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Maskvai sutikus, paskyrė tremtini vysk. 
Vincentą SLADKEVIČIŲ Kaišiadorių vys
kupijos apaštališkuoju administratoriu
mi, o kun. Antaną VAIČIŲ — nominavo 
vyskupu ir paskyrė Telšių vyskupijos ir 
Klaipėdos prelatūros apaštaliniu adminis
tratoriumi. Lietuva ypatingai džiaugiasi, 
kad vienas tremtinys vyskupas pagaliau 
gali užimti vyskupijos sostą, tačiau su ne
rimu klausia, koks tas antrojo vyskupo 
tremtinio likimas? šiandien Lietuvoje nie
kas negali atsakyti į kitą klausimą, kodėl 
sovietinė valdžia sutiko su šių dviejų vys
kupų paskyrimu? Kokios naudos ji galėjo 
tikėtis sau? Ar šis paskyrimas reiškia, 
kaip komentavo kai kurios užsienio radi
jo stotys, kad sovietinė valdžia atleidžia 
priespaudos reples? Anaiptol! Pastaruoju 
metu jaučiamas dar stipresnis spaudimas, 
kad kunigai laikytųsi Religinių susivieni
jimų nuostatų, kurių tikslas — pasmaugti 
Bažnyčią; dar alštriau puolami visi tie, ku
rie bando ginti Bažnyčios ir tikinčiųjų 
teises. Turbūt teisingiausias atsakymas 
bus toks: praėjusiais metais, sugriuvus so
vietinės valdžios planui pravesti ‘į vysku
pus sau tinkamus kandidatus, Šiais me
tais ji nutarė savo planą realizuoti subti
liau — pradžioje praleisti Lietuvos kuni
gams ir tikintiesiems priimtiną atvejį, o 
paštai, iš inercijos pabandyti prakišti ir

RIAUŠĖS VILNIUJE
Vakarų pasaulio spaudoje pasirodžius 

žiniai apie rugsėjo 23 d. vykusias riaušes 
Vilniaus gatvėse, Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų ministerija Maskvoje paneigė tą 
žinią.

„Nacionalistų demonstracijos“ buvo ki
lusios po futbolo rungtynių su rusų ko
manda, kuri Vilniuje pralaimėjo.

Užs. reik, ministerijos spaudos skyriaus 
pareigūnas Aleksander Voznikov buvo pa
kvietęs Associated Press Maskvos kores
pondentą Steven Hurst ir pasakė, jam, 
kad tas pranešimas buvo „sąmoningai 
Šmeižiantis išradimas“. Jis perspėjo kores
pondentą, kad „tokios rūšies šmeižto pra
nešimai yra neleistini“.

PRASIDĖJO SOVIETŲ SĄJUNGOS — 
KINIJOS DERYBOS

Spalio pirmomis dienomis į Pekingą at
vyko Sov. Sąjungos užs. reik, ministro pa
vaduotojas Leonidas Iljičiovas atnaujinti 
derybas, kurios buvo nutrauktos po So
vietų invazijos į Afganistaną.

Kinijos užs. reik, ministerijos pareigū
nas pasakė, kad Iljičiovas atvyko pasitar
ti su Kinijos užs. reik, ministru Qian 
Qichen „Kinijos - Sovietų santykių klausi
mu“.

Šios derybos prasideda po prez. Brež
nevo paskutinio pareiškimo Baku mieste, 
kur jis nurodė, kald Sov. Sąjungos svar
biausias tikslas Azijoje — pagerinti san
tykius su Kinija. Jis gavo atsakymą iš 
kiniečių, kad Sov. Sąjunga turi parodyti 
ne žodžiais, bet veiksmais, jog ji yra pa
siruošusi pakeisti savo politinę liniją. Ki
nijos vadovybė parodė norą pagerinti san 
tykius su Maskva, bet sovietinė hegemoni
ja esanti tam kliūtis.
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sau palankius kandidatus. Dell šios prie
žasties Lietuvoje kunigų ir pasauliečių ti
kinčiųjų tarpe jaučiama daug pagrįsto ne
rimo, bet visi tiki Dievo Apvaizda ir Apaš 
talų Sosto budrumu. Lietuvos tikintieji ir 
kunigai nori rasti „savo ganytojuje sielos 
gloibą, užsidegimą ir sustiprinimą ištverti 
tikėjimo“ (Jonas-Paulius II), bet rimtai 
bijo, kad nesulauktų Pravoslavų Bažny
čios tragedijos: hierarchija — sau, o ti
kinčioji liaudis — sau!

Lietuvai reikia vyskupų, kurie sugebėtų 
eiti pu tikinčia tauta lį kalėjimus, lagerius 
ir net į [mirtį, o ne tokių, kurie tik stabdy
tų iš „apačios“ prasidėjusį dvasinį (atgi
mimą.

šiuo metu iš šešių Lietuvos vyskupijų 
išspręsta yra tik Kauno arkivyskupijos, 
Telšių ir Kaišiadorių vyskupijų reikalai, 
Vilkaviškio vyskupija yra priskirta prie 
Kauno arkivyskupijos ir aiškiai nori turė
ti savo tinkamą ganytoją ir tvarkytis sa
varankiškai. Panevėžio vyskupijos padė
tis tiesiog tragiška ir sovietinė valdžia 
tikriausiai stengsis vilkinti esamą padėtį, 
kad vyskupija patirtų kuo daugiau skriau
dos. O Vilniaus vyskupo sostas jau dau
giau kaip 20 metų laukia savo teisėto šei
mininko — tremtinio vysk. Julijono STE1 
PONAVIČIAUS, kuris Lietuvoje yra ypa
tingai mylimas. Kiekvienas, kas bandytų 
prisidėti prie šio vyskupo moralinio su
naikinimo, taptų svetimkūniu tiek tauto
je, tiek Lietuvos Bažnyčioje.

NERIMAS LENKIJOJE
LENKIJA NUTEISĖ BUV. 

AMBASADORIŲ
Lenkijos karinės valdžios teismas nu

teisė buv. ambasadorių Romualdą Spa- 
sowskį mirties bausme.

Pirmomis dienomis po karo stovio Len
kijoje įvedimo, R. Spasowskis pareiškė 
protestą, atsistatydino iš ambasadoriaus 
pareigų ir paprašė Vašingtone politinio 
prieglobsčio. Dabar jis gyvena JAV.

Tuo pat laiku atsistatydino ir Zdzislaw 
Rurarz, Lenkijos ambasadorius Japonijoj- 
e. Juos abu piktai puolė Lenkijos valdžios 
sluoksniai, kaltindami juos tėvynės išda
vyste ir ryšiais su Amerikos žvalgyba.

SUSIRŪPINIMAS LENKIJOJE
'Lenkijoje kilus susirūpinimui dėl kari

nės valdžios planų uždaryti profesines są
jungas ir Solidarumą, arkivyskupas Josef 
Glemp nutarė atidėti savo planuotus vi
zitus į Romą ir Ameriką. Lenkijos katali
kų Bažnyčios sluoksniuose baiminamąsi, 
kad uždraudus Solidarumą krašte gali kil
ti neramumai.

SUĖMĖ SOLIDARUMO [LYDERĮ
Lenkijos saugumo pareigūnai spalio 5 

d. suėmė Wladyslawą Frasyniuką, vieną 
iš keturių svarbiausiųjų Soil!darumo lyde
rių. Tą žinią pranešė Lenkijos televizija.

W. Frasyniuk vadovavo Solidarumo sky 
riui Wroelawe.

ESTIJOS STUDENTŲ PROTESTAS
Švedijos Uppsala universiteto profesorius 
Martin Holmdahl, kuris dalyvavo Estijos 
Tartu universiteto 350 metų jubiliejaus i’- 
kilmėse, pasakė Stockholme, jpg jis matė 
Tartu mieste 5000 studentų demonstraci
ją. Spontaniška demonstracija kilo praei
tą mėnesį, kai jis viešėjo Estijoje. Studen
tai protestavo prieš krašto rusifikaciją.

VATIKANO KONFERENCIJA
Vatikane prasidėjo Europos vyskupų 

konferencija, į kurią yra atvykę Vakarų 
ir Rytų Europos katalikų vyskupai. Kon
ferencija, kuriai pirmininkauja kardino
las Home, svarstys krikščionybės nuos
mukį Europoje ir priemones jam nugalėti.

VID. RYTA!
IRANAS VĖL (PUOLA IRAKĄ

Irano karinėms pajėgoms pradėjus nau- i 
ją puilimą prieš Iraką, Jordano karalius 
su savo štabo viršininku spalio 4 d. atvy
ko į Bagdatą svarbiems pasitarimams.

Centriniame fronte atrodo, kad Irako ka 
riucmenė atmušė Irano puolimą prieš Man 
dali miestą.

LIBANO KARIUOMENĖ TVARKO 
SOSTINĘ

Spalio 5 d. Libano kariuomenė, su pran
cūzų dalinių pagelba, Vak. Libane prave
dė didžiulę saugumo operaciją, per ku
rią buvo uždaryti musulmonų kvartalai 
ir ieškota paslėptų ginklų. Buvo surasta 
daug ginklų ir suimti įtartini asmenys.

Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė
je, 'įvykusioje š.m. rugpjūčio mėn. Angli
joje, Lietuvos Atstovas prie Šv. SostoS. 
Lozoraitis, jum, skaitė turiningą paskaitą 
— Politinė veikla krašte ir emigracijoje.

Savo paskaitos pradžioje S. Lozoraitis 
jr., pažymėjo, kad norįs paliesti svarbes
nes problemas, kurios liečia Lietuvą, jos 
dabartį ir jos ateitį. Vienos paskaitos rė
muose jos, aišku, negali būti apsvarstytos 
labai plačiai, tačiau net jų paprastas pa
minėjimas turėtų iššaukti klausytojų tar
pe paklausimus ir diskusijas. Tas ir būtų 
svarbiausias paskaitos tikslas: kartu dis
kutuoti mūsų bendro darbo už krašto lais
vę įvairiopus aspektus.

Paskaitininkas pirmiausia pranešė apie 
Europos parlamente esantį projektą rezo
liucijos, kurioje pasmerkiama Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių okupacija ir pra
šoma, kad šių kraštų laisvės bei nepri
klausomybės byla būtų reikiamai iškelta 
Madrido konferencijoje ir pagaliau perduo 
ta Jungtinių Tautų dekolonizacijos komi
sijai... Rezoliucijos projektas gal ir nėra 
suredaguotas taip, kaip mes norėtume, ta 
čiau jei Europos Parlamentas savo posė
dyje, kuris prasidės rugsėjo mėnesį jį pri
imtų reikiama balsų dauguma, tai būtų 
nepaprastai svarbus moralinio pobūdžio 
gestais Lietuvos labui, išreikštas laisvos 
Europos vardu.

Rezoliucijos reikalas, pobrėžė paskaiti
ninkas, toli gražu dar nėra užraugtas. Ne
žinia kas už ją balsuotų ir todėl yra labai 
didelis reikalas daryti viską kas galima, 
kad toji rezoliucija gautų Europos Parla
mente ne tiktai daugumą, bet didelę dau
gumą. Jei ji tos daugumos negautų — bū
tų tikrai negerai. Kiekvienas paskiras as
muo, kiekviena organizacija gali kontak
tuoti Europos Parlamento narius ir jų 
prašyti paremti Lietuvos laisvės bylą. S. 
Lozoraitis nemano, kad Lietuvos byla tu
rėtų būti svarstoma Jungtinių Tautų deko
lonizacijos komisijoj. Lietuvos byla yra 
labai aiški: čia reikalas liečia svetimą 
okupaciją, įvykdyta prieš lietuvių tautos 
valią ir susitarus su nacių Vokietija. At
rodo, tačiau, kad toji komisija, Sov. Są
jungos spaudžiama Lietuvos bylos nepri
imtų. Nors šis faktas būtų greičiausiai 
Lietuvoje suprastas, tačiau jis Jungtinių 
Tautų ir laisvojo pasaulio prestižo nepa
keltų.

Lietuvos okupacijos pasmerkimas pa
skutinį kartą Europoje buvo padarytas 
prieš 32 metus, tai yra 1950 metais. Jei 
dabar būtų priimta minėtoji rezoliucija, 
tai reikštų, kad vistik Europos sąžinė dar 
kažkaip mums yra jautri.

Pagaliau reikia būti dėkingiems britų 
konservatorių grupei, kuri šį reikalą pra
dėjo judinti.

Kitas, tarptautinės reikšmės, svarbius 
įvykis anot S. Lozoraičio, tai šventojo 
Tėvo ir prezidento Miterano padaryti pa
reiškimai, kad vadinamieji Jaltos susita
rimai, o ir jų pasėkos, būtų pagaliau lik
viduotos. Jis pažymėjo, kad ypatingai lie
tuviams šie raginimai yra labai svarbūs 
ir juos neikia visetais jėgomis remti kur 
ir kaip galima. Tiesa, Jaltos „susitarimai“ 
■tiesioginiai Lietuvos neliečia. Tačiau vaka 
rai jais remiasi kada reikia kaip nors pa
siaiškinti dėl neinterven avimo rytų Euro
poje, ginant tos srities valstybes. Paskai
tininkas aiškino, kad 1945 metais padaryti 
Jaltos nutarimai, yra trijų didžiųjų tuo
metinių sąjungininkų vienašališkas aktas, 
padarytas neatsiklausius Europos tautų 
valios ir šiandien nebegalįs turėti jokios 
juridinės reikšmės.

Tarp kitko, Jaltos protokole ir komuni
kate, tai yra dokumentuose, kurie buvo pa 
skelbti po konferencijos, nėra nieko pasa
kyta apie Europos ar pasaulio padalinimą, 
Juose tiktai išreikštas pageidavimas, kad 
išlaisvintose Europos teritorijose būtų 
galimai greičiausiai pravesti laisvi bei de
mokratiniai rinkimai, ir tokiu būdu atsta
tyta visų tautų laisvė bei nepriklausomy
bė.

Šia proga S. Lozoraitis pabrėžė, kad kar 
tais pamačius su kokiu „entuziazmu“ va
karų valstybės remia Lietuvos bylą galė
tų kilti įtarimas, kad ji tų valstybių aky
se yra jau baigta mūsų nenaudai. „Ostpo- 
litik“ laikotarpiu buvo linkstama daryti 
sovietams labai didelių koncesijų, kurios 
davė labai mažai gerų rezultatų, arba jų 
visai nedavė. Nereikia užmiršti, kad tos 
rytų politikos metu sovietai labai bruta
liai kišosi į Afrikos kai kurių šalių vidaus 
reikalus, likvidavo čekų „pavasarį“ 1968 
metais, užėmė Afganistaną. Būtų nerealu 
reikalauti iš Vakarų nepalaikyti jokių 
santykių įsu sovietais ir nebandyti derybų 
keliu pasiekti tam tikrus objektyvus 
Klausimas tiktai yra kainos, kuri moka
ma, kad pasiekus tikslą. Kaip rodo patir
tis, toji kaina yra visuomet per aukšta 
ir užmokama Iš anksto dar negavus konk

ŠVEDAI IEŠKO (POVANDENINIO LAIVO
Švedijos karo laivyno vienetai visą sa

vaitę ieško nežinomo povandeninio laivo, 
kuris tavo pasirodęs Stockholmo archipe
lage, netoli Musko slaptos laivyno bazės.

Švedijos gynybos ministerijos spaudos 
informatorius pasakė korespondentams, 
kad jis negali pasakyti kiek vyrų ir kurių 
dalinių seka povandeninį laivą, bet jis pa
žymėjo, kad laivas bus ieškomas, kol Šve
dija įsitikins, jog laivas apleido jos teri
torinius vandenis.

Švedijos gynybos ministerija patvirtino, 
kad toje vietoje, kur buvo pasirodęs neži
nomas laivas, buvo numestos giluminės 
■bombos. Spalio 5 d. 'įtartinoje vietoje jū
ros paviršiuje pasirodė alyva.

Švedijos laivynas vien tik šiais metais 
buvo gavęs daugiau negu 50 pranešimų 
apie nežinomų povandeninių laivų pasi
rodymą prie Švedijos krantų. Praeitais 
metais prieKarlskronos laivyno bazės So
vietų povandeninis laivas buvo užplaukęs 
ant seklumos.

rečių pažadų ir koncesijų.
Tamsioje panoramoje yra ir šviesių 

faktų. Pavyzdžiui Baltųjų Rūmų nutari
mas leisti Lietuvos diplomatinei Tarnybai 
skirti naujus diplomatus yra nepaprastai 
svarbus laimėjimas. Pastangos tzja kryp
timi ilgai nedavė rezultatų ir tiktai visų 
veiksnių bei organizacijų dėka buvo pa
siektas šis rezultatas.

S. Lozoraitis tęsė savo paskaitą palies
damas Lietuvos tarptautinį statusą, tai 
yra jos okupacijos nepripažinimą. Jis čia 
pabrėžė, kad kai kurios valstybės Euro
poje, kaip antai Olandija, Švedija ir Aust 
rija, savo valia arba priverstos, pripažino 
okupaciją. Reikia šį reikalą labai atydžiai 
sekti ir juo aktyviai rūpintis, ypač kai pri
pažinimo ar nepripažinimo klausimas lie
čia valstybes, priklausačias Atlanto pak
to organizacijai arba turinčias atstovus 
Europos Parlamente.

Svarbu taip pat jau šiandien galimumų 
ribose gerinti ir stiprinti santykius su kai
mynais, su kuriais mums bus lemta kartą 
laisvėje kartu gyventi. Sunkiausia čia pro 
blema tebėra santykiai su lenkais. Pas 
mus kartelis tebėra didelis ir kai kada 
atrodo, jog yra lenkų, kurie iš praeities 
arba visai nieko neišmoko, arba išmoko 
labai mažai. Jie į mus žiūri kaip į pusbro 
liūs, su tam tikru sentimentalumu, kuris 
yra mums daug pakenkęs. Atėjo laikas 
spręsti mums ir Vilniaus miesto bei kraš
to juridinę padėtį, kuri iki šiol nebuvo lie
čiama, bijant, kad pasikeitimai galėtų 
kuriuo nors būdu reikšti „LTSR.“ pripa
žinimą. Kažin ar šie nuogąstavimai yra 
šiandien, pateisinami?

Santykiai su rusais ir ypač su tais, ku
rie su mumis kovoja už laisvę, yra taip 
pat labai svarbūs. Gyvename ir gyvensi
me šalia didelės rusų tautos masės. Mūsų 
santykiai su ja, pagrįsti demokratine dva
sia galėtų būti net naudingi.

Šiuo tarpu tačiau yra mažai vilties, kad 
rusų tautos dauguma būtų jautri šioms 
problemoms. Prislėgta, neinformuota, ne
pripratusi problemų diskutuoti ar net ana
lizuoti, ji deja mažai kuo gali prisidėti 
prie padėties liberalizacijos. Tas dažnai 
veda vakariečius prie labai konkretaus 
klausimo: kaip jūs, lietuviai, 'įsivaizduo
jate savo tautos išsilavinimą? Įšį klausi
mą tiksliai niekas negali atsakyti. Impe
rijos kartais griūva labai staiga ir visai 
ne taip, kaip logika reikalautų. Svarbu ta
čiau vakariečiams nuolat kartoti, kad ne
paprastai didelė pavergtų tautų masė so
vietų imperijos sudėtyje yra jiems nau
dinga. Tai stiprus sąjungininkas, kurį va
karai turi Rytuose. Jis daug stipresnis, 
negu kompartijos egzistuojančios laisva
jame pasaulyje. Jų interese, tad, yra kenk 
rečiai ir visad remti pavergtų tautų lais
vės siekimą.

S. Lozoraitis baigė savo pasikartą opti
mistiška gaida. Jis pabrėžė, kad lietuvių 
tauta yra jau netolimoje praeityje pasie
kusi nepaprastų rezultatų. Ji vienintelė 
Europoje nepabūgo Hitlerio ir atsisakė 
pulti Lenkiją 1939 metais. Nacių spiriama, 
ji atsisakė organizuoti SS legioną, tapda
ma tokiu būdu vienintelė tauta; Europoje 
kuri neturėjo tokių dalinių. Ji, sovietams 
antrą kartą kraštą okupavus, 7 metus 
ginkluotai jiems priešinosi. Pačios di
džiausios tironijos okupuota, ji nepasida
vė.

Lietuvos Diplomatinė Tarnyba yra pats 
konkrečiausias ženklas, kurio panašaus 
nerasi istorijoj. Nėra istorijoj kito pavyz
džio, kad pripažinta okupacija būtų sve
timos valstybės vėl atšaukta. O mes esa
me tą pasiekę Australijoj.

Taigi, kada lietuviai nori — jie ir gali. 
Niekad nereikia nusileisti ir pamesti viltį.

PASAULYJE
— Britų Darbo partija savo konferen

cijoj priėmė vienapusišką branduolinį nu
siginklavimą. Kita rezoliucija priimta dėl 
ginklų pramonės nacionalizavimo Ir jos 
atidavimo profsąjungų kontrolei. Siūly
mas nacionalizuoti bankus, draudimo įs
taigas ir kitų 200 didelių monopolijų bu
vo atmestas.

— 63 metų, paraližuotas, kurčias ir be
veik akles buvęs gubernatorius G. Wallace 
laimėjo ketvirtą kartą JAV demokratų par 
tijos kandidatūrą Alabamos gubernato
riaus rinkimams.

— D. Britanija pasirašė kontraktą pa
statyti Indijai 200 mil, svarų vertės. 1000 
MW jėgainę.

— JAV perduos britų teismui airiųTRA 
organizacijos teroristą W. Quin. Jis gi
męs Amerikoje, bet 1971 m. sugrįžo 'į Ai
riją ir tapo aktyviu tos organizacijos na
riu. Jis bus teisiamas už policininko nužu
dymą Londone prieš 7 metus.

— Olandų kareiviai, kurie 1960 m. iš
sikovojo nešioti plaukų tinkliukus, dabar 
gavo leidimą nešioti auskarus.

— Netoli Londono miške rastas 7 pėdų 
ilgumo lėktuvo sparno gabalas. Prieš 2 
mėnesius, į Zimbabwe skridęs britų oro 
linijos lėktuvas laimingai nusileido be 
sparno dalies.

— Nuo spalio 22 d. bus padidintos iki
200 svarų baudos už vandalizmą Londono 
transporto traukiniuose.

— Britų Energijos Departamentas pa
skelbė, kad kitais metais bus siūlomos rin 
kai D. Britanijos pakrančių 182 naujos 
naftos ieškojimo zonos. Didžiosios naftos 
kompanijos turės pirktis leidimus vykdy
ti gręžimus tose zonose. Vien tik už leidi
mus valdžia tikisi gauti apie 100 mil. sva
rų.

— Nairobio laikraštis rašė, kad Kenijo
je moterys naudoja chlorkalkių skiedinį 
savo odai pašviesinti.

— Prancūzų ūkininkai išdalino dovanų 
10.000 kiaušinių grįžtantiems namo britų 
turistams, kad jie 'grįžę protestuotų prieš 
prancūzų kiaušinių ir kalakutų importo 
suvaržymus.

— Kunigas Sun Yung Moonųnūnių sek
tos įkūrėjas, šį mėnesį praves masines, 
daugiau kaip 5.000 porų, vedybas Pietų 
Korėjoje.

— šiais metais D. Britanijos grūdų der
lius yra rekordinis, 22 mil. tonų kviečių, 
miežių ir avižų sudarys problemą V. Eu
ropos bendrojoj rinkoj. Bendruomenė bri
tų ūkininkams garantuoja 2.400 mil. sva
rų, jei grūdai ir nebūtų parduoti.

Iš viso grūdų derlius Europos Bendruo
menėj sieks 125 mil. tonų. Perteklius, grei 
čiausia, bus parduotas pigesne kaina so
vietų bloko kraštams. Bendruomenės svies 
to kalnai taip pat numatomi už 'trečdalį 
kainos perleisti sovietams.

— Sunkvežimis ir automobilis, kuriuos 
prieš 20 metų plėšikai panaudojo garsiam 
pašto traukinio apiplėšime, bus parduoti 
iš varžytynių. Vist plėšikai jau atliko sa
vo 'bausmes, išskynus Biggsą, kuris tebe
gyvena Brazilijoj.

— Exeterio, D. Britanijoje, universiteto 
lektorius, 39 m. D. D. Evans, dėl etatų ma 
žiniimo atleistas, gavo traukinių kondukto
riaus darbą.

— Prieš dešimt metų britai pradėjo 
pirkti daugiau medžio iš Skandinavijos 
kraštų, negu iš Sov. Sąjungos. Dabar so
vietai nori atgauti bent 25 proc. britų rin
kos.

— Nuo 1983 m. sausio mėn. pabaigos 
D. Britanijoje įvedamas privalomas saugos 
diržų naudojimas automobilistams. Tik tu
rintieji gydytojo pažymėjimą, galės jų ne
naudoti. Skaitoma, kad tokių bus apie 
7.000.

— Per 8 šių metų mėnesius D. Britani
joje dėl streikų buvo prarasta 5.730.000 
darbo dienų. Praėjusiais metais per tą pa
ti laiką — 3.095.000.

— Jugoslavų žurnalo „Ilustrovana Poli
tika“ duomenimis, krašte komunistų par
tijai priklauso 2.117.083 žmonės.

— Škotijos pakrantėse rastą vikingų 
auksinę apyrankę, radėjas pardavė Edin- 
burgho senienų muziejui už 8.500 svarų.

—Leyburn mieste vienas fabrikas, ku
ris turėjo daug užsakymų, nutarė užsida
ryti, nes negavo pakankamai darbininkų. 
Tame D. Britanijos mieste yra 11 proc. 
bedarbių, bet fabrike pagrindinis atlygi
nimas buvo 70 sv. savaitėje ir tai nedomi
no darbo ieškančiųjų.

— Britų geležinkeliai šiais metais turės 
apie 200 mil. svarų nuostolio. Nuo lapkri
čio 28 d. norima vėl pakelti 10 proc. ke
lionių kainas.

— Namibijos partizanų Swapo lyderis 
lankėsi Londone ir buvo priimtas: Britų 
užs. reikalų ministerijoj.

— Lapkričio 11-28 d.d. Londone vyks 
filmų festivalis. Daugiau kaip 40 kraštų 
rodys apie 100 filmų.
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NAUJOS KNYGOS
BRONIAUS KVIKLIO „LIETUVOS 

BAŽNYČIŲ“ ANTRASIS TOMAS — 
„VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA“

Bronius Kviklys, aukštaitis nuo Utenos, 
yra plataus masto kultūrininkas — diplo
muotas ekonomistas, pedagogas, žurnalis
tas, daugelio laikraščių - žurnalų bendra
darbis ir redaktorius Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir išeivijoje. Be eilės smulkes
nių leidinių, 1964-68 m. išspausdino stam
bų Lietuvos vietovių keturtomlį — „Mūsų 
Lietuva". Po to užplanavo ir jau spausdi
na serijinį leidinį „Lietuvos Bažnyčios“: 
šešis tomus — kiekvienai vyskupijai po 
tomą.

1980 m. pasirodė pirmas „Lietuvos Baž
nyčių" tomas — „Telšių vyskupija“, šiais 
metais iš spaudos išėjo antras tomas — 
„Vlkavišio vyskupija“. Tai didelio forma
to 480 puslapių, kietais viršeliais knyga. 
Leidėjas: Amerikos Lietuvių Bibliotekos 
leidykla Chicagoje. Spausdino Mykolo 
Morkūno spaustuvė. Tiražas: 2000 egzemp 
liorių.

Vilkaviškio vyskupija, įkurta 1926 me
tais, apima šiaurinės Sūduvos žemes. Anks 
čiau jos priklausė Vygrių, paskui Seinų 
vyskupijoms. Pietinės Sūduvos lietuviško
ji dalis liko Lenkijos teritorijoje ir buvo 
priskirta Lomžos vyskupijai. Ten iki šian
dien daugelis lietuvių, nors ir lenkinami, 
meldžiasi gimtąja kalba.

Antrame „Lietuvos Bažnyčių“ tome ap
rašytos 136 Vilkaviškio vyskupijos ir 21 
Lomžos vyskupijos katalikų šventovės. 
Autorius Bronius Kviklys yra užsibrėžęs 
ne tiek aprašinėti bažnyčiių istoriją — ku 
.rią galima rasti mūsų mokslinėje literatū
roje, — kiek surinkti kiek galima dau
giau vaizdinės medžiagos: nuotraukų — 
bažnyčių, varpinių, koplyčių, kryžių, reli
ginių paminklų ir kt. Dėl to „Vilkaviškio 
vyskupijos“ leidinys yra perdėm iliustruo
tas. Reikia stebėtis, kaip autorius, už Lie
tuvos ribų .gyvendamas jau 37 metus, su
gebėjo sutelkti tokią daugybę nuotraukų, 
kuriose objektyviai uždokumientuota atei
ties kartoms mūsų bažnyčios ir kiti religi
niai pastatai. Dauguma nuotraukų skelbia 
mos pirmą kartą spaudoje.

Bronius Kviklys veikalo pratarmėje dė
koja daugeliui savo talkininkų, kurių da
lis gyvena Lietuvoje, be kurių pagalbos šis 
darbas būtų neįmanomas. Dėkoja jis in
žinerijos daktarui Jurgiui Gimbutui, pa

F. Neveravičius

PRAKTIKA
Po trijų valandų kelionės nekūrenamam vago

ne, išlipęs mažoj, neapšviestoj stotelėj, Anupras 
Dulksnys vis dėlto atsikvėpė: dar valanda kelio — 
ir gaus sušilti karštai prikūrentoj eigulio troboj.

Perone buvo niūru ir tuščia. Be Dulksnio, ne
išlipo nė vienas keleivis, ir stoties budėtojas nedels
damas nuėjo garvežio link su iškeltu skydeliu, 
Dulksnys, pats nesižinodamas kodėl, valandėlę dar 
pastovėjęs perone, kol pro jį pradardėjo iš pradžių 
keletas keleivinių vagonų, o paskui ilga virtinė pre
kinių. Ir kai paskutiniojo vagono raudonas žibintu
vėlis jau buvo gerokai nutolęs, jis įėjo į keleivinę.

Žibalinės lemputės apšviestoj keleivinėj buvo 
šilta. Kūrenosi geležinė krosnelė, kerčioj sėdėjo vy
ras su avikailio kepure, užsikniaubę stalą snaudė 
du vokiečių kariai, čia pat pasidėję savo kuprines 
ir atrėmę į jas šautuvus. Matyti, laukė traukinio 
priešinga ką tik išėjusiam kryptimi.

Dulksnys paklausė sėdintį vyrą, ar nėra kar
tais kas atvažiavęs iš Patilčių. Gavęs neigiamą at
sakymą, jis užsimetė kuprinę, užsisagstę dirželius 
ir išėjo į kelią.

Kovo pradžios vakaras buvo žvaigždėtas, ir 
tik pirmuoju momentu, išėjus iš apšviestos patal
pos, atrodė tamsu.

Dulksnys nužingsniavo purvinu, kiek stingstan
čiu nuo šalčio keliu, ir, praėjęs du stoties gyvena
mus namus, atsidūrė lauke. Ligi eigulijos tebuvo 
keturi kilometrai gerai žinomo kelio, tačiau, tik at
sidūręs tuštvietėj, Dulksnys pajuto nerimą. Jis iš 
sykio nesuvokė nei paties nerimo, nei ieškojo jo 
priežasčių, bet netrukus suprato, kad jį prislėgė pa
prasta baimė.

Pagal gandus ir tikrus pranešimus apylinkės 
kirbėjo įvairaus plauko partizanais. Raudonaisiais 
Baltaisiais, lenkiškais — pasitaikydavo ir lietuviškų.

Su kiekvienu žingsniu Dulksnį apėmusi baimė 
darėsi konkretesnė, aiškesnė.

Jis stengėsi ją nuvyti įvairiausiais samprotavi
mais.

Lietuviškieji partizanai jo, kaip tautiečio, ne
palies. Be to, maža galimumų su jais susitikti čia. Su 
lenkiškais, kaip vietos žmogus, puikiai mokąs len
kiškai, irgi susikalbės. Na, o raudonieji tikrai jam 
nieko nepadarys — pakaks jiems parodyti giliai 
slaptoj švarko kišenėj užkištą kandidato į kompar
tijos narius liudijimą.

Taip samprotaudamas jis betgi nesąmoningai 
spartino žingsnį ir netrukus visai įšilo.

Dulksnys savo įsitikinimais buvo komunistas 
idealistas, kurio neatgrasė net komunistinės val
džios praktika, kaip ne vieną kitų komunizavusių

lietuvių.
Du kartu kalintas už komunistinę veiklą lenkų 

valdymo laikais, buvęs stebimas Lietuvai atgavus 
Vilniaus kraštą, jis visa širdimi ir karščiu puolė į 
darbą, bolševikams okupavus Lietuvą.

Tačiau ir čia jis susidūrė su jam keistu ir ne
suprantamu reiškiniu. Visos jo pastangos įsijungti 
į partinį organizacinį darbą ėjo niekais. Partijos di
džiūnų jis buvo tik toleruojamas, nuo veiklos nu- 
stumiams, ir turėjo tenkintis tik kuklia tarnybėle, 
kaip koks beidiologinis pilietis. Laikęs egzaminus 
į partijos narius, jų neišlaikė ir liko tik kandidatu, 
nors atsakinėjo nė kiek neužsikirsdamas į visus eg
zaminuojančiųjų klausimus.

Ir tik kartą į tuos reiškinius įsibrovė kiek aiš- 
mo, kai vienas jo draugų, tuo metu prasimušęs į 
aukšto rango partinius pareigūnus, kartą protekcio- 
naliai paplojęs jam per petį, paklausė:

— Na, senasis bolševike, kaip laikais?
— Nieko sau... — atsakė Dulksnys, kartu pa

tenkintas familiariškumu, su kuriuo į jį kreipėsi 
aukštas pareigūnas, kartu ir kiek nemaloniai palies
tas buvusio artimo draugo išdidumo ir protekcia- 
nalumo.

— Vis tebesilaikai idealistinių pažiūrų į reika
lus? — paklausė vėl draugas.

__?
— Mesk tai! Nieko iŠ to nebus. Karjeros ne

padarysi, protaudamas 1928 metų kategorijomis- 
Generalinė linija — tai yra svarbiausia. Generaline 
linija — tai viskas. Jos laikykis kaip aklas sienos. 
O visi idealizmai — šuniui ant uodegos.

Kiekvienam pašaliečiui, pažinusiam Dulksnį, 
pasakymas buvo aiškus, tačiau jam pačiam nė kiek 
nepadėjo suprasti padėtį, kurioje jis buvo atsidūręs. 
Jis buvo įsižiūrėjęs tik į savo teoretiškai išsvajotą 
idealą, ir biauri gyvenimo praktika su visomis nege
rovėmis ir baisumais jo buvo vertinam atik kaip 
neišvengiama būtinybė, laikinumas, pagaliau auka, 
atnašaujama didžiuliam tikslui.

Dulksnys buvo pakankamai inteligentiškas, 
kad, susidurdamas su importuotais dialektinio ma- 
teralizmo evangelistais, nematytų jų siarumo, vien
pusiškumo, nekultūringumo ir tos savotiškos jų 
dvasios bei galvosenos, kuri kiekvieną europietį nu
purto pasišlykštėjimu, kuri mums yra tiek nesu
prantama, kiek nesuprantami šliužo instiktai, jo 
jausmai ir psichika..

Tačiau ir šiuo atveju jis teisino padėtį, sakyda
mas, kad tai laikinumas, kad taip turi būti išauklė
ti kadrai, kurie, kaip mūrlaužis, vers suakmenėjusią 
amžių sieną, kad tokie fanatiški turi būti pionieriai 
pasaulinės revoliucijos, kuriai netrukus lemta virsti 
kūnu. O tada, kai tikrai socialistiniam pasauliui ne
begrės jokie pavojai ir priešai, bus auklėjamos nau
jos, šviesių, švelnios sielos, kultūringiausių žmonių 
kartos. Ne vienur kur, bet visur.

Su biauria, tarpais šiurpių įvykių perausta tik
rove Dulksnys susidurdavo maža, arba sąmoningai 
nustumdavo nuo savęs jos reiškinius.

Ir net tada, kai po visą kraštą pasklido veža
mųjų į Sibirą dejavimai, kai prp aklinai užkaltų 
gyvulinių vagonų sienas veržėsi giedamos maldos ir 
troškuliu mirštančių kūdikių šauksmas, jis rami
nosi, filosofiškai tardamas: „Kur girią kerta, ten 
šapai byra“.

Sušilęs nuo greito ėjimo, Dulksnys kaip ir ne
teko pirmykščio baimės jausmo. Galimumas susi
durti su raudonaisiais partizanais kurie beveik visi 
buvo specialiai lėktuvais arba kitokiomis priemonė
mis diversijos tikslais atgabenti sovietų kariai, jį 
net kiek domino. Įdomu jam buvo pamatyti tuos 
karius po trejų bemaž metų vokiečių okupacijos, 
įdomu patirti jų pažiūras ir nusistatymą karo at
žvilgiu ir paklausinėti apie tuos režimo bei metodų 
pakeitimus, apie kuriuos buvo tarpais kalbama vi
suomenėje.

Kelionei baigiantis Dulksnys bemaž norėjo su
sitikti su partizanais, tačiau nesusitiko ir pasibeldė 
į eigulio trobą, lydimas pririšto šuns lojimo.

— Kur jūsų vyras? — paklausė jis, kai gerai 
išklausinėtas pagaliau eigulio žmonos buvo įsileis
tas į vidų.

— Išvažiavo į Lentupį. Ryt rytą grįš... — at
sakė moteriškė ir sukruto ruošti stalą vakarienei.

Senoji eigulio motina verpė rateliu, vaikai bu
vo sugulę.

— Ar nesakė jums kartais vyras, kaip reikalai 
su miško medžiaga, skirta „Neries“ lentpiūvei? — 
paklausė jis, kiek nepatenkintas, kad sutartą dieną 
nerado eigulio namie. Dulksnys buvo didžiulės lent- 
piūvės vicedirektorius ir medžiagų skyriaus vedėjas.

— Sakė. Viskas parengta. Ryt rytą atvyks ir 
perduos. Vežimai pervežti į stotį jau užsakyti, — 
atsakė moteris.

Pavakarieniavęs Dulksnys susirengė gulti.
— Nenusivilkit, ponuli, — įspėjo eigulio žmo

na, vesdama jį su žibintuvėliu į kamaraitę.
— O kas?
— Visaip būna... Jeigu kas — langelis greit 

atsidaro... Bėkit tiesiai už malkų į medžius... La- 
bąnakt...

— Ar dažnai lankosi?
— Kaip sakyti... Gal jau dešimt dienų, kaip 

nėra buvę... O kitą kartą po tris naktis iš eilės. 
Nieko valgomo namie nelaikom. Turiu paslėpusi... 
Kiek reikia, tiek pasiimu ...tai dienai, — pasakė 
dar ir išėjo.

Dulksnys tik dabar prisiminė turįs su savim 
stambią pinigų sumą darbininkams apmokėti. Jį 
nupurtė šiurpas. Atsigulęs, betgi, jis staiga pajuto 
nuovargį ir tuojau užmigo.

(Bus daugiau)

ruošusiam knygoje spausdinamus archi
tektūrinius tekstus.

Medžiagą bažnyčių ir parapijų aprašy
mams autorius sėmėsi iš metraščių, encik
lopedijų ir iš prisiminimų tų asmenų, ku
rie minimose vietose gyveno ir dirbo. Ap
rašyti Vilkaviškio vyskupijos vyskupai, iš 
ten kilę ar dirbę kunigai, suminėtos komu 
nistinlo teroro aukos. Žinant, kaip labai 
palietė Lietuvos bažnyčias antrasis Pasau
linis karas ir kieta okupacija, naikinanti 
meniškus pastatus, galima suprasti, kokie 
vertingi bus istorijai Broniaus Kviklio 
„Lietuvos Bažnyčių“ tomai, uždokumen- 
tavę religinius meno paminklus.

Rašytoja Alė Rūta recenzuodama „Vil
kaviškio vyskupiją" „Draugo“ kutūrinia- 
me priede (nr. 183) sako:

„Parapijų aprašymuose ne kartą įdo
miai charakterizuojami bažnyčių fundato
riai, klebonai, kunigai... Tai knygą irgi 
paįvairina, daro ne vien informacinę, o be
veik literatūrine.

Gal įdomiausia mums šio veikalo me
džiaga, kur stengiamasi kiek galima ob
jektyviau informuoti skaitytoją apie abie
jų Pasaulinių karų padarytą parapijoms 
žalą, apie antagonišką lenkų elgesį Suval
kuose Ir apie komunizmo vergijos laikų 
kankinius — vyskupus, kunigus ir daugy
bę parapijiečių. Tokio pobūdžio knyga iš
eivijoj buvo labai reikalinga ir tokia tik 
čia įmanoma išleisti."

O rašytojas Jurgis Gliaudą (ten pat) 
taip vertina Broniaus Kviklio „Vilkaviš
kio vyskupiją“:

„Varpinių siluetai, religinių procesijų 
'šešėliai, fantastiškos formos kryžių kon
tūrai, tikinčiųjų ir kunigų veidai... Isto
riniai padavimai, istoriniai faktai, nūdie
nos religinės praktikos heroizmas, antire
liginis teroras. Kas su malda širdyje pra
daro bažnyčios duris, tas pradaro kartu 
jam gresiančio kalėjimo duris. Ir vis dėlto 
religinė praktika žydi. Ir lietuviškame 
gamtovaizdyje — tai ant kalvos, tai puoš
nių gojų apsupti, bažnytiniai pastatai pui- 
pui'kuojasi kaip žiedai, kaip bijūnai darže
lyje. ..

Tas nuostabusis miražas tolimoje išeivi 
jos padangėje — „Vilkaviškio vyskupijos“ 
tomas yra kietas, nepalyginamas doku
mentas, realybė, įrodymas — štai lietuvių 
tautos įnašas į krikščioniškojo gyvenimo 
būdą! Tai gyvoji istorija! Tai dinamiško
ji dabartis. Ji neklysta, neperdeda, neįrodi 
nėja teisingumo kazuistikos metodu. 

„ Vilkaviškio vyskupijos“ tomas rodo: 
taip dabar yra! Taip dabar, teroro žaizdre, 
yra!“

Vartydami neseniai gautus brangius 
„Vilkaviškio vyskupijos“ puslapius gali
me pasidžiaugti, kad trečias — „Kauno 
Vyskupijos“ tomas jau spaustuvėje, o 
Bronius Kviklys baigia rengti spaudai ir 
ketvirtąjį temą — „Panevėžio Vyskupiją“.

A.G.

V. Jotvingis

Lietuvos žiema
Šventė vaikystės mūs (namai, 
Speigu šerkšnoti jų Jangai, 
Tolyn į Įpraeitį nugrimzdę, 
Man akyse vis dar tebespindi.

Aplink žiemos tyla balta, 
Snaudžia Lietuvos giria žalia, 
Tik tvoros (pyška, aimanuoja, 
Girdėt varpelis — rogės atvažiuoja.

Vakaro sutemos slenka skliautu. 
Virš stogo mėnulis pakibo dalgiu, 
Melsvas dūmas raitosi, vingiuoja, 
Tolumoj kažkur šuva suloja.

Pasaka žiemes >— vaikystės tolimos, 
Liks paveikslu tėviškės brangios, 
Iki išvarginta dvasia (mana 
Nurims kitos žemelės priglausta.

RUOŠIASI JAUNIMO KONGRESUI
Arvydas Žygas, Ateitininkų sąjungos 

siunčiamas, išskrido penkiom savaitėm į 
Braziliją padirbti su jaunimu. Jis mokys 
jaunus lietuvius lietuvių kalbos, lietuviš
kų tradicijų ir supažindins su Lietuvos is
torijos bruožais. Taip pat jis atstovaus ir 
Pasaulio Lietuvių Sąjungai, ruošdamas 
Brazilijos lietuvių jaunimą ateinančiam 
jaunimo kongresui.

PASAULYJE PAGARSĖJĘS LIETUVIS 
GYDYTOJAS

(MŪSŲ PASTOGĖ praneša apie Naujoje 
Gvinėjoje dirbantį gydytoją dr. V. žigą, 
atvykusį iš Australijos prieš 30 metų. 
Dirbdamas toje saloje dr. V. Žigas išaiš
kino vieną nervų ligą, kuri pasirodė esan
ti užkrečiama virusinė liga. Jis buvo iš
rinktas Queenslendo medicinos tyrimų in
stituto nariu ir tapo pasaulio garsenybe.

JAUNIMUI
KREIPIMASIS Į DABARTINIUS 

IŠEIVIUS IS LIETUVOS
Šiuo metu už gimtojo krašto ribų, pla

čiame pasaulyje, yra išsimėtęs nemažas 
skaičius lietuvių, vienokiu ar kitokiu bū
du palikusių Lietuvą. Vieni jų palaiko 
glaudesnius ryšius su lietuvių organiza
cijomis, kiti šalinasi jų, o dar kiti nežino 
apie jas.

Kiekvienas, atvykęs svetimon žemėn, tu 
ri savo moralinių — dvasinių problemų, 
prisitaikymo sunkumų, pergyvenimų ry- 
šiumi su paliktais artimaisiais Lietuvoje. 
Toli gražu ne kiekvienas sutiktas žmogus, 
ar tai lietuvis ar ne, supranta bei užjau
čia tai, o nueiti, pas kitą atvykėlį iš Lie
tuvos, dažnai neįmanoma dėl nemažų at
stumų ar dėl nežinojimo kaip susirasti.

Štai nuo 1966 metų birželio 15 dienos 
vyksta pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sai. Jie vyksta kas keli metai įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Pats kongresas — tai 
lietuvių jaunimo mianiifestacija, kurioje 
susiburia įvairių pažiūrų ir srovių paskaiti 
trinkai, vyksta- diskusijos ir seminarai. Į 
kongresus atvažiuodavo lietuvių jaunimo 
išrinkti delegatai iš įvairių pasaulio kra'št- 
tų, išskynus pačią Lietuvą. Suorganizuoti 
tokią manifestaciją ir suburti jaunimą iš 
viso pasaulio yra neišpasakytai didelis 
Kam darbui pasišventusių žmonių darbas. 
Iki šiol jau įvyko keturi tokie kongresai. 
Du iš jų vyko JAV ir Kanadoje, vienas 
Pietų Amerikoje ir dar vienas Europoje. 
Sekantis — penktasis vyks 1983 m. liepos 
1-24 d. Čikagoje, netoli Klevelando bei 
Kanadoje, netoli Toronto ir Montrealio 
miestų. Busimojo penkto kongreso pirmi
ninkė yra Violeta Abariūtė. Neseniai ry
šium su kongreso organizacija jai teko 
apkeliauti eilę Europos valstybių. Kiti or
ganizatoriai jau buvo Australijoje, o dar 
kiti vyks į Pietų Ameriką. Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas — yra puiki gali
mybė susitikti ne tik su viso pasaulio lie
tuvių jaunimo atstovais, bet ir su tokiais 
pat kaip mes — dabartiniais emigrantais, 
tai puiki galimybė įnešti naujos lietuviš
kos dvasios, pareikšti savo pažiūras, ge
riau supažindinti pasaulio jaunimą su Lie 
tuvos gyvenimu, studentija, jos pažiūro
mis.

Nereikia kreipti daug dėmesio į kai ku
rių žmonių priešiškumą mums dėl to, kad 
mes esame gimę pokario Lietuvoje ir dėl 

įfo galime kenkti kitiems lietuviams vaka
ruose, atliekant įvairias užduotis. Tekių 
žmonių yra nedaug, kurie patys gal būt 
nesupranta, kiek jie savo pareiškimais 
kenkia lietuvybei. Suprantu, kad tokios 
nuoskaudos yra labai sunkios jautriai emi 
gra.nto širdžiai.

Brangūs tautiečiai! Kreipiuosi į jus at
siliepkite. Tai — puiki galimybė susirasti 
vieni kitus, susitikti draugus, susipažinti, 
pasidalinti, rūpesčiais, pareikšti savo nuo
mones, padėti išlaikyti lietuviškumą tarp 
lietuvių.

Paimkite skiutelę popieriaus ir pieštu
ką, bei parašykite apie save Šiais adresais:

Robertas Aukštaitis
6815 Forrer
Detroit, Michinigan 48228, USA

Violeta Abariūtė
9334 Plainview
Detroit, Miehingan 48228, USA.
Perduokite šią žinią kitiems tautie

čiams, kuriuos pažįstate, bei kurie negau
na lietuviškos spaudos.

Laukiame jūsų žinutės.
Robertas Aukštaitis

Su lietuviai* 
pasautįįįe

KUN. ,’DR. J. (PRUNSKIS — 
JUBILIATAS

Žinomas visuomenės veikėjas ir spaudos 
darbuotojas kun. dr. Juozas Prunskis, gyv. 
Čikagoje, šiomis dienomis švenčia savo 
75 metų sukaktį.

Ta proga Čikagos Jaunimo Centre spa
lio 10 dieną yra ruošiamas jubiliato pager 
bimas. Apie kun. J. Prunskio 50 metų ku
nigystę ir žurnalistinį darbą kalbės prof, 
dr. J. Genys, atvykęs iš Vašingtono. Kon
certo programą atliks solistė D. Stankaity- 
tė Ir A. Brazys.

N. VENCLOVIENĖ STUDIJŲ DIENOSE
„Draugas“ praneša, kad Akademinio 

Skautų sąjūdžio studijų dienose Tabor 
Farmoje, JAV, rugpjūčio 27-29 d.d. dalyvą 
vo N. Venclovienė, kuri kalbėjo apie da
bartimi, Lietuvos teatrą.

N. Venclovienė yra prof. Tomo Venclo
vos žmona, neseniai atvykusi iš Lietuvos.

KONKURSAS DARIAUS-GIRĖNO 
VOKUI

Ateinančių 1983 metų liepos mėnesį su
kaks 50 metų nuo mūsų tautos didvyrių — 
Stepo Dariaus ir Stasio Girėno transat
lantinio skridimo ir jų tragiško žuvimo. 
Filatelistų dr-ja „Lietuva“, norėdama tin
kamai paminėti šią svarbią sukaktį, išleis 
specialius 94 mm x 164 mm dydžio vokus 
su atitinkamu ‘įrašu ir piešiniu.

Šiam piešiniui ir įrašui paruošti dr-ja 
skelbia konkursą, kuriame gali dalyvauti 
tiek dailininkai, tiek ir eiliniai žmonės. 
Proporcingai sumažinus, galutinis piešinio 
su įrašu dydis ant voko turėtų būti apie 
50-70 mm pločio ir 70-80 mm aukščio. Pie
šinys turėtų būti, nedaugiau trijų spalvų.

Piešinio su įrašu projektas siųsti dr-jos 
pirmininkui J. Adomėno adresu: 3329 W. 
66th Str. Chicago, Ill. 60629 USA. Projek
tus prisiųsti ne vėliau 1983, vasario 1.

Projektus įvertins dr-jos valdybos pa
skirta komisija. Už geriausią projektą bus 
paskinta $100 — premija. Jei būtų reika
linga, dr-ja pasilieka .teisę daryti mažus 
projekto pakeitimus, žinoma, i® anksto su
sitarus su autorium. Nepremijuoti projek
tai bus grąžinti autoriams.

Fil. Idr-jos „Lietuva“ valdyba

Atsiusta paminėti
MOTERIS, Nr. 4, 1982 m. liepa - rugp 

jūtis. Lietuvių moterų žurnalas. Leidžia 
Kanados Liet. Katalikių Moterų Draugi
ja, red. N. Kulpavičienė, Toronto.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 78

Paimkime dvi vienodo talpumo vyno 
taures: į vieną (įpilkime vyno trečdalį tau
rės, o i kitą ketvirtadalį. Tada prlpildy- 
kim abi taures iki pat viršaus vandens ir 
viską supilkime į didesnį indą. Gerai su
maišę, pripUdyikim iki pat viršaus vieną 
taurių.

Kokia proporcija vyno ir vandens bus 
toje taurėje?

Atsakymas Nr. 77
Kasininkas išdėstė pinigus šitaip: 1, 2, 

4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ir 489 sv.

Kalbasi du vengrai:
— Aš norėčiau, kad kiniečiai bent tris 

kartus užpultų Vengriją!
— Kodėl?
— Tai padaryti jie turėtų šešis kartus 

pereiti Rusiją.
• •

— Kodėl sovietai tremia disidentus į 
Vakarų Europą?

— Jie nori paversti ją į Vakarų Sibirą.

— Ar bus branduolinis karas?
— Nebus! Tik bus tokia kova dėl taikos, 

kad neliks nė vieno gyvo žmogaus pasau
lyje.

2



1982 m. spalio 8 d. Nr. 38 (1G27) EUROPOS LIETUVIS 1

LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

-Štai senas Izraelio valstybės XX am
žiaus istorijos lapas pasibaigė Ir naujas 
prasidės“ — taip, manau, pagalvos bet ku
ris Izraelio istorikas dabar ir ateity.

Atidavęs Sinojų Egiptui, nugalėjęs savo 
arSlausių priešų palestiniečių armiją Li
bane, ir nugalėjęs armijos likučius ištrė- 
męs į įvairius labai tolimus arabų kraš
tus, Izraelis pagaliau pasijuto galinčiu 
būti saugus ateičiai ir patenkintas dabar
timi. Pagaliau pasijuto galinčiu pradėti 
ramų savos valstybės kūrybos darbą.

Ir kodėl ne?!., jeigu vienas Izraelio ži
novų tarpe kitko rašo: „šiandien Izraelis 
militariniai ketvirtoji galingiausioji vals
tybė (po JAV., Sov. Sąjungos ir Kinijos) 
ir šeštoji tarptautinėje ginklų prekyboje“.

Žinau, mielas šio laiško skaitytojas nu
stebs ir nepatikės šio žinovo pareiškimui, 
bet mano nuomone šiame pareiškime glū
di šiokia tokia tiesa! Todėl, kitas žinovas 
aiškina, ne tik visos kitos arabų valsty
bės, bet ir Sov. Sąjunga nekišo -savo pirštų 
į šešias savaites 'besitęsusi Libane karą. 
O juk turėjo tam daug įvairių gerų progų.

Ir štai. Iš lėktuvo fotografinės akies pa
darius momento nuotrauką, Izraelis atro
dys savimi patenkinta, prosperuojanti, be 
'karo perspektyvų ateityje, savo -darbo, 
sumanumo ir savo kad ir labai mažos tau
tos genijaus dėka ne tik Viduriniuose Ry
tuose, bet ir pasaulyje vis didesnio pres
tižo įsigljamli valstybė. Galima būti jau 
beveik tikru, kad Izraeli jau taip mato 
tiek min. pirmininkas Beginąs, tiek kraš
to apsaugos ministras Šaronas ir daug Iz
raelio gyventojų su jais. Priešų -daugiau 
nėra — vieni nugalėti, kiti nutildinti.

Bet, ar iš tikrųjų taip yra? — Ne, nevi
sai taip, nes ginklams nutilus ir priešams 
pabėgus žydų okupuotų Jordano paupio 
žemių ir Jeruzalės klausimas dar liko ne
išspręstas. Jis turės būti sprendžiamas. 
Šiuos svarbius klausimus patieks Ir svars
tys valstybių vyrai, bet kas juos išspręs, 
ar valstybių vyrai, ar nuolat besikeičian
čių įvykių istorinis laikas, atsakymą duos 
ateitis. .

Tuo tarpu, kaip jau žinoma, valstybių 
vyrai yra patiekę tris pasiūlymus klausi
mui išspręsti.

Arabai siūlo Jordano žemėse įkurti ne
priklausomą Palestinos valstybę, kurios 
sostinė būtų rytinė Jeruzalės dalis.

JAV vyriausybė siūlo Jordano žemių 
gyventojams duoti plačios savivaldos au
tonomiją, kuri būtų Jordano karaliaus 
priežiūroje. Jeruzalė be jokių padalini
mų turėtų būti palikta Izraeliui.

Izraelio vyriausybė sutinka su JAV siū
loma autonomija okupuotų Jordanu pau
pio žemių gyventojams, bet autonomija tū
li būti ne Jordano karaliaus, bet Izraelio 
kontrolėje. Trumpai, kas okupuota lieka 
amžiams Izraelio valstybėje.

Nesunku pastebėti, kad arabų ir Izrae
lio pasiūlymai yra vienas kitam visai prie 
šingi, neįmanomai suderinami, o JAV pa
siūlymas š'į nesuderinamumą skelia per vi 
durį ir tuo mėgina įtikti tiek arabams, tiek 
Izraeliui.

Arabų konferencija, vykusi Maroke, pa
sisakė, kad ji JA Valstijų pasiūlymą stu
dijuos ir pasisakys kiek vėliau. Tuo pa
čiu -gi metu Izraelio vyriausybė pranešė, 
kad JAV pasiūlymas visai net nesvarstyti- 
nas ir jį atmetė. Izraelio imin. -pirmininko 
Begino svarbiausias atmetimo motyvas 
buvo tas, kad ginčijamos Jordano paupio 
žemės prieš 2000 metų buvo žydų žemės 
Judea ir Samaria. Laikinas arabų įsibro
vimas ir šių Žeimių valdymas nė kiek ne
sumažina žydų teisių į jas, Izraeliui- iš 
naujo atsikūrus.

Prie šio trumpa, bet svarbi pastaba. Se
novės Judėjoje ir Samarijoje šiuo metu 
gyvena apie 2 milijonai arabų; tuo tarpu 
kai žydų visame Izraeyje yra tik virš 4 
mil. Nuosaikesnio galvojimo žydai todėl, 
pradeda kiek abejoti ir tuo tarpu nebesu
sigaudyti kokia pasidarys pačių žydų pa
dėtis priėmus 2 mil. arabų į savo tarpą 
ir ar Išvis galima griebtis tokios senos 
2000 metų istorijos grindžiant naują Izra
elį. Tokių nuosaikesnių žydų yra gana 
daug. Jais kaip tik JAV ir mano pasinau
doti.

šią laiško dalį manau, reikia baigti. Iš
vadą gal reikėtų padaryti tokią: Arabų, 
JAV ir Izraelio pasiūlymai šiuo metu tik 
trijų diplomatinių kortų kaladžių tūzai. 
Lošimas bus ilgokas.net gal dažnų teroris
tinių išpuolių lydimas. Kas lošia kortomis, 
tas žino, kad irgi devynakė dažnai tūzą 
muša.

Akylus šio lošimo stebėtojas, kaip visuo 
met, bus Sovietų Sąjunga.

• ••
Kartą dar Lenino laikų žymus komunis

tas Bucharin buvo pasakęs: „Jeigu kada 
nors mums pasiseks suvilioti Vakarų ka
pitalistinę Europą (prekiauti tsu Sovietų 
Sąjunga tekiomis sąlygomis, kurias mes 
statysime, (kapitalizmas Vakarų Europoje 
bus pamažu sunaikintas“. Taip buvo pasa
kyta maždaug prieš 6(1 metų.

Churchili-ui nuleidus -geležinę uždangą, 
Eucharlno žodžiams teko ilgai laukti 
jiems „tampant kūnu“ ir veiksmu.

Maždaug prieš dešimt metų Vakarų pa
saulyje atsirado tokie valstybės vyrai 
kaip antai V. Brandt (vak. Vokietijos min. 
pirm.), Nikson (JAV V. prezidentas). D-r. 
Kisinger, (JAV užsienių reik, min.), kurie 
gerai pasvarstę, nutarė geležinę uždangą 
pakelti, pradėti glaudžius santykius su 
Sovietų Sąjunga, ypač prekybos ir finansų 
srityje, šie valstybės vyrai galvojo prie
šingai- Bucharinui; Jie galvojo, kad mil
žiniškomis kapitalų sumomis, moderniau
siais fabrikų įrengimais Vakarai galės tiek 
paveikti Sovietų Sąjungą jog komunistinė 
sistema pradės keistis ir Sovietai subyrės.

Bet Sovietų Sąjunga, kaip jau dabar 
žinoma, nesubyrėjo. „Detantės“ būvyje 
Sąjunga ėmė -griebti iš vakarų kas tik bu
vo siūloma jai reikalingiausio ir geriausio. 
Per trumpą laiką Sov. Sąjunga (Ir kaiku- 
rie jos satelitai) ekonominiai ypač techni
koje pažengė tiek, kiek palikta už geleži
nės uždangos nebūtų pažengusi per dešimt 
mečius. Visa tai ji atsiekė, nes sugebėjo 
vakarams padiktuoti savo sąlygas, būtent, 
suderant žemas kainas, tuojaus nieko ne
mokant, skolinant galimai žemomis palū
kanomis. Ilgai ir netruko kai Sovietų Są
junga pasidarė skolinga Vakarams -apie 
60 tūkstančių milijonų dolerių (Lenkija 
virš 20 ir Rumunija arti 20 tūkstančių mi 
lijonų). Viską sudėjus drauge gausime 
100.000.000.000 dolerių skolų vakarų ban
kams. Gražus skaičius!

Šia proga norėčiau priminti vieną labai 
retai primenamą ekonominę tiesą (Bucha
rin matomai ją gerai žinojo). Jeigu bend
rovė pasiskolina banke kelis tūkstančius, 
tai Ibankas .valdo bendrovę; bet jeigu bend 
rovė pasiskolina kelis [milijonus, tuomet 
bendrovė valdo banką.

Panašiai atsitiko irgi su ekonominio 
bendravimo santykiais tarp Vakarų ir So
vietų Sąjungos. Pastaroji pradėjo „gra
sinti“ vakarams, kad Sovietai nepajėgs su 
mokėti ne tik paskolų kapitalo bet ir pri
deramų palūkanų už jį. Vienintelė gera 
išeitis iš šios beveik beviltiškos padėties 
būtų ši, sako Sovietai Vakarų Europai — 
pastatykite mums dujoms vamzdį virš 
3000 mylių ilgio, žinoma skolon, o pasta
čius Sovietų Sąjunga tuomet pajėgs ap
mokėti skolas ir palūkanas, teikdama du
jas iŠ Sibiro vakarų Europai. Vakarų Eu
ropos bankams, kitos išeities nebeliko — 
paskolinti Sovietams dar -daugiau, tikint 
pažadams. Trumpai, biznis nenutraukia
mai vyksta kaip ir anksčiau.

• • *
JAV Vyriausybė, išgirdusi apie šį „biz

nį“ žiauriai pasišiaušė prieš Vakarų Euro
pą. Prezidento Reagano visa administraci
ja griežtai priešinga, bet kurioms Sovietų 
Sąjungai teikiančioms pilvilegijoms pre
kyboje. Sovietų Sąjunga užuoti diktavusi 
savas sąlygas, sako JAV administracija, 
privalo paklusti toms, kurias diktuos jai 
Vakarai, šioje plotmėje buvę labai glau
dūs santykiai tarp JAV ir Vakarų Europos 
šiandien randasi labai žemame lygyje, 
šiuo metu ir nesimato, kad JAV šiame 
,klausime nusileistų. Priešingai, Reagano 
administracija -pradėjo ne tik grasinti, bet 
ir jau taikyti finansines pabaudas ir net 
importo draudimus kai kurioms Vakarų 
Europos prekėms, pav. plienui.

Beveik neįmanoma, kad tokie šiurkštūs 
santykiai tarp JAV ir vakarų Europos tęs 
tusi ilgai. Tas būtų naudinga tik vienai 
valstybei — Sovietų Sąjungai. To, žinoma, 
■nė viena besiginčijančų pusių nenori.

Kaip vakarų Europa galėtų staiga atsi
sakyti, kad ir vieno prekybos dalies su So
vietų Sąjunga šiuo metu, kada bedarbių 
skaičius jau siekia 12 milijonų, argi sun
ku įsivaizduoti, nenumatant bendro eko
nominio pagerėjimo pasaulyje.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

ARCHEOLOGŲ RADINIAI
Griaunant medinį gyvenamąjį namą 

Ka-uno senamiestyje, čarno gatvėje Nr. 16, 
■archelogų laukė siurprizai. Išardžius pa
stato grindis ir pamatus, pasirodo, kad 
namas buvo suręsta ne plynoje vietoje, o 
ant kažkada buvusių mūrinių pastatų li
kučių. Žemė užkonservavo ir išsaugojo 
erdvius XVI amžiaus miestiečio mūrinio 
-namo rūsius. Valant juos iš po vienų durų 
slenksčio pažiro monetos. Archeoogai -su
skaičiavo apie tris šimtus 1612—1652 me
tų metalinių pinigų. Didžiausią lobio dalį 
sudaro Jono Kazimiero valdymo laikotar
pio variniai skatikai. Tarp jų nemaži si
dabrinių monetų. Tai Žygimanto Vazos 
dvidinariai, Lenkijos pinigų kalyklų šeš
tokai, Gdansko ir Rygos miestų monetos. 
Greičiausiai pinigai buvo paslėpti XVII 
amžiaus viduryje vykusių karų metu.

Kiek anksčiau, rekonstruojant Pergalės 
krantinę ties Aleksoto tiltu, žemkasiai ap
tiko 127 XVU amžiaus -Lietuvos, Lenkijos, 
Prūsijos, Švedijos ir Elbingo miesto sidab- 1 
rines monetas.

Lietuvos valiutos gimimas
| Steigiamojo Seimo prieš 60 metų priim
tas savosios valiutos įvedimo įstatymas bu 
vo labai didelės reikšmės įvykis Lietuvos 
ūkio gyvenime. Šio įstatymo priėmimas 
pažymėtinas dar tuo, kad tuoj po daug 
kartumo sukėlusių ginčų dėl konstitucijos 
— diskucijos buvo ramios, jose dalyvavo 
tik šio dalyko žinovai finansininkai ir eko
nomistai, nebuvo diletantiškų kitų atstovų 
kalbų. Esminiais klausimais vieningai su
tarta. Tai sukėlė net kai kurių atstovų nu
sistebėjimą. E. Galvanauskas prasitarė; 
„Nuostabiai sutampa Vailokaičio ir social 
■demokratų .pažiūros!“ Į tai Vailokaitis re
plikavo iš vietos: „Čia reikalas bendras“.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės 
metais krašte kursavo (vietoje senų, nusto 
jusiu vertės rusiškų pinigų) vokiečių spe
cialiai okupuotiems Rytų kraštams lei
džiami (Darlehnskasse-Ost) popieriniai 
pinigai, pradžioje vadinti ostrubliais, vė
liau ostmarkėmis ir auksiniais. Tas pinigi 
nis vienetas buvo lygus 2 vokiečių mar
kėms ir 100-ui pfenigų, arba skatikų. Vo
kiečių okupacijai pasibaigus, tie pinigai 
liko apyvartoje, tik Lietuvos vyriausybė 
tuo reikalu sudariusi su Vokietija sutartį: 
vienas auksinis prilygintas vienai markei, 
sudėvėti pinigai turėjo būti vokiečių kei
čiami naujais ir t.t. Tokia priklausomybė 
nuo Vokietijos Lietuvai ir jos piliečiams 
buvo labai nuostolinga, ypač kai vokiečių 
markės kursas ėmė smarkiai kristi. Reika
las įvesti savąją valiutą pasidarė labai 
svarbus.

Mintis apie savo valiutos įvedimą buvo 
gyva pačioja nepriklausomybės pradžioje. 
Štai J. Šliūpas savo autobiografijoje rašė: 
„1918 m. pabaigoje... siūlau doleriais pa
grįsti lietuviškąją monetą, tik gaila, kad 
Ant. Smetona tuomet nedrįso taip padary
ti, sakydamas, kad tam reikėtų Lietuvos 
Seimo pritarimo“.

Savosios valiutos klausimą St. Seime
1921. XI.8 iškėlė kun. M. Krupavičius ir 
kun. Steponavičius. Jie paklausė Minist
rų Kabineto Pirmininką: „Markės kursas 
krito, ką Vyriausybė mano daryti, kad bū
tų apsaugota Lietuvos ekonominė ir finan 
sinė būklė?“.

Finansų, Prekybos ir Pramonės minist
ras E. Galvanauskas paaiškino, kad reika
las sunkus, nes tai priklauso ne tik nuo 
mūsų pačių, bet ir nuo bendros padėties 
Europoje. Vokietija turėjo sumokėti 1 mi
lijardų markių Prancūzijai už karo metu 
padarytus nuostolius. Tai privedė prie in
fliacijos (Wiesbadeno sutarties pasekmės). 
Mums rūpi vokiečių marke nusikratyti. 
Projektuojama įvesti pastovią valiutą, pa
remtą Amerikos doleriu (1/10 dolerio da
lis). Ruošiamasi įkurti Emisijos Banką ir 
pasidaryti finansiškai nepriklausomais 
nuo Vokietijos. Lietuva — žemės ūkio ša
lis, tad markės kritimas mums didelio pa
vojaus nesudaro.

Vis dėlto tas reikalas ilgokai nusidelsė.
1922. VI.30 VLb atstovai Lašas, Ralys ir 
Kupčiūnas įteikė vyriausybei interpeliaci
ją, kur raginama greičiau 'įnešti į St. Sei
mą Emisijos Banko įstatymo sumanymą ir 
eiti prie savos valiutos įvedimo.

Ministras E. Galvanauskas užtikrino, 
kad įstatymo projektas jau paruoštas ir

Skaitytoju laiškai
MINTYS APIE PASAULINIO MASTO 

NUODĖMĘ
Mes visi gerai žinom-, kad alkoholis ir 

nikotinas yra sveikatos ardytojai. Bet su 
saiku vartojant alkoholį, atsieit geriant, 
jis nėra sveikatai kenksmingas.

Aš 36 metus išdirbau medvilnės verpyk- 
lose prie sunkiųjų senoviškų verpimo 
(rneke spinner) mašinų. Darbas ne sun
kus bet labai įtemptas. O tvankumas ir ši
luma, temperatūra nuo 70 iki 90 laipsnių 
F! Taigi visą dieną išbūni lyg kokiame šu
tintuve. Po darbo valandų išeini iš fabriko 
taip nukamuotas įtampos ir šilumos, kad 
atgaivina tik putojančio alaus bokalas. 
Aš esu nerūkantis, o geriu bet ne stiprius 
gėrimus, o paprastą alų (mild), ir gana 
ilgą metų virtinę, bet iki šiolei -nuo gėrimo 
nieko blogo mano sveikatai neatsitiko, ne- 
suskaudėjo dar nė vieno sąnario. Taigi, 
-taip atrodytų, kad ir ilgai girkšnojant, 
mažas alkoholio kiekis organizmui ne 
nuodai, o gal tik vaistai.

Dabar pasakysiu maždaug prieš 10 me
tų matytą vieną gražų vaizdelį. — Aš ir 
kitas čia gimęs ir užaugęs lietuvis gerai 
kalbantis lietuviškai, viena, penktadienio 
vakarą užėjome į karčiamą. Ten jau ra
dome mažo ūgio 60 metų žmogelį, ir at
rodo geros sveikatos, bet jau buvo kaip 
„šiaučius“. Ant baro stovėjo bonka visky, 
ant bonkos uždėta jo skrybėlė, vienas stik
lelis rankoje du sklidini prie tbonkos, ir 
atrodo keli palieti, nes 'bonka ir stikleliai 
stovėjo mažoje balutėje. Neklausęs ką 
mes geriam, užsakė jis mums po bokalą 
biterio ir po dvigubą visky. Išmetęs stik
lelį, jis iščiupinėjo mūsų kaktas, pakau
šius, žandikaulius ir nosis, reiškia medici
niškai išegzaminavo, ir pasakė, kad mud
viejų kaulų struktūra skirtinga. Vėliau 
bekalbant paaiškėjo, kad tas žmogelis yra 
'škotas medicinos daktaras, o karčiamos 
šeimininkas su savo šeima yra jojo pa
cientai.

Taigi, jeigu pats daktaras žaloja alkoho

atiduotas Ministrų kabinetui svarstyti.
1922.VMI.2 St. Seimas pradėjo svarstyti 

savojo piniginio vieneto įvedimo įstatymą. 
Projektą apsvarstė šio sąstato St. Seimo 
Ekonominė komisija: pirmininkas — J. 
Vailokaitis, nariai — J. Akmenskis, J. 
Andziulis, V. Čarneckis, kun. P. Dogelis, 
dr. K. Jokantas, J. Kaupas, kun. V. Mie- 
leška, F. Mikšys, S. Rlauka, J. Va'lickas, 
K. Vaitiekūnas (KDb), K. Gencevičius, J. 
Kriščiūnas, J. Lukaševičius, J. Makauskis, 
J. Masiulis, M. Petrauskas, V. Račkauskas, 
A. žeromskis (VLb), S. Digrys, St. Kairys, 
V. Sirutavičius, K. Venciauskis (SD fr.), 
O. Finkel'šteinas, N. Rachmilevičius, S. Ro 
zenbaumas (žydų frakcija) ir kun. B. 
Lauš (lenkų frakcija). Referavo J. Ak- 
menskis, siūlydamas kiek galint skubiau 
priimti projektą. Projekte numatyta pini
ginį vienetą pavadinti litu ir centu ir kad 
jis remtųsi dešimtaine sistema.

Diskusijas atidarė J. Vailokaitis; .... Fi
nansų Ministerija, redaguodama šį pro
jektą. išėjo iš to principo, kad pereinant 
prie savo valiutos nepasidarytų valstybė
je su'krėtimo... ir kad dabartinė ostmarkė 
būtų lygi maždaug naujam lietuviškam 
vienetui... Yra daug sunkumų, nes dar ne
turime savo Emisijos Banko... dar reikia 
nutarti, kiek gramų gryno aukso turi tu
rėti naujas piniginis vienetas“...

Diskusijos vyko dėl pariteto, senos valiu 
tos likvidavimo, vieneto pavadinimo ir ki
tų techniškų dalykų. 1922.VIII.3 ir 4 d. 
posėdžių diskusijose be J. Vailokaičio dar 
aktyviai dalyvavo S. Digrys, N. Rachmile
vičius, K. Bielinis, kun. J. Steponavičius 
ir kiti.

1922.VIII.9 savosios valiutos įstatymas 
vienbalsiai priimtas. Iš pasiūlytų vieneto 
pavadinimų — litas, muštinis, lyra, dore
lis, lietas — pasirinkta litas ir centas (V. 
Vaidoto pasiūlymas).

J. K. Karys ir J. Pažemėnas apie savo
sios valiutos įvedimą rašo:

„Lietuva, nors ir pagrįsdama savo pini
gų sistemų -auksu, pasirinko visai savaran
kišką piniginio vieneto paritetą, -prilygin
dama litą 0,150.462 g. gryno aukso“. Litas 
buvo lygus JAV dolerio 10-čiai centų. Ofi 
cialiai jis buvo įvestas 1922.X.1, pakeitęs 
iki tol ėjusius rublius, markes, auksinius.

Lygiagrečiai su lietuviškos valiutos įve
dimu svarstytas ir Lietuvos Banko įstaty
mas, kuris St. Seimo buvo priimtas 1922. 
VIII.11; balsuojant en bloc vist atstovai 
pasisakė už, tik vienas S. Digrys balsavo 
prieš (jo nuomonė išsiskyrė dėl sąlygų, 
kuriomis svetimtaučiai galėjo dalyvauti 
banko organuose).

Savosios valiutos įvedimą paskubino, 
kaip St. Seime informavo kun. J. Stepona
vičius, anglų finansininkai Smith, Lam
bert, Viino-t ir Anglijos Užsienio reikalų 
ministerija, atkreipdami lietuvių dėmesį 
į Vokietijos sparčiai besivystančią ekono
minę krizę ir žadėdami suteikti Lietuvai 
paskolą.

Lietuvos valiuta buvo pastovi ir kraštui 
naudinga. Litas nuo pat jo 'įvedimo ligi 
nepriklausomybės sužlugdymo 1940 m. iš
silaikė nesvyruodamas.

V. Daugirdaitė-Sruogienė 
(Lietuvos Steigiamasis Seimas)

liu ne tik kepenis bei smegenis, bet ir vi
są organizmą, tai ne tik brenda į pasauli
nio masto nuodėmę, bet tiesiog žengia į 
savižudybę. Bet genys margas, o -pasaulis 
dar margesnis, taip sako sena patarlė.

Ant. Pačkauskas

IŠMALDA
'Pabaltijo geležinkelio pareigūnas V. Mi- 

žaras rašo „Literatūroje ir mene“ apie 
ubagus senais laikais ir -dabar. Seniau ubą 
gai susėsdavo prie bažnyčių ir laukdavo 
išmaldos. Dabar Lietuvoje išmaldos yra 
prašomos kitais būdais. Vienas iš jų yra 
toks:

— Plentu plaukia gražuolis „Ikaras“ su 
dviem vairuotojais. Vienas — už vairo, ki
tas... renka Išmaldą.

Vairuotojų elgetavimas gūna dvejopas: 
paprastas ir rafinuotas. Paprastas — kai 
iš keleivio paimami pinigai ir bilietą pa
žadama duoti vėliau. Šis būdas, tiesa, daž
nesnis priemiesčio linijose. Rafinuotas — 
kai bilietą papra'šoma grąžinti po reiso.

Keleivis kartais pastatomas į keblią pa
dėtį. Jis prašėsi priimamas į pilną auto
busą, džiaugiasi, kad važiuoja, o išmaldos 
duoti nenori. Jame grumiasi dėkingumas, 
pyktis ir gėda dėl (kito žmogaus. Toks su
dėtingas emocijų kokteilis psichologų, ko 
gero, dar mažai tyrinėtas.
JEI PRAKIURO PADANGA — (IŠMESK 

IR DVIRATI
Pernai Žagarės kultūrinių prekių par

duotuvėje nusipirkau dviratį „Dubysa“, 
kurį surenka Šiauliuose. Vieną dieną pra- 
dūriau padangą, nuo to laiko dviratis sto
vi. Nusipirkti naujos kameros niekur ne
gavau.

Ne per seniausiai kreipiausi į Šiaulių 
dviračių gamyklą. Pagaliau -tenai pasakė.

— Gal išimties tvarka padės direkto
rius...

Tad ka daryti pirkėjui? Šito klausiu, 
nes net Šiaulių dviračių-motociklų par
duotuvėje padangų „Dubysai“ nėra.

Negi prakiurus padangai išmesti visą 
dviratį... V. Baikštys

FARMACININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Kaune dvi dienas vyko Lietuvos farma

cininkų Suvažiavimas, kuriame pagilndi- 
n.į pranešimą padarė vyr. farmacijos val
dybos virštininkas V. Sakalauskas. Įžan
ginį žodį pasakė Sveikatos apsaugos min. 
pavaduotojas M. Zaikauskas.

VIESULAS VIRŠ (NEMUNO
Virš Gardino srities Naugarduko rajo

no prasiautė maždaug 800 metrų skers
mens viesulas. Jis vertė medžius, plėšė sto 
gus.

Sutikęs kolūkio „Komunar“ kombainų 
koloną, važiavusią iš laukų į VorobjoviČių 
kaimą, viesulas lengvai pakėlė ir sukda
mas ėmė nešti du iš jų virš bulvių lauko. 
Tik panėšėjęs šimtą metrų, jis paliko ma
šinas, apvertęs jas ratais aukštyn ir kaip 
reikiant aplaužęs. Atskubėję mechaniza
toriai padėjo išsiropšti iš aplankstytų kabi 
nų savo draugams kurie, laimė, buvo tik 
lengvai sužeisti.

Nuskriedęs dar apie 20 kilometrų, viešu 
las praūžė virš Nemuno, prisisiurbdamas 
nemažą vandens ir, įskriejęs į Naliboko 
girią, netrukus nusilpo.

NUSKENDO KAUNO MARIOSE
Rugpjūčio 4 d. Kauno mariose prie Ne

veronių kaimo išvirto iš valties, būdamas 
neblaiviame stovyje, to kaimo gyvento
jas A. Baltaitis ir nuskendo. Neblaivūs 
draugai, kartu su juo žvejoję, nebegalėjo 
ateiti pagalbon.

VAIKAI DIRBA, O /VYRAI TYRINĖJA 
ATEIZMĄ

TIESA (IX.25) prandša, kad Varėnos 
rajono ūkiuose daugiau kaip pusė tūkstan
čio jaunųjų talkininkų Iš specialiųjų vi
durinių ir aukštųjų mokyklų dirba, rink
dami laukuose bulves. Viena grupė surin
ko daugiau kaip 200 tonų bulvių.

Kitoje vietoje tas pat laikraštis prane
ša, kad Vilniuje ‘įsteigtas ateistinių tyri
mų centras, kuriame posėdžiaus suaugę 
vyrai, organizuodami „kompleksinį aktu
alių mokslinio ateizmo teorijos ir prakti
kos problemų nagrinėjimą“. Vieton nau
dingo darbo laukuose, jie imsis „tirti reli
gijos vaidmenį šių dienų idėjinėje politi
nėje kovoje.

LIETUVOJE — ŽIEMOS LAIKAS
Nuo spalio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje 

Sov. Sąjungoje, laikrodžiai buvo pasukti 
vieną valandą atgal. Vasaros laikas pasi
baigė.

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠTIS RAŠO:
KAS KALTAS?

Šienaipj uties išvakarėse ū'kio vadovai da 
1; pievų paskirstė kolūkiečiams pasišienau 
ti. Oras buvo palankus, -todėl jau sekantį 
rytą ne vienas dalgiu nurėžė savo sklypą. 
Susirūpino ir pensininkas Jankus. Kai 
šeštadienį du sūnūs įsu marčiom ir anūkais 
iš miesto atvažiavo, senukas iškart prie 
reikalo:

— Brangūs sūneliai, gal galėtumėt šieno 
papjauti?

— Ką tu, tėvai, — nusišypsojo jauniau
sias. — Technikos amžius, o siūlai' dal
giais mosuoti. Ūkis privalo tau ne tik nu
pjauti, bet ir į daržnę suvežti...

Pirmadienį iŠ pat ryto senasis Jankus 
jau pirmininko kabinete. Pirmininkas iš
klausė senuką ir pasakė:

— Technikos turim ne per daugiausia, 
o pašarų visuomeniniams gyvuliams pa
ruošti reikia daug. Negreit galėsim padė
ti...

Ir kiek patylėjęs tęsė:
— Betgi paties sūnūs kaip ąžuolai — ga 

lėtų ir dalgiais nupjauti...
— Nieko, palauksiu... — atsisveikino se

nukas.
Kol sulaukė kolūkio technikos, žolė pe

raugo, sustabarėjo. Kai nupjovė, prapliu
po lyti — šienas niekais nuėjo.

Ir pasipylė skundai. Rašė senukas, rašė 
sūnūs. Ūkis šieno nedavė! Va, pažiūrėkit: 
daržinė tuščia!

KAD NEBŪTŲ KAIP PERNAI
— Iš anksto pasiruoškit, rytoj kombai

ną skirtam sodybinių sklypų javams kul
ti, — ūkio agronomas įspėjo kolūkiečius. 
— Tik žiūrėkit, jokių pabaigtuvių, — pri
dūrė. — Kas nebūtų kaip pernai...

Žmonės gerai prisiminė pernykščias pa
baigtuves, kai kombainininkas jau antro
je sodyboje užstalėje užsnūdo. Tačiau ir 
'Šįkart tarsi neišgirdo agronomo. Pusryčiai 
pas Joną, priešpiečiai pas Petrą, Adomą... 
O kai pas Antaną papietavo, toliau nebe- 
nuvažiavo.

Bėgo kaimynai pas Antaną, o jo žmona, 
rodydama į lovą, kur miegojo kombaini
ninkas, tik rankomis skėsčiojo:

— Prie pietų pasiūliau taurelę. Vyras iš
vargęs, tiek ir tereikėjo...

Protekcijų dėka į aukštąją įstojo abi
turientai per pirmąjį semestrą byra kaip 
rudenį lapai. (Iš dėstytojo pasisakymo)
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KALENDORIUS 1982 M.
X.16. Boltono lietuvių (šokiai, 20 vai. 

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

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

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

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

X.4.-5. LKI Metinis Suvažiavimas, 
Huettenfeld, Vokietija.

f^LW\lES
gg LITHUAMAN YOUTH N

NEPAPRASTAS JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

•Nepaiprastas DBL Jaunimo Sąjungos na 
rių suvažiavimas 'įvyks Lietuvių Namuose, 
(Londone, š.m. spalio 23 d., 14.30 vai. Su
važiavimo tikslas išrinkti D. Britanijos at
stovus į V-j| Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą (V PLJK), Amerikoje. Rinki
muose balsuoti gali kieCwienas D. Britani
joje gyvenąs lietuvių kilmės jaunuolis/ė. 
Kas negalės asmeniškai atvykti, gali raštiš 
kai įgalioti dalyvį balsuoti jojo vardu. 
Kandidatai į atstovus turi asmeniškai da
lyvauti suvažiavime.

YOUTH ASSOCIATION EGM
■An Extraordinary General Meeting of 

the LYAGB (DBLJS) will take place at 
Lithuanian House, London, on 23 October, 
at 2.30 pm. The purpose of 'the EGM will 
'be the election of delegates to the 5th Li
thuanian World Youth Congress, to take 
place in North America next year. Every 
young person of Lithuanian descent living 
in Gt. Britain may vote. Those who cannot 
attend in person may give written autho
risation to a participant to vote in their 
name. All those wishing to be delegates 
must attend in person.

1983 M. KALENDORIUS
19'83 m. „Europos Lietuvio“ ir N.K.K. 

(kasdien nuplėšiamas kalendorius jau ren
kamas mūsų spaustuvėje.

1983 m. kalendoriaus didžioji pasiskai
tymų dalis skirta įdomesniems senosios 
Lietuvos istorijos įvykiams ir, atgavus 
1918 metais laisvę, valstybės kūrimosi pra 
džiai ir visiems nepriklausomo gyvenimo 
pasiekimams prisiminti.

Kasdien skaitydami po lapelį, pasi
džiaugsime tais darbais ir įvertinsime 
a.a. Min. Balučio žodžių reikšmę, (kad „be 
laisvės — viskas sunku, su laisve — vis
kas lengva".

Kas negauna to kalendoriaus, arba no
rėtų užsisakyti daugiau egzempliorių, pra
šomi skubiai kreiptis į NIDOS administ
raciją“. 2 Ladbroke Gardens, London Wil 
2PT, England.

Liet. Sodyba
PARENGIMAI

Sodyboje yra numatyti 4 skirtingo po
būdžio vakarai, kuriuose gros orkestras 
— band, ir atliks programą.

Spalio 9 d. vakarienė Ir šokiai- — ispa
niškas maistas.

Spalio 23 d. vakarienė ir 'šokiai — ita
liškas maistas.

Lapkričio 5 d. vakarienė ir šokiai — tra
dicines anglų „Bonfire Night Food".

Bilietai visiems šiems parengimams yra 
po 2.50 sv., asmeniui įskaitant ir vakarie
nę.

Pradžia 8 v.v. iki 1 vai. nakties. Tikima
si, kad ir lietuviai šiuose parengimuose 
skaitlingai dalyvaus.

Kelteringas
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams, 
kurie mano gimtadienio proga nepamiršo 
manęs pasveikinti.

J. Liobė

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.

86 metų jaunuolis J. 'Liobė

Vokietija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 

ir parapijos komiteto pirm. Jurgio Pyrago 
pagerbimas

Rugsėjo 12 d. išaušo gražus sekmadie
nio rytas. Luebecko lietuviai buvo pasi
ruošę paminėti Tautos šventę ir J. Pyrago 
70 metų amžiaus jubiliejinę sukaktį, kar
tu su 40 metų tremties gyvenimo Vokie
tijoje. Susilaukta nemaža kviestų svečių 
iš Hamburgo, Pinnebergo, Kielio, Neustad 
to ir V. Berlyno. Tarp jų — VLB Krašto 
Tarybos narys, Hamburgo ir Niedersa- 
chsen kraštų įgaliotinis klebonas kun. 
Vaclovas Šarka, VLB Schleswig - Holstein 
kralštui įgaliotinė p. Eva Banevičienė, Stu
dijų tarėjas ir Šiaurės Vokietijos lietuvių 
evangelikų atstovas Ričardas Baltulis su 
šeima, Helmutas Petrikas, Al. Lukoševi
čius ir daug kitų.

Susirinkusiems Probstei bažnyčios kop
lyčioje kebonas kun. V. Šarka atlaikė 
Išioms intencijomis skirtas iškilmingas šv. 
mišias, pamokslo metu iškėlė Tautos Šven 
tės prasmę pavergtai tautai ir paminėjo 
J. Pyrago 70 metų amžiaus sukaktį ir 40 
metų gyvenimo Vokietijoje, palinkėdamas 
sukaktuvininkui geros sveikatos ir ištver
mės tolesniame gyvenimo kelyje.

Po pamaldų dar daugiau J. Pyrago 
kvieslių svečių susirinko gražiai išpuoštoje 
Caritas salėje iškilmingam Tautos šven
tės minėjimui Ir jubiliato J. Pyrago pa
gerbimui. Virlš 80 svečių rado vietos prie 
gausiais valgiais, skanėsiais ir parinktais 
gėrimais padengtų stalų, kurias paruošė 
pp. Simonų šeima su kitomis darbščiomis 
tautietėmis. Salės sienos buvo dekoruotos 
tautine vėliava, vytimi ir šalimais stovin
čiu rūpintojėliu, o virš jubiliato kėdės 
gražiai austa juosta su įrašu „Ilgiausių 
Metų“ ir tarp rožių didelis auksinis skai
čius „70“ tautinių spalvų fone.

Tautos Šventės minėjimą pravedė VLB 
Luebecko apylinkės valdybos pirmininkas 
Pr. Kotkis, primindamas, kad rugsėjo 8 
buvo pradėta įšvęsti tik nuo 1930 metų, pa 
skelbus juos Vytauto Didžiojo metais, kar 
tu minint ir šv. Marijos gimimo dieną, ku
rioje Vytautas Didysis turėjo būti vaini
kuotas. Po to -sekė Pr. Kotkio paskaita 
apie Prūsų raštiją. Sugiedojus visiems da
lyviams Tautos Himną Tautos šventės mi
nėjimas buvo baigtas.

Pr. Kotkis tolimesniame minėjime ir 
bendrose vaišėse nedalyvavo.

Julbilijato J. Pyrago intencijos buvo la
bai geros. Sulaukęs 70 metų, jis kvietė ‘į 
minėjimą visus lietuvius, bičiulius ir drau 
gus. Jis norėjo išlyginti visus nesklandu
mus, su visais gražiai pabendrauti ir liku
sį savo gyvenimą darniai praleisti savo tau 
trečių tarpe. Tam jubiliatas negailėjo nei 
lėšų nei pastangų ir buvo visa siela atsi
davęs.

Toliau pagerbimą pravedė klebonas 
kun. V. Šarka, aukštai iškeldamas jubilia
to nuopelnus bendruomenės, šalpos, laibda 
ros ir spaudos darbe, kaip didelio idealis
to, padoraus ir tvarkingo lietuvio. Taip 
pat kalbėtojas paminėjo, kad kaip tik šiuo 
metu už jubiliatą laikomos pamaldos Pa- Į 
nevėžio katedroje ir Kauno Prisikėlimo 
bažnyčioje. Palinkėjo sukaktuvininkui ge
ros sveikatos ir dar daug našių metų dir

bant tėvynės labui. t
Kunigui palaiminus vaišių stalą ir pa

kėlus taures buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų“ ir vokiečių publikai „Lang soil er 
leben“. V. Mackevičius paskaitė jo paties 
sukurtas eiles 70 metų proga ir perskaitė 
visą eilę charakteringų sveikinimų, kurių 
jubiliatas gavo per šimtą iš Lietuvos, Vo- 
kietjos ir kitų kra’tų. Po to sekė svešių 
sveikinimai, apdovanojant jubiliatą gausio 
mis dovanomis ir gražiomis gėlių puokš
tėmis.

Jubiliatui visiems gražiai padėkojus už 
gausias dovanas, gėles, brangius ir mielus 
žodžius, sekė vaišės ir linksmoji, dalis. 
Klebonas kun. V. Šarka ir studijų tarėjas 
R. Baltulis pasirodė esą geri vadovai — 
.spiritus movens“ — kun. V. Šarka voka
linei daliai, gi R. Baltulis — muzikalinei. 
Kun. V. šarkai vedant buvo padainuota 
nemaža liaudies dainų. Gaila, kad kun. 
Šarka puotą greitai turėjo apleisti, nes 
15,00 vai. turėjo laikyti lietuviams pamal
das Hamburge. Tačiau nuotaika ir toliau 
paliko pakili. R. Baltuliui akordeonu Pra
dėjus groti lietuviškus šokius, „Polką su 
ragučiais“ ir kitus, daugumas galėjo sma
giai pasišokti. Vakaro nuotaiką kėlė R. 
Baltulis su H. Simon su savo pokštais ir 
sąmojais. Taip puota tęsėsi ligi 10,00 vai. 
vakaro. Tautos Šventės minėjimas ir ju- 
bilėjir.Cs pagerbimas pavyko labai gražiai, 
sklandžiai ir linksmai. Visa šventės eiga 
buvo fotografuojama. Dalyvis

EVANGELIKAI SCRW4NBEIIGE
Išeivių evangelikų .liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios Idarbuo'ojų (suvažiavimas 
Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 

Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas įvy
ko nuo rugsėjo mėn. 13 ligi 17 d.d. Schwan 
bergo pilyje, prie Kitzingeno, aipie 30 km 
nuo Wuerzfourgo. čia toks renginys buvo 
jau trečią kratą. Suvažiavimas vyko Mo
terų bendrijos Casteller Ring patalpose.

Schwanbergo pilis stovi labai gražioj 
apylinkėj, 400 m. virlš jūros lygio, ilš visų 
pusių apsuta vynuogių laukų. Šį kartą 
mus „saugojo“ NATO kareiviai, nes kaip 
tik tomis dienomis jie turėjo apylinkėse 
pratybas.

Šiam suvažiavimui pirmą kartą vadova
vo Pasaulio liuteronų sąjungos vokiečių 
tautinio komiteto įgaliotinis Bažnyčios ta
rėjas kunigas Ratz iš Stuttgarto. Renginys 
pradėtas pamaldomis, kurias laikė pats 
vedėjas, šiemet, kaip ir pastaraisiais me
tais, didžiausią grupę sudarė latviai: jų 
buvo 14, estų 13, lietuvių 6 ir vengrų trys, 
iš viso 36 žmonės. Taupymo sumetimais 
dalį išeivių nekvietė, ypač žmonas. (1981 
m. buvome suvažiavę 57 žmonės). Lenkų 
kunigas Zenon Dietrich dėl silpnos sveika
tos į suvažiavimą jau negalėjo atvykti.

Lietuvių grupę šį kartą sudarė garbės 
senjoras kunigas A. Gelzinius iš Braun- 
schweigo, senjoras kunigas J. Urdzė ilš 
Bonn-Bad Godesbergo, kunigas Milkas 
Klumbys iš Blomlbergo, kunigas Martynas 
Klumbys iš Bensheimo, kunigas Fr. Skė
rys Iš Mannheimo ir teologijos studentas 
Vilius Grigužis iš Stadtallendorf© prie 
Marburgo. Marburigo u-te jis studijuoja 
evangelikų teologiją ir dabar yra trečia
me semestre.

Suvažiavimą atidarė Bažnyčios tarėjas 
Ratz, nuoširdžiai pasveikindamas susirin 
kusius. Estų propstaS, kaiip konvento pir
mininkas, P 6 1 d tylos minute ir malda 
pagerbė Uis per praėjusius metus miru
sius: Paulą Julią Eberhard — žmoną Baž
nyčios tarėjo kunigo dr. Ernst Eberhardo, 
kuris 21 metus rūpinosi išeivių Bažnyčio
mis ir pravedė tokius suvažiavimus, Martą 
Gelžinienę, gim. Hakaitę iš Braunschweigo 
t.y. mūsų garbės senjoro kunigo Adomo 
Gelžiniaus žmoną, ir latvių Bažnyčios dar 
buotoją ponią M. Pipė ilš Bielefeldo,

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos, kurias laikė pakaitomis i’eivių 
kunigai. Casteller Ring sesučių vakarinė
se pamaldose dalyvavome du kartus. Vie
ną rytą pamaldas laikė mūsų garbės sen
joras kunigas A. Gelžinius. Po pusryčių 
kasdien vyko Biblijos studijos.

Po Ell.lijos studijų kasdien vyko paskai 
tos. Vyriausias Bažnyčios tarėjas dr. 
Miksch iš Frankfurto skaitė paskaitą: „Pa 
sitikėjimo ugdymą — Vakarų Vokietijos 
besikeičiančioje 20-to amžiaus įtampoje.“ 
Antrą dieną vyskupas Huebner nagrinėjo: 
„Pasitikėjimo ugdymą — liuterizmo vaid
muo mūsų laikų įtampoje“. Trečią dieną 
vyriausias Bažnyčių tarėjas dr. Straus iš 
Muencheno savo pranešimui pasirinko te
mą apie: „Pasitikėjimo ugdymą — Iššūkis 
Bavarijos evangelikų liuteronų Bažnyčios 
vadovybei dabartyje“. Po paskaitų vyko 
gyvos diskusijos.

Vieną priešpietį įvyko kunigų ir Bažny
čios darbuotojų konventas t.y. susirinki
mas, kurį pravedė konvento pirmininkas 
propstas Pold. Čia aptartos ateities gai
rės. Iškeltos visokios problemos išeivių 
Bažnyčiose ir tartasi, kaip pagerinti jų 
veiklą.

Lietuvių pasitarime senjoras kunigas J. 
Urdzė pranešė, kad kitais dr. Martyno 
Liuterio jubiliejiniais metais, liepos mėn. 
1-2 d.d. įvyks Čikagoje Lietuvių evange-Į 
likų liuteronų Bažnyčios išeivijoje Sino
das. Jis bus Tėviškės parapijos bažnyčio
je ir parapijos salėje pas vyriausią senjo
rą kunigą Ansą Trakį. čia rinksis sinoda- 
lai iš viso laisvojo pasaulio.

(Vieną dieną išeivių Bažnyčių atstovai 

ir kunigai darė pranešimus apie jų per 
paskutinius metus nuveiktus darbus. Ku
nigas Fr. Skėrys padarė trumpą praneši
mą apie dabartinę Vasario 16 gimnazijos 
būklę, mokinių skaičių ir rūpesčius.

Šiuo metu gimnazijoje yra 60 mokinių: 
23 evangelikai. 45 mokiniai iš Vakarų Vo 
kietijos ir 15 iš užjūrio. Iš užsienio yra 
atvykę: 2 iš Kanados, 8 iš JAV, 2 iš Urug
vajaus, 1 iš Australijos, 1 iš Venezuelos ir 
1 iš Mali/Afrikos. Be to jis davė praneši
mą apie savo pastoracinį darbą Pietų Vo
kietijoje, kur aptarnauja devynias vietas.

Senjoras kunigas Urdzė dar pranešė 
aipie savo darbus Nordrhein - Weslfalijos 
ir šiaurės Vokietijos ir kunigas A. Gelži
nius apie savo parapiją Salzgitter-Leben- 
stedt.

Paskutinį vakarą latviai, estai ir lietu
viai rodė skaidrių (Bias) iš jų veiklos. 
Kunigas Fr. Skėrys parodė labai gražių 
skaidrių iš savo 1981 m. puikios kelionės 
po Suomiją: Turku, Mikkeli, Savonlltnns 
ir Helsinkio miestus.

(Vieną popietį keliavome autobus po 
Untenfranken kaimus ir miestelius, grožė
damiesi jų apylinkėmis.

Paskutinę dieną po vakarienės susirin
kome puikiame svečių kambaryje pasma
guriauti pyragaičiais ir vyneliu, čia atski
ros tautybės dainavo savo liaudies dai
nas. Nepajutome, kai priartėjo vidurnak
tis. Ta proga Bažnyčios tarėjas kunigas 
dr. Eberhard pagerbė kunigą Fr. Skėrį už 
1982 m. gegužės mėn. 2 d. gautą diplomą 
Briuselyje už straipsnį „Joninės — senoji 
lietuvių tradicija“, kuris tilpo savo laiku 
Lietuvos vokiečių žurnale „Die Raute“.

Penktadienį rytą atsisveikinimo pamal
das su Šventa Vakariene pravedė kunigas 
dr. Ernst Eberhard ir arkivyskupas Veem 
(estas) iš Stockholmo. Liturgija buvo gie
dama estų kalba. Po pusryčių, atsisveiki
nę su suvažiavimo rengėju, taip pat padė
koję už malonias Ir jaukias dienas viena
me iš gražiausių Bavarijos krašte, išvy
kome į namus. Kitais metais toks suvažia
vimas numatytas šiaurės Vokietijoje. Vie
ta dar nebuvo nustatyta.

Kun. |Fr. Skėrys

Skautiškuoju keliu
PADĖKA

Nors skautų (vasaros .stovykla senai pa
sibaigė, bet padėkoti niekad nėra vėlu. 
Stovyklautojų vardu, norėčiau nuoširdžiai 
padėkoti Petrui B. Varkalai, už 25 sv. pi
niginę dovaną, gerai kalbantiems lietuviš
kai ir pavyzdingiems skautams ir dali. p. 
M. Baronienei už dvi meniškas lėkštes — 
geriausioms stovyklautojams. Skautiškas 
ačiū! Tikimės, kad ir sekančiais metais 
jie mūsų neužmirš

Piniginei dovanai paskirstyti buvo su
daryta 4 asmenų komisija, kuri ištisą sa
vaitę stebėjo, o parinkimas buvo sunkus, 
nes reikėjo rinkti Iš daugelio gerų, geriau
si Meninių lėkščių paskyrimas, buvo po- 
stovyklių viršininkų rekomendacija.

Taip pat nuoširdus ačiū p. GeneiCor- 
nish, kuri savo lėšomis supirko reikalin
gą medžiagą pravesti visos savaitės meno 
pamokas 15 skautų grupei. Paklausta apie 
Išlaidas pasakė — „Tai mano dovana skau 
tams.

s.s. B. Vaitkevičius
L.'S.S. E.R. 3‘3-čiosios Maironio 

skautų stovyklos viršininkas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Birmingham© — 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.
Ecclcs — spalio 10 d., 12.15 vai.
Halifax — spalio 17 d., 1 vai., St. Colum

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

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

ISPANIJOS (PARLAMENTO RINKIMAI
Ispanijos parlamento rinkimuose, kurie 

įvyks spalio 28 d., pagal spaudos praneši
mus, tikriausiai laimės Filipe Gonzalez 
vadovaujama socialistų partija (PSOE). 
Rinkimuose yra išstatyta per 8000 kandi
datų, iš kurių 350 bus išrinkti į parlamen 
tą ir 208 į senatą.

BRITŲ KONSERVATORIAI 
POSĖDŽIAUJA

Britų konservatorių partijos metinėje 
konferencijoje, kuri spalio 5 d. buvo ati
daryta Brightone, iždo ministras Sir Geof 
frey Howe pasakė, kad mokesčiai tik ta
da galės būti sumažinti, kada bus galima. 
Tas nebus daroma tik tam, kad pavilio
jus balsuotojus būsimuose parlamento rin 
kimuose. Ekonominė krizė yra palietusi 
netilk D. Britaniją, bet ir visą pasaulį.

Gynybos ministras John Nott pasakė, 
kad biudžeto apkarpymas turis vienodai 
paliesti visas ginklų rūšis: laivyną, oro 
pajėgas ir žemyno kariuomenę.

PA SAVE V J E
— Buvęs respublikų senatorius James 

Buckley paskirtas nauju laisvosios Euro
pos ir Laisvės radijo stočių vyriausiu di
rektorium. Šios stotys perduoda žinias So
vietų Sąjungai ir kitoms Rytų Europos tau 
toms. Tas pareigas perims lapkričio 1 d.

— Policija pranešė, kad tik 6 iš 77 ke
leivių žuvo sovietų lėktuvo nelaimėje 
Luksenfcurge. 26 buvo sužeisti. Vienas žu
vusiųjų kažkodėl nebuvo įrašytas į kelei
vių sąrašą.

— Lenkijos Kat. Bažnyčios primas ar- 
kivysk. Gleimpas įspėjo valdžią, kad Soli
darumo pakeitimas kita nauja profsąjun
ga, iššauks krašte naujų neramumų.

— JAV paskelbė savo planus laikyti 50 
F-16 lėktuvų Japonijos bazėje.

FALKLANDO KLAUSIMAS JTO 
ASAMBLĖJOJE

Dvidešimts Lotynų Amerikos kraštų spa
lio 4 d. įteikė JT Organizacijai rezoliuci
jos projektą, kurį turės svarstyti Genera- 
linė Asamblėja šioje sesijoje. Rezoliucija 
reikalauja, kad Britanijos ir Argentinos 
vyriausybės atnaujintų derybas dėl Falk- 
lando - Malvinų salų suvereniteto.

Per pasitarimus tarp užsienių reikalų 
ministrų paaiškėjo, kad netik Pietų Ame. 
rikos valstybės remia tą pasiūlymą, bet 
jam pritaria ir didžiosios komunistų vals
tybės — Sov. Sąjunga ir Kinija. Tuo at
veju prie jų neabejotinai prisidės ir Rytų 
Europos komunistinės valstybės.

Kaip žinoma, JTO Generalinėje Asamb 
lėjoje nutarimai daromi balsų dauguma ir 
veto teisė negalioja.

NAUJOJI VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖ 
— VAKARŲ (PARTNERIS

Naujasis Vokietijos kancleils dr. Kohl, 
prieš išvykdamas vizitui į Paryžių, spau
dos konferencijoje pasakė, kad naujoji ko
alicinė vyriausybė laikysis ligšiolinių su
tarčių ir bandys jas pagyvinti. Vakarų 
Vokietija bus tvirtas ir patikimas partne
ris tiek Europoje, tiek Vakarų Santarvėje. 
Dr. Kohl dar pridėjo, kad naujoji vyriau
sybė sieks gerų santykių su savo Rytų 
kaimynais ir Sov. Sąjunga.

Paklaustas apie būsimus Vokietijos san
tykius su JAV, dr. Kohl pasakė, kad lig
šioliniai santykiai bus tęsiami. „Be JAV 
apsaugos ir „lietsargio“ per pastaruosius 
30 metų Vak. Vokietija nebūtų buvusi to
kia, kokia yra šiandien. Jis pasakė: „Mes 
norime draugystės ir partnerystės, bet ne 
priklausomybės“. Vokietijos užsienio poli
tika remsis ant dviejų atramų: Europos 
Bendruomenės ir NATO.

AFGANISTANO PABĖGĖLIAI 
TURKIJON

JTO Pabėgėlių komisaro rūpesčiu 3 800 
Afganistano pabėgėlių iš Pakistano perkel 
ti į Turkiją. Tai daugumoje uzbekai, kir- 
kizai, turkmėnai ir kazokai, visi etniškai 
giminingi turkams.

Turkijos Raudojono Mėnulio organizaci 
ja aprūpino atvykusius rūbais ir kitais 
reikmenimis, o Turkijos valdžia parūpi
no lėšas jų socialinei ir ūkinei integraci
jai. Jie yra apgyvendinami Rytų Turkijo
je.

ISPANIJOJE SUSEKTAS SĄMOKSLAS
Ispanijoje suimti trys artilerijos pulki

ninkai, kurie įtariami ruolšę sukilimą priėš 
demokratinę valdžią. Pas suimtuosius ras
ta sąrašai kitų karininkų, jų buvo apie 
šimtas, kurie turėjo prisidėti prie sukili
mo.

Sukilimas turėjo įvykti spalio 28 d., ka
da vyks rinkimai į naują parlamentą.

LIBANE TAIKA, BET...
Spalio 3 d. kelyje tarp Beiruto Ir Da

masko, Libane, buvo apšaudytas iš auto
matinių šautuvų Izraelio karinis autobu
sas. Juo važiavę 7 kareiviai buvo nukauti 
ir 16 sužeistų. ,

Beiruto miesto centre sprogus minai, 
buvo sužeisti du prancūzų kareiviai. Vie
nam turėjo būti amputuota koja.

Nuo panašaus sprogimo Beiruto aerod
rome rugsėjo 1 d. žuvo vienas JAV karei
vis ir buvo sužeisti trys kiti.

VILNIAUS „ŽALGIRIS“ — 
NUGALĖTOJAS

Vilniaus „Žalgirio“ futbolo (komanda 
nugalėjo Kirovo „Dinamo“ rezultatu 1:0 
ir tapo Sov. Sąjungos pirmosios lygos fut
bolo čempionato lyderiu.

MIRĖ A. BIMBA
Vilniaus TIESA praneša, kad rugsėjo 

30 d. po ilgos ligos New Yorke mirė ilga
metis liet, komunistinio laikra’čio „Lais
vė“ redaktorius Antanas Bimba.

Gimęs 1894 m. Rokiškio rajone, A. Bim
ba 1913 m. emigravo į Ameriką. Nuo 
1919 m. priklausė komunistų partijai. Už 
nuopelnus Sov. Sąjungai buvo apdovano- 
„Tautų draugystės“ ordinu.

PABĖGO SOVIETŲ DIPLOMATAS
Iš Rabato, Maroko sostinės, dingo So

vietų ambasados pirmasis sekretorius Ana 
tolij Bogatyi su žmona ir dviem vaikais. 
Diplomatiniuose sluoksniuose manoma, 
kad ji© pabėgo.
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