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Lapkričio 23-ji
Lietuvių tauta turi senas ir gilias tra

dicijas. Praeityje jos išsaugojo mūsų tau
tos gyvybę. Iš tautos garbingos praeities 
pasisemta stiprybė, įkvėpė jėgų atkurti 
savo laisvą ir nepriklausomą valstybę.

Deja, naujas viesulas vėl smogė Euro
pą, smogė ir į mūsų namus. Okupantas pa
vergė mūsų tėvynę ir pikti vėjai išblaškė 
mūsų tautą po bekraštį pasaulį. Lietuvių 
tauta kenčia žiaurią priespaudą, rusini
mą ir slopinimą viso to, kas primena lie
tuvių tautos istoriją, ar byloja apie jos 
laisvą gyvenimą.

Tėvynė pavergta ir tauta persekiojama, 
mūsų laisvėje 'gyvenančių, šventa pareiga, 
su savim atsineštas tautos tradicijas, tęs
ti ir saugoti.

•Pabandykime toje dvasioje ir vėl prisi
minti Lapkričio 23-ją. tą dieną, kada prieš 
virš šešiasdešimt metų, buvo paskelbtas 
Lietuvos kariuomenės organizavimas. Ka
riuomenės, kuri užtikrino tautai laisvą gy 
venimą.

Kariuomenės Šventė mūsų tautoje buvo 
populiari ii' su dėkingumu minima. Todėl 
ir mums, tęsiant tautos tradicijas, ji yra 
svarbi ir minėtina, kur tik vra galimybė 
paminėti.

Neįsileidžiant į Lietuvos kariuomenės 
kūrimosi ir jos veiklos istoriją, vis dėlto 
negalima, bent prabėgomis, neapžvelgti į 
kariuomenės nueitąjį kelią, jos . uždavi
nius ir reikšmę lietuvių tautai.

Niekas, reikia tikėti, neužginčys, kad Va 
sario 16 d. akte paskelbtų idealų ir siekių 
(įgyvendinimas, priklausė tik nuo kovoto
jų pasiaukojimo ir kraujo aukos. Turint 
omenyje, kad mūsų kraštas okupantų bu
vo iščiulptas iki aukščiausio laipsnio, mū
sų jaunutei kariuomenei kūrimosi dienos 
buvo nepaprastai sunkios. Trūko netik pa
talpų, aprangos ir maisto, bet ir ryšių prie 
monių bei ginklų. Nežiūrint to, ji stojo į 
žūtbūtinę kovą, su iš visų pusių puolančio 
mis bolševikų, lenkų ir bermontininkų or
domis. Ir tie pilkieji tautas didvyriai, be 
tinkamo paruošimo ir menkai ginkluoti, 
bet stiprūs dvasia, savo krūtinėmis užtven 
kė priešams kelią. Apgynė kraštą, ir budė
dami laisvės sargyboje, sudarė sąlygas lie 
tuvių tautai kurti laisvą ir laimingesnį ry 
tojų. Tik mūsų kovotojų kraujo auka įga
lino mūsų jaunutę valstybę įsijungti lygia
teisiu nariu laisvųjų valstybių šeimoje.

Ne mažesnę reikšmę mūsų kariuomenė 
turėjo ir tautinio auklėjimo darbe. Suda
ryta privalomos karinės prievolės pagrin
du, per savo eiles praleido mūsų tautos 
jauniausios kartos didžiumą, padarydama 
jaunus vyrus drausmingais, susipratusiais 
ir tėvynę mylinčiais piliečiais.

Laikas nuo laiko pasigirsta pasisakymų, 
kad Lietuva išleido didžiules sumas kariuo 
menės išlaikymui ir ginklavimui, bet nei 
šūvio nebuvo paleista Tėvynės laisvės gin
ti. Tai skaudus ir neužtarnautas mūsų ka
riuomenei užmetimas. Arčiau pažįstantis 
mūsų kariuomenės drausmingumą ir dva
sią, niekad nesuabejos, kad įsakymą da
vus, mūsų kariai būtų tesėję duotą prie
saiką. Kas kaltas, ar nekaltas dėl to, ne 
mums ir ne dabar spręsti. Tai atliks is
torija ir laisvos lietuvių tautos ateinančios 
kartos. Tas sprendimas tikriausiai nemes 
šešėlį mūsų kariuomenei. Tą tvirtina fak
tas, kad 1941 m. sukilimo ir ilgamečių par 
tizanų kovų vadovaujančius kovos bran
duolius sudarė įvairių laipsnių buvę akty
vios tarnybos ir atsargos kariai. Ta kovos 
dvasia, dar ir šiandien gyva krašte ir ska
tina lietuvių tautą nepalūžti nešant sunkią 
priespaudą ir ištverti iki laisvės pavasa
rio.

Mūsų kariuomenės ant tėvynės aukuro, 
sudėjo didžiules kraujo aukas, žuvusieji 
tautos sūnūs aukojosi ir mirė ne dėl tulš- 
čics garbės, ar asmeniškos naudos. Kieno 
krūtinėje nedega laisvės troškimas ir gi
li tėvynės meilė, tas neišdrįso ir neišdrįs 
pažvelgti tiesiai mirčiai į akis.

Karys — laisvės kovotojas, užmiršęs sa
ve, mirė kad mes laisvi gyventumėm. Ir 
kad jų auka nebūtų veltui, paliko mums 
vykdyti, savo krauju rašytą testamentą 
— Redde quod debes. Atiduok ką privalai, 
kad lietuvių tauta laisvai gyventų. Tai tes
tamento žodžiai, įrašyti ant žuvusioms už 
Lietuvos laisvę paminklo. Tai žodžiai, turį 
gilią prasmę, lietuvių tautos įsisavinti ir 
buvo, yra ir paliks mūsų tautos kelrodžiu.

Kovotojų dvasios skatinama ir laisvę pa 
milusi tauta, sukilimuose, partizaninėse 
kovose ir įvairiuose pasipriešinimuose oku 
panto užmačioms, ant laisvės aukuro yra 
sudėjusi milžiniškas aukas. Kas pajėgs su 
skaičiuoti visus mirtį radusius kautynių 
lauke, kalėjimuose ir vergų stovyklose. 
Kas suskaitys ir surinks tremtnių kaulus 
išbarstytus šaltuose Sibiro plotuose?. Ir 
nežiūrint to, lietuvių tauta nepalūžo. Nors 
laisvės kovotojai kenčia kalėjimuose, ver
gų stovyklose ir ištrėmime, o jų šeimos 
•nedateklių ir skurdą, bet gili tėvynės mei-1

N4UJA ERA KREMLIUJE
J. ANDROPOVAS — KREMLIAUS 

VALDOVU
Lapkričio 12 d. Sov. Sąjungos kom. par

tijos centro komitetas vienbalsiai iišrinko- 
Juiijų Andropovą, ligi šių metų pavasario 
buvusį Valstybės saugumo komiteto (KG 
B) pirmininką, partijos generaliniu sekre
torium, vieton mirusio L. Brežnevo.

68 m. amžiaus Julijus Andropovas nuo 
1940 m. buvo komjaunimo organizatorius. 
Stalino laikais jis buvo perkeltas į Mask
vą, o Vengrijos revoliucijos metu 1956 m. 
buvo Sovietų ambasadorium Budapešte. 
Jis klastingu būdu sužlugdė vengrų pastan 
gas išsilaisvinti ir prisidėjo prie sukilėlių 
išžudymo. Tokiu būdu pasižymėjęs Veng
rijoje, jis nuo 1967 m. buvo paskirtas 
KGB viršininku. Per 15 metų laikotarpį 
J. Andropovas išsiuntė į darbo stovyklas 
šimtus disidentų, jų tarpe daug lietuvių 
kovotojų dėl žmogaus teisių.

L. BREŽNEVAS PALAIDOTAS
Lapkričio 15 d. Raudonoje aikštėje, 

.prie Kremliaus sienos buvo palaidotas 
Sov. Sąjungos prez. Leonidas Brežnevas. 
Jo kapas — greta Stalino, mirusio prieis 
30 metų.

Jurijus Andropovas, naujas gen. sekre
torius, ir marš. D. Ustinovas pasakė atsi
sveikinimo kalbas. Laidotuvės buvo rodo
mos televizijoje.

ANDROPOVAS KALBASI SU 
DRAUGAIS IR PRIEŠAIS

L. Brežnevą palaidojus, Jurij Andropo
vas turėjo ilgesnius pasikalbėjimus su at
vykusiais į laidotuves svetimų valstybių 
delegatais. Pažymėtinas pasikalbėjimas su 
JAV vice-prezidentu Bushu, užtrukęs 30 
minučių, su Kinijos užs. reik, ministru 
Huang Hua, su Afganistano prez. Karme- 
lu ir su Pakistano prez. gen. Zia. Oficialiai 
pranešta, kad pasikalbėjimas su gen. Z'ia 
lietė padėtį Afganistane.

LAUKIAMI PASIKEITIMAI 
KREMLIUJE

Londono dienraščio „Guardian“ Mask
vos korespondentas raišo apie laukiamus 
pasikeitimus Kremliaus Vadovybėje, J. 
Andrepovui tapus partijos gen. sekretoriu
mi.

Pasikeitimai turės įvykti šiomis dieno
mis, nes netrukus posėdžiaus Sov. Sąjun
gos kom. partijos centro komitetas, o po 
to Aukščiausioji taryba. Šia proga turės 
būti išrinktas naujas „prezidentas“, ku
ris Sov. Sąjungoje vadinamas Aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmininku. Į Par 
tijos politinlį biurą taip pat turės būti iš
rinkti kei nauji nariai, nes keli yra mirę 
ar arti mirties: L. Brežnevas, Arvid Pel'še 
ir Andrei Kirilenko.

J. Andropovui susidaro proga parinkti 
naujus ir jaunesnius žmones į auk'ščiausiį 
Kremliaus organą.

DAUG ŽUVUSIŲ AFGANISTANO 
TUNELYJE

Vakarų diplomatinių sluoksnių žinio
mis, sovietų kareiviai apvogė afganų la
vonus, kurie buvo rasti po katastropos Sa- 
lango tunelyje apie 120 km. nuo Kabulo, 

žuvusiųjų giminės pasakojo, kad sun- 
kvežiais atvežti į Kabulą lavonai buvo su
šaudyti kulkomis. Iš jų buvo išvogti pini
gai, brangenybės, rūbai ir kiti asmeniški 
daiktai.

Pagal paskutinias informacijas tunely
je žuvo tarp 300-400 rusų ir tarp 500-800 
afganų.

TERORISTŲ BOMBA VAK. 
VOKIETIJOJE

Sprogmenų specialistai išėmė detonato
rių iš bombos, kurią teroristai buvo pa
dėję 25-ių aukštų namo garaže, Eschborn 
mieste, Vak. Vokietijoje. Tame name daug 
butų užima JAV kariai.

lė ir laisvės troškimas gimdo didvyrius.
Minėdami kariuomenės šventę, nukreip

kime savo žvilgsnį į rytus, ten kur mūsų 
namai — mūsų Lietuva. Ten mūsų ir mū
sų prabočių šventovės. Ten Lietuvos ža
liuojantieji laukai, miškai ir beržynėliai. 
Ten gražūs upių šlaitai ir žavinčios jų pa
krantės. Ten mūsų žemė gimtoji, lietuvio 
pamilta, amžiais ginta ir krauju apšlaks
tyta. Ten neša vergijos jungą mūsų kovo
janti tauta, Kovoja ir savo akis kreipia į 
mus, laisvėje gyvenančius.

Minėdami kariuomenės šventę, argi ga
lime pamiršti, kad ateis valanda; kai turė
sime parodyti, kad nepaskendome sveti
moj jūroj, kad neužsimerkėme ir neapkur- 
torne jų šaukiami, bet ėjome į ją — su pa
galbos ištiesta ranka.

šia proga, lenkdami galvas visiems žu- 
vusiems mūsų tautos didvyriams, prisi
minkime, kad geresnio paminklo didvy
riams nebus, kaip vykdymas jų idealo.

BRANGUS IŠLAISVINIMAS
Falklando salų išlaisvinimui D. Britani- 
ligšiol išleido 700 milijonų svarų ster

lingų, bet priskaičius tolesnes išlaidas iki 
1986 m. salų išlaikymui ir ginkluotės at- 
tatymui susidarys galutinos išlaidos apie 
2,500 milijonų sterlingų.

Pagal „the Times“ gynybos korespon
dento apskaičiavimus, tai sumai sudaryti 
kiekvienas D. Britanijos gyventojas, įskai
tant vaikus, turės sumokėti po 45 svarus. 
Turint omenyje, kad Falklando salose bu
vo tik 1,800 gyventojų, kiekvieno gyven
tojo išlaisvinimas kainuos po 
milijono svarų.

— Londono Maratono bėgimas įvyks 
balandžio 17 d. Tūkstančiai stovėjo eilėse 
prie pašto įstaigų, norėdami kuo greičiau 
įsiregistruoti, nes tik 18.000 bus priimta.

— Kinijos parlamentas — Tautinis liau 
dies kongresas — lapkričio 26 d. pradės 
metinę poros savaičių sesiją. Manoma, kad 
bus svarstomas naujosios konstitucijos pa 
ragrafas, kuriame apibrėžtas valstybės plr 
mininko aę prezidento postas. Nuo 1968 
metų, kai Mao Tsetungas pašalino Liu 
Shaoųi, to posto niekas neužėmė.

— Egiptas, prieš atgaudamas Sinajaus 
dykumas, buvo paruošęs didelius planus 
toj teritorijoj pravesti kelius, statyti mies 
tus ir apgyvendinti 180.000 klajojančių 

pusantro ' beduinių. Tačiau dabar viskas nutilo ir 
Į entuziazmas baigėsi.

VAKARAI NEPASITIKI
M. THATCHER KALBA NATO 

PARLAMENTARAMS
, Sveikindama 28-tą metinę šiaurės At

lanto asamblėją, posėdžiaujančią Londone, 
Britanijos min. pirm. M. Thatcher lapkr. 
17 d. pasakė, kad dabar yra eilė Sov. Są
jungai parodyti, jog ji siekia taikos. Ji pa 
brėžė, kad Vakarai turi būti įtikinti, jog 
„•bet kokie nauji pasiūlymai ir iniciatyvos 
remiasi tikru noru padidinti pasaulio tau
toms saugumą. Mums reikės daugiau negu 
popierinių pareiškimų. Galioja tik tas, 
kas vykdoma“.

Dėl pasikeitimų Sov. Sąjungos viršūnė
se, ji pasakė: „Per ateinančius mėnesius 
mes galėsime nuspręsti ar Sovietų politi
nė linija ir jos vykdymas duoda naujas 
galimybes taikai, ar naujiems pavojams“.

M. Thatcher taip pat palietė Sovietų sa
telitinių valstybių ateitį, pažymėdama, 
kad jos vieną dieną turėtų išsilaisvinti iš 
Maskvos nagų. Neužteks ginti laisvę vien 
tik pasyviai. „Mes turime dvejopą parei
gą: saugoti savo pačių laisvę ir daboti, kad 
neužgestų vilties žiburys vyrams ir mo
terims kitur“.

M. Thatcher pasakė, kad Sov. Sąjunga 
yra agresyvi valstybė, kuri žiauriai aukoja 
savo žmonių gerbūvį ginkluotės sąskaiton.

VOKIETIJOS KANCLERIO VIZITAS 
VAŠINGTONE

Naujam Vak. Vokietijos kancleriui dr 
Helmutui Kohl lankantis Vašin'gtone, bu
vo paskelbta, jog JAV prez. Reaganas ir 
Vokietijos kancleris pašventė pusantros 
valandos peržiūrėjimui Rytų-Vakarų san
tykių, kurie susidaro po Brežnevo mirties. 
Tarp abiejų buvo visiškas sutarimas visais 
tarptautinės politikos klausimais, kuriuos 
jiedu I diskutavo.

LENKIJOJE NIEKO GERO
LECH VVALĘSA PAGALIAU PALEISTAS

Lech Walęsa, lenkų Solidarumo lyderis, 
paleistas iš arešto, atvyko į Gdanską sek
madienį, lapkričio 14 d. Prie jo buto laukė 
minia žmonių, kurie jį sveikino šaukdami 
„'Lech, Lech, Lech!“ ir giedodami Lenkijos 
tautos himną.

ILech Walęsa, išlipęs iš automobilio, 
greit įėjo į savo butą, 'kur jo laukė žmona 
Danuta Ir vaikai. Po kelių minučių jis pa
sirodė lange ir pasakė kelis žodžius susi
rinkusiems. Jis pasakė: „kalbėsiu trumpai, 
nes nenaudojau savo balso metus laiko. 
Mes pasiekėm susitarimo, nepaklupdžius 
mus ant kelių“.

Tuo žodžius jis buvo pasakęs anksčiau 
Lenkijos televizijai, bei cenzūra to nepra
leido.

PABRANGS LENKIJOS 
GELEŽINKELIAI

Nuo sausio 1 d. Lenkijos geležinkeliai 
ir tarpmiestiniai autobusai pakels dvigu
bai bilietų kainas. Tas atsilieps į prava
žiavimo kainą tiems, kurie per Lenkiją va
žiuos į Lietuvą.

VID. RYTAI
TURKIJA TURI NAUJĄ KONSTITUCIJĄ

Turkijos referendume dėl naujos kons
titucijos balsavo 95% turinčių teisę bal
suoti. Per 90% balsavusiųjų pasisakė už 
naują konstituciją. Respublikos preziden
tu septyneriems metams išrinktas gen. Ke
nan Evren, uždaręs politines partijas.

Gen. Evren ir kiti keturi kariuomenės 
vadai, kurie nuvertė buvusią valdžią, da
bar pažadėjo, kad 15 mėnesių laikotarpy
je įvyks rinkimai į parlamentą. Po to val
džia bus perduota civiliams.

Laukiama, kad netrukus Turkija paduos 
pareiškimą įstoti į Europos Ekonominę 
Bendruomenę.

RASTA (DAUGIAU UŽMUŠTŲ
Teroristams susprogdinus Izraelio ka

riuomenės štabo būstinę Tyre mieste, pie
tų Libane, griuvėsiuose ligšiol rasta 89 la
vonai, tarp jų 14 palestiniečių ir libanie
čių. Raudonasis kryžius, kuris teikė su
žeistiesiems pirmąją pagalbą, išgelbėjo 52 
žmones.

BRITŲ DARBO PARTIJA PERTVARKO 
VADOVYBĘ

Britų Darbo partijos vykdomas komite
tas vienbalsiai Išrinko Aleksą Kitsoną, kai 
riejo sparno narį, partijos tarptautinio 
komiteto pirmininku.

A. Kitson yra Sov. Sąjungos simpatikas. 
Lankydamasis Maskvoje 1977 m., jis davė 
pasikalbėjimą Sovietų televizijoje, iškel
damas gyvenimo sąlygas Sov. Sąjungoje, 
ypač pažymėdamas, kad ten nėra bedar
bės.

Tuo pat laiku partijos vykd. komitetas 
neperrinko dviejų kitų kairiojo sparno 
darbiečių, kurie ligšiol pirmininkavo ki
tiems komitetams: Tony Benn —vidaus 
politikos ir Erik Heffer — organizaciniam 

komitetui. Vieton jų, buvo išrinkti dešinio
jo sparno nariai.

S.I. BIURO POSĖDIS
Lapkričio 3-4 d.d. Bazelyje, Šveicarijoje, 

įvyko Socialistų Internacionalo Biuro po
sėdis, kurio dienotvarkėje svarbiausias 
punktas — pasiruošimas ateinančių metų 
kongresui, kuris ruošiamas Sydnėjuje, 
Australijoje.

Italijos Soc. dem. partijai pasiūlius, Blū 
ras apsvarstė Lenkijos klausimą, ryšium 
su uždraudimu veikti Solidarumui.

Biuro posėdyje dalyvavo daugelio vals
tybių socialistų partijų atstovai. Rytų ir 
Vid. Europos socialistams atstovavo V. 
Bernard (Čekoslovakija), Bruno Kalninš 
(Latvija) ir S. Wąsik (Lenkija), atvykę 
tiesiog iš Bonnos, kur dalyvavo R.V.E. 
Socialistų Unijos konferencijoje.

VOKIETIJOS (SUIMTAS TERORISTAS
Lapkričio 15 d. Vokietijos policija suė

mė ilgai paieškomą 30 m. amžaus teroristą 
Christian Klar. Jis yra įtariamas nužudęs 
kelis asmenis, tarp kurių buvo ir 1977 m. 
pagrobtas ‘ir nužudytas pramonininkas 
Hans-Martin Sehleyer.

Miške prie Hamburgo suimtasis Klar 
buvo ginkluotas. Jis buvo Baader-Meinhof 
teroristų gaujos vadas. Dabar ta gauja va
dinasi Raudonosios Armijos frakcija. Su 
Klaru buvęs kitas vyras pabėgo.

FILMŲ FESTIVALIS VOKIETIJOJE
Vokietijos laikraštis FAZ (X.23) prane

šė, kad nuo lapkričio 12 iki 17 dienos 
Frankfurto komunalinis kinas ruošia 
„Sov. Sąjungas filmų festivalį“.

Bus parodyti 35 filmai pagaminti 1968- 
82 m. laikotarpyje įvairiose Sovietų res
publikose, tarp kurių ir Lietuvos respub
likoje.

Ateinančiais metais kai kurie filmai bus 
parodyti ir kituose Vak. Vokietijos mies
tuose: Miunchene, Duisburge, Dortmunde 
ir Hamburge.

SĖKMINGAS „COLU.MBIJOS“ 
SKRIDIMAS

Lapkričio 16 d. po penkių dienų stratos 
feroje Kalifornijos aerodrome laimingai 
nusileido „Columbia“ sklandytuvas su 4 
vyrų įgula.

Tai buvo pirmas „komercinis“ Columbi- 
jos skridimas, kuris buvo panaudotas dvie
jų satelitų paleidimui į orbitą.

OLANDIJOS (KARALIENĖ ANGLIJOJE
Lapkričio 16 d. Olandijos karalienė Beat 

ričė su savo vyru princu Klausu atvyko į 
Angliją keturių dienų oficialiam vizitui. 
Temzės prieplaukoje svečius sutiko kara
lienė Elžbieta II su savo vyru Edinburgo 
kunigaikščiu.

Princas Klaus karo metu tarnavo vokie
čių kariuomenėje ir buvo anglų belaisvėje.

NAUJAS „AUŠROS“ NUMERIS
Vakarus pasiekė Lietuvos pogrindžio 

leidinio AUŠRA Nr. 31 (71), išleistas 1982 
m. birželio mėn.

Turinyje straipsniai: Maironis gyvas ir 
šiandien, Gelbėkim Antaną Terlecką, Bol
ševikų siautėjimas Merkinės apylinkėje 
ir Nuo nepriklausomybės netekimo iki 
jos atgavimo. 'Leidinyje 29 psl.

PASAULYJE
— Apie tunelio nelaimę Afganistane pa

tys rusai duoda maža žinių. Vienas afganis 
tanietis ūkininkas, kuris pabėgo į Pakis
taną, pasakoja, kad jis buvęs netoli tune
lio, kai įvyko ta nelaimė. Jis matęs, kaip 
iš tunelio išvežė 6 sunkvežimius rusų ka
rių lavonų. Tunelyje įvyko susišaudymas, 
kai buvę ten civiliai afganistaniečiai grie
bė rusų ginklus ir norėjo išsiveržti iš tu
nelio, kai sovietų tankai užblokavo abu iš
ėjimus. Tunelis išbuvo uždarytas 4 dienas.

— V. Vokietijos centro — dešiniųjų vy
riausybė svarstys pasiūlymą ateinančiam 
biudžete įvesti laikiną algų užšaldymą.

— Kanados vyskupų konferencijoj buvo 
paskelbta, kad Popiežius lankys kraštą 
tuk 1984 metais.

— Vengrija gavo iš Tarptautinio Finan
sų Fondo 580 mil. dolerių paskolą. Gegu
žės mėnesį ji įstojo nariu į tą organizaciją.

— Kalifornijoj, JAV, atrastas naujas 
eulkso laukas. Spėjama, kad tai bus vienas 
didžiausių Amerikoje.

— Už pagalbą Falklando krizės metu, 
D. Britanija davė Siera Leonei 3 mil. sva
rų dovanų ir pasiuntė kariuomenės inži
nierius padėti įvykdyti tilto statybos pro
jektą.

— Indonezijos saugumo viršininkas ap
kaltino Kiniją už ardomąjį ir kurstomąjį 
darbą krašto teritorijoj. Jis pareiškė, kad 
santykių sunormalzavimas su Kinija būtų 
naudingas tik Pekinui.

— Frankfurto policija suėmė dvi vokie
tes teroristes, kurios slapstėsi daugelį me
tų. 33 m. Brigita Manhaupt nuo 1971 me
tų priklausė Baader-Meinhof ekstremistų 
grupei. Ji įtariama dalyvavimu Frankfur
to bankininko Ponto nužudyme (1977 m.) 
ir kitais nusikaltimais. 27 m. Adelheid 
Schulz veikė pogrindy nuo 1976 metų ir 
dalyvavo žudymuose. Dar keli tos grupės 
nariai tebėra laisvėje, jų nuotraukos iška
bintos viešose vietose.

— Argentinos karinė chunta sudarys 
naują komisiją ištirti Falklando karo pra 
laimėjimo priežastis.

— Albanijos lyderis Hoxha viešai pas
merkė buvusį ilgametį bendradarbį ir 
krašto min. pirmininką Shehu, kuris pra
ėjusių metų gruodžio mėn. nusižudė. Jis 
buvęs išdavikas ir iš Belgrado turėjęs įsa
kymą jį nužudyti, bet laiku pakliuvo į 
policijos spąstus.

— Tautos referendumu Turkijoj priim
ta nauja konstitucija, kurioje spaudos lais 
vė dar daugiau suvaržyta ir uždrausta kur 
dų kalba spaudiniai ir tos kalbos naudo
jimas mokyklose.

— Mozambiko priešvalstybiniai partiza
nai paleido tris portugalų inžinierius ir jų 
šeimų narius, kuriuos 30 dienų išlaikė 
nelaisvėje.

Mozambiko prezidentas Machel kreipėsi 
į kaimynines valstybes, prašydamas kari
nės pagalbas prieš įsigalėjusius MNR par
tizanus, remiamus Pietų Afrikos.

— Izraelio radijas savo programose pa
naikino Ričardo Strausso muzikos draudi
mą, bet Ričardo Wagnerio, Hitlerio mėlgia- 
miausio kompozitoriaus, kūriniai tebelieka 
uždrausti.

— šiaurės vakarų Indiją nusiaubė cik
lono audra: mažiausia '300 žmonių žuvo Ir 
10.000 liko be pastogės.

— Prancūzijoj suimti trys baskų teroris 
tai, kurie nužudė Ispanijos generolą Roma 
ną ir planavo mesti granatą į Popiežiaus 
automobilį, kai jis vizitavo Ispaniją.

— Doverio, Anglijoje, muitinės pareigū
nei vieno automobilio bagažinėj atrado 156 
tūkstančius svarų banknotų. Automobilio 
savininkas nežinojo, kas tuos pinigus ten 
padėjo.

— Turėjusios būti demonstracijos prieš 
NATO raketų bazių Sicilijoje įrengimą ne
įvyko, nes Mafijos remiamos kompanijos 
gavo statybų kontraktus.

— Prieš 30 metų Anglijoj ir Valijoj per 
metus būdavo užregistruojama apie pusė 
milijono nusikaltimų. Šiandien tas skai
čius siekia 3 milijonus. įsilaužimai į na
mus padidėjo nuo 97.000 iki 719.000. įvai
rūs pavienių asmenų užpuolimai ir apiplė 
Šimai pakilo nuo 7.000 iki 100.000.

— 1984 metais JAV Laisvės statula bus 
remontuojama ir valoma. Per tą laikotar
pi turistai nebus 'įleidžiami. Tam darbui 
paskirta 30 mil. dolerių.

— Vokiečių Volkswagen kompanija nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki š.m. 
lapkričio mėn. pagamino 20 milijonų tų 
populiariųjų mašinų.

— Lapkričio mėn. pradžioj atsistatydino 
ispanų komunistų partijos lyderis. 67 m. 
S. Carrillo. Po paskutiniųjų rinkimų, Is
panijos parlamente 'beliko tik 5 komunis
tai (turėjo 23 vietas).

Carrillo buvo skaitomas vienas nuosai
kiausių komunistų lyderių V. Europoje.

— Olandija už šnipinėjimą išsivarė iš 
krašto Rytų Vokletijjos profesorių R. 
Spreau, kuris dėstė olandų kalbą Rytų 
Berlyne.

t
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Ernestas Galvanauskas
Jo Šimtąjį gimtadienį prisiminus

1924 — 27 m. Londone Lietuvą atstova
vo inž. Ernestas Galvanauskas, valstybi
ninkas, aukštos kultūros politikas, diplo
matas, svarbus atstovas derybose su len
kais, vyriausybės narys Klaipėdos prijun
gimo laiku ir nepailstantis Lietuvos teisių 
gynėjas.

E. Galvanauskas gimė 1882.XI.20 d., Zl- 
zonių kaime, Vabalninko valsčiuje. Pane
vėžio apskrityje. Mokėsi Vabalninko mo
kykloje ir Panevėžyje. 1902 m. baigė Min
taujos gimnaziją. Aukštuosius mokslus 
ėjo Petrapilyje, kur 1902-4 m. ir 1906-8 m. 
studijavo Kalnų Institute.

1905 m. revoliucinio sąjūdžio metu E. 
Galvanauskas vadovavo Panevėžio apskri
ties lietuviams. Jis pirmininkavo Čipėnų 
visuotiniame susirinkime, kuriame priim
tieji nutarimai buvo pasiūlyti ir dalinai 
priimti Didžiajame Vilniaus Seime (1905. 
XII.4-5). E. Galvanauskas buvo vienas iš 
pirmųjų valstiečių sąjungos steigėjų. Už 
politinę veiklą caro valdžia jam kėlė bylas, 
o jtj sugavę sodino kalėjimam Todėl iš Lie 
tuvos pasitraukė ir mokslus baigė Lieže 
Belgijoje. 1912 m. įsigijo kalnų, o 1913 m. 
elektros inžinieriaus diplomus.

Būdamas užsienyje E.G. rašinėjo i lie
tuviškus laikraščius pasirašinėdamas Juod 
kalniečio, Ernesto Barzdylos. Kipšiuko i'š 
Pakempės ir kitais slapyvardžiais. Atski
romis knygomis atspausdino „Valstija ir 
Mokesčiai" 1909 m.; „Pologne et Lithua- 
nię" 1923 m., o 1925 „Atsiminimus“ Lie
tuvos 278-279 numeriuose.

1913 m. nuvyko į Seilbiją ir dirbo pran
cūzų bankų konsortijumui. Belgrade įsi
jungė į tautinį serbų darbą, o austrams 
Serbiją okupavus, E. Galvanauskas su ser 
bų kariuomene pasitraukė. Atsidūręs Pa
ryžiuje, su kitais lietuviais, 1919 m. orga
nizavo informacijos biurą. Dalyvavo Liu- 
cerne vykstančioje socialistų konferenci
joje. .

Versalyje vyko Taikos Konferencija. 
Nors lietuvių į ją neįsileido, mūsų delega
cija Paryžiuje budėjo. Tos delegacijos sek 
retorium paskiriamas E. Galvanauskas.

1919 m. rudenį E. Galvanauskas gitįžo į 
Lietuvą, o spalio 7 d. Respublikos Prezi
dento pavedamas sudarė penktąjį ministe- 
rių kabinetą.

19101.16 d. Lietuvos Taryba paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę. Uracho karalys 
tę atmetus 1918.X.20 d., pagal naujai pri
imtos Lietuvos Valstybės Laikinosios Kons 
titucijos Pamatinius dėsnius, kur sakoma, 
kad iki Steigiafnasis Seimas bus nuspren
dęs Lietuvos valdymo formą ir konstitu
ciją, Lietuvos Valstybės Taryba, reik'šda- 
ra suvereninę Lietuvos galią, steigia laiki
nąją Lietuvos Valstybės Vyriausybę. (Lie
tuvos Steigiamasis Seimas, 14 psl.). 1918. 
XI. 11 d. buvo suformuotas pirmasis mi
nisterių kabinetas su prof. Augustinu Vol
demaru priekyje. Antrasis ministeįių ka
binetas sudarytas 1918.X1I.26 d., kuriam 
vadovavo adv. Mykolas Sleževičius.

1919.1. 6-2’3 d.d. Kaune įvyko antroji Lie 
tuvos konferencija. Joje dalyvavo visa Lie 
tuvos Valstybės Taryba, ministerių kabi
neto nariai ir atstovai. Konferencijoje pa
kartotinai pasisakyta už demokratinę Lie- 1 
tuvos respubliką ir Steigiamojo Seimo su
šaukimą. Šios konferencijos išdava — II- 
ji Laikinoji Konstitucija, pagal kurią 1919. 
IV. 4 d. Valstybės Taryba išrinko pirmuo
ju Lietuvos prezidentu Antaną Smetoną. 
Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininko 
pareigas perėmė St. šilingas. Nuo 1919.III. 

12 d. ministerių kabinetui vadovavo P. 
Dovydaitis, o nuo 1919.IV. 12 d. ministerio 
pirmininko pareigas vėl perėmė M. Sleže
vičius.

Penktajame ministerių kabinete E. Gal
vanauskas ėjo ministerio pirmininko. Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės ministerio 
pareigas.

Pirmųjų Lietuvos vyriausybių padėtis 
buvo sunki. Vos vokiečiams iš Lietuvos pa 
sitraukus, į ją veržėsi gen. von der Goltzo 
ir pik. Bermondto — Avalovo vadovauja
mi bermontininkai. Jie buvo sumušti 1919. 
XI. 21-22 dd. ties Radviliškiu. Lietuvos 
pietuose tebevyko kovos su lenkais. O ir 
bolševikai, mūsų jaunos kariuomenės iš
stumti iš Lietuvos, grėsmingai būriavosi 
Lietuvos pasienyje

„Nepaisant visų sunkumų, karų su prie
šais, Laikinoji Lietuvos vyriausybė per 
1919 metus sugebėjo aptvarkyti kraštą vi
duje ir pradėjo ruoštis Steigiamajam Sei
mui“ (L.S.S., 19 psl.).

Pagal Laikinosios Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos 9-j|į paragrafą 1920. VI. 10 d. 
susirinko Steigiamasis Seimas. Valstybės 
prezidentas Antanas Smetona savo parei
gas perdavė Steigiamojo Seimo pirminin
kui A. Stulginskiui.

Steigiamojo Seimo pavestas dr. K. Gri
nius 1920. VI. 19 d. sudarė koalicinį minis
terių kabinetą, kuriame E. Galvanauskas 
ėjo Susiekimo ir Finansų, Prekybos ir Pra 
monės ministerio pareigas.

Steigiamojo Seimo darbų pradžioje vy
ravusi partinė vienybė ilgainiui pairo Su
sidarė vyriausybės krizė. 1922. II.l d. K. 
Griniaus ministerių kabinetas atsistatydi
no. Sekantį ministerių kabinetą sudaryti 
buvo pakviestas Ernestas Galvanauskas.

Naujasis ministerių kabinetas Steigia
majam Seimui buvo pristatytas 1922.H.8 
d. šio kabineto daugumas ministerių buvo 
nepartiniai ir nepasireiškę politinės par
tijos veikloje.

Šios vyriausybės kadencijos metu* Stei
giamasis Seimas priėmė Lietuvos Valsty
bės Konstituciją (1922;VIII.l) ir savosios 
valiutos įstatymą, (žiūr. „Europos Lietu
vis“, 38 ur„ 1982, Lietuvos valiutos gimi
mas).

1921 m. gegužės 20 d. Hymansas pateikė 
pirmąjį savo projektą, pagal kurį turėjo 
būti išspręsti mūsų su lenkais ginčas dėl 
Vilniaus ir jo apylinkių. Visuomenėje susi 
darė 'įtampa prieš Hymanso. projektą ir 
prieš E. Galvanauską, kuris buvo derybo
se su lenkais Lietuvos delegacijos pirmi
ninkas. Slaptoje organizacijoje, pasivadi- 
niusloje Lietuvos Gelbėjimo Komiteto var
du, veikę asmenys be pagrindo įtarė E. 
Galvanauską ir dr. J. Purickį esančius 
Hymanso projekto šalininkais ir dėl to 
stumiančiais Lietuvą į Lenkijos glėbį. Bu
vo nutarta abu ministerius nužudyti. Prie 
E. Galvanausko buto, ant palangės, buvo 
padėta stipri perdi to bomba. Jau sprogus 

I išgriuvo mūrinė palangė ir į šipulius su- 
triuškėjo langas ir jo rėmai, o buto viduje, 
oro spaudimo, iš savo vietų buvo išstum
tos miegamojo sienos. Lango ir palangės 
šipuliai susmigo į E. Galvanausko nugarą. 
Apie dešimti dienų išbuvęs Raudonojo 
Kryžiaus ligoninėje E. Galvanauskas pa
sveiko ir tęsė ministerio pareigas. Apie šį 
įvykį smulkiai aprašė Rapolas Skipitis, at
siminimų knygoje „Nepriklausomą Lietu
vą Statant“, 310-318 psl.

E. Galvanausko ketvirtasis ministerių 
kabinetas, partijų koalicijai galutinai iš

irus, atsistatydino. 1924.VI.18 d. ministe
rio pirmininko pareigas perėmė A. Tumė
nas.

„Vidaus politikoj Lietuva, Galvanausko 
vyriausybei valdant, išėjo į lygesnį kelią. 
Litas laikėsi tvirtai. Finansai buvo tvar
koj, biudžetas subalansuotas. ...Susisieki
mas tvarkėsi ...buvo taisomi senieji plen
tai.

Daug buvo kreipta dėmesio 'į žemės ūkį 
...gyvulių veislės gęrinimą ir pienininkys
tės kėlimą.

Švietimo srity irgi buvo daug daroma. 
Pristeigta daug pradžios mokyklų, daug, 
net perdaug vidurinių ir aukštesniųjų mo 
kyklų, gal nepakankamai žiūrint jų koky
bės.

Dotnuvoj atidaryta Žemės Ūkio Akade
mija.

Universitetas plėtėsi Ir augo. Bendrai 
reikia pripažinti, kad viduje viskas augo, 
plėtėsi, gerėjo“. (Pirmasis Nepriklausomos 
Lietuvos Dešimtmetis, 129-130 psl.).

Grįžęs iš Londono 1927-8 m., E. Galva
nauskas buvo Klaipėdos uosto valdybos 
pirmininku.

Iš vyriausybės pasitraukęs E. Galvanaus 
kas atsidėjo visuomeniniam, prekybos bei 
pramonės darbui. Klaipėdoje sutvarkė me 
džio pramonę ir suorganizavo „Statybos“ 
bendrovę. Įkūrė ir vadovavo Klaipėdos 
Prekybos Institutui (1934). Nuo 1935 m. 
„Vakarų“ dienraščio redaktorius.

1939 m. grįžo į vyriausybę ir joje ėjo 
finansų ministerio pareigas. 1940.VI.15 d. 
sovietams įvedus į Lietuvą Raudonąją Ar
miją ir užgniaužus valstybės suvereninį 
gyvenimą, E. Galvanauskas tęsė finansų 
ministerio pareigas. Justo Paleckio, o vė
liau V. Krėvės-Mickevičiaus ministerių ka
binete. Liepos 5 d. iš finansų ministerio 
pareigų E Galvanauskas buvo atleisas. Iš 
Lietuvos pasitraukė į Vokietiją. Vokiečių 
okupacijos metu buvo ištremtas iš gyvena 
moJlos vietos į Berlyną, kur buvo polici
jos priežiūroje. 1944 m. pasitraukė į vaka
rus ir aktyviai įsijungė į Lietuvos laisvi
nimo darbą. Galutinai apsigyveno Mada
gaskare. E. Galvanauskas mirė 1967.VII. 
24 d.

Akademinės Skautijos Leidykla leidžia 
Ernesto Galvanausko biografinę apybrai-. 
žą, kurią paruošė jo brolis, Gediminas Gal 
va, visuomenininkas ir žurnalistas.

VI. Dargis

PR4KEIKIMAS
Bemiegės naktys rašo prozą 

ant tavo veido pergamento, 
išduodamos tą dvasios kovą, 
kuri nuspręs kas bus tau lemta.
Kiek kart juodi sparnai nakties, 
skraidino tave tarp būties ir nebūties, 
siela plevendavo žydrynėse žvaigždžių, 
bet pakirsta — vėl pragaran žmonių.
Dvilypė žmogiška dalia 
ir nevienodai ji gera . 
pakilsi kartą ereliu, 
daugiausiai šliaužios! šliužu.

V. Jotvingis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Elta-Press, Nr. 9, 1982 m. rugsėjo. Eltos 

informacijos italų kalba, šiame numeryje 
— LKB Kronikos Nr. 54 vertimas į italų 
kalbą. Viršelyje Lietuvos žemėlapis su vys 
kupijų ribomis. Red. V. Mincevičius. Ro
ma.

Su lietusiais 
įįasaulįįįe

LIETUVA VOKIEČIŲ LEKSIKONE
Alfred Kroener leidykla Stuttgarte, Vak. 

Vokietijoje, išleido 900 psl. knygą LEXI- 
KON ZUR GESCHICHTE DER PARTEI- 
EN IN EUROPA (Europos politinių parti
jų leksikonas). Knygoje aprašytas visų Eu 
ropos valstybių politinės partijos. Skyrių 
apie Lietuvos politinės partijos (10 psl.) 
paruošė dr. K. J. Čeginskas.

Įžangoje dr. K.J. Čeginskas aprašė Lie
tuvos politinių partijų užuomazgą atgimi
mo laikotarpyje, jų veiklą nepriklausomy
bės metais ir, pagaliau, jų dalyvavimas 
steigiant VLIKą okupacijos metu. Kiek
viena politinė partija aprašyta atskirai. 
Lietuvoje, pasirodo, jų būta apie 16.

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 
SUVAŽIAVIMAS

Vak. Vokietijoje veikiantis Lietuvių kul
tūros institutas kviečia suvažiavimą, ku
ris įvyks gruodžio 3-5 dd. Romuvoje, Lam- 
perthelme.

Programoje numatyta visuotinas LKI 
narių susirinkimas, paskaitos ir diskusijas 
Kun. Br. Liubinas skaitys paskaitą iš Vo
kietijos lietuvių Istorijos, dr. Povilas Rek- 
laisis — iš Lietuvos pranciškonų — ber- 
nardinių meno istorijos, Artūras Hermann 
— aipie naujus vokiečių leidinius Lietuvos 
istorijos klausimais, dr. K. J. Čeginskas — 
iš lietuvių rezistencijos istorijos, ir kun. 
Jenas Dėdinas — apie naujausias teologi
nes kryptis krikščionybėje.

Suvažiavimo pabaigai sekmadienį, gruo
džio 5 d., bus bendri pietūs.

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ISTORIJA
Kultūros Židinyje, Brooklyne, buvo su

ruošta knygos „Kovos dėl Lietuvos lais
vės“ trečio tomo sutiktuvės. Knygą para
šė A. Rukša, bet autoriui mirus, jos išlei
dimo darbą atliko Z. Raulinaitis ir B. Bal
čiūnas. Knygą išleido Ramovėnų centro 
valdyba, spausdno pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne.

LIET. FRONTO BIČIULIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

Liet. Fronto Bičiulių centro valdyba pra 
neša, kad organizacijas studijų ir poilsio 
savaitė ateinančiais metais bus suruošta 
Dainavoje, JAV, nuo liepos 31 d. iki rugp 
jūčio 7 d.

MUZ. A. JURGUTIS RAŠO 
UVERTIŪRĄ

Chicagos Southwest simfoninis orkest
ras, kuris 1983 m. liepos mėn. švęs savo 
20 metų sukaktį, užsakė muzikui Aloyzui 
Jurgučlui sukomponuoti iškilmingą uver
tiūrą, kuri bus atlikta jubiliejaus koncer
to metu.

MIRĖ ARCH. A. KOPYLOVAS
Vokietijoje mirė architektas A. Kopy

lovas, buv. Telšių alpskr. inžinierius. Ne
priklausomoje Lietuvoje dirbo pas žy
miausius architektus V. Žemkalnį - Lands 
bergį ir V. Dubeneckį ir taip pat turėjo 
privačią praktiką. Statė namus, remonta
vo bažnyčias, ypač jų bokštus.

Mirė sulaukęs 79 m. amžiaus.

VINCO KRĖVĖS MINĖJIMAS 
ČIKAGOJE

Dzūkų draugijja Čikagoje suruošė rašy
tojo Vinco Krėvės 100 metų gimimo sukak 
ties minėjimą, kuriam vadovavo teatrolo- 
gė Dalia Sruogaitė-Bylaitienė.

MIRĖ DAIL. A. PETRIKONIS
Spalio 17 d. Floridoje, JAV, staiga mirė 

dailininkas Antanas Petrikonis.
Gimęs 1923 m. liepos 18 d. Alytuje, A. 

Petrikonis 1942 m. baigė Alytaus gimnazi 
ją ir studijavo Vilniaus dailės akademijo
je. Pasitraukęs į Vakarus, nuo 1947 m. gy
veno Anglijoje mokėsi Manchesterio me
no mokykloje. 1959 m. emigravo į JAV ir 
apsigyveno Čikagoje, vėliau Floridoje, kur 
turėjo savo galeriją. Buvo produktyvus 
dailininkas.

Paliko liūdinčias žmoną Liuciją ir duk
terį Angelę su šeima.

LIETUVIS — (BRAZILIJOS 
KULTŪRININKAS

Sao Paulo mieste gimęs lietuvių emig
rantų vaikas Henrikas Alves Losinskas 
yra pasižymėjęs Brazilijos rašytojas. Jis 
yra parašęs 25 knygas ir gavęs' net tris 
Brazilijos Rašytojų Akademijos premijas.

H. A. Losinskas priklauso Brazilijos ra
šytojų draugijai ir yra jos valdybos narys. 
Jis ta;p pat darbuojasi kaip liaudies meno 
žinovas ir yra Sao Paulo istorijos draugi
jos sekretorius.

MIRĖ INŽ. V. ANDERSENAS
Brazilijoje mirė danų kilmės inžinierius 

Valdemaras Andersenas, prieš karą dirbęs 
Lietuvos Plentų Valdyboje. Gyvendamas 
Kaune jis susipažino ir vedė lietuvaitę 
Elžbietą Aleksandravičiūtę, su kuria vė
liau emigravo į Braziliją. Pastaruoju laiku 
gyveno Rio de Janeiro mieste.

PASIŽYMĖJĘS ŠACHMATININKAS
Amerikoje leidžiamas šachmatų žurna

las „Chess Life“ praneša apie naują korės 
pondecinį pasaulio šachmatų čempioną. 
Juo yra lietuvis gydytojas dr. V. Balčiaus 
kas, kuris profesoriauja IMinoijaus univer 
sitete, Urbanoje, JAV.

Negalėdamas asmeniškai dalyvauti tur
nyruose, jis įsijungė į korespondencinį, vi
same pasaulyje pravedamą turnyrą ir tu
ri galimybę tapti pasaulio 'šachmatų čem
pionu.

Dr. V. Palčiauskas dažnai dalyvauja 
liet, mokslininkų simpoziumuose, jis yra 
skautas vytis ir liet, spaudos rėmėjas. Loš
damas šachmatais, prisideda prie Lietu
vos ir lietuvių garsinimo pasaulyje.

KNYGA APIE MENININKUS
Buvęs Kauno dramos aktorius Kazys Va 

siliauskas, dabar gyvenąs JAV, rašo kny
gą „Lietuviai menininkai plačiame pasau
lyje“. Kas turi medžiagos, prašomi ją siųs
ti šiuo adresu: K. Vasiliauskas, 7127 Heath 
field Rd., Baltimore, Maryland, 21212, 
USA.

LIET. LAIVININKYSTĖS ARCHYVAS
Vienintelio Lietuvos jūrininkystės ir lai 

vininkystės — archyvo rinkėjas, buv. pre
kybos laivyno kapitonas R. Vilkas renka 
medžiagą archyvo papildymui. Viską, kas 
liečia Lietuvos jūrininkystę: raštu, nuo
traukomis ir atsiminimais, įskaitant ir vi
daus laivininkystę. Ypač trūksta Nemuno 
laivų ir — baidokų nuotraukų.

Padarius kopijas, visa medžiaga bus 
grąžinta.

Rašyti: R. Vilkas
800-82nd St. No. 1
Miami Beach, Fla., 33141, USA.
arba archyvo bendradarbiui Europoje:
E. Voroneckas
K. - Adenauer 4
6940 Weinheim, W. Germany.

Fabijonas Neveravičius

Įteigtas susidomėjimas
Apsivilkę maudymosi kostiumais, juodu išplau

kė laiveliu į ežerą. Julija iš lėto irklavo, o Balėnas 
sėdėjo laivelio gale ant briaunos, žiūrėdamas miš
ko juostą už ežero.

Julija paleido irklus ir ėmė kalbėti:
— Ar tau būna kartais taip, kad bedirbdamas 

kartais prieini tokį tašką, iš kurio negali išbristi? 
Atrodo taip, kad išsisėmei, ir daugiau nieko pada
ryti negali. Ką bedarai — pasirodo banalu, tuščia, 
nereikalinga. Ir taip kankinies, kol staiga atsiranda, 
pažiūrėti, smulkmena. Ateina nežymi, rodos, idėja, 
ir viską pataiso. Tik tos smulkmenos betrūko. Pas
tatei ją į tinkamą vietą, ir viskas vėl eina sklandžiai, 
darbas įdomus, vertingas. Ar taip būna tau?

— Būna, labai dažnai būna. Tai labai vargi
nantys momentai, — patvirtino Balėnas.

— O taip ar atsitinka tau, kad padirbęs dalį 
darbo su pasitenkinimu ir užsidegimu, atsikeli pa
vargęs ir džiaugsmingai nusiteikęs, o po kurio lai
ko grįžęs tęsti ir pasižiūrėjęs į atliktą, pamatai, kad 
visiškai prastas, niekam tikęs, ir nori jį išmesti. Ar 
tau užeina tokie momentai, ir ką tu tąsyk darai?

— Pasitaiko. Tada aš dar sykį patikrinu, ati
dėjęs kuriam laikui į šalį, o jei ir tada gaunu tą 
patį įspūdį — metu ir dirbu iš naujo.

— Ir aš taip pat. Kaip gera, kad vienodais at
vejais vienodai jaučiame, — pasakė ji kiek virpte
lėjusiu balsu.

— Kaip tu puikiai tai atjauti ir išsamiai nusa
kai. Tu esi nuostabi, — rimtai tarė Balėnas.

— Nekenčiu tokių ponų, kurie komplimentus 
sako! — sušuko Julija,pašokdama nuo suoliuko. —

Už tai išsimaudysi!
Ji pastūmėjo ant kraštelio sėdintį Balėną, ir 

jis plumptelėjo į vandenį. Kai išnėręs, atsispiaudy- 
damas, jis apsižvalgė po ežerą, pamatė laivelį to
lokai nuplaukusį. Julija irklavo ir šaukė jam:

— Gavai? taip tau ir reikia.
— Plauk atgal! — sušuko jis, neįmanydamas, 

kurion pusėn pasukti.
—Nė nemanau! Plauk sau vienas į krantą! — 

šaukė ji ir skardžiai juokėsi žemu krūtinės juoku.
— Prigirdyti mane nori? Plauk atgal! — šau

kė jis, nenustodamas vilties, kad ji grįš.
— O komplimentų nesakysi?
— Sakau ir sakysiu, kad tu ragana!
Julija juokdamasi priplaukė prie jo ir padėjo 

jam įsiristi į laivelį.
Tuo laikotarpiu Balėnas vargu ar būtų galė

jęs apibrėžti savo jausmus Julijai. Judviejų santy
kiai tebebuvo draugiški, labai nuoširdūs, tačiau jo
kio meiliško artumo juose nebuvo. Tarytum toji 
sritis būtų buvusi iškirsta iš judviejų jausmų ir tar
pusavio bendravimo. Tačiau iš tikrųjų taip nebuvo. 
Pamažu, laipsniškai augąs judviejų jausmas vienas 
antram turėjo visus vyro moteriai ir moters vyrui 
natūralaus jausmo elementus. Tik dalis tų elementų 
laikinai buvo tarytum nuslopinta kitų, grynai dva
sinio pobūdžio jausmų ir nesireiškė visa galia, tik 
retkarčiais, lyg rausvas šydas, perbraukdavo jų akis.

Balėnas stebėjosi ir žavėjosi Julija. Jos asme
nybės žavesys veikė jį stipriai. Kiekviena jos laiky
senos ar būdo smulkmena buvo jam artima ir mie
la. Tačiau laikinai jis nedarė iš to jokių išvadų, 
džiaugėsi tąja dvasine harmonija ir pusiausvyra, 
kurią jam teikė bendravimas su Julija, ir nesiekė 
nieko daugiau. Taip truko ilgai, ligi dvasinis abie

jų suartėjimas ir pažinimas pasiekė pilnatį. Tada 
jau Balėnas įsitikino, kad ji buvo jam artimiausias 
ir brangiausias žmogus. Jis įsitikino, jog Julija yra 
taip glaudžiai įsipynusi į jo dvasinį gyvenimą, kad 
ją išplėšus būtų išplėšta ir visa jo kūrybinė galia.

Jis pajuto veikiau intuityviai, negu protauda
mas nustatė, kad Julijai pasitraukus iš jo gyvenimo 
kelio, jis galėtų grįžti tik į pilkumą, bet neįstengtų 
kopti augštyn. Ir dar, vis dažniau ir dažniau nag
rinėdamas savo jausmus, jis priėjo išvadą, jog Ju
lijai jis galėtų pasiaukoti. Jis jautė, kad lengvai ga
lėtų nusikratyti egoizmo, jeigu reikalas eitų apie 
Juliją. Sieloje ir jausmuose jis statė ją prieš save. 
Kartu jam atrodė, kad jo darbas ir Julija yra dvi 
neatskiriamos, absoliučiai susipynusios, viena kitą 
papildančios sąvokos.

Vieną rytą, tai buvo rugpiūčio pirmomis die
nomis, Balėnui sėdint prie darbo verandoje, kaip 
paprastai pusryčius atnešusi Julija padėjo padėklą 
ant stalo, priėjo prie dirbančiojo iš užpakalio ir už
dėjo jam rankas ant pečių.

Balėnas atkragino galvą ir pasižiūrėjo į jos vei
dą. Julijos akys tiriamai, lyg truputį rūsčiai žiūrėjo 
į jį iš po kiek surauktų antakių.

— Tu myli mane? — paklausė ji. — Nes aš 
tave labai myliu.

Balėnas atsistojo ir pasisuko į ją. Jis valandė
lę neatsakė, paskui tarė:

— Labiau už save.
— Taip. Labiau už save... Kitaip tai nebūtų 

meilė, — tarė Julija ir vėl padėjo rankas ant jo 
pečių.

— Nuo šios dienos man prasideda kova dėl 
tavęs.

(Pabaiga)

SALEZIEČIŲ KALENDORIUS 
1983 METAMS

Mėnesinis, gražiai spalvotai iliustruotas 
kalendorius. Išleido Rev. M. Burba, Litu- 
ani Don Bosco, Via Colonna 2, 00944 Fras
cati — Roma, Italy.

Galvai ir plaučiams 
GALVOSŪKIS NR. 84

Iš skaitmenų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudaryki
te keturis skaičius, kurių suma būtų lygi 
šimtui.

Atsakymas Nr. 83
Per 48 minutes.

Nubaudęs kaltinamąją, teisėjas sako:
— Aš .manau, kad tavęs šioje vietoje aiš 

daugiau nebematysiu!
'— Kodėl? — klausia nubaustasis, — ar 

tamsta išeini į pensiją?
*•*

Nubaustas ilgus metus kalėti, senesnio 
amžiaus nusikaltėlis sako:

— Pone, teisėjau, aš tiek metų neišgy
vensiu...

— Nesvarbu. Atsėdėk, kiek galėsi, o li
kusius pasiimk amžinybėn, — nuramina' 
teisėjas.

• ••
— Labą dieną? Malonu tave Maskvoj 

matyti. Tai tu dar laisvas ir gyvas?
— Gerai apuostyk. Jei neužuosi armė

niško konjako ar rusiškos karčiosios, tai 
aš jau miręs...

Kalbasi dvi panos:
— Aš įsivaizduoju savo busimąjį vyrą 

gražiai atrodantį, muzikalų, puikų kalbė
toją ir gerai informuotą visais klausimais!

— Brangioji, tau nereikia vyro, įsigyk 
gerą televizijos aparatą...
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

Ko laukti iš žmogaus, kurio žengtame 
žingsnyje viskas sunyksta, sudega, o pele
nuose išauga tik piktžolės nuodingos?

Ko laukti iš žmogaus, kurio ranka pa
liestos gėlės nuvysta ir numiršta?

Ko laukti iš žmogaus, kuriam dar ir 30- 
ties metų nesulaukus, kraujo, žmogaus 
skausmo ir kančių vaizdai teikė džiaugs
mą ir liguistą pergalės jausmą?

Ko laukti iš žmogaus, kuriam žmogus 
bevalis įrankis piktų užmačių aistroms ug
dyti, o įrankiui nustojus veikti belieka 
jam tik priverstinų darbų laukai?

Tik čia, laukuose, nustojęs būti įrankiu, 
aš vėl žmogus... kad ir kankinamas, bet... 
vėl... žmogus...

Ko laukti iš žmegausk kurio žengtame 
žingsny viskas sunyksta, (sudega, o pele
nuose išauga tik piktžolės nuodingos?!

• »•
Ar Leonid Brežnev, ar Jurij Andropov, 

pasaulio įvykiai nesustos nė mirusiam pa
gerbti nė gimusiam pasveikinti; jie riedės 
lygiai ta pačia kryptimi, kurią nustatė 
prieš 60 metų miręs Leninas ir jo moki
niai. Juk tai nėra jokia paslaptis. Viskas 
surašyta ir atspausdinta knygose. Tiesa, 
tai labai ilga, daug storų tomų apimanti 
instrukcija Sovietų Sąjungos vadams. Ji 
nusako ne tik kuria kryptimi veikti sėk
mingesnėms išdavoms pasiekti, griaunant 
buržuazinį kapitalizmą, bet moko, dažnai 
iki smulkmenų, kaip sėkmingiausia apgau
dinėti kapitalistinėje santvarkoje pirmau
jančius.

Tai yra Kremliaus šventas raštas. Ko
dėl Jurij Andropov turėtų nuo jo turinio 
ar nuo bandymų nuslysti, jeigu virš 60 
metų bėgyje tas' raštas pasirodė toks nek
laidingas? Kodėl?!

Argi todėl, kad Sovietų Sąjungos sienos 
šiandien siekia Angolą, Etiopiją, Afganis
taną, KarrJbodiją, ir grasina Tailandu!; sau 
goja Raudosios Jūros išėjimą iš Vidurže
mio Jūrų ■ Indijos vandenyną. Ir pagaliau, 
iki Karibų jūros pakrančių, su Kuba cent 
re, vos 90 mylių atstumu nuo Jungtinių 
Amerikos Valstybių.

Galima tik tuščiai spėlioti, ar gar
siausieji Rusijos Imperijos oarai Jonas 
Žiaurusis, Petras Didysis. Kotrina Didžio
ji ir Aleksandras Pirmasis, nugalėjęs Na
poleoną, kada nors yra sapnavę Rusiją 
tokioje pasaulinėje ėkspansijoje, su tokia 
militarine jėga, kokia ji yra dabar?

Reikia manyti, kad ne, nes kiekvienas 
jų būtų jautęs esąs piktosios dvasios valdo 
mas ir būtų miręs nuo širdies smūgio.

(Bet Andropovui tai nėra sapnas ar koš
maras. Tai yra tik dar nepilnai Įvykdyta 
tikrovė. Ir kodėl jis nuo jos turėtų atsisa
kyti? O pagaliau ir kas jam leistų?

Aną dieną, L. Brežnevui dar tik gulint 
karste nepalaidotam, klausiausi prof. Dr. 
Zb'ig. Bžezinskio, buv. prezidento Karterio 
vyriausio patarėjo, pasikalbėjimo su ke
turiais užsienio žurnalistais. Savaime aiš
ku, visas pasikalbėjimo svarbiausias klau
simas buvo ko galima būtų laukti artimiau 
šioje ateityje iš naujo Sovietų Sąjungos 
valdovo J. Andropovo?

Prof. Dr. Z. Bžezinskio atsakymas su
glaustai buvo toks. Ekonominiai Sovietų 
Sąjunga dabar yra ypatingai blogame sto
vyje, o politiniai vidaus ir užsienio padė
ties aklagatvyje esant, J. Andropov greit 
supras, kad tokioje padėtyje Sovietų Są
junga negalės likti; tai reiškia, turės pra
dėti pokalbius su Vakarais, visų pirma su 
JAV. Jieškant panamos, savaime aišku, 
J. Andropov turės būti pasiruošęs nuolai
doms vakarams, pav., kad ir pasitraukimu 
iš Afganistano.

Didžiai gerbiamas Pone Profesoriau, ką 
reiškia Tamstos pasakymas, kad Sovietų 
Sąjunga ekonominiai dabar yra ypatin
gai blogame stovyje? Aš manau, kad eko
nominiai ji šiandien yra tame .pačiame sto 
vyje, kaip ir anais labai senais laikais, 
kiek aš ją prisimenu — rūbų eilutei nu
pirkti reikia dirbti du mėnesiu, o mėsos 
šmoteliui vis dar reikia stovinėti eilėje, 
gal dabar kiek trumpesnėje, negu prieš 
40 ar 30 metų. Sovietų žmonėms tai yra 
normalu, dėl to jie kitos revoliucijos ne
kels; jie pragyveno taip jau 60 metų ir dar 
pragyvens tiek pat ir dar su kaupu, jeigu 
reikės. J. Andropovui „mėsos šmotelis“ 
tikrai nesudarys tokio masto problemos, 
kurios priverstų j|į daryti bet kurias nuo
laidas vakarams.

O toliau, pone Profesoriau, dėl Tams
tos paminėto Sovietų Sąjungoje susidariu
sio politinio aklagatvio užsienyje ir Są
jungos viduje (čia manote satelitų tar
pe), tai a'Š nematau jokios galimos tarp
tautinių įvykių sąrangos, kurioje J. An- 
drcpov būtų priverstas derėtis Su vaka
rais dėl bet kurių nuolaidų Afganistane ir 
bet kuriose kitose Sovietų valdyme jau 
esančiose žemėse. Tarp kitako, Afganista
nas buvo irgi visų žymesnių Rusijos carų 
nuolatiniu saldžiu sapnu, arba kankinan
čia tikrovės problema:

Tiesa, Lenkija tebėra vis dar problema. 
Bet, ar visoje didžiulėje Sovietų Sąjungo
je yra kitas didesnis specialistas tokioms 
problemoms spręsti, negu J. Andropov, ku
ris dar mūsų atminty taip meistriškai iš
sprendė Vengrijos, Čekoslovakijos likimą

JUBILIJATAI VOKIETIJOJE

i> žinoma, ne paskutinysis jis buvo irgi Af 
ganistane. Jeigu JAV prezidentas vis dar 
tikisi išspręsti Lenkijos problemą Vakarų 
naudai, tai a'š su dideliu apgailestavimu 
maniau, kad Pono Prezidento „meistrišku
mas“ šioje srityje dar toli atsilieka nuo 
J. Andropovo. Deja.

Tai bus viso vakarų pasaulio didelė lai
mė, jeigu R. Reaganui pasiseks kiek su
trukdyti J. Andropovą ir Lenkijai pasiseks 
sustoti kažkur pusiaukelėje.

'Labai atsiprašau pone profesoriau, bet 
tokia yra mano nuomonė dėl Tamstos ne
seniai duoto pareiškimo žurnalistams.

Su gilia pagarba: S. Kuzminskas.
• ••

Atrodo, kad J. Am. Valstybių preziden
tui pagaliau pavyko išlyginti neseniai ki
lusius laibai pavojingus susitarimus dėl 
vakarų Europos aktyvaus dalyvavimo du
jotiekio statyboje iš Sibiro miškų iki Če
koslovakijos sienos. Susitarimo smulkme
nos nėra žinomos. Bet iš to, kas yna žino
ma, yra aišku, kad J. Am. Valstybių admi 
nistracijai šiuo metu ne tiek rūpėjo pa
ties dujotiekio statyba, išskirtinai.kiek bu
vusios INiksone - IKisingerio - Brandto su
darytos draugiškumo sutarties su Kremlių 
mi (detantės) pertvarkymas.

J. Am. Valstybių Reagano Administraci
jai po kiek nuodugnesnio susipažinimo su 
buvusios „detantės“ turiniu ir jos dešim
ties metų vykdymo pasekmėmis pasidarė 
visiškai aišku, kad ji buvo pernelyg nau
dinga Sovietų Sąjungai. Tolesnis tokios 
detantės tęsimas būtų priešingas Vakarų, 
visų pirma J. Am. Valstybių dabartinės 
administracijos, siekimams — palaipsniui 
sumažinti Sovietų Sąjungos pajėgumą, pa 
daryti Sovietų Sąjungą sukalbamesne tarp 
tautinių reikalų aptarimuose ir net kaž
kuriose srityse (ipav. technologijoje) pa
daryti ją prigulminga nuo Vak. Žinoma, 
gal daug kas atrodo ir yra ilgokų atstumų 
siekimai, bet dabartinė „detantės“ prakti
ka veda Vakarus santykiuose su Sovietų 
Sąjunga į Vakarų vis mažėjantį neprigul- 
mingumą nuo Sovietų. Tolesnis tokių san
tykių vystymasis darosi pragaištingas ir 
netoleruotinas. Taip galvoja J. Am. Vals. 
tylių Reagano Administracija.

Naujas tik įvykęs susitarimas tarp J. 
Am. Valstybių ir Vakarų Europos, tiek tai 
viešai žinoma, nusako kokios naujos tech
nologijos prekės leistinos laisvam parda
vimui į Sovietų Sąjjjungą ir kokioms rei
kalingas bendras vakarų pritarimas; par
duodamų prekių kainos, skolinami; pinigų 
ar duodamų kreditų sąlygos turi būti to
kios pat, kokios vyrauja laisvoje rinkoje. 
Išimčių reikalu turi būti bendras Vakarų 
valstybių pritarimas. Bendram ekonomi
nių santykių vystumui su Sov. Sąjunga su 
daroma atskira komisija, kurioje dalyvau
ja visų užinteresuotų Vakarų valstybių at
stovai.

Deja, Prancūzija šio susitarimo dar ne
pasirašė.

šį laišką baigiant, būtų neabejotinai 
svarbu ir prasminga suprasti ir nepamirš 
ti, kad šiuo metu (ir kaip tik šiuo metu).

Vakarų Europa randasi jai nepaprastai 
jautrioje įvykių sąrangoje. Jos tolesnis bū 
vis (neišdrįsčiau pavartoti žod|į — liki
mas) daug priklausys kiek Vakarų Euro
pa sugebės susiburti į vienalytę jėgą. Lai
ko ilgesniems apmąstymams vargu ar be
liko; laikas veiksmui trumpėja — su kiek 
vienu saulėlydžiu.

Iki pasimatymo
čia arba Karaliaučiuje

Stasys Kuzminskas

M. OGINSKIO MUZIEJUS
Smargainyse (Baltarusijos TSR) baigia

ma restauruoti įžymaus lenkų kompozito
riaus Mykolo Oginskio, čia gyvenusio nuo 
1802 m., sodyba. Lankytojams bus atida
ryta muzikinė svetainė, svečių kambariai, 
kabinetas oranžerija, tokie kaip buvo 
XIX a. pradžioje. Pagal išlikusius brėži
nius atstatyta ir altana — kompozitoriaus 
mėgtoji poilsio vieta, čia jis parašė savo 
geriausius kūrinius, tarp jų ir įžymųjį po 
lonezą. Oginskio muzika dažnai skamba 
tarybinių atlikėjų koncertuose.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENOS
Per pačias Kalėdas Lietuvių Dienas ruo 

šia Australijos lietuviai Melbourne, lauk
dami svečių netik iš Australijos, bet taip 
pat iš New Yorko, Čikagos, Los Angeles 
ir kitur. Iš Los Angeles atvyksta tautinių 
šokių ir dainų ansamblis „Spindulys“. 
Programoje dalyvaus Melbourne liet, tau
tinių šoktų grupės ir Dainos sambūrio 
choras, vadovaujamas Danutės Levickie
nės.

KAIP AUGA VAIKAI
Pasaulinė sveikatos apsaugos organiza

cijos tyrinėtojų grupė nustatė, kad skirtin 
gaiš metų laikais vaikai nevienodai auga: 
gegužės menes1; vidutiniškai ūgteli 7,3 
mm. o spalį — ti'k 3,3 mm.

Š.m. Gegužės 9 d. Luebecke buvo pagerbtas kun. Vaclovas šarka, kuriam sukako 
60 metų.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę; VLB Luebecko apyl. valdybos pirm. Pr. Kotkis, 
W. Simon, ižd. H. Simon, jubilijatas kun. V. Šarka ir Luebecko liet, katalikų para
pijos komiteto pirm. Jurgis Pyragas, kuriam vėliau sukako 70 m. amžiaus.

Foto K. Poviliausko
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PUNIOS PILYS
1st k. Vytautas Urbanavičius 

(MirG)

Vakariniame Punios miestelio pakrašty
je, Nemuno ir Punelės santakoje, stūkso 
didžiulis piliakalnis. Legendomis apipin
tas, poetų apdainuotas, jis tebetraukia ir 
istorikų bei archeologų dėmesį.

Istorikai Punios piliakalniu gal ir nebū
tų taip susidomėję, jei ne padavimas apie 
Pilėnus ir jų legendinį kunigaikštį Margi
rį. Kai kas tragiškus 1336 m. įvykius Pilė
nuose tapatina su Punia, kiti Pilėnų buvo 
linkę ieškoti Trakų žemėje Žemaitijoje. 
XVI a. prasidėjęs ginčas užtruko iki šiolei.

Kronikininkas Vygandas Marfaurgietis 
užrašė, kad 1382 m. kryžiuočiai pasiekė 
Neįmano vidurupį (iki tol jie daugiausia 
puldinėjo Žemaitiją). Viena jų kariuome
nė patraukusi į Birštoną, kita — Alytų, 
trečia nužygiavusi į Punios žemę, ši data 
yna pirmas Punios paminėjimas rašyti
niuose šaltiniuose ir pagal nusistovėjusią 
tvarką teisėtai gali būti laikoma Punios 
įkūrimo data. Greičiausiai tuo metu buvo 
sunaikinta ankstyvoji Punios pilis.

XV a. pradžioje pilis buvo atstatyta. 
Manoma, kad čia buvo Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Vytauto žiemos buveinė, ku
rią prancūzų keliautojas žiliberas de La- 
nua vadino „Posur“, „Poseur“, „Pousseur“ 
(spėjama, kad tai iškreiptas Punios pava
dinimas). De Lanua aprašytoji pilis buvo 
medinė, labai didelė, stovėjo ant stataus 
Nemuno kranto, 50—60 km nuo Kauno.

XV a. antroje pusėje — XVI a. pradžio
je piliakalnio aikštėje buvo pastatyti puoš
nūs karališko dvaro valdytojų rūmai. Val
dytojai dažnai keitėsi, o patys rūmai XVI 
a. antroje pusėje sudegė. Jų vietoje netru
kus buvo pastatyti nauji. XVII a. čia bu
vo Punios seniūnijos centras, priklausęs 
didikams Korvinams-Gonsievskiams. Vė
liau Punią valdė kiti Lietuvos didikai. 
Spėjama, kad paskutinį kartą rūmai su
degė XVIII a. pradžioje, greičiausiai per 
karus su švedais. Vėliau piliakalnio aikš
telė buvo suarta.

1958—61 m. atlikti piliakalnio archeo
loginiai tyrimai. Jų duomenys paskelbti 
R. Volkaitės-Kullkau'skienės monografijo
je „(Punios piliakalnis“.

Punios piliakalnis — vienas didžiausių 
Lietuvoje. Jo aikštelė apie 1 ha, šlaitai sta 
tūs išlikęs galingas pylimas. Pylimas pil
tas ir tvirtintas bent 3 kartus. Visi trys 
jo tvirtinimo etapai vyko XIII a. pabaigo
je — XIV a. pradžioje. Skirtingai nuo ki
tų Lietuvos piliakalnių, Punios piliakalnis 
yra vėlyvas, įrengimas tik kovų su kry
žiuočiais laikotarpiu. Minėto žygio metu 
1382 m. kryžiuočiai jau turėjo rasti gerai 
įtvirtintą, pritaikytą ilgai gynybai pilia
kalnį. Čia buvo net krosnis metalui lydyti. 
Ji stovėjo pietiniame aikštelės pakraštyje, 
vėjų pagairėje. Vėjas padėdavo įpūsti ug
nį. Kasinėjant rastas akmeninis jos pagrin 
das, perdegusio molio padas ir du moliniai 
vamzdeliai orui pūsti. Taip pat nustatyta, 
kad jau tuo laiku aikštelėje buvo medinių 
pastatų. Dalis jų liekanų nuvirto su griū
vančiu šlaitu, dalis buvo sunaikinta 
vėlesnes statybas.

Iš kitų ankstyvojo pilies laikotarpio ra
dinių minėtini geležiniai peiliai, akmeni
niai galąstuvai, verpimo 'įrankių dalys, 
tiesus pentinas su žvaigždute ir daug puo
dų šukių.

XIV a. pabaigoje piliakalnis prarado 
gynybinę reikšmę, tačiau gyvenimas ja
me nutrūko neilgam. Archeologiniai tyri
mai rodo, kad ypač judrus ji tapo XV ir 
XVI a. Tai antrasis pilies laikotarpis, kai 
čia buvo karališkojo dvaro centras.

Ypač storas šio laikotarpio kultūrinis 
sluoksnis rastas pietinėje aikštelės daly
je. Čia daug sudegusių medinių pastatų 
liekanų, akmenų grindinio ir plūkto molio 
plotų. Vakarinėje aikštelės dalyje aptiktos 
dvaro rūmų pamatų liekanos. Didžiausią 

. šio laikotarpio radinių dalį sudaro kera- 
I mika — puodų šukės ir vazono (puody

nės su keturkampe anga) formos kokliai. 
Storas degėsių sluoksnis, aptiktas vakari
nėje aikštelės dalyje, byloja, kad rūmai 
sudegė XVI a. viduryje.

XVI a. pabaigoje šioje vietoje buvo pa
statyti nauji dideli rūmai. Atkasta dalis 
jų pamatų. Pastatas stovėjo šiaurvakari
nėje aikštelės pusėje, prie pat šiaurinio 
šlaito į Nemuną. Jis buvo laužytos linijos, 
pritaikytas prie aikštelės formos. Pastato 
būta erdvaus: pamatų ilgis daugiau kaip 
30 m. plotis — 11 m. Tai, kad aptikti tik 
išorinių sienų pamatai, tyrinėtojams leido 
spėti pastatą buvus medinį. Tačiau atski
ros jo dalys galėjo būti ir mūrinės. Ypač 
tai pasakytina apie bokštą, kurio liekanos 
aptiktos prie šiaurrytinio kampo.

Kiemas buvo grįstas akmenimis. Priva
žiavimas prie rūmų — iš pietryčių. Į kie
mą nuo miestelio pusės bu-vo galimą įva
žiuoti pylimo viduryje įrengtu 4—5 m 
pločio įvažiavimu, kurio šonai buvo su
tvirtinti mūrinėmis tinkuotomis sienomis. 
Įvažiavimas ėjo laužta linija, greičiausia 
siekiant apsisaugoti nuo tiesaus patrankos 
šūvio. įvažiavimo viduryje buvo kaustyti 
vartai ar durys. Čia kabojo žibintas (ras
tas kablys jam pakabinti). Spėjama, kad 
įvažiavimas buvo dengtas, o šalia (arba 
virš) jo stovėjo sargybos bokštas. Į rytus 
nuo piliakalnio jau buvo Punios miestas. 
Jiį nuo piliakalnio skyrė ne tik pylimas su 
minėtu įvažiavimu ir sargybos bokštu, bet 
ir griovys. Per jį turėjo būti tiltas.

Be šių rūmų liekanų, tyrinėjant rasta 
daug įvairių architektūros detalių, buiti
nės paskirties daiktų.

Minėtoje R. Volkaitės-Kulikauskienės 
knygoje teigiama, kad įvažiavimas per py
limą iškastas XVI a. pabaigoje, statant 
naujuosius rūmus. Vėliau autorė kartu su 
architektūros k. S. Mikulioniu atliko pa
pildomus tyrimus ir padarė išvadą, kad 
įvažiavimas per pylimą galėjo būti pada
rytas iš karto įrengiant piliakalnį, t.y. 
ankstyvuoju pilies laikotarpiu. Virš į važia 
vimo jau tuo metu galėjo būta ir sargybos 
bokštas, o per griovį pakeliamasis tiltas.

Remiantis šiais duomenimis, rašytiniais 
šaltiniais, archeologinių tyrimų medžiaga 
ir XVIII a. Punios planu, kur piliakalny
je dar vaizduojami rūmų griuvėsiai, buvo 
grafiškai atkurtos dvi Punios pilys. Viena 
iš jų XIII a. pabaigos — XIV a. pradžios, 
kita — XVI a. pabaigos — XVII a.

Archeologiniai Punios piliakalnio lyrinė 
jimai Pilėnų vietai patikslinti duomenų 
nedavė. Aišku tiktai, kad ankstyvoji Pu
nios pilis yra vienaamžė su Margirio Pi
lėnais.

1 ŲETUyO JE
D. KUTKAITĖ — EUROPOS 

ČEMPIONE
Vilniaus vidurinės mokyklos moksleivė 

Dalia Kutkaitė laimėjo net tris aukso me
dalius Europos meninės gimnastikos pir
menybėse Norvegijoje.

Daugiakovės varžybos ji surinko 39,40 
taškus ir tapo Europos čempione. Be 'to ji 
laimėjo aukso medalį už pasirodymus su 
kuokelėmis bei su kaspinu ir sidabro — 
už pratimus su lanku.

VĖLYVA PERKŪNIJA
Lapkričio 4 vakare, stipriai lyjant, Vil

niaus padangėje driokstelėjo perkūnija, 
Metereologijos biuras paaiškino, kad į Lie
tuvą staiga atplūdo labai šaltas oras, šiau 
rėš Lietuvoje ir kitose respublikos dalyse 
iškrito pirmas sniegas.

Tokį staigų oro atšalimą dažnai palydi 
perkūnijos. Šiuo metų laiku vakariniuose 
respublikos rajonuose jos pasitaiko kas 
dveji treji, rytiniuose — kas septyni aš- 
tuoneri metai. Todėl ir šių metų griausti
nis nėra koks nors nepaprastas gamtos 
reiškinys.

APIE KLAIPĖDOS KAPINES
Rašytojas Romualdas Lankauskas LITE

RATŪRA IR MENAS savaitraštyje rašo:
— Klaipėdoje netoli M. Gorkio gatvės 

yra išlikusį senųjų miesto kapinių dalis; 
ji susisiekia su šalia esančiu skulptūrų 
parku, kur anksčiau taip pat buvo kapi
nės. Skulptūrų parkas prižiūrimas, jam ski 
riamas nuolatinis dėmesys. Tačiau pakan
ka užsukti į kapines ar bent pažvelgti i 
jas iš tolo — ir akiai atsiveria vaizdas, pa
liekantis slegiantį įspūdį, nes ši vieta klai 
taiai apleista: antkapiai išvartyti ir suža
loti, išgriautos metalinės kapų tvorelės, 
šen bei ten mėtosi dailaus tašyto akmens 
luitai (kadaise buvę kapinių pakraščių su
tvirtinimai), voliojasi tušti gėrimų bute
liai; šiukšlės, želia piktžolės. Iš karto pasi
daro aišku, kad' kapinės jau daugelį metų 
tinkamai netvarkomos, paliktos likimo va
liai. Negana to, jos yra tapusios lyg kokiu 
praeinamu kiemu, kadangi nepasirūpinta 
jas aptverti ir saugoti kaip istorinį-kultū- 
rinį Klaipėdos miesto praeities paminklą. 
Tad ko stebėtis, jei čia renkasi įvairios 
degradavusios žmogystos, jei čia neretai 
ir dienos metu girtuokliaujama, susėdus 
ant kapų. Koks baisus pasityčiojimas iš 
mirusiųjų atminimo...

SNUKIO IR NAGŲ EPIDEMIJA
Siaurės rytų Lietuvoje siaučia snukio 

ir nagų liga. Todėl tame rajone yra įvestas 
žmonių judėjimo apribojimas. Vyr. veteri 
narijos inspektorius A. Burakauskas pa
sakė „Tiesos“ korespondentui, kad šiai li
gai .gydyti nėra efektyvių priemonių.

. Vet. gydytojas pasakė, kad Šiuo metu 
liga stabilizavosi, bet galutinai dar neį
veikta. Susirgusių karvių pieną negalima 
vežti į pieninę. Pavirinus pusę valandos, 
pienas tinka veršeliams ir kiaulėms gir
dyti.

LAIŠKAS „TIESOS“ REDAKCIJAI
Joniškio rajono vieno kolūkio melžėja 

D. Raponavičiūtė rašo:
— Kolūkyje esame tik dvi jaunos melžė 

jos. Ir nenuostabu — .gyvulininkystės dar
buotojų darbo sąlygos sunkios. Mechaniz
mų yra, bet jie neveikia. Malgūžių fermo
je įrengtos pieno linijos dar ir dabar ne
naudojamos.

Ūkyje seniai numatyta sutvarkyti ke
lius, taip pat Ir prie fermų, tik mums nuo 
to nė kiek nelengviau, nes niekas nepasi
keitė. Geras vairuotojas tokiu keliu neno
ri važiuoti, o mes, fermų darbuotojos, tu
rime bristi purvyną keletą kartų per die
ną.

Mes nebijome sunkaus darbo, bet turi
me teisę reikalauti, kad ūkio vadovai jau
niems žmonėms būtų jautresni.

Skaitytoju tolokai
ALKOHOLIS SU SAIKU

„Europos Lietuvyje“ Nr. 41 K. Valteris 
rašo: „Pasaulio mąsto nuodėmė. Girtavi
mas ir smurtas“, pasiremdamas spaudoje 

per'. užtiktu posakiu „Alkoholis žmoguje išlukš 
tena žvėrį“.

Tai tik viena K. Valterio medalio pusė. 
Teisybė, kad alkoholis suerzina žvėriško 
žmogaus protą. Toks žmogus neturėtų var 
loti alkoholio. Bet kaip pavadinti antrą 
medalio nusę, kada girtavimas padaro 
žmogų linksmą, mylimą, dainininką, verks 
niu, ir miegalių?

žmogus išgėręs 2-3 bakalus alaus pasi
daro linksmesnis, jam visos bėdos ir rū
pesčiai tuo laiku jo galvoje dingsta. Ant
ras pasidaro švelnus, mandagus, už ma
žinusį reikalą atsiprašo. Trečias darosi 
meilus, pradeda apsiseilėjęs bučiuoti ne
tik kad moteris, bet ir vyrus. Ir dar atsi
randa tokių, kurie išgėrę pradeda dainuo
ti, nors ir gaidžio balsu, bet jam atrodo, 
kad jis yra geriausias solistas. Dar yra to
kių, kuriuos alkoholis priverčia verkti. 
Vieni verkia slaptai, kiti verkia kaip se-

neles lupdamos svogūnus, Ir niekas jų ne
gaili. O kaip su tais, kurie, nutraukę ke
lius bakalus, prie staliuko ramiai užmie
ga, ir negirdi jokio triukšmo, nei nebejau
čia kai jų kišenes iškrato.

Nereikia remtis spaudos posakiu, bet 
patartina pačiam užeiti į karčiamąs ir pa 
studijuoti alkoholio paveiktų žmonių elge
sį. Pamatysite, kad tik vienas nuošimtis 
j ieško peštynių, visus kitus alkoholis ne
padaro žvėrimis, tik trumpina jų gyveni
mą.

Labai malonu sumušti bakalus su drau
gu ir, prieš išgeriant, pasakyti ,,'į sveika
tą“. Taip darydamas jau sulaukiau 71 m. 
Su saiku geriant alkoholis kai kam eina į 
sveikatą.

Alkoholis kiekvieną žmogų kitaip lukš
tena. Bet blogiausia, kad jis išlukštena 

1 kiekvieno žmogaus kišenę.
Šjm. gruodžio mėn. „READER'S DI

GEST" laidoje alkoholio ekspertai pasa
kys, kad galima gerti ir būti sveikas. Kiek 
ten bus teisybės?..

Stasys Sargautas
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Kronika
EUROPOS LIETUVIU 

KALENDORIUS 1982 M.
XI. 27-28. Palbaltiečių moterų bazaras, 

Latvių Namuose, Londone, DB.
XII.4. DBLS Tarybos suvažiavimas „Lie
tuvių Židinyje" Nottinghame.

Pradžia 12.30 vai.
XH.4-5. Lietuvių Kultūros linstituto meti
nis suvažiavimas Romuvoje, Vak. Vokie
tija.

TAUTINES PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Londono Moterų D-ja „Dainava“ £50.00 
DBLS Boitono skyr. (per į). Vaines)

£20.00.
S. Karalevičius £10.00
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Londono liet, moterų sambūris DAINA
VA — 50 svarų.

Nuoširdža dėkoja
TFA D. Britanijoje

AUKOS SPAUDAI
Pr. Batakys— 11.50 sv.
Dr. B. Medzikauskas — 4.00 sv.
S. Šulauskas — 3.50 sv.
J. Šlepertas, B. Zinkus, V. Leonas, P. 

Šumauskas, K. Mickevičius ir M. Mozū
ras — po 1.50 sv.

Ačiū
KALĖDINIS E.L. NUMERIS

Šių metų kalėdinis „Europos Lietuvio“ 
numeris bus spausdinamas gruodžio 17 d.

Todėl sveikinimus ir skelbimus šiam nu 
meriui prašome siųsti Jau dabar, bet ne 
vėliau (gruodžio 6 d. Pranešimai ir kita me 
džiaga turi pasiekti redakciją iki gruo
džio 10 d.

Pirmas 1983 metų numeris išeis sausio 
7 dieną.

Londonas
TOMO VENCLOVOS POPIETIS

šeštadieni, lapkričio 20 d. Lietuvių Na
muose rengiamas Tomo Venclovos susitiki 
mas su Londono lietuviais.

5 vab vak. bus literatūrinis popietis, ku 
riame Tomas Venclova paskaitys kai ką 
is savo kūrybos ir pasidalins mintimis su 
tautiečiais.

Į šį parengimą kviečiami visi lietuviai, 
įėjimas laisvas.

Vienybės klubas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 21 d., sekmadienį, 2 vai. pp. 
Londono liet, choras kviečia Londono ir 
apylinkės tautiečius į mūsų Lietuvos ka
rių paminėjimą.

Prašoma atsilankyti į iškilmingas mi
šias Liet, bažnyčioje 11 vai. ir po to į mi
nėjimą, kuris įvyks Socialiniame klube 
Victoria Park Rd.

Programoje Justo Černiaus ir choro dai
nos.

KVIEČIAME J KALĖDINĮ BAZARĄ
Pabaltiečių moterų ruošiamas Kalėdinis 

Bazaras įvyks lapkričio 27-28 dienomis 
Latvių Namuose, 72, Queensborough Ter
race, Bayswater, London, W. 2.

Bazarą atidarys Lady Barbara Bossom 
lapkričio 27 d., 11 vai. Tą dieną bazaras 
bus atidarytas iki 20 vai.

Sekmadienį, lapkričio 28 d., bazaras nuo 
15 iki 19 vai. 17 vai. bus vaikų pasirody
mas.

Moloniai kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti „Dainavos“ darbą. Galėsite pigiai 
apsirūpinti kalėdinėm dovanėlėm ir išban 
dyti laimę turtingoj loterijoj, o, be to, pa
simatyti su pažįstamais ir išgerti kavutės.

Iki pasimatymo!
Daina vietės

MIRĖ IZ. LIEKIS
Lapkričio 3 d, rastas ryte negyvas, tą 

naktį miręs, Izidorius Liekis, 72 metų. Ve- 
lonis gyveno Hunston prie Chichester, W. 
Sussex. Palaidotas lapkr. 15 d. po pamaldų 
Chichesterio katalikų bažnyčioje. Laidoj i 
rno apeigas atliko kun. J. Sakevičius, da
lyvaujant vietos lietuviams ir šeimoms. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo draugas J. An- 
dužis, su kuriuo drauge gyveno.

Velionis turėjo ten nuosavybę drauge su 
V. Leliūga, kuris mirė 1973 m. Jis skaitė 
„Eur. Lietuvį“.

I FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“ 
į Ateinantis Draugijos susirinkimas 'įvyks 

lapkričio mėn. 27 d. 3 vai. p.p. Manches- 
terio lietuvių klube.

Visi lietuviai filatelistai yra kviečiami 
šiame susirinkime dalyvauti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
L.K.V.S. „RAMOVĖ“ Manchesterio sky 

r tu s ruošia Kariuomenės šventės minėji
mą, kuris įvyks Mančesterio Lietuvių Soc. 
Klube lapkričio 20 dieną 6 vai. vakaro.

'Programoje: Paskaita ir įvairi progra
ma.

Kviečiame kuo skaitlingiau- dalyvauti.
Sk. Valdyba

A.L. BIULETENIO POBŪVIS
'Lapkričio 6 d. Anglijos Lietuvių Biule

tenis, 15 m. sukakties proga, surengė M. 
lietuvių klube pobūvį — balių, kuriame 
dalyvavo apie 45 žmonės. Jų buvo iš arti 
ir toli, ir net iš Škotijos.

Prieš prasidedant pobūviui, V. Kupstys 
pravedė Biuletenio reikalams pasisekusią 
loteriją, kurioje buvo daug įvairių ir ver
tingų fantų.

Pobūvį atidarė ir pravedė A. Podvoiskis, 
ir perskaitė gautus sveikinimus raštu i'š S. 
Kasparo ir K. ir M. Baronų.

Prieš pradedant užkandžiauti, platesnį 
žodį tarė Biuleiteno admininstratorius L. 
Pūras.

Jis pažymėjo, kad šis pobūvis yra su
rengtas paminėti Biuletenio 15 m. sukaktį. 
Jis įsisteigė prieš 15 m. kartu su Kultūri
niu rateliu, kurio įsteigėjas buvo a.a. D. 
Damauskas. Tame laikotarpyje Biuletenis 
neteko kelių darbuotojų ir daug skaity
tojų, kurių vieni mirė, kiti išemigravo. 
Biuletenis yra žymiai patobulėjęs ir dar 
vis tobulinamas. Skaitytojų skaičius vis 
kyla. Jlį paremia dosnūs aukotojai ir jis 
stovi ant tvirto pagrindo. Jame talpinamos 
ir smulkesnės žinios, nes jis išeina iki 32 
ir daugiau puslapių. Ankščiau jis vadino
si šiaurinės Anglijos Lietuvių Biuletenis, 
dabar — AnglijosLSetuvių Biuletenis.

Jis yra siuntinėjamas į Australiją, Ita
liją, Vatikaną, Prancūziją, V. Vokietiją, 
Kanadą Š. Ameriką, Suomiją ir kai kurie 
numeriai pasiekia ir Lietuvą. Taip pat 
yra siuntinėjamas kai kuriomis redakci
joms ir archyvams.

Po tarto žodžio, kun. A. Putcė palaimino 
vaišių stalus, kuriuos paruošė B. Baraus
kienė ir M. Bernatavlčienė; skanias dešras 
padarė S. Lautuvėnas.

Po pirmųjų tostų ir užkandžių,. Biulete
nį ir leidėjus sveikino bei geros ir darbin
gos ateities linkėjo ramovėnų pirm. K. Mu 
rauskas, DBLS Mančesterio skyr. pirm. A. 
Jaloveckas, DBLS Boitono skyr. pirm. H. 
Vaineikis, klubo vardu V. Bernatavičius, 
kun. A. Putcė, raižytojas K. Vilkonis, Ško
tijos lietuvių vardu J. Bliūdžius ir kan. V. 
Kamaitis.

Visi kalbėtojai gyrė Biuletenį ir buvo 
tos nuomonės, kad jį reikia palaikyti ir 
remti.

Svečas iš Boitono H. Silius savo ruoštu 
pravedė biuleteniui rinkliavą, kurios me
tu surinko 28.65 sv. ir įteikė Biuletenio iž
dininkui. Už tai jam tenka padėka ir pa
garba.

Pobūvio metu buvo pasidalinta įspū
džiais, padainuota, pasilinksminta. Jis nu
sitęsė Ilki vėlaus /vakaro. Pobūvis praėjo 
visų pakilioje nuotaikoje.

Ta pačia proga pobūvio rengėjai nuo
širdžiai dėkoja šeimininkėms-ui už gar
daus maisto pagaminimą, V. Kupsčiui už 
loterijos pravedamą, aukojusiems fantus, 
klubui už patalpas, visiems už sveikini
mus ir linkėjimus, atsilankiusiems sve
čiams ir visiems tiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie šio pobūvio 
pnavedimo ir pasisekimo. A. P-kis

Vokietija
LIET. KULTŪROS INSTITUTO 

SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio 4-5 dd. Romuvoje, Lamipterhei 

me, kviečiamas Lietuvių Kultūros Institu
to Suvažiavimas.

Norintieji dalyvauti prašomi iki lapkri
čio -24 d. pranešti V. Bartusevičiaus adre
su: Danziger Str. 74, 5560 Wittlich.

JUBILIJATAI
Lapkričio 14 d. Jurgiui Barasui, Vokie

tijos LB veikėjui ir buv. Valdybos pirmi
ninkui sukako 60 metų amžiaus.

Rugsėjo 22 d. pulk. Įeit. Viktorui Sutkui, 
gyv. Vokietijoje, sukako 80 metų. Kilęs Iš 
liezno, 1921 m. baigė Karo mokyklą ir lei
tenanto laipsniu paskirtas į 3 pėst. DLK 
Vytauto pulką. Nuo 1931 m. pakeltas į ka
pitono laipsnį ir perkeltas į Karo mokyk
lą, kur 1939 m. buvo mokymo reikalu ve
dėju. 1940 m. pulk. Įeit, laipsniu perkeltas 
į 4 pėst. pulką. Apdovanotas medaliais ir 
DLK Gedimino IV laipsnio ordinu. Vokie
tijoje dalyvavo LB veikloje. Dabar pensi
ninkas.

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.

DIDŽIOJO LIETUVOS ATGIMIMO 
DAINIAUS — MAIRONIO METŲ 

UŽBAIGIMO MINĖJIMAS
Snigs ar lis, bet Londono Lietuvių Spor

to ir Socialinis Klubas (345A Victoria 
Park Road, London, E.9) sekmadienį, gruo 
džio 5 d., 5 vai. po pietų, rengia Didžiojo 
Lietuvos Atgimimo Dainiaus Maironio Me 
tų užbaigimo minėjimą.

Paskaitą apie didįjį dainių skaitys Ma
rija Baronienė. Maironio kūrinius dekla
muos būrys jaunimėlio: — Zita Žilinskai
tė, Karolina Waterman, Ričardas O'Brie- 
nas, Kristina Waterman, Elenutė Augaity- 
tė, Jonas Žilinskas. Prie minėjimo prog
ramos prisijungė garsiojo Londono Vaidi
los teatro aktorius Viktoras Šalčiūnas. 
Vincento O'Brien vedamas Londono cho
ras dainuos pagal Maironio kūrinius su
kurtas dainas.

Be to bus Maironio knygų parodėlė, ir 
Marijos Baronienės dailės darbų (portre
tai, gėlės ir kiti dalykai).

Įėjimas veltui. Laukiame visų Londono 
ir jo apylinkių lietuvių1. Neapvilkime mū
sų Didžiojo Lietuvos Atgimimo Dainiaus- 
Maironio!

Sporto ir Socialinio Klubo valdyba

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Spalio mėn. 30 d. boltoniškiai buvo su
sirinkę aptart savo einamųjų reikalų ir 
ateities planų.

Atidaręs susirinkimą skyriaus pirminin 
kas pakvietė iždininką padaryti praneši
mą apie tradicinius šokius, kurie buvo įvy 
kę spalio 16 d. H. Stalius, su didele detale, 
pranešė apie finansinį vakaro pasisekimą 
ir gerą kasos stovį. Pirmininkas padėkojo 
visiems boltoniiškiaims, ypatingai šeiminin
kėms, už jų pastangas. Jis pastebėjo, kad 
mažas Boitono lietuvių būrelis tikrai gali 
didžiuotis savo - atsekimais ir pasiūlė pa- 
siūsti dvidešimt svarų Tautos Paramos 
Fondui. Susirinkimas pasiūlymą priėmė.

Einamuose reikaluose buvo apsvarstyta 
dalyvavimas Manchesterio Spaudos Baliu
je, tradicinio Kalėdų pobūvio surengimas 
ii pirmininkas pasiūlė šiais metais Naujus 
Metus sutikti Manchesterio lietuvių klulbe.

Susirinkimas, kaip ir visada, praėjo la
bai malonioje nuotaikoje ir draugiškai 
Boitono lietuvių ryšiai dar daugiau sustip
rėjo.

Bradfordas
MAIRONIO — KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS
Minėjimas rengiamas lapkričio 20 d., 

šeštadienį.
J. Adamonio paskaita ir vietinių vyrų 

siksteto dainos bei deklamacijos.
Kviečiame gausiai dalyvauti.
Pradžia 6.30 vai. v.

Skyriaus ir klubo valdybos

Manchestcris
RAMOVĖNAI ATSIMINIMO DIENOS 

IŠKILMĖSE
Sekmadienį, lapkričio 14 d. apylinkės 

lietuviai, Ramovėnų pirmininko K. Mu
rausko vadovaujami, dalyvavo britų Atsi
minimo Dienos iškilmėse Eccles mieste. 
Prie Cenotafo. A. Jakimavičiaus nešama 
Ramovėnų vėliava buvo, su dviem Britų 
Legijonų vėliavom, iki žemės palenkta žu 
vusieims per du pasaulio karus pagerbti.

Lietuvių vyrai buvo pasipuošę tautinių 
spalvų juostomis ir V. Bernatavičius, tau
tiniais rūbais apsirengusių B. Girdžiū- 
nienės ir M. Bernatavlčienės palydimas, 
prie Cenetafo padėjo lietuvių vainiką.

Po iškilmių įvyko paradas ir lietuviai, 
kartu su kitomis organizacijomis, nužy
giavo į Britų Legijono klubą, kur oficia
lios iškilmės buvo užbaigtos. Toms pasi
baigus Legijono klubas visus parado da
lyvius pavaišino.

Vaišių metu Eccles miesto burmistras 
apėjo salę pasikalbėdamas su organizaci
jų atstovais. Lietuviai per porą minučių 
išmokino burmistrą pasakyti „Į sveikatą" 
ir „Laibas Rytas“.

Parado vadovas priminė K. Murauskui, 
kad Eccles ir apylinkės lietuviai šiose iš
kilmėse dalyvavo jau dvidešimt penklus 
metus.

Tai laibai graži sukaktis kuria Ramovė- 
nai gali tikrai didžiuotis. H.V.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS
Rugpjūčio 13 d. Romuvoje, Vak. Vokie

tijoje susituokė Onutė Barišauskaitė ir An 
tanas Šiugždinis. Jaunikis yra lankęs Va
sario 16 gimnaziją, o jaunoji dar prieš ves 
tuves pradėjo sekretoriauti gimnazijoje. 
Jaunuosius palaimino tėv. Alfonsas Berna
tonis.

Sveikiname jaunavedžius, sukūrusius I 
lietuvišką šeimą!

NAUJAS TĖVŲ KOMITETAS
Vasario 16 gimnazijos tėvų susirinki- 

1 mas, įvykęs spalio 16 d. išrinko naują tė
vų komitetą: pirm. Antanas Kairys, na
riai R. Bitautas ir G. Huberis.

UŽ MIRUSIUS LIETUVOJE IR SIBIRE
Lapkričio 28 d. 10 vai. Neustadte ir 15 

vai. Hamburge bus pamaldos už mirusius 
ir žuvusius brolius ir seseris Lietuvoje, Si 
biro, Lenkijoje ir kitur.

Neustadt — Holstein, St. Johannes — 
Kirche.
. Hamburg — Altone, Dohrnweg 8, The- 
resien — Kirche.

KUN. SKĖRYS SAARO KRAŠTE
Jau nusistovėjusia tvarka, rudens me

tu, kun. F. Skėrys ir šiemet aplankė Saaro 
Krašte gyvenančius lietuvius. Pirmoje ei
lėje, tai jo, kaip evangelikų kunigo reika
las, jis kviečiasi pamaldoms savo konfesi
jos tautiečius.

Saaro krašte, kaip ir kitose vietovėse, 
lietuviai išsiblaškę. Tik keletas šeimų gy
vena arčiau viena kitos Wiefoelskircheno 
mieste. Kiti gi atvažiuoja subuvimams 
net po keliasdešimt kilometrų o tokiais at 
vėjais dažnai rengti subuvimus — tai pa
maldoms, tai kultūriniam renginiui, tai vėl 
apylinkės susirinkimą — perdaug išsiblaš 
kyšime: visi visur — tikrai nespėsime. Va
dinasi, susirinkus pamaldoms, reikia gre
tinti ir kitąką. Kun. Skėrio pamaldoms 
ateina ir vienas—kitas katalikas, kadangi 
„plikų“ pamaldų jis mums niekada neat
vežė. Po pamaldų jis parodo seriją skaid
rių, papasakoja apie evangelikų veiklą ir 
gyvenimą Lietuvoje.

Šiemet jis mums surengė tikrą staigme
ną! Porą dienų prieš nustatytą datą pa
maldoms jis man paskambino ir paklausė, 
kokią kultūrinę dalį aš siūlyčiau po pamal 
dų? Čia aš prisipažinau esąs užkluptas ir 
nežinąs išeities.

— O juk šiemet Maironio metai, — lyg 
ir primindamas man suko kažkur į spren
dimo pusę kun. Skėrys.

— Na ir..?, — jau suprasdamas reikalą, 
laukiau tikslesnio jo pasiūlymo.

— O ką, jeigu mes ingi paminėtume Mai 
ronį? — Aš laukiau dar toliau.

— Aš atsivešiu kelias gimnazistes su 
Maironio dainomis ir eilėraščiai, o tu pa
pasakosi apie Maironio kūrybą, jo gyve
nimą. — Šitokiai idėjai nesutikti — būtų 
nusikaltimas, — pajuokavau aš, ir prog
rama buvo sutarta, nors apie ją kvieti
muose nebuvo visai minėta.

Spalio 30-to, Reformacijos dienos išva
karėse laukėme kun. Skėrio su jo talkinin
kais. Atsivežė jis keturias mergaites, jų 
tarpe tikrai nuostabų „perliuką“, Gabija 
Diawara. Tai ilš Mali respublikos gimna
zijom atvykusi mokinė. Tėtis — tamsiao
dis afrikietis, mama — lietuvaitė. Mergy
tė kalba be mažiausio akcento lietuviškai, 
prancūziškai, rusiškai ir vietinės genties 
kalbą. Vadinasi — pusė poligloto. Progra
mą atidarė po pamaldų, rinkomės melstis 
į ev. bažnyčią. Pamaldoms susirinko per 
30 žmonių, iš kurių 10 dalyvavo šv. Vaka
rienėje. Pamokslo metu kun. Skėrys papa 
šakojo apie Reformacijos judėjimą, ir jo 
pradininką ir grindėją, M. Liuterį.

Po pamaldų susirinkome parapijos sa
lėje, kur visi niekaip negalėjome atsigėrė
ti programos atlikėjomis, jau minėta Af
rikos lietuvaite Gabija.

Kun. Skėrys rado dar kelius aktualius 
klausimus savo parapijiečiams, po to pri
statė programos atlikėjus: Gabiją Diawa- 
rą, Renatą lėšmantaitę, Silviją Mickūnai- 
tę ir Mirgą šaltmiraitę.

šių eilučių autorius papasakojo apie 
liaudies dainių Maironį, kurio mirties pen 
kiasdešimtmetį atžymi šiais metais, maž
ne be išimties, visos lietuviškos organiza
cijos. Maironio „Lietuva brangi, mano tė
vyne“ yra tapusi antruoju Lietuvos him
nu.

Programos atlikėjos atliko labai kuklią, 
bet tuo pačiu ir labai artimą bei mielą 
programėlę, šalia Gabijos gražių eilių pa
minėta ir Mirga šaltmiraitė, paskambinu
si kanklėmis „Graži tu...“, be kitų melo
dijų.

Po programos vaišinomės savo atsineš
tais skanėstais ir kalbinome mokines, ka- 
mantinėdami iš kur jos esančios, ką vei
kia jų tėveliai, kuo žada būti jos pačios. 
Pažymėtina, kad jos ne eilinių gabumų 
mergaitės. Gabijai pasisakius, kad mokan 
ti rusų kalbą, aš suabejojau ir patikrini
mui užkalbinau rusiškai. Mano nustebi
mui, ji kalba iš tiesų be priekaištų, netgi 
su jos amžiui labai plačiu žodynu. Rena
ta, išgirdusi mus kalbant rusiškai mane 
paklausė, ar a'š nekalbu lenkiškai. Atsa
kiau kad taip, ir... pasirodo, prasimečiau. 
Pagalvojau, kad tik jos smalsumas; gi ji 
ėmė tauškėti lenkiškai, gražiu lenkišku 
skambesiu. Man, težinančiam tik Vilijam
polės „aukštietišką“ lenkų kalbą ir sun
kiai beištariančiam tą nelemtąją lenkų 
kietąją „1“, teko pereiti į „defenzyvą“ ir 
pokalbio perilgai neužtęsti...

Laikrodžiui artėjant prie pusiaunakčio 
skirstėmės, palinkėdami vieni kitiems kuo 
geriausios kloties, mergaitėms sėkmės 
moksle, atsisveikindami iki mums įprasto 
stambesnio susitikimo pavasarį.

A. Palavinskas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Lapkričio 14 d. Luebeck'e gyvenantieji 
lietuviai šventė kariuomenės atkūrimo 

šventę, kartu paminėdami ir Maironio 120- 
sias gimimo ir 50-sias mirimo sukaktis. 
Šventę ruošė Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Luebeck’o Apylinkė. Rengėjus la
biausiai pradžiugino tai, kad net 4 šven
tės dalyviai pareiškė norą įsirašyti į PL 
Bendruomenės Lue'beck'o Apylinkę. Tuo 
būdu vienų meilų bėgyje į mūsų bendruo
menę įstojo 8 nauji nariai. Mūsų Apylin
kės Valdyba ir nariai nepaprastai džiau
giasi ir didžiuojasi naujais nariais ir tiki
si, kad apylinkės veikla žymiai pagerės.
Dar viena maloni staigmena Apyl. Valdy 

bai, o taip pat ir šventės dalyviams buvo 
apsilankymas kelių buvusių Rytprūsių 
gyventojų, kurie laiko save senųjų prūsų 
kilmės. Sužinoję, kad Luebeck'e yra lietu
vių bendruomenė ir laikomos lietuviškos 
pamaldos (itai buvo paskelbta vietos spau
doj), jie panoro užmegzti artimesnius ry
šius su mūsų bendruomene.

Tenka tik apgailestauti, kad pamaldose 
skirtose šiai šventei buvo giedama lenkiš
kai, nors lenkai, jau senokai, mūsų pamal 
dose nedalyvauja. Šiuo laiku, kada net 
PL® Valdyba, be pasekmių kreipėsi į Sei
nų vyskupą leisti laikyti Seinų katedroj 
pamaldas lietuviškai, mums nevertėtų gie
doti lenkiškai. Pr. Kotkis

LIETUVOJE
AUTOSTRADA KAUNAS — KLAIPĖDA

Nepriklausomybės laikais pastatytas Že
maitijos plentas dabar yra pertvarkomas 
į autostradą. 100 km. ruožas nuo Kauno 
iki Kryžkalnio jau rekonstruotas. Autos
trada dabar aplenks Ariogalą, Raseinius 
ir Viduklę.

Važiuojantiems nereikės ilgokai laukti 
prie Viduklės geležinkelio pervažos. Susi
kirtimuose su kitais keliais įrengtos skir
tingo lygio sankryžos bei tunelinės pra
laidos. Pastatyti septyni gelžbetoniniai 
tiltai. Įrengta 18 poilsio aikštelių. Aukšti 
pylimai bus aptverti metaliniais aptvarais.

Baigus darbą Kauno-Kryžkalnio ruože, 
kelių tiesėjai persikelia prie Kaltinėnų, 
Laukuvos ir Rietavo. Už keliu metų nau
joji autostrada turės pasiekti Klaipėdą.

VILNIAUS KAVINĖS
Vilniaus senamiestyje yra daug jaukių 

kavinių, svetainių, kur ateina netik turis
tai, bet ir vietas jaunimas, studentai ir 
kiti vilniečiai, ieškodami pramogų ir po
ilsio.

LITERATŪRA IR MENAS rašo, kad ka
vinių aptarnaujantis personalas stengiasi 
pagal galimybes ir savo skonį tenkinti lan 
'kytojų reikalavimus. Tik skonis skoniui 
nelygu...

Štai jaunesnieji renkasi „Liepsnelę“, 
„Stiklius“, vyresni, studentai — „Vaivą“, 
„Mėtą“ ar kurį kitą kampą. Vi
sur atitinkama muzika, dekoracijos, kurių 
kartais taip perkrautos sienos, kad nėra 
kur žvilgsniui pailsėti. 'Gerai, kad muzikos 
įrašai kokybiški, normaliai sureguliuota 
aparatūra. Bet ar visur reikia tokios gau
sybės užsienietiškų plakatų, dažnai visai 
„ne į temą“, kam tiek daug atsitiktinės at
ributikos? Kartais lentynos tiesiog lūžta 
nuo retų niekučių. Tų įstaigų darbuotojai 
sušilę ieško senienų, nepagalvodami, ar 
jos tinka pirminiam architekto, dailinin
ko sumanymui, ar jo negadina, nebjauro- 
ja. Ar tai ne savotiškos rungtynės, norint 
lankytojus kuo labiau priblokšti, apstul
binti?!

Kavinukių personalas irgi stengiasi, „for 
mą palaiko", rūbą derina. Ir aptarnauja vi 
sai neblogai. Bet tereikia palaukti vėles
nio laiko, kai jau pradedama nebepaisyti 
elementaraus mandagumo. Valanda ar pu
sė prieš įstaigos uždarymą pabrėžtinai 
skambinamos lėkštės, išjunginėjama švie
sa, viešai skaičiuojami pinigai aptariamos 
pikantiškos smulkmenos. Tada jau dažnai 
su draugais taurelė išlenkiama čia pat, ne-. 
daugelio lankytojų akivaizdoje. Stumdomi 
stalčiai, akys priešiškos, figūros susikūp
rinusios. Kur buvusi elegancija?

Žirgyno derektoriui. Jūsų purvingumas 
— 43 procentai. Pasirašo: cukraus fabri
kas. (Telefonograma)

PAŠAVLYJE
— Vieno svaro moneta D. Britanijoje 

pasirodys 1983 m. balandžio 21 d.
— Sausio mėnesį Kinija nutarusi pra

vesti krašte gimimų kontrolės kampaniją. 
Norima, kad šio šimtmečio pabaigoje ne
būtų daugiau kaip 1.2 milijardo gyvento- 
j‘4.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghame — lapkričio 21 d., 11,15 vai., 

minint Vilniaus Aušros Vartų Mariją ir 
Lietuviškų parapijų metus, Lietuvių 
Židinyje.

Derbyje — lapkričio 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Rhyl (North Wales) — lapkričio 27 d., 12 
vai., Our Lady of the Assumption (St. 
Mary’s), Wellington Rd. išpažintys nuo 
11.30 vai.

Nottinghame — lapkričio 28 d., 11.15 vai., 
Į Liet. Židinyje.

Eccles — lapkričio 21 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — lapkričio 28 d., 12.30 vai.
Leigh — lapkričio 28 d., 5 vai., šv. Juoza

po baž., Church St.

4


	1982-11-19-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1982-11-19-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1982-11-19-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1982-11-19-EUROPOS-LIETUVIS-0004

