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TAUTOS FONDO REIKALAI
MARIJA NOREIKIENĖ LANKĖSI LONDONE

Diplomatinio korpuso vizitas 
V atikane

Tautos Fondo Valdybos vicepirmininkė 
Marija Noreikienė, atvykusi į Angliją as
meniškais reikalais, šeštadienį, sausio 21 
d. lankėsi Lietuvių Namuose, kur susitiko 
su DBLS Valdybos nariais, Moterų Sam 
būrio „Dainava“ vadovybe ir Tautos Fon 
do Atstovybės D. Britanijoje nariais. Va
kare įvykusiame Vienybės klubo posėdy
je ji papasakojo apie Tautos Fondo veiklą.

Tautos Fondo Valdybos būstinė yra 
Amerikoje, New Yorko priemiestyje, 
Brooklyne ( 345, Highland Boulevard, 
Brooklyn, NY 11207). Fondo garbės pir
mininku yra prel. J. Balkūnas. Vadovybę 
sudaro direktoriai, Fondo Valdyba, Finan
sų komisija, Revizjos komisija, ir teisiniai 
patarėjai. Valdybos pirmininku šiuo me
tu yra Juozas Giedraitis. Valdyboje dirba 
M. Noreikienė, J. Vytuvienė, A Staknie- 
nė, B. Lukoševičienė, E. Ošlapienė. Iždinin
ku yra Vytautas Kulpa. Be to yra dvi fi
nansų sekretorės: A. Katinienė ir J. Pum
putienė. Tautos Fondas veikia kaip inkor
poruota bendrovė, nesiekianti pelno tikslų. 
Todėl Amerikoje gyvenantieji aukotojai 
Tautos Fondui už prisiųstas aukas atlei
džiami nuo mokesčių.

Kasmet gegužės mėnesį Tautos Fondas 
kviečia suvažiavimus, kuriame valdyba 
pristato apyskaitas ir , kaip reikalauja 
organizacijos įstatai, išrenkami vadovau
jantys organai.

Pagrindinis Tautos Fondo tikslas — 
telkti lėšas kovai už Lietuvos valstybinę, 
tautinę ir kultūrinę laisvę. Tos lėšos nau
dojamos informacinės medžiagos (apie eko 
nominę, politinę, religinę, socialinę bei de
mografinę; padėtį ok. Lietuvoje) rinkimo 
bei skleidimo finansavimui. Fondas fi
nansuoja knygų ir kitokios informacinės 
medžiagos leidimą, Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) veiklą, ra 
dijo transliacijų j Lietuvą programas, 
Lietuvos atstovų dalyvavimą įvairiose 
tarptautinėse konferencijose ir panašiai. 
Tuo būdu praeitais metais VLIKo atsto 
vai, su dr. K. Bobeliu priešakyje, dalyva
vo Europos Parlamento posėdyje, kai bu
vo svarstomas Baltijos valstybių klausi
mas, o kiek anksčiau — Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konferencijoje 
Madride, ir t.t.

Fondo lėšomis leidžiami „Eltos“ infor
macijų biuleteniai lietuvių, anglų, italų, 
prancūzų, ispanų ir vokiečių kalbomis. 
Lietuvių kalba informacijas gauna išeivi
jos laikraščiai, lietuvių institucijos ir 
stambesni Fondo rėmėjai. Anglų kalba in
formacijos siunčiamos JAV kongreso na
riams, spaudai, bibliotekoms, diploma
tams ir kt. Viso išsiunčiama kas mėnesį 
po 1.500 egz. „Eltą“ italų kalba redaguoja 
prel. V. Mincevičius, Romoje. Ją gauna 
italų spauda, politiniai veikėjai ir katali
kų organizacijos. Biuletenis turi labai di

Lenkiame galvas...
UKRAINIEČIAI SVEIKINA (PETKAUS IR NIKLAUS ŽYGI

Viktoras Petkus, Lietuvos Helsinkio 
Grupės narys, ir estas Mart Nilkdus, abu
du kalinami Permės ypatingo režimo sto
vykloje VS-'389/36-l, ,pr. metų pavasarį 
įsijungė į Ukrainos Helsinkio Grupę. Jų 
žygio inspiruoti, Ukrainos Helsinkio Gru
pės atstovai užsienyje — generolas Pio
tras Grigorenka, fizikas Leonidas Pliuš- 
čas, Volodimiras Malinovičius ir Nadia 
Svitečna — gruodžio 12 d. paskelbė pa
reiškimą, kuriuo jie kreipiasi į Lietuvos 
ir Estijos teisių gynėjus, į Pabaltijo kraš
tų tautas, šį pareiškimą, išiverstą iš ukrai 
niečių kalbos, į Lietuvą perdavė Laisvės 
Radijo Baltijos Valstybių Banga.

Pareiškime rašoma, kad Petkaus ir 
Niklaus drąsus poelgis pačiame žiauriau
siame politkaliniams skirtame kanclage- 
ryje sukėlė „nuostabą ir susižavėjimą“. 
Tai nėra „lengvabūdiškas, neapgalvotas 
jaunuolių išsišokimas“, bet „rimtas ir at
sakingas patyrusių ilgamečių kalinių 
žingsnis, kurį jie padarė, suvokdami gali
mas savo elgesio pasekmes“. Petkui grę- 
sia dar 9 ir Nikiui dar 12 metų nelaisvės 
pag.il dabartinius nuosprendžius.

„Mes suprantame“, tęsia pareiškimo au 
toriai, „tuos motyvus, kurie atvedė Pabal
tijo teisių gynėjus 'į Ukrainos Helsinkio 
Grupę, šiuo metu, kai vyksta žiaurios re
presijos prieš Helsinkio sąjūdžio daly
vius, kai KGB teroristinis spaudimas pri
vertė Maskvos Helsinkio Gruipę nutrauk
ti veiklą, Martas Nikius ir Viktoras Pet
kus demonstruoja savo atsidavimą Helsin 
kio sąjūdžio principams, pabrėžia, kad 
sovietinio režimo represiniai metodai nė
ra pajėgūs užsmaugti laisvės meilės dai
gus — kova už žmogaus teises tęsiasi ir 
konclageryje“. 

„šią žiaurią valandą“, toliau sakoma

delį pasisekimą ir labai vertinamas. Biu
letenis prancūzų kalba yra leidžiamas Pa
ryžiuje, redaguoja B. Venckuvienė. Jis 
siunčiamas Afrikai, Belgijai, Kanados 
prancūziškai kalbančiai daliai, neskaitant 
pačios Prancūzijos, kur biuletenį gauna 
laikraščių redakcijos, parlamento atstovai, 
politiniai veikėjai bibliotekos ir t.t. Viso 
išsiunčiama 1000 egz.

Biuleteniai ispanų ir portugalų kalbomis 
išeina mažesniais tiražais. Jie yra siunti
nėjami į kraštus, kur tomis kalbomis kal
bama.

Pabrangus visuose kraštuose paštui, ne
paprastai padidėjo „Eltos“ biuletenių lei
dimo ir persiuntimo išlaidos. Todėl Fon
das turi surinkti daugiau lėšų.

Tautos Fondo lėšų šaltiniai yra pavie
nių asmenų aukos, grupių bei organizaci
jų įnašai ir palūkanos už indėlius banke. 
Atskirą pajamų grupę sudaro palikimai 
pagal testamentus.

Daugiausiai aukų iš pavienių asmenų 
yra surenkama didžiausiose lietuvių išei
vių kolonijose: Kanadoje ir JAV. Abiejose 
valstybėse veikia Tautos Fondo Atstovy
bės, kurios rūpinasi aukų rinkimu. Be to 
atstovybės veikia Australijoje ir D. Brita
nijoje. 1982 metais Kanadoje aukų gauta 
apie 41 tūkst. dolerių, JAV — 54 tūkst. 
dol., Australijoje 6,100 dol., D. Britanijo
je — 725 dol. VLIKe dalyvaujančios par
tijos bei grupės įmokėjo 1,200 dol. Palūka 
nų už indėlius gauta 24, 215 dol. Viso pa
jamų per 1982 m. buvo 132,872 dol. Iš
laidų per tą patį laiką buvo 120,885 dol.

Šalia Tautos Fondo 1979 metais yra 
įsteigtas Lietuvos Laisvės Iždas, kurio 
indėliai dabar nenaudojami. Jie bus pa
naudoti Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 
Laisvės Iždan eina visi palikimai pagal 
testamentus, ir taip pat tos aukos, kurias 
aukotojas pageidauja įdėti į tą Iždą.

Laisvės Iždo pagrindinis kapitalas, ku
ris šiuo metu siekia 160,877 dol., kaip bu
vo minėta, dabar nenaudojamas. Bet pa
lūkanos yra pervedamos Tautos Fondui 
Lietuvos laisvinimo veiklai finansuoti.

TF Valdybos vice-pirm. Marija Norei
kienė prašė perduoti visiems D. Britani
jos lietuviams — Fondo rėmėjams nuo 
širdžią padėką už patriotinės pareigos at
likimą. Dėkojo už aukas, prisiųstas vajaus 
metu ir prašė remti Fondą ir toliau, 
ypač per Vasario šešioliktosios minėjimus 
ir kitomis progomis. Taip pat prašė neuž
miršti Tautos Fondo, surašant testamen
tus. Pageidaujantiems patarimus duos 
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje, 
parašius laišką šiuo adresu: Lithuanian 
National Fund, 2, Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT, arba Tautos Fondo Valdy
bai, P.O. Box 21073, Woodhaven, NY, 
11421, USA.

J. V.

pareiškime, „kai vykdomas visapusiškas 
puolimas prieš laisvę, prieš žmogaus min
tį ir dvasią, šią ekspansyvios rusifikaci
jos, ekonominės ir dvasinės priespaudos 
valandą, trijų sovietinės imperijos pa
vergtų tautų gynėjai solidarizuojasi kovo
je už pagrindines žmogaus ir tautos tei
ses — už teisę gyventi“.

'Pacitavę ištrauką iš savilaidinės Auš
ros 20-ame numeryje išspausdinto straips
nio, „Ukraina, mūsų viltie...“, pareiškimo 
autoriai pabrėžia: ,,Išsklaidydami tuščius 
tvirtinimus apie neišvengiamą kovos už 
nacionalistines teises egoistiškumą ir ri
botumą, Pabaltijo ir Ukrainos teisių gy
nėjai suvienija savo protesto balsus, 
skelbdami naują pasipriešinimo sąjūdžio 
etapą — bendrom jėgom ginti pavergtas 
tautas nuo sovietinės totalitarinės siste
mos. Mes lenkiame galvas prieš laisvę 
mylinčius Pabaltijo kraštus, kurie turi 
tokius narsius sūnus“. (ELTA)

AUSTRIJOS KARDINOLO ŽODŽIAI
Austrijos kardinolas Vienos arkivys

kupas Franz Koenig Kalėdų antrąją die
ną, pirmojo kankinio diakono šv. Stepono 
liturginės šventės proga, kalbėdamas švem 
tajam Steponui dedikuotoje didingoje 
Vienos katedroje iškilmingų šv. Mišių 
metu, pabrėžė, kad ir mūsų laikais dau
gelis krikščionių eina pirmojo kankinio 
pramintu keliu. Nepaisydami persekioji
mų, jie drąsiai išpažįsta savo krikščioniš
kąjį tikėjimą ir jį liudija, nors dėl to 
yra teisiami, metami į kalėjimus, tremia
mi ir pasmerkiami mirčiai. Kardinolas 
Koenig ragino Austrijos tikinčiuosius 
malda ir konkrečiais darbais parodyti sa
vo solidarumą mūsų laikų kankiniams.

(LRTV)

Diplomatinis korpusas prie šv. Sosto ap 
lankė popiežių Joną Paulių II-jį Tai tra
dicinis, kasmet pasikartojantis Naujųjų 
metų vizitas Vatikane, kurio metu prie 
Šv. Sosto akredituoti valstybių atstovai iš
reiškia šventajam Tėvui savo linkėjimus 
ir drauge bendrą rūpestį šiuolaikinio pa
saulio problemomis. Šia proga pasakytoje 
ilgoje kalboje Jonas Paulius II socialinio 
Bažnyčios mokslo šviesoje apžvelgė dabar
tinę pasaulio padėtį, ypač pabrėždamas 
taikos užtikrinimo, branduolinio nusigink
lavimo, ryžtingos kovos su alkiu, tautų 
nepriklausomybės ir žmogaus teisių apsau
gojimo reikalą. Priminęs visų popiežių 
reikalavimą, kad įtampa tarp Vakarų ir 
Rytų būtų šalinama nuoširdaus dialogo ir 
derybų pagalba, šv. Tėvas kalbėjo: „Ne
galima delsti nė vienos dienos; esame įsi
tikinę, kad tai yra šventa, abi puses lie
čianti pareiga. Dėl to, jeigu viena ar kita 
pusė mėgintų tokių derybų išvengti, turė
tų prisiimti visą atsakomybę prieš žmoni
ją ir istoriją. Popiežius plačiai kalbėjo 
apie pastangas pašalinti alkį ir sudaryti 
ūkinės bei kultūrinės pažangos sąlygas 
ūkiškai neišsivysčiusiuose kraštuose. Di
džiausias tų pastangų stabdis taip pat yra 
ginklavimosi varžybos ir konfliktų kursty
mas. Konkrečiai priminė padėtį Libane, 
Afganistane, Kampučijoj, kai kuriuose Af
rikos srityse, centrinėj Amerikoj. Apgai
lestavo tarp Irano ir Irako besitęsiatį ka
rą. Išreiškė savo skausmą dėl negimusių 
kūdikių žudymo pagal įvairiuose kraštuo
se priimtus aborto įstatymus“.

Centrinė popiežiaus kalbos dalis buvo 
skirta tautų nepriklausomybės užtikrinimo 
ir žmogaus teisių apsaugojimo problemai. 
Popiežius išreiškė pasitenkinimą, kad per 
pastaruosius trisdešimt metų daug tautų 
pribrendo nepriklausomam gyvenimui. Ta
čiau dar ne viena tauta, kaip pavyzdžiui 
Namibija, dar neturi galimybės realizuoti 
nepriklausomybės troškimą, šv. Tėvas pa 
žymėjo, kad ir palestiniečių tauta turi tei 
sę į nuosavą nepriklausomą tėvynę. Kal
bėdamas apie įvairius nepriklausomo tau
tų gyvenimo apribojimus, Jonas Paulius 
II pabrėžė', kad kiekviena tauta turi teisę 
į politinę nepriklausomybę, kiekviena tau
ta turi teisę laisvai be jokio svetimųjų 
įsikišimo spręsti savo likimą, pasirinkti 
politinę sistemą, pasirinkti tautos atstovus, 
suteikiant jiems valdymo ir atstovavimo 
galią. Šv. Tėvas priminė valstybės parei
gą tarnauti tikrajai tautinei kultūrai ir 
visuotinei tautos gerovei. Priminė valsty
bės pareigą gerbti piliečių laisvę ir pa
grindines asmenų, šeimų bei visuomenės 
grupių teises; saugoti ypač sąžinės ir re
ligijos laisvę, įstatymų pagalba visiem už
tikrinant teisingumo garantiją. Turi būti 
visu griežtumu pasmerkti bet kokie teis-

APAŠTALŲ SOSTAS IR JAV
Po daugiau kaip šimto metų pertrau

kos, Apaštalų Sostas ir JAV vėl užmezgė 
normalius diplomatinius santykius. Taip 
realizuojasi abiejų pusių troškimas dar 
labiau išvystyti ir sustiprinti tarpusavio 
draugiškus ryšius. Amerikiečių diploma
tiniai santykiai su Apaštalų Sostu buvo 
nutraukti 1867-ais metais Amerikos Kon
greso nutarimu. Neoficialaus pobūdžio 
ryšiai buvo vėl užmegzti tik Antrojo pa
saulinio karo pradžioje, kai tuometinis 
JAV prezidentas Rooseveltas, atsižvelgda
mas į svarbų Apaštalų Sosto vaidmenį 
tarptautinėje plotmėje, taip pat humani
tarinėje srityje, pasiuntė į Vatikaną sa
vo asmeninį atstovą. Tuo pavyzdžiu sekė 
ir visi kiti JAV prezidentai iki šių dienų, 
paskirdami savo asmeninius atstovus 
Vatikane.

Amerikos Kongresui panaikinus anks
tesnį draudimą palaikyti diplomatinius 
santykius su Vatikanu, ir prezidentui Rea- 
ganui šį Kongreso nutarimą patvirtinus, 
nuo šių metu sausio 10 dienos JAV vėl 
užmezgė normalius diplomatinius santy
kius su Vatikanu. Artimiausioje ateityje 
JAV paskirs savo ambasadorių Vatikane, 
o Apaštalų Sostas — nuncijų Vašingtone. 
Ligšiol šventajam Sostui Vašingtone 
atstovavęs apaštalinis delegatas arkivys
kupas Pio Laghi pabrėžė, jog JAV diplo
matinių santykių su Vatikanu užmezgi
mas yra ženklas, kad amerikiečiai didžiai 
vertina Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
ir jo pirmatakų — ypač Pijaus XII-ojo, 
Jono 23-jo ir Pauliaus Vl-ojo moralinį 
autoritetą ir pastovias, nenuilstamas 
pastangas už taiką, teisingumą, tautų pa
žangą ir žmogaus teisių apsaugojimą. 
Pažymėtina, kad Apaštalų Sostas šiuo me
tų diplomatinius santykius palaiko su 
daugiau regu šimtu pasaulio valstybių. 
Diplomatinių misijų Vatikane tarpe yra 
ir nepriklausomos Lietuvos atstovybė.

(LRTV) 

miniai susidorojimai su „nepriimtinais as
menimis“, kankinimai, trėmimai... Valsty
bės, kurios naudoja šias priemones, paže
mina pačios save. Ir būtų labai nuoseklu, 
jeigu valstybių bendruomenės pasmerktų 
tokį elgesį ir reikalautų laikytis visuoti
niai priimtų dėsnių.

Bažnyčiai tenka pareiga visų pirma ap
ginti vidinę, neliečiamą žmogaus asmeny
bės sferą: apginti jo sąžinę, jo santykį su 
Dievu, — kalbėjo Jonas Paulius II. — 
Bažnyčia gerai žino, kad tokie režimai, ku
rie mėgina išrauti tikėjimą iš žmogaus 
širdies, tokie režimai tikriausiai niekada 
neįstengs išsaugoti pagarbą žmogui ir žmo
nių tarpusavio broliškumą. Štai dėl ko 
Bažnyčia nesiliauja reikalavusi religinės 
laisvės, štai dėl ko Bažnyčia religinę lais
vę laiko pagrindine neužginčijama žmo 
gaus teise. Bažnyčia, tęsė popiežius, ypač 
šiais jubiliejiniais Atpirkimo metais, vi 
sus žmones ir visas tautas be paliovos 
kviečia į susitaikymą, į meilę, į tarpusa
vio broliškumą, į tarpusavio pagalbą. Ji 
tai daro, gerai žinodama, kad be susitai
kymo, be meilės, be broliškumo visos kal
bos apie taiką, teisingumą, apie solidaru
mą būtų tiktai tušti žodžiai.

Savo kalbą popiežius baigė, nurodyda
mas, kur reikia ieškoti kelio į viltį. Jėzus 
Kristus, įsikūnijęs Dievo Sūnus, ateida
mas į pasaulį, padėjo pagrindus, ant ku
rių gali išaugti nauja žmonija. Jo dėka 
kiekvienas žmogus yra Dievo mylimas ir 
branginamas. Jokia padėtis negali būti be
viltiška, be išeities. Savo baimę, savo ego
izmą mes galime nugalėti Kristuje. Krikš
čioniui istorija nėra nepakeičiamas liki
mas. Bendradarbiaudamas su Dievo malo
ne, žmogus gali pakeisti istorijos eigą, ga
li pakeisti pasaulį. Kaip tik šiuo įsitikini
mu, baigė Šv. Tėvas, remiasi tasai tarna
vimas, kurį šv. Sostas teikia tarptautinei 
bendruomenei.

NAUJAS 'RSFSR ĮSTATYMAS 
NUKREIPTAS (PRIEŠ POLITKALINIUS

USSR News Brief (Briuselis, 1983 spalio 
31) praneša, kad 19'83 m. rugsėjo 13 d. 
RSFSR vyriausias sovietas paskelbė de
kretą, kuriuo į RSFSR kriminalinį kodek
są įvedamas naujas straipsnis, 188-3: „Pik 
tybinis pataisos darbo institucijos admi
nistracijos įsakymų neklausymas“. Pagal 
Sį straipsnį, kalinio „piktybinis nepaklus
numas“ ar „kiti veiksmai, trukdantys 
administracijai vykdyti savo pareigas“ 
bus baudžiami laisvės atėmimu iki trijų 
metų, jei prieš tai metų bėgyje kalinys bu 
vo nukreiptas į „celės pobūdžio vietą“ 
(PKT, stovyklos vidinis kalėjimas) ar bu
vo perkeltas į kalėjimą. Ypač pavojingi 
recidivistai, ai- asmenys padarę „sunkius 
nusikaltimus“ (šis terminas ypač taiko
mas tiems, kurie buvo nubausti už „ypa
tingai pavojingus nusikaltimus prieš vals 
tybę“) gali būti nubausti už tokius veiks
mus nuo vienerių iki penkerių metų. Šis 
naujas straipsnis ypač skaudžiai palies 
lietuvius politkalinius, kurie ir konclage- 
riuose viešai iišpažįsa savo idėjas ir atsi
sako pripažinti, kad jie buvo teisėtai nu
teisti. Dekretas įsigaliojo 1983 m. spalio 
1 d. (ELTA)

JAV KATALIKŲ KONFERENCIJA APIE 
ĮKALINTUS (LIETUVOS KUNIGUS
JAV katalikų konferencijos generalinis 

sekretorius prel. Danielius Hoye pasiuntė 
laišką JAV Valstybės departamento sekre
toriui George Schultz apie lietuvių kunigų 
Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus 
įkalinimą. 1983 'gruodžio 27 datuotame 
laiške jis rašo-

„JAV katalikų (konferencijos vardu iš
reiškiu mūsų gilų ir rimtą rūpestį diviejų 
Lietuvos kunigų, kun. Alfonso Svarinsko 
ir kun. Sigito Tamkevičiaus, nuteisimui 
kalėti.

„Daug Amerikos katalikų yra sujaudin
ti jų bendratikių negalimybe kituose kraš 
tuose laisvai praktikuoti savo religiją bei 
apaštalavimą. Labiausiai raginu, kad 
kun. Svarinskui ir kun. Tamkevičiui būtų 
suteikta amnestija ir kad jiems būtų lei
džiama sugrįžti į pastoracinį darbą“.

JAV katalikų konferencijos tarptau
tinės teisingumo ir taikos įstaigos nauja
sis vedėjas kun. William Lewers laišku 
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos vedė
jui kun. Kazimierui Pugevičiui pranešė, 
kad ir kun. Bryan Hehir šiuo reikalu kon
taktavo senatorių Percy. Kun. Hehir va
dovauja Amerikos episkopato socialinių 
klausimų ir pasaulinės taikos skyriui.

SEINŲ KATEDROJE — LIETUVIŠKOS 
PAMALDOS

Nuo praėjusio rudens Seinų katedroje- 
bazilikoje, sekmadieniais 10 vai., įvestos 
lietuviškos pamaldos. Lietuviai dėkingi 
naujajam Lomžos vyskupui.

LIETUVOJE«il~li—ir—
Režisieriui H. Vancevičiui 60 m.

Vyr. režisieriui H. Vancevičiui suėjo 60 
metų. Ta proga vieną savaitę valstybinia
me akademiniame dramos teatre buvo 
rodomi jo režisuoti spektakliai.

Prano Gudaičio paroda
„Dailės“ salone-parduotuvėje Vilniuje 

buvo Prano Gudaičio tapybos paroda. Dai
lininkas 1973 m. baigė valstybinį dailės 
institutą. Tai buvo jo pirmoji paroda. Iš
statė 43 paveikslus.

Lietuvio dailininko paroda 'Minske
Minske buvo surengta dailininko Alfon

so čepausko ekslibrių paroda. Lankytojai 
galėjo susipažinti su 123 lietuvio dailinin
ko darbais.

10 metų Santuokų rūmams
Prieš 10 metų restauruotoje senoje Kau 

no rotušėje buvo įsteigti Santuokų rū
mai. Per tą laiką ten susituokė apie 
46,000 porų, užregistruota 61,000 nauja
gimių.

Praplėstas šiltnamių kombinatas
Neseniai 3 hektarais praplėstas Neve

ronių šiltnamių kombinatas, kuris aprūpi
na daržovėmis Kauno ir apylinkių parduo 
tuves.

Alytaus prekybos mokyklai 20 Inetų
Alytaus Prekybos mokykla pažymėjo 

savo dvidešimtmetį. Per savo veiklos me
tus ji paruošė 545 kvalifikuotus prekybos 
darbuotojus.

Antra vieta A. Šalnai
Švedijoj 'įvykusiose pasaulio šaudančių

jų slidininkų rungtynėse, 10 km distan
cijoje antrą vietą laimėjo A. šalna, kauniš 
kis.

Vilniaus žalgiriečiai penktoj vietoj
46-am Sov. Sąjungos futbolo čempionate 

Vilniaus „Žalgirio“ futbolo komanda gavo
5 vietą. 'į

Kinas „Lietuva“
Praėjusią savaitę Vilniaus „Lietuvos“ 

kine buvo rodoma — „Aukso karštligė“, 
„Skrydis per Atlantą“, „Lituanikos spar
nai“. Lietuvių kalba — U, 16 ir 18.30 vai., 
rusų kalba — 13.30 ir 21 vai.

Nauja skulptūra
Klaipėdos Taikos prospekto skvere pa

statyta bronzinė žvejo dulkros Neringos 
skulptūra. Kūrinio autorė — vilnietė D. 
Matulaitytė. Skvero projektą paruošė 
inžinierius R. Buivydas.

„Lietuva“ įSmdenske
Erdviausioje Smolensko koncertų salėje 

įvykęs „Lietuvos“ ansamblio koncertas 
(baigiamasis gastrolinės kolektyvo kelio
nės po Vidudio Rusiją akordas) buvo 
ypatingas tuo, kad didelę publikos dalį 
sudarė žemiečiai — šiame krašte dirban
tys Lietuvos melioratoriai.

Prieš koncertą Sartų kilnojamosios me
chanizuotos kolonos (taip vadinasi mūsų 
melioravimo organizacija Smolensko srity 
je) vyrai susitiko su grupe ansambliečių 
prie kavos puodelio.

Sartų melioratoriai jau dvylika metų 
dirba Smolensko apylinkėse.
Trys lietuviai krepšinio rinktinėj

Gruodžio mėn. Sov. Sąjungos krepšinio 
komanda žaidė Ispanijoje. Jos sudėtyje 
buvo trys lietuviai: A. Sabonis (skaitomas 
vienas geriausiųjų Europos krepšininkų), 
Š. Marčiulionis ir A. Vainauskas.
Filmas apie generolą Karvelį

Lietuvos kino studijoje sukurtas doku
mentinis filmas „Generolas Vladas Kar
velis“. Gen. Karvelis buvęs 16 liet, divi- 
vijos vadas, o po karo pasižymėjęs kultū
ros veikėjas.
Žymiausieji chorai

Šiuo metu žymiausieji Lietuvos chorai 
skaitomi šie: „Jaunystė“ (vad. R. Tilvi
kas), „Gintaras“ (vad. L. Januškienė), 
„Perkūnas“ (vad. S. Serbentą), Vilniaus 
„Eglė“ t.vad. L. Abaris), „Aidas“ (vad. J. 
Vanagas) ir Mokslų Akademijos choras 
(vad. V. Četkauskas).

„Skrydis per Atlantą“
Gruodžio 27 d. kinematografininkų vai

dybinio kino ir kritikų sekcijos organi
zavo naujo lietuviško filmo „Skrydis per 
Atlantą“ aptarimą. Filmas įvertintas kaip 
svarbus nacionalinei kultūrai 'įvykis.

Scenos veteranų sąskrydis
Lietuvos teatro draugijoje įvyko sce

nos veteranų XXIII sąskrydis. Veiklą nu
švietė pirmininkė N. Vosyliūtė-Dauguvie- 
tienė. Neseniai 90-ąjį gimtadienį atšven
tęs artistas J. Laucius papasakojo įdomių 
epizodų iš lietuvių profesionalinio dra
mos teatro.
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KAIP PATEKAU KGB OBJEKTYVAN
NIJOLĖS SADŪNAITĖS PRISIMINIMAI

„Tavo gailestingumas lydi mane 
per visas mano gyvenimo dienas“

(Ps. 22,6).

1970 už vaikų kateMzavimą buvo iškel
ta kun. Antanui ŠEŠKEVIČIUI baudžia
moji byla. Pasamdžiau jam advokatą. Už
jausti ar padėti KGB nekaltai persekioja
miems, reiškia ir pačiam patekti j perse
kiojamųjų sąrašą — į KGB objektyvą. 
Kun. A. ŠEŠKEVIČIAUS teisimas vyko 
Molėtuose 1970.9.7-8 d. Kai pirmą teis
mo dieną suėjome į salę, pamatėme jog 
visos sėdimos vietos jau užimtos. Salėje 
sėdėjo sveikata trykštantys KGB agentai, 
civiliai persirengę milicininkai ir keletas 
ryškiai išsidažiusių moterų. Liudininkai, 
kunigo draugai bei pažįstami, kurių tik 
maža dalis pateko į salę, turėjo per visą 
teismo procesą stovėti. Teisimas vyko nuo 
9 iki 18 vai. Liudininkų tarpe buvo pagy
venusių, kolūkyje išvargusių daugiavai
kių motinų, viena po skrandžio operacijos 
4 vaikų motina, vienas karo invalidas — 
be kojos, kuriems taip ilgai stovėti buvo 
labai sunku. Man priminus sėdintiem 
jauniems vyrams, kad tiktų leisti kiek 
pasėdėti pavargusioms moterims ir invali
dui, jie piktai atkirto: „Jei pavargo — 
tesinešd’ina lauk!... Niekas jų čia nelai
ko!...“ Jie vargšai nesuprato, kad visus 
tuos žmones čia atvedė ir laikė meilė ir 
pagarba kunigui. Patys gi jie nuobodžia
vo, vartė laikraščius, kalbėjosi tarpusa
vyje, ciniškai šaipėsi iš nuliūdusių ir susi
rūpinusių kunigo likimu tikinčiųjų, visai 
nesidomėdami teismu. Į teismą buvo iš
kviesti apie 17 vaikų, tarp 7-10 m. am
žiaus, ir jų tėvai liudininkais. Vaikus dar 
prieš teismą gąsdino Dubingių aštuon
metės mokyklos direktorė, kartu su ke
liais čekistais Jie prievartavo, net stum
dė ir mušė vaikus, kad tie pasirašytų po 
jų suredaguotais kunigą kaltinančiais pa
reiškimais, esą „kunigas bažnyčios salėje 
mokė vaikus religijos“. Iš 17 pasirašė tik 
4, bet ir šie 4 per teismą pasakė, kad pa
sirašė verčiami ir išsigandę, nežinodami 
net pareiškimo turinio. Visus liudininkus, 
jų tarpe ir vaikus, iki parodymų teisme, 
laikė po vieną atskirai. Pareigūnai visaip 
gąsdino ir grasino vaikams ir tėvams, 
reikalaudami teisme liudyti, jog kunigas 
vaikus mokino religijos. Teisime jie visi 
vieningai paliudijo, kad tėvai patys ar jų 
artimi giminės ‘išmokė vaikus tikėjimo 
tiesų, o kunigas tik patikrino jų žinias. 
Todėl prašė juos, — tėvus, o ne kunigą, 
sodinti j kalėjimą. Tik į jų žodžius nie
kas nekreipė dėmesio. Teisėjas, iškvies
tiems po vieną vaikams — liudininkams, 
taip kalbėjo: „Gerai, kad mokėtės religi
jos.. Reikia mokytis. Ir aš mokiausi. Juk 
kunigas jus mokino?“ Vaikai buvo labai 
išgąsdinti, daugelis jų verkė, bet visi 
atsakydavo, kad ne kunigas juos mokė, o 
mama, tėtis ar senelė. Po teismo 4 vaikai 
sunkiai susirgo: pakilo aukšta temperatū
ra, verkė, blaškėsi ir šaukė, kad bijo mili
cininkų. Po pirmos teismo dienos kun. A. 
Šeškevičius vakare aukojo šv. mišių auką, 

dalyvaujant verkiantiems parapijiečiams. 
Pamokslo metu jis prašė visus tikinčiuo
sius tik meile ir malda atsakyti už ne
apykantą ir skriaudas — Nukryžiuotojo 
Jėzaus Kristaus pavyzdžiu. Vaikučiai su
klupę po kryžiumi dėkojo, kad Gerasis 
Dievas jiem padėjo neišsigąsti pareigūnų 
grasinimų ir teisme pasakyti visą tiesą.

Antrą teismo dieną į salę Įleido dar ma
žiau žmonių. Salėje sėdėjo vien tik parei
gūnai. Kunigui atėmė teisę turėti liudinin 
kus. Vos paskelbus teismo pertrauką, į 
salę įpuolė du milicininkai ir be jokios 
tam priežasties išvedė vienintelę salėje 
buvusią liudininkę. Tuoj po to į salę įėjo 
Molėtų milicijos viršininko pavaduotojas 
TAMAŠIŪNAS. Prie durų stovėję čekistų 
agentai parodė į mane pirštu ir pasakė: 
„Šitą grieb.K!“ Jis griebė man už rankos, 
kurią aš išlaisvinau, bet prišokę du mili
cininkai, užlaužė man rankas už nugaros 
ir išvedė iš salės, neleidę pasiimti rankinu 
ko. Mus abi pasodino į mašiną ir TAMA,. 
ŠIŪNAS nuvežė į miliciją. Ten buvę mili
cininkai juokėsi, esą buvo užprogramuota 
grubiai iš salės išvesti dvi, kad visi kiti 
būtų išgąsdinti. Sulaikytoji moteris buvo 
4 vaikų motina, tik 'po skrandžio operaci
jos, o jos trečioji dukrelė Teresėlė, po 
vakarykščio gąsdinimo teisme, sunkiai 
sirgo. Visą tai papasakojau milicijos vy
resniajam ir prašiau ją išleisti, nes jis ži
no, kokios mes „nusikaltėlės“. Jis pasišai
pė iš manęs, bet po pusvalandžio moterį 
įsodino į jos kolūkį važiuojantį autobusą, 
įsakęs vairuotojui neišleisti jos pakelyje, 
kad nesugrįžtų į teismą. Moteris buvo la
bai išblyškusi ir verkė, taip buvo išsigan
dusi.

Teismui pasibaigus ir kunigą išvežus į 
Vilni'.us Lukiškių kalėjimą — 1 m. griež
to režimo, į miliciją sugrįžo TAMAŠIŪ
NAS ir triumfuodamas man pasakė: „Nu- 
teisėme kunigą!“ Po to paaiškino, jog ma
ne sulaikė norėdami, kad salėje būtų ra
mybė. Salėje niekas netriukšmavo, teisė
jas nė karto manęs neperspėjo, kokios jis 
ramybės norėjo taip man ir nepaaiškino. 
Kai TAMAŠIŪNAS ėmė juoktis iš tikėji
mo, jam pasakiau, kad negalima juoktis 
iš to, ko nepažįsti!. Besikalbant apie tikė
jimą TAMAŠIŪNAS man pasakė: „Reli
gijos klausimu esi apsiskaičiusi, bet RA
GAUSKAS už pačią gudresnis buvo. Skai 
tei ką jis rašė?" „Taip, skaičiau jo kny
gas, bet prieš mirtį ekskun. RAGAUSKAS 
gailėjosi, kad taip rašė, šaukėsi kunigo, 
bet du čekistai visą laiką saugojo jo pa
latos duris ir nieko iš lankytojų neįleido. 
Ligoninės personalas girdėjo kaip jis gar
siai meldėsi, kalbėjo Dovydo atgailos psal
mes „Pasigailėk manęs, Dieve...“ ir ki
tas“, paaiškinau jam. TAMAŠIŪNAS su
triko ir kiek pagalvojęs pasakė: „RA
GAUSKAS prieš mirtį meldėsi todėl, kad 
buvo suvaikėjęs...“ Nustebusi paklausiau: 
„Vos kelis mėnesius prieš jo mirtį buvo 
RAGAUSKO vardu išspausdintas respub
likiniame laikraštyje straipsnis, o juk su
vaikėjusių autorių straipsnių nespausdi
na? RAGAUSKAS teturėjo 60 metų, sir
go skrandžio vėžiu ir per 2 Imėn., po 

straipsnio parašymo, jis suvaikėt! negalė
jo“. TAMAŠIŪNAS patylėjo ir nukreipė 
kalbą į kitą temą. Taip tad jis pirmas iš 
valdiškų bedievių viešai — visų mili
cininkų akivaizdoje paliudijo, kad eks
kun. Jonus RAGAUSKAS prieš mirtį mel
dėsi. Tebus jo vėlei Viešpats gailestingas! 
Po to TAMAŠIŪNAS atidavė man mano 
rankinuką ir pasą, kurį paėmė mane iš
vedant iš teismo salės, prieš tai padaręs 
iš paso užrašą dėl Vilniaus KGB. Jau 
ruošiausi išeiti, kai staiga atsidarė durys 
ir ‘į kambarį įgriuvo girtutėlis Molėtų 
KGB viršininkas. Pamatęs mane svyruo
damas puolė artyn ir daužydamas kumš
čiu stalą šaukė: „Ko tu čia atvažiavai? Ko 
tau čia reikia? Kam tu jį gini? Kas jis 
tau? Ar žinai, kad jos rankos kruvinos?... 
Jo įtūžas buvo toks didelis, kad šaukiant 
seilės taškėsi iš jo burnos į visas puses. 
Buvę kambary milicininkai paslinko nuo
šaliau į kampus. Aš jam ramiai paaiški
nau, kad mano aįa Mama ir kun. A. 
ŠEŠKEVIČIUS kartu mokėsi Biržų gim
nazijoje, todėl gerai jį pažinojo ir visada 
gerbė, o aš taip pat gerbiu visus kunigus. 
Toliau, jis šaukė, kad viską apie mane 
žinąs, turįs užrašytus mano pokalbius su 
kunigu ir t.t. „Man nei kiek neįdomu ką 
jūs turite“ — atsakiau jam. Po kiek lai
ko, man ramiai atsakinėjant, KGB virši
ninkas aprimo. Buvo vidurnaktis, kai ma
ne išleido tš milicijos. Pirmą kartą taip 
aiškiai pajutau, kokie yra nelaimingi tie, 
kurie neturi tikėjimo ir meilės. Mačiau 
kaip kun. A. ŠEŠKEVIČIAUS su meile 
priimta už juos kančia — kalėjimas, pa
lietė jų širdis ir sąžines. O, jei daugiau 
atsirastų žmonių pasiryžusių su Kristumi 
eiti į Golgotą ir mirti už juos!

Po kun. A. ŠEŠKEVIČIAUS teisimo la
bai greitai buvau iškviesta ‘į Vilniaus 
KGB, kur čekistas GUDAS ir čekistas 
KOLGOVAS barė mane, kad išdrįsau 
kun. A ŠEŠKEVIČIUI pasamdyti advoka
tą. GUDAS grasino išmesti mane iš dar
bo, atimti kooperatinį butą, išvyti iš Vil
niaus, susidoroti su mano broliu Jonu SA- 
DŪNU... Man nelišsigandus GUDAS ėmė 
šaukti: „Mes tau iškelsime tokią pat by
la kaip ŠEŠKEVIČIUI ir sėdėsi kartu su 
juo kalėjime!...“ Atsakiau, kad su džiaugs 
mu sutinku už tiesą pakentėti. Čia GUDO 
nervai neišlaikė, ir jis trenkęs durimis iš
bėgo iš kabineto. Įsitikinę, kad jų grasini
mų neišsigandau, paleido, bet nuo to lai
ko, anot KOLGOVO, sekė mano kiekvie
ną žingsnį. Aš tai pastebėjau tik 1974 va
sarą, prieš savo areštą. Dažnai mane visur 
sekiojo du-trys KGB agentai. Pasiruošiau 
kratai — sunaikinau ar paslėpiau viską, 
dėl ko kiti, mane suėmus, galėtų turėti ne
malonumų — būti tardomi: man rašytus 
laiškus, adresus, žmonių darbo ar namų 
telefonų numerius ir t.t. 1974 m. rugpjū
čio 27. pasimeldusi Aušros Vartų Gailes
tingumo Motinos koplyčioje, pareidama 
namo parsinešiau „LKB Kronikos“ 11 nr., 
pasiryžusi perrašyti. Kartu parsinešiau 
afa kan. Petro RAUDOS padovanotą ma
žą rašomąją mašinėlę. Įeidama į savo bu
tą — Architektų 27-2, tarpduryje sutikau 

brolį, išeinanti į polikliniką ir net nespė
jau su juo pasikalbėti. Savo kambaryje 
pradėjau perrašyti „LKB Kroniką“. Tai 
išgirdusi mūsų buto kaimynė — KGB in
formatorė, ko tada net neįtariau, paskam
bino telefonu ’į KGB ir pranešė, kad aš 
rašau mašinėle. Apie tai man per tardy
mą išsitarė maj. čekistas Vytautas FIDE
LIS: „Tau visų gaila, o tavęs nepagailėjo, 
vos pradėjai rašyti Kroniką, tavo kaimy
nė mums tuoj aus telefonu apie tai prane
šė“. Į tai jam atsakiau: „Jei ji tai padarė 
įsitikinusi, kad daro gerą — gerbiu ją, o 
jei dėl išskaičiavimų labai jos gaila“. Ta 
pati kaimynė — pedagogė, kai atvažiavę 
čekistai apsupo namą, jų pasiųsta bėgo į 
polikliniką sužinoti, ar greitai brolis su
grįš namo, mat čekistai nutarė į butą įei
ti kartu su juo ir taip netikėtai užklupti 
mane berašančią. Jie taip ir padarė: kai 
tik brolis si.grįžo, į butą sugriuvo visas 
būrys čekistų. Trys iš jų atidarė duris į 
mano kambarį ir pamatę mane sėdinčią 
prie rašomosios mašinėlės ir besikalban
čią su netoliese sėdinčia Brone KIBIC- 
KAITE (mano geriausia drauge), ėmė 
garsiai šaukti „Ramiai!“ Nė iš vietos! 
Rankas aukštyn!“ Nusišypsojusi jų pa
klausiau: „Ko taip šaukiate? Ar atominę 
bombą pamatėte?“ Tai pasakiau taip ra
miai, kad Bronė pamanė jog atėjo mano

Su lietusiais 
pasaulyje

PAGERBTAS KUN. S. MATUTIS
Kolumbijos prezidentas kun. Stasiui 

Matučiui, pasižymėjusiam varguomenės 
globojimu, 'įteikė aukštą valstybės žy
menį — Boyaca kryžių. Kun. Matutis yra 
salezietis. Jis pastatė neturtingiesiems 
.mokyklas, jaunimo klubus, praėjusiais 
metais jam sukako 70 metų.

KUN. S. YLOS FONDAS
Ateitininkų Federacijos valdyba a.a. 

kun. Stasio Ylos atminimui organizuoja 
fondą. Fondo lėšos bus skiriamos jauni
mo veiklos paramai ir jo raštų išleidimui.

MIRĖ ALEKSANDRAS DANTA
Pr. m. lapkričio 14 d. Australijoje mirė 

dipl. ekonomistas Aleksandras Danta. Jis 
buvo gimęs 1902 m. 1931 m. baigė Leipci
go Prekybos institutą. 1937-8 buvo Preky
bos departamento direktorius. Iki 1940 m. 
liepos mėn. ėjo Finansų ministerijos gen. 
sekretoriaus pareigas. Bolševikų buvo su
imtas ir tardomas. Iš Vokietijos 1949 m. 
emigravo į Australiją.

KULTŪROS ŽIDINIO SUKAKTIS
New Yorko ^Kultūros židinys“ paminė

jo savo 10 metų sukaktį pr. m. gruodžio 
'3 d. Koncerte dalyvavo Kanados „Volun
gės“ choras.

Pasaulio lietuvio prenumeratorių vajus
Šiuo metu vyksta Pasaulio Lietuvio nau 

jų prenumeratorių vajus. Vajui vadovau
ja PL redaktorius Bronius Nainys. Tiki
masi surasti bent 1500 naujų prenumera
torių JAV-se, kurių dėka PL leidimas ap
sieitų be PLB valdybos subsidijų. 

pažįstami ir nori ją išgąsdinti. Ji jų pa
klausė: „O kaip jūs čia patekote?“. Jie 
neatsakė jai, tik pareiškė, kad turi kra
tos orderį ir darys kratą. Patarė atiduoti 
viską kas inkriminuojama. Atsistojau Ir 
pasakiau: „Jus visų labiausiai domina 
„LKB Kronika“, štai ji. Daugiau pas ma
ne nieko nerasite“. „Sėskis prie mašinė
lės, — šaukė čekistai. — Nufotografuosi
me“. „Jei norite fotografuotis, sėskitės 
patys“, atsakiau jiems ir pasitraukiau 
nuošaliau. Man ir Bronei liepė stovėti 
prie sienos, kambario kampe ir niekur ne
vaikščioti. Pradėjo kratą, o mudvi, kad 
tušči.d neleisti laiko, ėmėme garsiai kal
bėti Rožančių: „Jūs darykite savo darbą, 
o mes — pasimelsime“. Vargšai čekistai 
jautėsi labai nesmagiai, kad mes jų nė 
klek reišsigar.dome ir ramiai meldžiamės, 
visai į juos nekreipdamos dėmesio. Įpusė
jus krat-.'i Bronę KIBICKAITĘ čekistai 
išsivedė ir jos bute — Tiesos 11 bt. 38, pa 
darė kratą, bet nieko „nelegalaus“ nera
do. Dar vėliau į KGB būstinę (irštvą) iš
vežė brolį, kad vėliau be jo, be manęs ir 
be orderio jo kambaryje padarytų kratą, 
visai nereaguodami į mano griežtą protes
tą dėl sergančio brolio terorizavimo, če
kistams viskas galima...

(Bus daugiau)

ŠV. KAZIMIERO MISTERIJA
Šv. Kazimiero mirties 500 metų sukak

čiai paminėti, Pasaulio Lietuvių Katali
kų Kongrese, rugsėjo 1 d., bus rodoma 
Šv. Kazimiero misterija: libretas - poeto 
K. Bradūno, muzika - muz. D. Lapinsko.

MIRĖ JONAS NEVERAUSKAS
Pr. m. spalio mėn. 22 d. Australijoje mirė 
lietuviško teatro išeivijoje darbuotojas ir 
režisierius Jonas Neverauskas. Buvo gi
męs 1921 m. Baigė Alytaus gimnaziją, 
studijavo ekonomiją Vilniaus ir Pinneber 
go universitetuose. Į Australiją atvyko 
1948 m. Aktyviai reiškėsi kultūrinėj vei
kloj.

NAUJAS PROREKTORIUS
Kun. Algimantas Bartkus, iš JAV, pa

skirtas Šv. Kazimiero kolegijos Romoje 
prorektoriumi.

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 7, 1983 m. Ateitininkų Fe

deracijos mėn. žurnalas. 7235 S. Sacramen 
to Ave., Chicago, II. 60629. USA.

Krivūlė, nr. 2, 1983 m. V. Europos Liet. 
Sielovados žurnalas. Kirchenstrasse 5, D- 
8939 Bad Woerishofen.

Pasaulio Lietuvis, nr. 12, 1983 m. PLB 
mėn. žurnalas. 5620 S. Claremont Avs., 
Chicago, U. 60636, USA.

Tautos gyvybė, nr. 1. Politinis, litera
tūrinis, tautinio sąmoningumo žurnalas. 
Redaktorė ir leidėjai Birutė Kemežaitė. 
7124 So. Mozart Ave., Chicago, II. 60629 
USA.

Die Raute, nr. 1, 1984 m. Lietuvos vo
kiečių žiniaraštis. 5760 Arnsberg.

Naujoji viltis, nr. 16, 1983. Politikos ir 
kultūros žurnalas. 7150 So. Spaulding 
Ave., Chicago, II. 60'629. USA.

Moteris, nr. 5, 198’3 Liet, moterų žurna
las. 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 
1 A3.

K. BINKIS IR P. TARULIS

VILNIUS
1 323 - 1 9 2 3

(600 METŲ ISTORIJOS APŽVALGA)
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Dar 1324 metais Vilniuje buvo dvi bažnyčios: pran

ciškonų ir domininkonų. Nors sunku pasakyt, kuriose 
miesto vietose tos bažnyčios tada stovėjo, bet tikriausiai 
domininkonų buvo toje pat vietoje kur ir dabar tebėra, o 
pranciškonų bažnyčia spėjama buvusi dabartine šv. Mi
kalojaus, tik gal vėliau kiek pertaisyta.

Jau pat Gedimino valdymo pradžioje Vilniaus mies
tas sparčiai ėmė plėtotis ir užmezgė ryšius su plačiuoju 
pasauliu, kaip rytuose — su Rusais — taip ir vakarų Eu
ropoje.

Minimi Gedimino laiškai, siųsti į Rygą ir į Vak. Eu
ropos amatininkus ir bendrai specialistus, neliko be at
garsio. Prasidėjo stipri imigracija į Lietuvą. Iš Novgorodo, 
Pskovo ir kitų Rusų žemių pirkliai, Vakarų Europos amati
ninkai, įvairūs specialistai ir dailininkai žymiu Skaičiumi 
apsigyveno Vilniuje. Miestas plačiai ir sparčiai statėsi.

Gediminas atvykusių amatininkų ir dailininkų pa
galba Vilnių padarė vienu didžiausiu tuometinės Lietu
vos kultūros centru. Pastatyta naujų didelių medžio ir mū
ro rūmų. Miestas buvo padalytas į keletą dalių. Kiekvieno
je daly gyveno kuri nors amatininkų, pirklių, ar šiaip 
miestelėnų grupė. Įvairių tautų žmonės daugiausia gyven
davo atskiruose kvartaluose, tarp savęs nesimaišydami.

Didžiojo Kunigaikščio rūmai, kaip jau minėta, sto
vėjo Šventaragio slėny. Apie tuos rūmus ir visame mies
to centre gyveno Lietuvos bajorija, didikai. Pirkliams, ku
rių tarpe buvo daugiausia vokiečių, paskirtas Vokiečių gat
vės rajonas- Kitose gretimai išsišakojusiose gatvėse gyve
no rusų ir lenkų pirkliai. Prieš krikščionybės įvedimą Vil
niaus miestas maždaug užėmė plotus nuo Medininkų (da

bar Aušros) lig anapus Didžiosios ir Pilies gatvių, toliau 
lig Arklių aikštės, Pylimo ir Trakų gatvių, Dominikonų 
skersgatvio, Totorių ir Tilto gatvės lig Nerio upės, paskui 
miesto siena ėjo kairiuoju Neries krantu lig pat Vilnios, 
lig dabartinių Paplavų, Bokštų ir Našlaičių gatvių ir vėl 
lig Medininkų vartų. Aprėžtas plotas viduje turėjo, be ke
leto didesnių rūmų, daugybę mažų medinių namukų, san
dėlių, arklidžių ir kitokių trobesių, tarp tų namų didelius 
daržus, sodus ir dar pasilikusius nejudintus miškus. Ypač 
didelį plotą miškas užėmė Šventaragio slėny, dabartinio 
Bernardinų sodo vietoje, Antakalny, Lukiškiuos, Užvingy 
ir Rasose. Be to, prie pat miesto pakraščių prisislinkdavo 
didžiosios Lietuvos girios, kurios šimtais verstų į visas pu
ses plėsdavos, dažnai sudarydamos visai neįžengiamus 
tankumynus.

Mieste vyravo Šventaragio slėnis, kur buvo viso ad- 
ministratyvinio aparato centras, vyriausia maldykla ir 
šventasis miškas, iš kur kirsdavo šventajai ugniai kurą, 
artimiausiame kalne stovėjo Aukštoji pilis, o pačiam slė
ny — žemoji ir dvasininkų, krivių, rūmai. Dėl to toji vie
ta ir buvo senovėj vadinama Krivių miestu.

Vakarų Europos keliauninkai, aplankiusieji tuo me
tu Vilnių, randa jį labai patogiu lietuviams apsigyvenimo 
punktu ir jų viso valstybinio, kultūrinio ir tikybinio gy
venimo centru. Priešininkui į Vilnių įsiveržti pati gamta 
pastatė natūrales kliūtis, aukštus kalnus, neįžengiamas 
girias ir plačias, gilias ir sraunias upes. Minėti privalumai, 
matyt, daug svėrė ir Gedimino akyse, kada jis ryžosi per
kelti į Vilnių savo sostinę.

Gediminas nesitenkina gamtos sukurtomis tvirtumo
mis ir uoliai imasi darbo padaryti sostinę jokiems puoli
mams neįmanomą. Pirm visa ko jis sustiprina vieną aukš
tesnį Neries su Vilnia santakoj kalną, spėjama pylimais 
dar pakeltą, ir tuo būdu dar labiau sutvirtintoje aukštu
moje pastato akmeninę pilį. Pilį apjuosia aukštais pyli
mais. Toji aukštuma nuo to laiko tapo Pilies kalnu pava
dinta. Tarp Vilnios upės ir paties kalno didelis žemės plo
tas priklausė vienam Lietuvos didžiūnui Monvydžiui. Vy
riausiojo krivio rūmai buvę pastatyti iš akmens, erdvūs, 
dviejų aukštų ir keturiais nedideliais bokšais papuošti, 
šalia krivio rūmų stovėjo aukštas apskritas bokštas. Mi
nėtame iš akmenų ir plytų pastatytame bokšte buvęs lan

gas, per kurį kriviai skelbdavę aikštėje susirinkusiems 
žmonėms dievų valią ir darydavę visokių parėdymų, šio 
bokšto liekanomis Vilniaus praeities tyrinėtojai laiko apa
tinę dabartinės katedros varpinės dalį. Krivių mieste, be 
stabmeldžių tikėjimo rūmų, švento pobūdžio turėjusių, 
buvo ir šiaip daug žymioje dalyje medinių ir su mediniais 
bokštais namų. Didžiausius namus Krivių mieste buvo 
užėmęs Lietuvos kunigaikštis, didžiūnai ir bajorai, čia pat 
buvo kunigaikščio iždas, svirnai' ir arklidės. Visas Krivių 
miestas Iš pradžių buvo aptvertas aukšta stipria medine 
tvora. Į Vilnios upę, kuri Krivių miestą aplink apsupdavo, 
dar vienas gausus Vingros šaltinis įkrisdavo. Dabar šis 
šaltinis sruvena giliai požemy ir vadinamas Kačerga.

Iš žemosios pilies į miestą ir toliau į kitus Lietuvos 
kraštus vedė gatvės, paprastai keliais vadinamos

Pirmas kelias ėjo per Vilnios upės tiltą arti dabarti
nės katedros varpinės, paskui per Vingros tiltą dabartinio 
Jurgio prospekto pradžioje, vėliau jau per Neries upę. 
šis kelias šakojosi dviem kryptim: į buvusią Didžiojo Ku
nigaikščio sostinę Kernavą ir į Vilkmergės pilį

Iš pietinės pilies pusės vėl per Vilnios upės tiltą ėjo 
kitas, vadinamas Pilies kelias. Tas kelias savo vardą pa
liko dabartinei Pilies gatvei. Toliau Pilies kelias tęsėsi Tra
kų gatve per Vingrą į Trakus. Jo šaka per Užupį krypo į 
Polocką (dabart. Polocko gatvė), kita aplink kalnus vin
giuodama į Antakalnį. Apie dabartinius Aušros Vartus Pi
lies kelio šakos krypo į Medininkus, Ašmeną, Krėvę ir į 
Gardiną. Be to, dar buvo tiesus kelias į Antakalnį toje pat 
vietoje, kur dabar yra to paties vardo gatvė. Pilies sienoje 
visiems minėtiems keliams buvo palikti vartai. Visas mies
tas buvo aptvertas dalinai medine, dalinai akmenine aukš
ta siena ir apjuostas dideliu pylimu. Toji siena ir pylimas 
daugely vietų visai supuolė su nurodytais miesto kraštais.

Didžiausi miesto turtų, kaip žemės, taip ir trobų, sa
vininkai buvo Lietuvos didikai ir bajorai: jų tarpe vieni 
turtlngausių Goštautas ir Monvydiis, kurs didelių daržų, 
sodų ir rūmų turėjo pačioje žemojoje pily ir gretimais už 
Vilnios upės- žemės plotai, kur dabar stovi buvusieji vys
kupų rūmai, sodas ir toliau lig pat Domininkonų bažny
čiai priklausė Didžiajam Lietuvos Kunigaikščiui.

(Bus daugiau)

J

2



(984 m. sausio 27 d. Nr. 4 ,(1691)

Kiekvienais metais Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidentas privalo (kongresui 
patiekti pranešimą apie valstybės padėtį 
ir vyriausybei rūpimus klausimus, šiais 
metais prezidento „State of the Union“

zidentas visoje JAV istorijoje (įskaitant 
ir Antrojo pasaulinio karo metus) nėra 
padidinęs valstybės skolos po 200 miKjar„ 
dų dolerių per metus. Prezidentas Reaga- 
nas, savo rinkiminės kompanijos kalbose
ir net jau būdamas pareigose, žadėjo val
stybės biudžetą išbalansuoti 1983 metais. 
Praktikoje jis ne tik jo neišbalansavo, 
bet per vienos kadencijos laikotarpį val
stybės skolą padvigubino, kuri buvo jo 
pirmtakų išauginta per šimtą (o ne per 
keturis) metų! Tai yra lygu visų ateinan
čių amerikiečių kartų ateities praskolini- 
mui be mažiausios vilties skolas išmokėti. 
Tai yra taip pat lygu Jungtinių Amerikos 
Valstijų ateities ekonominio pajėgumo, 
o dėl to ir kariško pajėgumo, susmukdi- 
nimui.

Šis liūdnas vaizdas nesibaigia su mil
žinišku valstybės prasiskolinimu. Nuo 
maždaug 1974 metų Jungtinių Amerikos 
Valstijų užsienio prekybos balansas pra
dėjo darytis negatyvus. Tai yra, Amerika 
daugiau importuodavo, nei eksportuodavo. 
Nepaprastai didelis naftos sunaudojimas 
buvo pirmutinė negatyvaus prekybos ba
lanso priežastis. Naftos importai, buvu
sioms vyriausybėms spaudžiant Detroito 
automobilių gamintojus, 1983 metais su
mažėjo beveik visu trečdaliu. Tačiu JAV 
užsienio prekjybos balansas prezidento 
Reagano valdžios metais kasmet didėjo ir 
1983 pabaigoje pasiekė rekordinę 70 mili
jardų dolerių sumą. ŠI skola turi būti kas
met apmokama iš valstybės aukso ar do
lerių išteklių. Kaip ilgai gali valstybė di
dinti savo įsiskolinimą ir drauge dar ap
mokėti savo užsienio prekybos trūkumus?

Vien valstybės skolos perfinansavimas 
iždui dabar kainuoja apie 120 milijardų 
dolerių per metus, ši suma prilygsta vie
nai šeštajai viso valstybės biudžeto ir ji 
sunaudoja apie pusę investavimui praeiną 
mų pinigų. Aukšti valstybės skolos perfi- 
nansavimo nuošimčiai (apie 10%) gundo 
užsienio turtuolius savo pinigus investuo
ti JAV. Pinigų įplaukos iš užsienio lengvi
na užsienio prekybos trūkumus tol, kol 
paskolų mokesčiai yra aukšti. Jeigu ka
pitalo kaina JAV pradėtų mažėti, užsienio 
kapitalas pradės iš JAV „bėgti“. O kol 
nuošimčiai už paskolas yra aukšti, JAV 
pramonininkai ir naudotojai nepajėgia 
rizikuoti naujomis iniciatyvomis, nes pini
gai yra per brangūs.

Užsienio politikos frontuose prezidentui 
Reaganui gal kiek geriau sekėsi. Skam
biausias pasisekimas, žinoma, buvo Gre
nados saloje.

Vidurinėje Amerikoje, deja, padėtis nė
ra taip lengvai išsprendžiama. Apie Elsal- 
vadorą, Gvatemalą, Hondūrą valdžia 
pastaruoju laiku nieko neskelbė, o reti 
laikraštininkų pranešimai nebuvo optimis 
tiški. Prezidento Reagano paskirta reko
mendacinė komisija su buvusiu užsienio 
ministeriu Henriu Kisingeriu priešakyje 
sutarė tik dėl dviejų išvadų. Pirma, kad 
Amerika turi ką nors daryti, nes nieko 
nedarius, reikės rūpintis komunistų pa
vojum prie trijų tūkstančių kilometrų il
gio JAV pietinių sienų. Antra, šiai sričiai 
„gelbėti“ reikės išleisti apie 6 milijardus 
dolerių sekančių penkių metų bėgyje ir 
rezultatai nebus garantuoti. Prezidentas 
Reaganas yra linkęs Vidurio Amerikoje 
ieškoti karinių sprendimų, o bent pusė jo 
paskirtos komisijos narių siūlo ieškoti 
ekonominių ir diplomatinių išeičių.

Europoje JAV pavyko išdėstyti naujas 
raketas taip, kaip buvo prezidento Kar
terio ir NATO vyriausybių 1979 metais 
sutarta. Prezidentas Reaganas ši planą 
įvykdė su jam įprastu atkaklumu. Sovie
tams nepasisekė sustabdyti ginklų išdės
tymo ne dėl prezidento Reagano, bet dėl 
Europos vyriausybių pastangų. Sovietų 
pasitraukimas iš trijų lygiagrečių nusi
ginklavimo derybų, davė prezidentui Rea
ganui ir Amerikai propagandinę naudą

raportas bus kongresui patiektas sausio 
25 dieną.

1984 metai nėra paprasti metai, nes 
rudenyje Įvyks visų atstovų rūmų, treč
dalio senato naiių ir paties prezidento su 
viceprezidentu rinkimai. Prezidento kal
ba kongresui todėl bus kreipiama ne vien 
į įstatymdavius, bet į visus balsuotojus. 
Ruošiantis rinkimams prezidentui ir val
dančiai partijai be abejonės rūpi pabrėž
ti gerą, nutylėti blogą, apeiti ar kaip nors 
„išversti“ abejotiną. Prezidento kalba 
Vašingtone yra jau antrą mėnesį ruošia
ma, bet jos turinys yra laikomas paslap
tyje, idant nebūtų progos oponentams 
paruošti prezidento kalbos ir padėties 
kritiką. Prezidento Reagano stebėtojai, ta
čiau kalbos turintį spėja būsiant grynai 
propagandinio pobūdžio. Niekas neabejo
ja, kad prezidentas savo kalbą pristatys 
labai įtikinančiai ir nuoširdžiai, bet nėra 
laukiama, kad jis objektyviai įvertintų 
Jungtinių Amerikos Valstijų padėtį ypač 
ekonominėje ir užsienių reikalų srityse.

Prezidento Reagano kritikai valstybės 
padėtį, be abejo, mato kitaip, nei jis ir 
kraštą valdančio konservatyvaus respub
likonų partijos sparno atstovai. Kritikai 
teigia, kad valstybės ekonominė padėtis 
yra labai bloga, o užsienio politika kai ku
rių kitų valstybių ir padėčių prasme yra 
beviltiškai įklimpusi.

Ekonominėje srityje valstybininkams 
rūpi vidaus ir užsienio prekybos padėtys. 
JAV padėtis abiejose srityse nėra gera.

Dauguma ekonomistų skaito, kad 1981 
metais piezidento Reagano pravesti mo
kesčių sumažinimai (25% sumažinimas 
visiems, nežiūrint pajamų lygio per . tris 
metus), didelių lengvatų įvedimas turto 
paveldėtojams, nekilnojamo ir gamybinio 
turto amortizacijos paspartinimas, žymus 
mokesčių sumažinimas pramonės bendro
vėms, suteikė lengvatas turtingiesiems, 
bet ne nepasiturintiems, kurie mokesčių 
beveik nemoka, bet visas pajamas išlei
džia pragyvenimo reikalams. Ši vadina
ma „trickle-down“ programa turėjo ska
tinti investavimus gamybai padidinti ir 
tuo būdu turėjo pakelti įsidarbinusių 
skaičių ir jų pajamas. Prezidentas Reaga- 
nas teigė, jog jo programa per devynis 
mėnesius pakels valstybės ūkį ir krašto 
gerbūvį. Dviem su puse metų nuo šios 
programos įvedimo praėjus, yra matomi 
priešingi daviniai.

Pirmiausia, „trickle-down“ teorija pa
tvirtino ką prezidento kritikai pranaša
vo. Krašto gamyba nepadidėjo, nes mokes 
čių sumažinimai padidino pajamas tur
tingiesiems, o ne naudotojams, kurių yra 
daugiausia ir kurie savo pirkiniais sudaro 
gamybos paklausą. Milijardiniai mokes
čių sumažinimai, tačiau labai apkarpė 
valstybės pajamas.

lygiagrečiai su mokesčių mažinimu, 
prezidentas Reaiganas noriai vykdė val
džios išlaidų karpymus socialinio pobūdžio 
įsipareigojimuose. Tai dar labiau suma
žino neturtėliams perkamąją galią. Išva
doje pernai bedarbių skaičius pasiekė be
veik 11% — rekordinį lygį, kuriam ly
gaus reikėjo ieškoti Didžiosios depresijos 
laikotarpyje — apie 1939 metus! Preziden 
to Reagano sukelta bedarbė dar labiau 
sumažino valstybės pajamas.

Krašto gynimo srityje, biudžetai buvo 
ne tik didinami pagal dar prezidento Kar
terio pradėtą planą, bet jie buvo dar ne
proporcingai paspartinti. Šio išvada buvo 
valstybės išlaidų didėjimas tuomet, kai 
surenkami mokesčiai pradėjo labai ma
žėti. Šios politikos rezultatas rekordiniai 
valstybės deficitai

Joks Jungtinių Amerikos Valstijų pre-

EfENDRADARBIAVIMAS

(Jei kam rūpi <ir įdomu.)

1983 m. gruodžio mėn. „Annabergo la
pelyje“ Bronė Spies-Gailiūtė rašo:

Bendrija, bendrauti, bendradarbiauti. 
Tai žodžiai, dažnai girdimi mūsų susirin
kimuose. Neretai nusisikundžiame, kad 
trūksta bendradarbių. Deja, bendradar
biavimą suprantame ne visi vienodai. 
Šis žodis būna kai kuriais atvejais pikt- 
naudojamas, ieškant tarnų savo asmeniš
koms ambicijoms paremti, jas įvykdyti. 
Toks bendradarbiavimas yra vienapusiš
kas ir ilgainiui numarina betkoklį veiki
mą, nes išryškėja tik vieno asmens noras 
dominuoti, nustelbiant kitų asmenų kūry
biškumą.

Neminint bendruomenių nei draugijų 
vardų, turime nemaža pavyzdžių, kur na
rių skaičius vis mažėja, labiausia dėl ben
druomenėje ar draugijoje turimų pozici
jų piktnaudojimo savo tikslams.

Bendradarbiauti reiškia bendrai dirbti

EUROPOS LIETUVIS

LAIŠKAS IŠ VAŠINGTONO, 1984.1.15

PREZIDENTO POLITIKA
JAV PREZIDENTO PRANEŠIMAS KONGRESUI

pirmame šių varžybų runde, tačiau Ame
rikos nelankstumas derybose sulaukė ga
na svarbios Europos vyriausybių kritikos.

Kiek kitoje šįviesoje yra prezidento 
Reagano iniciatyva Libane. Daugelis ste-
bėtojų lygina Libaną su pelke, kurion 
pasiųsti Amerikos smogiamieji daliniai 
(marinai) įklimpo negalėdami nei pasi
traukti, nei laimėti. Tai įvyko dėl prezi
dento Reagano nutarimo kariškai reaguo
ti, gerai neapgalvojus tikslų (o šie jau 
bent vieną kartą buvo pakeisti) ir neat
sižvelgus į kariškių patarimus nesiųsti 
Libanan kariuomenės.

Mums rūpimu Sovietų Sąjungos pa
vergtų tautų klausimu prezidentas Rea
ganas ir Kongresas buvo labai palankus 
žodžiais ir griežtais pabrėžimais apie So
vietų Sąjungos agresyvumą. Atmenant 
prezidento Reagano įprotį derybas pradė
ti dideliais ir skambiais reikalavimais, 
reikia dabar laukti atoslūgio ‘ir preziden
to pastangų santykius su TSRS gerinti. 
Pats prezidentas Reaganas. „Times“ žur
nalo reporterio klausiamas, ar jis ir to
liau sovietus vadins „blogio šaltiniu“, at
sakė, kad „ne, aš tokių dalykių nekar
tosiu net ir po kai kurių dalykų, kurie 
neseniai buvo (sovietų) padaryti“. Taigi, 
net ir retorika Sovietų Sąjungos atžvil
giu, atrodo, sušvelnės.

Baigiant 1984 metų JAV padėties ap
žvalgą, preridento Reagano programas 
galima susumuoti šitaip:

jis išvystė rekordinę bedarbę ir šiuo 
būdu privertė darbininkų profesines są
jungas sumažinti reikalavimus (pvz., 
Greyhound autobusų šoferių algų suma
žinimai, kai kurių lėktuvų bendrovių la
kūnų algų apkarpymai, profesinių sąjun
gų sutikimai naujiems darbininkams tai
kyti mažesnes atlyginimų skales);

jis sumažino infliaciją iš apie 13-14% 
į 1983 metų pabaigos 6,6%;

jis nepaprastai padidino ginklavimosi 
išlaidas (bet nebūtinai kokybę ir pajė
gumą);

jis sustabdė komunizmo plėtimąsi Gre
nados saloje, bet nieko neatsiekė kitur;

jis per keturis metus padidino valsty
bės įsiskolinimą iš per apie šimtą metų 
išaugusios 800 milijardų sumos į arti 1,6 
bilijonų skolą;

jis pasiekė rekordinį užsienio prekybos 
deficitą ir nieko nepadarė Amerikos ga
mybiniam varžyfoiškumui padidinti;

jis sumažino pinigų skolinimo nuošim
čius, bet juos paliko 10-14% lygyje, kas 
yra patrauklu užsienio investatoriams, 
labai nenaudinga JAV ekonomijai;

jam nepasisekė dolerio nuvertinti (in
fliacijos baimė) ir tuo būdu sumažinti 
valstybės ir užsienio prekybos deficitus.

Išvadoje, prezidento Reagano ekonomi
nė programa buvo ne tik neatsakominga, 
bet ateityje bus pragaištinga. Ji turės bū
ti apmokėta JAV nuosmukiu tartautinėje 
plotmėje. Užsienio politikoje prezidento 
Reagano pastangos pasižymėjo skambia 
retorika, bet ne apčiuopiamu planu ir ap
čiuopiamais laimėjimais. Jo iniciatyvosVi- 
durio Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuo
se tebėra ant svarstyklių.

Prezidento Reagano „State of the 
Union“ raportas bus perspausdintas viso 
pasaulio didžiuosiuose laikraščiuose, šias 
eilutes rašant, jo turinys dar nėra žino
mas, bet įvykių stebėtojai turėtų preziden 
to raportą palyginti su čia įvardintais 
klausimais. Jeigu padėtis yra tokia, kaip 
čia pavaizduota, kiekvienas turėtų klaus
ti, koks ūkio užvaizdą ar įmonės vedėjas 
būtų pareigose laikomas, jeigu jo admi
nistraciją rodytų tokį balansą, kokį rodo 
prezidento Reagano vyriausybė? Atsaky
mas tam, žinoma, yra demokratijoje, ku
rioje balsuotojai kandidatą vertina ne pa
gal sugebėjimus ir praeities atsiekimus, 
bet lygindami jį su oponentų patrauklu
mu ir įtikinamumu. L. Kasiulis

kiekvienam atliekant savo uždavinį, bet 
ir atsižvelgiant į savo artimą. Taip kaip 
ir automašinų fabrike, ar kitoje serijinė
je konstrukcijoje prie diržo pastatytas 
darbininkas turi atlikti savo užduotį, kuri 
yrą jam skirta, prisitaikant prie bendra
darbio tempo, jo sugebėjimo spėti. Grieb
damas atlikti ir ano darbą, savo artimą 
tik iš gretos išstumsi, tačiau nei savo nei 
kito užduoties tinkamai neatliksi, ir taip 
visas montažo diržas sustos. Panašiai 
vyksta mano nuomone ir mūsų bendra
darbiavimas lietuviškosios kultūros ba
ruose.

Norint sutaupyti laiką ir pinigų, ban
doma dažnai daryti pačiam vienam. Nė
ra kompetlngo žmogaus, kas sugebėtų pa
daryti programos išpildytoj ų atranką. 
Veikėjas įvertina atlikėją pagal tai, kiek 
jis jam simpatiškas ar ne. Publika gi yra 
negailestinga ir reikli. Ji neįsileis antrą 
kartą į kompromisą: „Padariau, kaip ga
lėjau“. .

Kartais įsibėgėja mūsų vadovai kviestis

menininką, kuris yra tikrai iškilus, bet 
kartu ir finansiškai neprieinamas. Savo 
„žiūrėk, ką aš padariau“ paremti persis
tengiama. Tuo tarpu būtų už tą pačią 
kainą galėję pasirodyti net du ar trys 
jauni talentai. Mūsų gretose turime ne
vieną jauną žmogų, linkusį į meną, lite
ratūrą ar muziką. Bežiopsodami į dausas, 
nematome vertybių mūsų pašonėje. Jei 
šiandien turime vieną ar kitą tarptautinė
je plotmėje žinomą menininką, tai vargiai 
dėka lietuviškos bendruomenės. Pasisa
vinome ne vieną menininką, atvykusį iš 
Lietuvos. O kiek lietuviškoji bendruome
nė išeivijoje išugdė ir parėmė menininkų 
iš savo gretų?

Mūsų jaunimas reikalingas paramos la
biausia iš savųjų. Jo gležnutis polėkis, jo 
kelias į meną yra labai sunkus, tačiau 
jis ilgisi tos dienos, kada bus pastebėtas 
ir Įvertintas. Nekasdieniški jų polėkiai ir 
siekimai reikalauja nekasdieniško mūsų 
dėmesio. Tegu nusileidžia jau pasižymė
jęs menininkas nuo savo pedestalo ir teis 
klauso savo artimo kūrybos, tepadrąsina. 
tepataria toliau tobulintis. Juk scenai rei 
kia rimto pasiruošimo!

Bendradarbiauti reiškia dalintis dvasi
nėmis vertybėmis, duoti savo, bet kartu 
ir priimti kito dvasinį turtą, jį įvertinant 
ne vien tik pagal savo „aš“ normas.

J. BUDREIKA

„NEVILTIES MALDA“
NAUJOJOJE BAŽNYČIOJE

Olandų radijas savo „Evangelikų laido
se“ atsiliepdamas į kunigų A. Svarinsko 
ir S. Tamkevičiaus nuteisimą kreipėsi į 
Amsterdame gyvenantį žurnalistą I. Kaįp- 
laną:

— Kokia yra tikinčiųjų padėtis Lietu
voje, kur gyventojų dauguma yra R. kata
likai?

— Tikinčiųjų persekiojimas Sovietų vai 
domojoje Lietuvoje vyksta jau ištisus 
dešimtmečius.

— Kuo gi tikintieji nusikalsta val
džios akyse?

— Jų nusikaltimas yra jų pasiryžimas 
išlaikyti lietuvybę bei katalikybę, likti iš 
tikimais tautai ir bažnyčiai.

— Tad siekiama juos surusinti ir sube- 
dievinti?

— Rusifikacija varoma jau nuo pra
džios mokyklų, nuo vaikų darželio. Maži 
vaikai verčiami vis daugiau mokytis 
jiems svetimos rusų kalbos, vis mažiau 
vartoti gimtąją kalbą. Persekiojami mo
kiniai, lankantieji bažnyčią. Mokytojai 
paverčiami saugumiečiais Ir įpareigojami 
kvosti mažiukus — kas juos nuveda mels
tis, kas iš kunigų palaiko ryšius su vai
kais. O suaugę besimeldžiantieji bažny
čiose susilaukia nemalonumų iš valdžios 
organų, sunkumų iš savo darbovietės vir
šininkų. Terorizuojami žmonės, kurie 
ryžtasi tuoktis bažnyčioje, savo kūdikius 
krikštyti.

— Nuteistieji kunigai buvo tikinčiųjų 
teisėms ginti komiteto nariai. Kaip po 
šitiek metų represijų žmonės drįso tokį 
komitetą sudaryti?

— Todėl kad žmonės tiki Dievą, o ne 
velnią.

— Kokių pasekmių galima laukti Lie
tuvoje po uždėtųjų nuteistiesiems tokių 
sunkių bausmių?

— Čia ne pirmieji ir ne paskutinieji 
teismo procesai. Bus dar teismų, dar 
daugiau kankinių, bet tauta lieka gyva 
ir gaji!

Istorinėje Amsterdamo Naujojoje Baž
nyčioje, kur vyksta ir karūnavimo cere
monijos, miesto burmistras E. van Teinąs 
atidarė gyvenančių Olandijoje politinių 
pabėgėlių — aziliantų kūrinių parodą. 
Ta proga buvo pristatyta visuomenei ir 
knyga „Azylius“ — su politemigrantų pa
sisakymais ir eilėraščiais. Greta afrikie
čių, amerikiečių, turkų ir vietnamiečių 
poetų atstovaujama ir Rytų Europa. „Pa
sakojime iš Lietuvos“ I. Kaplanas apra
šo savo gyvenimo kelią, Lietuvos okupa
ciją, žiaurias represijas, kurių auka tapo 
ir jis. Mini besaikę Lietuvos rusifikaciją, 
kurią vykdo „vyresnieji broliai“, tvirtin
dami, kad jie atnešė Lietuvon kultūrą, 
tuo tarpu kai Vilniuje klestėjo universi
tetas, Maskvoje dar buvo kultūrinė dyku
ma. Kaplanas pareiškia, kad yra laimin
gas, nors jau sulaukė 78 metų, dabar lais
voje Olandijoje savo kuklias jėgas gali 
panaudoti lietuviškajam reikalui.

Po knygos pristatymo čekų poetė, ak-' 
tore Jana Beranova paskaitė keletą 
„Azyliuje“ atspausdintų eilėraščių. Už
baigdama savo pasirodymą aktorė Jana 
Beranova perskaitė I. Kaplano eilėraštį 
„Nevilties malda“. Tai eilėraštis apie poe
to pergyvenimus Stalino Liubiankoje (di
džiausias kalėjimas Maskvoje. Red.), kur 
jis ir dar vienas kalinys, jo kameros 
draugas, girdi koridoriuje iš kankinimo 
vietos kalinio beviltišką šauksmą:

— Žmonės!.. .žvėrys!...

Skaitytoju laiškai
Gerb. p. Redaktoriau,
Šių metų sausio mėn. 5 d. „Gimtajame 

Krašte' Nr. 1 buvo išspausdintas toks 
sveikinimas:

„Naujųjų metų proga sveikiname Re
dakciją ir visus tarnautojus.

Zigmas Jūras ir šeima.“
Aš norėčiau atkreipti dėmesį tų lietu

vių, kurie matė šį sveikinimą, ir pabrėžti, 
kad šis sveikinimas nieko bendro neturi 
su Zigmu Juru ir jo šeima, gyv. 11, Lon
don Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB.

Nei aš, nei mano šeima tokį sveikinimą 
„Gimtajam Kraštui“ nepasiuntėme ir jo
kio susirašinėjimo su tuo laikraščiu ne
turėjome. Z. Juras

„FORMAI“ 50 METU

Lietuvių dailininkų kolektyvui „For
mai“, įsikūrusiam 1933 m. Kauno Meno 
Mokykloje, suėjo 50 metų.

Išeivijoje iš steigėjų likę A. Dangis ir 
V. Petravičius.

Nematau draugijos, kuri sugebėtų nors 
kartą per metus suburti mūsų meninin
kus lietuviškam talentų vakarui, kur 
kiekvienas galėtų pasirodyti savo pasi
rinktu repertuaru. Reiktų ieškoti išeities, 
kad menininkas pasijustų įvertintas, o 
auditorija būtų patenkinta vakaro įvairu
mu.

Šita mano svaja yra diskutuotina, taip 
kaip ir diskutuotinos šios mano eilutės. 
Būtų ’įdomu, jei kas į tai atsilieptų, ar 
tai laišku ar tai straipsniu.

Bronė Spies-Gailiūtė

SAVAITGALIO PABIROS
140 (MILIJONŲ (SVARŲ KLASTOTĖ

1945 metais, tuoj po vokiečių kapitulia
cijos, amerikiečių karo žvalgybai buvo 
perduotas kelyje sulaikytas sunkvežimis, 
kuriame rasta 21 milijono svarų vertės 
angliškų banknotų. Neužilgo žvalgybos 
štabas gavo žinią, kad ir Austrijos Ennso 
upėje pastebėta plūduriuojant nemaža tos 
pat rūšies popierinių pinigų.

Speciali amerikiečių komisija tuoj pra
dėjo tirti reikalą. Atvyko ir Anglijos ban
ko pareigūnai. Tada paaiškėjo didžiulė na
cių apgavystė, kuri vos nesužlugdė britų 
ekonomiją.

Karo metu Londone vis pasirodydavo iš 
neutralių miestų Ciuricho, Lisabonos ir 
Stockholmo atgabentų tūkstančiai puikiai 
padirbtų angliškų banknotų. Anglijos ban 
kas manė, jog tai kokios nors sukčių gau
jos darbas. Tačiau, kai kartą Škotijoje 
pavyko sučiupti vieną vokiečių šnipą ir 
pas jį rasta tokių pat banknotų, paaiškė
jo, kad tai račių valdžios gudrybė.

Vokiečių karininkas, kuris vykdė tų pi
nigų transportą pasakė, jog tą krūvą 
banknotų įsakė jam vežti vienas SS ka
rininkas Austrijoj. Pagaliau paaiškėjo, 
kad netoli Redl Zimpfo, Austrijos kalnuo
se yra slaptas tunelis. Ten buvo surastos 
ir spausdinimo mašinos, bet nei klišių, 
nei popieriaus ar kokių dokumentų nepa
vyko užtikti.

Vėliau sužinota, kad visai pinigų pa
dirbinėjimo operacijai vadovavo majoras 
Ber.nhardas Kruigeris. Apgavystę, kurios 
tikslas buvo pakenkti britų ekonomijai, 
sugalvojo pats Himmleris. Reicho banko 
tarnautojai nepritarė tam sumanymui, to
dėl Himmleris pasirinko majorą Kruge- 
rį, kuriam pavedė organizuoti ir vykdyti 
angliškų banknotų gaminimą.

Netoli Berlyno, Sachsenhauseno kon
centracijos stovykloje, Krugeris susirado 
specialistų, kurie pagamino klišes ir vyk
dė spausdinimą. Visa operacija vyko di
džiausioje paslaptyje. Dirbantieji tą dar
bą kaliniai gavo gerą maistą ir priežiū
rą. Buvo pagamintas ir toks pat popie
rius, kokį naudojo Anglijos bankas. Pir
masis bandymas puikiai pavyko: neutra
liųjų kraštų bankai tuos banknotus pri
ėmė be jokių įtarimų.

Kai vokiečiams kare ėmė nesisekti Ir 
frontai pradėjo artėti, Himmleris nutarė 
sunaikinti tą slaptąją įmonę, bet Kruge- 
ris perkalbėjo ji perkelti visus spausdini
mo įrengimus 'į slėptuvę Alpių kalnuose. 
Ten būtų tęsiamas darbas, nes bėgantiems 
iš Europos naciams reikėjo pinigų ir įvai
rių dokumentų.

Vos perkėlus spaustuvę, baigėsi ir ka
ras. Klišes Skubiai sunaikino, o pinigus 
vežė slėpti kitur.

Anglijos banko apskaičiavimu, Kruge- 
rio spaustuvė pagamino apie 9 milijonus 
banknotų — 14'0 milijonų svarų vertės.

Dar ilgą laiką buvo galima užtikti tų 
suklastotų banknotų juodojoje rinkoje, 
bet niekas nesurado pasislėpusio, p gal 
ir žuvusio, majoro Bemhardo Krugerio.

Vakarų spaudoje pasklido žinios apie 
sovietinių dantistų naują išradimą: trauk
ti dantis per nosį.

Tuoj, žinoma, prasidėjo klausimai: kaip 
ir kodėl?

Visus greit nuramino vieno Maskvos 
disidento paaiškinimas: „Dantistai buvo 
priversti išrasti tą naująjį būdą, nes nie
kas Sov. Sąjungoje nenori prasižioti“.

Vienoj Sibiro koncentracijos stovykloj 
mirties bausme buvo nubausti du kali
niai — žydelis ir rusas.

Prieš vykdant sprendimą, stovyklos vy
riausias politrukas sako:

— Atėjo paskutinė jūsų diena. Šiandien 
vyksite į kitą rojų. Duodu jums progą 
pareikšti paskutinius norus.

— Prieš mirtį norėčiau gauti gerą por
ciją mėsos ir tris šimtus gramų vodkos, 
— paprašo Ivanas.

— O aš norėčiau lėkštą braškių ir šim
tą gramų grietinės, — liūdnai sako Icikas.

— Ar tau galva susisuko! Kur aš rasiu 
braškių Sibire žiemos metu? — pyksta 
politrukas

— Man neskubu. Aš galiu palaukti iki 
pavasario, — kukliai paaiškina žydelis.

AR TIKRAI TAIP?

Linksmuose subuvimuose dažnai sako
me: „Gersi — mirsi, negersi — mirsi“. Ta 
čiau vienas anglas, Alfas Grantas, trupu
tį kitaip į tai žiūri. Jis tvirtina, jog tikrai 
mirsi, jeigu negersi, o jei gersi — ilgai gy 
vensi...

Balandžio mėn. Alfui sueis 108 metai! 
Jo ilgo gyvenimo receptas yra šitoks: 6 
dvigubi stikliukai .,sherry" vyno ir 10 
cigarečių per dieną. Alfas yra viengungis. 
Jis sako, kad „sherry" — jo vaistai. Rū
kymą sumažino, nes žmonės kalba, kad 
tai nesveika.

Alfas gyvena senelių prieglaudoje ir 
kiekvieną dieną nueina ‘į savo aludę 
„vaistų“. Savo nuolatiniu klientu aludės 
savininkas nėra labai patenkintas, nes 
Alfas už savo gėrimą vis tebemoka seną
ja kaina, 30 penų už dvigubą, o šių laikų 
kaina yra 120! „Alfas man brangiai kai
nuoja“, skundžiasi aludinlnkas.
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Kaukių balius-Karnavalas — vasario 
4 d., Boltone, Ukrainiečių salėje, 99, Cas
tle St.

Vasario 16 minėjimas Londone — vasa
rio 18 d., Westminster Cathedral Conferen 
ce Centre.

Vasario 16 minėjimas Vokietijoje: vasa
rio 11 d. — Muenchene, vasario 12 d.

Vasario 16 minėjimas Paryžiuje — va
sario 18 d.
— Memmingene, vasario 18 d. — Centri
nis minėjimas Huettenfelde, Buergehaus, 
vasario pabaigoj — Stuttgarte.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos (Ro
moje — kovo 4 d., Šv. Petro bazilikoje. 
Popiežius laikys iškilmingas mišias.

Šv. Kazimiero sukakties minėjimo pa
maldos Londone — kovo 4 d,, sekmadienį, 
5.30 vai. pjp., Westminsterio Kat. Katedro 
je. Pakviesti arkivysk B. Heim ir vysk. 
D. Konstant. Giedos lietuvių choras.

Šv. Kazimiero sukakties pamaldos (Pary
žiuje — kovo 25 d., Notre Dame katedro
je.

DBLS ir LNB Metinis Suvažiavimas — 
kovo 31 — balandžio 1 d.d., Lietuvių Na
muose, Londone.

Liet. Studijų Savaitė — liepos 29 — 
rugpjūčio 5 d.d., Augsburge, V. Vokietiji- 
ja.

GAUTAS ATSAKYMAS Į DBLS V-BOS 
RAŠTĄ

Sausio 11 d. D. Britanijos Užsn. reik. 
Ministras per savo sekretorių padėkojo 
DBLS Pirmininkui J. Alkui už gautąjį raš 
tą, pareikšdamas, kad į tai bus atkreiptas 
tinkamas dėmesys ir neužilgo duotas at
sakymas. (Pasirašė C.J. Brammer).

P.S. Prieš prasidedant Stockholmo kon
ferencijai, DBLS V-ba pasiuntė D. Brita
nijos Užsn. reik, ministrui raštą, primin
dama Pabaltijo kraštų okupaciją.

AUKOS TAUTOS FONDUI
K. Drangilas — 10 sv.
Po 5 sv.: V. Chadakauskas, A. Kuka- 

nauskas ir M. Linkevičius.
Nuoširdžiai dėkoja.

TFA D. Britanijoje

AUKOS TAUTINĖS PARAMOS FONDUI
Tautinės Paramos Fondui aukojo:
J. Strumskis — 20 sv.
J. Kvietkauskas — 5 sv.
P. Žukas — 3sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

PALIKLMAS T.P. FONDUI
Jonas Struoginis, gyvenęs Lietuvių Na

muose, savo testamente paliko Tautinės 
Paramos Fondui 2,000 svarų.

Testamentą vykdė Z. Juras, kuris pini
gus pervedė T.P. Fondo Atstovybei.

Londonas
VASARIO 16 MINĖJIMAS iRYTŲ 

LONDONE
Sekmadieni, vasario 19 d., Rytų Lon

dono DBLS skyriaus nariai ir visi Lon
dono lietuviai prašomi atvykti 11 vai. ry
to į Lietuvių Bažnyčią ir dalyvauti pamal
dose už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos 
atstovas p. V Balickas. Per pamaldas 
giedos solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt iš 
Paryžiaus. Tokiu būdu paminėsime Vasa
rio 16.

SPORTO IR (SOCIALINIO (KLUBO 
ŽIEMOS iŠOKIŲ VAKARAS

šeštadienį, sausio 28 d., 8 vai. vaik., 
Klubo patalpose, 345A Victoria Park 
Road, E.9, rengiamas

Žiemos šokių Vakaras.
Įėjimas 2 svarai. Maisto Bufetas ne

mokamai.
Visi mielai laukiami šokiuose.

BLYNŲ BALIUS
Šeštadieni, vasario mėn. 25 d., Sporto 

ir Socialinio Klubo patalpose, 345A, Victo
ria Park Road, E.9, Šventos Onos Moterų 
Draugija rengia savo

Tradicinį Blynų Balių.
Pradžia 8 vai. vak.
Visi Icndoniečiai iš anksto prašomi 

paskirti tą šeštadienį šiam baliui ir gau
siai atsilankyti.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

VASARIO 16-įi LONDONE
Šiais metais Lietuvos Nepriklausomy

bės Šventės minėjimas įvyks WESTMIN
STER CATHEDRAL CONFERENCE CEN 
TRE salėje, šeštadienį, vasario 18 d. 6.30 
vakare.

Meninėje dalyje dalyvaus Paryžiuje 
gyvenanti solistė Jolanta Vaičaitytė-Goutt, 
bus parodos ir bendras priėmimas sve
čiams ir lietuviškai visuomenei.

Atskiras priėmimas svečiams Lietuvių 
namuose nebus ruošiamas.

Rengia DBLS ir DBLJS.
Visi kviečiami atsilankyti.
Vasario 19 d., sekmadienį, 11 vai., Lie

tuvių bažnyčioje bus pamaldos už Lietu
vą.

DĖL PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ
Iki šiol „Europos Lietuvis“ buvo spaus

dinamas ketvirtadieniais ir išsiuntinėja
mas penktadieniais. D. Britanijoje Vieni 
skaitytojai laikraštį gaudavo šeštadie
niais, o kiti — pirmadieniais.

Dabar nutarta viena diena pagreitinti 
spausdinimą ir išsiuntinėjimą, kad visi 
skaitytojai savo laikraštį turėtų tą pačią 
savaitę. Tuo pačiu ir į užsienį oro paštu 
siunčiamas „Europos Lietuvis“ ten bus 
anksčiau gaunamas.

Prašome visus, kurie siunčia praneši
mus, skelbimus ar kitokias žinias perdaug 
nevėluoti: rankraščiai turi pasiekti redak
ciją vėliausiai trečiadienio rytą.

Leidėjai

Bradfordas
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 5 d., sekmadienį, 2.30 vai p.p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis

Susirinkimas.
Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 

kt.
Maloniai kviečiami klubo nariai gausiai 

dalyvauti. Klubo Vaidyba.

Boltonas
KAUKIŲ BALIUS

Š.m. vasario 4 d. 7.30 vai. vak., ukrai
niečių salėje (99 Castle St., Bolton), įvyks 
metinis, Boltono Baltijos Tautų Komiteto 
rengiamas, Kaukių Balius — Karnavalas. 
Šokiams gros geras ir populiarus orkes
tras, bus turtinga loterija ir didelis mais
to ir gėrimų pasirinkimas.

Visi lietuviai yra maloniai kviečiami 
šiame karnavale dalyvauti. Praėjusių 
metų tokie parengimai visada gražiai 
praėjo ir rengėjai yra pasiryžę ir šiais 
metais nė vieno neapvilti.

Derby
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 11 d. DBLS Derbio Skyrius ren 

gia iškilmingą
VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ

Minėjimas įvyks Ukrainiečių Klubo pa
talpose, 27, Charnwood St., Derby, 6.30 
vai. vakaro.

Paskaitą skaitys DBLS pirm. J. Alkis 
Po kurios bus įvairi ir plati meninė da
lis, kurią išpildys Skyriaus jaunųjų meni
ninkų būrelis „Tėviškėlė“ ir suaugusių 
dainos mėgėjų būrelis. Programoje: lietu
viškos dainos, deklamacijos, muzika ii 
kitokie pasirodymai.

Minėjiman atsilankys aukšti vietos 
anglų, kitataučių organizacijų ir spaudos 
atstovai.

Visus vietos, apylinkės ir iš tolimesnių 
vietovių tautiečius ir svečius, maloniai 
kviečiame gausiai į šį minėjimą atsilanky 
ti ir tuo atšvęsti mūsų garbingą šventę ir 
pasigrožėti lietuvišku menu.

Skyriaus Valdyba

Stoke-on Trent
DBLS STOKE-ON-TRENT SKYRIAUS, 

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
Įvyks 1984 m. vasario 4 d., 6.30 vai. va

kare, The Archers aludėje, May Banke.
Dienotvarkėje: pranešimai ir naujos 

valdybos, revizijos komisijos ir atstovo į 
DBLS-gos metinį suvažiavimą rinkimai.

Susirinkimo metu DBLS-gos Centro 
V-bos pirmininkas J. Alkis padarys pra
nešimą Vasario 16-tos minėjimo proga.

Prašoma visus skyriaus narius ir jų 
svečius susirinkime gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
„LABDAROS“ VEIKLA

Mielosios ir mielieji „Labdaros“ Drau
gijos narės, nariai ir rėmėjai!

Su Naujaisiais 1984-siais Metais, su 
šviesiais viltingais lūkesčiais!

Mūsų lietuviškame viešame išeivijos 
gyvenime paskutinieji metai pasižymėjo 
dideliais, gerai pavykusiais pasaulinio 
masto parengimais kaip Lietuvių Dienos, 
PLB Seimas, Lietuvių Jaunimo Kongresas 
ir pan. Pasireiškė mūsų visuomeninis ge
resnis organizuotumas, leidžiantis mums 
pasistūmėti priekin tarptautinėje areno
je. „Labdaros“ Draugija prisitaiko esamai 
padėčiai ir rūpinasi padėti paramos rei
kalingiems, ypač moksleivijai įmanomai 
platesniu mastu.

1983 metais „Labdara“ turėjo pajamų: 
Nario mokesčio DM 1.968,77, šalpai ir 
stipendijoms DM 11.677,02. Išleista šalpai 
ir stipendijoms DM 11.979,50, rūbų, kny
gų ir kt. siuntoms į Lenkiją DM 734,12. 
Visos kitos išlaidos DM 946,69.

„Labdaros“ Draugija širdingai dėkoja 
nariams ir rėmėjams už paramą, prašo 
ir tikisi šiais metais palankumo jos vei
klai. Reikalingų paramos skaičius daugė
ja. Draugijos valdyba mato didelį reikalą 
ir naudą padėti mūsų jaunimui. Reikalin
gi rūbai, knygos ir pinigai.

„Labdaros“ Draugijos Valdybos vardu
Pirmininkas

J. Glemža 
Banko konto:
Labdara e. V. Landesgirokasse 
Stuttgart Nr. 1185168 
BLZ 60050101.

Adresas: J. Glemza, Conventrain 
33,7260 Calw-Hirsau

Maneli esteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 11 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose ren
gia

Vasario 16 minėjimą.
Paskaitą skaityys p. H. Vaineikis iš 

Boltono. Po to — trumpa meninė dalis.
Kviečiame ir prašome Manchesterio ir 

apylinkės lietuvius kuo gausiau atsilan
kyti ir praleisti keletą valandų klube, nes 
vietos bus visiems.

Iki malonaus pasimatymo vasario 11 
dieną.

Klubo adresas: 121, Middleton Road, 
Crumpsail, Manchester, M8 6JY

Skyriaus Valdyba

KLUBO NARIŲ (SUSIRINKIMAS
Sausio 8 d. Manchesterio lietuvių klu

bas turėjo metinį visuotinį narių susi
rinkimą. Pirmininkavo H. Vaineikis, se
kretoriavo A. Jaloveckasį mandatų k-ją 
sudarė A. Jakimavičius, A. Pupelis ir A. 
Podvoiskis.

Klubo valdyba ir Revizijos k-ja padarė 
pranešimus ir buvo priimta sąmata 1984 
metams, kurioje numatytas didelis nuo
stolis. Iš padarytų pranešimų matėsi, kad 
klubo financinis stovis nėra džiuginan
tis.

Nauja klubo valdyba nebuvo renkama, 
nes ji buvo išrinkta per pusmetinį visuo
tinį narių susirinkimą.

Klubo reikalų centre svarbiausiu klau
simu buvo klubo ateitis ir jo išlaikymas. 
Daug klubo narių mirė, dalis sulaukė pen 
sijos amžiaus, kiti liko be darbo. Dėl tų ir 
kitų priežasčių klubas nustoja daug lan
kytoju, be kurių klubui yra sunku vers
tis. Ieškoma būdų ir priemonių patraukti 
daugiau lankytojų.

Klubo valdyba ypatingai prašo klubo 
narius lankyti ir palaikyti klubą.

A. P-kis
REIKIA BARMANO

Manchesterio lietuvių klubui reikalin
gas nuolatinis barmanas. Pageidaujama 
vyras ir moteris.

Dėl sąlyygų kreiptis į klubo valdybą 
kuo artimiausiu laiku raštu, kartu pa
duodant vardų, pavardę, adresą ir, jei 
turima, telefono numerį.

Rašyti: Manchester Lithuanian Social 
Club, 121, Middleton Road, H. Crumpsail, 
M8 6JY. Telefonas 061-740 5039.

Klubo valdyba

— Po praėjusios užsienių reikalų minis 
trų konferencijos Stodkholme, JAV Užsn. 
reik. min. Shultzas patvirtino, kad kovo 
16 d. Vienoje bus atnaujintos Rytų-Vaka
rų konvencinių (karinių pajėgų Centrinėje 
Europoje sumažinimo derybos. Tos dery
bos (MBFR) tęsėsi 10 metų ir pr. metų 
gruodžio 17 d. buvo nutrauktos. Shultzas 
taip pat pareiškė, kad sovietai šiuo metu 
nerodo noro pradėti vėl vidutinio ir toli
mo nuotolio branduolinių raketų dery
bas.

— Vatikano laikraštis „Osservatore Ro
mano“ pasmerkė horoskopą ir paskelbė, 
kad katalikai, kurie į jį tiki, nukrypsta 
nuo savo religijos.

— Prieš 35 metus G. Orwellio parašy
toji klasikinė knyga „1984“, dabar yra 
labai populiari. Nuo praėjusių metų rug
sėjo mėnesio parduota 430,000 kopijų. 
Šiuo metu JAV tos knygos parduodama 
po 50,000 per dieną.

— Nigerijos karinė valdžia paskyrė nau 
ją 18 asmenų ministrų kabinetą, suside
dantį daugiausia iš civilių, ir 'įspėjo, kad 
korupcija nebus toleruojama.

— Darbų departamento duomenimis, 
praėjusiais metais atlyginimai D. Britani 
joje vidutiniškai pakilo 7.75 proc.

— Saudo Arabija yra pasamdžiusi apie 
40 labai didelių tanklavių, kuriuose bus 
laikoma 50 mil. statiniu naftos atsarga. 
Manoma, kad dėl karo su Iraku, Iranas 
gali uždaryti Mormuzo sąsiaurio vandens 
kelią.

— Dėl aukso kainų svyravimo ir dide
lės sausros, praėjusiais metais Pietų Af
rikos ekonomija turėjo didelių sunkumų.

— Italija Libane sumažino savo taikai 
palaikyti dalinių skaičių. Palikta apie 
1,500 varių. Per visą laiką ten žuvo 1 ita
lų kareivis.

— Portugalijoj -gyvenantiems britų 
ūkininkams, po 9 metų aiškinimosi, pa
galiau grąžinta jų žemė, kuri po 1975 me
tų revoliucijos buvo nusavinta.

— Peru ir Ekvadoro pasieny įvyko su
sišaudymas. Dabar vieni kitus kaltina.

— Urugvajuj profsąjungos paskelbė 
generalinį streiką. Viešasis transportas 
sustojo, krautuvės ir restoranai buvo už
darytos, įstaigos neveikė. Kraštą jau 
dešimt metų valdo karinė valdžia. Prosą- 
jungos reikalauja algų pakėlimo, amnes
tijos politiniams kaliniams ir laisvės poli
tinėms partijoms.

— Nikaragvos Krašto apsaugos min. 
Ortega pareiškė, kad JAV ir Honduras vis 
daugiau remia dešiniuosius partizanus, 
kurie kovoja prieš kairųjį Sandinistos re
žimą krašte. Jeigu ir toliau taip bus, tai 
numatytieji 1985 m. rinkimai gali būti 
atidėti.

— Londono Festivalio Baletas 1983 me
tus užbaigė su 200,000 svarų nuostolio.

— Britų Finansų ministeris paskelbė, 
kad Šiaurės jūros nafta iki šiol vyriau
sybei davė 27,500 mil. svarų pelno.

— JAV planuoja kuo greičiau padidinti 
EI Salvadoro kariuomenės skaičių. Nu
matyta per ateinančius dvejus metus pa
dvigubinti karių skaičių, skiriant papildo
mą 400 mil. dolerių paramą. Krašte akty
viai veikia apie 8,000 partizanų, remiamų 
6,000 rezervistų, kurių pagrindinė užduo
tis prižiūrėti tas sritis, kurios yra kon
troliuojamos sukilėlių. EI Salvadoro ka
riuomenėj ir policijoj dabar iš viso yra 
37,000.

— Sovietų Tassas pranešė, kad sovietų 
raketų daliniai pradėjo apmokymą Čeko
slovakijoje, o Rytų Vokietijoje steigiamos 
naujos bazės.

— Zimbabwe ir Sov. Sąjunga pasirašė 
pirmąją prekybos sutartį. Abipusė preky
ba per metus sieks 3 mil. svarų.

— Amsterdame policija konfiskavo dau 
giau kaip 4,000 kig hašišo, kurio vertė yra 
apie 5 mil. svarų. Hašišas buvo paslėptas 
bačkose viename uosto sandėlyje.

— Sovietų valdžia atleido iš pareigų 
Aviacijos ministro pirmąjį pavaduoto
ją A. Nazarovą. Numatyta -ir daugiau at
leidimų ir pakeitimų.

— Prancūzų Krašto apsaugos ministe
ris pasakė, kad 87,000 Prancūzijos karių 
savo pareigas atlieka ne savo krašte. 
50,000 yra laikoma V. Vokietijoje.

— Lenkų televizija rodys amerikiečių 
„Diena po to“ filmą, kuriame atvaizduo
tas atominio karo baisumas. Sov. Sąjunga 
to filmo neįsileido.

PAMALDOS
Manchester - sausio 29 d., 12.30 vai.
Leicesteryje — sausio 29 d., 14 vai., Švč. 

Širdyje.
Nottinghame — vasario 5 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Kcttcringe — vasario 5 d., 14 vai., šv. 

Eduarde.
Northamptone — vasario 5d., 18 vai., šv.

Lauryne, Craven St.
Gloucesteryje — sausio 28 d., 12 vai., šv. 

Petre.
Stroude — sausio 28 d, 17.30 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — sausio 29 d., 11.15 vai., 

židinyje.
Bradford — vasario 5 ., 12.30 vai.
Eccles — vasario 12 d., 12.15 vai.
Huddersfield — vasario 19 d., 13 vai. St.

Joseph's bažn., Somerset Rd.
Manchester — vasario 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame — VASARIO 16 D., 19 vai., 

židinyje.

— Praėjusiais metais D. Britanija iš 
JAV pirkosi ginklų už 1.9 milijardų sva
rų. Daugiausia ginklų amerikiečiai parda
vė Izraeliui, Saudo Arabijai ir Ispanijai.

— Sovietų diplomatai, vykdami 'į Stock
holmo (konferenciją, su savim pasiėmė ir 
dėžę rūkytų dešrų. Ta dėžė kažkaip nu
klydo į šalį ir muitininkai užtiko dešras. 
Švedija tokių mėsos produktų neįsileidžia, 
dėl to ir kilo triukšmas, kai muitininkai 
jas konfiskavo. Rusai pagrasino grįžti na
mo, jeigu dešros nebus atiduotos. Tik 
įsikišus švedų užsienio reikalų ministe- 
riui, muitininkai nusileido ir grąžino so
vietams dešras.

•— Lenkijos katalikų primas kand. Glem 
pas pasimatė su Solidarumo lyderiu L. 
Walensa. Keli tūkstančiai žmonių susirin
ko prie bažnyčios, kurioje meldėsi Walen
sa, ir iškėlę rankas šaukė: „Be solidaru
mo, nebus laisvės, Walensa su mumis!“

— Norvegijoj suimtas Užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas A. Treholt. Jis 
kaltinamas šnipinėjimu sovietams.

— Buvęs olimpinis čempionas, vėliau 
pasižymėjęs filmuose Tarzanu, J. Weiss- 
mulleris mirė Meksikoje. Buvo 79 metų. 
1924 ir 1928 metų olimpiadose laimėjo 5 
aukso medalius. Iš viso pastatė 54 pasau
lio rekordus plaukime.

— Italijos paskutinis karalius Umber- 
tas vadinamąją Torino drobulę, kuria, 
kaip sako tradicija, buvo susuptas Kris
taus kūnas, paliko popiežiui Jonui Pau
liui. Ši drobulė buvo laikoma Torine.

— Pr. spalio mėn. popiežius Jonas Pau
lius II paskelbė naują šventąją — kroatų 
kapuciną B. Mandicą. Jis gimė 1866 m. 
Kroatijoje, -mirė 1942 m. Italijoje.

— Praėjusiais metais Australijoje buvo 
651,6:10 bedarbių. Iš viso dirbančiųjų yra 
6,330,6000.

— D. Britanijoje nuo balandžio mėn. 
bus pakeltos 2 proc. elektros kainos. Elek 
tros kainų pakėlimas pramonei atidėtas 
metams.

— 20 rusų atvyko dalyvauti škotų 
poeto R. Burns pagerbimo vakarienėj, ku
ri buvo surengta sausio 25 ■ d. Dundee 
mieste, o po to vyko į poeto gimtinę — 
Škotijos Ayr apylinkėje.

— Pr. metais kovo mėn. Anglijoje mi
ręs Sovietų šnipas, .meno istorikas A. 
Bluntas, paliko 853,121 sv. vertės turto. 
Jis dirbo britų karalienės dvare paveiks
lų kontrolierium. Dėl senatvės išvengęs 
kalėjimo, mirė pažemintas ir gėdoj.

— Praėjusiais metais britų ligoninėse 
padaryta 1,160 inkstų persodinimo opera
cijų.

— Britų Krašto apsaugos ministras 
lankėsi Falklando salose. Šiuo metu ten 
laikomas 4.000 karių garizonas ir baigia
mas statyti naujas aerodromas. Ministras 
pareiškė, kad kol kas dar nenumatyta 
mažinti salos apsaugos pajėgų, nors ir 
santykiai su Argentina pamažu gerėja.

— Sausio 20 d. į amerikiečių ambasadą 
Rytų Berlvne įėjo šeši vokiečiai ir pasi
prašė politinio prieglobsčio.

— Čekoslovakų komunistų laikraštis 
„Rude Pravo“ pranešė, kad viena Austri
jos popieriaus gamybos įmonė chemika
lais užteršė upę, kuri teka ir per čekoslo 
va-kiją. Nuodai išnaikino daug žuvų.

— Mozambiko dešinieji partizanai pra
nešė, kad jie susitarė su Maskva paleisti 
14 sovietų geologų, kuriuos jie laikė įkai
tais nuo pr. metų rugpjūčio mėn. Iš viso 
partizanai suėmė 24 sovietų piliečius, bet 
vėliau 8 išgelbėjo Mozambiko kareiviai, 
o du mirė nelaisvėje.

— Maroko riaušėse žuvo daugiau kaip 
25 žmonės ir šimtai buvo sužeistų.

— Britų valdžia paskelbė, kad bus tei
kiama didesnė finansinė parama tiems 
imigrantams, kurie neįsikūrė šiame kraš
te, neturi darbo ir nori grįžti į savo tėvy
nes. Jokio priverstinio išsiuntimo nebus.

Iki šiol maža kas prašėsi tokios para
mos. 1971 m., kai savanoriško repatriavi- 
mo schema buvo įvesta, ja pasinaudojo 
tik vienas imigrantas, o 1982 m. — 182.

— Vienoje Binminghamo miesto, Angli
joj, įmonėje darbininkai, negavę 11 sva
rų prašomojo algos pakėlimo, metė darbą, 
kai sužinojo, kad jų vyriausiam direk
toriui pakelta alga 460 sv. savaitėje.

— Sausio 19 d. Maskvos požeminiam 
geležinkely įvyko kažkokia nelaimė. Mili
cija uždarė Kievo stotį, dūmai veržėsi pro 
išėjimus ir vėdinimo langas.

— Indija pirks Sovietų IL-76 moder
niuosius karinio transporto lėktuvus.

— Kelno universiteto Socialinių moks
lų instituto vedėjas tvirtina, kad dauguma 
vokiečių vis dar tebėra nusistatę prieš 
žydus, kurių V. Vokietijoje yra apie 
30,000.

— Hobarte pasirodė Tasmanijos tigras. 
Buvo manoma, jog ta tigrų rūsis yra iš
nykusi. Tigras yra beveik 2 metrų ilgio, 
turi panašią kengūrai uodegą ir sterblę 
jaunikliams.

— Viename Peru kaime kairieji parti
zanai viešai sušaudė 15 žmonių. Iš viso 
jau žuvo įpie 2,000 gyventojų, kai 1980 
m. maoistai pradėjo kovą prieš Peru val
džią.

Wolverhamptonas
SUSIRINKIMAS

Šių metų sausio mėn. 28 d., 19 valan
dą „NEWHAMPTON INN“ svetainėje, 
Riches St., Wolverhampton, DBLS Wol- 
verhamptono skyrius šaukia skyriaus na
rių ir prijaučiančių susirinkimą aptarti 
tolimesnei skyriaus veiklai.

Maloniai prašome visus skyriaus na
rius ir svečius susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba
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