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LIETUVOS KAB1MNOLAS i/
The TUMES (III.4) pranešė, jog dabar 

visiūkai paaiškėjo, kad popiežius 1979 on. 
slaptai |į kardiaclus buvo pakėlęs Lietu
vos vyskupą Julijoną Steponavičių, kuris 
nuo 1961 metų yra sovietų valdžios i'štrem 
tas į Žagarę.

Iš Londono ir Romcs diplomatinių 
sluoksnių The- TIMES patyrė, kad popie
žius laiko 72 m. amžiaus vyskupą J. Ste
ponavičių ypatingoje pagarboje iir pasiun
tė jam savo kardinolišką kepurę kaip so
lidarumo su juo šeštą.

Vysk. J. iSlepciniavičius 1957 metais bu
vo paskirtas Vilniaus vyskupijos administ 
ratortot, bet sovietų valdžia neleido jam 
tu pareigų eiti.

BALTIMORĖS VYSKUPO LAIŠKAS 
DOBRYNINUI

Baltimorės augziliaras vyskupas P. 
Francis Murphy parašė laišką sovietų am
basadoriui prie JAV-ių Anatoliui Dolbry- 
niinui, kuriame jis pareiškia susirūpinimą 
dėl neteisėto kun. Alfonso Svarinsko areš
to.

1983 vasario datuotame laiške jis sako, 
kad nors kun. Alfonsas Svarinskas buivo 
suimtas už antikonstitucinę ir aintisovlieti- 
nę veiklą, — „mūsų žiniomis, kun. Sva
rinskas yra nusikaltęs tik už savo pasi
aukojimą tikėjimui... Mums atrodo, kad 
šis sovietų veiksmas prieš Lietuvos kuni
gą yra religijos laisvės persekiojimas ne 
tik kun. Svarinsko, 'bet ir visų Lietuvos 
tikinčiųjų“.

Vyskupas Murphy pasirašė laišką Bal
timorės ir Taikos komisijos vardu.

Baltimorės arkivyskupijos Teisingumo 
ir Taikos komisija prieš dvi savaites išlei
do pareiškimą apie religinį persekiojimą 
okupuctoj Lietuvoj. Akstinas šiam pareiš
kimui atėjo iš Lietuvių Katalikų Religi
nės Šaipos direktoriaus kun. Kazimiero 
Pugevičiaus pranešimo komisijos nariams 
1983 sausio 15. Pranešime jis nušvietė 
dabartinę Lietuvos būklę, iškeldamas ryš
kius persekiojimo pavyzdžius, pvz. Klaipė
dos bažnyčios konfiskavimą ir klierikų ap
ribojimą vienintelėj kunigų seminarijoj 
(Lietuvoj. Kun. K. Pugevičius pabrėžė, kad 
Lietuvos katalikų rūpesčiai yra ne tik 
lAtnerikos lietuvių problema, (bet visų 
Amerikos katalikų reikalas.

Pareiškime komisija pažymi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos nepaprastą 
svarbą lietuvių rezistencijai prieš oku- 
pantą. Ji nurodo, kad smulkesnes informa
cijas apie dabartinę Lietuvą galima įsigy
ti Lietuvių Informacijos Centre Brookly- 
ne.

Š-alia laiško vyskupas Murphy pasiuntė 
pareiškimo kopiją ir ambasadoriui Dob- 
ryninui, nurodydamas, kad „mes priešina
mės ir priešinsimės žmogaus teisių ir 
laisvių pažeidimams visur ir visada. Mes 
raginame Jus kuo greičiau peržvelgti kun. 
Svarinsko padėtį, kad jis galėtų sugrįžti 
ndtaliudomas į savo parapines pareigas 
Lietuvoj“.

KREMLIUS ATAKUOJA DR. KOHLĮ
„Pravda“ apkaltino dabartinės Vaka

rų Vokietijos koalicinės vyriausybės vado 
vą. kanclerį Helmutą Kohl'į trukdymu 
rinkėjams priešrinkiminiu metu ^blaiviai 
įvertini“ atominio karo grėsmę Europoje.

Sovietai pripažįsta Kohiio perinkime į 
kanclerius galimybę ir, kad jiems tektų 
palaikyti ryšius su Bcnos vyriausybe, ne
žiūrint kokios sudėties j! bebūtų.

Jie taip pat neslepia savo palankumo H. 
J. Vogei‘iui socialdemokratų demokratui.

Sovietinė spauda nepaliauja kritikavusi 
Kohl‘io vyriausybę už jos sutikimą dislo
kuoti naujas Amerikos raketas Europoje 
šių metų pabaigoje.

NUTEISTAS DISIDENTAS *
Maskvos teismas nuteisė septyniems me 

•tams kalėjimo disidentą, kuris pareiškė, 
kad žydų tautybės studentai yra diskri
minuojami Maskvos universitete.

37 metų Vsleryj Senderov, kartu su ne
seniai nuteisiu penkiems metams tremties 
šalies viduje Borisu Kandjeivskiu, atliko ty 
rimus, pagal kuriuos stojamųjų egzaminų 
į matematikos fakultetą metu, žydų tauty
bės studentams buvo užduodami sunkesni 
klausimai sumažinami pažymiai, šiuos ste 
bėjimus jie atliko slaptai ir per daugelį 
metų.

(A-A. Teodorai IŠLEPETIENEI 
įnirus,

Birutei šiepetytei r Venskuvienei, 
ELTOS redaktorei, ir inž. Adolfui

Venskui, VLIKo atstovui ir ... 
dr. Aldonai šiepetytei - (lanačienei 
Su šeima gilią užuojautą reiškia

■ Vyriausias Lietuvos (Išlaisvinimo 
Komitetas

SOVIETAI APIE NESĖKMES / 
AFGANISTANE

Kremlius, sprendžiant iš pasirodusio 
pranešimo apie bombų sprogimus' Kabule 
an.niečių lalkraCtyje „Kresnąją zvezda“, 
pakeitė laikyseną informacijų apie Afga
nistaną atžvilgiu.

Laikraštyje rašoma, kad bomba sprogo 
Kabulo centrinėje dalyje, užmušdama ir 
suižei'Sdama keletą žmonių. Ją padėjo „te
roristai“, Afigantstamo sukilėliai, gatvoda'- 
ml, kad Kabulo gyventojai apkaltins rusus 
:ir, tuo pačiu priešiškai nusiteiks prieš So
vietų Sąjungą.

Afganistano Ikaro aprašymas pirmuose 
laikraščių puslapiuose padarė didelį įspū
dį eiliniam sovietų piliečiui, kuris* pradė
jo kelti sau. klausimą, kodėl sovietų vy
riausybė žengė šitą žingsnį.

Nuo ipat 'inva-tjos pradžios, 1979 m. so
vietų .spaudoje laibai retai pasitaikydavo 
pranešimai apie jų nesėkmes Afganistane, 
bet sausio mėnesį sovietų laikraščiuose pa
sirodė netgi grafiškai aitvaizduotiį prane
šimai, apie sovietų karių mirtį Afganta- 
tą.re.

„I'Zves'.iijose“ iraūj.r.G, kad sukilėliai su
sprogdinę elektrcs stulpus, nutraukė elekt 
roe tiekimą į Kabulą, keletą! dienų mies
tas“ paskendo Skiltyje ir tamsoje“. Kitas 
laikraštis aprašė herojišką jauno leitenan
to mirtį kalnų pasaloje.

Viena iš priežasčių kodėl yra daugiau 
naišcima ®pfe nelpaskelbtą karą, yra tai, kad 
sovietų generolai pasipiktinę nuomone, 
kad invaziją į Afganistaną kai kas laiko 
gėdingu dalyku, todėl jie reikalauja, kad 
į sovietų karius būtų kreipiamas atitinka
mas dėmesys ilr rodoma pagarba.

Kita n. vežasi i s yra tai, kad okupacija 
j*au tęsiasi ilgiau kaip trejus .metus ir yra 
nepopuliari pačių sovietų tarpe. Nors at
virai ir neprotesbuojeim®, bet žuvusių ka
rių šeimos pasakoja apie juos 'ištikusią ne 
la:mę kaiimyinia.r.s, kurie savo ruožtu per- 
pacalkcja kitiems ir tuo būdu žinios pask
linda labai plačiai

Nesvarbu kokios bebūtų priežastys, pri- 
■vertuslos Maskvą prabilti apie karą Af
ganistane, deja, dar nematyti jokių ženk
lų, rodančių Maskvos intenciją užbaigti 
3į .nešvarų karą.

---------- I?
KALĖJIMAS Už ŽUDIKO NUŠOVIMĄ
iLuelbecko teismas, Vokietijoje, nuteisė 

6 metams kalėjimo Marianą Baehmedr, 
kuri teismo salėje septyniais revolverio 
šūviais nušovė savo septynerių metų duk
ters žudiką.

32 metų M. Bachmeir 1981 m, kovo 6 
d. nušovė Klausą Grabowski (35 m.), sek
sualinį psichopatą, jo teismo metu, kai jis 
prisipažino uždusinęs jos dukrą Anną.

Nors jos advokatas, pareiškė, kad ji 
neplanavo nušauti Grabowski ir nusipir
ko pistoletą tikslu pati nusišauti, vis dėl
to, jai buvo pripažinta žmogžudystė.
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PASAULIO PABAISA

Išžudęs milijonus žmonių ir prarijęs išti
sas tautas, pats pagaliau gavęs galą ly
giai prieš 30 metų kovo 5 dieną. Jo piktą
ją dvasią dar tebesaugo storos Kremliaus

VASARIO 16-toji
MINĖJIMAS PRANCŪZIJOS SOSTINĖJE

65-tų metų sukakčiai nuo Lietuvos ne
priklausomybės akto paskelbimo minėji
mas įvyko vasario 19-tą dieną italų kata
likų misijos patalpose netoli Elysėjaus 
Lauikų. Jaukioje barokiškoje koplyčioje 
kun. B. Le Franc, Paryžiaus arkivyskupi
jos vikaras užsieniečiams, ir kun. Jonas 
Petrošius, Prancūzijos lietuvių sielovada 
atlaikė pamaldas už Lietuvos laisvę. Jaut 
rų pamokslą pasakė svečias kunigas, ku
ris jau nt pirmą kantą dalyvauja lietuvių 
tarpe, ir gerai yra susipažinęs su tikin
čiųjų padėtimi Lietuvoje.

įSūsirirJko ne vien tik lietuviai iš Pary
žiaus ir iš tolimesnių provincijų, bet atė
jo daug prancūzų, Lietuvos bičiulių. Taip 
pat dalyvavo estų, latvių, lenkų, ukrainie
čių ir gruzinų atstovai. Raštu sveikino: J. 
M. Daillet, deputatas iš La Manche, G. 
Mesmin, 16-to kvartalo deputatas, prof. 
Hoffmann, žinomas prancūzų protestantų 
teologas, kun. Coloni, Paryžiaus arkivys
kupo pagelbininkas užsieniečių reikalams, 
H. L. Dubly, Lietuvos garbės konsulas 
Prancūzijoje, J. Cassou. rašytojas ir kiti. 
Šventėje dalyvavo apie 120 asmenų, jų tar 
pe buvo G. Matorė, dėstęs prancūzų kal
bą Vytauto Didžiojo Universitete, A Sil- 
vaire, Milašiaus veikalų leidėjas, p. Ca- 
ranfil, Rumunijos ministeris exileje, K. 
Berends, Latvijos charge d'affaires ir kt.

Minėjimo salėje svečius sutiko Prancū
zijos Lietuvių Bendruomenės Valdybos 
pirmininkas J. Tomkus, visus kviesdamas 
pasirašyti tai progai specialiai paluošto- 
je knygoje. Jis ir kun. J. Petrošius jau 
nuo pat ankstyvo ryto darbavosi salės pa
rengimui. Scena buvo tautiniais motyvais 
labai skoningai išpuošta studentės iš JAV 
A. Bulotaitės ir aktoriaus Z. Banevičiaus. 
Senosios grafikos paroda iš P. Klimo ko
lekcijos susilaukė nemaža dėmesio svečių 
tarpe. Išstatyti buvo senieji Lietuvos že
mėlapiai kuriuose matosi mūsų valstybė 
kaip viena iš seniausių Europos kraštų, o 
kitose graviūrose matėsi 19-to šimtmečio 
Lietuvos vaizdai.

Minėjimą atidarė Ričardas Bačkis, 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės tary
bos narys. Savo kalboje jis prisiminė a.a. 
pulkininką J. Lanstkaronskiį, daugiametį 
Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės veik
lų narį ir a.a. baroną Guy de la Tbumel- 
le, buvusį Prancūzijos Ambasadorių, buv. 
Prancūzų - baltų draugijos pirmininką ir 
didelį lietuvių bičiulį.

Tylos minute pagerbti žuvusieji Lietu
vos laisvės kovose, ir sugiedotas Lietuvos 
himnas. Toliau sveikino Prancūzijos am
basadorius ir Prancūzų - baltų draugijos 
pirmininkas Bertrand de la Sabliee, ku
ris prieš karą buvo Kaune, Prancūzijos 
atstovybės narys.

sienos.
Latvių dail. S. Civinskio 1895-1940) ka

rikatūra iš dabar vykstančios jo darbų 
parodos Amsterdame.

Pagrindinę kalbą tarė Armand Avron- 
sart, prancūzų žurnalistas, kuris jau apie 
40 metų domisi ir rašo apie Palbaltijos 
kraštų reikalus. Jis tiria ir renka doku
mentaciją ir žinias ryšium su sovietų ne
legaliu užėmimu Baltijos kaštų pasiunti
nybių pastatų. Savo kalboje jis išdėstė — 
kai 1940 metais žymi dalis Prancūzijos ir 
Paryžiaus tapo okupuoti vokiečių, kurie 
tuo metu buvo sovietų aliantai, Prancūzi
jos valdžia buvo priversta atiduoti tuos 
pastatus sovietų valdžiai. 1941 metais vo
kiečiams užpuolus Sovietų Sąjungą, trijų 
Baltijos kraštų pasiuntinybių pastatai Pa
ryžiuje buvo užimti vokiečių. Tačiau 
1944 metais išlaisvinta Prancūzija vėl per 
davė savo aliantams sovietams tuos pa
status, nors vyriausybė ir nepripažįsta 
„de jure“ Baltijos kraštų okupacijos. Bal
tijos kraštų pastatai pagal prancūzų teisę 
yra nelegaliai okupuoti. Sovietai niekad 
nėra išgavę jolkio nuosavybės dokumento. 
Šios atstovybės legaliai priklauso Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklausomoms 
valstybėms. Paskaitininkas šiuo klausimu 
yra rašęs Giscard d'Estaing, kada jis dar 
kandidatavo į prezidentus, J. Chirac, Pa
ryžiaus burmistrai, įvairiems parlamenta
rams ir aukštiems pareigūnams, šių as
menybių atsakymuose ir neatsakymuose 
juntama, kad šio klausimo iškėlimas pran 
cūzams yra tegalinę rakštis.

1979 metais prisidėjo naujas nemalonus 
įvykis. Paryžiaus miesto savivaldybė iš
davė sovietams nugriauti buvusią (Estų 
atstovybę ir pastatyti Sovietų ambasados 
valdininkams daugiabutį namą. Kaip ir 
kokiu pagrindu buvo šis leidimas išduo
tas, nesusilaukta aiškaus atsakymo.

Klausytojus sujaudino ir sudomino toks 
pašalinio asmens dėmesis skirtas Lietuvai. 
A. Avronsant dažnai iškelia Lietuvos rei
kalus prancūzų spaudoje, jis taip pat pra
eitą gruodžio 10 d. kalbėjo už Baltijos 
kraštus Prancūzų Parlamento rūmuose, ka 
da buvo surengtos informacinio pobūdžio 
diskusijos, žmogaus Teisių Tarptautinės 
dienos proga.

Toliau pranešimą papildė juristas Bri- 
mont, tarptautinės teisės profesorius Pa
ryžiaus Universitete. Jis paaiškino apie 
pasiuntinybių pastatų legalią padėtį. Už
siminė jis taip pat apie kompensaciją už 
prancūzų piliečių prarastą nuosavybę so
vietų okupuotuose kraštuose, priminda 
mas kad Palbaltijos kraštų auksas tebėra 
užblokuotas Banoue de France. Prof. Bri- 
mont pasisiūlė be honoraro duoti patari
mus šiais juridiniais klausimais.

Programos meninę dalį atliko jaunimas. 
Poezijos montaže buvo deklamuojami lie
tuvių poetų eilėraščiai ir O. Milašiaus 
prancūziškai rašytos eilės apie Lietuvą, 
taip pat buvo dainuojamos senos dzūkų 
dainos. Programai pasibaigus sekė šeimy
niškos vaišės paruoštos mūsų kruopščių 
šeimininkių. Ilgai visi šnekučiavosi, neno
rėdami skirstytis ir užbaigti šį gražų mi
nėjimą.

Ž. K.

MIRĖ ARTHUR KOESTLER
Kovo 3 d. Londone rastas negyvas pa- 

'arjilinio garso rašytojas Arthur Koestler 
ir jo žmona Cynthi'a. Abiejų lavonai rasti 
jų bute-, foteliuose.

. Žylmiatiisias šio vengrų rašytojo roma- 
mas „Darkness at Noon“, kultame yra ap
rašytas laikų teroras Sov. Sąjungoje, buvo 
•Įverstas ir į lietuvių kalbą.

... SUĖMIMAI VARŠUVOJE '
Sekmadienį, vasario 27 d. Varšuvos baž

nyčioje -buvo atlaikytos mišios, kuriose 
dalyvavo apie 7000 maldininkų. Per pa
mokslą kunigas reikalavo amnestijos Soli
darumo aktyvistams, dar tebelaikbmiems 
kalėjimuose.

Laike pamaldų riaušių policija buvo ap 
supusi ir uždariusi aplinkines gatves. Žmo 
nėms išėjus iš bažnyčios, policija tikrino 
dokumentus, yipač jaunuolių. Pasigirdo šū
kiai: „Gestapo, Gestapo“. Policija arešta
vo būrį jaunuolių.

6IRIJA YRA (SOVIETŲ 
AVANPOSTAS

Amerikoje augant susirūpinimui dėl 
Sovietų įtakos Sirijoje, JAV gynybos mi
nistras C. Weinlbergeris pasakė, kad Sov. 
Sąjunga pristatė Sirijai naujų ginklų ir 
prisiuntė žymų skaičių „techniškų patarė
jų“. Sirija dabar gavo SA5 raketas. Ame
rikiečių apskaičiavimu, Sirija turi ketu
rias baterijas tų raketų, o Izraelio nuomo
ne jų yra dvigubai tiek.

Didžioji dalis tų raketų yra dislokuota 
Sirijos vakarinėje dalyje, netoli Damasko. 
Tos raketos gali nuskristi 180 mylias ir 
pasiekti 18 mylių aukšti. Jos sudaro pa
vojų karo aviacijai betkur virš Izraelios 
teritorijos.

PASAULYJE
— Sovietų „Izvestija“ pranešė, kad alga 

nų partizanai pridarė žalos Kabulo mies
to elektros jėgainei. Miestas kelias dienas 
buivo tamsoje.

— V. Vokietijos „Taikos sąjūdis“ ir 
„Žalioji partija“ nutarė sustiprinti savo 
kampaniją prieš -branduolinių raketų iš
dėstymą. Numatoma blokuoti raketų ba
zes, skelbti baido ir mokesčių nemokėjimo 
streikus ir naudoti kit-as priemones.

— Sovietų mokslininkas, 72 m. Prof N. 
Meiman, kreipjėsi į Europos Saugumo kon 
ferenciją Madride, kad padėtų jam emig
ruoti į Izraelį. Profesorius 'buvo vienas 
paskutiniųjų Maskvos Helsinkio grupės 
narių. Ta grupė praėjusiais metais pati lik 
vėdavusi neišlaikiusi KGB persekiojimo.

— Angelas „Unitas“ partizanai paleido 
12 vienuolių, misionierių ir Raudonojo 
Kryžiaus pareigūnų-, kuriuos jie buvo pa
grėbę 1982 m. spalio mėn.

— Naujoji Ispanijos valdžia planuoja 
sumažinti ir sumoderninti savo kariuome
nę. Apie ketvirtis karininkų bus paleisti 
į atsargą. Dabar kariuomenėje yra 
250.000 vyrų. Privalomos karinės tarny
bos laikas taip .pat bus sutrumpintas.

— Žymiausias turkų islamo politikas 
N. Erbakan, apkaltintas bandymu krašte 
įvesti islamo santvarką, nubaustas 4 me
tais kalėjimo. Anksčiau jis du kartus yra 
buvęs Turkijos min. pirmininko pavaduo
toju.

— 7 lenkų žvejybos laivyno jūrininkai, 
kurie praėjusiais metais Fa-lklando salose, 
palikę savo laivą, padėjo britų kariuome
nei kasti apkasus ir nešioti šaudmenis, ga 
vo teisę apsigyventi D. Britanijoje. Iš vi
so tada pabėgo 9 jūrininkai: vienas jų iš
vyko į V. Vokietiją, o kitas jau pernai at
vyko į Angliją.

— Britą,s Evans atidarė savo fabriką, 
kuriame pradėjo gaminti triratį automobi 
liuką „Bamby“. Jo kaina bus apie pusant 
ro tūkstančio svarų, greitis 30 mylių per 
valandą, 100 mylių kelionei reikia tik 4 
litrų benzino.

— Singapūro min. pirm, pavaduotojas 
įspėjo užsienio žurnalistus nerašyti tokių 
straipsnių, kurie kenktų krašto reikalams. 
Nusižengusieji bus prašomi palikti Sin
gapūrą.

— šveicarai paskelbė, kad slaptieji do
kumentai, kuriuos jie gavo praėjusiais 
metais iš lenkų ambasadosBerne užpuolė
jų, rodo, jog tuo laiku buvęs Lenkijos ka
ro atašė Šveicarijoje šnipinėjo.

— Naujų kinų-sevietų derybų išvakarė
se, Kinija kviečia sovietų turistus. Bus 
leidžiama lankytis 26 miestuose. Viešbu
čių ir kelionių kainos nesiskirs nuo Vaka
rų turistų.

— Japonai svarstys sovietų pasiūlymą 
bendradarbiauti žuvininkystės pramonėje.

— Irano-Irako karas tebesitęsia jau 30 
mėnesių. Irako min. pirm, pavaduotojas 
ir užsn. reik. min. T. Aziz pareiškė, kad 
karo pabaigos dar nesimato, nors Jungti
nių Tautų Saugumo Taryba karui užbaig
ti paskelbė savo rezoliuciją.

— Stockholm© (Švedijoje) centrinėj mo 
kesčių įstaigoj susprogdinta bomba užmu
šė vieną moterį ir sužeidė 6 žmones.

— Kenija paleido 473 asmenis, suimtus 
praėjusiai metais po nepavykusio pervers 
mo ir laukiančius teismo.

— 23 m. Anne Winter yra pirmoji mo
teris D. Britanijoje, gavusi lokomotyvo «na 
šinisto teisę.

— Graikija ir Sov. Sąjunga pasirašė 10 
metų ekonominio, prekybinio, mokslinio ir 
technologinio bendradarbiavimo sutartį. 
Tai kelia nepasitenkinimą Europos Bend
ruomenėje.

— Lenkijos vyriausias teismas peržiū
rėjo bylą bibliotekininkės Evos Kubasie- 
wič, kuri karinio teismo buvo nubausta 
kalėti 10 metų. Ji padėjo organizuoti 
Gdansko jūres akademijoj .protestą prieš 
karinį stovį.

Lenkų R. kat. Bažnyčia viešai kreipėsi 
į valdžią afrinestuoti daugiau kaip 1000 
politinių kailinių.

— Andropovo sūnus Igor, kuris daly
vavo Madride Europos Saugumo knfereln- 
cijoj, žurnalistams pareiškė, kad jo tė
vas yra labai darbštus žmogus, vidutiniš
kai kalba angliškai ir laisvai skaito ang
lų spaudą.

— TASS pranešė, jog disidentas A Šča 
ranskis gali būti paleistas anksčiau, negu 
baigsis jo 13 metų kalėjimo bausmė už 
šnipinėjimą. Vakaruose vedamoji kampa
nija jį išlaisvinti, jam nieko nepadės.

— Lenkų žinių agentūra PAP skelbia, 
kad krašte darbininkų paklausa padidėjo 
12 proc. Darbo įstaigos sausio mėn. pa
siūlė 278.000 darbų, o darbo ieškančiųjų 
užsiregistravo tik 8.000.

— JAV Komercijos Departamentas šiuo 
metu nutarė neleisti Boeingo kompanijai 
parduoti Libijai 12 keleivinių lėktuvų. Li
bijos oro linija iš anksčiau turi Boeing 
gamybos 12 lėktuvų.
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DBLS Centro Valdybos pranešimas
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos veiklo

je 1982 metai buvo ypatingai svarbūs ir 
reilklšmingi. Be nuolatinių vietinio pobū
džio tradicinių parengimų ir minėjimų, 
Sąjungos Centro Valdyba suorganizavo ir 
pravedė 29-tądą Euroipos Studijų Savaitę, 
suorganizavo Europos Bendruomenių at
stovų pasitarimą, prisidėjo prie sėkmingo 
rezoliucijos pravedimo Europos Parlamen 
te Informavo visuomenę apie Lietuvą, apie 
žmogaus ir tautinių teisių laužymą, skel
bė mūsų tautos siekimus būti laisvais ir 
nepriklausomais.

Skyrių veikla
Pagrindinė DELS kultūrinė veikla vyks 

ta per skyrius. Didieji mūsų skyriai, kaip 
Bradford©, Nottingham©, Manchesterio, 
Derby, Birmingham©, Wolverhampton©, 
(Leeds, Boltolno savo iniciatyva ruošia 
įvairaus pobūdžio minėjimus ir parengi
mus. šioje srityje ypatingai pasireiškė 
Škotijos D'BILS įkyrius, kuris kartu su lie
tuvių klubu atstovauja tautinius reikalus 
Skelti j oje, ir kas kart vis plačiau ir veik
liau dirba lietuvišką darbą. Tiek skyriaus 
tiek klubo veikloje reiškiasi ir energingai 
dirba skyriaus pirmininkas J. Bliūdlžius, 
sekretorius Z. Sledziauslkas ir kiti.

Šv. Cecilijos choras yra žinomas visiems 
D.iB. lietuviams. Tam chorui sėkmingai va 
dovauja P. Dzidolikas. Tautinių šokių gru 
pės vadovė yar K, Rugienienė.

(Be tradicinio Sąskrydžio Sodyboje ir 
Lietuviško Jaunimo ir Skautų Savaitės 
Sodyboje, dabar, jau kasmet ruošiame D. 
Britanijos Lietuvių Dienas. Ruošimo dar
bai pavedami didesnės lietuvių kolonijos 
skyriui, o finansinę atsakomybę ir prog
ramų sudarymą pasiima Centro Valdyba. 
Šia proga Centro Vaidyba dėkoja Brad
ford© lietuviams, ypač skyriaus ir' Brad
ford© „Vyties“ klubo valdyboms už sėk
mingą D. B. Lietuvių Dienų organizavi
mą Bradforde 1982 m.

Sąjungos įstatai
Įvairūs sąjungos narių ir skyrių pasiū

lymai liečiantys DBLS įstatų pakeitimus 
reikalingi kroupštaus peržiūrėjimo ir ap
tarimo. Todėl -galutinas pasiūlymas bus 
pristatytas Suvažiavimui vėliau.

Lietuvių Namų Bendrovės Akcijos
DELS superka Lietuvių Namų Bendro

vės akcijas, (kurios dažniausiai dėl akci
ninko mirties, yra perduodamos. Siekia
ma, kad Lietuvių Namų Bendrovės kont
rolė ir nuosavybė pasiliktų visuomenės or
ganizacijos, t.y. DBLS rankose, šiame dar 
be jau eilė metų kruopščiai dirba Centro 
Valdybos narys S. Nenortas, kuris yra ir 
Lietuvių Namų Bendrovės finansinis di
rektorius.

Didžiojoje Britanijoje 1980 metais įsteig 
tas T.P. Fondas savo veiklą plečia ir kas
kart paremia didesnį Skaičių nukentėju
sių mūsų tautiečių ir jų šeimų.

Centro Valdyba ragina ir prašo DBL 
Sąjungos skyrius, organizacijas ir pavie
nius asmenis nuolat remti aukomis tą kil
nų Tautinės Paramos Fondo darbą. Val
dyba tam reikalui skiria reguliarią para
mą.

Pasaulio Spauda ...
Pasaulinėje spaudoje Lietuvos vardas 

vis dažniau yra minimas, didžiųjų Vaka
rų valstybių nepripažinimas Pabaltijo tau 
tų inkorporavimo į Sovietų (de-jure) yra 
inomas kiekvienam politiniam v 

Vakaruose. Lietuvos klausimas ir dabar
tinė padėtis Lietuvoje yra aprašoma ir 
paminima svarbesnėje Britų spaudoje, 
kaip „The Times“, The Daily Telegraph“, 
„The Guardian“ ir provincijos spaudoje.

Vokiečių spauda ypač plačiai rašė apie 

F Neveravičius

Nuostoliu surašymas
(Iš bičiulio pasakojimo)

Verčiu vokiečiams jo klausimą. Tie nurodo 
gretimus namus ir tolumoje pievelėje palapines — 
jugoslavų stovyklą.

Rusas puola į namus, bet tuojau pat grįžta ir 
prabėgomis man sako:

— Ten niekas neplėšė. Savi žmonės
Leidžiasi pieva į jugoslavų palapines ir po va

landėlės atsivaro būrelį vyrų nešinų duonos kepa
lėliais, virtuvės rakandais ir kitokiais krautuvėj pa
imtais dalykais.

Rusas sukaitęs, tik prakaitą braukiasi nuo kak
tos ir šaukia:

— Aš jums parodysiu čia plėšikauti! Aš jums 
gyviems odą nulupsiu!

žvejai vokiečiai nesupranta nė žodžio, tik pri
tariamai linguoja galvas.

Prijungęs prie būrelio gydytoją su pižama, jis 
įsako milicininkams suimtuosius vesti ir kreipėsi į 
mane.

— Jūs būkit vertėjas. Eikit kartu ir pasakykit 
vokiečiams, kad eitų liudyti. Rašysim protokolą.

Praėję kelis namus įeinam į vilukę, ant kurios

Europos Parlamento rezoliuciją dėl padė
ties Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Smul 
kiau apie tai buvo rašyta „Europos Lietu
vyje' (Nr. 4, 1983 m.).

Politinė veikla
Pavergtųjų Europos tautų politinė veik 

la stiprėja ir vis darosi daugiau efektyvi. 
Daugiau dėmesio Skiriama trumpų laiškų 
rašymui ir telegramų siuntimui. Atkrei
piamas dėmesys įr žmogaus ir tautinių 
teisių pažeidimus. Kreiipiamąsi tuo reika
lu į vyriausybių atsakingus asmenis, bei 
organizacijas, kurios domisi tomis proble
momis. Palaikomi artimi ir glaudūs san
tykiai su organizacijomis, kurios stebi ir 
seka Helsinki© susitarimų vykdymą.

Puoselėjami santykiai su Europos Par
lamento atstovais, ne tik su britų, bet ir 
kitų tautų.

Planuojama praplėsti European Liaison 
Group veiklą 'Europoje, svarbiausiai Vo
kietijoje ir Prancūzijoje, gal, ir Ameri
koje.

1983 m. lapkričio mėn. turėjome paverg
tųjų tautų atstovų dviejų dienų pasitari
mą Londone, kur buvo padaryta keletas 
nutarimų. Svarbesni iš jų yra šie:

Detantas linija, apie kurią buvo daug 
kalbama ir rašoma, neatnešė teigiamų ir 
laukiamų rezultatų. Gyvenimo sąlygos 
mūsų kraštuose pablogėjo. Helsinkyje pa
daryti susitarimai yra nuolat sulaužomi 
komunistinių rėžimų. Todėl kitoks būdas 
turi būti naudojamas kiek tai liečia Ry
tų — Vakarų santykius.

Tikri demokratiniai laisvės siekimai 
Centrinėje ir Rytų Europoje ir kituose ko 
munistų valdomuose kraštuose turi būti 
remiami.

Sudarytas specialus komitetas bendra
darbiavimui su šiais visuomeniniais veiks 
niais. Tautinės problemos yra labai svar
bus klausimas ir nutarta kiekvienu atve
ju kelti viešumon Sovietų imperijos dek© 
lonizacijos klausimą.

Buvo diskutuotas visos Europos radijo 
ir televizijos transliacijų Mausimas, sie
kiant išplėsti jau dabar veikiančius trans 
liavimo tinklus į mūsų kraštus. Tuo rei
kalu krei'piamąsi į Europos Tarybą ir Eu
ropos reikalų Komisiją. Būtina sustiprin
ti radijo transliacijas per „Radio Liberty“ 
ir „Radio Free Europe“. Įsteigti radijo 
transliacijas iš Švedijos.

Mes esame priešingi dabartiniam Euro
pos padalinimui; mūsų tikslas yra laisvė, 
vienybė ir laisvas apsisprendimas visoms 
Europos valstybėms, įskaitant ir tas, ku
rios šiuo metu įjungtos į Sovietų Sąjungą.

1982 metais Londone vyko pasaulinė 
prie'šboiševikinio tautų bloko konferenci
ja. Atstovai dalyvavo iš viso laisvojo pa
saulio, dalyvavo ir laisvės kovotojai iš 
Aiflganistano. Mūsų atstovas toje konfe- 
įrencijcje buvo K. Tamošiūnas.

Santykiai su mūsų ^veiksniais
Tiek kultūrinėje tiek politinėje veikio

je Centro Valdyba glaudžiai bendradar
biauja su mūsų Nepriklausomos Lietuvos 
atstovu Londone V. Balicku. Jis mielai 
pataria politiniais klausimais, remia ir lan 
kosi mūsų parengimuose bei minėji
muose. Lietuvos Atstovas su ponia daly
vavo tiek 29-tosios Europos Studijų Sa
vaitėje, tiek bendruomenių Europos kraš
tų lietuvių atstovų suvažavime, įvykusia
me 1982 m. Londone.

Palaikomi glaudūs santykiai ir artimai 
bendradarbiaujama su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene, su VLIKu ir kitomis orga
nizacijomis.

Dalyvavimas kitose organizacijose
Teko atstovauti lietuvius ir tarptautinė 

je „European — Atlantic Group“ organi
zacijoje. Priėmime ir diskusijoje tada da
lyvavo buvęs vokiečų kancleris Willy 

durų stambiomis raidėms parašyta:
„Komendant milicii ruskavo vojennavo garad- 

ka — staršij leiteinant Ivan Sergiejevič Ivanov“.
Komendantas atsisėda prie stalelio, nusibrau

kia dar kartą prakaitą nuo kaktos ir .paėmęs popie
riaus lakštą užrašo: protokolas.

Paskui susimąsto.
■— Sėskit, — kviečia mane.
Žvejai liudininkai stovi ir laukia..
— Ne, pirma reikia pranešimą... — sumurma 

komendantas ir paėmęs kitą lakštą ima rašyti:
„Gvardijos majorui Bulgakovui, karinės sto

vyklos komendantui“.
— Skubiai nunešti komendantui, — įsako mi

licininkui.
Po penkių minučių įgriūva į kambarį auksi

niais antpečiais rusų majoras. Išklauso raporto, 
paskui klausia:

— Kas plėšė? Ar šitie — rodo į žvejus.
— Ne. Tai liudininkai, — paaiškina milicijos 

komendantas.
Majoras aiškiai kirčiuodamas taria žodžius:
— Kaltininkus suimti! Prispausti prie sienos, 

kad grąžintų viską, ką išplėšė. Krautuvės savinin
kui atiduoti viską ligi adatos. Plėšikautojus laikyti 
suimtus ligi mano įsakymo. Aišku?

— Klausau, drauge majore! — atsako vyr. lei- 
tinantas.

Brandt, Visconte Etiene Davignon (EEC 
Commissioner), Lord Chalfont, OBE, MC, 
H. E. George Vest, Amerikos atstovas prie 
Europos tautų.

Atstovaujami lietuviai ir naujoje tarp
tautinėje organizacijoje kuri vadinasi: U. 
K. Committee for the Defence of the Un
justly Prosecuted. Pirmininkas yra Sir 
Bernard Braine DL.M.P. Veiklos direkto
rius Group Captain P.P. Harris.

Ateities planai )...
Kiek liečia mūsų vidujinę skyrių veik

lą, ateityje dar daugiau bus koncentruo- 
jamąsi prie mažesnių kolonijų organizuo
to ir veiklaus darbo išsilaikymo. Bus sie
kiama visokeriopai remti tų skyrių veik
lą, įtraukiant naujus žmones į tautinį dar 
bą, ypač ten, kur dėl sveikatos ir amžiaus 
dabartiniai žmonės pasitraukia iš akty
vios veiklos. Bus siekiama taip pat įtrauk 
ti jaunimą į bendrą Sąjungos veiklą, at
liekant tai racionaliai, sistematiškai su 
su priežiūra ir globa. Penktame Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongrese, kuris vyks 
Šiaurės Amerikoje liepos 1—'24 dienomis. 
D. Britanijos ir Škotijos lietuvių jauni
mas bus atstovaujamas.

Politinėje veikloje prisitaikysime prie 
bendros Pavergtųjų Rytų Europos tautų 
darbo 'linijos ir esu tikras, kad ateityje 
kaifp ir ligšiol, D. Britanijos Liet. Sąjun
gos Centro Valdyba, tinkamai atstovaus 
mūsų reikalams.

Į Pasaulio Lietuvių Seimą vyksta D. 
Britanijos 5 atstovai, išrinkti per 1982 
metų DBLS Suvažiavimą.
Pirmieji ruošos darbai jau atlikti.

D. Britanijos Lietuvių Dienos šiais me
tais įvyks Wolverhamptone, rugsėjo 10 d.

Šie „Aušros“ metai D. Britani
joje bug iškilmingai įvairiose kolonijose 
paminėti. Didžiausias minėjimas yra pla
nuojamas Lietuvių Dienose, Wolverhamp
tone.

Bendros pastabos
Visi žinome, kad tiek D. Britanijoje, 

tiek kituose laisvojo pasaulio kraštuose, 
yra diskutuojama, kad mūsų veikios bū
dai turėtų būti keičiami, tobulinami ir 
daugiau pritaikomi prie dabartinių sąly
gų. Ta.s dažniausiai liečia mūsų kultūrinę 
ir politinę veiklą. Aš manau, kad mes, čia 
D. Britanijoje esame geri realistai, prisi
taikome prie praktiškų galimybių, atlie
kame kas mūsų sąlygomis yra įmanoma, 
ir todėl čia lietuviški reikalai yra visur 
tinkamai atstovaujami.

Sunku būtų surasti pasaulyje kitą kraš
tą, kuris turėtų tokią organizaciją kai|p 
DBL Sąjungą, kurios veikla yra taip pla
ti, centralizuota ir efektyvi. Nuo kitų, lais 
varne pasaulyje esančių lietuviškų orga
nizacijų, DBL Sąjunga skiriasi gal ir tuo, 
kad mes užnugaryje turime finansiniai 
stiprią Lietuvių Namų Bendrovę, kuri re
mia :— finansuoja mūsų veiklą. Noriu pa
brėžti, kad Centro Valdyba aukštai ver
tina organizacijų, pavienių asmenų bei 
kitų vienetų darbą ir mielai kooperuoja 
kultūriniuose parengimuose.

Santykiai su kraštu
Sis klausimas lietuvių visuomenėje yra 

gana opus. Yra daug skirtingų nuomonių 
ir nuolat daromi įvairūs pasiūlymai. Mū
sų turistai, kurie važinėja į Lietuvą, taip 
pat yra skirtingų nuomonių apie tenykš- 
čias gyvenimo ir politines sąlygas. Jų su
sitikimai su giminėmis yra labai trumpi, 
neleidžia nuodugniai susipažinti su1 padė
timi.

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga laikosi 
bendravimo linijos, kuri yra priimtina vi
siems mūsų veiksniams. Santykiavimas ir 
ryšių palaikymas galimas tik asmeninėje 
plotmėje su giminėmis ir pažįstamais.

Mes, kurie turėjome apleisti savo kraš
tą ir šiuo metu gyvename D. Britanijoje, 
esame lietuvių tautos dalis. Dirbdami kul

Su lietuviui# 
Įįusuulįgįe

M. BOURDEAUX AUSTRALIJOJE
Kestono koledžo steigėjas ir didelis lie

tuvių draugas, anglikonų kunigas Michael 
Bourdeaux nuo vasario 19 d. iki kovo 22 
d. lankosi Australijoje

Kun. M. Bourdeaux skaitys paskaitas 
Tasmanijoje, Sydnėjuje, Canberroje ir ki
tose Australijos vietose.

MIRĖ V. MILIAUSKIENĖ
Sausio 20 d. Perth mieste, Australijoje, 

mirė Veronika Miliauskienė, tautinių šo
kių mokytoja ir tauri lietuvė.

Gimusi prieš 56 m. Vilniaus krašte, Ve
ronika Vilniuje lankė liet, gimnaziją ir 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, čia ji iš
tekėjo už Jono Miliausko ir 1949 m. emig
ravo į Australiją. Dirbdama ligoninėje, ji 
liuoslaikiu mokė jaunimą tautinių šokių 
ir dalyvavo veikloje, ilgus metus būdama 
apylinkės sekretore. Turėjo gražų balsą ir 
dažnai dainuodavo parengimuose.

LIETUVIŲ KNYGOS AUSTRALIJOS 
BIBLIOTEKOJE

Geelongo viešoji biblioteka yra vienin
telė Australijoje, turinti lietuviškų kny
gų rinkinį. Bibliotekoje yra svetimų kal
bų skyrius su 10.000 tomų knygų. Tarp 
tų 'knygų yra lietuviškas 'Skyrius, kuria
me yra apie 400 knygų. Pastaruoju laiku 
tas skyrius įsigijo kelias naujas knygas.

DAR VIENAS SKILIMAS?
Draugas (I 15) praneša, kad laisvojo 

pasaulio lietuviuose atsirado dar vienas 
skilimas: šalia Čikagoje buvusios Liet. 
Žurnalistų sąjungos centro valdybos, To
ronte buvęs organizacijos skyrius pasis
kelbė „vykdąs centro valdybos pareigas“.

PASITRAUKĖ PREL. J. TADARAUSKAS
Hamiltono parapijos klebonas, prel. Juo

zas Tadarauskas, po 32 metų darbo Auš
ros Vartų parapijoje, dėl nesveikatos pa
sitraukė į poilsio namus. Nauju klebonu 
paskirtas kun. J. Liauba.

TAUTINIŲ (ŠOKIŲ ŠVENTĖ
1982 m. gruodžio 29 d. Melbourne įvyko 

Australijos lietuvių dienų Tautinių šokių 
šventė, kurioje dalyvavo iš įvairių vietų 
suvažiavę ansambliai.

Grąžų įnašą šventei padarė Los Ange
les ,.Spindulio“ tautinių šokių grupė. Be 
to žavėtinai pasirodė Canberros „Audijė- 
lė", Sydnėjaus ,,Sūkurys“, Melbourne 
„Gintarėliai“, „Malūnėlis“, Pertho Šat
rija" ir Adelaidės „Žilvinas".

Iš viso šventėje atlikta 20 tautinių šokių.

KAZIMIERO 500 (METŲ SUKAKTIS
Šio laikotarpio lietuviams ir viso pasau

lio katalikams Dievas skyrė svarbų žen
klą: 1984 kovo 4 sueina lygiai 500 metų 
nuo vienintelio lietuvio šventojo — šven
to Kazimiero mirties. Tai nepaprastai re
tas įvykis, kuris palies tik mažą dalelę iki 
šiol gyvenusios žmonijos. Jei šio ženklo 
neaplenksime, mūsų neaplenks Dievo pa
laima, šventajam' užtariant.

. Sukaktis turi ir skaudžių bruožų, nes 
Vilniaus katedra beveik visus 500 metų 
išbuvo šventojo karstas, yra paversta pro- 
faniniu muziejum, o visa Lietuva — pa
vergta.

Sukakčiai atžymėti Kunigų vienybės ir 
Lietuvių katalikų federacijos pastangomis 
sudarytas komitetas; jį patvirtino ir Pa- 

tūrinį — tautinį darbą, prisidedame prie 
lietuvybės išlaikymo išeivijoje, o dirbda
mi politinį darbą, siekiame Lietuvai lais
vės ir nepriklausomybės.

Zigmas Juras,
DBLS pirmininkas 

— Tai ir viskas, — kerta majoras ir išeina.
— Pirma reikia, surašyti nuostolius — nuspren

džia vyr. leitinantas.
Pasišaukęs du milicininkus, kviečia mane ver

tėju ir einam į krautuvę liudininkus palikę laukti.
Krautuvėje savininkė jau pamažėli tvarkėsi, dė

liojo į vietas išmėtytas prekes.
Vyr. leitinantas atsisėdo prie staliuko, pasitie

sė lapą popieriaus ir ėmė surašinėti išplėštas pre
kes. Aš verčiu jo klausimus ir. vokietės atsakymus.

— Puodų emaliuotų didelių aštuoniolika, ma
žų trys — kartoja jis balsiai ir užrašo.

— „Bakpulverib“ keturiasdešimt trys paketai, 
— pareiškia krautuvininkė.

— „Bakpulveris“, o kas tai yra? — klausia 
vyr. leitinantas.

— Tai tokie milteliai pyragaičiams ir tortams 
kepti, — paaiškinu:

— A a... Parodykit...
Rodau.

— Žinot ką... Pasakykit jai, kad aš norėčiau 
gauti pora pakietėlių... Pasakykit jai, kad šiandien 
mano, milicijos komendanto vyr. leitinanto Ivano 
Sergiejevičiaus Ivanovo „geburstagas“, ir aš norė
čiau išsikepti tortą.

(Bus daugiau)

šaulio lietuvių katalikų bendrija. Jau pa
ruostas ir pradėtas vykdyti sukaktuvinių 
metų planas.

Jis susideda iš dviejų dalių 
— dvasinis pasiruošimas sukakčiai ir į- 
vairios iškilmės su išliekančiais mokslo 
bei kūrybos darbais.

Sukaktuvinius metus pradėsime 1984 
metų kovo 4 Romoje bažnytinėmis apei
gomis, kuriose, tikimės, dalyvaus ir Jo 
Šventenybė popiežius Jonas Paulius. Iš
kilmių Romoje paruošimui vadovauji© prel. 
L. Tulaba. Metai bus baigiami 1984 rugsė
jo 1 ir 2 Toronte, Kanadoje, Katalikų 
kongresu ir sukakčiai specialiai sukurta 
oratorija.

Metus užpildys deramas tikinčiųjų re
liginis susikaupimas, vadovaujant mūsų 
pasišventusiai dvasiškijai, Be to, šv. Ka
zimiero sukakčių komitetas, šalia iškilmių 
Romoje ir Toronte, atliks šiuos darbus:

1. Išleis nedidelę šv. Kazimiero studiją 
lietuvių, anglų, portugalų, italų, vękiečių, 
prancūzų kalbomis; ją parašė prof. S. Su
žiedėlis, iliustravo dali. N. Palubinskienė; 
lietuviškoji laida jau spaustuvėje,; 2. Iš
leis stambų istorinį pr»f. kun. P. Rabi
kausko, S.J., veikalą apie šventąjį lietu
vių ir anglų kalbomis; 3. Išleis meno ir 
literatūros antologiją, liečiančią šv. Kazi
mierą; 4. Išleis naują šv. Kazimiero pa
veikslėlį; 5. skelbs himno, dramos ir gro
žinės literatūros konkursus. Darbai yra 
gausūs, dideli ir brangūs.

Tad šv. Kazimiero sukakčių komitetas 
prašo visų lietuvių finansinės paramos.

(Su Jūsų pagalba bei šventojo užtarimu 
komitetas ištvers ir savo darbus įvykdys.

Su didžia pagarba,
V. Volertas, pirm.

Atsiųsta paminėti
Ateitis Nr. 8-9, 1982 m. Ateitininkų Fe

deracijos leidžiamas katalikiškos — lie
tuviškos orientacijos mėnesinis žurnalas. 
Vyr Redaktorius kun. dr. K. Trimakas, 
Chicago, IL. USA.

Vincas Bartusevičius, VOKIETIJOS 
LIETUVIAI, 1983, asmenys, organizacijos, 
įstaigos. Lietuvių Kultūros Instituto lei
dinys, kuriame surinkta daug informaci
jos aipie Vak. Vokietijos lietuvius. Kas ga
lėtų žinoti, kad tame krašte veikia tiek 
daug liet, organizacijų, ar kad ten gyve
na per 20 liet, gydytojų, dvi dantų gydy
tojos, ir daug kitų aukštą mokslą išėjusių 
lietuvių?

Tą viską galima sužinoti įsigijus kny
gelę už DM. 5.00. Ją užsisakyti galima iš 
iDiitauischCis Kulturinatitut, Romuva, D 
6840 Lampetheim-Huettenfeld 4, W. Ger
many.

Lietuva Nr. 3, 1982 m. Filatelistų drau
gijos biuletenis, leidžiamas tris kartus į 
metus. Numerį paruošė J. Adomėnas ir A. 
Bclešlka, Chicago, IL. USA. Biuletenyje 
yra išspausdintas JAV Pašto Valdybos at
sakymas dėl Dariaus-Girėno pašto ženklo 
išleidimo: —1983 m. programa jau suda
ryta, todėl tas gali būti įtraukta tik vė
lesnių metų programom

Pasaulio lietuvis Nr. 2, 1983 m. vasaris. 
PILB Valdybos leidžiamas mėnesinis žur
nalas. Redaktorius Bronius Nainys, Chi
cago, IL. USA.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 97

6 10 14
12 ? 22
19 25 31
Koks skaičius turėtų būti klaustuko 

vietoj?

ATSAKYMAS NR. 96
12 gyvulių ir 24 paukščiai.

Kai Chruščiovas nuvyko į Sibirą pasi
žiūrėti kolūkių progreso, vienas drąsesnių
jų kaimiečių ėmė skųstis:

— Drauge Chruščiovai, mes neturime 
gerų traktorių, nepakanka sėklos, karvės 
neturi pašaro, vaikams trūksta pieno...

— Gerai, gerai, baik... Aš suprantu ne
lengvą jūsų padėtį. Stalino laikai praėjo, 
bus geriau. Neseniai aš buvau Afrikoje. 
Parsivežiau daug nuotraukų, štai, žiūrė
kite, tie vargšai mūsų draugai pigmėjai 
tcikie maži, neturi maisto... Jūs visgi gy
venate už juos geriau.

Kai nuraminęs kolūkiečius Chruščiovas 
sėdo į mašiną, priėjo sena moteris ir pa
klausė:

— Sakyk, drauge Chruščiovai, kaip il
gai tie pigmėjai gyvena komunistinėj sant
varkoj?

Maskvos zoologijos sode prie tvenkinio 
saulutėje šildosi trys krokodilai.

Vienas sako:
— Esu taip išalkęs, kad tuoj praryčiau 

jauną berniuką.
Kitas pritaria:
— Ir aš baisiai noriu ėsti. Būtų gera, 

jei pasitaikytų jauna mergaitė...
Pakėlė žiaunas trečiasis:
— Niekus kalbat. Geriausia būtų nu

tvėrus aukštą partijos pareigūną. Užtek
tų visiems trims: minkštas, riebus ir be 
nugarkaulio!

Dd pat ryto degė aeklyčioa langai.
W pradedančiųjų kūryba)

Paaldaxyklt* krauj< te atneškite paM- 
fctWrti. (PobkUnlkoja)

2



■M

1983 m. kovo 4 d. Nr. 9 (1646) 

Lietuvių Namų Bendrovės Valdybos 
pranešimas

Užbaigėme dar vienus Bendrovės veik
los metus. Jie nebuvo lengvi nes turėjome 
problemų, kuries dalinai apsunkino finan
sinius metus. Ir atsiliepė į galutinį rezul
tatą.

Metus baigėme su pelnu sumoje £9,103, 
nežiūrint to, kad turėjome tam tikrų ne
išvengiamų — papildomų išlaidų kaip 
kompensacija atleistiems tarnautojams ir 
profesiniams patarnavimams, kas atsiėjo 
maždaug £7.500.

Visi bendrovės skyriai rodo nedidelę 
pažangą, kas šiai sunkiais laikais teikia 
padrąsinimo ateičiai.

Socialiniams ir kultūriniamis reikalams 
išleista £6138 (£1826 daugiau negu 1981 
tn.) ir jei pridėsime suteiktą paramą spau 
dos skyriui, (£11,708), tai tiems reika
lams Bendrovės parama jau siekia 
£18,000, kas yra beveik du trečdaliai jos 
apyvartos pertekliaus.

(Be Lietuvių Namų ir Sodybos, trečiuo
ju Bendrovės pajamų šaltinių yra inves
tavimo pajamos ir banko palūkanos, kas 
finansinių metų gale sudarė £12,710.

(Banko sąskaitoje yra £61,515, o £50,000 
yra investuota į National Saving Invest
ment Account, kuri moka 10.5%.

Lietuvių Namai Londone
Namų apyvartos pelnas lyg ir sustojo 

prie £18,000. Matyti padaryta pažanga 
kambarių nuomų ir lošimo mašinų apy
skaitoje, tuo tarpu baro pajamos sumažė
jo ir atrodo, kad svarbiausia priežastis, 
kaip ir 1981 m., būtų krašto finansinė kri
zė ir bedarbė.

Kas liečia išlaidas, tai didžiausia našta 
visuomet būna mokesčiai ir remontai, ko 
kiekviena įmonė negali išvengti, be to 
apšildymas ir algos kasmet kyla, todėl bū
tų labai svarbu, kad namų pelningumas 
ateityje proporcingai kiltų.

Šių finansinių metų bėgyje svarbiausias 
uždavinys bus priešgaisrinių prietaisų 
įrengimas, kas pareikalaus jau didesnės 
sumos o po to teiks susirūpinti ir remontu 
bei dažymu iš lauko pusės. Tie du projek
tai gali atiseiti £ 30,000.

Spaudos įkyrius
Šio skyriaus nuostolis sumažėjo £843, 

ir iš apyskaitos matosi kartu ir skyriaus 
veiklos sumažėjimas, nes buvo nutarta pa
silikti kurį laiką prie minimalaus tarnau
tojų skaičiaus, išleidžiant anksčiau pri
žadėtas knygas, kalendorių, jaunimo laik
raštį „LYNES“ ir, žinomo, „Europos Lie
tuvį“. LYN1ES buvo išleista 6 numeriai, 
kas kainavo £1661.

Matome „Europos Lietuvio“ prenumera
tos sumažėjime, bet skaitytojų aukos laik 
raščiui žymiai padidėjo. Mažiau pajamų 
iš „Nidos“ knygų klubo ir smulkių spau
dos darbų. „Europos Lietuvio“ pajamos 
priklauso nuo skaitytojų atsilyginimo ir to 
ji suma kasmet svyruoja, tuo tarpu, kitų 
dvejų pajamų Šaltinių rezultatai sumažė
jo vien tik dėl darbininkų skaičiaus su
mažėjimo kuris buvo padarytas ryšium 
su tų šakų menku pelningumu ir nauda 
spaudos skyriui.

Kaip ir buvo tikėtasi, sumažėjo atlygi
nimų ir medžiagų pirkimo bei kitų prekių 
ir darbų išlaidos. Gaila, kad pašto ir admi 
nistracijos nesumažėjo, nes kasmet kelia
mas pašto tarifas.

Bendrai paėmus, buvo stengtasi eiti ir 
toliau taupymo keliu ir to skyriaus kas
met kylantį nuostolį pasisekė sustabdyti. 
Bet nereiškia, kad prie to ir bus sustota. 
Nuolat ieškoma būdų ir priemonių sky
riaus veiklą gerinti. Yra paruošti planai, 
pagal kuriuos ateityje įvyks pertvarky
mai. Viskas priklausys nuobūsimų pajė
gų, jų priežiūros ir bendrai pasišventimo 
spaudos darbui.

Didelė padėka tenka „Europos Lietu
vio“ redakcijai ir bendradarbiams, o taip 
pat ir „Lynes“ darbuotojams, kurių dėka 
jaunimas turi progą pasireikšti spaudoje 
ir palaikyti ryšius savo tarpe. Nereikia 
užmiršti ir talkininkų — ekspeditorių, ku
rie kas savaitė talkina paruoštų darbų iš
siuntinėjime.

Norėtųsi užtikrinti visuomenę, kad nau 
jų pajėgų redakcijiai ir spaustuvei ieškoji
mas vyksta šiuo metu ir vyks ateityje, 
kad šį kultūrinė našta Bendrovei su laiku 
palengvėtų.

Sodyba, Headley Park
Sodybos ekonominė veikla praeitų fi

nansinių metų bėgyje buvo pereinamoj 
stadijoj ir bent šiuo metu jos veiklą įver
tinti būtų gal kiek peranksti. Bet visdėl- 
to iš pajamų matome, kad baras ir lošimo 
mašinos gerekai prisidėjo prie pajamų 
padidinimo (£10,171), tuo tarpu išlaidose, 
pasikeitimų nėra. Kas liečia remontus, 
tai teko atlikti daug pagerinimų tiek pa
čiuose namuose, tiek daržuose, parke ir 
kitur. Atgaivintas senasis ežeras, (turime 
dabar du), sutvarkyti sandėliai ir pries
tatai. šiais metais numatyta kai kuriuos 
priestatus padaryti tinkamais apsigyveni
mui; turėsime daugiau vietos vasaroto
jams. šiuo metu Sodyboje turime 9 pensi
ninkus.

I atlyginimų sumą įeina £5,500 kompen 
sacija ir jei atkreipsime į tai dėmesį, ta
da Sodybos apyvartos pelnas būtų £17,087 
(£2,039 daugiau negu pereitais metais).

Iki šiol sodybos reikalus tvarko direk

torių valdyba, tai tęsis ir toliau iki sura
sime tinkamą asmenį vedėjo pareigoms. 
Buvo apklausinėta ir susipažinta su ke
liais kandidatais ir tikimės neužilgo pa
daryti galutinį sprendimą. Šia proga reiš
kiu padėką p. V. Jurienei už suteiktą pa
galbą Sodybos administravime.

Buvusių Sodybos vedėjų atleidimo rei
kalą svarstant industriniame tribunole, 
ginčas buvo užbaigtas abipusiu susitari
mu. Pagal jį Liet. Namų Bendrovė sumo
kėjo iš darbo atleistiems vedėjams £5,500 
■kompensacijos.

Pagal susitarimą, direktoriai sutiko pa
skelbti bendrą pareiškimą:

„1982 m. kovo 26 d. Europos Lietuvyje 
buvo atspausdintas Prezidiumo pasirašy
tas laiškas, kuriame buvo paminėtos prie
žastys, dėl kurių Snabaičiai buvo atleisti 
ilš Headley Parko vedėjų pareigų.

Prezidiumo nariai ir Lietuvių Namų di
rektoriai buvo painformuoti, kad tame 
laiške įžiūrima sugestija, kad Snabaičių 
atleidimo svarbiausia, ar daline, priežas
timi buvę nesąžiningi netikslumai Head- 
ley Park knygvedyfooje.

Tokiai sugestijai intencijos nebuvo, ir 
direktoriai nori tai pabrėžti ir išreikšti ap 
gailestavimą už nemalonumus, kuriuos 
Snabaičiai dėl to galėjo patirti.

Ginčas tarp abiejų pusių dabar jau yra 
patenkinamai išspręstas ir Snabaičiams 
buvo užmokėta sutarta suma.

1982 m. gegužio 13 d. pareiškimą pa/tvir 
tino:

H. W. Turcan
Ieškovų advokatas

Julian Malins
Lietuvių Namų Bendrovės 
advokatas“.

... Kiti reikalai 1
Bendrovės administracijoje jokių pasi

keitimų neįvyko. Valdyba veikė pasiskirš- 
čiusi pareigomis sekančia tvarka:

S. Nenortas — finansų direktorius, 2, 
Juras — Sodybos direktorius, (B. Butri
mas — Liet. Namų direktorius, V. Dangis 
— Spaudos Skyriaus direktorius, K. Ta
mošiūnas — projektų direktorius ir A. 
Vilčinskas ėjo Bendrovės sekretoriaus pa
reigas.

Bet su vis didėjančia Bendrovės veik
la, jos priežiūra ir administracinėmis pro
blemomis, valdyba mano, kad (Bendrovei 
yra reikalingas pilnai apmokamas reikalų 
vedėjas ir tikimės, kad suvažiavimui pri
tarus, rasime toms pareigoms tinkamą as
menį.

Kas liečia Bendrovės registruoto kapi
talo 3032 neparduotas akcijas. Direktorių 
Valdyba rekomenduoja akcininkų suva
žiavimui priimti naują rezoliuciją, kuri 
yra paruošta, atsiklausius teisininkų nuo
monės.

Pagal 1980 m. Company Act, suvažiavi
mas gali įgalioti Direktorių Valdybą par
duoti minėtas akcijas DBLS už nominali
nę kainą.

Naujoji rezoliucija skiriasi nuo praeitų 
metų rezoliucijos tuo, kad joje nustatytas 
akcijų pardavimo laikas, ir kad jų negali
me parduoti jaunimui.

Nupirkusi akcijas, DBiLS galės pagal 
savo nuožiūrą jomis disponuoti.

Pagal 1980 m. Bendrovių įstatymą 
Company Act), akcininkai, balsuodami už 
šią rezoliuciją, atsisako nuo savo teisių į 
tas akcijas ir perleidžia jas DBiLS. Pagal 
tą patį aktą, Bendrovė buvo perregistruo
ta kaip Private Company. Tokį statusą ji 
gauna todėl, kad turi mažiau negu £50,000 
akcinio kapitalo, ir nuo šių metų ji turės 
veikti pagal Privačių Bendrovių nuosta
tus.

Bendrovės uždaviniai lieka ir toliau tie 
platys. Sudaryti sąlygas ir remti mūsų 
lietuvišką kultūrinį, politinį ir socialinį 
gyvenimą Didž. Britanijoje. Valdybos veik 
la buvo vykdoma vadovaujantis minėtais 
tikslais. Baigiant, reiškiame padėką vi
siems tarnautojams, vedėjams ir bendra
darbiams už parodytas pastangas tų Bend 
rovės tikslų vykdyme. ‘‘'

J. Alkis
Pirmininkas

Gerb. Broniui Nemickui,
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkui.

SVEIKINIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties 

proga jaučiame pareigą išreikšti Tamstai, 
Pone Lietuvos Laisvės Komiteto pirminiu 
ke, Europos Pavergtųjų Tautų ir mūsų 
nuoširdžius ir geriaustjius linkėjimus.

Mes didžiai vertiname lietuvių tautos 
ryžtą ir nuolatinę kovą prieš Sovietų vieš 
patavimą ir prieš Jūsų krašto priverstinę 
inkorporaciją į Sovietų Sąjungą.

Mes giliai įsitikinę, kad Lietuva pakils 
iš savo kančių kaip laisva tauta, laisvai 
sprendžianti savo likimą.

Stefan Korbonski
Pirmininkas

v . Felix Gadomski
Generalinis Sekretorius

SUROTOS LIETUVIS

Kai ligoniai nusprendžia tauly likimus
Visiškai sveikas nėra nei vienas iš šio 

pasaulio galingųjų, kurie savo rankose 
laikė ar tebelaiko ištisų tautų likimus. Izra 
alio Menachėmas Beginąs sunkiai ser
ga širdies ir cukraligės ligomis, Prancūzi
jos Fransua Mitterandui trūkčioja Lum
bago nervas, o Maskvoje sėdėjo Leonidas 
Brežnevas, žmogus netgi laikęs pirštą ant 
atominio mygtuko, bet kurio atmintis, po 
kraujo apytakos sutrikimo smegenyse, la
bai šlubavo. Valdantieji ir jų ligos bei 
jų asmeniniai gydytojai — tai viena iš te
mų, kurios laikomos „ Top Secret“ — 
„visiškai slaptai". Vakarų Vokietijos laik
raštis „Leubecker Nachrichten“ neseniai 
rašė, kad kiekviena žvalgyba turi savo 
gydytojus, kurių užduotis yra sekti kitų 
šalių svarbius politikus jų viešo pasiro
dymo metu. Agentai „įsigyja“ jų ligų is
torijas ir gydymo metodus. Amerikos OLA, 
(Centrinė Žvalgybos Valdyba) dar anks
čiau prieš pačius prancūzus žinojo, kad 
valstybės prezidentas sirgo kaulo smege
nų irimo liga ir, kad jam tebuvo likę tik 
keli mėnesiai gyventi. ČIA pavogė Pompi- 
du šlapimo ir padarė jo analizę.

1945 metais, Jaltos konferencijos metu, 
kada vyko pasaulio padalijimas po antro
jo pasaulinio karo, Sov. Sąjungos dikta
torius, Josefas Stalinas taip pat nebuvo 
sveikas. Jis sirgo paranoja. Nors Čerčilis 
ir buvo atlaikęs vieną širdies priepuolį, 
bet vadovavimas karui buvo iščiulpęs jo 
paskutines jėgas. Jis suprato būsimų nu
tarimų svarbą, bet, deja, neturėjo tam 
pakankamai jėigcs ir įtakos, kad patrauk
ti Amerikos prezidentą, Frankliną Ruzvel
tą į savo pusę. „(Prezidentas yra sunkiai 
sergąs žmogus. AŠ jam duodu tik keletą 
mėnesių gyventi. Jis tapo labai apatiškas 
ir vis gilyn klimpsta į Stalino pinkles“, 
taip rašė savo dienoraštyje Čerčilio asme
ninis gydytojas, Lordas Moranas. Ruzvel
tas, po vaikystėje patirto paralyžiaus, 
1943 metais sėdėjo „prirakintas“ invalido 
vežimėlyje. Karui einant į pabaigą, jo 
sveikatos būklė dramatiškai pablogėjo: 
angina pectoris, arterijų sklerozė, chro
niškas bronchitas, eilė širdies priepuolių. 
Jis vargiai galėjo sekti pokalbio eigą. 
Jam buvo sunku apgalvoti ir padaryti ati
tinkamai išvadas. Lordas Moranas rašė: 
„Po visų mano stebėjimų, aš labai abejo
ju ar jis tinkamas šiai užduočiai“. Tuo 
tarpu Stalinas sugebėjo „prastumti“ savo 
pasiūlymus, kurių pasėkoje iškilo konflik
tai, kurie turi įtakos ir šiandien didžiųjų 
valstybių politikai. Nežiūrint į tai, Ruz
veltas laikomas dideliu prezidentu. Taip 
pat Bismarkais ir Čerčilis užima vietą tarp 
istorijos didžiųjų žmonių. Iš to galima 
spręsti, kad valdantieji, nors ir sunkiai 
sergą, gali išaugti iki istorinio masto. Ga
lima būtų pateikti nemažą sąrašą šio pa
saulio didžiųjų, kurie savo geležine valia, 
ar jų gydytojų geležine valia, nugali sa
vo negalavimus. Johnui F. Kenedžiui bu
vo padarytos trys stuburo operacijos, kai 
jis, būdamas 43 m. amžiaus, tapo JIAV 
prezidentu. Jis nuolat kentėjo nugaros 
skausmus. Prie to dar prisidėjo prieinks- 
čių defektas. Jis nešiojosi pusę vaistinės 
su savimi. Nežiūrint to, jis tapo simboliu 
jaunimui, ir ne vien tik Amerikoje. Su
pamoji jkėdė, kurios paskirtis oficialiai 
buvę pateikta kaip „krėslas apmasty
mams“, iš tikrųjų buvo padaryta pagal 
užsakymą, kad sumažinus nugaros skaus
mus. Kaip ir kiti valdantieji, Kenedis ir
gi surengdavo „sveikatos spektaklius“ — 
norėdamas parodyti visuomenei, kad jis 
visiškai sveikas.

Charles de Gaulle sirgo cukralige. Nuo 
1956 metų jis vargiai iš viso ką matė. Iki 
pat 1969 m. balandžio 28 d., kada jis atsi
statydino iš pareigų, niekas, išskyrus ke
lis patikėtinius, nežinojo apie tai. Po ke
leto širdies priepuolių ir vieno širdies 
smūgio Eisenhaueris kėlė tiesiog siaubą 
aplinkiniams — iš jo lūpų buvo girdėti 
tik nesuprantama, vaikiška kalba. Bet se
nas antrojo pasaulinio karo veteranas su
gebėjo išsikapalioti iš to negalavimo

Trys širdies smūgiai per keturis 'metus
Menachem Beginąs yra 68 m. amžiaus ir 

serga cukralige. Jo kraujo spaudimas yra 
irgi per aukštas. Keturių metų bėgyje jis 
patyrė 3 rimtus širdies smūgius. Nei vie
na firma ar įmonė nepatikėtų jam net
gi prasčiausio darbo. Bet Izraelio rinkė
jams svarbiausia yra jo kovos dvasia, ku
rios barometras rodo „audrą“, kada išky
la pavojus jam ar jo šaliai. Tik istorikai, 
gal būt, sužinos ar egzistavo koks tarpusa 
vio ryšys tarp jo sau taikomos geležinės 
disciplinos ir tarp jo vedamos .kietos“ .po
litinės linijos. Tai buvo tik fantastinis fil
mas: žmogus iš „ Baltųjų Rūmų“, kuris 
mylėjo bombąi Atsitikimas kuris negali 
įvykti realybėje? Pavyzdžiui, narkomanas 
Bismarkas ir toliau valdė kaip Reicho 
kancleris, Čerčilis netgi pats nežinojo, 
kad turėjo širdies smūgį. Nejaugi valdan
čiųjų asmeninių gydytojų tylėjimo parei
ga neturi ribų? Kaip toli gali gydytojai 
eiti? Gal kaip dr. Theo Morellis, kuris ta
po Adofo Hitlerio artimu bendradarbiu?

Jį vadindavo „Reichsspritzenmeister“ 
„reicho švirkšto meistru“. Morellis buvo 
nepralenkiamas mene visus negalavimus 
pašalinti švirkšto pagalba. Deja, tokiu bū
du jis ligos neišgydydavo, kuri ir toliau 
progresuodavo. Bet tokie „greiti“ vaistai 
kaip tik patikdavo Hitleriui:" aš neturiu 
kaip kiti žmonės tiek laiko, kad dėl kiek
vieno gripo gulčiau į lovą". Jau 1936 m. 
Hitlerį kankino nemiga, ekzema, skran

džio traukuliai ir virškinamojo trakto su
trikimai. Morellis švirkštė. Vienpusiškas, 
vegatariškais maistas „išpūsdavo pilvą“ ir 
sukeldavo skrandžio ir žarnyno trakto su
trikimus, Morellis švirkštė toliau. Prieš 
depresijas buvo naudojamos „auksinės pi
liulės“. Fiureris buvo nuolat pripumpuotas 
Kofeinu ir Pervitinu. Medikamentų sąra
šas, kuriuos naudojo Hitleris, yra tiesiog 
pasibaisėtinas. Vynuogių cukrus, ramina
mieji vaistai, vaistai skrandžiui, širdies 
raumeniui stimuliuoti, nuo peršalimo, vi
taminai ir t.t. Ir tai nebuvo kokie nors 
silpni vaistai, bet stipraus veikimo prepa
ratai. kurių dideliais kiekiais vartojimas 
turėjo pakenkti Visiems organams ir sme
genims. Kada Morellis bandė suvaldyti jo 
iššauktas dvasias, Hitleris šaukė: „čia į- 
sakinėju aš ir niekas kitas. Kas mano 
sveikatai reikalinga, nuspręsiu aš pats“.

Po Stalingrado mūšio (1943 m.) senos 
nervų ligos vėl atsinaujino. Hitleris nega
lėjo kontroliuoti savo judesius, dažnai kar
todavo vieną ir tą patį, šaukė, kad jis ap
suptas idiotų. Morellis duodavo iam gry
ną deguonį, lyties hormonų ir pagaliau, 
netgi kokainą. Hitleris, gavęs naujus vais
tus neatsisakydavo ir senųjų.

Gal pasaulis dabar kitaip atrodytų, jei 
Morellis būtų prakalbėjęs? Gan painus 
klausimas, nes diktatūriniuose režimuose 
galioja ypatingi įstatymai. Visai neseniai 
pasaulis patyrė, kai žmogiški griuvėsiai, 
dėl savo simbolinės reikšmės, buvo nepa
mainomi valstybės valdyme.
1981 metų rudenį, lankydamasis Bonoje, 
Brežnevas kėlė išgąstį savo pašnekovams. 
Iš vitališko, šposus krečiančio valstybės 
vadovo, kuris dar paskutinio vizito metu 
Petensburge prie Reino balius šventė ir 
Bonoje kaip vijurkas sukinėjosi, nebuvo 
nieko likę. 75-ių metų' visagalio Politbiu- 
ro šefo asmens sargybiniai prilaikydavo 
jiį jam einant ar sėdintis. Jo asmeninis gy
dytojas, Aleksandras Riabenko ir dar 
trys gydytojai bei viena medsesuo — vi
sada būdavo parengtyje netoliese jo. 
Kremliaus vadovo veido išraiška buvo 
kaip suakmenėjusi. Nuo didelių dozių var
tojimo, jo veidas įgavęs tipišką, „mėnu
lio pilnaties“ išvaizdą. Savo pareiškimus 
diskusijų temomis jis skaitydavo iš la
pelių. Jei pokalbio metu iškildavo nenu
matytos temos, kurioms nebuvo specia
liai pasiruošta, tuoj įsiterpdavo užsienio 
reikalų ministras, A. Gromyka. žmogus, 
laikąs pirštą ant atominio mygtuko, buvo 
dalinai praradęs atmintį.

Kaip užkirsti kelią tam, kad netinką 
tarnybai ligoniai nespręstų tautų likimą? 
Anglų medikai jau seniai diskutuoja apie 
valdančiųjų reguliaraus sveikatos stovio 
patikrinimo įvedimą, kurių rezultatus 
reiktų viešai paskelbti. „Dėl dievo mei
lės — sako profesorius Horst Bourmeris, 
„Hartmannbundes“ prezidentas Bonoje. 
„Tai reikštų, kad gydytojai galėtų nuvers
ti valdžią“. Nors iš kitos pusės, tas pats 
Bourmeris sako, kad „žmogus stovįs prie 
valstybės vairo, turėtų susitaikyti su min
tim^ kad visuomenė domisi ir turi teisę 
domėtis jo sveikata. Galų gale, nuo to ga
li priklausyti visos šalies likimas“. Deja, 
pakol kas valdantiesiems galioja ypatin
gi įstatymai.. Pavyzdžiui, norint gauti vai
ruotojo teises, egzaminuotojams pareikala
vus, reikia pateikti sveikatos pažymėjimą. 
Lėktuvų pilotų sveikata yra irgi nuolat 
tikrinama. Ir tik iš vyrų prie valstybės 
vairo .tikimasi, kad, reikalui esant, jie pa
tys atsistatydins. Mat, dar ir šiandien 
virš jų galvų tebešvyti aureolė, nors ir 
ne taip ryškiai kaip kad anksčiau monar
chams Dievo duotoji. Gydytojų preziden
tas Bourmeris mato tik vieną išeitį: „Tie 
patys partijos nariai, kurie jam patikėjo 
aukščiausią postą, esant reikalui, turėtų 
jį nuo jo ir pašalinti“. Bet kaip tai prak
tiškai įgyvendinti, kai dažniausiai jie pa
tys apie tai nieko nežino? Ir netgi tada, 
kai net nespecialistai tai laiškiai mato, 
iškyla klausimas, ar partijos bendradar
biai iš to padarys atitinkamas išvadas. 
Nes jie žino taisyklę: vadovas retai kada 
krenta pats vienas.

, V. M.

KONTROLIERĖS SUTVARKĖ SVETIMUS 
PINIGUS

Jurbarko Taupomosios kasos „vyresnio
sios kntrolierės“ Vida Pečkienė. Danutė 
Birgilienė ir kasininkė Irena Klimaitė su
tarė „sutvarkyti“ vieno Tauragės gyven
tojo indėlį. Jos suklastojo dokumentus bei 
parašus ir pasidalijo tarpusavyje tūkstan
tį rublių. Pasirodo, kad Taupomosios ka
sos tarnautojos svetimais pinigais pasida
lindavo ir anksčiau.

Jurbarko rajono liaudies teismas nutei
sė V. Petkienę 4 metams laisvės atėmi
mo. D. Birgiolienė ir I. Klimaitė nuteistos 
trejiems metams lygtinai, privalomai įjun
giant jas tam bausmės laikui į darbą. At
likus bausmę, visoms atimta teisė eiti pa
reigas prie piniginių lėšų tvarkymo.

ŽMOGAUS TEISĖS {LENKIJOJE
... KARO STOVIO METU

JTO Žmogaus teisių komisijai Ženevo
je pradėjus svarstyti Lenkijos klausimą, 
Lenkijos delegatas H. Sokalski pareiškė, 
kad tai yra kišimasis į jo krašto vidaus 
reikalus.
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PAKLYDĘ VAIRUOTOJAI
Rokiškio autotransporto įmonės vairuo

tojas Povilas Dručkus, vežęs į „Tautų dlraiu 
gystės“ kolūkį 6 tonas kombinuotų pašarų, 
pasuko kitu keliu ir pardavė krovinį Obe
liuose. Gavo 780 rublių.

Teismas, apsvarstęs tą 'bylą, P. Dručkų 
nuteisė ketveriemis metams kalėjimo. Už 
grotų pateko ir jo padėjėjai — S. Dručkius, 
A. Lokeikas ir T. Adamonis.

Panašiai bandė uždirbti ir kitas vairuo
tojas. S. Gurtajus nuvežęs dizelinį kurą 
į kitą vietą.

MUZIEJUS VĖJO MALŪNE
Akmenės rajone prie Kruopių sovcho- 

zo gyvenvietės esančiame malūne įkurta 
žemės ūkio padargų ir mašinų paroda. 
Pensininko Kosto Petrikis iniciatyva, čia 
atsirado arklinė kuliamoji, arklinis volas 
ir daugelis kitų seniau vartotų žemės ūkio 
mašinų.

AUDRA BALTIJOS JŪROJE
Apie sausio pabaigoje ir vasario mėln. 

pirmomis dienomis Baltijos jūroje siautu
sią audrą (štormą) Tiesoje (II 13) rašė 
prof. dr. Vyt. Gudelis

Ta audra padarė didžiulę žalą visam 
Lietuvos pajūriui. Nuskalauti paplūdimiai, 
apgriauti ar sugriauti pajūryje buvusieji 
pastatai, apgadintas Palangos promęnadi- 
nis tiltas. Kai kur paplūdimiai neteko bu
vusios smėlio dangos, atsidengė net dur
pių sluoksnis. Smėlis buvo sušertas į jū
rą.

Specialistų apskaičiavimu, vien Lietu
vos teritorijai priklausančiame pajūryje 
krantai netėko maždaug pusantro milijo
no tonų žemės. Tas smėlis nuskalautas gi
lyn į jūrą. Paplūdimiuose vietoj švelnaus, 
biraus .smėlio susidarė žvirgždo ir gargž
do sluoksniai.

APTARNAVIMO (KULTŪRA
V. Armužas rašo VALSTIEČIŲ LAIK

RAŠTYJE (11.22).
Darbo laikas Raseinių universalinėje 

parduotuvėje artėjo prie pabaigos, ta- 
tačiau pirkėjų nemažėjo. Vieni rinkosi 
prekes, kiti lauke eilutėse prie kasų. Par
fumerijos skyriuje įsidėmėjau senioką, ku 
ris niekaip negalėjo išsirinkti muilo. Pai
ma vieną gabaliuką, pavarto, pauosto ir 
padeda. Po to ima antrą, kitos rūšies, spal 
vos.

— Jūs, tėvuk, va, į tas uniformuotas 
mergužėles kreipkitės, ir jos jums padės 
išsirinkti: patars, paaiškins, kuris geres
nis, — pasiūliau senukui.

Merginos, nors tarp savęs ir gyvai šne
kėjosi, bet, pasirodo, girdėjo ir iškart at
kirto:

Mes praktikantės, nieko nežinom.
— Tai kokiu tiksiu jus čia atsiuntė? — 

klausiu.
— Saugoti, kad niekas nevogtų...
— Na, jeigu taip, tai kas gali, pavyz

džiui, šiam senukui patarti?
— Į kasininkę kreipkitės.
Palaukęs, kol eilutė šiek tiek sumažės, 

kreipiausi į kasininkę. Jauna mergna pa
žvelgė nepatikliai ir lyg su nuostaba atsa
kiusi, „kad čia parduotuvė, o ne konsul
tacijos namai“, toliau ramiausiai džiržgino 
kasos aparatą, skaičiavo pinigus.

... DAUGIAU DĖMESIO SKIRIAMA 
KAIMO NAMŲ STATYBAI

Kaip praneša VALSTIEČIŲ LAIKRA.Š- 
TIES (11.22), vasario 18 d. Vilniuje įvyko 
pasitarimas kaimo vienbučių gyv. namų 
bei ūkinių pastatų statybos klausimais.

Pasitarime dalyvavo suinteresuotų įstai 
gų vadovai ir kaimo trobesių projektavi
mo institutų architektai. Iš pranešimų pa
aiškėjo kad dabar per metus numatyta 
kaime pastatyti daugiau kaip penkis tūks 
tančius vienbučių sodybinio tipo gyvena
mųjų namų ir ūkinių pastatų.

Pasitarime pabrėžta, kad architektai su 
kūrė nemažai mūrinių vienbučių namų, 
ūkinių pastatų projektų. Juose numatytos 
palengvintos mūro sienos su mineralinės 
vatos užpildu, unifikuoti stalių dirbiniai. 
Tai leidžia gerokai sumažinti medžiagų 
ir darbo sąnaudas. Kurdami naujus pro
jektus architektai atsižvelgia i žemės ūkio 
darbuotojų pageidavimus, pasiūlymus. 
Dabar butuose daugiau kambarių ir pa
galbinių patalpų, statomi erdvesni ūkiniai 
pastatai, įrengiami garažai.

Individualios statybos kvartaluose lai
ku nutiesiami keliai ir privažiavimai, pa
klojamos požeminės komunikacijos, įren
giami vandentieki'' ir kanalizacijos tink
lai. Rajonų architektai atlieka didelį dar
bą rengdami aplinkos tvarkymo bei apžel 
dinimo projektus, pataria individualių 
namų statytojams, kaip geriau tvarkyti 
sodybinius sklypus.

Diskusijų dalyviai kalbėjo apie vienbu
čių gyvenamųjų namų, ūkinių pastatų sta 
tybos problemas. Buvo iškeltas reikalas 
spartinti vienbučių gyvenamųjų namų su 
ūkiniais pastatais statybą, pritaikyti dau
giau ir įvairesnių bei gerokai ekonomiš- 
kesnių projektų.

Pasitarimas priėmė rekomendacijas gy
venamųjų namų kaime statybos gerinimo 
klausimais.
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KALENDORIUS 1983 M.
m.19-20 d. — DBLS atstovų ir LNB akci

ninkų metinis suvažiavima Londone.
IV.29-V.2. — DBLJS Lituanistini* Savait

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

VIL23-30. — Skautų ir jaunimo Stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Headley Park. Ang
lijoje.

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

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

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Vilias — 20 sv.
D. Gintaras — 3 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje
AUKOS SPAUDAI

P. Vidas — £3-50 V
Alf. Jalovectoas, K. Kamarauskas ir D. 

Gintas — po £1-50.
Ačiū ,

REIKALINGAS REDAKTORIUS
„Europos Lietuvio“ redaktoriaus vietai 

užimti reikalingas kandidatas, gerai mo
kąs lietuvių kalbą ir nusimanąs žurnalis
tikoje. Anglų kalbos mokėjimas yra būti- 

» nas, o kitų svetimų kalbų žinojimas pagei
daujamas.

Pareiflkimus siųsti DBLS Centro Val
dybai.

Lendaaas
RYTŲ LONDONO DBLS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 6 d., sekmadienį, Rytų Londono 

DBLS skyriaus nariai prašomi atvykti 11 
vai. ryto į Lietuvių bažnyčią. Klebonas 
J. Salkevičiuis atlaikys šv. mišias už miru
sius skyriaus narius. Po pamaldų, 12 vai., 
svetainėje bus Skyriaus narių susirinki
mas. Bus renkami atstovai į DBLS suva
žiavimą ir diskusijos aktualiais reikalais.

Visi Londono lietuviai kviečiami daly
vauti pamaldose ir susirinkime.

Skyriaus valdyba

ARCH. K. TAMOŠIŪNAS LIGONINĖJE
Kovo 1 d. arch. K. Tamošiūnui Londo

no ligoninėje buvo padaryta operacija. 
Jis turės likti ligoninėje dar bent porą 
savaičių, todėl tikriausiai negalės daly
vauti DBLS suvažiavime.

Arch K. Tamošiūnas yra DBLS Centro 
Valdybos narys, L.N.iB-vės direktorius ir 
aktyviai dalyvauja kitų organizacijų veik
loje. Kaip gabus architektas jis dirba Lon
dono transporto valdyboje.

Birminghamas
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Kovo 6 d., sekmadieni, 12 vai. Crown 
vienbučio salėje kviečiamas DBLS-gos 
Birminghamo skyriaus metinis narių su
sirinkimas.
Dienotvarkė:

1. Pranešimas iš tarybos atstovų suva
žiavimo.

2. Skyriaus Valdybos rinkimai.
3. Atstovo i DBLS-gos metinį suvažia

vimą rinkimas.
4. Kiti reikalai.
Visi yra kviečiami susirinkime daly

vauti. Skyriaus Valdyba

Bradfordas
A.A. KUN. J. KUZMICKĮ ATSIMENANT

Kovo 6 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., „Vy
čio“ klubo salėje rengiamas A.A. kunigo 
JONO KUZMICKIO paminėjimas, praėjus 
pirmiems metams nuo Jo mirties.

Tą pačią dieną, kaip dvasiškis, bus pa
minėtas bažnyčioje, o klube minėsime kaip 
rašytoją, kritiką, mokytoją bei visuome
nininką.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.
Klubo ir skyriaus valdybos 

y 
VASARIO ŠEŠIOLIKTOS 

MINĖJIMAS
Minėjimas surengtas vasario 13 d. Klu

bo valdybos pirm. V. Gurevičius pasveiki
no laibai gausiai susirinkusius dalyvius i.r 
paprašė J. A d amonį vadovauti minėjimui.

J. Adaimonis, priminęs, kad šie metai 
pavadinti „Aušros“ metais, nes sukako 
100 metų nuo to laikraščio pasirodymo ir 
jau 65 metai nuo Lietuvos Nepriklausomy-

Vienoj skilty įdėto skeiMma kala* 5.*» 
sv. ui coli. Dideaai skelto!***! atitMkaaaad 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors *pa—iilnamų 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybė*.

Redaguoja redakcini* kolektyvą*.
Redakcija rankraščiu taiso ir trnmpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei U anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo Ma
moną.

oės paskelbimo ir į prezidiumą pakvietęs 
savanorį — kūrėją J. Reinį ir kun. A. Put- 
cę, paprašė profesorių dr. A. ŠTROMĄ 
padaryti pranešimą.

Dr. A. ŠTROMAS kalbėjo visą valandą, 
čia tik suglaustai pateikiama jo minčių 
srautas.

— Lietuva tapo istorine valstybe 1918 
m. vasario 16 d. ir netrumpam laikui; nors 
dabar okupuota; bet joks okupantas nega
li išnaikinti lietuvių laisvės dvasią. Kol 
yra (lietuvių Lietuvoje, negalės okupantas 
sunaikinti Lietuvos, pirmiau okupantai 
patys susinaikins. Niekas neuižtemdvs Va
sario 16 šventės, kurią dabar švenčiame 
ypatingose sąlygose.

Plačiau apibūdino lietuvių pogrindinę 
veiklą Ok. Lietuvoje. Buvo planuojama, 
kaip atsiskirti nuo Rusijos, bandyta reng
ti demonstracijas. Futbolo rungtynių me
tu, paleista balionai su atsišaukimais, o 
Vilniuje pilies bokšte iškelta (šūkis: Kiek
viena tauta gyvena savo valstybėje! Lie
tuvių pasipriešinimas įgijo aukštesnį lygtį 
ir aštrėja, nors represijos stiprėja, ir bu
vo suimta pareigūnų ir mūsų dvasiškių. 
Pogrindžio spauda jau eina 10 metų ir tai 
baugina okupantus. Konfrontacija aštrėja 
bet pasipriešinimas vyksta.

Amerikos prezidento R. Reagano veda
ma politika ypatingai pradeda ryškėti, 
leista skirti naujus atstovus ir įtuo 'būdu 
palaikyti Lietuvos valstybės tęstinumą. 
Tokia Amerikos politika yra tvirtai atsis
tojusi už mūsų laisvę. Europos Parlamen
te didžiule dauguma pravesta rezoliucija 
mūsų Pabaltijo valstybių atstatymo klau
simu. Pirmą kartą šitai įvyko Europoje. 
Visa tai reikia palaikyti ir stiprinti.

Taikos — nusiginklavimo šalininkų ju
dėjimas kurstomas ir tikinama, kad karo 
nebus, bet komunistai stengiasi išprovo
kuoti nesantaiką, skaldyti Vakarų vieny
bę ir tuo pačiu metu jų raketos nukreiptos 
'į bet kokią Europos sritį. Taip pat prideda 
savo nagus likviduojant jiems nepalankias 
asmenybes. Paminėtas pasikėsinimas i 
Popiežių.

Sovietų valdžios pasikeitime, atėjęs J. 
Andropovas yra ne iš mužikų, bet iš tar
nautojų, labiau apsišvietęs už savo pirmta 
kus, ambicijos žmogus. Jo pirmtakai buvo 
patenkinti medaliais ir automobiliais ir 
galėjo išsilaikyti 'teroru. Be represijų ir 
teroro ir šis neapsieis. Jo rizikingas ke
lias. Jis daugiau pramonės, o ne tik par
tijos šalininkas.

Kaip bebūtų, mes išeivijoje turime būti 
ypatingai vieningi. Mums teikia daugiau 
vilčių Vakarų 'politika mūsų atžvilgiu. Čia 
veikiančios radio stotys ir jų programos 
turi didelę svarbą informacijos teikimu 
Ok. Lietuvai. Mes esame visi politiniai 
veiksniai ir jų nariai. Nesipiauikime (tar- 
lairpusavy, o koodinuokime mūsų veiklą 
Samdyti profesonalus mūsų laisvės bylai 
vesti, gal yra 'gera idėja, 'bet visi mūsų 
veiksniai ir mes visi turime būti pats tik
rasis mūsų kovoje avangardas. Tik taip 
dirbdami mes galime tikėtis sulaukti ant
ro atgimimo. Antros Vasario 16 šventės!

Po pranešimo sekė populiarios, j'au pla
čiai pagarsėjusios Amerikoje, Kanadoje; 
Australijoje, dainininkės Violetos RA
KAUSKAITĖS koncertas. Jai būdingu 
žvaliu žvilgsniu, žydinčia šypsena, grakš
čiais judesiais, veikdama <į žiūrovus ir 
Klausytojus, žaviu balsu padainavo 13 dai
nų: Žemė gintarinė, Dainuokit vyturiai, 
Po vestuvių, Dainuoju svają, Vienas žo
dis, Melagė ramunė, Gera 'būti žmogum, 
Grįžtanti 'gulbė. Saulėleidis tėviškėje, 
Boujam mon amour, Baravykais, Tau ma
no bučinys ir šventinė.

Visos dainos naujos, 'kurių žodžiai ir 
muzika sukurta Ok. Lietuvoje. Daininin
kė jau turi išleidusi ir išpirktą savo įdai
nuotų dainų plokštelę ir įturt parengusi 
repertuarą antrai plokštelei.

Dainininkei įteikta gėlių, padėkota jai 
ir dr. A. ŠTROMUI ilgais plojimais. Jie 
abu jau ne pirmą kartą Bradforde, 'bet jų 
dalyvavimas sutraukia vis daugiau žiū
rovų ir klausytojų!

Taip pat tenka padėka Jonui Podvois- 
kiui, kuris atvyko iš Mančesterio su savo 
sunkiais aparatais perduoti visą orkestrą 
— j rašytas j juostas, aplydint dainininkės 
V. RAKAUSKAITĖS dainas.

Šis retas, su ypatingai aukšto lygio 
programa, minėjimas baigtas Tautos Him
nu.

Suruošta kuklios vaišės svečiams ir Tau 
tos Fondui parinktą aukų. A-tas B.

Derby
PADĖKA

Derby Skyriaus valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems prisidėjusioms prie Vasario 
16-tosios minėjimo surengimo, ir taip pat 
viseims atsilankiusiems. Ypatingai dėkoja
me mokytojai J. Venckienei, paruoišusiai 
programą ir jaunimo grupei „Tėviškėlė“, 
programą išpildžiusiai, ir visiems kitiems.

V. Junokas, Sk. pirmininkas

Maneheiterls v
NAUJA DBLS SKYRIAUS VALDYBA
Vasario 12 d. DBLS Manchesterio įky

rius turėjo M. lietuvių klube visuotiną 
metinį narių susirinkimą, kuriame buvo 
aptarti Skyriaus einamieji reikalai ir iš
rinkta nauja valdyba bei Revizijos k-sija 
1983 metams.

Dabar skyriaus valdyba yra šios sudė
ties: pirm. — A Jaloveckas, sekr. — St. 
Lauru venas, ižd. — A. Jakimavičius.

Revizijos k-sija: Vac. Paulauskas ir A. 
Podvoiskis.

Ši valdyba išrinkta mažo narių skai
čiaus. Bet ji galės būti patvirtinta arba 
perrinkta per susirinkimą po DBLS su
važiavimo.

Parengimai
Kovo 12 d. M. lietuvių klubas savo pa

talpose rengia šaunų blynų balių. Pradžia 
7 vai. vakare.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti. 
Blynų užteks visiems.

Klubo valdyba

Nottinghamas
BAIGIANT IR ŽENGIANT

Kovo 6 d. lietuviškos pamaldos Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos Židinyje 11.15 vai. 
bus neeilinės, nes vyks Lietuvos Globėjo 
šv. Kazimiero šventės artumoje ir žen
giant link jo 500 metų mirties sukakties 
Be to, yra baigiami Lietuviškųjų Parapi
jų Metai, kurie daug kur pagyvino dėmesį 
lietuviškam krikščioniškam reikalui.

Vokietija
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS LUEBECKE
šiais metais luebeckiečiai lietuviai ir jų 

svečiai atšventė Lietuvos Nepriklausomy
bės 65-ųjų atstatymo metų ir didingos 
mindauiginės Lietuvos 741 metų valstybin
gumo tąsa 1983 m. vasario 13 d. Kaip re
tai kada anksčiau, iškilmėse dalyvavo 
daug žmonių.

Atvykus kun. Vaclovui šarkai iš Ham
burgo, minėjimas pradėtas 10,00 vai. ryto 
pamaldomis dekanato bažnyčios kriptoje, 
Parados gatvėje. Iškilmingas šv. Mišias at
našavo kun. V. šarka. Evangeliją perskai
tė lietuviškai ir vokiškai. (Pamokslą pasa
kė pritaikinta dienos tema. Pamaldų metu 
buvo giedamos lietuviškos giesmės. Pa
baigai buvo sugiedota Marija, Manija, 
Skaisčiausia lelija. Pamaldose dalyvavo 
abiejų konfesijų lietuviai. Kripta buvo 
pilnutėlė tikinčiųjų.

Pamaldoms pasibaigus, visi buvo pa
kviesti į Carito salę iškilmingam Aktui, 
meninei programai ir vaišėms. Scena bu
vo skoningai papuošta Lietuvos ir Fted. 
Vokietijos tautinėmis vėliavomis, Vytim, 
Kryžium ir gėlėmis. Vėliau vienas pilietis 
įteikė VLB Luelbeoko apyl. valdybos pir
mininkui Pranui Kotkiui, neseniai gautą 
iš Lietuvos pogrindžio jaunimo tautiniais 
motyvais nupieštą emblemą, kuri buvo 
pakabinta tarp vėliavų, ši' emblema bus 
įrėminta ir paliks kaip simbolis, prime
nantis pavergtą tautą.

Minėjimą atidarė pirmininkas Pr. Kot- 
kis, pakviesdamas į Prezidiumą kun. V. 
Šarką, VLB Hamburgo apyl. valdybos vi- 
eepirm. Leoną Narkų, Luebecko apyl. val
dybos vicepirm. p. Wandą Simon ir ižd. 
fiorst Simon Pr. Kotkis pasakė vertą dė
mesio kalbą, prieš tai visus nuoširdžiai 
pasveikindamas. Kalbos tema buvo: — 60 
metų Klaipėdos krašto sujungimas su Di
džiąja Lietuva.

Istoriniai šaltiniai kalba, kad tuometinė 
.veimarinė Vokietijos valdžia pilnai suti
ko Klaipėdos kraštą sujungti su Didžiąja 
Lietuva. Net ginklais buvo parėmus jau
nąją Lietuvos valstybę, daugiau negu 
tuometinė Lietuvos delegacija Berlyne 
buvo vokiečių prašiusi. Po kalbos buvo su
giedotas Lietuvos himnas ir pagerbti tylos 
minute žuvusieji už Lietuvos laisvę. Po 
to dar kalbėjo šventės tema kun. V. Šar
ka. Prelegentas iškėlė didžius tų laikų 
'lietuvių tautos patrijotus, kurie ryžosi at
statyti nepriklausomą Lietuvos valstybę, 
ir VLB vardu pasveikino susirinkusiuo
sius. Hamburgo apyl. valdybos Vicepirm. 
Leonas Naikus perdavė hamburgiečių lie
tuvių sveikinimus. Tuo iškilmingoji dalis 
buvo baigta.

Meninėje dalyje mokytojos p. Elena 
Tesnau iš Luebecko lietuviukų paruošta 
grupė šauniai pašoko „Kalvelį“ ir ,„Gyvat- 
varą“. Sesutės Olga Lierman ir Wanda 
Simon duetu padainavo „Tenai' prie pa
kelės" ir „Atkelsit vartus“. Puikiai pagro
jo mokytojai Ričardas Baliuiis akordeonu 
ir Ronald Tesnau mandolina. Iveta Tes
nau gražiai deklamavo „Voveraitė ir 
ežys“, o taipgi ir broliukas Robertas Tes
nau neatsiliko su savo kūryba. Elena Tes
nau su puikiu įsijautimu deklamavo „Ar 
žinote tą šalį“, o jos dukrytę Iveta žavin
čiai pagrojo fleita. Puikiai visą šventės 

auditoriją nuteikė mažoji Kristina Gro- 
nau; deklamavusi lyg dramos aktorė „Voro 
vestuves“. Pabaigai, dar Leonas Naikus 
žavėjo visą publiką savo maginėmis išdai
gomis.

Toliau sekė vaišės. Kun. V. Šarkai su
kalbėjus maldą ir palaiminus vaišių stalą, 
visi pradėjo sotintis, nes buvo perdaug 
išalkę, programai užsitęsus iki 14,00 vai. 
Vaišės buvo turtingos maisto patiekalais. 
Tai darbščiųjų Luebecko šeimininkių nuo
pelnas. Vaišių metu, dar buvo padainuota 
gražių lietuviškų dainų, pašokta. Elektro
ninę muziką tvarkė Horst Simon, Svečių 
buvo atvykusių, net iš Frankfurt/Main pp. 
Mazikai, pp. Sigfrid ir Jadvyga Gronau; 
pp. Luise ir Juozapas Staučikai, iš Flens- 
bungo, Helmutas Petrikas iš Kielio, Jonas 
Mikalauskas iš Rendsburgo. Puikiai šį 
kartą atstovavo Hamburgas. Tai pp. Elena 
ir Ričardas Baltuliai, pp. Loretta ir Alf
red Sarachai, Jonas Valaitis ir Irena Ra- 
dekaitė, jau neskaitant kun. V. šarkos ir 
Leono Narkaus. Dalyvavo ir iš senų Prū
sų ainių keletas žmonių kaip Tomušaitis 
ir kiti. Iškilmingam Akte ir vaišėse daly
vavo per 100 žmonių su vaikais, šventė, 
užsitęsusi iki 20,00 vai., praėjo labai gra
žioje nuotaikoje, šia proga pareiškiama 
nuoširdi padėka visiems menininkams, 
praturtinusiems šventę savo indėliu, ypač 
p. Elenai Tesnau, visiems mieliems sve
čiams iš toli ir arti dalyvavusiems šven
tėje, o taipgi ir Luebecko lietuvėms šei
mininkėms už jų darbą, paruošiant vai
šių stalus, prisidedant maisto produktais, 
o taipgi ir VLB Luebecko apyl. valdybai 
už jų pastangas šią šventę sujuosiant ir 
pravedant.

J. Pyragas

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
SCHWETZINGENE

Ir šiemet Vasario 16-toji Schwetzingene 
lietuvių buvo paminėta vasario 16-tą die
ną. Minėjime dalyvavo gražus būrys tau
tiečių, pirmoje eilėje 8591 LS kuopos na
rių, bet taip pat ir nemažas skaičius jau 
išėjusių į pensiją, šv. Mišias atlaikė tėv. 
Alfonsas Bernatonis, OFM Cap. Jis tarė 
taip pat keletą žodžių aie Nepriklausomy
bės šventę ir. kadangi tai buvo Pelenų 
diena, tai tikinčiųjų galvas pabarstė šven
tintais pelenais. Mišių pabaigoje kun. 
Bronius Liubinas laikė paskaitą, iš pra
džių pažymėdamas, kad šiemet jau yna 
65-,tą kantą minimas Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymas. Savo paskaitos pa
grinde tačiau jis kalbėjo apie paskutiniuo
sius įvykius Lietuvoje, daugiausia apie 
vysk. Vincento Sladkevičiaus grįžimą į 
Kaišiadorius. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Ta Pačia proga reikia pažymėti, 
ka'd 8591 LS kuopoje yra įvykę esminių 
pasikeitimų. Maj. Amo Endrikaitis, ne
vadovavęs kuopai nė ištisų metų, yra iš
sikėlęs į kitą tarnybos vietą, o nuo vasa
rio 16-tosios 8591 LS kuopos vadu yra jau 
vokietis kipt. Klee. Pačioje kuopoje šiuo 
metu dar yra apie 40 lietuvių, bet jų skai
čius nuolatos mažėja. Pav., PLB Schwe- 
tzimgeno apylinkės valdybos pirmininkas 
Jonas Vitkus nuo vasario 16-tosios yna 
taip pat jau tapęs pensininku.

ĮSTEIGTAS HAMBURGO LIETUVIU 
VYRŲ KLUBAS

Hamburgo Lietuvių Moterų -Klubas, va
dovaujamas energingos pirmininkės — 
Theresės Lipsienės, išvystė gyvą veiklą. 
Tuo tarpu Hamburgo lietuviai vyrai pa
likę nuošalyje, ilgokai stebėjo moterų sėk
mingus darbus, ir nutarė joms nepasiduo
ti. Tad Ir jie susirinkę 198'3 m. vasario 23 
d., Hamburge, Lietuvių Centre, Holzdamm 
22, įsteigė Hamburgo Lietuvių Vyrų Klu
bą.

Valdįybon išrinkta: Mykolas Lip'šys — 
'vald. pirmininkas Ričardas Baliulis — 
sekretorius, inž. Kostas Madšidlauskas — 
-kasininkas ir kontrolierius—Izidorius Sra- 
gauskis.

Nutartos veiklos gairės: 1. Lietuvių kul
tūros palikimo išlaikymas 2. Sporto ir 
laisvalaikių parengimai 3. Savišvieta ir t.t. 
Susirinkti nutarta vieną kartą per mėnesį.

Iz. Sragauskis

Liet. Sodyba
Lituanistinis Savaitgalis.

Lietuviško jaunimo savaitgalis vyks 
tarp balandžio 29 d. ir 2 d. gegužės Visi 
Sodybos kambariai ir salės rezervuojama 
jaunimui.

Pensininkai
Gaunami pasiteiravimai ar Sodyboje ga

lima gauti atskirą butą nuolatiniam apsi
gyvenimui.

Šiuo metu atskirų butų nėra. Antrame 
aukšte jau ruošiami 3 atskiri kambariai, 
kurie turės savo vonios kambarius.

Talka.
Velykų savaitgalyje Sodybos miškų ap- 

tvarkymui ir malkų paruošimui organi
zuojama savanorių talka. Visiems talkinin
kams pragyvenimas bus veltui.

Sodybos apyskaita.
Kovo 11 ir 12 dienomis į Sodybą atvyks

ta DBLS-gOs Tarybos atstovai susipažinti 
su dabartine Sodybos atsiskaitymo siste
ma ir patikrinti Sodybos atskaitomybę.

D. Britanija
JAUNIMO (SUVAŽIAVIMAS

D. Britanijos Lietuvių Jaunimo sąjun- ■ 
gos metinis narių susirinkimas įvyks šeš
tadienį, kovo 26 d., 1 vai. Lietuvių Namuo
se, Londone.

Dienotvarkė bus paskelbta vėliau.

DBLS-os IMAND. IR NOM. Kros 
PRANEŠIMAS

Praeitų metų DBLS-gos ir jos Tarybos 
suvažiavimuose buvo pageidauta, kad nau 
ji kandidatai 'į Sąjungos Valdybą ir Tary
bą būtų Iš anksto pasiūlyti.

Taigi jau dabar pats laikas tai padary
ti. Siūlytojas prisiunčia Mand. ir Nom. 
K-jai (L. Namų adresu) siūlomojo raštiš
ką sutikimą (skyrius, adresas), ant kurio 
(ar atskirai) pats pasirašo (skyrius, adr 
resas) ir sekundantas.

Mand. ir Nom. K-ja

EKSKURSIJA Į JAV
DBLS Centro Valdyba rengia ekskursiją 

į Lietuvių Dienas Čikagoje, kurios vyks 
nuo birželio 24 iki liepos 4 d.

Norintieji dalyvauti ekskursijoje kvie
čiami nedelsiant užsirašyti pas A. Žukaus
ką Lietuvių Namuose, tel. 01-727 2470, ar
ba pas B. Butrimą (darbo metu tel. 
01 - 368 1288 ext. 29. vakarais tei. 
01-368 4400).

Kelionė iš Londono Heathrow aerodro
mo ir viešbutis „Central Hilton“ (be mais
to) kainuos apie 525 sv.

. Centro Valdyba

PASAVI YJE
POPIEŽIUS CENTRINĖJE AMERIKOJE

Popiežiui atvykus lankyti centrinės 
Amerikos kraštais, Guat-emaloje kovo 3 d. 
buvo suiSaudyti 6 kairieji partizanai. Po
piežius ketina aplankyti- visas to rajono 
valstybes, kuriese vyksta neramumai;

VOKIETIJOS PARLAMENTO RINKIMAI
Vokietijos parlamento rinkimuose, ku

rie vyksta sekmadienį, kovo 6 d., abi di
džiosios politinės partijos — krikščionys 
demokratai ir socialdemokratai — stengia
si įtikinti balsuotojus, kad jie nebalsuotų 
už mažąsias partijas: liberalus ir antibran- 
duolinę „Žaliųjų“ grupę.

Pasklidus gandams, kad socialdemokra
tų kandidatas į kanclerius dr. H. J. Vogei 
jaunystėje buvo Hitlerjugendo vadovas, 
125 žurnalistai, kurie dirba Axel Springer 
leidykloje, atsiprašė socialdemokratų kan
didatą už tuos gandus.

RINKIMAI AUSTRALIJOJE
Australijos parlamento rinkimuose ko

vo 5 d., pagal spaudos pranešimus. Darbo 
partija gali lengvai laimėti prieš Liberalų 
partiją, kuriai vadovauja Mr. Fraser.

GRAIKIJOS (GENEROLAI Į ATSARGĄ V
Vasario 28 d. Graikijos vyriausybė pra

nešė, kad ji paleidžia į atsargą 15 genero
lų. Tarp aukštų karininkų, paleistų į at
sargą, yra trijų armijos korpusų vadai ir 
generalinio štabo višininko pavaduotojas.

Graikijoje buvo pasklidę gandai,kad ka 
rininkai, nepatenkinti vyriausybės suartė
jimu su Sov. Sąjunga, planavo sukilimą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Bradforde — kovo 6 d., 12.30 vai. Prisi

minsime Kun. Joną Kuzmicką.
Eccles — kovo 13 d., 12.15 vai., su velyki
ne išpažintimi.
R/ąchdalėje — kovo 20 d., 12.30 vai., su 
velykine išpažintimi
Manchesteryje — kovo 27 d., 1 vai., reko
lekcijas praves Kun. Aleksandras Geryba.

Nottinghame — kovo 4 d., šv. Kazimie
ro, Lietuvos globėjo šventėje, 18 vai, 
Liet, židinyje.

Nottinghame — kovo 6 d., 11.15 vai., bai
giant Lietuviškųjų Parapijų Metus, Liet. 
Židinyje.

Nottinghame — kovo 13 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

... DVASINIS SUSITELKIMAS 
GAVĖNIOJ

Kun. dr. J. Sakevičius, MIC praves ... 
Northamptone kovo 6 d., 18 vai., šv. Lau
ryne, Craven Št.; Wolverhaimptone kovo 
13 d., 17 vai., šv. Petre — Pauliuje, North 
St., Gloucesteryje kovo 19 d., 13.30 vai., 
šv. Petre, London Rd., Stroude kovo 19 d, 
17.30 vai. Beeches Green; Ketteringe kovo 
20 d., 18 vai., šv. Edvarde; Leicesteryje 
kovo 26 d., šeštadienį, 14 vai., švč. Širdy
je, Mere Rd.

... Kan. V. Kamaitis praves:
Derbyje kovo 26 d., 14 vai., Bridge Gate; 

Nottinghame kovo 26 d.. 18 vai. ir kovo 
27 d., 11.15 vai., Liet, židinyje; Leaming
ton Spa kovo 27 d., 13.45 vai., šv. Petre, 
Dormer Place, tą pačią dieną Coventry 16 
vai., šv. Elzbietoje, Birminghame 18 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

Kun. Matulis, MIC, praves
Kovo 12 d., šešt-adien, Stoke-on-Trente, 

šv. Wulstane, Wolstantome, 16 vai.
Išpažintys pusvalandis prieš pamaldas 
Visus parapijiečius kviečiame religine ' 

paslauga pasinaudotu;
Kun. S. Matulis,MIC |
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