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Europos parlamente
EUROPOS PARLAMENTO KOMISUOS 

REZOLIUCIJA APIE PABALTIJĮ
Europos Parlamento Politinė Komisija 

rugsėjo 23 d. priėmė rezoliuciją Pabaltijo 
-Valstybių klausimu. Apie tai VLIKO Val
dybą iš Europos telefonu informavo inž. 
Adolfas Venskus VLIKo atstovas pile Eu
ropos Parlamento.

Šią rezoliuciją, liečiančią padėtį Esti
joje, Latvijoje ir Lietuvoje, pasiūlė Euro
pos Parlamento nariai — keturi britų ir 
du danų parlamentarai. Rezoliucija dali
nai remiasi 1979 m. rugpjūčio 23 d. Mask
voje padarytu 45-ių pafcaltiečių pareiški- 
mp, pasmerkiančiu Molotovo - Ribbon tro
po paktą. Politinė Komisija rezoliuciją pri 
statys Europos Parlamento pilnaties posė
džiui, kuris įvyks StraSburge lapkričio — 
sausio mėn. bėgyje. (Elta)

Darbo Partijos konferencija
DARBO PARTIJA PAŠALINS 

TROCKISTUS
Metinė britų Darbo partijos konferenci- 

Blackpoolyje rugsėjo 27 d. nutarė pašalin
ti iš partijos „karingos tendencijos“ kai
riuosius ekstremistus, kurie ruošiasi kan
didatuoti 'į parlamentą. Konferencija dvie
jų trečdalių balsų dauguma nutarė įvesti 
organizacijų registrą, kuris užkirstų kelią 
trockistams įsibrauti į Darbo partiją ir 
pašalinti tuos, kurie jau yra partijoje.

Balsavime į partijos vykdomąją komite
tą, konferencija išrinko du dešiniojo spar
no kandidatus, vieton buvusių kairiųjų. 
Tuo būdu šiais metais partijos lyderis M. 
Footas turės daugiau savo šalininkų parti
jos centro organuose.

■ Konferencija priėmė nutarimą būsimų 
parlamento rinkimų programai, kad Dar
bo partijai atėjus valdžion, ji vienašališ
kai atsisakys branduolinės ginkluotės.
Taip pat atmetė kairiųjų pasiūlymą, kad 
Britanija pasitrauktų iš NATO.

Tarp šių dviejų prieštaraujančių nutari
mų partijas vadovybė turės surasti for
mulę rinkimų manifestui.
. Konferencija priėmė pareiškimą Lenki

jos klausiniu, kuriuo reikalaujama kad 
Lenkijos komunistų vadovybė sustabdytų 
karo stovį, paleistų internuotus ir politi
nius kalinius ir laikytųsi Gdansko, Ščecino 
ir Jastrębie sutarčių. Pareiškime sakoma, 
jog „Jaruzelskio vyriausybės veiksmai už
nuodijo Europos atmosferą ir visur pagel 
bėjo taikos, detanto ir socialinio progreso 
priešams“.

Staiga pūrus mūsų bendradarbiui 
Kaziui Steponavičiui, 

gilią užuojautą (reiškiame 
jo gyvenimo draugei Martai. 
Manchesterio L.F.R. vienetas

Kaziui Steponavičiui 
staiga atsiskyrus iš mūsų tarpo, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame 

giminėms ir gyveninio draugei Martai

Manchesterio {Lietuvių See. Klubas

DBLS (Manchesterio skyriaus 
sekretoriui

aį-a (Kaziui Steponavičiui mirus, 
jo (gyvenimo draugę Martą 
ir visus gimines Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Skyriaus valdyba ir nariai.

KAZIMIERUI STEPONAVIČIUI 
staiga mirus,

mielai poniai Martai Lekšienei 
reiškiame gilią užuojautą.
F. (E. J. Ramoniai ir

P. R. {Popikai
_____

Mūsų gerbiamam bičiuliui 
Ignui Tamašauskui staiga 'mirus, 

žmonai Evai, jos liūdesio valandoje 
giliai užjaučiame

H. V. Bundoniai ir 
šeima

MASKVOS SIEKIMAI RYTUOSE
BREŽNEVAS SIŪLO KINIJAI 

DRAUGYSTĘ
Prez. Brežnevas, kalbėdamas Baku, Azer 

baidžano sostinėje, rugsėjo 26 d. pažymė
jo, kad Sov. Sąjungos politikos Azijoje 
svarbiausias siekimas yra normalizuoti 
santykius su Kinija. Savo kalboje jis ne
paminėjo nei Sov. Sąjungos — JAV san
tykių, nei padėties Vid. Rytuose, bet pa
brėžė santykių su Kinija svarbą Sov. Są
jungai.

Prez. Brežnevas pasakė, kad santykiai 
su Kinija gali būti normalizuoti abiem 
valstybėm naudingu būdu ir tas sutvirtin
tų taiką ir pastovumą Azijoje ir visame 
pasaulyje.

Jis be to pasakė, kad pasitarimas pra
eitą savaitę Maskvoje su Indijos min. 
pirm. Indira Gandhi parodė, kad svarbiais 
tarptautinės politikos klausimais jų pa
žiūros buvo labai artimos ar sutapo. Sov. 
Sąjunga norėtų, kad besivystančios vals
tybės dalyvautų pasaulio problemų spren
dimuose, per tokias organizacijas kaip 
Arabų Lyga ir Afrikos Vienybės Organi
zaciją.

Prez. Brežnevas perspėjo Azijos ir Afri
kos tautas kad „Vakarų valstybės yra jų 
priešas“. Jis pažymėjo, kad detantas Eu
ropoje turėtų būti konsoliduotas sėkmin
gai baigiant Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo konferenciją Madride, kuri 
pradės posėdžius lapkričio mėn. Ta kon
ferencija buvo sustabdyta metų pradžio
je dėl ginčo apie Lenkiją. Po Madrido tu
rėtų sekti nusiginklavimo konferencija.

„Tarp kitko, reikia pastebėti, kad ne- 
utralės ir nešališkos Europos valstybės 
Madride suvaidino konstruktyvų vaidme
nį. Linkėčiau joms tolesnės .sėkmės“, — 
pasakė Brežnevas.

KINIJA [NEPARODĖ ENTUZIAZMO
Kinijos min. pirm. Zhao Ziyang pasikal

bėjime su Japonijos min. pirm. Suzuki, 
kuris lankėsi Kinijoje, pasakė, jog Kinija 
yra priešinga, kaip Ir anksčiau, Sovietų 

! ekspansionizmui. Ypatingai kiniečiai (ma
to Maskvos vaidmenį Afganistane ir Kam- 
bodžijoje kaip pavojingą pasaulio taikai.

London DAILY TELEGRAPH (IX.28) 
sako, kad (šie komentarai faktinai yra Kini 
jos atsakymas į prez. Brežnevo kalbą, pa
sakytą Baku mieste, kur jis pasakė, jog 
geresni santykiai su Kinija yra svarbiau
sias Sov. Sąjungos siekimas Azijoje.

Pasikeitimas Bonoje
NAUJA VOKIETIJOS KOALICIJA

Vokietija liberalų — Laisvoji Demokra
tų partija (FDiP), kurioje pasidalino nuo
monės dėl jo vadovybės nutarimo sudary
ti koaliciją su CDU — Vokietijos krikde
mų partija, ruošiasi 'balsavimui neeilinio 
suvažiavimo metu, kuris, tikriausiai, 
įvyks spalio mėnesio viduryje.

Nors partijos koaliciją su ODŲ teigia
mai įvertino partijos sekretorius, jos par
lamentarinė dalis bei atskiros partijos ša
kos „Landuose“, jos kairysis sparnas liko 
nepatenkintas tokiu sprendimu. Ponia Hel 
ga Ichuchardt, įžymi partijos kairiojo spar 
no veikėja, apkaltino partijos vadovybę 
tuo, kad „jie paliko partiją kartu: pasiim
dami jos vardą“. Bet rugsėjo 28 d. FDP 
parlamentarinė grupė 34 balsais prieš 8 
nutarė sudaryti naują koaliciją su krikš
čionių demokratų partija.

Koalicija tarp krikdemų ir liberalų pa
galiau buvo sutarta rugsėjo 28 d. ir CDU 
partijos pirmininkas dr. M. Kohl jau spa
lio 1 dieną galės būti Išrinktas kancleriu. 
Dr. H. Kohl'io šansai tapti kancleriu ypač 
padidėjo, kai rugsėjo 21 d. jų parlamenta
rinė grupė slaptu 'balsavimu 228 balsais 
prieš 1, vienam susilaikius, sutiko iškelti 
jo kandidatūrą kanclerio postui užimti 
ateinančių metų kovo mėnesį įvyksiančiuo 
se parlamento rinkimuose.

Balsavimo rezultatai buvo kiek nelauk
ti, nes daugelis partijos narių abejojo apie 
dr. H. Kohl'io tinkamumą 'šiam postui.

Tai buvo antrasis „koziris“ dr. H. Kohl' 
io rankose. Pirmąjį jam „įteikė“ Fr. J. 
štraus, tos pačios partijos lyderis Bavari
joje ir ilgalaikis jo priešininkas, besąly- 
ginai kapituliuodamas po nesėkmingų pa
stangų sabotuoti dr. H. Kohl'io planus 
atidėti rinkimus iki sekančių metų.

SPD — Socialdemokratų partijos nariai 
stengiasi įkalbėti kanclerį H. Schmidtą, 
dabar vadovaujantį pelitinės mažumos vy 
riausybei, pakartotinai Iškelti savo kan
didatūrą kanclerio postui užimti nau- 
parlamento rinkimams 1983 m. kovo mė
nesį. ■

VII). RYTAI
IZRAELIS IŠTIRS ŽUDYNES

Izraelio karinėms pajėgoms pasitraukus 
iš Beiruto, Libano sostinės, į miestą taikai 
saugoti atvyko prancūzų, jtalų ir ameri
konų kariniai vienetai.

Izraelio ministrų kabinetas rugsėjo 28 
d. posėdyje nutarė įsteigti komisiją pales
tiniečių žudynėms Beirute, įvykusioms 
prieš dvi savaites, Ištirti. Komisija bus su 
daryta iš trijų teisininkų, kurie turės tei
sę apklausinėti net ir ministrus.

Oficialus Izraelio pranešimas sako, kad 
komisija ištirs visus faktus, ryšium su 
žiaurumais, kuriuos krikščionių falangistų 
„'Libano pajėgos“ įvykdė prieš gyventojus 
Chatfla — Sabra pabėgėlių stovyklose.

Manoma, kad per žudynes žuvo daugiau 
negu 300 vyrų moterų ir vaikų tose sto
vyklose.

VARŠUVOS PAKTO [MANEVRAI
Šiaurės - rytų Bulgarijoje vyksta Var

šuvos pakto kariuomenės manevrai, ku
riuose dalyvauja 60 tūkstančių karių.

PARTIZANŲ VEIKLA AFGANISTANE
Afganistano partizanai, kurie kovoja 

prieš Sovietų remiamą Babrako Karmelio 
režimą, apšaudo Džalalabado miestą ir ae
rodromą pietų - rytų Afganistane. Tokie 
puolimai vyksta bemaž kasdien, kaip pra
neša Azijos diplomatai, kurie turi misiją 
tame mieste.

ALBANIJA SUNAIKINO ĮSIBROVĖLIUS
Tirano radijas pranešė, kad Albanijos 

policija ir kariuomenė „likvidavo“ grupę 
ginkluotų emigrantų, kurie buvo išsikėlę 
Albanijos pajūryje. Radijas sakė, kad įsi
brovėliai buvo atgabenę ginklų, amunici
jos, ryšių prietaisus ir pundus pinigų, 
Amerikos, Italijos ir Albanijos valiutoje.

Pranešimas nurodė, kad tai grupei va
dovavo tūlas „banditas“ Mustafa“, kuris 
tarp vakaruose esančių albanų nėra žino
mas.

MIRĖ MARŠALAS I. BAGRAMIANAS
Anglų spauda pranešė, kad Sov. Sąjun

goje mirė maršalas Ivanas Bagramianas.
Gimęs pileš 84 m. Armėnijoje, I. Bag

ramianas antrojo pasaulinio karo metu 
vadovavo I Baltijos frontui. 1944 m. jo va
dovaujami šarvuočių daliniai užėmė Šiau
lių geležinkelio mazgą, Vėliau jo daliniai 
pasiekė Baltijos jūrą į šiaurę ir pietus nuo 
Klaipėdos ir atkirto vokiečių kariuomenę, 
esančią Latvijoje.

Po karo jis buvo paskirtas Baltijos ka
rinės apygardos viršininku. Londono DAI
LY TELEGRAPH (IX.3) sako, kad tose 
pareigose būdamas jis „numalšino buvu
siose Baltijos respublikose, įjungtose į 
Sov. Sąjungą 1940 m., rezistencines ir par
tizanų grupes“.

Lietuvos Banko rūmai .Kaune, laikinoje Lietuvos sostinėje, pastatyti 1925—28 
metais. Architek'as prof. Mykolas Songaila (1874—1941)

■ - - - — (Pokarinė nuotrauka)

POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II 
SVEIKINIMAI LIETUVIŲ TAUTAI

Popiežius Jonas Paulius II dviejų apaš
talinių administratorių vyskupijom pasky 
rimo proga pasiuntė telegramą Lietuvos 
vyskupų konferencijos pirmininkui Liud
vikui Poviiioniui ir drauge visai Lietuvos 
Bažnyčiai. Telegramos lotyniškas tekstas 
buvo paskelbtas Vatikano dienraštyje „L‘ 
Osservatore Romano“ liepos 29 d. štai po
piežiaus sveikinimas:

Meilė mum labai (brangiai Lietuvos Baž 
nyčiai ir rūpestis jos reikalais skatina mus 
prabilti į jus, broliai vyskupai, šią laimin
gą dieną, kai yra konsekkruojamas nau
jas vyskupas Antanas Vaičius, paskirtas 
Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros 
apaštaliniu administratoriumi. Lietuvių 
katalikų bendruomenės džiaugsmu dalina
mės ir mes, juo (labiau, kad garbingasis 
sielų ganytojas Vincentas Sladkevičius su 
grįžta į vyskupišką darbą kaip Kaišiado
rių vyskupijos apaštalinis administrato
rius.

Vyskupas yra neįkainojama Bažnyčiai 
suteikta Dievo 'dovana. Vyskupas yra apaš 
talų įpėdinis, rankų uždėjimu bei konsek
racijos žodžiais gavęs šventosios Dvasios 
malonę ir sakralinį charakterį, o tuo pa
čiu ir galią vykdyti paties Kristaus — mo 
kytojo, ganytojo Ir tėvo misiją. Jo vardu 
veikti ugdant Dievo tautą tiesoje if šven
tume rūpinantis jos gerove, malda, pamo
kymais ir meilės darbais.

Kunigai, iš savo pusės, dalyvaujantys 
toje pačioje Kristaus kunigystės misijoje, 
pripažįsta vyskupą kaip tėvą ir jo pagar
biai klauso. Pagaliau visa katalikų bend
ruomenė Lietuvoje, kuri išpažindama savo 
tikėjimą yra patyrusi tiek daug įvairių 
Sunkumų ir kliūčių, tebūna vyskupų ga
nytojų saugojama, globojama, stiprinama 
tikėjimo viltyje ir ištvermėje, kad galėtų 
toliau ugdyti visas tas krikščioniškąsias 
vertybes ir dorybes, kurios sudaro tautos 
kultūrinį turtą ir mokslinį lobį."

Baigdamas popiežius paveda visus Lie
tuvos katalikus Gailestingosios Dievo Mo
tinos globai ir iš širdies Suteikia apaštali
nį palaimininmą vyskupam, kurie yra pa
sišventę Dievui, ir visiem Lietuvos tikin
tiesiem.

šis popiežiaus laiškas buvo paskaitytas 
Kauno katedroje liepos 25 šventinant 
vysk. Antaną Vaičių. Kaip minėjome, Lie
tuvos vyskupai taip pat telegrama padė
kojo popiežiui už atsiųstą sveikinimą ir 
padrąsinimą.

SUSEKĖ (SOLIDARUMO SIŲSTUVUS
Lenkijos milicija susekė du slaptus So

lidarumo radijo siųstuvus. Vienas buvo 
Gdanske, o antras Sopoto vasarvietėje, 
kur suimti 3 asmenys.

PASAULYJE
— Naujoji britų socialdemokratų parti

ja savo prezidentu išsirinko ponią Shirley 
Williams. Ji gavo 65.8 proc. balsų.

— M. Fagan, kuris nepastebėtas įėjo į 
britų Karalienės miegamąjį, kalbėjosi su 
ja ir išgėrė princo Čarlio bonką vyno, teis 
mo buvo išteisintas. Jis sakėsi norėjęs įro
dyti, kaiip nesaugiai1 prižiūrimi karališkie
ji rūmai.

— CND (Kampanija už branduolinį nu
siginklavimą) paskelbė, kad ir vidutinė 
branduolinė ataka nušluotų apie 70 proc. 
D. Britanijos gyventojų.

— Sov. Sąjunga, kuri balandžio mėn. 
atsisakė pasirašyti Jungtinių Tautų Jūros 
įstatymo konvenciją, nutarė pagaliau tai 
padaryti.

— Už 15 metų baigiasi sutartis, kuria 
britai turės grąžinti Kinijai Hong Kongo 
koloniją. 5 mil. to miesto gyventojų susi
rūpinę savo ateitim, tačiau dabartinė ki
nų valdžia žada nedaryti didesnių pakei
timų.

— Sveikatos specialistai D. Biitanijoje 
įspėja muzikos mėgėjus, kurie naudoja 
asmeninius „Hi-fi“ aparatus, nes jie silp
nina žmogaus klausą. Apie 850.000 tokių 
aparatų bus parduota šiais metais. Dabar 
keliamas reikalas priversti pačius gamin
tojus įspėti pirkėjus, jog jie rizikuoja sa
vo sveikata.

— Kinija yra pasirašiusi apie 600 sta
tybos projektų 30 kraštuose ir 25.000 ki
nų darbininkų ir technikų dirba užsie
niuose.

— Lapkričio mėn. JAV bus Kongreso 
rinkimai. Daugelis amerikiečių nepatenkin 
iti dabartine prez. Reagano ekonomijos po
litika, todėl spėjama, kad demokratai lai
mės ypač daug vietų.

— Garsiajam čekoslovakų bėgikui E. 
Zatopekui, kuris 1952 m. pasaulio sporto 
ollmpijadoj laimėjo 3 aukso medalius, su
ėjo 60 metų.

— Nusikaltimų ir skurdo Neapolio mies 
to gyventojai rugsėjo 19 d. atšventė savo 
patrono šv. Gennaro vardines, atsiduoda
mi jo globai.

— Švedijoj rinkimus laimėjo socialde
mokratai. Jie turės 166 vietas parlamente 
ir sudarys socialdemokratų mažumos vy
riausybę. Jų lyderis O. Palme, kuris 1969 
m. buvo min. pirmininku, pasižymėjo ame 
rikiečių politikos Vietname kritika.

— Britų vidaus oro susisiekimo linija 
spalio 25 d. pradės naujas papigintas Lon 
donas — Glasgovas keliones, kurios į vie
ną pusę kainuos 32 svarus.

— Rugpjūčio mėn. Europos Bendruome
nės kraštuose iš viso buvo 11 mil. bedar
bių. Daugiausia Belgijoj, Airijoj ir D. Bri
tanijoj.

— Vatikano sargyba neįsileido 29 metų 
olando, kutis atvažiavo iŠ Olandijos veži
mu ir norėjo pasiganyti savo arklį „šven
toj pievoj“.

— Ispanijos socialistų partija, kuri tiki
si laimėti spalio mėn. rinkimus, paskelbė 
savo manifestą: atidėti įstojimą į NATO, 
įvesti kontrolę kariuomenėj, kad ji neban
dytų vykdyti perversmų, sustabdyti bran
duolines programas ir prižiūrėti taupymo 
bankus.

— Argentina vėl apginklavo savo karo 
aviaciją naujom prancūzų „Exocets“ ra
ketom.

— Stegonos (Italijoj) kaimo 'gyventojai 
Iškilmingai sutiko Madonnos statulą, ku
ri prieš 7 metus buvo pavogta iš jų baž
nyčios ir dabar grąžinta. 16 šimtai, statu
lą surado vienoj Londono senienų krau
tuvėj.

— Turkijoj patvirtinta nauja konstitu
cija, kuria bus grąžinta civilinė valdžia, 
sustiprinta prezidento galia Ir griežtai ap
ribotas spaudos ir profsąjungų laisvės.

— NATO kariuomenės V. Vokietijoje 
nudens manevrų nelaiminguose atsitiki
muose žuvo 11 kareivių ir nemaža buvo 
sužeistų.

— V. Europos kraStuose vasaros laikas 
jau baigėsi — laikrodžiai atsukti 1 valan
dą. D. Britanijoj ir Airijoj tai daroma sipa 
Hų 24 d.

— Paryžiuje suimti trys „Action Direc- 
te“ organizacijos ginkluoti nariai. Ta or
ganizacija vykdė teroristinius veiksmus 
prieš Prancūzijos žydus.

— V. Vokietijos fizikas U.- Merbold bus 
pirmasis europietis, kuris 1983 m. rugsė
jo mėn. kartu su amerikiečiais skris erd
vėlaiviu „Space Lab. I“.

— Vakarų diplomatai mano, kad visi 
tie modernieji telefonai ir kitokie ryšių 
aparatai, kuriuos sovietai įsigijo Vaka
ruose 1980 metų olimpiadai, dabar yra 
KGB ir krašto apsaugos tarnyboje.

— Ispanijos rinkimų kontrolės taryba 
nutars, ar 30 metų kalėjimo bausmę, už 
bandymą nuversti valdžią, atliekantis pik. 
A. Tejero Molina turės teisę kandidatuoti 
į parlamentą. Jį pasirinko savo kandida
tu Madrido Solidarumo partija.

1
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HAUJOS KNYGOS
IŠEIVIJOS VAIDMUO 

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
ATKŪRIMO DARBE

Vincentas Lirtevičius, apie "kurį llgšiol 
daugiausiai girdėjome kaip Pasaulio Lie
tuvių Archyvo, Čikagoje, steigėją ir ilga
metį direktorių, dabar atliko didelį ir la
bai naudingą darbą. Jis parašė stambią 
ir gerai dokumentuotą knygą „Išeivijos 
vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūri
mo darbe“, kurią šiais metais išleido Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba.

Knygos leidėjai savo įžanginiame žody
je sako: „Istorijos raidoje kiekviena tauta 
turėjo savo išeivljas. To neišvengėme ir 
mes. Tačiau išeivija visuomet buvo ir te
bėra gyvai susijusi su savąja tauta. Šis 
leidinys atskleidžia išeivijos įnašą mūsų 
tautos gyvenime įtik vieno laikotarpio plot 
mėje, tais lemtingais metais, kai Lietuva 
ir vėl tapo laisvųjų ir nepriklausomųjų 
pasaulio valstybių Šeimos nare“.

Šios knygos autorius yra gerai žinomas 
Lietuvos istorikas. Išėjęs mokslus Lietu
vos universitete ir daug metų mokytoja
vęs Lietuvos mokyklose, V. Liuflevičius 
įimtą mokslinį darbą pradėjo dirbti išei
vijoje. Darbas Pasaulio Lietuvių Archyve 
palengvino jam rinkti medžiagą istorijos 
veikalui. Šalia darbo archyve, V. Liule- 
vičiui teko dėstyti Lietuvos istorijos kur
są Pedagoginiame Lituanistikos institute 
ir kitur. Tas privertė paruošti studentams 
užralšus, kuriuos vėlau .teko išleisti atskiru; 
leidiniu. Tokiu būdu atsirado keli leidi
niai, kurie vėliau palengvino paruošti spau 
dai „Išeivijos vaidmenį nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbe“.

Knyga apima laikotarpį nuo Lietuvos 
ir Lenkijos valstybės padalinimo (1795 
m.) iki nepriklausomybės atstatymo ir vi
są nepriklausomos valstybės gyvavimo lai 
ką (‘iki 1940 m.). Lietuvos nepriklausomy
bei aitstatyti reikėjo daug pastangų netik 
prieš 1918 m. vasario 16-tąją, bet ir po to. 
Tą darbą dirbo netik lietuviai, gyvenę sa
vo žemėje, bet ir įvairiuose kraštuose už
sienyje, daugiausia — Amerikoje.

Nepriklausomybei atstatyti didžiausias 
ramstis buvo išeivija. Kaip teisingai' sako 
knygos .autorius, ji atliko milžiniškus dar
bus. Tas yra aprašyta šioje 400 psl. knygo
je. Joje yra keturios dalys: 1) Išeivija Lie 
tuvos garsinimo darbe, 2) Išeivijos politi
nė veikla Lietuvos labui, 3) Išeivijos kul
tūrinė parama Lietuvai, ir 4) Išeivijos eko 
neminė parama Lietuvai.

Knyga bus labai naudinga dabartinės 
išeivijos jaunajai kartai, kuri galės daug 
pasimokyti kaip reikia dirbti savo tautai. 
Knyga bus reikalinga ir tiems, kurie ieš
kos istorinių dokumentų savo studijoms 
bei kitiems moksliniams darbams.

d.b.
Vincentas įLiulevičius, i .Išeivijos vaid

muo nepriklausomos (Lietuvos atkūrimo 
darbe, išleido PLB Valdyba, Chicago, 1981 
m. Knyga galima gauti iš PLB būstinės, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago. IL, 
60636, USA. Knygos kaina 12,50 del.

DIPLOMATUOS ISTORIJA
Dr. A. .Genučio parašyta Lietuvos diplo

matinės tarnybos istorija, kurią leidžia 
Clevelande veikiantis Lietuvos Nepriklau
somybės Fondas, jau pradeda rinkti „Dir
vos“ spaustuvėje.

Šiam veikalui leisti yra renkamos aukos.

F. Neveravičius

GABUMAI
Humoreska

(tęsinys)
Senis perbraukė delnu plikę ir sako: „Turiu 

aš ruimų plenti, visi ruimai tušti stovi. Ale aš ir no
riu, kad tušti stovėtų. Aš žmogus senas, gaspadinė 
mano irgi sena ir sikina, sylos neturi. Tai mes ne
norim trebalo su svetimais žmonėmis. O žmogus— 
ne šuniukas, į kampą prie sopos ant karpeto nepa
dėsi. Žiūrėk, vis vorintis dėl jo reikia“. „Tai jau, 
tai jau, žinote, mums trebalų nereikia“, pridūrė se
nė, statydama ties manim puoduką arbatos. Manau 
sau — blogai. Ką čia daryti. Apsidairiau po kam
barėlį — žiūriu — visos sienos šventaisiais paveiks
lais nukabinėtos. Tai atsikėliau nuo stalo, persižeg
nojau, sudėjau rankas ir meldžiuosi...

— Galvijau tu, — pasipiktino vienas klausy
tojų. — Juk tu niekad nesimeldi, į bažnyčią ne
vaikštai, kaži, ar iš viso Dievą tiki?!

— Tikiu ar netikiu, o kai reikalas yra pasi
melsti ne tik galima, bet ir reikia. Reikia galvą tu
rėti — žinoti, prie ko kaip prieiti. Prie vieno su vel
niu, prie kito su Ponu Dievu, — atšovė Ildefonsas 
Baltakojis ir pasakojo toliau: — Pasimeldžiau, at
sisėdau, siurbtelėjau arbatos ir klasių, ar toli čia 
kur bažnyčia ir kada kokios pamaldos. Senis atlyžo, 
išpasakojo viską apie bažnyčią ir klausia: „Tai, sa
kai, džobą jau turi?“ Turiu, sakau, Makintošo fab
rike, „Na, tai žiūrėk: galėsi gulėti pas mane. Ap- 
steire, mažame ruimely. Ruimelis mažas, ale vie
nam užteks. Ar neženotas?“ — klausia. Vienas, sa
kau. „Ar bečelioris ar vidoveris?“ Nevedęs, sakau. 
„Na, tai žiūrėk, galėsi gulėti pas mane. Ale žiūrėk, 
tvarkos, ba netvarkos aš nelaikinu. Valgyti negausi,

apvošintas irgi nebūsi. Mano gaspadinė sena, sylos 
neturi ir trebalo nenori.“ „Taigi, įsiterpė vėl senė, 
čyst jau sylos nebeturiu, tik su vargu apsteiz užli
pu. Ir per naktis neužmiegu, vis svetimi. Anąnakt 
tai trebalo man buvo. Prisidriminau, kad jardo en- 
trės neuždariau. Nubudau, visa šaltu prakaitu ap
sipylusi. Ir negaliu užmigti —nežinau, ar čia dū
mo būta, ar tikrai entrė neužkliozyta. Vis girdžiu, 
lyg rbbišiai apsteiz lipa. Nebeištvėriau, užsimečiau 
tik koutą ant pečių ir basa nulėkiau daunsteiz į jar
dą, aplink visą hauzą entrės žiūrėti, žiūriu — ent
rė užklozyta. Grįžau sušalusi, tai paskui kiaurą 
naktį svėtinau, svėtinau, net per burną čiurkšlėm 
liejosi. Tai šį rytą pakilau tokia vik, kad vos kojas 
paveiku. Ir jau filinu, kad fliu užeina. O dar neatsi- 
gavus aš kaip reikiant nuo apereišen. Mat, last me
tais pendisaitis buvo užpuolęs, tai sunkiai ilinau ir 
apereišen turėjo daryti“...

„Palauk, Agnieška, paskui patekinsi vyrukui. 
Jis čia gulės, tai bus taimo viskam, nutraukė ją se
nis. Taigi, valgyti negausi, pats turėsi virtis. Virsies 
vošruimy, o valgyti čia, kičiny, kartu su visais ga
lėsi. Mokėsi vieną ginę per nedėlią. Ar nebus per
daug? Atrodo, lyg ir nemažai, sakau, už mažyti 
kambarėlį, be valgio... „Man pinigų nereikia, aš 
turiu banke plenti pinigų,“ — pastebėjo senis. Tai 
kodėl tiek brangiai norit už kambarį? — klausiu. 
„Jei ruimą lėtinu, tai ir pinigus imti turiu. Tvarka 
turi būti. Už dyką niekas nieko neduoda, vyruk“.

Geri žmonės atrodo, bet jau kalba, Dieve ap
saugok. Angliškai nemokėtum, mažai suprastum, 
— baigė, pasakoti Ildefonsas Baltakojis.

Tr
inkimas mane bloškė kitur ir pora metų nete

ko man matytis su Ildefonsu Baltakoju.
Neseniai gavau lankytis jo gyvenamame mies

te ir susidurti su juo akis į akį autobusų sustojimo 
vietoje. Buvo šeštadienis.

— Sveikas, ponas Baltakoji, — prabilau pir
mas, — seniai besimatėm.

— OI rait, — atsakė Ildefonsas Baltakojis, bet 
čia pat pridūrė: — Sekasi... kaip čia gali sektis in- 
ligentui žmogui šioj šimtą metų atsilikusioj kantrėj. 
Vargstu ir tiek. Skaudu ir pagalvoti — juodą dar
bą dirbu. Formanas tau viešpats, leibor ofisas dar 
didesnis viešpats. Nežiūrint, kas tu buvai, koks tavo 
išsilavinimas. Jokio geresnio džobo nė nesvajok gau 
ti.

— Važiuojat kur?—paklausiau, norėdamas nu
traukti šimtą kartų girdėtus nusiskundimus.

— Važiuoju į greihoundų reisus. Ir čia velnio 
tvarka: kai tau reikia 42 baso, tai važiuoja du 16, 
19-tas, 18, 21, o 42 sulaukti negali.

— Tai šuniukais žaidžiant? — susidomėjau, — 
gal ir pulį lošiat?

— Ir šuniukais ir horsų reisais ir pūliais. 
Išlošiu trisdešimt tūkstančių svarų — nusipirksiu 
arba išsirentinsiu gerą farmą, įsitaisysiu čikenfarmą, 
auginsiu mašrumus — bus gyvenimas, — balsiai 
pasvajojo jis.

— Sėkmės, ponas Baltakoji, mano autobusas 
ateina, — pasakiau.

— Sudie. Gud bai. Tik jau dar ne laikas būtų 
mesti pravardžiuotis ponais. Verčiau žmoniškai — 
misteriais vadintis, — pridūrė Ildefonsas Baltako
jis, man belipant į autobusą.

Na, sakykit — ir pikti liežuviai skleidžia gan
dus, kad Ildefonsas Baltakojis nemoka nė vienos 
svetimos kalbos.

Tokius gabumus turint, tai neįmanomas daly
kas.

Ko senoji emigracija mokėsi 50 metų — Ilde
fonsas Baltakojis lengvai per dvejus metus pasiekė.

1950. I. 26
Leicester

NAUJOJI KALĖDINIŲ GIESMIŲ 
PLOKŠTELĖ

Birželio 26—27 dienomis Montrealio lie 
tuviai atžymėjo kitą istorinę gairę mūsų 
kultūriniame gyvenime.

Vadovaujant jaunam, energingam ir ga
biam muzikui bei kompozitoriui Aleksan
drui Stankevičiui, jo naujai sudarytas 
Montrealio Lietuvių Choras suspėjo per 
trumpą laiką pasiruošti ir magnefono juos 
ton įrašyti visą eilę lietuviškų tradicinių 
ir visiškai naujų kalėdinių giesmių, o jų 
įrašyta iš viso net 14.

Tenka su malonumu konstatuoti, jog 
šio įrašo idėja jos realizavimas, imant dė
mesin pačių dainininkų suverbavimą iš 
dviejų chorų (Aušros Vartų Parapijos ve
teranų ir jaunųjų „Pavasario“ choro mer
gaičių buvo įvykdyta šio jaunojo maestro 
asmeniška iniciatyva. Kita įdomi staig
mena: iš tų 14-os įrašytų dalykų — 3 bu
vo jo paties kūriniai, prie kurių aš norė
čiau čia truputį stabtelėti.

Repetuojant, daugeliui mūsų jie atrodė 
pernelyg komiški ir lengvabūdžiai. Tačiau, 
kai susirinkome visi bendroms repetici
joms ir, „'Marko“ įrašų studijon didžia
jam egzaminui, — viskas pasirodė visai ki 
tokioje šviesoje. Tai .gana naujoviški daly
kai, sukurti šiolaikinės muzikos motyvais.

Pirmasis jo kūrinys .Angelų Balsai1 — 
tai lyg kažkur iš kosmoso atskridusių gar 
sų mišinys, palydimas visų keturių miš
raus, choro balsų harmonijos. Tai giesmė 
ištisai be žodžių. Tikrai stebėtina kompo
zicija.

Antrasis kūrinys — „Linksmų Kalėdų“ 
vėl Įmantrus kalėdinių sveikinimų monta 
žas alštuonuomis kalbomis. Pradedama lie
tuviškai — Linksmų Kalėdų, toliau seka 
Merry Christmas, Joyeux Noel, Buon — 
Natale, Froehliches Weihnahten - Felices 
Navidades — Feliz Natal ir užbaigiama su 
lenkišku — Wesolych Swiąt. Pati kompo
zicija pradedama visų 4 balsų vokaliniais 
varpais, kuriems nuaidėjus, gana smagiu 
tempu visi 4 balsai sugaudžia — Linksmu 
Kalėdų, Merry Oristmas ir t.t. Baigus štį 
epizodą, vėl nuskamba vokaliniai varpai 
ir šiems nutilus, vėl kartojama — Links
mų Kalėdų etc. keletą kartų, kol viskas 
užsibaigia ir pradingsta pianissime. Tai 
bene geriausiai pavykęs jaunajam kompo- 
zitoilui .kalėdinių temų kūrinys.

Trečias ir paskutinis Aleksandro kūri
nys — „Laukiame su Viltim“, čia moterų 
balsai pratęsiamai kartoja „Sveikiname, 
sveikiname...“ Tuo tarpu vyrų balsai uni
sonu kartoja „Su šventom Kalėdom, su 
šventom- Kalėdom“, kol viskas baigiama 
kalėdinių sveikinimų šūkiais. Visi 3 kūri
niai perdėm naujos, moderniškos dvasios, 
tačiau labai atitinkantys kalėdinę atmos
ferą.

Pats juostos -įrašymas pradedamas lie
tuviškosios muzikos klasiko J. Naujalio 
kūriniu .Tyliąją naktį" (A. Stankevičiaus 
aranžavlmas). Toliau girdime M. Petraus
ko — ,-Skubinkit, Piemenys", J. Siniaus — 
.Nakties Tyloje", R. Gruberio — .Tyli Nak 
tis", J. Švedo — .Berneliai, Kelkit". A. 
Aleksio — .Ateikit, Vaikeliai", J. Bertulio 
— ,Iš padangių -tolimųjų". Įrašai užbaigia
mi su J. Naujalio „Linksmą giesmę".

Klausantis šios plokštelės, bus galima 
įsivaizduoti, kiek pasišventimo sudėjo vi
si šio choro dalyviai, įamžindami šį kul
tūrinį įvykį. Garbė jiems visiems, prade
dant žilagalviais veteranais ir baigiant su 
jaunosiomis „Pavasario“ choro mergaitė

mis. Tai buvo tikrai darnus bendravimas 
dviejų generacijų dainininkų, davęs šį 
puikų kultūrinį istorinį paminklą, kurio 
nei laiko rūdys, nei gamtos negandos ne
įstengs sunaikinti.

Baigiant, norisi pridurti, jog jaunasis 
muzikas Aleksandras Stankevičius - Stan- 
kė yra Mont-realy gimęs, žymaus knygų 
-leidėjo Aloyzo Stankevičiaus sūnus. Iš jo 
galima tikėtis daug didžių dalykų. Tenka 
su malonumu pabrėžti, kad šis jo naujai 
sudarytasis Choras jau spėjo puikiai ates
tuotis, laimėdamas etninių chorų dainavi
mo čempionatą — Kvebeke. Dabar laukia
ma visos Kanados chorinio dainavimo 
rungtynių resul'tato, į kurias šis Choras, 
kai po Kvebeko čempionas — taipgi įsi
jungė.

Visa tai rodo jaunojo muziko Aleksand
ro Stankevičiaus nepaprastą dinamizmą, 
kūrybingumą ir didį entuziazmą lietuviš
kajai muzikai bei -kutūrai.

Telieka tik jaunajam muzikui, kuris, 
tarp kitko, yra žymiojo Montrealio Lietu
vių vyrų ak-teto vadovas palinkėti — pir
myn į plačiasias meno erdves, — pirmyn 
į Parnasą!

D.N. Baltrukonis

PERSPEKTYVOS NR. 22
Lietuvos pogrindžio leidinys Perspekty

vos, Nr. 22, skirtas Vytauto Skuodžio, Gin
tauto Iešmanto ir Povilo Pečeliūno (teismo 
procesui, bus perspausdintas ir išleistas 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Lietuvos 
pogrindžio spaudos serijoje.

Norintieji jau dabar gauti Perspektyvų 
numerį gali jį užsisakyti iš Lietuvių In
formacijos Centro. Tada iš karto bus pa
darytos kopijos, ir po vieną egz. (bus pa
siųsta prašantiems.

Šis numeris turi 141 psl. Prašome 5 
dol. -aukos padengti vis tebekylančioms 
pašto Ir spausdinimo išlaidoms.
Šiame numeryje: Leidėjų žodis, teismo 
procesas, kaltinamoji išvada, teisiamųjų 
apklausa, liudytojų apklausa, daiktiniai 
įrodymai, prokuroro kalba, gynybos kal
bos, ipask-utinis žodis, nuosprendis, priedai. 
' Perspektyvų N-r. 22 bus išleistas knygu
tės formoje .

Užsakymus siųsti šiuo adresu: Lithua
nian Information Centre, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207, U..S.A.

SENIAI
Rytmečio rūkas tingus 
lėtai vynioja savo skraistę, 
išplaukia bokštai (pilies 
tarp 'Vilnelės ir "Neries, 
varpo dūžiai katedros senos 
ir vėl pradžia naujos dienos.

Miegas sklaidos (pamažu, (pabundu; 
ryto saulė smalsi dairos languosna, 
žvirbliai čirškia, (riejasi gluosniuos, 
gatvėj girdėti lietuviška šneka, 
tai Rusiai, širdžiai artima.

Deja, tai buvo jau seniai, 
taip negrįžtamai seniai 

svetima kalba ir papročiai (kiti, 
tik -prisiminimai likę dar seni, 
ir apie tėviškę sapnai, 
ramunių pievos ir /balti beržai.

V. Jotvingis

RELIGINĖS LITERATŪROS PREMIJA
Ateitininkų -Federacijos lietuvių religinės 

literatūros premija už 1981 ir 1982 metais 
pasirodžius iį geriausią religinio — pobū
džio veikalą bus paskirta 1983 -metų pra
džioje.

Premijos mecenatas — kun. dr. Juozas 
Prunskis. Jos dydis — 2,000 dolerių.

Ateitininkų Federacijos valdybos kvie
timu, premijai paskirti komisijon sutiko 
įeiti Washingtono apylinkės ateitininkai: 
kum dr. Tomas Žiūraitis, O.P., Virginija 
Gurecki-enė, Kęstutis čižiūnas, Aleksand
ras Radžius ir Antanas Vaičiulaitis.

Religinio turinio veikalų leidėja arba 
■autoriai premijai rekomenduotinų knygų 
po vieną egzempliorių prašomi atsiųsti 
premijos komisijai iki 1983 m. sausio 15 
dienos, Ant. Vaičiulaičio adresu: 9307 
Chanute Drive, Bethesda, Md. 20014.

Federacijos valdyba

STOVYKLAVIETĖ V-JAM PLJ 
KONGRESUI

Penktojo Lietuvių Jaunimo Kongreso 
(V PLJK) stovykla įvyks 198'3 m. liepos 
4-10 d. Oberlin College, apie 50 mylių nuo 
Clevela-ndo, Ohio. Rengėjai mano kad da
lyvaus apie-600 lietuvių jaunimo iš 12 kra'š 
tų. Stovyklos Techninės Ruošos Komisijai 
ir Stovyklos Programos Komisijai su-tiko 
vadovauti Rusnė Kasiputienė ir Birutė 
Bublienė.

V PLJK Studijų Dienos, kaip jau pra
nešta, įvyks 1983 m. liepos 11-21 d. Trent 
University įprie Toronto. Numatyta kad 
dalyvaus 120 atstovų iš 12 kraštų. Be at
stovų dalyvaus stebėtojų grupė: V PLJK 
Ruošos Komitetas, Studijų Dienų Techni
nės Ruošos Komisija, PLIS valdyba, bei 
kiti. Tad, Studijų Dienose iš viso dalyvaus 
apie 200 asmenų.

Akademinės Programos Komisijos, 
Kongreso Vadovas jau beveik paruoštas. 
Šis sąsiuvinys bus pagrindiniai naudoja
mas paruošti V PLJK atstovus Studijų 
Dienoms. Bet, Programos Komisija -tikisi 
kad su Vadovu visas jaunimas galės na
grinėti V. PLJK temas, ir tai galės atrasti 
naujų idėjų kaip pravesti savo krašto ei
namuosius projektus.

Kongresui artėjant. Ruošos Komitetas 
siunčia atstovus į kitus kraštus pradėti 
paruošti atvyk-tančius dalyvius. Laima 
Beržinytė keliavo -į Australiją; Violeta 
Abariūtė į Angliją, Vokietiją, ir Prancū
ziją; Arvydas Žygas į Braziliją ir Venecu- 
elą; ir Zita Barsėnaitė "į Vakarų Kanadą. 
Neužilgo matysime marškinius (T-shirts) 

su užrašu „Keliaujame į V Kongresą“, šie 
marškiniai jau platinami Australijoje ir 
Pietų Amerikoje, o netrukus -pasirodys 
Kanadoje, JAV, ir Europoje.

P. IR -Ž. KLIMAI LANKĖ JAV
Petras ir Žibutė Klimai, gyv. Paryžiu

je, keletą savaičių viešėjo Amerikoje, lan
kydami draugus Ir savo gimines.

Ž. Dobaitė - Klimienė prieš ištekėdama 
gyveno Čikagoje ir aktyviai reiškėsi lietu
vių veikloje.

MIRĖ O. GREIMIENĖ
Rugpjūčio 22 d. Paryžiuje staiga mirė 

Ona Bagdonaitė - Greimienė, prof. dr. Al
girdo Greimo žmona. Velionė buvo 65 m. 
amžiaus.

Su lietutiiais

LIETUVAITĖ — TELEVIZIJOS 
REŽISORĖ

Kanados .televizijoje, Vankuveryje, dir
ba lietuvaitė Nijolė Kuzmickaitė. Gimusi 
Kanadoje, ji baigė Toronto universitetą ir 
1973—74 m. studijavo filmų ir televizijos 
programų paruošimą Yorko universitete.

Dirbdama šioje srityje ilgesnį laiką, N. 
Kuzmickaitė pasiekė .gražaus specialistų 
ir visuomenės (įvertinimo. Ji laimėjo ACT 
RA draugijos žymenį Už geriausią progra
mą vaikams „Swichback“, rodomą CBC 
televizijoje. Visuomenė, išreikšdama savo 
pasitenkinimą jos darbu, rašo jai kas sa
vaitę apie 1000 laiškų.

LIET. FRONTO BIČIULIŲ STOVYKLA
Tradicinė Liet. Fronto Bičiulių stovyk

la įvyko liepos 25—31 dd. Dainavoje, JAV, 
kur kartu buvo paminėtos šių metų sukak
tys. Tarp įvairių paskaitų ir diskusijų bu
vo aptarti ir VLIKo — PLB santykiai. 
Dr. K. Ambrozaitis pareiškė viltį, kad nau 
jos darnos gali atnešti numatytoji VLIKo 
ir PLB konferencija.

BUS IŠLEISTA „AUSZRA“
Dr. Jono Basanavičiaus prieS 100 metų 

redaguotas laikraštis Auszra bus persipaus 
dintas ir išleistas ateinančiais metais Ame 
riko j e.

PLB Kultūros Tarybos pirmininkė Ing
rida Bublienė pranešė, kad Taryba šiuo 
reikalu jau buvo susirūpinusi prieš porą 
metu, tik nenorėjo iš anksto garsinta. 
Prieš porą metų ji užsakė ir palydimuo
sius straipsnius. Literatūros istorikas dr. 
Vincas Maciūnas parašys apie „Aušros“ li
teratūrinę vertę, kalbininkas Petras Joni
kas — apie „Aušros“ įnašą į lietuvių kal
bą, istorikas Vincas Trumpa apžvelgs 
„Aušros“ istorinę pusę.

Lėšas šiam visam projektui skiria Lie
tuvių Fondas.

„Aušros“ pilnas komplektas bus išleis
tas faksimiliniu būdu, tad ir senovine ra
šyba. Džiugiu, kad tas bus padaryta 1983 
mietais, kai bus minima to laikraščio pa
sirodymo 100 metų sukaktis.

MIRĖ VIENUOLĖ
Sesuo Tarcizija Bigelaitė, sulaukusi 80 

metų, mirė Romoje, Palaidota rugpjūčio 
4. Buvo kilusi iš Pajevonio parapijos, Vil
kaviškio vyskupijos. Jaunystėje išvyko 'į 
Italiją ir įstojo į švenčiausios Trejybės 
seserų vienuolyją.

TORONTO (LIETUVIŲ NAMŲ 
SUKAKTIS

Lietuvių namai Toronte šiemet švenčia 
30 metų veiklos sukaktį, kuri bus minima 
rudenį. Tai progai pakviesta sol. Dana 
Stankaitytė iš Chicagos ir muz. D. Vis- 
.kontienės vadovaujamas Toronto dainų 
vienetas „Volungės“.

MIRĖ J. LAPINSKAS
Bostone, JAV, liepos 26 rastas negyvas 

lovoje Juozas Lapinskas. Buvo miręs Prieš 
kelias dienas.

Velionis buvo 79 metų, gimęs Worcester, 
Mass., prieš I-mąjį pasaulinį karą parvež
tas į Lietuvą. Mokėsi Prienų Žiburio gim
nazijoje ir Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Baigė .teisę, dirbo apeliacinių rū
mų sekretoriate.

Karo metu pasitraukęs į Vakarus, apsi
gyveno Bostone, JAV. Šalia uždarbinio 
darbo, rinko istorinius dokumentus. Buvo 
gero būdo, ramus, giliai religingas. Buvo 
invalidas ir dėl to daug kentėjo. Palaido
tas Worcestery jo giminaičių.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 77

Vienas anglas keistuolis nunešė į banką 
1000 svarų po 1 svarą banknotais ir papra
šė, kad kasininkas sudėtų tuos pinigus į 
dešimt vokelių taip, jog paprašius bet ku
rtą pinigų sumą, nereikėtų tų užklijuotų 
vokelių atplėšti, o tik paduoti vieną ar ke
lis vokelius.

Kaip "kasininkas išskirstė tuos pinigus 
vokeliuose?

Atsakymas Nr. 76
Moteris turėjo 99 lt. 98 et. Prapirko 49 

lt. 99 et.

Sovietų pilietis ipo mirties atsiduria sie
lų paskirstymo vietoj, kažkur netoli skais
tyklos. Ten jį ir klausia.

— Kur nori eiti: ar į komunistinį rojų, 
ar į kapitalistinį pragarą?

— Žinoma, į kapitalistinį pragarą! — 
tvirtai atsako Ivanas.

O ten, broleli, pristato jį vandeni; per 
dieną pumpuoti!

Pagaliau prašosi jis perkelti į komunis
tinį rojų.

Leidimas duotas — Ivanas pumpuoja 
vandenį komunistiniam rojuj. Prie siur- 
"bliosusitinka draugą Staliną.

— Tai ką, — sako Stalinas, čia geriau?
— Aišku! Ir ten ir čia reikia aštuonlas 

valandas dirbti. Tik čia per dieną keli po
litiniai mitingai būna, Ir tuo laiku gerai 
išsimiegu, o, be to, labai dažnai čia ir 
siurbliai genda...

2
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

LITO 60-TIES METŲ SUKAKTIS
Žmogus stebukladaris. Tiesa, jis dar ne

sugebėjo iš vandens padaryti vyno, bet 'iš 
paprastos bulvelės išspaustu tokio skanu
mėlio, kad, apie jį tik pagalvojus, sąnariai 
pradeda stingti, tai jo jau senas išradimas. 
Ir visgi tai nėra jo vienintelis ir didžiau
sias stebuklas.

(Žmogaus visų išradimų ir stebuklų di
džiausias įvyko itada, kada jis, paėmęs 
žirkles ir iš paprasto popierio lapo iškirpo 
palyginamai mažą pailgą keturkampį ant 
jo užrašė 2, 10, 100... pridėdamas savo pa
rašą. Tai padaręs, viešai paskelbė — kiek
vienam, kuris mėgins tokius popierėlius 
karpyti ir platinti, bus nukirsta galva.

Toks popierėlis buvo vėliau pavadintas 
pinigu. Visi jo norėjo, visi jo troško, dėl 
jo vyko žmogžudystės ir net karai, šiuo 
popierėliu buvo vertinami visi pasaulio 
daiktai ir dažnai net pats žmogus. Jeigu 
tų popierėlių neturi, lai tu, žmogau, esi 
kvailas, paleistuvis, nieko vertas.

Imkimės tad greičiau žirklių. popie
riaus, pradėkime pasirašinėti, užrašinėti 
po 10,p o 100... o kad ne tai ir po 1000, pla 
.tinti ir būsime visi turtingi. Oi ne! O iš 
kur ateis ir kaip atsiras ta galia ar teisė 
kapoti galvas itiems, kurie mėgins popie
riukus padirbinėti? Teks popieriukas juk, 
kad ir su gražiausiu parašu, bus be „ma
tės“. Jis ir liks popieriuku. Tą „rnacę* ar 
galę Afrikos džiunglėse dažnai ir lengvai 
įsigija tautelių karaliukai, .bet civilizuo
tuose kraštuose labai sudėtingu būdu su
darytos atskirų valstybių valdžios.

Baigiant vystomą mintį, štai kas yra 
svarbu pabrėžti — Pinigo vertę sudaro 
ne tas, kas matoma, bet tik tas, kas nema
toma. Pinigo (banknoto) popierių atvaiz
das, kad ir gražiausias, yra .tik matomas 
bevertis daiktas; Jo nematomą bet jaučia 
mą vertę sudaro valdžios nematoma „ma
ce“ ar galia. Deja, kaip valdžios „macė,‘, 
taip ir pinigo vertė yra kintanti, nepatvari.

Nepriklausomos 'Lietuvos piniginis vie
netas, visi dar prisimename, buvo litas..

Pirmieji banknotai buvo atspausdinti 
Berlyne 1922 m. rugsėjo mėn. Tai buvo, 
taip vadinami laikinieji banknotai. Kiek 
vėliau, tų pačių metų lapkričio mėn. bu
vo spausdinami nuolatiniai banknotai Pra 
goję.

Anuo metu iki 1925 metų apyvartoje 
tebuvo tik popieriniai pinigai — tiek cen
tai, tiek CSta'i. šimtas centų sudarė veną 
litą. Gentinių banknotų buvo šešios rūšys 
nuo 1 iki 50, o litinių banknotų pradžioje 
irgi 'šešios rūšys nuo 1 iki 100. Kiek vėliau, 
1925 metais atsirado dar dvi rūšys, po 
100 ir 500 litų, kurie buvo spausdinami 
D. Britanijoj.

Per pradinius tils metus nuo banknotų 
įvedimo, bet kokių metalinių monetų Ne
priklausomoje Lietuvoje nebuvo. Pirmo
sios metalinės monetos pasirodė apyvarto
je 1925 metų pabaigoje. Jos buvo kalamos 
D. Britanijoje. 1, 5, 20 ir 50 centų buvo 
kalamos iš vario Ir aliuminijaus mišinio, 
o 1, 2 ir 5 litų iš sidabro ir vario mišinio. 
Nuo 1936 metų visos monetos buvo kala
mos Kaune.

Pirmieji lito banknotai pasirodė apyvar 
toje 1922 m. spalių mėn. Tuomet jų buvo 
viso virš 30 milijonų litų apyvartoje. Lai
kui bėgant, banknotų apyvartos suma pa
gal reikalą keitėsi. Pavyzdžiui, 1939 m. Ši 
suma siekė 166 milijonus.
Vėliau pamažu vėl krito.

Lito vertė buvo pagrįsta auksu. Vienas 
litas buvo lygus 0.150462 gr. gryno aukso 
vertei. Praktiškai 10 litų buvo lygūs vie
nam JAV doleriui. Lito vertei pilnai pa
teisinti buvo laikomi labai aukšti aukso ir 
svetimų valiutų rezervai. Pav. 1929 ir 
1930 metais aukso rezervai buvo didesni 
negu visa banknotų apyvarta. Tai labai 
reti atsitikimai XX amžiaus pasaulio bank 
notų padengimo istorijoje.

1931—33 metais pasaulio finansinėje sis
temoje pradėjo ryškėti pavojingi sutriki
mai — pirmiausia susvyravo svaro, vė
liau dolerio vertė. Pasekmėje, nors litas 
ir išsilaikė savo aukso vertėje, bet dole
rio vertei kritus doleris nebebuvo lygus 
1'0-čiai litų, kaip pradžioje, o tik 6 litams.

Litams spausdinti, leisti juos apyvarton, 
palaikyti- jų vertei, aukso rezervams kont
roliuoti 1922 m. rugpjūčio mėn. 22 d. buvo 
įsteigtas Lietuvos Bankas. Pagal 1920 m. 
lįvykusios tarptautinės finansinės konferen 
cijos nuosprendi, Lietuvos Bankas nebuvo 
valdžios įstaiga, bet akcinė bendrovė tie
sioginiai nepriklausoma nuo valdžios įta
kos-.

Lietuvos Bankas buvo savaranki įstaiga, 
kurios valdyba iš 4 asmenų ir taryba iŠ 
6 asmenų buvo renkamos akcininkų susi
rinkimo. Valdyba ir taryba drauge suda
rė Lietuvos Banko generalinę Tarybą. Tik 
Lietuvos Banko valdytojas buvo Lietuvos 
Respublikos Prezidento skiriamas atskirai. 
Pirmuoju Lietuvos Banko valdytoju buvo 
prof. V. Jurgutis, vėliau V. Stašinskas, J. 
Tūbelis ir J. Paknys.

Tris ketvirčius visų akcijų valdė pats 
Lietuvos Bankas, likusias turėjo kiti pri
vatūs Bankai arba didesnės bendrovės,

I

Tokia buvo, trumpai suglaudus, Lietu
vos Bankui vadovaujanti administracija.

• ••
Lietuvos Banko uždaviniai ir jiems at

siekti darbai buvo sunkūs. Svarbiausias 
uždavinys, žinoma, 'buvo išlaikyti lito ver
tės pastovumą. Naujoje tik po kelių šimtų 
metų besikuriančioje valstybėlėje jokiems 
daviniams nesant ar valstybės ūkis kles
tės, ar stagnuos, ar nyks, savo valiutos 
įvedimas buvo savos rūšies berniškas ryž
tas.

Supraskime, kad lito, kaip ir bet kurios 
valstybės pinigo vertė, mažiausiai priklau 
so nuo valdžios įsakymo, kad 10 litų lygus 
vienam doleriui. Bet kurios valiutos vertė
je atsispindi ne tik visas krašto ūkiško pa
jėgumo sudėtingumas, bet irgi politinis 
krašto pastovumas, irgi kiek užsienio vals 
tybės turėjo pasitikėjimo Lietuvai.

Lietuvos Banko valdybai nebuvo leng
vas uždavinys apsispręsti kuria kryptimi 
paleisti 150 mil. litų apyvarton, kad krašto 
ūkis tinkamai vystytųsi, kad krašto gami
niai rastų pardavimo rinkas užsienyje, o 
iš ten už „parduotos prekes riedėtų auks
as į Lietuvos Banko aukso rezervų rūsius. 
Reikalinga buvo irgi budri nuolatinė prie
žiūra, kad aukso rūsiai būtų visuomet pil
ni ir saugūs.

Anksčiau jau minėjome, kad Lietuvos 
Banko aukso rezervų rūsiai buvo dažno
kai pilnesnį, negu kad lito vertės pastovu
mui tai buvo reikalinga. 1929 ir 1930 me
tais litas buvo padengtas auksu virš 100%. 
Tas reiškia litas buvo daugiau negu auk
sinis.

Kaip ir daugumoje kitų kraštų Lietu
voje kada valdžia nesurinkdavo pakanka
mai mokesčių savoms išlaidoms padengti, 
stipriai gundė Lietuvos Banką duoti val
džiai paskolą deficitui apmokėti. Lietuvių 
Banko valdyba žinojo koks pavojingas ir 
slidus kelias tai būtų buvęs — už tokią 
paskolą auksas 'į rūsius nebūtų atriedė
jęs, o pačios paskolos atmokėjimas irgi 
būtų virtęs tik tuščiais pažadais.

Užsienio bankai, kurie nuėjo takais ke
liais, greit atsidūrė neišbrendamuose sun
kumuose ir braidžioja po šiai dienai.

šie užsienio bankų sutrikimai negalėjo 
nepaliesti ingi Lietuvos Banką, nes be auk 
so Lietuvos Bankas laikė pakankamas ir
gi tų svetimų valiutų sumas, ypač tų vals
tybių, su kuriomis Lietuva turėjo didesnę 
prekybą, būtent Vokietija, D. Britanija ir 
dalimi Amerika.

Užsienio bankų krizė tarptautiniu mas
tų prasidėjo maždaug 1931 m. Tų metų ru
denį krito D. Britanijos svaro vertė. Lie
tuvos Bankas dėl to turėjo virš 4 mil. li
tų nuostolio. 1933 m. krito vertė JAV do
lerio. Čia irgi turėta kiek nuostolio, be,t 
galutinėje išdavoje lito vertė lyginant su 
kritusiu doleriu pakilo, nes lito aukso ver
tė liko tokia pati.

štai keli bet mums lietuviams labai pa
garbūs pavyzdžiai — didieji pasaulio ban
kai pradėjo griūti, jų valiutos buvo nu
vertintos, bet mažo krašto mažas Lietuvos 
Bankas nesudrebėjo ir litas liko tvirtas 
kaip uola. Tai gražus ir garbingas lapas 
Nepriklausomos Lietuvos ūkio istorijoje..

**•
Bet... antroje 30-tų metų pusėje pasau

lio giedras dangus pradėjo niauktis. Hit
leris pradėjo rytų Europos pavergimą 
— Čekoslovakijos, Austrijos, Klaipėdos 
kraštą. Lenkija įteikė Lietuvai ultimatu
mą; Sovietai įvedė savo kariškas įgulas 
į Lietuvą ir kitus Baltijos kraštus; netru
kus Stalinas užmetė savotišką kilpą ant 
Lietuvos Nepriklausomybės, truputį pa
tempęs, pasmaugė Lietuvos Banką ir litą. 
1941 metų kovo 25 d. litas nustojo veikęs.

Prieš tai Lietuvos Bankui kažkaip lai
mingai pavyko išvežti visus aukso rezervus 
į D. Britaniją, JAV, Švediją ir Prancūziją.

Nuo anų minimų laikų pasaulis dažnai 
trankosi perkūnais ir vis negali surasti 
sau ramios vietos.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

IRENOS SKUODIENĖS LAIŠKAS
įSov. Sąjungoje kalinamo docento Vy

tauto Skuodžio žmonos Irenos laiškas yna 
nui.adresuotas Amerikos prez. Reaganui. 
Irena Skuodienė praneša, kad nuo to lai
ko, kai maždaug priėš dvejus metus jos 
vyras buvo įkalintas už dalyvavimą lietu
vių tautiniame ir demokratiniame sąjūdy
je, visa Šeima įvairiai varginama, ribo
jamos jos teisės. Pasiremdama galiojan
čiais Jungtinių tautų žmogaus teisių nuo
statais, Skuodienė prašo Amerikos prezi
dentą suteikti jos šeimai, įskaitant ir jos 
motiną Sofiją Šarkūnienę, teisinę diplo
matinę globą ir prieglobstį vyro gimtinėje.

Kaip žinoma, doc. Vytautas Skuodis yra 
gimęs JAV-jose. Žiniomis iš Amerikos, Irę 
■nos Skuodienės laiškas dabar yra verčia
mas į anglų kalbą ir netrukus bus įteiktas 
adresatui — JAV prez. Reaganui.

M. van den Heuvel

Vieniša Lietuvos kataliku 
bažnyčios kova

(Pabaiga)
Žmogaus teisės

1976 m. lapkričio mėn. Vilniuje, taip 
pat kaip ir 'Maskvoje ir keliuose kituose 
Sovietų miestuose, susikūrė Helsinkio gru
pė. Te (j i grupė pasistatė sau tikslą kontro
liuoti Helsinkio baigiamojo akto nuostatų 
vykdymą Lietuvoje. Tos grupės vadovas 
Viktoras Petkus buvo suimtas 1977 m. rug 
pjūčio mėn. ir už metų laiko nuteistas už 
„an.tisovletinę veiklą“ trejiems metams 
kalėjimo, septyneriems metams darbo sto
vyklos (griežto režimo) ir penkerlems me
tams ištrėmimo. Kitus grupės narius iš
tiko panašus likimas. Be to, 1978 m. lapk
ričio mėn. buvo (įsteigtas Katalikų Komi
tetas Tikinčiųjų Teisėms ginti, kuris dau
gybėje dokuimentų protestavo priėš katali 
kų aktyvistų suėmimus, tikinčiųjų diskil- 
miniciją, religinių knygų spausdinimo su
varžymo ir prieš kitus neteisėtus valdžios 
veiksmus.

Per visus tuos metus KGB, nepaisant 
pakartotinų kratų, suėmimų, nuteisimų ir 
uždarymų į psichiatrines ligonines, nepa
jėgė nutraukti „Kronikos“ leidimą. Vis iš 
naujo nauji žmonės užpildo atsirandan
čias spragas, o savilaidos leidinių skaičius 
eina vis didyn. Kaip aštriai varoma toji 
kova, paaiškėjo vėl 1981 m. lapkričio 24 
d. Tą dieną Vilniuje pravažiavęs sunkveži
mis suvažinėjo lietuvių kunigą Bronių 
Laurinavičių, kuris greit po to mirė nuo 
gautų sužeidimų. Greit po tos nelaimės 
šoferis pareiškė matęs kai© pora vyrų 
tempė kunigą po jo sunkvežimiu. Tatai 
patvirtino kiti akyvaizdiniai liudininkai. 
Vėliau šoferis — KGB spaudžiamas — at
sisakė nuo savo parodymų. Policija paro
dė maža susidomėjimo kitų liudininkų pa
reiškimais.

Nebe pirmą kartą Lietuvos kunigas žū
na įtartinomis aplinkybėmis. 1981 m. rug
pjūčio 8 d. Pamūšio klebonas Leonas Ma
žeika su savo šeimininke buvo dviejų ne
žinomų nusikaltėlių mirtinai subadyti pei
liais klebonijoje. 1980 m. — taip pat savo 
klebonijoje — buvo nužudytas klebonas 
Leonas Šapoka.

Laurinavičius buvo katalikų kunigas, 
kuris jau nuo šešiasddžimtųjų metų akty
viai veikė kovoje dėl žmogaus teisių. Lie
tuvos Helsinkio grupės narys, jis pasirašė 
daugybę peticijų valdžiai prieš valstybės 
kišimąsi į bažnytinius .reikalus. Kai© Adu 
tiškio klebonas ragino jaunimą dalyvauti 
parapijos gyvenime, jis kaltino auklėtojus 
ir mokytojus už tai, kad jie nuodija gyve
nimą religingiems vaikams. Trys dienos 
prieš kunigo žuvimą partijos laikraštis 
„Tiesa“ įpuolė jį už blogą įtaką jaunimui.

Su Mažeika ir Šapclka reikalas buvo ki
toks. Per ilgus metus jie priklausė kuni
gų grupei, artimai bendradarbiavusių su 
valdžia. Tur būt jie taip pat teikė saugu
mui žinių -apie kitus dvasiškius ir apie 
bažnytinius reikalus. Atrodo, lyg tie du ku 
nigai priėš pat žuvimą bandė nutraukti 
savo ryšius su KGB. Tris mėnesius prieš 
Mažeikos nužudymą jis pasirašė peticiją, 
reikalaujančią baigti su valdžios kišimusi 
į Kauno seminarijos reikalus. Tad Mažei
kos ir Šapokos nužudymas būtų perspėji
mas Iš KGB pusės kitiems „naudingiems“ 
lietuvių kunigams neatsisakinėti prieš lai
ką nuo .bendradarbiavimo“.

Tai dar nereiškia kad tie nužudymai 
tiesiog buvo įvykdyti saugumo. Bet atro
do patikima, Ikad toji žinyba tuo ar kitu 
būdu prie jų prisidėjo. Mažiausia ką gali
ma pasakyti — kad komunistinė valdžia 
savo varomu švietimu ir ateistinėmis pub 
likacijom'is sudaro atmosferą, kuri suke
lia nusikalstamumą. Pasakojimai spaudo
je, kad bažnyčios esančios turtingos ir 
lengvos bausmės — jei iš viso baudžiama 
— už bažnyčių apiplėšimus dr pan., dar 
labiau tam paragina.

Lietuvos katalikų bendruomenės reakci
nis į trijų (kunigų žuvimą buvo aštrios, o 
savilaidinė spauda apkaltino valdžią .bend 
rininkavimu, tose nužudymuose. Vis dėlto 
neigdamas atgarsis Vakaruose paragino 
Lietuvos valdžią aktyvesniam veikimui. 
1981 m. rugpjūčio 15 d. „Tiesa“ pranešė, 
kad Šapokos žudikai yra suimti. Tarp ki
ta ko, tai buvo pirmą kartą kai oficialioji 
spauda pranešė apie tą nužudymą. 1981 
m. gruodžio mėn. trys kaltininkai buvo 
teisiami. Jonas Sabaliauskas, 26-rių me
tų žudikas, buvo nuteistas mirti; o du jo 
bendrai — po .penkiolika metų.

Sutarimas
Reguliarus „Kronikos“ pasirodymas be 

abejo sukėlė pasikeitimų Lietuvos Katali
kų Bažnyčios labui. Paslkutiniais metais 
kunigai rodo didesnę vienybę ateistinės 
valdžios atžvilgiu, ir katalikų pasaulie
čiai vis daugiau priešinasi. Jie vlešiau 
reiškiasi už savo tikybą, kad Ir turėdami 
už tai rizikuoti. Lietuvos katalikai pasiju
to pastiprinti išrinkus (kardinolą Voitylą 
popiežiumi, kadangi tas pažįsta „realų so
cializmą“ iš nuosavos patirties ir nesiduos 
Maskvos apgaunamas. Be to, lietuvių dau 
guma jaučia , kad kova už jų tikybą di
deliu mąstu yra susieta su jų kova dėl jų 
tautinės vienybės. Už tą tikslą jie pasiry
žę dideliems pasiaukojimams.

Iš olandų kalbos vertė I. Kaplanas

Skaitytojų laiškai
POPIEŽIAUS PUSRYČIAI

Na tai gavau per galvą, ne su lazda, bet 
su kūju. Slapukas „Skaitytojas“ (E:L. nr. 
36) mane apkaltino, rašant netiesą, re
miantis „(kaž kokiais plepalais ar net gal 
sapnais“, išreiškiant „viešą nepagarbą po
piežiui ir gal nesąmoningai jį apšmeižda- 
mas“.

Kuo aš nusikaltau „Skaitytojui“, kad už 
sitamaiučiau tokį žiaurų pasmerkimą? Na
gi rašiau, kad popiežius pusryčiams išge
ria stiklą alaus, valgydamas lenkišką deš
rą. Tai ir yra mano nusikaltimas, tik ne
žinau ar už tai, kad jis išgeria stiklą alaus 
ar už tai, kad valgo lenkišką dešrą.

Kadaise turėjau malonumo svečiuotis 
šv. Kazimiero kolegijoje, Romoje, kur pats 
vyskupas mums servuodavo vyną pusry
čiams. Lenkijoje, kaip Ir Lietuvoje, alus 
buvo populiaresnis už vyną.

Aš neturiu „artimų popiežiaus asmenų“, 
kaip rašo „Skaitytojas“, kurie pusryčiau
tų su popiežium, bet aš ir neginčiju, kad, 
gal būt, popiežius Vatikane valgo papras
tus itališkus pusryčius. Bet jei taip, tai 
kodėl jis po išrinkimo Išsikvietė iš Lenki
jos vienuoles maistui gaminti — itališkam 
maistui!

Grįžkime prie tų neva plepalų. Šv. Tė
vo vizito metu D. Britanijoje vienas te
levizijos komentatorius, kuris visą laiką 
lydėjo popiežių, stebėjosi jo patvarumu, 
energija, ankstyvu atsikėlimu Wą rytą 
popiežius susitiko su lenkais egzilais 7 
■vai. ryto Crystal Palace stadijone), ir pa
stebėjo, kad laimei popiežius turi gerą ape 
litą ir tą rytą pusryčiams valgė lenkišką 
dešrą, nuplaudamas alumi. Milijonai ti
kinčiųjų tai girdėjo ir niekas neprotesta
vo, (kad tas reikštų nepagarbą popiežiui, 
ar jo apžmeižimą. Priešingai, tokie daly
kai dar arčiau suveda popiežių su tikin
čiaisiais ir parodo, kad šis šv. Petro (įpė
dinis yra neįprastai karizmatiškas ir vi
sų labai mylimas asmuo.

M. jBajorinas

PASAKA BE GALO
Yra tokių pasakų. Visą gyvenimą gali 

sekti, bet besekdamas užkilusi už varčios
— ir vėl pasaka iš pradžios.

Taip ir Akmenėje atsitiko. Dar 1975-ųjų 
pavasarį Stoties gatvės ketvirtojo namo 
gyventojai surašė kolektyvinį pareiškimą, 
prašydami sutaisyti ūkinio pastato stogą. 
Laišką namų valdybai namo komendantas 
išsiuntė paštu. Žmonės .akis pražiūrėjo, 
belaukdami remontininkų ar bent pašti
ninko su namų valdybos atsakymu, bet 
veltui.

Lygiai po dviejų metų komendantas 
kiek piktesnį pareiškimą parašė. Šį kartą
— jau pačiam rajono vykdomajam komi
tetui. Vieną dieną kieme pasirodžiusi ko
misija įsitikino, kad ūkiniam pastatui tik
rai reikia naujo stogo. Netrukus pastatas 
pasipuošė nauju stogu, tik per skubėjimą 
meistrai pamiršo j|į apskardinti. Tad ir 
dabar malkinėse vandenėlio netrūksta.

Tarsi pavydėdamas ūkiniam pastatui 
naujos kepurės, visai sūkežo gyvenamojo 
namo stogas. Pradėjo lyti ant galvų ir ant 
baldų, nuo lubų, sienų ėmė byrėti tinkas, 
gerokai apgedo elektros instaliacija. Tad 
vėl namo komendantas rašo namų valdy
bai, ir vėl pareiškimas nuskęsta kaip ak
muo vandenyje.

Baigėsi gyventojų kantrybė. Po metų, 
1976-ųjų birželio 23 dieną, komendantas ir 
šiuo klausimu rašo rajono vykdomajam 
komitetui. Dar po metų — 1977-ųjų liepos 
12-ąją — iš vykdomojo praneša, jog „na
mas įtrauktas į šių metų kapitalinio re
monto titulinius sąrašus ir metų pabaigoje 
bus r radėtas remontuoti“.

Žmonės apsidžiaugė. Tačiau dar beveik 
metai praėjo, o prie namo niekas pidšto 
neprikišo. Pradėjo pūti medinės lubų si
jos. Namas atsidūrė tikrai avarinėje būk
lėje. Gyventojai pasisamdė elektriką in
staliacijai sutvarkyti. Išsekus kantrybei, 
namo komendantas kreipėsi paramos į 
redakciją Vilniuje. Tai buvo 1978 metų 
kovo 27 dieną. Akmenės rajono vykdoma
sis komitetas paaiškino, jog Komunalinio 
ūkio projektavimo instituto Šiaulių filia
las neparuošė projektinės dokumentacijos, 
todėl namo remontas įjungtas į 1978 me
tų planą ir bus užbaigtas ketvirtame.

Pradėjo visi žadėtieji terminai. Niekas 
akių neparodė. Į pakartotiną laišką redak
cijai namo komendantas 1979 metų spalio 
24 dieną gauna tokį atsakymą: „Stoties g. 
2 namą numatoma pradėti remontuoti šių 
metų pabaigoje ir remontą 1980 metų pir
majame ketvirtyje. Komunalinių ūkių 
kombinatas įpareigotas sutaisyti stogą ar
timiausiu metų".

Tačiau niekam ir į galvą neatėjo, kad 
tokios autoritetingos įstaigos, kaip redak
cija ir gyventojus užtikrinęs rajono vyk
domasis komitetas, gali žaisti pažadais. 
Atėjo 1982-ieji. Namo tinkas jau pradėjo 
grasinti gyventojų pakaušiams. Ne per 
seniausiai didžiausias tinko luitas nusirito 
rūsyje ant grindų, žmonių ten nebuvo, tai 
niekam ir nekliuvo. Tačiau pats f aktas by
loja, jog krituliai pro skylėtą stogą jau pa
skutinį dviaukščio namo šturmo etapą pa
siekė. Pavojinga tokiame name gyventi, 
tačiau belieka guostis tuščiais rajono vyk

LIETUVOJE
NAUJAS ENCIKLOPEDIJOS TOMAS
Valstybės spaustuvė Kaune baigė spaus

dinti „Lietuviškosios tarybinės enciklope
dijos“ IX tomą, kuris prasideda žodžiu 
„pintuvės' ir baigiasi — „Samneris" (Jam 
es Sumner, JAV biochemikas), kaip ir 
ankstyvesni tomai, naujasis yra s,u spal
votomis iliustracijomis.

šiame tome 640 psl., tiražas 75 000, kai
na 10,50 rb. Vilnius, 1982 m.

NAUJAS STATYBOS TVARKYTOJAS
Lietuvos valstybinio statybos reikalų 

komiteto pirmininku, vieton išėjusio pen
sijon Aksomito, paskirtas Romualdas Sa
kalauskas.

NUBAUSTA PRIESKONIŲ PARDAVĖJA
Ukmergietė Ona Potapova aprūpindavo 

šeimininkes prieskoniais. Važinėdama su 
krepšiu pilnu vanilinio cukraus, pipirų, 
cinamono bei kitokių prieskonių, ji kelia
vo tarp Kauno ir kitų miestų: Ukmergės, 
Molėtų, Širvintų, Utenos, Rokiškio ir Ku
piškiu. Bet Kupiškyje ji įkliuvo. Mat ten 
dirba „liaudies draugovininkas“, energin
gas sanitarijos — epidemiologijos stoties 
vyr. gydytojas Rimgaudas Markelis. Jis 
Ir pranešė milicijai apie „parazitą“.

Kupiškio rajono liaudies teismas nutei
sė A. Potapovą dvejiems metams lygtinai 
su 5 metų bandomuoju laikotarpiu.

LANKĖSI LIETUVOJE
Šią vasarą Lietuvoje vėl lankėsi dail, V. 

K. Jonynas, nuolat gyvenąs Amerikoje, 
šį kartą jis viešėjo tris mėnesius.

„Vagos“ leidykla, Vilniuje, ruošiasi iš
leisti jo iliustruotus K. Donelaičio .^Me
tus“ ibei J. V. Gėtės „Jaunojo Verterio kan 
čias“.

ANTANUI (BUDRIŪNUI — 80 (VIETŲ
Rugsėjo 20 d. Lietuvoje gyvenančiam 

kompozitoriui ir chorų dirigentui Antanui 
Budriūnui sukako 80 metų.

Gimęs 1902 m. Biržų apskr., A. Budriū- 
nas mokėsi Kauno muzikos mokykloje. Po 
karo likęs Lietuvoje, dirbo konservatori
joje, konsultavo vaikų ir suaugusių cho
rus, rašė spaudoje. Matydamas vaikų chol 
ro repertuaro trūkumą, komp. A. Budriū- 
nas stengėsi jį papildyti, sukurdamas apie 
30 dainų.

Laiškai VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO 
REDAKCIJAI

REIKALINGOS KALVIO RANKOS
Man jau aštuoniasdešimt šešti, šešias

dešimt penkerius metus skambinau kal
vėje kūju. Dirbau Kauno rajono Čekiškės 
kolūkyje kiek leido sveikata, tačiau šį pa
vasarį turėjau .atsitraukti nuo žaizdro. 
Palikau kalvę, o neramu — juk jaunimas 
į 'kalvio specialybę neretai ranka numoja. 
Aš tai supratau dar seniai. Todėl ir pasi
stengiau išmokyti kalvystės paslapčių 
bent šešiolika prie žaizdro pristojusių vy
rų. Gaila, daugelis jų Irgi jau pensininkai.

O kaip reikalingas ūkyje nagingas kal
vis! Dabar man liūdna klausytis, kad 
trūksta žmonių, kurie mokėtų pakaustyti 
arklį, pataisyti rato stebulę. Arklys kai
me dar reikalingas. Reikės jo Ir ateityje. 
Tad reikia kaimui jaunų kalvių — ir ne 
vien arkliui pakaustyti. Tebedega kalvė
se žaizdrai ir tam, kad judėtų galingos 
šiuolaikinės mašinos.

A. Radzevičius

LIAUDIES DEPUTATŲ TARYBA 
GAMINS AUTUS

Ne visuomet kaimo žmogus turi laiko 
nuvažiuoti į miestą apsipirkti, o kaimo 
parduotuvėse kai kurių reikalingų daiktų 
nebūna.

Trūksta autų, žieminių batų. Ypač mo
terims ir didesnių išmierų.

A. Stančikienė 
Ukmergėsrajonas
Laiško autorei atsako Lietkoopsąjungos 
valdybos pirmininko pavaduotojas P. Ši
mą nskas;

„Pranešame, kad Lietkoopsąjungos sis
temos 1982 m. paraiška moteriškai šiltai 
avalynei dėl resursų stokos pilnai nepa
tenkinta, todėl organizuoti nepertraukia
mą prekybą visų dydžių šilta moteriška 
avalynė nėra (galimybės.

Kas liečia audinį autams, pranešame, 
kad respublikos direktyvinių organizacijų 
nurodymu 1981 metais pradėtas kai kurių 
padidintą paklausą turinčių prekių racio- 
navimas, prie kurių priklauso Ir medvil- 
niai audiniai, šių prekių pardavimo tvar
ką nustato rajono Liaudies deputatų tary
bos vykdomasis komitetas. Medvilninių 
audinių asortimentą vartotojų kooperaci
jos organizacijoms nustato Lietuvos TSR 
prekybas ministerija sutinkamai su res
publikai skirtais resursais. Lietkoopsąjun
gos valdyba numato š.m. ketvirtame ket
virtyje savo pramonės kombinate organi
zuoti autų gamybą iš medvilninių atraižų.

domojo komiteto patiešijimais.
Negi nebūna galo šitokioms pasakoms 

be galo?
Algis Akmenis

Akmenės rajonas („šluota“)

3
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Kronika
EUROPOS LIETUVIŲ 

KALENDORIUS 1982 M.
X.16. Boitono lietuvių Šokiai, 20 vai.

Boitono ukrainiečių klube, DB.
X. 23 DBLJS Nepaprastas Suvažiavimas, 

PLJK atstovų rinkimai, 14.30 vai.
Lietuvių Namuose, londone, DB.

XI. 6-7. LKD Suvažiavimas, Huettenfeid, 
Vokietija.

XI. 6-7 VLB Darbuotojų Suvažiavimas, 
Huettenfeid, Vokietija.

X.4. 5. LKI Metinis Suvažiavimas, 
Huettenfeid, Vokietija.

Londonas
PAMINĖTA UPA [SUKAKTIS

Rugsėjo 26 d. keli tūkstančiai ukrainie
čių Ir kitų pavergtųjų kraštų išeivių su
sirinko 'Londono Trafalgar aikštėje (pami
nėti ukrainiečių laisvės armijos (UPA) 
40 metų įkūrimo sukaktį. UPA buvo suor
ganizuota 1942 m. spalio mėn. ir kovojo 
ilgą laiką piles vokiečius ir ypač sovietus.

Minėjimas prasidėjo 11 vai. ukrainiečių 
kunigų laikomomis pamaldomis. Po jų 
buvo perskaitytas vyriausiojo patriar
cho laiškas. Ilgesnį žodį ukrainie- 
tiškai tarė 30 metų Sibiro stovyklo
se išbuvęs Sviatoslav Karansky, ku
ris veikė ukrainiečių nacionalistų organi
zacijoj OUN ir kovojo generolo Romano 
Šukevič-Taras Čuprynkos armijos eilėse.

Toliau kalbėjo AntlboHševikinio bloko 
kraštų ir atitinkamų britų organizacijų 
atstovai. Lietuvių vardu sveikino arch. 
K. Tamošiūnas. Beveik tris valandas tęsė
si kalbos ir sveikinimai, tarpais paįvairi
nant ukrainiečių dainom, tautiniais šo
kiais ir orkestru. Įspūdingas kalbas pasa
kė Kanados ir D. (Britanijos ukrainiečių 
jaunimo organzacijų atstovai ir baigiant 
perskaityta paminėjimo rezoliucija.

Po to, ilga eisena, visi dalyviai su vė
liavom ir plakatais nužygiavo prie Žuvu
siųjų paminklo ir padėjo vainiką. Trum
pa kalba ir ukrainiečių himnu buvo už
baigta oficialioji dalis, po jos (įvyko kon
certas Hammersmitho salėje.

Dalyvavusios demonstracijoje Glouces- 
terio lietuvaitės, apsirengusios tautiniais 
rūbai, lydėjo mūsų trispalvę.

Coventry
MIRĖ IG. TAMAŠAUSKAS

Rugsėjo pabaigoje atostogaudamas Is
panijoje mirė Coventrio gyventojas Ignas 
Tamašauskas. Velionis buvo 73 m. am
žiaus.

Manchesteris
KLUBO NARIŲ BALIUS

Rugsėjo 18 d. M. lietuvių klubas savo 
patalpose surengė savo narių metinį pobū
vį — balių, kuriame dalyvavo daug žmo
nių ir užėmė du kambarius.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
P. Podvoiskis. Maistą paruošė K. Suba- 
čienė, padedant A. Podvoiskienei. Stalų 
palaiminimo maldą sukalbėjo A. Jakima
vičius.

(Po pirmųjų .tostų ir šiltų užkandžių klu 
bą metinių proga sveikino ir geros klo
ties linkėjo ramovėnų pirm. K. Muraus
kas, DBiLS Manchester!© skyr. pirm. A. 
Jaloveckas ir DBLS Boitono skyr. pirm.
H. Vaineikis.

Visi pasilinksmino ir gražiai praleido 
laiką, kuo visi buvo patenkinti.

Klubui visi linkime sėkmės ir didelio 
lankytoji! skaičiaus. A. P-kis

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS IR MAIRONIO 

MINĖJIMAS HAMBURGE
Hamburgo lietuviai Tautos šventę pa

minėjo rugsėjo 18 d. Ta proga kun. dek. 
V. šarka šv. Theresės bažnyčioje atlaikė 
mišias ir pasakė Tautos šventei pritaikytą 
ilgesnį pamokslą.

Po pamaldų lietuviai ir jų svečiai, kurių 
buvo net i'š Lietuvos, susirinko parapijos 
salėje. Minėjimą atidarė PLB Hamburgo 
apylinkės vicepirmininkas Leonas Narkus, 
Savo trumpame įvadiniame žodyje, jis nu 
sakė Šios šventės svarbą ir tikslą. Ilgesnę 
paskaitą apie poetą ir kunigą Maironį 
fkaltė kun. dek. V. Šarka. Savo paskaitoje 
jis peržvelgė visą Maironio gyvenimą ir

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

išaiškino, kodėl Maironis yra vadinamas 
Lietuvos atgimimo dainiumi.

Iš nedaugelio vyresnės kartos lietuvių 
veikėjų, Maironis ir dabar yra oficialiai 
minimas pavergtoje Lietuvoje. Vilniuje 
buvo Išleista nauja „Pavasario Balsų", lai
da, kuri pasiekė ir Vakarus.

Per minėjimą Hamburge keli žymesni 
Maironio eilėraščiai buvo padeklamuoti ir 
padainuota pagal jo eilėraščius sukurtų 
dainelių. Jų tarpe „'Lietuva brangi“, kuri 
yra tapusi antruoju Lietuvos himnu.

Dėl apylinkės pirmininko M. šiušelio 
sesers netikėtos mirties (eismo nelaimė
je), išreikšdami jam gilią užuojautą, šven 
tės dalyviai solidariai atsisakė nuo kon
certinės dalies ir šokių, nors muzikantai 
jau buvo atvykę.

I. Sragauskis

ŽUVO EISMO NELAIMĖJE
(Rugsėjo 18 d. Hamburge eismo nelaimė

je buvo mirtinai sužeista Zigrida šiušely- 
tė, Hamburgo Liet. Bendruomenės pirmi
ninko Manfredo šiušelio sesuo. Ji buvo gi
musi 1956 m. birželio 15 d. Vemtoje, Lie
tuvoje.

Ji buvo motociklisto mirtinai sužeista 
keletą valandų prieš Tautos Šventės mi
nėjimą, kuriame turėjo dalyvauti. Dėl tra 
gilškos mirties liūdi tėveliai, broliai, sese
rys, giminės ir visi Hamburgo lietuviai.

Šveicarija
„VILTIS" TARPTAUTINIAME 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ FESTIVALYJE 
ZUERICH'E

Š.m. rugsėjo mėn. 17-18 dienomis vyko 
Šveicarijoje, Zuerich'e, įspūdinga tautinių1 
Šokių šventė, kurioje dalyvavo 13 grupių, 
reprezentuodamos 10-ties tautų šokius, bū
tent: Graikijos, Italijos, Jugoslavijos, 
Kambodžos, Lenkijos, Čekoslovakijos, Tur 
kijos, Vengrijos, Šveicarijos ir Lietuvos. 
Mūsų kraštą garbingai atstovavo ponios 
Joanos Stasiuli'enės tautinių šokių grupė 
„Viltis“.

Šį fesllvalį globojo Zuericho burmistras, 
iškeldamas ir pabrėždamas jo svarbą, tau
tas jungiančią ir suartinančią kultūrinę 
reikšmę. Kartu buvo pabrėžta, jog tauti
nių šokių ir papročių, t.y. tautos tradicijų 
Ir kultūros puoselėjimas yra svarbus už
davinys, nuo kurio taip pat priklauso tau
tos savitumas ir savarankiškumas. Tiesiog 
nuostabu, jog visi šitie tikrai labai aukš
to meniško folkloristiniai ansambliai, su
sibūrę šion Šventėn, gyvuoja ir veikia 
Šveicarijoje.

Kas buvo, matė, — o vyko ši dviejų die
nų šventė ne tik koncertinėse patalpose, 
bet ir miesto aikštėse. — atkreipė dėmesį 
į spalvingą eiseną centrinėmis miesto gat
vėmis, — buvo sužavėtas šiuo nepaprastu 
'įvairumu, ir jau vien akį patraukiančiais, 
puikiais ir kartu taip skirtingais, Ir retai 
matomais, 'įvairių tautų ir kultūrų tauti
niais drabužiais. O šokant, — dalinai pa
lydint dainoms, — 250 reprezentatyviniai 
pasiruošusių, spontaniško, jaunatviško 
džiaugsmo kupinų 'šokėjų, — atsiskleidė 
akį velianti turtinga, žiūrovą pagaunanti, 
tvykstanti paletė, nuostabiai perteikianti 
tautos savitumą, jos temperamentą, būdą 
ir papročius. Meniškame, patraukliame 
programos leidinyje, bet taip pat ir šokių 
metu buvo pristatytos atskiros grupės, api 
budinant jų kilmę, atstovaujamą tautą ir 
paaiškinant atskirų šokių prasmę, o sa
lėje kabėjo visų tautų vėliavos. Mūsų 
„Vilties“ šokėjai, išskyrus „Vilties“ 
inspir&torės ir vadovės p. J. Stasiulienės, 
prieš 20 metų sukūrusios šią visoje mūsų 
emigracijoje išskirtinę grupę, kaip žino
me, visi tos grupės šokėjai šveicarai. Su 
dideliu entuziazmu, pasiryžimu ir jaudi
nančiu angažementu, jie ir čia prisistatė, 
savo pasirodymais Šveicarijoje ir už jos 
ribų, kaip lietuviškų tautinių šokių mėgė
jai, norį ir lietuvių tautą priminti. Kai ne
seniai televizijoje buvo parodytas sovie
tinis filmas niveliuojantis ir parodijuojan
tis mūsų folklorą, iš jų tarpo iškilo mūsų 
tautos lobius ginantis balsas spaudoje.

Šis tokį simpatingą ir pozityvų 'įspūdį 
sukėlęs pirmasis tautinių šokių festivalis 
Zuerich'e nustebino miestą ir susilaukė 
aukšto įvertinimo su plačiais ir išsamiais 
komentarais spaudoje, keletą kartų atkrei 
piant dėmesį ir 'į mūsų grupę. Su padėka 
buvo išreikšta viltis, ateityje dažniau šito
kioje pavyzdingoje, kryptį nurodančioje

MAIRONIO METAI
JUNGTINIO CHORO IR TAUTINIŲ

Rugsėjo 11 d., Bradforde, Maironio me
tai buvo atžymėti — Didžiosios Britanijos 
Diena — dainų ir tautinių šokių koncer
tu. Nuo ankstyvo ryto į įspūdingus Vikto
rijos rūmus rinkosi koncerto dalyviai ir 
rengėjai. Artėjant šventės pradžiai pilnėjo 
koncerto salė, kurios priekyje išsirikiavo 
choristai, o avanscenoje, iš abiejų pusių, 
tautiniais rūbais pasipuošę tautinių šokių 
šokėjai.

Koncertą atidarė Jaras Alkis ir Vidas 
Puodžiūnas. Jie susirinkusius sveikino Lie 
tuivos Atstovo Vinco Balicko, PLB-nės 
p-ko Vytauto Kamanto ir rengėjų vardu. 
„Tegu ši diena mums visiems praeina 
džiaugsmo ir vienybės ženkle“ — sakė jie.

Po įvado buvo giedamas Anglų Himnas.
Irena Venskienė pradėjo meninę koncer 

to dalį padeklamuodama Maironio poemą.
Sekė jungtinio choro dainos. Vincent 

O'Brien buvo pirmasis iš trijų dirigentų. 
Jo diriguojamas jungtinis choras dainavo 
„Lietuva brangi“, „Eisime girion“, Oi toli, 
toli“ ir „Jaunimo giesmė“.

šekių grupė „Lietuva“ pašoko „Sadu
tę“, o G’.oucesterio mergaitės „Kepurinę“, 
„Vėdarą“ Ir ,Kalvelį“. Tautinių šokių 
įtarpą užbaigė „Lietuvos“ vyrai pašokda
mi „Mikitą“. Šokiams akordeonais grojo 
— Jonas Kukštas ir Nijolė Vainoriūtė. 
Antrajam dirigentui Pranui Dzidollkui di
riguojant choras dainavo „Mergužėle, le
lijėle“, „Aulgau aš“, „Karvelėli“ ir ,Į nau
ją žygį". „Karvelėli“ solistas — Antanas 
Pautienius.

Po choro dainų „Lietuvos“ šokėjai šoko 
„Landytinlį“, „Audėjėlę“ ir „Rugučius“.

Trečioji dirigentė Vida Gasperienė di
rigavo sekančioms choro dainoms: „AStuo 
mylis“, „Kur giria žaliuoja“, „Kur bėga Še
šupė“ ir „Subatėlė“. „Ačtuonytis“ buvo 
išpildomas moterų ir palydimas kankli
ninkių Nijolės Vainoriūtės ir Elenos Vai
norienės. „Subatėlę“, J. Švedo harmoni
zuotą dainą ir šokį išpildė jungtinis cho
ras ir šoklų grupė. „Lietuva“. Pianinu 
akomponavo — Nijolė Vainoriūtė.

Koncertui pasibaigus J. Alkis šio krašto 
lietuvius ir organizacijas kvietė finansi
niai prisidėti prie Lituanistikos Katedros 
Čikagoje išlaikymo, prašė kreiptis į Eu
ropos Parlamento atstovus, kad jie pa
remtų, Lietuvos padėtį liečiančią rezoliu
ciją. Taip pat jis ragino duosniai paremti 
Tautinį Fondą ir pranešė, kad 1983 m. 
šiaurinėje Amerikoje įvyks Pasaulio Lie
tuvių Seimas, Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas ir Lietuvių Dienos.

DBLS-gos Tarybos p-kas Anicetas Bu- 
čys „Vyties“ klubo, Sąjungos ir Bradfordo 
(Skyriaus vardu šventės dalyviams padė
kojo už pavykuslį koncertą ir po 'gėlių 
puokštę įteikė dirigentams, tautinių šo
kių vedėjams ir Nijolei Vainoriūtei.

Puikiai pavykusi meninė koncerto dalis 
buvo užbaigta Tautos Himnu.

Bradforde Ir apylinkėse priskaitoma 
apie 130 lietuvių iš kurių 32 priklauso 
DBLS-gos Bradfordo skyriui. „Vyties“ 
klubo narių skaičius yra didesnis. Lietu
viškame gyvenime „Vyties“ klubas yra la
bai svarbus, nes be fizinės pastogės na
riams jis remia lietuvišką veiklą, šio kon- 
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bendro sutarimo tautų ir gyventojų tarpe 
prisidėti.

Mes gi išreiškiame mūsų gilią padėką 
mūsų pasigėrėtinai „Vilčiai“, atstovavu
siai Lietuvą šitame forume. Jos taip pras
mingas vardas, jos pastangos ir ryžtas te
būnie mums patiems akstinu tautos kultu 
ros lobiams išlaikyti. Paremkime „Vilties“ 
siekius, sudarydami jai sąlygas ir duoda
mi progų mūsų krašto kultūrai skleisti — 
Lietuvą priminti. Ji mūsų meilės Ir mūsų 
pastangų daugiau negu užsitarnavo. J.P.

P I S A UL Y JE
— Argentinos karo laivyno vadovybė 

pranešė, kad Pietų Atlanto laivyno vadas 
admirolas H. Zaratiegui, už karinio per
versmo planavimą, pašalintas iš pareigų.

— Praėjusią savaitę Brežnevas pasiun
tė asmenišką laišką prez. Reaganui, kvies
damas JAV prisidėti prie Sov. Sąjungos 
akcijos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybo
je pažaboti Izraelio veiksmus Vid. Rytuo
se.

— šį rudenį apie 100.000 naujų studen
tų pradės mokslą Britanijos universitetuo
se. švietimo departamentas naujiems me
tams skiria tokias stipendijas: gyvenan
tiems pas tėvus — 1.225 sv., gyvenantiems 
kitur — 1.595 sv., ir 1.900 sv., jeigu nuo
mojasi butą Londone.

— Tarptautinės pienininkystės federa
cijos duomenimis, melžiamųjų karvių skai 
čius bandose vidutiniškai yra toks: N. Ze
landijoj — 126, D. Britanijoj — 51, Olan
dijoj — 35, Kanadoj — '32, Danijoj — 25, 
Prancūzijoj — 14, V. Vokietijoj — 13, Šuo 
mijoj — 8, Ispanijoj — 6, Lenkijoj — 3.

— Sov. Sąjunga pasiūlė Indijai pastaty
ti 1.000 MW branduolinę jėgainę, dukart 
didesnę, negu amerikiečių pastatytą neto
li Bombėjaus, kuri dėl kuro stokos ir gin
čų dabar neveikia.

ŠOKIŲ KONCERTAS BRADFORDE
.cerio pasisekimas priklausė nuo Bradfor
do lietuvių pastangų. Manoma, kad į šven 
tę apsilankė 600 asmenų. Choristų buvo 
virš 60, o šokėjų — 25 asmenys. Ekskursi
jomis į. koncertą atvyko iš Škotijos, Lon
dono, Nottinghamo, Manchesterio, Glou- 
ceaterio, Derby ir Stoke-on-Trent. Pagrin
dinis rengėjų rūpestis buvo visus lietuviš
kai priimti. Maistu rūpinosi I. ir A. Ger- 
džiūnai. „Vyties“ klubo p-kas yra Pr. Va- 
sis, o DBLS-gos Bradfordo skyriaus — A. 
Bučys.

Trijų chorų junginys Anglijoje nėra 
naujiena. Toks kultūrinis įvykis žinomas 
1947 m., kada Londone susijungė trys cho 
rai. Šis choras yra skirtingas tuo, kad ja
me dalyvauja lietuviai iŠ Škotijos. Jung
tinio choro iniciatorius — Justas Černis. 
Jo siūlomas jungtinio choro projektas 
1974 m. buvo svarstomas DBLS-gos Tary
bos metiniame suvažiavime. Justas černis 
yra nuolatinis Londono lietuvių choro ve
dėjas ir dirigentas.

Solistė Vida Gasperienė yra vidurinės 
Anglijos (Nottinghamo) lietuvių choro 
„Gintaras“ vedėja Ir dirigentė. „Gintaro“ 
chore dalyvauja lietuviai ir iš kitų vieto
vių, pvz., P. Petkevičius, J. Bertašius, G 
ir A. lanauskai, bent karią mėnesyje i'š 
Wolverhamtono repeticijom vyksta 110 
km. Nottlnghamą.

193’5 m. Glasgowe pradėjo repeticijas J. 
Serafinaitės lietuvių choras. Kiek vėliau, 
toje pačioje Škotijoje, Bellshill vietovėje 
įsikūrė Šv. Cecilijos choras, kuriam vado
vavo A. Varnaitytė - Mullen. Pranas Dzl- 
dolilkas Šv. Cecilijos chorui vadovauja 
nuo 1969 m.

Justui Černiui gedint mirusios žmonos, 
Londono chorui vadovauja ir jungtiniam 
chorui diriguoja Vincent O'Brien. Jis yra 
aktyvus lietuvių bendruomenės narys, ypa 
tingai veiklus skautų ir lietuviško jauni
mo tarpe.

Londono lietuvių tautinės šokių grupės 
„Lietuva“ vedėja yra Virginija Juraitė. 
Šokių grupę sudaro šie šokėjai: V. Jurai
tė, C. ir A. Ludwig, M. Briedytė, I. Do
meikaitė, R. Puodžiūnaitė, L. Kandelytė, 
L. Neberkaitė, C. Juras, P. Markevičius, S. 
ir R. Dobrovolskiai, D. Petrauskas, R. 
Juozelskis ir Algis Kuiinskas.

Gloucester!© Lietuvių jaunimo tautinių 
šokių grupei vadovauja Marytė Galvinaus 
kienė. Jos grupės šokėjos yra: J. ir L. 
Walker, C. ir C. Hudson, M. ir J. Aloing- 
ton, B. Webb, T. Santorelli, E. Garvey ir
J. Hanwill.

Dainų ir tautinių šokių koncertą televi
zijos vaizdinėn juoston įrašė Manchesterio 
lietuviško filmo ir radijo vieneto bendra
darbiai J. Podvotskis, VI. Bernatavičius,
K. Steponavičius ir J. Virbickas.

„'Šio jungtinio choro dalyvių įdėtas dar
bas — sako Vida Gasperienė — tebūva pra 
džia ir pavyzdys ateities dalbų virtinei. 
Lietuviškoms kolonijoms mažėjant aiškė
ja, kad tik per glaudų, tarpkolonijinį dar
bą įveiksime didesnius uždavinius. Ti
kiuosi, kad jaunimas tai 'įvertinęs noriau 
jungsis prie lietuviško kultūrinio darbo“.

VI. Dargis

Šiomis dienomis Vakaruose gauta nau
ja Lietuvos laisvosios pogrindžio spaudos 
siunta, kurią sudaro „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos“ 54 Nir. ir Irenos 
Skuodienės laiškas Amerikos prezidentui 
Reaganui.

Kronikos 54-sis pasirodė Lietuvoje rug
pjūčio 1'5-ją. Viso 35 mašinraščio pusla
piai. Čia rašoma apie Lietuvos katalikų 
džiaugsmą, viltis ir nerimą, vyskupų Slad 
kevičiaus ir Vaičiaus veiklą, kryžių nai
kinimą. Pranešama apie Romo Grigo, ku
nigų Urbono ir Gražulio sunkumus. Skel
biamos politinių kalinių laiškų ištraukos.

MIRĖ LOMŽOS VYSKUPAS
Rugsėjo 6 d. Lenkijoje mirė Lomžos vys 

kūpąs M. Sasinowski, kurio žinioje buvo 
Seinų krašto lietuvių sielovada.

Dėl lietuviškų pamaldų Seinų baziliko
je to krašto lietuviai kreipėsi į jį daug 
kantų. Šių metų pradžioje su vysk. Sasi- 
nowskiu tuo reikalu susirašinėjo PLB Vai 
dyba. Deja, reikalas nebuvo išspręstas 
lietuviams palankiu būdu.

SOVIETŲ LĖKTUVO KATASTROFA
Rugsėjo 29 d. Luksenburge 'įvykusioje 

sovietų keleivinio lėktuvo avarijoje žuvo 
6 keleiviai ir 40 buvo sužeisti. Lėktuvas 
buvo pakeliui iš Maskvos į Limą, Peru.

SENIAUSIAS /AMERIKOJE
Archeologai Čilės pietuose aptiko lieka

nas namo, kuris, jų nuomone, yra seniau
sias Amerikos žemyne. Apie šį sensacingą 
radinį žurnalistams pranešė archeologas 
T. Dilihėjus iš Kentukio valstijos (JAV) 
universiteto. Atlikdami kasinėjimus netoli 
Monte Verdės, amerikiečių ekspedicijos 
dalyviai surado statinio liekanas. Jo am
žius — 12—14 tūkst. metų. Namo pama
tas sudėtas iš medžių kamienų ir akmenų. 
Rasta ir namų ūkio rakandų iš medžio ir 
akmens.

B. BRITANIJOS SPAIIBOJE
BAŽNYČIOS BALSAS LENKIJOJ

'Lenkų Bažnyčios laikyseną gen. Jaru- 
zelsikio replėse britų „The Times“ dien
raštis rugsėjo 24 dienos vedamajame ko
mentavo šitaip:

— Neseniai Varšuvos valdžia davė su- • 
prasti, kad greitu laiku gali būti paskelb
tas darbo įstatymas, kuriuo bus . įsteigta 
nauja ir valdžiai nuolaidesnė profesinė 
sąjunga. Jeigu tai pasitvirtins, tai reikš, 
jog karinė generolo Jaruzelskio valdžia, 
nekreipdama dėmesio į rugpjūčio 31 d. de
monstracijas, nutarusi veikti taip, lyg So
lidarumas iš viso daugiau nebeegzistuoja. 
Tačiau to mėnesio pabaigoje vykę neramu 
mai primena, kad nepriklausomų profsą
jungų idėjos liepsna nemažėja.

Asmeniškai rizikuodami, lenkai demons 
travo daugiau kaip 50 miestuose: mažiau
siai keturi žmonės žuvo ir daugiau kaip 
penki tūkstančiai buvo suimtų. Valdžios 
■visiškai nekreipimas dėmesio į tas Solida
rumui remti pareikštas manifestacijas, 
rodo, kad ji, po menko bandymo įtikinti 
Solidarumo lyderius pradėti naują dialo
gą jiems nepalankiom sąlygom, dabar pa
sirinko pastovios represijos politiką. Tai
gi karinio stovio valdžia bandys pamažu 
priversti lenkų darbininkus grįžti į pro
dukciją, su jais visiškai neįtardama ir 
nekreipdama dėmesio į visuotinį nepasi
tenkinimą.

Vienintelis Lenkijoj legalus laisvės bal
sas dar paliktas tik Bažnyčiai. Vis dėlto 
labai sunku nustatyti, kokios taktikos Ji 
turi imtis. Iš materialinio taško žiūrint. 
Bažnyčia atliko svarbų vaidmenį Vakarų 
paramai gauti, neturtinguosius aprūpinti 
maistu ir vaistais ir pagelbėti internuotie
siems. Tačiau politiniuose reikaluose Baž
nyčia, ypač Jos primatas arkivysk. Josef 
Glemp, pasirodė mažiau savim pasitikįs.

Paskutiniu metu Bažnyčios pasipriešini
mas sustiprėjo. 'Rugpjūčio 15 ir 26 dieno
mis svarbiųjų arkivysk. Glernpo pamoks
lų tonas buvo mažiau svyruojantis ir daug 
piktesnis. Du jo žymesnieji pagelbininkai 
prieš valdžią pasisakė dar stipriau. Betgi 
laike paskutiniųjų devynerių karinio sto
vio mėnesių, dauguma primato oficialių 
pareiškimų buvo perdaug dviprasmiški.

Rytų Europoje nepriklausomieji 'balsai 
viešuose pareiškimuose dažnai turi naudo
ti tokią kalbą, kuri stiprintų religijai iš
tikimuosius ir politiškai prispaustuosius, 
bet neduotų pagrindo įsikišti valdžiai. 
Svarbiausias dabar lenkų Bažnyčios įstaty 
mas yra užsitikrinti išlikimą. Religijos 
kankiniai nieko nepadės. Tai visad pab
rėždavo ir didis kardinolas S. Vyšinskis.

Nors ir neturėdamas Vyšinskio magne
tizmo ir jo intelekto, arkivysk. Glempas 
vis dėlto perdaug atsargus. Kai gruodžio 
13 d. buvo įvestas karo stovis, pirmiausia 
jis pareiškė savo nusiminimą, o tik vė
liau reikalavo paleisti suimtuosius Solida
rumo narius ir pradėti Bažnyčios, valsty
bės Ir laisvųjų profsąjungų dialogą. Ta
čiau pasikartoję arkivyskupo pasisakymai 
dėl žmogaus gyvybės šventumo ir nurody
mai žmonėmis laikytis įstatymų, atrodo, 
leido generolams tuo jo netvirtu nusista
tymu pasinaudoti.

Daugelis lenkų dabar jaučia, kad anki- 
vysk. Glernpo susitaikymo taktika maža 
atnešė naudos. Tikėdamas, kad Bažnyčia 
gali būti susitarimo tarp valdžios ir ap
lamdyto, bet nepasiduodančio Solidarumo, 
tarpininkė, primatas per dažnai atsidur
davo pavojuje eiti išvien su valdžia.

Daugelis Solidarumo rėmėjų ir parapi
jų kunigų, kurie yra arčiau savo žmonių, 
mano, kad Bažnyčios raginimas paklusti 
nenuolaidžiai valdžiai, demoralizavo pasy
vaus ar kitokio pasipriešinimo jėgas. „Jūs 
negalite kalbėtis su tanku“, — sako jie.

Yra žinių, kad ir pats Popiežius laukia 
stipresnės lenkų Bažnyčios linijos.

Bažnyčia ir arkivysk. Glempas, kaip 
lenkų nepriklausomumo dabartiniu laiku 
saugotojai, kai gen. Jaruzelskis, atrodo, 
atsisako bet kurių galimybių susitarti su 
Solidarumu, turėtų kalbėti daug garsiau 
ir aiškiau, negu; bet kada anksčiau.

UHTUVISKO8 PAMALDOS
Nottingham© — spalio 3 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Ketteringe — spalio 3 d., 14 vai., šv. Edu

arde.
Northampton© — spalio 3 d., 18 vai., šv.

Lauryne, Craven St.
Birminghame — spalio 9 d., 18 vai., 19 

■Park Rd., Moseley.
Nottingham© — spalio 10 d., 11.15 vai, 

Liet, židinyje.
Leamingtone Spa — spalio 10 d., 13.45 

vai., šv. Petre.
Coventry — spalio 10 d,. 16 vai., šv. Elz

bietoje.
Nottingham© — spalio 17 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
Derbyje — spalio 17 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Bradforde — spalio 3 d., 12.30 vai.
Ecclcs — spalio 10 d., 12.15 vai.
Halifax — spalio 17 d., 1 vai., St. Colum

ba's baž., Highroad Well Lane.
Leeds — spalio 24 d., 12.30 vai.. Holy Ro

sary baž., Chapeltown Rd.
Manchesteryje — spalio 31 d., 12.30 val.
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