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1918 —1983 KIPRAS IR LIBANAS
LIETUVOS KARIUOMENEI 65 M.

. 1918 metais Lietuva vienintelė iš savo 
kaimynų neturėjo savo tautinių ginkluotų 
daliniu, kurie sudarytų branduolį ginkluo 
tų krašto pajėgų. Latviai su estais turėjo 
gerai organizuotus, savų karininkų vado
vaujamus dalinius carinėje armijoje, ku
rie buvo įgiję kovos patyrimą kare prieš 
vokiečius. Lenkų legijonai, vadovaujami 
Pilsudskio, .buvo sudaryti Austro-vengrų 
imperijos armijos sudėtyje.

Nors nemažai lietuvių buvo pašauktų 
tarnauti carlstinėje armijoje, bet tautinių 
dalinių jiems nebuvo leista sudaryti Iki 
vasario revoliucijos 1917 metais. Bet dėl 
spalio mėnesį '.įvykusios bolševikų revo
liucijos, nė vienam iš tų dalinių organi
zuotai nepavyko grįsti į Lietuvą ir 1918 
m. pabaikcje, vokiečiams pralaimėjus ka
rą, tuolaikinė Lietuvos vyriausybė turėjo 
imtis žygių suorganizuoti kariuomenę, 
kuri apsaugotų naujai (įsikūrusios respub
likos sienas nuo kaimynų ir visokių ka
rinių avantiūristų kėslų.

Lietuvos kariuomenės įkūrimo data lai
koma lapkričio 23 d., kai buvo išleistas 
pirmasis Lietuvos kariuomenės (įsakymas. 
Tuo laiku ją sudarė apie 100 karininkų 
ir 200 kareivių, kurie savanoriškai pasi
siūlė prisidėti ginklu prie Lietuvos nepri
klausomybės apsaugojimo. Visi pirmieji 
Lietuvos kariuomenės kariai buvo sava
noriai iki 1919 m. kovo 15 d., kada buvo 
paskelbtas naujokų šaukimas, vykdomas 
priešo neužimtose Lietuvos dalyse.

Kariuomenės kūrimasis buvo sunkus, 
bet per nepriklausomybės karus, trukusius 
iki 1920 m. pabaigos, ji išaugo ir sustiprė
jo. Jos dėka nepriklausoma Lietuvos val
stybė sugebėjo atremti išorinius priešus 
ir sukonsoliduoti (Midaus gyvenimą.

Nepriklausomo (gyvenimo laikais kariuo 
menė atliko didelį auklėjimo darbą. Tie
sioginiai savo reikalams, netiesioginiai vi
sai Lietuvai, kariuomenė duodavo sti
pendijas studentams norintiems studijuo
ti mediciną, technikos mokslus, veterina
riją, jūrininkystę, kurie vėliau, atitarna
vę kariuomenėje, 'įsijungdavo į krašto gy
venimą. Kariuomenės sukurtose mokyk
lose buvo mokomi medicinos ir veterina
rijos feldšeriai, auto vairuotojai, mecha
nikai, kalviai, kurie atlikę karinę tarny
bą, savo patyrimą pritaikindavo kasdieni
niame krašto gyvenime. O kaip (galima 
įvertinti auklėjimą, ypatingai pirmaisiais 
nepriklausomybės metais, kurį neišpru
sęs ir tankiai neraštingas kaimo jaunimas 
gaudavo atlikdamas karinę prievolę.

Kariuomenė neapsiribojo kariniu mo
kymu. Ji turėjo savo chorus, orkestrus, 
dramos grupes, bibliotekas, radijo pro
gramas, kurios visos prisidėjo prie krašto 
kultūrinio gerbūvio kėlimo.

Daugelis per kariuomenę perėjusių vė
liau pasireiškė ir dalyvavo krašto admi
nistracinio (gyvenimo įvairiuose lygiuose.

Minėdami Lietuvos kariuomenės 65 me
tų sukaktį, pasidžiaukime jos atsiekimais.

NETEKOME...
MIRĖ A. MIKULSKIS

Kanadoje leidžiama „Nepriklausoma Lie 
tuva spalio 20 d. laidoje pranešė, Ikad 
Cleveland'e mirė ČIURLIONIO ANSAM
BLIO įkūrėjas Alfonas Mikulskis.

A. Mikulskis buvo gimęs 1909.IX.14 
Daglienų kaime, Pušaloto vis., Panevėžio 
aps. Po pradinio ir vidurinio išsilavinimo, 
muziką studijavo Klaipėdos muzikos mo
kykloje ir Kauno konservatorijoje, kom
pozicijos studijas po karo tęsė vakaruose.

Jau nuo 1930 m. Mikulskis reiškėsi mu
zikiniame Lietuvos gyvenime kaip Instru
mentalistas, vokfalistas, [chorvedys, diri
gentas kompozitorius dainų švenčių ir kon 
certų ruošėjas.

1940 m. jis įkūrė M.K. Čiurlionio tau
tinio mino ansamblį, kuriam iki šiol te
bevadovavo. Karo metu jis buvo Valsty
binės Filharmonijos ir Vilniaus Filhar
monijos mažojo simfonio orkestro dirigen 
tas.

1944 m. pasitraukęs į Vieną subūrė čiur- 
lioniečius ir koncertavo Vienoje bei Berly 
ne. Po karo, globojami prancūzų, A. Mi
kulskio vadovaujami člurlioniečiai kon
certavo sąjungininkų kariams, vokiečiams 
ir lietuviams. 1949 m. su ansambliu atvy
kęs Amerikon, apsistojo Cleveland mies
te. Iš čia koncertavo daugelyje JAV mies
tų.

Kurį laiką buvo JAV LB Tarybos na
riu, CV kultūros vadovu, PLB Seimo kon
certo meniniu vadovu, dainų švenčių, di
rigentu. 1954 m. paruošė ir išleido 16 plokš 
telių lietuviškos muzikos albumą, kurį iš
pildė Čiurlionio ansamblis.

A. Mikulskis harmonizavo virš 100 liau
dies dainų, sukūrė muzikos chorui ir sim
foniniam orkestrui, rašė muzikiniais klau 
Simais spaudoje ir buvo surinkęs daug 
liaudies muzikos instrumentų.

Ilsėkis ramybėje!

nės. Pradžioje šios savaitės Kipro turkai, 
kurie dabar gyvena atskirai nuo Kipro 
graikų, užimdami neproporcingai didelę 
salos dalį, paskelbė nepriklausomybę.

Tokį jų aktą, vadovaujant britams, pa
smerkė daug pasaulio šalių. Vienintelė 
valstybė, pripažinusi naujai susikūrusią 
šalį, suprantama, yra Turkija. D. Britani
jos šaukiama trišalė — britų, graikų ir 
turkų konferencija sugriuvo dar jai ne
prasidėjus: graikai atsisakė dalyvauti, 
kol turkai neatšauks savo pripažinimo. 
Turkai sako, kad nepriklausomybės pa
skelbimas padės sudaryti Kipro federaci
ją iš dviejų atskirų politinių ir geografi
nių vienetų. Greito išsprendimo tikėtis 
negalima. Tuo tarpu dešinysis NATO 
sparnas, jau anksčiau nebuvęs labai sau
gus del Graikijos reikalavimo panaikinti 
amerikiečių bazes ir grasinimo Išstoti iš 
Europos bendrosios rinkos, bei NATO, 
yra dar labiau susilpnintas.

Libane tuo tarpu Palestinos išlaisvini
mo organizacijos vado Yasser Arafat'o 
žvaigždė leidžiasi. Sirijos remiami jo 
priešai jau užėmė paskutinę Al Fatah tu
rėtą bazę, netoli Tripoli esančioje pales
tiniečių pabėgėlių stovykloje Badawi 
miestelyje, žinant Arafat'o būdą, jo visiš
kai nurašyti negalima, bet kitų arabų 
šalių indiferentiškumas laike paskutinių
jų kelių savaičių vykusių kovų rodo, kad 
jo įtaka žymiai sumažėjo. Sirija iškilo 
kaip jėga, atstovaujanti palestiniečių in
teresus. Žinant kas remia Siriją ginklais 
Ir patarimais, ir šioje Artimųjų rytų da
lyje taikių sprendimų tikėtis sunku, ne
bent susikonsolidavus savo pozicijas Li
bane, Sirija bandys išreikšti nuo kitų ne
priklausomą politikos liniją.

Bet neatrodo, kad ji dabar atitrauktų 
savo kariuomenę iš Libano, kada liko 
vienintelė jame ginkluota jėga. Izraelio 
įsiveržimas į Libaną sunaikino Arafat'ą

LAI DZIVO LATVIJA !

Rytinė dslis Viduržemio jūros visada 
buvo atvira žaizda Vakarų Europos gy
nyboje. Ši savaitė tai dar labiau patvir
tino. Vienu Ir tuo pačiu laiku suliepsno
jo trys tai rusenanti, tai aukštyn liepsnas 
metanti, ugnia'kalniai: Kipro sala, Liba
nas (ir vėl) ir Iranas-Irakas.

Dešinysis NATO sparnas yra saugoja
mas Turkijos, kuri visados tvirtai stovėjo 
NATO pusėje. Bet silpna šios grandies 
vieta yra Turkijos santykiai su kita ne 
taip jau stipriai užsiangažavusia NATO 
dalyve, Graikija.

Didelės meilės tarp turkų ir graikų nie
kados nebuvo. Po Bizantijos imperijos su
griuvimo, graikų žemės galų gale atiteko 
turkų otomanų imperijai, iš kurios, 
su kitų Europos kraštų pagelba, graikai 
atgavo savo nepriklausomybę pradžioje 
pereito šimtmečio. Po pirmojo pasaulinio 
karo, laike masinės graikų ir turkų re- 
patrijacijos daug graikų, žuvo ar buvo 
nužudyti. 2 mil. graikų tuo laiku apleido 
Turkiją.

Netoli Turkijos esanti Kipro sala, dau
gumoje nuo amžių apgyventa graikų, bet 
niekad mūsų laikais nebuvusi dalimi Grai 
kijos valstybės,, po Antrojo pasaulinio ka
ro išsikovojo iš anglų, kurių ji buvo kolo
nija, nepriklausomybę. Kurį laiką Kipro 
graikai sugyveno su savo mažuma turkų 
gyventojų, kurie dalyvavo krašto valdo
muose organuose. Bet prieš devynis me
tus, kipriečių-graikų partija, reikalau
janti susijungimo su Graikija, nuvertė 
tuo laiku buvusį prezidentą arkivyskupą 
Makarios. To pasėkoje, apsaugoti savo 
tautiečius, turkai 'įkėlė į Kiprą savo ka
riuomenę, kuri ten yra iki šių dienų. Jo
kios pastangos kaip anglų instiguojamos 
derybos (anglai Kipre tebeturi laivyno ir 
aviacijos bazę) ar amerikiečiu sustabdy
mas pristatymo ginklų Turkijos kariuome
nei, nepaveikė turkų atitraukti kariuome-

LATVIJA 1918 — 1983

Lapkričio 18 dieną latvių tauta švenčia 
65-as metines paskelbimo, pirmą kartą 
jos istorijoje, nepriklausomos Latvijos 
valstybės.

Latvių tauta, artimai gimininga lietu
viams, XII šimtmetyje buvo susis'kirsčius 
į keturias gentines sritis: Kuržemę, Žem
galą, Latgalę ir Talavą. Būdami pagonys, 
jie buvo pasiekę gana aukštą civilizacijos 
laipsnį ir prekiavo su vakarų Europa.

Bet vokiečių pirklius, įsikūrusius jų 
žemėse, pasekė vokiečių dominuojamas 
Teutonų ordenas, kuris, su tikslu „ap- 
kirikštinti“ (pagonis, pradėjo užkariauti lat
vių gyvenamas vietoves.

Nesugebėję susivieninti, kaip tai pa
darė lietuviai, latvių žemės, viena po ki
tos buvo užkariautos vokiečių ir pabaigo
je XIII šimtmečio (1290), su Žemgalės 
užėmimu, visos latvių gyvenamos sritys 
jau buvo valdomos Teutonų — kalavi
juočių ordeno.

Laike sekančių šešių šimtų metų, latvių 
žemės buvo valdomos vokiečių kunigaikš
čių ir baronų, kurie buvo vasalais tai Len
kijos-Lietuvos valstybės, tai švedų, tai 
rusų, kol aštuoniolikto šimtmečio pabai
goje, subyrėjus Lenkijos-Lietuvos valsty
bei, Kuržemė buvo paskutinė latvių sritis 
atitekusi besiplečiančiai Rusijos imperi
jai.

Nors latviai ir neturėjo savo valstybes, 
bet tautiniai-kultūriniu atžvilgiu, pasėko
je kai kurių jų valdovų humaniškumo su- 
gebjo išlaikyti savo tautinę tapatybę ir 
susikurti latvišką, tautinę kultūrą. Kai 
lietuvių valdantieji sluoksniai, stengda
miesi išlaikyti savo pozicijas vis daugiau 
ir daugiau kreipėsi į lenkus, kol gale visai 
sulenkėjo, latvius valdė vokiečiai, kurie 
latvių tautos dalimi niekad nebuvo. Kai 
kurie iš jų, norėdami į save patraukti vai 
domus žmones, netgi padėjo latviams jų 
siekime apsišviesti. Kai kurie periodai to 
laikotarpio yra prisimenami kaip „geri 
laikai“, kaip pvz., švedų valdymas šiau
rinės dalies Latvijos, kada baudžiaunin
kų gyvenimo sąlygos buvo palengvintos. 
Liaudies švietimas švedų taip pat buvo 
skatinamas.

XVII šimtmetyje Kuržemė, valdoma 
'kunigaikščio Jokūbo, pasižymėjo savo lai
vynu, kuris prekes vežiodavo po visą to 
laiko pasaulį. Kun. Jokūbas iš Anglijos 
tuo laiku nupirko Tobago salą, ir ji buvo 
kolonizuota latvių jūrininkų, kareivių ir 
ūkininkų buvusių kunigaikščio tarnyboje.

Vokiečių baronai išlaikė savo politinę 
ir ekonominę įtaka latvių žemėse ir joms 
patekus rusų imperijon. Bet XIX šimtme
čio pradžioje prasidėjo latvių tautos at
gimimas, padėjęs pamatus sukūrimui po 
šimto metų nepriklausomos Latvijos vals
tybės. Pirmieji laikraščiai latvių kalba at- 

sirado 1822 metais, o 1824 m. buvo įsteig
ta Latvių literatūrinė draugija.

Nors leidžiami latvių kalba, pirmieji 
laikraščiai buvo vokiečių 'įtakoje. 1862 
m. ouvo išleistas laikraštis jau atvirai gy
nęs latvių tautos reikalus. Apie tą patį 
laiką rusai pradėjo mažinti vokiečių įtaka 
latvių gyvenime ir kai kurie iš jų parė
mė latvius tautiniame atgimime. Nors 
šimtmečio pabaigoje rusai bandė latvius, 
kaip ir lietuvius, rusifikuoti, bet tautinis 
susipratimas jau buvo tokio lygio, kad 
jų pastangos nuėjo niekais.

1873 m. buvo suruošta pirmoji latvių 
dainų įšventė, kurioje dalyvavo virš 1000 
dainininkų.

Prieškarinės Rusijos imperijos ribose, 
latvių ir estų žemėse buvo mažiausia be
raščių ir nors mokyklose buvo dėstoma 
rusų ir vokiečių kalbomis, latvių kalba 
eventualiai įgavo teises ir jau prieš Pir
mąjį pasaulinį karą latviai turėjo daug 
savo inteligentijos, kurie galėjo savo kraš 
te dirbti savo profesijose.

Prasidėjus I pasauliniam karui, latvių 
kariai rusų armijoje pasižymėjo kovose 
prieš vokiečius ir 1915 m. jiems buvo leis
ta sudaryti latvių šaulių pulkus su savo 
tautiniais ženklais, vėliavomis ir įrašais. 
Buvo sudaryti 8 pulkai, iš 50,000 karių, 
vadovaujamų savų karininkų. Jie pasi
žymėjo gynime Rygos ir netgi savo inicia
tyva pradėjo prieš vokiečius sėkmingą 
ofenzyvą, kuri, neremlant kitiems rusų 
kariuomenės daliniams (latviai neturėjo 
kitų ginklo rūšių, išskyrus pėstininkus), 
jiems pasibaigė nuostolingai.

1917 m, pabaigoje sudaryta Latvių tau
tinė taryba priėmė deklaraciją, išreiškian 
čią latvių tautos teisę turėti nepriklauso
mą valstybę. Tuo laiku Latvija dar buvo 
okupuota vokiečių kariuomenės ir vieti
niai vokiečiai norėjo su jos pagelba su
jungti Latviją ir Estiją su Vokietija. 
Spaudžiama iš vienos pusės bolševikų, iš 
kitos puses krašte tebesančios vokiečių 
kariuomenės, taryba negalėjo paskelbti 
nepriklausomybės. Tik I karo paliaubų 
diena, lapkričio 11, anglams pripažinus 
Latviją de facto, po septynių dienų, 1918 
m. lapkričio 18 d. Tautinė taryba iškilmin 
gai paskelbė Latvijos nepriklausomybę.

Nors anglai ir aktyviai rėmė nepriklau
somos Latvijos valstybės įkūrimą, bet 
pirmieji žingsniai buvo sunkūs. Prasidė
jus rusų revoliucijai, kai kurie rusų ka
riuomenėje esantieji latvių pulkai rėmė 
bolševikus ir aktyviai dalyvavo Rusijos 
pilietiniame kare Raudonosios armijos su
dėtyje. Jie padėjo bolševikams sudaryti 
Sovietinės Latvijos vyriausybę ir dalyva
vo Raudonosios armijos žygyje 'į Latviją, 
1919 m. sausio 3 d. užimdami Rygą. Lat
vijos vyriausybė buvo priversta pasi
traukti į Liepoją ir tik siauras pajūrio 
ruoželis ten ir prie Estijos sienos

D. BRITANIJOJE
LANKYSIS VYSK. A. IL. DEKSNYS
Vakarų Europos lietuvių vyskupas A. 

L. Deksnys sekančių metų gegužės mėni- 
sį lankysis D. Britanijoje-.

Londono lietuvių parapiją jis aplankys 
gegužės 13 d. kartu su kardinolu arki
vyskupu George Basil Hume. Po to vysk. 
Dessnys aplankys ir kitas D. Britanijos 
lietuvių kolonijas.

DARBININKŲ „PROBLEMOS“ 
AUSTRALIJOJE

Australijoje statomos 6000 megavatų 
rudojo anglies jėgainės statyba kenčia 
nuo streikų. Yra žinoma, kad darbininkai 
taip buvo paveikti stokos žemuogių syru- 
pu užskaninto pieno darbovietės parduo
tuvėje, kad jie Iš susijaudinimo negalėjo 
daugiau dirbti ir pradėjo streikuoti dėl 
blogų darbo sąlygų.

Panašiai juos veikia ir pasitaikiusios 
palaidos katės — negalėdami pernešti 
jų likimo, jie meta darbą ir eina namo.

Spalio pradžioje 90 darbininkų sustrei
kavo, nes vienam iš jų pasirodė kad iš 
valgyklos pirktas sumuštinis ne taip kve
pėjo, kaip jam atrodė turėjo kvepėti. Nors 
sumuštinio analizis nieko blogo nerado, 
streikas vyko kėlias dienas „dėl nesaugių 
darbo sąlygų“.

Paskutinio streiko priežastimi buvo ne- 
košerinis „hamlburgeris“. Žydas darbinin
kas statybos parduotuvėje užsisakė „ham 
burger'į“ su viskuo“, bet be bekono. Ra
dęs jame bekoną, jis kreipėsi į savo dar
bo sąjungos atstovą ir buvo nuspręsta, 
kad nelaiminga juostelė bekono yra reli
ginis įžeidimas. Tuojau pat buvo pareikš
tas protestas, o darbininkai tuo tarpu su
streikavo.

Ir PLO. bet ar tai išspręs Izraelio šiauri
nės sienos saugumą, parodys tik ateitis.

Sirija iš Libano nesitrauks, kol jame 
bus Izraelis, o Izraelio atsitraukimas pa
rodytų jų invazijos beprasmiškumą.

teliko neužimtas bolševikų. Bet su anglų 
laivyno pagelba; ju suteiktais ginklais ir 
dar likusia vokiečių kariuomene (vokie
čiai dar vis galvojo Latviją prisijungsią 
prie Vokietijos ir buvo sudarę provokišką 
Latvijos vyriausybę, kuriai del santarvi
ninkų įsikišimo nepavyko nuversti Ulma- 
nio vadovaujamos Latvijos vyriausybes), 
jungtinės latvių, vokiečių ir estų jėgos 
bolševikus iš Rygos išmušė. Tuolaikinė 
Lietuvos vyriausybė paskolino latviams 
3 milijonus markių.

Po to latviams dar teko susitvarkyti 
su likučiais vokiečių kariuomenės ir Ber- 
monto-Avalovo daliniais, kurie grasino ir 
šiaurinei Lietuvai, kol nebuvo sumušti 
prie Radviliškio. 1920 m. pradžioje su len 
kų pagelba buvo išlaisvinta iš bolševikų 
ir rytinė Latvijos dalis.

Nepriklausomo gyvenimo metais latviai 
padarė didelę pažangą visose gyvenimo 
srityse: žemes ūkyje, pramonėje ir laivi
ninkystėje. Ypatingai aukštai buvo pasta
tytas sw'etimas: pagal gyventojų skaičių 
latviai Europoje turėjo daugiausia studen 
tų universitete ir aukštosiose mokyklose.

1940 m. birželio mėn. Latvija susilaukė 
to paties likimo, kaip ir Lietuva.

1941 m. Latvija buvo okupuota vokie
čių. Latvių viltys atgauti nepriklausomy
bę neišsipildė, nors jie aktyviai dalyvavo 
kovoje prieš Sovietų Sąjungą, sudaryda
mi latviii legionus, vokiečių kariuomenes 
rėmuose.

Kai kurie iš jų Kuržemės apsupime lai
kėsi iki pat karo pabaigos, tikėdamiesi, 
kad paskutiniu momentu įvyks stebuklas 
ir ar tai vakarų sąjungininkai, ar tai 
švedai įsikiš ir išgelbės Latviją nuo sovie
tinės okupacijos.

Jų viltys neišsipildė ir apie 120,000 lat
vių karo pabaigoje apleido savo kraštą, 
vėliau pasiskleisdami po pasaulį. Didžiau 
sios latvių koncentracijos yra JAV, Bri
tanijoj, Vokietijoj, Švedijoj, Kanadoj ir 
Australijoje.

Antrojo karo pasėkoje, be į užsienį Iš
vykusių, deportuotų į Vokietiją darbams 
ir žuvusių kare žmonių, virš 200,000 lat
vių buvo deportuoti į Sibirą, kur didelė 
jų dalis mirė dėl sunkių gyvenimo sąlygų, 
Jų vieta Latvijoje buvo užimta atvažiuo
jančių rusų. Prieš karą latviai sudarė 75 
nuošimčius visų Latvijos gyventojų, da
bar jų tėra tik 57 nuošimčiai, o rusų yra 
30 nuošimčių. Sostinėje Rygoje latviai te
sudaro 35 nuoš. gyventojų.

Bet rezistencija Latvijoje yra gyva ir 
visą laiką stiprėja. Laikas nuo laiko va
karuose gaunama informacija apie lat
vių tautos priešinimąsi sovietinei okupa
cijai įvairiais būdais.

Vakaruose latviai yra reprezentuoja
mi Pasaulio laisvųjų latvių federacijos, 
kuri apjungia įvairiuose kraštuose esan
čias latvių organizacijas su tikslu atsta
tyti Latvijos laisvę ir nepriklausomybę.

I Linkime mūsų broliams ir kaimynams 
latviams sėkmės jų pastangose. Lai dzivo 
Latvija!

PASAULYJE
VĖL PASIRODYS ANDROPOVAS

„Izvestijų' vyriausias redaktorius pa
reiškė japonų korespondentams, kad ne
užilgo Andropov*as vėl pasirodys viešu
moje.

GEDULAS KUBOJE
Kubos premjeras Fidel Castro paskel

bė keturių dienų valstybinį gedulą už Gre 
nadoje žuvusius Kubos karius, kurie bu
vo gražinti Havanon. Kuba atsisakė pri
imti 13 kūnų, pareikšdama, kad jie nėra 
kubiečiai.

APSUPIMAS AFGANISTANE
Prieš kelias savaites Afganistano musul

monų partizanų apsuptas Chost miestas 
dar ir dabar nėra pasiekiamas komunistų 
vadovaujamai ir rusų remiamai Afganis
tano armijai. Tiekimas yra vykdomas 
oru, bet maži partizanų daliniai prasiver
žia į miestą. Spalio 18 d. iki aerodromo 
priėję partizanai nušovė besileidžiantį 
helikopterį, kuris sprogo ir uždegė du 
kitus, jau nusileidusius helikopterius.

REMIA VIENPUSIŠKĄ 
NUSIGINKLAVIMĄ

„Atominio nusiginklavimo judėjimo“ 
(CND) sekretorius Anglijoje monsinjoras 
Bruce Kent dalyvavo D. Britanijos komu
nistų partijos kongrese. Savo kalboje jis 
pasakė, kad jam yra ir garbė, ir malonu
mas dalyvauti šiame kongrese.

„Atominio nusiginklavimo judėjimas“ 
yra priešingas išdėstymui (Pershing ir 
Cruise raketų vakarų Europoje ir siūlo 
vakarams sunaikinti visus atominius gin
klus, nereikalaujant rusų padaryti tą pa
ti.

Mons. Kent'o pažiūros ne visiškai ati
tinka D. Britanijos katalikų bažnyčios pa
žiūras.

SOVIETAI ERDVĖJE
Sovietų kosmonautai erdvėje išbuvo 

jau 140 dienų. Automatinis erdvėlaivis, at 
vežęs jiems vandens, deguonie ir kuro, 
buvo atkabintas, ir erdvės stotis veikla 
normaliai. Sovietai paneigė vakaruose pa
skelbtą sutrikimą raketinio kuro sistemoje.

„WASHINGTON TIMES“ EUROPOS 
KORESPONDENTAS

George Gudauskas paskirtas dienraščio 
„The Washington Times“ Europos kores
pondentu, reziduojančiu Paryžiuje.

(ELTA)

PIRMOSIOS CRUISE RAKETOS 
EUROPOJE

Lapkričio 14 d. buvo iš JAV atgabentos 
pirmosios Cruise raketos 'į Anglijoje esan
čią Greenham Common aviacijos bazę. D. 
Britanijos min. pirm. M. Thatcher pareiš
kė. kad įrodymui gerų norų susitarti su 
Sovietų Sąjunga ir rytiniu bloku, kitų 
metų pradžioje ji lankysis Vengrijoje.

BRITAI VADOVAUJA
Britij admiraliteto povandeninių ginklų 

įstaiga surado naują būdą, pagal kurį 
bus galima susekti povandeninius laivus 
esančius iki 100 mylių atstume. Naujai 
gaminami įtaisai bus daug lengvesni, pi
gesni ir efektyvesni negu iki šiol naudo
jami.

GERAS jDERLIUS AUSTRALIJOJE
Po sausrų paveiktų pereitų metų, Aus

tralijos žemės ūkis atsigavo ir produkci
ja šįmet bus 120 proc. (daugiau kaip dvi
gubai! didesnė negu pereitais metais. Aus 
tralijos metinės žemės ūkio produkcijos 
verte pakils iki 14,560 mil. dolerių. Vie
nas Australijos žemės ūkio darbininkas 
išmaitina 60 žmonių.

KINIEČIŲ TURISTAI MASKVOJE
Pirmą kartą po dvidešimt metų 14 ki

niečių grupė atvyko į Maskvą dviejų sa
vaičių atostogoms. Apžiūrėję Maskvą, jie 
lankysis Baku ir Taškente.

VALYMAS KINIJOJE
Kinijos komunistų partijos oficiozo 

„People's Daily“ direktorius ir laikraščio 
redaktoriaus padėjėjas buvo atleisti dėl 
per didelės kritikos „kairiųjų“ ir nepa
kankamo kreipimo dėmesio pavojui iš 
„dešiniųjų“. Tas yra matoma, kaip dalis 
akcijos prieš partijos narius, kurie skiria 
„perdaug dėmesio klaidoms padarytoms 
Mao laikais“. Dešiniaisiais yra vadinami 
propaguotojai vakariečių liberalių kryp
čių literatūroje ir mene.

„Nidos“ spaustuvės darbuotojui 
Stasiui Mockui ir jo žmonai Brendai 
reišuiame užuojautą, mirus Brendos 

motinai ALICE iBRANIFF 
Lietuvių Namų Bendrovė 

„Europos Lietuvio“ redakcija
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STUDIJŲ SAVAITĖ
Brežnevo sėbrų šalinimas

Lapkričio mėnt-ų, prieš pat spalio revo
liucijos šventes staiga išmetamas iš po- 
Mloiuro Ki* ilemco, antras p<»gal galingu
mą oei svarumą partijoje ir krašte asmuo. 
Vi>j jo poi'taetai praaingsta. Sakoma, kad 
lyg tai jo sūnūs paoėgo į Vakarus ir pa- 
pra-e politinio priegloosėio, ibet vargu ar 
toKio įvykio pakaktų pašalinti iš politbiuro 
vieną galingiausių jo narių. Kaip ten An
ai upovas sutvarkė Kirilenko mes nežiino- 
mia, ot'C taktas liesa laktu — Kirilenko 
prieš pat 1982 m. spalio revoliucijos šven
tes kūlversčiais išlekia iš politbiuro, din
gsta is „portretų sąstato“ ir aplamai pra
puola is politinės arenos.

Kiltas dogmatikas ir konservatorius po- 
liUoiure Peise tuo pat metu staiga suserga 
ir taip pat prapuola iš arenos. Brežnevas 
tuo tarpu sveikas ir gyvas per Spalio re
voliucijos paradą ilgas valandas stovi tri- 
ounoje, mojuoja visiems rankute gana 
tneirgjngąi, 'bent energingiau negu prieš 
metus; sekusiame po parado priėmime jis 
ge.ia snapsą, su visais gražiai šnekasi, 
pasjko žvalią kalbą ir už dienos ... 
staiga miršta. Vėsi pagrindiniai status 
quo partijos politoiure nariai tokiu būdu 
viens po kito staiga pašalinami ir kai su- 
siienka poktoiuro posėdis nutarti, ką pa
skirti į velionio Brežnevo vietą, Černen
kos šansai ją gauti tampa lygūs nuliui. 
Ustinovui ir Guomykai pasiūlius, j CK 
generalinio sekretoriaus postą paskiriamas 
Anurcipovas, o Černenko įpareigojamas 
pasiūlyti jo kandidatūrą CK plenumui, ką 
jis, sukandęs dantis ir padaro.

Kaitos partija, galima sakyt, nugalėjo 
stagnacijos ar status quo partiją ir pasta
tė savo vadą lį vadovaujantį Sovietų Są
jungos valdžios postą. Tačiau džiaugtis 
buvo dar penanlksti. Jeigu seksim tai, kas 
darėsi Sov. Sąjungoje 1982 metų lapkri
čio - gruodžio mėnesiais ir pačioje 1983 
metų pradžioje, matysime, kad tada ten 
būta daug kaitos entuziazmo. Buvo užsi
mota keist kadrus, keist ekonominę po
litiką, rasti naujų kelių užsienio politikoje, 
žodžiu, buvo :be galo daug visokių naujų, 
įdomių iniciatyvų.

Andropov'o iriesekmės

Pirmą kartą visoje Varšuvos pakto is
torijoj, jo viršūnių pasitarimo Pragoję 
(1933 m. sausio mėn.) metu nutarta derė
tis su Vakarais dėl tarptautinės atominių 
ginklų inspekcijos įsileidimo į Sov. Sąjun
gos teritoriją, matyta tame galimybė padė
ti pagrindą tolimesniems susitarimams su 
Vakarais dėl atominio ir branduolinio 
nusiginklavimo. Nereikia nuvertinti ir 
Pragos pasitarimo pasiūlymo sudaryti su 
Siaurės Atlanto Sąjunga bendrą nepuoliu 
tr.o sutartį. Tačiau greitai po to viso.s šios 
iniciatyvos kaip vidaus, taip ir užsienio 
politii'roljė išblėsta ir palaipsniui viskas 
pradeda grįžti į senąsias vėžes. Aiškiau
sias įrodymas, kad šachmatų partija tarp 
kaitos ir status quo šalininkų pasibaigė 
bent pirmame etape patu (lygiomis) ir kad 
status quo partija yna dar labai stipri ir 
pajėgi — yra kadrų paskyrimai. Lapkri
čio mėn. praėjo SSKP CK plenumas, tuo
jau po to praėjo ir SSSR Aukščiausios ta-

J. Rasa

KERMOŠIUS
( A py sakos Fragmentas)

(tęsinys)

Vaikinų būrelis kaskart didėjo, naujai išėjusie
ji iš bažnyčios jungėsi ir visi papirosus degėsi. Stai
ga prie šalutinių durų pasirodė kvalbonuotu sijo
nu apsivilkusi stora moteris. Vyrai nuščiuvo, pa
žino davatką Marijoną, vadinamą dar ir pročka, 
mat. plovė klebonui bažnytinius rūbus.

— Fročka ateina, gausim pylos! — pasigirdo 
balsas.

— Už ką?
— Kad stoviniuojam ir nesimeldžiam!
Nustojo kalbėjęsi, tik dūmai smarkiau ėmė 

rūkti iš jų burnų. Moteris netruko priartėti prie 
būrelio, sustojo ir išdėjo:

— Kaip tikri bedieviai! Kas rūko šventoriuje, 
melstis reikia!

— Teta, čia špitolė —- ne šventorius, — atsi
liepė Dundulis.

—Špitolė prie užpakalinių durų, o čia dar šven
torius! — pataisė Marijona.

— Mes laukiam merginų! — šūktelėjo vėl kaž
kuris iš būrio. — Prie užpakalinių durų sustosim — 
merginos neateis.

— Sakau, kad jūs bedieviai! šventoj vietoj dan
tis mergom rodyti susirinko. Į ką tas svietas pavirto! 
Baisu pagalvoti!

Vanodama jaunus ir senus, ir pakrikusius lai
kus, Marijona nuėjo prieangiu ir išnyko už vienų 
durų. Ji ten gyveno.

Jaunimas prie špitolės lengviau atsiduso. Žmo

Naujos kryptys sovietų politikoje
Prof. dr. A. Štromas

rylbos sesija, o valstybės prezidentu vieto
je Brežnevo nieko taip ir nepaskyrė. Pro
jektas, matyti, buvo pakelti į tą postą 
Černenko, tokiu būdu išvedant jį iš CK 
sekretai iato, kad Andropovas galėtų pats 
apvaldyti tą pagrindinį valdžios aparatą.

Tačiau nieko iš to projekto neišėjo. Čer
nenko vis dar teibeužima CK sekretarijate 
poziciją Nr. 2. Politbiuras irgi buvo papil
dytas tiktai vienu asmeniu, Alijevu, anks
čiau buvusiu politbiuro kandidatu. Pagal 
partijos nuostatus, ikai politbiuro narys iš
eina iš rikiuotės, jį turi automatiškai pa
keisti kandidatas į politbiuro narius. Bu
vo ką tik išėję iš rikiuotės trys politbiuro 
nariai, bet tik vienas kandidatas buvo per
vertas į pilnus politbiuro narius,; pagal al
fabetinę tvaiką tai buvo Alijevas. Kitų 
neįvedė. Neliko ir trijų CK sekretorių -— 
politbiuro narių, tačiau į sekretariatą nei 
vienas politbiuro narys išrinktas irgi ne
buvo. Pilnas sustabarėjimas tokiu būdu 
tęsėsi ir toliau, net kadrų paskirt negalėjo.

Sės star,nacinis įtempimas tarp dviejų 
konkuruojančių sovietinės vadovybės par
tijų tęi iasi ilki šios dienos. Neseniai visgi 
Andropovas užėmė prezidento postą. Ta
čiau tai greičiau reikėtų laikyti jo pra
laimėjimu. Daugiau valdžios šis postas jam 
nedavė. Jį užimdamas jis faktiškai pripa
žino, kad šiandieną jam nepakanka jėgų 
pašalinti ils CK sekretariato Černenkos ir 
kad jis todėl neturi kitos išeities, kaip 
toliau tenai dalintis su juo valdžia. Nese
niai ir į CK sekretariatą buvo paskirtas 
dar vienas (tik vienai!) politbiuro narys, 
Romanovas,buvęs Leningrado srities par
tijos komiteto pirmasis sekretorius. Ro
manovas nėra Andropovo šalininkas, bet 
jis Andropovui nėra ir pavojingas, nes 
prieš jį KGB turi labai daug kompromi
tuojančios medžiagos (sauvalė, korupcija 
ir pan.). Beit kuriuo metu ši medžiaga ga
li būti Andropovo panaudota, taip sakant, 
paleista į apyvartą, ir todėl Romanovui, 
kad išlikti valdžioje, reikės elgtis labai at
sargiai ir paklusniai.

Ėjimas (į kompromisą

Romanovo paskyrimas į CK sekiretania- 
tą yra tipiškas kompromisinis sprendimas, 
lygiai priimtinas (ir lygiai nepriimtinas) 
abiejų konkuruojančių grupių vadams — 
Andropovui ir Černenkai. Romanovas And
ropovo nemėgsta ir bijo ir todėl yra pri
imtinas Černenkai; Andropovas turi prieš 
Romanovą pakankamai medžiagos ir su 
jos pagalba galės jį pilnai kontroliuoti bei 
tvarkyti. Todėl jis yra dalinai priimtinas 
ir Andropovui. Tačiau svarbu, kad tik da
linai ir kad Andropovas žinoma, norėtų 
į tą postą paskirti visai kitą žmogų.

Andropovas ir jo kaitos partija negali 
užblokuoti Černenkos vadovaujamos įbrež- 
neviškos status quo partijos savo jėgomis 
ne tik kadrų politikos srityje. Ekonominė
je izrityje jokių reformų daryti iki šiol 
nenutarta, nors iš pradžių kalbų apie tai 
buvo laibai daug. Vienintelis baras, kuria
me Andropovui leidžiama aktyviau pasi
reikšti yra jo mėgiamoji kova už disci
plinos sustiprinimą. Tačiau ir ši kova vyk
doma ne tiek ekonominėmis ar socialinė
mis kiek administracinėmis bei disciplina
rinėmis priemonėmis, kurios yra labai ri
botos ir pačios savaime jokių ilgalaikių 
teigiamų rezultatų sukurt negalės.

1933 m. birželio mėn. TSKP CK plenu

nės urmu ėmė plūsti iš banyčios, sustoję šventoriuje 
kalbėjosi. Vienas kitas senesnis ieškojo pypkės ir 
tabokos kišeniuje, bet atsiminęs kur stovi, paslėpė 
rūkalus ir traukė pažįstamą ar giminaitį už ranko
vės į turgavietę, kur galėjo laisviau pasijusti ir už
sirūkyti. Senesnieji dar laikėsi nusistovėjusių pa
pročių ir šventoriuje nerūkė.

Tuo tarpu merginos išsimušusios iš bažnyčios 
ėmė rikiuotis būreliu, čia pat prie laiptų. Buvo to
kia kamšatis bažnyčioj, kad reikėjo ir skarelę pa
sitaisyti, ir sijoną pasisukusį atitiesti, ir minutę lais
viau atsipūsti. Apsidairiusios, šelmiškai besišypso- 
dames nutraukė į špitolę.

Vyrai turėjo palikę takelį, bet jau tokį siaurą, 
vos tik žmogui pralįsti ir tai nestoram. Pasitiko mer
ginas su šypsenom, kitam papirosas vos tik neiš
krito iš dantų, gerai, kad susiprato pirštų galais 
prilaikyti.

Praleidę merginas, taip ėmė prunkšti ir juo
kauti, kad, rodėsi, kalboms jau nebebus galo.

— Godelytė taip užmynė savo smailiu kulniu
ku man ant pirštų — net saldu pasidarė!

— O Onutė kad pakvipo — tai pakvipo, kaip 
jazminų darželis!

— Ar spėjai užprašyti Onutę į robaksą pas 
Vingį?

Tas klausimas buvo taikomas Juozui, vaiki
nui su šlipsu. Bet Juozui neteko atsakyti, už jį at
sakė Petras:

■— Nesirūpink, jie jau susitarė. Juk vakar visą 
vakarą šoko.

Dar gerą pusvalandį vyrai išdarinėjo juokus 
prie špitolės durų. Susiaurindavo takelį, kai eidavo 
jauna mergina, tegu mina kuriam nors ant pirštų; 
oadarydavo platų praėjimą vyresnei moteriai ar 
vyrui praleisti. Paerzino jaunas mergiščias, pažven
gė patys, kaip išsiganę arkliai, primėtė kelis tuzinus

mas, išklausęs Černenkos pranešimo ide
ologiniais klausimais, jokių naujovių ne- 
į.-.ęšė ir šioje be galo svarbioje srityje, 
no.s to buvo tikėtasi. Pagaliau ir užsienio 
politikoje vėl įsigalėjo pilna ir nieko gero 
nežadanti stagnacija. Visos iniciatyvos ne 
tik santykių su JIAV srityje, (bet ir Žene
voje 1982 m. prasidėję derybas dėl nusi
ginklavimo, derybos su Pakirtam! ir Kini
ja dėl Afganistano bei tarpusavio santy
kių tarp tų valstybių ir Sovietų Sąjungos 
sureguliavimo ir t.t. buvo nuleistos nuo 
bėgių ir atsidūrė akligatvėje.

Tai, kad Andropovo ir jo kaitos parti
jos taip energingai pradėta ofenzyva buvo 
efektingai sustabdyta Černenkos vadovau
jamų jos oponentų iš status quo partijos, 
toli gražu dar nereiškia, kad Andropovas 
nusileido ir sutiko įpriimti jėgų lygsvarą 
kaip savo valdžios realias ribas, ibet pats 
turnyras dar tiktai prasidėjo.

Kova pu korupcija

Vi-toje to, kad pulti oponentus visu 
frontu, Andropovas šiandien koncentruoja 
jėgas į vieną pagrindinį tašką — kovą 
p.ieš ikoi.upciją ir už valstybinės bei dar
bo dii.ciplimos sustiprinimą. Iš esmės ši 
kova yra daug gilesnė, negu galima spręs
ti iš ją apibendrinančių žodžių.

Iš tikrųjų čia sprendžiama ar pavyks 
Andropovui tos kovos dingstimi susidoroti 
su s.i.ru ir visiškai korupcijos suėstu par- 
tokratiniu valdžios aparatu ir visą jį pa
keisti 'naujais, jaunesniais, labiau dina- 
mi-kais, .geriau kvalifikuotais ir dar nepas- 
kenidusiais korupcijoje kadrais. Nėra abe
jonės, kad valdžios aparato viršūnės prie
šinsis tekiai kovos su korupcija interpre
tacijai visomis savo jėgomis bei išgalėmis. 
Andropovo valdžios pradžioje Lietuvoje įsi 
siūbavusi kova su korupcija ir koruptin- 
tais valdininkais šiuo metu, kaip matosi iš 
gaunamų žinių, yra gerokai pristabdyta. 
Tai rodo, kad net vienintelis Andropovo 
sau pasistatytas uždavinys yra be galo sun
kiai sprendžiamas.

Tačiau išspręsti jį Andropovui būtina 
ir lengvai jis nuo to uždavinio neatsisa
kys. Su dabartiniu valdžios aparatu jokių 
reformų, jokios, net ir mažiausios kaitos 
įvykdyti neįmanoma, o jų Andropovui, 
kad jis jaustųsi valdžioje daugmaž sau
giai, verkiant reikia. Taigi, jam teks kaupt 
jėgas, naudoti visą savo sumanumą bei 
klastą, kad galėtų tą senąjį aparatą su
doroti, išvalant jį taip, kaip Stalinais jį 
išvalė liūdnai pagarsėjusiais 1937 metais. 
Ar užteks Andropovui tam ryžto ir valios, 
ar užteks ir jėgų? Į tą klausimą atsakys 
tik ateitis.

Technokratai jirieš partokratus

Įveikti galingą ir visaapimantį valdžios 
aparatą yra beveik neįmanomai sunkus 
uždavinys, bet beviltiški s jis irgi nėra. 
Kiekviename tarybiniame aparate egzis
tuoja didžiulis įtempimas tarp partokrati- 
nių to aparato aukščiausių vadovų ir tech
nokratinių tų vadovų įsakymų vykdytojų. 
Technokratai, žmonės su specialiomis savo 
srityse žiniomis, užima kiekviename apa
rate antraeiles ir trečiaeiles pozicijas, bet 
visą rialų darbą atlieka tik jie. Technokra
tai giliai niekina savo nekvalifikuotus ir 
kartais netgi mažaraščius partokratinius 
viršininku,-, ir dažnai mato jų vadovybėje 

visų šalies bėdų priežastį. Partokratai gi 
visiškai pagrįstai nepasitiki technokratais; 
laiko juos, kaip sakoma, „juodame kūne“, 
neleisdami jiems nei savistoviau veikti, 
nei pareikšti kokią nors iniciatyvą, nei 
kiek daugiau prasimušti į priekį tarnybo
je. Andropovas, jei jis tik norėtų ir pa
siryžtų, galėtų lengvai tą įtampą tarp 
technokratų ir partokratų panaudoti sa
vo tikslams pasiekti.

Jam reikėtų tik suburti aplink save ne
patenkintus savo padėtimi technokratus 
ir su jų neabejotinai entuziastinga pagalba 
energingai imtis aparato „valymo“ veik
los. Technokratai entuziastingai palaikytų 
'Andropovo „valymus“ ne tiktai dėl 
karjeristinių sumetimų, bet ir todėl, 
kad tai atitiktų jų pilietiniai — pat
riotinius įsitikinimus. Mat, technokra
tų sąmonėje jų nuosava karjera, iškopus 
į tikrai vadovaujančias pozicijas, yra tais 
vienintelis kelias, kuriuo eidama šalis ga
lėtų išspręsti savo visas sunkias proble
mas. Taigi, technokratų asmenyje Andro
povas turi gana galingus potencialius są
jungininkus. Viską,3 priklausys nuo to, ar 
jis sugebės ir panorės tuos savo galimus 
sąjungininkus mobilizuoti ir organizuoti, 
paversti juos iš potencinės į realią jėgą. 
Be takios pagalbos ir iniciatyvos iš viršaus 
normaliose sąlygcce patys technokratai 
susiorganizuoti ir ką nors efektingo politi
nėje sferoje atlikti turbūt negalėtų. Gal 
tik kraštutinės valdžios suirutės ar krizės 
sąlygos paskatintų juos savistoviam politi
niam veiksmui.

Tautinė politika

Dar viena sritis, kurioje Andropovui bu
vo duota galimybė pasireikšti, yra tauti
nė politika. Kaip matėme iš ankstyvesnio 
dėstymo., Andropovas, kaip kaitos parti
jos vadovas, priešpastatė save be galo ga
lingam status quo politiką palaikančiam 
partokratiniam valdinės biurokratijos 
sluoksniui. Tačiau jis priešpastatė save ir 
dar vienam laibai galingam aparato ele
mentui, o būtent, taip vadinamajai „rusiš
kąją'! partijai“, ar rusų nacionalistams, ku
rių apstu ne tik partokratiniuose, bet ir 
technokratiniuose aparato sluoksniuose

Nuo pat pirmųjų savo atėjimo į valdžią 
dienų Andropovas pasireiškė kaip aršiau
sias rusiškojo nacionalizmo prieisiąs. Jis iš 
karto paneigė brežnevinę politiką, kuri lai
kė rusų tautą busimosios sovietinės tau
tos konsolidavimo etniniu, lingvistiniu bei 
kultūriniu pagrindu, ir todėl iš esmės sie
kė visų nerusiškųjų tautų susovietinimo 
per jų surusinimą. (Tai, kad rusų tauta 
yra daug pranašesnė už kitas Sov. Sąjun
goj tautas, įbrežneviečiams buvo neabejo
tina tiesa' ir todėl kitų tautų surusėjimą 
jie laikė būsiančia didžiule tų tautų pa
žanga.) Savo 1982 m. gruodžio 21 d. pra
nešime, pašvęstame Sov. Sąjungos . sukū
rimo 60-toms metinėms, Andropovas, nors 
ir netiesiogiai pareiškė, kad rusinimo po
litika, vietoje to, kad suartintų Sov. Są
jungos tautas, faktinai suantagonizavo ne- 
rusiškų tautų santykius su rusų tauta ir 
tuo apsunkino jų visų busimąjį susilieji
mą į vienalytę sovietinę tautą. Tam, kad 
šitą ipadėtį galima būtų pataisyti1, reikia, 
anot Andropovo, gerbti nerusiškas tautas 
lygiai taip pat, kaip ir rusų tautą, o be to, 
skatinti tas tautas išeiti iš savo siaurų 
respublikinių ribų į visąsąjunginę areną, 
tapti kartu su rusais, tikrai visasąjunginė
mis tautomis.

(Bus daugiau)

papirosų nuorūkų apie špitolės duris. Viskas jiems 
buvo leidžiama, atrodė, viskas kėlė juoką — ir jie 
juokėsi, kad net visas pašventorys skambėjo. Jie 
buvo jauni, ir nežinojo ką geresnio galėtų tokiu lai
ku pradėti.

Bet pamažu ir jaunimo žvengimas aptilo, jų 
būrelis mažėjo. Vienas nuėjo po turgavietę pasi
vaikščioti, po karabelninkų būdas pasidairyti, ki
tam reikėjo pas Maušą užsukti tabokos nusipirkti, 
o buvo ir tokių, ant kurių galvų visi namų darbai 
ir rūpesčiai buvo užkrauti — tiems reikėjo į na
mus skubėti.

Pleškys išėjo iš bažnyčios po pamokslo. Vie
nas kitas pažįstamas jį užšnekino, bet jis atsikalbi
nėjo — turįs grįžti prie arklio.

— Ateik prie vežimo, Santarai. Čia pat prie 
mūro sienos rasi, ir karabelninkai ten pat, — už
kvietė malūnininką.

Dauguma žmonių dar grįžo į bažnyčią mišpa
rų, tik nei Pleškys, nei šantaras negrįžo. šantaras 
sustojo tik porai minučių prie Pleškio vežimo. Pas 
žentą jo brikelė esanti, o ten ir daugiau giminių pa
likęs, visi po pamokslo susirinksią, ir jam skubėti 
reikia.

— Bene turi ką stipresnio? — paklausė Pleškio.
Tas suprato apie ką reikalas eina, pasiekė po 

sėdyne ir ištraukė banką. Suvyniojo į laikraštį ir 
įkišo Santarai į kišenę.

— Tik dvidešimt markių!
Šarčaras sumokėjo pinigus ir buvo beeinąs, kai 

Pleškys jam pašnibždėjo:
— Jei sutiktum ką patikimą, gali pasakyti, kad 

pas mane dar gali gauti.
— Žinau tokį nę vieną, — pasakė šantaras pa

merkdamas, — tik neskubėk į namus.

(Bus daugiau)

NA^JB LEIDINIAI
„ATEITIS“

Ateitininkų Federacijos leidžiamas ka- 
talikiškos-lietuviškos orientacijos mėnesi
nis žurnalas. Paskutinysis gautas numeris 
pašvęstas šįmet mirusio kun. Stasio Ylos 
paminėjimui ir .Ateities“ redaktoriaus 
kun. dr. K. Trimako lankymuisi Australi
joje.

„Ateitis“ 1983 m. Nr. 6, birželis-liepa, 
Vyr. red.: kun. dr. K. Trimakas, adm. J. 
Polikaitis, 7235 S. Sacramento Ave, Chic
ago, IL 60629, USA.

„AUŠRA“
Lenkijos lietuvių visuomeninės kultūros 

draugijos centro valdybos organas. 
Straipsniai apie dr. J. Basanavičių, Darių 
ir Girėną, Vydūną, Vytautą Landsbergį- 
Žemkalnį, prisiminimai.

„Aušra“ 1983 m. Nr. 3 (62). Redaktorius 
E. Petruškevičius, 16500 Sejny, ui. Armii 
Czerwonej 7, Poland.

„KARYS“
L.K.V.S. Ramovės New York‘o skyriaus 

leidinys. Straipsniai apie Vytautą Didįjį, 
Baltijos valstybių karinę padėtį, Lietu
vos, Vokietijos ir Lenkijos santykius, 
Vietinės rinktinės karo mokyklą. Antra 
dalis 1940-41 išvežtųjų Lietuvos karių są
rašo (raidės G iki M pirma dalis pereita
me numeryje), šaulių skyrius „Tremties 
trimitas“ ir paminėtas šįmet Vilniuje mi
ręs kompozitorius, buvęs Lietuvos karo 
mokyklos choro dirigentas Klemensas Vy
tautas Griauzdė.

„Karys“, 1983 |m. Nr. 8, spalis. Red Z. 
Raulinaitis. Prenumerata [metams U.S. 
17.00 dol. 341 Highland Blvd., Brooklyn 
NY 11207, USA.

RUDNOSIUKAS
Rudnosiukas ir prietarai

Kartą Rudnosiukas traukė vakare rmiS- 
ku iš diskotekos. Be to jis netikėjo prie
tarais. Per kelią (perbėgo juodas katinas, 
bet Rudnosiukas netikėjo prietarais.

„Prasta diskoteka Ibuvo“ — pagalvojo 
Rudnosiukas ir per kelią perbėgo dar vie
nas juodas katinas. Vistiek Rudnosiukas 
netikėjo prietarais.

„Ne telkia jau bloga Ibuvo diskoteka“
— pagalvojo Rudnosiukas ir per kelią per 
bėgo trečias juodas katinas.

Ruidncsiukas galutinai įsitikino, kad 
diskoteka buvo gera ir nusispjovė tris 
kartus per kairį petį.

Parėjęs namo Ruldnosiulkias 'į 'šukes su
daužė visus savo indus, nes jau tikėjo 
prietarais.

Ėjo metai, o Rudnosiukas laimingesnis 
nesidarė, jis vėl palaipsniui ėmė neibeti- 
seti prietarais.

Rudnosiuko panašumas į velniai žino ką
Kartą Rudnosiukas susimąstė, į ką jis 

tolks panašius? Vaikščiodamas po mišką, 
jis žiūrėjo į balutes, i vitrinas, bet savo 
panašumo taip ir nesugebėjo išsiaiškinti. 
Tadia jis užsuko į Gerb. Visažiniu. Komi te 
tą Visais Klausimais (GVKVK), kur jam 
buvo tiesiai paaiškinta:

— Ogi, draugs Rudnosiukai, velnias 
žino!

Taip niekas daugiau ir nežinojo į ką 
Ruidnosiukas toks panašus, o jis pats to
liau nedrįso eiti aiškintis.

Rudnosiuko atsakomybės jausmas
Jaunystėje Rudnosiukas neturėjo atsa

komybės jausmo. Vėliau jis, savaime su
prantama, susiprato, tik nebežinojo, ką 
daryti. „VĖLOKA!“ — savaime supranta
ma. pasakė Rudnosiuko smegenys ir tru
put)! susiraukšlėjo.

Tada susipratęs Rudnosiukas pradėjo 
r.eibesispjaudyti ant šaligatvio, nemušti 
senučių ir mažų vaikų ir jautėsi atsakin
gas. Ruidnosiuko viduje brendo labai at
sakingas kompleksas.

Jis jautė pareigą, kad neverktų maži 
vaikai, kad vaikai įmylėtų tėvelius, kad 
chuliganai neerzintų pagyvenusių žmonių, 
ir dėl to (baisiai kentėjo. Jis tiesiog nega
lėdavo to matyti. Tada Rudnosiukas pa
reidavo namo, klausydavosi muzikos ir 
labai nesmagiai jausdavosi.

Kartą Rudnosiukas ėjo gatve ir pama
tė smėlio dėžėj neatsakingai verkiančią 
mergaitę. Jis išdidžiai priėjo ir paklausė:

— Paukšteli mažas, kas gi tave nu
skriaudė?

— Be...beee... Aš noriu mašinos, o 
m am nenupehka!...

Rudnosiukas pasijuto labai nesmagiai, 
kad jo atsakomybės jausmas tiek laiko 
tylėjo, ir nupirko mergaitei automobiliu
ką, kad daugiau niekad nebeverktų. Ta
čiau greitai labai greitai atlėkė tos mer
gytės tėvelis, mamytė ir dėdė draugas 
milicininkas ir pakėlė baisų skandalą:

— Kaip, girdi, toks anoks mažiems vai
kams mašinas perka!

Rudnosiukas negalėjo pakęsti tokio pa
žeminimo:

— Atsiprašau, alš tik norėjau, kad viso 
pasaulio vaikai būtų laiminis!!

— jūs kvailys, tamsta!
Ir Rudnosiukas, pagautas atsakingo 

komplekso, su viskuo sutiko. Jis net ne
pastebėjo, kad į jiį kreipiantis “Jūs“ buvo 
iš mažosios raidės. Jau net ruošėsi pra
dėti daužyti galvą į sieną, ibet jlj greitai 
nuvežė lį avilį, kur „KOMPLEKSŲ SKY
RIUJE“ atsakomybės jausmą išoperavo. 
Rudnos'iulkui blogas mintis lyg ranka nu
ėmė.
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AUŠRA
Baigiasi Aušros metai. Prirašėme 

straipsnių, surupšėm, kur sugebėjome, 
minėjimus. Kodėl? Kelkį tikslą norėjome 
atsiekti? Ar tam, Ikad prisimintumėm? 
Inspiracijos ieškodami? Pagerbdami vie
ną Lietuvos istorinį momentą

Ar paklausėme kiekvienas saves ką 
mums reiškia

AUŠRA?
Ieškau kertinio akmens ant kurio sta

tėme tautos ir valstybės prisikėlimą 
1831 metų sukilimas? 1863 metų sukili
mas? Kražiai? Ne. Tie įvykiai tai žūstan
čios tautos agonija, žuvusios valstybės 
konvulsijos.

Kur yra toji pelenų sauja iš kurios, su
degęs, vėl kyla į viršų legendarinis paukš
tis? Vasario šešioliktoji? Didysis Vilniaus 
Seimas? Spaudos atgavimas? Tėvynės 
Sargas? Varpas?

AUŠRA
Prieš šimtą metų įmano tauta išvydo 

vėl užtekančią saulę. Didžiausios prie
spaudos metu, kai buvo atimtas iš mūsų 
lietuviškas žodis, kai nevilties debesys, 
atrodė, niekada neprasiskeis, kai jau bu
vo nebegražu kalbėti mužikiška lietuvių 
kalba — iš Donelaičio krašto., iš senosios 
prūsų žemės, atnešta knygnešių mums už
tekėjo

AUŠRA.
Antkapių įrašuose skaitau žodžius. Ant 

kapiai ženklinantieji Aušros pažadintųjų 
ir Lietuviai bedirbant užmigusiųjų pas
kutinio poilsio vietas. Jas randu ir Rasų 
kapuose, ir Marijampolėje, ir Naumiesty
je, ir Kaune, ir Šiauliuose. Jas randu mū
sų miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir 
sudegintuose vienkiemiuose. Juose ilsisi 
tie, kuriuos Lietuvos idealui pažadino

AUŠRA.
Kas jie? Mano ir tavo seneliai ir įbro

liai, ir tėvai, ir seserys. Mūsų motinos. Ne
reikalavę medalių, ordenų, titulų. Atlikę 
savo pareigą, gražinę tai, kas priklauso 
tautai, valstybei. Įpareigoję ir mus sekti 
jų keliu ir tą lįpareigojimą perduoti se
kančioms kartoms. Jų ir mūsų kelrodis— 

AUŠRA.
Kelrodis, r.es jo (kryptis yra vienintelė: 

Lietuva. Ne šios ar kitos politinės kryp
ties. Ne to ar kito įtakoje. Tik Lietuva, 
be kompromisų Lietuva, kurioje lietuviai 
turi teisę pasirinkti savo (gyvenimo būdą.

Vasario šešioliktąją švenčiame kartą 
metuose. Aušros užtekėjimą — kasdien.

Kai trumpam apsilankymui grįžtu į sa
vo kraštą, kiekvieną kartą kaip šventovę 
aplankau Rasų kapus. Stovėdamas prieš 
kuklų juodo marmuro antkapį. Jaučiuosi 
menkas ir pilnai neatliekaitis savo parei
gos. Laikas nebeturi ribų ir aš ne tik 
skaitau, bet ir girdžiu Didžiojo Daktaro 
žodžius:

„Kada mes jau in dulkes pavirsim, jei 
lietuviška kalba bus tvirta pastojus, jei 
per mūsų darbus Lietuvos dvasia atsikvo- 
šės, — tąsyk mums ir kapuose bus leng
viau, smagiau ilsėtis:“ G. Žemkalnis

Lietuviu tautiniai rūbai 
t

Kauno paveikslų galerijoje atidaryta 
XIX—XX a. liaudies audinių ir drabu
žių paroda. Beveik pusę jų (170 vienetų) 
sudaro Kauno MjK. Čiurlionio dalies mu
ziejaus liaudies meno skyriaus ekspona
tai, kuriuos surinko mūsų šimtmečio pra
džioje buvęs Kauno miesto muziejus, Lie
tuvių dailės draugija, a vėliau juos, kaupė 
ir pats M.K. Čiurlionio dailės muziejus. 
Tai buitiniai ir dekoratyviniai audiniai: lo 
vatiesės marškos, paklodės, staltiesės,rank 
šluosčiai Ir moterų išeiginiai drabužiai ar 
jų dalys. Jie atspindi Žemaitijos, Aukštai
tijos, Dzūkijos ir Suvalkijos praeito ir 
mūsų šimtmečio pradžios audimo, siuvi
nėjimo ir mezgimo meną, šių regionų et
nografinius savitumus ir skirtumus.

Dauguma audinių austa iš lininių ir na
minių vilnonių siūlų. Nuo seniausių laikų 
kaimo moterys verpalus audiniams dažė 
natūraliais dažais, kuriuos pasigaminda
vo namuose iš lapų, žiedų medžio žievės, 
pelkių ir geležies rūdžių. Taip dažyti siū
lai suteikdavo audiniui švelnų 'koloritą.
XIX a. antroje pusėje kaime paplito che
miniai dažai, kurie praturtino bei paryš
kino audinių spalvinę gamą. Be to, pra
dėta pirkti fabrikuose verptą ‘ir dažytą 
medvilnę, vilną (skaistgijas, šilkvilnę).

Puošnios ir turtingos savo spalvomis ir 
raštais eksponuotos lovatiesės. Išsiskirta 
žemaitiškos ir dzūkiškos lovatiesės, se
niausioms būdingi skersiniai ar išilginiai 
dryžiai. Vienų ar kitų dryžių ir raštų do
minavimas parodo sričių savitumus. Že
maitijoje buvo paplitusios išilgai dryžuo
tos, sodrių spalvų lovatiesės, austos dvi- 
nyte „sumuštine“ technika. Jų kraštai bu 
vo paryškinami intensyviomis spalvomis.
XX a. pradžioje ir Žemaitijoje paplinta 
'keturnytės ar rinktinės dvispalvės diminės 
lovatiesės. Kiek kuklesnių ir santūresnių 
spalvų bei ratų aukštaitiškos lovatiesės. 
Dzūkijoje labai mėgstamos lininės ar pa
kulinės, dažniausiai keturnytės įvairių 
spalvų languotos ar skersai dryžuotos lo
vatiesės — marškos. Parodoje dėmesį at
kreipia vaivorykštės spalvomis (5—7 
spalvos) žėrinčios Varėnos apylinkių lo
vatiesės. Diminėse lovatiesėse raštų mo- 
tvvai paryškinami įvairiaspalviais skersi
niais dryžiais, suteikiančiais didelio mar 
gurno ir dekoratyvumo (dzūkiškos ir su
valkietiškos).

KIPRAS BIELINIS
(1883- 1965)

šių metų rugsėjo mėnesio pabaigoje su
kako šimtas metų nuo Kipro Bielinio gi
mimo. Mirė jis prieš 18 metų, t.y. 1965 m. 
gruodžio 7 dieną New Yorke.

Kas buvo Kipras Bielinis ir ką jis nu
veikė?

Kipras Bielinis, kaip ir jo tėvas, žino
mas knygnešys Jurgis Bielinis, dirbo visą 
amžių lietuvių tautos gerovei. Gimęs 1883 
m. rugsėjo 26 d. Purviškių vnik., Nem. Rad
viliškio vis., Biržų aps., nuo vaikystės pra
dėjo mokytės iš savo tėvo knygnešio dar
bo. 1890 metais tėvas nugabeno jį į knyg
nešių organizacijos centrą Garšvų km., 
Naujamiesčio vis., Panevėžio aps., kur ati
davė jį mokytis šios organizacjos buhal
teriui Labukui. Be to pats vežiojo jį po
ra metų savo kelionėse į Prūsus.

Vėliau Kipras mokėsi Mintaujos reali
nėje mokykloje ir Rygos gimnazijoje. Bū 
damas gimnazistu, aktyviai dalyvavo slap
tose mokinių kuopelėse ir platino lietuvių 
spaudą. 1902 m įbuvo priverstas išstoti iš 
VII klasės. Tada įstojo į Lietuvos social
demokratų partiją ir pradėjo organizuoti 
Rygos lietuvių darbininkus. Tuo pat laiku 
pradėjo bendradarbiauti Tilžėje spausdi
namame „Darbininkų Balse", (kuris buvo 
slaptai gabenamais į Lietuvą. Nuo 1904 
m. dirbo kaip partijos ir jos raštų gabe
nimo organizatorius.

1905 m. kovo 10 d. surengė pirmą Lie
tuvoje viešą mitingą ir demonstraciją prieš 
rusų valdžią Kupiškyje, tuo būdu pada
rydamas viešes kt’.'CS prieis caro valdžią 
pradžią. Vėliau suruošė panašų mitingą 
Skapiškyje, o balandžio 23 d. Kurkliuose, 
kur po mitingo buvo žandarų suimtas ir 
sumuštas. Per 1905 m. sukilimą Lietuvoje 
K. Bielinis buvo surengęs apie 30 viešų 
mitingų ir demonstracijų, žmonėse jis pa
garsėjo daugiausia Kunigo, Sermėgiaus, 
Jono Jurgaičio slapyvardžiais. Už jo ne
paprastą aktyvumą tuo laiku rusų valdžia 
buvo jam iškėlusi apie 20 bylų, bet dėl jo 
apsukrumo žandarai negalėjo jo sučiupti.

Kilus reakcijai po 1905 metų sukilimo, 
K. Bielinis pasišalino į Rygą, kur nuo 
1906 m. prie latvių socialdemokratų par
tijos sudarė lietuvių grupę, kurioje buvo 
apie 500 narių. Eet 1907 m. lapkričio 5 d. 
jis buvo suimtas drauge su 15 latvių so
cialdemokratų partijos veikėjų ir įkalintas 
Rygoje. Po metų jis buvo nuteistas ketu
riems metams sunkiųjų darbų kalėjimo 
ir; atlikus bausmę, 1912 m. buvo ištrem
tas iį Sibirą. 1913 m. iš tremties pabėgo ir 
Jankevičiaus pavarde apsigyveno netoli 
Chabarovsko.

Rusijos revoliucijos metu, 1917 m. K. 
Bielinis iš Sibiro atvyko į Maskvą ir dir
bo Maskvos srities lietuvių komisariate 
prie Lietuvos turtų likvidacijos komisijos 
kaip sekretorius.

1918 m. K. Bielinis grįžo į Lietuvą ir 
Šiauliuose įsijungė i lietuvių partizanų 
štabą. Po to dirbo kooperacijoje ir savi-

Suvalkiečių lovatiesės austos mūsų ši
mtmečio pradžioje. Dominuoja keturny
čiai, aštuonyčiai diminiai, geometriniai 
raštai ir dvi, rečiau trys ar daugiau spal
vų. Mėgstami deriniai: balta-žalia, balta- 
raudona.

šalia margaspalvių lovatiesių eiksiponuo 
jauni ir baltieji audiniai, austi iš lininių 
siūlų. Jų raštus sudaro įvairia audimo 
technika sukurti ritmiškai besikartoją 
geometriniai ornamentai. Dvinytai, ketur- 
nytai ar rinkimo būdu įaustais spalvotais 
siūlais — dažniausiai raudonais žičkais— 
puošti ranklucsčrų, užvalkalų ir marškų 
pakraščiai ar galai. Papuošimui naudotas 
ir spalvotas ar baltas siuvinėjimas, aus
tiniai kuteliai, mezginiai.

Praeityje kaimo moterų ir vyrų drabu
žiai buvo siuvami iš namuose austų me
džiagų. Parodoje eksponuojama 13 mo
terų bei merginų išeiginių kostiumų (Vy
rų ir vaikų drabužių muziejaus rinkiniuo 
se yra tik atskiros dalys, o ir tų pačių — 
labai nedaug) XIX a. moterų išeiginių 
drabužių pagrindines dalis sudarė marš
kiniai, sijonas, liemenė, prijuostė, galvos 
danga, o rudenį ir žiemą juos pap'lldyda. 
vo skara, sermėga, kailiniai. Sritinius 
skirtumus kostiume rodo ornamentas, spal 
vų deriniai, sukirpimas, puošybos elemen 
tai bei galvos danga.

Žemaičių moterų drabužiai sodrių tam
sių spalvų. Sijonai išilgai dryžuoti, kai 
kuriose vietose (ipvz., apie Mažeikius) — 
net labai spalvingi. Tačiau ipasitalko ir 
languotų. Prijuostės išilgai dryžuotos aus
tos ripsiniu, atlasiniu ar rinkimo būdu. 
Liemenės trumpos, su klostelials apačio
je. žemaitės mėgo ryfšėti bei siaustis vie
nu metu keliomis skarelėmis ir skaromis. 
Skarelėmis galvas apsupdavo taip, kad jų 
du kampai būtų surišami priekyje ant 
kaktos. Šaltesniu oru gaubdavosi įvairia
spalvėm skersai dryžuotomis ar mažiau 
spalvingomis languotomis, vilnonėmis 
skaromis.

Aukštaičių moterų drabužiai beveik iki 
XX a. pradžios išsaugojo archaišką galvos 
dangą — nuometą, kuris kitose Lietuvos 
etnografinėse srityse išnyko ankščiau. 
Merginos galvas įpuoišė galionais, karū
nėlėmis, pasiūtomis Iš kaspinų. Sijonai 
languoti, išilgai ar skersai dryžuoti, šiltų 
spalvų: raudonų, žalių, geltonų ir pan. 

valdjkjje. 1920 m. scculdemokratų sąra
šu jis buvo išrinktas Lietuvos Steigiamojo 
Seimo atstovu. Pasibaigus kadencijai, jis 
buvo perrenkamas į visus demokratinius 
Lietuvos Seimus. Būdamas Seimo atstovu 
jis pasis.lydavo visais svaroiais klausi
mais, ypatingai tais, kurie lietė lietuvių 
darbo žmones. Jam rūpėjo, kad Lietuvo
je būtų sukurta santvarka, kurioje vieš
patautų socialinis tesingumas ir darbo 
žmonių gerovė. Antrojo Seimo 150-ame 
posėdyje jis pasakė ypatingai svarbią kal
bą debatuose dėl atsiskaitymo su J.A.V. 
už suteiktą pagalbą nepriklausomybę at
stato t.

1926 metais Valstiečiams liaudininkams 
sudarius -u socialdemokratais naują vy
riausybę, K. Bielinis (buvo nuvažiavęs su 
LSIEIP delegacija į Rygą, kur birželio 19- 
20 dd. vyko Baltijos valstybių socialistų 
partijų konferencija. Ten drauge su lat
viais ir estais Lietuvos socialdemokratai 
tarėsi, kaip geriausiai ginti demokratinę 
santvarką, kai Europoje tai šen, tai ten 
įsitvirtina diktatūriniai režimai. Demokra
tam.; teko apgalvoti ir būsimos užsienio 
politikos liniją bei ekonominį bendradar
biavimą tarp Baltijos valstybių. Deja, kon
ferencijos nutarimai liko tik popieriuje, 
nes tų pat metų gruodžio 17 d. Lietuvoje 
įvyko perversmas, kuris sugriovė jauną 
demokratinio parlamentarizmo santvarką.

K. Bielinis, drauge su kitais socialde
mokratų partijos atstovais griežtai pro
testavo rrieiš panaudotą smurtą, nuver
čiant demokratiniu būdu sudarytą vyriau
sybę ir reikalavo paleisti suimtuosius. Po 
to jis perėjo dirbti į Žemės Ūkio Rūmus.

K. Bielinis per visą nepriklausomybės 
laikotarpį buvo Lietuvos socialdemokratų 
partijos Centro komiteto nariu ir social
demokratų spaudos nuolatiniu bendradar
biu, „Socialdemokrato“ redakcijos nariu. 
Ee to jis buvo Kauno miesto finansų ko
misijoje, Kovai su Kauno elektros stoties 
koncesininkais komisijos pirmininku. Apie 
15 metų buvo Paramos, Spaudos Fondo, 
Kooperacijos Banko, Kooperacinio drau
dimo valdybų narys. Kuriant Kauno ligo
nių kasąs, buvo tarybos pirmininkas.

1941-42 m. buvo vienas iš rezistencijos 
pradininkų. 1944 m. gegužės mėn. kai 
VLIKas buvo nacių susektas, K. Bieliniui 
buvo pavežta VLIKą atkurti. Vėliau jis 
dibo VILI'Ke Vokietijoje ir Amerikoje. Be 
to buvo Lietuvos Laisvės Komiteto nariu 
New Yorke.

Išspausdino atsiminimus: Dėl ateities, 
1927-28; 1905 metai 1931 m. Kaune; Dieno- 
jant, 1958 m.; Penktieji metai, 1959 m; Ga
na to jungo, 1971 m. New Yorke.

K. Bielinis per visą savo gyvenimą bu
vo neil'lblėstančios energijos kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės ir demokratinės santvar
kos. Buvo nevedęs, gyveno kukliai, savo 
mintis ir protą atidavęs Lietuvai savo tė
vynei. J. Vilčinskas.

Liemenės, kaip ir kitose Lietuvos vietose, 
buvo siuvamos l'š brokato ar šilko, neil
gos. Aukštaitiškuose drabužiuose domi
nuoja balta spalva: baitas nuometas, bal
ti marškiniai, balta prijuostė, tik apačioje 
pagražinta raudonų ar mėlynų žičkų užau 
dimais, 'kuteliais.

Nors praeitame šimtmetyje mūsų kaime 
buvo dar labai uždaras gyvenimas, tačiau 
būta bendravimo ir su tolimesnėse vieto
se gyvenančiais giminėmis ar pažįstamais. 
Moterų alkis visuomet traukdavo kitose 
apylinkėse pamatyti drabužiai ar audi
niai, jų spalvos raštai. Namuose juos ban 
dyta pakartoti ar savaip perkurti, Todėl 
nenuostabu, kad Aukštaijos ar Suvalki
jos audiniams, drabužiams būdingus ele
mentus aptinkame .gretimose Dzūkijos 
apylinkėse, ir atvirkščiai.

Iš visų Lietuvos etnografinių sričių 
puošnumu išsiskiria suvalkiečių moterų 
ir merginų drabužiai. Jiems daug gpalvln 
gurno teikia Išio krašto kaišytinės prijuos
tės. Paprastai prijuostės dugnas būdavo 
kurios nors tamsesnės spalvos (tik ne juo 
dos), o kaišyti ar rinkti įvairiaspalvių 
žvaigždučių, lelijėlių ir kiti raistai žydėjo 
tarsi darželio gėlės. Jie ritmiškai išdėsty
ti po visą prijuostės dugną arba kompo
nuoti išilginiais ar skersiniais dryžiais. 
Nepaprastas (šios srities prijuosčių raštų 
ir spalvų įvairumas liudija lakią audėjų 
vaizduotę, meninjį skonį. Sijonai išilgai 
dryžuoti, įvairiaspalvių siaurų dryželių 
pluoštai išdėstomi tamsiame sijono fone, 
liemenių pasiuvimu, prijuosčių raštų 
komponavimu ir kitomis detalėmis skiria
si kapsiu (Marijampolės ir Vilkaviškio 
apylinkės) ir zanavylkių (Šakių apyl.) 
drabužiai. Kapsiu liemenės ilgos, į apa
čią platėjančios, o zanavykių trumpos, su 
neilgais skverneliais. Bę to, minėtų apy
linkių prijuosčių raštai dažniau išdėstyti 
išilginiais dryžiais, o merginos galvas sau 
puošė iš karoliukų suvarstytomis siauro
mis juostelėmis — karolinėmis. Kapsiu 
ir zanavykių martcškinial ruošti baltu 
kiauraraščiu arba „merėška“, pasitaiko ir 
raudonais ar juodais siūlais siuvinėti kry
želiu geometriniai ar stilizuoti augaliniai 
ornamentai. Be to, suvalkiečių moterų 
marškiniams būdingos gana plačios ran
kovės: kapsiu dažniau palaidos, zanavykių 
prie riešelių surauktos, ištekėjusios mo
terys vasarą slausdavosi plonomis drobu
lėmis, .pagražintomis pinikais.

L. M.

KLAIPĖDOS
VOKIEČIAI

ŽVILGSNIS Į „MEMELLENDERIŲ“ 

VEIKLĄ VAKARŲ VOKIETIJOJE

Vakarų Vokietijoje įsikūrusių jų „me- 
mellenderiij" organizacija „Arbeitsgeme- 
inschart der Memellander“ (AdM — Me
mellenderių Darbo Bendruomenė) turėjo 
savo suvažiavimą rugsėjo 17 ir 18 d. Su
važiavimas, kaip paprastai, vyko Mann- 
heirrio mieste, kuris yra pasiėmęs „me- 
mellenderių“ globą (patronatą). Suvažia
vimai šaukiami kas dveji metai, o šių me
tų renginys buvo šešioliktasis. Jam suteik
tas „jubiliejinis“ pobūdis, nes suėjo 30 
metų, kaip Mannheim'o miestas atnauji
no „memellenderių“ globą. Galima pri
minti, kad dar pirmojo karo metu Mann- 
heim'as globojo Klaipėdos miestą, kai 
rusų carinė kariuomenė įsibrovė į kraštą 
ir jį gerokai nusiaubė. 1953 metais Mann- 
heim'as vėl prisiėmė .^memellenderių“ pa
tronatą, šlį kartą jau po antrojo pasaulinio 
karo, kai visa Rytų Europa pateko Mask
vos valdžion.

Šiemetis „memellenderių“ subuvimas 
vyko įprastiniu būdu, bet sudarant progra 
mą atsižvelgta į 100 metų sukaktį nuo ra
šytojo Hermanno Sudermanno gimimo 
(jis gimė ties Šilute, ano meto Mažojoje 
Lietuvoje, būsimame Klaipėdos krašte, ir 
savo raštuose dažnai vaizdavo vietinių 
lietuvių gyvenimą). Iš kitos gi pusės šių 
metų suvažiavime pobūdį nuspalvino 
„A'IM“ globos sukaktis.

,Tėvynės Dienai“ skirtame baigminiame 
pobūvyje sveikino Mannheim‘o burmis
tras, bet kalbėjo ir Baden,-Wurttemfcergo 
ministras pirmininkas. Kalbos neišėjo iš 
įprastinių tokiais atvejais bendrybių rė
mų. Prisiminta apie Vokietijos buvusių 
rytų provincijų gyventojų „'teisę į tėviš
kę“, apsisprendimą“, apie „apsijungimą“ 
(t.y. Vakarų ir Rytų Vokietijos dalių su
sijungimą į vieną valstybę) ir t.t.

„Memellenderių“ organizacijos „AdM“ 
pirmininkas Herbert Preuss savo kalboje 
atkreipė dėmesį į Vokietijos atskirų šalių 
(Lander) švietimo ministrų 1981 m. nau
jai patvirtintąjį nutarimą, kad vaizduo
jant Vokietiją reikią laikytis 1937 m. 
sienų. „Memellenderių“ vadeivai toks 
nusistatymas skaudžiai užkliūva, nes į 
to meto Vokietijos teritoriją neįėjo Klai
pėdos kraštas. Preuss ragino „memellen- 
derius“ priešintis sakytojai pažiūrai, nes 
„mes savo tėviškę laikome priklausančią 
Rytų Prūsijai ir Vokietijai“.

Preuss neapsiėjo ir be tiesioginio užsi
puolimo prieš „egzllio lietuvius“. Baden- 
Wurttembergo ministro pirmininko ir ki
tų kviestinių svečių akivaizdoje jis reiškė 
nepasitenkinimą, kad „dar šiandien“ Lon
dono lietuvių laikraštis skelbiąs žemėlapį, 
kuriame Lietuvos sienos vaizduojamos su 
Rytprūsių dalimi, įskaitant Karaliaučių. 
Bet „memellenderių“ pirmininkas Preuss, 
uoliai ieškąs progų įgelti lietuviams, nė 
nepastebėjo, kad „Europos Lietuvis“ jau 
treti metai kaip minėto žemėlapio nebe
skelbia...

Būdinga kad „Memeler Dampifboot“ 
(spalio mėnesio numeryje), rašydamas 
apie renginį Mannheime, tą Pre'usso kal
bos vietą, kur jis paminėjo aną žemėlapį, 
išleido. Reiškia vadeivos teigimas išcen
zūruotas.

Bet užtat „Ostpreussenblatt“, Rytprū
sių vokiečių organizacijos organas, dar 
š.m. rugsėjo 3 d. numeryje pašildė seną 
viralą ir vis dar kartojo, kad „Europos 
Lietuvis“ skelbiąs aną žemėlapį! Ir Ryt
prūsių vyriausiasis laikraštis pavėlavo su 
savo nepasitenkinimu beveik trimis me
tais...

Šia proga ne be įdomumo bus apibūdin 
ti „Aibeitsgemeinschaft der Memellan- 
der“ santykius su „Landsmannschaft Ost- 
preussen“. Kai po Hitlerio pradėtojo, bet 
pragaištingai pralaimėtojo karo Vakarų 
Vokietijoje pradėjo steigtis prarastųjų 
Rytų provincijų „žemietijų“ (Landsmann 
schaft) organizacijos, tai į Rytų Prūsijos 
.žemietijos“ (LanĄsImannschaft Ostpreu- 
ssen) tiesioginę sudėtį nebuvo įjungti „me 
mellenderiai“. šie turėjo steigti atskirą 
savo „Arbeitsgemeinschaft der Memellan
der“, kuri kažkokiais aiškiai neapčiuopia
mais ryšiais siejasi su Rytprūsių „žemie
tija“. Tokio gudravimo priežastis buvo ta, 
kad pagal karo laimėtojų nutarimą Vo
kietiją, kol nebus pasirašyta taikos su
tartis, teisiškai laikoma valstybe, turinti 
1937 metų sienas (taigi be Hitlerio teri
torinių pasisavinimų). Į tas sienas neįei
na nė Klaipėdos krašto atplėšimas nu? 
Lietuvos.

Šiaip „memellenderių“ vadeivos dabar 
deklamuoja savo demokratiškumą, taikin
gumą, europietiškumą ir t.t., bet — Klai
pėda prie Rytų Prūsijos bei Vokietijos, 
kaip tai kartojo paskutiniame suvažiavi
me Mannheime „mellenderių“ vadas Herr 
Preuss!

Dar vienas įdomus dalykas: „Lands- 
mannschoft Ostpreussen“ pirmininkas 
(Sprecher-kalbėtojias) Dr. O. Hennig at 
siuntė Mannheiman sveikinimo telegrama 
kuroje ypač išryškino, kad „Landsmanns
chaft Ostpreussen“ su specialiu pasiten
kinimu žvelgiant į pasigėrėtiną darbą“, 
kurį „memellenderių“ organizacija atlie
kanti „mūsų bendram reikalui“...

Mes, be abejojimo, neperdedame „me- 
mellendeilų“ organizacijos reikšmės. Bet 
lietuvių visuomenei verta pasekti ..me
mellenderių“ veiklą.

Stebėtojas

LIETUVOJE
— Kaunietis V. Kazlauskas 20 km nu

ėjo per 1 ai. 20 min. 39 sek., pastatyda
mas naują Europos rekordą.

— Ignalinos atominės elektrinės staty
boje dirba daugiau kaip 40 tautų žmonės. 
Darbų vykdytoju yra Sovietinė armija. 
Vedant kelius, dėl nekreipimo dėmesio 
į natūralius vandens talkus, pakeltais ke
liais užblokuojant vandens nutekėjimą, 
daug apylinkėje esančių miškelių pradėjo 
nykti. Atominės rajone Lietuvos gamtos 
apsaugos įstaigos neturi jurisdikcijos. 
Jų teisės baigiasi Lietuvos įstaigų stato
mame statybos darbininkų miestelyje 
vardu Sniečkus.

— Centrinės televizijos užsakymu reži
sierius Arūnas Žebriūnas pagal Irwin 
Shw parašytą romaną „Turtuolis, varg
šas...“ (Rich man — poor man) pastatė 
keturių serijų filmą. Scenarijų parašė 
Saulius Tomas Kundrotas,o filmiavo opera 
torius Jonas Gricius.

Filmui muziką, kuries pagrindine tema 
yra giesmė „Amerika, Arnerika, — puilkio 
ji, gražioji...“ parašė Laimis Vilkoinčius. 
Filmui reikalingą amerikietišką aplinką 
sukūrė Algimantas Šiugžda. Iš lietuvių 
aktorių filme dalyvavo R. Stasiliūnaitė, 
L. Laucevičius, S. Balandis, R. Sabutis, 
J. Onaitytė, R Adomaitis ir kt.

MIRĖ LIETUVOJE
Lietuvoje mirė ir lapkričio 9 d., po pa

maldų Kauno bazilikoje. Šiauliuose buvo 
palaidotas Kauno ir Vilkaviškio vyskupi
jų generalinis vikaras, mons. Liudvikas 
Mažonavičius. Jam buvo 64 metai.

ŽUVIS IŠ SIDABRO SIETUVIŲ
Tikriausiai girdėjote apie patį giliausią 

Lietuvoje (vakariniame gale surasta 60,5 
m gylio duobėj) Tauragno ežerą, prie jo 
priguludusius senovinius Sidabrinės. Var
niškių, Taurapiljo, Stučių kaimus, akmenį 
Moką, „perplaukusį“ į kitą krantą.

Ar žinote, kuo įžymios minimos vietos?
Kokie jomarkai šio amžiaus vykdavo 

Saldutiškyje, Labanore, pačiuose Taura
gnuose!... Atvažiuodavo bitininkai iš 
Vaišnoriškių su liepinukėmis Išaltekšnių, 
viržių, girių žolynų medaus. Minčlagirės, 
Labanoro diedukai įkabindavo skamban
čias virtines .džiovintų baravykų. Nuo Ke 
mešio pusės žiemą atšliuoždavo rogės su 
kalakutais. Ne grūdais lesintais, o susmul
kintais vingiorykščių lapais. Nuo jų kala
kutiena, pasidarydavo minkšto, švelnaus 
skonio.

Bet labiausia .Labanore, Saldutiškyje, 
pačiuose Tauragnuose laukdavo žvejų 
nuo Stučių, Vyžių, šeimaties, Bajorų. Tie 
atsargiai, kaip šventenybę, iškeldavo sa
vo prekes — statinaites, kvepiančias sū
dyta žuvimi. Prasidėdavo prekyba Tau
ragno „silkėmis“ — baltai sidabrinėmis 
seliavomis. Atveždavo jų „Šviežių“ — vir 
pančių rausvos pušies balanos pintinėse, 
išlenkusių pilkai žalsvas nugaras. O kai 
kas įsigudrindavo seliavas ir pirtelėje pa
kabinti. Kokios jos būdavo skanios, dū
meliu dvelkiančios, auksine odele lyg da
bartinės strimelės spindinčios!

Sūdytos ar šviežios seliavos prie kitų 
tauraignišklų valgių šventiniame stale 
apsčiai rasdavosi ir pokario metais. Kas 
norėjo, tas iš ežero sietuvių samstė, kol 
išėjo įstatymas, draudžiantis savavališka 
žūklę.

Dabar Tauragno seliavėlė pamažu atsi
gauna. Gelbsti ją .požeminiai šaltiniai, sa
vo švariausią vandenį išlie jantys į erzerp 
dugną, paliekantys deguonies „fontanus“. 
Per didžiausius šalčius Tauragnas sten
giasi išsiveržti iš ledinių šarvų, o vietomis 
žibuliuoja gryno vandens plynėmis.

Kas per gamtos sutveėrimas seliava — 
žuvis iš sidabro sietuvų?... Ji giminaitė 
pačių vertingiausių mūsuose gėlųjų van
denų žuvims — lalšišai, ©alkiui, upėta
kiams, sykams, upokšnių šalvlnei peledei. 
Lietuvoje žinoma apie 50 ežerų, kuriuose 
veisiasi seliavos. Didžiausi jų būriai nu
tinkami Tauragne, Dusioje, Baluose, Juo
duosiuose ir Baltuosiuose Lakajuose.

Seliava — žuvis princesė — grakšti, 
daili. Po 3—-! metų, būdama 19—21 cm 
ilgio, sveria tik iki 100 g. Seliavos neįišy- 
klcs — gražus žvirgždėtas dugnas 1,5—3 
m gilyje, Ikrelius Tauragno „silkė“ pabe
ria orams atšalus: lapkričio—gruodžio mė
nesį, kai vandens temperatūra nukrinta 
iki 5 laipsnių.

...Geltonais pinigėliais nusnigo šalnų 
pakąsti medžiai už Taurapillo. Lekia į 
įšiltuosius Minčlagirės akivarus vakarais 
nakvynėn raibosios kryklės. Nardo selia
va pojuodąjį Tauragną. Laukia: (švieses
ni 'bus Grygo Ratų žibintai, ryškesnė ,šiau 
rinė. Tuomet ir nusidrieks vėsusis selia
vų kelias į r.erlšto vandenis.

V.L.

AUKSINĖS MINTYS

Atsiprašome dėl nenumatytos pertrau
kėlės, nes gitaristui perdegė saugiklis.

(Iš saviveiklininkų .koncerto) 
Santechnikui reikia raktų nuo nosies- 

genklės, vidurių ir širdies.
(Sanatorijos ralštinėje)

I aplinkos tvarkymo talką renkamės su 
šeimomis, kastuvais, grėbliais ir kitais 
įrankiais.

(Skelbimas įstaigoje)
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TAUTOS FONDUI AUKOJO

N. Butkus £100.00
K. Jurka, kan. V. Kamaitis ir P. Matule
vičius po £20.00
L. Ašmėga, J. Vilčinskas ir A. Vitkus
P. Žvirblis po £10.00
L. Kuraitis ir L. švalkus .po £5.00
P. Adomonis £1.00

Nuoširdžiai dėkoja TFA D. Britanijoje

IŠVYKA
Organizuojama išvyka į Lietuvą 1984 

m. liepos mėn. .28 d. Išvažiuojama lėktuvu 
iš Londono. Kelionė truks 10 dienų, i'š 
kurių 6 dienos Vilniuj. Kaina 470 sv.

Teirautis telefonu Waltham Cross 32411

KAS PARDUOS LIET. 
ENCIKLOPEDIJĄ?

Norėčiau įsigyti Lietuvių Enciklopedi
jos pilna komplektą, gerame stovyje.

Pasiūlymus siųsti J.D., „Europos Lietu
vio“ adresu.

London
KVIEČIAME Į KALĖDINĮ BAZARĄ
Lapkričio 26-27 dienomis, Latvių na

muose, 72 Queenslborough Terrace, Bays
water W.2. įvyks tradicinis kalėdinis ba- 
zaras.

Londono lietuvių moterų sambūris „Dai 
nava“ nuoširdžiai kviečia mielus tautie
čius gausiai jame dalyvauti ir paremti 
pabaltiečių moterų organizacijas.

Bazarą atidarys Lord Bethell lapkričio 
26 d. 11 vai. ryto.

Bazaras veiks: lapkričio 26 d. nuo 11 
vai. iki 8 vai.

Lapkričio 27. nuo 3 vai. iki 7 vai. 
Sekmadienį 5 vai. — vaikučių valandė

lė.
Veiks kavinė ir galėsite apsirūpinti 

įvairiomis kalėdinėmis dovanėlėmis, o 
loterijoje Išbandyti savo laime.

Paremkite „Dainavą“! Iki pasimatymo.
Dainavietės

.SUSIŽIEDAVO
Virginija Juraitė suižledavo su Stephen 

Watson, nuolat gyvenančiu Sydney mies
te, Australijoje. Vestuvės įvyks gruodžio 
10 d. 2 vai. Londono lietuvių bažnyčioje.

RUOŠIASI CHORAS
Londono lietuvių ohoras ruošiasi Šv. Ka 

zimiero minėjimui, (įvyksiančiam kitų 
metų kovo 4 d. Westminster katedroje. 
Chorui vadovauja Justinas Černius

ŠIANDIEN
Lapkričio 19 d. 3.30 vai. Hammersmith 

Assembly Hall, King St., Londone įvyksta 
Antibolševikinio tautų Ibloko 40 metų 
minėjimas — koncertas. Jame dalyvaus ir 
Londono lietuvių tautinli-ųi šokių grupė 
„Lietuva“ vadovaujama Virginijos Jurai
tės.

LANKĖSI
D. Britanijoje ir „E.L.“ redakcijoje lan

kėsi Kanadoje, Ottawa mieste .gyvenan
tis Genius Procuta. Jis su žmona Dalia 
kelias savaites praleido Europoje.

Bradford
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 19 d., šėštadienį, rengiamas 
Kariuomenės minėjimas Vyties 'klubo sa
lėje
Programoje:
A. Bučio paskaita, 
solistės V. Gasperienės dainos, akompa
nuoja Vamoriūtė, 
Vainorienės kanklių muzika, 
jaunųjų Gasperų deklamacijos, 
vietinio vyrų seksteto dainos, akomipanuo 
ja P. Dzido'likas, 
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 
paminklinė lenta, paminint 40 metų nuo 
Priešbnlševikinio 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, b Clifton Villas, Bradford 8

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

Šiuose renginiuose maloniai kviečiami 
visi dalyvauti.

Pavergtų Tautų Komitetas.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių. ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

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

L.S-gos Derby Skyrius rengia kariuome
nės šventės

MINĖJIMĄ,
kuris įvyks ukrainečių .klubo salėje, 27 
Charnwood St., Derby, 6.00 vai. vakaro 
punktualiai.

šis minėjimas bus įdomus ir (įvairus. 
Jame pasirodys j'au 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.

Gloucester
Gruodžio 3 d. 7 vai. ukrainiečių klubo 

patalpose šaukiamas Gloucester-Stroud 
DBLS skyriaus narių susirinkimas. Bus 
tariamasi Kalėdų eglutės, Naujų metų su
tikimo ir kitais reikalais. Kviečiame visus 
narius dalyvauti.

Ukrainiečių klulbo adresas yra 37 Midd- 
land Rd., Gloucester.

Skyriaus valdyba

Manchester
MINĖJIMAS

L.K.V.S. „Ramovės“ Manchester'io sky
rius laokričio 26 d. 6 vai. klubo .patalpuose 
ruošia. Kariuomenės šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys DBLS CV pirm. J. 
Alkis, programą atliks — palinksmins 
ponios iš Nottingham'o ir vietinis karių 
penketukas.

Prašome visus kuo skaiUinglau daly
vauti, vietos užteiks visiems.

Manchest.er‘io lietuvių 'klubas randasi: 
121, Middleton Rd., Crumpsail Manchester 
8.

Skyriaus sekretorius

Wolverhampton
Gruodžio 17 d. 18.30 Whit. Beans resto

rane, Richard St., šaukiamas visuotinas 
DBLS Wolverhampton skyriaus narių su
sirinkimas. Dienotvarkėje DBLS Tarybos 
atstovų pranešimas, revizijos komisijos 
pranešimas, einamųjų reikalų aptarimas 
ir valdybos rinkimai. Narius ir prijaučian
čius kviečiame susirinkime dalyvauti.

Skyriaus valdyba

Olandija
AMSTERDAMO „DAINOS“ VAJUS

Amsterdamo vokalinis liaudies muzikos 
ansamblis „Daina“ telkia garbės rėmėjus.

Rėmėjo metinė .auka — nuo 5 dolerių 
USA.

„Dainos“ sąskaita Amsterdamo Post 
Giro Nr. 5352209 (pažymint „Donation 
for „Daina“;.
Adresas:

Diek Siersema
Kruitbcrg 187
Amsterdam/Netherlands

KNYGA APIE PABALTIJĮ
Kalifornijos universiteto leidykla šią va 

sąrą išleido R. Misiūno ir R. Taageperos 
veikalą, The Baltic States — Years of 
Dependence (Pabaltijo valstybės — pri
klausomybės metai). Knyga aprėpia Pa
baltijo šalių laikotarpį tarp 1940 ir 1980 
metų. Ypatingai pabrėžiamas lietuvių re
zistencijos pobūdis. Į ateitį autoriai žiūri 
su atsargiu optimizmu. Tekstą papildo iš
sami bibliografija, šešiolika lentelių su 
statistiniais duomenimis, administracijos 
bei valdžios vadovų vardynas ir gausios 
nuotraukos. (ELTA)

Knyga gaunama Londono Lietuvių na
muose. Kaina £10.00, prisiuntimas £1.00

„LIETUVA“
, Filatelistų draugijos „Lietuva“ biulete
nis, 1983 m. Nr. 2 (91), leidžiamas tris 
kart į metus, prem. US $ 5.00, užsisakyti: 
A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., Chicago 
IL, 60638, USA.

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

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.
Los Kalėdų dienos pietūs 6.50 sv.
Kūčių vakarienė, nakvynė, Kalėdų die
nos pusryčiai ir pietūs — 20 sv.
Kitomis dienomis pilnas išlaikymas (yra 
13 sv. už dieną, už 'asmenį.

Tad paskubėkite užsisakyti ipas Vytą 
AndnuSkevieių šiuo adresu;

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

PADĖKA
L.S.S. Europos rajono vadljos vardu 

nuoširdžiai dėkoju Bradford’o lietuvių 
kl. „Vytis“ pirm. V. Gurevičiui, ižd. R.S. 
Grybui ir valdybai už patalpas, vaišes ir 
paramą rajono vadijos skautininkų posė
džiui, sueigai ir 65-ių lietuviškos skauty- 
bės jubiliejinių metų uždarymo šventei.

Kan. V. Kamaičiui už aukotas mišias, 
V. O‘Brien už vargoninkavima, S. Vaičie- 
kauskienei ir R. Vaičekauskaitei už pa
rengimą pietų, pš. Irenai, s. Algiui ir s.v. 
vyr. skl. Mindui Gerd'žiūnams už šeštadie 
nio popietės užkandį ir vakarienę.

S. J. Tra'škienei, ps. I. ir ,s. A. Gerdžiū- 
nams už suorganizavimą suvažiavimo, pa
rengimą skautiškos parodėlės, surengimą 
ir pravedimą loterijos.

Prit. sk. A. TraSkaitei, globojusiai jau
nesniuosius skautus, ,prit. sk. Siliutel ir 
s.v. vyr. skl. M. Gerdžiūnui ir visiems 
čia nepaminėtiems, kurie vienu ar kitu 
būdu prisidėjo prie suvažiavimo sėkmin
gumo — AČIŪ!

Suvažiavimo išlaidoms padengti auko
jo: Bradfoid'o lietuvių klubas „Vytis“ 
60 sv.. V. Verseckas 5 sv., R.S. Grybas 3sv. 
J. Bugenis 2 sv. Aukotojams nuoširdus, 
skautiškas ačiū.

s. (S. B. Vaitkevičius 
L.S.S. Europos (rajono (vadas

RADIJAS
LIETUVIŠKŲ RADIJO TRANSLIACIJŲ 

LAIKAS
Trumpomis bangomis D. Britanijos laiku.

Kasdien:

Laikas Vieta Bangos

3.00 vai. Miunchenas 19-25-31-41 m.
3.15 Vašingtonas 19.-25 m.
4.30 Vatikanas 25-31-41 m.
5.00 Miunchenas 19-25-31 m.
16.00 Miunchenas 16-19-25 m.
17.00 Vašingtonas 19-25 m.
18.00 Vatikanas 25^31-41 m.
20.00 Miunchenas 16-19-25 ■m.

šeštadieniais
12.45 vai. Vatikanas 25-31-41 m.

Kiekvieno mėnesio pirmą Sekmadienį 
transliuojamos pamaldos lietuviškai per 
Radiją iš Vatikano nuo 9.20 vai. iki 10.00 
valandos 'šiomis bangomis: 25-31-41 m.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

KNYGOS LAUŽUOSE
Vienas žymiausių imperatoriaus Augus

to laikų istorikų buvo Titas Laibiems tu
rėjęs kvailą įprotį rašyti vien tiesą. Dėl 
šios priežasties ir prasidėjo jo tnemeloinu- 
rnai siu valdžiai lojaliu senatu. Titą Lalbie- 
ną apkaltino respublikcmilškumiu, o jo raiš
ius nuteisė sudeginti. Išdidus romėnas ne
ištvėrė tekio pažeminimo, užsidarė savo 
protėvių rūsyje ir persipjovė venas.

Valdant imperatoriui Tiberijui, tekio 
paties likimo susilaukė ir kitas romėnų 
istorikas Kremucijus Kordas. Jis ingi ne
ištvėrė gėdos ir nusižudė bado mintim.

Abu atvejai gana pamokantys, kadan
gi juose akivaizdžiai matyti knygų degimi
nio priežastys: 1.) pavojingų dvasinių ver
tybių naikinimas; 2) autorių pažeminimas 
publikos akyse.

Sunaikinti ne visada pavyksta. Pasitai. 
ko kad išlieka keletas egzempliorių, ir. 
laikams ir pažiūroms pasikeitus, niuo mir
ties ugnyje išsigelbėjusi knyga tartum 
grūdelis, patekęs į derlingą dirvą, sudygs
ta. ir subręsta. O pažiūros keičiasi nuolat. 
Abiejų romėnų knygose Kaligula jau ne
bemato jokio pavojaus ir netrukdė joms 
keliaut i!š rankų į rankas.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO 1983 METŲ SUVAŽIAVIMAS

Rašo Vincas

Trečiasis LKI suvažiavimas įvyko 1983 
m. lapkričio 4-6 d.d. Romuvoje, Vak. Vo
kietijoje. Per suvažiavimo atidarymą svei
kinimo žodžius pasakė Lietuvos diploma
tinės tarnybos ir Šveicarijos lietuvių var
du min. dr. Albertas Gerutis ir VLB val
dybos reikalų vedėjas teis. Justinas 
Lukošius.

Suvažiavimo programa susidėjo iš dvie
jų dalių. Pirmoji buvo skirta paskaitoms 
ir diskusijoms, antroji — visuotiniam na
rių susirinkimui ir konkrečiai instituto 
ateities veikiai aptarti.

Paskaitose, pranešimuose ir diskusijose, 
šalia LKI narių, dalyvavo ir gražus būrys 
iš arčiau ar toliau atvykusių lietuvių. Be
ne iš toliausiai atvykęs dalyvis buvo nau
jasis „Europos Lietuvio“ redaktorius J. 
Mašanauskas iš Londono.

Dr. Albertas Gerutis iš Berno savo pra
nešime „Pastangos 'įkurti lietuvių kultū
ros centrą Europoje po II-jo Pasaulinio 
karo“, kalbėjo apie pokario pastangas iš
gelbėti nuo pražūties lietuvių kultūrinius 
palikimus ir įkurti informacijos bei doku
mentacijos įstaigą. Pranešėjas manė, jog 
lietuviško kultūrinio centro įkūrimas už
sienyje būtų buvęs naudingas ne vien bė
dos atveju, bet ir normaliais laikais. Ta
čiau įsitikinimas jog „laisvėje gyvensime 
amžinai“, neskatino žygių ta linkme. 
Taip ir šioje srityje okupacija užklupo 
lietuvius visai nepasiruošusius. Lietuvos 
diplomatinė tarnyba ir VLIKas kultūri
nio centro reikalingumo klausimą svars
tė jau 1946 metais ir nutarė steigti spau
dos archyvą ir kultūrinę instituciją Švei
carijoje. Dr. Gerutis pats ėmėsi to darbo, 
rinko leidinius ir kt. medžiagą. Leidy
kloms persikėlus į JAV ir iškilus politi
niams nesutarimams tarp diplomatų ir 
VLIKo, darbas pasunkėjo.

Galop iš visų lietuvių reikalo, 
įstaigos išlaikymas pasidarė vieno priva
taus asmens reikalas.

Dr. Gerutis Šaulio bibliotekos ir archy
vo likimo pavyzdžiu pailustravo kokiais 
keliais nueina vertingi palikimai. Jis to
dėl skeptiškai vertino galimybę išlaikyti 
archyvus privačių žmonių rankose ir ma
nė, jog tam reikalingos sutelktinės visų 
pastangos.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas iš Miunce- 
heno savo paskaitoje „Europos lietuviškų
jų studijų savaitės 1954-1983“ bandė ap
žvelgti ir įvertinti iš eilės trisdešimties 
studijų savaičių įnašą į visos lietuvių kul
tūros istorijos lapus. Paskaitininkas nu
rodė, kad 1954 metais nutarta ruošti stu
diją savaites iš įžvalgos, jog emigrantai 
savo pagrindinį rūpestį turėtų skirti kul
tūriniam veikimui. Studijų savaičių inicia 
toriai ir pirmutiniai rengėjai buvo ELF 
Bičiuliai. Su laiku ruošėjų ratas didėjo, 
taip, kad vienu tarpu organizavime daly
vavo beveik visos Vokietijoje veikiančios 
lietuviškos visuomeninės organizacijos, o 
paskutiniais laikais studijų savaitės (vi
so 8) buvo surengiamos ir kitų Europos 
kraštų lietuvių.

Studijų savaites prelegentas įvertino 
kaip pavykusią pastangą įvesti naują kul
tūrinio veikimo formą ir kaip paneigimą 
nuomonės, jog „išeivija nieko neįstengia 
ir nereiškia“. Su apgailestavimu konsta
tavo, kad nebuvo įstengta išspausdinti 
savaitėse skaitytų paskaitų.

Diskusijose buvo keltas klausimas, 
kodėl studijų savaitėse beveik nedalyvau
ja Vokietijos lietuviškas jaunimas, nors 
jam sudaromos puikios materialinės sąly
gos. Po trisdešimties metų reikėtų gal pa
galvoti apie kai kurias studijų savaičių 
turinio ir pravedimo pataisas.

Kun. Augustinas Rubikas iš Memmin- 
geno, pavadinęs savo paskaitą „Graždan
ka lietuvių mišiose“, atkreipė dėmesį į 
liūdną mūsų kalbinės kultūros padėtį. Į 
lietuvių kalbą, pačių lietuvių pagalba, 
skverbiasi ne svetimi rašmenys, o sveti
ma gramatika, svetima sintaksė ir sveti
ma galvojimo saranga. Kalbos darkymas 
atsirado ir mišiose.

Kun. Rubikas tai vaizdžiai atskleidė, ap 
tardamas naujus mišių maldų į lietuvių 
kalbą vertimus. Reikalinga, kad liturgi
niai tekstai atitiktų pirmykščių prasmę ir 
būtų aiškūs bei suprantami paprastiems 
tikintiesiems, nevien kunigams. Jo many
mu, tai gali atsiekti tik atitinkamas sam
būris žmonių, teologų ir vertėjų, šiais lai 
kais vertimo darbas neįveikiamas 'vieno 
žmogaus, be dialogo su kitais tos ar kitų 
sričių specialistais.

Diskusijose buvo išreikštas susirūpini
mas, kad išeivijoje per keturiasdešimts 
metų lietuvių kalbos lygis yra gerokai 
smilkęs.

Antrasis popiečio paskaitininkas, Joch
en D. Range, M.A., naujas lietuvių kalbos 
lektorius Miuncheno universitete, kalbėjo 
tema „Jonas Bretkūnas — jo Biblijos ver 
timo savitumai ir reikšmė“.

Paskaitininkas kartu su Miunsterio uni 
versite to profesorium dr. F. Scholz nuo 
1982 metų pradžios yra užsimoję paruoš
ti kritišką Jono Bretkūno biblijos vertimo 
laidą, prieinamą platesniam mokslininkų 
ratui.

Bretkūnas turėjo didelę reikšmę lietu
vių religinės literatūros vystymuisi, jis 
■buvo svarbiausias 16 amž. rašyto j as-vertė
jas.

Bartusevičius

Vertimo daubas tuo metu buvo sunkus,ne 
buvo nei žodyno nei gramatikos. Bretkū
nas Bibliją su pertraukomis vertė 12 me
tų. Jo vertimas pasižymi atitikimu origi
nalo dvasios, lietuviškos išraiškos grynu, 
mu, trumpumu ir aiškumu.

Diskusijose buvo pasiinformuota apie 
kai kurias Bretkūno vertimo savybių de
tales ir apie šiuo metu vykstantį leidimo 
darbą. Kun. F. Skėrys buvo atvežęs iš sa
vo rinkinio keliolika senų Biblijų ir mal
daknygių su kuriomis dalyviai galėjo su
sipažinti.

Vakare žvilgsnis buvo kreiptas į Lietu
vą. Paskaitą „Pragyvenimo lygio vysty
masis Pabaltijo valstybėse 1919-1940“ 
skaitė dipl. agr. Margarete Holzman iš 
Giessen‘0. Ji tuo klausimu yra paruošusi 
studiją į sudėtinį veikalą aipie Pabaltijo 
kraštus, kuris netrukus išeis vokiečių ir 
anglų kalbomis (Leidėjai Miunsterio univ. 
profesorius dr. Erich Boettcher ir Glasgo- 
wo universiteto profesorius dr. Alec No
ve). Mintis, panagrinėti Pabaltijo kraštų 
ūkinį vystymąsi gimė stebint besivystan
čių kraštų sunkų kelią ekonominio susti
prėjimo linkme ir faktas, jog oficialias 
sovietų statistikos rodo, kad vystymasis 
atskirose sovietų respublikos yra nevieno
das.

Per 20 metų nepriklausomo gyvenimo 
metų pažanga švietimo srityje (smarkiai 
pakilo mokytojų ir mokinių skaičius) su
vaidino didelį vaidmenį: buvo išmokta sa
va kalba, įdiegtas patriotinis nusiteiki
mas, perimtos vakarų pasaulio kultūrinės 
vertybės, bendrai inteligentija buvo nu
kreipta į vakarų pusę. Jos įvairumas bū
tų buvęs laidas, jog po karo Lietuva vėl 
būtų atsistačlusi demokratine valstybe.

Paskaitininke bendrais bruožais pristatė 
kaimo gyvenimą, apie kurį, žiūrint iš šių 
dienų taško, būtų .galima ir daug neigia
mo pasakyti, bet po visų pakeitimų kai
mo gyvenimas stabilizavosi ir kaimas pa
sidarė žmonėms mielas.

Nors neišspręstų problemų buvo dar 
daug, bet pradžia jų sprendimui padaryta 
ir viskas .būtų toliau vystęsi teigiama link
me. Ir šio meto Pabaltijo kraštų ūkinio 
pranašumo prieš kitas sovietu respubli
kas priežastis yra ta, jog jos 1940 metais 
jau buvo pažangesnės ir geriau Išsivystę.

Diskusijose Ibuvo atkreiptas dėmėys į 
tai, kad dažnai lyginant Pabaltijo kraštus 
užmirštama, jog Lietuvos lygis 1918 me
tais buvo daug žemesnis negu Latvijos ir 
Estijos.

Vakaras buvo užbaigtas su Skaidrėmis 
iš Lietuvos kurias rodė ir aiškino dr. Vi
lius Lėnertas iš Stegeno. Prie stiklo vyno 
ar alaus buvo dar kalbamasi ir diskutuo. 
jama iki po vidurnakčio.

Sekmadienis buvo skirtas LKI narių 
susirinkimui ir ateities veiklos aptarimui. 
Pranešimus padarė LKI vedėjas V. Bartu 
sevičlus, Archyvo vedėjas dir. A. Šmitas, 
bibliotekos tvarkytojas A. Hermanas ir 
kontrolierius P.S. Odinis. Centrinė litua
nistinė biblioteka tvarkoma ir plečiama. 
Knygas katalogizuoti apsiėmė dip. bibl. 
Artūras Hermanas. Iki šiol jis jau suka- 
tologizavo apie 1/3 dr. Griniaus bibliote
kos knygų. LKI bibliotekos katalogas bus 
įjungtas į Heidelbergo miesto bendrą ka
talogą. Tokiu būdu knygos bus prieina
mos kiekvienam, kuriam jos bus reikalin
gos. LKI bibliotekai gautas numeris -He 
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Šalia įvairiomis progomis gaunamų at
skirų knygų, LKI .biblioteka daugiausiai 
padidės dr. Alberto Geručio perleidžiamo, 
mis knygomis. Pirmasis transportas turė
tų būti dar šiais metais atgabentas iš 
Šveicarijos.

Archyvinė medžiaga esanti Romuvoje 
tvarkoma ir pamažu didėja. Taip. pvz. 
metų bėgyje, šalia mažesnių dalykėlių, 
gautos Liubeko apylinkės Ir jos saugotos 
kitų organizacijų bylos. Archyvo patalpų 
klausimas nėra patenkinamai išspręstas. 
Tačiau pastačius naują berniukų bendra
butį, atsirastų pilyje ir jam pakankamai 
vietos.

1983 metais išėjo trys LKI leidinių seri
jos numeriai: Nr. 3 Vincas Bartusevičius: 
Vokietijos Lietuviai 1983, Nr. 4 Arthur 
Hermann: Litauen in der deutschsprachi- 
gen Geschichtsforschung der letzten Jahre 
ir Nr. 5 Kajetonas J. Čeginskas: LKB 
Kronikos dešimtmetis 1972-1982.

Sakančiais metais pramatyta išleisti 
taip pat 3-4 numeriai. Autoriais bus dr. 
P. Rėklaitis dr. A. Gerutis, M. Holzman 
ir kt. Norima daugiau leidinių išleisti vo
kiečių kalba.

Piniginė padėtis šiais metais truputį 
geresnė. Pajamų turėta apie DM ’3,000, 
neskaitant Vid. Reikalų ministerijos pa
ramos metiniam suvažiavimui. Apskritai 
betgi pajamų permažai, norint įsigyti pa
grindinių reikmenų bibliotekai ir archy
vui.

ATMINTIES REKORDAS

Pasiektas naujas pasaulinis įsiminimo 
rekordas. Jis priklauso 23 m. .amžiaus 1°' 
dijos Mangahiro universiteto studentui 
psichologui S. Mariheidevanui. Per 3 vai. 
ir 39 min. jis įsiminė ir atmintinai pakar
tojo 31,811 skaičių. Ankstyvesnis pasaulio 
rekordas buvo 28,013 skaičių per 9 vai. if 
14 minučių.
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