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Nutrūko derybos

KRAŽIŲ SKERDYNĖS

Daugiau kaip metus laiko trukusi so
Lapkričio 21 d. suėjo 90 (metų nuo Kra vietų talkos ofenzyva, taikyta daugiausia
žių skerdynių. Nors ir Ine tuojau pat, bet pa veikimui vakarą viešosios nuomenės,
pasaulis išgirdo apie rusų valdžios siautė pasibaigė sovietų vyriausio delegato iš
jimų Lietuvoje. Londono laikraštis „The ėjimu iš derybų apribojimui vidutinio
Times“, 1894 m. sausio 4 d. laidoje įsidėjo tolumo atominių raketų, praėjus tik ke
šį straipsneli:
lioms valandoms po Vakarų Vokietijos
parlamento nubalsavimo .patvirtinti Cruise
RELIGINIS PERSEKIOJIMAS
and Pershing raketų Išdėstymą Vokietijo
RUSIJOJE
je. Pristatymas pagrindiniu raketų dalių
Religiniame laikraštyje
„Vaterland“ l Angliją ir Vokietiją jau prasidėjo ir jos
buvo atsKleisti liūdni religinio persekio bus kovinėje parengtyje dar prieš galą
jimo reiškiniai Rusijoje. Kadangi Rusijos metų.
Kad Sovietų Sąjunga savo plačia ir
spaudoje šios žinios nebuvo skelbiamos,
aktyviai varoma „taikos“ propaganda tikė
čia paduosime jų santrauką.
josi paveikti ypač vokiečių viešąją nuo
Lietuvoje, 70 km. į rytus nuo Tilžės
esantis Kražių (Kroze) miestelis, priklau monę, parodo TASS pareiškimas, kalti
so Kauno gubernijai. Anksčiau jis buvo nąs Bundestag narius nepaisymu protes
.plačiai žinomas dėl svarbios, jėzuitų va tais ir demonstracijomis išreikštos žmonių
dovaujamos kolegijos, kuri, betgi, drauge valios. Opoziciją raketoms .pareiškė ir
su prie jos esančia mokykla, rusų valdžios Vokietijos socialdemokratų partija, kuri
'įsakymu 1840 metais buvo sugriauta. Li nepaisydama savo Vlado Helmuth iSchko tik graži vienuolyno koplyčia ir medi midt'o protestu, konferneljoje nubalsavo
nė parapijos bažnyčia, kurios nebuvo lei prieš raketų Išdėstymą. Prieš 5 metus,
džiama remontuoti. Valdžios
įsakymu, iSchmidVui būnant kancleriu, Vokietijos
bažnyčia turėjo būti uždaryta 1893 m. bir socialdemokratų vyriausybė kreipėsi į tuo
želio mėnesį, bet paraipijiečams prašant, laikinį JAV prezidentą James Carter'į,
buvo leista ja naudotis iki Mergelės Mari reikalaudama amerikiečių atsakymo į
jos šventės, įvykstančios rugpjūčio mėne- sovietų išdėstomas SiS-20 ir SS-21 viduti
šį. Tuo pat laiku vietinė valdžia nuspren nio tolio raketas.
Nors sovietų delegatas Kviecinski ir
dė nugriauti ir vienuolyno koplyčią, o
toje vietoje pastatyti žemės ūkio mokyk išėjo iš derybų, išplldydamas jau keletą
lą, bet įsikišus Lietuvos generaliniam gu kartų pareikštą grasinimą, kad kalbos nu
truks, jei vakariečiai išdėstys raketas, ir
bernatoriui, šio plano buvo atsisakyta.
Kražių parapijiečiai tuo laiku carui nors ir nebuvo susitarta dėl datos toli
pasiuntė peticiją, prašydami, kad koply mesnėms deryboms, išėjimas nėra galu
čia būtu palikta, nes medinė parapijos tinis. Amerikonai ir anglai, žinoma, ap
bažnyčia buvo apgailėtiname stovyje.
Katalikų vyskupas, galiausiai gavęs ka
rališkąjį įsakymą koplyčios nugriovimui,
įsakė dljakonui iš jos pernešti visus šven
tus daiktus ir baldus į medinę parapijos AFGANAI PRAŠO GERESNIŲ GINKLŲ
bažnyčią. Parapijiečiai betgi neleido di- Afganų rezistencijos vadai prašo, kad
jakonui įvykdyti vyskupo įsakymo. Mėne- dabartinė slapta jiems duodama Amerikos
šį laiko nugriovimui .pasmerkta šventovė parama, būtų pakeista atviru r enzimu. Da
buvo pilna žmonių, kurie nuolatos keitė bar per Pakistaną partizanus pasiekianti
si ir dieną naktį ją saugojo. Įrodymui sa ginklai yra iš sovietų paimti ir padaro
vo lojalumo carui, virš bažnyčios durų daugiau žalos negu naudos. Vienas iš va
jie pakabino jo portretą, prieš kurį buvo dų pranešė, kad iš 20 gautų minosvaidžio
uždegtos žvakės.
sviedinių, 11 iššovus nesprogo, o vienas
Lapkričio 20 d. vakare iš Kauno su 40
nukritęs per arti, sužeidė jo paties vyrus
žandarų atvykęs gubernatorius prisikėlė — nė vienas nepasiekė priešo. Iš kitų gir
kleboną ir privertė j'į juos palydėti į baž dėta, kad sovietinės SAM-7 priešlėktuvi
nyčią. Netikėtai užklupta, maža bažnyčio nės raketos yra netaiklios ir, kas blogiau
je buvusių žmonių grupelė nesipriešino ir sia, palieka dūmų taką, pagal kurį galima
buvo jėga pašalinta. Prieš 'įsibrovėlius iš atsekti partizanų pozicijas. Dauguma af
keltas su Nukryžiuotoju kryžius buvo su ganų naudojamų šautuvų yra I karo ga
daužytas į gabalėlius.
mybos Enfield'ai. — Mes negalim atsilai
Bet sussambinus varpais pradėjo plūsti kyti prieš didžiausią pasaulio žemyninę
žmonės iš visos apylinkės ir gubernatorius jėgą nuogomis savo rankomis, — laisvės
buvo priverstas pasislėpti vienoje vienuo kovotojų atstovas Vašingtone pareiškė
lyno celių. Jc buvo prašoma pasirašyti kongreso nariams.
raštą, kuriame jis prisipažintų su savo
grupe žandarų buvęs užpuolėju. Bet gu
PREZ. KENNEDY MIRTIES
bernatorius, žinodamas apie ryte atvyks
SUKAKTUVĖS
tančius sustiprinimus, delsė pasirašyti ir
Prieš
20
metų,
lapkričio 22 d. Dalias
derybas užtęsė.
mieste, Texas buvo nušautas pirmasis šia
šeštą valandą ryto atvykus kazokų da
liniui, bažnyčioje prasidėjo krauji pralie me šimtmetyje gimęs JAV przidentas John
jimas. Bažnytiniai papuošalai būvio Iš Fitzgerald Kennedy.
Milijonieriaus sūnus — jo tėvas prieš
mesti lauke į krūvą o žmonių aukų lavo
nai buvo sumesti į kalkių duobę. Žmonės pat karą buvo Amerikos ambasadoriumi
išsibėgiojo į visas puses, bet kazokai bi D.Britanijai —Kennedy sugebėjo uždegti
zūnais juos suvarė atgal į .miesteli. Kele ne tik Ameriką bet ir beveik visą pasaulį
tas bandžiusių pabėgti dar nestoru Kra-. ne tiek naujomis idėjomis, kiek savo mes
tais šūkiais raginančiais pasitikėti savimi.
žantės ledu, įlūžo ir paskendo.
Suvarytieji miestelin . buvo gubernato Gal geriausiai prisimenamas yra jo pasa
riaus teisiami vietoje. Nuteistieji buvo kymas kad „neklausk, ką tavo šalis pada
plakami rimbais, šalia stovint daktarui, rys tau, -bet klausk, ką tu gali padaryti sa
kuris stebėjo kiek kuriam galima duoti vo šaliai“.
kirčių. Dvi ligotos moterys mirė neleidus
Neilgas jo prezidentavimas neleido jam
pilnai įvykdyti1 savo įdėjų. bet jo skleidžia
prie jų prieiti kunigui.
Teismas ir bausmės vykdymas tęsėsi vi mas entuzijazmas rado atbalsį visame pa
są dieną ir sustodavo tik tada, kai kazo saulyje.
kams reikėdavo pailsėti. Po to jiems buvo
leista plėšti miestelį, ko pasėkoje gyven
SUOMIAI STATO TALINO UOSTĄ
tojai buvo palikti elgetomis. Du katalikų
INTERNATIONAL
CONSTRUCTION
kunigai buvo suareštuoti, o apie 100 žmo (1983 m. rugsėjis), statybos inžinierių žur
nių buvo įmesti į aplinkinių miestelių ka nalas, praneša, kad Suomijos statybos
lėjimus, gubernatoriui grasinant juos pa bendrovių konsortiumas laimėjo tarptau
čius pri versli nugriauti savo bažnyčią.
tines varžytines Estijos uosto statybai. Vi
TAIP RAŠĖ „THE TIMES“ PRIEŠ 90 M. sas projektas kainuos 200 milijonų dole

AFGANISTANAS

Kražių skerdynės įvyko pasėkoje Rusi
jos valdžios vykdomu sistematiško vienuo
lynų ir bažnyčių uždarinėjimo. Tarp 1832
ir 1892 metų vien tik Žemaičių vyskupijo
je buvo uždaryti 46 vienuolynai su baž
nyčiomis. Pasipriešinimas vyko jau ir
anksčiau: 1864 metais Tytuvėnuose ir
1886 m. Kęstaičiuose žmonės masiškai
priešinosi bažnyčių uždarymui, bet Kra
žių skerdynės buvo kruviniausios ir jų
aidas nuskardėjo per visą pasaulį. Pir
miausia apie jas paskleidė žinią Prūsijo
je leidžiami lietuviški laikraščiai Varpas
Ir Apžvalga iš kurių sužinojo Amerikos
lietuvių spauda.
Po to. kaip iš „The Times“ straipsnelio
matome, žinia pasklido Vokietijoje ir Ang
lijoje. Lenkų spauda Krokuvoje plačiai ap
rašė po to vykusią bylą.
Amerikos lietuvių tarpe Kražių skerdy
nės padėjo sužadinti jų abejojantį tauti
nį susipratimą. Lenkams pradėjus savin
tis kražiškių žygdarbius, buvo išryškintas

rių.

lietuvių ir lenkų skirtingumas.
Bevelk metai .po skerdynių, Vilniuje
prasidėjo 70 suimtųjų teismas. Pasipikti
nę rusų valdžios įvykdytu nusikaltimu,
kražiečius nemokamai gynė 6 žymūs ad
vokatai rusai. Nežiūrint, kad laike bylos
buvo rasta, jog kraujas buvo pralietas
dėl pačių rusų valdininkų kaltės, 4 baž
nyčios gynimo vadai buvo nuteisti 10
metų kalėjimo ir ištrėmimu Sibiran iki
gyvos galvos. 32 asmenys gavo lengvesnes
bausmes, o likusieji 34 išteisinti. Pats
teismas, matyt norėdamas išgelbeti rusų
valdžios prestižą, kreipėsi 'į carą Aleksan
drą III, prašydamas nuteistiesiems dova
noti. Šis nesutiko. Tik vėliau atėjęs Nikalojus II visus amnestavo.
Pagal rusų teismo aktus per skerdynes
žuvo 9 žmones, 10 buvo pašautų, o 44 bu
vo sunkiai sužeisti.
Per 90 metų nedaug kas pasikeitė...

gailestavo sovietų išėjimą, bet neišreiškė
didelio nusivylimo.

Pagrindinės derybų problemos, atrodo,
buvo nesutarimas del prancūzų ir anglų
ginklų, kuriuos rusai norėjo įskaičiuoti į
vakariečių arsenalą, nesutarimas ką skai
čiuoti: raketas ar atominius užtaisus (kai
kurios raketos turi jų po keletą) ir ar
skaičiuoti tik Europoje esamus atom,
ginklus ar apimti visą pasaulį.
Kadangi Ženevoje tebevyksta Strategi
nių ginklų sumažinimo pasitarimai, api
manti tavukontinentlnes raketas, mano
ma, kad sovietai gali bandyti abejas dery
bas sujungti ir pradžioje Naujų metų
bandyti vėl pradėti, derėtis.
Nepavykus atsiekti Cruise ir Pershing
raketų išdėstymo per vakarų kraštų vie
šąją nuomonę, galime būti tikri, kad so
vietai sugalvos naują būda atsiekti savo
tikslams.
Tuo tarpu bet koks, kad ir labai žemo
laipsnio susitarimas su sovietais yra ne
galimas dėl ne visai aiškios padėties
Kremliaus vadovybėje. Nė viena iš fakcijų negali pasirodyti nuolaidesnė už kitą.
Nors tai šiuo metu ir užtikrina status quo
bet jokiu būdų nereiškia, kad Kremliaus
vadų dalis norėtų daryti nuolaidos: abi
f akcijos yra karingos vakarų atžvilgiu.
Trintis yra ne ideologinė, bet asmeninė,
kuri vyksta autoritariniuose režimuose,
neturinčiuose nustatyto valdžios (perda
vimo būdo.
Bet pasaulio politinė iniciatyva šiuo
laiku, atrodo, yra vakariečių rankose.

LENKIJA
PERTVARKYMAI LENKIJOJE
Dvi dienas posėdžiavęs Lenkijos sei
mas .pratęsė Iki galo metų besislapstan
tiems Solidarumo nariams amnestiją ir
patvirtino gen. Jaruzelskio pasiūlytus vy
riausybės pakeitimus. Iki galo spalio 686
buvę pogrindininkai pasidavė policijai,
bet daugumoje jie buvo „mažos žuvys“.
Solidarumo pogrindiniai vadai pasižadėjo
ir toliau tęsti savo veiklą.
Jaruzelskio ipakeitlmai rodo nepasiseki
mą patiekti daugiau maisto ir kitokių
vartotojų prekių. Nors dėl sankcijų pri
taikymo Lenkija dabar nemoka procentų
už savo milžinišką skolą užsieniui, bet
taip pat negauna jokių užsienio kreditų
pirkimui reikalingų žaliavų, koncentruo
tų pašarų, reikalingų vištų Ir kiaulių ūkiui
ir atsarginių dalių iš užsienio importuotai
mašinerijai. Atrodo, kad Jaruzelski per
siskaičiavo, galvodamas, kad Lenkija pa
jėgs atsigauti pati, nepaisant sankcijų.
Lenkijos angliakasiai dabar dirba 6 die
nas į savaitę, kai kurios maisto kainos
padvigubėjo, o mėsa, pieno produktai ir
cukrus yra normuojami.

NEPAMINĖTAS ANDROPOVAS
Andropovo išrinkimas Sovietų Sąjungos
komunistų partijos vadu, kurio metinės
buvo prieš 10 dienų, sovietų spaudoje ne
buvo paminėtas. „Pravda“ įsidėjo straips
nį, kritikuojantį Brežnevo laikų beveiks■ningumą ir suglebimą, bet giriantį j|į
kaip vadą, padėjusį pagrindus dabarti
nės sovietų politikos kryptims.
Lapkričio 22 d. „Pravdos“ vedamajame,
kuriame buvo atžymėta Andrcpov‘o pir
moji kalba jam pasidarius vadu, jo pavar
dė paminėta tik vieną kartą. Vedamajame
iškeltas Andropov‘o pernai metų pažadas,
padarytas Centrinio komiteto plenume,
pakelti gyvenimo lygį. Jo pastangos pa
gelti našumą, sutvirtinti darbo drausmę
ir pakelti gamybą, buvo apsakytos ben
drais sakiniais, neminint jo pavardės, ku
ri nebuvo minėta 'ir rašant apie birželio
mėnesį 'įvykusį II CK plenumą. III-sis
plenumas, kuris turėjo įvykti šį mėnesį,
atrodo, dėl Andropovo ligos, atidėtas.
Viešai jis nepasirodė jau tris mėnesius.

ARAFATAS PRIE SIENOS
Sirijos remiami palestiniečių vadai, ku
rie nori nuvergti Arafatą nuo PLO va
dovybės. jam davė tris dienas apleisti Li
bano šiaurėje esantį Tripoli uostą.
Vienas iš artimiausių Arafato padėjėjų
lankosi Maskvoje, kur sovietai pareiškė
pageidavimą, kad tarp kovojančių PLO
fakcijų būtų pasiektas susitarimas. To pa
ties siekia dvi delegacijos atvykę į Da
maską tartis su Sirijos vadais. Viena iš
arabų kraštų, kita iš kraštų priklausančių
„nepriklausantiems kraštams“ — Indijos,
Jugoslavijos, Somalljos ir Kubos.
Tuo taruu pastebėtas didelis Izraelio
kariuomenės judėjimas į šiaurę nuo jos
užimtų pozicijų Libano pietuose. Tai da
roma sąryšyje su paleidimu didelio skai
čiaus palestiniečių, paimtų belaisvėn lai
ke pernai metų invazijos. PLO paleido 6
jų turėtus Izraelio karius. Manoma, kad
tai reiškia Arafato pasitraukimą iš Li
bano.

VLIKo SEIMAS

PASAULYJE

VLIKO SEIMAS DETROITE
Š.m. lapkričio 12-13 d. VLIKO Seimas
posėdžiavo Detroite — Southfield, Mich.
Dievo Apvaizdos Parapijos Kultūros Cen
tre. Seime dalyvavo '38 atstovai ir eilė
svečių, jų tarpe ALTO pirmininkas dr. K.
Šidlauskas ir JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, dr. A. Butkus.

Seimą sveikino raštu senatoriai Charles
H. Percy ir Robert Dole, Kongreso atsto
vai William S. Broomfield ir Dante B.
Fascell, Lietuvos Diplomatinės Tarnybos
šefas Stasys Lozoraitis, Lietuvos Atstovas
Washingtone, dr. Stasys Bačkis, Lietuvos
atstovas D. Britanijoje, V. Baliukas ir
generaliniai konsulai, Lietuvos vyskupai,
Vincentas Brizgys ir Antanas Deksnys, o
taip pat visa eilė organizacijų Ir pavienių
asmenų iš JAV, Australijos, Lotynų Ame
rikos, Kanados ir Europos.
Seimas nutarė pasveikinti prezidentą
Reaganą ir pareikšti padėką už jo nuo
latinę paramą Lietuvos laisvės bylai.
Seimo darbotvarkėje, be kasmetinių
VLIKO ir Tautos Fondo Tarybų ir Valdy
bų pirmininku ir valdybos narių praneši
mų, plačiau buvo apžvelgta tarptautinė
padėtis ir Lietuvos laisvinimo problema.
Apie „Vakarų Europos tarptautinę poli
tiką Sovietų Sąjungos atžvilgiu“ prane
šimą padarė Lietuvos atstovas prie Vati
kano, Stasys Lozoraitis, Jr., apie Lietuvos
laisvinimo problemą simpoziumo dalyviai
— inž. L. Grinius, Dr. K. Karvelis, A. J.
Kasiulaitls ir Dr. D. Krivickas. Praneši
mus gražiai papildė apie VLIKO susikū
rimą agr. B. Gaidžiūnas, VLIKO vienas
steigėjų ir pirmosios valdybos vice- pir
mininkas.
Seimas išklausęs pranešimus vienbal
siai nutarė paskelbti 1983-1984 metus
VLIKO sukaktuviniais metais, kviesda
mas visus lietuvius šią sukaktį ir jos
reikšmę plačiau paminėti ir nušviesti.
Seimas taip pat priėmė VLIKO pareiš
kimą, kuriame apžvelgta VLIKO susikū
rimo ir jo darbų vykdymo eiga, Lietuvos
laisvės bylos dabartinė būklė, atžymėti
naujos krypties ženklai rodantys didesnį,
ypač Vakarų Europos domėjimąsi Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj esančia padėtimi.
Seimas praėjo darnioje nuotaikoje, pla
čiai pasisakius Seimo dalyviams ir sve
čiams rūpimais klausimais.
Išsamesnis Seimo aprašymas ir Seimo
priimtos rezoliucijos bus netrukus paskelb
tos.
ELTA
(Daugiau apie seimą 3 p.)

LATVIJAI 65 m.
LATVIAI ATŠVENTĖ
Latvijos nepriklausomybės paskelbimo
65 metų sukakčiai paminėti Londone,
Chelsea miesto valdybos salėje, susirinko
apie 400 latvių ir įkviestų svečių. Gėlėmis
ir tautinėmis vėliavomis išpuoštoje salė
je tarp garbės svečių matėsi Lenkijos egzillinis Respublikos prezidentas E. Raczyns
ki ir užs. reikalų ministras T. <A. Lasko su
poniomis, Lietuvos Atstovas V. Baltokas
su ponia, Estijos pasiuntinybės reikalų
tvrekytojas p. Tarų; Rytų ir Vid. Euro
pos tautų atstovai — Gruzijos dr. Ramivili, Albanijos p. Zavalani, Estų draugijos
pirm. H. Heinastu, Jugoslavų p. Marketič, Lietuvių atstovas Liaison grupėje p.
Z. Juras, Londono bažnyčios rektorius kun.
dr. J. Sakevičius, Baltų Tarybos pirm
inž. A. Vilčinskas ir daug kitų.
Visus susirinkusius pasveikino Latvi
jos pasiuntinybės Londone atstovas inž.
Pauls Reinhards, paaiškindamas šios die
nos reikšmę latvių tautai bei nušviesdamas
dabartinę Baltijos valstybių padėtį. Latvių
tautinės tarybos pirm. A. Abakuks pas
veikino savo tautiečius, pasižymėjusius
praeitų metų bėgyje tautinėje bei kultūri
nėje veikloje, ir apdovanojo knygomis lat
vių jaunuolius, kurie padarė pažangą sa
vo kalbos bei kultūros pažinime. Londone
gyvenąs latvių kompozitorius H Pava
sari, kuliam neseniai sukako 80 metų
amžiaus, už nuopelnus muzikai gavo spe
cialų raštą ir 2000 dol. premiją.
Šia iškilminga proga į Londoną atvyko
Švedijos karališkosios operos solistė Ileana Petersone, kuri minėjime padainavo lat
vių kompozitorių, tame tarpe ir laureato
praeitų metų .bėgyje tau inėje bei kultqrijusi solistė, buvo apdovanota gėlėmis ir
ilgais aplodismentais.
Antroje koncerto ‘ dalyje dainavo Lon
dono latvių mišrus choras, vadovaujamas
jaunos latvės Lidijos Zcbens. Choras ža
vėtinai padainavo keturis latvių kompozi
torių kūrinius, tarp kurių vėl buvo lau
reato H. Pavasars sukurta daina „Pava
saris“.
D. B.

— Rangūne prasidėjo teismas dviejų
šiaurės korėjiečių, apkaltintų išsprogdini
mu bombos, užmušusios 21 žmogų, tarp
jų 4 P. Kerėjos ministerius, laike P. Korė
jos prezidento lankymosi Burmoje. Areš
tuojant, trys dienos po atentato, vienas iš
jų bandė nusižudyti išsprogdindamas
granatą, o kitas su granata užmušė tris
burmiečius kareivius.
— Švedų muitinės sulaikė laivu iš Pie
tų Afrikos atvežtą krovinį, kuriame buvo
rasta elektroniniai pietaisai. Amerikie
čiai teigia, kad sulaikyta aparatūra buvo
bandoma įšmuigeliuoti į Sovietų Sąjunga
ir, kad ji gali būti panaudota raketų vai
ravimui. Kol kas švedų muitinė negali
nustatyti kam ši siunta buvo adresuota.

— Liberija davė 48 valandas sovietų
ambasadoriui apleisti kraštą dėl „veiks
mų nesuderinamų su diplomatiniu statu
su“.
— Londone vykstančiuose pasaulio
šachmatų pusfinaliuose, jaunas sovietų
šachmatų meistras Gary Kasparov pra
laimėjo pirmąją partiją prieš sovietų pa
bėgėlį Koičnoi. Buvęs pasaulio čempijonas rusas Smysdov laimėjo pirmą partiją
orieš vengrą Zolton Rilbli.
— Du sovietų kosmonautai, kurių grį
žimas dėl kilti pasiruošusios raketos susprogimo buvo atidėtas dviem mėnesiam,
laimingai grįžo į žemę.
— 58 m. latvis J. Sakais, atsisakęs pri
klausyti darbininkų sąjungai, po 21 metų
tarnybos autobuso vairuotoju Anglijoje,
buvo atleistas iš darbo. Jis taip pat pra
laimėjo darbdaviui iškeltą bylą, kurioje
teigė, kad privalomas priklausymas dar
bininkų sąjungai suvaržo jo asmens lais
vę.
Panašią bylą, tik religiniu pagrindu,
iškėlė Hindu religijos išpažinėjas, dirbąs
Fordo fabrike.
— James Carter (ne buv. prezidentas)
Amerikoje, Nicholls mieste buvo patrauk
tas į teismę dėl pasiuntimo paštu nuodin
gos barškuolės gyvatės tūlam Joey Tan
ner.
Vietinio prokuroro nuomone „atrodo,
kad Mr. Carter nėra labai geras Mr. Tan
ner draugas“. Mr Tanner gyvatę užmušė
su kauptuku.
— Atviram laiške vakariečių taikos są
jūdžiams, Čekoslovakijos Charter 77 žmo
gaus teisių sąjūdis išreiškė paramą detan
te’ Ir nusiginklavimo deryboms, bet labai
atsargiai susilaikė nuo bet kokių komen
tarų dėl išdėstymo atominių raketų.
Paaiškinama, kad beveik 20 pasirašiu
siųjų Charter 77, buvo neseniai apklau
sinėjami policijos ir įspėti, kad jei jie
kritikuos sovietinių raketų išdėstymą
Čekoslovakijoje, jie bus teisiami bandy
mu sumažinti valstybės gynybinį pajėgu
mą.
— 50 metų pripažinimo ir užmezgimo
su Sovietų Sąjunga diplomatonių santy
kių proga, prez. Reagan'as savo laiške
Sovietų vadams pareiškė, kad abi šalys
turėtų bendrai dirbti sukūrimui sauges
nio ipasaulio. Jie taip pat pareiškė, kad
JAValstyblų aukčiausias tikslas yra su
kūrimas ir išlaikymas pasaulio taikos.
Sovietu aukščiausios tarybos prezidiu
mas savo laiške atsakė, kad filosofiniai
skirtumai tarp abiejų šalių, tam neturėtų
būti kliūtimi.

BANDYMAS PAGROBTI LĖKTUVĄ
Lapkričio 13 d., laike bandymo pagrėb
ti sovietinį lėktuvą, turėjusį skristi iš
Tbilisi į Batumi, ir nukreipti jį į Turkiją,
buvo nušauti 3 įgulos nariai ir 3 keleiviai.
Reuter i'š Maskvos praneša, kad 8 žmonių
vestuvinė grupė, kurioje buvo ir jauna
vedžiai, po vestuvių atvažiavo į aerodro
mą, kaip keleiviai įlipo į lėktuvą ir jam
pakilus bandė jį nukreipti į Turkiją. Bet
lakūnas kiek paskridus juos apgavo ir nu
sileido atgal į Tbilisi aerodromą, kur ir
įvyko susišaudymas.
Sakoma, kad kai kurie iš bandžiusiųjų
pabėgti buvo aukštų Gruzijos valdininkų
ir kultūrininkų vaikai. Vienas iš bėglių
nusišovė.

Vilnius. 1983 m. vasario 9 d. Paminklų
konservavimo Instituto partinė organizaci
ja pateikė instituto darbuotojams 32 klau
simų anketą ideologiniais klausimais.
Prie kiekvieno klausimo pasirinkimui bu
vo duoti keli atsakymai. Visi klausimai,
išskyrus pirmuosius 5-6 klausimus, kur
reikėjo nurodyti asmenį, amžių, tautybę,
partiškumą ir t.t., lietė santykius su reli
gija, pvz.: Kaįp 'įsivaizduoji Dievą? ' Ar
dažnai lankote bažnyčią maldos tikslu?
Ar švenčiate religines šventes? Kodėl?
Ar skaitote religinę literatūrą? Ar gali re
ligija išnykti? Ar religija padeda žmo
nėms išlaikyti dorovę? Nuo ko priklauso
talkos išsaugojimas žemėje? Koks Jūsų
gyvenimo tikslas ir t.t.
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EUROPOS LIETUVIS

Naujos kryptys sovietu politikoje
Prof. dr. A. Štromas

LIETUVIŠKŲJŲ—

STODUU SAVAITĖ
Andropovas paibrėžė, 'kad nerusiškų tau
tų „suvisasąjunginimas“ jokiu būdu ne
reiškia surusėjimo, sakydamas, kad tau
tiniai skirtumai išnyks dar labai negrei
tai, daug vėliau negu skirtumai tarp kla
sių. Jis taip pat nurodė, kad visos tauti
nės kultūros vienodai turi kaip ir pažan
gias, taip ir reakcingas tradicijas ir jose
visose, taip pat vienodai, pirmosios turi
būti skatinamos ibei puoselėjamo.?, o su
pastarosiomis reikia vesti nenumaldomą
kovą.

Kova su rusiškuoju nacionalizmu
Šiuo nurodymu Andropovas griežtai at
sisakė pripažinti rusų kultūrai bet kokį
specialų statusą ar pranašumą prieš kitas
tautines kultūras; maža to, jis šiuo nuro
dymu pareikalavo pradėti nenumaldomą
kovą su reakcinėmis tradicijomis pačio
je rusų kultūroje. Tokio reikalavimo par
tija nestatė nuo Stalino įsigalėjimo vald
žioje; kcva su reakcinėmis tautinių kultū
rų tradicijomis buvo vedama tik nerusiškų tautų tarpe, o rusų kultūra (atitinka
mai .preparuota) buvo vaizduojama kaip
pačios pažangos įsikūnijimas.
Šis reikalavimas neapsiribojo deklaraci
jomis. Partija 1983 m. pradėjo kovą su
rusiškuoju nacionalizmu visiškai ne juo
kais. .Tai, žinoma, stipriai nuteikė prieš
Andropovą „rusiškąją partiją“, ir aplamai
visus rusų nacionalistus. Tačiau antirusiš
koj! kampanija spaudoje tęsiasi, rusiškas
nacionalizmas atakuojamas, nekritinės,
klasių analizės nepagrįstos pažiūros i rusų
istoriją smerkiamos, o kai kurie tų pa
žiūrų reiškėjai net pradėti rimtai persekioti.Ir kol kas šitos antirusiškos politikos
Andropovui niekas netrukdo vykdyt, nes,
gal'būt, galvoja, kad ant jos jis greičiau
siai sau ir nusisuks sprandą, bet kuriuo
atveju, atrodo, kad ši politika laukiamų
rezultatų Andropovui neduos, nors neabe
jotinai, tautiniai kadrai respublikose bus
be galo patenkinti, kad jų galimybės pa
didinti savo įtaką į visasąjunginį procesą
žymiai išaugs. Tas pirmiausia duos jiems
didesnį veiklos lauką, vykdant savo sepa.ratistiniup nusistatymus, o tai reiškia,
kad tos politikos rezultatas 'bus kaip tik
atvirkščias tam, ką Andropovas planuoja.
Žydų klausimo sprendimo prasme ši po
litika g'ali atsiekti šiokių tokių pozityvių
rezultatų. Jei žydai nustos būti kaip iki
šiol diskriminuojami, jei jiems bus iš tik
rųjų duotos maždaug lygios su kitais teisės
užimti tarnybinius postus, eiti mokslus ir
pan., tai neliks esminio pagrindo specia
liai žydų emigracijai iš Sov. Sąjungos.

Neseniai sudaryti visoje Scv. Sąjungoje
žydų antisionistiniai komitetai yra šios
politikos sėkmės pirmoji išaiška.) Šia
prasme žydai, kaip tauta, neturinti teri
torijos (Birabidžano niekas šia prasme
įimtai nepriima), o tuo pačiu ir teritori
nio separatizmo tendencijos, gali būti bent
dalinai reintegruoti į sistemą, bet teritori
nės tautos, tame tarpe lietuvių tauta, var
gu. Jos greičiausiai tiktai dar labiau su
stiprins savo separatistines tendencijas,
bet jokios gilesnės jų integracijos į Sov.
Sąjungą Andropovas ta politika nepasieks.

Andropovo veiklos galimybės
Dėl visos eilės biologinių bei politinių
priežasčių Andropovo režimas Sovietų Są
jungoje bet kuriuo atveju yra tik pereina
mojo pobūdžio. Klausimas kyla tik apie
tai, ar jis aplamai sugebės bet kokį per
ėjimą paruošti ir, jei sugebės, tai kokio
pobūdžio tas perėjimas bus.

avantiūristą bei neatsargų žmogų ir grei
čiausiai toks likimas jo neištiks. Atrodo,
kad jis ne tik atsargus, bet ir labai klas
tingas žmogus, ką jis parodė Vengrijoj,
kai buvo ten ambasadorium 1956 metais,
— visus vengrų reikalavimus priėmė, už
migdė, taip sakant, jų budrumą, o paskui
staiga iš pasalų smogė tokį smūgį, nuo
kurio Vengrija dar neatsigavo iki šios
dienos.

Naujų kadrų pravedimas
Panašiai jis gali pasielgti ir su savo
dabartiniais oponentais politbiure ir CK.
Jeigu jam tuo ar kitu būdu pavyktų juos
galutinai nugalėti, tai alš manau, kad jis
panaudos savo įsigytą absoliučią valdžią
tam, kad išspręstų pirmoje eilėje naujų
aparato kadrų problemą. Pagal skirtą jam
fizinį toiką — nedaugiau 8-10 metų — jis
kažin ar besugebės įgyvendinti kokias
nors esmingesnes reformas. Juk ir jam,
ir visiems yra aišku, kad jokių reformų
nugalima bus įgyvendinti, kol seni kadrai
sėdės sero vietose. Ogi, juos pašalinti ir
pakeisti kitais reikės kokių 5-6 metų.
Taigi, pagrindinė pirmenybė Andropo
vui yra kadrų politika, aparato personalo
kalt?, tas naujasis stalininio 1937 metų
aparato valymo varijantas, apie kurį bu
vo kalbėta anksčiau. Yra net toks naujes
nis sovietinis anekdotas: Andropovas, svei
kindamas per radiją tarybinę liaudį su
1983 metais staiga taip apsiriko: „Sveiki
nu jus, brangūs draugai, su ateinančiais
naujais 1937 metais!“ Sovietiniai anekdo
tai papieštai gana tiksliai atspindi realy
bę...
Esmingesnių pačios sistemos reformų ne
leis Andropovui pravesti ne tik laikas, bet
ir jo pacilJventimas išsaugoti sovietinę
sistemą, už kurios politinių mitų 'bei for
mulių ribų jis tur Ibūt niekada negalės iš
eiti. Tačiau jei Andropovui pasisektų su
koncentruoti savo rankose absoliučią val
džią ir suspėti ją panaudoti bent tam, kad
būtų esmingai pakeistas personalinis apa
rato sąstatas, tai savaime reikštų laibai
stambią vizos sistemos reformą.
Taip pakeitęs aparato sąstatą, Andro
povas sukurtų naują, technokratinę so
vietinės sistemos vadovų koaliciją, kuriai
po Andropovo teiktų spręsti, kas turėtų
paveldėt jo pozeiją ir kokią politiką tas
paveldėtojas turėtų vykdyti, šis naujas
technokratine vadovų koalicija išimtinai
besiremiąs vadovas galėtų pradėti vykdy
ti tikrai radikalias reformas, nebesiskaitant su jokiais komunistinės ideologijos
diktatais.

Andropovas turi dvi veiklos galimybes.
Pirmoji — susitaikyti su esamąja padėti
mi ir nusileisti status quo partijai, atsi
sakant nuo bet kokios kaitų ar reformų.
Šiuo atveju jis taptų antruoju Brežnevu,
pripažintu status quo partijos vadu ir tik
riausiai ramiai numirtų sėdėdamas ir pre
zidento ir kompartijos CK generalinio
sekretoriaus krėsluose. Tačiau aš negalvo
ju, kad Andropovas norėtų ar galėtų pa
sirinkti tik šią veiklos galimybę. Jis atė
jo į valdžią kaip kaitos partijos statyti
nis ir tie, kurie jį į valdžią pastatė, lauks
iš jo ir atitinkamų jo padėčiai veiksmų.
Apvilti savo rėmėjų lūkesčius Andropovui
būtų sunku ir net pavojinga — jis nustotų
partijos aparate natūralios bazės ir ka
žin ar greitai galėtų įsigyti naują. Antra
vertus, Andropovas yra perdaug ambicin
gas ir išprusęs asmuo, kad pasitenkintų
„Brežnevo II-jo“ vaidmeniu.
Greičiausiai jis pasirinks antrąją savo
veiklos galimybę — visomis išgalėmis,
konfrontacijoje su dabartinio aparato vir
šūnėmis, stengtis stiprinti egzistuojančią
Sov. Sąjungoje valdinę sistemą kaitos bei
reformų būdais.
Jeigu Andropovas, eidamas šiuo keliu,
elgsis avantiūriškai ar bent nepakankamai
atsargiai, be reikiamų kompromisų, tai la
bai galimas dalykas, kad jam, kaip ir
ChruEčiovui, draugai bei kolegos nusuks
sprandą anksčiau negu jis pats fiziškai
numirs. O gal tiesiog padės jam numirti
ir užleisti areną kam nors kitam. Kažkaip
įtartinai greitai pradėjo irti Andropovo
sveikata po to, kai jis atsidūrė valdžios
Išvados
viršūnėje... Taip ir pasibaigtų tada „And
ropovo epocha“, net kaip reikiant ir ne
Šita problema tačiau jau išeina už mū
prasidėjusi.
sų temos ribų. Muims čia yra svarbu pa
Tačiau Andropovas nėra panašus į rodyt tiktai, kokios yra Andropovo veik

J. Rasa

KERMOŠIUS
(A pysakos Fragmentas)
(tęsinys)

Už pusvalandžio apie Pleškio vežimą ėmė suk
ti ratą pusbernio metų vaikinas. Sustojo per kokį
dešimtį žingsnių nuo Fleškio pad vados ir tyrinėda
mas akimis vežimą ir jame sėdinčius pats sau bam
bėjo:
—< Darbiniai ratai, arklys... ne, kumelė bėra...
kaktoj balta žvaigždė... vyras su ūsais, mano tėvo
amžiaus... dar ir piemenukas... Ne kas kitas, kaip
pats tikrasis... — vaikinas bailiai apsidairė ir bal
su prakalbėjo:
— Dėdė man sakė, kad pas tamstą dar gali
ma gauti butelį... — vėl apsidairė ir, nieko arti ne
matydamas, užbaigė: —... butelį stipriosios.
— Ar tavo dėdė Sanitaras?
— Ja, ja... — patvirtino vaikinas. — Jis ma
no dėdė.
Ir tas sumokėjo pluoštą popierinių ir, gavęs
ką norėjo, nuėjo savo keliais.
Po mišparų prie karabelninkų stalų kilo dide
lis sujudimas. Merginos ir moterys veržėsi prie
miestietiškai pasipuošusios pardavėjos, kilnojo ir
rinkosi skareles, derėjo karolius: vienai būtinai rei
kėjo šukų kitai sagų, trečia kilnojo mezginėlius visus
iš eilės ir negalėjo rasti, kurie jai patiktų.
— Man reikia tokių, kurie nei per platūs, nei
per siauri, — paaiškino prisitaikiusi prie pardavė
jos vidutinio amžiaus mamūnė, tempdama už ran
kos paauglę mergaitę, kuri niekaip nebeatlaikė spūs
ties ir vis pasijusdavo nustumta toli į užpakalį.
— Turbūt nori savo panaitei? —mandagiai pa
siteiravo pardavėja ir ėmė knistis po mezginėlių dė
žę.
— Taip, tamstele, Mikalinai, — atsakė mamū
nė o panaitę subarė:
— Ko traukies kaip vėžys į užpakalį, rinkis
pati, juk pati užsimanei, tai žinai, ko nori.
Pagaliau mezginėliai buvo surasti, nei perplatūs, nei persiauri, kaip tik tinkami Mikalinai. Taip
nusprendė mama, nes mergaitė nė kiek neparodė
susižavėjimo pirkiniu, stovėjo abejinga ir tik link
telėjo galva.
Užmokėjo keturias markes ir dvi moteriškos,

los galimybės. Jos gi, mano nuomone, yra
sekančios: (1) arba nusisukti sprandą ir
netekti valdžios, (2) arba prisitaikyti prie
dabartinio partokratinio aparato ir tapti
nauju Brežnevu, (3) arba, vis dėlto, nu
galėti aparato inerciją, tada kažką su
tvarkyti bent kadrų politikos srityje ir su
daryti naujos technokratinės vadovų koa
liciją, kuri jau po Andropovo greičiausiai
pravestų gana radikalias sistemos refor
mas, nesiskaitydama su jų ideologiniu tu
riniu.
Kaip ten bebus, ar valdžioje nugalės
stagnacijos ar kaitos jėgos, ir viena ir ki
ta reikš tik tolimesnę sovietinės sistemos
destabilizaciją. Reformos yra pavojingos
tai sistemai. Tai labai gerai žino status
quo partija, bet stagnacija jai yra taip
p_t pavojinga. Tai neblogiau žino kaitos
partija. Ir vienos ir kitos partijos linija
tokiu .būdu veda galų gale į sovietinės sis
temos galą. Jokių gerų ar net viltį sovie
tinei sistemai teikiančių sprendimų ar
prognozių čia nėra ir būti negali. Todėl
žiūrint į Sovietų Sąjungos padėtį iš es
mės mums neturėtų būti didelio skirtu
mo, kekių keliu sovietinė sistema nudar
dės į prarają — ar tai stagnacijos, ar pa
sikeitimų weliu.

Tačiau taip abstrakčiai samprotauti bū
tų neteisinga. Kiekviena tauta gyvena ne
tik rytdiena, bet ir egzistuoja šiandien.
Kiek šioji Išiandiena tęsis, niekais tiksliai
nežino ir todėl žmonėms, sudarantiems
tautą, labiau rūpi jų šiandieninės egzis
tencijos klausimai, negu tai, kas bus po
to, kai dabartinė sistema žlugs. Jiems rūpi
kur įdomiau bei geriau dirbti, kaip page
rinti savo pragyvenimo sąlygas, kaip ir
kur įsigyti reikalingų prekių, kur leisti į
mokslą vaikus ar mokytis patiems, kaip
sukulti ir išlaikyti šeimą, kokiais būdais
saugoti sveikatą, gydytis, ilsėtis, links
mintis, atostogauti ir t.t.
Iš šio taško žiūrint, kaitos partijos per
galė, siūlanti žmonėms įdomesnį, geresnį,
daugiau vilčių teikiantį 'gyvenimą čia ir
tuoj pat, būtų tautai daug parankesnis
vykstančiais politinės kovos rezultatas.
Bent tąja daline prasime kaitos partijos
pergalę galima būtų laikyti ir tam tikra
mūsų bendro reikalo pergale
Status quo partija neveltui bijo ką nors
pradėti keisti sovietinėje sistemoje. Jos
atstovai, su jais ir dauguma mqsų žmonių
Lietuvoje bei visoje Sovietų Sąjungoje
tvirtai žino, kad užtenka iš tos sistemos
audinio išnerti nors vieną siūlą, kad tuoj
pat pradėtų nesustabdomai irti ir visas
jos audinys.
Taigi, kaitos partijos pergalė siūlo mums
ne tik įdomesnę ir geresnę egzistenciją
šiandien, bet, kas gal net žymiai svarbiau,
daug stipresnį rytdienos pojūtį, o su juo
optimizmą ir žvalią nuotaiką, su kuriais,
kaip žinoma, įmanoma 'būti laimingais net
ir sunkiausiose gyvenimo sąlygose.

(Pabaiga)

patenkintos atlėkusios reikalą, užleido vietą kitoms
Žmonės susitikę pažįstamą ir norėdami su juo
nekantraujančioms pirkėjoms.
pasikalbėti, traukdavo jį už rankovės į šventoriaus
— Kokia motina, tokia ir duktė, — palydėjo pakraštį, kur ubagų giesmės jų nebepasiekdavo, o
nueinančias pastabios kūmutės žodžiai.
katarinkos melodija kad ir ateidavo, bet jau gero
Niekas į tai nekreipė dėmesio, kiekviena no kai pritildyta.
rėjo greičiau apsipirkti, susirasti, ko norėjo ir
O turgavietėje buvo ramiausia. Nesigirdėjo nei
sprukti savo keliais.
giesmių, nei muzikos ir vaizdas kaimiečio akiai bu
Prie valgomų produktų stalo vyko labai gyva vo toks įprastas ir patrauklus. Dauguma buvo at
prekyba. Visi staiga pajuto alkį, o į namus nė vie važiavę darbiniais ratais, tokiai progai kiek pačiutnas dar nenorėjo skubintis. Diena tokia puiki ir nytais, nes kiekvienas vežimas turėjo bent jau pa
žmonių tokia galybė — smagu buvo ir jauniems ir prasto šieniko sėdynę, ir tai jau apdengtą gūnele
seniems paslankioti susitikti pažįstamus, pasikalbėti, Turtingesnieji būtinai į tokį kermošių atvažiuoda
pasižmonėti.
vo brikele, kur ir sėdynė buvo patogesnė, ir tokioj
Tas pasižmonėjimas prasidėjo šventoriuje, kai sėdynėj sėdėdamas žmogus galėjai galvą pakelti
maldininkų būriai pasipylė iš bažnyčios; visi sukai aukščiau ir pasijusti daugiau vertas, nelyginant visi
tę ir kažkaip nuvargę buvo, nes bažnyčioje negi turtingieji iš dvarų . Bet tokių brikelių nedaug čia
žmogus kaip reikiant išsitiesi ir kaulus pailsinsi, matėsi. Visi jie nuvažiavo pas kleboną, ar pas gimi
juk vietomis buvo suspausti kaip silkės bačkoje. Jei naitį, kas kokį miestelyje beturėjo.
kuriam nutirpo koja nepatogiai bestovint, tai ji ir
Ant vienų tokių darbinių ratų sėdėjo vyras ir
neatsitaisė, kol viskas pasibaigė ir žmogus gavo išsi žmona, pasidėję didelę rinkę rūkytos dešros ir py
mušti laukan.
rago, buvo ką tik pradėję krimsnoti. Arklys buvo iš
Dvi eilės ubagų užėmė savo vietą, palei taką. kinkytas ir iki šiol ėdęs šieną, padėtą į ratų pirmgaJie tiesė rankas į praeinančius, giedojo išgverusiais lį, dabar turėjo užmautą ant nosies žiupčių ir gar
balsais, garsiai meldėsi, minėjo mirusių dūšių var džiavosi avižomis. Jo šeimininkai gardžiavosi deš
dus, už kurias turėjo melstis, nes buvo gavę užmo ra su pyragu; buvo valgę ankstyvus pusryčius, jau
kestį. Jų giesmės buvo senoviškos, tekias galėjai tėsi gerokai praalkę.
rasti tik savo gyvenimą besibaigiančiose kantiškose,
■— Tokią dešrą gali ir neišalkęs kimšti. — kal
pageltusiais lapais, užmestose kur nors palėpėje. Bet bėjo vyras, atsipjaudamas lenktiniu peiliu didelius
jie giedojo ne iš knygų, mat, ubagai turėjo gerą at gabalus ir dėdamas sau į burną. — Žiūrėk, kokie
mintį ir drožė iš atminties.
i gražūs raudoni raumenukai, pamargin ti riebumais.
Niekas nesekė apie ką jie gieda ir kaip jie pos
— Kažin, kodėl namie daryta dešra neišeina
mus dėlioja, tai pasitaikydavo, kad ne vienas nu tokia graži? — atsiliepė žrnona. Ji turėjo apgniauklysdavo nuo tikrojo giesmės turinio ir imdavo im žusi saujoje dešrigalį ir po kiekvieno atsikandimo
provizuoti. Apie dūšias prišnekėdavo tokių širdį ve tyrinėjo likutį, lyg norėdama išgauti dešros gamin
riančių žodžių ir graudinimų, jog kiekvienas neapsi tojo paslaptį.
— Mieste mėsininkai žino kaip padaryti ir ko
kęsdamas bėrė skatikus į ištiestą saują, kad tik pa
gelbėtų nelaimingosioms čyščiuje. Apie pragarą ir pridėti. O kad gražiai atrodo, geriau perka, — vy
šėtoną vėl nepagailėdavo tokių baisybių nupasakoti, ras gėrėjosi pirktine dešra ir nepaliaudamas plovė
kad žmogui, ilgiau pasiklausius, plaukai ant galvos si gabalą po gabalo.
— Man tai patinka ir naminė, tegu ir ne tokia
atsistodavo. Bet niekas čia jų nesiklausė ir nesigili
no apie ką jie gieda, paduodavo kiek kuris negailėjo akį traukianti, — asakė žmona.
Ji nustojo rūpinusi dešra, nes galvojo apie ką
ir skubinosi nutolti nuo tų įgrisusių balsų.
Pusamžis vyras, viena koja ir užrišta akimi, kitą ir tuoj pradėjo:
■— Gražių skarelių mačiau, antai, pas karabelstovėjo prie vartų ir suko katarinką. Jis grojo tas
pačias melodijas gal visą valandą, nes ir jis uorėje nirką. Bet atrodo, kad neišpuls šį kartą nusipirkti,
surinkti keletą skatikų, žmonės davė jam noriai noriu medaus puodynaitę paimti. Užėjau pas ūki
nes aiškiai matė, jog žmogus be kojos. Kaip ten ninką turgaus kampe, ten, kur dabar žmonės susi
buvo su jo akimi, ne visi vienodai galvojo, nes ak’ spietę.
(Bus daugiau)
užsirišti galėjo kiekvienas ir nuduoti, kad nemato.

SPAUDOJE
Pasaulio lietuvis Nr. 11. 1983m. lapkritis.
PLB Valdybos leidinys. Straipsniai apie
Balį Gajauską ir kun. Tamkevičių, susiti
kimą su prez. Reagan'u, rusifikaciją Tary
bų Sąjungoje, lietuvius PEN suvažiavime
Caracas mieste, Brazdžionį 'D. Britanijoje
ir Kanados lietuvių dienas. Paminėta 30ji Europos lietuviškųjų studijų savaitė.
Keletas žinučių iš Australijos, kuriose
Taškūnas pavirto į Tiškūną, Melbourne į
Melborune, o Woolongong į Woolungong.
Įdomūs straipsneliai apie JAV Lietuvių
bendruomenės krašto valdybos problemas.
Jos pirmininkas padarė sekantį pareiški
mą:
„JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto
valdybos pirmininkas dr. A. Butkus LB
tarybos sesijoje Klevelande buvo pa
klaustas apie JAV teisme esančią bylą su
Reorganizuota Lietuvių
Bendruomene.
Jis pareiškė, kad neoficialūs pasitarimai
per trečiuosius asmenis jokių pozityvių
rezultatų nedavė. Todėsl nei pirmininkas,
nei kiti Krašto valdybos nariai su Reor
ganizuotos
Bendruomenės pareigūnais,
nei su trečiasiais asmenimis jokių pasita
rimų neturės, kol Reorganizuota Lietuvių
Bendruomenė JAV valdžios 'įstaigose ne>atšauks pasisavinto JAV Lietuvių Ben
druomenės vardo“.

Viena bėda nė bėda, sako sena lietuviš
ka patarlė. Tęsia „Pasaulio lietuvis“:
Sudėtingesnė padėtis pasirodė esanti
Socialinių reikalų taryboje, kurios veikla
rišasi su Lietuvių centro komitetu ir su
Lietuvių namų statyba. Iš pirmininko
pranešimo sužinojome, kad jo vadovauja
ma Krašto valdyba „praturtėjo nauja by
la“, kurią iškėlė statybininkas Alšėnas.
Apie šių namų statybą ir apie dėl tos star
tybos iškeltą bylą diskusijos ilgokai už
sitęsė. Svečio teisėmis sesijoje dalyvavo
ir pats Alšėnas, kuriam buvo suteikta
speciali privilegija visą šį klausimą pa
pasakoti iš savo pusės.
Daug žinių iš lietuvių gyvenimo visame
pasaulyje. Turint galvoje žemą „Pasaulio
lietuvio“ kainą ir greitą pristatymą jį tu
rėtų skaityti visi lietuviai.

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 Lietuviu, na
muose. Kaina £10.00, prisiuntimas £1.00

LITUANISTINĖS KATEDROS
KLAUSIME
Nors Lieuvoje yra dirbamas svarbus
lituanistinių mokslų darbas, tačiau jį
dirbantys neturi laisvės studijų srityse. Jų
darbas turi vingiuoti tarp rusišlkai-fbolševikiškos diktatūros nusmeigtų gairių ir
rezultate išvados yra dažnai iškreiptos,
neatitinkančios tiesos ir be abejo lietuvių
nenaudai. Tilk prisiminkime Lietuvos is
torijos mokslą, kuris yra visiškai sudar
kytas, perrašytas, kad atitiktų nuolat be
sikeičiantiems vadinamo dialektinio ma
terializmo bei marksizmo konceptams ir
tiesą neatitinkančiam rusų tautos garbi
nimui. Lituanistinė katedra Iblūtų daisvajame pasaulyje akredituota mokslo įstai
ga ir prisidėtų prie okupantų iškraipyto
lituanistinių mokslų vaizdo ištaisymo. Net
ir mes patys dažnai tampame tokių iškrai
įpymų auka. Štai aš žvelgiu į 1982 metais
Lietuvių Fondo lėšomis išleistą vadovėlį
pavadintą „Dabartinė lietuvių kalbos ra
šyba (Redaktorius Juozas Vaišnys, S.J.)
Nepriklausomoje Lietuvoje (iki 1939 m.)
tikriniai vardai buvo rašomi to krašto
originaline rašyba ir tilk tie tikriniai var
dai kurie yra praktiškai pasidarę lietuvių
kalbos žodžiai, galės būti lietuvinami bei
rašomi pagal fonetišką ištarimą, čia tu
riu mintyje vardus kaip Vokietija, Pran
cūzija, Paryžius, Čikaga ir panašiai. Gi šis
naujai mūsų išleistasis vadovėlis pataria
rašyti svetimus tikrinius vardus taip kaip
jie yra tč riami, tai yra fonetiškai. Tai yra
absurdas, praktikuojamas rusų, kurie ra
šo savo alfabetu ir yra priversti lotyniš
komis raidėmis rašomus tikrinius vardus
transliteruoti. Net ir rusų kalboje fone
tinė rašyba yra nesąmonė, nes kas gali
prancūzišką ar anglišką vardų ištarimą
pavaizduoti rusišku, lietuvišku ar kitu
alfabetu. Pagaliau kas gali atpažinti fone
tiškai parašytus vardus; veltui ieškotume
ant žemėlapio Veimuto (o gal Veimuzo),
Glosterio, Kvinzio. Pagaliau kaip atrody
tų mūsų pačių pavardės ir Lietuvos vie
tovardžiai parašyti anglų ar prancūzų
tarsena. Prisiminkime, kad mes skaudžiai
pergyvename savo tikrinių vardų iškrai
pymą.
Tokia rašvba yra nelogiška ir visai
nepriimtina nei tremtyje nei Lietuvoje.
Tikiuosi, kad lituanistai susibūrę apie
Lituanistinę katedrą galėtų žymiai objek
tyviau ir teisingiau tuos reikalus įvertin
ti.
Dirva
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LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO
Neseniai lankantis Londone teko matyti
sovietų avangardinio meno parodą. Ma
to manymu, pagal vakarų meno standar
tus, rodomas „avangardas“ ten buvo men
kas — maždaug mano amžiaus; atsieit,
maždaug šimtmetinis. Daug rodomų eks
ponatų. kad ir mažai bendro turinčių su
menu, istoriniai buvo vertingi ir įdomūs,
ypač lankytojams, mokantiems rusų kal
bą (nemokantiems jie buvo beverčiai, nes
vertimo į anglų kalbą nebuvo). Žiūro
vams buvo nesuprantama, kodėl kamba
riai, (viso, rodos, penki), kuriuose vyko
paroda, buvo tiek aptamsinti, kad daug
eksponatų buvo beveik neįžiūrimi. Taigi
ir čia, Londone, ne viskas buvo leidžiama
vakarams matyti, kas vyksta, ar turima
šiaurėje.
Tiek del sovietiško meninio, avangardo
parodos bendrai.
Mane ypatingai sudomino rusų revoliu
cijos laikų propagandinių plakatų skyrius:
„Lai gyvuoja revoliucija!“, „Laisvė liau
džiai!“, „Žemė tik tiems, kurie ją aria!“,
„Taika pasauliui!“... Stovėjau ir žiūrėjau,
kaip stabo ištiktas. Juk visa tai ir daug,
daug daugiau aš pats mačiau, pergyvenau
Rusijoje, būdamas gimnazistu. Tik anais
laikais šių plakatų popieris buvo baltas,
spalvos ryškios, o dabar.. popieris pagel
tęs, spalvos nublukę.
Apžiūrėjęs visą parodą, dar kartą grį
žau prie šių plakatų... ilgai stovėjau...
žiūrėjau...mąsčiau...pamiršau esąs Lon
done, maniau esu Smolenske... Su didele
sunkių minčių našta išėjau iš parodoj
rūmų į triukšmingo, turtingo Londono gat
vę.

Nuo matytų plakatų laiko praėjo be
veik septyniasdešimt metų. Ir kas gi at
sitiko?! Netik jų popieris pagelto ir spal
vos nubluko; žymiai blogiau, kad jų
turinys pasidarė neįskaitomas, o vietomis
visai išnyko, ners milijonai žmonių žuvo
ir vis dar tebežūsta tik jam ir tik jam—
plakatų turiniui — gyventi!
Žemė, kuri buvo pažadėta tiems, kurie
ją aria, buvo iš jų atimta, o milijonai ar
tojų mirė badu. Ir po 70-ies metų žemė
priklauso valstybei, o artojas yra be že
mės ir be duonos.
Laisvė liaudžiai išvirto 'į laisvę KGB,
o liaudžiai paliko baimė ir kalėjimas.
Taika pasauliui uždegė karus įvairiose
pasaulio dalyse ir pasėjo nesantaiką tau
tų tarpe.
Lai gyvuoja revoliucija su jos pažadais,
bet tebūnie prakeikta jos tikrovė.
Anot Molotovo, tokiu būdu Sovietai ku
ria pasaulio istoriją laimingam žmonijos
rytojui.
Bet žmonijos istorijoje nėra dar buvę

tokių laikų, kada tiek daug žmonių,
kaip šiandien, gyventų laisvėje ir prie
spaudoje tuo pačiu laiku. Atrodo, kad tai
ir yra esminis ir charakteringiausias XX
amžiaus istorijos bruožas. Tai yra ir pa
grindinė nesąmonė. Priespauda valdo
įvairūs autoritariniai režimai ir diktato
riai. XX-as amžius nepagailėjo prigaminti
diktatorių. Pakaks paminėti tik kelis: Le
nin, Hitler, Stalin, Idi Amin, Pol Pot, Gadaffi, Ajatula Chomeini, Mao Tse Tung.
Visi, vienas mažiau, kitas daugiau, stam
būs.
Antroji nesąmonė yra ta, kad visi iš
minėti diktatoriai, valdydami pavergtuo
sius, skelbėsi ir tebesiskelbia vieninteliais
kovotojais už žmogaus išlaisvinimą, tuo
tikslu masiniai žudydami dar laisvus esan
čius, ju nepaklususius žmones.
Trečioji nesąmonė, gal Ir baisiausia sa
vo paseKmėmis, yra atominė jėga, kurią
XX amžius pagamino ir pradžioje skyrė
žmogaus laisvės išsaugojimui. Dabar, be
veik 40-čiai metų praėjus ir atominei jė
gai tūkstanteriopai padidėjus, viskas at
rodo šitaip: ši XX amžiuje atrasta jėga,
ją pavartojus, lengvai pasitarnautų XXI
amžiaus visiškam s/raikinimui.
Ar atominė jėga laisvina ar pavergia,
ar padeda žmogui ar jį žudo, taip ir liks
neaišku iki . galutinai paaiškės.
Argi tad nuostabu, kad tokioje viena
kitą žudančių priešginybių klaikumoje,
mūsų gyvenamais laikais ne tik sunku ži
noti kodėl, už ką, ar prieš ką demonstruo
ja gatvėse klykiančios minios, bet kad ir
valstybių vyrai,
nesuprasdami įvykių
raidos, klysta vertindami jų svarbą ir
klaidžioja savo klaidinguose sprendimuo
se, kurių vieni jau nebeatitaisomi, kiti,
kad ir atitaisomi, bet labai aukšta kaina
žmonijai.
• ••
J. Amerikos Valstybių ir Sovietų Są
jungos pasitarimai nusiginklavimo reika
lu negali vykti kitaip, kaip jie dabar
vyksta. Kiekviena dalyvaujančių pusių
Kalba apie pasaulinę talką, bet abi pusės
tą „pasaulinę taiką“ supranta skirtingai
ir priešingai. Nuo Lenino laikų visi so
vietų vaitai žino, kad tik jie vieni supran
ta kas yra „pasaulinė taika“, kokia ji turi
būti ir kas reikalinga jai pasiekti. Reagan'o pastarieji siūlymai turimų atominių
ginklų skaičių bent išlyyginti, Kremliaus
vadams visai neįdomūs, nes lygybė yra
tuščiavidurė. Ji nieko neduda. O taiką
pasaulyje galima pasiekti tik tokia su
tartimi. kuri teikia sovietams pranašumą.

VLIKUI 40 METŲ
SUKAKTUVINIS VLIKO SEIMAS
DETROITE

Senoji karta pamenam, kad 1943 m. ru
duo Lietuvoj buvo rūškanas. Nors rudmarškiniai naciai tėbešūkavo „Sieg Heil!“,
tebegaudė jaunus žmones į visokias tar
nybas Vokietijoje, tebeorganizavo (nesėk
mingai SS legioną, tebespaudė iš ūkinin
kų vos bepakeliamas pyliavas, bet visi ži
nojom, jog po Stalingrado tragedijos Tre
čiojo Reicho likimas nuspręstas, kad ru
dajam žvėriui žūstant Lietuvai vėl gręsia
dar baisesnio raudonojo žvėries letena ir
nasrai. Reikėjo autoriteto, kuriuo tauta
tikėtų, kuris vadovautų, kai kritiškos die
nos ateis. Ta dingstimi 1943 m. lapkričio
25 d. Kaune buvo įsteigtas Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas — Vilkas.
Kad jam už metų, per Lietuvą ritantis
pražūtingam frontui, pasireikšti neteko,
kaltė krinta ant pralaimėtojų, ypač ant
Vakarų alijantų. Bet Vilkas, kaip lais
vos tautos mandato saugotojas nežuvo:
karui pasibaigus jis sėkmingai veikė Vo
kietijoje, o už kelerių metų savo būstinę
perkėlė už Atlanto, į New Yorką. Mano
rašinio apimtis neleidžia apie jo darbus
kalbėti. Be to Vliko darbai visiems lais
viesiems lietuviams gerai žinomi. Kas se
kate okupuotos Lietuvos spaudą, matote,
kad Vliką gerai pažįsta, jo reikšmę su
pranta ir Lietuvą valdantieji bonzos. Ant
raip, kam gi jie Vliką nuolat minėtų,
plūstų, niekintų?

samius pranešimus apie Vliko veiklą pa
darė tarybos pirm. Kazys Oželis, v-bos
pirm. dr. Kazys Bobelis, vicepirm. polit.
reikalams dr. Kostas Jurgėla, vicepirm.
tarporganizac. relkal. Vytautas Jokūbai
tis ir teisinė patarėja bei iždininkė dr
Elena Armanienė. Posėdžio metu buvo
perskaityta tik sveikinimo telegramas at
siuntusiųjų pavardės ir titulai, nes svei
kinimams perskaityti būsų reikėję viso
pusdienio. O sveikintojų tarpe buvo ne
tik laisvos Lietuvos diplomatai ir visuo
menės šulai, bet taip pat eilė JAV val
džios pareigūnų.
Popietiniame posėdyje pranešimus pa
darė Tautos Fondo (TF) v-bos pirm. JlAjVse Juozas Giedraitis ir TF atstovas Kana
doje Antanas Piravičius. Pirmasis išdėstė
TF vargus ir džiaugsmus, pateikdamas
daugybę statistikos skaičių, Skatindamas
nepamiršti TF sudarant testamentus, ir
paaiškindamas kaip sunaudojamos lėšos.
Antrasis iš Kanados lietuvių atvežė
60,000 dol. čekį ir paaiškino, kaip ten su
telkiami pinigai laisvinimo reikalams. A.
Firavičius seimo delegatų buvo ypač šil
tai sutiktas. Po pranešimų kalbėjo St. Lo
zoraitis, jn. ir įvyko simpoziumas tema:
„Lietuvos laisvinimo problemcs“. Jo mo
deratoriumi buvo dr. Domas Krivickas, o
koreferantais Liūtas Grinius, Algirdas Kasulaitis ir dr. Kazys Karvelis.

Tą patį (XI.12) vakarą Kultūros cent
ro salėje buvo koncertas-balius, kuriame
dalyvavo per pora šimtų žmonių. Prieš
koncertą kalbas pasakė dr. K. Bobelis ir
pirmosios Vliko v-bos Kaune narys, rašyt.
Balys Gaidžiūnas. Pastarasis vaizdžiai nu
pasakojo pirmuosius Vliko žingsnius ir
visą jo veiklos istoriją Vokietijoje bei
Amerikoj. Publika buvo supažindinta su

Minint Vliko 4-ties metų sukaktį, ju
biliejinis seimas įįvyko Detroito lietuvių
Dievo Apvaizdos parapijos centre lapkri
čio 12-13 dienomis. Kadangi Detroitas
greitkeliais bei lėktuvais lengvai pasie
kiamas beveik visų JAV ir Kanados tel
kinių lietuviams, iš 45 galimų delegatų
dayvavo 39, iš 15 Vliką sudarančių (gru
pių (polit. partijų, sąjūdžių, sambūrių) dabartinės Vliko v-bos nariais.
Koncerto meninę dalį atliko iškiliausia
atstovaudami 14. Visus tris posėdžius se
kė gražus būrys Detroito visuomeninin Detroito lietuvių solistė (sopranas) Danu
kų, taip, kad posėdžių salėje visą laiką tė Petronienė, tautinių š. grupė „Audinys“
buvo maždaug šimtinė žmonių. Tiesa, dėl ir duetu dainavo dvynės sesutės Kristina
savaime suprantamų priežasčių niekas ir Regina Butkųnaitės. Vakarienės metu
neatskrido iš Pietų Amerikos, Australijos, buvo keliamos vyno taurės už Vliko dar
Anglijos ar Vokietijos, kur Vilkas turi bų sėkmę ir laukiamą Lietuvos laisvę.
Lapkričio 13 (sekmad.) minėtos parapi
savo atstovybes. Bet vis dėlto atskrido iš
Romos Lietuvos atachee prie Vatikano jos Šventovėje įvyko pamaldos už miru
Stasys Lozoraitis, Jn., o iš Paryžiaus — sius ir gyvus Vliko darbuotojus. Mišias
tenykštė Eltos biuletenio prancūzų kalba aukojo parap. klebonas kun. Viktoras
Kriščiūnevičius ir buvęs Vliko v-bos na
leidėja Birutė Venckuvienė.
Rytiniame lapkričio 12 d. posėdyje iš rys, pensininkas kun. Adolfas Stašys iš

Tai yra Kremliaus nepažeidžiamas įstaty
mas. šio įstatymo ir du Reagan'ai nesulau
žys.
Atominio ginklavimosi reikalu su va
karais surinka tik sovietų mokslininkai.
Nelabai seniai sovietų mokslininkai buvo
užklausti, ar jie sutinka su išvadomis
Amerikos mokslinių tyrinėjimų, klausimu,
kas atsitiktų, jei karui kilus, ir Amerika
ir Sovietų Sąjunga panaudotų tik pusę ar
mažiau savo turimų atominių ginklų?
Amerikiečių mokslinių tyrinėjimų išvados
buvo šios:
Tokio karo pasekmėje kils milžiniškas
dulkių ir dūmų debesys, sveriantis
1.2
milijardų tonų. Šis debesys dideliu grei
čiu pirmiausia uždengs visą šiaurinį že
mės pusrutulį, po to greitai plėsis į pietinį
pusrutulį. Jis užtemdys 90 ar daugiau
procentų saulės šviesos. Temperatūra že
mėje nukris iki — 13 F ir tokia laikysis
tris mėnesius. Nesudarys skirtumo, ar tai
vyks žiemą ar vasarą. Visa augmenija iš
nyks, žmonės, kurie išliks, sušals, arba
mirs badu. Pietiniame pusrutulyje liku
siems žmonėms bus irgi sunku išgyventi,
kad ir debesiui pasisklaidžius.
Ozono
sluoksnis, kuris saugoja žemės gyvūniją
nuo saulės ultravioletinių spindulių, bus
atominių bombų sudegintas. Saulė, šian
dien esanti gyvybės šaltinis, taps mirties
šaltiniu.
Sovietų Sąjungos mokslininkai sutiko,
kad ir jų tyrinėjimai privedė prie maž
daug tų pačiu išvadų.
Deja, prie tokių išvadų nepriėjo nei
Kremliaus (politikai, nei įgaliotiniai ato
minio ginklavimo apribojimo derybose
Ženevoje. Jie siekia tik atominių ginklų
persvaros, nesidrovėdami, reikalui esant,
net jų skaičiaus padidinimo.
Tuo tarpu, mokslininkų žodžiai visiems
labai suprantami, išvados labai aiškios
grėsmė žmogui ir viskam kas gyva, yra
baisi. Reagan'o pirmykštis pasiūlymas
„Zero option“ (abipusis visiškas atominių
ginklų sunaikinimas) atrodo būtų vienitelis kelias šiai pasibaisėtinai grėsmei iš
vengti.
Jeigu Kremliaus vadovai to nesupran
ta, arija, veikiau, nenori suprasti, ar ne
būtų prasminga, kol atominis karas dar
neprasidėjo, Kremliaus vadams, vietoje
derybų, suruošti Niurnbergo teismą?
Ar nebūtų žemei ir ^žmonijai geriau
pasitarnauta, jeigu vakaru tūkstantinių
minių vadovai, kurie taip uoliai demons
truoja už vienpusį vakarų atominį nusi
ginklavimą, paliekant visus atominius
ginklus Sovietų Sąjungai, su dar didesniu
uolumu pradėtų organizuoti Niurnbergo
teismus visame vakarų pasaulyje, teisiant
tuos, kurie priešinasi visuotiniam pasaulio
atominiam nusiginklavimui?
Dabartiniai demonstrantai veikia kaip
tik vakarų pasaulio suskaldymui, visuo
tinio pasaulinio karo galimybės pagrei
tinimui ir saulės amžinam užtemimui.
Iki pasimatymo čia, ar Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas

Floridos. Pamaldų metu giedojo solistas
Edvardas Skiotys ir visi maldininkai, ku
rie į šventovę vos tilpo. Ši Detroito lie
tuvių parapija yra pati gajausia iš trijų
ir Vliko atstovams padarė nepaprastai ge
rą įspūdi.
Popietiniame posėdyje (trečiajame ir
paskutiniame) buvo priimtos rezoliucijos.
Uždaromojoj kalboje dr. K. Bobelis džiau
gėsi, kad seime abi dienas dalyvavo JAV
LB kr. v-ibos pirm. dr. Antanas Butkus ir
Amerikos Lietuvių Terybos (lAlto) pirm,
dr. Kazys Šidlauskas. Vylėsi, kad netru
kus būsianti pasiekta veiksnių vienybė ir
kad bendrai dirbdami galėsime Lietuvos
laisvės bylai dar daugiau padėti.
Dr. K. Bobelio pareiškimas apie vieny
bę prašosi komentarų. Viso laisvojo pa
saulio lietuviai gerai žino apie JAV lietu
viškų veiksnių rietenas dėl veiklos sferų.
Jos tęsiasi ištisus dešimtmečius. Visuome
nė į veiksnių nesantaiką reaguoja atšali
mu, nedosnumu. Veiksnių vadovų akys
vis labiau ima atsiverti ir matyti realybę.
II PiLD metu Čikagoje tarp dr. K. Bobe
lio ir PLB v-bos pirm. Vytauto Kamanto
buvo pasiektas susitarimas gerinti santy
kius. Atrodo, kad dr. K. Bobelis to susi
tarimo ne tik neužmiršo, bet tarp Vliko
ir P'LB jau konkrečiai stengiasi titą sta
tyti. Tai aiškiai jutome čia aprašyto sei
mo metu, nes pakartotinai ir viešai tarp
dr. K. Bobelio ir dr. A. Butkaus buvo ap
sikeičiamą komplimentais, o kuriam karštesniam antibendrucmenininkui seime ban
dant išsišokti, jis tuojau būdavo sutram
domas. Šio reportažo autoriui pirmą kar
tą po daugelio metų teko išsėdėti dvi die
nas posėdžiuose, kuriuose dalyvavo ir ke
letas karštagalvių, bet kuriuose neįvyko
nė vieno karštesnio tarpveiksminio inci
dento. Tokia atmosfera teikia viltį, kad
JAV lietuvių veiksnių vienybė yra įmano
ma, ir, Dieve duok, gal jos netrukus su
lauksime. ..
Beje, techniškus seimo rengimo darbus
atliko Rytų Lietuvos Rezistencinio sąjū
džio valdyba, o didžiausią nalštą nešė jos
pirmininkas Albertas Misiūnas.
1983.XL16
Alfonsas Nakas

JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA
NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI.

APIE GIEDOJIMĄ
Priežodis „meškos patarnavimas“ pri
mena geras pastangas su neigiamom pasė
kom. Ir gero žmogaus uolumas kartais
pavirsta „meškos patarnavimu“. Pažvel
kime į lietuvišką giedojimą Vokietijoje.
Beveik visur uoliai laikomasi tradicijos.
Bet... šitas uolumas jau yra pavirtęs
„meškos patarnavimu“ mūsų lietuviškai
visuomenei.
Uoliai laikytis „tradicijos“ giedojimo
srityje, nesimokant ir nevartojant dau
giau giesmių, bet visuomet pasikakinant
tik keturiomis ar penkiomis ir vis tomis
pačiomis, tikrai pasitarnaujama tinginys
tei, atžau.gai: a) sutrukdoma daryti kul
tūrinę pažangą; neuigdomas žmonių suge
bėjimas geriau, gražiau, tinkamiau gie
doti; b) uždaromas kelias eiti arčiau prie
liturginės dvasios bei jos reikalavimų,
pav. pasirinkti ir giedoti Mišiose jų mo
mentui tinkamas giesmes. Liturgija iš
reiškiamos aukštos, kilnios, šventos pa
reigos Dievo garbei ir žmonių dvasinei
naudai. Pasikakinant keturiomis ar pen
kiomis giesmėmis, jos
sušabloninamos,
pažeminamos, Dievo garbė .apiplėšiama“.
Pamaldų dalyviai laikomi lyg nemokšo
mis, kurie nieko daugiau, nieko naujesnio
neverti...
Prieš pora metų išleistas „Liturginis
giesmynas“. Jo nevartojantys yra privers
ti laikytis „tradicijos“. Giedoti įprasta,
reikia ir giesmių tėkštų, žinomiausių.
Tam tikslui giesmyno „priešai“ atsi
spausdina lapelius; galbūt jie tai daro su
mintimi sau ir pamaldų dalyviams pa
lengvinti, — kad nereiktų giesmių ieško
ti, giesmyną vartyti... Bet tai apgaulin
gas, tai tik momentui palengvinimas. Iš
tikrųjų toks metodas yra „meškos patar
navimas“, nes jis pripratina negalvoti,
apsileisti, pamaldoms niekad nesiruošti.
Kaip celebrantą, pamaldų vadovą, taip ir
žmones jis pripratina naudotis „keptais
karveliais, kurie tiesiog į burną skren
da“; pripratina nedėti pastangų suakty
vėti ir ką nors daugiau, ką nors tinka
mesnio giedoti Dievo garbei ir žmonių
džiaugsmui.
Be to, nuolat vartojami tie patys lape
liai su tom pačiom giesmėm kelia įspūdį,
kad lietuviai laibai atsilikę, — neįstengia
nė iš tolo pasekti vokiečius, italus, pran
cūzus..., nes neturi giesmyno, išleisto su
daugiau giesmių, tinkamų liturginėms
pamaldoms.
Giesmynas su atrinktom giesmėm ir
tinkamom liturginėm
pamaldom yra
1981 metų vasarą išleistas, išspausdintas
Saleziečių spaustuvėje, Romoje. Jo laida
pakartota (vėl 1000 egzempliorių) pasiro
dė šių metų vasarą. Dabar ir kaina žymiai
žemesnė — 8 DM už vieną; žemesnė negu
pirmos laidos, nes pirmosios laidos iš
spausdinimas atsiėjo brangiau. Apskritai,
giesmės su gaidomis kainuoja žymiai dau
giau negu be gaidų.
Bet ar tie, kurie laikosi „tradicijos“ ir
pasitenkina keturiomis ar penkiomis
įprastinėmis giemėmis, parodė susidomė
jimą išleistu „(Liturginiu giesmynu“? At
rodo, kad mažai. Taip atrodo iki šiolei.
Čia pora faktelių.
Hamburgo bei šiaurinės Vokietijos lie
tuvių uolusis sielovadininkas savo reda
guojamame“ lapelyje“ kartais atsipaudina
po keletą giesmų, jas imdamas iš Litur
ginio giesmyno. Ar tas giesmes gieda per
pamaldas?
Taip pat ir Vasario 16 gimnazijoje, ku
rioje pamaldos laikomos ne vien tik mo
kiniams, kurių dalis mokslo metų pradžio
je nemoka lietuviškai, nesinaudojama Iš
leistu giesmynu, o duodama atskiras la
pas su Mišių tekstais. Miuncheno lietu
viai iki šiolei taipgi nepratinti prie naujo
giesmyno vartojimu.
Kunigas A. Saulaitis, S.J. — ir ne tik
jis vienas — šitokią giedojimo padėtį lai
ko apgailėtina, o giesmių kopijavimą ir
spausoinimą ant lapelių — neleistinu dar
bu. — Taigi lietuviško bei liturginio gie
dojimo akcija: giedojimo sugyvinimas, at
naujinimas ir plėtimas šaukiasi dangaus
ir žemės pagalbos.
K. (Senkus

LIETUVOJE
GAVO PREMIJĄ
Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, inžinierė konstiuktorė Janina Marozienė ir inžinierius statybininkas Algir
das Vapšys gavo Sovietų Sąjungos vals
tybinę literatūros, meno ir architektūros
premiją už Lietuvos valstybinio akademi
nio dramos teatro Vilniuje architektūrą.
Broliai Nasvyčiai, kurių tėvas Lietuvo
je buvo plačiai žinomos dr. Nasvytis, yra
gavę jau visą eilę premijų už architektūrą.

DALYVAVO MUZIKINĖJE
KONFERENCIJOJE
Spalio mėn.
Gdanske vykusioje V-je
Tarptautinėje konferencijoje „Fotepijono
muzika“, Sovietų Sąjungą atstovavo prof.
Vytautas Lansfoergis. Jo pranešimas buvo
tema „(B. Dvariono fortepijoninė kūryba
— stilizacija ir autentiškumas“.

NAUJAUSIAS VILNIAUS PRIEMIESTIS
Naujausias Vilniaus gyvenamasis prie
miestis Justiniškės jau yra statomas, še
šiuose jo mikrorajonuose gyvens 46,000
gyventojų. Justiniškių detalaus išplanavi
mo autoriai Mindaugas Adomaitis, Vytau
tas Balčiūnas ir Sigitas čereškevičius na
mus išrikiavo prie pėsčiųjų takų, o ma
gistralines gatves įgilino ir prie jų statys
triukšmą izoliuojančius namus-ekiranus.
Justiniškių pastatuose dominuos „lietuviš
kai santūri ir elegantiška pilka spalva“,
fasaduose naudojant dekoratyvinį žvyro
grūdelių tinką. Naujiena yra pirmojo
aukšto gyventojams
skiriami kiemeliai.
Rašo „L. ir M.“ Nr. 46: Tai namas-elksperimentas, pirmasis ne tik Vilniuje ar Lie
tuvoje, (bet ko gero ir šalyj. Tokie namai
su kiemeliais (galima vadinti sodeliais,
darželiais, kurie užima 1-2 arus) pirmų
jų aukštų gyventojams labai populiarūs
Anglijoje, ypač Japonijoje, kur itin bran
ginamas kiekvienas žemės lopinėlis“.
Bet yra ir problemų: „Gaila, kad vieto
je projektuotojų numatytų aukštos koky
bės statybinių detalių atsirado prastos iš
vaizdos gaminiai. Statybininkai, reikia pa
sakyti, gana abejingai pasižiūrėjo į šį eksperimetą... Susidaro įspūdis, lyg jie,
priėšginiaudiami architektams ir gyvento
jams, norėtų įrodyti, kad šis eksperimen
tas nevykęs“...

TĖVO PAVEIKSLAS
„Dabar mūsų miesto vaikai dažniausiai
mato tokį tėvo paveikslą: parėjo iš dar
bo, apsiavė šlepetes ir — ant sofos su
laikraščiu rankose; jeigu krepšinis ar fut
bolas — dar televizorių pažiūri“. (L ir M.
XI. 12)

„AUGA TARYBINIS ŽMOGUS
Apie nesėkmes auklėjant „tarybinį“
žmogų raišo poetas J. Mačiukevičius: „Vil
niaus inžinierinio statybos instituto studen
tai dalijosi mintimis apie politines pamo
kas, politinį aktyvumą. Labai nustebau,
kad nemaža jaunuolių šiuo atveju neates
tuojami, kad jų visuomeninė veikla toly
gi nuliui (nedalyvauja komjaunime, Red.).
O ir studijuoja jie vos girgždėdami iš Vie
no kurso į kitą, Biaip ne taip 'gesindami
skolas... Greitai jie išeis į savarankišką
gyvenimą, bus mūsų liaudies ūkio spe
cialistai. Ir imi neramiai mąstyti, kad ir
čia jie bus toki pat pasyvūs šiaip ne taip
atliekantys jiems pavestą darbą, šiaip ne
taip susitvarkantys (o kariais nesusitvar
kantys) su savo užduotimis“.
SIELIAI NEMUNE
Franco Kybarto sielininkų brigada Ši
lutės baldų kombinatui šįmet nuplukdė
12,000 ikietmetrių medienos.

100 M. ROKIŠKIO MUZIKOS
MOKYKLAI
1883 m. Prahos konservatorijos auklėti
nis čekas Rudolfas Lymanas Rokiškyje
įkūrė muzikos mokyklą. Joje mokėsi lie
tuvių kompozitoriai J. Gruodis, M. Pet
rauskas, J. Tallat-Kelpša ir kt. Šimto me
tų pažymėjimo koncerte, suruoštame mo
Paveisininkai (Lazdijų raj..). 1983 m. kyklos mokytojų ir mokiniu, dalyvavo
birželio 29 d. žmonės rinkosi į Paveisinin- kompozitorius K. Kaveckas ir mokyklos
kų bažnytėlę (1969 m. ji apgaulės būdu auklėtiniai dabar dirbą kitose muzikos
buvo valdiškų bedievių nusiaubta) švęs mokyklose.
ti šv. Petro ir Povilo atlaidų. Prie valdžios
KAS KAM...
uždarytos bažnyčios nuo ryto budėjo ra
Maskvoje jaunavedžiai stovi eilėje prie
jono valdžios pareigūnai ir milicija, ke
liuose — pasienio kareiviai ir autoinspek Lenino muzoliejaus „nusilenkti didžiajam
cija, neleisdami tikintiesiems patekti net revoliucijos vadui“. Vilniečiai jaunieji ne
į šventorių. Iš kelių buvo rankiojami ir rodo tokio revoliucinio užsidegimo. Vie
vežiojami po namus einantys į atlaidus toj nusilenkimo prie (Sniečkaus kapo, jie
žmonės. Kapčiamiesčio milicijos įgalio neša savo nuotakas per visus Vilniaus
tinis V. KAVALIUKAS ir Lazdijų saugu tiltus.
mo viršininkas A. GYLYS bei draugovi
ninkai įsakinėjo visiems kuo skubiausiai
skirstytis. Nedidelis (būrelis žmonių, pate AUKSINĖS MINTYS
kęs į šventorių, bandė melstis prie užra
kintų bažnyčios durų, bet pareigūnai truk
Darbo drausmės pažeidėjus iškabiname
dė maldą, todėl susirinkusieji pradėjo satyros lange, kad visas kolektyvas maty
skirstytis. Grįžtant 'į namus, buvo sulaiky tų.
ti ir nubausti 15 parų jaunuoliai: Alma
(Iš pasisakymo)
ŽIBuDAITĖ, Laima RAMANAUSKAITĖ,
Nebuvau darbe, nes mirė uošvė. Pasi
Angelina RAMANAUSKAITĖ ir Vytautas žadu, kad daugiau tai nepasikartos
JANAVIČIUS.
(.Iš pasiaiškinimo)
Tuodamasf su pagyvenusiu vyru pada
riau klaidą, todėl prašau mane nuo jo at
Namų statybos kombinatas privalo likvi skirti, kad galėčiau susituokti su jaunes
duoti neužbaitus defetus.
niu.
(Iš laiško redakcijai)
CIš pareiškimo teimui)
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00
si. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

G. Kaminskienė
£50.00
M. Malakūnaitė ir J. Gehlnauskas po
£2'5.00
V. Leonas, S. Terleckis ir K. Tamošiūnas
po £10.00
Ild. Meilus
£7.00
B. Gailiūnas ir S. Vitkus po
£5.00
K. Rimaitis
£4.50
Nuoširdžiai dėkoja TFA D. Britanijoje

PAMALDOS

Manchester — lapkričio 27 d., 12.30 vai.
Leigh — lapkričio 27 d., 4.30 vai., (šv. Juo
zapo bažn., Chapel St.
Nottingham lapkričio 27 d., 11.15 vai. Ži
dinyje.
Leicester lapkričio 27 ., 14 vai., Šv. šir
dyje.
Nottingham gruodžio 4 d., 11.15 vai. ži
dinyje.
GAUTAS PALIKIMAS
Kettering gruodžio 4 d., 14 vai., Šv. Edu
iBirmingham’e birželio 5 d. miręs Jonas arde.
Kavoliūnas savo testamentu „Europos lie Bradford — gruodžio 4 d., 12.30 vai.
tuviui“ paliko £100.00, (kurie buvo gauti Nottingham gruodžio 8 d., 19 vai.. Ži
lapkričio 23 d.
dinyje. Marijos Nekalto Prasidėjimo šven
tė.
AUKOJO SPAUDAI
Eccles — gruodžio 11 d., 12.15 vai.
Dr. V. A. Raižys £23.00 E. J. Liaukai Rochdale — gruodžio 18 d., 12.30 vai.
£20.00 P. Vičas 8.00 T. Curzon J. Kviete- Manchester — gruodžio 25 d., 12.30 vai
laitis po6.50 B. Kuzminskaitė P. Pupalalgis A. Širvaitis po 6.00 K. Jankus B. Kijauskas C. Liutikas po 4.00 Vytauto Di SUORGANIZUOTA LIETUVIŲ MOTERŲ
džiojo šaulių rinkt. 3.00 A. Trinskis 2.50
DRAUGIJA
F. Paulikas 2.00 K. Jurka, A. V. Leonai,
1983 m. Lapkričio 20 d. po ilgų svajonių
B. Zinkus po 1.00
ir atidėliojimų, pagaliau susirinko apy
J. Tamulaitls - £6.00, N. Žvirblis - £3.50 linkės lietuvės moterys ir nutarė pradėti
Visiems nuoširdžiai dėkojame
šiokią tokią veiklą. Nusprendėme įsteigti
liet, moterų draugiją ir parinkom vardą
MIRĖ JONAS MATAITIS
„ŠILUVOS MARIJOS Moterų Draugija.“
Lapkričio 17 d. Fordingbridge, Hamp Pasiryžom pakilti iš apsnūdimo ir pradėti
shire, sulaukęs 72 metų, mirė Jonas Ma dirbti kultūrinėje ir socialinėje srityje.
taitis. Paliko žmoną Mariją, sūnų Ronal- Kada bus „Krikštynos“ dar nenutarėm,
d‘ą, dukrą Anną ir žentą Niek.
bet jau norime suruošti pirmas (bendras
Kūčias mūsų mieste. Nuoširdžiai kviečia
DBLS CENTRINIS SKYRIUS
me visus vienišus, našlius, našles ir pen
DBLS Centrinio skyriaus ypatingai sininkus. Nesėdėkite vieniši, 'liūdni Šv.
svarbus susirinkimas įvyks Sekmadienį, Kūčių vakarą. Susirinksime G. Kamins
gruodžio 11 dieną, 3 vai. p.p.. Lietuvių kienės namuose (adresas visiems žino
Namuose, 2 Ladbroke Gardens, London mas) ir kartu kultūringai praleisime Kū
Wil 2FT.
čias. Po vakarienės bus trumpas vaidini
Pakvietimai dalyvauti bus išsiųsti as mėlis užbaigimui „Aušros Metų“, taipgi
meniškai visiems esantiems skyriaus na truputis poezijos ir dainelių.
riams.
Kadangi jokio „fondo“ dar neturime,
Norinčius tapti šio skyriaus nariais tai visi sudėsime po £2.50p. vakarienės iš
maloniai prašome atvykti į štį susirinkimą. laidoms padengti. Kas norėtų dalyvauti
DBLS Centrinio skyriaus valdyba ir
malonėkite duoti žinią per mūsų organi
DBLS CV
zatores, ponias Janiną ar Niną Narbutie
nės. Laukiame dar daugiau naujų narių.
Iki susitikimo Kūčių Vakare.
W-tono Liet. Moterų Draugija.

SODYBA

„Europos Lietuvyje“ Inr. 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 sv.
Kitomis dienomis pilnas išlaikymas (yra
13 sv. už dieną, už ’asmenį.
Tad paskubėkite užsisakyti pas Vyitą
Andnulšlkevičių šiuo adresu;
Headley Park Lithuanian Club
Picketts Hill,
Nr. Bordon, Hants,
GU35 8TE
Tel. (04203) 2810

Manchester
PADĖJO VAINIKĄ
Pakviestas Britų Lygos, lapkričio 13 d.
L.K.V.S-gos „Ramovės“
Manchester’io
skyrius su savo vėliava dalyvavo Eccles
priemiestyje įvykusioje kariuomenės, or
ganizacijų bei visuomenės eisenoje ir prie
žuvusių karių paminklo padėjo vainiką.
Eisenoje, kurioje „Ramovė“ dalyvauja
jau 25 metai, buvo 18 lietuvių, dvi mote
rys vilkėjo tautinius rūbus. Tad yra jau
ketvirtis (šimtmečio, kaip tokiu būdu lie
tuviai primena anglams savo buvimą
Anglijoje ir Lietuvos okupaciją. Tuo pa
čiu buvo pagerbti ir už Lietuvos laisvę
žuvę kariai.
Tą pačią dieną Eccles St. Mary’s baž
nyčioje kan. V Kamaitls atlaikė pamal
das, kuriose atsilankė visi dalyvavusieji
eisenoje.
A. P-kis
-
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Wolverhampton

NAUJA VOKIETIJOS LB TARYBA
Lapkričio 19 d. Romuvoje susirinkusi
VLB Tarybos rinkimų komisija, susidedan
ti iš pirm. Jono Vitkaus, sekr. Roberto
Šlaviko ir nario Antano Veršelio sen., vie
šai skaičiavo šiais metais VLB Tarybos
rinkimuose atiduotus balsus.
Iš turėjusių teisę balsuoti 697 narių bal
savo 440 (1980 m. — 481), iš jų galiojan
čių balsų buvo 430 (1980 m. — 479). Bal
sai pasiskirstė sekančiai:
Andrius Šmitas — 321, kun. A. Bernato
nis — 291, Vincas Bartusevičius — 291,
Alina Grinienė —- 260, Marija Dambriūnaitė-Šmitienė — 255, Jonas Valiūnas —
254, Kęstutis Ivinskis — 246, Živilė Vilčinskaitė-Grodibengienė — 238, Mečys Buivys (Landas) — 229, Justinas Lukošius —
228, Vingaudas Domijonaitis — 224, Jo
nas Norkeitis — 214, Juozas Sabas—208,
Vilius Lėnertas — 194, Arminas Lipšys —
189. Visi šie buvo išrinkti į Tarybą. Be to
dar kandidatavo ir balsų gavo Walter Vit
kus — 178, Eugenija Luclenė 166, Riman
tas Gurruliauskas — 165, Antanas Šiugždinis — 165, Vytautas Bernotas — 158 ir
Ričardas Tendzegolslkis — 114.
Trims metams korespondenciniu būdu iš
15 asmenų renkama Taryba, yra aukščiau
sias Vokietijos lietuvių bendruomenės
sprendžiamasis organas. Jis renka VLB
krašto valdybą bei kitus bendruomenės
organus. Tad nuo Tarybos pareis VLB
kryptis sekančiais trim metais.
21 kandidatavusio amžiaus vidurkis bu
vo 47.6 metu, o išrinktųjų 48.6 m. Visoms
apylinkėms turėtų rūpėti siūlyti kandida
tus į Tarybą. Tam užtenka 5 narių. Siū
lant apylinkės ribose gyvenančius kandi
datus, Taryboje galėtų būti atstovaujami
įvairių sričių interesai.
Ne visos apylinkės šį kartą rodė pakan
kamai aktyvumo. Visos garsios šiaurės
Vokietijos — Nordrhein-Westfalijos, Rheinland-Pfalzo, Niedersachseno ir Miuncheno
bei Štutgarto apylinkės nepasiūlė nė vie
no kandidato. Praleido ir Hamburgas pa
siūlyti ten gyvenantį vieną populiariausių
ligšiolinių Tarybos narių —kun. Vaclovą
Šarką. Išimtį padarė tik Romuvos apylin
kė. Net 11 pasiūlytų kandidatų yra jos na
riai. Tokia padėtis nebūtinai gali būti nau
dinga Vokietijos lietuvių bendruomenei.

MARIJAI GROSMANTIENEI 95 METAI
t

Luebecko gyventojai Marijai Grosmantienei-Kylaitei suėjo 95 metai. Ji gimė
1888 m. lapkričio 8 d. Tauragės apsk.,
Trumpininkų kaime. Jos vyras žuvo 1-me
Pas. kare. Po antro karo atsidūrusi Vokie
tijoje, pradžioje gyveno Luebeck-Artillerie DP stovykloje, vėliau privačiai, o da
bar senelių namuose. Kol sveikata leido,
bevelk 20 metų Marija prižiūrėjo lietu
vių tautinį paminklą, pastatytą Vorwerker kapinėse. Jos pastangomis paminklas
visados buvo apžiūrėtas, aikštelė išvaly
ta ir apsodinta gėlėmis, pirktomis i'š jos
pačios kuklių pajamų.
Garbingo amžiaus sulaukus, Lietuvių
bažnytinio komiteto atstovai, ją pasveiki

ABN

no įteikdami gėlių, piniginę dovaną ir
sveikinimo raštą. Jubilijatę taip pat svei
kino Scnleswig-Holstein min. pirm. dr.
Uwe Barschel ir Luebecko burmistras dr.
Robert Knueppel. Anksti rytą atvykusi
sveikintojų grupė jai sugiedojo giesmę
Iš jos pačios šimtmečio lietuviško gies
myno.
Jubilijatei linkime sveikatos ir Aukš
čiausiojo palaimos susilaukti šimto metų!
J. Pyragas

A A. GRINKEVICSŪTfĖ-CEKAUSKIENĖ

Lapkričio 1 d. Pinneberge mirė Valeri
ja Grinkevičlūtė-Funk.ienė-Čekjauskienė.
Palaidota Pinnebergo kapinėse. Laidotu
vių apeigas atliko kun. dek. V. Šarka, da
lyvaujant Pinnebergo ir Hamburgo lie
tuviams ir vokiečiams. Po laidotuvių V.
Miz.iliauskienė bažnyčios salėje surengė
atsisveikinimo kavutę su užkandžiais.
Valerija buvo gimusi 1899.XI.27 Sara
tove, Rusijoje. Šveicarijoje, Zuericho
universitete studijavo žurnalistiką. Ten
ji susipažino su inžinerijos stud. Funku
ir vėliau už jo ištekėjo. Atblokšta į Vokie
tiją, po karo apsigyveno Pinneberge, ar
ti Hamburgo. Čia ji įsijungė į lietuvišką
veiklą. Vėlesniais laikais ji daugiausia
bendradarbiavo su Hamburgo lietuviais
ir buvo viena iš steigėjų Hamburgo Mo
terų klubo. Ji taip pat buvo „Europos Lie
tuvio“ korespondente ir kurį laiką vedė
„Europos lietuvio“ moterų skyrių.
Pirmam vyrui mirus, ji ištekėjo už ats.
kap. , Čekausiko.
Pablogėjus
sveikatai
nuo lietuviškos veiklos atsitraukė ir pasi
davė savo vyro slaugymui Iki jo mirties.
Nukankinta vėžio, Valerija užmigo am
žinai ir atsigulė šalia savo vyrų Pinne
bergo kapinėse. Ilsėkis ramybėj, nors ir
svetimoje žemelėje!
t. I. Sragauskis
Luebeck

RADIJAS
LIETUVIŠKŲ RADIJO TRANSLIACIJŲ
LAIKAS
Trumpomis bangomis D. Britanijos laiku.
Kasdien:

Laikas

Vieta

3.00 vai.
3.15
4.30
5.00
16.00
17.00
18.00
20.00

Miunchenas
Vašingtonas
Vatikanas
Miunchenas
Miunchenas
Vašingtonas
Vatikanas
Miunchenas

Bangos
19-25-31-41
19-25
25-31-41
19-25-31
16-19-25
19-25
25-31-41
16-19-25

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.

Derby
TALENTINGA RŪTA
Kada daugelis mūsų vakarais negali
atsitraukti nuo televizorių, arlba skun
džiasi, kad gyvenimas yra nuobodus ir
pilkas, Derby gyvenanti Rūta Pcpikienė
yra tiek užsiėmusi, kad nežino į kurią
pusę suktis. Talento ji turi daugeliui
dalykų. Jos namų sienos yra išpuoštos jos
pačios tapytais ir Iš vario išmuštais pa
veikslais. Ant staliukų ir lentynėlių rasi
te dekoruotus kiaušinius, paverstus į
panuošalų dėžutės. Jums sunku bus atsi
spirti paimti į rankas miniatūilnį karutį,
padarytą iš į plonas juosteles sukarpy
tos pupelių skardinės. O kur dar krepšių
pynimas, porceliano dažymas, audimas ir
tautinių lėlių puošimas! Iš viso Rūta yra
ipiltyrusi 16-oje puolšmenlinių amatų ir
vis dar mokosi naujų! Ir ne vien mokosi:
šįmet ji pravedė kiaušinių dekoravimo ir
„papuošalų iš senų konservų dėžučių“
klases Derby anglų visuomenei. Su savo
išdirbiniais ji dalyvauja 'įvairiose anglų
ir lietuvių parodėlėse. Apie ją jau kelis
kartus rašė Derby laikraščiai, visados pa
žymėdami, kad ji yra lietuvė.
Rūta Popikienė dalyvauja Ir lietuviš
koje veikloje Ji yra Filatelistų draugijos
„Vilnius“ pirmininkė.
Lapkričio
19
d.
jos
išdirbiniai
buvo
parodyti
Bradford’o
„Vy
ties“ klube. Pakvietus, Rūta galėtų su
ruošti savo darbų ir pašto ženklų paro
dėles, kurios tikrai suįdomintų visus jas
matančius. Medžiagų tautiniams rūbams
audimas Rūtai taiip pat nesvetimas. Norin
tieji daugiau sužinoti apie Rūtos Poipikienės specialybes, ar įsigyti jos išdirbinių,
kreipkitės į ją šiuo adresu: 22 Bass St.,
Derby DE3 3BS.
Nežiūrint visos daugybės jos įgūdžių,
vieno dalyko Rūtos neprašykite: pagelbos virime! Bet gal čia galėtų pagelbėti
jos vyras Petras?

Gruodžio 17 d. 18.30 Newhampton Inn,
Riches Street restorane šaukiamas visuo
tinas DiBLS Wolverhampton skyriaus na
rių susirinkimas. Dienotvarkėje D(BLS Ta
KAS PARDUOS LIET.
rybos atstovų pranėšiimas, revizijos komi
ENCIKLOPEDIJĄ?
sijos pranešimas, einamųjų reikalų apta
Norėčiau įsigyti Lietuvių Enciklopedi
rimas ir valdybos rinkimai. Narius ir pri jos pilną komplektą, gerame stovyje.
jaučiančius kviečiame susirinkime daly
Pasiūlymus siųsti J.D., „Europos Lietu
vauti.
vio“ adresu.

m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

BELORUSSIAN, LITHUANIAN,
UKRAINIAN AND RUSSIAN
MONITORS
Monitoring Service
Caversham Park
To listen to news and other broadcasts and translate selectively
into accurate, idiomatic English.
RUSSIAN MONITORS (Ref. 3698/EL)
Good degree in Russian or equivalent standard (eg mother
tongue); at least nine months' residence in the USSR, post
graduate qualification or professional experience as linguist;
similar standard in at least one other language.

BELORUSSIAN, LITHUANIAN &
UKRAINIAN MONITORS (Ref. 3697/EL)
Good degree or equivalent standard (eg mother tongue) in
Belorussian, Lithuanian or Ukrainian and a similar standard in
a second language, preferably Russian.
Also essential, perfect hearing, wide interests and a sound
knowledge of Soviet and world affairs and ability to type.
Experience in journalism or specialist knowledge of a relevant
field (politics, economics, law etc) desirable. Shift and weekend
work involved.
Salary <£8,713 — <£10,817 plus an allowance of <£511 p.a.
Relocation expenses considered.
Write or telephone for further details and an application form
(quote relevant ref. and enclose s.a.e.) to Senior Personnel
Officer, BBC Monitoring Service, Caversham Park, Reading,
RG4 8TZ. Tel. Reading 472742.
Candidates should state clearly for which post(s) they are
applying.
We are an Equal Opportunities employer
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ABN SUKAKTIS
Lapkričio 19 d. buvo paminėta ABN
(lAintiibci’-ševikinio tautų bloko) 40 m. sukaktis.Po demonstracijos prie sovietų am
basades, Hammersmith Town Hali įvyko
iškilmingas mlnėjimas.kuriame dalyvavo
ir pasuke kalbas J. Wilkinson, M.P., kiuris
taip pat yra pirm. Europos laisvės tary
boj: (Eurcpean Freedom (League), Stephen
Terletzky, M.P., ABN. pirm. Y. Stetsko ir
„AEIN Co.-respondence“ redaktorė S. Stets
ko.
Taip pat dalyvavo J. Watts, M.P. ir kai
kurie ABN dalyvaujančių tautų atstovai,
kurie sukakties proga perdavė savo svei
kinimus. Lietuviams atstovavo K. Tamo
šiūnas.
Meninę dalį atliko Ukrainiečių jaunimo
draugijos choras, latvių tautinių šokių
grupė ir kazokų instirumentalistai-vokalistai. Nors į programą buvo įtraukta, bet
Londono
lietuvių tautinių šokių grupė
„Lietuva“ nedalyvavo.
S. Terletzky M.P. yra pirmasis rytų Eu
ropoje gimęs D. Britanijos parlamento
nerys. Jis stengiasi supažindinti kitus par
lamento narius su rytų Europos problemo
mis.

Skautiškuoju keliu
JUBILIEJINIŲ METŲ UŽBAIGA
Lietuvos skautų sąjungos 65 metų ju
biliejui atžymėti, Bradford’o „Vyties“ klu
bo patalpose lapkričio 5 d. įvyko Iškil
minga sueiga. Atvykusius sutiko kl. pirm.
V. Gurevičius. Širdingai priėmus s. J.
Traškienei Ir skaniai pavalgydinus I.Ger
džiūnienei, klubo raštinėje prasidėjo 16
atstovų posėdis, kurį malda pradėjo s.A.
Jakimavičius. Raj. vadas s. S. Vaitkevičius
visus pasveikino ir perskaitė sveikinimus
iš DBLS CV pirm. J. Alkio, kun. S. Ma
tulio MIC, „Budėkime“ adim. J. Levinsko,
sk. rėmėjos M. Barėnienės, R. Juozelskio
ir dr. Pilcher.
Europos raj. sės. vad. J. Traškienė pra
nešė apie lankymąsi sekančiais metais Va
sario 16 gimnazijoje, skirtingus stovyklos
užsiėmimus mergaitėms ir berniukams
bei darbo uniformas. Europos raj. vad. v.
s. J. Maslauskas pranešė, kad stovykloje
kreipiamas dėmesys lituanistikai ir dėl
to yra įvertinama P. Varkalos skiriama
£100.00 premija, skirta lietuvių kalbos
mokymosi skatinimui. Stengiamasi rasti
talkininkų, stovyklaujančiųjų skautų su
pažindinimui su Lietuvos istorija, menu,
kalba, dainomis ir papročiais.
Anglijos viet. vad. s. A. Gerdžiūnas siū
lė (įtraukti į skautų eiles Škotijos lietuvių
jaunimą. „Budėkime“ red. s. E. Šova pa
aiškino anglų kalbos naudojimo reikalą
šiame skautų leidinyje.
Buvo nutarta sekančiais metais stovy
klą ruošti tarp liepos 28 d. ir rugpjūčio
4 d. Stovyklai vadovaus s. S. Vaitkevičius,
mergaičių ptstovyklei — s. R. Šovienė,
aukų vajų praves v. s. J. Maslauskas.
Stovyklos mokestis — £20.00 asmeniui.
Po posėdžio vykusioje iškilmingoje su
eigoje, pravestoje s. J Traškienės, įsakymais į skautininkes buvo pakelta ps. R.
Šovienė, į vyr. skautes A. Traškaitė ir į
paskiltininkcs V. Gasperienė. S. R. Šovie
nė ir A. Traškaitė davė atitinkamus įžo
džius ir joms buvo užrišti kaklaryšiai.
„Vyties“ kl. įpinm. V.Gurevičius buvo ap
dovanotas skautų rėmėjų medaliu. DBLS
Bradford’o sk. pirm. J. Adomonis tarė
keletą šiai progai pritaikytų žodžių.
Linksmąją sueigos dalį pravedė vyr. sk.
V. Gasperienė, pianinu pritariant s. E.
Šovai ir N. Vainorlūtei, pritraukiant visus
svečius ir skautus. „Taukuoto puodo“ red.
V. O’Brien pravedė savo mėgiamiausią
dainą „Laužas liepsnoja“. Po to sekė fil
mai. Klube vyko skautiškų nuotraukų,
išdirbinių, spaudos, rankdarbių, vėliavų
ir kt. paroda, kurią suruošė v.s. B. Zinkus,
J. Traškienė ir I. Gerdžiūnienė.
Jaunesniuosius skautus prie laužo su
raketomis, prižiūrėjo s. v. v. sk. M. Ger
džiūnas Ir vyr. sk. A. Traškaitė.
Sekančią dieną v.s. B. Zinkus ir s. I.
Gerdžiūnienė papasakojo apie Kanadoje
įvykusią jubiliejinę stovyklą, o s. E. Šova
Informavo apie numatomą savaitgalio sto
vykią Valijoje. Tokia stovykla numatoma
ir Manchester’yje.
Pc kan. V. Kamaičio atlaikytų mišių,
kurioms vargonais pritarė V. O’Brien,
pietumis pavaišino S. Vaičiukauskienė ir
R. Vaičlukauskaitė, kurių metu skautams
sėkmingos ateities palinkėjo pirm. V.
Gurevičius, trumpą žodį tarė kan. V.
Kamaitis ir linkėjimus perdavė A. Bučys
S. J. Traškienei padėkojus visiems už
atsilankymą Ir našų darbą, Bradford’o
bibliotekai buvo įteikta knyga ,Skautija“,
su Anglijus skautininkų parašais.
Šis skautiškoje dvasioje praleistas sa
vaitgalis parodė, kad Skautų Sąjunga ne
tik kad nemerdi, bet vis stiprėja ir jos
eilės didėja ir kad ji yra drausmingai or
gar.izuota ir lietuviškai lavinama jauni
mo organizacija.
(h. g.)

Mūsų skyriaus narį JONĄ GUGĄ
ir
MISS MAUREEN KENNY
Sukūrus jaukų šeimos židinį
Sveikiname ir linkime saulėto
gyvenimo
DBLS Rochdale Sk. valdyba
ir nariai

