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Tautos šventė
Rugsėjo 8-j i nepriklausomoje Lietu voje 

būdavo iškilmingai švenčiama. Tautos 
šventės dieną iš pat ryto prie namų ir 
viešųjų pastatų būdavo iškeliamos tris
palvės. Bažnyčiose vykdavo iškilmingos 
pamaldos. Apeigos prie Nežinomo kario 
kapo, prie Laisvės ar Nepriklausomybės 
paminklo. Eitynės, kalbos, visuomeniniai, 
meniniai renginiai. Tačiau ir anuomet vi
sas tas išorinis iškilmingumas, natūrali 
kiekvienos šventės ypatybė, tebuvo tik 
priemonė giliajai šventės prasmei atskleis 
ti.

Tie, kurie užgožė Lietuvos nepriklauso
mybę, panaikino ir jos prasmingąsias 
šventes. Jau daug metų Lietuva kenčia 
jai uždėtą priespaudos jungą, negali vie
šai ir iškilmingai švęsti savo brangiausias 
vertybes simbolizuojančias šventes.

Dabar rugsėjo 8-ją niekas neiškelia 
prie savo namo trispalvės. Už tai grėstų 
kalėjimas, pschiatrinė klinika, fizinis su
sidorojimas. Netgi letuviškoji trispalvės 
— geltona, žalia, raudona — išimta iš vie
šojo gyvenimo ir pakeista kitu spalvų de
riniu. Ne tik šią dieną, bet ir kitomis dau
gelis tik vogčiomis, ne viešai, gali aplanky 
ti savo bažnytėlę. Lietuvos laisvės, nepri
klausomybės,Nežinomojo kareivio pamink 
lai, kiek Jie dar nesunaikinti ir nepakeis
ti pavergėjų pamnklais, nebesutraukia 
šventiškai nusiteikusių minių. Nėra iškil
mingų susirinkimų, kalbų, minėjimų, žo
džiu, visi išoriniai Tautos šventės ženklai 
yra išnaikinti ir žlugę. Bet liko gilioji' jos 
prasmė, kurią priespaudoje geriau supran 
tame. Nors ir netekę savo nepriklausomos 
valstybės, mes išlikome tauta. Lūpos už
čiauptos, bet širdyje galingai liejasi ne
palaužiamas įsitikinimas ir ryžtas — „Lie 
tuviais esame mes gimę, lietuviais norime 
ir būt! Tą garbę gavome užgimę, jai 'ir ne-1 
leisim pražūt“.

Tautos šventės dieną mums primena, 
kad mes esame daugiau negu tik darbinin 
kai, valstiečiai, inteligentai. Daugiau ne
gu tik vyrai ir moterys, profesonalai ar 
mėgėjai. Mes priklausom senai ir garbin
gai tautai prie Nemuno ir Baltijos. Pri
klausom vienai didelei žmonių šeimai — 
giminei, kuri apima ne tik šiandienines 
kartas, bet ir tas, kurios buvo prieš mus 
ir ateis po mūsų. Esame tauta su savo 
kultūra, su savo būdu, savo asmenybe, 
savo teise į laisvę, nepriklausomybę, kaip 
ir kitos pasaulio tautos.

Gerai įsisąmoninę, ką reiškia priklausy
ti savajai tautai, atnaujiname ryžtą geriau 
atlikti savo tautines pareigas. Su pagarba 
minime tuos, kurie dėl tautos laisvės ir 
gerovės pasiaukojo. Prisimename ir tuos, 
kurie dėl Lietuvos kenčia kalėjimuose, 
psichiatrinėse klinikose, tremtyje, vargi
nami ir skriaudžiami.

Tautos šventė nereiškia užsisklendimo 
savyje. Mąstydami apie savo tautos isto
rinį likimą, apie jos šiandieninę būklę, 
svajodami apie jos šviesesnę ateitį, drau
ge įsisąmoniname, ką žmogaus gyvenime 
reiškia tauta, išmokstame gerbti kitas 
tautas, suprasti jų rūpesčius. Tautos šven 
tė drąsina mus ištiesti draugišką ranką 
kitų tautų žmonėms, kurie, kaip mes neša 
priespaudos jungą ir nori išsilaisvinti. Pa
galiau teisingas tautiškumo supratimas 
duoda mums teisę kreiptis į laimingesnes 
pasaulio tautas, o ypač į tą, kurios vardu 
esame engiami, reikalauti iš jų ne tik 
užuojautos, bet ir veiksmingos paramos 
mūsų teisėtame reikale. Niekas pasauly
je negali jaustis laisvas, kol pasaulyje bus 
skriaudžiamų, engiamų, pavergtų tautų.

Tokia yra rugsėjo 8-sios — mūsų Tau
tos šventės išliekančioj'! prasmė. (K.J.C.)

KAINŲ PAKĖLIMAS
„Tiesa“ (1981.IX.15) paskelbė apie pre

kių kainų pakėlimą nuo rugsėjo 15 d. Ofi
cialiame pranešime sakoma, kad vyno, deg 
tinės ir rūkalų mažmeninės kainos pakelia 
mos 17-27 procentais.

Juvelyrinių dirbinių, krištolo, kilimų, 
kailių ir kailio dirbinių, siuvinių ir galan
terijos prekių iš natūralios odos, aukštos 
rūšies vilnonių ir pūkinių skarų, kai. kurių 
'baldų komplektų ir porceliano servizų 
mažmeninės kainos pakeliamos 25 — 30 
procentų.

Automobilių benzino mažmeninės kai
nos pakeltos iki 30—40 kapeikų už litrą. 
Taip pat pakeltos valčių ir valčių motorų 

kainos.
Siekiant skatinti stiklinių butelių grą

žinimą, nustatytos įkaitinės kainos už bu
telius: 10 kapeikų už mažus butelius ir 20 
kapeikų už puslitrinius ir litrinius.

Maisto ir kitų prekių kainos oficialiai 
nepakeltos, bet jų „asortimentas vis at
naujinamas ir plečiamas“. Tokių prekių 
kainos nustatomos atsižvelgiant į gamybos 
sąnaudas. Tokiu būdu kainos keliamos ir 
kitoms prekėms.

Kremlius puola lenkus
Kariuomenės patruliai Varšuvos gatvėse

Sovietų Sąjungos vadovybė vis aršiau 
puola Lenkijos komunistinę vyriausybę 
ir reikalauja imtis ryžtingų priemonių 
antisovietinei propagandai, kurią tariamai 
varo „Solidarumo“ vadavylbė, sustabdyti.

Sovietų spauda nesiliauja pulti netik 
Solidarumo vadovybę, bet ir Lenkijos vai 
džią, reikalaudama užkirsti kelią nedrau
giškiems pasisakymams Sov. Sąjungos at
žvilgiu.

Prieš kelias dienas Sovietų ambasado
rius Varšuvoje B. Aristovas aplankė Len
kijos kom. partijos ledenį S. Kanią ir mln. 
pirmininką V. Jaruzelskį ir Sovietų vy
riausybės pavedimu atkreipė Lenkijos va
dovų dėmesį į tai, — kaip sako oficialius 
sovietų pareiškimas, — „kad kotrrevoliu- 
cinės jėgos plačiu mastu ir nebaudžiamos 
varo nežabotą melo ir šmeižto kampaniją 
prieš Tarybų Sąjungą, jos vidaus ir užsie
nio politiką“.

Sovietų vyriausybės pareiškimas, kurį 
perspausdino Vilniaus „Tiesa“, sako:

„Šie socializmo priešų veiksmai yra ko
ordinuojami ir jų tikslas politinis — ap
šmeižti pirmąją pasaulyje Tarybų šalį ir 
socializmo idėjas apskritai, sukelti lenkų 
priešiškumą ir neapykantą Tarybų vals
tybei ir tarybiniams žmonėms.“

Sovietų pareiškime sakoma, kad antiso
vietizmas vis labiau skverbiasi į įvairias 
Lenkijos visuomenės gyvenimo sritis, tarp 
jų — į ideologiją, kultūrą, aukšto ir vidu
rinio mokslo bei auklėjimo sistemą. Įvai
riuose leidiniuose varoma naža'bota propa
ganda prieš Sov. Sąjungą. Viešose kalbo
se masinei auditorijai ją atvirai varo to
kių organizacijų vadovai, kaip KOS-KOR, 
„Nepriklausomos 'Lenkijos konfederacija“ 
ir „Solidarumo ‘“lyderiai.

Toliau Sovietų pareiškimas sako, kad 
pirmasis „Solidarumo“ kongresas Gdans
ke iš esmės buvo tribūna, iš kurios visai 
Lenkijai buvo skleidžiamas (per televizi
ją) „bjaurus šmeižtas ir įžeidinėjimai“ 
Sovietų valstybės adresu.

Maskva yra ypatingai pasipiktinusi dėl 
Gdanske priimtos rezoliucijos „Kreipima
sis 'į Rytų Europos tautas“. Lenkai, esą, 
tyčiojasi iš sovietų karių, „kurių šimtai 
tūkstančių pasaukojo savo gyvybę už len
kų tautos laisvę ir nepriklausomybę.“

Sovietai kaltina Lenkijos komunistinę I

ATVIRA KINIJOS POLITIKA
JAV veda tik gynimosi kovą, dėl to pa
grindinis pavojus taikai kyla iš didėjan
čio sovietų hegemonlzmo.

Ši analizė išreiškia naujas mintis ir 
principus, dominuojančius po Mao ir Hua 
laikų užsienio politiką, o išvada yra aiš
ki: mes nenusistattę prieš pasitarimus jr 
detentę, sako kiniečiai, bet tie, kurie ne
gali garantuoti savo saugumo, neturi ti
kėtis per derybas laimėti taiką. Atsižvel
giant į dabartinę sovietų karinę jėgą, nė 
vienas kraštas negali atsispirti jų spau
dimui. Dėl to visos taiką mylinčios tautos 
turi viena kitą remti ir vieningai veikti 
prieš sovietų viešpatavimą. „Jeigu mes nu
galėsime soviellnįekspansionizmą, tai tai
ka pasaulyje bus ilgam užtikrinta“, tvirti
no kiniečiai Europos parlamentarams.

Nors kiniečiai nesiūlė sąjungos Vaka
rams, bet jų kalba buvo labai artima to
kiam pasiūlymui, ypač jie nori, kad sovie
tų ir vietnamiečių hegemonizmas būtų nu
galėtas Afganistane ir Kambodijoj, duo
dant paramą prieš sovietus kovojančioms 
pajėgoms.

Sovietų taikos siūlymai, sakė jie, yra 
tik apgaulė. Jeigu hegemonlstai ten nebus 
nugalėti, jie tęs toliau savo ekspansiją ki 
tur. Kiniečiai visiškai neneigia, kad jie 
remia Afganistano laisvės kovotojus.

Ar ši kiniečių pasaulio krizės analizė 
yra teisinga, ar tik toks yra jų perdėtas 
sovietų veržimosi įsivaizdavimas? Euro
piečių delegacijos, kurią sudarė įvairių 
partijų nariai, nuomonės išsiskyrė: vieni 
pilnai pritarė kiniečių pažiūroms, o kiti 
jose įžvelgė „negudrumą“ ir pavojingumą. 
Tokia nevieninga delegaci
ja nerado bendros kalbos Kinijoje, nors 
delegacijos pirmininkas prancūzų socialis
tas G. Martinet ir bandė aiškinti apie so
vietų agresijos vienbalsį pasmerkimą Eu
ropos parlamente.

Europinės valdžios delegacija, žinoma, 
galėtų būti tvirtesnė ir vienlngesnė, bet 
jai vistiek būtų sunku sutikti su visais 
vienašališkais kiniečių požiūriais, o dery
bas su sovietais bandytų vesti bet kuria 
kaina.

Žinoma, ieškojimas būdų kiekvienu me
tu susitarti yra didelė dorybė, tačiau ar 
nėra ir rizika, kad vienas nusileidimas 
ves prie kito?

Apie Kinijos dabartinę užsienio politiką 
ir susirūpinimu sovietine grėsme, „The 
Times“ laikraštyje įdomiai pateikia savo 
asmeninę pažiūrą žymusis italų žurnalis
tas, buvęs „La Stampa“ redaktorius, Ar- 
nigo Levi. Jis rašo:

— Kiniečių užsienio politika da!bar ir 
praeityje pasižymėjo būtinu paprastumu, 
ir tai reikia laikyti jos stiprybe, bet lygiai 
taip pat tas tiesumas gali, būti ir didžiau
sia silpnybė. Kiekvienu skirtingu laiku, 
Kinijos pažiūros į pasaulį yra vyraujamos 
vienos pagrindinės idėjos, vadovaujantis 
tuo pačiu principu, kuriuo aiškinami be
veik visi įvykiai ir nustatoma verkimo 
strategija.

Jeigu ši pagrindinė idėja yra klaidinga 
(galima prisiminti ilgus periodus, kai taip 
buvo), tai Kinijos užsienio politika gali 
būti labai nesėkminga. Tačiau, jei toks da
lyko esmės supratimas yra teisingas, Kini 
jos įtaka pasaulio įvykiams bus didesnė 
negu ji būtų kitu atveju, atsižvelgiant į 
š’ios didžiulės 1000 milijonų piliečių bran
duolinės pajėgos daugybę silpnybių ir 
bendrą krašto atsilikimą.

Kai pirmoji Europos parlamento dele
gacija atvyko į Pekiną, jai tuoj buvo aiš
ku, ką šiuo laiku galvoja aukštieji Kini
jos pareigūnai.

Pradedant dskusijas, užs. reik. min. pa 
vaduotojas Song Zhiguang kalbėjo tik vie
nu reikalu: Sovietų Sąjungos grėsmės pa
saulio taikai. Karo pavojai vis didėja, sa
kė jis, ir tai daugiausia kyla iš Sovietų 
viešpatavimo ir ekspansijos pasaulyje.

Kinijos tauta, sakė kitas kalbėtojas, re
mia V. Europos kraštų pastangas stiprėti 
per apsijungimą. Kinai norėtų stiprios 
jungtinės Europos, tvirtai nusistačiuslos, 
kaip ir jie, prieš sovietus.

Kiniečiai neatsisako savo tradicinės pa
žiūros, jog pasaulyje vyrauja dvi stiprio
sios jėgos, kurių tarpusavio varžybos vi
siems gresia branduoliniu karu, bet da
bar jau jie negalvoja, kad dėl šios drama
tinės padėties JAV ir Sov. Sąjunga yra 
vienodai atsakingos, kiniečių vadovai Eu
ropos parlamentarams pabrėžė, kad JAV 
gina tik savo tradicinius interesus, o Sov. 
Sąjunga stengiasi visą laiką išnaudoti 
amerikiečių sunkumus ir „žvejoti dumbli
name vandenyje ir visur skleisti ugn'į“.

LENKAI |GINA SKUODĮ
Londono lenkų dlenrašis „Dziennik Pols 

ki (IX.23) pranešė, kad Amerikos lenkų 
kongreso pirm. A. Mazewski, paremdamas 
Amerikos lietuvių veiksnių akciją, išsiun
tė telegramas senatoriui Chanliui Percy ir 
konrgeso atstovei Charilss Collins, prašy
damas Amerikos valdžios energingos inter 
vencijos, lietuvių kimės JAV piiečio Vy
tauto Skuodžio, nuteisto septyneriems me
tams griežto režimo darbo stovyklos, bylo 
j e.

Telegramoje pirm. A. Mazewski sako: 
„Amerikos - Sovietų santykių pagerėji
mas yra neįmanomas kol Sov. Sąjunga tę
sia grubų žmogaus teisių ir laisvės pažei
dimą“.

„Dziennik Polski“ pažymi, kad V. Skuo
dis buvo gimęs Čikagoje ir 1930 m. tėvų 
buvo nuvežtas į Lietuvą. Prieš suėmimą 
1980 m. sausio mėn., jis dėstė Vilniaus 
universitete hidrauliką ir geologijos te
chnologiją. 1979 m. jis įstojo 'į lietuvių 
Helsinkio grupę, reikalaudamas grąžinti 
lietuvių tautai žmogaus teises ir pilieti
nes laisves. Tuo pat laiku rašė straipsnius 
į lietuvių pogrindžio spaudą, tarp kitko 
buvo parašęs studiją „Dvasinis genocidas 
Lietuvoje“. Už savo laisvinimo veiklą bu
vo nuteistas septyneriems metams darbo 
stovyklos.

RIAUŠĖS VAK. VOKIETIJOJE
Rugsėjo 22 d. Vak. Berlyne vėl kilo 

riaušės tarp kelių tūkstančių jaunuolių 
ir policijos po to, kai vieną protestantą su 
važinėjo autobusas.

Riaušės dėl to įvykio išsiplėtė į penkis 
Vak. Vokietijos miestus. Frankfurte apie 
300 kovojo su policija, Hanoveryje a'Pie 
120 įsijungė į riaušes.

PASIRINKO LAISVĘ
Liepos 22 d. Autralijoje pasitraukė iš 

sovietinių mokslininkų ekspedicijos Lie
tuvos botanikas ir ekologijos specialistas 
dr. Kazys Eringis.

Spalio 2 d. jis atskrido į JAV.

MINISTRŲ (PASIKALBĖJIMAI 
NEW YORKE

Rugsėjo 23 d. New Yorke prasidėjo pir
mieji pasikalbėjimai tarp JAV Valstybės 
sekretoriaus gen. A. Haigo ir Sovietų užs. 
reik, ministro A. Gromykos. „Atviros ir 
dalykiškos diskusijos“ vyko keturias va
landas.

Valstybės departamento suteiktomis ži
niomis, diskusijos lietė ginklavimosi kont 
rolę ir kitus klausimus.

Tai buvo pirmas aukšto lygio JAV-So- 
vietų pasikalbėjimas nuo to laiko, kada 
prez. Reaganas laimėjo rinkimus. Disku
sijos bus tęsiamos ateinančią savaitę.

New Yorke sutarta ginklavimosi apribo
jimo derybas pradėti lapkričio 30 Ženevo
je.

Atvykęs į JTO Asamblėjo posėdį, Bri
tanijos užs. reik, ministras lordas Carring- 
tonas taip pat buvo susitikęs su min. A. 
Gromyka. Jis kalbėjosi apie Afganistaną, 
bet po susitikimo pasakė, kad Gromyka 
tuo klausimu nenusileidžia.

ARMĖNAI OKUPAVO (TURKIJOS 
KONSULATĄ

Rugsėjo 24 d. keturi ginkluoti armėnai 
okupavo Turkijos konsulatą Paryžiuje ir 
pareiškė, kad jie nužudys 30 įkaitų, jei 
Turkijos valdžia nesutiks išleisti armėnus 
laikomus Turkijos kalėjimuose.

Po derybų su policija, užsitęsusių iki 
rugsėjo 25 d. 2 vai. ryto, armėnai pasida
vė ir atidavė ginklus. Per susišaudymą 
buvo sužeistas vienas armėnas ir turkų 
vice-konsulas.

PAMIŠĖLIS {PABĖGO (RYGON
Rugsėjo 20 d. Stockholme buvo praneš

ta, kad 36 m. amžiaus vyras, kuris pabėgo 
iš Stockholmo psichiatrinės ligoninės ir 
pasisamdė vienmotorinį lėktuvą „Cessna 
172“ vienai valandai paskraidyti virš Stoc 
kholmo, nusileido Rygoje.

Bendrovės, kuriai lėktuvas priklauso, 
tarnautojai sako, kad tas vyras elgėsi vi
sai normaliai ir turėjo piloto pažymėjimą.

Sovietai suėmė atskridustį ir tardo.

RUSAI (REIKALAUJA GRĄŽINTI 
BELAISVĮ

Pietų Afrikos užs. reik. min. R. F. Botha 
pasakė, kad jo vyriausybė apsvarstys Sov. 
Sąjungos reikalavimą grąžinti Angoloje 
paimtą nelaisvėn sovietų kariuomenės vir
šilą.

Sov. Sąjunga pareikalavo grąžinti belais 
vį ir nukautųjų rusų lavonus, pripažinda
ma, kad jie dirbo Angoloje kaip techniški 
patarėjai.

— Kinų komunistų laikraštis Hong Kon
ge vėl pakartojo Taivanui susivienijimo 
derybų pasiūlymą, tačiau įspėjo, kad Ki
nija neatsisakys komunizmo.

valdžią, kad ji ligšiol „nesiėmė jokių ryž
tingų priemonių, kad būtų nutraukta prie 
šiška kampanija prieš TSRS, su kuria 
Lenkiją sieja... sąjungininkiški įsipareigo 
jimai“.

Tą Sovietų valdžios pareiškimą lydi il
gi „darbininkų kolektyvę laiškai“, adre
suoti Lenkijos darbininkams, kuriuos ban
doma atskirti nuo „Solidarumo“' vadovy
bės.

Gen. Jaruzelski, kalbėdamas Seime rug
sėjo 24 d., pasakė, kad kariuomenė bus pa
naudota teikti pagalbą policijai, kad su
stabdžius anarchizmą ir antisovietizmą.

Jam bekalbant Seime, Varšuvos gatvėse 
pasirodė motorizuoti kariuomenės patru
liai, kurie viešai nerodė ginklų, bet buvo 
su šalmais.

KOMUNISTAI VIS PUOLA 
SOLIDARUMĄ

Lenkijos politinio biuro narys Stefan 
Olszowski pareiškė, kad Sov. Sąjunga ga
li sužlugdyti Lenkijos ūkį, jeigu sustabdy 
tų naftos ir žaliavų eksportą. Sov. Sąjun
gai nėra reikalingi prekybos santykiai 
su Lenkija, tuo tarpu Lenkija negalėtų 
gyventi be žaliavų tiekimo iš Sov. Sąjun
gos.

Sov. Sąjungos spauda tęsia puolimą 
prieš Lenkijos profesines sąjungas „Soli
darumas“, kaltindama j'į siekimu atstaty
ti Lenkijos kapitalizmą.

SUIMTAS KUN. R. ČERNIAUSKAS
Kaip praneša „Catholic Herald“, rugp

jūčio 20 d. Malėtuose biivo areštuotas kun. 
Ričardas Černiauskas, Vilniaus šv. Mika
lojaus bažnyčios vikarais, kuris buvo at
vykęs pravesti 50-ties jaunuolių grupei 
rekolekcijas.

Milicininkai kunigą sumušė ir kaž kur 
nuvežė.

MANEVRAI TURKIJOJE
Rugsėjo 24 d. Turkijoje prasidėjo NA

TO kariuomenės manevrai. Didžiųjų ma
nevrų išvakarėse vyko Turkijos kariuo
menės pratimai, per kuriuos bombonešis 
FS krito ant kariuomenės dalinio, užmuš
damas 35 kareivius ir sužeisdamas apie 
šimtą. Kitą dieną nukrito naikintuvas F4. 
Žuvo įgula, susidedant iš dviejų.

PASAULYJE
— JAV užs. reik. min. A. Haigas rugsė

jo 18 d. Briuselyje turėjo pasitarimą su 
NATO specialių patarėjų grupe Ir gavo 
jų pritarimą Reagano administracijos ve- 
damajai politinei linijai.

— Lenkų komunistų partija apkaltino 
Solidarumo profsąjungą už nesilaikymą 
padarytųjų susitarimų ir ragino krašto 
gyventojus pasisakyti prieš tos organiza
cijos lyderių bandymus užimti valdžią 
ir sunaikinti komunistinę santvarką.

— Vietnamas paneigė JAV tirtlnimus, 
kad vietnamiečiai Laose ir Kampučijoj 
naudojo cheminius ginklus. Esą, amerikie
čiai tai patys darė P. Vietname 1960 me
tais.

— Angolos Swapo vadas Nujoma įspė
jo P. Afriką, kad jis naudosiąs pačius mo 
derniškiausius ginklus, įskaitant prieš lėk 
tuvines raketas, jeigu karas išsiplės.

— Britų krašto apsaugos min. J. Nott 
lankėsi Egipte. Vizito tikslas — ginklų 
pardavimas ir kitokia technologine para
ma.

— Pasaulio ryžių derlius 1981-82 m., 
kaip praneša JAV žemės ūkio departamen 
tas, bus 2 mil. tonų didesnis, negu praė-’ 
jusiais metais.

— Britų liberalai ir naujieji socialde
mokratai sudarė sąjungą, kuri, spėjama, ’ 
sugriaus dviejų partijų dominavimo sis
temą D. Britanijoje sekančiuose rinki
muose.

— Iki šiol 55 valstybės pasirašė tarp
tautinį susitarimą, kuriuo bus sudarytas 
750 mil. dolerių fondas kasdieninio pa
reikalavimo prekių kainoms stabilizuoti.

— Britų Beecham firma paleido į rinką 
naują antibiotiką „Augmentin“, kuris už
muša net ir tas bakterijas, kurios yra įga- 
vusios imunitetą prieš peniciliną.

— Netinkamų gyventi namų skaičius 
D. Britanijoje padidėjo 42%. Dabar tokių 
priskaitoma 409,599.

— Britų direktorių institutas ragino Fi 
nansų ministerlį sumažinti mokesčius vers 
lo žmonėms ir paskiriems asmenims.

— Nežiūrint britų pramonės našumo 
1980 m. 2% sumažėjimo, žmonių pragyve
nimo lygis pagerėjo 1.5%. Taip sakoma 
vyriausybės statistikos tarnygos išleistoje 
„Mėlynoje knygoje“.

Prekybos min. J. Biffen mano, kad kraš 
to ekonominiai sunkumai netrukus pradės 
mažėti.

— Spėjama, kad ir Italija nutarė inves
tuoti 500 mil. dolerių į Sibiro dujotiekio 
projektą. Sovietai apskaičiavę, kad iki 
1985 m. vamzdžiai bus nutiesti ir V. Eu- 
roja gaus sovietines dujas tų metų pava
sarį.

— Lenkų žymusis disidentas ir Solida
rumo profsąjungos patarėjas Jacek Kuron 
pareiškė, kad Lenkijos demoralizuota ko
munistų partija nebegali valdytikrašto ir 
turi gauti paramos iš Kat. Bažnyčios ir 
Solidarumo atstovų. J. Kuron pasiūlė su
daryti „tautai gelbėti komitetą“ .

Rugsėjo 16 d. paskelbtais duomenimis, 
Lenkijos pramonės produkcija krito 
11.4%, o algos pakilo 26.9%. Prekyba su 
Vakarų kraštais per šiuos metus labai su
mažėjo: eksportai krito 22.3%, o importai 
— 24.3%.

— Rytų Berlyno komunistų partijos pir 
masis sekretorius K. Naumann spaudoje 
puolė lenkų Solidarumo profsąjungą. Jo 
žodžiais, ta nepriklausomoji organizacija 
sudaro didžiausią pavojų Varšuvos pakto 
kraštams, ypač dėl savo didumo. Tai pir
mas kartas,, kai aukštas Kompartijos pa
reigūnas viešai pareiškė Solidarumo popu 
liarumą Lenkijoje, tačiau nepamiršo pa
brėžti, kad ta organizacija „neturi nieko 
bendra su socialistine demokratija".

— Vokiečių automobilių pramonė, po 2 
metų trukusio nuosmukio, pamažu ima 
atsigauti.

Frankfurte atidaryta tarptautinė auto
mobilių paroda teikia vilčių gauti naujų 
užsakymų.

— D. Britanijoje dirbančiųjų japonų 
skaičius vis didėja. Jie yra susirūpinę sa
vo vaikų auklėjimu, nes britų mokyklos 
nepatenkina japoniškų reikalavimų, ypaič 
matematikoje, kuri labai svarbi aukštos 
technologijos krašte. Japonai yra numatę 
steigti daugiau savo mokyklų D. Britani
joje. Dabar jie turi dvi pilnai veikiančias 
ir 3 šeštadienines mokyklas, kurios griež
tai prisilaiko tradicinio japoniško auklė
jimo. Pvz., Rikkyo mokykloje, netoli Hor- 
shamo, didžiausias nukaitimas yra įsineš
ti saldainius į klasės patalpas.

— JAV valst. sek. A. Haigas įspėjo 
Kongresą, kad radaro ir kitų ginklų par
davimo arabams siūlymo nepraleidimas 
visą amerikiečių Vid. Rytų strategiją pa
statytą į pavojų.

— 1981 m. Nobelio Taikos premijai gau
ti kandidatų tarpe yra lenkų Solidarumo 
profsąjungos lyderis L. Walensa ir britų 
užs. reik. min. lordas Carringtonas.
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Dvieju kartu poetės
Laureta įšilingaitė

Kartkartėmis literatūros vakaruose ir 
skautų bei jaunimo žurnaluose su švelnia 
poezija pasirodo jaunosios kartos atstovė 
Laureta Šilingaitė,, gimusi ir gyvenanti 
Bradfords.

Ji kalba gražia lietuvių kalba, bet rašo 
angliškai. Baigusi Meno mokyklą ir kal
bančiomis spalvomis išreikšdama savo vi
daus pasaulį įvairios tematikos piešiniais, 
mėgsta ramybę, darną, vertina Ištikimus, 
įsijaučiančius draugus. Jos dvasia turinin
ga, kupina poetinių idėjų, kurias įkūnija 
laužtinių linijų bei varsų piešiniais arba
iiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiig
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laisvos kompozicijos eilėraščiais. Jautriai 
pergyvena ją supančią aplinką, surasdama 
joje impulsų kūrybai.

Laureta mėgsta gamtą, augina palangė
je rožes. Tačiau kūryboje gamta, gėlės, 
paukščiai teišreiškia jos vidinę būseną. 
Visa tai yra tartum harmoninga orkestra- 
cija, kurios garsuose ir kvapuose sklende- 
na jos siela su svajonėmis apie Lietuvą:

Meilūs, kvapūs namai 
nenykstančių atsiminimų 
su gėlių kvapsniu 
ir strazdo garsais...

Atsiminusi Lietuvą, tarsi girdi vėjelio 
dvelkimą, pažadinantį karštą, sklendantį 
orą. Jos upėje — tingūs auksiniai įnamiai, 
plauną praėjusių dienų brangenybes. 
Klausdama, ar žalia ten vasara, ar auksi
nė saulė, su girdėtų pasakojimų atsimini
mais atsimuša į šaltą tikrovę:

Kokie saldūs tie atsiminimai
mano meilių įkalintų namų...

Ne tik gamta, namai, bet ir „pražilęs 
senas žmogus su giliom raukšlėm, kai tik 
jaunystė spinduliuoja iš jo aklų“, sukelia 
minčių kauges. Stebisi jo sielos tvirtybe 
bei atsiminimų jaunyste-----------

ir kai jis stebėjo,
atrodė —
jis gailėjosi
mano jaunystės.

Jaunoji poetė apgailestauja artimo žmo
gaus mirtį: „Tu galėjai, palaukęs truputį 
ilgiau, papenėti tą mano vienišą alkį, ku
ris džiovina mano akis ir drėkina skruos
tus, Ir tepalieka man kalbėti žodžiais, ku
riuose aš jieškau paguodos — nuramini
mo maldos“.

Mėgsta Laureta poeziją ir jai malonu 
pasiklausyti poeto, kuris „sužeistas širdis 
ramybe žavėjo ir iš lūpų plėšė geluonį“. 
Nors jo akys buvo ašarotos, tačiau balsas 
buvo stiprus ir drąsus, kai „kalbėjo apie 
tolimus atsiminimus — apie meilę, skaus
mą, džiaugsmą“. Nors niekas nesiklausė 
jo žodžių muzikos, — „jis į mano širdies 
gelmes smigo ir atplėšė nuo manęs mano 
sielą“.

Taigi, nauja, jautriai išmąstyta, gilios 
minties Lauretos poezija. Atrodo, jai ne
sunku eiliuoti. Viename pobūvyje susitel
kė ir per keliolika minučių parašė eiliuo
tą, turiningą sveikinimą.

L Šilingaitė gali rašyti, dėl to linkėtina, 
kad ir ateityje šalia piešimo meno rutu- 
lotų poetinį talentą. Pageidautina, kad ak
tyviau ir spaudoje su savo kūriniais pasi
rodytų.

Bronė Kuzminskaitė

Šių metų „Poezijos pavasaryje“ užėjau 
pluoštelį eilėraščių, kuriuos parašė šio 
šimtmečio pradžioje gimusi Elena Pimpy- 
tė. Šiek tiek pramokusi, rašto, kūrė eilė
raščius apie trisdešimt metų, nors pradžio 
je mažai kam juos rodė. Redakcija pažymė

FELJETONAS

25 elektrikai ir
Buvo dešimt valandų ir dvidešimt trys 

su puse minutės. Visa, kas gyva, krutėjo, 
burzgėjo, judėjo saulės spinduliuose. Aukš 
tai užsiritęs šviesulys skleidė savo energi
ją Kretingos padangėje. N eaplenkė ir 
„Laisvės“ vilnonių audinių fabriko, kurio 
administracinio pastato laiptais kopiau į 
viršų.

Staiga pajutau konkuruojantį energijos 
šaltinį.Palubėje įsukta lempa, iškvietusi 
lenktyniauti saulę, plieskė visa jėga. Pa
spaudus mygtuką ji nė nemirktelėjo.

Įmonėn atėjau ne lemputės reikalu. Bet 
nori nenori prisiminiau ją, kai po ranka 
pasipainiojo aktas, kuriame buvo raiškiai 
parašyta, jog elektra fabrike naudojama 
racionaliai, įvesta elektros ir šiluminės 
energijos apskaita, vietinis apšvietimas 
įrengtas teisingai... Elektrai taupyti1 įdieg 
ta 14 racionalizacinių pasiūlymų, o elek- 
ros ūkį aptarnauja cecho viršininkas Jo
nas Matutis ir 25 elektrikai.

— O kodėl dabar dega žiburys? — vė
liau paklausiau įmonės vyriausiąjį inžinie 
rių Rimgaudą Rudoką.

— Dega dieną, dega ir naktį, — atsakė 
pašnekovas.

— Gal čia kokia taupymo naujovė?
— Ne taupymo naujovė, o naujoviška 

apšvietimo schema. Ją pritaikė tie, kurie 
prieš penketą metų pastatė šitą korpusą.

— Ir lempa jau penkerius metus dega? 

jo, kad „poezija rašoma intuityviai, nese
kant jokiais literatūriniais pavyzdžiais ir 
nesilaikant įprastų eiliavimo taisyklių“.

Panašus atvejis pažymėtinas ir mūsų 
tarpe: Leeds mieste gyvenanti Bronė Kuz
minskai tė taipgi nelankė aukštesniųjų mo
kyklų, tačiau yra parašiusi keliolika są
siuvinių eilėraščių, prislpažindama, kad 
dar Lietuvoje ne tik skaičiusi, bet ir ra
šiusi, nors tai buvo niekam nežinoma pa
slaptis.

Bronės vaikystė nebuvo lengva: gimu
si Laukuvoje, maža netekusi motinos, bu
vo pririšta prie vargingų piemenaitės pa
reigų, namų ruošos, nuolatinio sunkaus 
darbo. Gyvendama Klaipėdos krašte 
(1931 - 1944), lankė ūkio mokyklą ir įsi
gijo vertingų šeimininkystės žinių. Nors 
sunkiai dirbo, bet nesigailėjo: įsitaisė ge
rų rūbų, turėjo santaupų (jos žuvo karo 
metu), prenumeravusi laikraščių. Dažnai 
su drauge lankėsi Pagėgiuose, nuvažiuoda 
ma į Rambyną, grožėdamasl skautų ir stu
dentų renginiais. Turėjo progos susipažin
ti su M. Jankumi, kurio dukterį vėliau 
Kanadoje aplankė.

Vokietijoje gyveno net keturiose stovyk
lose. 1946 m. emigravo į Angliją, dirbo 
Cambridge sanatorijoje, Halifaxo, Keigh
ley bei Leeds ligoninėse ir jai pravertė že
mės ūkio mokykloje įsigytos žinios. Pasi
traukusi į pensiją, gyvena pasakiškame 
namelyje, laiko turėdama skaito knygas 
ir imasi plunksnos, rašydama eilėraščius.

Br. Kuzminskaitė — namų žmogus, nors 
retkarčiais mėgsta pabendrauti su pažįsta
mais, pasikviesdama pas save. Praktiška, 
kalbi, jautri, draugiška, vertinanti geros 
valios žmones.

Jai svarbu, kad eilėraštyje būtų gili 
mintis, gyvas jausmas ir pasidalina tuo, 
kas vertinga, gražu, — intuityviai nuo pa
čios pradžios ta linkme krypo Bronės ei
lėraščiai. Keliolikos sąsiuvinių pradžioje 
kalba bėganti pasirinkti berželio šakų. 
Deja, suradusi berželį pravirksta:

Berželis tik stuodbrelis, 
nė vienos šakelės: 
aštrus tas rytų kardelis 
nuskynė visas šakeles, — 
šiks neišluotas kiemelis.

Liaudies dainų pavyzdžiu vartodama 
mažybinius daiktavardžius, gražiai nusa
ko birželinę Tėvynės tragediją, vaizduoda
ma kvapių liepų apsuptą gimtinę, kvapią 
duoną, griovį kasantį bernužėlį, kuris, nu
sišėręs juodbėrėlį, joja pas geltonkasę 
mergužę.

Romantiški praeities vaizdai skaudžia 
tikrove sujudina jausmus, kai atsituokia, 
kad jau nėra kam šerti žirgelį, kai „daug 
metelių kaip brolelis žuvo rytų miškely“.

Tačiau prarasta Tėvynė vis iš naujo 
šmėkštelėja vaizduotėje su žavingu Ram- 
bynu, Dyvičio ežeru, rugpjūčio dainele, 
putojančiu alumi, ir atgimsta tikėjimas, 
kad

kelsis Nemuno šalis
Iš tamsių rūkų, 
iš baisių skriaudų: 
plėvesuos trispalvė vėliava, 
Nemuno skambės daina.

Ne kartą susimąsto, kodėl „žmogus bijo 
žmogaus“, kodėl vaikai atskirti nuo tėvų, 
kodėl svetur reikia kalbėtis su keturiom 
sienom. Norėtų būti paukšteliu, atsiplėšti 
nuo nykios žemės, pakilti į „debesėlius — 
baltus pūkelius“:

Ten skraidyčiau 
dieną naktelę, 
giedočiau gražiausią 
giesmelę...

Tėvynės atsiminimų motyvais nuausti 
ir sekančių sąsiuvinių eilėraščiai, — neį- 
manu užmiršti gimtosios žemės: kad ten

viena lemputė
— Dega, kol neperdega ir naujos neįsu- 

kam. Ne ji vienintelė taip dega...
— O tą schemą dvidešimt penki elektri

kai galėtų atnaujinti?
— Kodėl gi ne? Reikėtų praardyti sie

ną...
Bet sienos ardytojų neatsiranda. Sako, 

kad darbo daug, be to, nepatogu, gėda 
kažkaip griauti, tai, ką kiti pastatė.

Buvau begalvojanti, kad visi „Laisvės“ 
fabrike tokie džentelmeniški, kol nesusi
dūriau su šaltkalviais.

— Mes ne tokie, — įsižeidė nuo mano 
klausimo vyrai, ir ėmė raitotis rankoves. 
— Tegul tik paliepia, bet ką galim praar
dyti, suardyti, sumaigyti ar sutraiškyti. 
Antai vyriausias mechanikas Alfonsas 
Grikšas įsakė mums sudoroti kompreso
rių. Mes trise, apsiginklavę kūjais, lauž
tuvai ir kitokiais įnagiais, per tris valan
das sutratinom 1200 kilogramų sveriantį 
daikčiuką. Už tai dar apie desėtką rublių 
mums užmokėjo.

— Kam tratinot?
— Kad išvežtumėm į metalo laužą...
Prieš pusantrų metų Iškeliaudamas iš 

Zarasų tekstilės-galanterijos fabriko, už 
1500 rublių nupirktas kompresorius tikėjo 
si linksmai paūžti ceche. Bet ūžti jam ne
teko. Po lietum, sniegu ir saule, dažnai 
šlapdamas kojas, išstovėjo kieme, kol į jį 
pasikėsino dalbos laužtuvai. 

būtų, „paparčio lapelį skintų, konvalijų 
prisikvėpintų, atėjus į kiemelį, akmenėlį 
glostytų“.

Prislėgta „benamio dalios“, ne kartą ei
lėraščius nudažo skaudžios Ironijos ant- 
spalviu, pažerdama įniršiu dvelkiančių 
minčių:

Mes visus ganom, 
į kalėjimus suvarom.

Mes norim visus prijaukinti, 
į kalėjimus uždarę, numarinti.

Pilietinei poezijai, kurią taip proteguo
ja totalitariniai rėžimai, gresia pavojus 
prarasti džiuginantį grožį, esminį poezijos 
charakterį. Nelengva parašyti ir satyrą, 
nepertempiant pajuokos lanko. Nenorom 
įsibrauna šiurkštūs žodžiai, įkaista jaus
mai.

Br. Kuzminskaitė, ištikima savo Tėvy
nės duktė, negali, nedainuoti apie Lietuvą 
ir jos vargus, Tačiau kai ji atveria švelnią 
Lietuvišką sielą, kai su meile ir ilgesiu 
mini „auksinės spalvos rudenėlį“, kuris 
sušaldo gėleles, arba gamtą, „pražydusią 
pavasario pumpurais“, miela skaityti, kad 
ji nori rinkti „akmenėlius kaip tikrą bran 
genybę“ ir „statyti namelį tik ant Nemu
no krantų“. Poetinė siela atsiveria, sual
suoja lyriniais vaizdais, suskamba „kon
valijos varpeliai“ — intuityviai, jautriai, 
niekuo nesekant.

Kukli, nesigarsinanti, užsidariusi ne iš 
brangių akmenėlių ir ne ant Nemuno kran 
tų statytame namelyje, Bronė guodžiasi 
turtingos dvasios patirtimi ir rašo, kuria. 
Gerai, kad laikas nuo laiko jos eilėraščiai 
prasiveržia į mūsų spaudą.

Laureta Šilingaitė
NAMŲ ATSIMINIMAI

Meilūs, kvapūs namai 
nenykstančių atsiminimų 
su gėlių kvapsniu 
ir strazdo garsais.
Paliesti
vėjelio dvelksmo 
pažadinta
karštą sklendenantį orą.
Čiurlenantis upelis
pilnas tingių auksinių įnamių, 
plaunąs
vakarykštes brangenybes, 
valąs jų skausmą iki sunykimo.
V erčiąs
žarijas liepsna.
Kaip žalia yra vasara?
Kaip auksinė saulė?
Kokie saldūs tie atsiminimai 
mano meilių 
įkalintų namų.

METAFORA
Langas buvo atvertas
ir gėlių kalba
įplaukė-----------
jų tariami žodžiai
buvo švelnūs ir skambūs, 
jų daina — ilga 
ir meilinga:
širdis pabudo
pirmojoj audroj.
Suformuota rožė 
užgimė.
Aš pakėliau rožę
ir įspaudžiau
į savo knygą.

Bronė Kuzminskaitė
NENORIU SAKYTI

Ar nesutrūnijo laivelis, 
ar neišseko upelis, 
ar galėčiau plaukti 
ligi savo mergelės?

O kur dabar jinai,

— Gavom geresnį, mums labiau tinkan
tį, zarasiškį ir nurašėme, — pastebėjo at
sakingas už technikos įdiegimą ir saugo
jimą Alfonsas Grikšas.

Kas žino, gal kompresoriaus likimo su
silauks ir centrifūga?

—- Ne, šita tai jau ne, — užtikrino Grik
šas, — Ketverius metus laukėm, kol su
laukėm. Gal tris šimtus rublių vien tele
fonu dėl jos prakalbėjau. Deficitas, toks 
deficitas...

— Bet tam deficitui stogo nei per tuos 
laukimo metus, nei po to dar neatsirado?

— Nespėjam, nepagalim, statom šen, 
taisom ten, —atsakė choru vyriausiasis 
inžinierius su vyriausiuoju mechaniku.— 
Iškasėm. pamatų duobę, pastatysim, pada
rysim...

Ką čia juos ūdysi: lyg ir stengiasi vyrai.
Užėjus į cechus ar pavaikščiojus įmo

nės kieme, atrodytų, tarsi1 viskas savo vie 
tose: mašinos sukasi, garai rūksta. Taupy
ti kviečia iškabinti šūkiai. Apie atkaklų 
žygį už ekonomiją kalbama susirinkimuo
se bei pasitarimuose. Įmonės kiemas nu
šluotas, vasarą gėlės sužydi. Tik su geru 
įmonės žinovu liaudies kontrolės grupės 
pirmininku Vitalijum Batuchtinu apžiūrė
jęs nuo įtarių akių paslėptus užkaborius, 
pamatysi po atviru dangumi įsikūrusi nau 
jos ir apynaujės technikos sandėlį. Maši
nos apkaltos lentomis ir neapkaltos, apar
dytos ir visai suardytos, aprūdijusios, o 
kai kurios dar blizgančios stovi Ir nežino, 
kas su jomis bus.

Arčiau mūsų droviai blizgėjo jokiu sto
geliu ar kita drapanėle nepridengtų indų

Su lietuviui# 
įįusuulyje

PROF. V. MARIJOŠIUI — 70 METŲ
Liepos 10 d. savo 70-tąjį gimtadienį at

šventė buv. Kauno Valstybės Operos di
rigentas Vytautas Marljošius, dabar gy
venąs JAV-bėse.

Šiuo metu jis yra Hartfordo universite
to muzikos profesorius.

A. ŠAPOKOS LIETUVOS ISTORIJA
BL Jaunimo S-gos rūpesčiu, Amerikoje 

yra išleista A. Šapokos LIETUVOS ISTO
RIJOS IV laida. Veikalas 688 psl., iliust
ruotas, lygiai toks pat kaip buvo išleistas 
Švietimo ministerijos knygų leidimo ko
misijos Kaune 1936 m.

Knyga kietais viršeliais dabar kainuoja 
17 dol.

KORP. „PLIENAS“ AUKSINIS 
JUBILIEJUS

Amerikoje gyveną buvę V.D. Universi
teto „Plieno“ vyrijos studentai, dabar in
žinieriai ir profesoriai, paminėjo savo or
ganizacijos auksinį jubiliejų.

Iškilmėse, kurios buvo suruoštos Čika
goje, inž. E. Manomaitis pasakė, kad „Plie
no“ vyrija buvo įsteigta 1931 m. vasario 
23 d. Kaune. Steigėjais buvo vienuolika 
technikos fakulteto studentų.

Korporacija buvo atkurta 1954 m. JAV- 
bėse. 1956 m. kovo 10 d. buvo atšvęsta si
dabrinė „Plieno“ vyrijos sukaktis. Auksi
nę sukaktiį švenčiant iškilmėse dalyvavo 
ir „moterija“.

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO 
PRIĖMIME DALYVAVO LIETUVOS 

ATSTOVAS
JAV Valstybės sekretorius Haig ir jo 

žmona surengė Valstybės Departamente 
priėmimą diplomatinių misijų šefų ir jų 
žmonų garbei. Dalyvavo Lietuvos atstovas 
dr. S. A. Bačkis ir jo žmona O. Bačkienė. 
Gražioms vaišėms įpusėjus, Valstybės Sek
retorius Alexander Haig pasveikino diplo
matinį korpusą, pabrėždamas, kad JAV 
siekia visų tautų bendradarbiavimo tai
kai išlaikyti, vykdyti teisingumą ir rūpin
tis visų tautų gerove.

KANADOS LIETUVAITĖ LAIMĖJO 
DAINOS KONKURSĄ

Kanados lietuvaitė Anita Pakalniškytė 
laimėjo pirmą vietą Ontario provincijos 
dainavimo konkurse.

A. Pakalniškytės pagrindinė mokslo ša
ka nėra dainavimas. Anot jos - balso gali 
netekti, todėl rimtai siekė Ir mokslo, ir 
lankė dainavimo bei muzikos kursus.

Šiandieną Anita jau geriausiais pažy
miais yra baigusi universitetą ir įsigijusi 
farmacijos diplomą. Taip pat gavo ir 10 
klasės muzikos diplomą.

gal, broli, tu žinai?
— Nenoriu sakyti, 
širdelę graudinti:

Jis neskirta rūtelių, 
nepina vainikėlio: 
už kito išėjo, 
kurio visai nemylėjo...

BIMBOKAS

Toks tu vyras, — tik bimbokas, 
tavo kelnės — tikras juokas.

Viena trumpa, kita ilga, — 
ar tas kriaučius piemeniokas?!

Cha-cha-cha ca-ca-ca, 
juokai ima visada.

plovimo mašinos griaučiai. Kai jų likimu 
susidomėjo liaudies kontrolieriai, A. Gri
kšas skubiai iš Klaipėdos Iškvietė specialis 
tą K. Maštarą, kad tas 1215 rublių kaina
vusią, niekam dar netarnavusią ir jau san 
dėlyje išardytų mašiną nurašytų... į me
talo laužą.

Apie kiekvieną čia stovinčią mašiną ga
lima būtų papasakoti įdomią istoriją. Pa
čios įmonės užsakytos, LTSR lengvosios 
pramonės ministerijos skiriamos, jos atke
liauja, kad... įstrigtų sandėly. Tokių įstri
gusių daugiau kaip už 400 000 rublių.

—- Ir jums niekas nieko? — paklausiau 
vyriausiąjį inžinierių R. Rudoką.

— O kas mums? Dokumentuose tos ma
šinos jau seniai dirba. Kaip plane numa
tyta.

Taip, popieriuje nauja technika įdiegia
ma sparčiai. Už „veikiančių“ įrengimų 
amortizaciją fabrikas kasmet moka vals
tybės iždan 6 procentus jų vertės.

Specialistai paskaičiavo, kad 60 vatų 
lemputė per penkerius metus, degdama 
dieną ir naktį, Išeikvojo daugmaž 2000 ki
lovatvalandžių elektros energijos. Taip 
degančių lempučių fabrike ne viena. O 
šimtai tūkstančių rublių prarasta dėl to, 
kad įrengimai, užuot audę gelumbę, rū
dija be darbo. Ir dar papildomi tūkstan
čiai mokami už jų eksplotavimą popieriuo
se.

Šitaip paporino dieną naktį plieksdama, 
savo dosnumu su saule konkuruojanti elek 
tros lemputė.

Jūra Baužytė
Kretinga „Tiesa“

MIRĖ AGR. K. KERAITIS
Birželio 27 d. Canberos ligoninėje. Aust 

ralijoje, mirė agronomas Kazimieras Ke- 
raitis.

Gimęs 1914.III.1 Pamūšyje, K. Keraitis 
baigė Ukmergės gimnaziją ir Dotnuvos Že 
mės Ūkio Akademiją. Karo metu pasitrau
kė į Vokietiją, o iš ten emigravo į Austra
liją. Šalia mokslinio darbo CSIRO Plant 
Industry skyriuje, dalyvavo Australijos 
liet, organizacijose.

Velionis paliko liūdinčią žmoną taip pat 
agranomą Viktoriją, sūnų Rimą rr jo šei
mą.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
MOKSLININKAS

Dr. Vytautas KLEMAS, Delaware Uni
versitete profesorius gavo pakvietimą iš 
Jungtinių Tautų organizacijos dalyvauti 
šią vasarą Šri Lankos krantų tyrinėjime. 
Po to jis vadovaus hydrologijos simpoziu
mui Indijoje, kurį rengia ir remia Natio
nal Science Fundacija.

VYSK. P. MARCINKUS KALBĖJO 
LIETUVIŠKAI

Aukštas Vatikano pareigūnas vysk. P. 
Marcinkus, kalbėdamas per radiją į Lietu 
vą, pasakė, kad jis yra gimęs Ameilkoje, 
bet tėvai buvo gimę Lietuvoje. Iš jų jis 
išmoko lietuvių kalbos ir sužinojo apie 
Lietuvos gamtą, žmones, papročius ir t.t. 
„Iš jų išmokau ir mylėti Lietuvą kaip sa
vo tėvų gimtinę“, — pasakė vyskupas.

LIETUVIŲ PRANCIŠKONŲ SUKAKTIS
Liepos 12 d. Kenebunkporto vasarvie

tėje, JAV, liet. Pranciškonų vienuolyne 
buvo paminėta 40 metų JAV-bėse vienuo
lių įsikūrimo sukaktis.

Apie vienuolyno įkūrimą pamoksle kal
bėjo kun. Justinas Vašlkys, kuris prieš 40 
met, t.y. 1941 metais atvyko į JAV ir pra
dėjo pirmuosius pranciškonų įsikūrimo 
žingsnius. Pasibaigus karui jų veikla žy
miai išsiplėtė.

MIRĖ ST. BARZDUKAS
Rugsėjo 13 d. Clevelande, JAV, mirė 

PLB gaubės pirmininkas ir ilgametis LB 
pirmininkas bei organizatorius Stasys 
Barzdukas.

PASAULIO LIETUVIS
PLB Valdybos leidžiamas PASAULIO 

LIETUVIS jau išeina reguliariai kas mė
nesį (išskyrus vasaros mėnesius, kada 
pasirodo dvigubi numeriai) Ir lanko savo 
skaitytojų šeimą 32-juose pasaulio kraš- 
tuese. Jį dabar redaguoja patyręs redak
torius Bronius Nainys, jam talkina Ro
mas Kasparas ir technikinis redaktorius 
elementas Dėdela, spausdina „Draugo“ 
spaustuvė Chicagoje. Paskutinis numeris 
buvo dvigubas birželio liepos mėnesių, 
išsiųstas visiems prenumeratoriams lie
pos pradžioje. Sekantis bus rugpjūčio-rug
sėjo numeris. „Pasaulio Lietuvį“ adminlst 
ruoja Baniutė ir Romas Kronai, kurie šiuo 
metu nori surasti daugiau naujų prenu
meratorių. Metinė „PL“ prenumerata yra 
8 dol., garbės prenumerata 20 dol., oro 
paštu iš JAV į kitus kraštus 25 dol. Kvie
čiame „PL“ prenumeratorius ir skaityto
jus užsakyti „Pasaulio Lietuvį“ kaip do
vaną savo giminėms ar draugams.

Atsiųsta paminėti
Šaltinis, Nr. 4, 1981 m. Tikybinės ir tau

tinės minties žunalas. Leidžia Marijonai 
ir šv. Kazimiero S-ga, Nottinham, D. Bri
tanija.

Algis Norvilas, DVIKALBIŠKUMAS: 
PALAIMA AR PRAKEIKLMAS? — PU 
S-gos Išleista 40 psl. knygelė. Čikaga, 1981.

Skautų aidas, 1981 m. birželis - liepa. 
Lietuvių Skautų S-gos organas, redakto
rius v.s. Antanas Saulaitis, SJ., Chicago, 
JAV.

Akiračiai, Nr. 7, 1981 m. liepa. Atviro 
žodžio mėnraštis, Chicago, JAV.

Lietuva, Nr. 2, 1981 m. Filatelistų Drau
gijos biuletenis, Chicago, JAV.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 28

Jeigu krepšyje kiaušinių skaičius kas 
minutę padvigubėja, o krepšys tuo būdu 
prisipildo per valandą, tai kelintoj minu
tėj turėsime pusę krepšio kiaušinių?

Atsakymas Nr. 27
1 valandą.

Sovietų Sąjungoje uždraustųjų rašytojų 
knygos, perrašytos mašinėle ar mašinų 
nukopijuotos, slaptai skaitomos ir plati
namos.

Kai viena motina perrašinėjo mašinėle 
Tolstojaus „Karą ir taiką“, nustebęs vy
ras paklausė:

— Ko dabar čia vargsti? Jeigu vienos 
maža, eik |į knygų krautuvę!

— Noriu, kad vaikai perskaitytų! Spaus 
dintų į rankas neima.

Tėvas: — Mūsų sūnelis neišlaikė istori
jos egzaminų!

Motina: — Ne jo kaltė. Kam jie klausia 
apie tuos laikus, kai jis dar nebuvo F 
gimęs.

2
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

-Manau pravartu prisiminti anuos lai
kus, kada Vietnamo karas buvo praloštas, 
kada J. Amer. Valstybių tauta buvo mo
raliai sukrėsta ir pasaulyje apnuoginta. 
Amerika tapo pajuokos milžinu. Vieni 
baiminosi, kiti džiaugėsi. Tauta despera
tiškai ieškojo valstybinio masto didžios 
asmenybės, kuri sugebėtų vadovauti tau
tai atstatyti jos moralę ir autoritetą. Pa
sirinko J. Carterj. Juo greit nusivylė. Jo 
skaitymai iš šv. Rašto jo gražbilystė, jo 
glamonėj imąsis ir pasibučiavimai su Brež 
nevu nei tautai nei pasauliui nepadėjo. 
Tauta nuo jo nusigrįžo Ir pradėjo ieškoti 
kito.

Rado R. Reaganą ir išrinko savo prezi
dentu.

Kaip jau žinoma, Reagano politiką, vi
sai skirtinga ir net priešinga Carterio bu
vusiai. Reagano pirmaeilis uždavinys iš
vesti Amerikos tautą vėl į didįjį pasaulio 
kelią, padaryti ją bent Vakarų pasauliui 
vadovaujančia. Kremliui Reaganas nepa
žada jokių „bučkių“, jokių glamonėjimo- 
si, bet tik jėgą. Amerikos jėga bus dalyvė 
bet kurių būsimų .pasitarimų su .Sovie
tais ir vadovė būsimiems santykiams.

Natūralu ir aišku savaime, kad po to
kių nedviprasmiškų J. Amer. Valstybių 
Prezidento pasisakymų, nė L. Brežnevas 
nė R. Reaganas nepuola vienas kitam į 
glėbį.

Ir štai jau pusė metų pasaulio politiko
je,ypač Vakarų Europoje, įsiviešpatavo 
kažkokia nejauki tyluma. Kiekvienas su
pranta, kad ši tyluma negalės tęstis dar 
metus ar net pusę, bet kiekvienas ingi, su
pranta, kad ir tyluma turi savą gyvenimą 
ir joje 'įvykiai vyksta, kad ir mažiau iš 
anksto žinomi, atseit, labiau netikėti. Ka
da du milžinai vienas į kitą žiūri šnairo
mis ir tyli, tai mažiesiems nebelieka nie
ko kai tyliai sėdėti ir laukti arba paniko
je mėtytis ir išdarinėti niekus, deja, daž
nai labai pavojingus.

Dabar pažiūrėkime iš arčiau, kas gi įvy 
ko kalbame tylos laikotarpyje, ką darė 
mažieji?

Kuomet R. Reaganas pradėjo grąsinti 
Sovietams jėga, pradėjo siūlyti, vakarų 
Europai neutrono bombas ir galingesnes 
raketas, kuriomis galima būtų naikinti 
irgi Sovietų tolimus plotus, Kremlius, tai 
išgirdęs, tik piktai suniurnėjo. Bet Euro
pos mažieji, tuojaus išsigando; įsivaizda
vę, kad štai atominis karas neišvengiamai 
tuojau kils. Danija, Švedija, Norvegija 
pradėjo garsiai kalbėti apie neutralinės 
atominės zonos įsteigimą; Olandai ir Bel
gai grasino apkarpyti savo dalyvavimą 
NATO; Dž. Britanijos darbininkų Sąjungų 
kongresas paskubėjo nutarti, kad bet ku
rios esamos amer. karinės bazės privalo 
išsikraustyti o pats kraštas nusiginkluoti; 
kairioji darbo partijos dalis nedelsė tuo
jau pritarti. Daugiausia sumišo vakarų 
Vokietijos politikai. Brandt, buvęs vak. 
Vokietijos min. pirmininkas, nė vieno ne
prašomas, išskubėjo į Maskvą; pasimatęs 
su Brežnevu, išdėstė savo neigiamas pa
žiūras Amerikos ginklavimosi politikos 
klausimu. (Čia pravartu prisiminti, kad 
V. Brandt yra tos buvusios detantės su 
Sovietais iniciatorius ir vadovauja Vokie
tijos socialdemokratų partijai). Dabarti
nis vak. Vokietijos min. pirmininkas H. 
Smidt pritaria Amerikos ginklavimosi po
litikai, bet stato sąlygą, kad R. Reaganas 
pirmiau pradėtų pasitarimus su Kremliu
mi dėl abipusio nusiginklavimo. Tik pasi
tarimams nepavykus, taip H. Šmidt mano, 
galima būtų pradėti didinti vak. Europos 
ginklavimą.

Štai tik Iš šio trumpo įvykių aprašymo 
matome, su kokiais sunkumais Vašingto
nu! teko susitikti Europoje, norint sustip
rinti smarkiai atsilikusią vak. Europą 
prieš nuolat besiginkluojančius Sovietus.

Tuo būdu J. Am. Valstybės su ginklavi
mo politika vak. Europoje netikėtai, at
sidūrė aklagatvėje.

Gal kas pasakytų, kad tyla tarp Vašing
tono Ir Kremliaus ir toliau viešpatauja.

Tas labai klystų. Pastarųjų keturių sa
vaičių bėgyje Vak. Vokietijoje įvyko ketu
ri ginkluoti, puolimai, išsprogdinant Ame
rikos kariuomenės bazių įrengimus, karių 
gyvenamas vietoves ir pasikėsinant prieš 
Amer. generolo gyvybę. Atseit, Sovietai 
nesnaudžia. Už visus puolimus atsakomy
bės imasi Vokiečių kairiųjų speciali tero
ro organizacija.

Įdomu, kas juos suorganizavo? — Paga
liau tai ir nesvarbu. Svarbu tik — štai 
kokioje suirutėje šiuo metu randasi Va
karų Europa ir jos , santykiai , su Jung. 
Amer. Valstybėmis. Visa tai turi, būti kuo 
skubiausiai, sutvarkyta, nes lengvai gali 
atsitikti taip, kad bus jau pervėlu. Kad 
Kremlius ir tyli laikas visvien atlieka sa
vo darbą Vakarų nenaudai.

Pažvelgę į arabų pasaulį, pastebėsime, 
kad ten irgi R. Reagano politika tuo tarpu 
susiduria su dideliais sunkumais.

Mes juk visi gerai žinome arabų pasau
lio svarbą industrializuotiems Vakarams, 
ypač tų kraštų, iš kurių teka žibalas. Vie

ni Iš jų tiesiogiai rubežiuojasi su Sovie
tais, kiti randasi palyginamai artimoje 
kaimynystėje, o Jemene (prie Raudonosios 
jūros ant pačio pietinio Saudi-Arabijos pu 
siausallo kranto). Sovietai laiko savo ka
rinę bazę, pats gi Jemano kraštas, kad ir 
labai, nedidelis, administruojamas komu
nistinis Vokietijos su prūsiška disciplina.

R. (Reagano planas tad ir (buvo apjungti 
visus žibalą gaminančius (kraštus į .prieš 
Sovietus, juos .apginkluoti, kur galima 
įsteigti savo bazes ir laikyti savo kariško- 
globoje. Laibai greit paaiškėjo kad toks 
planas buvo tik R. Reagano sapnas. Vi
siems arabams rūpi tik Izraelis; jokių ki
tų pavojų jie nemato; jeigu Sovietams bus 
reikalingas žibalas, tai Kremlius turės 
jiems tiek pat gerintis kaip dalbai- Vašing
tonas. Taip arabai mano. Amerikos ginklai 
galėtų tik suerzinti Sovietus ir išprovo
kuoti kokį nors nedraugingą Sovietų ant
puolį. Vienas arabų sultonų, Kuwait val
dovas, tiek išsigando R. Reagano plano, 
kad nieko nelaukdamas, nuskubėjo i 
Maskvą pareikšti savo ištikimybę Krem
liui.

Taiip pasibaigė R. Reagano didysis ži
balinių arabų apjungimo planas.

Bet visvien Amerika (ir visi vakarai) 
negali palikti šį pasaulio žemės gabalą be 
priežiūros ir susidomėjimo, kas jame de
dasi. O dedasi ten šiuo metu daugiau ne
gu bet kurioje kitoje pasaulio dalyje. 
Ten vyksta revoliucijos (Irane), karai 
(tarp Irano ir Irako), atominių bombų ga
myba (Pakistane su Libijos pinigų pagal
ba). Izraelio ginkluoti staigūs Išpuoliai ir 
1.1, tai gali uždegti žibalą bet kuriuo metu.

Vakarų Europa yra bejėgė. Amerika 
šiuo metutik pludorioja pakraščiais su sa
vo galingais Indijos vandenyno laivais.

Reikia tik stebėtis tų žibalinių sultanų 
ramumu jų nervų stiprumu ir jų pasitikė
jimu saviems pinigams, sukrautiems Va
šingtono ar Londono bankuose! Tikrai nė
šinaus, bet ne manau, kad jie laiko juos 
Maskvoje, nes tokiu atveju jų nervai vir
pėtų ir ramumą sudrumstų.

R. Reaganas visgi nenustojo vilties: pra
dėjo tartis su Saudi-Arabija ir spausti Iz
raelį. Bet ir šis kelias, atrodo, bus velnio 
akmenimis grįstas.

Tam kas rašo, mėgindamas „paprana
šauti“, aišku savaime yra malonu, jeigu 
pranašystės išsipildo, štai ir mano viena 
tokia išsipildė; rašiau, kad Sovietų ma
nevrai pasibaigs bet Lenkija visgi išliks 
neužpulta t.y. Kremlio žodžiais tariant, 
Lenkija, kaip ir buvo, liko laisva. Pagar
ba ir padėka vadui1 L. Brežnevui...

Šiandien visgi laibai apgailestauju, kad 
mano ana pranašystė „šiuo nesibaigė“. Ją 
tęsdamas aš irgi rašiau, kad Sovietai mė
gins intervenuoti kitokiomis priemonėmis 
nes „Lenkija juk turi būti sutvarkyta!“ 
sušuko kažkoks rusas, trenkęs kumščiu į 
stalą.

Kaip tik šį laišką berašant Lenkijos 
„tvarkymas kitokiomis priemonėmis ir 
prasidėjo. Tos kitos priemonės bus šanta
žas, melas, provokacija, apgaulė, kompro
mitavimo areštas, pavienis bei kolektyvi
nis užmušimas... Šių sovietiško tvarky
mo“ priemonių bei jų variantų arsenalas 
yra milžiniškas. Jis bus naudojamas be 
varžymosi, laisvai su pagyrimais ir Leni
no ordenais tiems, kurie šių priemonių 
arsenalu naudosis. Iš „tvarkančiųjų pusės 
kraujaplūdis jau pažadėtas, tas žodis jau 
tartas.

Ar darbininkų organizacija „Solidaru
mas“ šioje kovoje ištesės ar pamažu 
žlugs? Ima pagunda nuo pranašystės su
silaikyti. Tik viena kažkaip darosi aišku 
— „Solidarumas“ pradeda įsikarščiuoti, 
apsvaigti savais pradiniais pasisekimais; 
apsvaigęs, pradeda pamiršti pasiektinų 
reikalavimų ribas ir elgtis kaip jau įsi
tvirtinęs nugalėtojas. Paprastai, tai reiškia 
tragiško likimo pradžią, šiame atvejy ti
kėkimės išimties.

Iki. pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

P.S. Prieš šio laiško voką užlipdant iš
girdau žinią, kad Sovietų ambasadorius 
Varšuvoje įteikė raštą Lenkijos vyriausy
bei, kad „socialistinė santvarka“ krašte 
nedelsiant būtų atstatyta. Taigi, šiame 
laiške aukščiau suminėti arsenalo ginklai 
jau pradeda veikti. Pasekmės, manau, bus 
liūdnos.

SUGAVO DIDELĮ (ŠAMĄ
Druskininkuose gyvenąs statybos darbi
ninkas Kazimieras Smaliukas sugavo 21 
kg sveriantį šamą. Nuėjęs į tą pačią vietą 
kitą dieną per kelias sekundes jis pagavo 
kitą šamą, kurio ilgis 176 cm, o svoris 33 
kg.

K. Smaliukas šįmet Nemune sumešlkerio 
jo jau penkis šamus.

FILATELIZMAS LIETUVOJE
Kauno Filatelistų klubas buvo įkurtas 

195 7-— 1958 (data ginčytina). Tai buvo 
labai kuklus steigėjų būrelis, kurtų dau
guma buvo prieškariniai filatelistai, tik 
vienas kitas naujokas. Iniciatoriai buvo 
Černiauskas, Veržblliauskas (vienas stam 
biausų filatelistų Lietuvoje), Stankevi 
čius, Jasionis ir kiti. Iš pradžių narių 
skaičius augo labai pamažu. Po kelių me
tų tebuvo apie 50. Vėliau, pagerėjus gyve
nimo lygiui ir atsiradus laisvesnių lėšų, 
pradėjo į klubą stoti daugiau narių, ir da
bar jau per 880 suaugusių Ir 240 jaunimo 
sekcijoje. Jų tarpe (suaugusiųjų) yra 50 
narių kolekcionierių būrelis.

Šiuo metu Lietuvoje esama apie 4000 
suaugusių narių ir apie 700 jaunimo. Skait 
linglausias skyrius yra Vilniuje — apie 
1500 narių, kiti plačiau besireiškią sky
riai yra Šiauliuose, Panevėžyje, Šilutėje, 
Vilkaviškyje, Telšiuose, Alytuje. Mažesni 
skyreliai yra beveik visuose rajonuose. 
Didesniuose skyriuose sueigos vyksta kas 
savaitė, kitur rečiau. Tai eiliniai susirin-

Pirmieji Lietuvos pašto ženklai

ikimai, kuriouse keičiasi pašto medžiaga, 
nariai informuojami apie filatelines nau
jienas, naujai išėjusius pašto ženklus, pa
sikeitimus ir trumpai pranešama apie 
gautus iš centrų instrukcijas bei valdybos 
posėdžių nutarimus. Sueigose leidžiama 
dalyvauti ir nenariams (reikia mokėti 20 
kapeikų), o kitų skyrių nariams nemoka
mai. Skyrius išsirenka kelių filatelistų 
valdybą 2 metam. Nario mokestis — 2.40 
rub. metams. Dalyvavimas sueigose ne
privalomas. Dauguma narių sueigose reto
kai tepasirodo. Tokiems, užsimokėjus na
rio mokestį, svarbu gauti teisę pirkti, ta
rybinių ir socialistinių kraštų ženklų. Pa- 
pratai parduodama po vieną ženklą, bet

Kaunas laiko bėgyje
Lietuvis istoilkas Bičiūnas teigia, kad 

seniausia žinia apie Kauną yra iš 1030-jų 
metų. Kanalizaciją betęsiant Kauno sena
miestyje, aš radau šlifuoto akmens įran
kių ir ginklų. Jie priklausė, be jokios abe
jonės, ankstyvajam akmens amžiui, t.y. 
10 000 iki 4 500 m. prieš Kristų. Seniau
si archyvų puslapiai mini „šventąjį mies
tą Cauen“ lotynų kalboj. Iš magistratų 
posėdžio protokolo 1695 m. gruodžio 9 d. 
mes žinome apie „valdantį burmistrą šito 
karališko miesto Cauen“. Tuo laiku Lenki 
jos karalijos valdžios įstaigose buvo varto
jama lotynų kalba. Taip pat Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštijoje ir Vokietijoje 
Dėl to karaliaus Kazimierio privileginis 
dokumentas kalba apie „Civitatis Caunen- 
sis“. Tas išsireiškimas taip pat randamas 
kitame karaliaus Zigmanto rašte iš 1507 
m. Tik po reformacijos po truputį įsibrau 
na rašymas „Kauen“, kurį valstybiniai 
dokumentai apibūdina kaipo „naują liu
teroniškai - vokišką kalbą“. Dažnai su
tinkame Cauen ir Kauen net tam pačiam 
sakiny. Štai vienas archyvo puslapis iš 
1655 m: „Po to kai keli atstovai Evangeli
kų Parapijos Cauen padavė atitinkamą 
prašymą, vietoj mirusio pono Cinglerio 
Kauen Evangelikų Bažnyčios klebonu, dėl 
jo gerų savybių, buvo paskirtas Sebastia
nus Moellerus“. Bet miesto vardas rašo
mas dar kitaip, be lietuviškos galūnės 
„as“, tik Kaun. Tą randame laiške rašy
tame Vyriausiajam Karališko Sosto Pasto
riui prie Jo Didenybės Prūsijos Kara
liaus“. Užbaigiama su „Jūsų Aukštybei 
paklusniausiai atsidavę tarnai, Kauen, 5- 
to lapkričio, 1778 m. Seka parašai. Bet 
laiškas Fridrickui Didžiajam 1778.10.27. 
dar mini Cauen parapiją. Dar viena forma 
yra Kauwen. Bažnyčios Tarybai 1653.11. 
18. rašytas laiškas kalba apie „Karališką 
miestą Kawen“.

Kauno (katedra

pasitaiko ir išimčių per turimas pažintis. 
Iš socialistinių kraštų galima užsisakyti 
tik po vieną ženklą, ir tai negarantuotas. 
Pašto ženklai, daugiausia standartiniai, 
parduodami pašto įstaigose ir kioslkose. 
Pirkimas laisvas. Vilniuje ir Kaune yra 
po vieną specialią parduotuvę, kitur- — 
paštuose ir kioskuose, čia nominalūs kai
nos būna keletą metų, gi laisvoje rinkoje 
ir keičiantis reįka mokėti 1,5 karto dides
nę, negu nominalinė vertė. Po 4 — 6 metų 
oficiali kaina būna 2,00. Senesni ženklai 
įkainuoti pagal tarybinį katalogą 1, 2, 3,5 
kartų daugiau nominalinės vertės. Užsie
nio ženklai yra įkainuojami pagal „Yvers“ 
katalogą, 1 fr. — 30 kap.

Aktyvesni nariai po metų įgauna teisę 
keistis ženklais su užsienio filatelistais per 
metus už 50 — 100 rublių, ibet tik per 
Maskvos pasikeitimo agentūrą. Privatus 
pasikeitimas nėra legalus.

Beveik visi, didesni skyriai kas metai 
rengia parodas ir gali dalyvauti kitur ren
giamose parodose. Kauniškiai, gal dau
giau vilniškiai, laimi prizų, būna apdova
nojami medaliais ir kartais dalyvauja ga
na stambiose parodose. Tačiau dalyvių 
skaičius jose būna mažokas, eilinėse vieti
nėse parodose stambesni filatelistai neda
lyvauja, matyt, nenori pasirodyti arba 
materialiai jiems neapsimoka dalyvauti. 
Kolekcijų išstatymas taip pat būna apri
bojamas: ne viskas priimama, kas siūloma 
aiiba turima.

Išsamesnė informacija gaunama per ta
rybinį filatelijos mėnesinį žurnalą. Pasi
taiko dar gauti ir socialistinių kraštų pa
našūs žurnalai, šiek tiek rašoma apie fi
lateliją ir kituose laikraščiuose, bet labai 
nedaug. Pagrindinis žinynas — tarybinis 
katalogas, kuris pasirodo kas kelinti me
tai su naujais 'įkainavimais. Pagrindinis 
Informatorius — Ryšių ministerija per 
„Sojuz pečiat“, kuri gaunama pašto įstai
gose, kioskuose ir pas atstovus.

Pašto ženklai renkami nevartoti ir 
„klasikiniai“ — seni štampuoti, o Lietu
vos — visokie, kitų užsienio kraštų, palai
kant ryšius su išeivija. Vertingesnė me
džiaga retėja: tai iškeliauja į užsienį ar 
dingsta, susidėvi arba būna „nučiupinėja- 
mi“. Dauguma vertingos filatelines me
džiagos yra sukaupta pas apsukresnius pre 
kybininkus, ir ji eiliniam filatelistui „ne
beįkandama“. Laibai pasigendama filate- 
Jinio bendradarbiavimo su išeivija.

V. S. („Lietuva“)

Vilniaus archyve dažnai pasitaiko balt- 
gudžių žodis „Koven“.

1846 m. Kaunas buvo padarytas guber
nijos miestu su surusintu vardu Kowno.

Gettner
(Die Raute, No. 3, 1981).

JAV-se 50,449,942 KATALIKAI
Praėjusiais metais JAV-se registruotų 

katalikų padaugėjo 637,664 ir peršoko 50 
milijonų skaičių. Pernykštis prieauglis yra 
didžiausias paskutinių 15-kos metų laiko
tarpyje. Didesnis prieauglis buvo tik 1965 
metais — 766,248. Praėjusiais metais ypač 
padidėjo krikštų ir atsivertimų skaičius, 
o Floridoje ir Kalifornijoje katalikų skai
čių dar padidino ateiviai kubiečiai ir mek
sikiečiai.

Tačiau katalikų kunigų, seselių Ir klieri 
kų įkaičius mažėja. Kunigų yra 58,398, 
pernai sumažėjo 432; seselių yra 122,653, 
pernai sumažėjo 3,864. Daugiausia seselių 
buvo 1966 m. — 181,421. Klierikų yra 
12,486, pernai sumažėjo 758.

Bendras religinių bendruomenių regist
ruotų narių skaičius žymiai nepasikeitė 
— 133, 469,690, padaugėjo 80,914. Tame 
skaičiuje yra: protestantų apie 73 milijo
nai, katalikų — 50 mil. žydų — 6 mil., ry
tų krikščionių ortodoksų —■ 4 mil. Nors 
kai kurių protestantų bendruomenių na
rių skaičius nuolat krinta, bet bendrą JAV 
registruotų tikinčiųjų skaičių išlygina žy
miai didėjantis katalikų skaičius. Daugėja 
dar ir tepiskopalai bei pietinių valstybių 
baptistai. D.

M. BOURDEAUX IŠVYKO AMERIKON
Keston kolegijos direktorius Michael 

Bourdeaux išvyko metams profesoriauti į 
JAV. Direktoriaus pareigas D. Britanijoje 
laikinai eis Philip Walters. Kolegija tyri
nėja religijos padėtį komunistų kraštuose.

« t * t n r -r»~- - — *
PAMINKLAS RAŠYTOJUI

A. VIENUOLIUI-ZUKAUSKUI
Anykščiuose prie Šventosios kranto yra 

statomas paminklas Antanui Vienuoliui- 
Žukauskui, kurio gimimo 100 metų sukak
tis bus netrukus atžymėta.

Skulptoriaus P. Aleksandravičiaus 3 
metrų aukščio paminklas, atliedintas iš 
metalo, bus pastatytas Anykščių miesto 
aikštėje, prie kuros bus įrengtas 21 ha 
tvenkinys ir šalia — parkas.

NUSKENDO 59 ŽMONĖS
Maudymosi sezonui (baigiantis, š.m. rug

pjūčio mėn. Lietuvoje nuskendo 59 žmo
nės, iš jų 44 suaugę. Kai kurte iš jų mau
dėsi, kiti — žuvo besiirstant valtimis.

„TIESA“ APIE ĮVYKIUS LENKIJOJE
Vilniaus „Tiesa“ pranešė apie Rusijos 

fabrikų mitinguose priimtus „laiškus“, ku
riais pareiškiamas susirūpinimas dėl Len
kijos darbininkų pasirinkto kelio. Tokius 
laiškus priėmė Maskvos Lichačiovo auto
mobilio gamyklos, Karnos didžiakrūvių 
automobilių gamyklos ir Minsko V. Leni
no traktorių gamyklos darbininkų kolek
tyvai.

Nei vieno panašaus turinio laiško ligšiol 
nepaskelbta iš Lietuvoje ar kitose tauti
nėse respublikose esančių fabrikų darbi
ninkų, kuriuos lenkai kvietė kartu kovoti 
dėl socialinės laisvės.

GEROS NAUJIENOS?
Christine Zaurich Vokietijos laikrašty

je Rhein. Merkur (28.8) rašo:
Dažnai yra malonu nušluoti vienu mos

tu didelį kalną popierių į šiukšlių dėžę — 
jų neskaičius, nes iš anksto žinoma, kas 
ten parašyta. Bet kartais tokiu būdu gali
ma nepastebėti, įdomių naujienų, kaip pa
vyzdžiui liepos mėn. numeryje leidinio 
„Sovietų Sąjunga šiandien“, šis mėnesinis 
laikraštis, leidžiamas Sovietų ambasados 
Bonoje nustebina savo idilišku aprašymu 
vienos katalikų šventės Lietuvoje, kuriam 
tiek palankiųjų tiek kritikų akys vos gali 
tikėti.

„Pradžia liepos. Graži vasara. Nenuos
tabu, kad tuo laiku jau. nuo amžių šventės 
švenčiamos“. Taip prasideda tas reporta
žas. 15 000 žmonių susirinkę į atlaidus. 
Varduvoje, žemaičių Kalvarijoje, tikintie
ji, dvasiškuos atstovai ir „suinteresuoti 
turistai“, žmonės „plaukia į kalvas, nuo 
kurių medinės ir akmeninės koplyčios svei 
kiną slėnį. Ant vieno kalnelio stovi puiki 
bažnyčia, iš kurios plačiai atdarų vartų 
mišių giesmės skamba iki mūsų“. Į baž
nyčią įeiti, atrodo, APN korespondentas 
nedrįso, bet turėjo drąsos dvi „dalyves“ 
apie ją paklausti.

Viena iš jų, „neblogo amžiaus moteris“ 
pacituojama: „šią šventavietę lankau kas
met. Mano nuomone kiekvieno tikinčio ka
taliko pareiga yra dalyvauti tdkiuose atlai 
duose. O be to, tos šventės yra tokios dau
giaspalvės ir pilnos džiaugsmo“. Jauna 
mergaitė pasakiusi: „Taip mano draugų 
tikinčiųjų nėra. Aš pati irgi bažnyčiai ne
priklausau. Bet aš girdėjau, kad šita šven 
tė yra labai įdomi. Dėl to ir atvažiavau su 
draugais ir draugėmis. Ir man čia tikrai 
patinka. Giesmės man kažkaip primena 
senas liaudies dainas“.

Taigi: tikinti senutė, netikinti mergaitė 
ir linksmas atlaidų folkloras; trys spalvo
tos nuotraukos tą patvirtina.

Žinoma, katalikų padėtis Lietuvoje toli 
nuo idiliškos. Kaip matyti iš jų pogrindžio 
„Kronikų, kurios ir Vakarus pasiekia, 
priespauda yra paaštrėjus, ypač po popie
žiaus apsilankymo kaimyninėje Lenkijo
je. Iš 1981 metų „Vargstanti Bažnyčia“ 
kongreso matoma, kad religija dabar laiko 
ma ne tik idealesniu priešu, bet taip pat 
ir kliūtim sovietų rusifikacijos politikai. 
Sovietų Sąjunga ir toliau nepripažįsta 
vyskupų Steponavičiaus ir Sladkevičiaus; 
nauji vyskupai negali būti paskirti; KGB 
nutaria, ką priimti .į kunigų seminariją; 
naujagimių krikštynos yra trukdomos. 
Kunigai yra užpuolami,bažnyčios išnieki
namos, žmonės areštuojami: „Kronikos“ 
cituoja vardus ir vietas. Įstatymas leidžia 
tik piliečiams virš 18 m. priklausyti para
pijai. Tas, atrodo, patvirtinama žurnalo 
fotografijų.

Mėnraščiui turėjo būti laibai svarbu pa
brėžti raminančias bažnytines naujienas 
iš Lietuvos ir nepulti „religinių prietarų“, 
ko dabar dar stipriau reikalauja nauji par
tijos nutarimai. O gal įžangoje paminėti 
skaičiai ateistinio švietimo normos išpil
dymą? Pagal juos tik 10% miesto ir 25% 
kaimo gyventojų skaito save katalikais. 
Reikėtų būti dideliam lengvatikiui, kad 
tam patikėti, .nes Sovietų Sąjungoje reli
gijų statistika nevedama. Bažnyčia sako, 
kad Kaune ir Vilniuje krikštija 75% vai
kų.

„Ne tik man, bet ir visiems apsilankiu
siems šie lietuvių katalikų atlaidai paliks 
gerą prisiminimą“, — baigia koresponden
tas. Abejotina ar jis būtų priėjęs tos pat 
išvados, jeigu būtų aprašęs lietuvių Baž
nyčios padėtį kokia yra tikrumoje.
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KALENDORIUS 1981 M.
IX. 26 - 27. Vyčio klubo 25 m. jubiliejus, 
Bradforde.
X. 10. Boltono lietuvių vid. Anglijoje, šo
kiai.
X.23. - 25. Lietuvių kultūros d-jos suva
žiavimas Annabergo pilyje, Bad Godes- 
berg, Vokietijoje.
X.30 — XI.1 DBLJS Lituanistinis Savait
galis, Lietuvių Sodyboje, Anglijoje.
X.30 -XI. Pabaltiečių jaunimo suvažiavi
mas Annabergo pilyje, Bad Godesberg, 
Vokietijoje.
X.3.31. E. Gaputytės paroda, LYC galeri
joje, Bromton, Cumbria, D.B.

TAUTINĖS (PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

N. Butkus 25.00 sv.
Už prisiųstą auką nuoširdžiai dėkoja

TPF ’Valdyba

AUKOS ĮSPAUDAI
Pr. Vencaitis 2.50 sv. R. Karklys — 5 sv. 

Ačiū

ELENOS GAPUTYTĖS (MENO PARODA
Skulptorės Elenos Gaputytės kūrinių 

paroda vyks 1981 m. spalio 3-31 d.d. LYC 
Galerijoje, Banks, Bromton, Cumbila 
(Siaurės Anglijoje). Galerija atidaryta 
kasdien nuo 9.00 iki 19.50 vai. oficialiame 
parodos atidaryme, šeštadienį spalio 3 d., 
15.30 vai. bus vaišės ir gros muzika.

Bromton yra prie A69 kelio, 16 km nuo 
M6 autostrados; šalia Romėnų sienos 
(Hadrian's Wall).

Bradfordas
„VYČIO“ KLUBO JUBILIEJUS

Rugsėjo 26 ir 27 d.d. rengiamas „Vyčio“ 
klube 25 metų veiklos jubiliejus.

Rugsėjo 26 d., šeštadienį, klubo na
riams, rėmėjams ir svečiams pasirinkti
nis bufetas su išgėrimu. Pradžia 8 vai. 
vak.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį, klubo salė
je pietūs su vėliau sekančiais šaltais už
kandžiais tik klubo nariams ir kviestiems 
svečiams. Nariams numatytos 85 vietos. 
Pradžia 4 vai. Užsirašyti iki rugsėjo 19 
d. Registruoja S. Grybas klube.

Visos jubiliejaus išlaidos padengiamos 
iš klubo lėšų.

Vyčio .klubo valdyba

Škotija
MIRĖ URŠULĖ BANCEVICIENĖ

Liepos 27 d., sulaukus 90 metų, Škotijo
je mirė U. Bancevičienė. Tai sena Balse
lės gyventoja, bet paskutinius 3 metus pra 
leido Airdrie senelių namuose. A.A. Uršu
lė buvo veikli Lietuvių Katalikų Moterų 
draugijos narė ir gera dviejų sūnų auklė
toja.

Amžiną laimę duok jai, Viešpatie!

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ VEIKLOS REIKALAMS 

AUKOS
A. Giedraitienė — Halifax, a.a. v.s. Ro

mualdo Spalio-Giedraičio atsiminimui pri
siuntė auką 3.00 sv.

A. Traška — Bradford, skautų reika
lams aukojo 5.00 sv.

Br. Litvinaitis — Bolton, taip pat skau
tų reikalams aukojo 5.00 sv.

Br. Litvinaitis, gyv. Boltone, yra vienas 
iš stipriausių lietuviškų institucijų rėmė
jas. Savo dosnumu džiugina boltoniškius, 
nepamiršdamas jaunimo ir skautų.

Mieliems skautiškos idėjos rėmėjams 
išreiškiamas ir skautiškas AČIŪ.

Vasario 16 gimnazijos gkautai-ės po sto 
vykios ir viešėjimo Anglijoje, šiltais, nuo
širdžiais žodžiais, išreiškia skautišką pa
dėką Sąjungai, šeimoms, vadovams ir Lie
tuvių Namų sekretoriui K. Makūnui už 
skoningą maitinimą ir nuoširdžią globą.

Skautiškas nuoširdus ir didelis Ačiū 
VISOMS IR VISIEMS.

v.s. J. įMaslauskas,
LSB Europos Rajono Vadeiva

ATITAISYMAS
Šio numerio 3 puslapyje po fotografija 

turėjo būti užrašas Vytauto bažnyčia Kau
ne.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Vokietija
VISIEMS A.A. DR. J. GRINIAUS 

DRAUGAMS UR /GERBĖJAMS
Netrukus (lapkričio 10 d.) sueina metų 

sukaktis nuo a.a, dr. Jono Griniaus mir
ties. Yra užsakytas mirusiajam antkapis, 
kurio projektą padarė skulptorius A. 
Moneys (Paryžius). Akmens antkapyje 
įprojektuotas rūpintojėlio motyvas.

Antkapis kainuos 6000. — DM., skulp
toriaus honoraras atskirai. Būtų gražu, 
kad galėtume surinkti tiek, kad pakaktų 
Ir skulptoriaus honorarui apmokėti.

Nuoširdžiai prašome visus, kuriems ve
lionis yra brangus ir prisi 
mintinas, prisidėti prie antkapio pastaty
mo išlaidų. Sutarta, kad antkapis bus pa
statytas iki š.m. lapkričio 1 dienos. Ant
kapio šventinimo iškilmė numatyta š.m. 
lapkričio 15 d. (sekmadienį) Muenchene. 
10 vai. mišios Muenchen - Ludwigsfeld, 
Kristalstr. katalikų bažnytėlėje. Po mišių, 
vykstama į kapines, Westfriedhof.

Aukas prašome siųsti J. Baraso vardu 
į banko sąskaitą, Vokietijoj: DRESDNER 
BANK Kto. Nr. 42264833 6750 Kaisers
lautern.

Siunčiant pašto perlaidą arba siunčiant 
laišku išrašytą čekį, malonėkite adresuoti 
J. Barasui, Mannheimerstr. 209, 6750 Kai
serslautern, arba V. Natkevičius, Fran- 
convillestr. 13, 6806 Viernheim.

LIETUVIŠKOS įVESTUVĖS
Liepos 11 d. aukso žiedus sumainė Jū

ratė Jurkšaitė ir Romas Žaliukas.
Penktadienio vakarą į Vasario 16 gim

naziją suvažiavo nemažas būrys jaunųjų 
giminių ir draugų. Visi susėdę parke vai
šinosi skaniais valgiais, gėrimais ir ilgai 
linksminosi bei dainavo.

šeštadienį atvažiavo daugiau svečių, iš 
viso apie 100. 2 vai. po pietų visi rinkosi 
Huettenfeldo katalikų bažnytėlėn. Jauną
jį, į bažnyčią palydėjo jo keturi pabroliai 
Kęstutis Ivinskis, Mečys Landas, Algis 
Valiūnas, Wolfgang Fischer ir piršlys An
tanas Šiugždinis sr. Jaunąją lydėjo pamer 
gės Živilė Vilčinskaitė, Ramunė Buivytė, 
Vida PauHkaitė, Angelė Vilčinskaitė ir 
svočia Marytė Šmitienė. Mišias atnašavo 
ir jaunuosius sutuokė tėv. A. Bernatonis. 
Giesmes vargonais palydėjo K. Bedoraitis 
iš Schwetzingeno.

Sugrįžę į gimnaziją, svečiai rado vartus 
uždarytus ir priešais juos ožį su rastu, 
kurį jaunieji turėjo supjaustyti. Piršliui 
išsiipirkus vartai buvo atidaryti.

Prie gimnazijos pastato Jūratės tėvai ir 
Romo brolis ir sesuo pasitiko jaunuosius 
su duona ir druska. Visiems išgėrus šam
pano ir pasveikinus jaunuosius, padaryta 
bendra vestuvių nuotrauka ant gimnazi
jos laiptų.

Valgykla buvo gražiai išpuošta lietuviš
kom juostom, rūtų šakelėm, gėlėm ir žva
kėm. Bet jaunųjų stalą buvo užėmę kiti 
vestuvininkai (jaunoji Arminas Lipšys ir 
jaunikis Danguolė Kviklytė iš JAV) ir 
vėl teko piršliui išsipirkti. Tėv. A. Berna
tonis perskaitė Jūratei ir Romui skirtą 
Šv. Tėvo palaiminimą vestuvių proga. 
Kalbėjo piršlys ir jaunųjų vardu visiem 
susirinkusiem dėkojo Romas žaliukas. 
Visi pakėlė šampano taures ir sugiedojo 
ilgiausių metų jauniesiems. Ir valgio ir 
gėrimo netrūko, o akordeonu linksmino 
M. Landas. Vėliau atvyko ir kitas muzi
kantas.

Sekmadienio rytas pradėtas su keltu
vėm. Grupelė žmonių perėjo visus kamba 
rius ir svečius .prikėlė su muzika ir šam
panu. Bepusryčiaujant atvyko netikėta 
viešnia. Kiek vėliau paaiškėjo, kad tai bu
vo piršlys persirengęs moteriškais rūbais. 
„Budeliai“ jį pagavo ir nutempė į parką, 
kur įvyko piršlio teismas. Vyriausias tei
sėjas (Manfredas šiušelis) išvardino pirš
lio melagystes ir visiem pritarus nuspren
dė piršlį „pakart“. Po to sekė piršlio „lai
dotuvės“. Dar visą sekmadienį svečiai 
linksminosi gimnazijos parke, o kiti pasi
liko net iki pirmadienio.

Jūratė ir Romas yra buvę Vasario 16 
gimnazijos mokiniai. Jūratė dirba Heidel
bergo klinikoje laborante, o Romas studi
juoja architektūrą Darmstadto universi
tete. Šiuo metu abu priklauso Vokietijos 
Jaunimo Sąjungos valdybai. Linkime šiai 
naujai lietuviškai šeimai gražios ateities.

M. Šmitienė

„Vyčio66 klubui — 25 metai
Š.m. rugsėjo 26 ir 27 d.d. Lietuvių „Vy

tis“ klubas Bradforde švenčia 25 metų 
veiklos jubiliejų. Ketvirtadalis šimtmečio 
yra didelė laiko dalis žmogaus amžiuje ir 
pabrėžtinas lietuvių organizacinės veiklos 
laikotarpis išeivijoje.

„Vyčio“ klubo steigėjai, daugumoje bu
vo jauni, energingi ir patys būdami beveik 
naujakuriai, neturint pakankamai kapita
lo, sulbūrė apie ketvertą šimtų lietuvių ir 
surinko reikalingą depozitą užperkant 
klubui namus. Taigi, pradėta iš nieko, bet 
laikui einant, pasirodė, kad tai buvo su
mūryta, kaip ir maža pilaitė! Kaip lietu
vių veikla būtų išsilaikiusi šioje vietovėje 
be šios pilaitės — neįmanu atspėti; grei
čiausia veikla būtų nežymi arba visai a’p- 
nykusi. Klubą steigiant ir jį išlaikant, dė
tos pastangos pasiteisino. Klubas yra lie
tuvių veiklos centras šioje vietovėje.

Kas padaryta per visus 25 metus nėra 
būtino reikalo čia suminėti, apie tai pla
čiai rašyta „Vyties“ klubo 1972 metų lei
dinėly „25 metai Bradfordo ir apylinkės 
lietuvių veikla“. Taip pat „DBLS 25 metų 
istorijoje“. Čia vertėtų nors sutrauktai pa 
žymėti, kas padaryta ir daroma pastarai
siais penkiais, ar šiek tiek daugiau, me
tais.

Pats klubo ar lietuvių namų pastatas 
iš lauko atrodo geriau, apsuptas iš visų 
pusių augalotais medžiais ir priekyje dau
gybė rožių Ir net prigijo pasodinti vaisme
džiai kitoje namų pusėje, plačiame darže. 
Viduje padaryta, kas buvo galima pada
ryti. Išimta kai kurios sienos ir tuo būdu 
praplėstas baro ir salės patalpos, net įreng 
ta mažytė scena. Patalpos dekoruotos ir 
papuoštos kunigaikščių portretais ir net 
originalais paveikslais. Yra nuosavi te
niso ir bilijardo stalai, televizija ir loši
mo mašinos. Pradėta įrengti tinkamas pa
talpas antrame aukšte, pristatant iš lau
ko pusės atsarginius laiptus. Namuose 
centralinis šildymas.

Metų bėgyje surengiama būtinieji ren
giniai: Vasario 16, Motinos diena, Išvež- 
tųjų-kanklnių, Tautos šventė, Kariuome
nės minėjimai. Referentais kviečiama žy
mieji mūsų veikėjai, rašytojai ir politikai. 
Čia dažnai tenka kviestis visados paslau
gų kun. J. Kuzmickį, daug kartų kalbėjo 
a.a. R. Spalis. Reikšmingas mintis patie
kia dr. A. Štromas.

Rengiami koncertai, kuriuose menines 
programas atlieka kviesti solistai: Linke
vičiūtė ir B. Prapuolenis iš Amerikos, V. 
Rakauskaitė iš V. Vokietijos, V. Žukaus
kas iš Amerikos ir kt. Atvyksta Šv. Ceci
lijos choras iš Škotijos, moterų vienetai 
iš Nottinghamo ar vyrų oktetas iš Londo
no. Lankosi ir tautinių šokių ansambliai, 
taip pat vis dar turime garsiojo Bradfordo 
„Atžalyno“ palikimą, vietinių vyrų oktetą, 
P. Vasiaus vadovaujamą. Savo scenoje ir 
savo pajėgomis suvaidinta vienas kitas 
veikaliukas. Į kai kuriuos minėjimus pa
kviesti atsilanko miesto burmistras, Pa
vergtųjų Tautų Komiteto nariai ir kt.

Būna išimtinų įvykių, kaip Ekscelenci
jos vyskupo A. Deksnio pakartotini vizitai 
ir priėmimai, rašytojo kun. J. Kuzmickio 
kunigystės ar amžiaus jubiliejų atžymėji- 
mai, literatūrinės vakaronės, pristatant

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Rugpiūčio 15 d. susituokė Mečys ir Ra

munė Bulviai. Buvo iškėltos tikrai lietu
viškos vestuvės su visomis tautinėmis 
tradicijomis.

Po vestuvių tuoj pat prasidėjo rimtas 
dahbas: Mečys mokytojauja Vasario 16 
gimnazijoje ir eina berniukų bendrabučio 
pavaduotojo pareigas; Ramunė dirbs gai
lestingąja seserim amerikiečių ligoninėj 
Heidelberge.

Iki vestuvių M. Buivys gyveno Miun
chene ir buvo „Ratuko“ akodeonlstas. Ra
munė buvo rūpestinga vaikų darželio ve
dėja.

KAS VYKSTA MIUNCHENE
— šeštadienį, rugsėjo 19 d., 15 vai., 

Miunchene, „Haus der Begegnung“ pra
sideda ir Vargo mokyklos pamokos.

— Moterų klubo susirinkimai vyks Ir 
toliau kas mėnesį, antrąjį šeštadienį, 15 
vai. Trečiadienių susitikimai — Residenz 
-Cafe, Sonnenstr. 11, nuo 15 valandos. 
Laukiami sveteliai!

— Ratuko jaunimas, nors ir gerokai su
žalotas — išvykus Ritai su Manfredu ir 
Ramunei su Mečiu — vis tiek toliau rink
sis (r šoks katvirtadieniais „Susitikimo 
namų“ rūsyje.

— Apylinkės Valdybos iždininkas pra
šo priminti, kad labai mažai- kas yra užsi
mokėjęs už 1981 metus solidarumo mokes
tį. Dirbantieji moka 24 DM., nedirbantie
ji — 12 DM.

— Ingryda Suokaitė ruošia „Haus der 
Begegnung“ patalpose savo darbų parodą 
nuo 25.IX. iki 20.X.1981. Atidarymas: 25 
rugsėjo, 19.30 v. Aplankykime visi mūsų 
jaunos menininkės parodą!

— Rugpiūčio mėnesį į Miuncheną iš 
Chicagos atvyko darbui buv. PLB Centro 
valdybos reikalų vedėjas, istorijos dakta
ras Saulius Girnius: Sveikiname atvykusį!

— Trečia savaitė ligoninėj (der Barm- 
herzigen Brueder) gydosi Vincas Žaga- 
rinskas. Linkime greito pasveikimo! 

vietinių rašytojų kūrinius, pensininkų ir 
klubo narių pobūviai.

Šv. Kalėdų metu rengiama eglutė vai
kams, bendros kūčių vakarienės ir kaip 
tradieja, po vakarienės, kun. J. Kuzmic- 
kis atnašauja Bernelių Mišias čia pat 
įrengtoje laikinoje koplyčioje. Klube šau
niai sutinkami Nauji metai, ir t.t.

Klubas organizuoja bent 3 ar 4 ekskur
sijas kasmet į lietuvių sąskrydžius, į Jau
nimo kongresą Londone, pas mielus bičiu
lius į Škotiją, ar į pajūrį.

Visus parengimus, minėjimus, koncer
tus, priėmimus ir keliones dosniai finan
suoja klubas, net kišenpinigių nepagaili 
savo nariams rėmėjams, kad pajūry pasi
sotintų, ar troškulį nuramintų.

Be to, klubas gausiai remia spaudą, už
sisakant periodiką ar aukojant „E. Lietu
viui“. Remia Tautos ir Liet. Paramos fon
dus, Vasario 16 gimnaziją ir t.t. Propor
cingai padeda Pavergtųjų Tautų Komite
tui išleidžiant bendrą leidinį visų 6 tautų, 
įskaitant ir mus lietuvius. Aišku, visa tai 
remiant reikia turėti lėšų, reikia turėti ir 
atsargos kapitalą. Narnas ar pinigai iš 
aukštybių nekrenta. Reikia pripažinti, kad 
vis tik būtų sunkiau lėšas visiems tokiems 
reikalams sukaupti, jei mes, kad ir savo 
klube, liktume vieni be įsigytų gerų drau
gų — kitataučių, kurie noriai klubą lanko 
Ir dalis jų priimti oficialiai ir vadinami 
„Nariais rėmėjais". Narių rėmėjų, pagal 
šio krašto nuostatus, klubui leidžiama tu
rėti tik tam tikras %.

Teko keisti klubo įstatus, kad nuošim
tis būtų nors vienas trečdalis, skaitant 
nuo -letuvių narių skaičiaus. Yra būtina 
pakelti lietuvių narių skaičių, kad klubas 
galėtų priimti daugiau narių rėmėjų. Toks 
narių verbavimas buvo nelauktai sėkmin
gas Lietuvių sąskrydyje Manchestery.

Visi tie atlikti ir atliekami darbai parei
kalauja jėgų ir pasišventimo. O tokių pa
sišventėlių vis dar yra. Reikėtų pažymėti, 
klubo pirmininką Vytautą Gurevičių, ku
ris jau bent ketverius metus eidamas tas 
pareigas, važinėja iš savo gyvenvietės 
Yorko ir nėra praleidęs nei vieno valdy
bos posėdžio ar savaitgalio, nereikalauda
mas bent kokio pilnesnio atlyginimo ke
lionės išlaidoms padengti. Yra ir daugiau 
pasišventėlių, kurie ėjo ir eina kitas pa
reigas klubo valdyboje nuo pat klubo įkū 
rimo pradžios. Pasišventėliai yra v'isfi klu
bo nariai, kurie lankosi ir parema veiklą 
vienu ar kitu būdu. Ypatingai didelės pa- 
sišventėlės yra klubo narės, kurios visa
dos paslaugiai paruošia minėjimų, priėmi 
mų, pobūvių vaišių gausius stalus.

Visi tie darbai, darbeliai Ir atsiekimai 
neliks nepaminėti išeivijos lietuvių veik
los istorijoje. Jie bent klubo valdybos ar 
metinių bei. pusmetinių susirinkimų pro
tokoluose surašyti ir liks kaip veiklos do
kumentai.

Be to, liks garbingi vardai klubo svečių 
knygoje ir taip pat šviesūs veidai, kurių 
nuotraukos sudėtos ir dedamos į nepakar- 
totiną „Vyčio“ klubo albumą.

Linkėtina, kad „Vyčio“ klubas tvirto
mis finansinėmis kojomis ir pasišventėlių, 
visų narių, pasiryžimu, žengtų į sekantį 
jubiliejų. A. Bučys

INŽ. R. HERMANUI — 60 ’METŲ
Rugsėjo U d. Vokietijos L.B. Miunche

no apylinkės valdybos pirmininkui dipl. 
inž. Richardui HERMANUI sukako 60 
metų.

Gimė jis 1921.IX.11 Šunskų kaime, Ma- 
riampolės apskr. ūkininkų šeimoje. 5 kla
ses baigęs Mariampolės Rygiškių Jono 
gimnazijoje, įstojo į aukštesniąją techni
kos mokyklą Kaune. Po dviejų studijų 
metų, 1941 — repatriavo į Vokietiją. II 
Pasauliniam karui pasibaigus, grįžo kaip 
karo belaisvis iš Sibiro į Lietuvą. Klaipė
doj, po individualių geodezijos studijų 
dirbo inžinierium - geodezininku. 1957 bai 
gė vakarinės gimnazijos kursą ir gavo 
brandos atestatą 1959 m., su šeima repat
riavo į Vokietiją ir apsigyveno Miunche
ne. Toliau studijavo geodeziją (Vermes- 
sungswesen an der Akademie fuer Baute- 
chnik). 1961 gavo inžinieriaus (grad.) 
laipsnį. Dar 2 su puse metų specializavosi 
Katastrofos (nekilnojamo turto registre) 
valdybos žinyboje. Paskirtas valdinnko pa 
reigose. 4 m. išdirbęs Starnberge, po to 
visą laiką dirba Miunchene. Dabar suteik
tas jam dipl. inžinieriaus (FH) laipsnis. 
Sukaktuvininkas žada dirbti dar iki N. 
Metų, o po to išeiti į pensiją.

Jis yra labai daug nusipelnęs Miunche
no Apylinkei, kurioje jis 5 metus (1964- 
1968) sekretoriavo ir 7 metus (1969-1971 
ir 1978-1981) pirmininkavo. Jo malonus 
būdas ir organizacinis sugebėjimas daug 
prisideda prie mūsų LB Apylinkės veiklos 
sėkmingumo.

Šią gyvenimo sukaktį jubiliatas atšven
tė rugsėjo 12 d. plačios giminės ir arti
miausių draugų tarpe. Valdybos sekretorė 
A. Grinienė pasveikino ta įproga ne tik 
'pirmininką, ‘bet ir jo žmoną Vincentą, 
prieš porą mėnesių taip pat sulaukusią 60 
metų.

Judriai, visuomeniškai HERMANŲ šei
mai linkime dar ilgus metus nepavargti 
lietuviškame darbe!

TAUTOS (ŠVENTĖ LUEBECK'E
šiais metais Luebeck's gyvenantieji lic- 

tuvai Tautos šventę šventė rugsėjo mėn. 
13 d. Šventė prasidėjo 10,00 vai. pamaldo
mis Jėzaus širdies bažnyčios kriptoje. Pa 
maldas laikė ir šventei pritaikintą pa
mokslų pasakė kun. dek. V. Šarka. Su pa
kilusia nuotaika Šą. Mišių metu susirin
kusieji vieningai atsakinėjo kunigui ir gie
dojo giesmes. Pasibaigus Šv. Mišioms mū 
sų genb. Dekanui užgiedojus audringai, 
kaip jau seniai Luebeck'e girdėta, nuskam 
bėjo Maironio „Marija Marija“.

Po pamaldų dauguma dalyvavusių susi
rinko užsieniečiams skirtoje salėje iškil
mingo akto, šventiškai papuoštose patalipo 
se aktą atidarė Vokietijos LB. Apylinkės 
Vald. Pirmininkas, pasveikindamas susi
rinkusius ir padėkodamas už atvykimą. 
Paaiškinęs apie Tautos šventės atsiradi
mą ir jos reikšmę, pakvietė Dek. šarką 
pasakyti šiai dienai pritaikintą kalbą. 
Dek. šarka savo kalboje nušvietė Vytauto 
Didžiojo Karūnavimą ir jo reikšmę Lietu
vos istorijos eigai. Aktą užbaigė Apyl. 
Vald. Pirm, kviesdamas tylos minute pa
gerbti žuvusius už Lietuvos laisvę ir su
giedoti Tautos Himną.

Dek. Šarkai sukalbėjus trumpą maldą, 
prasidėjo bendri pietūs. Pietus paruošė 
mūsų darbščiosios moterys, kurioms daly
viai yra labai dėkingi. Dėkojame taip pat 
ir p. K. Baronaičiui dovanojusiam pie
tums savo užaugintą triušį, o p. P. Simo
nienei už skoningą jo paruošimą.

Visiems pasisotinus, prasidėjo linksmas 
pokalbis. Didžiai maloni staigmena buvo 
visiems, tai dalyvavimas šventėje 3-jų 
Suvalkų krašto lietuvių. Tai jauni iš Puns 
ko apylinkės kilę vyrai: Vitas Grigutis, 
Jonas Valenčius ir Bronius Degutis. Jie 
gavę 3-ms mėn. leidimus, atvyko pasižiū
rėti koks yra gyvenimas kapitalistiniame 
pasaulyje. Jie nemaža papasakojo apie 
lietuvių gyvenimą Lenkijoje ir jų verkią. 
Taip pat jie pasirodė esą neblogi saviveik
lininkai. Atsirado akordeonas, kuriam pri
tariant jie sudainavo keletą patrijotinių 
dainų, kurios dabar pas juos dainuoja
mos. Šventės dalyviai buvo labai patenkin 
ti ir svečius apdovanojo.

Apie 17,00 vai. visi, su maloniais prisi
minimais skirstėsi namo. Šventė buvo pa
minėta ir vietos vokiečių spaudoje.

Dalyvis

PA S A U L YJE
— Jugoslavų poetas Gojka Gjogo už 

priešišką propagandą nubaustas kalėti 2 
metus.

— Negyvas 45 pėdų ilgio suomių bangi
nis rastas Škotijos Orkney salų pakrantė
se. Tai pirmasis nuo 1852 m.

— Rugsėjo 18 d. prancūzų parlamentas 
(363 prieš 117 balsų) nubalsavo panaikin
ti mirties bausmę. Garsioji Prancūzijos 
giljotina išsilaikė 190 metų. Vien tik revo
liucijos teroro metais nukirsta daugiau 
kaip 2.500 galvų.

Dar prieš parlamento balsavimą, viešo
sios opinijos duomenimis, du trečdaliai 
prancūzų pasisakė prieš mirties bausmės 
panaikinimą.

— Britų oro linija iki 1982 m. birželio 
mėn. atleis 9,000 savo tarnautojų. Apskai
čiuota, kad kompensacijoms išmokėti rei
kės 100 mil. svarų.

— D. Britanijoje kasmet išmetama .10 
milijardų, 200 mil. svarų vertės, skardinių 
dėžučių.

Dabar dėžučių gamintojai planuoja ar
timoje ateityje pradėti jų rinkimą ir iš 
naujo perdirbimą.

— Amerikiečių ,4-tos pėst. divizijos ka
riams, kurie vyks metiniams manevrams 
į Vak. Vokietiją, išduotos etiketo knygu
tės, kuriose įspėjama nešaudyti laukinių 
paukščių, nesivežti narkotikų, nedaryti 
žalos javų laukuose ir negaudyti vokie
taičių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingliame — rugsėjo 27 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ccrbyje — rugsėjo 27 d., 14 vai., St. Pat

rick's, Gainsborough Rd. Ir apylinkės 
lietuviams.

Bradforde — rugsėjo 27 d., 12.30 v.: daly
vaujant svečiams giesmininkams, Vyčio 
Klubo valdybos paprašytos šv. Mišios, 
Minint Klubo 25 metų jubiliejų.

Bradforde — spalio 4 d., 12.30 vai., atsi
menant a.a. Kz. Zdramio vėlę.

Nottinghame — spalio 4 d., 11.15 vai., Lie
tuvių Židinyje. Nuo spalio 1 d. Rožinio 
pamaldos 19 vai.

Ketteringe — spalio 4 d., 14 vai., Šv. Edu
arde.

Northamptone — spalio 4 d., 18 vai., Sv. 
Lauryne, Craven St.

Birminghame — spalio 10 d., šeštadienį, 
19 Park Rd., Moseley.

Nottinghame — spalio 11 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Gloucesteryje — spalio 17 d., 12 vai., Šv. 
Petre, už neseniai mirusią a.a. Pranciš
ką Lederien;.

Stroud — spalio 17 d., 17.30 vai., Beeches 
Green.

Nottinghame — spalio 18 d., 11.15 vai., 
Liet Židinyje.

Derbyje — spalio 18 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
Mančesteryje —- rugsėjo 27 d., 12.30 vai.
ECCLES — spalio 11 d., 12.15 vai.
Halifaxe — spalio 11 d., 1 vai. p.p.
Bradforde — spalio 18 d., 12.30 vai.
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