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VIPLB SEIMAS
Čikagoje birželio mėn. įvykusiame Vl-me 
PLB Seime buvo išnešta daug nutarimų 
ir pasisakymų, kurių, kai kuriuos čia ir 
skelbiame:

Lietuvai skirta informacija
Svarbu, toliau plėsti Lietuvai Skirtą 

tikslią ir objektyvią radijo ir kitomis su
sižinojimo priemonėmis informaciją apie 
pasaulio įvykius ir idėjas.

Santykiai su Lietuva ■
Lietuvių tautai sovietų primesta izolia

cija yna labai kenksminga, todėl naudoti
nos visos paveikios priemonės bei tinka
mos progos plėsti išeivijos ryšius su tė
vynėje gyvenančiais tautiečiais.

Prašymas popiežiui Jonui Pauliui II 
dėl Vilniaus arkivyskupijos

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šešta
sis Seimas, kuris vyksta Čikagoje, Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse, 1983 birželio 
27—30 irf kuriame atstovaujamos 14 kraš
tų Lietuvių Bendruomenės, kreipiasi į Jū
sų Šventenybe, reikšdamas nuoširdžią pa
dėką už dėmesį Lietuvai, jos Katalikų 
bažnyčiai ir tikintiesiems, kurie idėl savo 
tiKėjimo kenčia daug metų užtrukusius, 
skaudžius peirset<i|ojiilmus. .Mes dėlkfaijaimie 
už Jūsų Šventenybės paguodos ir pastipri-- 
•nimo žodžius Lietuvos vyskupams ir ti
kintiesiems.

Lietuvių tauta ir jos išeivija dėkingai 
įvertina Šventojo Sosto nepripažinimą 
Lietuves neteisėtos okupacijos ir aneksi-: 
jos. Seimas prašo Jūsų Šventenybę, kad, 
išlaikant Lietuvos aneksijos nepripažini
mą, jols sostinės Vilniaus .arkivysikiutpija 
būtų prijungta prie Lietuvos1 bažnytinės 
provincijos, išskyrus tą jos dalį, kuri yra' 
į vakarus nuo dabartinės Lenkijos sienos J 
Seimas tiki, kad toks Vilniaus arkivysku
pijos priklausomybės pertvarkymas labai! 
daug prisidėtų prie pilno santykių išlygi
nimo ir nuoširdaus draugiškumo atstaty
mo tarp lietuvių ir lenkų tautų.

Vilniaus arkivyskupija ir pamaldos 
Seinų katedroj

Seimais ragina atskirų kraštų Lietuvių 
Bendruomenes preoptis į šventąjį Sostą 
ir reikalauti, kald Vilniaus arkivyskupija 
būtų prijungta prie Lietuvos bažnytinės 
provincijos ir kad Seinų lietuviams būtų 
užtikrintos tos pačios teisės melstis savo 
kalba ir naudotis Seinų katedra-bazilika, 
'kaip ir lenkams

Dėl branduolinių ginklų 
Šiaurės Europos zonoje , ■ | ■

Seimo .nuomone, mums tikslinga remti 
Baltijos kraštų pogrinžio reikalavimą, kad 
branduoliniai ginklai būtų pašalinti iš 
Baltijos kraštų ir Karaliaučiaus srities.

Bendradarbiavimas su kaimyninių 
tautų išeivijomis

Mūsų išeivijai svarbu bendradarbiauti 
su latvių, estų ir ^ukrainiečių išeivijomis 
ir siekti didesnio paveikimo mūsų pastan
goms .padėti mūsų tautoms išsivaduoti. 
Būtina pažinti 'kitas mūsų kaimynines tau 
tęs — lenkus, rusus, gudus ir vokiečius. 
Tikslinga bendradarbiauti su mums drau
giškomis jų grupėmis, 'bet ryžtingai pasi
priešinti toms, kurios siekia pažeisti gyvy
bines lietuvių tautos teises ar taikosi už
grobti Lietuvos žemes.

Dėl Jaltos susitarimų
Seimas linki ištvermės ir geriausios sėk

mės lenkų darbininkams, ginantiems savo 
teises, ir ryžto visai lenkų tautai, kovo
jančiai už lenk Įjos laisvę ir nepriklauso
mybę.

Tačiau Lenkijoj vykstant sunkiai ir 
kompliSkucitai lenkų darbininkų ir visos 
tautos kovai, kai kuriuose lenkų išeivijos 
sluicksniuese, o kartais ir pačioj Lenkijoj, 
pasigirsta balsų už priėškiarinių Lenkijos 
rytinių sienų atstatymą, už panaikinimą 
Jaltos susitarimų, kuriais buvo nustatyta 
dabartinė Lenkijos rytinė siena. Jaltos su
sitarimų panaikinimas reikštų Vilniaus ir 
didelių Vakarinės Ukrainos ir Vakarinės 
Gudijos plotų .pripažinimą Lenkijai.

Jaltos susitarimai buvo numatę laisvus 
rinkimus 'visuose iš vokiečių okupacijos 
išvaduotuose kraštuose. Rytų Europa pa
kliuvo sovietų valdžion ne dėl Jaltos susi
tarimų, bet sovietams tuos susitarimus 
sulaužius Lietuvos, Latvijos ir Estijos Jal
tos susitarimai nelietė. Jų likimas buvo 
sprendžiamas Teherane, o Mažoji Lietuva 
sovietams buvo atiduota Potsdame.

Gindamas Lietuvos teises lį Vilnių ir 
siekdamas išlaikyti gerus santykius su 
mums draugiška ukrainiečių tauta, Sei
mas 'atsiriboja nuo pasiūlymų panaikinti 
Jaltos susitarimus. Seimas reikalauja, 
kad sovietai tuos susitarimus įvykdytų ir 
kad Rytų Europos kraštuose pagaliau taip 
pat būtų įvykdyti laisvi rinkimai.

Pietų Korėjos lėktuvo nušovimas do
minuoja pasaulio politinį gyvenimą.

Sovietų Sąjungos panaudojimas karinės 
jėgos prieš keleivinį lėktuvą vežantį 269 
žmones buvo pasmerktas daugelio kraštų. 
Vyksta svarstymai, kaip geriausia yra so
vietams parodyti kad tokia jų .agresyvi 
laikysena yra nepriimtina civilizuotame 
pasaulyje.

Lėktuvo nuklydimas nuo jam paskirto 
tako yra galimybė ir šiais aukštos tech
nologijos laikai.

Prieš penketą metų kitas P. .Korėjos ke
leivinis lėktuvas 'buvo nuklydęs ir pašau
tas nusileido Sovietų Sąjungos teritorijo
je ant užšąiusio ežero. Jame žuvo 2 žmo
nės.

Švelnus dėl mažų žmonių aukų protes
tas Sov. Sąjungai, kada net pati P. Korė
jos valdžia padėkojo sovietams už greitą 
lėktuvo grąžinimą, gal būt padrąsino juos 
ir šiuo atveju.

Tikros priežastys, kodėl lėktuvais nu
klydo nuo nustatyto tako gali būti suži
notos iš kiekviename lėktuve esančios 
..juodosios dėžės“ (black box), kurioje 
esantieji instrumentai užregistruoja lėk
tuvo Ikursų ir visus lakūnų veiksmus ir 
pasikalbėjimus tarpusavy ir su oro judėji
mo kontrole žemėje. Dėžė sukonstruota 
pernešti lėktuvo sudužimą ir sudeginimą, 
tad yna galimybių, kad ji išliko ir šiuo 
atveju.

Bet Sovietų karinė vadovybė Sachaline 
.griežtai atsisakė leisti japonams padėti 
ieškoti lėktuvo likučių. Ar jie patys ką 
nors rado, neskelbiama, bet žinoma-, kad 
tuoj po lėktuvo nukritimo apie tą vietą 
sukinėjosi keli laivai ir virš skraidė lėk
tuvai.

Sovietų vyriausybė, kuri pradžioje kal
bėjo tik apie tai, kad nežinomas lėktuvas 
pažeidė jų oro erdlvęjpalaipsniui prisipaži
no, kad pagal įsakymą jų lėktuvas „sutab- 
dė“ Korėjos lėktuvo skrydį.

Gen. Semion Romanov, kuris yra so
vietų oro pajėgų vyriausio štabo viršinin
kas, sovietų žurnalistams pareiškė, kad 
Korėjos lėktuvas skrido be navigacinių 
šviesų ir neatsakė į jokius sovietų naikin
tuvo veiksmus atkreipti dėmesį. Esą, nai
kintuvas pakartotinai bandęs nukreipti 
Įlėk'tutvą į artimiausią laerodirotaą. -Gen. 
Romanov taip pat pasakė, kad neikintu-

PI LOTAI SMERKIA
Tarptautinė pilotų fedenaeij'a, kiuri api

ma apie 60,000 pilotų aptarnaujančių pa
saulio lėktuvų linijas, pasmerkė P. Korė
jos lėktuvo -nuimuišimą ir pareikalavo 60 
dienų sustabdymo visų komercinių lėktu
vų skrydžių į Sovietų Sąjungą.

Lakūnai kreipėsi į kitas — tarptautines 
organizacijas kviesdami imtis panašių 
priemonių išreikšti pasipiktinimą visų 
oro transporto organizacijų vardu.

Rusai pilotai yna šios federacijos na
riai, bet jie vadovybėj-je nėra atstovauja
mi.

DARB. VADAI PROTESTUOJA
Didžiosios Britanijos darbininkų sąjun

gų taryba pasmerkdama Pietų Korėjos 
lėktuvo nušovimą pareiškė, kad tokiam 
bejausmiu! aktui, kuris kainavo tiek 
daug gyvybių, nėra jokio pateisinimo.

Toks Sovietų Sąjungos pasmerkimas kai 
kurių darb. sąjungų vadų buvo skaitomas 
dar nepakankamai griežtu. Jie savo pro
testą nori pareikšti viešu išėjimu iš dabar 
vykstančio -kongreso jame pasirodžius 
Sov. Sąjungos ambasadoriui Popov.

LIBANAS
Beirute taiką palaikančių prancūzų ka

rinių pajėgų pozicijos buvo apšaudytos ar
tilerijos ęsančios musulmonų druzų kont
roliuojamoje teritorijoje. ApSaudymo pa
sėkoje žuvo prancūzų pulkininkas leite
nantas ir vienas kareivis.

Atsakydami prancūzai pareiškė, kad jei 
apšaudymas nesustos, artilerijos pozici
jos bus sunaikintos ir iš prie Bieruto sto
vinčio lėktuvnešio pasiuntė naikJhtuvus 
parodymui savo jėgos. Apšaudymas buvo 
sustabdytas.

Paskutiniosios kovos Beirute įvyksta pa
sėkoje atsitraukimo Izraelio kariuomenės 
lį naujas pozicijas.

Druzų milicija remiama Sirijos ir krikš
čionys falangistai kovoja stengdamiesi tai 
išnaudoti pagerinimui savo pozicijų.

Libano armijos mėginimai perimti (kont
rolę nepavyko.

Saudi Arabijos mėginimai atsiekti pa
liaubas sužlugo ir jų pasiuntiniai pareiš
kė nutraukiu tolimesnes derybas.

NELAIMĖ ŠKOTIJOJE
Bandydamas išvengti įvažiavimo į du 

susidūrusius automobilius, autobusas su 
45 keleiviais nuvirto nuo kelio ir apsiver
tė. 5 keleiviai žuvo, visi kiti buvo sužeisti.

LĖKTUVO TRAGEDIJA
vas dėmesio 'atkreipimui šovęs šviečian
čius šovinius, bet paleidimo raketos nemi
nėjo. Iš jo pareiškimo buvo galima 'su
prasti, kad Korėjos lėktuvas buvo sumai
šytas su amerikiečių žvalgybiniu lėktuvu.

Amterikiečių žvalgybiniai lėktiulvai RS 
135 yra naudojami toje srityje ir vienas 
jų 2 vai. prieš nušovimą Korėjos lėktuvo 
buvo praskridęs panaišia kryptimi, bet 
amerikonų ir kitų ekspertų žiniomis Boe
ing 747 ir RS 135 yra Skirtingi lėktuvai 
lengvai atpažįstami radaro ekranuose.

Sovietų Sąjungos užs. reilk. min. Gro
myko, kuris kartu yra ir vienas iš įtakin
giausių politbiuro narių, atvykęs lį užsie
nio reikalų minister ių susitikimą Madri
de, neduodamas jokų naujų faktų -ape Ko
pėjo lėktuvą, apkaltino JAV-bes už įvy
kusią tragediją. Esą, lėktuvas atlikinėjęs 
amerikiečių žvalgybos jam: duotus uždavi
nius ir sovietiniai lėktuvai įvykdė 'įsaky
mą jo skrydį sustabdyti.

JAV sekr. užsienio reikalams G. Shultz 
visus Gromyko kaltinimus atmetė ir ap
kaltino sovietus melatgystėmis ir faktų iš
kraipymu.

Kiti vakarų diplomatai sutinka su ame
rikiečių reikalavimams, kad sovietai vie
šai paskelbtų visus faktus susijusius su 
lėktuvo našovimu ir imtųsi priemonių, 
kad panaši tragedija nepasikartotų.

Jų nuomone Gromyko pareiškimas ne
sumažino įtempimo ir parodė, kad pirma
sis nuo Andropov atėjimo į valdžią tarptau 
tinis incidentas Kremliuje yra 'sprendžia
mas senais metodais: geriausia gynyba 
yra puolimas. Tą jie ir daro apkaitinda
mi Ameriką.

Bet sunku jiems patiekti įtikinančią 
versiją sakant, kad lėktuvas skrido be 
Šviesų, kada amerikiečių atstovė prie 
Jungtinių Tautų J. Kilpatrick patiekė įra
šytas juosteles, kuriose sovietų pilotai 
praneša savo bazeij, kad sekamo lėtuvo 
šviesos blyklščioja.

Rugsėjo 2 d. P. Korėjos, sostinėje Seoul 
įvyko masinis tarptautinis tarpleginis 
lėktuve žuvusiųjų paminėjimas.

Giminės padėjo gėles prie altoriaus pa
dalinto į 13 dalių, atstovaujančių 13 tau
tybių žmones žuvusius lėktuve, šalia aust 
ratų stovėjo taivaniečiai, kiniečiai iš 
Hongfkongo, korėjiečiai ir kiti.

Taip pat dalyvavo diplomatinio korpu
so nariai.

KANADA REAGUOJA

Kanados vyriausybė sustabdė Aerofloto 
skrydžius Ii (Montreal 60 dienų, taip pat 
atidėjo pasirašymą susitarimo leisti sovie
tų lėktuvams pasipildyti kuru Gander ae
rodrome, Newfoundland. Kanada tokiu 
būdu išreiškė protestą prieš P. Korėjos 
lėktuvo nušovimą.

JAV vyriausybei sustabdžius Aerofloto 
skrydžius į New York po Lenkijos pučo 
1981 m., sovietų keleiviai į Ameriką skris
davo per Monitrealį.

AUSTRALAI SMERKIA
Australijos min. pirm. R. Hawke pa

smerkė lėktuvo nušovimą, pavadindamas 
jį barbarišku veiksmu.

Australijos lakūnų sąjunga pasmerkda
ma sovietus neskraidins po Australiją jo
kių Sovietų Sąjungos reprezentantų per 
sekančias 60 dienų.

BRITAI NESKRIS MASKVON
D. Britanijos oro linijos British Airways 

lakūnai, isekdami tarptautinės savo origami 
zaicijos nurodymais taip pat nutarė ne. 
skristi lį Maskvą.

PUOLA SOLIDARUMĄ
Anglijos kasyklų darbininkų sąjungos 

vadas Arthur Scargill dabar vykstančia
me darb. sąjungų suvažiavime Blackpool 
užpuolė uždraustą Lenkijos laisvą darb. 
sąjungą, pavadindamas ją „antisociallisti- 
ne organizacija, kuri nori nuversti socia
listinę santvarką“.

Tuomi jis izoliavo save netgi nuo kai 
kurių savo rėmėjų kairėje darb. sąjungų 
pusėje ir buvo pasmerktas daugelio dar
bininkų vadų.

Per suvažiavimą Scargill buvo apkal
tintas nenorėjimu kalbėti su neseniai iš
rinktąja D. Britanijos konservatorių val
džia dėl dianb. sąjungų reformos, kai tuo 
tarpu jis rado reikalo nuvažiuoti į Mask
vą ir išreikšti panarną ir pritarimą Sovie
tų Sąjungos vedamai užsienio politikai.

DISIDENTO TEISMAS
Latvijos žmogaus teisių saugojimo ak

tyvistas Ills Oalits rugsėjo 15 d. turės 
stoti į teismą Rygoje atsakyti į kaltini
mus dėl vedimo antisovietinės (agitacijos 
ir propagandos.

Jis pasirašė protestą prieš Sovietų oku
paciją Afganistano.

Amerikiečiu profesoriaus
STUDIJA APIE LIETUVIŲ 

PERSEKIOJIMĄ

Rutgers universiteto New Jersey valsti
joje profesorius Thomas Oleszcuk Smolos- 
kyp žurnale (Winter 1983) paskelbė iš
trauką iš savo išsamios studijos apie ,.ki
taminčių“ represavimą Sovietų Sąjungo
je. Savo dėmesį jis telkia į „politinius teis
mus“ Lietuvoje nuo 1940 metų iki šių 
dienų. Amerikiečių profesorius iš įvairių 
šaltinių surinko gausios medžiagos apie 
valinius bei persekiojamus lietuvius, tau
tinę bei religinę rezistenciją. Skaičiavimo 
malšino j e yia užregistravęs 'beveik tūks
tantį lietuvių politkalinių ir rezistentų.

Profesorius Oleszczuk stengiasi nusta
tyti, kokie veiksniai Sovietinėje sistemo
je apsprendžia bausmės dydį. Jo duomeni
mis, vyrai nuteisiami trimis sykiais ilges
niam laikui, kaip moterys. Studento baus
mės vidurkis -apie pustrečių metų, žem
dirbio — beveik septyniolika metų. Nacio
nalistams tris (kart daugiau metų lage
riuose ar tremtyje nei religijos ar žmo
gaus teisų veikėjams.
Fasak Oleszczuk, būdingais kaltinamasis 

politiniuose teismuose tarp 1940-jų metų 
ir šiandienos yra vyriškis — jų virš 85 
proc., lietuvis — jų virš 98 pro., katalikas 
— daugiau, kaip .70 proc., [pagrindinių 
miestų gyventojas (daugiau kaip 70 proc. 
'kaltinatmių j ų gyveno rajonų sostinėse). 
Dažniausiai jis tautinio sąjūdžio dalyvis, 
arba jo -veikla bent iš dalies siejasi su 
iiacioln-alizm-u — tokių yra mažiausiai 87 
proc. Tad piokuii-oro aiškus taikinys yra 
miestuose -gyvenantys lietuviai katalikai 
ir nacionalistai’.

Studijos autorius prieina išvados, kad 
sovietinių teismų sprendimai „politinėse 
bylose“ nėra atsitiktiniai ir nepriklauso 
nuo paskirų asmenų „k-apryzų“. Tie spren 
dim ai nuosekliai vykdo represavimo poli
tiką. Kai teismai sprendžia politines by
las, jie nėra savarankiški, bet seka iš vir
šaus nurodytas gaires bei instrukcijas.

Kodėl -profesorius Oleszczukas savo stu
dijos centre pastatė Lietuvą? -Pirmiausia, 
rašo jis, -kadangi Lietuvoje nuo 1972 metų 
-klesti savilaida, kurios ne tik niepaiaužė 
keletas prieš jos pagrindinį leidinį — 
LKB Kronika — nukreiptų teismų, bet 
kuri pastarųjų metų bėgyje -dar pagausė
jo. Tai esąs ryškus kontrastas geriausiai 
žinomam disidentizmo centrui, Maskvai, 
kur tairp 1972 ir 1974 matų KGB spaudi
mas privedė prie savi laidos susilpnėjimo.

Antra priežastis — Lietuvos „disidenti
nio“ sąjūdžio -apimtis: autorius cituoja 
Kronido Liubarskio 1979 m. paskelbtus 
duomenis pagal kuriuos šiam sąjūdžiui 
priklauso penktadalis Lietuvos gyvento
jų. Todėl šis sąjūdis yna vienas svambiau
sių Tarybų Sąjungos disidentizmo padali
nių ir todėl juo taip „domisi“ Tarybų Są
jungos prievartos -aparatas bei kiti vals
tybiniai organai. Pastarųjų metų duome
nys rodo-, kad lietuvių (ir ukrainiečių,) 
nacionalistai paprastai nubaudžiama ar
šiausiomis bausmės.

-Be to, primena profesorius Oleszczuk, 
apie Lietuvos disidentinį sąjūdį užsieny
je pasirodo vis -daugiau teorinės literatū
ros. O, geriausiai, Lietuvos atvejį galima 
panaudoti kaip įdomų pagrindą palygini
mui su kitomis grupėmis Sovietų Sąjun
goje ir Visame pasaulyje, nes Lietuvos di- 
sioienitinio sąjūdžio reikalavimai -apima 
nacionalizmą, religijos, laisvės, kalbos ir 
žmogaus teisių gynimą. Į tuos reikalavi
mus režimas atsako visoms diktatūroms 
būdingomis prievartos priemonėmis. Ir 
taip formuojasi „užburtas ratas“ — di
sidentais iššaukia prievartą, o prievarta 
skatina tolesnį disidentizmą.

Oleszczuk dabar stengiasi ištirti ryšį, 
tarp ypatingo Vakarų 'dėmesio kai kurioms 
tautinėms bei (religinėms grupėms ir baus
mės dydžio. Tokį ryšį tiksliai nustatyti 
esą labai sunku.

Studij-a apie lietuvių politkalinių repre
savimą jau susilaukė nemiažo dėmesio 
Amerikos akademiniuose sluoksniuose. Ji 
akivaizdžiai paneigia kai kurių vakarie
čių optimistinius įtvirtinimus1, jog, tarybinė 
sistema- jau esanti „po-totalitarinė biu
rokratija“ ir vis labiau panašėjanti 'į Va
karų visuomenes. (Elta)

— Brazilijos traukinio katastrofoje, 
sprogius trims cisternoms su -benzinui, žu
vo 17 žmonių ir 200 buvo sužeistų.

— Urugvajaus karinė valdžia uždare 
„Taikos ir teisingumo“ organizaciją, kui
lį buvo vienintelė žmogaus teisių grupė, 
krašte.

— Skraidantis monarchas, Jordanijos 
karalius Huseinas -atvyko -į Kiniją dešim
ties dienų oficialiam vizitui, jau -antrą 
kantą vienerių metų laikotarpyje.

— Valdžios potvarkiu, Maskvos milici
ja padalino bausmes automobilistams už 
pavojingą v-ažiavimą ir didelį greitį. Pa
baudos siekiu 50 rublių.

— Britanijos meno ministras lordas 
Gowrie davė leidimą -vykdyti Teatro mu
ziejaus statybą Londone. Projekto įgyven
dinimas kainuos 4 milijonus svarų ster
lingų. Muziejus bus pastatytas saida Co- 
vent Garden operos teatro.

— Britanijos valdžia laikinai uždraudė 
naudoti „osmesin" vaistą, kurį gydytojai 
prirašo sergantiems arthritis liga. Mano
ma, kad jis yra pavojingas kitiems orga
nams.

— Egipto vidaus reikalų ministerija 
pranešė, kad policij-a suėmė 19 gink
luotų komunistų, priklausančių organiza
cijai, kuri siekė nuversti v-aldžią. Rasta 
žymus kiekis sovietų gamybos ginklų, 
tarp jų — raketinio tipo granatų.

— JAV Sveikatos institutas ištyrė, kad 
vyrai, kurie turi gerai išmokslintas žmo
nas, -greičiau gauna širdies smūgį, negu 
tie, kurių žmonos yra mažiau išmokslin
tos. Išmokslintos žmonos paprastai turi 
savo karjerą, o įkartu su -tuo ir problemas. 
Tuo atveju vyrai rūpinasi netik savo prob 
lemomis, bet ir žmonos. Nuo to suserga 
(širdimi, ar gauna širdies smūgį.

— 4 metų amžiaus berniukas, kuris sva
jojo tapti ugniagesiu, buvo priimtas gar
bės nariu į Britanijos ugniagesių profesi
nę -sąjungą. Jaunas garbės narys Mark 
Dean gyvena Hayes, prie -Londono.

— -Kinijos liaudies kongreso -vykdoma
sis komitetas nutarė plačiau taikyti mir
ties bausmę bemaž už kiekvieną rimtesnį 
nusikaltimą, ypač už nelegalų ginklo -lai
kymą.

— Rytų Vofeietij cs kariuomenės teis
mas nuteisė Vak. Vokietijos pilietį Peterį 
Peters dešimčiai metų kalėjimo už „šni
pinėjimą Vak. Vokietijos žvalgybos nau
dai“.

— Olandijos -vyriausybė ištrėmė Rumu- 
nijjos diplomatą Leontiną Micu, kuris yra 
apkaltintas ekonominiu šnipinėj imu, Mau 
nc-mia, kad jis yr-a -vienas iš tos grupėsi, ku
rie buvo neseniai ištremti iš Belgijos, še
ši iš jų buvo aukštesni Rytų bloko parei
gūnai Briuselyje.

— Grafas Nikolajus Tolstojus, rusų ra
šytojo Leivo Tolstojaus vaikaitis, dlabar 
gyvenąs Angli'jloje, per jo 'knygos apie 
Tolstojų gimines kilmę pristatymą Dom
ene ipasakė žurnalistui, jog jis tikisi kada 
nors c'tpirfcti dačą Kazanėje. „Dabar toje 
18 'šimtmečio dačoje galimas daiktas yra 
įsteigta psichiatrinė ligoninė, ar tikriau
siai joje -gyvenai komisaras“, — jis pasa
kė anglui, — bet dabartiniam režimui 
žlugus jis -grįšiąs į Rusiją. „Jeigu Solženi
cynas saiko, kad jis sulauks, tai kodėl aš 
nesulauksiu?“

— Per demonstracijas Pakistane S-indo 
provincijoje rugsėjo 3 d. žuvo 7 žmonės, 
iš jų penki -policininkai. Demonstrantai 
■protestavo prieš karo stovį.

— Baltijos jūroje prie Švedijos Ikaro 
laivyno Karlskrona bazės vėl pasirodė 
svetimas povandeninis laivas, švedai pai- 
leido į vandenį 13 bombų, kad privertus 
laivą iškilti į paviršių.

— Rugsėjo 3 dieną du Rytų Vokietijos 
piliečiai pabėgo į Vakarų Berlyną. Tre
čią pašovė komunistiniai pasienio sargybi
niai.

— Britanijos -alkulšerės protestuoja-, kad 
jų profesijom pradėjo veržtis vynai. Re
miantis lygių teisių -įstatymu, dabar Bri
tanijos vyrai turės teisę įstoti į akušerių 
mokyklas ir toje profesijoje dirbti.

MIRĖ SEN. JACKSON

Rugs. 2 d. mirė JAV sen-. Jackson. Jis 
priklausė demokratų partijai ir du kartus 
bandė kandidatuoti į prezidentus.

Jis rėmė stiprinimą Amerikos ginkluotų 
pajėgų ir laikėsi griežtos, nenuodaidžios 
linijos Sov Sąjungos atžvilgiu.

Vidaus reikaluose jis buvo liberalus ir 
daug dėmesio kreipė į gamtos apsaugą ir 
a j.--riboj imą stambių biznio korporacijų.

GASIUNAS JAU AUSTRALIJOJE

Mantis Gasiūnas, kuris po automobilio 
katastropos Amerikoje -buvo praradęs ait- 

I mintį ir kurio -tapatybės ieSkojimas vyko 
trijuose koiitir.entuose, grįžo į Australiją, 

Ikur -gyvena jo motina.
Jo gydymosi išlaidos siekia 15 -000 dol.

PARTIZANAI ĮKAMBODIJOJE

Neoficialūs, bet rimti Bangkok šaltiniai 
pranešė klad lorieš 4 savaites kariuomenės 
apmokymo centre netoli Phnom -Penn žu
vo 9 sovietų kariniai patarėjai ir 10 viet
namiečių.

Rusai, kurių Kambodijoje yra apie 500, 
-mokė vietnamiečius naudoti raketinius 
-ginklus.

Pereitais metais Khmer Rouge partiza
nai nušovė K-amibodijos žemės -ūkio vice- 
ministedį.
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BSSH on
EUROPOS UU
LIETUVIŠKŲJŲ-,. ■■■
SFUDUlį SAVAITĖl

Liepos jnėa. Augsburge įvykusioje 30- 
je Lietuviškų Studijų Savaitėje be paro
dėlės pavyzdžiais nušviečiančios lietuviš
kos spaudos kelią nuo pasirodymo „Auš
ros“ 1883 im. iki šių dienų, Bronius Kvik
lys skaitė ir paskaitą, .apie „Aušros“ gene
zę, tikslus ir reikšmę.

Šiek tiek sutrumpinę čia ją spausdina
me.

„Aušra“ turėjo laibai didelę įtaką lietu
vių tautiniam atgimimui. Ji tavo visos 
eilės kitų lietuviškų (laikraščių bei žurna
lų pradininkė. „Aušros“ sukaktuvės tavo 
dažniai minimos — 20, 25, 30, 40, 50, 75 
metų atžymint ją specialiais leidiniais, 
straipsniais periodikoje, minėjimais, 
Džiugui, kad ?LB rūpesčiu ir šie 1983 m. 
paskelbti „Aušros“ šimtmečio metalis ir 
kad Čikagoje Šia proga Meistia’ dviem 
knygom visa 1883—1886 „Aušra“.

„Vilniaus kalendorius 1908 metams“, 
rniniėdatoas „Aušros“ 25 m. sukaktį, .rašė, 
jog jei' pati „Aušra“ ir nebegyvena, pali
ko vaisiai jos gyvavimo — tai pabudimas 
lietuvių tautinio susipratimo.

•Kadlatngi 19u8 metais Vasario 16 d. dar 
buvo ateityje ir nebuvo dienos, kuri sim
bolizuotų lietuvių tautinius polė
kius, kstendoįrius rašė, kad „visai nepro- 
šal'į būtų paskyrus vieną dieną tautos 
šventei, kurią viri galėtų praleisti pasi- 
skaityidami ir atsimindami... praeitį ap
lankydami buvusios užsienio spaudos 
bendradarbių kapus ir t.t. Tai būtų geriau 
sias būdas švęsti tautos kilimą. Reikėtų, 
žinoma, parinkti vieną dieną kuri priva
lėtų vadintis „Tautos šventės“ dienia — 
toji garbė priderėtų tai dienai, kurią pir
mą kartą šį pasaulį pamatė pirmutinis 
„Aušros“ numeris... Todėl Vilniaus kalen
doriaus redakcija pataria visas šventės 
apeigas pritaikyti prie Balandžio 24 d.

„Visi gerai suprantame tos įdienos svar
bumą; pagalios ta diena patiktų visiems 
lietuviams, nežiūrint į skirtumą jų pažiū
rų — būtų vienodumas ir nebūtų jokiio 
nesutikimo!.. (Pagalios tai diena — visų 
muravjovų pralaimėjimo, o mūsų laimė
jimo!.. Diena — persekiotojų kapituliaci
jos. Lai primena, ji mums tai“.

Lietuvių tautinio atgimimo šaknys
Nors lietuviai dažniai didžiuojasi savo 

700 metų ilgumo valstybinėmis tradicijo
mis, valstybe „nuo jūros ligi jūros“, savo 
didžiaisiais kunigaikščiais, ypač Vytautu, 
bet dažnai užmiršta kritiškai pažvelgti jų 
darbus ir tikslus. Visi mūsų valdovai ir 
julos sekdami didikai dažniausia vadova
vosi salve asmens reikalais. Jie paliko gry
nai lietuviškas žemes vakaruose vokie
čiams, o plėtė savo galybę į rytus, kur 
buvo mažesnis pasipriešinimas. Jų šeimos 
veikiai surusėdavo, suigudėdiaivo 'ar sulen
kėdavo. Tuo taupu lietuviškoji liaudis 
paturėjo nė tokių privilegijų, kurios buvo 
duodamos užsieniečiams. Vytautas išdali
no žemę didikams ir aukštesnio rango ba
jorams ir padarė pradžią baudžiavai. Tau
tiniu atžvilgiu' Vytautas, nors kalbėjo lie
tuviškai, buvo svetimųjų įtakoj. Jis buvo 
geras Lietuvos valstybės kūrėjas, valsty
bininkas, bet nebuvo didvyris tautine

F. NEVERAVICIUS

Priešai
Pjesė

IV PAVEIKSLAS

BRAZDŽIUS: Dar klausi!? Nežinai?! Žmonės 
akis man bado, o tu nekalta avele dedies!

ANGELĖ: A, tai tu gal dėl to, kad aš su Lauru 
šiandien buvau karčiamoj? (prieidama arčiau 
prie vyro): Taip, buvau. Tai kas? O ar žinai, 
ko buvau, kad širsti?

BRAZDŽIUS: Žinau, ką žinau. Daugiau man ne- 
reik žinoti.

ANGELĖ: Nieko nežinai, tėvai... Buvau. Kalbė
jaus su Lauru. Dėl Marcės...

BRAZDŽIUS: Kas dėl Marcės?
ANGELĖ: labai paprastai. Lauras nori pasipiršti 

Marcei ir prašė mane užtarti prieš tave, tėvai, 
kad leistum...

BRAZDŽIUS: (ūmai atsikėlęs, trenkia kumščiu į 
stalą): Velnias! Velnias jus apsėdo! (Žengia 
prie Marcės, kuri atatupsta traukiasi nuo jo): 
Ir tu?! Ir tu su juo? It ta kalė!

MARCĖ: (Užsidengusi delnais veidą) Tėve!
BRAZDŽIUS: Tylėk, kalė tu! Girdit ką sakau: kad 

nė kvapo jo čia nebūtų! Sužinosiu — iš trobos 
išginsiu! Prakeiksiu! Ir išmesk tai iš galvos! Iš 
tų šiaudų nebus grūdų! Ir kad už mano pečių 
nieko nebūtų! Nudėsiu, kaip šunį nudėsiu! Gir
dit?!

MARCĖ: (kūkčiodama puola ant lovos).
ANGELĖ: (pamažėle nusileidžia ant suolo, užsi

kniaubia rankomis stalą. Jos pečiai ima trūk
čioti)-

„AUSZRAI“ — 100 M.
prasme. Danieliaus Alseikos žodžiais, 
(„Lietuvių tautinė idėja istorijos švieso
je, 17 pel..-, „Jis, nors ir talentingas žmo
gus, bet nepasikėlė aukščiau savo laiko, 
tautos ateities nenumatė, jokių tikrų ide
alų savo tautai nenurodė... ir mirdamas 
atidaivė Liet- vą Lenkijos karaliui, kaipo 
savo suverenui. Tai yra simboliškas Vy
tauto darbuotės ir (gyvenimo galas. Vy
tauto asmenyje apsireiškė 'visos mūsų vai 
durnosios diduomenėls tragedija“ Lietuva 
pateko gudų, rusų, lenkų įtakon.

Lietuvos didikai pirmieji nuėjo su len
kais, jau XV.T — XVII a. priimdami jų 
kalbą. Tik maža jos dalis išsilaikė ilki mū„ 

1983 m. Europos lietuvių suvažiavimas Augsburge.
sų laikų.Jei XIX amžiuje mūsų bajorija 
būtų grįžusi prie savo kalbos, tai būtų 
galima kalbėti apie visos tautos1 atgaivi
nimą. Deja, to nebuvo. Ir Lietuvių rašti
ja gimė ne Didžiojoje Lietuvos kunigaikš
tijoje, bet Mažojoje Lietuvoje, 'kuri buvo 
valdoma svetimųjų (vokiečių).

Ši aplinkybė nežemina pačios lietuvių 
tautos, nes tautinis susipratimas atėjo iš 
tos tautos dalies, kuri tavo atstumta, pa
niekinta. Atėjo tada, kai iš liaudies tarpo 
atsirado mokytų žmonių, mylinčių savo 
kraštą, tautą, kalbą. Jie ir tavo aušrinin
kai.

Bajorų ir dvasininkų tarpe atsirasdavo 
žmonių besirūpinančių savo tautos, bei 
kalbos išlikimui. Prisiminkime tik Žemai
tijos vyskupus Merkelį ir Juozapą Gied
raičius, kanauninką Mikalojų Daukšą, A. 
Mementą, K. Zabitį - Nezalbitauiską, Si
moną Stanevičių, kun. K. Sirvydą, Ksa
verą Baužą, Antaną Klementą. Silvestrą 
Valiūną, Dionyzą Polšką, M. Lietuvos kun.
K. Donelaitį, Antaną Vieniažinidlį, vysk. A. 
Baranauską, M. Akelaitį, Jurgį Pabrėžą, 
kurie gyveno, ralšė ir veikė dar prieš „Auš
rą“.

Prie jų dar galima pridėti lenkiškai ra
šiusius lietuvius ar lietuvių (kilmės rašyto
jus — Adomų Mickevičių, J.I. Kraševskį,
L. Kondratavičių —■ Sirokomlę, Henriką 
Senkevičių ir keletą kitų, kurie rašė apie 
Lietuvą bei lietuvius, kėlė jų protėvių 
drąssą, karingumą, o tuo pačiu ir stiprino 
lietuvių patriotizmą. Jų naštai buvo ver
čiami į lietuvių įkalbą, spausdinami, skai
tomi, bet jie buvo Lietuvos šviesuomenės 
mažuma.

MARYCIUKĖ: (už scenos dainuoja: „Ant kalno 
karklai siūbavo“... Su daina įeina trobon sie
telius nešina. Staiga ji nutyla ir nustebusi 
žiūri).

Uždanga.

V PAVEIKSLAS.
Scenovaizdis: Brazdžių troba. Žiemos vakaras.
ANGELĖ, MARCĖ, MARYCIUKĖ: (sėdi ant suo

lo palangėj)-
BRAZDŽIUS: (prie durų veja virves).
ANGELĖ: (rodydama podukroms mezginį): Dabar 

reikia skaičiuoti akutes. Viena, dvi, keturios...
BRAZDŽIUS: (pameta virvę, siekia kailinių): Ba

tai kur?
ANGELĖ: (keliasi, paima iš užkrosnies batus, pas

tato ties vyru, vėl sėdasi).
BRAZDŽIUS: (apsiauna, užsivelka kailinius, užsi

mauna zuikinę ir išeina).
MARYCIUKĖ: Tėtis vėl kaži kur... Nepasakė nė 

žodžio. Vėl keturias dienas namo negrįš.
ANGELĖ: Pareis. Jei ilgesniam — valgyt būtų pa

siėmęs.
MARCĖ: Taip sunku, širdis lyg akmenų prispaus

ta. Tėtis — it vilkas. Niekam nė gero žodžio. 
Tik žiūri piktai, lyg visi jam nusikaltę būtų. Ir 
už ką? Už tai, kad aš Laurą myliu? kad jis 
man už visus mieliausias? Taip širdį gelia, pa
motei... (užkniumba Angelės petį ir pravirks
ta).

ANGELĖ: Neverk, neverk, Marcyt. Ašarom dalyko 
nepataisysi. Dievas panorės — viskas dar į ge
rą pasikeis.

MARCĖ: (šluostydama ašaras): Ką jis pasakė tą
syk, kai buvo atėjęs, kai jam sakėt daugiau ne
beateiti?

ANGELĖ: Ką besakys. Jei nori piktuoju, — tebū-

„Aušros“ gadynė išriedėjo iš ankstes
nės 1864—1880 m. gadynės, kurios metu 
lietuviuose veikė, knygas rašė, mūsų pra
eitį studijavo, tautosaką rinko Simonas 
Daukantas, Motiejus Valančius, Laurynas 
Ivinskis, broliai Juškos - Juškevičiai, Sil
vestras Gimžauskas, Delnas Vileišis ir 'kiti.

Iš jų tarpo išskirtinai minėtinas Žemai
čių vyskupas Motiejus Valančius, kurtį 
mes laikome draudžiamosios lietuvių 
spaudės leidimo įkūrėju bei pradininku.

Buvo atlikta didelių darbų tautinio at
gimimo bare ir už Lietuvos ribų. Jaiu 1879 
metais Petrapilio lietuviai studentai leido 
„'Kalvį melagį“. 1879 m. Klaipėdoje pasi

rodė M. Šerniaus „Lietuvišką Ceituniga“, 
daug lietuviškesnė, kaip ankstyvesnieji 
„Nusidavimai“, „Keleiviai“ ir kiti laikraš
čiai. 1879 m. Tilžėje (buvo įsteigta „Litau- 
ische Litera rische Gesellschaft“. New 
Yorke 1879 m. pradėjo eiti „'Lietuviška 
gazieta“. 1880—1881 m. lietuviai studen
tai Maskvoje kas du mėnesiu leido hek
tografuotą „Aušrą“, rašiusią apie lietu
vių kovas už laisvę ir aplšvietą.

Taigi jau gerokai prieš „Aulšrą“ tavo 
susikūrusi lietuviu raštija, 'kiuri per vie
nus 1861 metus išleido tiek knygų (25), 
kiėk per visus 40 spaudos draudimo me
tų .graždankos“ rašmeninius išleido ru
sų valdžia.

1865—‘1879 m., (kitais spaudos draudimo 
metais, Prūsijoje ir vakarų Europoje ta
vo išleistos 124 lietuviškos knygos.

„Aušros“ (genezė
„Aušra nebuvo pirmasis lietuviškas 

laikraštis. Virš 50 m. prieš tai buvo pra
dėti leisti „Nusidavimai apie Evangelijos 
praplatinimą tarp žydų ir pogonių“, „Auš 
ros“ leidimo metais Prūsijoje buvo lei- 
užia'mi bent 3 lietuvių kalba laikraščiai. 
Bet lietuviški jie buvo tik iš savo vardo 
ir kalbos. Jie rėmė ir gerbė kaizerį ir lie
tuviškos dvasios juose nebuvo.

„Aušra“ tavo pirmasis lietuviškas tau
tiškai sąmoningas laikraštis.

Sukurti tokį laikraštį reikėjo iš nieko: 
nebuvo, nei redaktorių, nei bendradarbių, 
nei skaitytoji). Trūko kapitalo, žmoniškos 
spaustuvės, lietuviško laikraščio pavyz
džio ir tradicijų.

žmonėse papratimo laikraštį skaityti 

nebuvo ir skaitymas tavo tik žaisliais, 
„laisvalaikio praleidimas“.

Dėl rusų valožio persekiojimo pradžio
je „Aulšra“ skaitė tik nedidelis apsišv'ie- 
tuvių (lietuvių skaičius. Lietuvą pasiekda
vo tik keli šimtai jos egzempliorių, bet 
kadangi ji eidavo per rankas, galima sa
kyti, kad ją skaitydavo dešimteriopai dau
giau žmonių.

„Aušra“ padėjo surasti sau vietą lietu
vių tautoje nemažam skaičiui lietuvių, kiu 
rie įtakoje tuo laiku vyraujančių vėjų, 
abejojo savo tautine priklausomybe. Vie
nas iš jų tavo Vincas Kudirka.

„Aulšra“ taip pat aiškiai paneigė lenkų, 
rusų ir vokiečių skleidžiamą nuomonę, 
kad lietuvių kalba netinkanti moksliniam 
ir literatūriniam išsireiškimui.

(Bus daugiau)

Olandas rašo
OLANDŲ PROFESORIUS RAŠO 

KNYGA APIE PABALTIJĮ
Gegužės-birželio mėnesį Amerikoje lan

kėsi dr. Martin van den Heuvel, Amster
damo universiteto Rytų Europos Institu
to vyresnysis mokslinis (bendradarbis ir 
konsultantas Pabaltijo klausimais Hagos 
Tarptautinių santykių institute. Jis ma
tėsi su VLIKO pirmininku dr. K. Bobeliu, 
dr. V. Vardžiu ir kitais lietuvių, latvių 
ir estų veikėjais bei intelektualais. ELTOS 
korespondentui dr. van den Heuvel papa
sakojo apie savo darbus ir planus. Jo vieš
nagės Amerikoje pagrindinis tikslas bu
vo susipažinti su šaltiniais apie Pabaltijį 
Amerikos bibliotekose, čia sukaupta me
džiaga, kalbėjo jis, padės jam parašyti už
simotą knygą olandų kalba apie Pabaltijį. 
Ji prasidės su tautinio atgimimo laikotar
piu (19 šimtmečio) ir baigsis paibaltiečių 
teisių veikėjų areštais šį pavasarį.

Kas pažadino van den Heuvelo susido
mėjimą Ptbaltijos kraištais? Kaip Sovietų 
Sąjungos tyrinėtojas, jis turėjo susitelkt 
į kurią nors sritį; jam, kaip olandui, Pa- 
įbaltijis pasirodė ypač įdomus ir artimas. 
Su Olandija juos sieja istorija, seni preky
biniai ryšiai.

Ir Piaibaltijis, ir Olandija — maži 
kraštai pergyveno žiaurias svetimas 
okupacijas: jų valstybinė egzistencija pri
klausė ir tebepriklauso nuo santykių tarp 
didžiųjų valstybių, nuo politinės pusiau
svyros Europoje. Giliau Pabaltijo proble
mas studijuoti jį paskatino ir įsako Kap- 
lano emigracija iš Lietuvos į Olandiją. 
Prieš septynerius metus atsirado žmogus, 
kuris galėjo versti dokumentus iš lietu
vių į olandų kalbą, rašyti apie Lietuvą 
olandų spaudoje, padėti IRytų Europos 
institutui gilinti Pabaltijo studijas.

Van den Heuvel pasakojo, kad Olandi
joje ilgą laiką buvo nedaug kalbama apie 
Rytų Europą, įskaitant Pabaltijį, — ap
stu knygų apie Etiopiją ir Angolą, Kubą 
bei Vietnamą, bet beveik nieko apie Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. Daugelis olandų 
intelektualų ir žurnalistų karštai rėmė 
laisvę ir tautų apsisprendimą vadinamo
jo Trečiojo pasaulio kraštuose, bet nemi
nėjo Rytų Europos. Su tuo Van den Heu
vel negaėjo sutikti. Anot jo, olandai turė
tų suprasti, kad jų pačių laisvė ir nepri
klausomybė nėra koks istorinis ar geo
grafinis dėsnis, bet paprasčiausiai laimės 
dalykas. Ir olandai galėjo ir tebegali atsi
durti Pabaltijo kraštų padėtyje. Pasisaky- 

i nie piktuoju. Negerai, ale ką padarysi: Dievo 
valia.

MARYCIUKĖ: Išlėkė iš trobos, kaip patrakęs. Kuo
ne pargriovė mane- Nė žodelio man nepratarė.

Lyg atsimainęs, lyg ne tas Lauras būtų!...
ANGELĖ: Nepasakok, neskandink Marcei širdelės.
MARCĖ: Ak, pamotei... Kad tikrai žinočiau, kad 

jis manęs nori... Eičiau iš namų. Kad ir tuoj, 
kad ir šandien!

ANGELĖ: Liaukis, Marcyt! Nerūstink pono Die
vo!... Ar tau taip bloga su mumis, kad mums 
palikt norėtum ir į svietą be tėvo palaiminimo, 
eitum? O juk tėvo valia — Dievo valia!

MARCĖ: Gera man buvo... Ir jūs, pamotei, labai 
man gera. Ale dabar, lyg viskas po senovei ir 
lyg viskas atsimainė- Troboj, it trošku. Tar
pais atsikvėpti negaliu — taip suspaudžia šir
dį... (šuns lojimas — sniego girgždėjimas).

MARYCIUKĖ: Kažkas ateina... 
LAPELIS-KAMINSKAS: (įeina).
LAPELIS: Tai ko taip liūdnai vienos vakarojat?

Nei dainos nei pasakos. Nei bernelio prie 
širdies!

KAMINSKAS: Tegul bus pagarbintas...
MOTERYS: Ant amžių...
ANGELĖ: Sėskit, kaimynai, būkit svečiai mieli... 
KAMINSKAS: Ačiū ačiū, Antano ar nėr?
ANGELĖ: Išėjęs kažkur. Netrukus gal grįš.
KAMINSKAS: O aš, mat sakyti, su reikalu- Pjūklo 

atėjau pasiskolinti. Manajam šiandien, kaip ty
čia, du dantys ištrupėjo, o ryt reik į mišką mal
kų kirst... tai atėjau, sakyti pjūklo...

LAPELIS: Taigi... Na, o aš, kaip tas čigonas, kurs 
dėl kompanijos pasikorė. Buvau pas Kamins
ką. Tai saukau: galiu ir aš pas Brazdžius už
eiti, seniai nesu buvęs... (smalsiu žvilgsniu 
žiūrėdamas į Marcę).

(Bus daugiau)

darni už laisvą tautinį apsisprendimą Pa
baltijo kraštuose, olandai sustiprintų ir sa
vo pačių nepriklausomybę.

Olandų istorikas sutiko, kad šiuo me
tu Europoje, o ypač šiaurės Vakarų kraš
tuose, gyvėja susidomėjimas Pabaltijo 
kraštais. Šalia Olandijos, jis paminėjo ir 
Švedijos pavyzdį. Jo manymu, švedai il
gą laiką nudavė, kad Pabaltijo tautos ne
egzistuoja, nes jie manė, kad tokia „už
merktų akių“ politika suteiks jiems dau
giau saugumo. Dabar jie pradeda suprasti 
klydę ir pradeda daugiau kalbėti apie 
Pabaltijį. (ELTA)

SAVAITGALIO PABIROS
ATEITIES RYŠIŲ SISTEMA

Mūsų modeimiaj'ame pasaulyje (tiek 
daug informacijos greičiausiu laiku per
duodama oro bamigom ir telefono linijom, 
jo1? tos ryšių priemonės yra apkrautos 
iki kraštutinio savo pajėgumo. Nauja ry
šių sistema, panaudojant paprastą vari
nį vamzdį, žada išspręsti tą problemą.

Dabar informacija perduodama elektro
niškai radijo bangom 'ar kabeliu'. Abi sis
temos apribotos kanalų Skaičium, kuriuos 
galima didinti iki tol, kol neprasideda 
trukdymai ir kitokie garsų ar vaizdų ne
aiškumai.

Naujoj sistemoj tas varinis vamzdis yra 
tik 5 cm skersmens, tačiau jijs gali perduo 
ti vieniu laiku 300,000 abipusių telefono 
pasikalbėjimų, ar 200 televizijos progra
mų. Tuo pačiu metu 'gali būti naudoja
mės ir pasikalbėjimams ir televizijos pa
veikslų iperdavimui. Tokio pat skersmens 
paprastas Kubelis vienu laiku gali perduo
ti tik 4000 pasikalbėjimų.

Garsai ir paveikslai viename vamzdžio 
gale automatiškai pakeičiami į elektroni
nį 'kodą ir paverčiami į labai aukšto daž
numo, iki 1000 kartų aukštesnio, negu pa
prasto VHF (laibai aukšto dažnumo) ra>- 
dijo bangas. Vamzdis yra pripildytas sau
su azotu, kuris leidžia radijo signalams 
lengviau 'keliauti, negu oru, kur drėgmė 
ir deguonis duoda trukdymus. Kitame ga>- 
le perdavimo kodai iššifruojami ir grįž
tama į originalią garso ar vaizo formą.

Naujoji sistema kol kas dar bandoma. 
Ji yra pigesnė. Manoma, kad ji tas pradė
ta naudoti apie 1990 metus.

Vienas anglas — džentelmenas.
Du anglai — lažybos.
Trys anglai — parlamentas.

Vienas prancūzas — meilužis.
Du prancūzai — dvikova.
Trys prancūzai — Paryžiaus komuna. 

Vienas žydas — prekybininkais.
Du žydai — šachmatų turnyras.
Trys žydai -- orkestras.

Vienas rusas — girtuoklis.
Du rusai —• peštynės.
Trys rasai — komunistų partija.

Televizorius pradeda mirguliuoti, kai 
rodo ką nors 'įdomaus.

(Nusiskundimas meistrui) 
Parduodu valgomą komplektą — bufe

tą. stalą ir šešias kėdes.
(Skelbimas ant stulpo) 

Prašau duoti adatų su didelėm ausytėm 
ir segtukų galvai.

(Parduotuvėje)
Tą dieną ne brakonieriavau', o tik bu

vau išėjęs šautuvą pravėdinti.
(Iš pasiaiškinimo) 

Vyriškiui reikalingas atskiras kamba
rys su moteriške.

(Iš Skelbimų lentols)
Trūkus kiauroms žarnoms, gaisrininkai 

pavėlavo. (Xš laiško redakcijai)
Loterijoje išlošiau miegantį maišą.

(Jš nuogirdų) 
Daugiau su girta gaiva j darbą prižadu 

nebeateiti. (Iš pasiaiškinimo)
Melioruoti reikia su galva.

(Iš pasisakymo) 
„šluotos“ auksinės mintys

100 M. KRAKATOA
Rugpjūčio 27 d. suėjo 100 m. nuo didžiau 

šio 'žinomo kraterio sprogimo pasaulyje.
K r alk a to a vulkanas yra Indonezijoj tarp 

•lavos ir Sumatros, 160 km nuo Jakartos. 
Nuo 1680 bu.vo laikomas užgesusiu. 1883 
V pradėjo veržtis, o 1883 VIII 26-27 naktį 
įvyko kraterio sprogimas, kuris, sutrupi
nęs į dulkes apie 4 Ikm3 lavos ir ‘tufų uo
lienos, išsviedė 'į maždaug 25 km aukštį. 
Tos dulkės pasiskleidė stratosferoje ap
link visą žemės rutulį ir būdavo pastebi
mos kelerius metus, nes jų dėka būdavo 
ryškių spalvų saulėtekiai ir saulėlydžiai. 
Sprogimas sunaikino ne tik aukščiausią 
vulkaino dalį, bet ir visos salos iš 32,5 
km2 beliko 10, km2. Sprogimo garsas ta
vo teks stiprus, kad tavo girdimas net už 
4500 km. Žemės drebėjimo sukeltos van
denyno bangos buvo ligi 15 m aukščio ir, 
upsėmusios daugybę gyvenamųjų pajūrio 
vietovių Javoje ir Sumatroje, pražudė per 
36.000 žmonių, sugriovė tūlkstnčius namų 
ir padarė už Kelis šimtus milijonų aukso 
dolerių įvaiios žalos; daug uostų buvo 
sunaikinta, o šimtai tūkstančių žmonių 
liko benamiai. Bangos perkeliavo vande
nynus ir už 13.000 km pasiekė P. Ameri
kos krantus. Sprogimas aukštai atmosfe
roje sukėlė disturfbacįjas apie 1000 km/ 
vai. greičio. Po šio katastrofirago sprogi
mo ligi 1927 vėl buvo aprimęs. Nuo 1928 
vėl yna veiklus, o sprogimo katastrafojej 
nežuvę žmonės tavo iškelti.

2



r
1983 m. rugsėjo 9 d. Nr. 34.(1671) EUROPOS LIETUVIS 3

LAIŠKAS IŠ
NOTTINGHAMO

Pirmojji žinių dalis
Atostogos. įšėlusi saldė žeria ir žarsto 

ugnį. Atotogaiujančių veidai taintum saulė
grąžų žiedai šypsosi visu veidiu Skersai ir 
išilgai. Atostogaujančiam gera ir maloniu.
Jis gyvena savo tik sau, šarvo laimei su
kurtame kevale. Tik jame, atsiribojęs
nuo kasdieninių menkysčių
jis laimingas. Tas kevalas tai jo apsauga, 
šarvai — būti su savimi taip, kai© jis nori 
ir kaip jam patinka.

Ar tu girdėja®, kad popiežius nužudytas, 
šv. Petras priekaištauja ir neleidžia jo i 
cangų. Danguje vyksta revoliucija... Ar 
Dievais išsilaikys? Kaip tu manai? šau
kia padūkęs įsibrovėlis.

„Eik sau po velnių! O man kas rūpi. 
Aš atostogauju“, atrėžė jam atostogaująs 
Juozas.

„Tik dar viena žinutė. Vakar naktį Ame 
ri'koje įvyra baisus žemės drebėjimas. Pu
sė Amerikos nugrimzdo į vandenį. Valšing 
tonas ir Bailieji Rūmai atsidūrė prie pat 
bedugnės krašto.. “

„Aš tau sakau dar kantą — eik tu sau 
po velnių. Aš atostogauju. Supranti?! A 
t o s t o g a u j u. Juozas piktai suriko, 
trenkęs piktai koja į medines grindis.

Deja, atostogoms, kaip ir visam kam, 
atėjo galas. Visi atostogavę, ir Juozas išsi 
nėrė iš savo atostoginio kevalo grįžo na
mo ir čia neišvengiamai, (beveik automa
tiškai prisiklijavo prie įvairių kvapų prie- 
maišais paskanintus nuodus purškiančios 
dėžutės, įmantriai moksliškai vadinamas 
„televizija“. Juozo veidas, tai© neseniai 
■buvęs gražiai nuspalvintas saulėgrąžos 
spalvomis ir linksmas, dabar buvo rūstus 
ir (bespalvis. Jis klausėsi žinių.

Moterų įmonė (joje dirba ir Juozas) 
dėl streiko jau ketvirtą savaitę uždaryta. 
Streiko priežastis, kaip jau žinoma, yra 
ta. kad darbininkų valgykloje padavėjos 
nėra pakrinkamai patraukios darbininkų 
kad ir trumpai atvangai nuo sunkaus dar
bo įmonėje. Nežiūrint įmonės direktorių 
visų pastangų visiems darbininkams įtikti 
nepavyksta. Streikas tęsiamas.

Turtuolis bankininkas rastas pasikoręs 
po miesto tiltu. Jaunas 'bedarbis su ketu
rių vaikų .šeima nusižudė įkišęs galvą į 
dujų vamzdį.

18 metų jaunuolis pasipinigavimo tiks
lu nudūrė mirtinai 84 metų senutę dienos 
■metu miesto parko alėjoje. Teisme jaunuo 
lis prisipažino — rankinuke radęs tik 23 
penus. Užmušimo motyvas — norėjęs pa
žiūrėti filmą, kuriame artistė Monro vai
dinusi nuoga.

Antroji žinių dalis
Afrikoje mažos bet turtingos valstybės 

Zaro kakalius savarankiškai nužudė savo 
visas žmonas išskyrus vieną, 'kurios jis ne
mylėjo, bet žavėjosi jos kūno grožiu. 
Nužudytų žmonų brangenybes jis slaptai 
dovanojo kitos kiek didesnės bet turtin
gos vailstyoės Ingo karaUaus žmonai. Už 
šią dovaną ji pažadėjo sutartu laiku nu
nuodyti savo vyrą Ingo Karalių. Tuo pa
čiu metu Zairo karalius įžengė su savo ka
riuomene, užėmė Ingo kraštą ir vedė su- 
našlėjusią karalienę.

Šiandien 2 vai. po pietų Azijos valdovas 
išleido įsakymą ištremti jam nepaklusnią 
tautą (apie 24 milijonų) ir ją sunaikinti 
saulei dar nepatekėjus.

Dar nepatikrintomis žiniomis viename 
musulmoniškame emirate slaptai gamina
ma atcmine bomba. Pats eminato sultanas 
yra plačiai žinomas kaip didelio masto 
tarptautinių nuotykių mėgėjas, dalyvis ir 
provokatorius.

Šios dienos žinios baigtos. Seka rekla-
mos.

Jeigu nori būti laimingas, gerk kavą
„ Androplen“.
Užsimieravęs spirti į televizorių 'bet 

greit apsigalvojęs. Juozas piktai jį užsuko.

Ar reikia, ar verta pykti? Juk tai yra 
mūsų XX šimtmečio gyvenamųjų laikų 
vaizdelis. Kas turėtų mus šiandien tikru
moje stebinti, tai „pažanga“ kurią mes, 
žmonės, padarėme 80 metų bėgyje t.y. tik 
vieno žmogaus amžiuje. Jeigu kas nors 
prieš 80 metų būtų parašęs panalšią įvy
kių apžvalgą, jis būtų išjuoktas, išvadintas 
bepročiu, policija ir visi beprotnamių gy
dytojai juo susidomėtų, šiandien vra ki
taip — tikiuosi niekas nepavadins mane 
išprotėjusiu.

Šio laiško įvado vaizdelis yra pasaulis 
kurį sukūrė XX amžiaus įvykiai ir didie
ji žmonės: Einisten, Leninį Hitler, Roose
velt, Churchill. Stalin, Mussolini, Mao-Tse- 
Tunlg ir kiti, čia nepaminėti. Didieji įvy
kiai: pasauliniai karai, milžiniškos apim
ties revoliucijos, po jų sekę vėl' nesuskai
čiuojami mažesni karai ir maištai.

To įviso pasėkoje kūrėsi pasaulis pilnas 
vilčių ir nevilčių, daugiau kovų negu tai
kos, .pilnas nesuderinimų .priešingumų, 
žmonių tarpusavyje vis augančios neapy
kantos, nepasitikėjimo baimės... Vardan 
Jto? Tik jau ne žmogaus gerovės vardan.

Tad vardan ko? Mes žmonės, ar kurie 
miegame panrasrtose iš geležgalių sudėtose 
arba iš paprastų lentų sukaltose lovose, 
ar kurie kasdien anksti keliame ir 'bėga
me į darbą, ar kurie valgome bulves ir 
duoną nevisuomet sviestu užteptą, ar ku
rie geriame 'kavą be skanėsiais iSmangin-

to pyrago, t.y. mes. žmonės, kurie suda-
rėmė 90% pasaulio žmonijos atsakymo į
šį klausimą neturime, nes mes gyvename 

ir niekšybių, baimėje. Me, tik žinome, kad mūsų „didie
ji“ savo pažadais ir melais apgavo mus; 
mes žinome, kad pasaulis pamažu grims-
ta į klaikumą.

Tai yra pasaulis, kuriame mes gyvena
me. iš kurio mes norėtumėm ištrūkti, tik 
i ežinom kaip. Mes esame baimės ir ap
gaulės žabanguose. .

*•*
O kaip sekasi tiems „didiesiems“, kurie 

tuos žabangus statė ir dar tebestato? Jie, 
kaip didelės piktos rnusės didžialme va
rant inklyj e, klaidžioja savuose raizguose.

Mes visi juk dar prisimename Helsin
kio konferenciją. Ji sušvito kaip kokia 
stebuklinga šviesa, paskelbusi teisę kiek
vienam žmogui būti laisvu. Helsinkio 
konferenciją pasirašė ir Sovietai; su lai
mingom šypsenom Sovietų delegatai svei
kino ir spaudė rankas visiems kitiems. 
Buvo ir sutarta, kad Helsinkio sutartį .pa
sirašę sustitiiks patikrinimui, ar visuose 
kralštuolse Helsinkio nutarimai vienodai 
vykdomi, ar žmogaus laisvė visur vieno
dai puoselėjama.

Deja, kiekvienais metais sekusi konfe
rencija buvo veikiau panaši į šermenų 
eiseną, iki pagaliau šiais metais Madride 
įvyko pačios Helsinkio žmlogui pažadėtos 
laisvės šviesos laidotuvės. Mažai žinojo 
kada Madrido konferencija prasidėjo, ma
žai kas žinojo, kas joje dalyvavo, kas bu
vo svarstomą, kas 'buvo nutarta ir dar 
mažiau kas žinojo, kada ji pasibaigs ir 
kada buvo užpūstos paskutinės žvakės. 
Tamsoje Sovietų siekimai užtriumfavo.

Ženevos nusiginkavimo ar ginklavimose 
apribojimo konferencija tarp dlviejų pa
saulio milžinų, J. A. Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos dar tebevyksta. Apie pačios kon
ferencijos vyksmą gaunamos tik žinių 
nuotrupos; jos neįdomios ir bereikšmės. 
Retkarčiais atrodo, kad apie šią konferen 
ciją galėtumėm ir pamiršti (bent laikinai) 
be skriaudęs ir sau pasauliui. Taip ir būtų. 
Jeigu mes ir pasaulis negyventų šių dvie
ju milžinų nesantaikos bei erzelio šešė
lyje. Kremlius žino jau dabar, kad Žene
vos konferencija neduos vakarams lau
kiamų išdavų. Geriausiu atveju ji baig
sis kokiu nors neaiškiu pamurzintu nutari 
mu, kuris, pagal Kremliaus planą ir viltį 
sukels tik daugiau nesutarimų Vakarų 
valstybių tarpe, kas savo ruožtu nudels 
J.A. Valstybių prezidento Reagano Sovie
tams grąsemą didesnių atominių pabūklų 
instaliavimą Vakarų Europoje. Šito grą- 
sir.imo dėl daugelio priežasčių Kremlius 
nebijo, bent šiuo metu.

■Šiuo metu Kremlius savo darbų dieno
tvarkėje turi žymiai svarbesnių redklalų, 
negu Ženevos konferencija, O tie reikalai 
yra štai kokie: pirmas ir šiuo metu pir
maeilės svarbos — Sovietų Sąjungos įsi
galėjimas vidurinėje Amerikoje ir Karibų 
jūroje; antras — Sovietų Sąjungos galu
tinis įsitvirtinimas Sirijoje su artimiausiu 
tikslu trukdyti bet 'kokiai tvarkai arabų 
pusiasalyje ir tuo pačiu sumažinti J.A. 
Valstybių įtaką iki bereikšmio laipsnio; tre 
čiais—duoti truputį eigos Libijos valdovo 
Galdafi savimeilei ir didybės troškimams 
tuo pačiu nepaleidžiant jo iš Kremliaus 
'kontrolės, t.y. galutinėje visos eilės Krem
liaus veiksmų išdavoje padaryti Gadafi sa 
vo rūšies .Kubos de Castro vėlesniems
Sov. Sąjungos planams šiaurės Afrikoje, 
pirmoje eilėje Tunise ir Egipte; ketvirtas, 
laikas pradėti riaušes Pakistane, nes Pa
kistano diktatorius gen. Zija pradeda nu
stoti krašto autoriteto ir Pakistanas gali 
patekti J. A. Valstybių įtakon.

K šio matome, kad Kremlius turi savą 
labai įspūdingą darbų programą be jam 
Reaigtan prikergtos konferencijos Ženevo
je. Angį tad nuostabu, kad Išiuo įmetu 
Kremliute labai užimtas pirmoje eilėje 
savais reikalais?

į tų Kremliaus reikalų smulkmenas 
tuo tarpu nesigilinsime; atidėsime sekan
čiam „laiškui iš Nottinghaimo“. Tilk būtų 
pravartu bent keliais sakiniais aptarti Vi
durinės Amerikos klausimą, nes jis yra 
tapęs centriniu pasaulio įvykiu.

J. A. Valstybių prezidentas Reagan 
vienoj salvo paskutiniųjų kalbų išreiškia 
tokią mintį — ■ bus didelė tragedija J.A. 
Valstybių vėlesniam likimui jeigu uent- 
rinė Amerika taps Sovietų Sąjungos sa
telitu. Tokiam aiškiam ir griežtam prezi
dento Reagan pareiškimui neįmanoma bet 
ką svaresnio ar stipresnio pridėti išsky
rus gal tik tiek — gaila kad anų laikų J. 
A. Valstybių prezidentas taip nesuprato, 
taip nepasakė ir atitinkamai nepasielgė, 
kada Kuba pateko i de Castro rankas. 
Jeigu anų laikų prezidentas tai būti; su
pratęs ir padaręs, nebūtų tokios Centrinės 
Amerikos problemos, kokia ji yra šian
dien.

Šiandien Reagan kiad ir žino, kaip apra
minti komunistinio teroro išprievartauja
mas mažas Centrines Amerikos valstybes, 
bet veiksmui jam reikalingas visos tau
tos pritarimas Tauta gi nesiryžta, nes vis

LIETUVIAI IZRAELYJE
Brazilijoje gyvenanti H. .Didžiulytė- 

Mošinskienė šįmet vasarą lankėsi Izrae
lyje.

Čia duodame žiupsnį jos įspūdžių spau
sdintų „Mūsų Lietuvoje“ leidžiamoje Sao 
Paulo.

Sveiki, atvykę
Kai atvykome, buvo jau pavakarys. 

Šeimininkė paragino skubėti į valgyklą 
vakarienei. Pakelyje susitikome jos kai
myną Danielių — jis į mus prabilo lietu
viškai: „Sveiki atvykę iš Brazilijos pane
vėžiečiai. Jis dar nepamiršęs lietuvių kal
bos, studijavęs Dotnuvoje agronomiją.

Visiems sulsėdus prie išilginių stalų, pir
miausia tos šventės vadovas mus pasvei- 
kino lietuviškai, o jauna daili panelė pra
nešė angliškai' „Turime savo tarpe bran
gius svečius lietuvius, atvykusius pas mus 
pavidšėti“ Gausus plojimas. Aš jaudinau
si —• neįprasta takia pagarba.

Sekė meninė programa: .himnas, skaity
mai . ir maldos. Viskas hebraišikai. Choras 
padainavo keletą dainų, diriguojant jau
nutei muzikos mokytojai. Keletas ipoirų pa
šoko vieną kitą tradicinį šokį. 'Po to visi 
skubėjo valgyti, nes buvo jau „shabbat“ 
vakaras.

Po vakarienės prie mūsų spaudė
si senyvi vyrai ir moterys, kalbino 
lietuviškai, plaiįys plri^istatydiami — 
iš Kybartų, Marijampolės, ViefkSnių, Pa
nevėžio... štai dr. Abraomas1 Aflpeirovičiiuis 
prisimena mano a.a. tėvelį dr. Didžiulį. 
Inž. Ohackelis Kaunatoris iš Panevėžio 
baigęs žemės Ūkio 'akademiją Dotnuvoje. 
Senutė spaudžia man ranką ir sako: „Aš 
pamirlšau lietuviškai, bet atsimenu dainelę: 
„Reik žinot ir mokėt, kaip mergytę pa
mylėt. ..

Gyvenimo išvagoti veidai man šypsosi, 
ir tiek jaukios šilumos 'aplinkoje, kaip te
gali būti vienoje didžiulėje šeimoje. Tą 
šeimą ir sudaro 850 šio kibuco gyventojų.

Speciali popietė
Mumis bu'vo suiruolsta speciali popietė, 

kuri buivo paskelbta kibuco pranešimuo- 
se: ,Ruošiama popietė nejautresnių kaip 
G0 m. amžiaus svečiams iš Lietuvos pa
gerbti“. Susirinko pora dėšimčių žmonių. 
Apdovanojo mus. dalijosi prisiminimais, 
jautriai minėdami savo jaunystės dienas 
Lietuvoje, gimnazijos laikus, draugus ir 
tėvų kapus. Patyrėme daug nuolširdumo 
ir pagarbios lietuviams, niei®|girdcme nė 
vieno priekaišto. Praeitį palikome Šviesos 
apgaubtą. Kaip vienas senukas pasakė: 
„Kai ąlš sakau Maironio eilėralštį, jaučiu 
tėvynės kvapą. Lietuvos miškų kvapą...“ 
ir dlrebančia ranka nubraukė alšarą...

Beit Zera praleistos dienos mudviem 
su vyru liko kaip nuostabus sapnas ar 
„pasaka“, kuri jiau liko praeityje.

Skaitytojų laiškai
DARIUS IR GIRĖNAS

Gerto. Red.,
Tamstos 'redaguojame savaitraštyje Eu

ropos 'Lietuvis Nr. 32/1669 tilpo straips
nelis DARIAUS-GIRĖNO SUKAKTIS 
LIETUVOJE, kuir maišoma, kad „sovietai 
neleido net paminėti tų didvyrių jų pa
čių tėvynėje“.

Pirmiausiai, tai neatitinka tiesai. Tu
riu prieis save „Mokslas ir Gyvenimas“ Nr.

„Kultūros Barai“ Nr. 7 ir „Gimtasis 
Kraštas“ Nr. 30, o taip pat esu gavęs ir 
laišką iš Vilniaus su Dariaus ir Girėno at
vaizdu ir ių skridimo maršrutui, išleistu' 
Lietuvoje.

Prietelius senas mano mokslo draugais 
ir buvęs karo lakūnas ir Aeiro Klubo na
rys man rašo, kad dalyvavo Anykščiuose 
prie Pundziaus skulptūrinio Dariaus-Gi
rėno at vai .davime 'Puntuke ir atsiuntė 
nuotrauką. Tad „Turistas“, būdamas Lie
tuvoje nematė Dariaus-Girėno jokio viešo 
pagerbimo, o tuo tarpu jų pagerbimas vy
ko: Kiaune istorijos muziejuje atidaryta 
atnaujinta „Lituanikos“ ekspozicija, kurią 
matė mano pažįstama — „turistė“ ilš 
Adelaide. Be to Judrėnuose ir Vytogialoje 
didvyrių gimtinėse vyko iškilmingi minėji 
anai, jiems pagerbti. Vilniuje —■ Kyvilšklų 
'aerodrome vyko nukištojo pilotažo varžy
bos ir aviacijos įšventė Dariaus-Girėno 
taurei laimėti. Tap pat yra išteisti meda
liai didvyrių atminimui, išleista knyga, iš
leisti kenvertai ir atvirukai, įvairūs žeto
ną. Tad man yra nesuprantama „Turistes“ 
parašymas, k'ad Lietuvoje neleido n'et pa
minėti tų didvyrių jų pačių tėvynėje.

Blogai, kad tautietis, negalėjo apsilanky 
ti ruolštose Dariui ir Girėnui pagerbti 
aukštojo pilotažo varžybose, tikiu kad 
turėjo laiko apsilankyti restoranuose.

Su pagarba:
J. Riauba

Red. Turistas savo laiške rąžė: „Tiesa, 
kai kuriuose Vilniaus laikraščiuose buvo 
pasirodę straipsniai apie Darių ir Girėną, 
bet jokio viešo pagerbimo ir jokio pripa
žinimo laisvos Lietuvos aviatoriams“. Jei 
J. Riauba, ar kas nors (kitas turėtų spaus
dintus kvietimus įair skelbimus į Dariaus 
ir Girėno skrvdžio minėjimus ar aviacijos 
šventes, ar jų apralšymą Lietuvos spau
doje, įprašome prisiųsti mums.

dar gyvena Vietnamo karo šmėklos gąsdi
nama. Baime gi nieko nesukuria, tik 
griauna.

Iki pasimatymo čia arba Karaliaučiuje
Stasys Kuzminskas

ELTA PRANEŠA
FRIDMANAS PERSPĖJO APIE 

„SIONISTŲ SĄMOKSLUS“ LIETUVOJE
„Tarptautinio sionizmo“ sąmokslą Lie

tuvoje atidengė Sovetskaja Litva, kurios 
straipsnį, „Atsargiai: Sionizmas!“ persi
spausdino Tiesa (1983.VI.12). Straipsnio 
autorius S. Fridmano plunksna beveik 
paraidžiui imituoja nacių antisemitinę li
teratūrą: sionistinėms organizacijoms va
dovauja „žydų kapitalistai ir bankininkai“, 
jų tikslas — sugriauti „galingąją Tarybų 
Sąjungą“, jie tarnaują „kapitalistinei re
akcijai“, jie „parsidavėliai“ ir „apgavi
kai“. Buvęs Lietuvės Helsinkio grupės na
rys Eitanas Finkelšteinas sukarikatūrina
mas — jis, esą, giriąsis, kaip jis pardavi- 
nėsiąs „kraupias istorijas apie TSRS.“ Iš 
Vilniaus į Izraelį išvažiavusi „kažkokia 
Druker“, „netikėtai“ atsidūrė Vakarų Vo
kietijoje ir dirbo „Laisvės“ radijuje. Vil
niuje tebegyvenantis V. Raižas telefonu 
perdalvilnėjęs „sufallsifilkuĮatą informaciją 
ir toliau palaikęs „glaudžius ryšius“ su už 
sienio sionistais. Pasak Fridmano, Belgra
do konferencijos metu lį Lietuvą iš Ang
lijos buvo atvykusi grupė „sionistų emi
sarų“. (Elta)

NAUJA REZOLIUCIJA APIE RUSŲ 
KALBOS MOKYMĄ

Maskvos Pravda gegužės 27 d. pranešė, 
kad KP politbiiutras svarstė kaip dar pa
gerinti rusų kalbos mokymą nerusų res
publikose. Buvo priimta rezoliucija, ku
rioje išvardinta, visa eilė priemonių už
tikrinti, kad kiekvienas nėrusias laisvai 
iinauiclbtų rusų kalbą. 1975 mi. Tašlkante 
priimtos rezoliucijos panašia tema buvo 
pasmerktos lietuvių savilaidinės spaudos 
skiltyse; i.” kitose sovietinėse respubliko
se, ypač Gruzijoje, rezoliucijos iššaukė 
protestus ir demonstracijas. Nerusų res
publikose i šias rezoliucijas ir priemones 
žiūrima kale į rusinimo įrankius. (Eltą)

KAIP „KURIAMA“ ISTORIJA
Prieš porą metų į Vakarus pateko pra

nešimas rodantis kaip Maskva mėgina 
kontroliuoti istorijos dėstymą Lenkijos 
mokyklose. 1980 m. j,į išspausdino po
grindžio leidykla Glos, o 1981 m. persi
spausdino Paryžiuje leidžiamas istorinis 
žurnalas Zeszyty Historyczne (Nr.57,). 
Pranešimas, kurį paruošė SSRE-os Pedaigo 
ginių mokslų akademija ir Mokslų Akade
mijos specialus institutas, buvo įteiktais 
Mokyklinių programų institutui Varšuvo
je. Jis įdomus tuo. jog čia kalbama ir apie 
Lietuvos praeitį, o ypač, kad itai ką Krem
lius dar ti.K stengiasi pasiekti Lenkijoje, 
jau yra įgyvendinta Lietuvoje — nebeeg
zistuoja savarankiška Lietuvos ilstorijh.

Pranešimo autoriai peržiūrėjo dešimt 
lenkų pradžios mokyklose 'bei gimnazijose 
naudojamų Vadovėlių ir juose rado eilę 
„klaidų“. Pavyzdžiui, lenkų istorikams pri 
kišama, kad jie neįvertina rusų indėlio 'į 
Žalgirio mūšio pergalę (1410). Autoriams 
nepatinka, kad 1830-1831 m. sukilimas va
dinamas „Lenkų-Rusų Kanu“. Pasak jų 
tokių žodžių kaip „rusai“ ar. ypač, „mas
koliai“ panaudojimas apraišant ginkluo
tus susirėmimus „nesutampa su Lenkijos 
jaunosios kartos internacionadistiniu auk
lėjimu; reikia vartoti žodžius „carizmas“ 
ir „carinė armija“. Pranešimo 'autorius 
ypač erzina rusinimo politikos aprašymas 
lenkų vadovėliuose. Jie cituoja ištraukas, 
kuriose aprašomas „kultūrinių institucijų 
represavimas“ ir „privalomas rusų kal
bos mokymasis“. Iš viso, raišo autoriai, 
aipde rusinimą perdaug kalbama, vadovėliai 
perdaug pabrėžia tai kas „praeityje skyrė 
lenkų ir rusų tautas“. Technikumų stu- 
Identamjs skiria|mas valdidvėlils Ikritikiuoja 
m as už šį sakinį: „Smolenskas krito jau 
1611 metais ir Zigmantas III-sis triumfuo
damas grįžo į Varšuvą su daugeliu belais
vių“. Prikišama, kad vadovėliuose per
daug dėmesio kreipiama Vakarų Europos 
kralštalms ir „nepakankamai vertinama“ 
rusų 'kultūra. Negerai ir su nuotraukomis 
— kodėl rodomas Kazanės kalėjimas, o 
ne universitetas? (Elta)

KETVIRTADALIS SOVIETŲ LAIŠKŲ 
CENZŪROS — PABALTIJO 

VALSTYBĖSE
Birželio 22 d. JAV-ių Atstovų Rūmuose 

buvo diskutuojama „Helsinkio žmogaus 
Teisių Dienu“, minima rugpjūčio 1 d. Šia 
progai, N.Y. atstovas Benjamin A. Gilman 
pabrėžė, kai Sovietų Sąjungos žemėlapyje 
didžiausia žmogaus teisių pažeidimų kon
centracija randama kitoje Suomijos įlan
kos įpusėję — Lietuvoje, Latvijoje ir 'Esti
joje. Jis pridūrė, kad jo specialus komi
tetas, kuris tiria sovietų valdžios vykdo
mą laiškų cenzūra ir konfiskavimą, nu
statė, jog 2." nuošimčiai tokių dokumentų 
atvejų priklauso Pabaltijo valstybėmis.

('Elta)

NAUJAS LIETUVOS KATALIKŲ TTG 
KOMITETO NARYS

Briuselyje leidžiamas USSR News Brief 
biuletenis birželio 1'5 d. numeryje pranešė, 
kad Alytaus katedros 'vikaras Kazimieras 
Žilys (g. 1945) tapo nauju Lietuvos Kata
likų Tikinčiųjų Teisėms Ginti Komiteto 
nariu. Jo adresas: 2'34580. Lietuva, Aly
tus, Panemunėlio 5, tefl. 51737. Kun. Juo
zas Zdebskis pastaruoju metu nedalyvau
ja komiteto veikloje. (Elta)

LIETUVOJE
PAILGĖS BULVARAS

Šiauliuose pradėta rekonstruoti dar vie
nus Vilniaus gatvės atkarpa. Užbaigus dar
bus, pėsčiųjų bulvaras pailgės genu pus
kilometriu ir pasieks Draugystės propek- 
tą.

Naujosios bulvaro dalies paskirtis — 
prekybinė, kultūrinė, pramoginė. Projekto 
autoriai — ■ architektai R. Kačinskas, V. 
Miazuironis ir jų kolegos numatė įrengti 
čia, prie „Verpsto“ fabriko, specialias vit
rinas, kur savo darbus galės eksponuoti 
dailininkai, fotografai, liaudies meninin- 
kai. Aikštėje prie Kauno politechnikos in
stituto vakarinio fakulteto rūmu išaugs 
savotiškas 'amfiteatras, kur vyks studen
tų šventiniai renginiai, koncertai. Iš „Vai
ro“ gamyklos persikels dviračių muziejus. 
Pėsčiųjų bulvaras pasipuoš originaliais 
šviestuvais, suoleliais, vaizdinės agitacijos 
stendais.

SKENDUOLIAI

Kasmet Lietuvoje nuskęsta 450—600 
žmonių. Pernai jų žuvo beveik keturi 
šimtai. Tai be galo skaudus praradimas 
artimiesiems ir visuomenei.

Daugiausia nelaimių būta ten, kur jų 
mažiausiai tikėtasi — upeliuose, kūdrose, 
balose. Dažniausiai nelaimės įvyksta dėl 
to, Ikad nemokama plaukti, neatsargiai, 
lengvabūdiškai elgiamasi vandenyje ir 
valtyse, paliekami be priežiūros vaikai, 
maudomas! apsvaigus alkoholiu. Girtavi- 
m'as paplūdimiuose, kitose vietose prie 
vandens telkinių pernai nusinešė beveik 
150 gyvybių. Didesniuose paplūdimuose 
girtavimui rodoma daugiau nepakantamu- 
mo, ten ir nelaimių mažiau, o štai nuoša
liose vietose kaip kas nori, taip ir elgia
si...

EUROPOS ČEMPIONAS
Europos plaukimo pirmenybėse vyku

siose Romoje vilnietis Robertas Žulpa 100 
metrų plaukime krūtine laimėjo aukso 
medalį.

Kiti rašo
VILNIAUS PILIS 
Nauji atradimai

Praėjusią vasarą buvo pradėti darbai 
sustiprinti Gedimino bokštui ir jo kalno 
slenkantiems šlaitams Vilniuje. Platesnių 
duomenų savo rašiniu „Protėvių šnekėji
mas“ .Jjiteratūros ir meno“ sausio 22 d. 
laidoje pateikia Aldona Žemaitytė.

Pernykštės vasaros pradžioje jau buvo 
pradėtos kasti duobės, į Gedimino kalną 
sutelkusios archelogų grupę, vadovauja
mą A. Lisankos, kuriam patarimais talki
no Lietuvos Mokslų (Akademijos istorijos 
instituto vyr. mokslinis bendradarbis V. 
Daugudis. Geologinius tyrimus atliko prof. 
A. Gaigalas, rastų žiedadulkių — docentė 
O. Kondratienė, architektūrinius — S. 
Lasavickas. Radiniai pasibaigia 4,5 metro 
gylyje, palikdami ant vienas kito kietai su
gulusius kultūrinius sluogsnius, apiman
čius ištisus šimtmečius. Esą jie liudija, 
kad čia buvo gyventa net ir prieš Kristaus 
gimimą.

A. žemaitė daro išvadą, kad tie radi
niai sugriauna ligšiolinę legendą apie Vil
niaus įkūrimą XIV š. pradžioje, susietą 
įsu Gedimino valdymo laikais. Medinių ir 
mūrinių pilių čia jau būta ir XIII š. Pa
sak A. Žemaitytės, Gedimino kalnas ir 
jo apylinkės tada jau tavo ne miškais ap
augusios medžioklės vietos, bet tirštai ap
gyventa teritorija, turėjusi savitą mate
rialinę ir dvasinę kultūrą. Leidžiantis že
myn kultūriniais sluoksniais yra smėlių iuž 
piltos XV J. pradžios pilies griuvenos, XIV 
š. mūro pilies likučiai, po jais — statybi
nės konstrukcijos iš akmens, medžio ir 
žemės: rąstais 'apjuosti akmenys, apipilti 
žemėmis. Viršutiniuse sluogsniuose vyrau
ja žiestinė X-XV š. keramika — įvairūs 
lankinių ir arbaletinių strėlių antgaliai, 
akmeniniai patrankų sviediniai, sidabri
niai Prahos grašiai, puodų šukės, geleži
nės pakabinamos spynos, ugnies simbo
liais išraižytas kaulinis kirvukas, pusmė
nulio formos pakabutis, žalvarinis žvan
gutis.

Žemutiniuose sluogsniuose susitelkusi 
lipdytoji V-IX š keramika. Ten yra du 
akmenų grindiniai, kuriais buvo sutvir
tinti piliakalnio aikštelės pakraščiai. Pa
čioje aikštelėje būta medinių pastatų. Po 
šiuo sluogsniu aptikta lipdytoji, brūkš
niuotoji keramika su septyniais kietai ant 
vienas kito sugulusiais akmenų grindi
niais, medinių statinių liekanomis. Išlikę 
konstrukcijų atspaudai rodo, kad statme
ni kuolai buvo išpinti medžio šakomis, ap- 
orėpti moliu. Tam laikotarpiui priklauso 
kaulinis žeberklas, daug titnago skilčių, 
keletas akmeninių kirvukų. Jie liudija, 
kad žmonės čia jau gyveno tūkstantme
tyje ar pirmojo tūkstantmečio pradžioje 
prieš Kristaus gimimą. Visų laikotarpių 
sluogsniuose rasta žuvų, paukščių, įvairių 
žvėrių ir (gyvulių kaulų. Archeologai da
bar tvarko turtingus raidinius ir ruošia 
išsamias mokslines išvadas.

V. Kst. (Tž)
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Londonas
KRYŽIŲ ŽYGIS AYLESFORDE

Spalio 9 d. Aylesforde, Kent( .įvyks Aš
tuntasis Kryžių žygis už persekiojamus 
tikinčiuosius.

Kviečiama gausiai dalyvauti. Tą 'dieną 
bus bendras autobusas su latviais ir če- 
kostovalkais nuo Westminsterio katalikų 
'katedros 12 vai.

Registruotis iš alnlksto prie Lietuvių baž
nyčios: 21 The Ovai, London E2 9DT.

Stoke-on Trent
A.A. BENEDIKTA ANDRUŠKEVICIENĖ

Rugsėjo 1 d tavo palaidota Benedikta 
Čerepaitė-Andruškevičienė.

Velionė buvo gimusi Papilėje 1912 m. 
rugsėjo 11 d., minė 1983 m. rugp. 22 d.

1936 metais ištekėjusi už Vytauto And- 
ruškevičiaus ji užaugino 10 vaikų šeimą.

Kairo audrų mėtomi AndiruĖlkevičiai 
galų gale atsirado Anglijoje ir apsigyve
no Stolke-on-Trent.

Turint didelę šeimą Benediktas pagrin
dinis darbas buvo auginimas ir auklėjimais 
vaikų. Ji tai atliko su meile ir atsidėjimu 
teulžmiršdaima įdiegti savo vaikams Lie
tuvos meilės.

Velionė mėgo lietuvišką sipaudą. prenu
meravo laikraščius ir žurnalus, naudojo
si bibliotekomis. Ji buvo DBLS narė.

IPefctalai Benedikta 'alpsilanlkė Lietuvoje 
ir paskutinį kantą matė savo gimtąją Pa
pilę.

Bradwell kremiatorijumo koplyčioje lai
dotuvių namaldas atliko kun. O'Donnell, 
o (šeimos ir susirinkusiųjų vardu atsisvei
kino DBLS Stoke-on-Trent skyriaus pir
mininkas Vl'aidas Dangis.

Po pamaldų visi dalyvavusieji šeimos 
buvo pakviesti arbatėlei ir užkandžiams, 
kuriuos paruošė 'velionės dukros ir mar
čios.

Laidotuvėse dalyvavo visi Benediktas 
vaikai su šeimomis, išskyrus sūnų Algį,

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.

prieš kelis metus žuvusį automobilio ka
tastrofoje, Pietų Afrikoje.

Vietoje gėlių ir vainikų velionės pa
geidavimu laidotuvėse dalyvavusieji su
aukojo 50 sv. The Douglas MacMiMian 
Home.

Vlado Dangio žodžiais: „ jei būtu įma
noma paversti į pinigus dėšiimties vaikų 
.motinos, žmonos, slaugės, mokytojos, šei
mininkės, siuvėjos ir lietuvės patriotės 
vertę, ji (būtų buvusi turtingiausia mote
ris šiame krašte.

Ilsėkis ramybėje!
VI. Dalyvis

Stroud
MIRĖ JONAS TAMULEVIČIUS

Birželio 16 d. po sunkies ligos Caches 
Green ligoninėje mirė Jonas Talmulevi- 
čius. Jis buvo gimęs Panevėžio apskrityje, 
Pirščiukų kaime.

Anglijoje velionis neturėjo jokių gimi
nių.

Vokietija
NAUJAS DAKTARAS

Valk. Vokietijoje neseniai užbaigė moks 
lūs ir gavo chemijos mokslų daktaro laips
nį Rieaird-as Palavinskas.

1960 m. su savo tėvais ir sesute Ričar
das iš Lietuvos atvyko į Vokietija..

1972 m. jis baigė Vasario 16 (gimnaziją 
Huettenfeld, o chemijos mokslus studija
vo Bonn Universitete. Dabar dirba Wies
baden „Fresenius“ aukštojoje mokykloje 
farmacinės industrijos srityje.

Vasario 16 (gimnazijoje du metus dėstė 
matematiką ir buvo bendrabučio vedėju 
Ričardo tėvas Algirdas Palavinskas, ten 
taip pat mokėsi jo sesuo.

Ričardo mama dirba kaip medicinos se
suo.

Algirdas Palavinskias yra vokiečių teis
mo prisiekęs vertėjas lietuvių, vokiečių, 
rusu ir lenkų kalbose. Reikalui esant jis 
vertėjauja ir privatiems žmonėms.

A. PalavinsKas vadovauja Vokietijos 
lietuvių bendruomenei Saair krašte ir yra 
TJetuivių kultūros draugijos pirmininkas.

Jo adresas' Mitloslheimerstrasse 7,
D-664'i Losheim/Saar 
Telefonas 06872-2725

LIETUVIŲ įENCIKLOPEDUOS 
PAPILDOMAS TOMAS

Pereitais metais 'lietuviškoji visuomenė 
buvo kviečiama užsisakyti Lietuvių Encik 
lopedijos papildymų (37-tą) tomą. Atsi
liepė vos 25 (nuošimčiai reikalingo skai
čiaus. Tad atrodė, kad sumanymas' negalės 
būti vykdomas. JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Tarybai pažadėjus paremti 
ir sulaukus itaujų raginimų iš 'atskirų as
menų, pradėta nauja akcija prenumeratų 
(pažadams gauti.

Pasižadėjimus siųsti šiuo adresu: Lietu
vių Enciklopedija, P.O. Box 95, So Bos
ton, Mass. 02127.

Lietuvių Enciklopedijos papildymų to
mo redakcinis darbas jau gerokai pavary
tas priekin. Vyr. redaktorius prof. Simas 
Sužiedėlis, padedamas redaktoriaus d.r. 
Jurgio Gimbuto ir kelių ibendraidlairbių, 
sudarė kartoteką su 6000 įnašų. Numato
mas tomas bus 'apie 500.-600 puslapių. Jo 
kaina bus apie 25 dol.

Jaiu įgauta dalis straipsnių ir biografi
jų. Pastaruoju laiku susitarta su trečiuo
ju tomo redaktoriumi dr. Stasiu Bačkaičiu. 
Jis su bendradarbiais tvarkys technolo
gijos ir griežt'įjų mokslų dalykus.

Leidėjas ir redaktoriai paigeidaiujia, kad 
redakcijos darbas būtų Įbaigttįns iki Išlų 
metų pabaigos. LE papildomo tomo tira
žas įbus apspręstais pagal užsisakiusių skai
čių. Pagal esamas' sąlygas neįmanėme kny
gų atsargas laikyti sandėlyje.

Juozas Kapočius,
LE leidėjas
Ingrida Bublienė, 
JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkė

Aukštas sovietų Sveikatos ministerijos 
pareigūnas, vizituodamas vieną Maskvos 
ligoninės gimdymo skyrių, pastebėjo, kad 
visi žydukai daug sveikiau atrodo už ru
selius. Susidomėjęs, paklausė:

— Man atrodo, jog jūs tuos mažuosius 
žydukus geriau prižiūrite, negu savuosius 
ruselius. Turbūt turite kokių nurodymų 
iš Komunistų partijos centro komiteto?

— Taip, turime — žydukai turi būti pa
ruošti eksportui, — paaiškino seselė,

Lenkija
IŠKILMĖS PRIE. DARIAUS-GIRĖNO 

PAMINKLO PSZCZELNIKE
Papildomai prie ankstyvesnio iškilmių 

aprašymo! iš Lenkijos mums pranešė, kad 
liepos 17 d. Lietuvos didvyrių paigerbime 
prie Dariaus-Girėno paminklo dalyvavo 
per 2000 žmonių

Lietuvių tautiniai — religinę programos 
dalį tos dienos rytą pravedė LVKD Šče- 
cino ratelio pirm. Jonas Zelepienis, pa
sveikinęs susirinkusius ir paaiškinęs apie 
įvvkį prieš 50 metų. Kan. Alfonsas Jurke
vičius ir kun. Bronislovas Kuiculis atna
šavo mišias ir pašventino naują koplytstul 
pį, (kiuris šioje vietoje pastatytas vietoje 
senojo. Kan. A. Jurkevičius pasakė jaudi
nantį pamokslą, iškeldamas žuvusiųjų 
didvyrių nuopeiinius lietuvių tautai. Po 
mišių 'buvo sugiedota Marija, Marija; Vieš 
paties angelas ir Lietuva, tėvyne mūsų.

Po pamaldų buvo perskaitytas arch. 
Vytauto Žemikjalntor-Lanidslbengio „žodis“, 
atsiųstas laišku iš Vilniaus. Kaip žinome, 
arch. Vytautas žemkalnis-Lanidsbengis 
yra paminklo, kuris čia pastatytas prieš 
karą, .autorius.

Iškilmių dalyviams buvo išipiatinti Da
riaus-Girėno skrydžio 50 metų sukakties 
■atlapiniai ženkleliai ir 1000 egz. specia
lios brošiūros, kurią išleido Gožovo kul
tūros draugija ir LVKD Centro valdyba.

Nusipelniusiems prie paminklo restau
ravimo buvo įteikti Penkiadesiimtmečio 
■medaliai, suiprojėktu|oti Ščeaino ratelio 
narių Algimanto, Vytauto ir Rimanto Že
maitaičių. Medalius gavo 28 daugiausiai 
pasidarbavę organizacijos ir asmenys.

Oficialioji iškilmių dalis prasidėjo 13 
vai. dalyvaujant vietinės valdžios atsto
vams. Kalbėjo Myslibužo miesto ir vals
čiaus viršininkas Janiulšas Vindarčifcas, 
Gožovo vajevodo pavaduotojas Jurkiewicz 
ir LVKD Centro valdybos atstovas Algir
dais Nevulis.

Apdovanoti at žymėjimo ženklais: auk
siniu kryžiumi — vietos girininkas Piotr 
Niwinski, ilgametis paminklo globėjas ir 
.saugotojas; ženkleliais su dviem kalavi
jais — Julius Sanivaitis, Jurgis žemaitai
tis ir Amanas Suraučius.

Kaip jau buvo anksčiau pranešta, vie
tos valdžios atstovams buvo įteiktos LV 
KD Cento valdybos dovanos — lietuvių 
tail tiria, i rankdafrbiai ir Dariaus-Girėno 
skrydžio 50 metų sukakties ženkleliai.

Iškilmių pabaigai prie paminklo buvo 
padėti vainikai ir gėlių puokštės, per
juostos lietuvių trispalvėmis juostomis. 
Vienas vainikas buvo atsiųstas iš Lietu
vos, siu užrašu „Lietuviai Atlanto nuga
lėtojams“

Prie paminklo koncertavo Punsko cho
ras „Puri j a“ ir Seinų „Sudiuva“. D.B.

PASAVL VJH
KOBRA DIVERSANTĖ

Nedidelėje Afrikos valstybėje Liberijoje 
gyvena apie 15 rūšių gyvačių. Jų neretai 
galima aptikti miesto gazonuose, prie na
mų. Praėjusią vasarą gyvatės ypač nuste
bino (Monrovijos miesto gyventojus.

Buvo ankstyvas giedras rytas, žmonės 
skubėjo į .darbą, kai viename rajone, kur 
yra elektrinė, sugriaudėjo kurtinantis spro 
girnas. į dangų pakilo didžiulis .ugnies 
stulpas. Atvykę gaisrininkai greitai nu- 
statė avarijos priežastį. Paaiškėjo, kad di
džiulė kobra, mayt, ieškodama šiltesnės 
vietos, įšliaužė į vieną elektros srovės 
generatorių ir įvyko trumpas susijungimas 
iš karto trimis kanalais,, kurių kieikviena- 
•re tekėjo 13,8 kV įtampos srovė.

KAIP APGAUTI SKRUZDĖLES
Feromonai — medžiagos, turinčios bū

dingą pastovų kvapą. Pavyzdžiui, skruz
dėlės feromonais žymi kelią prie maisto 
šaltinio ir atgal į lizdą Mokslininkams jau 
pavyko susintetinti kiai kuriuos feromo
nus r panaudoti juos savo reikalams.

Dideli JAV pietryčių rajonai laibai ken
čia nuo vidinamųjų Richterio skruzdėlių. 
Žinoim®, skruzdėles galima būtų nuodyti 
chemikalais, bet lazda turi 'du galus — in
sekticidais galima užnuodyti ir aplinką. 
Pridėjus į insekticidus sintetinio ferono.- 
mo, Skruzdėles susirenka į tą Vietą iš vi
sos apylinkės. Be to, pirmoji skruzdėlė, 
keliaudama prie nuodingo masalo, pažy
mi savo kelią tikru feronomu, ir tuo pėd
saku dar sparčiau seka kitos skruzdėlės. 
Rezultatas puikus — suvartojant mažiau 
insekticido, eiėktas didesnis, ir aplinka 
mažiau teršiama.

NAUJOS AVYS
Australijos mokslininkai galvoja, kad 

laike kelių metų, naudojantis genetinio 
gaminimo technika (genetic engineering 
technique) bus išaugintos avys, (kurioms 
sušėrus atitinkamus chemikalus, nusišers 
vilna.

Vietoj dabar naudojamo vilnos kirpi
mo metodo, avys bus arba šukuojamos, 
arba vilna bus nutraukta oro siurbliu.

GREIČIAUSIAS TRAUKINYS
Rugsėjo 25 d. tarp Paryžiaus ir Lyon 

vradės kursuoti greičiausias traukinys Pa 
šaulyje. 265 myliu (424 km) atstumą jis 
sukars per 2 valandas.

KUR JOJI, BERNELI
ARKLIO ŠVENTĖS APMĄSTYMAI „ŠVYTURYJE“

„Pasukau žirgą prie lango ir viesulu įlė
kiau lį svetainę. Damos iš pradžių labai 
išsigando. O aš priverčiau žirgą stryktelėti 
ant arbatai paruošto stalo ir ėmiau taip 
šauniai jodinėti tarp stikliukų bei puo
dukų, kad nesukūliau anei vieno stikle
lio, anei mažiausio puodeliuiko...“

Taip yra pasakojęs baronas Miunhauze- 
nas. Esą taip jam atsitikę Lietuvoje, kai 
jojęs jis ant lietuviško žirgo... Galima, ži
noma, garsųjį baroną pavaidinti prama
nų maišu, bet jei įkas daugiau pažįsta mū
ri tėviškės žirgus ir raitelius, pasakys, 
kad Miunhauzenas, ko gero, teisus... Mūsų 
žirgų išmanymu, bejej, ne pirmus metus, 
gali pasigėrėti kiekvienas, kuris atvyksta 
į kasmet Arklio muziejuje Anykščiuose 
rengiamą šventę „Bėk bėk, žirgeli“...

Vienam arkliui Lietuvoje tenka daugiau 
kaip po keturiasdešimt žmonių, žmogaus 
ir arklio labui šis santykis turėtų būti 
mažesnis.

..Šventė Arklio muziejuje prasidėjo, 
kaip ir .kitos šventės, —■ paradu. Riedėjo 
dvikinkės ir vienkinkė karietos. Risnojo 
žirgai, vėjas žaidė jų karčiuose, sėdėjo 
orūs važnyčiotojai, o daugybė akių žvel
gė į šį nekasdienišką reginį.

Žinoma., traukti vežėčias, bričkas, bėdas, 
karietas, kurių pavyzdžių kelias dešimtis 
turi Arklio muziejus, — įprastas arklio 
darbas. Bet kai Morfijus — Hanoverio 
veislės žirgas iš Anykščių rajono Levaniš- 
kių kolūkio — pasisveikindamas ištiesė 
priekinę iranopą, .akis išpučia ne vien maži 
pypliai: žiūrėkit, juokiasi žmonės, nei tau 
žiguliukas, nei traktorius, su 'kuriais kas
dien bendraujame, šitaip nepadarys...

Na, o ką gi sugeba mūsų juodžiai, bė
riai, sarčiai’ Susidomėję laukėme važny- 
čiojimo varžybų, deja, ne žirgai buvo kal
ti, kad jų šeimininkai iper dažniai klydo. 
Tik veterinarijos gydytojas Kazys Trata 
iš Ukmergės rajono „Gimtosios žemės“ ko 
lūkio — jaunas, energingas vyras — ge
riausiai mokėjo rasti vienkinkei maršru
tą... Gal dėl to, kad ir karietą, gerokai 
paprakaitavęs, pats pasidirbo. Matėsi —
IIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIinilllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIUillIlIlIU

Iš LKB Kronikos
MŪSŲ KALINIAI

Rašo Viktoras PETKUS:
„Rugpjūčio 23 kalėjime mano pra

leistųjų metų suma bus apvali ir soli
di — dvidešimt. Dvidešimt metų bū
nant nelaisvės namuose nėra tekę re
gėti tautiečio, nešvenčiančio Kalėdų ar 
Velykų. Per Kalėdas, tiesa eglutės ne
buvo, bet ant stalo laikėme iš „Gėli
ninkystės“ žurnalo iškirptą gražiai pa
puoštą eglutę, šližikus padariau iš su
pjaustytų džiovintų riestainių, o balto
ji plotkelė irgi buvo. Tokiu būdu lyg 
ir viskas tvarkoj..., tik pirmą kartą 
nežinau, kada prasidės Užgavėnės ir 
bus Velykos.

Gyveimas monotoniškas. Gauti laik
raščius ir žurnalus mūsų pastogėje la
bai keblu. Teigiama, kad periodinė 
spauda mums per savaitę pristatoma 
tris kartus. Taip sakoma, o iš tkrųjų 
yra buvę savaičių, kai negavome jokio 
laikraščo. Jeigu laikraščius dar atneša, 
tai žurnalus dažniausiai tik vieną kar
tą savaitėje, todėl jų susidaro visas glė
bys, o čia reikalaujama, kad vienas ka
linys tegali laikyti kameroje tik pen
ketą vienetų, nesvarbu, knygų, brošiū
rų ar žurnalų, o visa kitą reikia atiduo
ti į sandėlį, girdi, kada norėsite pasi
imsite. Teoretiškai atrodo lyg ir neblo
gai, o praktiškai kartais per savaitę 
neprisiprašai, kad nuvestų į sandėlį. 
Tokiu būdu atsiduri lyg užburtame ra
te. Dar blogiau su knygomis. Iš namų 
bet kokių knygų gavimas kategoriškai 
uždraustas. Knygynai siųsti mums už
sisakytas knygas nesuinteresuoti, nes 
jos dažnai grąžinamos pasiautėjui, t. 
y. atgal į knygyną, tokiu būdu mes jų 
akyse tampame nerimtais klijentais.

Visiškai nepavydėtina padėtis dėl 
laiškų. Taisyklėse pasakyta, kad išsiun
čiamus ir gaunamus laiškus vyresnybė 
negali ilgiau išlaikyti kaip tris dienas 
ir kituose kalėjimuose tos vadinamos 
trys dienos užsitęsdavo, bet vis tiek 
kažkiek buvo stengiamasi tos taisyklės 
prisilaikyti, čia apie tokią tvarką net 
neužsimenama, lyg jos visiškai nebūtų. 
Anksčiau dar pranešinėdavo bent apie 
dalį nusavintų laiškų, o dabar ir šito 
nebedaroma. Kitų artimieji bando ra
šyti laiškus per vietines ar sąjungines 
prokuratūras. Vienas kitas šitokiu bū
du pasiųstas laiškas ateina. Niekas ne 
tik neatnešė telegramų apie pasiunčia
mus pinigus, bet ir nepranešė, jog pi
nigai yra atsiųsti. Maždaug Šešis kar
tus savaitėje per pietus valgome kopūs
tienę iš sušalusių ir pūvančių kopūstų. 
Į nusiskundimus, jog kopūstai sugedę, 
pareigūnai atsako: „O iš kur gauti ki
tokius? Be to, gydytojas sako, kad juos 
dar galima valgyti...“ (šiuose kraštuo
se žmonės nemoka rauginti kopūstų, to
dėl juos palieka lauke šaltyje, reiškia, 
užšaldo, o šiemet čia negirdėtai šilta 
žiema su atodrėkiais. Už tai ir pūva ko
pūstai). Ore būnam neilgiau vieną va
landą per parą, o ir mūsų prižiūrėto

■mėgsta vyras žirgą, o žirgas jaučia ir su
pranta savo šeimininką. Ir Vilniaus vals
tybinio žirgyno treneris1 Vincas čivinskas, 
sėdęs į Dusetų valstybinio žirgyno dvikin
kę, gražia risčia dviem juodžiais pralėkė 
per visas kliūtis, įrodydamas, kad geros 
rankos 'bet kuris žirgas klauso.

Po hitlerinės okupacijos Gruzdžiuose 
žemaitukų tebuvo likę .vos du eržilai ir 
kumelaitė. Galop dingo ir 'šie. Kiek savo 
gyvenimo metų žemaitukų veislei atkurti 
paaukojo, kiek rūpesčių turėjo Valentinas 
Čirentas, dabartinis Vilniaus 'valstybinio 
žirgyno vyriausiasis zootechnikas — sun
ku būtų ir išsakyti. Bet štai jo darbo re
zultatas: iš galų gale surasto vienintelio 
eržilo, vardu Erelis, veislė vėl atgimė, 
ir dabar Vilniaus bei kituose žirgynuose 
vėl laigo nedidelio ūkio, stiprūs, išsve.rmin 
gi (arkliai, o žmonės sako, kad geras žir
gas — laimė jūsų rankose.
Arklio švente, arklio dalyvavimas ten, 
kur keliamos paprastos ar auksinės vestu
vės, 'arklio traukiama karieta, riedanti su 
turistais per miestą liudija, kaip jis rei
kalingas mum.-; dabar. Bet reikalingas ne 
vien akim paganyti ar pasportuoti, o ir 
konkrečiam darbui. Todėl ir arklių Lie
tuvoje siekiama padauginti dar 15—20-čia 
tūkstančių, kad i u užtektų per darbymetį 
sodybiniams sklypams, kad jie padėtų 
ūkiuose savo „plieno įbroliams“ dirbti tuos 
darbus, kuriuos geriausiai sugeba.

...Kai atšuoliavo dvi jaunos; dailios 
amazonės, suskambo muzika, į jos taktą 
žirgai ėmė šokti. Šoko grakščiai, lengvai 
kilnodami kojas; sutartinai sukdamiesi į 
vieną ir kitą pusę. Išjodinėjįjįmas — žir 
ginio sporto viršūnė, kruopštumo, kantry„ 
•bės ir ilgų treniruočių vaisius. Juo arklio 
šventę papuošė dvi vilnietės — Rūta Si- 
dabraitė ir Gaiva Gužaitė.

Išvydęs tokius žirgus, žmogus imi gal
voti, kiaid ne taip jau 'didelius dalykus ro
dė Lietuvoje baronas Miunhauzenas... 
Tiesa, su lietuvišku žirgu jis dar patrau
kė į karą Turkijoje, kur abu taip pat labai 
pasižymėjo.

jai tą valandą kai kada stengiasi su
trumpinti, kad jiems kaip galima trum
piau reikėtų prie mūsų besivaikščio- 
jančių kiurksoti. Kituose kalėjimuose 
kad šito nebūtų, koridoriuose kabo 
laikrodžiai. To paties prašėme ir čia, 
atsakė, kad jums, t. y. mums,laikas su
stojo. Vėliau vis tik pakabino išklerusį 
laikrodį, bet vėliau apsigalvojo ir kaž
kur nudangino. Visame kalėjime nėra 
jokio laikrodžio; pasiteiravus pižiūrėto- 
jų, kie laiko, šie irgi neatsako, todėl ir 
darbe, nežinant laiko, painu. Gal ir vėl 
nuilsinau laišką, tenka nuogąstauti, 
kad laiškas dėl ilgumo „neįklimptų“. 
Visiems daug sveikinimų ir ilgiausių 
linkėjimų.

VILNIAUS PAREIGŪNAI „ŠVIEČIA“ 
VOKIEČIŲ KORESPONDENTĄ

Frankfurter Allgemeine Zeitung kores
pondentas Leo Wieland (birželio 7 d. nume
ryje papasakojo apie savo apsilankymą 
Vilniaus „užsienių reikalų ministerijoje“. 
Spaudos skyriaus vedėjas Ričardas Vai- 
gauskas ir „ministerijos“ pirmasis sekre
torius 'kritikavo Vakarų spaudos praneši
mus apie Lietuvą.
Esą, joje terašoma apie Bažnyčios (perse

kiojimą, k'lastingus išpuolius, nedateklius. 
„(Bjauriausias“ pavyzdys esąs pogrindinė 
KLB Kronika, kurios Lietuvoje pasirodan
čios daugiausia trys kopijos, bet viena jų 
visad patenkanti į diplomatinį lagaminą 
ir taip išsmunkanti į vakarus, iš kur ją 
pertransliuoja Vatikano radijas „devy
niasdešimt nuošimčių politikos ir dešimt 
nuošimčių religijos“, (beje. Vaigauskas čia 
smarkiai pameluoja nes oficialūs sovieti
niai kratų ir teismo dokumentai mini daug 
didesnį skaičių LKB Kronikos egzemplio
rių ELTA).

Vokiečių korespondentui 'buvo parodyti 
1982 m. išspausdinti mišiolai ir katekiz
mas. Jam buvo paaiškinta, kad dar yra 
„šiokių tokių problemų su katalikų eks
tremistais“, bet jų esą nedaug, „gal ketu
ri ar penki“(!) Jie svaj'ojantys apie „bur
žuazinę Lietuvą“ ir norį „sugrąžinti isto
riją į 1940-uosius metus“. O kaip su nuo 
1961 m. ištremtuoju vyskupu Julijonu 
Steponavičiumi, galimu kardinolu „in pec- 
tore“? Jis esąs „užsispyręs žmogus“, turė
jęs apleisti sostinę dėl savo „antisovieti- 
nės veiklos“. Kunigui negalima lipti į sa
kyklą ir kalbėti: „Mes norime nuversti so
vietinę valdžią“.

(Elta)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottingham^' — rugsėjo 11 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Eccles — rugsėjo 18 d., 12.15 vai.
Nottingham — rugsėjo 18 d„ 11.15 vai., 

Židinyje.
Derby —■ rugsėjo 18 d., 13.30 vai. a.a. Pra

no Makūno paminklo Šventinimas Not
tingham Rd., kapinių liet, skyriuje. 
Mišios už jį 14 vai. Bridge Gaite.

Wolverhampton — rugsėjo 18 d., 17 vai., 
šv. Petre-Paulyje, North St.

Manchesteryje — rugsėjo 25 d., 12.30 vai.
Nottingham — rugsėjo 25 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
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