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LIBANAS - GRENADA
Yra sakoma, <kad politikoje savaitė gali
reikšti amžių. Tas buvo labai vaizdžiai
parodyta paskutinės savaitės bėgyje, kai
virš 300 amerikiečių ir prancūzų „taikos
palaikymo“ karių žuvo suderintuose už
puolimuose jų būstinių Beirute. Jų žuvi
mas (kai kurių kūnai dar ir dabar neina
iškasti iš griuvėsių) buvo nustelbtas nau
jų įvykių kitame pasaulio šone: amerikie
čių laivyno pėstininkai išsikėlė Grenadoje.
Pereitą sėkmadeinį suderintuose užpuoli
muose, įsunkvežimiai pakrauti sprogstamo
mis medžiagomis ir vairuojami žūti nusis
tačiusių vairuotojų, prasiveržė pro Libano
armijos sargybas, saugojančias amerikie
čių ir prancūzų 'kalių atskirus daugiaaukš
čius būstus, arti prie jų privažiavo ir juos,
kartu įsu savimi, susprogdino. Iš daugia
aukščių pastatų liko tik krūvos griuvėsių,
kuriuose dar ir dabar ieškomi dingę kariai.
Dar nėra žinoma, kas tai padarė, bet
įtarimas krinta ant mažai žinomos ši-itų
musulmonų grupės, turinčios glaudžius ry
šius su rytiniame Libane esančiais Irano
revoliuciniais .gvardiečiais. Amerikos gy
nybos sekr. Weinberger pasakė, kad re
miantis šalutiniais faktais, kuriuos jis
atsisakė išvardinti, nusikaltimas padary
tas su Irano instigacija ir žinia. Esą, Bei
rute esančių iraniečių elgsena po sprogimo
patvirtina jų ankstyvesnį žinojimą.
Jei šio akto vykdytojai galvojo, kad
didelis aukų skaičius privers amerikiečių
ar prancūzų vyriausybes atitraukti savo
kariuomenes iš Beiruto, jie labai suklydo,
nes atrodo, kad to pasėkoje ir amerikiečių,
ir prancūzų nusistatymas likti tik sustipėjo. Dar beveik dulkėms nenusėdus Pran
cūzijos prez. Mitterand apsilankė Beirute
ir užtikrino Prancūzijos tolimesnį įsiparei
gojimą. Amerikiečiai tuojau pat atsiuntė
naujus dalinius papildyti savąjį kontingen
tą iki jo pilnos sudėties. Ar tas jų stiprus
nusistatymas pasilikti Beirute atneš lau
kiamų rezultatų, parodys Ženevoje turį
įvykti „tautos susitaikymo“ pasitarimai
tarp įvairių Libano politinių grupių. Druzų vadas Walid Jumblatt, kuris pareikala
vo susitarimus perkelti į neutralią vietą,
kas ir buvo padaryta pasirenkant Šveica
riją, jau pradėjo reikšti abejones dėl savo
dalyvavimo, jei, kaip jis sako, Libano ar
mija ir falangistai ir toliau laužys paliau
ba?, puldami druzus.
Atrodo, kad Izraelio pereitų metų inva
zija į Libaną tik dalinai pavyko: Yassar
Arafat vadovaujama Palestinos išvadavi
mo organizacija perėjo į Sirijos įtaką, o
jos rolė Libane buvo perimta musulmonų
druzų. Izraeliui gali tekti ir vėl kliautis
pagelba pietiniame Libane esančios krikš
čioniškos milicijos,
vadovaujamos maj.
Haddad apsaugojimui šiaurinių sienų.
Grenada yra rytinėje Karibų jūros da
lyje esanti sala, anksčiau buvusi Britų
kolonija, 1974 m. pasidariusi nepriklauso
ma. Jos dydis yra 133 kv. mylios ir turi
110,000 gyventojų. 1979 m. įvykusio per
versmo metu valdžią perėmė Maurice Bi
shop, kuris ieškodamas paramos atsikrei
pė į Kubą ir Sov. Sąjungą. Paskutiniu lai

ku Grenadoje buvo 660 kubiečių darbinin
kų, greičiausia pionierių daliniai, kurie
dirbo prie statybos aerodromo, galinčio
priimti pačius didžiausius lėktuvus ir 30
sovietinių karinių patarėjų, apmokančių
Grenados 1200 vyrų armiją. Spalio 19 d.
min. pirm. Bishop ir 3 kiti ministerial
buvo nužudyti ir armija, vadovaujama jos
vado Hudson Auston perėmė valdžią, pa
skelbiama, kad Bishop nesidalino valdžia
su kitais savo partijos nariais ir išdavė
prieš keturių metus įvykusią revoliuciją.

Spalio 25 d. 2000 Amerikos laivyno pės
tininkų ir 300 kareivių ir policininkų, iš Ry
tų Karibų valstybių organizacijos, kuri,
prez. Reagan savo išsikėlimą paskelbian
čioje kalboje pasakė, paprašė JAValstyfoių
pagelbos atstatyti Grenadoje tvarką ir
demokratiją, ibuvo helikopteriais ir para
šiutais nuleisti saloje.
Pasipriešinimas prieš išsikėlusias pajė
gas buvo didesnis, negu tikėtasi. Sakoma,
kad visi kubiečiai buvo ginkluoti lengvais
ginklais ir parodė stipriausią pasipriešini
mą, bet ir Grenados kariuomenės daliniai
gan atkakliai kovojo.
Dominikos valstybės min. pirm. Eugenia
Charles, kuri kartu yra pirmininkė Rytų
Karibų valstybių organizacijos pareiškė,
kad Grenados britų gen. gubernatorius Sir
Paul Scoon, kuris po Bishop nužudymo
buvo laikomas namų arešte, sugebėjo iš
siųsti žinią, prašydamas pagelbos atstaty
ti tvarką. Rytų Karibų valstybės, neturė
damos pakankamų savo karinių pajėgų,
kreipėsi į JAV.
JAV gynybūis sekr. Weinberger pareiškė,
kad amerikiečių kariai Grenadoje pasiliks
tik tol, kol bus atstatyta tvarka ir civilinė
valdžia. Rytų Karibų valstybių pajėgos ir,
kaip jos tikisi, Britų kraštų atsiųstos „tai
kos saugotojų“ dalys, pasiliktų iki įvykdy
mo demokratinių rinkimų, kuriuos tikima
si pravesti laike šešių mėnesių.
Kuba, kuri pradžioje, kaip ir JAV Jbės,
buvo pasmerkusi min. pirm. Bishop nu,žudymą, pasmerkė amerikiečių invaziją.
Nėra dar visiškai aišku, ar kubiečiams
Grenadoje buvo įsakyta priešintis inva
zijai, bet iš Hrvanos jau spalio 26 d.
buvo pranešta, kad jiems buvo įsakyta
daugiau nesipriešinti.
Amerikiečiu, invazija buvo pasmerkta
daugelio Europos kraštų išskyrus D. Bri
taniją, kuriai amerikiečiai buvo pasiūlę
prisidėti, bet kurios min. pirm: Thatcher
atši'sakė ir dar bandė atkalbėti ameri
kiečius.
Laikas parodys, ar djaibar vykdomas
tvirtas prez. Reagan ir JAV nusistaty
mas panaudoti jėgą savo interesų palai
kymui duos laukiamų rezultatų, bet tai
galbūt užtikrins kitas nuo alme'rikiečių
prilklausanči as valstybes.
'Žinoma, vien tik karine jėga kraštų
saugumas negali būti užtikrintas. Demo
kratinė ir visiems priimtina sistema gali
būti užtikrinta tik pravedus socialines ir
ekonomines reformas. Reikia tikėtis, kad
amerikiečių nusistatymas padėti bus toks
pat stiprus toje srityje, kaip ir karinėje.
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LIETUVIU DIENA

Suvažiavimas Vokietijoje

Didžiosios Britanijos lietuvių diena
Wolverhampton^ praėjo su dideliu pa
sisekimu.
DBLS Centro vadybos vardu dėkoju
Wk>lverhampton‘o skyriaus valdybai ir
visiems nariams už darbą, įdėtą ruošiant
koncertą.
Ypatinga padėka tenka visų meninių
vienetų vadovams ir visiems programos
dalyviams už dainas, šokius ir muziką.
Koncertas praėjo geroje nuotaikoje ir
paliko didelį įnašą D. Britanijos lietuvių
kultūriniame gyvenime.
Tikiu, kad tarp chorų ir kitų meninių
vienetų užsimezgę ryšiai ir draugystės
gyvuos ir toliau, ir stiprins mūsų ateities
■kultūrinio gyvenimo pagrindus.

Lapkričio 4-6 d.d. Romuvoje įvyks Lie
tuvių kultūros instituto 1983 metų suva
žiavimas. Programoje numatytos dr. A.
Geruįio, dr. K. J. Čeginsko, J. D. Range,
kun. A. Rufoiko ir dr. P. Rėklaičio paskai
tos. Po jų seks diskusijos. Dr. V. Lenertas
parodys iš Lietuvos Skaidrių.
Paskaitos ir diskusijos vyks šėštadienį.
Sekmadieni bus LKI visuotinis narių su
sirinkimas ir suvažiavimo įvertinimas.

t

SENAS RADINYS

Šiaurinėje Kenijoje, prie Tinkamos eže
ro, austrų mckslminkas rado suakmenė
jusią kaukucilę, kuri, pagal kitus radinius
toje pačioje vietoje, manoma yra tarp
150,000 ir 300,000 metų senumo.
Kenijos valstybinio muziejaus direkto
rius Phillip Leaky teigia, kad šis radinys
Lietuvių dienos apyskaita
rodo, kad Turkanos žmogus jau vaikščiojo
stačias, galėjo kalbėti ir mokėjo susikur
PAJAMOS
ti ugnį, bet dar buvo klajoklis. Jis sudaro
Bilietai .................................................. £ 928.50 jungtį tarp anksčiausiojo dviem kojom
Loterija ..............................................
156.00 pradėjusio vaikščioti žmogaus pradininko
Programos .........................................
50.00 ir žmogaus, kaip jis yra šiandien.
DBLS-gos parama ............................ 505.75
U .

Šiandien

Viso ............................................. £1640.25
IŠLAIDOS
susirinkimas
Salė ir orkestras ............................ £ 538.00
Manchester lietuvių klube, spalio 29 d.
'Programos dalyvių kelionė .......
379.65
'Programos dalyvių vaišės .......
582.00 3 vai. įvyks filatelistų draugijos „Vilnius“
Smplkios išlaidos ............................
140.00 susirinkimas, kuriame dayvaus žymus ang
lų filatelistas Dr. J. Pilcher, parodydamas
Viso ............................................. £1640.25 savo lietuviškų ženklų apie transatlanti
nius skridimus.
Manchester lietuvių klubo adresas: 121
J. Alkis,
Middleton Rd., Manchester 8.
DBLSngos OV-bols pirmininkas

XXXVH

Londonas, 1983 m. spalio 28 d.

Kairieji suka dešinėn
Atrodo, kad Prancūzijos intelektualai,
kurie istoriškai visados save laikė tautos
sąžine ir, kaipo toki, visados tiesioginiai
ar netiesioginiai rėmė Prancūzijos socia
listų ir komunistų partijas, o tuo pačiu
ir Sovietų Sąjungą, pradeda pergalvoti sa
vo vietą dabartinių įvyktų šviesoje.
Jean Paul Sartre, vienas iš svarbiausių
šio šimtmečio egzistencijalistų filosofų,
■kuris vienui laiku savo socialistinėmis pL
žiūromis buvo labai artimas kairiesiems
socialistams ir simpatizavo komunistams,
šimtmečio vidury, ypač po 1956 m. Buda
pešto sukilimo, pradėjo atsiriboti nuo k raš
turinių socialistų, vėliau nuo jų visai atitoidamas.
Prieš du metus išrinktoji Prancūzijos
socialistinė vyriausybė neišsprendė kraš
tą užgulusių problemų. Jie bandė pritai
kyti taip vadinamą ekspansionistinę eko
nomiją: valdžia, leisdama pinigus, kad ir
sudarydama didelį valstybinio biudžeto
deficitą, pažadins sulėtėjusią ekonomiją,
įdėdama daugiau pinigų į pensininkų, be
darbių kišenes, taip pat ilšvystydama di
dėlę viešųjų darbų eigą.
Pinilgus turintieji žmonės ieškos prekių,
kurias reikės gaminti. Tai padidins pro
dukciją, pramonei reikės daugiau darbi
ninkų, jie uždirbs daugiau pinigų, už ku
riuos pirks prekes... ir 1.1, ir 1.1.
Deja tai neįvyko. Didesnis prekių pa
reikalavimas pradžioje, atsiradus daugiau
pinigų, buvo lengvai patenkintas ne pil
nai dirbančios pramonės nepriimant nau
jų darbininkų, o pinigai išleisti viešie
siems darbams išsibaigė, nesukurdaimi nei
pastovių darbų, nei atneSdami valstybei
pajamų, kurios galėtų būti naudotos to
limesniems darbams.
Nors prez. Mitterand ir atsisakė šios
ekonominės linijos tolimesnio vykdymo ir
perėjo prie tradicinių metodų, kuriuos ga
lima apibrėžti anglišku posakiu: „saugo
kime penus, o svarai patys apie save ap
sižiūrės“, bet nepasitikėjimas jo vyriausy
be liko ir pasireiškia per dabar vykstan
čius savivaldybinius rinkimus, kuriuose
socialistai pralaimi dešiniesiems.
Bet 'įdomiausia yra tai, kad daugiausia
praranda komunistai, kurie šiuo metu yra
šiokioje — tokioje koalicijoje su Mitterand
socialistais. Nors prez. Mitterand laimėjęs
rinkimus galėjo sudaryti vyriausybę vien
iš socialistų, bet vardan kairiųjų vienybės,
jis priėmė į vyriausybę nežymiom parei
gom ir komunistus. Ne tiek dėl jų meilės,
kiek norėdamas „ištraukti geluonį“ darbiu
ninku sąjungoms, kurios dar vis daugu
moje yra dominuojamos komunistų — ne
patogu streikuoti prieš savo valdžią!
Tai prez. Mitterand daliniai ir pavyko,
didesnių streikų per paskutiniuosius du
metus nebuvo, bet prancūzų visuomenės
pakrypimas į dešinę per savivaldybinius
rinkimus ir dešiniųjų darbininkų ir tar
nautojų sąjungų laimėjimai prieš komu
nistines neseniai įvykusiuose rinkimuose į

pensijų fondų administratorius, gali jo
nuomonę pakeisti ir priversti jį koaliacijos atsisakyti.
Socialistų ir komunistų koalicija nepa
sitiki ir Prancūzijos intelektualiniai sluok
sniai. Kai kurie jų atstovai, kaip jau mi
nėtas Sartre, pradėjo kritiškiau žiūrėti į
tai kas vyksta Sovietų Sąjungoje ir bend
rai į komunistinės ideologijos praktiką.
Tai ką jie pamatė, neleidžia jiems toliau
būti besąlyginiais vykdytojais doktrinos,
kad „nors mes ir ne viskam pritariame,

kas vyksta Sovietų Sąjungoje, bet jos kri.
tika padėtą socializmo priešams, taigi, mes
matysime tik tai, kas Sovietų Sąjungoje
yra gera, o apie blogybes nutylėsime“.
Pasėkoje to išsivystė „Eurokomunizmas“,
kurį išpažįsta Italijos, Ispanijos ir Portu
galijos komunistų partijos, kurios skaito
save nepriklausomom nuo Maskvos. Pran
cūzijos Komunistų partijos vadas Mareliais
dar vis atkakliai seka Maskvos vedamą
liniją.
Tai, ir bendrai nusivylimas komunisti
ne ideologija, nukreipė Prancūzijos inteli
genciją į politinio spektro dešinę. Vaiz
džiausiai tas yra matoma politinių pažiū
rų pasikeitime vieno iš populiariausių
Prancūzijos filmų aktorių Yves Montand.
Su savo žmona Simone Signoret, prieš 30
metų jis buvo Prancūzijos ir Sovietų Są
jungos komunistų partijų „numylėtinis“
Dabar Yves Montand sako: šiandieniniame
pasaulyje yra tik vienas pagrindinis pa
vojus, vienas pagrindinis priešas: komu
nistų totalitarizmas“. Kalbėdamas apie
nusiginklavimą ir taikos judėjimą jis
klausia: „Kur jie visi ibuvo, kai rusai iš
dėstė savo SS-20 raketas?“
Izvestija ir L’Humanitė (prancūzų ko
munistų organas) apšaukė jį „bulium, ku
ris bijo raudonos spalvos“ ir, kad jį pakei
tė jo uždirbti milijonai. Draugų įspėjamas,
kad toks jo elgesys bus išnaudotas dešinių
jų, Montand atrėžia: „Man tai visiškai ne
svarbu: svarbu yra tai, kad žmonės pa
bustų, kad jie žinotų tiesą. Aš nenoriu bū
ti draugystėje tų, kurie galvoja, kad Af
ganistano okupacija, Lenkijos įvykiai ir
nušovimas Korėjos lėktuvo yra pateisina
mi“.
Nors jo žmona Simone Signoret taip vie
šai ir garsiai neišsireiškia, bet yra žinoma,
kad ir ji panašiai galvoja. Ji tik bijo, kad
Montand nenueitų į kitą kraštutinumą.
Filosofas ir vienas iš Jean Paul Sartre
artimų draugų paskutiniais jo gyvenimo
metais Andrė Glucksmann sako, kad „Mon
tand daro tai, kas yra pareiga visų intelek
tualų — jis atkreipia dėmesį į tai, ko po
litikai nenori matyti“.
Prancūzijos intelektualų požiūrius ge
riausia susumavo filosofas Gilles Deleuze,
kuris per ilgas, laikraščio Le Monde pus
lapiuose vykusias diskusijas pareiškė: „At
rodo, kad intelektualai šiandien ibijo tik
vienos blogybės — komunizmo“.
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IRANAS

LENKIJA

Keturi metai po uždarymo Irano 200
universitetų ir kitų aukštojo mokslo ins
titucijų, pereitą savaitę vėl pradėjo moks
lą Teherano universitetas.
Vietoje buvusiųjų 23,000 dabar jame
yra 4.000 studentų, kurių dešimtadalis
merginos. Nors jos sėdi tose pačiose kla
sėse, bet nuo vyrų yra perskirtos užuo
laida. Kad vyrai jų negirdėtų kalbant,
klausimus jos turi paduoti raštu.
Pirmųjų metų mokslas koncentruosis
studijavimu Korano ir Skaitymu Chomeini didžiojo veikalo „Visų problemų spren
dimas“, iš kurio studentai sužinos kaip
teisingai reikia papiauti aukojamą ėriuką
ir kad kupranugaris, kurio savininkas su
juo nepadoriai lytiniai pasielgė, turi bū
ti parduotas kitame kaime, kurio gyvento
jai apie tai nežino. Žemės ūkio mokslų
studentams bus mokomos maldos iššau
kiančios lietų, apeigos užtikrinančios gerą
derlių ir (psalmės sulaikančios skėrius.
Studentai taip pat sužinos, kad mote
rys yra „ir silpnos, ir pavojingos“. Jos
dievobaimingus vyrus gali paversti bepro
čiais, tad dėl jų pačių gero jas reikia lai
kyti kietoje rankoje.
Paskaitos prasideda su inkantacijomis
iŠ Korano, kurias sėka kartojimas šūkių
pasmerkiančių JAV. Sov. Sąjungą ir Pran
cūziją.
Sirija, Libija ii Sierra Leone pareiškė,
kad jos pripažins šio universiteto laips
nius.

GROTI AR NEGROTI

Lietuvoje mirus DBLS Birmingham‘o
skyriaus veikėjo
STASIO JEZERSKIO MOTINAI,
jam reiškiame gilią užuojautą
DBLS Birmingham© Sk. Valdyba

PASAULYJE

— Nobelio taikos premijos paskyrimas
Lenkijos darbininkų sąjungos Solidaru
mas vadui Lech Walęsa iššaukė savotiš
ką Jaruizelskio vyriausybės reakciją: ji
uždraudė radijuje ir televizijoje naudoti
muzikines juostas ir televizijos progra
mas, kurios pagamintos Amerikoje, Va
karų Vokietijoje ir Norvegijoje.
Vak. vokiečiai pasiūlė Walęsa kandida
tūrą, norvegai paskyrė premiją, o ameri
kiečiai, Lenkijos komunistų akimis, visa
tai suredagavo. Nors 19 šimtmečio muzi
ka, pvz., Bethoven simfonijos į draudimą
neįeina, bet, jei jos yra grojamos Čikagos
simfoninio orkestro, tai jo minėti negali
ma.
Lenkijos muzikinių radijo programų
pranešėjai skundžiasi negalėdami groti
amerikietiškos „Western“ ar „Rock“ mu
zikos, bet kai kurie tai apeina pasakyda
mi, kad tai anglų muzika, grojama anglų
orkestrų.
Kiek sunkiau yra su televizijos „Kojak“, kuris, Lenkijoje buvo labai popu
liarus.

WALESA SUVARŽYTAS
Lenkų darb. sąjungos vadas Lech Wa
lesa negalėjo pasiųsti telegramos Pary
žiuje vykstančiam Nobelio premijos lau
reatų dimipozijumui, prašant padėti iš
laisvinti lenkų politinius kalinius. Paštas
atsisakė priimti jo telegramą.

PABĖGO LENKAI
Vėl Vakarų Berlyno aerodrome nusi
leido 6 lenkai, atskridę mažu, civiliniu
lėktuvu. Tano jų 4 metų vaikas.

ANDROPOVO LIBERALIZMAS
Maskvos laikraščio „Literatu™aja gazeta“ redaktorius užsienio (kultūros reika
lams paprašė politinio prieglobsčio D. Bri
tanijoje. Pagal jo paskelbtą pareiškimą,
„Sovietų Sąjunga, vadovaujama Androipo„
vo„ grįžta 'į siaurą stalininio tipo valsty
bę“, kurios ilgalaikis tikslas yra sunai
kinti .„rusų inteligentijos žiedą“.
Prieš šešias savaites jis dingo iš Ve
necijos, kurioje jis stebėjo ten vykstantį
filmų >festivaii)į. Sovietai tuo laiku paskel
bė, kad jis buvo nužudytas ČIA agentų.
Turint galvoje jo užimtą vietą, penkis
metus jis sėdėjo „L. G: “ redaktoriaus
kėdėje, jo nuomonė, kaip ir nuomonė
Maskvos avant • garde teatro „Taiganlka“
direktoriaus Lubimov, rodo, kad dabartį,
nis sovietų vadovas Andropov vsi'škai nėra„vakarietiškus 'romanus skaitąs ir mo
demišką muziką mėgstąs liberalas“, kaip
apie jį ibuvo sakoma tuoj po Brežnevo
mirties.
Liubimov, kuris neperseniausiai buvo
Londone surežisavęs „Nusikaltimą ir
bausmę“, dabar yra Bologna mieste, Ita
lijoje, dour jis yra pakviestas surežisuoti
operą. Būdamas Anglijoje jis pasakė, kad
biurokratų sprendimai nūdienėje Sov.
Sąjungoje „neprisideda prie kultūros kė
limo krašte“. Vienok jis žada grįžti Mas
kvon.
Intelektualų spaudimas sustierėjo nuo
birželio mėn. įvykusio Komunistų partijos
centro komiteto suvažiavimo, kada buvo
pasakyta, kad rašytojai ir menininkai tu
ri daugiau laiko praleisti „vaizdingai apra
išydami penkmečio planą“ ir daugiau pri
sidėti paveikiant „ideologines, politines ir
moralines žmogaus savybes“.
Savo pareiškime Oleg Bitov taip pat
pasakė, kad jo sprendimą pasilikti Vakiarubse galiausiai paveikė Korėjos lėktuvo
nušovimas.

SIBIRO DUJŲ IR NAFTOS VAMZDIS
Sibiro dujotiekis yra didelė gamtinė ne
laimė, — sako buvęs sovietų žurnalistas
Zev Volfson, kuris dabar gyvena Izraelyje.
Savo laiku Volfson ibuvo įgaliotas parašy
ti „optimistišką“ korespondento apžvalgą
apie dujotiekį sovietų televizijai, bet tai,
ką jis ten atrado, taip nugąsdino valdinin
kiją, kad tik apie 10-15 proc. to ką jis pa
rašė, buvo galima panaudoti.
Jis rado, kad tarp dviejų ir keturių mi
lijonų tonų alyvos buvo prarasta tundroje,
užteršiant Sibiro upes, ežerus ir pelkes.
Trapus amžinas žemės paviršiaus pašalas
buvo sulaužytas statybinių mašinų- ir tūks
tančiai mylių tundros pavirto (į bjaurius,
apgriuvusius griovius.
Blogai pastatytų statybinių stovyklų at
matos užteršė tundros augmeniją, o nude
ginamos dujos aptraukia dangų. Sykį su
ardžius, truks ilgą laiką, kol skurdi
tundras augmenija vėl galės įsitvirtinti, jei
"kas nors bus ta linkme daroma.
Volfson taip pat sako, kad Azovo jūra
pavirto į atvirą Rusijos pietų pramonės
„išvietę“, į kurią suteka atmatos iš įvai
rios ten pastatytos pramonės. Kalnai che
minių atlaikų padengia plotą beveik dvi
gubai didesnį, kaip Belgija.

KOSMONAUTAI PAVOJUJE
Amerikiečių savaitinis žurnaas Aviation
Week and Space Technoogy paskebė du
straipsnius, kuriuose sakoma, kad sovietų
erdvės stotis Saliui 7, atsiradus kliūčiai
raketinio kuro sistemoje, prarado beveik
visą variklio kurą.
Du kosmonautai, kurie buvo pasirengę
grįžti į žemę buvo sugrąžinti atgal į erd
vės stotį, kai buvo rastas kuro ištekėjimas.
Anksčiau jau buvo pranešta, kad jų pa
kaitalai laimingai išsigelbėjo po sprogimo
jucs iškeliančiosios raketos ant platfor
mos žemėje.
Žurnale rašoma, kad Saliut 7 prarado
pajėgumą manevruoti ir erdvėje vartosi.
Sovietų mokslų akademija paneigė šiuos
pranešimus ir pasakė, kad skrydis vyksta
normaliai.

AFGANISTANAS
ŽUVO SOVIETŲ GENEROLAS
Laike prieš dvi savaites prasidėjusios
prieš musulmonų partizanus ofenzyvos,
žuvo Afganistane besilankąs sovietų 'ge
nerolas. Jis žuvo spalio 9 d-., nušovus he
likopterį, kuriame jis skrido.
Herat miestas prie kurio jis žuvo, dar
tebėra didžiumoje partizanų rankose net
gi ir dienos metu.
Į šiaurę 'nuo Kabul, pietinėje Somali
slėnio, dar vis tebevyksta intensyvus kai
mų bombardavimas ir Katrul pasiekią tų
kaimų pabėgėliai kaitina sovietų karei
vius apiplėšim r jų namų.
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Atsiųsta paminėti

Naujos kryptys sovietu politikoje
EUROPOS

STUDIJŲ SAVAITĖ
CHRUŠČIOVO ŠVAISTOMASIS

Brežnevo valdžios laikotarpį galima bū
tų charakterizuoti dviem pagrindiniais
bruožais.
Pirmas toks bruožas būtų valdinės sis
temos apsauginis sustabarėjimas, o antra

sis — mechanistinis tos sistemos oportu
nizmas.
Bre&įeivas pakeitė Chruščiovą, kiuris
buvo nenuorama, „voliuntaristas“, visą
laiką bandęs priversti sovietinę sistemą
normaliai1 bei rezultatyviai veikti. ChruščHovas tavo, turbūt, visoj sovietinėj va
dovybėj vienintelis pasilikęs žmogus, ku
ris vis dar tikėjo į komunizmą; tikėjo jis
ir j tai, kad sovietų socialistinė valstybė
yra tinkamas instrumentas komunizmui
pasiekti ir, tokiu būdu, kad iš esmės ji
galinti atlikti tas funkcijas, dėl kurių ji
teoretiškai ir buvo sukurta. Tuo Chruščio
vais ir skyrėsi nuo visų kitų sovietų va
dovų, kurie jau į nieką nebetikėjo, išsky
rus į savo valdžią, privilegijas ir saugumą.
Chruščiovas, beje, buvo mužikiško tipo ti
kintysis. Mužikas neskaito biblijos, jis nė
ra joks teologas. Jis tiki i Dievą, nes tiki
— be jokių argumentų ar sudėtingų išve
džiojimų. Lygiai taip ir Chruščiovas. Nei
Markso nei Engelso jis neskaitė, bet, kaip
tas mužikas, tikėjo į marksizmą, komu
nizmą ir sovietų valdžią. Ir jis vis negalė
jo atsistebėti', kodėl gi tos puikios idėjos
neįsikūnija* neįsigyivendina sovietų val
džios veikloje. Jis galvojo, kad visa bėda
-aidi nevisai vykusioje jos techninėje or
ganizacijoje ir todėl visą laiką tą valdžios
sistemą jis reorgonizuodavo. Per visą jo
valdymo laiką šalyje nieko daugiau nevy
ko, išskyrus vienintelį procesą — nuolati
nę reorganizaciją. Tai,žinoma,tik dar dau
giau dezorganizavo sovietinę sistemą, silp
nino jos stabilumą ir, galų gale, tapo jai
mirtinai pavojinga.
Iš esmės Chruščiovo veikla priminė se
ną Kriilovo pasakėčią apie žvėrių kvartetą.
Žvėrys pasiėmę instrumentus susėdę ne
grodami laukė muzikos. Jos nesulaukdami
jie keitė savo vietas manydami, kad nuo
to pareina muzika. 'Bet kaip jie ibesusėsdavo, muzikos vis nebuvo.
Taip ir Chruščiovui, kaip tiem žvėrim
visą laiką atrodė, kad muzika, teisingai
muzikantus susodinus, įgali gautis. Jis vis
persodinėdavo tuos savo muzikantus, o
muzikos vistiek nebuvo. Tačiau, pa
tikėt, kad muzikos >irr negali būti, nes mu
zikantai netikę, jis vis tiek negalėjo. Kol
tas jo elgesys buvo tik savotiškai keistas,
bet negriovė sistemos pagrindų, Chruščio
vo sėbrai eu tam tikru skeptiškumu tą jo
elgesiį pakentė. Kaip sakė V. Hugo, — „le
rot s’amuse“ — karalius išdykauja, links
minasi — ir tiek. Jeigu jam patinka nuo
latinė reorganizacija — te sau reorgani
zuoja. Bet ta pažiūra pasikeitė, kai Chruš
čiovas nuėjo tąja kryptimi' per daug toli,
o ypač, kai jis suskaldė partinį aparatą
į dvi dalis, tuo pačiu sugriaudamas siste
mos monolitinę e?mę, jos valdžios patį
svarbiausią pagrindą. Tada jis ir buvo
savo kolegų nuverstas.

Bjrežnevinis sustabarėjimas viduje
Tie žmonės, kurie perėmė iš Chruščio
vo valdžią ir kurių simboliu tapo Brežne
vas, nei komunizmu, nei sovietų sistemos
aim i
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pranašumais jau nebetikėjo. Tikėjo jie tik
į tai, kad reikia, kol jie dar yra gyvi, viso
mis išgalėmis laikytis valdžioj ir tvarkyt
viską savo absoliučios, o svarbiausia, sta
bilios diktatūros pagrindais. Ir todėl buvo
nutarta, kad daugiau jokių reorganizacijų
ir kitų sistemą destabilizuojančių priemo
nių nebebus. Kokia ta sistema yra, tokią
ją reikia palikti ir jokiu būdu, savo inicia
tyva jos nereformuoti ir kitiems tokios
iniciatyvos neleisti reikšti. Ta prasme, jei
gu Chruščiovas priminė Krilovo kvartetą,
tai kurie jį pakeitė, priminė du garsiu
Čechovo felčerius, kurie pelnydamiesi duo
ną gydant aplinkinius kaimiečius, tarpu
savy kalbėdavosi šitokiu būdu: „Mes su
tavim gi žinom, kad jokio pulso nėr, bet
vis tiek jo pas savo pacientus 'klausomės,
lyg jis būtų. Kaip gi kitaip gali žmogus
išlikti felčeriu“. Vadovai, susispietę aplink
Brežnevą tiksliai žinojo, kad „pulso nėr“,
bet vedė politiką taip, lyg tikėtų, kad jis
yra, kad sovietų valdžia funkcionuoja ir
jiems vadovaujant tvirtai šengia komuniz.
mo statybos keliu. O kaip gi kitaip galėtų
jie išlikti „felčeriais“, t. y., komunistinės
valstybės vadovais.

Lenino laikų nenuilstamai vykdė subversyvinę veiklą užsienio kraštuose. Koordi
navimas bei rėmimas užsienio komunistų
partijų veiklų bendrai visų antivakarieti'škų judėjimų visame pasaulyje, .buvo to
aparato gerai įvaldyta ir efektingai vyk
doma rutina. Ji ir prie Brežnevo liko to
kia pati, tačiau tapo mažiau iššaukianti,
mažiau rizikinga, labiau atsargi. Brežnevo
vadovybė nebeleido šiam aparatui rodyti
per daug iniciatyvos. Jo uždavinys buvo
ne tiek kurti destabilizuojančias situaci
jas, kiek jomis naudotis ir naudotis tik
tada, kada tai nesukeltų Sovietų Sąjungai
didesnių tarptautinių nesklandumų ar pa
vojų. Tokį sovietinės ekspansionistinės po
litikos vykdymo būdą aš ir vadinu mechanistiniu oportunizmu. Ypatingai aiškiai
šis mechanistinis oportunizmas pasireiškė
taip vadinamosios detantės metu, kai so
vietams be jokių didesnių komplikacijų,
pasinaudojant santykių su Vakarais sustabilizavimu Europoje, gana sklandžiai
pavyko įjungtai į savo imperijos įtakos sfe
rą ir Etiopiją, ir Angolą, ir Jemeną, ir
kai kurias kitas trečiojo pasaulio valsty
bes, o 1978 metų balandžio mėnesį taiilp
Laibai vykusiai ši situacija yra išreikšta put :t- Afganistaną. Visa tai buvo pasiek
gana populiariame Sovietų Sąjungoje ta tos pačios mechanistinio oportunizmo
anekdote. Traukiniu važiuoja Stalinas politikos vykdymo rėmuose.
Chruščiovas ir Brežnevas. Staiga trauki
Tačiau dar prieš Brežnevo mirtį, apie
nys sustoja. Supykęs Stalinas tuoj pat įsa
ko: „mašinistą sušaudyti, padėjėją paso 1980 metu-, jo politika abiejose jos daly
dinti 25 metams į Sibiro lagerius“. Įsa se priėjo liepto galą. Ji pasirodė nebesaugi,
kymas buvo įvykdytas, bet traukinys kaip neišpildanti jai paskirtų „medicilniilniilų“ sis
stovėjo, taip ir liko stovėti vietoje. Tada temos aortos anevrizmos gydymo uždavi
įsikišo Chruščiovas; „Žinot ką, taip ne nių. Tai pasitei'škė dviem 1980 metų įvy
tinka. Reikia mašinistą po mirties reabili kiais. Pirmasis įvykis buvo sovietų kariuo
tuoti, o padėjėją grąžinti atgal į traukinį“ menės 1979 metų pabaigoje įvykdyta in
Kaip Chruščiovas pasakė, taip ir padarė. vazija į Afganistaną komunistų valdžiai
Tačiau ir vėl traukinys flš vietos nė krust. toje šalyje išgelbėti; antrasis — 1980 me
Pagaliau prabilo ir Brežnevas: „Klausyki tų rugpjūčio mėnesį prasidėję revoliuci
te, kam či'a mums karščiuotis, — pasakė niai Lenkijos įvykiai. Sovietų vadams vi
jis, — uždarykime geriau traukinio lango siškai netikėta aštri Vakarų ir net trečio
užuolaidas ir įsivaizduokime, kad sau kuo jo pasaulio valstybių reakcija į Sovietų ka
puikiausiai važiuojame“. Kaip Brežnevas riuomenės įvedimą į Afganistaną faktiš
sakė, taip ir darė — stovėjo vietoje, o kai reiškė, kad mechanistinis oportunižmas daugiau nebeveikia ir kad visa detan
visims įsakė tikėti, kad važiuojama.
tės sistema, kuri sudarė palankias sąlygas
Brežnevo žmonės, kaip tikri' felčeriai, jam netrukdomai klestėti, .staiga sugriuvo.
turėjo visgi nustatyti savo pacientui — Užsienio politikos srityje Sov. Sąjunga
sovietinei sistemai šiokią — tokią diag staiga susidūrė su nauja dilema. Ką daryti
nozę; nors jie ir nežinojo, kad yra pulsas, toliau? Ar drastiškai aštrinti konfliktą su
bet išmatuoti jį jiems šiaip ar taip retu Vakarais bei trečiuoju pasauliu ir, nežiū
kėjo. Diagnozė jų buvo paprasta, ir, kaip rint nieko, toliau vykdyti savo ekspansione keista, visiškai teisinga. Pagal ją siste nistinę politiką jau nebe mechanistinio
ma sirgo nepagydoma liga ir toji liga bu oportunizmo, bet konfrontacijos su Vaka
vo aortos anevrizma. Kaip žinia, kai ser rų pasauliu pagrindais, ar stengtis kaž
gama aortos anevrizma,kiekvienas staiges kaip atstatyti normalius detantės tipo san
nis posūkis ar judesys gaili 'iššaukti mirtį. tykius. Stengiantis atstatyti tokius santy
Todėl geniausias vaistas nuo tokios ligos kius, reikėtų padaryti Vakarams kažko
— kuo mažiau judėti, kuo daugiau tūp kių nuolaidų. Nuolaidų daryt gi jie ne
čioti vietoj. Tą diagnozę nustatę, jie to pripratę. Tokiu būdu visa mechanistdlnio
kį vaistą ir naudojo. Tai aš ir vadinu ap oportunizmo politika atsidūrė akligatvyje.
sauginiu sistemos sustabarėjimu arba jos Buvo nežinia, ką toliau, veikt, kai taip ge
konservacija, stagnacija; bet kartu su tuo rai sureguliuotas saugus ekspansijos vyk
ne tik stagnacija, bet taip pat kiekvienos dymo mechanizmas dėl invazijos į Afga
grėsmės bei pavojaus sistemai likvidavi nistaną staiga sutrupėjo. Atrodo, kad ši
mas pačiomis griežčiausiomis priemonė nežinia tęsiasi iki šios dienos. Dilema taip
mis. Taip sakant, bet kuria kaina išlaikyti kol kas ir liko neišspręsta.*
status quo ir bet kuria kaina, numalšinti
kiekvieną pasikėsinimą į tą status quo.
* Pastarojo meto įvykiai, ypač Korėjos
civilinės aviacijos lėktuvo nušovimas ir
Oportunizmas užsienio politikoje
to barbariško akto paaiškinimas pasaulio
Jei šis pirmasis bruožas labiau surištas visuomenei rodo, kad Sovietų Sąjungoje
su vidaus politika, tai antrasis, kurį aš pa vis aiškiau apsisprendžiamą imtis atviros
vadinau oportunizmu, daugiau charakteri ko.nfrontacinės politikos vakarų pasaulio
zuoja Brežnevo laikų Sovietų Sąjungos atžvilgiu.
užsienio politiką. Brežnevo žmonės pavel
(Bus daugiau)
dėjo atitinkamą aparatą, kuris nuo pat

Berods Australijoje prieš 30 su virš
metų burvo taisyklė ar įstatymas, reika
laujantis, kad kiekvienas ne anglų kalba
leidžiamas laikraštis turėtų tam tikrą
dalį atspausdintą anglų kalboje. Visi atei
viai tuo buvo laibai pasipiktinę ir neilgai
tnulkus tas reikalavimas 'buvo atšauktas.
Praėjo pusantros generacijos ir savai
me atsiranda baisu, sakančių, kad išven
gimui praradimo dalies mūsų jaunimo, Iku
ris dėl vienų ar kitų priežasčių neišmoko
lietuvių kalbos, reikėtų turėti spaudą kal
boje .to krašto, kuriame gyvenama. Prie
to dar galima pridėti ir nebuvimą esamo
je lietuviškoje spaudoje bendradarbių,
kurie rašytų tai, kas mūsų, kad ir lietu
viškai kalbančiam jaunimui tiktų ir pa
tiktų. Reikia pripažinti, kaid dauguma lie
tuviškų laisvojo pasaulio laikraščių yra
sutabairėję laikotarpyje tarp 1940 metų
nepriklausomos Lietuvos ir 1945-48 m.
Vokietijoje sukurtos „lenciūgėlio“ Lie
tuvos ir bendradarbių 20-50 metų amžiaus
grulpiėje neturi.
Nors galvojantis mūsų jaunimas tiek
pat, kaip ir mes rūpinasi Lietuvos likimu,
negalima iš jų tikėtis, kad jie tcliau tęs
tų tą pačią liniją, kuri jų akimis yra jau
atgyvenusi ir neatsiekianti jokių rezultatų
artimoje ateityje. Tad gal kalbant apie
jaunuomenės atitolimą nuo mūsų reikalų,
reikėtų pažiūrėti iš kito galo: gal mūsų
jaunuomenė eina su gyvenimui, o mes esą
me atitolę nuo jo, pasilikdami senese po
zicijose ir iš jaunimo reikalaudami perim
ti tas pačias, i u akyse jau susikompromi
tavusias pozicijas.
Laikas padaro savo. Beveik 40 metų
atitrūkimas niuo tautos kamieno privedė
prie to, kad jau didelė mūsų jaunuomenės
dalis, jei ir naudoja lietuvių kalbą, ta kai
ba yra daugiau buitinė, „virtuvinė“, ku
rios jiems neužtenka svariam ir sklan
džiam išsireiškimui nei žodžiu, nei raštu.
Tad ką daryti su tokiu jaunimu?
Mūsų spaudoje vis dažniau pasigirsta
balsų: kas lietuviškai nemoka, tas negali
būti lietuvis. Nežiūrint neabejotinų tiesio
ginių mūsų tautai nuostolių pasirenkant
tokį atvejį, tai, lyg ir nukaistų mūsų pačių
priimtam Pasaulio lietuvių bendruomenės
statutui, kuriame sakoma, kad PLB na
riais gali būti ne tik lietuviai, bet ir kitos
tautybės jų vyrai ir žmonos, nereikalau
jant ilš jų lietuvių kalbos išmokimo. Tad
atmesti mūsų pačių jaunus žmones ne
kalbančius lietuviškai būtų nelogiška.
Pasigirsta taip pat ir kitų baisų, sakan
čių, kad mūsų jaunimas tekalba ksip jam
yra patogiau, bet tedalyvauja; kad ir sa
vaip, mūsų gyvenime ir Lietuvos reikalų
sargyboje. Pageidautina, kad jis mokėtų
lietuviškai, bet nemokėjimas neturi būti
kliūtis.
Vien iš praktiškos pusės imant, geriau
yra turėti gerą inžinierių, advokatą, žur
nalistą, daktarą, mechaniką ar stalių, ku
ris dalyvauja' lietuviškoje bendruomenėje
nekalbėdamas lietuviškai, negu turėti tuš
čią vietą. Lietuvių bendruomenės atžvil
giu yra naudinga turėti savo specialistus
praktiškiems visos bendruomenės ir jos
pavienių nariu reikalams.
Platesniu mastu, įgyvenamo krašto eko
nominiame, politiniame ar kultūriniame
gyvenime pasireiškią mūsų žmonės, jėi
jauteis esą lietuviais ir nebus atstumti
bendruomenės, gali turėti daugiau įtakos
mums svarbiuose šiuose kraštuose (spren
džiamuose reikaluose, negu gerai lietu
viškai kalbantieji, bet nuo gyvenamojo
krašto pulso atitolę, mūsų jaunieji.
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J. Rasa

KERMOŠIUS
(Apysakos Fragmentas)
(tęsinys)

Fleškys su Vincuku atvažiavę rado turgavietę
užpildytą. Buvo net keturios būdos karabelninkų,
o vežimų jau tiek, kad nebuvo kur beįlysti. Sustabdė
kumelaitę pakelėje, Vincuką paliko vežime, o pats
nuėjo pasidairyti, bene ras kokį plyšį, kur galėtų
įlysti.
Pirmiausia patraukė pro karabelninkų būdas.
Jauna, miestietiškai apsirengusi, moteris suki
nėjosi prie pirmosios būdos. Ji jau turėjo pasikabi
nusi įvairiausių spalvų skarelių ir šalikėlių, ir da
bar atidarinėjo dėžes su kaspinais, karoliais ir kars
tė juos kur berasdama vietos. Ant stalo buvo išdė
liotos visokių spalvų ir formų sagos, plaukams seg
tukai, šukos ir daug kitokių puošmenų, taip reika
lingų moterims ir merginoms. Dvi pusmergės jau de
rėjo skarelę, tokią gražiai mėlyną, su raudonom gė
lytėm pakraščiuose.
— Ta skarelė tai kaip tik tavo akys, mergele.
— gyrė pardavėja, žiūrėdama į mėlynomis akimis
dailią mergaitę, kuri taip buvo sužavėta preke, kad
jos akys, rodos, ryte rijo skarytę.
— Kiek prašai, tetule? — paklausė mėlynakė.
— Dešimt markių ir dar pridėsiu, štai šitą
mėlyną segtuką į tavo geltonas kasas.
— Mes ateisim vėliau su mama, — paleido
mergina skarelę iš rankų taip greitai, lyg tas švelnus
šilkas būtų ėmęs deginti jai jirštus. Patraukė savo
draugę kiek į šoną ir atsiduso:

— Mama tiek pinigų man neduos, nors skare
lė labai graži.
Ir daugiau merginų praėjo pro skarelių būdą,
stabtelėjo minutei kitai ir, pasotinusios akis gražiu
reginiu, atsidususios traukė toliau.
Kitos dvi būdos buvo pakrautos maisto daly
kais. Prie vienos, didesniosios, kiek aptukusi mote
riškė tvarkė savo prekes, kur baltutėlių miltų pyra
gas buvo užėmęs pusę jos stalo. Įvairaus dydžio
barankų virtinės kabojo ant vinių, o sausainiai cuk
riniai ir šokoladiniai rado prieglaudą popierinėje dė
žėje. Ten buvo ir cukriniai riestainiai, išmarginti
spalvotais grūdeliais, ir jie traukė jaunųjų pirkėjų
dėmesį. Du berniukai, gal kokių dešimties metų, jau
laukė savo eilės ir spoksojo į riestainius kartkartė
mis nurydami seilę.
— Ko jums, berneliai? — paklausė lipšni par
davėja, pirmiau atleidusi vaikiną, kuris nusipirko
saldainių.
— Man vieną iš tų, — vaikas pirštu bakstelėjo
į spalvotą riestainį ir padavė markę.
— Kaip tik, — pasakė pardavėja įsikišdama
piiyigą į plataus kvalbonuoto sijono kišenę. — Kai
išalksit — sugįžkit, — patapnojo vaikui per petį ir
atsisuko šnekėti su nauju klijentu, linksmų akių, šva
riai nuskustu veidu gaspadorium, kurio užpakalyje
ramiai tvylojo, kaip pelytės po šluota, dvi gražios
mergytės.
Vaikai pasitraukė į šalį, pasidalijo riestainį ir
nieko nelaukdami jį dorojo. Prieš nueidami dar spėjo
pamatyti, kad gaspadorius mergaitėms buvo nešykš
tus. Jis nupirko po didelę saują sausainių ir subėrė
kiekvienai į žiurstuką. Taip apsirūpinę traukė to
liau, nes prie būdos grūdosi ir daugiau sodiečių su
vaikais.

Paskutinioji būda atrodė kaip tikra užkandinė.
Samavoras garavo pastatytas ant vidurio stalo, o tai
reiškė, jei kas užsimanytų karštos arbatos stiklą, čia
galėjo jos gauti. Prie arbatos buvo ir ko užkąsti:
bulkutės su varške, pusės plaštakos didumo, sukrau
tos į didelį palumiską; gilus bliūdas pilnas bulkučių
jau kitos rūšies, tikriausia namų kepimo, kvepėjo
iš tolo, o ilgaplaukis vaikinas vieną tokią čia pat val
gė ir gardžiavosi. Balkutė buvo su lašiniukais. Pail
goj medinėj dėžėj, išklotoj vaškiniu popierių, ma
tėsi priguldyta rūkytų žuvelių, o virtinės dešrų, taip
jau gražiai išrūkytų, viliojo kiekvieno uoslę. Buvo
ir lemonade dėžė, pastumta pastalėje, ir tai liudijo,
jog daili, mažiukė, baltą žiurstą pasirišusi moterėlė
buvo pasirengusi patenkinti ne vieną išrankų pirkėją.
Čia jau vaišinosi du paaugliai — berniukas
ir mergaitė. Berniukas gėrė lemonadą užsikąsdamas
pyragaičiu su varške, o jo draugė atsidėjusi lupo
skūrą rūkytai žuvelei.
— Ji valgoma su skūra. — padrąsino berniukas.
Mergaitė tuojau paklausė patarimo ir, nutrau
kusi pusę žuvelės, suvarė sau į burną.
— Aš taip ir galvojau, kad ji tokia skani, kaip
atrodė, — gardžiavosi ji, rūpestingai dorodama žu
velę. Pabaigusi nusišluostė pirštukus į naujitelaitės
šventadieniškos suknelės nadelkas, o jos akys vėl
nukrypo į dėžę su žuvelėmis.
— Tai jūs čia! Ko gaištate, juk į bažnyčią lai
kas! — Didelis, ūsuotas vyras subarė paauglius ir
paėmęs už rankos mergaitę nusitempė ją prie šven
toriaus vartų. Berniukas dar spėjo numesti nespėtą
išgerti limonado bonką prie mūro ir pabėgėjęs įsi
maišė į žmonių tarpą.
(Bus daugiau)

Čia vėl reikia pakartoti, kad būtų la
bai gražu, jei abi šios ypatybės 'būtų vie
name asmenyje. Bet reikia būti praktiš
kiems ir žiūrėti į padėtį tekią, kokia ji
yra, o ne keikią ją mes norėtume turėti.
Priimami atvejį, kad svetimos kalbos
naudojimas .kai kuriose lietuviškose 'gyve
nimo apraišikose yra neišvengiamas, bū
tų netikslu laukti paskutinio galimo mo
mento ką nors apie tai daryti. Nuostoliai
gali būti per dideli, rezultatai per maži,
pastangos per vėlai. Jau dabar kai kas
šia linkme yra daroma, ir šias pastangas
reikėtų paremti, sudarant materij alinę ir
moralinę bazę, kuri padėtų sustabdyti
„smegenų nutekėjimą“ (brain drain) mū
sų nenaudai.
JAV, Brooklyn. N.Y. yra leidžiamas
.Bridges“, save vadinąs Lithuanian-Ame
rican Newsletter. Paskutinysis numeris
yra Vol. 7. No. 9, išleistas išių metų rug
sėjo mėnesį. Tad gyvuoja jis jau eilę me
tų. Šiame numeryje redaktorė Demie Jo
naitis duoda įdomų palyginimą tarp sep
tynių metų vaikų elgesio Lietuvoje ir Ame
riikoje, ko iš jų vienur ir kitur tikimasi ir
ką jie gauna iš mokytojų ir savo gyvena
mo krašto politinių sistemų. Įdėta dalis
Natalijos Solženitsyn laiško Jungtinėms
tautomis, apie religinių laisvių paneigimą
Sovietų Sąjungoje, vedamajiame komen
tuojama apie mokytojų rolę Lietuvos mo
kyklose, stengiantis vaikus auklėti ateistiškoje dvasioje. Alfonsas Samulšis rašo
apie Valsa.no 16 gimnaziją, kurio turiniu
džiaugtųsi kiekvienas lietuviškų laik
raščių redaktorius, jei straipsnis būtų pa
rašytais lietuviškai. Iš „Vienybės“ įdėtas
Algirdo Buidreckio straipsnis apie Lietuvą
XI.I.I šimtmetyje, kuriame sakoma, teisin
gai, kad karalius Mindaugas, kuris Lie
tuvą suvienijo nužudydamas, nuskriausdaimias, iStremdamas ar išsiųsdamas ne tik
kitus mažesnius kunigaikščius, bet ir sa
vo brolius, galų gale pasiėmė žmoną savo
brolio Daumanto, kuris vėliau, pabėgo į
Pskovą, pasidarė jo kunigaikščiu ir orto
doksų šventuoju.
Daug iliustracijų, straipsnelis apie ne
seniai minusią Cappy Petrash Greenspan
(kas yra Cappy Petrash Greenspan gali
ma sužinoti paskaičius „Bridges“; lįdomu
iš kur Petrash?) ir krūva skaitytojų laiš
kų iš kurių mūsų laiškų rašytojai galėtų'
pasimokyti stipraus ir trumpo nuomonės
išreiškimo meno. O gal tai redakcijos nuo
pelnas? Po jais pasiralšytos pavardės pa
rodo, kad „Bridges“ užpildo labai didelę
spragą. Užbaigiama su receptu bulvinėm
suvalkiečių bandutėm.
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LITU ANUS
Šių metų rudeniniame, jau 29 metus
anglų kalbai leidžiamame žurnale, R. Šil
bajoris (Tne Ohio State University) gal
voja, kad tik įkūrimas lituanistinės ka
tedros Čikagos universitete padės išveng
ti degeneracijos, grasinančios nužeminti
mūsų kultūrinį veikimą iki „polkos klu
bu“ lygio. Katedra, jo nuomone, gali būti
pats svarbiausias lietuviškas atsiekilmas
laivajame pasaulyje.
William Urban
(įMonmouitth College)
svarsto pradus Livonijos karo, įvykusio
1558 metais ir jo įtaką DL Kunigaiklštystės unijai su Lenkija.
Joseph W. Duffy paduoda jaudinančias
ištraukas iš dienoraščio, rašyto 1893 me
tais į JAV atvykusios 7 metų mergaitės,
vėliau 16-tės nuotakos, moters, 'žmonos,
našlės, močiutės, prosenelės Josephine
Koncavaige - Yescalis (Jusefa KcncevičliiaJeškelienė) imto 1902 metų iki jos mirties
1956 m., kada jai buvo 70 m. Kaip retas
įkas, išis dienora'štis parodo lietuvių emig
rantų vangius, jų norą pagerinti savo buitį
ir neišsemiamą optimizmą, nepaisant vie
ns ipo kitos ant jų pečių krintančios ne
laimės. ši lietuviška močiutė, kiuri, kaip
ja apraišo J.W. Duffy, tavo didvyrė pati
to nežinodama, prieis jai sueinant 38 me
tams, turėjo mažiausia 5 natūralius
abortus, palaidojo 11 iš 16 jai gimusių
vaikų, kasyklose žuvusius tėvą ir vyrą.
Jos namai buvo „vieta, kurioje visai apy
linkei iš Lietuves ateinanti laiškai 'buvo
iperskaitomi ir atitinkami atsakymai pa
raižomi“, nes Juzefą mokėjo raižyti ir lie
tuviškai, ir angliškai. J.W. Duffy cituoja
etninį istoriką Rev. William WolkovSchVailkavičių sakant, kad dienoraščio rašy
mas lietuviams nebuvo priimtas, nes „lie
tuvių drovumo jausmas neleidžia savo as
menišką gyvenimą išnėšti į vielšumą“.
Rima Čerkeliūnas aptaria Reginos Ingelevičiiūtės tapybinį meną, Ilse Lehiste ir
R. Šilbajoris apsvarsto estų poetės Marie
Under kūrybą.
Skyrelyje „Dabartiniai įvykiai“ sakoma,
kad paskyrimas latvio kardinolo tavo
smūgis Lietuvos kunigams ir tikintie
siems, nepasfciriant kardinolo Lietuvai.
Knygų apžvalgoje nedaug gero rasta Lie
tuvoje išleistame Piesarskio ir Svecevičiaus Lietuvių-anglų kalbų žodyne. Ap
žvalga padarytą Douglas Haggo (Univer
sity of Canterbury). Antanas Klimas (Uni
versify of Rochester) peržiūri Sven Ek„
dahl, Die Schlacht bei Tannenberg 1410.
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SOVIETINIAI “DŽINSAI”
Sovietų Sąjungos prekybos min. pava
duotojas Suren Saruchanov pareiškė, kad
kai (kiurių žmonių nuomone, „pats vardas
,džinsai' tapo neigiamu žodžiu, simboli
zuojančiu stoikų skonio ir subrendimo“.
Jei jų nuomonė pavirstų sparnais, tai
Skrisdami pro V.D.N.CH. požeminio trauki
nio stotį jie matytų „Boroda“, „Učitel“
„Kilbosa“ ir kitus spalvingais vardais ži
nomus nelegalius „biznierius“, pardavinė
jančius „džinsus“ po 200-250 rublių (ypa
tingai gerai dabar eilna velvetiniai). Jie
taip pat galėtų ten .aipsirūpinti Adidas bė
gimo batukais, na ir užsienietiškais saulės
akiniais. Visos tos užsieninės prekės Mask
voje turi didelį pareikalavimą.
Jeigu min. pav. Saruchanov būtų labai
naivus, tai gal jis paklaustų, ikoclėl Sovie
tų pramonė negali pakankamai pasigamin
ti geros kokybės velvetinių „džinsų“. Juk
čia ne kažkokia sudėtinga technika., beit
kelnės, kurias per amžius žmonės siuvo
ir nešiojo.
Klausimas l!r bent kiek į teisybę preten
duodąs atsakymas priveda prie .pagrindi
nės problemos: ką daryti su sovietine pra
mone, kad ji bent dalinai patenkintų vis
blogiau aptarnaujamą vidaus rinką?
Diskusijos, Ieškančios atsakymo iį šį opų
Mausimą vyksta nuo pat tų laiku, ikai,
po Stalino mirties, šiek tiek dėmesio bu
vo pradėta skinti išvystymui vartotojų
prekių pramonės. Iki to laiko visos pastan
gos buvo dedamos į sunkiąją pramonę.
Buvo galvojama, kad kada Sovietų Są
junga sugebės pagaminti tiek plieno, Ikiek
JAV, visos jos problemos išsispręs. Sovie
tų Sąjunga dabar pagamina daugiau plie
no kaip JAV, bet problemų atsirado dar
daugiau.
Svarstymai, kaip jas išspręsti turbūt
eis „ilki karvių parginimo iš ganyklų“, bet
dauguma jose dalyvaujančių yra vienin
gos nuomonės vienoje srityje: reikalinga
pakeisti gamybinę galvoseną; reikia su
daryti naują gamybinę galvoseną, Ikuri
vestų prie našumo ir rūpinimosi vartotojo
reikaiails ne tik kelnių (bet ir „milkrasfciedrių“ (microchip) gamyboje.
Vienas iš vadovaujančių Sov. Sąjungos
sociologistų, rašydamas Mokslų akademi
jos Sibiro skyriaus žurnale „Eko“, dėsto,
kad manija viską daryti dideliu mastu
gal buvo tvarkoj, kada kraštas (buvo labai
atsilikęs ir reikėjo greitai pastatyti nau
ją pramonę ir naujus miestus. „Našumas"
ir „tikslumas“, kurie niekad nebuvo rusų
tautos atributai, tada buvo nesvarbūs ir
bandymas juos įvesti dabar, „eina prieš
darbininkų plauką“.
Kada viskas buvo daroma dideliu mas
tu į darbininką ir jo atliekamo darbo ko
kybę nebuvo žiūrima.. Svarbu, kad tik bū
tų kuo daugiau pagaminta. Darbininkas
buvo naudojamas kaip mašinos dalis ir,
vadovybės nuomone, jis turėjo būti tiek
pat pasyvus, kaip ir pati mašina. Jei tai
sudarė sąlygas abuojam darbui, na tai
kas — vienas darbininkas blogai šiūpe-

liuodamas anglį daug nuostolių pridaryti
negali. Prie dabartinių gamybos metodų,
vienas darbininkas blogai naudodamas di
delį mechanišką kasėją gali pridaryti daug
nuostolių.
Jaunas maskvietis žurnalistas vaizdin
gai atprašė dabartinės sistemos skatinimą
darbininkams prisiimti žalingą galvoseną.
Jis niuvyfko į kolektyvinį ūkį pietiniame
Sibire, kur yra bandoma darbininkams
įdiegti gamybos išlaidų ir pajamų supra
timą, duodant jiems vesti dvi sąskaitas:
vienoje jie žymi visas gamybines išlaidas,
kitoje visas pajamas. Didžiausia proble
ma žurnalisto akimis buvo blogas anks
tyvesnis ūkio vedimo pavyzdys. Svarbiau
sias ūlkio obalsis yra „Plano įvykdymas
mums yra 'įstatymas!“, kai tuo tarpu
per paskutinius penkiasdešimt metų pla
nas nė kartą nebuvo išpildytas. Bet ūkis
nesubankrutuoja ir darbininkai gauna net
algų pakėlimus, nors nuostoliai, įpusėjus
paskutinių]am penkių metų pianui jau
siėkia 500,000 rublių.
Panaši padėtis yra ir karinėje gamybo
je. Čekoslovakų armija, gavusi naujus
sovietinius tankus, juos tuoj pat išardo
ir pradeda nuo pradžių. Kitaip jie labai
greit sugriūva. Skaičiuojama, kad operaty
vinis sovietinio tanko laikas yra 500 valan
dų, kai tuo tarpu iš vakariečių tankų rei
kalaujama. ir gaunama 10,000 vai.
Daug kalbama, kad Sov. Sąjungos sate
litų pramonė yra dlaug geresnė ir niašesnė. Jei tikėsime min. pirm. Tichonov, tai
padėtis yra tiek pat bloga ir pas juos.
ILaike Rytų (Berlyne vykusio Comecon po
sėdžio, Tfchonov įspėjo satelitinius part
nerius .apie jų pristatomų prekių (kokybę
ir atsilikimą jų pristatyme Sovietų Są
jungai. Jis pagrąsino, kad Sov. Sąjunga
duos daugiau naftos tik tiems satelitams,
kurie pristatys išbaigtas prekes. Jis parei
kalavo, kad kokybė būtų pagerinta ir kad
nebūtų pristatomos jau pasenusių modelių
prekės.
Grįžtant atgal prie „džinsų“, jų Sov. Są
jungoje dabar yra pagaminama 30 mil.
porų per metus, bet tik liO proc. preky
bos min. pav. Saruchanov teigimu atitin
ka jauno pirkėjo reikalavimus. Liikę 90
proc. yra pagaminti iš minkšto „denim“,
su plastikinėm vietoj metalinių sagom,
blogai fasonuotos ir dar blogiau pasiūtos.
Rusų madų „dizaineris“ Vijačeslav Zaicev, laikraštyje „Sovietskaja Rosij.a“ klau
šia, koks yra tikslas pakelti gamybą blo
gos kokybės „džinsų“, kurių niekas ir
taip neperka.
Tad Saruchanov siūlo, kad reikia .atsi
sakyti galvosenos, kad „džinsai“ reiškia
„blogą skonį“ ir suprasti, kad jie jauni
mui yra svarbus. Kad jaunimui yra svar
bus ne tik dvaisinis grožis, bet ir .gražus
atrodymas moderniuose rūbuose.
Tuo tarpu J 5 metų 8000 specialių .gru
pių tyrinėja vartotojų reikalavimus rūbų
srityje, bet gerų „džinsų“ pasiuvimo pas
laptis iš jų nagų dar vis sėkmingai išsi
suka.
A. Biržinis
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AMSTERDAME ATSILANKIUS
Amsterdamas yra vienas didžiųjų Olan
dijos miestų. Jo gyventojų skaičius siekia
vieną milijoną. Mieste nuo senų laikų yra
didingi (karališki rūmai, nors jauna kara
lienė Beatričė dabar gyvena Hagoje, Olan
dijos sostinėje.
Amsterdamas, panašiai kaip Italijos Ve
necija, yra išlraizgytas kanalais, kuriais
plaukioja šimtai laivų. Tačiau susisieki
mui miestas turi greitesnes priemones —
autobusus tramvajus Ir požemio geležin
kelio liniją. Miestais yra švarus ir labai
gražus.
Nuvykus keltoms dienoms į tą miestą,
galima maloniai praleisti laiką. apžiūrint
miesto centrą, lankant .muziejus bei tur
tingas galerijas. Bet autobusais galima
lengvai pasiekti ir miesto pakraščius bei
naujus miesto kvartalus. Miesto (šiaurės
vakarinėje dalyje yra pastatytas gražus
pramoninis rajonas su plačiomis gatvė
mis ir žaliais plotais tarp atskirų fabrikų.
Malonu matyti kaip olandai sutvarkė pra
moninį rajoną.
Pietuose, kur .gyvena „Europos Lietu
vio“ bendradarbis I. Kaplanas, yra nau
jų įgyvenamųjų narnų ir pramogų rajonais.
Visur yra medžių alėjomis apsodintos pla
čios gatvės, patogus autobusų susisiekia
imas.
Mūsų draugas I. Kaštanais .gyvena nau
jame bendrabutyje, kur įgyvena apie 70
pensininkų. Kiekvienas Iš jų turi po di
doką kambarį su visais patogumais. Ma
loniu buvo mp.tvti, kad mūsų draugas ne
nuobodžiauja. Kambaryje yra spalvotas
televizijos aparatas, rašomasis stalas, kny
gi; lentyna, kurioje pilna lietuvių rašyto
jų knygų ir kitos literatūros, 'kuri yra
reikalinga spaudos darbininkui.
Bendrabutyje yra valgykla ir salės, ku
riose pensininkai praleidžia liuoslailkį.
Pats I. Kaplanas kartais skaito paskaitas
kitiems bendrabučio gyventojams.
Tris dienas į savaitę I. Kaplanas dirba
universiteto tyrimo institute, kur jis gali
naudingai pritaikyti savo lingvistinius su
gebėjimus.
Kitoje miesto dalyje, taip pat naujame
pastate, vra įsikūręs Visuomeninės isto
rijos tarptautinis institutas, kuris turi tur
tingą biblioteką. Ji yra tuo įdomi lietu
viams, kad čia galima rasti lietuviškų pe
riodinių leidinių bei laikraščių, kurie bu

vo leisti įvairiais laikais Lietuvoje ir už
sienyje. Tarp tvarkingai saugomų laiikralščių Ir brožiūrų galima rasti labai retų
leidinių iš spaudos draudimo laikotarpio.
Taip pat yra laikraščių, leistų nepriklau
somoje Lietuvoje. Istorijos tyrinėtojams
tai yra aukso kasykla.
Taigi, Amsterdamas lietuviams yra įdo
mus keliais .atžvilgiais: čia yra Olandijos
lietuvių bendruomenės būstinė, čia yra
susikūręs olandų choras „Daina“, kuris
puoselėja lietuvių tautosaką, ir pagaliau
yra biblioteka, kur galima rasti anksty
vesnių laikų lietuvių spaudos.
Reikia dar pridurti, kad I. Kaplanas,
nepaisant savo amžiaus, bendradarbiauja
šiuo metu su olandais, kurie ruošia, filmą
apie (Lietuvą. Neužmiršta jis ir visų lie
tuvių su kuriais buvo susitikęs Londone,
Briuselyje, Augsburge ir kitur. Visiems
siunčia nuoširdžius sveikinimus.
J.V.

Vladas šlaitas
IŠ MEDITACIJŲ UŽSIENYJE

Praeitis grįžta atskirais vaizdais
arba, atskirais epizodais.
Tai nerašytas gamtos įstatymas
arba Dievo įstatymas
(tai įsitikinimo
arba nusistatymo reikalas).
Kiekvienas prisiminimas atneša
džiaugsmo
arba atneša liūdesio,
arba atneša tiktai paprasčiausią
abejingumą.
Apie abejingumą nekalbu,
nes abejingumas yra tiktai tuščias laukas
arba tuščias popieriaus lapas.
Aš kalbu tiktai apie tuos dalykus,
kurie atneša man mano metų pilnatvėje
džiaugsmo.
Tai vaizdai,
kurie nieko neturi savyje pikta.
Tai švelnus pažvelgimas,
kurs pasako daugiau,
negu patys gražiausi žodžiai.
Viskas eina ir viskas praeina,
tiktai ramusis
Lietuvos atmininių dangus amžinai
pasilieka.

Australija prie mikrofono
Rašo G. Žemkalnis.
Tokie jau esame mes lietuviai. Atsiradę
išeivijoje tuoj susiburiame krūvon, įkuria
me organizuotą bendruomenės vienetą. At
siranda vadai, švietėjai. Atsiranda taip
pat ir chorai, tautinių šokių grupės, skau
tai, spauda. Kai kur atsiranda „radijo vaandėlės“ — smagu girdėti savą kalbą ir
savas melodijas oro bangomis.
1974 metais Australian Broadcasting
Commission įsteigė Melbourne radio stotį
Access 3ZZ, kurios tikslas buvo suteikti
galimybę įvairioms visuomenės grupėms
naudotis radijo bangomis. Stoties gyvavi
mo laikotarpyje jos mikrofonu naudojosi,
įvairiomis progomis, individualūs asmenys
su savo .paruoštomis programomis ir įvai
riausios organizacijos nuo Amnesty Inter
national iki YMCA. Reguliariai savo kal
ba transliavo ir 26 išeivių grupės, jų tarpe ir lietuviai.
Norėdami gauti radijo laiką lietuviams,
„sukūrėm“ Lietuvių Australijoje Kultūri
nės veiklos draugiją, kurios prisistatymą
ir tikslą išreiškėme pranešimu lietuviško
je Australijos spaudoje:
„Melbourne įsisteigusi L.A.K.V. Draugi
ja praneša kad lietuviškas radijo pusvalan
dis prasidės gegužės 15 dieną (1975). Drau
gijos tikslas yra skatinti kultūrinį bend
ravimą tarp lietuvių ir australų bendruo
menių; pristatyti ir aiškinti lietuvių tau
tinę kultūrą; skatinti ir sudaryti sąlygas
lietuviams menininkams sueiti į artimą
ryšį su Australijos publika.
Savo programoje draugija duos geriau
sią turimą lietuvių kompozitorių ir liau
dies muziką ir lietuvių išpildytas nelie
tuvių kompozicijas, parodydama lietuvių
sugebėjimus kūryboje ir atlikime.
Draugija taip pat kreipiasi į programą
besiklausančius lietuvius išreikšti saivo
pageidavimus, pastabas, kritiką; tik ryšį
su klausytojais palaikant galima progra
mą gerinti, siekti didesnio pasitenkinimo
ir išlaikyti ją užtenkamai aukštame lygyje
sau ir kitataučiams. Draugija siekia kad
lietuviai Australijoje galėtų su išdidumu
sutapdiinti save su lietuvišku radijo pus
valandžiu.
Savo programoje Draugija turi prisilai
kyti Australian (Broadcasting Commission
nuostatų. Leidžiamose ribose Draugija
kviečia, pagal susitarimą su Krašto ir
Melbourne Apylinkės Valdyba, šias Valdy
bas bei lietuvių bendruomenės organizaciu
jas pasinaudoti turima galimybe lietuvių
kalba pranešimais ir komentarais pasiekti
■besiklausančius lietuvius“.
Vien turbūt todėl, kad pati šio eksperi
mento idėja buvo nauja, daug kas neįsten
gė suprasti, kad toji pati stotis gali būti
naudojama .įvairiausių grupių, kartais ne
turinčių nieko (bendro tarpusavyje išsky
rus norą naudotis mikrofonu. Kartais tos
grupės buvo ir radikaliai priešingos ideo
loginėje plotmėje — ABC niekam nedik
tavo jokios linijos.
Nepagrįstų įtarimų ir spėliojimų, nepasitikrinus faktų, buvo parašyta iir ne Mel
bourne gyvenančios korespondentės netgi
ne į Australijos lietuvių laikraštį, bet į
„Europos lietuvį“ 1975 m. birželio 10. Tas
pačias mintis dėstė ir Melbourne lietuvių
laikraščio redaktorius. Nežiūrint į turbūt
pavydo sukeltus nesusipratimus, lietuviš
kos radijo valandėlės susilaukė didelio
Melbourne lietuvių pritarimo išreikšto ne

viename susirinkime.
3ZZ radijo stotis buvo uždaryta grynai
politiniais sumetimais po virš dviejų me
tų transliavimo.
Tuo metu jau buvo įsteigta valdiška ra.
dijo stotis 3EA (Ethnic Australia) skirta
tautinėms grupėms. 3ZZ uždarius į ją per
sikėlė ir lietuviai.
Šiuo metu lietuviškai iš 3EA stoties
transliuojame du kartus savaitėje po pus
valandį. Savanoriškas be atlyginimo dar
bas, laikui bėgant, pasikeitė į savanorišką,
bet apmokamą darbą — radijo programų
sudarytojai ir pranešėjai gauna atlygini
mą ir yra tuo pačiu Australijos SBS (Spe
cial Broadcasting Service) tarnautojai. Ra
dijo laidoms1 anglų kalba yra .neprivaloma
ir mes beveik be išimties transliuojame
lietuviškai. SĖS administracija nesikiša į
programų turinį ir mums tiktai reikia pri
silaikyti bendrų transliavimo taisyklių, ku
rios prižiūri, kad nebūtų peržengtos (kraš
to ’statymų ribos.
Nežiūrint į tai kad esame S(BS tarnauto
jai (laisvalaikiu), save laikome lietuvių
bendruomenei
dirbančiu vienetu. Mūsų
svarbiausias tikslas yra palaikyti Melbour
ne ir apylinkių lietuvių ryšį su savo orga
nizacijomis ir informuoti apie įvykius
bendruomenėje, Lietuvoje ir visur kur tik
gyvena ar veikia lietuviai.
Žinių šaltiniai — lietuviška spauda iš
viso pasaulio (dauguma gaunama oro
paštu) ir tarptautinės žinių agentūros. Lie
tuviška daina, lietuviškos melodijos ir lie
tuviai atlikėjai ir toliau dominuoja muzi
kinėje programos dalyje. Lietuvos istori
jos, lietuvių literatūros, tautosakos, papro
čių, sporto segmentai yra dažnai girdimi,
taip kaip ir pasikalbėjimai su savais vei
kėjais ar su mūsų svečiais — jų tarpe bu
vo S. Kudirka, J. Vaičaitytė, N. Ščiukaitė,
dr. K. Bobelis, M. Alseikaitė-Gimbutienė.
Ruošiamos atskiros laidos apie vietines
lietuviškas institucijas ar organizacijas, iš.
kilmingomis laidomis paminimos mūsų
tautinio džiaugsmo ir tautinio liūdesio die
nos. Tobulėjanti technika ir įgautas paty
rimas įgalina mus naudoti įvairius profe
sinius gudrumus nuo garso manipuliacijos
iki telefoninių pasikalbėjimų per erdvės
satelitą transliavimu. Tuo daug naudojo
mės Pasaulio Lietuvių Suvažiavimo Čika
goje metu.
Jaunimais savo jėgomis ruošia regulia
rų pusvalandį kartą į mėnesį ir savo su
gebėjimais bei drąsa daugiau eksperimen
tuoti ne kartą pralenkia vyresniuosius.
Vienas iš Australijos lietuvių veiklos fe
nomenų yra tai, (kad kiekviena bendruo
menės grupė valstijų sostinėse, išskyrus
mažą grupę Tasmanijoj, turi savo radijo
trancliacijais. Sydney veikianti lietuviška
radijo valandėlė transliuoja per SBS tinkluti priklausančią 2EA stotį. Brisbane,
Perth ir Canberra trancliacijos irgi yra
valdžios paremiamos. Adelaidės tautinės
mažumos yra įsigijusios savą radijo stotį
(kurios dalininkai yra ir lietuviai.
Atsimenu, pradėjus trancliaci j as 3ZZ
stotyje, vienas iš mūsų grupės posėdyje
pasakė: „Broliukai, ant arklio užlipome,
bet kai reikės, kaip nulipsima?“
Po astuonių metų dar vis jojame vis ge
riau ir geriau ir neketiname nei sustoti,
nei nulipti. Kad tik arklys išlaikytų.
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PIJUS GRIGAITIS
SUKANKA 100 METŲ |NUO
PIJAUS GRIGAIČIO GIMIMO
Spalio 16 d. Sukako 100 metų nuo. poli
tiko, visuomenininko ir žurnalisto (Pijaus
Grigaičio gimimo. Jis gimė (1883.X.16)
Gudaičių kaime, K. Naumiesčio apskrity
je. 1895 m. Grigaitis įstojo į Marijampo
lės gimnaziją, o vėliau perėjo į Mintau
jos įgimn., kurioje aktyviai dalyvavo slap
toje Vinco Kudirkos draugijoje ir susipa
žino su draudžiamąja lietuviška raštija,
o taip pat ir su revoliucine rusų literatū
ra. 1903 m. Grigaitis (įstojo :į Petrapilio
universitetą ir įsitraukė į lietuvišką veik
lą. Be kita ko jis surežisavo Ir keletą
spektaklių.
(Kai po kruvinojo sekmadienio (1905.1.
22) universitetas buvo uždarytas, Grigai
tis grįžo į Lietuvą. Jis, kaip Lietuvos So
cialdemokratų partijos veikėjas, aktyviai
dalyvavo revoliuciniame sąjūdyje, .dažnai
sakydamas kalbas ir aiškindamas papras
tiems žmonėms įvykių prasmę. Tais pa
čiais metais gruodžio 6 d., važiuojant jam
į vieną susirinkimą, jis buvo dragūnų su
laikytas, sumuštas ir pateko pradžioje i
S. Kalvarijos, o vėliau i Suvalkų kalėji
mą. Karo teismo jis buvo pasmerktas mir
ti, bet laimingų aplinkybių dėka, tarpi
ninkaujant tuometiniam Rusijos premje
rui grafui Witte, jo byla atsidūrė civiliniatoe teisme.
1906 m. vasarą Grigaičiui pasisekė drau
gų pagalba išsivaduoti Iš (kalėjimo ir išvylkti 'į JAV revoliucijai rinkti pinigų. Su
rinko maždaug 29 000 rublių, (kurie buvo
persiųsti i Europą.
1907 m. Grigaitis grįžo į ’Europą ir
Berno universitete baigė teisės mokslus.
Be to jis du metus dar klausė filosofiją.
Po mokslų Šveicarijoj jis 1913 m. grįžo
Amerikon ir buvo pakviestas redaguoti
Baltimore J. Jaisulevičiaus su talkininkais

leidžiamo savaitraščio „Pirmyn“. 1914 m.
Čikagoje įsikūrus „Naujienom“, Grigaitis
buvo pakviestas jas redaguoti. Jis taip
pat redagavo ir žurnalą „Naujoji įgadlynė“.
Tuo pačiu laiku jis tobulinosi Čikagos
universitete ir savo išsimokslinimą apvai
nikavo teisių daktaro laipsniu.
Pirmojo pasaulinio karo metu jis daly
vavo Visuotiniame Amerikos Lietuvių
seimo Saukime ir paruošė rezoliuciją, ku
rioje buvo rekalauj.ama, kad Lietuvai
būtų apsisprendimo teisė. Vėliau, jau
Lietuvos nepriklausomybės laikais, visuo
menininkas aktyviai rėmė Dariaus ir Gi
rėno skridimą į Lietuvą.
Grigaitis paskutiniuosiuose savo įgyveni
mo dešimtmečiuose visuomet dalyvauda
vo įvairių lietuvių srovių organizacijose
kovai už Lietuvos išlaisvinimą. Jis buvo
Amerikos lietuvių tarybos inicijatorium
ir organizatorium, ir kurį laiką centro sek
retortom. Pakartotinai dalyvavo lietuvių
delegacijoje Baltuosiuose Rūmuose Lietu
vos laisvinimo reikalais. Taip pat sten
gėsi paveikti kongresą, kad būtų priimtas
DP (įstatymas pabėgėliams įsileisti j JAV.
Ilgą laiką buvo vadovaujančiose parei
gose SLA ir daug prisidėjo prie to, kad
komunistai neįsigalėtų šioje organizaci
joje.
Visoje čia suminėtoje plačioje savo .gy
venimo veikloje Pijus Grigaitis išpopulia
rėjo kaip geras kalbėtojas, sumanus or
ganizatorius, gabus (kritikas ir patyręs re
daktorius.
jk

MINERALINIS VANDUO
pLetuviškc midaus“ gamyklos užima
me plote rasti dideli telkiniai mineralinio
vandens, kurio kokybė nė kiek nebloges
nė už Druskininku ir Birštono .gydomųjų
vandenų. Jau pradėta pilstomojo cecho
statyba.

UETUVOJE
„ŠVENTAS“ KAUNO VANDUO
Dmitri Mllšiuik Kauno turgavietėje par
davinėjo stiklinėmis vandenį, kuris jo sa
kymu buvo šventas ir gydė visas ligas.
Už stiklinę ėmė 3 rublius ir per trumpą
laiilką jis už 80,000 rublių nusipirko na
mus, (kuriuose įsitaisė „polikliniką“ ir pa
sivadino profesoriumi, nors jo visas moks
las pasibaigė jam teturint 11 metų.
Žmonės pradėjo pas jį važiuoti net iš
Ukrainos, o stiklo vandens kaina pakilo
ilki 5 rublių. Jis liepdavo savo „pacijeinr
tams“ pasisemti vandens iš kieme esančio
šulinio, kurį jis pašnabždomis „palaimin
davo“ ir liepdavo iSgerti po pusę stiklo
prieš valgį.
Nors kaimynai skundėsi vietinėms įstai
goms, .niekas į juos nekreipė dėmesio. Vie
na naktį, kažkas užteršė Dmitri šulinį.
Tada jis lięoė žmonėms atsinešti savo
vandenį.
Dmitri tėvas, tuo tarpu pardavinėjo
valndenį Ukrainoje po 6 rublius už stik
lą, o kiti šeimos nariai keliavo po Sovie
tų Sąjungą skleisdami garsą apie stebuk
lingą daktarą“, galintį išgydyti visas ligas.
Tėvas ir sūnus galų gale buvo nuteisti
6 mietams kalėjimo, o jų turtas, susidedan
tiis iš dviejų namų, šešių automobilių ir
virš 100,900 rublių buvo sukonfiskuotas.
Žmonių negalėjimas nesunkiai gauti ge
rą medicininę pagalbą, leidžia visokiems
(šarlatanams iuos Išnaudoti. O žmonių
prietarams ribų nėra. Brežnevas taip pat
naudojosi „patarnavimais“ moters vardu.
Juna, kuri „gydė“ rankų palietimu.

KAUNO TEATRO GASTROLĖS
Kauno dramos teatras1 dvi savaites gast
raliavo Maskvoje. Buvo pastatyta V. Krė
vės „Šarūnas“, J. Gnulšo pjesė „Gintarinė
vila“, J. Vaitkaus ir E. Ignatavičiaus pje
sė „Svajonių piligrimas“, skirta M.K.
Čiurlioniui ir kiti (klasiški ir sovietiniai
veikalai.

ŠACHMATŲ MEISTRAS
Tarptautinės (šachmatų federacijos (kong
resas, įvykęs Filipinų sostinėje Maniloje,
tarptautiniu meistru patvirtino kaunietį
A. Butnorių.

„ANGLŲ VALSAS“
Vilniaus kinuose yra rodomas naujas
lietuviškas vaidybinis filmas „Anglų vaL
sas“, pastatytas pagal anglų rašytojo D.
Galsworthy pjesę „Joy“.

IGNALINOS ATOMINĖ JĖGAINĖ
Jau atliekami bandymai ir numatoma,
kad Ignalinos atominės elektrinės 1.5 mil.
kilovatų galingumo teak torius gruodžio
mėnesį pradės gaminti elektrą.

„MAGNOLIJA — 83“
Šiaulių televizijos aparatų gamykla, ku
rios kilnojamosios televizijos stotys „Mag
nolija — 80“ gerai užsirekomenidiavo lai
ke 1980 m. Maskvos Olimpijados, dabar
pagamino tobulesnį modelį „Magnolija.—
83“, Ikurį numatoma išstatyti Ženevoje
įvykstančioje tarptautinėje parodoje „Te
lecom — 83“

NAUJAS PRODUKTAS
„Lietuvos buities Chemljois“ gamybinio
susivienijimo Jašiūnų cechas -pradės ga
minti naują rankų valymo ipastą. Jau yra
atvežti įrengimai ir perstatomas gamybi
nis pastatas.

DURPIŲ GAMYBA
Baltosios Vokės durpių įmonė sezoną
baigė paruošdama 220,000 t durpių. Ge
riau .aptarnauti pirkėjus, įmonė atidarė
savo parduotuvę Vilniuje.

PRIAUGO ŽUVŲ
Šalčininkų žuvininkystės ūkis šįmet į
Vilniaus ir ŠalĮininlkų rajono parduotu
ves pristatys 150 t šviežių žuvų.

EIKLŪS ŽIRGAI
Prie „Merkio“ tarpūlkinės gyvulininkys
tės įmonės įsteigtas žirgų . treneravimo
punktas. Ūkių lėšomis nupirkta 20 žirgų,
įrengtas nedidelis hipodromas, parinkti
trys treneriai — sporto meistrai.
Įmonės jojikai gerai pasirodė respubli
kiniame „Nemuno“ ‘draugijos išjodinėji
mo čempionate.

JIEZNAS — MERKINĖ
Alytaus ir Varėnos kelininkai užbaigė
Jieznas-Merkinė kelio ruožą, kuris yra
dalis pagrindinio kelio tarp Kauno ir Gar
dino. Kelias yra pilnai asfaltuotas, su
gelžbetonilniais viadukais ir skirtingo ly
gio sankryžomis. Statant šį kelią buvo at
likti dideli žemės darbai, bet sakomai kad
gražioji Dainavos gamta dėl to nenuken
tėjo. Kėlių statyboje, Lietuva užima vie
ną iš pirmųjų vietų visoje Sov. Sąjungo
je.

IŠPILDĖ PLANĄ
Birštono daržininkystės valstybinis ūkis
Lietkoopsąjungai pasižadėjo pristatyti 85
t šiltnaminių agurkų. Geram orui esant,
agurkų užderėjo įžymiai daugiau,, bet iš
pildžius planą ir priėmus sutartus agur
kus, Lietkoopsąjungos Prienų kontora at
sisakė daugiau priimti, palikdama ūkiui
su likusiais agurkais susidoroti. Ūkis dėl
to turėjo 3090 rublių nuostolių.
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Vienoj skiity įdėto skelbimo kaina 5.00
si. 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, negražinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.
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VISI SKAUTAI-ĖS Į BRADFORD^’.

Mieli Tėveliai, Rėmėjai, broliai, sesės
Spalio 21 d. staiga mirė 60-ties metų
Antanas Biižauskas, kuris gyveno Wait skautai, kviečiame visus į 65 Skautybės
metų suivažiavimą, parodėlę, Sueigą ir
ford, Herts. Liko žmona Stefanija.
stovyklinio gyvenimo filmų vakarą, kuris
įvyks lapkričio 5 d., 'šeštadienį 6 vai. vaKapinių lankymas.
Boa-re Bradford o lietuvių soc. 'klube „Vy
Lapkričio 6 d., sekmadieni, 3 vai. bus tis“ 5, Oak Viliais, Mannilngham Lane.
Rajono vadovai renkasi 2 vai. p.p. posė
bendrai lankomos šv. Patriko kapinės Leyton.stone. Artimiausia požeminio traukinio džiui. Sekmadieny, lapkričio 6 d., 12.30
vai. dalyvaujame pamaldose. Visi skau
stotis Leyton — Central Line.
tai uniformuoti.

KALĖDINIS BIAZARAS
Lapkričio 26-27 dienomis įvyks 'tradici
nis Pafoaltiečių Moterų Kalėdinis Saza
nas Larbvių Nainiuose, Londone, taur „Dai
nava“ tvarko lietuvių skyrių.
Dainavietės pralšo mielus tautiečius tai
Ikon — lietuviškam skyriui labai reikalin
gi itaiutfinių motyvų darbeliai: juostos, pa
galvėlės, medžio drožiniai ir kita. Be to,
didelis trūkumas fantų loterijai, čia tin
ka visokios smulkmenos (iš loterijos gau
nama daugiausia pelno.)
Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų
prtaSymią. Remdami „Dainavą“, padėsite
ligoniams, seneliams. Dalis pelno taip
pat skiriama ir lietuvių organizacijų pa
ramai.
Daiktus, pinigines aukas siųsti iki lap
kričio 19 d. šiuo adresu: „Dainava“ 2,
Ladbroke Garden’ London, Wil 2PT.
E anksto nuoširdžiai dėkojame.

„Dainavos“ valdyba
LITUANISTIKOS KATEDRA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, 1978 m. V-tojo PLB seimo Toronte
įpareigota ir JAV bei Kanados LB valdy
bų ir Lietuvių Fondo paremta, 1981 m.
lapkričio 20 d. pasirašė sutartį su Illinois
universitetu- Čikagoje steigti LITUANIS
TIKOS KATEDRĄ su 750.000 dol. fondu.
Universiteto fundacija parūpins 150.000
dol., o lietuvių dalis — 600.000 dol., po
100.000 dol. per metus. Surinkus 200.000
dol., universitetas ieškos tinkamo profe
soriaus. Pasiekus pusę fondo sumos 19841985 mokslo metais, katedra pradės veik
ti. Tai .bus pirmoji bet kurios tautybės humanitai&nių mokslų katedra šiame univer
sitete ir, žinoma, pirmoji lituanistikos ka
tedra laisvajame pasaulyje.
IPLB valdybai trejus metus tnulkusiuo.se
tyrimuose bei svarstymuose talkino aka
demikų ir veikliu asmenų komisija. Ilš
kelių puikių ir viliojančių galimybių 'PLB
valdyba katedros vietai pasirinko lietu
viais gausią Čikagą.
Katedra .įsteigta užtikrinti, kad pripa
žintoje mokslo įstaigoje būtų žinomo pro
fesoriaus vadovaujama nuolatinė lituanis
tinių studijų, kursų ir tyrimų vieta, kurti
teiktų mokslinę ir visuomeninę naudą lie
tuviams ir Lietuvai. Katedra puoselėtų ir
tais lituanistikos srttis, kurių (šiandien Lie
tuvoje laisvai studijuoti neįmanoma. Ka
tedra tai© pat užtikrina, kad lituanistika
būtų akademiniame pasaulyje dėstoma pro
fesicnaliai, nežiūrint studentų, skaičiaus,
(kuris būtų lemiantis profesūrai be fondo.
Šiame universitete iš 21.000 studentų
yra bent 500 lietuvių kilmės1. Čikagos ir
priemiesčių įvairaus lygio lituanistinio
švietimo įstaigų tinklas -gali užtikrinti
aukštesniajam lituanistiniam mokslui pa
kankamą studentu skaičių jau vien iš ar
timųjų apylinkių. Universiteto Slavistikos
fakultete jau1 devyneri metai veikia šešioli'kose dalykų lituanistikos programa, nuo
pat pradžios remiama Lietuvių Fondo.
Katedros fondo palūkanos išlaikys pro
fesorių, raistinę, katedros leidinius, pato
bulins jau gan gausų lituanistikos knygy
ną, paskaitas visuomenei, konferencijas.
Universitetas leidžia studentams pasirink
ti lituanistiką šalutine ar pagrindine
mokslo šaka, o kadangi Slavistikos fakul
tetas jau turi teisę teikti magistro bei dak
taro laipsnius, tai Ši katedra plačiai ati
darys duris lituanistikos studijoms išeivi
joje.
D. Britanijos lietuviai kviečiami prisi
dėti prie šio svarbaus darbo savo .auko
mis. Pinigus prašome siusti per DBLS sky
riu pirmininkus arba tiesioginiai centro
valdylbos iždininkui:

B. Butrimas
Lithuanian House Ltd.
2 Ladbroke Gdns.
London Wil 2PT
Čekius prašome išrašyti

„Lithuanian

Association in Great Britain“ vardu-.

dinyje.

Notingham — lapkričio 1 d., Visuos šven
tuos ir lapkričio 2 d., Vėlinėse, 19 -vai.,
židinyje.

Nottingham — kasdien aištuondienio Gedulieji Mišparai 19 vai., pradedant 1
d., Židinyje.
Nottingham — lapkričio 6 d., 11.15 -vai.,
Židinyje, o 12.15 vai. nuo Židinio visi
specialiu autobusu, apmokėtu Juozo Šu(kaičio, vyksime į liet, kapines maldai
už mūsų -kankinius, minusius.
Bradforde — lapkričio 6 d., 12.30 vai., Pri
-siiminsime mūsų mirusius .
Eccles — lapkričio 13 d., 12.30 vai.
Rochdale — lapkričio 20 d., 12.30 vali.
Monchester — lapkričio 27 d., 12.30 vai.

Tarptautinė Ukstravaganza

Bradford

MIRĖ A. BUŽAUSKAS
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Šventės Vadovai

PADĖKA
Besilaikydami, kaip ir nusistovėjusios
tradicijos tarp Škotijos ir Bradforclo lietu
vių, 'Škotijos lietuvių social, klubo Valdy
ba pasikvietė spalio 8-9 d.d. Vyties klubo
narius viešnagėn pas save.
Vyties klubo nariai kvietimą džiaugs
mingai priėmė ir 40 asmenų svečiavosi
Škotijos liet, klube ir privačiai pas mielus
draugus.
Tas dvi dienas pasisvečiavę Vyties klu
bo nariai grįžo su maloniausiais patirtais
įspūdžiais viešnagėje ir reiškia nuošir
džiausią padėką:
Škotijos liet. soc. klubo šeimininkėms
ir šeimoms už gausias vaišes, globą ir nak
vynę,
Poniai Rugėnienei ir jos jaunąja! gru
pei už žodinį, dainos ir šokių meną,
Šv. Cecilijos chorui ir jo vadovui P.
Dzidolikui už visados jaudinančias dainas
mums surengtame koncerte ir už giesmes
bažnyčioje,
Škotijos liet. soc. kluibo Valdybai ir jos
pirmininkui J. (Blūdžiui už pakvietimą,
priėmimą, šaunų pasilinksminimą ir už vi
są tą rūpestį ir darbą tokią viešnagę mums
rengiant!
Nepamiršime jausmingo atsisveikinimo
ir lauksime Jūsų sekančiais metais Bradforde!
Vyties kluibo Valdyba ir nariai.

Nattinghame įsikūrus chorui, lietuvių
kultūrinė -veikla pradėjo vis daugiau įsi
jungti į miesto kultūrinį gyvenimą. Tai
te rpt autinėj e, tai bažnytinėje veikloje ne
užmirštama pakviesti lietuvius. „Gintaro“
choras stengiasi prisidėti prie šios veikios,
ši veikla yra mums labai svarbi, gal net
svarbesnė negu veikla savųjų tarpe, nes
per ją įmes garsiname lietuvių vardą. Ne
visa dainos, spalvingi rūbai, gintaras ar
muzikos instrumentai, bet glaudesnių ry
šių palaikymas su vietos gyventojais at
neša daug naudos lietuvių tautiniams -sie
kiams.
Toks tarptautinis koncertas, pavadintas
„International Extravaganza", -sutraukė
daug publikos į didžiulę Nottingham Al
bert Hall. Tai buvo įspūdingas vakaras ir
tie, kurie jame dalyvavo, ilgai jo neuž
mirš. Tarp kitų tautybių pasirodymų, lie
tuviai gal bus ilgiausiai prisimenami.
Lietuvių programą koncerte -atliko „Gin
taro“ dalis — moterų choras, programą
pravedant V. Gasperienei, kuri, kanklėms
pritariant E. Vainorienei ir N. Vainoriūtei,
solo padainavo dvi- dainas. G. Kučinskienė
ir B. Bislho© Masilliūnienė taip pat paly
dint kanklėms, švelniai sudainavo dvi
liaudies daineles. Pabaigai- moterų choras,
pianinu, pritariant N. Vainoriūtei, padai
navo tris dainas, iš kurių paskutinė „Keiaujame su d'aina“ buvo publikai patrau
kliausia.
Šfe lietuviškoje dvasioje pravestas pasi
rodymas buvo publikos laibai šiltai priim
tas. Toks publikos įvertinimas dalyviams
suteikia daugiau noro ir ūpo šį darbą tęs
ti toliau ir ateityje dar plačiau pasireikš
ti vietos kultūriniame gyvenime.
Šio vakaro pelnas skiriamas Oxfam ir
ir Christian Aid.
Sekantis „Gintaro“ pasirodymas tarp
tautinėje plotmėje: lietuviškos Kalėdinės
gieimės, pritariant kanklėms, ruošiamas
Council of Churches prieš Kalėdas, apie
kurį bus spaudoje pranešta vėliau.

h.g.

VISIEMS LIETUVIAMS PASAULYJE
Brangūs Broliai ir Seserys Kristuje
„Teskelbia tave, Dieve, visi tavo dambai,
ir 'tau atsidavusieji tešlovina tave“ (Ps
145, 10), sako Dievo įkvėptas švento Raš
to autorius, šventieji yra Dieva tobulumo
ir jo meilės atspindžiai. Jie yra tarsi švie
sūs kelrodžiai, kai žmonių silpnybės ir
ydos aptemdo jų gyvenimą. Jie yra krikš
čioniškojo ir kiekvienam žmogui derančio
gyvenimo pavyzdžiai.
Tokiu šviesos kelrodžiu Lietuvių tautai
yna jos sūnus šventas Kazimieras, miręs
1484 metais kovo 4 dieną, vos 24 metų
amžiaus jaunuolis. Todėl visa Bažnyčia-,
bet ypatingai Lietuvių tauta minės šv. Ka
zimiero mirties 500 metų sukaktį. Popie
žius Urbonas VIII 1636 metais šventąjį
Kazimierą paskyrė Lietuvos -globėju, o po
piežius Pijus XII 1948 metais paskelbė jį
viso pasaulio lietuvių kilmės jaunimo glo
bėju.
Lietuvių tauta priėmė Kristaus mokslą
ir krikštu įsijungė į Vakarų Bažnyčios
tautų eiles tik XIV amžiaus pabaigoje.
Šventam Kazimierui gyvenant krikščiony
bė Lietuvoje įbu-vo dar labai jauna. Šv.
Kazimiero, Lietuvos-Lenkijos valdovo sū
naus, veikla ir jo gyvenimo pavyzdys, jo
herojiškos dorybės turėjo didelės reikš,
mės, kad krikščionybė Lietuvoje subrendo,
išliko gyva -ir -aktyvi. Būdama ant kelio
tarpe Rytų ir Vakarų militarinių, politi
nių ir religinių kovų XIII-XVII šimtine
čiuose Lietuva, -tada dar didelė valstybė,
ne kartą buvo lemianti- tvirtovė apsaugo
jusi Vakarų Europą nuo pavojų iš Rytų.
Tose kovose teko daug kentėti ir Lietuvai.
Pabaigoje XVIII šimtmečio ji neteko ne
priklausomybės ir tai truko iki 1918m1 etų. Per tą laiką Lietuvių tautai ir Kata
likų Bažnyčiai Lietuvoje teko patirti daug
sunkumų: daugybė jos geriausių sūnų ir
dukterų žuvo Rusijoje ir Sibire, o pačioje
Lietuvoje ji išgyveno tokius laikus, kad
jai tilto „Kryžių Šalies“ vardas. Pati tau
ta ne tik nežuvo, bet likdama ištikima Die
vui, Sv. Petro sostui, liko gyva ir nenuga
lėta. Jai švietė šv. Kazimiero skaistaus jau
nuolio, ypatingo Marijos garbintojo, varg
šų mylėtojo pavyzdys. Lietuvos šventojo
globėjo pavyzdys tiek ipa-veikė tautą, kad
dėl žmonių pamaldumo, pasireiškusio įvai-

Pas Londono gudus
Gudų draugija D. -Britanijoje, (kurios
centras yra Londone, kasmet ruošia cik
lą paška-itų iš Gudijos istorijos, etnogra
fijos, gudų literatūros bei meno. Papras
tai paskaitas skaito Anglijos universite
tų profesoriai ir paskaitininkai, kurie do
misi gudų įkulltūra. Bet š.-m. spalio 15 d.
Londono gudų bibliotekoje buvo suruoštas
kitoks parengimas —- seminaras žymiam
gudų veikėjui Vaclou Lastouski prisimin
ti.
Pridš šimtą metų gimęs Vaclou Lastous
ki žymią savo gyvenimo dalį praleido
Vilniuje ir nepriklausomoje Lietuvoje, to
dėl jis buvo žinomas, ir lietuviams. Jis
buvo vedęs lietuvaitę Mariją Ivanauskytę, kuri kartai' su savo seserimi Sofija Pšibiliauslkiene vėliau buvo žinomos liet, ira-’šytojois, pasirašinėjusios Lazdynų Pelėdos
slapyvardžiu.
Vaclou Lastouski buvo gimęs 1883 m.
spalio 20 d. Vilniaus krašte, smu-llkių bajo
rų (šeimoje. Jis buvo saivamokslis, bet tiek
išsilavinęs, kad oer savo trumpą gyvenimą
buvo pasireiškęs kaip žuranlista s, rašy
tojas, etnografas, istorikas ir politikas.
Nuo 1909 m. jis dirbo Vilniuje „Naša Ni
va', redakcijoje, o nuo 1912 iki 1913 metų
redagavo tą laikraštį. Rašė jis ir lietuvių
laikraščiams „Viltis“ ir Litwa“.
Parašė jis Gudijos istoriją „Korotkaja
historyja Bielairusi“, kurioje išaiškino,
kad Gudija turi savo praeitį, skirtingą
nuo Rusijos. Parašė taip pat plačią 'gudų
literatūros istoriją.
Pirmojo pasaulinio karo metu jis dir
bo gudų organizacijose Vilniuje ir 191617 m. redagavo „Homan“, o 1918 m. „Kryvičanin“. Vilniuje turėjo nuosavą leidyk
lą. Kartu su kitais, 1918 m. vasario 18 d.
Gudų taryboje paskelbė, kad Gudija w
traukia ankstyvesnius ryšius su Rusija.
1918 m. lapkričio 27 d. kartu su kitais 5
gudais jis įėjo nariu i Lietuvos Tarybą.
1919 im. buivo- gudų attache prie Lietuvos
Pasiuntinybės Berlyne. Vėliau jis buvo
išrinktas Gudijos ministru pirmininku.
Grįžo į Vilnių, bet čia jį suėmė lenkai ifr
pasodino i kalėjimą.
(Paleistas iš lenkų kalėjimo, V. Lastou-ski atvyko į Kauną, kur iki 1923 m. vado
vavo Gudijos egzilinei vyriausybei, glau
džiai bendradarbiaudamas su Lietuvos
valdžia. Vėliau Kaune jis leido gudų žur
nalą „Kryvič“ kuris ėjo iki 192,6 metų.
Atrodo, kad savo žento Pijaus Glovac
kio prikalbėtas, jis 1927 metais išvyko i
Minską, kur gavo darbą Sov. -Baltarusi
jos mokslų akademijoje. Deja, neilgam.
Jis buvo apkaltintas nacionalizmu ir 1936
metais žuvo koncentracijos stovykloje.
Londion-e suruoštame seminare paskai
tas -apie V. Lastouski skaitė profesoriai,
atvykę iš Vakarų ir -Rytų. Atvykęs iš New
Yorko prof. A. Adaimovič kalbėjo apie
V. Lastouski kaip „Gudijos atgimimo var
pininką“ — jo nuopelnus gudų literatū
rai. Iš Varšuvos atvykęs dr. A. Bairszczewski kalbėjo apie V. Lastouski „Trum
pąją Gudijos istoriją“. Antras svečias iš
'Lenkijos, Varšuvos universiteto profeso

švč. Marijos globos Lietuvių tautai, o savo
asmeniškam gyvenimui vienybės, ištver
mės bei drąsos kovoti už Lietuvių tautos
laisvę ir tuos idealus, kurie yra visos žmo
nijos idealai: laisvė tikėti, savo tikėjimą
praktikuoti ir naudotis pagrindinėmis
žmogaus teisėmis.
švęskime tad Lietuvos ir jaunimo Glo.
bėjo 500 metų mirties sukaktį kaip įma
nydami iškilmingiau. Tebūna šie metai
minimi kiekviename žemės kampelyje, kur
gyvena lietuvių kilmės žmonės, mūsų as
meniniam ir mūsų tautos dvasiniam atsi
naujinimui Ibei moraliniam pakilimui.

riomis Marijos garbinimo formomis, Lie
tuva gavo „Marijos žemės — Terra Mar
iana“ v-ardą.
Net ir sunkiausiais laikais, kai Rusijos
caro valdžia trukdė kunigų paruošimą, už
draudė ir sunaikino vieuolynus, vis tiek
Lietuva turėjo pakankamai savų kunigų,
ir slaptų vienuolijų. Ne tik gyvenantieji
Lietuvoje, bet ir ištremtieji iš Lietuvos
į Rusiją ten taip pat vykdė -apaštalų misi
ją. Lietuvių ateivių Amerikoje buvo to
kia dvasiai, kad ir būdami (beturčiai, kūrė
parapijas, statė bažnyčias ir mokyklas, iš
Šventasis Kazimierai, globoki savo tautą
auklėjo šimtus savų jaunų kunigų; steigė
ir užtarki mus pas Viešpatį.
vienuolijas, šalpos draugijas, daugeliu at
Visuomet su Jumis Kristuje, Dievo ir
vejų pasirinkdami šv. Kazimierą savo glo
Tėvynės meilėje,
,
bėju. Ir dabar svetimų okupuotoje Lietu
* (Arkivyskupas Povilas C. Marcinkus
voje, žiauriose ateistinio komunizmo sąly
* Arkivyskupas Kazimieras A. Salatka
gose, 'Lietuvos katalikai pasižymi savo drą
* Arkivyskupas Jonas Bulaitis
sa, užsidėgimu ir noru likti ištikimais Die
* Vyskupas Vincentas Brizgys
vui ir -Bažnyčiai. Dvasinių pašaukimų j
* Vyskupas Antanas Deksnys
kunigus ir vienuolinį gyvenimą ten yna
1983 m. rugsėjo 8 d.
daugiau negu kai kuriuose laisvo pasaulio
kraštuose. Visas pasaulis žino, kad šimtai
tūkstn.ičių lietuvių yra mirę kalėjimuose,
Sibire vergų darbo stovyklose už savo
krikščioniškus įsitikinimus, už laisvės ir
kitų žmogaus teisių gynimą. Likusieji
Lietuvoje kovoja už tas piačias teises.
LITERATŪROS METRAŠTIS
Daugelio kovojusių ir šventai mirusių var
dai bei jų darbai gal nebus įrašyti į Baž
Jubiliejiniame metraštyje su originalia
nyčios paskelbtų šventųjų sąrašus, bet jų kūryba dalyvauti yra pakviesti visi išeivi
— kankinių ir išpažinėjų vardai jau yra joje esantieji literatai, poetai, literatūros
kritikai, teoretikai ir žurnalistai. Ypatin
įrašyti Viešpaties knygose.
Kai šiandien pasaulyje vyksta atvira gai yra prašomi jaunieji rašytojai ir po
kova materialistinio ateizmo prieš religi etai. Jubiliejinio metraščio rankraščiai
ją, ypač krikščionybę, kai žmonijai gre bus įteikti „Nidos“ spaustuvei rinkti 1984
sia pavojus, kilęs iš materialistinės pasau m. vasario pabaigoje. Tikimasi, kad jubi
liejiniame metraštyje atsispindės laisva
lėžiūros, techniko-s panaudojimo žmonėms
me pasaulyje rašančiųjų lietuvių autorių
žudyti: suaugusiems ir negimusiems, kai
kūrybinė jėga visose literatūros i!r litera
nebebranginaimas skaistus gyvenimas, o
tūros meno 'šakose. Jubiliejiniame metraš
nedoras pateisinamas, pasistenkime padė
tyje dalyvauti jau sutiko Nerimą Narutė,
ti žmonijai pasipriešinti toms klaidinan
Aldona Veščiūnaitė, J. Jankus, VI. šlaitas,
čioms pažiūroms. Daugiau paisykime Baž
T.. Švalkus, J. Gliaudą ir kt. Dr. A. Ma
nyčios balso raginančio mus atsigręžti į
ceina atsakydamas j kvietimą rašo: „(....)
dvasines vertybes.
Sveikinu jus. kad Nidos Klubo sukaktį pa
Sekantieji — 1984 metai tebūnie Švento žymėsite knyga- tai gražiausias ir patva
Kazimiero metai ne tik Lietuvių tautai, riausias įnašas į mūsų lietuviškąją kul
bet ir visam krikščioniškam pasauliui. Per tūrą. Piuotcs ir šventės praeina, knyga gi
tuos metus pasistenkime geriau pažinti pasilieka. Tad daug sėkmės, ją ruošiant.
■šventąjį Kazimierą, pamilti jį ir jo prak Nedvejoju, Scad ji bus .įdomi ir vertin
tikuotas dorybes. Jo pavyzdžiu melskime ga. (...)“

Nidos kn. klube

rius A. Bartoszewicz, įkalbėjo apie Lastous
ki — bibliografą, parašiusį gudų literatū
ras istoriją.
Reading uiT.versiteto, Anglijoje, prof.
J. Dingley kalbėjo apie Lastouski ir 1917..
23 metų oolitinius įvykius. Iš Ispanijos
atvykęs dr. V. Sienkiewic kalbėjo apie Las
touslki istorines sąvokas, o iš New Yorko
atvykęs A Šulki-elojc (ŠukettaitiS?) kalbė
jo apie Lastouski darbus etnografijos sri
tyje.
Seminare dalyvavo apie 60 gudų ir ke
letas kaimyninių tautų atstovų. Paskaitos
buvo skaitomos gudiškai, išskyrus vieną,
kurią praf. J. Dingley skaitė angliškai.
Visos buvo akademiniame lygyje. Po pa
skaitų įvyko diskusijos ir dalyviai turėjo
progos susipažinti su Lastouski redaguo
tais žurnalais bei jo parašytomis (knygo
mis. Didžioji dalis tų leidinių buvo išleis
ta nepriklausomybės laikais 'Kaune.
'Per paskaitas ir diskusijas paaiškėjo,
kad pirmieji gudų raštai pasirodė X šimt
metyje, bet istorijoje nėra buvę Gudijos
valstybių ilki 1918 metų, kada buvo ban
doma .įsteigti nepriklausomą respubliką.
Pilamojo pasaulinio karo pabaigoje gudų
veikėjai buvo nuvykę į Prancūziją, (kur
Versalio taikos konferencijos metu bandė
gauti (didžiųjų valstybių pripažinimą nau
ja: vals* zoei. Jiems, tačiau, sunkiai sekė
si.
G.Jai neturėjo tokios emigracijos,
kaip lietuviai Amerikoje, kuri daug prisi
dėjo prie Lietuvos valstybės atstatymo,
įtaigodama taikos konferencijos dalyvius
ir parūpindama ekonominę pagalbą savo
(kraštui. Iš -antros pusės, gudai negailėjo
įrodyti, kad jie yra atskira tauta, skir
tinga nuo rusų, ir turinti savo teritoriją.
Visi senovės žemėlapiai gudų 'gyvenamus
plotus pažymi kaip Didžiąją Lietuvos Ku
nigaikštystę ir niekur nėra paminėtas Gu
dijos ar Baltarusijos vardas. Net ir šiais
laikais sunku yra nubrėžti gudų etnogra
fines ribas, nors šiais laikais yra pripa
žinta Baltarusijos sovietų socialistinė res
publika.
Gudų draugijos organizuotas seminaras
užtruko visą dieną. Dalyviams buvo pa
ruošti pietūs. Išlaidoms padengti organiza
toriai ga-vo Fordo Fundacijos parammą.
Šiame .straipsnyje yra naudojami žo
džiui „gudai“ ir „Gudija“, nors lietuvių
sovietinėje rašyboje dabar yra sakoma
„baltarusiai“ ir „Baltarusija“.
Nepriklausomybės laikais lietuvių rašy
boje buvo įprasta naudoti žodį „gudai“ ir
„baltgudžiai“. Todėl Lietuvių Enciklopedi
joje ištisai naudojamas pirmasis vardas.
V. Lastouski, norėdamas pabrėžti savo
tautos skirtingumą nuo rusų, siūlė ją va
dinti „kiiviči“. Londono seminaro diskusi
jose kalbėtojų nuomonės buvo pasidalinu
sios: vieni siūlė -atsisakyti nuo rusams ar
timesnio pavadinimo „bielorusų“ ir „Bye
lorussia“ (angliškai), kiti -buvo tos nuomo
nės, kad reikia naudoti tuos terminus, ku■ rie yra pripažinti tarptautinių institucijų
| — JTO, ir naudojami tėvynėje.
D. B.

1913 METŲ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS LITERATŪROS
PREMIJA
JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
valdybos, Kultūros tarybai pasiūlius, 1980
metais įsteigtoji 3000 dolerių LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS Literatūros premija
1983 metais skiriama už lietuvių išeivijos
grožinę kūrybą, išleistą 1982 ir 1983 me
tais, anba už bet kada parašytus rankralščikis. Tebegalioja kitais metais Skelbtos
taisyklės.
Pirma. Premija skiriama, atsižvelgiant
tik į svarsti mojo kūrinio meninę vertę.
Jei nebūtų gauta premijuotino lygio vei
kalo, vertinimo komisija pasiūlys Kultū
ros tarybai tris išeivijos rašytojus, premijuotinus už bendrąjį įnašą į .grožinę li
teratūrą. Vienam- iš jų Kultūros taryba, su
sutarusi su vertinimo komisija. Skirtų
1983 metų premiją.
Antra. Premijai veikalus atsiųsti pa
skutinė data — 1983 m. .gruodžio 31 diena.
Trečia. Premijai veikalai siunčiaimi
Kultūros tarybos vicepirmininko adresu:
Viktoras Mariūnas, 1994 .Beverly Hills
dr. Richmond Hts., Ohio 44143, tel. (1-216)
-4534.
Apie gautus rankraščius bus pranešta
siuntėjams. Už paštuose užkliuvusias ar
dingusias siuntas Kultūras taryba neatsa
ko. iSpausdinius siųsti tik paprasta siun
ta, nereikalaujančia gavėjo parašo.
Ketvirta. Rankraščių pakanka atsiųsti
po vieną nuorašą, jei po daugiau — pa
lengvintų komisijai darbą. Jie bus 'grąži
nsimi. Knygų atsiunčiama po penkias. Pa
geidautina, kad rankraščiai būtų rašyti
.malšinėle, beit bus priimami ir lengvai iš
skaitomi ranka rašyti kūriniai.
Penkta. Pasitarus su Lietuvių Rašytojų
Draugija, į 1983 metų Vertinimo komisiją
pakviesti ir sutiko būti nariais dr. Vik
torija Skrupskelytė, dr. Danguolė Tamulionytė, Balys Auginąs, Balys Gaidžiūnas
ir Viktoras Malūnas.
šešta, prie siuntos pridedama autoriaus
tikroji pavardė, adresas ir telefono nume
ris.
Premiją laimėjusio rankraščio autorius
galės tartis su Kultūros taryba dėl jo iš
leidimo.
Pastaba. 1984 m. premija bus vėl ski
riama už grožinę literatūrą, 1985 — už
lituanistinės tematikos mokslo veikalą.

JAV LB Kultūros taryba

