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DERYBOS
ŽENEVOS DERYBOS r . , —

> Keturių Pietų Korėjos ministerių mirtis 
Burmoje, pasėkoje teroristų išsprogdin
tos bambos laike vainiko padėjimo apei
gų, tik vieną dieną dominavo vakariečių 
laikraščius. Dar nespėjus jų lavonus par- 
vežti į Pietų Korėją, žinios apie juos bu
vo nustumtos į vidurinius puslapius, kai 
tuo tarpu panašus įvykis kurioje nors Eu- ! 
ropos šalyje būtų ilgą laiką diskutuoja- į 
mas pirmuose puslapiuose. Į

Nors Ženevos pasitarimai, apribojimui 
atominių ginklų, jau prasidėjo, bet pra
džia nežada nieko gero. Sovietų delegaci
ja, nesitikėdama ir nematydama galimy
bių susilaukti kokių nors nuolaidų iš ame 
likiečių, grasina nutraukimu derybų, jei 
būtų išdėstytos Vakarų Europoje ameri
kiečių Pershing 2 ir Cruise raketos.

Jie viliasi, kad vakarų viešoji nuomo
nė privers ju vyriausybes pergalvoti ianks 
čiau duotą prašymą ir sutikimą tuos gink 
lūs išdėstyti savo teritorijoje. Dabar so
vietai koncentruojasi į Vakarų Vokietiją. 
Šiuo metu Bonoje lankosi aukšto rango 
sovietų delegacija, vadovaujama Leonid 
Zamjatin, kuris Maskvoje yra Komunistų j 
partijos tarptautinės informacijos sky
riaus galva. Jis dažnai per radiją ir televi Į 
ziją išreiškia sovietų vyriausybės oficija- • 
]ią nuomonę. Bonoje sovietai įspėjo vo- 1 
kiečius, kad priėmimas raketų pažeistu , 
1970 m. sudarytą sovietų-vokiečių sutartį, 
pagal kurią Bonn pasižadėjo nenaudoti 
jėgos ir nepradėti Ikaro iš V. Vokietijos 
teritorijos.

Iki numušimo P. Korėjos lėktuvo atro
dė, kad buvo galimybių, jog paskutiniu 
momentu sovietai nusileis ir bus prieita 
prie susitarimo apriboti naujų raketų iš
dėstymą, bet iš paskutinio Andror-ov pa
sisakymo atrodo, kad jie savo pozicijose 
užkietėjo ir Ženevoje jokių nuolaidų ne
darys.

Kai (kurie vakariečiai jau pradeda abe
joti Amerikos prez. Reagan vedama kieta 
linija. Jie užmiršta, kad Pershing 2 ir 
Cruise raketų išdėstymas buvo paprašy
tas Vokietijos kanclerio H. Schmidt po 
to, kad sovietai Rytų Europoje išdėstė sa
vo SS 20 raketas. Tuo laiku buvęs Ameri
kos prez. Carter, detantės dvasioje, ame
rikiečių raketų gamybą uždelsė, rimčiau 
susiimdamas tik apie 1980 metus, kai so
vietai įžengė į Afganistaną.

Nepaisant sovietų grąsinimų nutraukti 
derybas, amerikiečiai, pareiškė darysią 
visas pastangas jas tęsti. Nors paskutiniu 
laiku jų keli padaryti pasiūlymai sovietų 
buvo atmesti, bet šį savaitgalį Vienoje 
vykstąs pasikalbėjimas tarp sovietų užs. 
reik. min. Gromyko ir Vak. Vokietijos 
min. Hans Genscher, gali sudaryti pasise
kimui Ženevoje reikiamas sąlygas.

LIBANO KRIZĖ
Prez. Reagan pareiškė, kad išdėstymas 

naujų sovietinių SS 21 raketų Sirijoje, 
kurios gali pasiekti ir kai kuriuos Izraelio 
miestus, kaip >r dalyvavimas naujų gink
lų perdavime Sirijai 5000 sovietų patarė
jų ir specialistų, pateisina buvimą Libane 
ajmeriĮįiečių laivyno pėstininkų ir taip 
pat duotus- nurodymus kariškiams naudo
ti visas jų turimas pajėgas palaikyti Li
bano vyriausybę.

IZRAELIO MIN. PIRM. PRAEITIS
Izraelio dabartinis min. pirm. Yitzak 

Shamir buvo vienas vadų taip vadinamos 
„Stem Gang“, kuri kovojo su anglais Pa
lestinoje prieš įkuriant Izraelio valstybę. 
D. Britanijos užs. reik, ministerijoje esan
ti jo byla, kuri yra prieinama viešam ap
žiūrėjimui, jį aprašo kaip „fanatišką te
roristą, kuris turi būti sustabdytas nuo 
vykdymo teroristinių išsišokimų prieš bri 
tų kareivius“.

Mielam bendradarbiui Zenonui 
Mackevičiui-Mockui, 

jo mylimai žmonai staiga mirus, 
gilią užuojautą reiškia 
Londono Liet. Choro 
choristai ir vadovai

A. f A.
Mylimam broliui Jonui 

Lietuvoje mirus:
Ilgamečiu! Valdybos mariui 

ANT. JAKIMAVIČIUI 
liūdesio valandose reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime 
DBLS Manchester ;•

Sk. Valdyba ir nariai

Lietuvių Diena Wolverhampton

Chorų vadovai ir bendras dalyvių vaizdas Nuotraukos V. Motuzo

Pasikėsinimas
PASIKĖSINIMAS PRIŠ PREZIDENTĄ
Pietų Korėjos prezidento Chun Doo 

Hvvan lankymosi Burmoje metu, šalies 
sostinėje Rangoon -sprogo bomba užmu
šus! 20 korėjiečių, jų tarpe min. pirm pa- 
voduotoją ir tris svarbius ministerius. Pre 
zidentas išvengė mirties pavėluodamas at
vykti į vainiko Burmos šventykloje padė
jimo apeigas.

Prezidentas apkaltino Šiaurės Korėją 
įvykdžius (pasikėsinimą ir tuoj pat grįžo 
namo, pareikalavęs iš Burmos vyriausy
bės greito išaiškinimo nusikaltėlių. Bur
mos vyriausybė sekančią dieną pranešė, 
kad vienas korėjietis buvo suareštuotas, o 
kitas, (bandant pabėgti, nušautas. Nežino
ma ar tai buvo pietų, ar šiaurės korėjie
čiai.

SUOMIJOS KOMUNISTAI
Policijos ir valstybės kontrolės inspek

toriai rado, kad Suomijos Liaudies Dem- 
k natinė Lyga, kuri yra dominuojama ko
munistui, nukreipė partijos reikalams dide 
lę dalį pinigu, įsukeltų neturtingų vaikų ir 
pensininkų atostogoms finansuoti, ši Ly
ga, kuri ilgą laiką dalyvavo Suomijos ko- 
lalicinįėse vyrialulsyibėse, pe|r paskutinius 
rinkimus iš 200 parlamento narių tegavo 
tik 27.

Uolevi Mattila, buv. Suomijos komunis
tų partijos CK informacijos sekretorius, 
laikraštyje paskelbtame straipsnyje pava
dintame „Rusiška ruletė“ pareiškė, kad 
taip vadinamas „reformuotas“ partijos- 
sparnas, kuris sakosi esąs nepriklausomas 
nuo išorinės įtakos, iš Maskvos gauna į 
metuis -virš pusę mil. dolerių leidimui sa
vo laikraščio.

NUVERTINTI PINIGAI
Nauj-ai sudaryta Izraelio vyriausybė 

parlament® buvo patvirtinta dviejų balsų 
dauguma. Pirmuoju savo uždavniu ji lai
ko 'atstatymą ekonominio stabilumo, ku
ris laike paskutiniųjų šešių savaičių, dėl 
nebuvimo stiprios vyriausybės, labai paš
lijo. Izraelio piniginis vienetas ,,'šekel“ ta
po nuvertintas 25 proc. Šiuo metu inflia
cija Izraelyje siekia 130 proc.

LENKAI NEPATENKINTI
Lenkijos vyriausybė pareiškė Norvegi

jai protestą dėl Nobelio taikos premijos 
paskyrimo d-arb. sąjungos Solidarumo va. 
dui Lech Wa)ęsa. Oslo vyriausybė, (betgi, 
Įspėjo lenkus anie „sunkias pasekmes“, jei 
Walęsa nebūtų leista dalyvauti premijos 
įteikimo ceremonijose.

UŽTERŠTA ODESA
Pasėkoje nelaimingo -atsitikimo ameri

kiečių statytame chemijos produktų fab
rike netoli Odesos miesto vandens tie
kimas buvo sustabdytas kelias dienas. Di 
deli kiekiai amonijos ir kitų chemikalų 
buvo paleisti į Dniepro upę ir 'užteršė re
zervuarus.

Moterys už gynyba
MOTERYS IR ŠEIMOS UŽ GYNYBĄ
Sekantį 'šeštadienį, spalio 22 d. anglų 

organizacija „Moterys ir šeimos už’ gy
nybą“ Londone, Trafalgar . Square ruošia 
8 valandų vigiliją -į kurią'kviečiami žmo
nės visų religijų, rasių ir tautų, ypatin
gai tie, kurie nukentėjo. nuo sovietinio 
režimo. Laike vigilijos įvairių tautų ir re
ligijų atstovai kalbės už taiką. Yra kvie
čiami pasisakyti nukentėjusieji nuo so
vietinės agresijos.

Šios vigilijos tikslas yra parodyti, kad1 
taikos trokšta visi, bet taika gali būti at
siekta tik palaikant stiprias gynybos .pa
jėgas iki bus atsiektas visuotinas nusi
ginklavimas.

Organizacijai „Moterys ir šeimos už gy
nybą“ (-Women & Families for Defence“) 
vadovauja Lady Olga Maitland, kuri per 
neseniai įvykusią Darbo partijos konferen
ciją, smarkiai susikirto su kraštutiniu dar- 
biečių sparnu, reikalaujančiu vienlšališko 
D. Britanijos .nusiginlkUavimo.

Organizacijos tikslai yra pasisakyti -už 
palaikymą -stiprių karinių pajėgų kol -bus 
atsiektas visuotinas nusiginklavimas, pa
brėžti Amerikos svarbą D. Britanijos gy
nybai, remti NATO sąjungą, parodyti,
kad 'šie tikslai yra remiami visų Britani
jos žmonių.

Vigilija prasidės 2 vai. ir.tęsis iki 1'0 vai.

LĖKTUVAI IRAKUI
Prancūzija perdavė Irakui 5 Super- 

Etendard 'lėktuvus, kiurių pristatymas 
anksčiau bur.o sustabdytas dėl -kitų vaka
rų šalių protesto.

Iranas anksčiau buvo -‘pareiškęs, kad 
jei šie lėktuvai (bus pristatyti Irakui, Ira
nas sustabdys visą naftos pristatymą iš 
-Persijos įlankos, užblokuodamas Hormuz 
sąsmauką, šiuo laiku apie 25% visą ne- 
komuniistinio pasaulio naftos yra gauna.. 
ma iš kraštų, esančių prie Persijos įlankos.

ARGENTINOS GENEROLAS SĖDI
Gen-. Mario Menendez, laike Argentinos 

okupacijos buvęs FaMando salų kariniu 
Ikomepdiabitu, yra pasodintas 60 -dienų į 
karinį kalėjimą. Jo pasikalbėjimas su žur 
nalistu, -kuriame jis 'kritikavo prieš ir lai
ke karo darytus politinius sprendimus, 
buvo išspausdintas atskira knyga. Jis nu
baustas už pasikalbėjimą, darytą neatsi
klausus karinės vadovybės. Gen. Galtie- 
ri, kurio 'įsakymu -invazija buvo įvykdy
ta, už panašų dalyką atsėdėjo 45 dienas.

.Lt'
TANAKA GAVO 4 METUS

Buvęs Japonijos min. pirm. Tanaka, 
kurio byla už paėmimą 2 mil. dolerių ky
šio iš Lockhead lėktuvų bendrovės truko 
C metus, buvo -nuteista^ 4 metams kalėji
mo ir 2 mil. pinigine bauda. Dar ir dabar 
jis yra Japonijos parlamento narys, turįs 
didelę įtaką valdančioje Liberalų demok
ratinėje partijoje.

P L B
PASAULIO LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖJE
Pasiskirsčius pareigomis, PLB centro 

'aldyba pradėjo savo veiklą.
Pagal PLB konstitucijos jai suteiktas 

j teises valdyba kooptavo aštuntąjį narį — 
Stasį Jakubauską vicepirmininko finansų 
'-eikalams pareigoms. Devintuoju valdybos 

ariu ex officio yra Gintaras Grušas, Pa„ 
ri'lilio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirtmi- 
■>irkas. Reikalų vedėja ir toliau 'bus Da
ntė Korzonienė.
Kadangi valdybos nariai gyvena geogra 

'Rikai išsiskirstę, nutarta valdybos veiklą 
šiek tiek decentralizuoti, kiekvienam val
dybos nariui patikint atskirą darbo sferą. 
Kiekvienai sferai bus sudaryta komisijai, 

I'-u-riai vado-aus atitinkamas valdybos na
rys. Komisijos sudėtin kviečiami kiti val- 
"yibos nariai, o taip pat .asmenys iš šalies. 
Tvirtinant bei tikrinant valdybai, komi- 
tijos ‘savarankiškai planuos ir vykdys 
’-oms priklausiančias -užduotis.

Pasiskirsčiusi pareigomis, naujoji vafldy 
ha šioms pareigoms perimti susirinko 
h-endro posėdžio su senosios valdybos na
riais, kurie pasidalino mintimis apie savo 
atliktus darbus ir naujajai valdybai pali.- 
'-o nemaža naudingų patarimų. Atsisvei
kinant su setiiosios valdybos nariais, kiek 
vienam įteikta plaketė-žymuo kaip įver
tinimas už gerai eitas pareigas.

Bendrajam posėdžiui pasibaigus, oau- 
jaji valdyba pasiliko aptarti tolimesnius 
su’ jos veikla susijusius klausimus.

i „Pasaulio Lietuvio“ redaktoriaus parėj
ai ir toliau eiti pakviestas dabartinis jo 

redaktorius Bronius Nainys. Taip pat savo 
■lareigas tęsti pakviesti dabartiniai žurna
lo adminintratoriai Baniutė ir Romias Kro
pai.

Lituanistikos katedros Illinois univer
sitete atžvilgiu išsiaiškintais bendradarbi-iu. 
vimo su JAV LB krašto valdyba pagrin
das. Kaip sutartį su universitetu pasira
šiusioji šalis. PLB valdybos įsteigtas ir 
ruo mokesčių atleistas organas vardu 
PLB Fundacija (Lithuanian World Com
munity Foundation) ir toliau lieka teisiš
kai atsakingas uiž katedros steigimo rea
lizavimą. Tačiau- JAV LB krašto valdybos 
narių pasiūlytu ir PLB Seimo priimtu nu
tarimu ligšiolinė padėtis pasikeitė tik ta 
prasme, kad JAV LB krašto valdybas ži
nion ptetrikelta katedrai reikalingų- lėšų 
telkimo funkcija. Konstatuota, jog šią 
funkciją JAV LB (krašto valdyba j-aui pra
dėjo atlikinėti, paskirdama anksčiau- su., 
darytam lėšų telkimo (komitetui vadovau
ti savo valdybos narį, JAV LB Švietimo 
tarybos pirm. Joną Kavaliūną. -Komiteto 
-atstovas M. Drunga posėdyje pranešė, jog 
komitetas yra priėmęs bei pradėjęs vyk
dyti realistišką -dalrbo planą pirmajai 
200,000 dol. (įmokai šį rudenį sutelkti. Ta
čiau šis darbas neapsieis be koncentruotų 
ir skubių (pastangų, prie kurių ir PLB val
dyba įsipareigojo pilnai prisidėti.

'Pritarta taip pat ir -Lituanistikos tyri
mo ir studijų -centro Chicaigoje steigimui. 
Pagal to centro įstatus -į jo direktorių ta
rybą kviečiamas ir PLB atstovas, kuriuo 
-paskirtas ir sutaiko būti dr. Antanas Raiž
ote.

Vykdant seime PLB pirm. V. K-amanto 
ir VLIKo pirm. dr. K. Babelio pasirašyto 
pareiškimo įsipareigojimą, -nutarta PLB 
valdybos visuomeninių reikalų vicepirmi
ninkui -ir jo sudarysimai valdybos visuo.. 
-meninių reikalų komisijai pavesti sufor
muluoti gaires pasitarimams su VLIKu ir 
numatyti 3 PLB -atstovus tiems paisitairi- 
miams pradėti. Komisijos pasiūlytas gai
res ir atstovus tvirtins PLB -vaidyba sa
vo ateinančiame (posėdyje spalio 1 d.

VLIKO SEIMAS
VLIKo Seimas -šiais metais vyks lapk

ričio 12-13 d. Detroite. Pasiruošimų dar
bams sudarytas komitetas pirmininkau
jant p. Albertui Misiūnui, Rytų Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio pirmininkui, šiais 
metais sueina 40-tis metų nuo VLIKO įsi 
kūrimo. (Elta)

LIETUVIŠKOS MIŠIOS SEINŲ 
KATEDROJE

Gautomis žiniomis, mirus' Lomžos vys
kupui Sasinowski, naujasis, vyskupas lei
džia Seinų katedroje laikyti lietuviškas 
mišias. Vietoje nesant lietuvio kunigo, mi
šias -atlaikyti. ątvąžiuojia kunigas iš kai
myninės parapijos.

Kelionės palengvinimui,—užsienyje yra- 
renkamos aukos nupirkti automobilį, ku
riuo -galėtų naudotis .mišias laikantieji ku 
niigai.

D. BRITANIJOJE BAIGIASI VASAROS 
y LAIKAS ;

-Naktį* iš šeštadienio spalio 22 d. į sek
madienį soalio 23 d. D. -Britanij os laikro
džiai bus atsuktį vieną valandą atgal. 
^Nuo tos dienos Britanijos laikrodžiai 
eis pagal Grinvičo vidurinį laiką (GMT), 
kuris skiriasi nuo Vakarų Europos kraš
tų viena valanda.

PASAULYJE
— San Jose mieste Kalifornijoje žydas 

daktaras atsisakė operuoti -apendicito pa
cientą, pamatęs ant jo rankos istatuiruo-. 
svastiką. Paciento -draugai rengiasi jam- 
kelti bylą. . ' .

— Klaus Barbie, kitaip dar žinomas 
kaip „Lyons mėsininkas“, už žudymą lai
ke karo žydų ir prancūzų rezistencijos na
rių, pasirašė dokumentą, kuriuo jis krei
piasi į Europos žmogaus teisių saugojimo 
komitetą, ip-rašydamias jo priverstinį išga
benimą iš Bolivijos pripažinti neteisėtu. 
I — Kinijos pietvakariuose rastos pėdos 
tripirščių dinozaurų, kurie tose vietose 
gyveno prieš 12-0 mil. metų. .»

— Centrinė Indijos vyriausybė paleido 
Pumjiab vyriausybę ir paskyrė savo gu
bernatorių. Punjab valstijos daugumą gy
ventojų siudlaro šikai; kurie reikalauja di
desnės religinės ir pelitinės įautoncmijcs. 
Gubernatoriaus paskyrimas įvyko pasėko
je jau ilgesnį laiką vykstančių neramumų 
ir susidūrimų tarp indų ir šilki; ekstre
mistų. Paskutiniame incidente šilkų ekst
remistai nužudė 9 hindu-tikėjimo autobu
so keleivius, latslky-rę juics, nuo kitų auto
buse buvusių žmonių.

Policijai ir naujai atsiųstiems kariuo
menės daliniams duota teisė įeiti ir kra
tyti sikų šventyklas, kuriose slepiasi jų 
vadai ir, manoma, yra laikomi, dideli kie
kiai ginklų.

— Viena iš Ispanijos parlamento par
tijų kreipiasi i šalies konstitucini teismą, 
reilkallauidam-a panaikinti per parlamentą 
tik ką praėjusį įstatymą, ragai kurį Ispa
nijoje legalizuojami abortai.

— Trys radikalai, kurie prieš du metus 
apiplėšdami šarvuotą, pinigus vežantį 
Brinks firmos autobusą nužudė 2 polici
ninkus ir vieną sargybinį, -buvo kiekvie
nas nuteistas trimis iki -gyvos gaivos kalė 
jimo (bausmėmis. (Prieš nuteisimą jie pra
našavo greitą revoliuciją Amerikoje.

— Angela Russel, 1'6 metų Australijos 
plaukikė, atsisakė -dalyvauti plaukimo 
varžybose Kanadoje dėl to, kad kelionę 
remia alaus bravoras.

— 17 metų R. Vokietijos gizelis, kuris 
norėjo važiuoti1 į Magdemburgą ((Rytų Vo 
kietiją), -slaptai įlipęs į sunkvežimį Ber
lyno autobane užmigo ir atsirado Vakarų 
Vokietijoje. Tėvams prašant, Vakarų Vo
kietija pasisakė jį 'gražinsianti namo.

— Prancūzijos televizijos žiūrovai per 
metus pamato 170 amerikiečių filmų ir 4 
Vakarų Vokietijos filmus. Vakaru Vokie
ti cs televizij-a rodo per metus 21'0 filmų, 
sukurtų JAV. ir tik 30 prancūzų juostų.

1982 metais Ispanijos televizijos žiūro
vams -buvo pateikti 237 -amerikiečių fil
mai. Prancūzijai atstovavo 12, Italijai — 
14 filmų.

— Seniausias pasaulio metro yro Lon
done, kur pirmoji požeminė trąša nutiesta 
dar 1863 metais. Europos žemyne seniau
sias yra Budapešto metro. Daugiausia ke
leivių — 3 milijonus per dieną — perveža 
Maskvos metro. Dabar pasaulyje metro 
turi 71 miestas, o -dar 15-oje požeminės li
nijos tiesiamos.

NOBELIO LITERATŪROS PREMIJA
Anglas rašytojais William Golding gavo 

šių metų Nobelio literatūros premiją. Vie 
n-a iš daugiausia žinomų jo knygų yra 
Lord of the Flies. Švedų rašytojas Arthur 
Limdkvi-st, vienas iš Nobelio komisijas 
narių, kuris yra gavęs Sovietų Lenino pre 
rniją, pradžioje premijos paskyrimą -ang
lui kritikavęs, vėliau savo nuomonę (pa
keitė ir sutiko, kad William Golding yra 
vertas tą premiją gauti. Arthur Koesitler 
yra pasakęs, kad William Golding ir jo 
žmona yra Neanderthal laikų žmonės.

PARTIJOS VALYMAS KINIJOJE
' Šiuo- laitai vykstančiame Kinijos komu

nistų partijos centrinio komiteto suva
žiavime bus siekiama nusikratyti' ketvir
tadaliu 40 milijonų visų partijos -narių. 
Dauguma jų įstojo j partiją laike 1966- 
76 metais vykusios „(kultūrinės revoliuci
jos“ ir nenori sekti dabartinio partijos-va 
do -Deng Xiao Ping linijos. .

Laike suvažiavimo bus bandoma pra
vesti rezoliuciją, reikalaujančią visus par 
tijos narius pasisakyti •apie’jų 'Susipaži
nimą ir . islsavinimąi Deng Xiab.Ping,.-WŠr 
tų.
-. Galvojama, kad išmestieji iš partijas 
nebus -baudžiami, bet praradimas privi
legijuotos pozicijos sau ir savo vaikams 
jau yra didelė -bausmė 'komunistiniame 
krašte. ‘ •'* t» ' ■ ■ .į stfU į

i R5 V- • « .. -į L& V
D. BRITANIJOS . MĮNISTERIS

Britų spaudoj vis tankiau' minimas da
bartinis vidauš reikalų ministeris Leon 
Brittan. Kalbama, kad jis sulailku galįs 
būti sekančiu D. Britanijos ministeriu pir 
mininku. Neretai pažymima, kad jo tėvai 
yra Lietuvos žydai.

1
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Šeimos problemos

Prof. Vytautas J. Bieliauskas 
Xavier universitetas, JAV.

3. Šeimos gyvenimas (Tęsinys)
Po 1958 m., kai partizanų pasipriešini

mas jau buvo sunaikintas ir tuo pačiu 
buvo sunaikinta veik visa karta pačių 
gabiausių krašto jaunų vyrų, moterys bu
vo naudojamos kolūkių vadovybėse ir 
kitose aukštesnėse pareigose.

Nors tai ir buivo antro rango pareigos, 
vis dėlto jų autoritetas pakilo ir krašte 
ir jų šeimose.

Vyrų kartai išnykus, moterys užėmė ir 
jos vietą studijų suoluose ir perėmė daug 
svarbių procesinių pareigų.

Tai tiko Sovietinės sistemos moterų pro
pagandai, taip pat ir patiems valdovams, 
nes motervs juos mažiau gąsdino. Vyrai 
gaudami antraeiles vietas ir prarasdami 
autoritetą šeimoje pamažu darėsi dar 
pasyvesni ir nudaidesni. Taip atsirado 
dabartinė maitriarchalinė sistema Lietu
vos šeimoje, kuri veikia ne tik miestuose, 
bet ir kaimuose ir ne tik tarp darbininkų, 
bet ir tarp inteligentų.

Motina yra šeimos gaiva. Tėvas parne
ša namo .algą ir atiuoda žmonai, kuri tvar 
ko pinigus šeimos reikalams ir duoda j u 
šiek tiek vyrui jo asmeniškoms išlaidoms. 
Vaikai dėl visų problemų kreipiasi į mo
tiną. nes, žino, kad ji yra aukščiausias 
autoritetas.

Kai kurie vyrai norėdami savo autori
tetą kiek atstatyti, dirba antrą darbą. Tuo 
būdu jie atsiekia- dviejų dalykų: gauna pa
grindą nebūti namie ir prisideda prie šei
mos ekonominio gerbūvio pakėlimo, tikė
damiesi, kad vaikai tai įvertins.

Kiti vyrai savo pinigus išleidžia girtuok 
liavimui, netaupydami ir neplanuodami 
ateities. Kaikurie susiranda meilužes vi
siškai nejausdami dėl to kaltės, svarbu, 
lwd nežinotų žmona.

Toks vaikiškas elgesys tėvo autoritetą 
dar labiau žemina, ir jis dar daugiau ge
lia.

Taigi mat ii arch alinė sistema daug pri
sideda prie dabartinės šeimos krizės Lie
tuvoje. Ji yra išauginta komunistinės sis
temos ir aš nematau kaip ji gali būti pa
keista. Moterų agresyvumas joms ir jų 
šeimoms yra būtinas vien tik dėl jų išli
kimo.

Kai kurie psichologai ir psichiatrai ten 
mėgina šią problemą gvildenti, bet neatro 
do, kad tai jiems pasisektų. Lietuvos mo
terys leidžia vyrams valdyti Kremlių ir 
partiją, bet valdo savo šeimas ir joms to 
užtenka.

Bet yra ženklų kad moterims to neuž
tenka. Aipklausinėjant ypatingai jaunos 
žmonos Skundžiasi, kad jų vyrai esą be 
nugarkaulių. Jos norėtų vyrą, o ne vaiką 
turėti savo gyvenimo draugu.

Bet iškėlus klausimą, ar jos ne perdaug 
vyrus valdo ir dominuoja, atsakymai bu
vo, kad, „jei aš to nedaryčiau, tai jis eitų 
pas savo motiną ir ta jį valdytų“.

J. Rasa

KERMOŠIUS
(Apysakos Fragmentas)

(tęsinys)
Lietus muštojo lijęs kažkada paryčiais, penkta

dienį prieš šv. Martyną. Pašąlo su gruodu, o saulė 
švietė taip linksniai, jog žmonės sukilę negalėjo sa
vo akimis patikėti: po tokio lietaus, o ji taip gau
siai bėrė savo spindulius, lyg būtų bobų vasara su
grįžusi.

Ir tie spinduliai visur landžiojo. Ir į surūkusias 
trobas, kur suaugusieji ir vaikai dar užsimiegoję 
pradėjo vaikščioti ir kiekvienas savo darbą dirbti; 
ir į gyvulių tvartus, kur karvės tingiai kėlėsi iš guo
lio ir rankiojo vakarykščią likusį kratinį: viena ki
ta bliaudama dairėsi į uždarytas duris ir klausėsi, ar 
neišgirs šeimininko žingsnius, o tai būtų ženklas, 
kad gaus šviežio pašaro.

Ir Fleškio sodyboje saulė landžiojo po visus pa
šalius, kur tik galėdama. Vienas labai landus spin
dulėlis apšvietė kūtės kampe didžiulį voratinklį, kur 
keletas vorų taikoje gyveno ir dalijosi visais gyviais, 
kurie tik į pinklias pakliūdavo. Tik senas didelis vo
ras -negalėjo pernešti pasipylusios šviesos gausybės ir 
tingiai nuropojo giliau į sienos -plyšį, kur netrukdo
mas galėjo dar pasnausti.

Vos tik Janina atidarė kūtės duris ir įėjo su 
pirmu glėbiu šieno, visi gyvuliai atsuko savo ragus, 
meilydami pasinaudoti iš pačios pirmosios naštos. 
Bet didžiausi smailyžiai negavo ne vieno šapelio pa
ragaut. Pirmasis glėbis šieno atiteko senąjai Balan- 
dei, kuri duodavo daugiausia pieno ir Janina ja 
ypatingai rūpinosi.

Balandė buvo gera karvė. Užtrukdavo pora sa
vaičių prieš apsiveršiavimą, ir Pleškys stebėdavos 
tokiu dįdžiu karvės pasišventimu ir pasiaukojimu 
savo šeimininkams. Jei Balandė atvesdavo karvytę,

1. šeimos terapija
Sovietų S-gos autoritetai yra susirūpi

nę šeimų kiize, ir tai davė progos įvairių 
respublikų vadovams siūlyti ir pristatyti 
planus šios problemos sprendimui.

Lietuvoje naudodamiesi R. Vokietijos, 
Anglijos ir Lenkijos modeliais — ekspe
rimentais Sveikatos Ministerijos darbuo
tojai su Ministro Dr. Kleizos parėmimu 
Vilniuje 1969 m. įsteigė pirmąjį Psichohi- 
gienos ir Šeimos Santykių Kabinetą.

Tai -buivo pirma tokia įstaiga visoje 
Sov. Sąjungoje. Iš pradžių tai buvo gana 
mažo tipo įstaiga, kuri organizavosi lėtai, 
neatkreipdama į save per daug dėmesio, 
šį kabinetų organizavo gyd. Č. Grizickas, 
kuris norėjo jame panaudoti ne mediciniš 
ką, bet psichologišką metodą. Tai buvo 
labai svarbu, nes į darbuotojų tarpą bu
vo įtraukti keli jauni psichologai-gės. iš
vengiant psichiatrų. Psichiatrija tiek Lie
tuvoje tiek visoje Sov. Sąjungoje turi la
bai blogą vardą, nes tarnauja valdžios 
tiesiams vykdydama cheminius žmonių 
Kankinimus.

šeimos konsultacijos kabinetams reikė
jo įgauti žmonių pasitikėjimą. Šis kryp
ties pakeitimas davė gerus rezultatus. 
1976 m. Lietuvoje buvo du kalbinėtai, ku
riuos per metus aplankė anie 2000 žmonių. 
>981 m. jau veikė 12 kabinetų, kurie aptar
navo netoli 27,000 klijentų. šie Šeimos san 
tykių kabinetai teikia ne tik šeimos tera
piją. bet taip pat ir individualinę — ir 
grupinę psichoterapiją. Jie aptarnauja ir 
vaikus ir prieauglius. (Plg. C. Grizickas, 
i982, 1983; ir V. Bieliauskas 1982).

Šie Lietuvoje pradėti šeimos santykių 
kabinetai dabar yra praplitę ir kitose Sov. 
Sąjungos dalyse. Sovietinė statistika rodo, 
kad jie pasiekė neblogų rezultatų teikime 
pagalbos šeimoms pergyvenančioms kri
zes.

Šių kabinetų darbuotojų įtakoje Vilniu
je 1979 m. p-ie miesto Centrinės Metrika
cijos skyriaus buvo įsteigta psichologinė 
kcnsultaci’a. Visi sutuoktiniai padavę pa- 
reiš'kimuis skyryboms yra Skatinami pasi
naudoti šiuo patarnavimu. Pagal Navaitį 
( 1982) Vilniaus Miesto Civil. Metrikaci
jos Skyrius kasmet išskiria 200-220 porų. 
1979 m. nuo kovo mėn. ligi metų pabai
gos šia konsultacija pasinaudojo 195 žmo
nės. 92 iš jų galvojo paduoti pareiškimus 
skyryboms, bet po konsultacijos 52 iš jų 
nutarė likti kartu. Tai yra labai nauja 
sritis ir, kaip Navaitis pastebi „tekio po
būdžio konsultacijų patirtis Tarybų Sąjun 
goję yra dar menka“ (1982, psl.191). Kiek 
vienu atveju mes vėl galime džiaugtis, kad 
ši konsultacijų irgi savo pradžią turi Lie
tuvoje.

II Šeimos išeivijoje
Emigracija iš Lietuvos į įvairius Vaka

rų kraštus turėjo bent du svarbius eta
pus: (1) prieš ir po pirmojo pasaulinio 
karo ir (2) -po antrojo pasaulinio karo. 
Pirmojo etapo emigracija buvo daugumo
je savanoriška: žmonės vyko užsidirbti 
pinigų ir tuo būdu pagerinti- savųjų gyve
nimo standartą grįžus atgal. Kiti bėgo nuo 
Caro karinės tarnybos. Daugumas jų ga
lėjo gitįžti atgal ii' palaikė stintų kontak
tą su kraštu. Daugumas jų buivo mažo iš
silavinimo, turėjo sunkumo išmokti vieti
nes kalbas, gyveno savo getuose ir labai 
mažai asimiliavosi į vietinį gyvenimą. Sa
vo atsivežtas vertes ir tradicijas jie išlai
kė ir svetur.

Pleškys pats ją augindavo, o jei jau pačiam -nereikė
jo, parduodavo kuriam nors geram pažįstamam jau 
kiek paaugintą, nepagailėdamas pagyrimo žodžių:

— Tokios karvės dar nesu turėjęs. Ji, galima 
sakyti, pasirengusi visą šeimyną išmaitinti. I-r pie
nas riebus, ir daug jo duoda. Nekitokia bus ir jos 
atvestoji, -matote, visa juoda, kaip motina, ir akys 
tokios protingos, rimtos, lyg būtų suaugusi telyčia, 
o iš tikrųjų tebėra tik dviejų savaičių veršis.

Po tokio pagyrimo žmogus noriai pirko tely
čią ir dar pridėdavo markę kitą viršaus.

Janina apdalijo visus raguočius kratiniu, avims 
įmetė tik nedidelę gniūžtelę šieno, jos bus išleistos 
netrukus į ganyklą už klojimo; tegu pačios ieškosi, 
ką gali, ką nutveria, tegu naudojasi laisve, kol gali, 
juk žiema tuoj ateis, sniego privers, uždarytos garde 
turės laukti pavasario.

Pamačiusius atdarytas duris, vištos viena po ki
tos ėmė šokti nuo laktos. Gaidys, kaip buvo įpratęs, 
nušoko paskutinis ir bėgomis pasivijo vištas, kurios 
bematant atsidūrė skiedryne priešais vazaunę ir ėmė 
taip kapstyti, kad net skiedros lėkė į visas puses.

Gaidys apėjo jas ratu, narsiai brėžė kiek išsišė
rusiais sparnais medžio piuvenomis pakreiktą skied
ryną ir garsiai kudakeno, lyg norėdamas sudrausti 
apkvaišusį nuo šviesos savo pulką. Tada pribėgęs 
nupešė skiauturę vienai margai gegužėlei, kuri užsi
spyrusi kapstė ir snapu draskė lopelį žemės šalia di
delio, ilgą laiką vienoje vietoje užsigulėjusio rąsto, 
Gaidys nežinojo, kad ta margoji gyveno paskutinę 
saulėtą dieną. Ji visą vasarą nedėjo kiaušinių, buvo 
pasidariusi sunki kaip kaladė, be to, buvo seniausia 
visame būryje, ir, kaipo tokia, pasmerkta sekmadie
nį papenėti visą šeimyną. Ryt jai bus nukirsta gal
va ir išdaryta, o sekmadienio rytą Elzė iškeps ją 
pečiuje, kad visi skaniai papusryčiautų. Tokį planą 
pieš nedėlią buvo padaręs pats Pleškys, nes sekma
dienį juk išpuolė šv. Martynas, dideli atlaidai Šaky
noje.

Svetur gimę jų vaikai jautėsi atskirti 
nuo savo gyvenimo srovės ir labai smar
kiai reagavo prieš tėvų izoliaciją. Jie tuoj 
'įsijungė į vietinį gyvenimą, priimdami jų 
papročius ir v ietines vertes.

Pagal šiuos stebėjimus yra matoma, 
kad emigrantų — tėvų .gyvenime šeimos 
tradicijos mažai pasikeitė, bet stiprus pri
sitaikymas prie vietinių tradicijų ir pa
pročių yra pastebimas vaikų šeimose.

Nors vaikų šeimose daugumoje prany
ko ‘tautinis identifikavimas, bet pasikeiti
mas kitose šeimos vertybėse pirmame eta
pe yra mažiau pastebimas, nes ir vietinės 
šeimos laike tas pačias vertybes.

Visos vakarų pasaulio šeimos buvo pa
triarchalinės su griežtais šeimos nedalomu 
mo principais.

Antrasis emigracijos etapas įvyko po 
antro pasaulinio karo, šį kartą emigrantai 
buvo daugumoje ne darbininkai su mažu 
išsilavinimu, bet inteligentai su .uni
versiteto išsilavinimu. Jiems buvo 
lengviau išmokti kalbas ir jie galėjo leng
viau įsijungti į vietinį gyvenimą. Turiu 
galvoje daugumoje emigraciją į JAV, kuri 
bene buvo didžiausia- abiejuose etapuose, 
bet dauguma stebėjimų tinka ir kitų kraš
tų gyventojams.

Daugumas šių emigrantų atvykę mėgi
no sudaryti kontaktus su čia įsikūrusiais 
pirmo etapo emigrantais. Nors jų vertybės 
ir šeimos tradicijos buvo gana panašios, 
bet jų susiartinimas buvo sunkus: anks
čiau atvykę jau buvo prisitaikę prie vie
tos sąlygų catvs to nepastebėdami. Nau
jieji emigrantai būrėsi beveik iš naujo, 
sukurdami savo kolonijas, steigdami savo 
mokyklas ir kurdami savo šeimas.

Tai vyko tuo laiku, kai Vakarų pasau
lyje vyko dideli pasikeitimai. Šie pasikei
timai vyko pasekmėje industrinės revoliu
cijos, kuri Vakarams dlavė patogų ir leng
vą gyvenimą, persunktą hedonistinėmis 
vertybėmis.

Prie to prisidėjo Vatikano II revoliuci
nis pasikeitimas Katalikų Bažnyčioje, ku
rio įtakoj individo interesai, teisės ir po
geidžiai buvo sulyginti su- žmogaus teisė
mis.

Bendruomeniniai socialiniai principai 
buvo vis labiau paneigiami suteikiant vis 
daugiau svarbos individualiems žmonių 
poreikiams.

To pasėkoje šeimos vienetas, kuris bu
vo parenmtas bendro gėrio visai Šeimai 
principu, aoribojanf individualių jos narių 
demokratines laisves, pradėjo drebėti ir 
griūti.

šeimos nedalomumo principas pamažu 
keitėsi. Vedybinis pažadas „kad mirtis 
mus išskirs" pasikeitė į „kol mūsų vedy
bos iširs“ (Kaslow, F.W., 1981).

Vakarų pasaulyje vedusios šeimos są
voka taip pat turi sunkumų su vedybinių 
pasižadėjimų nepakeičiamumu.

Kaip ir Sov. Sąjungoj ar dabartinėj Lie 
tavoj, vakaruose viena iš trijų vedybų 
yra pasmerkta ištuokai.

Ir čia vienas trečdalis vaikų auga arba 
su vienu iš tėvų, arba su patėviais naujo
se vedybose.

JAV vidurkis vedybinio gyvenimo ‘be
sibaigiančio skyrybomis yra sutrumpėjęs 
nuo 7,5 metų 1963 m., ligi 6,4 m. 1975 m. 
(žr. Kaisiow, 1981), o skyrybos yra pad-vi- 
-guibėję tarp 1963 ir 1976 m.

(Bus daugiau)

Traku pilis

u M lt r;<
Vytauto čiplio nuotrauka

Antai, iškilusi pilis, 
Ją supa ežero vilnis 
Ir šnara — mena tuos laikus. 
Kada Kęstutis valdė mus, 
Kai skleidė garbę Lietuvos 
Nuo Bresto iki pat Maskvos, 
Kai narsūs Vytauto kariai 

Tėvynę šlovino meiliai, 
Visiems bylojo: „Lietuva 
Per amžių amžius bus gvva!“ .

Dabar iškilusi pilis 
Lietuvį kviečia vis ir vis 
Atminti praeitus laikus 
Ir jos valdovus nemarius, 
Ir saugot garbę Lietuvos.
Lankyt šventoves mūs tautos.

(Eilėraštis gautas iš Lietu-vos)

Atsiųsta paminėti
LENKUOS LIETUVIŲ ORGANAS

Iš anapus „geležinės -uždangos“ vakarus 
pasiekiantis Lenkijos lietuvių žurnalo po
būdžio leidinys „Aušra“ (Nr. 2) stebina 
savo publicistine apimtimi, talkininkų 
įvairumu ir pilietine drąsa. Būdamas vie
nintelis lietuviškas žurnalas, kuris, atrodo, 
sugeba pasiekti’ ir Libtuvą ir užsienio lie
tuvius, jis sudaro įspūdį kultūrinio lei
dinio, nebijančio išreikšti nuomonę ne vi
sada atitinkančią visų skaitytojų pažiū
ras, o taip pat ir savotiškai pralaukiančio 
komunistinio pasaulio suvaržymus.

Ilgesniais straipsniais paminima pirmo
sios „Aušros“ šimtmetis (J. Stoškeliūnas), 
Nelegalioji spauda Suvalkijoje (iki 1905), 
autorius istorijos mokslų daktaras, prof. 
Vytautas Merkys, Lietuviai Lenkijos pa
mary (A. Suraučius), ir Darius ir Girėnas 
pasikalbėjime su meninio Lietuvoje paga
minto filmo režisieriumi R. Vabalu (V. 
Junevičius). Pastarajame rašoma, kad 
„Gerai Tarybų Lietuvoje užsirekomenda
vusi Kėdainių saviveiklinė studija sukūrė 
apie šiuos didvyrius 15 man. trunkantį do
kumentinį filmą. Jį pavadino „Soldino tri
kampis“.

Dar yra įdomių straipsnelių apie Vydū
ną, Baltrušaitį, talkas, Kelčėnų vietovę ir 
ilgoka Ceplienės studija apie Lietuvą Vy
tenio ir Gedimino laikais, gaila, nenuro
dant šaltinių.

Išskyrus redakcijos adresą, žurnale nė
ra jokio paliaupsinimo paprastai randamo 
iš komunistinių kraštų ateinančioje spau
doje. Užsienio lietuviams tikrai vertėtų šį

Paukštienos šeimyna retai tegaudavo, vos tik 
kartą kitą į -metus, tad jeigu jau nusimatė, kad kep
tas paukštis pasirodys ant stalo, kelias dienas prieš 
tokį įvykį visi būdavo gerai nusiteikę. Ypač jaunie
ji šeimos nariai laukdavo tokio patiekalo, nes laši
niai ir barščiai buvo jiems iki gyvo kaulo įgrįsę.

Tą rytą Pleškys saulės tekėjimo nematė — pa
migo. Nebuvo ko stebėtis. Juk tris naktis iš eilės 
praleido be miego, kamine ant kėdutės berymoda
mas, savo gaminį bedabodamas. Tai kas, kad pary
čiais nuėjęs į lovą numigdavo vieną kitą valandą. 
Jis ne toks žmogus, kuriam dviejų valandų miego 
būtų gana; nebe tas amžius.

Nakties poilsis ir giedras dangus smagiai jį nu
teikė. Pakilo, apsirengė ir išėjo arklių pašerti. Tie 
jau nerimavo — ėdžios buvo tuščios. Atnešė dobi
lų glėbį, nemažą, tegu jau paėda iki soties, juk paša
ro turi gražaus. Paglostė kumelaitę, ji tik vieni me
tai kaip jam tarnavo. Gera buvo, netinginė. Kur tik 
reikėjo pavažiuoti, ją kinkydavo, ir ji ištikimai 
traukdavo vežimą, lengvesnį ar sunkesnį.

— Krimsk, ilsėkis, žebenkštėle, sekmadienį 
vėl mane veši, — šnekėjo Pleškys glostydamas dailų 
kumelaitės kaklą. Buvo patenkintas, kad nusigiedri
jo. — Jei naktimis pašals, kaip šią naktį, o dieną 
saulė švies, iki sekmadienio keliai pradžius, — gal
vojo patenkintas ir -nusižiovavo. Tinginys dar nebu
vo jį apleidęs. — Geras oras pritrauks į atlaidus ai
bes žmonių, atvažiuos ir karabelninkų įvairiausių... 
Ir aš tarp jų...

Nebeatsiminė kelintą kartą vis tą patį pergal
vojo, kad jo išvarytoji degtinė gali turėti pasiseki
mo; buvo ragavęs skystimėlio, ir jam patiko. Žmo
nės tokia proga nori vienas su kitu susitikti, pasikal
bėti, savo bėdomis pasiskųsti, laimėjimais pasigirti. 
Ne vienas norės turėti bonkutę karčiosios. Nusi
pirks vienas, dešimt sužinos. Kaip mat, neliks...

(Bus daugiau)

žurnalą plačiai prenumeruoti.
„AUŠRA“ 1983 Nr. 2 (61) Lietuvių- vi- 

su o menės kultūros draugijos centro valdy
bos ispaudos organas. Išeina 4 kartus per 
metus. Redaktorius — E. Petruškevičius. 
Red. adresas 16-500 Sej-ny, ui. Armii Czer. 
wonej 7. Kaina 8 zl. Metams 32 zl„ užsie
niui 50 proc. brangiau.

TAUTOS KELIAS
Galima tik stebėtis ir džiaugtis gajumu- 

ir gausumu Lietuvoje laidžiamos pogrin
džio spaudos. PLB -atskirom -knygelėm- iš
leido 19-80 m. pasirodžiusius „Taikos Ke
lio“ N-r. 1 ir 2.

Savo straipsnių įvairumu „Tautos Ke
lias“ išeina iš siauresnio, religinio pobū
džio pogrindžio spaudos. Jame yra svars
tomi ėkcnomini-ai. politiniai ir ‘kultūriniai 
įvykiai Lietuvoje prieš ir po Okupacijos, 
pasiremiant įvairiais iš tų laikotarpių šal
tiniais. Antrame numeryje plačiai paminė 
ta Vytauto 550 metų mirties sukaktuvės. 
Be to dar yra visa eilė straipsnių, kuriais 
galėtų didžiuotis užsienyje esantieji laik
raščiai.

Tai jau Nr. 9 ir 10 PLB išleistas Lietu
vos pogrindžio spaudos leidinys. Tautos 
kelias Nr. 1 ir 2. Išleido PLB 5620 S. Cla
remont Ave., Chicago, IL 60636 USA. 6 
leidinių prenumerata 20 dol. Tiražas 1000.

FILATELISTŲ BIULETENIS
Filatelistų draugija „Lietuva“ Čikagoje 

leidžia savo biuletenį, kurio išėjo jau 190 
numerių. Paskutiniame 1983 m. sausio- 
balandžio Nr. 1 paminimas -Dariaus ir Gi
rėno skrydis, draugijos reikalai, įvairios
su filatelizmu ir numizmatika susijusios 
žinios, perspaudai apie lietuviškus paisto 
ženklus iš prieškarinių žurnalų Kanado
je lt JAV ir daug žinučių, .įdomių tos sri. 
ties mėgėjams.

Techniškai atrodytų daug įspūdingiau, 
jei ibūtų spausdinamas spau-stuvini-ais me
todais.

Filatelistų draugijos ^Lietuva“ Biule
tenis, 1983 — Nr. 1 (190). Spaudai .paruo
šė J. Adomėnas ii A. BeleiSka. Prenume
rata metams 5 dol. Kasininkas A. Žakas, 
5723 S. Merrimac. Chicago IL. 60629, USA.

NACIONALINIS PARKAS RYTŲ 
LIETUVOJE

Gamta nepašykštėjo Ignalinos apylin
kėmis grožio. Čia ir aukščiausios rytų 
Lietuvoje viršukalnės Būdakalnis ir Ne
valgiai, ir didžiausias krašte ežeras Drūk
šiai, o visai -netoliese, Utenos rajone, ir 
-giliausias — Tauragnas. Plačiai nusidrie
kia dvi didžiagirės — Labanoro ir Ažvin- 
čilĮ. Todėl nenuostabu, kad šį Ikaimlpelį taip 
mėgsta poilsiautojai ir turistai.

-Prieš devynerius metus čia -įkurtas Na- 
c i alinis parkas, kuris nusidriekia per 
Utenos, Švenčionių ir Ignalinos rajonus. 
Per tą laiką Nacionalinį panką ‘aplankė 
per 50 tūkstančių turistų.

šiuo metu jau baigtos tvarkyti paupių 
ir ežerų vandens -apsauginės juostos, 
ūkiuose eroduojamose žemėse pasodinta 
miSko kultūrų. Nemažas dėmesys Skiria
mas -ūkių gyvenviečių ‘bei gamybinių cent
rų tvarkymui, racionaliam miškų naudo
jimui ir žemdirbystės kultūrai kelti. Ke
lininkai išasfaltavo kelius per VaiSniūnų 
ir Ginučių gyvenvietes, sutvarkė kelius, 
vedančius į Gin-uči-us ir Stripeikius-. Pa
pildomai Įrengti 3 įvažiavimai į paiką. 
Paruošti informaciniai stendai Ignalinos 
miesto geležinkelio ir autobusų stotyse, 
prie ežerų, šiemet <bus baigtas įrengti se
novinės bitininkystės muziejus, pradėtas 
steigti miško verslų muziejus. „V.N“.
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APSIPIRKIMO PROBLEMOS
KAIP PASIVYTI PAKLAUSĄ?

Telkiu užvardini-mu sovietinis profeso
rius Aleksandras Binmanias parašė straips 
ri; spaudai, bandydamas atsakyti į klau
simą, kodėl Sovietų Sąjungoje yra Chro
niškas trūkumas prekių ir kodėl dar vis 
toks blogas jų paskirstymas.

Jis cituoja laišką sovietinio laikraščio 
redakcijai, gautą iš skaitytojo Anglijoje.

,,-Net ir nuėjusi į parduotuvę, mano 
žmona tikslini nažino, ką pirkti. O jūsų 
šalyje preKių pardavimas planuojamas 
penkeriems metams į priekį, nidkaip ne
galiu patikėti, kad tai įmanoma“.

Prisipažindamas prie eilių ir prekių 
trūkumo profesorius raišo:

...Į TSRS atvykstančius užsieniečius 
stebina eilės parduotuvėse prie kai kurių 
prekių. Jie įprato, kad prekė ieško pir
kėjo, kad žvilgančios vitrinos daugeliui tė
ra tik reginys.Iš tikrųjų, daugelio prekių 
paklausa mūsų šalyje patenkinama ne vi
siškai 'arba su pertrūki a is. Kokios šio 
reiškinio priežastys? Visų pirma — be 
paliovos didėjančios pajamos. Tarybų Są
jungoje visi darbingi gyventojai dirba ir, 
žinoma, gauna pajamų.

Palyginti su 1975 metais, darbo užmo
kestis vidutiniškai padidėjo 22 procentais.

Nors profesorius prie to neprisipažįsta 
atvirai, bet tai reiškia, kad Sovietų vy
riausybė savo darbininkams moka bever
čiais pinigais. Pinigais, kurie nėra pa
dengti nei auksu, kaip kad anksčiau vi
sos valiutos būdavo padengtos, nei pre
kėmis, kurių nusipirkimas yra laisvai pri
einamas viso vakarų pasaulio žmonėms.

Toliau jis taip rašo:
Reikia atsižvelgti ir į tai, kad pagrin

dinių masinės paklausos prekių valstybi
nės kainos (duonos, cukraus, pieno ir .t.t.) 
bei priaugu tarifai jau daugelį metų yra 
stabilūs. Visa tai didina paklausą, kurios 
ndįstengia pasivyti kai kiurių prekių >ga- 
myba. Be to. vyksta ne tiek kiekybiniai, 
kiek kokybiniai pirkėjų paklausos pakiti
mai. Žymiai išaugo reikalavimai, keliami 
prekių išvaizdai, apdailai, madinigumui ir 
t.t. Tai dėsninga ir suprantama, tačiau pre 
trumpą laiką sunku piatenkinti Šiuos po
reikius.

Imkime kad ir tokią prekę kaip baldai. 
Štai jau daugiau kaip dvidešimt penkeri 
metai savo gyvenimo sąlygais kasmet pa
gerina mažiausiai po dešimt milijonų 
žmonių. Naujakurys dažniausiai nenori 
gabenti į naują butą senų baldų, eina į 
parduotuvę pirkti naujų. Pamėginkime be 
pertrūkių patenkinti tokią paklausą visos 
šalies masto! O juk paminėjau tik vieną 
iš tūkstančių.

Profesorius yra teisus sakydamas, kad 
pagrindinių maisto prekių kainos per par 
skutimus metus .nepakilo, bet daugelis ki
tų, (įskaitant ir jo minėtų baldų kainos, pa
kilo labai daug. Kai kuriais atvejais net 
visu šimtu procentų, kaip ipvz. kilimai, 
benzinais. Anksčiau dar apie kainų pakė
limus rašydavo laikraščiai, dabar pirkė
jai sužino tik nuėję į krautuvę, kai pama
to tą pačią prekę kitokiu pavadinimu ir 
kitokia, jau aukštesne kaina.

Prošvaisčių artimoje ateityje nesimato: 
...Kas nauja numatoma prekių konjunk
tūroje devintajame dešimtmetyje? Didelis 
prekių, ypač tų, kurios reikalingos masi

Iš LKB Kronikos Nr 59
LAISVAI MĄSTYTI GRAŽU, BET DAR 

GRAŽIAU MĄSTYTI TEISINGAI
Lietuvos Bažnyčios padėtis žymiai pa

sunkėjo, pradėjus valdyti J. ANDROPO
VUI. Geriausi kunigai šantažuojami, grasi
nama kalėjimu ir -pan. Gaudomi ir bau
džiami -protestų rinkėjai, tardomi ir tikin
tieji — suaugę ir vaikai. Plačiausiai išvys
tyta ateistinė propaganda, šmeižtai prieš 
kunigus. Per spaudą ir televiziją, aiškina
ma, kad vaikams iki 18 metų negalima 
patarnauti šv. Mišioms, dalyvauti procesi
jose ir chore. Tardomi ir -baudžiami už 
.surengtas kalėdines eglutes (Simne, Prie
nuose, Kybartuose), Vėlinių procesijas. 
Apie bažnyčias slankioja mokytojai, o kai 
kur net milicija, stebėdami, kad vaikai ne
būtų ruošiami Pirmajai Komunijai. Pasi
taiko, kad vaikai sulaikomi gatvėje, įta
riant einant mokytis katekizmo. Kiek val
diški -bedieviai persekioja tikėjimą vidu
je, tiek paskui stengiasi įtikinti užsienio 
opiniją apie visišką religijos laisvę Lie
tuvoje. Lietu-vos vyskupus išleidžia „ad 
l'ilmina“ į Romą, o į kalėjimą sodina ku
nigus. Kunigų taikos delegacijos važinėja 
į įvairius kongresus, o Lietuvoje — di
džiausias spaudimas laikytis vadinamų Re
liginių Susivienijimų nuostatų, -kurie sie
kia visiško Bažnyčios sunaikinimo. Lietu
vos Bažnyčios pastangos atgauti Konstitu
cijos garantuotas teises, žmogiškai mąs
tant, atrodo (beviltiškos, valdžia nereaguo
ja į jokius protestus, neatsako į kelias
dešimt tūkstančių pasirašytus pareiškimus, 
tikintieji diskriminuojami, kunigų gretos 
retėja, gausėja parapijų, kurios neturi ku
nigų. Ir štai tokiu lemtingu momentu Lie
tuva netenka dviejų uoliausių kunigų: Al
fonso SVARINSKO ir Sigito TAMKEVL 
ČIAUS.

Visa šitai turint mintyje, ne vienam 
ateina mintis: arto reikėjo? Ar nebuvo ga 
Įima apseiti be šitos aukos?

Aišku, būtų galėję (išvengti arešto ir ka

niam kasdieniniam vartojimui, antplū
dis. Tuo tikslu vykdama nemažai komp
leksinių priemonių.

Pirmiausia, įgyvendinama Maisto pro
grama. Jos tikslas — aprūpinti rinką kas
met gausėjančia žemės ūkio produktų — 
tick šviežių, tielk perdirbtų — produkcija.

Antra, į masinės paklausos prekių .ga
mybą įtrauktos sunkiosios pramonės, .visų 
pirma — mašinų gamybos, įmonės. Pa- 
ryzdžiui, staklių gamyklos gamina pui
kius vaikiškus vežimėlius, apšvietimo lįtai 
sus ir daugelį kitų gaminių...

Metalo apdirbimo staklių gamybos įmo
nės pradės gaminti vaikų vežimėlius ir 
apšvietimo įrankius. Galima būtų paklaus 
ti, Ikodėl tiek ilgai truko sužinoti, kad šios 
prekės taip pat yna reikalingos žmonėms. 
Tad kur buvo planuotojai, sudarydami 
niekad nesibaigiančių penkmečių planus, 
duodančių niekad nesibaigiantį sriautą 
skaičių, bet paliekant); tuščias krautuvių 
lentynas, kai jie planavo fabrikus?

...Reikia pripažinti, jog mes, spręsdami 
svarbias problemas, dažnąs-yk nepakanka
mai dėmesio Skyrėme tokioms prekėms, 
todėl susidurdavome su kočėlo ir užtrauk
tuko „problema“.

Ir vis dėlto prekybą mes galime ir pri
valome planuoti. Mėginame tai dairyti to
lydžio geriau..

Nutoldamas nuo ideologinės linijos pro. 
fesoriuis pradeda .sutikti, kad žmonių pairei 
kalavimas turėtų .įtakos į tai kais gamina
ma. Jis sako., kad:

planavimo organai negali ir neprivalo 
užsiimti kiekviena konkreča prekių rūši
mi. Tai — prekybos kompetencija. Juk 
įmes (šnekame apie prekybą kaip liaudies 
ūkio šaką, o ne apie pardavėją, kurio pa
reiga —• parodyti prekę ir paaiškinti pir
kėjui visa, kas jam neaišku...

Aiškiau išsireikškiant prekybininkai, o 
ne planavimo organai turėtų pasakyti ko
kios prekės turėtų būti gaminamos. O tai 
yra niekas kitas, kaip kapitalistiniame pa 
šaulyje vadinama „rinkos paklausa“ 
(market forces).

(Prof. Birmanas džiaugiasi tam tikrais 
šioje srityje atsiekimais:
...Galima su pasitenkinimu pažymėti, kad 

koordinacija tolydžio tampa sistema. Ją 
prieš keletą metų pradėjo Baltarusija ir 
tarybinės Pabaltijo respublikos, o šiuo me
tų 'atitinkami tarpžinybiniai organai vei
kia jau daugelyje Ukrainos sričių. Pa- 
volgyje ir kituose regionuoise.

Kur kas „lankstesniais“ privalo tapti 
— ir tam tikra prasme jau tampa — pre
kybos santykiai su tradiciniais tiekėjais: 
konditerijos ir konservų įmonėmis, siuvi
mo ir .avalynės fabrikais, baldų kombina
tais, juvelyrinių dirbinių gamykloms. Kas 
met vyksta didmeninės mugės; jose pra
monė pateikia pavyzdžius tų prekių, ku
rias ji ketina pasiūlyti ateinančiais me
tais: sudaromos sutartys tarp didmeninės 
prekybos susivienijimų ir pramonės ’įmo
nių.

.Kuriamos firminės parduotuvės, Ikur 
demonstruojami geriausi pavyzdžiai, ban
domosios prekių siuntos. Dar sykį karto
jame: pirkėjas laukia ne tiesiog didelio 
prekių kiekio, beit būtinai geriausios ko

lėjimo šie du Lietuvos kunigai, jei būtų 
nematę tikintiesiems daromų skriaudų, li
kę kurti pagalbos šaukiančiųjų balsui ir 
pagal seną lietuvių išsireiškimą ramiai tū
noję po šluota, saugant savo šiltą vietelę, 
kaip kad ne vienas šiandien daro. Beit ar 
tad viskas? Būdami tikri ganytojai, kitaip 
(pasielgti jie negalėjo.

Atsiranda tokių, kurie už šią jų drąsą 
juos laiko neišmintingais. Galbūt, kai kam 
atrodė ir tie, kurte caro priespaudos lai
kais rašė prašymus valdžiai, kad leistų 
lietuviams spausdinti- knygas lotyniškomis 
raidėmis ir tie mūsų knygnešiai-, kurie 
tokias knygas nešė per sieną ir platino 
liaudyje, atrodė neprotingi, nes už tai nu
kentėjo ir daugelis saivo dienas (baigė Si
bire. Ar to meto „gudriesiems“ -jų kova ne
atrodė beprrs-miška, neprotinga: -ar gali 
saujelė drąsuolių atsilaikyti prieš mi-lžinlš 
kos caro imperijos žandarmeriją?! Net 
juokinga tada buvo galvoti a-pie spaudą 
ir tautos laisvę. O tačiau—kova nebuvo vėl 
tut. Kai kas laikė neprotingu ir Kaišiado
rių vyslk. T. MATULIONĮ, kai jis parašė 
griežtą protesto raštą vokiečių okupacinei 
valdžiai dėl vienų atlaidų metu Kaišiado
rių katedroje suimto jaunimo, ypač nepil
namečių mergaičių, neis už tai- taip pat 
grėsė areštas. Kvailučiais -buvo laikomi ir 
tie, kurie vokiečių okupacijos metais slė
pė ir globojo naikinamus žydus, kaip kun. 
STIAlKAUSKAS, kun. PAUKŠTYS. Jie ri
zikavo savo laisvę ir savo -gyvybę. Rizika
vo todėl, kad buvo tikrieji ganytojai.

šiems suimtiesiems ir kalinamiems ku
nigams — kun. A. SVARINSKUI ir kun. S. 
TMKEVIČIUI — tinka HARNAKO žodžiai: 
„Yra didesnių dalykų už laisvę, tai — 
Tiesa“. Taip, jie nepakentė melo, kurio 
tiek daug šiandien mūsuose ir kovojo už 
tiesą, už ką prarado laisvę.

Visiems turbūt žinomas pasaulinio mąs
to mokslininko žydo Alberto Einšteino pa
sisakymas: „Aš niekad nesidomėjau Baž

kybės, platesnio -asortimento prekių...
Kalbama apie reikalingumą -aukštos ko

kybės prekių ir čia vėl nueinama į lan
kias. Užmirštama, kas buvo profesoriaus 
straipsnio pradžioje, Ikur jis raiše apie 
egzistavimą eilių ir trūkumą daugelio pa
grindinių prekių.

Teisingai papeikdamas kai kuriuos as
pektus prekiavimo kapitalistiniuose kraš
tuose, jis grįžta prie sovietinės prekybos 
problemų:

Čia būtina padaryti viena principinio 
pobūdžio pastaba: Vakaruose .paklausų 
dažnai dirbtinai kursto „naujovėmis“, 
kuriose ne tiek jau daug naujo, ir vis dėl
to pirkėjas „užkimba“. Mums tokių prie
monių nereikia. Mūsų pareiga — paten
kinti pagrįstus žmonių poreikius, a.prūpin 
ti juos geros kokybės ir gražios išvaizdos 
prekėmis. Mes lygiai taip pat nusistatę 
ir prieš asketizmą, ir prieš daiktų kultą.

Toliau profesorius paliečia didelį atsi
likimą pakavimo, prekių sandėliavimo ir 
pristatymo į krautuves srityje:
...(Baigdamas noriu pašnekėti -apie pačią 

svarbiausią ir pačią sudėtingiausia, mums 
prekybos problemą — jos materialinės 
techninės bazės gerinimą; pastatų, įren
ginių, krovimo mechanizmų, skaičiavimo 
aparatų ir viso to, (be ko prėkybos šian
dien., o juo labiau rytoj, neįsivaizduoja
ma. Tai iš tiesų nelengvas uždavinys, ži
noma, jo netenka spręsti lygioje vietoje. 
Jau ir šiandien turime prekybos įmonių, 
atitinkančių pačius naujausius reikalavi
mus.. Tačiau apskritai rankų darbo dalis 
dar tebėra nemaža. Kol įkals mašinų ga
mybos pramonė nepatenkina vis didėjan
čios prekybos paklausos. Teks visokerio
pai padidinti ir paįvairinti visų rūšių 
Šiuolaikinę tarą, kuri įgalintų be tolesnio 
įpakavimo pristatyti prekes tiesiai iš tie
kėjo (tarybinio ūkio, fabriko) į parduotu
vę ir ten pradėti pardavimą. Reikia me
chanizmų, kurie leistų naudotis didelio 
tūrio sandėliais.. Vertėtų patobulinti ir 
kasos aparatus kitą -skaičiavimo techni
ką. Trumpiau kalbant, reikia industriali
zuoti (prekybą, įgyvendinti kompleksinę 
jos mechanizaciją ir -automatiziaiciją...

Ar galima tikėtis greito pagerinimo pa
skirstyme esančių prekių ir išnykimo ei
lių? Atrodo, kad ne:

...Padidinti prekybos darbuotojų skai
čiaus nenumatoma; Paprašeiausiai nėra 
kur imti ’darbo rankų. Aktuiaii problema 
— kvalifikacijos įkėlimas. Mūsų prekyba 
turi nemažai mokyklų, technikumų, aukš 
tųjų mokymo įstaigų. Yra kvalifikacijos 
kėlimo fakultetų į kuriuos periodiškai 
siunčiami darbuotojai — susipažinti su 
naujovėmis, pažangiais darbo metodais. 
Fakulteto klausytojai žaidžia „dalykinius 
žaidimus“, rašo atsiskaitomuosius darbus 
ir gina juos specialistų komisijos...

Užbaigiama parafrazuojant .anglo skai
tytojo klausimą:

..JM-es taip pat ne visuomet žinome, ką 
šiandien- nusipirks mūsų žmonos. Tačiau 
tai, -ko bus pasiefkusi šalis penkmečio pa
baigoje, 'įsivaizduojame pakankamai -tiks
liai...

Sovietinių piliečių labui, tikėkimės, kad 
profesoriaus lūkesčiai pastarojo penkme
čio pabaigoje išsipildys ir jis galės žinoti, 
ką jo žmona šiandien nusipirks krautu
vėje. Tikėkimės, kad ji galės nestovėjus 
eilėje pirkti tai, kas jai reikalinga, o ne 
tai, kas tuo metų būna „užvežaima“ j 
krautuves. • A. Biržinis

nyčia, bet dabar jaučiu jai didelę pagarbą 
ir palankumą, nes tik viena Bažnyčia tu
ri drąsos ir itvermės ginti tiesą ir žmo
gaus laisvę. .-Būdamas laisvės mylėtojas, 
maniau, kad Hitleriui paėmus valdžią Vo
kietijoje, bent universitetai gins laisvę, nes 
jie juk yra tiesos skleidėjai. Bet universi
tetai tylėjo. Tada maniau, kad laisvę gins 
laikraščių redaktoriai, (kurie dažnai ra
šydavo straipsnius už laisvę, tačiau po ke
lių savaičių ir jie nutilo. Tiktai Bažnyčia 
visą laiką stovėjo skersai kelią Hitleriui, 
norinčiam užgniaužti tiesą -ir sunaikinti 
laisvę“. Panašiai dabar yna ir Lietuvoje. 
Prieš visomis priemonėmis skleidžiamą 
melą daugiausia kovoja kunigai.

Tiems, kurie juos laiko išsišokėliais, 
ekstremistais, reikėtų prisiminti tai, kad 
ne jie vieni ir tai ne pirmi-. Savo laiku 
žemaičių vyskupas M. Valančius, kai Ru
sijos aras norėjo paskandinti -Lietuvą deg
tinėje, (kūrė (blaivybės draugijas, o val
džiai -uždraudus, net išleido kunigams raš
tą, ragindamas nepaklusti tokiems draudi
mams, už tą dau-g nemalonumų susilaukė 
iš gubernatoriaus. Poeto Baranausko jau
nystės draugas kun. K. -Kairys už tai, kad, 
neatsiklausęs valdžios, pašventino naujus 
gimnazijos rūmus, buvo ištremtas į Rusi
jos rytas, kur ir .mirė būdamas -vos 29 me 
tų amžiaus. Kun. M. Krupavičius už du 
memorandumus, protestuojant prieš oku
pantų kėslus ir nehumanišką elgesį su 
žmonėmis, taip pat nešė nelaisvės grandi
nes. Kunigas A. Lipniūnas baigė savo gy
venimą Štuthofo lageryje už tai', kad Vil
niuje šv. Jono bažnyčioje kalbėjo apie oku
pantus, 'kurde nori nupirkti jaunimą taba
ku ir degtine. Hitlerio laikais buvo sunai
kinta apie 4,000 kunigų, kurie nebuvo abe
jingi -melui. Visais laikais, pačiais tam
siausiais, kunigo ranka nešė tiesos žibin
tą vargo broliams — tai kunigo pašauki
mas. Kitiems svyruojant, jis turi 'būti tvir
tas; kai kiti tyli, jam reikia kalbėti-: kai 
kiti- nuolaidžiauja, jis turi priešintis; kai 
kiti apsileidžia, jie privalo, sujungęs savo

VILNIAUS 
GATVĖS

Senieji Vilniaus gatvių grindiniai buvo 
labai primityvūs ir gana netvarkingi. Iki 
XIII a. antrosios pusės tarp namų gatvė
se ir kiemuose buvo numetama pora sijų 
ir skersai ant jų paklojamos taisytos len
tos. Mieste kur ne kur yra išlikusių ne
žymių tokio lentų grindinio liekanų.

XIII a. antroje pusėje Vilniuje pradėta 
rūpintis gatvėmis ir keliais. Kad medinis 
grindinys tvirčiau laikytųsi, abipus gat
vės į žemę buvo sukalama eilė ilgų ąžuo
linių stulpų. Stulpai buvo kalami kas 2-2,5 
metro. Ant vos iš žemės išlindusių stulpų 
galų, taip cat išilgai gatvės, -buvo užmau
nami perskelti rąstai, ant kurių skersai 
gatvės (guldomos sijos. Ant šių sijų išilgai 
gatvės 'buvo klojama- trys eilės rąstų: po 
vieną eilę pakraščiuose ir trečioji — grin 
idinio viduryje. Ant ’šių išilgai paguldytų 
rąstų skersai gatvę buvo klojamos storos 
taisytos pušinės lentos. Jos ir buvo gatvės 
grindinio važiuojamasis paviršius. Lentų 
prie rąstų nekaldavo. Gatvės grindinio 
plotis būdavo apie 3,5—4 metrus, gana 
-nelygiais kraštais, nes klojamos lentos 
buvo nevienodo ilgio. Pagrindinis statybos 
instrumentas buvo kirvis. Pjūklo žymių 
nepastebėta.

. Apipuvus ar išdilus atskiroms lentoms, 
grindinį lopydavo, o supuvus išilginiams 
rąstams, buvo dedami nauji ir ant jų klo
jamos naujos lentos. Taip XIII—XV -a. 
pradžioje gatvės -buvo perklotos lentomis 
po keletą kartų. Gatvė nuo žemutinės pi
lies į Antakalnį buvo pertvarkyta net 5 
kartus.

Gatvės -buvo siauros ir kreivos. Dažniau 
šiai grindinio lentų galai įsiremdaivo į pa
statų sienas. XV .a, pradžioje mieste medi
nius grindinius imta keista akmeniniais. 
Kur buvo galima, gatves stengtasi platin
ti iki 4,5 metro. Tačiau 'akmenimis grįstų 
gatvių tada buvo dar labai mažai, -dau
giausia atskiri gatvių tarpai. Tik XVI a. 
bandyta tiesinti gatves, bet iš to nieko 
neišėjo, nors magistras ir labai stengėsi. 
Nepadėjo ir 1'5-36 m. didžiojo (kunigaikš
čio įsakymas statyti namus viena eile pa
gal įtemptą virvę. Akmenis gatvėms grįsti 
vežė valstiečiai, vykdami į turgų. Pradė
jus grįsti gatves 'akmenimis, jas reikėjo 
išvalyti, nes gyventojai šiukšles ir pamaz
gas pildavo ’į gatvę. XVIII a. pabaigoje 
ir XIX a. pradžioje gatvės 'buvo grindžia
mos iš gynybinių Sienų išluptais akmeni
mis. XIX a. pradžioje lauko akmenimis 
buvo išgrįstos Totorių ir Odmi-nų (dabar 
J. (Paleckio ir B. Dauiguiviečior), Polocko 
gatvė ir dalis Šnipiškių gatvės. 1835—'1844 
m. (mieste buvo ilš viso 79 gatvės ir skers
gatviai — grįstų buvo 59. Lietaus vąnlduo 
tekėdavo atvirais grioviais. Prie įvažiavi
mų ir įėjimų per (griovius buvo klojami 
mediniai tilteliai 1(836—1837 m. miesto 
centre didesnių gatvių pakraščiuose buvo 
įrengiami mediniai šaligatviai.

Plečiantis miestui, daugėjo ir gatvių. 
1929 m. miesto gatves imta asfaltuoti. 
Tais metais buvo išasfaltuota dalis Mic
kevičiaus gatvės ties Lukiškių (dabar Le
nino) aikšte ir dalis Aušros Vartų gatvės. 
Asfaltu aplieta 2 866 m2. Vėliau -asfaltas 
beveik nebuvo naudojamas, nes tuo me
tu bitumas buvo -gana brangus. 1939 m.

kančią su Viešpaties atperkamąja kančia, 
maldauti už tautą.

Nepaslaptis, kad šiandien ir iš kunigų 
atsiranda tokių, kurie nuolaidžiauja', saky
dami, kad „prieš vėją nepapūsi“; tyli, kai 
reikia kalbėti; užmerkia akis, netiesą ma
tydami. Dalis -tokių tai daro todėl, kad 
saugo savo žemišką būstą, nenori užsi
traukti valdžios nemalonę, nenori būti per 
'kelti į žemesnę vietą. Jie dažniausiai ir 
prilipina ekstremisto vardą uoliesiems ku 
nigamis. Ekstremistas buvo vysk. M. Va
lančius, vysk. T. Matulionis, Dievo Tarnas 
Arkivyskupas J. Matulevičius, savo dieno 
.raištyje rašęs: „Duok, Dieve, kad mes -bū
tume pagauti tos -didelės vienos minties— 
Bažnyčiai dirbti, vargti, kentėti,... savo 
gyvenimą aukoti Dievui, Bažnyčiai; sudil
ti, sunykti darbuose, varguose ir kovose 
dėl Bažnyčios; kad mes turėtume tą di
delį n-arrumą jokių kliūčių iš pasaulio pu
sės ir jos galybių nesibijant jokiam bailu
mui nepasiduodant, eiti drąsiai į darbą, į 
kovą dėl Bažnyčios, tenai, kur labiausiai 
to reiklia, tai yrai, kur pasaulinė valdžia 
persekioja Bažnyčią, vienuolijas, varžo 
Bažnyčią ir Jos organizacijas bed įstaigas, 
kad mes tik to vieno bijotume — numir
ti nieko dar nekentėję, nevargę, nedirbę 
Bažnyčiai, sieloms Išganyti, Dievo garbei 
skleisti... „Tokie ekstremistai (buvo kun. 
K. Kairys, kun. A. Lipniūnas, prl. kun. 
M. Krupavičius, tie 4,000 kunigų, sunai
kinti nacių, tokie ekstremistai buvo visi 
mūsų -knygnešiai, išsaugoję lietuvišką žo
dį. Tokiais ekstremistais buvo ir Sokratas, 
i.* Plato, kuris buvo išvarytas iš Sirakūzų, 
ir Gandi... Tokiais ekstremistais yra ir 
mūsų kankiniai kunigai — kun. A. SVA
RINSKAS ir kun. S. TAMKEVIčIUS. Tai 
garbingos eilės.

Upsalos universiteto vestibulį puošia 
žodžiai: „Laisvai mąstyti yra gražu, bet 
dar gražiau teisingai mąstyti“. Ar mes 
teisingai -mąstome apie suimtus mūsų kan
kinius kunigus anie visą dabartinę Baž
nyčios padėtį? 

išasfaltuota buvo tik apie 0,3% -visų -gat- 
vių ploto.

Geresnis 'grindinys mieiste pasirodė tik 
1931 metais. Iš pradžių buvo kloj-arnas 
gelsvasis klinkeris, atvežtas iš Vidurio 
Lenkijos, ir raudonasis klinkeris, apdoro
tas Benldzeno mieste. Gelsvojo kiinkerio 
(plytomis buvo išgrįsta Didžioji (dabar 
Gorkio) ir Pilies gatvės. Tačiau netrukus 
paaiškėjo, kad ši medžiaga visiškai netin
ka gatvėms grįsti. Kllinkerio plytos labai 
greitai iro — per metus nusidėvėdavo net 
iki 6 milimetrų. Raudonojo kiinkerio ply
tomis buvo išgrįstos dabartinės Universi
teto, B. Snuo,gos-, J. Biliūno, Šiltadaržių 
.gatvės ir keli skersgatviai. Raudonojo 
kiinkerio plytos pasirodė esančios’ labai 
patvarios. Jomis išgrįstos' gatvės atrodė 
•labai (gražiai ir iškilmingai. Raudonuoju 
klinkeriu išgrįstų senamiesčio gatvių -būk 
lė ir šiandien gana gera.

Tašytais -akmenimis gatves grįsti Vil
niuje pradėta tik 1933 metais, iš pradžių 
buvo vežamas iš Volynės tašytas granitas 
ir tašytas juodasis bazaltas. Vėliau imta 
naudoti vietinį (granitą, apdirbtą Vilniaus 
įmonėje. Granitas buv<| tašomas ranko
mis ir gaunamos vadinamosios šaškės. Jto- 
mis buvo grindžiamos judriausios, di
džiausio eisimo gatvės — dabartiniai Le
nino prospektas, Gorkio, Komjaunimo, 
Kapsuko, Sodų, Muziejaus, Trakų Gare
lio gatvės. Tašyto akmens -grindinio mies
te buvo apie 4%.

Bazalto ir (granito šaškės bu-vo klojamos 
ant (betoninio pagrindo labai stropiai. Už 
vieną kvadratinį metrą klojimo darbinin
kams buvo mokama apie 1,5 Zloto. Pasku
tinis tašyto akmens- grindinys buvo klo
jamas 1939 m. Basanavičiaus gatvėje. Pra
sidėjus karui, darbai nutrūko.

iM. ir- G.

IIETUVOJE
SPORTINI!; FILMŲ LAIMĖJIMAI

Kaune įvykusiame devintąjame Sovie
tų Sąjungos sportinių filmų festivalyje, 
dokumentinių filmų klasėje pirmą- vietą 
laimėjo Lietuvoje gaminta juosta „Auk
so kairlšligė“, pagaminta V. Stiarošo. Sidab
ro -medlalį toje pačioje kategorijoje -gavo 
R. Verbos filmas „Lituanikos sparnai“. 
Bronzos med-alį gavo R. Vabalo vaidybi
nis filmas „Skrydis per Atlantą“.

KVIETIMAS TALKON
(Buvusio Plungės dvaro rūmai — vienas 

įdomiausių XrX amžiaus pabaigos Lietu
vos neoreneisanso architektūros paminklų 
Lietuvoje. Rūmai buvo pastatyti 1887 m. 
architekto Karl Lorenz, kunigaikščio My
kolo Oginskio lėšomis. Jų interjerus puo
šė lipdyba, tapybos pano, puošnios kros
nys, apie 100 -Oginskių šeimos portretų. 
Čia buvo Žemaitijos archeologinių radi
nių, numizmatikos rinkinySį archyvas ir 
turtinga biblioteka, šiuose rūmuose mu
zikos meno mokėsi ir orkestre grojo M.K. 
Čiurlionis-. Tačiau, laikui įbėgant, praū
žus dviem pasauliniams karams, rūmai 
-buvo (gerokai apnaikinti, ypač nukentėjo 
jų vidus.

šiuo metu jie restauruojami pagal Pa
minklų konservavimo instituto vyr pro
jektų arch. D. Griciaus projektą. Kadan
gi interjero beveik nelikę, o nuotraukų, 
(graviūrų ir kt. vaizduojančių jį beveik 
nėra muziejų bei bibliotekų saugyklose, 
visuomenė prašoma padėti savo prisimi
nimais ar bet kokia turima vaizdine me
džiaga.

KĖDAINIŲ TRYNUKAI
Kėdainiuose gyvenančių Michalinos ir 

Albino Bevirc.ų šeimoje rim-usiems try
nukams neseniai suėjo vieni metai. Pri
žiūrimi rajono centrinės -ligoninės medi
kų, jie auga žvalūs ir sveiki.

DAUG SKENDUOLIŲ
Liepas ir rugpjūčio mėnesiais Lietuvo

je paskendo 151 žmogus. Ilš jų 105 vyrai. 
Pernai tuo pačiu laiku paskendo 174 as
menys. Dauigiausa paskęsta maiudydamie- 
si neblaiviame stovyje.

VILNIŲ S-PALANGA
Iš Vilniaus į Palangą kasdien skrenda 

trys keleiviniai -lėktuvai. Bilieto kaina 9 
rubliai. Skrydis trunka 1 vai. 15 min. I 
Malsikvą iš Vilniaus kasdien skrenda 6 
lėktuvai, kainuoja 20 r.

KAUNO SINAGOGA
Londono žurnalas „Jews in USSR“ 

praneša, kad' yra teikiamos aukos atsta
tyti senai, -bet labai apleistai Kauno si
nagogai. Bijomasi, kad netaisant, pasta
tas gali galutinai sugriūti. Pradinis kreipi
masis buvo nesėkmingas ir dabar skelbia
mas antras aukų rinkimo vajus.

VAIKAI BE TĖVŲ
Slovietų Sąjungoje kidkvienais metais 

gimsta 500,000 bevedybinių vaikų. Nepai
sant gana lengvų galimybių pasidaryti 
abortą, vis daugiau moterų, kurių Sovie
tų Sąjungoje vra 17 mil. daugiau negu- 
vyrų, pasirenka motinystę neturėdamos 
vyro, šie gimimai sudaro 20 prcc. visų 
Sovietų Sąjungoje -gimstančių vaikų.

JAU LAIKAS ATNAUJINTI 
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 

NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI.
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Kronika
Liet. Sodyba

PASIKEITIMAI SODYBOJE 
LIETUVIU NAMŲ BENDROVĖS 

ŽINIOS
Po ilgo ieškojimo surastas naujas So

dybos vedėjas. Jis yra Vytautas Andruš- 
kevičius iš Stoke-an-Trent, sūnus buv. 
DBLS Stoke-on-Trent skyriaus pirminin
ko V. Andriuškevičiaus.

Naujasis vedėjas su žmona Carrol yra 
jauni ir su entuzijazmiu pradėjo naujas 
pareigas. Jiems Imkime Sodyboje ilgo ir 
sėkmingo vedėj avimo.

Vedėjavimo pareigas perdavė ilki tol 
tose pareigose buvę Zigmas ir Veronika 
Jurai, kurie tik „laikinai“ ten buvo jau 
pusantrų metų.

Z. ir V. Jurams vadovaujant buvo pa
gerinta Sodybos aplinka, atgaivintais ant
ras ežerėlis, ’pertvarkyti kai ’kurie lauko 
pastatai, atnaujinti kai kurie kambariai 
ir vonios, praplėsta Sodybos eksploatacija.

Įvertindamas jų lįdėtas pastangas, Zig
mui ir Veronikai Jurams reiškiu nuošir
džią padėką. K. Tamošiūnas

’Pilim minkąs

Leamington
MIRĖ V. iSTRAŠINSKAS

Rugsėjo 26 d. mirė Vladislovas Stra- 
šinfekas. Velionis buvo gimęs Kaune 1897 
m. spalio 9 d. Laike antrojo karo atsiradęs 
Vokietijoje, jis su žmona Antanina ir 
dviem sūnum' (trečias sūnus liko Lietuvo
je) įgyveno Hamburge. 1947 m. atvyko į 
Angliją- ir -apsigyveno Leamington. 1971 
m, čia jam te.ro pergyventi tragišką savo 

. vyriausio sūnaus mirtį, b už keliu metų 
automobilio katastrofoje žuvo ir Lietu
voje likęs sūnus. Velionis buivo religingas 
ir susipratęs lietuvis

'Gediuilimgas pamaldas atliko, palydėjo 
į miesto kapines, ir prie karsto pasakė at- 
sSveikinimo žodį kum. Matulis.

Sielvarte liko žmona Antanina, kuri dėl 
ligos negalėjo laidotuvėse dalyvauti ir sū
rus Henrikas su šeima, kuris visus daly
vavusius laidotuvėse lenkų klube pavaiši
no skaniais užkandžiais. J. Krisiūnas

Manchesteris
KLUBO BALIUS IR KITA

Spalio l d. Manchesterio lietuvių klu
bas suruošė- metinį narių pobūvį — balių, 
įkuriame dalyvavo 4’3 žmonės. Paprastai 
jų visuomet būdavo daugiau, kartais ar
ti ir virš išimto. Tai narių senatvės, o gal 
ir bedarbės, pažymys. Narių pobūvis — 
— balius yra klubo metinė šventė, per 
kurią atnaujinamos ir užmezgamos nau
jos pažintys.

Pobūvį atidarė ir pravedė klubo pirm. 
V. Bernatavičius, kuris pasveikino susi
rinkusius ir tarė įžanginį žodį.

Vaišių stalus puikiai paruošė B. Baraus 
Ikienė ir K. Vigelskienė, padėjo S. Lauru- 
vėnas, maldą sukalbėjo A. Jakimavičius.

Pobūvio metu buvo pasivaišinta, pa
bendrauta ir, skambant dainai, praleista 
keletas linksmų valandų.

Pasitaikė, kad savo gimtadienį šventė 
čia dalyvavęs A. Vigetslkas, kuriam visi 
sušuko tris kartus valio! Jis tinkamai at
silygino. Jam linkime laimingo ir gražaus 
gyvenimo.

Ta pačia proga tenka pasakyti keletą 
žodžių apie klubo ateitį. Anksčiau buvo 
skelbta, kad, kažkam įsikandus, į klubo 

: reikalus įsikišo policija, kiuri radusi, kad 
peržengti ‘įstatymai, klubui teisme iškėlė 

' bylą, kurią sprendė spalio 5 d. Teismas 
pripažino buvusią valdybą kalta ir kiek
vieną jos narį nubaudė po 25 svarus. Be 
to, klubui tenka sumokėti teisimo, išlaidas 
ir atsilyginti.advokatui, kuris šauniai gy
nė, klubą iy iškęlė jo svarbą Manchester 
ir pačios apylinkės .lietuviams, be kurio, 
kaip jis išsireiškė,, sustotų visas lietuvių. 

. kultūrinis veikimas. VĮsį -džiaugiasi, kad 
. .K baudos ir kitos išlaidos bjivo minimalios.

Klubui buvo duotas sąlyginis ' leidimas 
vieniems metams. . j '

.... .Be to, klubo advokatas pareikalavo, 
kad būtų .išrinktas naujas sekretorius, vie 

, . toj. buvusios valdybos narės A. Podvois-
' . kienės. Tas ir buvo padaryta: išrinktas

A. Vigefekis. Dabar yra du sekretoriai:' 
'' i- •• (toji), ir antrašus.- 

Visi ktbibui’linkiriię 'sėkmės daifear ir 
ateityje.

Klubo valdyba ypatingai pageidauja, 
. kad nariai dažniau lankytų' klabą ir pa

dėtų jiį išlaikyti, nes pašalinių žmonių 
(svetimtaučių) nenorima įsileisti. A. P-kis

MIRĖ JUSTINAS MIŠKINIS
Spalio 3 t. nuo .plaučių vėžio, namuo

se, mirė Justinas Miškinis, sulaukęs 68 
m. amžiaus. Rastas namuose miręs, kai 
kaimynai anglai pastebėjo, kad stovi ne
paimtas pienas. Jo šeimininkai buvo išvy
kę į ’Ameriką pas gimines atostogų.

Justinas gimė 1915 m. sausio 13 d. šven 
čionėliuose, Vilniaus krašte, kur ir mokė
si. Tarnavo artilerijoje. Karo galo sulau
kė būdamas prie ginklo. Iš Vakarų Vokie
tijos lį Angliją atvyko 1947 m. ir dirbo 
žemės ūkyje Cornwale. Atvyko ’į Eccles, 
Manchester ir dirbo visą laiką inžineri
jos fabrike lig išėjo į pensiją. Buvo raimo- 
vėnas ir lietuvių klubo narys. Buvo drau
giškais ir visuomet ’geros nuotaikos. Visą 
laiką buvo viengungis. Lietuvoje liko du 
broliai.

Laidotuvės įvyko spalio 8 d. Mostomo 
kapinėse. Pomirtines apeigas -atliko kan. 
V. Namaitis, kuris kapinių koplyčioje at
laikė gedulingas mišias ir tarė žodį, 
apibūdinantį Justino gyvenimą ir skau
džią jo mirtį. Jo karstą dengė raimovėnų 
vėliava. Laidotuvėse dalyvavo 40 žmo
nių, jų tarne ir anglų, noris oras pasitai
kė lietingas. Palaidotas prie Aušros Var
tų paminklo.

Ilsėkis, Justinai, ramybėje. A.P-kis

Nottinghainas
TARPTAUTINIS KONGRESAS

Š.m. spalio 21 d. 7.30 vakaro Notting- ■ 
ham Albert Hali yra ruošiamais tarptau
tinis koncertas, pavadintas „Internatio
nal Extravaganza".

išis koncertas ruošiamas atžymėti už
baigimui „Pasaulio Sava'itės'j -akintos su^ • 
artinti visas pasaulio -tautas. Ruošimu ‘ 
rūpinasi darbininkų profesinės sąjungos 
kartu įsu bažnyčių grupėmis.

Lietuvius šiame koncerte reprezentuos 
„Gintairietės“ įsu kanklių muzika. .Sis'kori', 
certas bus Skelbiamas ir -apraišytais -vieti-. 
nėję spaudoje.

Kas nori dalyvauti prašome . pasisku
binti nes jau išparduota 900 bilietų. Įėji
mas 1 sv. ir 2 sv. Pelnas sf-driamias Ox
fam — Christian Aid.

Škotija
SKOTUOS DBlLS SKYRIAUS 

VADOVYBĖ
Dabartinę Škotijos skyriams vaidybą su- 

daro J. Bliūdžius — pirmininkas, V. Stan
kus — parengimų vadovas, Z. Sledziaus- 
kas — sekretorius. K. -Savomis —iždiniu- 
kas, K. Bliūdžiuvienė, N.. Stonkienė ir P. 
Milašius — nariai.

Revizijos komisijoje yra J. Kasponas ir 
P. Dzidolikas.

Wolverhamptonas
LIETUVIŲ DIENOS PADĖKA

Gerbiami chorų ir tautinių šokių gnu- ■ 
pių vadavai!

Malonu buvo Jus visus matyti atvyku
sius pas mus. į Wolverhampton.su savo 
dainininkais ir šokėjais. Malonu buvo ma
tyti ir mūsų jaunus muzikantus. Neišsi- 
gandote apniukusio rudens trro ir atkelia- ■ 
vote iš visų D,. Britanijos kampų/iš'toli
mosios Škotijos atsiveždami būrį gražaus 
atžalyno. Jūsų pasiaukojimais Ir nenuils
tanti lietuviška dvasia padarė šią, „Auš
ros metų“ tradicinę Lietuvių dieną Wol
verhampton neužmirštamu įnašu į mūsų 
gyvenimą. Už tai Jums -visiems tariame 
nuoširdų dėkui.

Širdingai dėkojame visiems'DBLS sky
riams’, prisidėjusiems antikomis ir fantais 
prie pasisekimo loterijos, vykdytos paden
gimui susidiariusių išlaidų Lietuvių die
nos ruošime. Parėmė Sodyba duodama 15 
sv., Rochdale — .15 sv., Wolverhampton 
— 15 sv., Birmingham — 10 sv., Glouces
ter — 5 sv„. Stokę-on-Trent— 4 gražius 
fantus ir galiausiai, bet ne mažiausiai Sko 
tijos skyrius su „paslaptingu fantu“ 20 
svarų vertės. Visiems-*,nuoširdžiai dėkoja
me.

Dėkoj ame visiems mūsų mieliems'bend
radarbiams ir bendradarbėms, prisidėju- 
sidrns prie “Šios Lietuvių dienos Wolver-' 
hampton paruošimo. Dėkojame ne tik- sa
viems, bet ir kitų; tautybių žmonėms, ne 
tik’viėtimams, be't'ir iš kitų vie.tų.atvytau„- 
siefns — visiems, kurie atlikote įvairius: 
Lietuvių dienos paruo&imui ir įvykdymui 
reikalingus darbus.

Visiems Jums rengėjų komiteto tfr sky
riaus valdybos vardlu širdingas ačiū!

Wolverhampton skyriaus valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham— spalio 16 d., 11.15 vai., ži

dinyje.
Derby — spalio 16 d., 14 vai.. Bridge Gaite.
Leeds — spalio 16 d., 1 vai, Holy Rosary 

bažn. Chvpeltowh Rd.
Gloucester — spalio 22 d., 12 vai., šv.

Petre.
Huddersfield — spalio 23 d., 1 vai. St. Jo

seph's bažn. Somerset Rd.
Stroud — spalio 22 d., 17 vai!., Beeces 

Green.
Nottingham —- spalio 23 d., 11.15 vai.. Ži

dinyje.
Leamington Spa — spalio 23 d., 14 vai., 

šv. Petre.,
Coventry—spalio 23 d., 16 vai., šv. Elzlbieto 

je.
Nottingham Aušros Vartų Marijos židi- 

. nyje Rožinio pamaldos per visą spalio 
mėnesį vyksta 19 valdandą.

Manchester — Spalio 30 d., 12.30 vai.

WOLVERHAMPTON O LIETUVIŲ 
DIENA

Pagal redakcijoje gautą informaciją, 
laike šakių pravestais pinigų ridenimo žai
dimas buvo pravestas su vakaro rengėjų 
žinia ir sutikimu-. Gaiutcs pajamos, kaip 
ir iš loterijos, -buvo panaudotas Lietuvių 
dienos rengimo išlaidoms padengti.

Žaidimą pasiūlė ir pravedė Škotijos lie 
tuviai, (kuriems rengėjai yra dėkingi ir 
už gautas pajamas, ir uiž paįvairinimą va
karo. Žaidimas dainininkių pasirodymo 
nesutrukdė, nes jos savo programos dalį 
buvo jiau atlikę. Redaktorius

Šveicarija
TARPTAUTINĖ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ ZUERICH'E
Po didelio, ankstyvesnio pasisekimo, šių 

metų rugsėjo 29-tą ir 30-tą bei spalio 
’mėn.. 1 dienomis Zuerich'e, miesto buir- 
"mistrui remiant, vėl buvo suruoštas, šį 
kartą dar platesniuose rėmuose, tarptau
tinis taufiuių šokių festivalis. Šį įaulkSto 
lygio, su įvairių tautų kultūromis -gyven
tojus įsupažiindinanltiį ir tarpusavį solida
rumą sik-a tin antį renginlį norima ateityje 
padaryti. tradicija. Jaime buvo -atstovau
jamos 13-k'a tautų su 15 tautinių Išolkių 
grupių', būtent: Bolivijos, Suomijos, Grai
kijos, Italijos, Jugoslavijos, Kambodijos, 
Lenkijos, Ispanijos, Čekoslovakijos, Tur
kijos, Vnegrijos, pačios Šveicarijos ir Lie 
tuivos. Lietuvą atstovavo mūsų šveicariš
koji, -pagarsėjusi ponios Joanos iStasiulie- 
riės vadlovaiijama tautinių šokių grupė 
.„Viltis“,

Virš 300 aktyvių, ištvermingų ir savo 
-trykišitainičiiuįjsentūraus miesto gyventojus 
.užkrečiančiu džiaugsmu šokėjų, pasipuo
šusių .spalvingais ir įvairiais tautiniais 
drabužiaris;,ž?.vėjo žiūrovo 'alkį. Jau iš anks 
to suruoštoje spaudos konferencijoje bu
vo išreikšta padėka šioms iš mėgėjų-ide- 
alistų, bet veik išimtinai profesonaliniam 
lygiui atitinkančioms, ir miesto meninius 
renginius iš kultūrinio ir žmogiško taško 
panturtinančioms .grupėms.

O -mes, lietuviai, ypatingai galime 
džiaugtis ir būti -dėkingi mūsų reprezen
tacinei „Vilties“ grupei. Ji išskirtiniai ir 
dviejuose -numeriuose žymiausio šveicari- 
jols ir užsienyje žinomo dienraščio „Neue 
Zuericher (Zeitung“ skiltyse buvo pažymė
ta, kaip sukėlusi nuostabą žinovų tarpe -ne 
tik savo grakštumu ir subtiliu perteiki^ 
mu archaiškais simboliais turtingos, aukš
tas, kultūros mūsų senos tautos, 'bet ir sa
vo buitimi bei sąstatu. Lieuvaitės inspiruo 
jami ir vadovaujami jauni šveicarai, sa
vo . pasirodymais su istoriniais įvadais at
kreipia dėmesį į mūsų belaisvę tėvynę 
Lietuvą, įgręsiant užmarščiai (Vakaruose 
laiko bėgyje.

'Šrveiclsirų televizijos folkloro skyriaus 
vadėjas, gėrėdamasis „Vilties“ grupe, už
mezgė .su ja kontaktą. O mūsų šokėjai, 
jausdami .publikos žaivęsiį, Šoko-, lyg ant 
sparnų, tivyskėdaim-i džiaugsmu ir tokiu 
visos .grupės darnumu, kurs ingi neliko 
repafatėbėtas. „geriau ir gralkščiau nega
lima tautinių (šokių interpretuoti“. „Vil
ties“ grupės angažaivimasis ir ryžtas, ži
nant, -jog tai daugumoje -darbštūs akade
mikai, net kelios poros jaunų -vedusių tė
vų (abu/išok-a') šu mažiais vaikučiais, įvai 
riose vietose gyvenančių, ir reguliariai 
mūsų šokius repetuojančių, yra j-audin-an- 
.tis pavyzdys -mumis -patiems. Sveikiname 
„Viiiti;"!

Vokietija
SUVAŽIAVIMAS VOKIETIJOJE

Lapkričio 4-6 d.d. Romuvoje įvykis Lie
tuvių kultūros instituto 1983 metų suivąžia 
vimas. ^Programoje numatytos dr. A. Ge
ručio, dr. A. K.J. Čeginsko, J.D. Range, 
kum. A. Rubiko ir dr. P. Rėklaičio paskai
tos. Po-jų sėks diskusijos. Dr. V. Lėner- 
tas parodys iš Lietuvos skaidres.

.Paskaitos ir diskusijos vyks šleštadieniį. 
Sekmadienį bus LKI visuotinis narių 
susirinkimas ir suvažiavimo įvertini
mas.

MIRĖ SKYRIAUS STEIGĖJAS
Rugsėjo 22 d. m-irė -Jon-as Ruigulis. Velio 

nis Jbulvo gimęs- 1904 imi. sausio1 2 d. Dar- 
ceplių kaime, Klaipėdos apskrityje. Jš- 
»okęs-mūrnirko ir dailidės -amatų, jis 
gyveno ir vertėsi Klaipėdoje. Karo metu 
buvo paimtas į vokiečių kariuomenę ir 
pateko i rusų -belaisvę. Iš belaisvės grižo 
į'Klaipėdą, iš kur 1960 m. atvyko į Vaka
rų Vokietiją ir" apsigyveno Rastatt kur,

SPAUDOJE
Kult i.iEtuvos disidentai 

RAŠYTOJAI?
Pokalbyje su „Akiračiais“ .Amerikoje 

gyvenantis lietuvių literatūros kritikas 
R. Šilbajoris Į klausimą, kodėl Lietuvos 
neoficialioji literatūra, nors ir patriotiš
ka, ir religinga, yra skurdesnė už oficia- 
liąjąj atsakė, palygindamas ją su rusų 
„samizdat“ literatūra: . •

Visų pirma, -rusų „disidentai“ yra dau
gumoje inteligentijos žmonės; liaudis ma
žai apie juos žino ir mažai remia. Tai 
įeigkia-, kad inteligentai kalba patys su- 
savim, taigi, savo ruožtu, su aukštesnės, 
inteligentiškos rusų literatūros tradicijo
mis. Ta jų „-pogrindinė“ kūryba tiesio- 
gi-iika.i įsijiuingia lį reikšmingiausius praei
ties -atsiekinuus rusų literatūros istorijos 
tėkmėj. Koks nors Leningrado a-r Maskvos 
.pogrindžio“ poetas savo pavyzdžiais la-ilko 
Puškiną, Fiodorą Tiutčevą, Anną Achma- 
tovą, Aleksandrą Bloką, Borisą Pasterna
ką, Osiipą Mandelštamą ir kitus tokius — 
visą rusų poezijos -Parnasą. Panašiai ir 
prozoje, ir -d'ra-moie. „Socialistinis realiz
mas“, bent iki praėjusio dešimtmečio, a-r 
net anksčiau, dautgi'au rėmėsi -antiimtetek- 
tu-ališka „liaudies“ samprata, nemėgo ne
patikimų „gudročių“, juos net ir Sibiran 
vežė, žudė. Lietuvoje gi išėjo atvirkščiai. 
Inteligentija yra daugiau linkusi ieškoti 
būdų kurti -lietuvišką civilizaciją esamųjų 
sąlygų rėmuose, savaip nepriklausomą nuo 
režim-o, bet vis vien ipasiliekančią legalių 
galimybių apimty. Liaudis -gi, tikintieji 
patriotai iš kaimu ir miestelių, nuėjusi į 
rogrind'į, kartui atsiribojo ir nuo inteligen
tijos galvosenos, ir pastangų sofistilkuoto 
meno srity. Tada jai liko tik „populia
raus“ lygio literatūrinė tradicija: senti
mentali, savaip „maironiška“, paprastutė, 
maždaug atitinkanti tokio pobūdžio popu- 
liairas d-ain-as, kaip „neišeik, neišeik tu iš 
sodžiaus“, ir panašias. Kartais nuo „lite
ratūros viršūnių“ ateina vieno kito poeto 
atskambis, -kaip, pvz., Salomėjos Ne
ries eilėraščio žodžiai -apie grįžimą 
„paruge lauko kėliu“. Būna- net ir 
bandymų ip-stnaulkti geresniuosi-uis ra
šytojus į „pogrindžio“ leidinius, be 
rezultatai, atrodo, menki. Istorija keis
tu būdu kartojasi: kada „oficialiai pripa
žintas“ lietuvių-lenkų Žečpospolitos dai
rius Adomas Mickevičius ralšė: „Lietuva, 
tėvyne miamo“, kaimo lietuviai jo neskai
tė, bet vieton to neužilgo pradėjo dainuo
ti žymiai menkesnių poetų sukurtas dai
neles apie liūdinti berželį, aukštą kaimą 
Palangos miestely ir taip toliau. -Lietuvy
bę išlaikė jie, o ne Mickevičius. Dar vie
nas faktorius, sil-pninaintis. šią vadinamą
ją pogrindžio literatūrą yra tas. kad kai 
kurie iš pačių geriausių šiandieninių Lie
tuvos rašytojų patys surado kūrybingą 
būdlą išlaikyti kartu ir aukštą „lirteratū- 
liškumb“ lygį, ir persunkti savo eiles 
liaudies iptaprasta dvasia, atsiliepiant (į 
giliausius lietuviškus jos jausmus.

LIETUVIU KALBA LENKIJiOJE
Lenkijos lietuviu visuomeninės kultū

ros draugijos organas „Aušra“, kuris yra 
leidžiamas Bialystok, o redaguojamas Sei
nuose, šių metų Nr. 2, įsidėjo šį, Punsko 
žemdirbystės mokyklos direktoriaus pra
nešimą:

Mokytojų (lietuvių) konferencijos, įvy- 

savo draugo a.-a. Erdmono -Simonaičio pa
ragintas, įkūrė Vokietijos LB Rastatt sky
rių. čia jis ir mirė.

Laidojimo apeigas ir pamokslą koply
čioje pasakė ev. kuin. Fr. Skėrys, o Vokie
tijos lietuvių bendruomenės ir Ra-statt 
lietuvių katalikų parapijos vardų laitsisvei 
kino VLB Tarybos prezidiumo nirm.. Va
sario 16 Gimnazijos kuratorijos pirm., tė
vas -Alfonsas Bernatonis. Laidotuvėse da
lyvavo virš šimto žmonių, kuriuos žmona 
Stasė po laidotuvių pakvietė į svetainę fca 
vutei.

Velionis buvo susipratęs krikščionis ir 
lietuvis. -Paliko liūdinčius žmoną Stasę, 
du sūnus su šeimomis iiš pirmos žmonos, 
tris brolius ir seserį su šeimom ir kitus 
gimines Vak. Vokietijoje ir Lietuvoje. Vi
siems reiškiu- nuoširdžiausią -užuojautą ir 
liūdžiu netekęs ištikimo parapijiečio ir 
tėvynainio.

Kun. Fr. Skėrys

EVANGELIKŲ JAUNIMO METINĖ 
IŠKYLA

Šiais -metais liuteroniškasis pasaulis 
švenčia 500-jų dr. Martyno Liuterio gim
tadienį. Ta proga Vasario 16 gimnazijos 
Evangelikų jaunimo ratelio globėjas kun. 
Fr. -Skėrys- suruošė nariams' ekskursiją 
aplankyti dvi reformacijos eigoje -svar
bias vietoves’ Worms ir Speyer miestus 
ir .pakeliui esančias kitas Pfalz krašto įžy 
mybes.

Spalio 2 d. 8 vai. ryto iš gimnazijos kie 
mo ištvažiavo autobusu 50 mokinių ir 10 
suaugusių. Kelionė visiems buvo nemoka
mai, o mokyklos virtuvė visus aprūpino 
„sausiu daviniu“. Neužilgo buvo pasiek“ 
tas. Worms miestas, garsus savo romaniš
ko stiliaus katedra, apsupta įvairių skulp
tūrų, ibei, architektūrinių paminklų. Ka
tedra buvo .pradėta statyti XI šimtmetyje, 
per įamžiius daug kantų keista, didinta, 
deginta, griauta ir vėl atstatyta. Ji yna 
liūdininkė pasaulinės svarbos religinių ir 
politinių įvykių. Šalia katedros stovi di
džiojo reformatoriaus Martyno Liuterio 

kušios 1982.IV. 17 d. Punske, nuoitarmėje 
Skaitome: daryti žygius dėl lietuvių kal
bos kaip dalyko įvedimo į Punsko Žem
dirbystės mokyklą. Konferencijas nuotar- 
mei vienbalsiai pritarė šios mokyklos Mo 
kytojų taryba, kuri tuo pačiu direktorių 
’įpareigojo iiiuotarmę vykdyti. Buvo ta 
linkme darytos pastangos ir su malonumu 
galiu pranešti, jog nuo rugsėjo pradžios 
21 imtolkinys pradėjo lankyti lietuvių kal
bos pamokas.

šioje vietoje reikia pagirti visus, ibe iš
imties, tėvus-lietuvius, kurie raštu pareiš
kė norą, kad jų vaikai lankytų lietuvių 
kiaiibos pamokas. Atskiro dėmesio verti 
tie tėvai, kiurių vaikai pradžios mokyklo
je lietuvių kalbos nesimokė, o šiuo metu 
uoliai tais pamokas -lanko.

Šiuo metu lietuvių kalbos mokoma tik 
pirmoje klasėje. Numatytas yra trijų me
tų mokymo ciklas, (kadangi -nuo 1982 m. 
rugsėjo 1 d. visose profesinėse mokyklose 
mokymas truks trejis metus), po dvi pa- 
jĮnokąs savaitėje. Per tą laiką mokiniai to
liau tobulins gimtosios kalbos mokėjimą 
bei gan išsamiai susipažins su lietuvių li
teratūra — pirmąja lietuviška knyga pra 
dedant, šių dienų literatūra baigiant.

Atrodo, kad lietuvių kalbos įvedimo tiks 
lc skaitytojams aiškinti nereikia. Norė
čiau vis tik kreiptis j visus tėvus, kurių 
vaikai ateity lankys Punsko žemdirbys
tės mokyklą, kad jię. jaustų pareigą mo
kyti juos gimtosios kalbos.

Tame pačiame numeryje randame ir 
šias pastabas:

...1956 m. mūsų mažajai ’Lenkijos lie
tuvių visuomenei atsivėrė naujos -perspek
tyvos. Didelių pastangų dėka pradėjo 
veikti Punsko bendlrojo lavinimo licėjus 
su lietuvių dėstomąja kalba. Tai vienin
telė Lenkijoje ir visų socialistinių valsty
bių sistemoje (išskyrus Tarybų Sąjungą) 
tokio pobūdžio mokykla. Licėjus ne tik 
teikia dalykines žinias, bet ir Skleidžia 
tautinės dvasios šviesą. Mokslui čia suda
rytos visos sąlygos. Tad norinčiam yra su
darytas galimybės visapusiškai lavintis 
ir tinkamai laisvalaikį- leisti. ...1977 m 
Punsko mokyklos gavo gražų, jaukų mo
komąjį pastatą ir 100 vietų 'bendrabuti. Su 
sidarė vėl naujos -galimybės Lenkijoje gy
venantiems lietuviams. Gaila, kad šiomis 
palankiomis sąlygomis naudojasi toli .gra
žu ne visas lietuviškas jaunimas, siekian
tis vidurinio išsilavinimo. Punsko licėju
je šiuo metu mokosi. 106 jaunuoliai (33-1, 
28-11, 29-ITI. 16-1V klasėse). Dauguma jų 

■tai Punsko ’apylinkėse -gyvenančių lietu
vių vaikai. Vienas kitas pasitaiko iš Sei
nų krašto. O juk pačiuose Seinuose ir Su- 
valkuose palyginti nemažai lietuviškų šei
mų. Kodėl neleidus savo vaikus ipasimolky- 
ti jų gimtosios (kalbos? Pagalvokime, ar 
kartais ateityje mūsų vaikai -nepriekaiš
taus (ir .oagristai), kad, esant palankioms 
sąlygoms, neišmokėme jų branginti savo 
tautos, 'jos kalbos, papročių. Suprantu, tai 
didelis darbas, reikalaujantis laiko, kant
rybės ir meilės tėvų žemei. -Gal kartais 
ta liepsnelė dar giliai širdyje rusena, bet, 
kad įsiliepsnotų, pristinga jėgų, laiko... 
O kaip paaiškinti faktą, kad j-aiu ir su sa
vo vaikais nematome -reikalo kalbėti lie
tuviškai, atseit nepatogu...

paminklas, apsuptas statulų kitų (teologą 
ir filosofų, paruošusių kelią, arba vėliau 
prisidėjusių prie reformacijos.

Netoli katedros stovi evangelikų Trejy
bės bažnyčia. Ji buvo pastatyta 1725 m., 
šio karo metu sugriauta, bet vėl -atstaty
tai, kaip -buvo prieš 258 metus. Worms 
mieste taip prt buvo -aplankytas muzie
jus nusakęs Martyno Liuterio gyvenimą 
nuo jo atvykimo į Worms suvažiavimą, 
ktuir j-airn- buvo pasiūlyta atsisakyti savo 
skelbiamų -tezių, iki jo daromas įtakos 
per amžius iki šių laikų.

'iš Worms per derlingus laukus buvo 
patraukta į Hambach, kur -apžiūrėta nau
jai atstatyta- karaliaus pilis ir rūmai, šiais 
metais švenčiant 300 metų nuo pirmosios 
vokiečių emigracijos į Ameriką.

Bakeliui aožiūrėjus kalno .viršūnėje 
ęsanči-ą Trifels pilį į kurią bent 25 min. 
teko lipti siaurais laiptais, pasiekta Spey
er miestas.

Čia apžiūrėta romaniško stiliaus ka
talikų katedra, labai -skirtinga nuo to pa
ties stiliaus Worms katedros, šimtmečiai 
praėjo nepalietę šios šventovės.

Kontrasto parodymui tarp romaniško 
it gotiško stiliaus, po katedros aplankė
me 1904 metais užbaigtą statyti protes
tantiškąją Atminimo 'bažnyčią, kuri yra 
grynos gotikos pastatas.

Ši bažnyčia buvo pastatyta atminimui 
Speyer suvažiavimo, tper kurį evangeli
kai atsisakė sugrįžti į (katalikų tikėjimą 
1529 m.1 ir protestavo. N-Uo to laiko jie ir 
vadinasi protestantai.

Pavakary buvo pasiektas garsus savo 
vynu, gydyklomis ir rulete Bad Duerk- 
heim, kur buvo sustota prie didžiausios 
pasaulyje vyno. staiiriės, talpinančios 
1,700,'700, 1. vyno. Ji būvo pripildyta tik 
vieną kartą. Dabar joje yra dviejų aiukS- 
tų restoranas. ‘

-Iš čia ja.u patraukta namo ir grįžus pa
dėkota vadovui kun.. Skėriui už suorgani
zavimą tokios puikios iškylos.

Kun. Fr. Skėrys
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