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VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA
1939 m. atgavus Vilniaus krašto dalį, 

is Vilniaus arkivyskupijos Lietuvai teko 
96 parapijos ir 118 bažnyčių. Po II pa
saulinio karo Vilniaus arkivyskupija buvo 
savo teritorijos požiūriu suskaldyta. Di
džioji jos dalis atsidūrė Sovietų Sąjungos 
(ok. Lietuvos ir olk. Gudijos) valdose ir 
tiktai 6000 kv. Jom. plotas paliktas Len
kijai. 1983 m. čia buvo 71 parapija. Sovie
tinės Gudijos ribose liko didžiausioji ViL 
niaus ankiv. dalis — 212 parapinių ir 61 
neparapinė bažnyčia.

Ligi šių dienų visa Vilniaus arkivysku
pija Vatikano požiūriu yra Lenkijos baž
nytine provincija.

1945. VIII. 16 Sovietų Sąjunga ir komu 
nistų valdoma Lenkija pasirašė sienų su
reguliavimo sutartį, kuria buvo nustaty
ta ir ok. Lietuvos — Lenkijos siena. Ji 
yra tik 106 km. Ši sutartis paliko Seinų 
sritį Lenkijai, bet Vilniaus krašto dalį 
su pačiu Vilnium Lenkija pripažino Lie
tuvai. žinoma, kad ir Lenkija šį pripaži
nimą davė tik Sovietų spaudžiama. Len
kijos „patriotinė“ visuomenė Vilniaus 
Lietuvai nenori pripažinti. Nepripažįsta ir 
lenkų dvasinė vyresnybė. Lenkai vis dar 
tikisi sukurti „Didžiąją Lenkiją“ kuri va
karuose turėtų dabartines, o rytuose 
1921-1939 m. sienas.

Vatikano požiūriu tebegalioja 1925 m. 
konkordatas su Lenkija, kuriuo Vilniaus 
arkivyskupija yra Lenkijos dalis. Tiesa, 
Vatikanas kai kur ėjo „atgal“. Vilniaus 
vyskupijos valdytojais karo ir pokario 
metais buvo skiriami ne lenkai, bet lietu
viai (arkiv. M. (Reinys, vysk. K. Paltaro
kas, vysk. J. Steponavičius, dabartinis 
valdytojas kun. A.K. Gutauskas), bet 
formaliai Vatikanas laiko Vilniaus vysku 
piją Lenkijos dalimi. Tas pats Vatikanas 
pokario metais pripažino Lenkijos vaka
rinę sieną, paskirdamas tikraisiais vysku
pais — ordinarais tik vienus lenkus. Bet 
Vilniaus arkivyskupijos ppklauscmiyfoės 
Lietuvos bažnytinei provincijai klausi
mas nebuvo sprendžiamas.

Taigi mūsų akys krypsta į Šventąjį Tė
vą. Mums Vilniaus reikalas aiškus, nedve 
jotinas, bet Iš Šv. Tėvo .pusės gal būt kiek 
kitaip atrodąs. Juk jis yra lenkas ir, žino
ma, .turi daugiausia sentimentų savo tau
tai. Tačiau ir lietuvių tautą myli gal la
biau kaip kitas. Jis retkarčiais į mus pra
byla atskirais lietuviškais žodžiais bei 
sakiniais ir parodo didelį nuolširdumą. Tai 
labai gerai, bet paguoda nėra didėlė, nes 
ir J. Pilsudskis Lietuva „ypatingai domė
josi“, jai net mirdamas savo širdį pali
ko. (Ir dabar ji yra palaidota Rasų kapi
nėse, Vilniuje). Tačiau popiežiaus Jono. 
Pauliaus negalima lyginti su Pilsudskiu. 
Jis yra ne tik lenkų, bet visų katalikų 
Tėvas.

Kaip popiežius, yra atsietas nuo bet 
kurios tautos — visiems yra lygus ir jam 
visos tautos lygiai brangios. Bet jis, kaip 
lenkas, eal būt yra lenkų „patriotinės“ 
visuomenės ir Lenkijos dvasininkų spau
džiamas Vilniaus arkivyskupijos klausi
mu išlaikyti senąją poziciją.

Tačiau Jonas Paulius II jau yra pada
ręs realesnį gestą lietuviams: kaip jau 
buvo spaudoje skelbta, Seinų katedroje 
būsiančios leidžiamos sekmadieniais ir 
lietuviškos pamaldos. Neatrodo, kad len
kų visuomenė dėl to protestuotų, nes „at
ėjo laikas“. Taigi reikia turėti vilčių, kad 
ir Vilniaus arkivyskupijos klausimu „at
eis laikas“. O reikalui pagreitinti reikia 
ir išeivijos lietuviams veikti. Ką daryti? 
Reikia rašyti laiškus Šv. Tėvui. Ir rašyti 
nuolankius — prašyti ir reikalauti lenkų 
per 690 metų Lietuvai padarytų skriaudų 
atitaisymo.

Drg. — b. kv.

KONCERTAS
Vargonininkas ir mokslininkas prof. dr. 

Vytenis M. Vasyliūnas, šiuo metų gyve
nąs Vakarų Vokietijoj,koncertuos Anglijoj 
Lewes mieste (netoli Brighto.no). Koncer
tas ivyks penktadienį, lapkričio 18 d. 
7 vai. 30 min. vakare, St. Michaels Church 
(St. Andrews Lane, High Street, Lewes).

Programoje bus šių kompozitorių kūri
niai: J.S. Bach, Mendelssohn, Messiaen, 
Rheinberger, ir pirmą kantą Didžiojoj Bri 
tamijoi išpildoma Jeronimo Kačinsko 
„Improvizacija“.

SODYBA
„Europos (Lietuvyje“ [nr. 42 buvo ne

tiksliai paskelbtos Kalėdų metu apsisto
jimo kainos (Sodyboje.

Per Kalėdas apsistojantieji, arba atva
žiuojantieji tik kūčioms ar pietums pirmą 
Kalėdų dieną, mokės (sekančiai:
Kūčių vakarienė 6.50 sv.
I-os Kalėdų dienos pietūs 6.50 sv.
Kūčių vakarienė, nakvynė, Kalėdų die
nos pusryčiai ir pietūs — 20 įsv.
Kitomis dienomis pilnas išlaikymas lyra 
13 sv. už dieną, už 'asmenį.

Šįmetinės spalio revoliuciją mininčios 
ceremonijos Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos CK pirmajam sekretoriui ir 
Aukščiausios tarybos pirmininkui Juri 
Andropov'ui turėjo būti trlumfalinis jo 
vienų metų valdymo pagarbinimas.

Jau nuo Lenino laikų buvo kartojamas 
ritualas, pagal kurį per visas revoliuciją 
mininčias ceremonijas, partijos sekreto
rius užimdavo pirmąją vietą.

Andropovas vįeišai nesirodo jau nuo 
rugpjūčio 13 d. Kremliaus užsienio reika
lų specialistas Leonid Zamjiatin pareiškė, 
kad Andropov tėra tilk peršalęs. Negaluo
jantis Brežnevas pernai dvi valandas sto 
vėjo Raudonojoje aikštėje priimdamas pa 
nadą, po to už dviejų dienų mirė. Tad 
galima spręsti, kad arba sunki liga ne
leido Amdropov'ui dalyvauti (sakoma, kad 
jis sergąs inkstų sutrikimais), arba jis 
stengiasi taupyti savo nelabai stiprią svei 
katą, norėdamas kuo ilgiau išsilaikyti vai 
damoje vietoje, į kurią jis atėjo jau bū
damas gana senas. Stalinlas, Ohruščiov'as, 
Brežnev‘as valdžią į savo rankas paėimė 
daug jaunesni ir jie turėjo laiko palaips
niui sutvirtinti savo pozicijas: Andro- 
pov'as per vienus metus pasidarė ir parti
jos sekretoriumi ir prezidentu. Tai nereiš
kia, kad jis labai tvirtai Kremliuje įsitvir 
tinęs. Tai gali reikšti, kad kiti politbiuro 
nariai, pripažindami, kiad jis šiuo metu 
tarp jų yra stipriausias, leido jam tas po 
zicijas užimti, galvodami, kad jis vistiek 
jose bus tilk laikinai.

Į politbiuią AndropoVas sugebėjo įves
ti tik vieną naują savo parinktą narį: 
Geidar Alijev'ą nors yra trys neužimtos 
vietos. Tai reiškia, kad Kremliuje nesu
sitariama dėl kitų kandidatų priimtinu
mo visiems politbiuro nariams, nes nau
ji nariai pakeistų esamą jėgų pusiausvy
rą. Tad Audropov'as nėra pakankamai 
stiprus pravesti savo žmones. Tą vaiz
džiai parodė Korėjos lėktuvo nušovimas: 
Andronov'as apie tai sužinojo tik po įvy

VLIK AS — PI B
VLIKO — PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS PASITARIMAI

Sekant VLIKO pirmininko, dr. K. Bo
belio ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininko, inž. V. Kamanto susitarimą 
VI-jo PLB Seimo .metu, PLB š.m. spalio 
13 d. VLIKUI pranešė, kad sudaryta pa
sitarimams komisija iš inž. Algimanto 
Gečio (pirmininkas), dr. Kazio Amlbrozai- 
čio in inž. Juozo Danio.

VLIKAS pranešė Pasaulio Lietuvių Ben 
druomenei, kad VLIKO komisija sudary
ta sekanti: inž. Liūtas Grinius (pirminin
kas), p. Teodoras Blinstrubas ir p. Vla
das Šoliūn as, ir pasiūlė pasitarimus pra
dėti Chicagoje, pasirinktinai lapkričio 
19, 26 arba gruodžio 3 d.

Švietimo priemonių (telkinys
Seimas įpareigoja PLB valdybą įsteigti 

centrinį lituanistinio švietimo priemonių 
telkinį, kuris į vieną vietą surinktų visas 
bet (kokios gamybos lituanistines švietimo 
priemones, jas surūšiuotų, sukataloguotų 
ir jomis aprūpintų visus, kuriem tik jų 
reikimą.
Švietimo organizavimas Pietų Amerikoje

Seimas ragina PLB valdybą įpareigoti 
nors vieną savo švietimo komisijos narį 
specialiai rūpintis Pietų Amerikos lietu
vių švietimo reikalais ir artimiausiu laiku 
pasiųsti į Pietų Ameriką bent vieną mo
kytoją ar švietimo organizatorių dirbti 
ilgesnį laiką.

NIDOS KALENDORIUS 1984 METAMS
Iš spaudos jau išėjo ir „Nidos“ knygų 

klube yra gaunamas 1984 metų nuplėšia
mas sieninis kalendorius. Kiekviena die
na turi atskirą lapelį su krikščioniškais 
ir tautiškais vardais, kuriame rodoma 
Lietuvos valstybinės, tautinės ir katali
kiškos šventės. Kitoje lapelio pusėje yra 
įdomių žinių, pasisakymų, minčių, aforiz
mų, mįslių, eilėraščių, juokų ir t.t.

Mes galvojame, kad niekur kitur pa
saulyje, įskaitant ir Lietuvą, tokio lietu
viško kalendoriaus nėra.

Bet daug jų neturime, tad paskubėkite 
įsigyti iš „Nidos“ knygų klubo!

Kaina su persiuntimu 4.50 svarų (maž- 
daug 6.75 LTS doleriai, 7.50 Australijos, 
7.50 Kanados doleriai, 18 DM Vokietijoje)

„Nidos“ knygų klubo nariams kalendo
rius jau yra siuntinėjamas.

Garbės senj. kun. Adolfui Kelertui 
mirus, jo dukrai Elenai, žentui 

Ričardui Baliuliui ir (kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą 

ir kartu liūdime.
Hamburgo ^Apylinkės Lietuvių 

Savišalpos Draugija.

Laikinas vadas NETEKOME...
kusio fakto, o propogandos aparatas, dar 
tebedominuojamas Brežnev‘o sėbrų, vie
toj kad iš karto apšaukus nušautą lėktu
vą „šnipinėjimu“, uždelsė ir labai stipriai 
piažeide po to vykusią sovietinę propagan
dą.

Vidaus reikaluose Andrcpov‘ui nė 
klek gerinu nesiseka. Išskyrus sustiprini
mą „darbo disciplinos“ jis jckių naujų 
idėjų į ekonominį krašto gyvenimą neįne- 
šė. Produkcija per pirmuosius šių metų 
mėnesius pakilo pora procentų, palyginus 
su tuo pačiu laiku pernai metais. Bet šis 
pakilimas yra vienkartinis — pagrindi
nės problemos nėra išspręstos ir nespren- 
džiamos.KorupIcija industrinėje hierarchi 
joje tebevyksta, nepaisant kai kurių 
aukštų jos vadų paleidimo į pensiją.

Valstybinė ekonomija smarkiai nuken
tėjo nuo sugriuvimo gamybinio pastato 
Atommaš įmonėje Volgodonsk'e, bet dau
giausia ką Anidrcpoįv'as galėjo padaryti, 
buvo išvarymas į pensiją min. pirm, pa
dėjėjo Ignaty Novikov'o, nors tas ir buvo 
nekaltas: atominių reaktorių gamyklą 
statyti drėgname ir smėlėtame terenę įsa
kė Brežnevas, nes tai buvo vieno iš jo 
sėbrų „karalystė“.

Kas link Andropov'o pradėtos decentra
lizacijos, pagal 'kurią tam tikrose ekono
minėse (pagal sov. žargoną „liaudies 
ūkio“) zonose, tarp jų ir Lietuvoje, tam 
tikrose pramonės srityse bus duota dau
giau autonomijos, Nikolai Baibakov, Brež 
nev‘o palikuonis ir vyriausias valstybinio 
plano viršininkas pareiškė, kad šis eks
perimentas centrinį planavimą tik susti
prins. Pagal patirtį jis turbūt bus teisus.

Tad dabar galima susumuoti Andro.- 
pov‘o pasiekimus vieno maskviečio žo
džiais: „prieš Andropcv'ą maisto krautu
vė užsidarydavo valanda anksčiau, o deg
tinės parduotuvė atsidarydavo valanda 
anksčiau. Dabar nevalgęs degtinės negau
si“.

VI PLB SEIMO NUTARIMAI
VI PLB Seimo nutarimai ir pasisakymai 
Išeivijos ir veiksnių pareigos kovoje dėl 

Lietuvos laisvės.
Kol Lietuva yra okupuota, kiekvienas 

lietuvis turi pareigą pagal savo sugebėji
mus ir galimybes prisidėti prie tėvynėje 
vykstančios kovos už Lietuvos laisvę, šią 
pareigą vykdant, kiekvienas lietuvis ir 
kiekviena lietuvių organizacija skelbia 
tautas valią išsivaduoti iš okupacijos ir 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę. Todėl 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė skatina 
ir remia iš visuomenės kylančių Iniciatyvų 
dirbti Lietuvos laisvei. Jei tokie asmenys 
ai- organizacijos pageidauja veikti PLB 
'■ardu, jie privalo PLB vadybos sutikimo.

Seimas dėkoja dr. Geručiui už jo darbą 
ir pasirūpinimą, kad Baltijos valstybių 
rezoliucija būtų priimta Europos Parla
mento.

Santykiai su kitais veiksniais aplamai
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra ne

priklausomas veiksnys, atsakingas išeivi
jos lietuviams, kurie renka jos seimą, o 
seimas — valdybą. -PLB vadovybė yra pa
siryžusi su kitais veiksniais bendradar
biauti lygiateisiškumo pagrindu.

Seimas nutarė, kad dėl skirtingos atski
rų veiksnių kilmės bei prigimties šiuo me 
tu tinkamiausia koordinacijos forma yra 
atnaujintos periodinės veiksnių konferen 
rijos, kurias, paskutinės 1974 m. White 
Plains konferencijos pavyzdžiu, kviestų 
PLB ir Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto valdybos Atnaujintas konferenci 
jas sudarytų White Plains dalyvavę veiks 
niai, Ir jos vyktų ta pačia tvarka, kol ji 
■nebūtų pakeista bendru susitarimu.

Bendradarbiavimui tarp veiksnių yra 
būtina sąlygą laikytis visuotiniai priimtų 
žmonių santykiavimo taisyklių. Seimas 
kviečia visus veiksnius sąžiningai laiky
tis anksčiau pasiektų susitarimų, ypač 
White Plains sutarto nusistatymo dėl san 
tj^kių su Lietuva, kuris pakeitė ankstes
nius nutarimus tuo klausimu.

Dėl Mažosios Lietuvos likimo
Mažoji Lietuva taip pat yra lietuvių 

žemė. Ten vyko platus kūrybingas kultū
rinis ir politinis gyvenimas, ten gimė pir
moji periodinė lietuvių kalba spauda ir 
grožinė iteratūra, ir ten Lietuvių Tautinė 
Taryba Tilžėje 1918 metų lapkričio mėn. 
30 dieną paskelbė Mažosios Lietuvos pri
siglaudimą prie Didžiosios. Dabar šis kraš 
tas Sovietą Rusijos komunistinės imperi
jos yra okupuotas ir kolonizuotas, todėl 
Seimas palaiko jos pirmykščių gyventojų 
ir jų ainių teisę vėl 'grįžti į savo kraštą, 
kurio likimas turėtų būti sprendžiamas 
pagal istorinį- etninį principą ir pagal se
nųjų to krašto gyventojų norą.
Dėl Lituanisiikos tyrimų ir studijų centro

Išeivijos mokslinio gyvenimo bei išeivi
jos tikslų ir .problemų moksliniams tyrL

MIRĖ kun. ,sen. a. KELERIS

Bremene lapkričio 4 d., mirė Lietuvių 
evangelikų liuteronų bažnyčios vyriau
sios tarybos pirmininkas sen. kun. Adol
fas Keleris.

Velionis gimė 1906 m. Šniūrų kaime, 
kuris nepriklausomos Lietuvos laikais 
priklausė Garliavos valsčiui, Kauno ap
skrityje. Baigęs Tauragės gimnaziją, teo
logiją studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto teologijos fakultete, kurį bai 
gęs ir Konsistorijoje išlaikęs antrus eg
zaminus, 1936 m. buvo ordinuotas kunigu 
ir paskirtas Batakių parapijon. Taip pat 
jis dėstė tikybą Tauragės gimnazijoje, 
kurioje tuo laiku buvo 110 evangelikų mo 
kinių ir mokytojų seminarijoje, su 120 
evan. mokinių.

Antrojo pasaulinio karo metu kuniga
vo dabartinėje Lenkijoje ir Pomeranijo
je.

Po karo sen. kun. Keleris aptarnavo 
lietuvius evangelikus Šiaurės Vokietijoje.

Taip pat aštuonis kartus aplankė Angli
jos lietuvius evangelikus.

Lietuvių evangelikų liuteronų bažny
čios išeivijoje senjoru ir vyriausios baž
nyčios tarybos pirmininku jis buvo iš
rinktas 1948 metų pabaigoje, Imshausen'e 
įvykusiame sinodo suvažiavime. Pasku
tiniais savo gyvenimo metais, dėl pablo
gėjusios sveikatos iš tų pareigų buvo pa
sitraukęs.

Velionis redagavo „Svečią“, dalyvavo 
lietuviškoje spaudoje, 12 metų buvo Vo
kietijos LB krašto tarybos narys ir Vasa
rio 16 gimnazijos rėmėjų komiteto narys. 
Visos jo dukros lankė tą gimnaziją ir jo
je gavo lietuvišką išauklėjimą.

Mirė savo žmonos Tamaros ir vaikų 
globoje, palaidotas lapkričio 9 d. Bremen- 
Osterholz'o kapinėse.

ILSĖKIS RAMYBĖJ®.

nėjimams ir sprendimui reikia centrinės 
tyrimo ir studijų įstaigos, lietuviško ,think 
tank*. Tokia įstaiga siektų sistematiško 
archyvinių Ir muziejinių turtų išsaugoji
mo, sąlygų sudarymo mokslininkams ir 
mokslinėms organizacijoms jų darbą vyk
dyti ir mokslinio pobūdžio išeivijos ir lie
tuviu tautės problemų sprendimo. Todėl 
VI Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sei
mas pritaria Lituanistikos tyrimų ir stu
dijų centrui, įsikūrusiam Jaunimo centre, 
Čikagoje, ir skatina visus lietuvius bei 
lietuvių organizacijas tiek morališkai, 
tielk materiališkai remti jo darbus ir pas
tangas,ypač lituanistinių archyvų telkimą 
ir jų išlaikymą ateičiai.

Parama Vasario 16 gimnazijai
Seimas prašo PLB valdybą raginti visų 

kraštų Bendruomenes Aktyviai remti Va
sario 16-sios gimnaziją tiek lėšomis, tiek 
mokiniais. Seimas įvertina Ir dėkoja Vo
kietijos Federalinei vyriausybei ir taip 
pat Baden Wuterttemfoengo ir Hesseno vy 
liausybėms už teikiamą paramą gimnazi
jai išlaikyti ir įpareigoja PLB valdybą šią 
padėką raštų perduoti atitinkamoms įs
taigoms.
Dėl jaunimo grožinės literatūros konkurso

Seimas ragina PLB valdybą pasirūpin
ti, kad būtų skelbiami metiniai konkursai 
su atitinkamomis premijomis jaunimo 
grožinės literatūros veikalui.

Sporto reikalai
Seimas skatina sportuojantį jaunimą 

stiprinti visose sporto veikimo srityse dar 
bštumą ir labiau įsijungti į bendrą kul
tūrinį ir tautinį išeivijos gyvenimą, o per 
sportą palaikyti ryšius ne vien tik tarp 
įvairių kartu, bet ir tarp atskirų tkra'Stų 
lietuvių, siekiant įgyvendinti sportiško 
solidarumo ir asmens aulklėjimos pradus, 
grindžiant juos tauriu lietuvišku elgesiu.

Dėl Pasaulio lietuvio
PLB valdybos leidžiamas žurnalas PA. 

SAULIO LIETUVIS yra svarbi informa
cijos Ir ryšio palaikymo priemonė tarp 
PLB valdybos ir kralštų Bendruomenių 
organizacijų.

Tiksli informacija ir glaudus bendradar 
ibiavlmas tarp žurnalo redaktorių ir kraš
tų Bendruomenių organizacijų valdybų su 
daio būtinas sąlygas veiklos darnumui. 
PLB stiprėjimui ir išvengimui įvairių 
asmeniškų neigiamybių.

PLB seimas giliai vertina PLB valdybos 
ir PASAULIO LIETUVIO redaktorių pas
tangas, kviečia valdybą ir redaktorius 
kreipti į paminėtus reikalus dėmesį ir 
ragina toliau tęsti šį labai reikalingą kul
tūrinį ir visuomeninį darbą.
PLB seimas ragina kraštų valdybas im

tis visų galimų priemonių didinti PAŠAU 
LIO LIETUVIO prenumeratorių škaičių, 
naudojant kvotų sistemą apllnkėms arba 
kitus vietovei tinkamus būdus.

PASAULYJE
GRENADOS AUKOS

Britų korespondentai iš Grenados pra 
neša, kad amerikiečių Invazijoje į Grena
dą žuvo 42 jų kariai, bet ne aštuoniolika, 
kaip anksčiau buvo pranešta. Galvojama, 
kad su laiku tas skaičius sieks gal net 70. 
Taip pat pranešama, kad buvo numušti 
20 helikopterių, taigi daugiau nei oficia
liai pripažįstama.

PALIAUBOS TRIPOLI
Rytų Libane, Tripoli mieste ir jo apylin 

kėse tarp Palestinos išlaisvinimo organi
zacijos PLO rinkto vado Yasser Arafat'o 
pasekėjų ir prieš jį nusistačiusių grupių, 
remiamų Sirijos, vykusios kovos buvo 
nutrauktos norint išsaugoti kovoje neda
lyvaujančių civilių gyvybes.
Iki tol vykusiose kovose Arafat'o priešai 

buvo belaimį Atrodo, kad Arafatas ne
pajėgs išsilaikyti PLO vadu. Geriausiu 
atveju jam prisieis būti vadu organiza
cijos, kuri seks Sirijos vedamą politiką.

SPAUDOS MAGNATAS
— London'o „The Times“ savininkas, 

australas spaudos magnatas Rupert Mur
doch už 90 mil. dolerių nupirko Chicago 
laikraštį „Sun-Times“. Murdoch, savo 
laiku studijavęs Oksforde ir savo miega
majame laikęs Lenino bjustą, dabar yra 
konservatyviai nusiteikęs ir jo įsivaizduo
jamame idealiame pasaulyje Ronald Rea
gan yra Amerikos prezidentu, Margaret 
Thatcher Britanijos min. pirm, ir Helmut 
Kohl Vokietijos kancleriu.

LENKIJOS VIŠČIUKAI
Pasėkoje popiežiaus vizito ir paleidimo 

446 politinių kalinių, JAV paskelbė, kad 
kai kurios sankcijos, pritaikytos po kero 
lauko stovio įvedimo Lenkijoje 1981 me
tais, bus nuimtos. Vašingtonas pareiškė, 
kad bus pradėtos derybos dėl lenkų žve
jojimo Amerikos pakraščiuose ir bus ban 
dama susitarti del atidėjimo Lenkijos mil 
žiniškos skolos užsieniui. Amerikos darfo. 
sąjungos vadas Lane Kirkland šias kon
cesijas pasmerkė, sakydamas, kad nėra 
jokių ženklų, kad žmogaus teisių padėtis 
dabar Lenkijoje pagerėjusi.

Lenkai pareiškė, kad šios koncesijos 
yra bereikšmės ir, jei nebus tolimesnių 
nuolaidų, tai santykiai tarp abiejų kraštų 
blogės.

Tuo tarpu Lenkijos viščiukai, kurie bu
vo lesinami iš užsienio gaunamais kon
centruotais pašarais, dar vis laksto alka
ni.

ALKOHOLIZMO PROBLEMOS
Lenkijoje, kaip ir Sovietų Sąjungoje, 

alkoholizmas yra paplitęs tiek, kad pa
gal viešai skelbiamus duomenis, trys mi
lijonai lenkų kasdien pasigeria. 5 milijo
nai, apie 14 proc. visų gyvenojų, turi al
koholizmo problemų. Trečdalis visų dar
bovietėse įvykstančių nelaimingų atstiki- 
mų atsitinka dėl girtumo. Po Liuksembur-. 
go, Lenkija yra antroji spiritinių gėrimų 
sunaudojime.

Kovoti su alkolizmu dabar įvestos nau
jos taisyklės. Vedėjai, kurie leis savoįmo 
nėse ar įstaigose darbo metu gerti, galės 
būti baudžiami kalėjimu. Alkoholis ne
bus pardavinėjamas sporto aikštėse ir 
koncertuose, o degtinės krautuvės bus ati 
daromos tik pirmą valandą.

Kol kas jokių pagerėjimo ženklų nėra. 
Priešingai, pagal paskelbtą apžiūrą, gėr- 
rimas darbovietėse nuo naujų taisyklių 
įvedimo pakilo 72 proc'. Namuose darybas 
„alkoholis“ dabar sudaro apie 30 proc. 
visų gėrimų. Per paskutinius 2 mėn. poli
cija rado 1600 nelegalių bravorų, o apeiti 
tik popietinį degtinės pardavinėjimą, at
sirado daug nelegalių „restoranų“, atsi
darančių iš ryto.

IZRAELIO KARIUOMENĖS AUKOS
Pasinaudojant metodu, nuo kurio žuvo 

virš dviejų šimtų amerikiečių ir prancū
zų karių Libano sostinėje Beirut'e, arabų 
teroristas su dinamitu pakrautu sunkveži
miu prasilaužė, pro geležinius vartus, sau
gančius Izraelio kariuomenės būstinę ir 
susisprogdino. Sugriuvus pastatui žuvo 60 
izraelitų. Sargybinis vairuotoją spėjo 
nušauti, bet sunkvežimis nesustojo.

Laike poros valandų Izraelio lėktuvai 
puolė palestiniečių bazes Sirijos kontro
liuojamoje Libano teritorijoje.

Galvojama, kad šis, kaip Ir ankstesni 
panašūs sprogdinimai, yra vykdomi žūti 
pasirengusių ši-itų musulmonų, kurie tiki, 
kad jų auka nuves juos į dangų.

PREZ. 'REAGAN KELIAUJA
JAV prez. Reagan lankėsi Japonijoje 

ir Pietų Korėjoje. Anksčiau buvo planuo
ta 15 dienų kelionė penkiuose Azijos kraš 
tuose, bet įvykiai Libane ir Grenadoje pri 
vertė Kelionę sutrumpinti.

GERAS DERLIUS
Pasėkoje palankių oro sąlygų, Kinijoje 

šįmet gerai užderėjo visi javai.

1

Brighto.no


EUROPOS LIETUVIS 1983 m. lapkričio 11 d. Nr. 43 (1680)

EUROPOS
LIETUVISKUU
STUDIJŲ SAVAITĖ floto valdybos varomu bizniu. Tų įstaigų 

darbuotojai su savo vadovais priešakyje, 
susitarę su muitine „išskraidindavo“ iš 
šalies ir parduodavo užsienyje ikrus, laši
šą, ikonas, kailius, brangakmenius ir kitas 
vertybes, o už įsigytą užsieninę valiutą 
nupirkdavo ir Aerofloto lėktuvais „(skrai
dindavo“ į Sov. Sąjungą brangių užsieni
nės gamybos prekių, kurias su geru pelnu 
realizuodavo per komiso ir kitas krautu
ves.

MVD sistemoje buvo išaiškintas OVIRO 
(vizų skyriaus) viršininko, generolo Zo- 
tovo ir jo bendradarbių kyšininkavimas; 
jie imdavo 4.000 rublių už vieną išvyki
mo vizą, ypač iš norinčių emigruoti iš 
Sov. Sąjungos žydų. Brežnevas prieš tų 
bylų iškėlimą neprieštaravo, tačiau aukš
čiausių į jas įveltų viršininkų traukti at
sakomybėn neleisdavo. Aukščiausio ran
go viršininkai, kuriuos jis leido paliesti, 
buvo du ministro pavaduotojai, — žuvies 
pramonės ir civilinės aviacijos. Tie du 
ir buvo sušaudyti, bet visi kiti, aukščiau 
už juos stovėję, net liudininkais nebuvo 
pakviesti.

(Brežnevui buvo pranešama ir apie ne
ūkiškumą įvairiose ūkinės sistemos gran
dyse, apie reikalą tą sistemą gerokai per
tvarkyti. Rezultate mes išgirdome 1980 - 
1981 m. bėgyje visą seriją Brežnevo kal
bų, kuriose jis aštriausiai iškritikavo veik 
visas ministerijas ir žinybas, netgi vardais 
minėdamas jų vadovus ir kaltindamas juos 
už visas „bezobrazijias“. Pabarti - pabar
davo, bet organizacinių išvadų iš tų bar
nių nepadarydavo jokių. Tik sako, žiūrė
kit, ateity tvarkykitės geriau. Ne tik 
tvarka, bet ir vadovai, kad ir (apkaltinti iš 
aukštosios tribūnos, likdavo vis tie patys. 
Net ir tie vadovai, kurie buvo prasikaltę 
kyšininkavimais bei vagystėmis.

Kaitos partija pagaliau įsitikino, kad 
Brežnevo į savo pusę nepatrauks: kad ir 
ką jam besakytų ar įrodinėtų, jis vis tiek 
galvos, kad geriausias vaistas sistemai 
yra nieko joje nekeisti ir niekur aplamai 
nejudėt. Tada ji ėmėsi radikalesnių prie
monių. Buvo sudarytas planas Brežnevą 
išstumt iš valdžios, priverst jį atsistaty
dinti.

Planas išstumti Brežnevą
Tas planas buvo pradėtas vykdyti 1982 

metų pradžioje, po to, k-ai 1981 m. pabai
goje Andropovo vadovaujamas KGB at
skleidė didžiules aferas Valstybinio Cirko 
Valdybos įstaigoje. Cirko artistui išva
žiavimas gastrolėm į užsienį kainuodavo 
10.000 rublių kyšio; priedo kiekvienas 
Cirko artistas grįždamas iš gastrolių už
sienyje, turėdavo atvežti Valstybinio cirko 
įstaigos direktoriui Kolevatovui tam tikrą 
sumą valiutos ir užsienio prekių. Tai bu
vo būtina, jei artistas norėjo būti koman
diruotas į užsienį sekantį kartą. Į visą 
tą aferą buvo įvelti ir labai aukšti vidaus 
reikalų ministerijos pareigūnai, taip pat, 
kas svarbiausia, Brežnevo dukra Galina, 
kuri buvo susirišusi su vienu to cirko 
artistu Borisu Buriatą (pravardžiuojamu 
Čigonu, nes jis (buvo perėjęs į cirką dirbti 
iš čigonų teatro). Galina Brežnevaitė bu
vo viso to aferistų tinklo savotiškas „an
gelas sargas“ ir už tą savo rolę gaudavo ne
mažas vertybes (daugumoje brangakme

Dvi partijos grupės
Valstybės aparate jėgos pasiskrstė gana 

aiškiai i dvi' partijas. Aparato dalys, ku
rios turi vykdyti neįvykdomą politiką, pa
sisakė už kaitą, t.y., už tat, kad šiuo metu 
širdies laptukimas sistemai pavojingesnis 
nei aortos aneviizma. Tai neabejotinai 
buvo dalis ūkinio aparato su techniniais 
specialistais priešaky (ne partiniai apa- 
ratčikai pastatyti į vadovaujančias ūkiui 
pozicijas) profesijonali kariuomenė (kari
ninkai, o nepolitrukai), saugumo bei už
sienio reikalų profesionalinės tarnybos ir 
pan.. Politbiure tas už kaitą stovinčias jė
gas atstovauja Andropovas (saugumas), 
Ustinovas (kariuomenė), Gromyko (už
sienio reikalų tarnyba) ir ščerbickis, ku
ris yra ne tik Ukrainos KP CK sekreto
rius, bet ir įtakingas poiitbiuro narys. Pa
gal biografiją jis ilgą laiką buvo ūkinis 
vadovas, taip sakant, žmogus, kurio pa
grindinis interesas Visada buvo ūkio pro
blemos. Prie jų turėjo prisijungti ir atsa
kingas už žemės ūkį poiitbiuro narys 
TSKP CK sekretorius Gorbačiovas, tetu- 
rįs vos 50 metų amžiaus.

Partijos aparato dalys, kurios daro po. 
litinius sprendimus ir kontroliuoja jų 
vykdymą, liko griežtai nusistatę prieš bet 
kokią kaitą. Politbiure šios konservaty. 
viosios jėgos buvo atstovaujamos tokių 
figūrų, kaip pats Brežnevas, černenko, 
Suslovas, Peise, Kirilenko. Už jų nugaros 
tvirtai stovėjo vietinių partinių aparatų 
vadovai, sudarą daugumą CK narių tarpe 
ir turį keletą atstovų ir politbiure (Gtriši- 
nas, Romanovas, Kunajevas).

Taigi, vieninga „aortos anevrizmos“ li
nija 1980 metais pasibaigė ir visas apara
tas su atitinkamais savo atstovais polit
biure pasidalino lyg į dvi stovyklas arba 
į dvi partijas — į status quo partiją ir į 
kaitos partiją.

Kaip sakiau, Afganistanas ir (Lenkija 
buvo tos dvi gairės, kurios susiskirstymą į 
tas dvi partijas ir nulėmė.

Spaudimas j Brežnevą
Kaitos partija jau 1980 m. baudė pa

traukti į savo pusę Brežnevą, nes jos va
dai labai gerai žinojo, kad jeigu Brežne
vas' bus jų pusėje, tai tada jų pasiūlymai 
sistemai aktyviais būdais gydyti bus daug 
lengviau priimti. Todėl visą laiką jie ata
kavo (Brežnevą visokiais memorandumais.

Pirmoj eilėj jie stengėsi atkreipti Brež
nevo dėmesį į grynai ūkinius skandalus, į 
visą eilę faktų, susijusių su aukštųjų pa
reigūnų korupcija. (Tie faktai buvo ge
riausiai žinomi' Andropovo žinybai, t.y., 
KGIB, kuri juo® visus išaiškindavo ir už
fiksuodavo savo dosjė.) Neatsitiktina, kad 
1979 m. pabaigoje — 1980 m. pradžioje, 
viešumon iškyla visa eilė skandalingų by
lų, tokių kaip žuvies pramonės ministe
rijos darbuotojų pardavinėjusių užsieniui 
ikrus, oficialiai užregistruotus ir įkainuo
tus kaip silkes. Valstybei buvo atiduoda- 
ma silkių kainos suma, o skirtumą pasisa
vindavo aukšti ministerijos pareigūnai, 
dažnai užsieninės gamybos deficitinių 
prekių forma.

Panaši byla buvo iškelta ir ryšium su 
Civilinės aviacijos ministerijos bei Aero-

J. Rasa

KERMOŠIUS
(Apysakos Fragmentas)

(tęsinys)

Kai viduje ėjo prekyba, žydo pati susigriebė 
vaiką, pasodino jį į vežimėlį ir bėgomis nustūmė jį 
į namo užpakalį.

Už valandėlės ponaičiai, su rūkstančiais papi
rosais dantyse, jau traukė gatve tolyn į miestelį. 
Dar kurį laiką buvo girdėti jų drąsūs balsai ir dirb
tinas juokas, bet pamažu ir tai nutilo.

Vincukas pasijuto kaip didelei audrai praėjus. 
Su padėka akyse žvelgė į dešrų pardavėją, kuri vėl 
buvo įsitraukusi į pokalbį su kaimyne. Ta mažiukė 
moterėlė buvo jį užstojusi, o taip nežinia, kuo vis
kas būtų pasibaigę. Ir Maušas jam padėjo. Juk 
žydas stovėjo ant laiptelių ir patraukė vaikėzų dė
mesį. Prie tiek liudininkų tie pramuštgalviai nedrį
so lįsti į jo vežimą. O tėvas juk ir buvo įsakęs ne
leisti nieko artyn prie ratų, kad nesužinotų, ką jis 
buvo atvežęs parduoti. Ir Vincukas nežinojo, kokia 
prekė buvo paslėpta po sėdyne. Jam buvo vistiek, 
kas ten buvo, jis tik norėjo būti paklusnus tėvui.

Tuo tarpu iš miestelio siuvėjos Marcelinos 
namuko, trečia gryčia nuo Maušo krautuvės, išėjo 
jauna mergina, aukšta kaip kartis, o ją sekė pati šei
mininkė. Marcelina buvo raiša, ji ir dabar ėjo šlu
buodama ir taip vikriai kolieką koją vilkdama, jog 
net dulkės kilo. Ji buvo dar žinoma, kaip daug lai
ko praleidžianti bažnyčioje, ir dėl to priskirta prie 
miestelio davatkų, šį kartą Marcelina buvo pavėla
vusi į pamaldas, o tai ne jos būdui, žinomo, turė
jo rimtą pasiaiškinimą: aukštoji moteris atnešė jai 
darbo, ir dėl to abi užtruko.

Abi moterys spėriai nešėsi įstrižai gatvės ir be
žiūrint pranyko už šventoriaus vartelių.

Naujos kryptys sovietu politikoje
Prof. dr. A. Štromas

RUDNOSIUKAS
Alegorija gauta iš Lietuvos

Rudnosiukas gimė 16 metais priėš mūsų 
erą, gegužės 27 dieną. Neteisinga būtų sa
kyti, jog jis gimė. Jis paprasčiausiai išsi
vystė iš vidutinio stambumo brutozauro 
(lot — BRUTOZAURUS RUDNOSIUKI- 
JUS), maždaug tuo pat metų, kai iš ma
žųjų stripokokų išsivystė kiškiai.

Rudnosiuko tėvelis buvo eilinis brute- 
zauras, labai kukius ir darbštus žolėdis. 
Dirbo miško bibliotekos vedėju, laisva
laikiu raSydavo dramas bei komedijas iš 
miško žvėrelių gyvenimo. Ir nenorėda
mas, kad žvėreliai žinot-.!, (kas tų kūrinių 
autorius, pasivadino slapyvardžiu — Rud 
uosius.

Rudnosiuko tėvelis vedė 19 metais 
prieš mūsų erą jauną brutozauraltę iš 
labai neturtingos šeimos. Ir jų laimei — 
r.etrulkus pterodaktilis (1) jiems atnėšė 
mažtį Rudnosiuką.

Vėliau visa šeima persikėlė į miškus 
netoli Paberžės (2), 'kur ilgai, vaisingai 
ir laimingai gyveno. Rudnosiukas baigė 
vaikų darželi, po to mokyklą, vėliau jau
nųjų rašytojų (kursus prie Vilniaus Uni
versiteto ir ėmė rašyti pasakas.

Taip iį mūsų literatūrą ir meną atėjo 
Rudnosiukas. Tačiau, kaip žinote, tais 
tamsiais laikais pasakos buvo draudžia
mos. Jei 'kas pamatydavo žmogų, Skaitan
tį pasakas, tuoj areštuodavo ir liepdavo 
garsiai skaityti nuotykinius romanus. O 
jei ne nuotykinius, tai psichologinius, pub 
iicistinius arba apie meilę su nelaimingu 
galu.

Rudnosiukas tais metais gyveno Vingio 
parke, Žibučių alėjoj, drevėj Nr. 8. Ten 
jis rašė pasakas vaikams ir jiems skaity
davo, kai vaikai ateidavo i Vingio parką.

Bet kartą vaiku persirengęs į Vingio 
parką atėjo policininkas ir areštavo Rud- 
noslulką už vaikiškų pasakų rašymą. Rud 
bosiukas buvo ištremtas į Rudnosiukiš- 
kių girią ii- nuteistas nerašymu bei pieš
tuko atėmimu trims šimtams metų. 
-------- 1—
(1) Tais tamsiais laikais gandrai dar ne
buvo išsivystę, tai vaikus atnešdavo pte- 
rodalktiliai — aut. past.
(2) Dabartinė Rudnosiulkiškių giria —red. 
past.

Rudnosiuko draugai
Rudnosiukas niekada neturėjo draugų, 

nes jis jau seniai nebebuvo mažas. Su sa
vim Rudosiukas irgi nedraugavo, tiesiog 
buvo pažįstami.Bet jis mėgo ledus „Plom 
byrą“, Bethoveną ir knygas apie meilę. 
Rudnosiukas labai nemėgo „Led Zeppe
lin“.

Vieną gražią rudens dieną buvo 'gražus 
Lapkričio vakaras ir Rudnosiukas nutarė 
susidraugauti. Tada jis nuėjo pas seną 
alkoholiką Lapiną ir pasiskolino dvi blu
sas — jį ir ją. Parsinešė juos namo ir nu
vedė miegoti. Vieną paguldė bamboje, o 
kitam (t.y. — kitai) paklojo gaivoje.

Ir kaip malonų (buvo rytą pabusti ne 
vienam.! Visi tryse (garsiai pasakė labą 
rytą, nusiprausė ir nutarė:

a) Pas svetimas blusas nevaikščioti.
b) šiandien, pat daryti krikštynas.

Vakare iškilmingai Jiedu buvo pakrikš
tyti, Jis — Antanu, Ji — Marijona. Ta
čiau šventės proga Antanas ir Marijona 
nusilesė karo šapai ir pradėjo nedorai 
elgtis. O Rudnosiukas nieko nesakė, tik 
šypsojosi.

nius, kuriuos ji labai mėgo). Taigi, į tą 
bylą (betarpiškai įsivėlusi paties Brežne
vo šeima sudarė palankias sąlygas pri
versti Brežnevą atsistatydinti. Antra ver
tus, Brežnevo artimiausi bičiuliai - ben- 
dradaribiai — Vidaus reikalų ministras 
Ščiolokovas ir Krasnodaro srities partijos 
komiteto pirmasis sekretorius Meduno- 
vas — (buvo asmeniškai įvelti į tas ir dar 
net į kitas didžiulio masto finansines afe
ras. Pavyzdžiui, ščiokolovas buvo ne tik 
faktinis kyšininkavimo tinklo jam paval
džiame OVIR'e vadovas (už ką turėjo at
sakyti ne jis pats, o tik jo pavaldinys 
Zotovas ir dar žemesni už jį rangu kyši
ninkai), bet jis dar ir pardavinėjo priva
tiems asmenims valstybės milicijai skirtas 
lengvas mašinas (jų tarpe ir importuotas 
iš Vakarų), gaunamus pinigus įsidėdamas 
sau į kišenę. Pelnėsi juodu su Medunovu 
bei kitais ir iš to, kad iš anksto pranešda
vo žmonėms slaptus vyriausybės nutari
mus apie kainų pakėlimą. Brežnevo neiš
vengiamą pasipriešinimą šių asmenų paša
linimui iš nomenklatūros (nekalbant jau 
apie jų areštą) buvo taip pat galima pa
naudoti kaip priemonę priverčiant jį atsi
statydinti.

Tačiau Brežnevui į pagalbą atėjo jo il
gametis pavaldinys ir giminaitis, taip va
dinamosios moldavūškosios mafijos narys, 
KGB pirmininko (Andropovo) pirmasis 
pavaduotojas Semionas Cvigunas. Jis už
blokavo visų anksčiau minėtų bylų judė
jimą, o Cirko įstaigos bylą, į kurią buvo 
įvelta Galina Brežnevaitė, padėjo, kaip 
kad rusai sako, į patį ilgiausią stalčių.

Tada Andropovas ryžosi rizikingam 
žingsniui. Apeidamas Cviiguną (ir tuo pa
čiu (Brežnevą), jis kreipėsi pagalbos j 
Suslovą, (kuriam jis tas visas bylas asme
niškai atreportavo. Suslovas, kad ir status 
quo partijos šulas, buvo vienas didžiausių 
visoje vadovybėje dogmatikų ir savotiškai 
doras, pagal komunistinius standartus, 
žmogus. Jis priėmė tą reikalą laibai rim
tai. Išsikvietęs pas save į kabinetą Cvigu- 
ną, jis pastatė jam ultimatumą: ar duoti 
byloms kelią, ar padėti ant stalo partinį 
bilietą ir pačiam būti apkaltintam kaip 
korupcijos dengėjui bei talkininkui. Kas 
po to vadovybėje pradėjo dėtis, pasakyti 
sunku. Tik aišku, kad labai greitai po to 
įvykio žuvo Cvigunas (oficialiai buvo pra
nešta, kad jis nusižudė), ir neužilgo pats 
Suslovas.

Šiaip ar taip Andropovas savo tikslą 
pasiekė. Bylai buvo duota eiga ir ji buvo 
iškelta viešumon. Nors Brežnevas ir ne
atsistatydino, tačiau jo manevravimo 
laisvė buvo gania suvaržyta. Suslovui mi
rus, į jo vietą buvo paskirtas Andropo
vas, nors niekam nebuvo paslaptis, kad 
Brežnevas taikė pakirti Suslovo įpėdiniu 
kitą savo artimą bičiulį ir bendradarbį iš 
„moldavišlkos mafijos“ Černenko. Vlisa tai 
įvyko 1982 m. gegužės mėnesį. Po to sekė 
jau visiškai keistas faktų supuolimas.

(Bus daugiau)

MIRĖ POLITBIURO KANDIDATAS
Neseniai mirė Uzbekistano komunistų 

partijos centro komiteto sekretorius Šaraf 
Rašidov, 66 m., kuris buvo Poiitbiuro na
rys kandidatas.

Saulė linksmai švietė, nors buvo vėsu: dvelkė 
vos pastebimas šaltas šiaurys. Valandėlę atrodė, 
kad niekas niekur nejudėjo — taip tylu buvo. Net 
ir žalmargė karvė grytelninkės Zuzanos pievutėje, 
čia pat už siuvėjos daržo, visą rytą mykusi, dabar 
ramiausiai rankiojo šalnos pakąstą žolę

Padrąsintas vidudienio ramybės iš Marcelinos 
kiemo išdidžiai išžygiavo raudonas gaidys, vedinas 
pustuziniu vištų. Jis ėjo gatve, tiesiai prie arklio 
paliktų pėdsakų — krūvelių mėšlo ir ėmė balsu 
šaukti vištas. Pabaidyti žvirbliai čirkšdami pakilo 
iš tarpuvarčio ir sutūpė čia pat ant tvoros. Jie ne
kantriai šokinėjo ant sukrypusių štakietų ir taip 
garsiai čirškė, kad net žydas iškišo galvą pro duris 
ir nusispiovęs sumurmėjo:

— Pfui, bjaurybės!
O žvirbliai sulaukė kito, dar didesnio nepriete- 

liaus. Nuo tvarto, iš už trobelės, atkiūtino juodas 
katinas ir tylutėliai ėmė slinkti prie štakietų tvoros. 
Vienas iš žvirblių pastebėjo atslenkantį pavojų da
vė signalą, ir visas būrys pakilęs nuskrido ant šven
toriaus, į didžiuosius medžius.

Kai gaidys su vištomis darė tvarką gatvės vidu
ryje, iš keliuko, einančio pro kleboniją, į didžiąją 
gatvę įsuko vienik inkis vežimas. Juo važiavo jau
nas vyras, šventadieniškai apsitaisęs, ir aukštai iš
kėlęs botagą, lyg muses baidydamas, smigčiojo juo 
ore. Iš tikrųjų, jis ragino savo seną kuiną, kurio 
kojos nuo senatvės buvo jau pailsusios. Vištos stai
giai baigė savo puotą, sklido į šalis, o vežimas gat
vės viduriu nudardėjo į miestelį.

Tuo tarpu bažnyčioje vyko pamaldos. Kurį 
laiką girdėjosi vargonų muzika, palydima storo var
gonininko balso, tai vėl giedorių traukiamos melo- 
dijos.Visa tai ėjo su tvarka, sutartinai, harmonin
gai. Tik staiga pasigirdo vienišas, kiek prikimęs, 
išgveręs balsas. Tai skambėjo lyg paklydusi tyrlau
kiuose avis, kai ji atsiskiria nuo būrio ir klaidžioja 
nusiminusi. Tas balsas atkreipė dėmesį prie durų

susispietusių maldininkų. Trys pusberniai, mand- 
riai ant vieno kelies priklaupę, susikumščiavo ir at
rodė, jog sunkiai laikėsi neprunkštę; tik čia pat be
simeldžiančio gaspadoriaus piktas žvilgsnis juos at
vedė į rimtį. Gaspadorius prisiminė, jog tokiu bal
su giedodavo kurčias ubagas, žinomas Pilypo var
du. Dabar seniukas sėdėjo ten, prie šventoriaus mū
ro, ir sugalvojo paįvairinti nuobodžią jį supančią ty
lą. Melodijos, sklindančios pro atviras bobinčiaus 
duris, Pilypui nieko nereiškė: jis jų negirdėjo.

Tik kai ėmė skambinti didžiaisiais bažnyčios 
varpais, senukas nusišypsojo ir pakėlė akis į varpi
nę. Jis išgirdo varpų gaudimą ir net žinojo, iš kur 
tas gaudimas ėjo.

Pagaliau pamaldos bažnyčioje ėjo prie galo. 
Viena kita šeimininkė, ištrūkusi iš žmonių minios, 
visa iškaitusi, išsiskubino namo, gal pietų ruošti 
šeimynai, gal gyvulių žiūrėti, kokie darbai jos ten 
laukė. Būrelis jaunų vyrų, kurie visą mišių laiką 
prabuvo bobinčiuje, o kitas tik prie didžiųjų du
rų, nusidulkino žemėtas kelnes ir paėjėję sustojo 
prie špitolės prieangio parūkyti.

— Juozai, mačiau daug šokai pas Petkų vaka- 
ruškoje, bet šiandien atrodai neišsimiegojęs, — trau
kė per dantį dailų šlipsuotą vaikiną draugas.

Pavadintas Juozu pasitaisė šlipsą, perbraukė 
ranka riebalais išteptus tamsius plaukus ir, susira
dęs kišenėje papirosų pakelį, apdalijo aplinkui sto
vinčius. Pats užsidegęs papirosą, šalimais stovinčio 
pasiūlytu degtuku, patraukė dūmą, išpūtė jį per 
dešinį antakį ir ramiai atsakė:

— Galėjai ir pats šokti, kas neleido?
— Kad merginų mažai buvo, ir tu visas pa

veržei, — atsakė.
— Ko čia skundies be reikalo. Tu prie bonkos 

daugiau sėdėjai; tau nei merginos, nei šokis nerū
pėjo, — užtarė Juozą kitas, į Žemaitės Petrą Kur
melį panašus, į kuprą susimetęs stambus vyras, Pet
ras Dundulis. (Bus daugiau)

Naiktiį nabudęs Rudnosiukas nerado An
tano bamboje. „Tai nedorėlis“ — pagal
vojo jis, — „Tkriausiai galvoje“. Ir su- 
įpylkęs sušuko nerudnosiukišlku balsu: — 
Antanai, marš !į savo lovą!

Tačiau (pavėluoti žodžiai nuskrido pa
vėjui. Kitą naktį Marijona pagimdė Pet
rą, Marytę ir Anuprą. Du Rudnoslulkas ap 
gyvendino pažastyse, o trečią — tarp (ko
jos 'ketvirto ir mažojo pirštelio.

Namuose įsiviešpatavo taika ir ramy
bė. Naktimis mažieji verkdavo, Antanas 
•ir Marijona įbėgdavo jų raminti, o Rud- 
rosiiulkas tyliai klausėsi ir šypsojosi.

Po viso to, kita rytą pas Rudnosiuiką į 
svečius atvažiavo drg. Ežys ir drg. Ežio 
Žmona. Rudnosiukas jiems padovanojo 
amžinaim draugavimui Petrą, Marytę Ir 
Anuprą. Svečiai išvažiavo laimingi labai 
ir be galo.

Prieš užmigdamas Rudnosiukas dar gir
dėjo, kad galvoje 'šnibždasi Antanas su 
Marijona. O rytą pabudęs jis kaip visada 
pasakė — „Labas rytas“, bet atsakymo 
neišgirdo. Ir bamboje, ir galvoje viešpa
tavo tylą. Antano ir Marijonos nebebuvo. 
Geriau apsidairęs, Rudnosiukas rado raš
telį bamboje:

Išėjome j žmones
Tada Rudnosiukas pastatė mažą pa

minklą savo galvoje, pasodino gėlyčių ir 
užrašė: „BRANGIAM BRANGIŲ DRAU
GŲ ANTANO IR MARIJONOS ATMINI
MŲ ATMINIMUI“.

Kaip baisu, tada dar pagalvojo Rudno- 
siu'kas, kai rytą pabudęs neturi kam pa
sakyti „LABAS RYTAS“...

Rudnosiukas ir poezija
Rudnosiukas labai mėgo poeziją. Bet kar
tą. kai jlį suvažinėjo, jis nutarė daugiau 
niekada nerašyti eilėraščių, eidamas per 
gatvę, o pirmadieniais žiūrėti „KELIAI, 
MAŠINOS, ŽMONĖS“. Tačiau jis neturė
jo televizoriaus, todėl šių nutarimų nevyk 
dė.
Rudnosiukas norėjo būti poetu, 'bet pas
kui užaugo. Be to jo poezijos nemėgo kri
tikas šernas ir satyrikas Kupranugaris. 
Rudnosiukui Kupranugario 'kūryba ingi 
nelabai patiko, jis mėgo Majakovskį. Tai 
darė lemtingų įtakų jo 'gyvenime.

Miške vykdavo festivaliai — poezijos, 
prozos ir šokinėjimo per 'virvutę. Kartą 
Rudnosiukas užėmė pirmą- vietą Šokinėji
me per virvutę. Tai tik ji paskatino mesti 
poeziją ir užsiimti festivaliais. Bet jis jau 
nebeturėjo atsakomybės jausmo, todėl 
rašė eilėraščius.

Kartą, kar šalia įjo nukrito ledo gabalas 
nuo stogo, Rudnosiukas parašė:

Baisu, kai ledai
Krinta gabalais
Mažiems Rudnosiukams
Ant galvų, baisu...

Ir šis eilėraštis festivalyje, skirtame 
tarptautiniams vaikų metams, užėmė pir
mą vietą. Mat kritikė Žirafa išaiškino ka
ro (grėsmės vaikams atspindžius draugo 
Rudnosiuko poezijoje.

Rudnosiukas ir skulptūros
Rudnosiukas labai mėgo skulptūras. O 

kadangi jis turėjo rankas, (taip visąlaik 
jam sakė Ežys), tai pabandė ką nors pa
daryti savo rankomis.

Pirmiausia jis įpaiminklino save ir 
skulptūrą pavadino „EXEGI (MONUMEN- 
TUM“. šį paminklą pastatė centrinėj mies 
to aikštėj ir šalia pasodino gėlyčių, šedev
ras buvo 50 metrų aukščio ir 25 metrų ipto 
čio.

Bet vieną dieną 'miesto skulptoriai su
kilo ir jų žmonos itą paminklą nuvertė. 
Rudnosiukas nesutriko ir ėmėsi biustų. 
Padarė jų visą seriją: „DEDALAS IR 
RUDNOSIUKAS“, „RUDNOSIUKO ĮSPŪ
DIS. SAULĖS (PATEKĖJIMAS“, „TIE
SIOG RUDNOSIUKAS“ ir galybę pana
šių. Užsakymai pylėsi iš visų pusių. 
Maistprekyba užsakė „RUDNOSIUKAS, 
VALGANTIS LIETUVIŠKĄ KRAMTOMĄ 
GUMĄ“, tabako fabrikas Kauno užsakė 
„JŪRATĖ IR RUDNOSIUKAS“, dailės in 
stitutas ir zoologijos sodas Kaune — po 
15 Rudnosiuko autobiustų. Greitai miškas 
prisipildė Rudnosiuko skulptūrinių gru
pių, reklaminių skulptūrėlių ir autobius
tų. Buvo įsteigtas net atskiras „RUDNO
SIUKO PARKAS“, kur su šunim, kengū
rom ir nėščiom moterim buvo uždrausta 
eiti.

Tarptautiniai 'gangsteriai ėmė vogti 
skulptūras ir vežti į Lebanoro girią, ten 
parduodavo už milijonus. Lakstė policija 
ir šaudė Iš automatų. Rudnosiukas įsteigė 
Rudnosiuko mokyklą, o laikraščiai rašė, 
(kad gailų gale „ir mūsų miškas turi , kuo 
girtis: atsirado nauja meno srovė — rud- 
nosiulkizmas“.

Pagaliau Rudnosiukas pasiekė savo me
ninę virfšūnę, arba apogėjų (taip sakė 
Ežys,), jis padarė milžinišką skulptūrinę 
grupę: vidury jis pats (Rudnosiukas) 
draugiškai apglėbęs laiko Leonardo da 
Vinčį, Rubensą ir Van Gogą. Atidengiant 
monumentą, balos darbuotojų choras su
dainavo „Vanlingų metų“, o Ruidnosliukiui 
ranką paspaudė pats drg. Zebras. Ašara 
ištryško Rudnosiuko aky ir nuvarvėjo 
per rudą nosį.

Bet po to Rudnosiukas pastebėjo, kad 
miršta iš bado. Tada ji's menus metė ir 
staigiai įsidarbino parko vyr. prižiūrėto
ju. Dabar jis kas rytą šluostė savo auto- 
biustus, skulptūras, lafete gėlytes ir vai
kam gaudė drugelius. O dar —■ vedžiojo 
turistus po parką 'atsigerti sulčių arba 
mineralinio vandens.

„Viskas šiame pasauly turi pradžią ir 
pabaigą“ — nusprendė Rudnosiukas, kai 
miške jau vystėsi pseudorudnosiukizmas 
ir neorudnosiukizmas.
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Brežnevui atsako Rubensas
I. KAPLANAS

■Neseniai Amsterdame Antrojo Pasaulio 
Knygyne vyko Lietuviškos Savilaidos 100 
metų Ibei Kražių skerdynių 90 metų paro
dėlė. Olandų lankytojų dėmesį traukė lyg 
ir keistokas sugretinimas. IS vienos pusės
— L. Brežnevo laiškas— pamokymas 1979 
metų Taškento konferencijai, kuri buvo 
skilta „Rusų kalbai — TSRS tautų drau
gystės ir bendradarbiavimo kalbai“. IS 
kitos pusės — senovinė graviūra su anti
kiniais dievaičais ir bičių maitinamu kū
dikiu. Ir čia pat — 90 metų senumo Lon
dono „Times“ puslapio fotokopija, lietu
viškojo miestelio siluetinis vietovaizdis, 
LKB kronikos ■amerikoniškieji vertimai
— vingeliuose Šiluvos maldininkų procesi
jų vargai. Padėtomis po tais eksponatais 
paraštėmis, na, ir gyvuoju žodžiu teko 
aiškinti, kad čia tragiškųjų Kražių įvykių 
sukakties proga rodomas lyg ir dialogas 
tarp Brežnevo ir Pauliaus Petro Rubenso.

Anuometinis Kremliaus vadovas ragino 
bene tūkstantį „taSkentiškių“ sparčiau 
gilinti Sovietijon suvarytų tautų rusini
mą — „didžiosios rusų kalbos, kaip lais
va valia prisiimto istorinio palikimo“ pla
tinimą „tarybinės liaudies politinio, eko
nominio ir dvasinio vieningumo“ vardan.

Savaiminė šveplojo vadovo ir varovo 
niuksėjimų prielaida — visokeriopas „di
džiojo rusų brolio“ pranašumas prieš ki
tas tautas, tariamas Rusijos kultūrtrė- 
gerinis vaidmuo pasaulio šeštadalyje. Įdie 
gdami, savo numylėtąją dvikalbiškumą, 
t.y. lygų gimtosios kalbos ir „didžiosios 
kalbos“ mokėjimą maskviškiai koloniza
toriai nustumia nuostabią savo turtingu
mu, skambumu ir neblėstančiu gyvybin
gumu lietuvių kalbą j vieną lygmenį su 
buriatų ar jaikutų tarmėmis.

Ir į tą pseudoistorinę — isterinę „brež- 
■neviadą“ lyg ir atsako senovinis raižinys, 
įsižiūrėkime ‘į jį . Tai XVII šimtmečio 
titulinis lapas, apie kurį yra apstu lite
ratūrinių šaltinių. Tad pasitelkę tuos šal
tinius mėginkime raižin|į iššifruoti.

Viršuje — kilmingos šeimos herbas; 
trys bitės. Iš turimų šaltinių žinome, kad 
tai Barbenu ų -herbas. Jis papuoštas po
piežiaus tiara ir raktais. Juk tais 1632 
metais šventajame 'Soste sėdėjo Urbonas 
VII — iš tos garsingos giminės. Po herbu 
iš kairės poezijos dievas Apolonas uždeda 
ant altoriaus poetinę lyrą. Iš dešinės — 
lopšyje Pindaras, kuriam buvo lemta tap
ti didžiausiu senovės Graikijos lyriniu 
poetu — anot mitinių padavimų jį savo 
medum išmaitino bitės! Prie lopšio Erato, 
lyrinės poezijos mūza. Užpakaliniame fo
ne — du meninio tobulumo simboliai: pal
mė ir laurų medis.

Po Apolono kojomis — dailininko para
šas: „Piešė Paulius Petras Rubensas“.

Rubensas, flamandų meno genijus, jau 
XVII amžiuje nusipelnęs pasaulinę šlovę. 
Ciesoriai ir karaliai varžėsi tarpusavyje 
dėl jo kūrybos, apipildavo jį grandiozini
ais užsakymais Jį vadindavo „dailininkų 
kunigaikščiu“ ir su ta aureole jis pasiliko 
meno istorijoje visiems laikams į amži
nęs net savo nepaprastai gražią gyvenimo 
draugę.

Nuostabusis dailininkas buvo lygia
grečiai ir -be galo gabiu diplomatu, kuilį 
naudojo subtiliausioms misijoms anuome
tinės Europos valdovai.

Taip, pilna pilnutėlė buvo jo darbų ir 
žygių programa.Ir tamjkad jis pagerbtų sa 
vo pieštu antraštiniu lapu kurią knygą, 
jinai turėjo būti tikrai neeilinė. Kai Ams- 
sterdamo Universiteto bibliotekoje laikiau 
savo rankose ta grafinio ir poligrafinio dar 
bo šedevrą, man užėmė kivapą. Tą Ruben
so papuoštą unikalinę knygą Antverpeno 
jėzuitai skyrė -kaip savo ypatingą dovaną 
Šventajam Tėvui. O knygos -autorius buvo 
Vilniaus Akademijos profesorius ir poetas 
lllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllll|l |ll1!llllllllllll

Pabaltiečiu ir h
B

Po trumpo, tačiau išsamaus sąvokos 
„baltai“ .apibūdinimo L. Kasiulio strai
psnyje (E.L. Nr.40) pasijuto nemalonios 
gaidos. Autorius aiškiai yra nepatenkin
tas reiškiniu, kad estai, latviai ir lietu
viai naudoja patys ir neprotestuoja, kai 
kiti, kalbėdami apie šias tris tautybės, 
vartoja sąvoką „pabaltiečiai“. Greta to, 
galima pajusti jo nepasitenkinimą atsi
radusiomis pabaltiečiu organizacijomis, 
jti veikla arba tuo, kad joms vadovauja 
nelietuviai. Lietuviai, p. Kasiulio nuomo
ne, čia užleidžia savo pozicijas kitiems.

Šitokios nuomonės pareiškimas yra iš 
tiesų skaldymo 'politika, tik mažu mastu, 
nes kalba eina ne apie pačias tautas, bet 
apie jų išeiviją.

Tarp dviejų didžiųjų -karų -gyvavusios 
šios trys nepriklausomos valstybės 'pasi
juto turinčios daug ką bendro. Vienai 
ėjosi geriau, kitai blogiau, tačiau brolys
tės jausmą tarpusavyje stiprino kiekviena 
tauta per visą savo nepriklausomybės lai
kotarpį. Nelaisvė šį 'bendrumo jausmą 
žymiai sustiprino. Kaip aukščiausią jo pa 
sireiškimą mes galime laikyti 45 pabaltie 
čių reikalavimą panaikinti Ribbentropo- 
Molotovo gėdingą ir vienodai visoms 
trims valstybėms pražūtingą sutartį. Aha, 
pasakys p. Kasiulis, o ar ne lietuvių buvo 
dauguma pasirašiusiųjų Išį memorandumą 
tarpe? Taip, tikrai. Latvių ir estų buvo 
tik keletas.

Tačiau nei šiuo, nei kitais atvejais dėl 
skaičių nevalia ir negražu viešai kelti sa
vo pranašumą prieš savo likimo draugus. 

M.K. Sarbievijus, kūręs savo odes lotyniš 
kai. Jį praminė „krikščioniškuoju Horaci
jumi“. O 'įžymus olandų humanistas ir 
tarptautinės teisės pagrindėjas Hugo de 
Gretins pareiškė savo įsitikinimą, kad 
Sarbievijus vietomis prilygdavo Horaci
jui, o kartais -net pralenkdavo didįjį ro
mėną.

Sarbievijaus Lyricorum Libri ųuatuor 
— Lyrikos keturias knygas (taip skamba 
to istorinio leidinio pavadinimas) atspaus 
dino jėzuitą ordino užsakymu garsioji 
Antverpeno Oficina Plautiniana — spaus 
tuvč ir leidykla. Susidomėjimas Sarbievi
jumi Europoje buvo toks didelis, kad 1646 
m. Plautiniana (jos savininkas buvo -arti
mas Rubenso draugas B. Moretas) pakar
tojo tą knygą ano meto mastu -masiniu ti 
ražu. XVII amžiaus bėgyje įvairiausiuose 
Europos centruose Sarbievijaus orgina- 
lias lotyniškas odes leido apie keturias
dešimt kartų, o jau 1646 metais Londone 
išvyko šviesą pirmasis jo kūrinių verti
mas — į anglų kalbą, „The Odes of Casi- 
-mire“ siu (įspūdingu ir iškalbingu raižiniu: 
Horacijus -groja septynstyge lyra, o Kazi
mieras (Sarbievijus) — citra. Viriš jų 
galvų pasislėpęs debesyse Apolonas laiko 
auksinę karūną. Prieštituliniame lape tą 
apoteozę paaiškina mums anglų vertėjas 
G. Hills: „Lyrikos meno meistrai sėdi 
Mūzų kalvos virfiiūnėse užvaldydami vi
sų žmonių klausą. Apolonas laiko tarp jų 
karūną. -Abudu lyg ir lenktyniauja dėl jos, 
bet tasai jų ruri-’t'miavimas sudaro har
moniją“.

1682 m. pakelbtas pirmas lenkiškas Vil
niaus profesoriaus kūrybos vertimas, vė
liau Sarbievijų vertė į visą eilę Europos 
kalbų. Lietuviškai XVII šimtmečio Hora
cijų vertė kum M. Gustaitis, o dabar — 
Alb. 'Žukauskas Vilniaus Universiteto 
400 metų sukakties proga net sovietams 
parūpo bent kiek pagerbti Vilniaus Aka
demijos korifėjų, kuris atžymėtas ir ofi
cialioje mūsų Alma Mater istorijoje tik 
visaip užtušuojant Lietuvos -Horacijaus ir 
lietuviškojo mokslo šventyklos tampriau
sius saitus su Vakarų Europos kultūrine 
bendruomene, įkurtai Maskvos valdovai 
tiek svetimi ir -priešiški.

Tad „dailininkų kunigaikščio“ raižinys 
Sarbievijaus lyrikai pabrėžia Lietuvos 
kultūros suklestėjimą tais laikais, kai Ru
sija tebežengė toje srityje pirmuosius žin 
igsnius, kai Maskvoje net- sapnuoti nesap
navo apie Universitetą, atsiradusį Masko- 
lijoje apie pora šimtų metų vėliau negu 
Lietuvoje.

Bet mes turėjome aiškinti Amsterdamo 
Savilaidos ir Kražių parodėlės lankyto
jams ir .Sarbievijaus, tad ir jo -knygos ti
tulinio lapo istorinius ryšius su Kražių 
tragedija, ir per ją — su Šiluvos maldi- 
dinkų (Kalvarijomis!

Kražių jėzuitų mokykla, įsteigtoji XVII 
amž. pradžioje, tiesioginiais ryšiais susie
ta su Vilniaus Akademija, tapo žymiu 
Lietuvos ir bendrai kultūros židiniu. Ten 
keletą metų dėstė ir M.K. Sarbievijus, 
paskyręs odę -Kražių kolegijos bažnyčios 
kertinio akmens padėjimui, vėliau savo 
kūriniuose apdainavęs daugelį maldinin
kų lankomų vietovių. Visa tai tilpo io 
Lyricorum Librį IV su Rubenso tituliniu 
lapu.

Tad Kražių skerdynės -prieš 90 -metų 
buvo Ibestiališko vandalizmo aktu ir pavel 
dėtųjų iš Sarbievijaus tradicijų atžvilgiu. 
O dabar euristinės priespaudos įpėdinių 
vykdomi maldininkų žiaurūs persekioji
mai, nukreiptieji prieš' lietuvių tautos 
dvasią, liečia ir žeidžia taip pat ir įkvėp
tąjį Lietuvos šventovių dainių, kurį vai
nikavo laurų vainiku popiežius Urbonas 
VIII ir pagerbė savo graviūra didysis Ru
bensas.

itais klausimais
Viena — jų aplamai- yra mažiau, antra — 
jų istorinės sąlygos buvo tokios, jog tau
tinis susipratimas vystėsi lėčiau. Tačiau 
-šiandieną mes džiaugiamės, kad jie su 
mumis kartu. Mūsų vienybėje dar gerai 
neatpažinta jėga, kuri yra -svarbi ir ten 
— mūsų tėvynėse, ir čia — išeivijoje.

Jei iš tikrųjų mes, lietuviai, esame 
kur nors stipresni ar aktyvesni, mūsų pa 
reiga yra padėti savo draugams suakty
vėti, mokytis vadovauti, veikti, o taip pat 
džiaugtis jų darbo vaisiais. Juk tie yra 
vertingesni, kurie ne vien patys moka 
veikti, bet, -kas visų svarbiausia, -moka 
kitus veiklai pažadinti. Čia, o ne skaičiuo 
se, yra didysis vadovų pranašumas.

Ta pačia proga, noriu pasakyti keletą 
žodžių aplamai apie vadovus įvairiose mū 
sų išeiviško gyvenimo srityse. Mes turi
me daug veikėjų, kurie organizuoja rengi 
nius, daug Tašo į spaudą vadovauja or
ganizacijoms.

Aukščiau paminėtas paskirstymas (vie 
ni atlieka darbą patys, Ikiti betkokiai vei
klai stengiasi patraukti kitus) galioj-a ir 
čia. Yra mumyse vadovų, kurie stengiasi 
visą veiklą paimti į savo rankas ir bet 
kokią iniciatyvą, neišeinančią iš jų. jie 
stengiasi užgniaužti, ar 'bent suniekinti. 
Nors jie kai kuriais atvejais ir labai en
ergingai reiškiasi ir dirba lietuvių tarpe, 
bet kitų lietuvių sumanymai ir idėjos 
jiems neegzistuoja, o jų veikla nepagei
dautina.

Iš tokio nusistatymo kyla vaidai ir ne- 
sugyvenimas, kurie su laiku atsilieps į

GINKLAVIMOSI
LAIŠKAS IŠ

Du šimtai keturi-asdešimts tūkstančių 
milijonu dolerių! Kiek tai yra? Išlavintas 
žmogus nėr visą savo gyvenimą uždirba 
apie vieną milijoną dolerių. Du šimtai 
tūkstančių žmonių per visą savo -gyvenimą 
uždirbs riek, kiek Amerika dabar išlei
džia kariuomenei ir (ginklavimuisi per 
vienus metus! Arba, kiekvienas dirbantis 
amerikietis turėtų sumokėti po tris tūks
tančius dolerių kas met vien krašto -gyny
bos išlaidoms apmokėti!

Karo veiksmai lig šiol vyko sausumo
je. ore ir vandenyje. Tik erdvė, kurią 
žmogus -pasiekė vos prieš dvidešimts pen
kis metus, iki šiol nebuvo panaudota ka
ro veiksmams vykdyti. Prez. Rea-gano 
šių įmetu kovo 23 dienos -kalba apie karą 
erdvėje visiką pakeitė. Po -jos sudaryta 
žinovų komisija dabar pranešė, kad tas, 
kurio žinioje bus erdvė, bus karo laimė
tojas!

Lig šiol, nei sovietai, nei amerikiečiai 
erdvėje ginklų neturėjo. Iki Afganistano 
karo pradžios abi šalys -vedė pasitarimus 
dėl satelitų sunaikinimo -ginklų uždraudi
mo ir abi šalys erdvės ginklų iki šiai die
nai neruošė.

Planai erdvės -ginklams išvystyti, t-ačiaų 
nėra naujiena. Pirmus anti-satelitų gin
klus išvystė Amerika 1963-1968 metų 
bėgyje. Bandymai dar buvo tęsiami iki 
1975 -metų, o po to ir jie buvo sustabdyti.

Sovietai pradėjo erdvės ginklų bandy
mus 1968 metais, po to, kai JAV buvo jau 
atli'kusios pirminius bandymus. Iki 1982 
metų sovietai buvo (įvykdę dvidešimtį 
bandomųjų skridimų, kurių tik dešimts 
buvo sėkmingi.

1977-1980 metais nei sovietai, nei ameri
kiečiai erdvėje -ginklų nebandė, -nes SALT 
I ir SALT II sutartys tokius vystymus ri
bojo. Dar šių metų rugpjūčio mėnesyje 
Andropovas ir Gromyko buvo -patiekę 
siūlymus erdvės ginklams uždrausti, ta
čiau prez. Reagano vyriausybė šiuos pa
siūlymus atmetė Vietoj to, Amerikos ge
nerolai -pasiryžo karišką pajėgumą per
kelti į paskutinę ginklavimo dar neužka
riautą aplinką — į erdvę.

Erdvė, tiesa, jau dabar atrodo, kaip 
žmonių užterštas parkas. Joje skrieja de
šimtys tūkstančių satelitų ir jų laužo ga
balai. Tiek Amerika, tiek ir Sovietų Są
junga kas maždaug d-vi dienas pasiunčia 
erdvėn po vieną naują satelitą, kurie, pa
tarnavę kelias dienas ar savaitę, nustoja 
veikę ir -būna pakeičiami kitais kariškos 
žvalgybos aparatais. Erdvėje taip pat 
skrieja sinchronizuotoje /pastovioje/orbi- 
toje/ ryšių palaikymo, telefonų ir televizi
jos satelitai, kurių amžius yra skaičiuo
jamas metais. 'Erdvėje yra taip pat že
mės turtų tyrinėjimų aparatai, oro seki
mo aparatai, laivų ir lėktuvų navigacijos 
stotys ir panašūs prietaisai. Karo veiks
mus erdvėn perkėlus, daugelis šių nau
dingų priemonių taps nenaudingomis ar
ba -bus sunaikintos.

Žmonės išvystė <įnug modernių ginklų. 
Kas dieną jie būna tobulesni ir labjau 
komplikuoti. Kiekvienam ginklui p-ridšas 
visuomet išvysto pridšginklius. Kiekvie
nas ginklas vis daugiau įkainuoja. Karai, 
tačiau, yra vedami kas met ir vistiek nesi
baigia. Juk jau 1866 metais Alfredas No
belis, išradęs dinamitą, galvojo, kad jo 
baisūs sprogmenys atbaidys visą žmoniją 
nuo karo. Amerika kovoja prieš sovietus 
daugelyje frontų, bet nuo Antrojo pasau
linio karo Amerika, nežiūrint labai išto
bulintų ir išradingų techniškų priemonių, 
dar nėra nei vieno karo laimėjusi! Tai 
yra todėl, kad karai yra išsprendžiami ne 
vien technikos tobulumu, bet žmonėmis'— 
kareiviais.

Žmonės išvystė balsius cheminius gink
lus, (dujas) ir juos naudojo vieni prieš 
kitus. Žmonės išvystė ba-kteri'jologinius 
ginklus ir juos naudojo Amerikos mies
tuose bandymams, o raudonieji-Indokini- 
joje, žudydami kalnų tauteles. Žmonės iš
vystė branduolinius ginklus ir Amerika 
juos panaudojo Japonijoje. Dabar yra 
siūloma panaudoti erdvę šviesos spindu
lių, šiluminių ir rentgeno spindulių, mikro 
bangų ir atomo dalelyčių (neutronų) gin
klams, kurie galėtų sunaikinti ne tik 
puolamąsias raketas, bet ir jų įtaisus ir 
žmones žemės paviršiuje, vandenyse ir 
ore.

Neseniai JAV Aplinkos apsaugos įstai
ga paskelbė, kad žmogus užteršė ir tebe
teršia orą ir erdvę tiek daug, kad sekan
čių dešimtmečių (bėgyje žemės tempera
tūra pakils keliolika laipsnių. Tai esą

mūsų veiklą užsienyje.
Vyresnieji yra jaunesniųjų moky

tojai, bet jie amžinai negyvens. Jau 
dabar reikia pastatyti klausimą: kur yra 
tie mokiniai, kurie tęs mokytojų darbą? 
Ar tie mokytojai ne per toli nueina lai
kydamiesi savo autoriteto ir nepripažin
dami, kad jų .mokiniai jau gali savarankis 
■kai veikti? Tuo jie atstumia naujas jėgas, 
suskaldo, veikimą tiek, kad nepaisant jų 
gerų darbu, pasidaro bendruomenei žalin
gais.

Kodėl tiek daug vaidų išeivijoje? Vieni 
sako, kad demokratijoje tai normalu. Ki
ti galvoja, kad trūksta geros letenos, ku
ri stipriai prispaustų. Tada, esą, nebe
kariautų PLB su VLIKu. nėbūtų vaidų 
nei apylinkėse, nei bendruomenėse. Man 
atrodo, kad čia yra asmens kultūros klau
simas. Iškilus kelioms skirtingoms nuo

BEPROTYSTE
VAŠINGTONO

todėl, kad pramonė pagamina labai daug 
anglies dvideginio (dėl žaliavinio kuro 
sunaudojimo). Keliolika laipsnių neatro
do daug tol, kol nėra pagalvojama, jog 
tai s ut i rodys labai daug ledo ašigaliuose. 
Kelių laipsnių temperatūros pakilimas pa 
keis žemės gyvūniją ir augaliją, nes dau
gelis vietų taps per šiltos tiek paviršiaus, 
tiek ir vandens gyvūnams gyventi...

Po prez. Reagano „Erdvės karo“ kal
bos buvo sudarytos komisijos jo pasiūly
mams išvystyti ir planuoti. Šios komisi
jos per šešius mėnesius nutarė, kad erd
vės ginklai yra ne tik įmanomi, bet ir 
nustatė, kad per tris metus bus galima 
ginklą pademonstruoti išleidus apie 18 
tūkstančių milijonų dolerių. Per penkis 
metus, esą, bus galima išvystyti visą gin
kit] sistemą už apie 26 tūkstančius milijo
nų dolerių. Atsižvelgiant, kad JAV biu
džetas dabar viršija valstybės pajamas 
apie 200 tūkstančių milijonų dolerių kas 
met, pridėtinės kelių dešimčių milijardų 
išlaidos būk tai nebus reikšmingos... šios 
žinovų komisijos neatsižvelgė į tai, jog 
prezidento Kennedy pasiryžimas pasiųsti 
žmogų !į mėnulį pareikalavo apie dešimtį 
metų įtempto darbo ir kainavo (prieš in
fliaciją) apie (pusę erdvės ginklams pra
matytos sumos. Ginklų žinovų komisijos 
taip pat nesvarstė erdvės taršos klausi
mų. Jos nesvarstė ir pavojaus visai žmo
nijai klausimo, nors ir pramatė, kad er
dvės ginklai privalės naudoti branduoli
nius šaltinius. Komisijos nesvarstė nei 
ekonominių klausimų ir tikrosios erdvės 
ginklų kainos.

Tariami dvidešimts šeši tūkstančiai mi
lijonų dolerių tikrumoje yra tik pradinis 
įmokėjimps. Tikroji šio fantastiško plano 
išvystymo kaina bus skaičiuojama šimtais 
tūkstančių milijonų dolerių, nes kiekvie
no Amerikos gaminamo ginklo galutinė 
kaina visuomet pakyla dvigubai, kartais 
ir trigubai daugiau, nei pradinės sąmatos 
pramato. O ėrdvės ginklai, kurie reikalau 
ja labai aukšto tikslumo, susidurs su di
delėmis techniškomis problemomis, kurių 
išsprendimui (jeigu tai bus įmanoma) 
reikės ne tik daug pinigų, bet ir daug dau 
giau laiko!

Erdvės ginklai, kaip visi 'ginklai, neiš
spręs Amerikos pajėgumo apsiginti nuo 
Sovietų branduolinių raketų, nes iš tūks- 
tanties ar daugiau tokių ginklų, kelios 
raketos vis tiek pasieks savo taikinius ir 
paskirs kai kuriems greitą mirtį, o dau
geliui — labai lėtą ir skausmingą radia
cijos sukeltą sunykimą. Erdvės ginklų 
vystymas klupdys ne tik šį kraštą, bet dar 
daugiau — Sovietų Rusiją, kurios pramo
ninis pajėgumas toli gražu neprilygsta 
JAV gamybai. Čia, gal būt, glūdi prezi
dento Reagano fantastiško erdvės karo 
plano pati esmė: Amerikos pavyzdys pri
vers Sovietų Rusiją dar labjau suveržti 
ekonominį diržą ir vis daugiau pramo
ninio pajėgumo paskirti ginklavimuisi. 
Ginklavimosi reikalų ekonominis spaudi
mas teorijoje turėtų privesti Sovietų Ru
siją prie ekonominės ir politiškos krizės.

Bet kas bus, jei Sovietai matys, kad jie 
nepajėgs tokio ginklavimosi vystyti ir, 
susigundys paspausti branduolinių rake
tų šovimo mygtuką dar priėš Amerikai 
išvysčius apsaugos (ginklus erdvėje?

Tokia beprotystė nėra fantastiška'. Ji 
visuomet buvo galima. Desperatiškos vy
riausybės kartais panaudoja desperatiš
kas priemones.

Kaip anksčiau sakyta, kiekvienas gink
las turi priešginklį. Amerikos erdvės gin
klų paneigimas nėra labai sunkus, nes da
bartiniai planai apie jų apsaugą nėra iš
vystyti. Kaip kiekvienas ginklas, taip ir 
erdvės ginklai bus nesunkiai paneigiami. 
Varžybos dėl kariško pajėgumo todėl tę
sis tol, kol varžovai nesupras, kad tai yra 
beprasmiška ir beviltiška, šiuo keliu ei
nant, tačiau, kiekviena gyvybė ir jos svei 
kata žemėje bus statoma į nepaprastai di
delį pavojų.

Taikos protestai ir demonstracijos nė
ra išeitis. Cheminių, biologinių, 'branduo
linių iv erdvės ginklų visiškas panaikini
mas yra vienintelė išeitis iš šio neprotin
go šios žemės valdovų pasirinkto kelio. 
Ponai Andropov'ai ir Reagan'ai būtų pro
tingi, jeigu ginklų varžybas sustabdytų ir 
pradėtų žmonijos gyvybei ir sveikatai 
kenksmingus ginklus ardyti. Abipusis su
sitarimas dėl šių ginklų panaikinimo būtų 
pats didžiausias bet kurio šio amžiaus 
prezidento atsiekimas. L. Kasiulis

monėms, kas yra visai normalu, reikėtų 
atsisakyti asmeniškumo, nesveikos savi
garbos ir pirmavimo siekimo. Turime 
prieš save matyti aiškiai apibrėžtą tikslą, 
į kurį einant reikia išmokti apsvarstyti 
įvairias galimybės ir bandyti priimti ge
riausią, neatsižvelgiant į .asmeniškumus. 
Reikia išmokti objektyviai (įvertinti kitas 
nuomones ir priimti kritiką.

Išeivijoje esu tik pora metų. Jos įvai
rus gyvenimas mane visą laiką stebina. 
Ypatingą įspūdį sudaro daugybė įvairių 
krypčių laikraščių, kuriuos mūsų išeivi
ja sugeba išleisti. Gaila, kad Kita įvairo
vė negali pasiekti Lietuvos.

Baigdama prašau L. Kasiulio nelaikyti 
piktu žodžiu mano pareikštos nuomonės. 
Aš tik noriu, kad skaitytojas tuo klausi
mu išgirstų ir kitokį pasisakymą.

A. Mažeikienė

ĮIJETUVOJE
ŽALGIRIS PIRMAUJA KREPŠINYJE

Po pirmojo Sovietų Sąjungos krepšinio 
pirmenybių rato lentelės viršuje stovi 
Kauno „Žalgirio“ komanda, iš vienuolikos 
rangtynių turėjusi dešimt laimėjimų. Pe
reitų metų laimėtojas Maskvos CASK 
stovi trečioje vietoje. Vilniaus „Statyba“ 
turėjo pasitenkinti dešimta iš 12 vietų.

Antrajame rate dėl čempijonato rungty 
niaus tik pirmosios šešios komandos, tad 
„Statybai“ į pinmiąsias pietas pakliūti 
jau nėra galimybių.

Geriausiais „Žalgirio“ žaidėjais pirma
jame rate buvo S. Jovaiša, V. Masalskis, 
V. Chomičius ir M. Arlauskas. A. Sabonis 
ir R. Civilis dar savo formos neatrado.

NENUSILEIDŽIA FUTBOLININKAI

„Žalgiris“, ši kartą Vilniaus, Sovietų 
Sąjungos aukščiausios lygos futbolo pir
menybėse stovi ketvirtoje vietoje. Iš žais 
tų 33 rungtynių jie pasiekė 9 pergales, 15 
sužaidė lygiomis ir pralaimėjo 9.

PERKŪNO IŠDAIGOS
Rudens rytą Klaipėdos rajono Medsė- 

džių kaimo gyventoją Juozą Gedimintą pri 
žadino perkūno dundesys. Netrukus į kam 
barį pliūptelėjo ugnies kamuolys ir pa
sigirdo baisus trenksmas. J. Gedmintas 
tik spėjo pamatyti oru lekiantį radijo im
tuvą. Be radijo imtuvo, buvo sudaužytas 
televizorius, stalinė lempa, išdaužti trys 
langai, vienas net su rėmais iškritęs. Nors 
visi langai buvo uždaryti, žaibas į kamba
rį pateko per televizoriaus antenos kabe
lį, toje vietoje sienoje liko kumščio didu
mo Skylė.

Ištyrus įvykius sprendžiama, kad na
mą nuo gaisre išgelbėjo lįžemin'imas.

LAPKRIČIO ORAI LIETUVOJE

Lapkritis labai nevienodas — tai būna 
labai šaltas, kai naktimis temperatūra 
nukrenta iki 18-23 laipsnių šalčio, tai la
bai šiltas, kai dienomis temperatūra pa
kyla iki 14-18 laipsnių šilumos. Pati že
miausia temperatūra per 100 metų stebė
jimo užregistruota Rytų Aukštaitijoje — 
net 24-27 laipsniai šalčio. Paskutinį kartą 
labai šalta buvo 1979 m. pirmomis lap
kričio dienomis.

1,400,000 TURISTŲ
Iki metų pabaigos Vilniuje apsilankys 

beveik pusantro milijono turistų. Per pir
muosius 10 mėnesių jau buvo 1.2 mil. tu
ristų. Nepranešama, kiek jų (buvo iš už
sienio.

90 m. NUO K. BINKIO GIMIMO
Lapkričio 4 d. sukako 90 m., kai gimė 

lietuvių poetas ir dramaturgas Kazys 
Binkis. Mirė jis 1942 metais.

MODERNIZUOJAMA „DROBĖ“
Moderniausia Lietuvos lengvosios pra

monės įmonė „Drobė“ yra modernizuoja
ma senas mašinas pakeičiant automatizuo
tomis, kurios įgalins sumažinti įmonės 
darbininkų skaičių.

POEZIJA DVIEM KALBOM
Vilniuje šiais metais lietuvių ir anglų 

.kalbomis išleista Justino Marcinkevičiaus 
eilėraščių rinkinys „Tokia yra meilė“.

ATLYGINIMAS?...
S. KMITIENĖ iš Jonavos rajono klau

sia:
Dirbu (galvijų fermoje naiktine sarge. 

Kiekvieną ryta iš tvarto išmėžiu mėšlą. 
Prižiūriu arklį. Už sargavimą gaunu 70 
rublių per mėnesį, už visus kitus darbus 
— 50 rublių, iš viso 120 rublių. Ar. pakari 
kamo dydžio mano atlyginimas?

Kolūkiečiams, prižiūrantiems naktį 'gy
vulius, už 8 valandas 12 minučių mokama 
3 rubliai 78 kapeikos. Už šį atlyginimą 
jie privalo atlikti visus kolūkio valdybos 
pavestus darbus, susijusius su gyvulių 
priežiūra.

Naktinių gyvulių prižiūrėtojų darbą 
reikia organizuoti taip, kad jie turėtų 
kassavaitines poilsio dienas. Jei nėra ga
limybės suteikti jiems poilsio dienų, už 
darbą tomis dienomis mokėti dvigubą at
lyginimą.

...IR PENSIJA...
O. LUKAUSKEBNĖ iš Mažeikių rajono 

prašo paaiškinti:
Esu gimusi 1921 metais. Nuo 1938 metų 

pavasario pradėjau tarnauti pas ūkinin
kus ir ištarnavau iki 1944 metų. 1945 me
tais ištekėjau ir 'buvau namų šeimininke, 
Nuo 1975 metų pradėjau dirbti valstybi
nėse įstaigose, įmonėse darbininke. Dar 
ir dabar dirbu. Ar galiu kreiptis senatvės 
pensijos ir kokios?

Jūs neturite 20 metų darbo stažo pilnai 
senatvės pensijai gauti. Galite kreiptis tik 
dalinės pensijos (už ne visą darbo stažą).

Valstybinė dalinė senatvės pensija ski
riama tiems asmenims, kurių pateikti1 do 
kumentai apie darbą ir darbo stažą atitin 
ka nustatytiems reikalavimams. Smul
kesnę informaciją gali suteikti rajono so
cialinio 'aprūpinimo skyriaus darbuotojai.
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i ienoj shifty įdėto skelbimo kai a 5.0t) 
si. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Ui 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.

Vokietija
NAUJAS MIUNCHENO KLEBONAS
Nuo šm. rugsėjo mėnesio yra paskirtas 

Miuncheno lietuviams naujas klebonas, 
kun. Augustinas RUBIKAS.

Kun. A. Rubikas gyvena Memminigene 
ir aptarnauja Augsburgo vyskupijos lie
tuvius. Miuncheno lietuviai džiaugiasi, 
kad pagaliau vėl turi pastovų lietuvį ku
nigą, kuris reguliariai atlaikys lietuviškas 
pamaldas Miunchene, Ludwigsfeldo baž
nytėlėje.

Kun. A. Rubikas įšventintas kunigu 
1942 m. gegužės Imėn. Vilkaviškyje. Po 
karo filosofijos studijas tęsė Gregorianu- 
mo un-te Romoje. Jis reiškiasi aktyviai 
lietuviškoje spaudoje, eilėje Lietuviškųjų 
Studijų savaičių skaitęs paskaitas.

Nauja plokštelė
Kanadoje gyvenančios solistės Ginos 

Čapkauskienės naują lietuvių ir pasaulio 
kompozitorių lengvosios muzikos dainų 
albumą išleido VILNIUS RECORDS OF 
CANADA. Albume randasi sekantys kū
riniai:

PIRMOJOJE PUSĖJE: 1. DAINOS GIMI
MAS (H. Radausko, B. Budriūno., 2. MER 
GA1TĖ (Maironio - J. Stankūno). 3. Gin- 
TARĖLIS (L. Andriekaus - G. Gudausko) 
4. VANDENS MALŪNĖLIAI (H. Nagio - 
A. Stankevičiaus) 5. SERENADA (J. Bal

trušaičio - J. Go'vėdo).
ANTROJOJE PUSĖJE: 1. KAD MATY
ČIAU VĖL NEAPOLĮ (V. Herbert) 2. LOP 
ŠINĖ (W.A. Mozart', '3. VIENA, MANO 
SAPNŲ MIESTASCA. Sieczynski). 4. PAS 
KUTINĘ ROŽĘ (F. Von Flotow) ir 5: 
PAVASARIO BALSAI (J. Strauss.).

Dirguojant Aleksandrui Stankevičiui, 
pianinu ir hurpsikordu palydi muz. J. Go- 
vėdas su Montrealio simfoninio orkestro 
muzikantais.

Plokštelės kaina US 14 dol., įskaitant ir 
pasiuntimą.

Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

N. Butkus £100.00
levinius no £20.00, A. Vitkus ir L. A§mė-

K. Jurka, kan. V. Kamaitis, ir P. Matu- 
■ga po £10.00, L. Kuraitis po £5.00, P. Ado 
maitis po £1.00.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

London
KALĖDINIS BA ZARAS

Lapkričio 26-27 dienomis įvyks tradici
nis Pabaltiečių Moterų Kalėčllnis Baza- 
iras Laitvių Namuose, Londone, kur „Dai
nava1“ tvarko lietuvių skyrių.

Dainavietės prašo mielus tautiečius tai 
kan — lietuviškam skyriui laibai reikalin
gi taukinių motyvų darbeliai: juostos, pa
galvėlės, medžio drožiniai ir kita. Be to, 
didelis trūkumas fantų loterijai, čia tin
ka Visokios smulkmenos (iš loterijos gau
nama dawgiauria pelno.)

Malonėkite dosniai, atsiliepti į šį mūsų 
prašymų. 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, 
Ladbrdke Gardens London, Wil 2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos“ (valdyba

Bolton
PASISEKĘ TRADICINIAI ŠOKIAI

Spalio 15 d. įvyko boltoniiš'kių metiniai, 
šokiai, kurie pasidarė svarbiu, tradiciniu 
įvykiu šiaurinės Anglijos lietuvių tarpe. 
Apylinkės lietuviai šiais metais fooltoniš- 
kių šokiuose skaitlingai dalyvavo: svečių 
tarpe matėsi Preston'o pirmininkas S. 
Maoūra su žmona ir kiti Preston'o lietu
viai. Taip pat buvo ir Leigh pirmininkas 
J. Blažys su draugais. Malonu buvo ma
tyti ir Manchester'© ir Eccles lietuvius, 
kurie taip pat Bolton'e skaitlingai daly
vavo. Buvo lietuvių iš Rochdale ir Shef- 
field'o. Be anglų svečių, šokiuose skaitlin
gai dalyvavo estai ir latviai, tad salė bu
vo .pilnutėlė.

Graži muzika, geras baras ir skaniai 
paruoštas maistas visiems pakėlė nuotai
ką. Bolton'o DBILS skyriaus pirmininkas 
sėkmingai pravedė loteriją, o šokiams pa
sibaigus, prie durų atsisveikino su besi
skirstančiais svečiais. Visi prižadėjo ir 
kitais metais lietuvių šokiuose atsilanky
ti.

Už šokių pasisekimą padėka priklauso 
visiems Bolton'o lietuviams, ypatingai 
šeimininkėms O. Eidukienei, S. Keturakie 
nei, M. Pauliukonienei ir M. Vaines už 
pagaminimą skanaus maisto, o F. Žilienei 
ir jos šeimai už sėkmingą loterijos bilietų 
išplatinimą.

Iki pasimatymo Bolton'o ateinančiais 
metais!

Bradford
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 19 d., šėštadienį, rengiamas 
Kariuomenės minėjimas Vyties klubo sa
lėje
Programoje:
A. Bučio paskaita, 
solistės V. Gasperienės dainos, akompa- 
juoja Vainoriūtė, 
Vainorienės kanklių muzika, 
jaunųjų Gasperų deklamacijos, 
vietinio vyrų seksteto dainos, akcmpanuo 
ja P. Dzidolikas, 
Popikienės rankdarbių parodėlė.
Pradžia 5.30 vai. vak.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Skyriaus ir klubo valdybos

PAVERGTŲ TAUTŲ KOMITETAS
Lapkričio 20 d., sekmadienį, 3.30 vai 

pjp. Bradfordo katedroje bus atidengiama 
paminiklinė lenta, paminint 40 metų nuo 
Priešbolševikinio tautų bloko įsteigimo 
ir 20 metų nuo Pavergtų Tautų Komiteto 
pradžios Bradforde.

Tą pačią dieną 5.30 vai. ,p.p. Pavergtų 
Tautų Komitetas rengia koncertą Latvių 
salėje, a Clifton Villas, Bradford 8

Šiame koncerte dalyvaus ir mūsų vie
tinis vyrų sekstetas ir dainuos lietuviškas 
dainas.

Šiuose renginiuose maloniai kviečiami 
visi dalyvauti.

Pavergtų Tautų Komitetas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Eccles — lapkričio 13 d., 12.30 vai.
Stoke-onTrent — lapkričio 13 d., 14.30 vai 
St. Wuistan's.
Nottingham — lapkričio 13 d., 11.15 valų 
Židinyje.
Nottingham — lapkričio 17 d., Vilniaus 
A-Ulšros Vartų Marijos — Gailestingumo

Motinos šventė, 18 vai., Aušros Vartų 
Židinyje.

Derby — lapkričio 20 d., Kristaus Valdovo 
šventė, 14 vai., Bridge Gate.

Nottingham — lapkričio 20 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Rochdale — lapkričio 20 d., 12.30 vai.
Monchester — lapkričio 27 d., 12.30 vai.
Leigh — lapkričio 27 d., 4.30 vai., 'šv. Juo 
zapo bažn., Chapel St.

Liet. Sodyba
šeštadienį, lapkričio 19 d., 6 vai. DBLS 

Sodybos skyrius ruošia Lietuvos kariuo
menės šventės minėjimą.

Naujieji Sodybos 'šeimininkai Vytautas 
ir Karolina Andriuškevičiai nuoširdžiai 
sveikina visus tautiečius ir Headley Pairk 
Klubo narius ir kviečia visus kuo gau
siausia sodyboje lankytis.

Šiais metais, kaip ir visada, rengiamos 
tradicinės lietuviškos kūčios, po (kurių, 
vidurnaktį, bus atnašaujamos Bernelių 
mišios. Prašome kuo greičiau užsitikrinti 
sau vietas, užsisakant pas Sodybos vedė
ją-
Naujos ir tikslios apsistojimo kainos pir
mame puslapyje.

Tad paskubėkite užsisakyti pas Vytą 
Andnuškevrčių šiuo adresui;

Headley Park Lithuanian Club
Picketts Hill,
Nr. Bordon, Hants,
GU35 8TE
Tel. (04203) 2810

Derby
Lapkričio mėn. 26 d. (šeštadienį) D.B. 

L.S-gos Derby Skyrius rengia kariuome
nės šventės

MINĖJIMĄ, 
kuris įvyks uikrainečių klulbo .salėje, 27 
Charnwood St., Derby, 6.00 vai. vakaro 
punktualiai.

Šis minėjimas bus įdomus ir (įvairus. 
Jame pasirodys jiau pažįstamas ir anglų, 
ir savųjų tarpe, skyriaus jaunųjų meni
ninkų būrelis „Tėviškėlė“, kuriam vado
vauja mokyt. I. Venckienė. Meninė pro
grama susidės iš deklamacijų, lietuviškų 
dainelių bei muzikos. Bus ir kitokių įvai
rumų. Atsilankiusieji nesigailės atvykę 
pamatę tokią įdomią programą.

Programoje dalyvaus ir svečias poetas 
Laimutis Švalkus, vakarą paįvairindamas 
savo kūriniais.

Visus tautiečius, ir jų svečius, maloniai 
kviečiame į šį minėjimą atsilankyti.

Sk. Valdyba.
Manchester
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Gal būt vienas iš 'įdomiausių Draugijos 
susirinkimų 'įvyko spalio mėn. 29 d., ku
riame vėl dalyvavo Draugijos bičiulis Dr. 
Pilcher. Jis parodė lietuviškus pašto žen
klus ir istorinius vokus surištus su Da
riaus ir Girėno ir Felikso Vaitkaus trans
atlantiniais skridimais. Draugijos nariai 
pamatė oficialias ir ne oficialias ipa’što 
ženklų laidas šiems skridimams paremti 
ir paminėti ir vokus kuriuos mūsų lakū
nai savo lėktuvuose vežė per Atlanto van
denyną.

D r. Pilcher taip pat parodė Gardine iš
leistus rusiškus p. ženklus kurie buvo per 
spausdinti „Lietuva — Litva“ ir išleisti 
1919 m. sausio 2 d. ir Raseinių pašto vir
šininko pastangas, kuris pritrūkęs nor
malių lietuviškų ženklų 1920 m. sausio 
14 d. išleido paties padarytus pašto žen
klus.

Jis taip pat susirinkusius sužavėjo per
spausdintais „Laisva Lietuva“, „Laisvas 
Kaunas“ ir t/t. pašto ženklais kurie Lietu
voje buvo išleisti 1941 metais, pačioje vo 
kiečių okupacijos pradžioje Dr. Pilcher 
greičiausiai turi pilniausią šių ženklų rin
kinį ne tiktai Anglijoj bet gal būt ir visa
me pasaulyje.

Į susirinkimą atvažiavusį Dr. Pilcher 
Draugijos vardu pasveikino pirmininkė 
R. Popikienė, o už Lietuvos p. ženklų pa
rodymą ir įdomų pranėšimą jam padėka, 
jo ir pakvietė dar kartą į Manchester; at- 

I silankyti Draugijos sekretorius H.A.Vai- 
nes.

Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo 
Motinos šventė yra kasmet lapkričio 19 
dieną, šią dieną Vilniaus Vyskupijoje ir 
visoje Lietuvoje praktikuojamas ypatin
gas pamaldumas į Gailestingumo Motiną. 
Visur lietuviai prisimena Mariją ir Jai 
dėkoja už daugelį malonių bei prašo to
limesnės globos ir palaimos sau, savo 
šeimai ir visai Lietuvių Tautai.

VASARIO 16-tos GIMNAZIJA priima 
vaikus į visas klases. Prie gimnazijos 
veikia mergaičių ir berniukų bendrabu
čiai. Pilnas mokinio išlaikymas kainuoja 
mėnesiui 300, DM. Malonėkite pasinau- 
duoti taip geromis sąlygomis savo vaikus 
gerai išauMėti ir rimtai paruošti moder
niam gyvenimu. Prašymus siųskite gim
nazijos direktoriui: Herm Andreas Šmitas 
-Schmidit, Litauisches Gymnasium, 6840 
LAMPERTHEIM 4 (Huttenfeld), Schloss 
Rennhof.

— Tarptautinis viešosios nuomonės ty
rimo institutais (AWMM) savo metiniame 
kongrese š.m. balandžio mėn. pabaigoje, 
Briuselyje įteikė diplomą Charlotei Kugel 
už jos poeziją.

C. Kuigel yra išleidusi savo poezijos rin
kinį „Schlichte Gedichte“ atskira knyga. 
Jos daug eilėraščių talpinama vokiečių 
poetų rinkiniuose.

1. Gina Capkas
Lengvos ir Lyrinės Dainos
Gerai žinomos solistės naujai 
išleista plokštele buvo įrašyta 
vienoje iš Kanados geriausiu, 
studijų,. Dainas akompanuoja 
Montrealio Simfoninio orkestro 
muzikantai, šia meno kūryba 
pažymi solistės balso apogėjų, 
Kaina: 14, $ 
(juostelė: 10,$)

2. Montrealio Vyru, Oktetas 
Lauksiu Tavęs Ateinant 
Šioje plokštelėje yra ipamuotos 
14 tradiciniu, ir liaudės dainų, 
palydimos pianinu. Montrealio 
Vyrų, Oktetas yra dažnai kvie
čiamas koncertuoti visoje 
Siaurės Amerikoje.
Kaina: 10, $

3. Montrealio Lietuviu,Choras 
Kalėdos
Viena iš populiariausiu, lietu
višku, plokšteliu, dabartinėje rin
koje. Joje yra pašytos tradi
cinės ir moderniškos kalėdinės 
giesmės. Net Popiežius Jonas- 
Paulius II pasveikino plokštelę, 
laišku.
Kaina: 10,$

\/■—29 Easton avenue, Montreal, Que. H4X 1K9

VILNIUS RECORDS

Vardas___________ ____ _____________________________________________________________________________

Antrašas__________________________________________________________________________

Plokštelės numeris Skaičius

1. plokštelė □ 
juostelė □

2. □
3. □ —

(Prašome pridėti 2.$ persiuntimui)

Suma:____ ,$

VILNĮ Al'S GOTIKINIS KAMPELIS
Lietuvos paminklų konservavimo insti

tuto archeologai atidengė viduramžių 
miesto kampelį, 'kur laiptai, XIV a. .grin
dinys, ir keturių gotikinių .pastatų rūsių 
skliautai būtų tarsi vakar palikti čia gy
venusių vienuolių, amatininkų, didikų...

Kasinėjimai K. Giedrio ir J. Paleckio 
gatvių sandūroje — didžiausi i!š atliktų 
Vilniuje. Nuo praėjusių metų gruodžio mė 
nėšio, archeologų vadovaujami, triūsė be
veik Išimtas talkininkų.

Rasta virš 10,000 keramikinių šukių ir 
sveikų .puodų,ąsočių iš šlionško, Reino, 
pypkė ir fajansinės lėkštės iš Olandijos, 
bene pirmą kartą Lietuvoje rasta XVII a. 
molinė žvakidė.

Manoma, kad po krikščionybės įvedimo 
Jogaila atidavė šią žemę Vilniaus vysku
pui, 1604 m. čia įsikūrė jėzuitai... Archeo- 
olgai surado jų statyto folvarko, pirties, 
kalvės, kitų namų liekanas. Tarp kitų ra
dinių — čerpės: plokščios, glazūruotos, 
čerpės „vienuolės“. Pastarosiomis dengė 
namų stogus tik iki XV a. pabaigos, o 
glazūruotos švietė ant didikų rūmų stogų. 
Kad čia gyveno turtingi .žmonės, rodo ir 
daugiau kaip tris šimtus metų žemėje iš
gulėjęs herbinis koklis. Jame nupiešti jau 
čio galva, dviguba lelija, gulbė ragai pa
sakoja apie kilmingos Lietuvos didikų 
šeimos giminystės ryšius. Čia pat — per 
60 sidabrinių smeigtukų. Ka’jp tik tokiais 
XVII a. segdavo madingas pūstas suknias. 
Na ir kOKliai..

Vazoniniai, polichrominiai karnizinial, 
■kokliai karūnėlės — iš viso per 8000 XIV 
—XIX a. radinių ir jų fragmentų.

Netrukus muziejus papildys restauruo
ti kokliai papuošalai, vitražinio stiklo rė
meliai, figūrinės plytos, per šėšiasdėšimt 
XIV—XIX a. monetų: lietuviški ir Pra
hos grašiai, taleriai, Rygos šilingai, iš ku
rių -vieni kalti, valdant ‘švedų karaliui 
Gustavui Adolfui, kiti — Žygimantui Au
gustui.

Archeologui nauji radiniai ne tik eks
ponatai informacijos šaltinis, bet ir nau
jos mįslės. Mat po ankstyvų viduramžių 
pastatų pamatais rasti ir akmens amžiaus 
dirbiniai: gremžtukai, peilis iš skeltles, 
skaldytinio nuolauža... Jaunieji archeo
logai tvirtina, kad .po senojo Vilniaus gat 
vėmis Ir mūrais dar daug paslapčių. Tai 
ištyrinėjus, bus galima pateikti, tiksles
nių duomenų, nusakančių, kad Vilnius 
dar gerokai iki Gedimino valdymo ta
po svarbiu religijos, prekybos ir gynybos 
centru.

Archeologiniai kasinėjimai patvirtino 
ir tą mintį, kad jau XIV—XV a. mūsų 
sostinėje būta mūrinių pastatų. Tarp jų 
— 9—16 metrų atstumai, kokie būdingi 
ankstyviesiems viduramžiams. Taip pat 
yra naujų radinių, pasakojančių apie pir
mąjį medinį Vilniaus vandentiekį. Kaip 
žinome, jį XVI a. pradžioje nutiesė domi
ninkonai. Vasarą archeologai prie Auš
ros vartų aptiko vandens kėlimo įrenginio 
pėdsakus, dabar surasta vandentiekio 
vamzdžių jungiamoji dalis.

Kasinėjimams vadovavo archeologai 
Vytautas Ušinskas, Kęstutis Katalynas ir 
Gediminas Vaitkevičius, gelbstint Vilniaus 
universiteto ir Pedagoginio isstituto stu
dentams.

G.K.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms

S/UNTINYS Nr. 3 — 1983
3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu 

„Ali wool made in England”, 3 metrai geriausio 
šilkinio aksomo suknelei; 1 svaras geriausių vilno
nių Mohair siūlų; 2 metrai krimpeleno medžiagos 
suknelei; pora geriausių „Wrangler” denim jeans; 
1 pora „Levi” velveto jeans; Vyriški išeiginiai 
marškiniai arba bliuskutė.

šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu 
£200.00.

I šį siuntinį galima pridėti 7 svarus įvairių 
prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirbtinio 
minko kailio 3 m.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):

Avikailiai, vyriški arba moteriški 
tikros odos viršus, dirbtinio kailio 
pamušalas, gražus kalnierius, sve
ria 5 sv................................................ £ 110.00.
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pa
mušalas, sveria 6 sv........................ 250.00.
Dirbtinio minko kailis paltui De
Lux, sveria 5 sv.............................. 50.00.
Jeans, rumbuoto velveto ............... 21.00.
Vyriškas ar ‘moteriškas megztinis 22.00.
Vilnonė arba šilkinė skarelė ......... 6.00.
Telescopic lietsargis ..................... 6.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai ... 22.00.
Puiki suknelei medžiaga ............... 20.00.
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 
3 m..................................................... 33.00.
Aksomo medžiaga kostiumui, dvi
gubo pločio, 3 m.............................. 40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 
3 m....................................................... 33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m....................................................... 40.00.
Angliš vilnonė medžiaga eilutei, 
3 m....................................."................ 50.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:

1 sv. arbatos — £4.00, 1 sv. neseafės — £6.00, 2 sv. 
pupelių kavos — £7.00, 1 sv. šokolado — £3.50, 
40 cigarečių — £2.50.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti 
£27.00 persiuntimui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos 
plokšteles.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gy

venančioms žmonoms pensijas .persiunčiame 
palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO. 
Z. Juras

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