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VILNIAUS 
KATEDRA

GERA PROGA SUGRĄŽINTI 
VILNIAUS KATEDRĄ

Tarybinė spaudos tarnyba APN ne
seniai išplatino Igorio Trojanovskio 
straipsnį apie Lietuvos Katalikų Baž
nyčios pasirengimus krikščionybės įve
dimo jubiliejui.

Straipsnyje labai teigiamai vaizduo
jami Bažnyčios ir valstybės santykiai 
Lietuvoje. Autorius remiasi Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojo kunigo Algir
do Gutausko pareiškimu, kad Bažny
čios atstovai ir valdžios organai, nors 
ir būdami skirtingų pasaulėžiūrų, vi
sus iškylančius klausimus stengiasi 
spręsti palankumo ir savitarpės pagar
bos dvasia. APN netgi tvirtina, kad 
valdžia pernai padėjo Bažnyčiai pami
nėti šventojo Kazimiero, Lietuvos 
dangiškojo globėjo, jubiliejų.

Religijų reikalų tarybos įgaliotinio 
pavaduotojas Edvardas Juozėnas, kal
bėdamasis su Vilniuje besilankančiu 
švedų dienraščio „Dagens Nyheter“ 
korespondentu, taip pat pabrėžė „nor
malius“ Bažnyčios ir valstybės santy
kius Lietuvoje. Pasak Juozėno, val
džia remia ir Lietuvos krikšto 600 me
tų jubiliejaus parengiamuosius darbus 
— padės nukalti jubiliejaus medalį.

Šitą tariamą tarybinės valdžios pa
lankumą Lietuvos Bažnyčiai nesun
ku patikrinti. Jeigu tai ne tušti žodžiai, 
valdžia jubiliejaus proga galėtų su
grąžinti Lietuvos katalikams kurią 
nors nusavintą žymesnę bažnyčią.

Užsienio lietuvių spauda artėjančios 
Lietuvos krikšto sukakties proga jau 
iškėlė mintį jubiliejiniais metais pra
vesti pasaulyje plačią akciją, kad ti
kintiesiems būtų sugrąžinta istorinė 
Vilniaus katedra.

Apie šį sumanymą rašydamas Čika
gos lietuvių dienraštis „Draugas“ pa
stebėjo: Katedra, kaip žinoma, ateis
tų valdžios atimta iš tikinčiųjų ir pa
versta paveikslų galerija. Siūloma ju
biliejaus proga parengti ir užsienio 
kalbomis išleisdinti dokumentinį leidi
nį apie Vilniaus katedros istorinę reikš 
mę Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, infor 
muoti pasaulio vyskupus apie dabarti
nį katedros likimą ir prašyti juos pra
vesti maldų akciją, kad būtų atitaisy
ta Lietuvos katalikams daroma didelė 
skriauda ir sugrąžinta jiems iš jų atim
toji sostinės katedra. Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktis primena daugiau 
panašių skriaudų. Tai — jubiliejinė, 
nebaigta statyti Prisikėlimo bazilika 
Kaune, paversta valdžios gamykla, ir 
Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdo
je, paversta filharmonija.

Jei tarybų valdžia tikrai būtų Baž
nyčiai palanki ir norėtų normalesnių 
santykių, tai artėjantis Lietuvos krikš
to jubiliejus — gera proga tai įrodyti 
skriaudų atitaisymu, sugrąžinant tikin
tiesiems Vilniaus katedrą ir kitas nu
savintas šventoves. J.Vd.

Nuo TASSo teletaipo juostos
APIE KOVAS AFGANISTANE

Rugsėjo 20 d. TASSas pranešė:
„Kaip praneša agentūra Bachtar Kabu

le, Afganistano Demokratinės Respublikos 
ginkluotosios pajėgos surengė sėkmingą 
kontrrevoliucionierių gaujų likvidavimo 
operaciją Paktijos provincijos Hosto apy
gardoje. Sunaikinta daugiau kaip 2 tūks
tančiai banditų, jų tarpe — dešimtys iš 
užsienio permestų dušmanų grupių va- 
deivių. Paimta 40 raketinių įtaisų su šaud
menų atsarga, 3500 reaktyvinių sviedi
nių, dešimtys minosvaidžių, beatošliaužių 
pabūklų, prieštankinių raketų, tūkstan
čiai minų“.

Apie sovietų nuostolius TASSas neužsi
mena.

Manoma, kad šiuo metu sovietų okupa
cinę kariuomenę Afganistane sudaro jau 
daugiau kaip 120 tūkstančių karių. Sako
ma, kad šešerių metų laikotarpyje sovie
tų kariuomenėje Afganistane pakaitomis 
jau yra tarnavę apie šeši šimtai tūkstan
čių raudonarmiečių. Jau ir pačioje Sovie
tų Sąjungoje pradedama vis atviriau kal
bėti apie pragaištingą sovietų intervenci
ją Afganistane, kur sovietų okupacija su
kėlė civilinį karą tikra ta žodžio prasme.

GREIT MATYSIM...
GORBAČIOVO UŽSIENIO POLITIKOS GAIRĖS

Dauguma Vakarų politikų linkę many- . mas lėšas panaudoti ūkinių reformų Ta
ti, kad Gorbačiovas tęs jo pirmtakų nu- Į rybų Sąjungoje vykdymui. Ta pačia pro- 
brėžtą užsienio politikos kursą, bet yra 1 ga Gorbačiovas galėtų pasiūlyti Vaka-
ženklų, rodančių, jog vėjai iš Rytų gali 
kiek pakeisti savo kryptį. Neseniai Helsin
kyje pirmą kartą ant tarptautinės politi
kos parketo pasirodęs naujasis Tarybų Są
jungos užsienio reikalų ministras Eduar
das Ševardnadzė savo biznieriška išvaiz
da ir geru dalyko žinojimu suteikė Gor
bačiovo vedami politikai pragmatiškesnį 
pobūdį. Diplomatiniuose sluoksniuose vis 
dažniau kalbama apie galimus tarybinės 
užsienio politikos pakitimus Artimųjų Ry
tų, Kinijos, ginkluotės apribojimo ir ki
tais svarbiais tarptautiniais klausimais.

Naujasis Kremliaus šeimininkas turi ne
mažai priežasčių, verčiančių jį peržiūrėti 
Tarybų Sąjungos užsienio politikos dok
trinas. Norint pakelti šalies ekonomiką, 
Tarybų Sąjungai yra labai svarbu turėti 
gerus santykius su Vakarais ir kitomis pa
saulio šalimis. Įtempimo sumažinimas Af
ganistane ir pasienio zonoje su Kinija at
palaiduotų lėšas, taip reikalingas šalies 
ūkiui. Geresni bei platesni santykiai su 
Vakarais ir Japonija atvertų duris pre
kybai ir leistų Tarybų Sąjungai gauti taip 
trokštamą naujausią techniką. Beje, kol 
dar nematyti, kad kas labai pasikeistų 
Maskvos užsienio politikoje. Prieš susitin
kant lapkričio mėnesį Ženevoje su JAV-jų 
prezidentu Reaganu, Gorbačiovas dar tu
ri nemažai progų pademonstruoti naujas 
kryptis užsienio politikoje.

Spalio mėnesį, Gorbačiovui susitinkant 
su Prancūzijos prezidentu Miterandu, Ta
rybų Sąjungos vadovas, ko gero, pasiūlys 
abipusiškai sumažinti ginkluotę, už tai pa
reikalaudamas iš Vašingtono atsisakyti 
„žvaigždžių karo“ projekto. Tokiu pasiū
lymu Gorbačiovas, panašiai kaip ir An
dropovas, savo nesėkminga kampanija 
bandęs sutrukdyti vidutinio nuotolio 
branduolinio ginklo dislokavimą Europo
je, siektų įvaryti pleištą tarp Vakarų Eu
ropos ir JAV-jų.

Pagal tarybinę dūdelę šokančios Afga
nistano vyriausybės reikalavimas nesikiš
ti į jos šalies vidaus reikalus yra priimti
nas Pakistanui, bet greitai Ženevoje 
įvyksiančių neoficialių derybų tarp Afga
nistano ir Pakistano metu Gorbačiovas 
gali pasiūlyti ir radikalesnį Afganistano 
klausimo sprendimą. Jis galbūt sutiks pa
laipsniui atitraukti iš Afganistano 115.000 
tarybinių karių, nes jis žino, kad toks 
žingsnis leistų jam karo tikslams skiria-

VISUR SUNKUMAI
KOMUNISTINIŲ ŠALIŲ KASDIENYBĖ

Ziuricho savaitraštis „Die Weltwoche“ 
rašo, kad Rytų Europos šalių ūkiuose pa
staruoju laiku pastebimas sujudimas: apie 
tai galima spręsti kad ir iš Gorbačiovo pa
stangų prikelti milžinišką Tarybų Sąjun
gos imperiją iš letargo miego ir iš nese
niai priimtos ESPT (Comicon) šalių kom
pleksinės programos mokslo ir technikos 
pažangai vystyti, šia programa siekiama 
bent kiek sumažinti Vakarų turimą pra
našumą ūkinėje ir techninėje srityje.

Be svarbių, valstybinio masto proble
mų Rytų europiečiai turi aibę ir kitų, kas
dieniškų sunkumų, kurie juos nemažiau 
jaudina. Atrodo, kad kantrūs Rumunijos 
(piliečiai, ilgą laiką ištvermingai tylėję, 
dabar nutarė prabilti apie esamus trūku
mus. Jie nedemonstruoja gatvėse (kas gi 
savo noru nori patekti į kalėjimą?), bet 
griebiasi plunksnos ir rašalo. Oficialiame 
partiniame dokumente rašom-a, kad skun
dų laiškų, adresuotų partijai ir vyriausy
bei, metinis vidurkis (apie pusantro mili
jono laiškų) šiais metais pašoko net dvi
dešimčia procentų. Tai reikštų, kad kas 
dešimtas, vyresnis negu 18-kos metų am
žiaus rumunas 1984 m. kreipėsi su nusis
kundimu j valstybinį aparatą.

Po šaltos ir tamsios praėjusios žiemos 
(taupumo sumetimais gatvės nebuvo ap
šviečiamos) rumunai dabar priversti dar 
labiau suveržti diržą. Šalies vadovas 
Čaušesku siekia pakelti metinę pramonės 
produkciją 9 proc., o taupymo socialinėms 
išlaidoms sąskaita nori sumažinti prasi
skolinimą užsieniui. Šių planų pasekmes 
jau pradėjo justi eilinis Rumunijos pilie-

rams pripažinti „neutralią“ Afganistano tojas dr Johannes Hint. Kaip praneša
vyriausybę, sprendimas, kuris butų priim
tinas Tarybų Sąjungai ir Vakarams.

Pastaruoju laiku Kremlius rodo norą ( 
pagerinti santykius ir su Kinija, šių me- 
tų liepos mėnesį Kinija ir Tarybų Sąjun
ga pasirašė penkeriems metams 14-os mi- 
lijonų dolerių prekybos sutartį. Įtempi
mo tarp Maskvos ir Pekino mažinimas pa
gerintų ir bendrą Azijos politinį klima
tą. Dabar atrodo, kad Tarybų Sąjunga ne
ketina boikotuoti 1988-ais metais Pietų
Korėjoje vyksiančias Olimpines žaidynes, 
bet yra pasiruošusi dalyvauti jose. Krem
liui būtų naudinga pagerinti santykius ir . 
su Tokiju — Japonijos gerai išvystyta 
technika ir technologija padėtų Gorbačio
vui sumoderninti šalies ūkį.

Artimuosiuose Rytuose ištikimiausia 
Tarybų Sąjungos sąjungininkė yra Sirija, 
bet Kremlius nemažiau dėmesio skiria ir 
santykių su Arabų Emirato šalimis page
rinimui. Dabartiniu metu pastebimai ge
rėja Maskvos santykiai ir su Egiptu. Ypač 
svarbu pažymėti tai, kad iš Kremliaus 
ateinantys signalai rodo, jog Gorbačiovo 
vadovaujama tarybinė vyriausybė yra 
linkusi atnaujinti diplomatinius santykius 
su Izraeliu, kas dar labiau padidintų Ta
rybų Sąjungos reikšmę šiame pasaulio ra
jone.

Kaip Gorbačiovas spręs išvardintas ir : 
kitas problemas parodys ateinantys keli 1 
mėnesiai. Suprantama, sprendžiant pa- ! 
saulinės reikšmės klausimus, Vakarai ne- 1 
gali tikėtis vienšališkų Tarybų Sąjungos 
nuolaidų — kiekviena sutartis tary Rytų 
ir Vakarų bus pasiekta tik įtemptu dery- 1 
bų ir abipusių nuolaidų keliu. Pirmą kar- ' 
tą po įsiveržimo į Afganistaną galima pa- ' 
stebėti politinio klimato atšilimo požymius ! 
tarp abiejų didvalstybių. Gorbačiovas, ti- Į 
kriaušiai, pastebi, kad jo šalies įtakos pa- ' 
šaulyje sfera yra pernelyg išplėsta ir rei
kalaujanti didelių ekonominių aukų. Jei
gu jie ir toliau tęs tą pačią ekspansijos po
litiką, beje, taip mano daugelis Vakarų 
diplomatų, tai santykiai tarp Rytų ir Va
karų pasiliks įtempti, bet jeigu Gorbačio
vas nuspręs, kad jo šaliai būtų naudin- 1 
giau sustoti esamose ribose ir ieškoti 
kompromisų su Vakarais, tai, kaip pareiš
kė D. Britanijos ministrė pirmininkė 
Thatcher, su tokiu Tarybų Sąjungos va
dovu Vakarai galėtų rasti bendrą kalbą.

V.M.

tis — gyvenamųjų namų statyba buvo su
mažinta 75 proc., o pažadėtas 15,5 proc. 
■atlyginimų padidinimas buvo vykdytas tik
perpus.

Su augančia skundų krūva augo ir val
stybinių tarnautojų, atsakinėjančių į pi
liečių skundus, rūpestis ką daryti su tais 
laiškais, nes įtikinančių ir paguodžiančių 
argumentų nebuvo taip lengva rasti. Iš 
aukštesnių instancijų jiems pagaliau bu
vo duotas įsakymas iš viso neatsakinėti į 
piliečių skundus. KP centrinio organo lai
kraštyje „Scinteia“ pasirodė trumpa žinu
tė, sakanti, kad partija nutarė pirmenybę 
tei. ti tiems laiškams, kuriuose rašoma 
apie valstybinį planą liečiančias proble
mas, eksporto pagerinimo galimybes bei 
žaliavų taupymo klausimus.

Trumpam nusikeikime į Vengriją. Taip 
nekenčiama, su Habsburgu dinastija aso
cijuojama ir jos viešpatavimą Vengrijoje 
primenanti vokiečių kalba tapo vengrų 
labiausiai žinoma ir vartojama užsienio 
kalba. 1980-tais metais įvykusio Vengri
jos gyventojų surašymo duomenimis, be
veik 400.000 vengrų pareiškė gerai moką 
vokiečių kalbą, palyginimui — privalomą 
rusų kalbą mokėjo tik apie 130.000, o an
glų — apie 115.000. Tokio vokiečių kal
bos mokėjimo priežastys yra įvairios, vie
na iš jų būtų ta, kad Vengrijos vokiečiai 
pradėjo labiau domėtis savo protėvių kal
ba, kita gi būtų ta, kad norint išvengti 
tautinės izoliacijos ir siekiant geresnių re- 

Į zultatų ūkinėje srityje, vengrai yra pri
versti mokytis užsienio kalbos. Svarbu 
pažymėti ir tai, kad vokiečių kalba vis

MIRĖ ESTŲ DISIDENTAS
Amnestijos Internacionalas pareikalavo 

iš Sov. Sąjungos ištirti ir paskelbti prie
žastis, dėl kurių pastaruoju laiku Uralo 
priverčiamųjų darbų stovyklose mirė 4 
politiniai kaliniai.

Tarp mirusių VS 389/36-1 ir kitose sto
vyklose buvo Estijos žmogaus teisių kovo-

DAILY TELEGRAPH (IX.27), 70 metu 
amžiaus estų fizikas buvo suimtas 1981 m. 
ir už „antisovietinę veiklą“ nuteistas 15 
metų darbo stovyklos.

Dr. Hint sirgo širdies liga, bet, neatsi
žvelgiant į nusiskundimus, jam nebuvo 
teikiama jokia medicinos pagalba.

NAUJAS JTO PREZIDENTAS
New Yorke prasidėjo Jungtinių Tautų

generalinės asamblėjos 40-ji sesija. Kaip 
buvo numatyta, naujuoju Jungtinių Tautų 
Organizacijos prezidentu buvo išrinktas 
67 metų ispanų diplomatas Jaime de Pi- 
nies. Naujasis pirmininkas pareiškė, kad 
„Jungtinės Tautos yra pasiekusios savo 
subrendimo“, bet to neužtenka, ypač dėl 
to, kad didžiosios galybės Jungtinių Tautų 
Organizacijoje mato tiktai įrankį apginti 
savo interesams.

TERORAS ALBANIJOJE
Tūkstančiai albanų yra nuteisti ilgus 

metus kalėti koncentracijos stovyklose 
vien dėl to, kad yra kritikavę komunistinį 
režimą, viešai išreiškę savo religinius įsi
tikinimus ir praktikavę tikėjimą, arba už 
tai, kad bandė pasitraukti į Vakarus. Tai 
pažymi žmogaus teisių gynyba besirūpi
nanti tarptautinė Amnestijos organizacija 
paskelbtame raporte apie žmogaus teisių 
padėtį Albanijoje. Jame yra atkreipiamas 
dėmesys, kad politiniai ir sąžinės belais
viai Albanijoje yra ilgiems metams įkali
nami, pažeidžiant pačius elementariausius 
teisėtumo dėsnius. Žmonės yra suiminėja
mi, remiantis nepatikrintais ir dažnai ne
pagrįstais įtarimais, teisminiai farsai 
vyksta kaltinamiesiems neleidžiant apsi
ginti, tariamos kaltės prisipažinimai yra 
dažnai išgaunami kankinimo priemonė
mis. Kalinimo sąlygos Albanijos koncen
tracijos stovyklose yra nežmoniškos, ne
silaikoma elementariausių higienos nor
mų, maistas nėra pakankamas, kaliniai 
verčiami dirbti neribotą laiką. Be politi
nių belaisvių Albanijos koncentracijos 
stovyklose yra taip pat kunigų, kurie nu
teisti kalėti vien už tai, kad turėjo šv. 
Rašto knygą arba pakrikštijo vaikus. Be
laisvių tarpe yra taip pat musulmonų 
vienuolių. Vienoje koncentracijos stovy
kloje prieš kelerius metus streiką paskel
bę belaisviai buvo sušaudyti.

dažniau vartojama per tarpvalstybinius 
Rytų Europos šalių atstovų oficialius su
sitikimus, nes privalomą rusų kalbą net 
čekai pakankamai nemoka, o ką jau be
kalbėti apie rumunus ar Rytų vokiečius!?

Gi Čekoslovakijos valdžios atstovai su
ka galvas, kaip čia privertus geriau dirb
ti dvi buvusias darbščias tautas — čekus 
ir slovakus. Tema nėra nauja. Panašiai 
kaip ir kitos soc. šalys, taip ir Čekoslova
kija jau seniai ieško būdų kovoje su tin
giniavimu darbo vietoje. Lėtai dirbdami 
čekoslovakai tarsi atsikeršija valdžiai už 
žemus atlyginimus ir blogą buitinį aptar
navimą, kuris suryja didelę laisvo laiko 
dalį. Čekoslovakijos vyriausybė, kovoda
ma prieš pasyvumą darbe, jau nebepasi- 
tenkina vien įspėjimais, raginimais ir so
cialistinio darbo šūkiais, bet imasi prie
monių individualiam kiekvieno tinginiau
jančio darbininko išaiškinimui.Tam tikslui 
kai kuriose įmonėse buvo įmontuotos pa- 

! slėptos televizijos kameros. Rezultatai bu
vo tikrai įspūdingi. Pasirodo, kad Slovaki
jos pramonės įmonėse 15 proc. darbo laiko 
prarandama dėl pasivėlinimų, rūkymo, iš- 

| gėrimo ar apsipirkimo pertraukų, o staty
bos objektuose — net 18 proc. darbo lai
ko. Vienoje Bohemijos mašinų gamykloje 
buvo nustatyta, kad per dieną čia pra- 

I randama net 40 minučių darbo laiko, er- 
ba pusketvirtos valandos per savaitę.

1 Čekoslovakijos valdžia nusprendė, jog taip 
’ ilgiaus negali tęstis ir kad nedelsiant 
j reikia imtis skubių priemonių. Vien tik 
' perpus sumažinus darbo laiko praradimą, 
Čekoslovakija gautų apie 20 milijardų 
kronų vertės papildomos produkcijos per 
metus — rašo šveicarų laikraštis „Die

1 Weltwoche“. Visgirdą

LIETUVOJE
Naujas filmas

Lietuvos kino studija pagal žinomo pro
zaiko Rimanto šavelio scenarijų sukūrė 
naują vaidybinį filmą „Mano mažytė žmo
na". Tai XX amžiaus pabaigus jaunų žmo
nių gyvenimo istorija. Režisierius Rai
mundas Banionis. Aktorė Eleonora Koriz- 
naitė už Rūtos vaidmenį šiame filme pel
nė darbininkų premiją ir buvo pripažinta 
geriausia metų aktore.
Brendam gilų purvynėlį...

„Valstiečių laikraštyje“ V. Kamaraus
kienė iš Ignalinos rajono skundžiasi:

„Valio, įkurtuvės! Maždaug tokiu šūks
niu mūsų šeima prieš pusantrų metų su
tiko žinią apie tai, kad ūkio vadovai pa
skyrė naują keturių kambarių namuką.

„Bet jau įkurtuvių išvakarėse suneri
mau — kaip reikės prie to naujo būsto 
prieiti — aplinkui balos ir duobės...“

Ir iš laikraščio redakcijos gauna šitokį 
patarimą:

„Ne pirmas atvejis. Istorijos, panašios į 
jūsiškę, kartojasi dar dažnokai, todėl ir 
sunku ką nors efektingo patarti.

„Pradžiai rekomenduojame nupirkti po
puliarią vaikišką knygutę .Dirbk ir baik1. 
Kokia nors proga įteikite ją savo ūkio ir 
KMK vadovams. Gal susigėdys? Juk gyvi 
žmonės...“
Linai

šiemet Lietuvos žemdirbiai užaugino 
neblogą linų derlių. Tačiau lietingi orai 
apsunkino ir užtęsė linarautį. Neretai li
nai ne tik drėgni, bet ir piktžolėti. Valsty
binis planas (iki rugsėjo 19 d.) buvo įvyk
dytas 27,3 proc.
„Gubojos“ darbai — į Japoniją

Į Japoniją iškeliavo Klaipėdos „Gubo
jos ‘ dailės liaudies studijos narių darbai. 
Jie bus eksponuojami TSRS uostamies
čių dailininkų mėgėjų kūrybos parodoje 

j Tokijyje.
Tokias parodas rengia Japonijos jūrei

vių profsąjungos.
Tokijyje bus eksponuojami klaipėdiečių 

1 lietuvių A. Ilginio, A. Garjono ir A. 
' Paukštaičio kūriniai.

Personalinės parodos
Kauno paveikslų galerijoje atidarytos 

tapytojos Mildos Mildažytės-Kulikaus- 
kieinės ir tekstilininkės Rūtos Luckienės 
kūrybos personalinės parodos.

Gimtinės peizažai su saulėlydžiais, vi- 
liojančia girios ramuma, putota Baltijos 
pakrante atgyja R. Luckienės kilimuose, 
mažųjų gobelenų cikluose. Jos darbai bu
vo eksponuojami Čekoslovakijoje, Rytų 
ir Vakarų Vokietijose.
Prisiminė ūkininkų streiką

„Tiesa“ rašo, kad rugsėjo 20 d. Birštone 
įvyko mokslinė konferencija, skirta 1935 
m. Lietuvos valstiečių streiko 50-sioms 
metinėms. Ją surengė Lietuvos TSR pa
minklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 
Partijos istorijos institutas ir Aukštojo ir 
specialiojo vidurinio mokslo ministerija. 
Atsakomybė už girtavimą

Tarybiniai įstatymai nustatė griežtą at
sakomybę už girtavimą.

Lietuvos TSR darbo įstatymų kodekso 
nustatyta, kad pasirodymas darbe ne
blaiviam laikomas pravaikšta. Tokiam 
darbuotojui administracija gali paskirti 
vieną iš drausminių nuobaudų arba atleis
ti iš darbo, kartu sumažindama atostogas 
nustatyta tvarka. Atleistas darbuotojas 
naujoje darbavietėje tik po šešių mėnesių 
įgyja teisę gauti visą premiją už gamy
bos rezultatus.

BALFO SUKAKTIS

Spalio 12-13 dienomis Vašingtone įvyks 
Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fon
do — BALFo — sukaktuvinis seimas, ku
riuo bus atžymėta šios organizacijos įkū
rimo 40-ies metų sukaktis. Seime bus iš
klausyti pranešimai apie BALFo veiklą 
ir svarstomi ateities uždaviniai. Į sei
mą garbės svečiais bus kviečiami įžymūs 
amerikiečiai.

NAUJAS TSRS PREMJERAS
Dėl sveikatos atsistatydinus Sov. Sąjun

gos min. tarybos pirmininkui N. Tichono- 
vui, naujuoju min. pirmininku paskirtas 
Nikolai Ry^ov. N. Tichonovas yra 80 
m. amžiaus,, N. Ryžkovas — 56 m.
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SU PAVASARIUEUROPON Hypatia Yčaitė Petkus

4.
Neturėjau su ginklais patyrimo, tik 

mačiau Lietuvoje šeimos medžioklinius 
šautuvus ir vieną-kitą revolverį. Tai ne
klauskite, ar aš išsigandau! Tačiau lyg
svaros nepraradau. Maniau bus dar blo
giau, jei parodysiu baimę ir pradėsiu bėg
ti. Nebėgau, bet labai pagreitintu žings
niu atsitolinau. Vėliau sužinojau, kad šio
je pat vietoje — parlamento rūmuose — 
visai neseniai įvyko teroristų, gal baskų, 
pasikėsinimas ir bomba sprogo. Taigi sar
gybiniai gal ir žino, ką daro. Daugiau to
kių dalykų nepatyriau ir mėginau jau iš 
tolo vengti ginkluotų sargų.

Prado muziejus atrodė visai taip pat, 
kai aš čia prieš daugelį metų buvau. 
Prie 'įėjimo sėdi dailininko Velazquez sta
tula, laikanti paletę ir teptuką. Tai tik 
vienas iš Ispanijos meno pažibų, kurių 
darbai čia taip gausūs. Tik apšvietimas 
galėtų būti geresnis. Palyginant su mūsų 
muziejais (ir Amerikoje šedevrų nema
ža), Prado yra tamsus ir gan niūrus. Lan
kiau ir Ispanijos karališkuosius rūmus, 
statytus pagal Prancūzijos Versalio pa
vyzdį. čia reikėjo stovėti eilutėje su šim
tais žmonių prie įėjimo. Galbūt dėl nuo
vargio nemokėjau įvertinti tų visų „bliz- 
galų". Pasikėlus iškilmingais marmuri
niais laiptais, matai tiek daug žvilgančio 
krištolo, paauksuotų baldų ir veidrodžių, 
spalvingų kilimų, kad tiesiog akys raibs
ta. Lubos aukštos, dažnai papuoštos fres
kų tapyba, kambariai milžiniški. Sienose 
meniški tapetai, gobelenai, o kartais šiam 
kraštui tipingos plytelės. Ir visur įžymių 
menininkų nutapyti portretai. Pasirodo, 
dabartinis karalius Juan Carlos, kurs gy
vena kitur, kartais naudoja šiais patal
pas iškilmingoms progoms. Tik prieš po
rą savaičių jis turėjo banketą valgomoje 
salėje, kur telpa 150 asmenų. Labai pro
tingai daro, mano manymu. Kodėl grožy
bėmis nepasinaudoti, ypač jei tuo galima 
pradžiuginti (ir, tikriausia, nustebinti) 
savo svečius?

Manau, kad tokiuose dideliuose rūmuo
se būtų nejauku gyventi, užtat čia dabar 

yra tiktai muziejus. Jei būtų man leista, 
pasirinkčiau kitą buveinę: tai daug mažes
ni, malonesni karalių vasaros rūmai Ar
anjuez miestelyje. Jie apsupti tų nuosta
bių parkų ir sodų. Juos kompozitorius Ro
drigo turėjo galvoje, kurdamas savo „Con- 
cierto de Aranjuez“. Čia monarchai atvy
davo pailsėti nuo miesto triukšmo ir var
ginančių 'įsipareigojimų. Laiką naudoda
vo medžioklei, muzikai, pasigėrėjimui 
gamta. Oficialių priėmimų čia irgi bū
davo ir tam tikslui yra salė su dviem ka
rališkais sostais. Taip skoninga čia ir jau
ku, kad ir tie sostai atrodo minkšti ir pa
togūs. Parkas nusėtas gražiausių statulų, 
altanų, alėjų, fontanų, ir nesinori išeiti. 
Bet negalima ten likti — kitos kelionės 
laukia.

Atvykti į Ispaniją ir nepamatyti Tole
do, tapytojo El Greco miesto, atrodo ne
dovanotina. Traukiny įsigijau bendrake
leivę — brazilietę, su kuria puikiai pralei
dau visą dieną. Nesvarbu, kad ji tik por
tugališkai mokėjo kalbėti — susipratome 
visai gerai. Greit būsiu Portugalijoje, tai 
man gera praktika (yra panašumų į is
panų kalbą, bet yra ir didelių skirtumų). 
Kelionėje sutikome dvi poras jaunuolių, 
kalbančių mums visiškai nesuprantamai. 
Viena mergina mane užkalbino labai lau
žyta anglų kalba. Pasirodo, jie iš Graiki
jos ir prašo manęs būti jų vertėju. Ne
atsisakiau (nors mano ispanų kalba abe
jotina!), ir valandą-kitą buvau visai kom
panijai „svarbi persona“. Išlipus stoty, 
iš tolo matyti pasakiški Toledo mūrai ir 
bokštai aukštai ant kalno. Visas miestas 
valdžios paskelbtas istoriniu paminklu — 
nieko griauti ar statyti ten negalima. 
Štai prisikabino prie mūsų gražiai apsi
rengęs ponas, norįs būti mūsų vadovu. 
Negalėjome nuo jo atsikratyti — vedė mus 
per tiltą, kurį statė senovės romėnai, ir 
toliau 'į kalną. Tiltas siauras, tinka tik pės
tiems. Čia Tago upė tokiam giliam slėny, 
kad kregždės skraidančios virš vandens 
atrodė visai mažytės, kaip vabzdžiai. Mū
sų „vadovas“ vis plepa, o aš galvoju ką

jam pasakyti, kai paprašys pinigų. Pasi
rodo, jo tikslas mus nuvesti į savo pažįs
tamo prekybininko suvenyrų krautuvę.

Pirmas įspūdis šiame garsiame mieste 
nemalonus. Nekitaip buvo ir katedroje, 
kuri turtinga meno vertybėmis. Ji apsėsta 
ne tik turistų iš visų kraštų, bet ir vado
vų ar niekniekių pardavėjų siūlančių sa
vo patarnavimus. Mano ūpas studijuoti 
Toledo senienas pradėjo kristi. Pamačius 
„Alcazar'ą“, visai netikėtai susidomėjau 
mūsų laikų istorija — tuo Civiliniu karu, 
kurs anksčiau man nebuvo įdomus. „Al
cazar“ (tvirtovės) pastatai labai dideli, 
pilki ir niūrus, be jokios architektūrinės 
elegancijos, čia buvo Ispanijos karalių 
buveinė nuo pat ankstyvų viduramžių iki 
kol sostinė buvo perkelta Madridan. Di
delių žmonių vardai rišasi su tomis sieno
mis, net ir EI Cid buvo šios pilies kašte
lionu. Jei sienos galėtų kalbėti, kaip sako 
poetai... Deja, čia jau sienos ne tos pa
čios, nes kone visa tvirtovė buvo sugriau
ta Civilinio karo metu. Viskas taip vyku
siai atstatyta — restauruota, kad ir ne
žinotum, kokios čia vyko baisenybės, čia 
įsitvirtinusi nacionalistų Franco pasekėjų 
kariuomenė ilgai ir atkakliai gynėsi, atsi
sakydami pasiduoti, nors padėtis buvo be
viltiška. Galų gale jų priešai — raudonie
ji susprogdino Alcazar'ą; žuvo daugybė 
ten sugužėjusių žmonių, ir kariškių, ir 
civilių. Tvirtovės vadovo generolo Mos- 
cardo heroizmas 'įamžintas ten pat, įspū
dingame muziejuje. Priešas jam siūlė su
grąžinti jo sūnų, pakliuvusį į jų nelaisvę, 
ir leido telefonu tėvui ir sūnui pasikalbė
ti. Abu iškilmingai atsisakė ir susilaukė 
žiauraus likimo.

Tvirtovės požemiuose ilgai gyveno žmo

nės, kol pritrūko maisto ir vandens. Jų 
sumanumą rodo visokie įrengimai, pvz., 
grūdams malti mašinos, motociklų moto
rais varomos. Kariškame muziejuj įdo
mūs eksponatai kalba apie praeitį, bet 
daug čia pasakoti nėra reikalo. Man įstri
go generolo Franco patyrimai Afrikoje 
(iš ten gi atvyko, anot jo, Ispanijos gel
bėti), čia vaizdžiai parodyti pulkų vėlia
vomis ir kt. Yra visa salė uniformuotų 
kariškių-manekėnų, aprengtų tipingais 
Maroko ir Sacharos dalinių rūbais. Taip 
pat yra ten ir senovinių karių — riterių 
iš Kryžiaus karų laikotarpio, ant šarvų 
nešiojančių ilgus apsiaustus. Kaip ir 
mums pažįstami Rytprūsių kryžuočiai, ant 
peties turėjo savo ordino simbolį. Tarp 
jų pamačiau ant balto apsiausto dvigubą 
raudoną kryžių — visai kaip mūsų Vyties 
kryžius, kurio praeitis ir tiksli simbolika 
dai- mums patiems nėra aiški. Rodosi juos 
nešiojo riteriai „Templarai“ — Jeruzalės 
šventovės gynėjų ordinas. Pavargusios 
nuo įspūdžių, nusileidome į pakalnę ir į 
traukinį, kurs lik vakare nuvežė Madri
dan.

Ten buvo dar neužbaigtų reikalų. Mano 
dideliam nustebimui, ten susidariau ma
lonią pažintį — lietuvių kilmės ponią Gi
gą, kuri rašo knygą apie Lietuvą ispanų 
kalba. Medžiagos turi daug, ypač lietu
viškos, bet mūsų kalbos nemoka. Galėjau 
jai pagelbėti (ir dabar iš kitos okeano 
pusės dar padedu), nes man vertimus da
ryti nesunku. Per savo naują draugę įgy- 
jau visai kitokį požiūrį į Madridą ir jo 
'įdomybes. Be jos nebūčiau gal žinojus, 
kad vad. Karališkajame parke žydi daug 
tulpių, raudonų ir geltonų — tai Ispani
jos vėliavos spalvos. Būčiau nežinojus, 
koks džiaugsmas manęs laukia tapytojo J. 
Sorolla muziejuje. Tai vienas iš didžiųjų 
pasaulio impresionistų (gyv. 1863-1923), 
laimėjęs daugybę premijų, gal nepakanka
mai žinomas už savo krašto ribų. Dėkin
ga tauta jam padovanojo namus (galima 
sakyti rūmus). Ten jis gyveno ir kūrė, 
ten saugojami jo tapybos darbai. Tarp 
kitko jis mėgo vaizduoti jūrą, pliažą, gam
tos grožį, kaip ir tapyti portretus. Ypač 
daug nutapė žmonių, pasirėdžiusių seno
viniais įvairių Ispanijos provincijų dra
bužiais. Taip ir palikau Ispaniją, galvo
dama, kokios laimingos tos tautos, kurios 
moka 'įvertinti meną ir savo menininkus. 
Vieną kartą patyrus šio krašto burtus,

STAMBI PREMIJA
3000 DOLERIŲ UZ MOKSLO 

VEIKALĄ
JAV LB Kultūros taryba 1985 me

tų Lietuvių Bendruomenės Literatū
ros premiją skirs už 1983-1984-1985 
metais išleistus lituanistinės tematikos 
humanitarinio turinio mokslo veika
lus, arba eseistinių straipsnių rinki
nius.

1. Premijos siekti gali ir nespaus
dinti veikalai, rankraščiai, nesvarbu, 
kada parašyti.

2. Premijai bus priimami ne tik lie
tuvių, bet ir anglų kalba parašyti vei
kalai.

3. Paskutinė data veikalams įteikti 
— 1985 m. gruodžio 31 d.

4. Pageidautina, kad rankraštiniai 
veikalai būtų parašyti mašinėle. Ta
čiau bus priimami ir lengvai išskaito
mi ranka rašyti veikalai.

5. Kiekvieno rankraščio pakanka 
atsiųsti po vieną nuorašą, bet kiekvie
no spausdinto veikalo siunčiama po 
penkias knygas. Jas, jei norės, pasi
liks vertinimo komisijos nariai. Visi 
rankraščiai bus grąžinami jų auto
riams.

6. Apie gautas siuntas bus praneš
ta siuntėjams. Ųž paštuose užkliuvu
sias ar dingusias siuntas Kultūros ta
ryba neatsako. Jų ieškojimu rūpinasi 
patys siuntėjai.

7. Prie kiekvieno veikalo prideda
mas lydraštis su autoriaus pavarde, 
adresu ir telefono numeriu.

8. Premijos siekti gali viso pasaulio 
lietuvių išeivijos kūrėjai.

Šios premijos siekiančius veikalus 
siųsti vertinimo komisijos pirmininko 
adresu:

Dr. Augustinas Idželis, 17916 Hi.ll- 
grove Road, Cleveland, Ohio 44119.

JAV LB Kultūros Taryba 
1985 m. rugsėjo 1 d.

jis visada liks atmintyje ir norėsis į čia 
grįžti...

♦ ♦
Tuo tarpu daugiau nerašysiu. Aš nepa- 

vargau, tik „pavargo“ mano plunksna, 
gal pavargo ir skaitytojai. Apie patyri
mus Portugalijoje, Anglijoje ir Škotijoje 
gal papasakosiu, jei kas labai norės išgirs
ti.

Vokietijoje Šiais metais minimos dvie
jų žymių kompozitorių 300 gimimo metų 
sukaktys: Johanno Sebastiano Bacho 
(1685-1750) ir Georgo Friedricho Haende- 
lio. Abu jie kilę iš Tiuringijos-Saksonijos, 
bet panašumų tarp jų labai maža. Abu li
ko per visą savo gyvenimą net nesusipa
žinę. Tuo tarpu, kai pirmasis buvo kilęs 
iš žymios muzikų šeimos, kuri 17 ir 18 a. 
davė apie 50 muzikų, G. Fr. Haendel — 
visoje savo giminėje vienintelis žymus 
muzikas. H. tėvas buvo chirurgas, ir bu
simasis muzikas iš pradžių 1702-03 m. 
Leipcigo universitete klausė teisę. Bach 
praleidžia visą savo gyvenimą Vokietijo
je, ilgiausią laiką Leipcige, skursdamas 
su didele šeima, o jo vienametis lieka 
viengungis, gerokai apkeliauja Europą, o 
nuo 1712 m. pastoviai apsigyvena Londo
ne, atsilankydamas per sekančius 47 me
tus tik 6 kartus savo tėvynėje.

Haendel buvo kuklus žmogus. Jau iš
garsėjęs atsisakė skelbti savo autobiogra
fiją, atmesdamas vienos Londono leidy
klos prašymą ką nors parašyti apie savo 
asmeninį gyvenimą. Teigiama, kad as
meniškam gyvenimui H. nerado laiko, vi
sas savo jėgas skyrė muzikai, o visą mei
lę—motinai ir seseriai.
H. pastoviai apsigyveno Londone, būda

mas 27 metų amžiaus, šiame mieste kom
pozitorius pergyveno savo gyvenimo vi
sas aukštumas ir nesėkmes, čia jis sulau
kė garbės, turto, prabangos, bet patyrė 
ir pasityčiojimų, rūpesčių, skurdo, ligų. 
Prieš atvykdamas 'į Londoną, jaunasis 
kompozitorius jau buvo pagarsėjęs. Studi
jų metais Leipcige H. dirbo vargonininko 
padėjėju. 1703-06 muzikas persikėlė į 
Hamburgą ir dirbo miesto operoje, šitame 
laikotarpyje jaunasis kompozitorius su
kūrė savo operas „Almira“, „Nero“, 
„Florindo“, „Dafne“. 1704 m. pastatoma 
jo opera „Jono kančia“.

1706-1710 m. jis gyveno daugiausia Ita
lijoje: Florencijoje, Neapolyje, Romoje, 
Venecijoje. Italijoje Haendel parašo muzi
kinius kūrinius: „La resurrezione“, „11 
trionfo del tempo“, „Acis et Galatea“, 
„Agrippina“. 1710 m. H. grįžo į Vokietiją 
ir paskiriamas Hannoveryje dirigentu.

1711 m. pradžioje Haendel atvyko pir
mą kartą į Londoną ir per dvi savaites su
kūrė savo operą „Rinaldo“, kurios prem

G. F. Haendelis ir Londonas
jera ‘įvyko tų pačių metų vasario 24 d. 
Haymarket teatre su didžiausiu pasiseki
mu. šita opera iki 1732 m. buvo 14 kar
tų pakartota. Kompozitorius operos teks
tą dedikavo karalienei Onai (1702-1714), 

■ kuri jį priėmė pasikalbėti audiencijoje ir 
pageidavo jį vėl neužilgo pamatyti Lon
done. 1711 m. vasarą, pasibaigus teatro 
sezonui Londone, H. dar grįžo vieneriems 
metams į Hannover'į, kūrė tenai karališka
jam dvarui kamerinę muziką ir mokėsi 
anglų kalbos.

Haendel buvo palyginti gabus sveti
moms kalboms. Būdamas Italijoje, jis per 
keletą mėnesių laisvai išmoko itališkai ir 
rašė šia kalba operos tekstus. H. savo 
gimtamiestyje Hallėje buvo baigęs loty
nišką mokyklą, su savo giminėmis susi
rašinėdavo daugiausia prancūziškai. H. 
žinoma greit pramoko ir anglų kalbos, 
bet dirbdamas darbą scenoje kartais dėl 
kokių nors nemalonumų įpykęs, pradėda
vo maišyti kai kurių anglų kalbos žodžių 
prasmę.

Grįžęs po metų į Londoną, Haendel su
kūrė operą „Teseo“. kuri turėjo vidutiniš
ką pasisekimą. Lordas Burlington pa
kvietė j'į gyventi savo rūmuose ir jauna
jam kompozitoriui susidarė proga susi
pažinti su Londono aukštąja visuomene, 
su poetais John Gay, Alexander Pope ir 
Dr. Arbuthnot.

1713 m. vasario 6 d. karalienės Onos 
gimtadieniui atšvęsti, scenoje buvo paro
dyta Haendelio parašyta odė, kuri kara
lienei labai patiko. Kai tų pačių metų ko
vo 31 d. buvo pasirašyta Utrechto taika, 
kuri kraštui davė daug naudos, nutarta 
šitą įvykį pagerbti valstybiniu aktu. 
Haendelį įpareigojo šiai progai sukompo
nuoti „Tedeum“, kurio pastatymas su tri
mitų, obojų, būgnų ir aštuonbalsiu choru 
garsais ‘įvyko St. Paul's katedroje liepos 
7 d. Ta proga, karalienė Ona suteikė kom
pozitoriui iki gyvenimo pabaigos 200 sva
rų sterlingų metinę pensiją.

Mirus 1714 m. karalienei Onai, jos įpė
diniu lapo Hannoverio kunigaikštis Jur
gis I-asis. Kadangi naujasis karalius buvo 
kitatautis ir kompozitorių jau pažinojo, 
tai, žinoma, abu tautiečiai ir gerai sugy
veno. Karalius Jurgis lankėsi Tedeum ir 
Rinaldo spektakliuose ir padvigubino 

kompozitoriaus metinę pensiją ir kartu jį 
įpareigojo mažosioms princesėms duoti 
muzikinį išsilavinimą. H., ypatingą mo
narcho prielankumą 'įsigijo vienos rūmų 
šventės metu, kurios staigmena buvo iš
kyla Temzėje. Tai progai kompozitorius 
buvo sukūręs taip vadinamą „vandens 
muziką“. Laivas su muzikantais plaukė 
Temzėje šalia karališkos baržos. Kara
liui muzika labai patiko ir jis prašė, kad 
ji būtų kartojama vieną kartą prieš va
karienę ir vieną kartą po vakarienės.

1717-1721 m. Haendel buvo didiko 
James Brydges tarnyboje. Čia jo darbo 
sutartis apėmė bažnytinę muziką—vargo
nus. Tame laikotarpyje H. išleidžia savo 
smulkesnius muzikinius kūrinėlius, bet 
taip pat neužmiršo ir operos. Londone 
susidarė viena grupė bajorų ir pirklių, 
kurie įkūrė akcinę bendrovę atidaryti 
itališką operą. Karalius pats asmeniškai 
dalyvavo paruošiamuosiuose darbuose ir 
leido būsimajai įstaigai vadintis „Royal 
Academy of music“. Bendrovės prezidiu
mas, kuris susidėjo iš 20 direktorių ir 2 
gubernatorių, perdavė muzikinį vadova
vimą Haendeliui ir italams Giovanni Ma
ria Bonancini ir Attilio Ariosti. Haendel 
trumpai lankėsi Vokietijoje užangažuoti 
žymius talentus. 1719-1728 m. H. tai su 
pasisekimu, tai be vadovauja Royal Aca
demy of music įstaigai, kuri stato itališ
kos operos spektaklius. Atidarant teatrą 
1720.IV.2, buvo pastatyta venecijiečio 
Giovanni Porta opera „Numitore“. Tų pa
čių metų balandžio 27 d. publika pamatė 
ir Haendelio operą „Radamisto“. Italai 
Ariosti ir Bononcini pasidarė Haendelio 
stiprūs konkurentai. 1722-23 m. Haendel 
turi didesnį pasisekimą savo itališkomis 
operomis „Floridante“ ir „Ottone“. Jos 
išgarsėjo ypač dainininkės Cuzzoni di 
Theophano pagalba. Dar žymesnė buvo H. 
opera „Giulio Cezare“, kurios įėjimo bi
lietais buvo prekiaujama kaip akcijomis. 
Su ta opera Haendel sekančių keturių me
tų laikotarpy tapo nugalėtoju. Ariosti pa
liko Londoną, o Bononcini nebegavo dau
giau jokių užsakymų. Haendelio garbei 
buvo kuriami net eilėraščiai. Teatro akci
jų bendrovė turėjo taip pat gerą pelną.

1726-28 m. jis sukūrė sekančios operas: 
„Tamerlane“, „Rodelinda“, „Scipione“, 

„Alessandro“, „Admeto“, „Ričardo pri- 
mo“, „Sirol“, „Tolomeo“.

Turėdamas tokį pasisekimą, Haendel
pradeda rūpintis pilietybe. 1725 m. jis įsi- 
gija nuosavą namą Brook Street, o 1726 
m. gavo britų pilietybę. Nuo to laiko jis 
pakeitė savo pavardę į George Frideric 
Handel.

1727 m. itališka opera Londone pradėjo 
pamažu nykti. Tai įvyko iš dalies dėl dai
nininkių Bordoni ir Cuzzoni kivirčų, o 
ypač teatro Lincoln Inn Fields konkuren
cijos. To teatro „Beggars Opera“ turėjo 
didelį pasisekimą. Itališkoji opera prara
do dalį savo lankytojų ir geriausi dai
nininkai paliko Angliją. Nežiūrint sun
kios finansinės padėties, Haendelio darbo 
vaisiai buvo aukšto lygio. H. per savo bu
vimo laikotarpį Londone pastatė 14 operų 
su 245 spektakliais. Pamažu Haendelio ta
lentas pasiekė ir kontinentą: Hamburge ir 
Braunšveige publika gėrėjosi jo operomis.

Po visų šitų nesėkmių, Haendel nenu
leido rankų ir pradėjo organizuoti antrą 
naują itališkos operos akademiją Londo
ne, kuri veikė (1729-1733) keturis metus. 
Antrasis šitas periodas prasidėjo operos 
„Lotario“ spektakliu. Per šitą periodą pa
statyti iš dalies anksčiau sukurti spekta
kliai, o taip pat kompozitoriaus nauji su
kurti kūriniai: „Poro“, „Ežio“, „Sosarme“, 
„Orlando furioso“. Opera užsidarė 1733 m. 
Pagrindinė priežastis glūdėjo tame, kad 
Londono publika jau keliolika metų pa
geidavo operų su angliškai parašytu teks
tu. Rašytojas Aaron Hill, vienas iš Haen
delio talento gerbėjų, rašė jam 1732 m. 
maždaug taip: „Aš esu įsitikinęs, kad Jūs 
esate tam pajėgus ir galėsite mus išlais
vinti iš italų kalbos varžtų. Galėsite pa
rodyti, kad anglų kalba yra pakankamai 
švelni ir joje galima sukurti operos teks
tus. Taip pat Anglijoj bus galima atrasti 
vyriškų ir moteriškų balsų, kurie atitiks 
aukščiausiems reikalavimams“.

Nors Haendel maždaug iki 1741 m. li
ko itališkos operos šalininkas, kuri sce
nos aktorius padarė dainuojančiomis ma
rionetėmis, kompozitorius pradėjo steng
tis kurti oratorijas, kurioms iki to laiko 
tebuvo skyręs mažai dėmesio. Oratorija 
tai opera be scenarijaus. Haendelio Utre
chto „Tedeum“ yra laikoma kompozito
riaus oratorijų stiliaus pirmtaku. 1732 m. 
H. sukomponavo oratoriją „Esther“, kuri 
turėjo geroką pasisekimą. Be to, dar trys 
kūriniai, sukurti specialiai karaliaus Jur
gio II-ojo (1727-1760) karūnacijai. 1733 

m. vasarą Oskfordo universitete sureng
ta „Haendelio savaitė“, kurios metu sce
noje parodyta jo oratorija „Atholia“, ku
ri 3000 klausytojų sutikta su didžiausiu 
entuziazmu. Ypatingo publikos pripažini
mo H. susilaukdavo tada, kai jis spektak
lių pertraukų metu pats atsisėsdavo prie 
vargonų kaip nenuginčijamas meistras. 
Publika greit pastebėdavo, kad tai di
džiausias virtuozas.

H. sveikata dėl didelio persidirbimo pra
dėjo šlubuoti. 1736 m. jis jau antrą kar
tą lankėsi Tumbridge Wells kurorte. 1737 
m. pavasarį paralyžius pakirto kompozi
toriaus dešiniąją kūno dalį, bet apsilanky
mas Aacheno kurorte pataisė ligonio svei
katą. Nežiūrint visų negalavimų, dirbo 
toliau. Tame laikotarpyje jų sukūrė sa
vo operas „Arminio“, „Berenice“, „Gius- 
tino“, „Faramondo“, „Serse“. Ligos metu 
H. buvo gerokai prasiskolinęs, bet dėka 
operų honoraro, o taip pat po vieno kon
certo pasisekė jam finansinius sunkumus 
išlyginti. Londoniečiai vis labiau gerbė 
Haendelį. Vauxhall Gardens, netoli Tem
zės, kur H. dažnai koncertuodavo, jo gar
bei pastatė marmurinę statulą.

1738-39 m. teatro sezoną dėl abonentų 
stokos nebuvo galima pravesti ir atrodo, 
kad Haendel galutinai išsižadėjo savo am
bicijų operos mene.

1738 m. H. sukuria savo oratorijas 
„Saul“, „Izraelis Egipte“. Ypač antrai ora
torijai būdinga, kad H. chorą padarė pa
grindine oratorijos dalimi. Operoje gi cho
ras vaidino antraeilį vaidmenį, o dai
nininkas virtuozas dominavo publiką. 
Bendrai publika šiomis oratorijomis ne
buvo labai patenkinta. 1741 m. vasarą per 
tris savaites H. sukūrė savo žymiausią 
oratoriją „Messias“, kuri padarė kompo
zitorių žymų visiems laikams. Pasakoja
ma, kad rašydamas šitą oratoriją H. užsi
darė visiškai nuo jį supančios aplinkos. 
Premjera šitos oratorijos įvyko Dubline 
ir Airijos sostinės publika buvo jam labai 
palanki. Kompozitorių tenai mandagiai 
priėmė, su dideliu susižavėjimu prašė pa
kartoti savo muzikos meną.

Londone „Messias“ oratorija buvo pa
rodyta 1743 m. kovo mėnesį. Šio spekta
klio metu atsistojo karalius Jurgis II-asis, 
o su juo ir visa publika, kai choras gie
dojo „For the Lord God Omnipotent reig- 
neth“ ir taip išklausė visą kūrinio „Didy
sis Halleliuja“ dalį. Tai buvo tikriausiai 
didžiausia diena Haendelio gyvenime. 
Maždaug tuo pačiu metu parodyta ir orą-
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAM!)

Rugpjūčio 20 d. laiške iš Nottinghamo 
buvo prieita išvados, kad lietuvių tauta 
gali užtikrinti sau ateitį tik būdama gau
si, atspari ir veržli dvasioje. Tuo pačiu 
prisiminta, kad, Pirmajam pasauliniam 
karui besibaigiant, JAV-jų vyriausybė 
planavo 6 milijonų lietuvių tautai dides
nę valstybę su Karaliaučium imtinai, bet, 
radusi tik vos daugiau dviejų milijonų, 
nuo savo plano atsisakė.

Dabar stengiuos prisiminti, ar buvo 
kieno nors, kada nors kokia nors proga 
rimtai svarstomas Lietuvos gyventojų 
skaičiaus spartesnio padidinimo klausi
mas. Ne, tikrai neprisimenu. Tokios pro
blemos nepriklausomoje Lietuvoje net ne
buvo. Lietuvių buvo daugiau dviejų mili
jonų ir pamažu, labai pamažu slinkome į 
tris; buvome, rodos, visi laimingi, paten
kinti, kad tik niekas mums netrukdytų, 
kad tik galėtumėm tvarkytis, kaip mums 
patinka. Tiesa, sutrukdė mums kiek Pil
sudskis (kaip ir Jogaila — lietuvis) su 
Želigovskiu, pagrobę Vilnių. Mes, du mi
lijonai lietuvių, tą 'įvykį, žinoma, smarkiai 
pergyvenom, bet laikui bėgant, nerasda
mi būdo, kaip Vilnių atgauti, pamažu su 
tuo skausmingu įvykiu susigyvenome, ta
pome savimi patenkinti, kad ir kiek su
drumstoje aplinkoje.

Šia proga kažkaip negaliu pamiršti vie
no mažo įvyko, nors jau buvusio prieš 60 
metų. Kaune gyveno viena lenkų, bet lie
tuviams labai lojali, šeima. Turėjo du vai
kus: duktė lankė lietuvių „Aušros“ gim
naziją, bet sūnus mokėsi lenkų gimnazijo
je. štai vieną skausmingą dieną, jis grįžo 
namo apsiašarojęs. Sumišusi motina pa
klausė: „Ko verki, kas atsitiko?“ Sūnus, 
lenkų gimnazijos mokinys, atsakė: „Te 
polacy, poganie, zabrali nasze Wilno...“ 
(Tie lenkai, pagonys, pagrobė mūsų Vil
nių).

Taigi, laikui bėgant, kaip sakiau, pri
pratome, susigyvenome ir, paviršutiniškai 
žiūrint, gana laimingai gyvenome, kol... 
ruskis atėjo.

Ruskis Lietuvą ne tik okupavo ir pa
vergė. Rodos, to turėtų ruskiui užtekti, 
net ir su dideliu kaupu. Bet ne. Krem
liaus parėdymu, ir taip jau mažas Lietu- 

torijos „Samson“ inscenizacija. Tais me
tais sukūrė H. ir savo žymųjį „Dettingo 
Tedeum“, kuriuo buvo karališkoje koply
čioje atšvęsta anglų kariuomenės pergalė 
prieš prancūzus.

1745 m. Londono publika pamatė H. 
oratorijas „Joseph“, Belsazar“, „Hera
kles“, kurių pastatymas kainavo daug lė
šų. Ryšium su sukilimo numalšinimu Ško
tijoje, kuris įvyko 1746 m. pavasarį, H. 
sukūrė oratoriją „Judas Maccabaeus“. 
Publika palankiai priėmė šitą kūrinį. 
Oratorija susižavėjo Londono žydai, ku
riems labai patiko jų liaudies herojaus iš- 
garbinimas. Haendelio populiarumo padi
dėjimą išplėtė taip pat ir jo sukomponuo
tos dainos, kurios skirtos savanoriams, 
kurie dalyvavo sukilimo numalšinime. 
Šių pasisekimų šviesoje H. 1748-49 m. H. 
nukūrė savo oratorijas „Alexander Ba
lus“, „Josua“, „Solomon“, „Susanna“.

Aacheno taikai paminėti, kuri įvyko 
1749 m. spalio mėn., H. sukomponavo fe
jerverko muziką vienam liaudies pasi
linksminimui, įvykusiam įGreen Parke. 
Daugtūkstantinės minios plojimas pripa
žino, kad H. yra žymiausias Anglijoj gy
venąs kompozitorius. Senokai jau buvo 
pasikeitusi ir kompozitoriaus materialinė 
padėtis. H. buvo turtingas vyras. Pelną, 
kurį kiekvienais metais gaudavo iš orato
rijos „Messias“, H. skirdavo našlaičiams 
vaikams.

1750 m. vasarą H. padarė savo testa
mentą. Tais pačiais metais jis paskutinį 
kartą lankėsi Vokietijoje. Paskutinė H. 
užbaigta oratorija buvo „Jephta“. Muzikas 
pradėjo apakti, 1752 m. viena akių opera
cija baigiasi nesėkmingai. Dar ir apakęs 
stengėsi toliau dirbti, perdirbo anksčiau 
jaunystėje sukurtus kūrinius, diktuoda
mas juos savo padėjėjams.

Haendel mirė 1759 m. IV.14. Palaidotas 
Westminster Abbey tarp didžiųjų anglų 
tautos vyrų.

Haendelio kūrybinis palikimas yra mil
žiniškas. Jau vien tik iš vokalinės muzi
kos kompozitorius sukūrė apie 50 operų 
ir daug kitų veikalų iš instrumentinės 
muzikos (koncertų, sonatų smuikui). 
Haendel yra muzikos istorikų laikomas 
šalia Bacho svarbiausiuoju vėlyvojo baro
ko atstovu. Leipcige 1856 m. įsisteigė 
Haendelio vardo draugija, kuri 1859- 
1894 m. bėgyje išleido jo kūrybinį pali
kimą. Jis sudaro 105 tomus.

Jonas Kokštas

vos plotas buvo dar kartą apžnaibytas, 
ypač rytuose, atrėžiant didelį teritorijos 
gabalą, priskiriant jį prie Sovietų Sąjun
gos, tuo pačiu Vilnių padarant pasienio 
miestu, vos ne vos istoriniai, bet ne geo
grafiniai tinkamu Lietuvos sostinei.

Dabar tik pažiūrėkime, kas įvyko ma
žame Lietuvos plote tik per trejetą de
šimtmečių, dar ir nepilnų — nuo 1918 iki 
1945.

Pačioj nepriklausomybės kovų pradžioj, 
diplomatiniuose laukuose mes pralaimėjo- 1 
me stambų lošimą — negalėjome gauti 
JAV-jų planuojamą dvigubai didesnę Lie
tuvą su Karaliaučiumi imtinai tik todėl, 
kad lietuvių tebuvo tik per du milijonus. 
Porai metų praslinkus, 1920 m. liepos 
mėn. sutariamos su Sovietų Sąjunga ne
priklausomos Lietuvos sienos, kiek jos 
lietė- buvusios Rusijos imperijos teritori
jas. Atrodė, kad ta sutartimi Lietuva ga
lutinai įsitvirtino savame nepriklausomy
bės plote. Deja. Vos tik trims mėnesiams 
praėjus, lenkai pagrobė Vilnių. Lietuva 
liko be sostinės. Ir 22 metams praslinkus, 
Lietuva tapo Antrojo pasaulinio karo 
mūšių lauku. Lietuvos nepriklausomybė 
dingsta kariškų gurguolių dulkėse ir pa
trankų šūvių dūmuose. Dūmams ir dul
kėms prasisklaidžius, lietuvių tauta ne
laisvėje kovoja, kenčia, laukia ir dunkso. 
Istorinė akimirka, kurioje visa tai vyko, 
dar nepasibaigė — ateities geismai, dar 
gyvi ir veržlūs, slankioja ir kinta, ieško
dami atsakymo: kas laukia, kas bus?

Vienas labai žymus mokslininkas-istori- 
kas, parašęs, jeigu neklystu, dvylika di
džiulių pasaulio istorijos knygų, neaplen
kia ir Lietuvos. Visų pasaulyje gyvenan
čių tautų apžvalgoje, jis mėgina jas su
rūšiuoti atskiromis grupėmis. Lietuvių 
tautą (latvių ir estų) jis priskiria prie su
stingusių, beveiksmių tautų grupės.

Kitas, Oksfordo universiteto profeso
rius, vienoje savo paskaitų apie Rytų Eu
ropą, apie Lietuvą pasisakė maždaug ši
taip: Lietuva, buvusi didžiausia ir įtakin
giausia valstybė Rytų Europoje, šiandien 
jau beveik sugrįžo į savo gimtąjį kraštą 
— Žemaitiją. „Amazing. Is it not?!“ (Nuo
stabu. Ar ne?!) pridūrė jis, baigdamas.

Aš irgi baigsiu šiuos apmąstymus apie 
Lietuvą. Tęsiu sekančiame laiške.

Dabar štai laukia pasaulio įvykiai.
* *

D. Britanijos vyriausybės pirmininkė 
ponia Thatcher, vos pamačiusi Michailą 
Andrejevičių Gorbačiovą ir pasikalbėjusi 
su juo vos porą minučių, tartum įsimylė
jusi mergaitė, sušuko: „štai tikras valsty
bės vyras, su kuriuo galima bus 
daryti biznį“. Gorbačiovas maloniai 
nusišypsojo. Kiek vėliau, žymaus politi
nio žurnalo „Time“ korespondentai, pa
sikalbėjime su Gorbačiovu, rado reikalą 
tarp kitko pasakyti, kad visa Europa įsi
mylėjusi į jo žmoną. Ir ta proga Gorba
čiovas nusišypsojo, tik pastebėjo: „Gal 
tokiu atveju aš geriau paliksiu ją namie, 
kai sekantį kartą vyksiu į Europą“.

Visa tai jau praėjo. Meilės medaus mė
nuo pasibaigė, skubūs biznio reikalai lipo 
ant kulnų. Pirmas, žinoma, pagal Krem
liaus dienotvarkę, labai skubus biznis bu
vo amerikiečių karininko nužudymas. An
tras, šį laišką berašant dar eigoje — 
Kremliaus šnipų gaudymas ir bėgimas iš 
suardyto lizdo Londone. Tai tik parodo, 
kad Gorbačiovas yra tikras angliškas 
džentelmenas — ponia Thatcher norėjo 
biznio, ir gavo. Gorbačiovas pažadą iš
pildė. Jo džentelmeniškumas tokios rūšies 
bizniuose yra beribis. Ponia Thatcher ga
li būti tikra, jog jų bus daugiau. Šnipai, 
nors ir kiti, kitaip apsirengę, 'į suardytus 
lizdus visuomet sugrįžta.

Trečiajam bizniui smarkiai ruošiamasi: 
lapkričio mėn. Ženevoje susitiks JAV-jų 
prezidentas su Gorbačiovu. Amerikos 
žurnalas „Time“ paskelbė ilgą pasikalbė
jimą su Gorbačiovu, skirtą busimajam 
susitikimui, štai kelios Gorbačiovo min
tys.

„Įvykių sąranga šiandien pasaulyje yra 
labai sudėtinga ir įtampa labai didelė. 
Aš gal net išdrįsčiau pasakyti — labai ar
tima sprogimui“.

Toliau, žinoma, Gorbačiovas mėgina 
įtikančiai paaiškinti, kas privedė pasaulį 
prie tokios nepaprastai pavojingos padė
ties. Aišku savaime — JAV-jų valdžios. 
Jis aiškina ilgai, bet nuobodžiai, labai ra
miai, bet verdančios tulžies įsitikinimu. 
Kremliuje, aišku, sėdi tik angelai: jie vi
sa tai mato, stebisi ir baiminasi; jie su
sirūpinę taika pasaulyje ir žmonijos ge
rove, ieško priemonių ir išeities. JAV-jos

gi visą laiką tik tyčiojasi iš visų sovietų 
pastangų, vadina jas propaganda. Toks 
JAV-jų neigiamas nusistatymas turi būti 
tuoj sustabdytas, nes jis neišvengiamai 
pradės naują politinių įvykių eismų, kuris 
bus žymiai blogesnis už dabartinį. Štai 
Gorbačiovo žodžiai: „Laikas bėga ir gal 
jau pavėluota. Traukinys gal jau pajudė
jo ir paliko stotį. Tuo atveju, mes priva
lome rasti savyje tiek jėgos ir tiek poli
tinės išminties, kad šį eismą sugebėtume 
sustabdyti. Jeigu aš neturėčiau vilties, 
kad tai man pasiseks, nesiruoščiau kelio
nėn į Ženevą“.

Toliau, po vėl ilgų išvedžiojimų, tuo 
pačiu klausimu Gorbačiovas rūstokai 
įspėja: „Turiu pagrindo manyti, kad ne 
vienas JAV-jų politikų galvoja pralenk
ti Sovietų Sąjungą, prasiskverbti pirmyn, 
kad ją kuriuo nors būdu prispausti prie 
sienos. Užtikrinu, kad tai niekad ir nie
kam nepasiseks. Sovietų Sąjunga turi ne
išsenkamų galimybių kiekvienam tokiam 
JAV-jų mėginimui, koks jis bebūtų, pasi
priešinti. Jeigu tokie siekiai paaiškėtų 
laike pasitarimų Ženevoje, tai reikštų pa
sitarimų laidojimą. Ar ir kada vėl grįž
tume prie pasitarimų stalo — niekas ne
žino“.

Pagaliau, mielas skaitytojau, štai šito
kių žodžių, matau, ir Vatikanas šypsosi, 
tikrai nesitikėjai iš pasaulyje vyriausio 
komunisto lūpų: „Dievas aukštybėse tik
rai nepagailės mums išminties rasti kelią 
geresniam abiejų didžių tautų Žemėje dar 
niam sugyvenimui, nuo kurio priklauso 
tolimesnis civilizuoto pasaulio likimas. 
Sovietų Sąjunga iš savo pusės yra pasi
ruošusi šiai atsakomybei ir šiam vaid
meniui“.

Tolimesnių komentarų nereikia. Gorba
čiovo laikysena ir siekiai yra aiškūs. Jau 
dabar aiškėja šio trečiojo Gorbačiovo biz
nio pabaiga. Ji bus bereikšmė ir bever
tė. O jeigu ir bus kas nors vertingo, tai 
pagal jau iš nusistovėjusios tradicijos, bus 
pilnai Sovietų Sąjungos išnaudota. Todėl 
šis trečiasis biznis Ženevoje pačioje užuo
mazgoje darosi kažkaip nebeįdomus, po 
Gorbačiovo „paaiškinimų“ pradėjo jis 
kažkaip blukti.

Nenoromis kyla klausimas: gal žymiai 
įdomesnis bus ketvirtas biznis, kuriam 
Gorbačiovas ir partija tikrai ruošiasi, ne
kantrauja, bet nekalba. Tas biznis, tikras 
biznis, geras biznis jau dunkso ir slankio
ja Pietų Afrikos pakrantėmis. Kremliaus 
angelų seilės jau varva... Laukiame, To- 
varišč, kada prabilsi.

Iki pasimatymo čia arba Tvankstėje.
Stasys Kuzminskas

MIRĖ UKRAINIEČIŲ POETAS
Vakarus pasiekė žinia, kad viename so

vietų koncentracijos lageryje dėl žiaurių 
kalinimo sąlygų mirė 47 metų amžiaus uk
rainietis poetas ir žymus žmogaus teisių 
gynėjas Vasilij Stuss. Jis buvo nuteistas 
penkiolika metų kalėti už dalyvavimą uk
rainiečių įsteigtame Helsinkio susitarimų 
vykdymui remti komitete. Nepaprastai 
griežtos kalinimo sąlygos lageryje galuti
nai pakirto ir taip jau nestiprią jo svei
katą.

Valerij Stuss jau yra ketvirtas žmogaus 
teisių gynėjas pastarųjų 18-kos mėnesių 
bėgyje miręs sovietų koncentracijos sto
vykloje. Amerikos valstybės departamen
to atstovas, komentuodamas ukrainiečio 
poeto žuvimą sovietiniame lageryje, dar 
kartą griežtai pasmerkė sovietų valdžios 
grubų susidorojimą su žmogaus teisių 
gynėjais.

KORIAGINO LIKIMAS
Vos keliom dienom praėjus nuo Vaka

rus pasiekusios žinios apie ukrainiečio 
žmogaus teisių gynėjo Valerij Stuss mirtį 
sovietų koncentracijos lageryje, iš Mas
kvos buvo patirta, kad kito sovietų poli
tinio belaisvio, Anatolijaus Koriagino, gy
vybei gresia pavojus. Koriaginas yra žy
mus rusas psichiatras, jau ketverius me-

ASMENIŠKOS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams siųsti 
į Lietuvą, padėtis stabilizavosi ir dabar galima siųsti daug vertingų 
ir naudingų dovanų savo artimiesiems.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas, arba priimame užsakymus 
geros rūšies prekėms už prieinamą kainą.

SUDAROME TESTAMENTUS, administruojame nuosavybes, 
išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, PER
SIUNČIAME PALIKIMUS į LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, 
NAUDINGIAUSIU IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI 
BODU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. JURAS,

11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.
Telef. 01 - 460 2592.

SPORTAS LIETUVOJE
Džiaugiasi Sov. Sąjunga, turėdama pa

saulinio masto lietuvius krepšininkus, ku
rie įvairiose žaidynėse laimi Kremliui 
aukso medalius. Po laimėtų Europos vy
rų krepšinio pirmenybių, vėl šeši lietu
viai studentų olimpiadoje Japonijoje iš
kovojo pergales Maskvai vyrų bei moterų 
krepšinyje. Be to, M. Navickaitė 400 m bė
gime ir estafetėje laimėjo pirmą vietą, o 
V. Kidykas disko metime buvo antras. Pri 
dėjus dar aukso medalius J. Pinskaus ir 
S. Kučinsko bei sidabro J. Narmonto pa
saulio irklavimo pirmenybėse Belgijoje, 
Maskvos sportinis aruodas tik kelių mėne
sių bėgyje praturtėjo 10-čia aukso ir 
dviem sidabro lietuviškais medaliais. O 
kur dar ukrainiečiai, gruzinai, armėnai ir 
kitos pavergtos tautos, kurios neša per
gales Maskvai? Kažin, ar tikriems ru
sams paliktų bent 40 proc. visų pasaulinių 
laimėjimų, nors Vakarų pasaulio spauda, 
radijas ir televizija žino tik „Russian“ ar 
„Sovvjetrusse“ tautybę.

Lietuvos sportinį gyvenimą pradėsime 
nuo futbolo. Vilniaus Žalgiris iš eilės pra
laimėjo trejas rungtynes ir su 24 taškais 
atsidūrė septintoje vietoje.

Tuo tarpu puikiai eina Klaipėdos At
lantas — trečioje lygoje yra pirmoje vie
toje.

Sov. Sąjungos „B“ rinktinėje prieš V. 
Vokietijos „ateities žvaigždes“ žaidė vil
nietis S. Jokubauskas (todėl jo nesimatė 
pirmoje rinktinėje prieš V. Vokietiją), o 
pasaulinėse jaunių futbolo pirmenybėse 
už SS-gą žaidė Bubliauskas ir Ivanauskas.

Prasidėjo moterų rankinio pirmenybės.

Skaitytoju taiSfiai
BESIARTINANČIO LIETUVOS

KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJAUS
REIKALU

Krikštą priėmė Lietuvos valstybės kū
rėjas ir jos vienintelis karalius Mindau
gas 1251 metais. Krikštą suteikė ir Min
daugui uždėjo karaliaus karūną popie
žius Inocentas IV ir pavadino jį ypatin
guoju Romos Bažnyčios sūnumi.

Taigi Lietuvos krikštas įvyko 1251 me
tais, todėl 1987 m. rengiamam Lietuvos 
krikšto jubiliejui bus ne 600 metų, bet 
735 metai.

Kaipgi atsirado tie 600 metų?
1386 metais Lenkijos karalius Jogaila 

atvyko į Vilnių ir su didelėmis iškilmė
mis pakrikštijo Lietuvą dar kartą.

Ko siekė Lenkijos karalius Jogaila,

SUSIRŪPINIMAS A. SACHAROVU
Amerikos Mokslų akademija dar kartą 

kreipėsi į Sovietų Sąjungos vyriausybę, 
prašydama išlaisvinti akademiką Sacha
rovą ir jo žmoną J. Bonner. Sovietų vy
riausybei pasiųstame laiške akademija 
atkreipia dėmesį, kad Sacharovai be jokio 
teismo proceso buvo ištremti į Gorkį ir 
jau penkerius metus ten yra visiškai izo
liuoti nuo pasaulio. Taip pat reiškiamas 
susirūpinimas Sacharovo ir jo žmonos 
sveikatos būkle, taip pat ir tuo faktu, kad 
apie Sacharovus dabar neturima jokių 
informacijų. Sacharovo ir jo žmonos iš
laisvinimas humanitariniais sumetimais, 
pažymi laiške sovietų vyriausybei Ameri
kos Mokslų Akademija, didžiai patarnau
tų amerikiečių ir sovietų santykių page
rinimui.

tus kalinamas sovietų koncentracijos la
geryje dėl to, kad buvo viešai iškėlęs so
vietų piktnaudžiavimą psichiatrijos moks
lu. Nuo 1983 metų lagerio vadovybė drau
džia belaisvio artimiesiems ir bičiuliams 
j'į lankyti. 

šiemet aukštoje lygoje iš Pabaltijo valsty
bių žaidžia tik Vilniaus Eglė (Kauno Žal
giris turėjo lygą palikti). Po aštuonių su
sitikimų vilnietės dvylikos komandų tar
pe yra šeštoj vietoj.

Surengtose tarptautinėse žaidynėse, dar 
nepriklausomybės laikais statytoje Kau
no sporto halėje, puikiai pasirodė Kauno 
Granito komanda, laimėdama pirmą vie
tą. Dalyvavo R. Berlyno Dinamo, Buda
pešto Spartakas, Leningrado Neva, Mas
kvos MAI, Leipcigo SK ir Kauno Grani
tas.

Lengvojoj atletikoj klaipėdietis B. Vi- 
luckis numetė kūjį 80,14 m. Šia pasekme 
lietuvis pasaulyje užima šeštą vietą.

Pabaigai — įdomus pranešimas vilniš
kiame „Sporte“ rugsėjo 7 d. Jis skamba 
labai kapitalistiškai. „Sportas“ rašo:

„TSRS sporto komitetas, siekdamas 
skatinti sporto organizacijas ir įrenginių 
valdybas, kad jos labiau domėtųsi pelnu 
(mano pabraukta — K.B.), gaunamu už 
parduotus bilietus į sąjungines ir tarptau
tines futbolo varžybas, neseniai nustatė 
naują gaunamų pajamų paskirstymo tvar
ką. Nustatyta, kad esant lygiam rungty
nių savo ir svetimoje aikštėje skaičiui, 30 
proc. tenka sporto aikštynui, kuriame 
vyksta rungtynės, o 70 proc. — sporto 
organizacijai, kuri išlaiko komandą“ (ma
no pab. — K.B.).

Taigi SS-gos sportininkai yra ne tik 
valstybės tarnautoj ai-profesionalai, bet 
taip pat atlyginami ir klubų.

K. Baronas

krikštydamas antrą kartą jau pakrikšty
tą Lietuvą?

Jogailos tikslas buvo tik vienas: ne pa
krikštyti Lietuvą, bet suteikti Lenkijos 
Bažnyčiai didesnių galimybių Lietuvai 
sulenkinti. Po šio Jogailos taip vadinamo 
„Lietuvos krikšto“, lenkų kunigų būriai 
užplūdo Lietuvą ir Dievo vardu ją lenki
no.

Iš šių dviejų paminėtų Lietuvos istori
jos įvykių seka: jeigu mes, lietuviai, mi
nėsime 600 metų jubiliejų, mes minėsime 
Lietuvos lenkinimą. Todėl visiems lietu
viams (ir lietuviams kunigams) turi būti 
aišku, kad 600 metų jubiliejus nepriimti
nas.

Lietuviai gali švęsti tik 735 metų Lie
tuvos krikšto jubiliejų, minint Lietuvos 
karalių Mindaugą ir popiežių Inocentą 
IV.

Stasys Kuzminskas

PLAUČIAMS
Dvi vienuolės atvažiavo mašina i 

miestą. Baigusios visus reikalus, 
grįžo prie mašinos, ir viena iš jų 
sako:

— Tu dabar vairuok mašiną, o 
aš kalbėsiu poterius.

— Ką?! — pyktelėjo antroji, — 
argi tu nepasitiki mano maldom?

Vyras labai supyko, kai jo žmona 
leido jų trylikos metų dukrelei eiti 
į mokyklos šokius su vyresniosios 
klasės mokiniu.

O kai vakarop atvyko pasiimti 
savo šokėjos beveik dviejų metrų 
aukščio bernas, tėvas net labai su
nerimo.

Ir štai lygiai dešimtą valandą va
karo dukrelė skambina telefonu:

— Tėveli, šokiai jau pasibaigė, 
bet dabar turiu problemą...

— Ką! Kas atsitiko? — pertrau
kia išsigandęs tėvas.

— Nieko neatsitiko, tik mano 
draugo mama atsirado tuoj po šo
kių ir išsivedė jį į namus. Dabar bi
jau viena namo pareiti.

škotų porelė atvyko į Londoną. 
Užėjo į restoraną pavalgyti.

Tačiau patiekalų kainos buvo to
kios aukštos, kad Džiokas užsakė 
tik du virtus kiaušinius.

— Kodėl virtus? — paklausė 
žmonelė, — tu juk namuose visad 
valgai suplaktą kiaušinienę.

— Už tokią kainą aš noriu kiauši
nius suskaičiuoti!

šv. Petras susiginčijo su vyriau
siu velniu dėl rojaus ir pragaro tvo
ros pataisymo.

— šį kartą velnių eilė taisyti 
tvorą, — aiškina šv. Petras, — jei 
to nepadarysit — trauksim teis
man!

— Gerai, traukite! — juokiasi 
velnias, — bet kur gausite advoka
tą? Jie visi pas mus!
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TFA D. Britanijoje

LIETUVIU DIENA BRADFORDE
Rugsėjo 14 d. šeštadienį, rudenėjančiai 

saulei besišypsant, didelės jėgos, mažiau
siai keturių kolonijų lietuviai iš Londono, 
Gloucesterio, Škotijos ir Nottinghatno 
atvyko 1 vai. p.p. ir urmu užėmė lietuvių 
Vyties klubą Bradforde. Tai šios Lietu
vių Dienos programos dalyviai su svečiais. 
Teko susispausti, ypač prie baro, nes po 
ilgesnės kelionės reikėjo atsigaivinti. Pro
gramos dalyviai, po vienos valandos pasi
svečiavimo klube, savo autobusais patrau
kė į Ukrainiečių salę. Tuojau pradėjo sce
noje bendro choro repeticiją, o jaunieji 
tautinių šokių šokėjai savo repeticijai pa
sirinko atvirame saulėtame ore kiemo 
aikštelę. Po poros valandų repeticijos bu
vo baigtos ir programos dalyviai ėmė 
persirengti ir galutinai ruoštis koncertui. 
Tuo tarpu erdvią salę ėmė užimti gau
sūs žiūrovai ir klausytojai.

Programa prasidėjo (be lietuviško pa
vėlavimo) punktualiai 6 vai. v.! DBLJS- 
gos pirmininkas Romas Juozelskis pasvei
kino dalyvius, priminė Tautos šventės 
prasmę, mūsų istorijos kai kuriuos mo
mentus, susijusiais su šia diena. Taip pat 
atsiminė M.K. Čiurlionio jubiliejų. Brigi
ta Bishop turinį pakartojo angliškai. Su
giedotas D. Britanijos himnas ir uždanga 
prasiskleidė.

Scenoje susėdęs dūdų orkestras! Penki 
vienos Canty šeimos nariai — atžalynas 
nuo mažesnės iki šiek tiek vyresnės mer
gaitės su blizgančiais instrumentais išpil
dė dainų ir šokių pynę: Sadutė, Suktinis, 
Pradės aušrelė aušti ir Stoviu aš pari
mus. Puikus ansamblis ir unikalus! Gar
bė tėvams!
Milda Zinkutė obojum ir Aleksas Sadula 

pianinu atliko Mano gėlės, Daina, Ralia
vimas ir Preliudas Op Nr. 3 (Nr. 1) — 
M.K. Čiurlionio. Jauniesiems muzikams 
nepagailėta plojimų.

Duetas, kvepiantį Rūtos vardą pasirin
kęs, Brigita Bishop ir Genovaitė Alekna
vičienė padainavo: Jauna naktis ir Dzūki
ja. Dainos įvertintos taip pat gausiais ap
lodismentais.

Be jokios pertraukos, programos II da
lį pradėjo iš tolimosios Australijos Ang
lijoje besilankantis dr. Antanas Stepanas, 
Australijos Liet. Jaunimo S-gos vardu 
sveikino šios šventės dalyvius. Plačiau 
pasidalijo savo patyrimais iš apsilankymų 
pasauly išsisklaidžiusiose lietuvių koloni
jose. Pasidžiaugė gautais įspūdžiais čia 
Anglijoje. Kvietė atsilankyti Australijoje 
1987 m. Pabrėžė, kad lietuvių jaunimo 
viltis nenugalima!

Uždangai vėl prasiskleidus, scenoje gra
žus vaizdas! Gilumoje išsiskleidę visos

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
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.

AUKA LITUANISTIKOS KATEDRAI
J. Gipas aukojo 50 svarų.

BALTIJOS JAUNIMO 
SAVAITGALIS

IV Baltijos jaunimo D. Britanijo
je savaitgalis rengiamas spalio 25- 
27 d. Latvių Sodyboje „Straume- 
ni“, Vid. Anglijoje.

Penktadieni, spalio 25, 19 vai. — 
dalyvių registracija ir pobūvis.

šeštadienį, spalio 26 d., 9 vai. — 
pusryčiai. Nuo 10 vai. paskaitos ir 
diskusijos iki 17.30 vai., su pertrau
ka priešpiečiams ir 17.45 vai. pie
tus. 20.00 vai. pasilinksminimas.

Sekmadienį, spalio 27 d., 9 vai. 
pusryčiai. Nuo 10.30 vai. diskusijos. 
13.00 vai. pietus.
Mokestis už visą savaitgalį (mais

tas ir nakvynė) 23 sv., vien už šeš
tadienį — 18 sv.

Norintieji užsirašyti ar gauti pa
pildomų informacijų kreipiasi į: 
Tiina Petersons, 45 Egmont Road, 
New Maldon, Surrey. Tel. 01-942 
6289.

Savaitgalį organizuoja The Bal
tic Association of Great Britain, į 
kurią įeina lietuvių, latvių ir estų 
jaunimas.

tautinių šokių grupės. Mergaitės ir ber
niukai, merginos ir jaunikaičiai, visi tau
tiškais drabužiais pasipuošę. O scenos 
priekyje vėl Rūta duetas: B. Bishop ir G. 
Aleknavičienė, bet dabar be rausvų sijo
nukų, skarelėm apsigaubusios, kaimiškai 
užtraukė, tartum patalkėje, sutartinę, 
programoje pavadintas etnografinėmis 
dainomis: Nuo purienų ir Nevesk, broleli, 
bagotos! Tai padvelkė kaimišku, gal jau 
pamirštu ar visai nepajustu vėjeliu, sukė
lusiu šypseną! Graži, buvusio kaimo im
provizacija!

Čia sujuda dabar šokėjai! Pirmoji į ug
nį ateina Gloucesterio grupė Baltija. Sma
giai šoka Kalvelį ir Subatėlę. Tai vado
vės Marytės Gelvinauskienės pastangų 
vaisius ir pasididžiavimas! Ypatingai, kai 
šokėjos, turbūt ne visos lietuvaitės, jei iš 
viso jų yra? Tai Šveicarijos pavyzdžiu, ki
tataučiai noriai perima lietuvių pareigas.

Po jų Škotijos grupė Aušra! Jų pasi
rinkti šokiai: Vėdaras, Suktinis ir Kubi
las. Bene bus tikrų škočių menas, kai šo
kėjų kojos grindų nesiekia! Matote, ką 
per trumpą laiką padarė jų vadovė K. 
Rugienienė!

O ką jau besakyti apie profesonalus — 
Londono Lietuvą, kuri savo gastrolėmis 
pasaulyje plačiai apkeliavo reprezentuo
dama lietuvių šokius! Jaunikaičiai labai 
ambicingai trenkė koja į grindis, neatsili
ko ir jų partnerės, šaunios kaip kuni
gaikštytės. Jaunimas ir dar toks, tai mū
sų visų .pasididžiavimas! Visi šokėjai, visos 
grupės, gracingai atšokę į scenos priekį, 
sveikino žiūrovus ir, gaila, atsisveikino... 
Dar ilgai juos lydėjo plojimai!

III dalies įžangoje DBLS-gos pirminin
kas Jaras Alkis angliškai ir lietuviškai sa
kė, kad tokiuose sąskrydžiuose, kaip ši
tas, mes atsigaiviname, nors kur mes be
būtume mūsų tautinė sąmonė gyva. Mes 
keletos kartų lietuviai turime išlikti ir ko
voti už Lietuvos laisvę. Mūtų tikslas su
sitikti laisvoje Lietuvoje!

Uždangai prasiskleidus, scenoje susto
jęs įspūdingas bendras choras, tai vidurio 
Anglijos, Nottinghamo Gintaras ir Škoti
jos šv. Cecilijos chorų junginys su keletą 
dainininkų iš Londono. Apie 50, gražiai, 
tautiškai pasipuošę!
Pranas Dzidolikas diriguoja pirmai dai

nai: Jaunime drąsus.
Antrą dainą, Beauštant! aušrelė, cho

ras dainuoja Vincentui O'Brien diriguo
jant.

Chorą perima Vida Gasperienė. Pirmą 
liaudies dainą, Siuntė mane motinėlė, 
atlieka pasikvietusi dar 'keturis solistus, ir 
antrą liaudies dainą — Kalvelis.

Išeivių evangelikų liuteronų kunigų ir 
Bažnyčios darbuotojų suvažiavimas 'įvyko 
rugsėjo mėn. 9-13 d. Selbitze, Kristaus | 
brolijos svečių namuose. Kristaus brolija 
yra evangelikų ordinas, kuris įsisteigė po 
Antrojo pasaulinio karo Schwarzenbache 
iš jaunų krikščionių, visą savo gyvenimą 
pasišventusių tarnauti Kristui ir padėti 
žmonijai surasti tikrąjį kelią. Dabar tam ' 
ordinui priklauso 150 sesučių ir 20 bro
liukų, kurie ne tik meldžiasi nuo ryto iki ' 
vakaro, bet aptarnauja senelių prieglau
das ir kitus socialinius įrengimus. Turi 
net savo nuosavą ūkį.

Šiam suvažiavimui ketvirtą kartą iš ei
lės vadovavo Pasaulio liuteronų sąjungos 
vokiečių tautinio komiteto įgaliotinis, Baž i 
nyčios tarėjas kunigas Edmund Ratz iš j 
Stuttgarto. Renginys pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis, kurias laikė pats ve
dėjas. Pamaldų metu dekanas ir Bažny
čios tarėjas kunigas dr. Ernst Eberhard iš 
Stuttgarto labai jautriai ir iškilmingai pa
gerbė per paskutinį pusmetį mirusius ku
nigus ir savo ilgametę sekretorę. 1985 m. 
sausio mėn. 31 d. mirė Lietuvių evangeli
kų liuteronų Bažnyčios senjoras kunigas 
Jazeps Urdzė, birželio mėn. 25 d. — klai
pėdiškis kunigas Mikas Klumbys, liepos 
mėn. 14 d. — latvių kunigas Paulis Urdzė 
(Jazepo brolis), rugpjūčio mėn. 20 d. — 
latvių kunigas August Kelle, rugpjūčio 
mėn. mirė latvių arkivyskupas Dr. Janis 
Matulis, Rygoje, ir sekretorė Johanna 
Brutschy.

Šiemet, kaip ir pastaraisiais metais, di
džiausia grupė buvo latvių ir estų: jų bu
vo po 12, lietuvių 10, vengrų 4 ir 4 vado- 

j vai vokiečiai, iš viso 42 žmonės.
Lietuvių grupę šį kartą sudarė garbės 

senjoras kunigas A. Gelžinius iš Braun- 
schweigo, Urtė Bendikaitė irgi ičš Braun- 
schweigo, kunigas Martynas Klumbys iš 
Bensheimo/Bergstr., kunigas Fr. Skėrys 
iš Mannheimo, Elena Baliulienė iš Ham
burgo, Dr. A.H. Koenig-Kenigis iš Goet- 
tdngeno, Martynas Mileris iš Backnango,

Čia paima garsiakalbį Algis Šveikaus
kas ir, kaip patyręs žodžio menininkas, 
jausmingai padeklamuoja ilgesnį — 1945 
metai, ir kitą trumpesnį eilėraščius.

Ir vėl pasikeisdami diriguoja bendram 
chorui P. Dzidolikos, V. Gasperienė ir . V. 
O'Brien. Išpildo: į naują žygį, Malda už 
Tėvynę.

Būtina pasidžiaugti šauniais jaunųjų 
šokėjų šokiais, žodžio menu, bet dainai, 
vis dėlto turbūt tenka kulminacinė vie
ta! Todėl po kiekvienos dainos nepagailė
ta pasitenkinimo, džiaugsmo ir padėkos 
plojimų.

Gražios akimirkos greit prabėga. Ir 
štai šios Lietuvių Dienos — Tautos šven
tės didžiojo sąskrydžio rengėjų vardu, Vy
ties klubo pirmininkai Roma Vaičekaus
kaitė ir Vytas Gurevičius įteikia gėlių. 
Vidai Gasperienei (čia jai dar palinkėta 
ilgiausių metų vedybinio gyvenimo 25 me
tų jubiliejaus proga), Pranui Dzidolikui, 
Vincentui O'Brien, M. Gelvinauskienei, 
K. Rugienienei, pianistei, akompanuoto j ai 
Nijolei Vainoriūtei, „Lietuva“ vadovams 
C. Ludwig, S. Dobbs, Mildai Zinkutei, 
Aleksui Sadulai, Brigitai Bishop, Geno
vaitei Aleknavičienei, šokiams grojusiems 
akordeonistams M. Pautieniui ir J. Kukš- 
tui, A. Šveikauskui, Romui Juozelskiui, 
dr. Antanui Stepanui. Gėlės ir lietuviš
kas ačiū 'UŽ ilgą ir nelengvą darbą šią 
Dieną organizuojant Bradforde — DBLS- 
gos pirmininkui Jarui Alkiui!

Koncertas baigtas mūsų Tautos himnu.
Po trumpos pertraukos, nuotaikingi 

bendri šokiai tęsėsi iki vidurnakčio.
Reikia paminėti jaunimo suorganizuo

tą spaudos parodėlę ir jų pravestą loteri
ją. Jaunimas nori veikti ir veikia, bet 
jiems reikalinga ne tik moralinė, bet ir 
materialinė parama.

Sėkmingai platinta Vyties klubo išleis
ta plokštelė Violeta II, tai I. Gerdžiūnie- 
nės pastangos.

Lietuvių Diena Bradforde jau praeity
je. Pavyko ar buvo ir trūkumų? Reikia 
įvertinti rengėjų ir programos dalyvių pa
sišventimą. Yra kliūčių: tolimos distanci
jos neleidžia padaryti bendrų repeticijų, 
bet nežiūrint 'į tai, vis dėlto tokios Dienos 
laukiamos. Tikėkime ir ateity bus rengia
mos. Tik svarbu ne vien kokybė, bet ir 
kiekybė! Tai yra būtinas žiūrovų ir klau
sytojų didesnis skaičius, kurie savo daly
vavimu paremia tokius renginius. Nega
lima visą naštą sukrauti ant programos 
dalyvių ar DBLS-gos pečių!

Ačiū visiems ir entuziazmo ateičiai!
A. Bučys

1985 m. SELBITZE, BAVARIJOJE 
M. Dikšaitienė, P. Gaueris ir J. Rupkalvis 
— ■ visi iš Salzgitter-Lebenstedto.

Suvažiavimą atidarė Bažnyčios tarėjas 
kunigas E. Ratz, nuoširdžiai pasveikinda
mas susirinkusius. Kiekvienas dalyvis 
trumpai prisistatė ir pasakė, ką veikė per 
pastaruosius metus. Kunigas Fr. Skėrys 
perdavė visiems nuoširdžiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus vyskupo Jo
no Kalvano iš Tauragės ir kunigo Jono 
Juozupaičio iš Čikagos, kurie nuo š.m. 
rugpjūčio mėn. 24 ligi 31 d. dalyvavo kaip 
patarėjai Pasaulio liuteronų sąjungos vyk- 
namojo komiteto posėdžiuose Ženevoje, ir 
Vasario 16 gimnazijos direktoriaus A. 
tmito. Raštu sveikino senjoras-vyskupas 
Ansas Trakis iš Čikagos.
isjasdien vyko rytines pamaldėlės, kurias 

pakaitom laikė išeivių kunigai. Vieną rytą 
dalyvavome Kristaus brolijos pamaldose, 
padariusiose mums labai didelį 'įspūdį.

Po pusryčių kasdien vyko Biblijos stu
dijos.

Po Biblijos studijų kasdien vyko pa
skaitos.

Vieną popietį įvyko kunigų Bažnyčios 
darbuotojų konventas t.y. susirinkimas, 
kurį pravedė konvento pirmininkas props- 
tas J. Poeld (estas) iš Bielefeldo. Jis iš
rinktas dar vieneriems metams pirminin
kauti.

nai gyventi. Ir tai nesigėdina vadinti dar
bininkų ir ūkininkų rojumi.

Nuo Saalės upės ėjome pėsti per Praga
ro slėnį apie 3,5 km pagal Selbitz upę li
gi sekančio kaimo. Kaimo centre yra iš
drožinėtas iš medžio velnias. Tenai jau 
laukė mus kava ir pyragai. Pasistiprinu
sius iškylautojus autobusas parvežė į 
Kristaus brolijos namus. Visi dėkojo ku
nigui E. Ratz už malonią išvyką, nors jos 
metu teko patirti baisių įspūdžių prie gė
dos sienos, bet ir pasigėrėti gražiais Ober- 
franken apylinkės vaizdais.

Paskutinę dieną po vakarienės susirin
kome salėje pasivaišinti pyragaičiais ir 
gaivinančiais gėrimais, čia atskiros tauty
bės dainavo savo liaudies dainas. Visi 
kartu sudainavome ir keletą vokiškų 
liaudies dainų. Galėjo čia pasirodyti ir 
solistai. Nepajutome, kai priartėjo 22.00 
vai. — laikas skirstytis į savo kambarius 
ilsėtis.

Penkiadi-onio rytą atsisveikinimo pa
maldas su šventa Vakariene laikė kunigai 
vyr. Bažnyčios tarėjas dr. Klapper ir 
propstas Poeld.

Kitais metais toks suvažiavimas numa
tytas Bielefelde, Evangelikų Misijos įstai
goje Bethel svečių name.

Kun. Fr. Skėrys

Lietuviai
pasaulyje

Vienų lietuvių evangelikų liuteronų pa
sitarime dalyvavo Vokietijos Evangelikų 
Bažnyčios atstovas p. Liedtke iš Hanno- 
verio. Nutarėme visus iškilusius nesusi
pratimus užkasti ir vieningai bei broliš
kai dirbti kartu.

Vieną vakarą išeivių Bažnyčių atsto
vai ir kunigai darė pranešimus apie jų 
per paskutinius metus nuveiktus darbus. 
Kunigas Martynas Klumbys, mirus mūsų 
senjorui kunigui Jazepui Urdzei, prane
šė apie savo darbus Nordrhein-Westfali- 
joje, šiaurės Vokietijoje ir Annaberge. 
Garbės senjoras kunigas A. Gelžinius pa
informavo apie savo parapiją Salzgitter- 
Lebenstedte. Kunigas Fr. Skėrys padarė 
trumpą pranešimą apie dabartinę Vasario 
16 gimnazijos būklę, jos laimėjimus ir rū
pesčius bei mokinių skaičių po vasaros 
atostogų. Gimnazija sulaukė naujo „pa
vasario“. Šiuo metu gimnazijoje yra 94 
mokiniai: 27 evangelikai, vienas izraelitas 
ir 66 katalikai.

Kunigas Ferenczy pranešė, kad po va
saros atostogų vengrų gimnazijoje yra 270 
mokinių: 220 katalikų ir 50 evangelikų.

Latvių gimnazijos evangelikų tikybos 
dėstytojas kunigas Ozolinš pastebėjo, kad 
tenai Munster/Westfalijoje yra šiuo metu 
60 mokinių: 58 evangelikai ir 2 katalikai.

Vieną vakarą Bavarijos evangelikų liu
teronų Bažnyčios dekanas Erwin Haberer 
iš Coburgo darė pranešimą apie Bavarų 
evangelikų liuteronų Bažnyčią, jos laimė- 

| jimus ir rūpesčius po Antrojo pasaulinio 
karo ir dabar. Bavarijoje yra 10 milijonų 
gyventojų iš jų 2,5 milijonų evangelikų.

Vieną popietį, labai gražiam orui esant, 
keliavome autobusu po Oberfranken kai
mus ir miestelius. Privažiavome Saalės 
upę ir apie tris kilometrus stebėjome gė
dos sieną. Baisu, kad dar dvidešimto am
žiaus pabaigoje yra tokia nelemta siena, 
kuri skiria Rytus nuo Vakarų. Prie pat 
upės yra trijų metrų aukščio mūras su 

■ spygliuota viela, viršus irgi „papuoštas“ 
įelektrinta spygliuota viela. Iš DDR kace- 
to jau niekas nebeįstengia per tas dvi už
tvaras į Vakarus prasiveržti. Baisu žiū
rėti. Gaila tų DDR gyventojų, kurie to-
kiomis nežmoniškomis sąlygomis turi te-

PAMALDOS
Bradforde — spalio 6 d., 12.30 vai.
Eccles — spalio 13 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — spalio 22 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — spalio 27 d., 12.30 v.
Nottinghame — spalio 6 d., 11.15 vai., 

židinyje.
I Nottinghame — spalio 13 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Birininghame — spalio 19 d., šeštadienį,
17 vai., Šv. Onoje, Bradforde St.

Nottinghame — spalio 20 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — spalio 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

ROŽINIS
Rožinis — spalio 5 d., 5 vai. p.p. prie

! Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
’ Chapel Ash, Wolverhampton.

Vieta pasiekiama iš miesto centro au- 
’ tobusais Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye 
Infirmary.

Rožinis bus už atsivertimą Rusijos pa
gal Fatimos šv. Panelės pageidavimą. Pra- 
šema visus jungtis su mumis bendroje 
maldoje.

N. Narbutienė

LINAS DAMBRAVA
Radijo programa „Margutis“ Chicagoje 

rengia originalius koncertus, kurių progra
mas atlieka lietuvių visuomenei mažai ži
nomi menininkai. Spalio 6 d. tokio kon
certo programą atliks gitaristas Linas 
Dambrava, koncertavęs Venesueloje, bet 
dar mažai girdėtas kitur.

„Margučiui“ vadovauja P. Petrutis.

DAILININKIŲ PARODA
Lietuvių moterų dailininkių parodą su

rengė „'Northern Indiana“ meno sąjunga, 
JAV. Dalyvauja dailininkės: M. Ambrozai- 
tisir.ė, V. Batakienė, M.B. Stankūnienė, A. 
Sutkuvienė. Paroda atidaryta rugpjūčio 
25 d. ir veiks iki rugsėjo 30 d.

KUN. J. PETROŠIUS
Kun. Jonas Petrošius, Prancūzijos lie

tuvių kapelionas, pabuvojęs kelias savai
tes Amerikoje, dalyvavęs Kunigų Vieny
bės susirinkime, aplankęs savo gimines ir 
draugus, grįžo į Paryžių.

A. KEZIO PARODA
Algimanto Kezio fotografijų paroda bu

vo atidaryta rugsėjo 1 d. Chicagos miesto 
centre. Parodoje išstatytos dalis fotogra
fijų, kurios įtrauktos į A. Kezio naujai 
išleistą knygą „Lithuania through the 
Wall (Loyola University Press, 1985).

Naujoji A. Kezio knyga vaizduoja jo 
dešimties dienų kelionę į Lietuvą pirmą 
kartą po 40 metų svetur.

INŽ. A. VENSKAUS PAREIGOS
Inž. Adolfas Venskus paskirtas atsto

vauti Vidurio Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungą Europos Parlamento 
Krikščionių Demokratų (PPE) Tarptau
tinės Politikos Komisijoje ir Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjungoj (UE- 
DC).

Nottinghamas
LANKĖSI CHICAGOJE

Nottinghamietės Domeikaitės šią vasa
rą svečiavosi Chicagoje pas čia gyvenan
čią motiną. Ta proga lankėsi „Drauge“, 
įsigyjamos lietuviškų leidinių. Rugpjūčio 
29 d. jos su motina grįžo į Nottinghaimą.

PADĖKA
Doreen ir Adomui Lapinskams, laikinai 

ėjusiems Sodybos vedėjų pareigas, už ge
rai atliktą darbą nuoširdžiai dėkojame.

Nuo rugpjūčio 2 d. Sodybos vedėjos pa
reigas eina V. Jurienė, o nuo spalio 28 d. 
Sodybą perima naujieji vedėjai L. ir P. 
Podvoiskiai.

LNB Valdyba

VASAROS LAIKO PABAIGA EUROPOJE
Praeitos savaitės mūsų žinutėje apie 

Vasaros laiko pabaigą D. Britanijoje įsi
brovė nemaloni klaida.

Turėjo būti pasakyta, kad rugsėjo 28 d. 
Vasaros laikas pasibaigė įtik Europos kon
tinento kraštuose. D. Britanijoje laikro
džiai bus atsukti vieną valandą atgal vie
nu mėnesiu vėliau, t.y. naktį iš spalio 26 į 
27 dieną.

Suklaidintus nuoširdžiai atsiprašome.
Redakcija
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