na
muose, Londone, 'įvyko 65 metų Ukrainos 
Nepriklausomybės paskelbimo minėjimas.

Pobūvyje dalyvavo nemažai svečių, dau 
gumoje Rytų Europos išeivių. Lietuviams 
atstovavo mūsų Atstovas Britanijoje V. 
Balickas su ponia, kun. J. Sakevičius ir 
K. Tamošiūnas.

Šia proga, draugiškai ukrainiečių tau
tai linkime sulaukti laisvės ir nepriklau
somybės. K.T.

NAUJI (BILIETAI PENSININKAMS
Nuo vasario 7 dienos Londone gyvenan

tiems pensininkams bus pradėta išdavinėti 
nauji nemokamo pravažiavimo autobusais 
ir požeminiais geležinkeliais bilietai.

Bilietus turi teisę gautt nuolatiniai Lon
dono miesto gyventoai — pensininkai, t.y. 
moterys sulaukusios 60 metų amžių ir vy
rai — 65 metų. Bilietai galios penkerius 
metus.

Bilietus išdavinės pašto įstaigos alfabe
tine tvarka. Pavardės nuo A iki D bilie
tus gaus vasario mėn. 7 iki' 11 dienos,

E iki H — vasario 14 iki 18 d.
I ikiL — vasario 21 iki- 25 d.
M iki P — nuo vasario 28 iki kovo 4 d.
R iki T — kovo 7 iki 11 d.
U iki Ž — kovo 14 iki 18 d.
Visi bilietai turi .būti pakeisti iki kovo 

29 d., nes nuo kovo 31 d. seni blietai ne
įgalios.

Naujiems bilietams gauti reikia užpildy
ti specialius blankus (application forms), 
kuriuos galima gauti pašto įstaigose. Rei
kia pristatyti dokumentą, įrodant, kad esi 
Londono gyventojas ir dvi fotografijas, ku 
rios gali būti pagamintos automate. Išlai-

Vlenoj 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.

doms padengti paštas sumokės 40 penų, 
kai bus išduodamas bilietas.

Akliems ir invalidams bilietai išduoda
mi per miesto valdybą.

Neužmirškite atnaujinti savo bilietus, 
nes nuo kovo 31 d. seni bilietai nefoegalios.

Balionas
ŠOKIAI — KARNAVALAS

Sausio mėn. 29 d. įvyko metinis' Bosto
no Baltijos Tautų Komiteto organizuotas 
karnavalas — šokiai. Apylinkės lietuviai 
šiais metais karnavalo neparėmė, todėl 
svečių tarpe buvo malonu pamatyti savo 
,,ištikimuosius“ — Prestono lietuvių pirmi 
ninku S. Macūrą su žmona, V. Motuzą iš 
Rochdalės ir pora lietuviškų porų iš ne
tolimo Ecdes.

Nors lietuvių buvo mažai, Baltijos Tau
tu spalvomis ir balionėliais papuošta uk
rainiečių salė svečiais buvo beveik perpil
dyta ir vakaras, su įdomiomis kaukėmis 
ir turininga loterija, praėjo labai gražiai 
ir linksmai.

Visas oficialias pareigas — gražiausios 
kaukės išrinkimą ir apdovanojimą ir lo
terijos pravedimą, kaip ir visada, atliko 
Boltono lietuvių pirmininkas.

Lietuvių šeimininkės — O. Eidukienė, 
S. Keturakienė, M. Pauliukonienė ir M. 
Vaines savo pastangomis sėkmingai prisi
dėjo prie svečių pavaišinimo, o F. Siiienė 
su savo šeimos pagalba išplatino daug lo
terijos bilietų.

šis įdomus ir gražus metinis įvykis vis 
toliau stiprina Boltono lietuvių, estu ir 
latvių bendradarbiavimą, duoda visoms 
trims vietinėms organizacijoms truputėlį 
pelho ir, gal būt svarbiausia, suriša visus 
Baltijos Tautų narius dar stipresniais 
draugiškumo ryšiais.

Bradlordas
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. (sekmadienį) 4 vai. 

P-P. Vyties klubo patalpose šaukiamas 
DBLS-gos Bradfordo skyriaus metinis na 
rių susirinkimas.

Dienotvarkė:
Pranešimas iš DBLS-gos Tarybos atsto

vų suvažiavimo Nottlnghame. 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 .atsilankyti. Skyriaus V-ba

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

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

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

Prašome Bradfordo 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, 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 akoreonistai. I 
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

Manchesleris
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-tosios MINĖJIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus Valdy 

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

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMĄ

Pradžia 6 vai. p.p.
Programoje: svečio iš Bradfordo 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 Valdyba

Notlinghamas
MINĖJIMAS — KONCERTAS

Lietuvos Nepriklausomybės 65 metų pa
skelbimo sukakties šventę ruošia ,,Ginta
ro“ choras.

Minėjimas įvyks šeštadienį, vasario 19 
d., Ukrainiečių klubo patalpose, 30 Ben- 
tinck Road, Nottingham. Pradžia 6.30 vai. 
vak.

Paskaitą skaitys M. Barėnienė.
Koncertas bus ypatingai įdomus, nes 

pasirodys trijų generacijų išeivijos lietu
viai:

Jaunimo orkestrėlis „Tėviškėlė“, 
DBLS Jaunimo Sąjungos atstovai ir 
,,Gintaro“ choras.
Po koncerto vyks bendras pasižmonėji- 

mas su linksma muzika.
Kviečiame kitų Anglijos kolonijų lietu

vius skaitlingai dalyvauti.

IŠKILMINGOS PAMALDOS |LIET. 
ŽIDINYJE

Sekmadienį, vasario 20 d., 11.15 vai., iš
kilmingos pamaldos Lietuvos Neprikl. pa
skelbimo 65 metų sukakčiai paminėti. 
Giedos „Gintaro“ choras. Rengėjai

Rochdale
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdalės 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 susirinkimas 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

Liet. Sodyba
IŠSIRINKO NAUJĄ VALDYBĄ

šeštadienį, sausio 29 d., DBLS L. Sody
bos skyriaus nariai susirinko Sodyboje 
paminėti Nepriklausomybės šventę ir pra
vesti metinį susirinkimą. Kun. A. Geryba 
skaitė gerai paruoštą paskaitą Nepriklau
somybės šventės proga, o po to sekė susi
rinkimas, kurį pravedė Z. Juras, sekreto
riaujant kun. A. Gerybai.

Susirinkimas neišvengė trumpų disku
sijų dėl paskutinių įvykių Sodyboje. Susi
rinkime buvo vartojamos lietuvių ir anglų 
kalbos.

I naują skyriaus valdybą įėjo kun. A. 
Geryba, A. Masiulionis, A. Klimas ir Z. 
Songaila.

Revizijos komisiją: A. Lapinskas Ir V. 
Olensevičius. Atstovais į suvažiavimą iš
rinkti: A. Lapinskas ir M. Bajorinas.

„E.L.“ koresp.

Vokietija
PAMALDOS iUŽ PABALTIECIUS 

SIBIRO KALINIUS
Hamburgo vokiečiai, radijo ir televizi

jos veikėjo kunigo William Sanders Ini
ciatyva, sausio 22 d. šv. Antano bažnyčio
je, Hamburge, suruošė pamaldas už Sibi
ro koncentracijos stovyklose kenčiančius 
pabaltiečius kalinius. Pamaldose dalyvauti 
buvo pakviesti Hamburgo gyvenantys pa- 
baltiečiai. Skaitlingai dalyvavo lietuviai; 
moterys net su tautiniais rūbais; buvo šiek 
tiek ir latvių Dalyvavo netik katalikas, bet 
ir evangelikai.

Priežastis šias pamaldas suruošti buvo 
Jono Sadūno uždarymas į psichiatrinę li
goninę ir jo ten „gydymas“. Joną Sadūną 
Iš ligoninės paleidus, pamaldų tikslas bu
vo pakeistas ir jos buvo laikomos už Si
biro kalinius.

Iškilmingas mišias laikė kun. dek. V. 
šarka, asistuojamas kun. W. Sanders, šv. 
Antano bažnyčios klebono Turno bei šios 

bažnyčios kaplano. Neperdidenė šv. Anta
no bažnyčia buvo perpildyta. Tai rodo, 
kad vokiečiams taip pat rūpi mūsų Sibiro ' 
kaliniai. Laike mišių buvo pakaitomis gie 
damos lietuviškos ir vokiškos giesmės.

Įspūdingą pamokslą apie Sibiro kalinius 
pasakė kun. W. Sanders. Jis minėo V. Pet
kų, B. Gajauską, A. Terlecką, J. Sasnaus
ką, M. Jurevičių ir kitus, jų tarpe latvius 
ir estus. Taip pat jis paskaitė Nijolės Sa- 
dūnaitės laišką, kuriame pasakyta, ji lan
kydama savo brolį, Joną Sadūną psichiat
rijos ligoninėje ten užtiko dar keletą „gy
domų“ lietuvių; kad jai siunčiami laiškai 
iŠ 'užsienio yra sulaikomi ir ji jų negauna.

Kun. Sanders pranešė, kad V. Petkui 
gelbėti — padėti komiteto Vokietijoje 
(Praesidentstrasse 23a, 4630 Bochum) ry
šiai su V. Petkumi yra nutrūkę, nes V. 
Petkus dažnai yra kilnojamas iš vieno la
gerio stovyklos į kitą.

Po pamaldų, parapijos salėje porą va
landų tęsėsi bendras vokiečių Ir lietuvių 
bei latvių pobūvis su vaišėmis. Užkandžiai 
buvo dalinai suneštiniai mūsų darbščių 
moterų ir dalinai parūpinti šventės rengė
jų. Daugelis galėjo sutikti seniai matytus 
pažįstamus, arba užmegzti naujas pažintis.

I. S.

Apie pamaldas Hamburge lietuvių in
formacinis biuletenis papildomai praneša, 
kad bažnyčioje smuiku grojo prof. M. Kol
lars ir dvi giesmes giedojo solistė Vilija 
Mozūraitytė.

Pamokslininkas iškėlė tragišką lietuvių 
.tikinčiųjų padėtį Lietuvoje ir už tėvynės 
ribų. Bet taip pat pabrėžė puikią V. Pet
kaus, N. Sadūnaitės ir Jono Sadūno krikš 
čionišką laikyseną. Per šiuos asmenis, pa
sakė kunigas, šiandien paminimi visi per
sekiojamieji tikintieji Lietuvoje.

Šia proga kun. V. Šarka paminėjo Ry
gos ir Liepojos vyskupijų administratorių 
J.E. vysk. Julijaus Vaivods, kurį šv. Tėvas 
paskyrė kardinolu. Per tikinčiųjų maldas 
už Lietuvos Bažnyčią buvo prisimintas ir 
naujo senelio kardinolo ypatingas intenci- 
jas sėkmingai darbuotis Kristaus Bažny
čiai.

Šv. Mišių pabaigoje kun. V. Šarka pa
dėkojo visiems už maldas, solidarumą, o 
tuo pačiu ir už pagalbą Lietuvos tikintie
siems. Pasveikino latvius, kad jų tautą 
pagerbė dabartinis popiežius, Jo Švente
nybė Jonas Paulius II, paskirdamas jiems 
kardinolą. Apgailestavo, kad lietuviai tos 
laimės, pagarbos ir įvertinimo dar nesu
laukė, nors spauda tvirtinusi, jog mūsų 
kankinys vyskupas Julijonas Steponavi
čius seniai yra Popiežiaus širdyje — in 
pectore.

LAIŠKAS POPIEŽIUI
Kun. Vaclovas šarka parašė Jo Šven

tenybei 'Popiežiui Jonui Pauliui II-jam1 
laišką, išreikšdamas dabartines lietuvių 
nuotaikas ir pateikė mūsų tikinčiųjų pra
šymą. i

MIRĖ P. KAZIRSKIS a
Sausio 2 d. Westerstedeje, Vak. Vokie

tijoje, mirė ilgametis Bad Zwischenahno 
ir Oldenburgo liet, apylinkės L.B. pirmi
ninkas Povilas Kazirskis. Jis buVo gimęs 
1909 m. gruodžio 13 d. Viekšniuose. Liko 
liūdinti našlė Valerija, sūnus (Povilas ir 
duktė Laima, gyv. JAV.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS IŠKILMINGI

MINĖJIMAI VOKIETIJOJE
Hanoveryje — 'šeštadienį, vasario 12 d., 

pamaldos 16,00 vai., Hannover-Stoecken, 
St. Christcphorus-Kirche, Eichsfelder- 
Strasse.
Iškilmingas Aktas su gražia programa 
Užsieniečių centre, Parade-Strasse 8.

Geesthachte — trečiadienyje. Pelenų Die
noje, vasario 16 d., Geesthacht, St. Bar
bara ir parapijos salėje, 18,00 yal.

Hamburge — šeštadien, vasario 19 d., 
pamaldos 17,00 vai., Hamburg 11, St. 
Ansgar-Kirche Michaelis Strasse. 
Iškilmingas Aktas su turininga progra

ma parapijos salėje — paskiau pasižmo- 
nėjimas ir šokiai, 18,30 vai.

Huettenfelde — centrinis minėjimas Lie
tuvių gimnazijoje šeštadienį, vasario 19 
d., 14,30 vai., bendros pamaldos. 16,00 
vai., minėjimas su gražia turtinga prog
rama- Schlos Rennhof, Litauisęhes Gym
nasium, 684 Lampertheim 4, Huetten- 
feld.

Bremene — sekmadienį, vasario 23 d., pa
maldos 16,00 vai., Bremen 1, St. Ursula, 
Schwachhauser Heer-Str. 156.
Bendros suneštinės vaišės ir turtinga 
programa parapijos salėje. .

Rendsburge — sekmadieni, vasario 30 d., 
1'6,00 vai.. RelndS'burg, Liegnitzer-Str., 
pamaldos ir vaišės (kuklus lietuvių su
sitikimas). . į

Neustadte — sekmadienį, vasario 23 d., 
10,00 vai., Neustadt/Holstein, St. Johan 
nes-Kirche Danžiger Strasse.

PA S A 17 L YJfK
— Sausio 17 d. Nigerijos valdžia paskel 

bė įsakymą visiems nelegaliai atvyku- 
siems į kraštą išsikraustyti per 2 savai
tes. Tolkių žmonių, atvykusių iš Ganos, Ka 
-merūno, Benino, Čado, Togo ir Aukštuti
nės Veltos, yra apie 2 milijonai. Bedarbė 
ir nusikaltimų didėjimas yra to nutarimo 
priežastys. *

Skautiškuoju keliu
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA

1983 metais švenčiame 65-rių metų lie- Ž 
tuvių skautų gyvenimo sukaktį. Jubilieji
nių metų proga sveikinu seses-brolius, va
dovus, rėmėjus ir skautų-čių tėvelius, lin
kėdamas našių skautiško darbo metų.

Iš tradicijos Sąjungos sukaktuvinės aki
mirkos savo veikloje akcentuojame spe
cialiomis sueigomis, minėjimais, stovyklo- . 
mis ir kt. Tradicija yra virtusios ir Jubi
liejinės Stovyklos (JS), kurios ruošiamos 
kas dešimt metų Tautinių Stovyklų tar
puose. Ir 1983 m. įvykstanti Jubiliejinė 
Stovykla (jau ketvirtoji), Kanadoje, pri
mins mums .tris pagrindines sukaktis:

65-ri metai nuo Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo
65-ri metai, kai įsikūrė lietuviai skautai
-ės
60 metų sukanka mūsų žurnalui Skautų 
Aidai.
Lietuviškoji skautybė, įsižiebusi sostinė

je Vilniuje, brendusi .tėvynėje, atgijusi 
tremties metais, tebėra gaji ir ISeivijos 
bendruomenėje, su ryžtu tebežiangiant lie 
tuvišku ateities keliu.

Švęsdami prasmingąsias sukaktis ir 
žengdami išbandytu lietuviškos skaūtybės 
metodu 1983-jų metų Jubiliejinė Stovyk
la sieksime:

1. Suteikti progą skautiškam- jaunimui 
susitikti, užmegzti .naujų draugysčių ir pa
sijusti esą nariai didingos — lietuviškos 
šeimos, į kurią visi susidedame savų skil
čių ir asmeniškos kūrybos lobį;

2. Skautiškoje stovykloje uždegti jauni
mą lietuviškosios skaūtybės dvasia ir pa
dėti įsigilinti į savo tautos, bendruomenės, 
kultūros ir visuomeniškus uždavinius;

3. Tęsti LSS tradicijas ir perduoti jas 
jaunimui;

4. Paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, lietuvių skautų įsikūrimo, 
„Skautų Aido“ ir kitų prasmingų įvykių 
(,,Aušros“ laikraščio, Daraus-Girėno skri
dimo, lordo Robert Baden Powellio atsi
lankymo Lietuvoje) sukaktis.

JS ruošimo reikalais yra nemaža pasi
darbuota keliose Piranijos posėdžiuose ar 
pasitarimuose ir Kanados rajono vadovų 
bei jų talkininkų posėdžiuose. Organizavi
mo darbas jau vyksta nuo kai kurių Pir
mi jos narių vasaros lankymosi Kanadoje 
ir kai LSS Tarybos 4-me posėdyje patvir
tino stovyklos laiką bei vietą. LSS Tary
bos Piranija šiuo pranešimu informuoja 
LSS vadovus, narius ir talkininkus apie 
JS ruošimo eigą:

Laikas: 1983 m. liepos 31 d. iki rugpjū
čio 1'3 d. ryto.

Vieta: Woodland Trails Camp, Aurora, 
Ont.. Kanada. Vietovė yra apie 35 mylios 
į šiaurę nuo Toronto.

Pavadinimas: AUŠRA.
Mintis — motto: stiprėkime, dirbdami 

kartu!
Šūkis: (siūlymas) AUŠRA-LIETUVA- 

VADIO! Prašau siūlyti kitus šūkius.
JS vadija-r Stovyklos viršininkas: LSS 

Tarybos Pirmininkas v. s. ill. Sigitas Mik- 
naitis.

JS Stovyklos: Brolija, Seserija, Akade
minis sk. Sąjūdis ir Bendrija.

Vadovaus: Brolijos Vyriausias Skauti
ninkas v.s. fil. Vytautas Vidugiris, Seseri- 
jos Vyriausia Skautininke -v.s. fil. Danutė 
Eidukienė, ASS Vadijos Pirmininkas s. fil. 
dr. Raimundas Strikas. Bendrijai — v.s. 
iii. Petras Molis ir religinei programai v.s. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir JS kiti pa
reigūnai, su plačia ir įvairia JS nustatyta 
programa.

Kviečiu JS pareigūnus ir vienetų vado
vus ruoštis stovyklai, atkreipti dėmesį į 
skautų - skaučių bendradarbiavimą ir ska 
tinti vienetus gausiai dalyvauti. Tai yra 
mūsų visų bendras tikslas; tik dirbdami 
kartu, galėsim jį pasiekti.

Budėkime!
vjs. Sigitas Miknaitis

LSS Tarybos Pirmininkas

LnrruvišKos pamaumm
Bradforde — vasario 6 d., 12.30 vai.
Eccles — vasario 13 d., 12.15 vai.
Huddersficlde — vasario 20 d„ 1 vai., St.

Joseph's baž., Somerset Rd.
Manchesteryje — vasario 27 d., 12.30 vai.
Nottinghanie — vasario 6 d., 11.15 vai., , 

Liet. Židinyje.
Leamingtone Spa — vasario 6 d., 13.45 

vai., šv. Petre, Deraner PI.
Coventryjc — vasario 6 d., 16 vai., šv. Elz 

bietoje, Elizabeth Rd.
Nottinghame — vasario 13 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Leicesteryjc — vasario 13 d., 14 vai., švč. 

Širdyje, Mere Rd.
Nottinghanie — Vasario 16 d., Lietuvos

Neprikl. šventėj, Pelenėj, 18 vai.. Liet. į 
židinyje.

Nottingham — vasario 20 d.. 11.15 vai., 
iškilmingos pamaldos Lietuvos Neprikl. 
paskelbimo 65 metų sukakčiai paminėti, 
Liet, Žadinyje. g

Derbyje — vasario 20 d., 14 vai., Bridge ‘ 
Gate.

Birminghame — vasario 20 d., 18 vai., 19 
Park Rd., Moseley.

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

Nottinghame — vasario 27 d., 11.15 vaL,.į' 
Liet. Židinyje.
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