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PASAULIO POLITIKOJE
tarp dviejų valdančiosios partijos f akcijųP. Koirėjos lėlkituvo nušovimo pasekmės 

jau pradeda būti nustumtos į vidurinius 
pasaulinės spaudos puslapius.

Jungtinių Tautu Saugumo Taryboje 
Sovietų Sąjunga turėjo panaudoti veto 
teisę, kad užblokuoti amerikiečių pasiū
lytą rezoliuciją, smerkiančią sovietų elg
seną -be tiesioginiai neįvardinant Sovietų 
Sąjungos.

Sovietai ir toliau tęsia savo liniją, kad 
P. Korėjos lėktuvo skrydis buvo „sąmo,- 
ningai ir -planingai suorganizuotas šnipi
nėjimo žygis ‘ Ta linija jų pasiimta sa
vaitė po lėktuvo nušovimo, tavo plačiau 
aiškinta labai retai Įvykstančioje užsienio 
korespondentams konferencijoje Maskvo
je.

Sovietų vyriausio ištabo viršininkas 
marš. Ogarkov remdamasis dideliais že
mėlapiais- bandė įrodyti šnipinėjimo teo
riją, kai tr.-o tarpu- amerikiečių ana
listų nuomone sovietai, ar tai dėl nep-akan 
karnai kvalifikuoto personalo, ar dėl ne
pakankamai geros technikos, sumaišė ke
leivinį lėktuvą su toje srityje reguliariai 
Skraidančiu -amerikiečių RC 135 žvalgybi
niu lėktuvu.

AFGANISTANAS

Mujahideen kovotojai Paktia provinci
joje laiko -apsupę Khcst miestą, kuriame 
yna 1500 Kabul valdžią remiančių milici
ninkų ir 100 sovietų patarėjų.

Tai yra pirmas kairias, kada junginys 
10,000 partizanų suorganizuotų į -gentinius 
batalijomis, kovoja po viena vadovybe.

Ginkluoti daugiausia- šautuvais ir tu
rėdami tik du nedidelius 'artilerijos pa
būklus, jie jau atmušė vien-ą ketoną -ban
džiusią prasilaužti į miestą.

Neturėjimas sunkesnių ginklų ir keiti
mas taktikos- iš partizaninių kovų į dau
giau pozicinį karą jiems gali atnešti di
delių nuostolių.

Bet Mujahideen va-d-as Said Ahmed 
Gailani yra optimistiškas dėl Khost mies
to užėmimo-, nebent sovietai oru- pasiųstų 
dideles pajėg as, ar partizanams pritruktų 
šaudmenų.

Rugpjūčio 10 d. Herat mieste prasidėju
siame mūšyje žuvo tarp 50 ir 100 sovie
tinių kareivių.

-Mūšis prasidėjo po to, kai -Sovietų ar
mija apsupo vieną priemiesti ir pradėjo 
kratyti namą po namo ieškodami ginklų. 
To pasėkoje į miestą pradėjo plūsti par
tizanai iš aplinkinių kaimų ir sovietus 
apsupo.

-Savaitę vėliau Herat Įvyko susidūrimas

per kiurį žuvo virš 100 afganistaniečių 
-marksistų.

Herat, 100,000 gyventojų miestas esąs 
72 mylias į Rytus nuo Irano sienos, anks
čiau buvęs gražus ir įdomus, dabar vaka
rais yra neapšviestas, maistu ir kuru blo
gai aprūpintas ir sovietų okupacinėm, jė
gom visiškai nesaugus.

IARTIMIEJI RYTAI
Libane bandoma surasti visiems priim

tinais sąlygas dėl paliaubų.
Nuo Beiruto pasitraukus Izraelio ka-riuo 

.menei į -pietus, musulmonai druzai, re
miami palestiniečių ir Sirijos kariuome
nės, sugebėjo įsitvirtinti Chouf kalnuose.

Nors anksčiau Izraelis palaikė krikščio
nių libaniečių pulsę, bet dabartinė jo veda
ma linija- y-ra nešališka: neremiami nei 
vieni, nei kiti.

JAV prez. Reagan -davė teisę JAV lai
vyno pėstininkų vadams Beirute, esant 
reikalui, pa-sišrr r iti pagalbai laivyną ir 
aviaciją neatsiklausus Vašingtono.

Nepaisant 12 karo laivų stovinčių prie 
Libano krantų su apie 100 lėktuvų, JAV 
vyriausybė pareiškė neįsivelsianti į Liba
no vidaus kovas.

LĖKTUVO NUŠOVIMO ATGARSIAI 
LIETUVOJE

Rugsėjo 7 d. „Tiesoje“ tilpo du pareiš
kimai. Vienas iš Jono Aršausiko, dirban
čio skaičiavimo mašinų gamykloje, kitas 
iš Jono Kubiliaus, Vilniaus Universiteto 
rektoriaus.

Abu jie aiE-kalti-n-o JAV žvalgybos tarny
bą planavimu „ provokacinio“ lėktuvo 
skrydžio, kad „apjuodinti mūsų šalį ir 
jos taikią politiką“ (Kubilius), „mėgini
mu. sužlugdyti derybas Ženevoje, dar la
biau pabloginti tarptautinę padėtį“ (Ar- 
šauskas).

Arlauskas pareiškia: „Aš, kaip skaičia
vimo mašinų specialistas g-aliu; .tvirtai 
teigti, Ikad visa ji (elektroninė technika, 
Red.) ilš karto negalėjo sugesti... vadinasi,
— tai provokacija...“

Kubilius nėra toks tikras, nors jis sai
ko kad „Nereikia ypatingų mokslinių ži
nių, kad suprastume, jog lėktuvo ,,-Botaig“, 
aprūpinto Skaičiavimo technika, dvigubo
- -trigubo pi-itikrin-imo sistema, nukrypi
mas... tikriausiai tavo JAV žvalgybos tar
nybų Užplanuota akciją“.

Nei vienas, nei Ikitas nepaaiškina, ko
dėl, jei taip viskas yra -aišku, truko be
veik savaitę laiko ir paskelbimą sovietų 
lakūno komunikacijos su savo baze, kad 
Sovietų Sąjunga pripažintų nušovusi lėk
tuvą.

inNHiiiiiiimiiimiimHiiiiiiiiHimiiiHiniiiiiimiimiiMiiiiiiiiiiniiiHiiHmiHiiiiiHnmiliiiiiiiiiHiiiiiifiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniimiiiHHiiHu

SOVIETAI PRIIMA BĖGLIUS
Pirmą kartą laike paskutiniųjų 38 metų 

Sovietų Sąjunga atidarė s-avo sieną su 
Tranu priimdama -turkmėnų ir totorių 
gentis įgyvenančias Trane prie sovietinio 
Turkimenistano pasienio.

Dabartiniai neramumai -prasidėjo dėl 
Trano turkmėnu nenoro siųsti daugiau 
„savanorių“ į Trano armiją kariaujančią 
su Traku. Turkmėnų vadlai -apkaltino Te
heraną bereikalingu -konflikto tęsimu.

Turkmėnai ir totoriai gyvenantieji Ira
no šiaurėje yra musulmonai, -bet priklau
so Suni sektai, kai tuo -tarpu Chcmeini 
yra šH-itas. Jis turkmėnus pavadino „Čin- 
gis Chano vaikais“ ir pagonimis prisi
dengusiais Islamu.

Per rugpjūčio -mėnesį vykusį susidūri
mą tarp turkmėnų ir Chomeini pasiųstų 
revoliucinių gvardiečių buvo daug žuvu
siųjų -abiejose pusėse.

Turkmėnų pusėje aktyviai veikia Mask
vai palankūs vietiniai marksistai, kurie 
crgami-zu-oja ginkluotas grupes.

Prieš Maskvai -įsakant atidaryti
pirmieji bėgliai sovietinių pasieniečių bu
vo apšaudyti, -betgi ir dabar sovietai la
bai nenoriai juos priima.

Jie bijo, kad Chomeini su pabėgėliais 
infiltruos religinius agentus, kurie Sovie
tų Sąjungoje gyvenančių musulmonų tar
pe pralvestų agitaciją už Chomeini perša
mą religini konservatyvumą. Viduje Irano 
Chomeini reikalauja, kad moterys būtų 
visą laiką apsidengę veidą, ir nedirbtų nei 
ūkyje, nei pramonėje.

Sovietiniame Turkmėnus tane pabėgėliai 
yra liailkomi uždarose stovyklose ir ilgai 
bei kruopščiai kvočiami. Tik keliasdešimt 
šeimų leista laisvai apsigyventi sostinėje 
Ašklabade.

Turkimenistano komunistų vadai esą 
norį atsiriboti nuo bet kokių ryšių su Cho 
metai režimu-, bet kaimyninio Azerbei- 
džano kom. partija siūlo su juo bendra
darbiauti.

NAUJI VADOVĖLIAI PRANCŪZIJOJE
Prancūzijos švietimo ministerija- kiek

vienas metas paskelbia sąrašą vadovėlių 
rekomandi oj amų vidurinėms mokykloms.

Šių metų istorijos vadovėlių sąraše yra 
du, dėl kurių daug tėvų skundžiasi savo 
parlamento nariams.

Viename, išleistame -Prancūzijos -komu
nistų partijos leidykos EDITIONS SOCIA- 
LES, kuris tarp kitų dalykų aprašo ir 
Antrąjį pasaulinį ikarą, JAV prez. Roose
velt visai nėra paminėtas, Churchill pa
minėtais 5 eilutėm.

Tuo tarpu komunistų partijos vadias- ka
ro metu Duclos -gauna 8 eilutes, o Stali
nas 19. Stalinio žiaurūs „valymai“ ir Gu
lag visai nėra paminėti, bet užtat daug 
rašoma apie gerą gyvenimą -Sovietų Są
jungoje ir aiškinama, kad Raudonoji ar
mija buvo įkurta ir nuolatos sipri-narna 
„išvengti Sovietų Sąjungos -apsupimo“.

ši knyga yra skiriama septynio-likaime- 
čiamS.

sieną,

SPAUDOJE
OPERA I LITUANI

„Dirvoje“ -komentuodamas apie kai ku
riuos labai -saulėtus, o kitus ne tiek švie
sius atbalsius apie VI PLB metu pastatytą 
tPonichieMi oioerą „I Lituani“, VM rašo:

Man rodos, kad iš operos mes tikimės 
per dla-uig, beveik Lietuvos išvadavimo. Iš 
tikro gražiausios operos sukasi apie paski
rų žmonių meilę ir aistras, o ne tautų liki
mą. Nejauku skaityti, kad į metus pastaty
dami vieną operą, išvertę jos tekstą į savo 
kalbą, ir tuo pakenkę jos grožiui, mes j au 
pralenlkiam kitas tautybes. Pasakyk tai ita
lui ir jis atkirs: kam mums savo -opera ko
kiam nors -užkamypyje, jei visos didžiau
sios pasaulio operos institucijos stato ita
liškas operas ir jas dainuoja italiskiai. 
Taįp pat ir žydai neturi Amerikoje savo 
tautinės operos, ir kam jos jiems reikia, 
jei jie, galimą sakyti, pirmuoju smuiku 
griežia visam Amerikos imuzikialiniam 
gyvenime ir sudaro didelę publikos dalį.

Pagaliau, jei -mums taip besigiriant sa
vo opera, kas nors imtų ir paklaustų, 6 
ką jūs laikote save reprezentaciniu pasta
tymu? Atsakymas, kurio reiktų tikėtis, 
turėtų būti: puoselėdami operos meną 
mes prisidėjome prie savitų, lietuviškų 
o;perų kūrybos. Vietoje to iš spektaklio 
skamba visai kitas -atsakymas:

„Mes, nesigailėuami lėšų, pastatėm ope
rą, kurios patys italai nebestato.“

Ką m-es- tuo būsime -aplenkę? Italus?

NEVEIKSMINGAS DARBAS?
Dirvoje Nr. 30, rugp. 4 d. J. Žygas dis

kutuodamas politinės užsienio .lietuvių 
veiklos sėkmingumą prisimena Genocido 
konvenciją ir Kersteno komitetą. Į juos 
Šiaurės Amerikos lietuviai įdėjo daug 
darbo ir vilčių. .

Rezultatai deja, tų pastangų nepateisi
no. Genocido konvencija daugumoje savo 
susumavime kalbėjo apie žydus, o Kers
teno komisija netgi mūsų reikalui paken
kė priskirdama kai kurias Lietuvos teri
torijas ir istoriją nuo XIII amžiaus bal
tarusiams. .
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PASIKEITĖ NUOMONĖ

Anglijoje, Greeinham, prieš am-srikOL-.ų 
bazę protestuojančios 32 moterys susita
rę su sovietinėmis dabb. sąjungomis ir ga
vę oficialaus scv. „Taikos komiteto“ suti
kimą, pereitą savaitę turėjo išvykti į 
Maskvą.

Dieną prieš išvykimą kelionių -agentai 
„-Progressive Tcurs“ gavo telegramą pra
nešančią, kad „dėl techninių kliūčių“ ke
lionė negali įvykti.

Viena iš kelionės organizatorių pareiš
kė, kad jus buvo susirišę su Maskvoje 
esančiu neoficialiu taikos judėjimu.

Galvojama, kad sovietai išsigando toli
mesnių ryšių su disidentais Maskvoje.

MASKVOS KNYGŲ MUGĖ
Šią savaitę pasibaigusi Maskvos knygų 

mugė buvo neoficialiai boikotuota daugu
mos britų ir amerikiečių leidėjų.

Pereitose dviejose mugėse vakariečiai 
gausiai dalyvavo. -Bet daugumas vakaruo
se spausdin-amų sovietų autorių, kurių 
veikalai buvo išstatyti tose mugėse, dabar 
yra -arba psichiatrinėse ligoninėse, arba 
darbo stovyklose, arba buvo priversti iš
vykti į užsienį.

Viris 100 sovietinių rašytojų s-avo darbų 
negaili išleisti Sovietų Sąjungoje laike pa 
skirtinių jų 10 metų.

Kitoje knygoje skiraimoje 12—-14 metų 
moksleiviams Prancūzijos gyvenimas tarp 
abiejų pasaulio karų yra aprašytas viena, 
nie puslapyje, bet -apie 12 puslapių raižo
ma apie Sovietų Sąjungos statybas.

Skyrius apie Ameriką -užvardintas 
„Skurdas Amerikoje“, o atitinkantis sky
rius apie Sovietų Sąjungą vadin-asi „At
lyginimai ir gyvenimo lygis“.

Šioje knygoje yra įdėta fotografij-a pa
veikslo, vaizduojančio Staliną — herojų 
susuptą kitų Sovietų Sąjungos besišypsan
čių vadų. Po juo parašas: „Socializmo pa
vyzdys“.

BYLA PRIEŠ ESTĄ
Specialių inves-tigacijų byloje prieš estą 

Linas iškilus klausimui j-į deportuoti -į Es
tiją. jo advokatas Ivars Berzins iškėlė min
tį, kad tokiu atveju Specialių investigacijų 
įstaiga turėtų kreiptis į Estijos konsulą 
JAV-se. Jeigu nepriklausomos Estijos kon
sulas sutiktu, Linas -pasiliktų Estijos kon
sulato -globoje, kol Estija vėl taps nepri
klausoma ir Linas galės grįžti į savo lais
vą krėstą.

LENKIJOS GROŽIO KARALIENĖ
Po 15 metu pertraukos Miss Polonia 

Lidia Wasiak bus vienintelė rytų bloko 
atstovė Miss World varžybose. Ji yra 21 
metų miedicinos studentė gyvenanti Szcze
cin.

-Pirminiai Miss Polonia rinkimai vyko 
Va ršuvos Būti o teatre .prie kurio stovėjo 
minios žmonių ir fotografų užfiksuoti mi
ni sijonėliais -apsirengusias gražuoles ei
nančias į šį me „socialistišką“ kvepiantį 
įvykį.

Tarp įvairių finalistėms žadėtų dovanų 
buvo ir kelionė į užsienį.

MIRĖ P. VAITONIS
Kanadoje mirė Povilas Vaitonis, vie

nas iškiliausių nepriklausomas Lietuvos 
.šachmatininkų.

Tarptautinėse šachmatų pirmenybėse 
jis -už Lietuvą pradėjo žaisti 1931 m. Lie
tuvos meisteriu jis Ibuivo 1937 ir 1938 me
tais.

-Gyvendamas Kanadoje jis laimėjo to 
krašto čempijonatą 1951 ir 1957 metais.

Žygas įrašo:
Kodėl taip yna? Iš dalies, kad į visą 

veiklą už lietuviškų ribų žiūrime gan ne
rimtai ir paviršutiniškai. Pagrindinės jė
gos -arba smogiamieji daliniai' yra pririš
ti vidaus arba -namų fronte — drausmei 
aiba susiklausymui palaikyti. Periferijas 
giniti ir priešų išpuolius atmušti yra tik 
pagalbiniai daliniai arba partizan-imės girų 
puotės. Esant tokiai -strateginei situacijai, 
netenka stebėtis, k-aid tenka atsitraukti ir 
trumpinti pozicijas.

Kas -aukščiau pasakyta nereikia- supras
ti tiesiogine žodžio prasme, visiems yra 
aiškiu; kad divizijų neturime... Tiktai no
rimas pabrėžti faktas, kad procentaliai la
bai mažas procentas pabando išeiti už lie
tuviškų ribų, ir labai aiškiai pasd-gendama 
Amerikoje išauklėtų intelektualų veiklos 
ir dalyvavimo.

VALDAS ADAMKUS
Liepos 23 d. apie Valdą Adamkų ilges

nį straipsnį paskelbė The Wall Street 
Journal, vienas didžiausių, dauigelyje JAV 
miestų spausdinamų dienraščių, įkuriame 
yra Ikaikurių duomenų, mūsų spaudoje dar 
nepaskelbtų. Dėl taupumo V. Adamkaus 
administruojamo rajono, apimančio 6 
valstybes, tarnautojų skaičius sumažintas 
iš 1,100 iki 660. Adamkus dabar gaunąs 
$65,000 metinio atlyginimo. Ar tikrai jis 
iškiliausias iš visų -administratorių? Dien
raštis cituoja vien-ą atsakymą: „Jis nege- 
resn-is už kitus, -bet gal būt gudresnis 
(just smarter -maybe)“. Politinę karjerą 
Adamkus pradėjęs suorganizuoti Lithua
nians for Nixon sąjūdis. Paminėta jo tauti. 
-nė kilmė. Išsilaikęs Carter laikais, ar jis1 
savo poste pergyventų dar vieną niaują, 
demokrlaitų -adro-taistracij? K-a-i Michingan- 
ežero federacija apdovanojo Adamkų 
savo žymeniu — Rachel Carso -award —1 
už drąsų pasipriešinimą dabartinės admi
nistracijos bandymui mažiau rūpintis -gam 
tesaugos -reikalais, vienas tos organizaci
jos narys parašė: „Organizacija-, kuri ap- 
doMamojo Reagano paskirtą ((pareigūną-) 
niekados negaus įmano pinigų. Aš išstoju“. 
Amerika vis dar yra partinė. (Dirva)

RADIJO PRANEŠĖJO LIKIMAS
Sovietų radijo pranešėjas Vladimir Dan

ce v. kuris per Maskvos -anglų kalba radi
jo programą pasakė, kad ■ „Afganistano 
liaudis gina savo kraštą nuo sovietinių 
okupantų“, prarado ne tik savo darbą, -bet 
ir buivo uždarytas į Taškento beprotnamį.

„Freedom House“ — privati grupė se
kanti žmogaus teisių pažeidimus praneš
dama -apie Dančev ir virš 200 įkiltų politi
nių kalinių laikomų sovietiniuose beproit- 
na-mdu-ose, mini ir 60 m-, amžiaus Algirdą 
Sta-tkevičių, kuris -iki suareštavimo vasa
rio 14 d., 1980 m. pats buvo praktikuojan
čiu psichiatru- Vilniuje.

Jis priklausė Lietuvių Helsinkio nuta
rimų įvykdomo stebėjimo -grupei -ir prita
rė 45 taitiečių memorandumui reikalau
jančiam laisvo apsisprendimo Pabaltijo 
'.automs.

EffiLAISVIUI PANEIGTAS 
FRIEBLOBSTIS

19 tn. sovietų kareivis Jori Va-ščenfco, 
kurį Afganistano partizanai pa-ėmė į be
laisvę ir kuris buvo atvežtas į internuo
tųjų stovyklą Šveicarijoje, perėjo per sie- 
ią į Vokietiją ir paprašė politinio prieg
lobsčio.

Vokiečių įsteigęs jo prašymą atmetė 
pareikšdamos, kad jis jfaiu turi telkti prieg
lobstį Šveicarijoje, bet jo negrąžino ir 
davė keturias savaites prieš atmetimą ape
liuoti.

Berne esanti Sovietų -ambasada Šveica
rijos vyriausybei įteikė protestą dėl ne
pakankamos kareivio priežiūros ir parei
kalavo kuo -greitesnio jo sugrąžinimo į 
stovyklą.

GRAIKIJOS — JAV PAKTAS DĖL 
BAZIŲ

Graikijos socialistinė -vyriausybė, kuri 
prieš rinkimus sakėsi panaikinsianti ame
rikiečių bazes Graikijoje, pasirašė su 
JAV -vyriausybe sutartį, paliekančią bazes 
iki galo šio dešimtmečio.

Amerikiečiai pasižadėjo išlaikyti gink
lų pusiau svyrą Egėjaus jūroje, čia turima 
gaivoje Turkijai, su kuria nuo tiurkų ka
riuomenės ilšsikėlimo Kipro saloje, yra pa
šliję santykiai.

Tuo pačiu laiku graikų vyriausybė -už
blokavo Europos krėstų bendrą Sovietų 
Sąjungos pasmerkimą dėl nušovimo P. 
Kerėjos lėktuvo ir bando įkalbėti vakarų 
Europos kraštus atidėti 6 mėnesiams iš
dėstymą -naujų raketų Europoje.

— Londono draudimo bendrovė išmokė
jo Koirėjos oro linijos bendrovei, kurios 
keleivinis lėktuvas buvo nušautas netoli 
Sachalino salos, 26,8 milijonus dolerių 
nuostolių. Ta suma padengia tris ketvir
tadalius lėktuvo vertės.

—Žinomoje Oksfordo bibliotekoje ,,Bod
leian Library“ tavo pavogti seni žemėla
piai, kurių -vertė sieki-a 50 tūkstančių sva
ri, sterlingų. Kiekvienas žemėlapis turi po 
du bibliotekos štampu.

— Rugsėjo 9 d. iš Venecijos dingo be 
žinios rusų žurnalistas Oteg Bytov, kuris 
buvo atvykęs į Italiją su sovietų delega
cija į tarptautinį filmų festivalį. Jis buivo 
LITERATU RN AJA GAZIETA kultūrinio 
skyriaus rele'aktorius.

— Per sovietų karinius manevrus Japo
nų jūroje du -bclmlbonešai ir du naikintuvai 
buivo -atskridę 200 mylių atstume nuo To
kijo. Pakilus iš aerodromo'japonų naikin
tu vamls, sovietų karo lėktuvai pasišalino.

— Ispanijos bulių kautynėse Tcirdesillas 
mieste, kurias stebėjo tūkstančiai žiūrovų, 
nukrito lengvas lėktuvas. Juo skridę pilo
tas ir -fotografas žuvo.

— Tiergarten parke, Vak. Berlyne, bu
vo rasta -britų bomba, numesta 1939-45 
m. kare Rugsėjo 13' d. ji buvo pašalinta.

— Bangkok miesto centre -į Sovietų Ae
rofloto Įstaigos langą tavo įmesta grana
ta iš pravažiuojančio motociklo. Padaryta 
daug nuostoliu. Sovietų nušautame Korė
jos lėktuve žuvo 8 Tailando pilieči-aį.

— Va. Berlyno senatas nutarė svarbią 
miesto gatvę pavaidinti Jesse Owens var
du. Tuo būdu bus pagerbtas Amerikos neg 
ras, dalyvavęs 1936 metais Pasaulinėje 
olimpiadoje, Berlyne, nacių laikais.

— Britų policija suėmė 33 metų amžiaus 
vyrą, Michael Telling, kurio žmonos Mo
nikos lavonas tavo rastas miške netoli 
Devono. Jo-s galva 'buivo rasta garaže, kur 
tie turtingi žmonės gyveno.

— Vėk. Vokietijos vidaus reikalų minis 
terij-a pranešė, kad Lenkijos ambasados 
Koelne pirmasis sekretorius Waldemar 
Rzedlkowsiki paprašė politinio prieglobs
čio. Jo prašymas dar svarstomas.

— Addis Abeboje -atidarytas paminklas 
V.I. Leninui. Komunistinės Etijopijos re
žimas yra pirmas Afrikoje, pastatęs pa
minklą -sovietų santvarkos kūrėjui.

— Britų Darbo partijos tarptautinis ko
mitetas pasmerkė Sov. -Sąjungą už Korė
jos lėktuvo nušovimą. Rezoliuciją tuo klau 
simu -ruošia partijos vykd. komitetas.

— Rugsėjo 13 d. Romoje Olandijos ku
nigas Peter Hans Kolvenbach buvo išrink 
ta-s Jėzuitų ordino vadovu. Jį išrinko Jė
zuitų vienuolijos- suvažiavimas, įkuriame 
dalyvavo 211 delegatai, suvažiavę ilš viso 
pasaulio ir atstovaują 25.952 vienuoliams. 
Naujasis vadovas kalba devyniomis kalbo
mis ir Romos Rytų instituto rektorius.

— Čilės policija Santiago mieste suėmė 
2b0 dėmonstrantų. jų tarpe buvusį senato 
pirmininką ir panaudojo prieš juos van
dens švirkštus bei ašarines dujas. Deimcns- 
Iranltai protestavo prieš Pinochet režimą.

— Nikaraguvos egzilai, atskridę leng
vais lėktuvai, apšaudė raketomis Mana- 
guvos tarptautinį aerodromą ir rajoną, 
kur gyvena to krašto užs. reikalų minist
ras. Padaryta daug nuostolių.

— Airijos respublikos referendume to 
krašto -gyventojai pasisakė už konstituci
jos pakeitimą, kuriuo -būtų uždrausti abor
tai. Referendume balsavo -54 procentai 
turinčių teisę balsuoti. Už abortų uždrau
dimą balsavo 841 tūkstantis gyventojų, 
prieš — 416.136.

— Fabriko direktorius Georgij Saakadze 
Gruzijos sovietų -respublikoje buivo nuteis
tas mirties bausme už grobstymą ir kyšių 
ėmimą. Jis buvo sušaudytas.

— Šveicarijoje, pagal oficialius statisti
nius duomenis, yra 40.000 milijonierių, 
kurie moka pajamų mokesčius kartu su ki 
tai gyventojais.

— Čekoslovalkų šeimai, kuri rugsėjo 7 
d. balionu atskrido į Austriją, bus leista 
gyventi pas gimines Austrijoje. Inžinierius 
Hu-tryja pagamino balioną iš senų lietpal 
čių. Jis nusileido Austrijoje su savo žmo
na -ir dviem vaikais-, du metu laukęs pa
lankaus vėjo.

— Rugsėjo 10 d. Cape Town ligoninėje 
mirė buv. Pietų Afrikos ministras pirmi
ninkas Joh.i Vorster. Jis buvo 68 metų 
amžiaus.

—■ Britų knygų leidyklos Pergamon 
Press savi .inkas Robert Maxwell, išlei
dęs -Brežnevo raštus, gavo Maskvos univer
siteto -garbės doktoratą.

„LKB KRONIKA“ VOKIEČIŲ KALBA
„linstitutuim Balticum“ Vakarų Vokieti

joje išleido 358 p. knygų, .Chronik der 
Litauischen Kathclischen Kirche, kuri api 
ma LKB Kronikos 39-46 numerius.
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EUROPOS
LIETUVIŠKŲJŲ—T
SnJDUlį SAVAITČ

Kas įkūrė Aušrą?
Tęsinys Br. Kviklio paskaitos 3tt-je Eu

ro pas Lietuviškųjų Studijų Savaitėje.

Ar „Aušra“ buvo įkurta vien tik "Ba
sanavičiaus, ar tai buvo įvykdyta pastan
gomis grupės žmonių, buvo ir yra klausi
mai iškylantieji įvairiomis progomis.

J Basanavičius jau nuo 1881 m. bendra
darbiavo Prūsijoje leidžiamuose vokiškos 
dvasios lietuvių kalba laikraščiuose skir- 
uose Prūsijos lietuviams.

1882 Prūsijoje gyvenantieji Jurgis Mik- 
šas ir Andrius Vištalius-Višteliauskas ra
gino J. Basanavičių kuo greičiau imtis lei
dimo lietuviško laikraščio. Jis svarstė ga
limybę tokį laikraštį leisti Prahoje ar 
Belgrade, kur turėjo pažįstamų serbų.

Persikėlęs Prahon ir susirišęs su Jonu 
Šliūpu Basanavičius pradėjo telikti 'bendra 
darbius. Be anksčiau minėtų jį pažadėjo 
paremti dr. Sauerveinas, Norkus, Dagilius, 
Juškevičius ir kt.

Laikraštį apsispręsta leisti Prūsijoje, o 
spausdinti Ragainėje. Pabaigoje 1883 m. 
sausio mėn. Basanavičius išsiuntė Mikšiui, 
kuris apsiėmė spausdinti, „Aušros“ pros
pektą, prakalbą ir kiek kitų straipsnių bei 
žinių.

Spaudos darbai tęsėsi ilgai ir pirmąjį 
„Aušros" numerį Basanavičius gavo tik 
balandžio 13 d.

'Minint „Aušros“ įkūrimo 20 m. sukaktį, 
J. (Basanavičius „Varpo“ No. 3 1903 m. 
atspausdintuose atsiminimuose rašė: „To
kiu būdu man su Vištaliumi, kaipo litera
tams, su J. Mikšu apsiėmusiu spaus
dinimą bei platinimą laikraščio pri
žiūrėti Susitelkus, tdko mums trims prie 
lopšio gemančios Aušros stovėti: pastaro
jo vyro (Mikšo) nuopelnai, nors (jis reputa 
ei j ai laikraščio nuo palt pradžios ne men
kai užkenkė, yra gana stambūs ir apie juos 
ant Išlos vietos, reikia nors keliais žodžiais 
su pagarba paminėti“.

Minint J. Basanavičiaus mirties 10 metų 
sukaktį, „Mūsų Vilniaus“ žurnalo redakci
ja, paprašė dr. Joną Šliūpą pateikti savo 
atsiminimų apie J. (Basanavičių ir „Auš
rą“. Jie buvo atspausdinti „M. V..“ Nr. 
4-5, 1937 m. Ten jis rašė apie J. Basana
vičiaus susirašinėjimą su „Lietuviškos 
Ceitunigoe“ redaktorium Martynu šer- 
nium, kuris buvęs „geras Lietuvos patrio
tas ir jam rūpėjo lietuvių tautos reikalai“. 
M. Šernius prikalbinęs Jurgį Mikšą mo
kytis spaustuvininko amato, kad jis vė
liau, gavęs 10 000 talerių palikimą, galė
tų įsigyti savo spaustuvę. Toliau jis ra
šo, kad „visas lietuviškumaas spietėsi ap
link Šernų su jo Liet. Ceitumga“.

J. (Basanavičius siuntinėjęs savo raštus 
„Ceitunigai-“, tačiau jie, kaip parašyt ne 
mažlietuvio, nelabai tikę. Tai paskatinę 
steigti naują laikraštį, kuris tiktų dau
giau D. Lietuvai, žemiui labai patikęs 

F. NEVERAVIČIUS

Priešai
Pjesė

IV PAVEIKSLAS

MARYČIUKĖ: (Susižvelgusi su Marce): Pamotei 
mudvi eisim pas Paužus pavakarėti.

ANGELĖ: Eikit, tik perilgai neužtrukit.
(MARYČIUKĖ: Mes. Tik pažiūrėsim, kaip Uršuli- 

kei sekas austi... (Maryč. ir Marcė eina į už
krosnį rengtis).

LAPELIS: Išaugo, išaugo paukštytės. Marcei spar
neliai kaip reik apsiplunksnojo. Metas iš namų 
skristi, metas... (tiriamai žiūri į Angelę). 
Merginos susirengusios eina durų link).
Tai kur taip pasirengėt, stirnelės? Oi, jūs stir
nos, stirnos! Tik pasisergėkit, kad briedžio kur 
pakeliui nesutiktumėt. Užbadys, sutryps...

ANGELĖ: Nesarjnatykit merginų, ponas raštininke. 
LAPELIS: Sanmatlyvos, šarmatlyvos stirnelės... o 

jau prinokusios, kaip obuoliukai rudenį... (Ma- 
ryčiukė kikendama išbėga, jai įkandin išeina 
Marcė). O Marcė tai jau tikrai brandi. Krūti
nėlė taip ir veržias iš bliuskutės. Tik laikyk, 
kad neplištų! Metas jai iš namų, metas... O 
ir kavalieraitis neperblogiausias čia pat rastųs... 
Ką jūs pasakytumėt prieš Kaminsko Jonį?

(KAMINSKAS: Geras vaikis klusnus, darbštus, ty
lus ir ne beturtis...

LAPELIS: Taigi, vienturtis. Gyvenimas kad ir ne 
iš pirmųjų kaime, ale ne ubagynas. Tik mote
riškų rankų betrūksta. (Uždeda ranką ant An
gelės rankos): Jūs Brazdžiene, moteris razum- 
na, tai suprasit. Juk Kaminskui nėr kaip pirš
lius siųsti nežinant. Reik anksčiau pažvaJgyti. 
O kaip jūs tarsit, taip ir bus. Pagalvokit, ar blo
gas žentas būtų Jums? Vaikinas...

KAMINSKAS: Ramus, darbštus, klusnus... geras 
vaikis, mano Jonis...

ANGELĖ: Oi ne, ne!.. Klystat... čia aš negaliu 
nieko. Mano žodis nesveria nieko. Kalbėkit su 
pačiu Antanu.

LAPELIS: Ką jūs, ką jūs, Brazdžiene. Juk visi žino, 
kad jūsų žodis, tai ir Antano žodis. Hi, hi, hi..!

ANGELĖ: Klystat, ponas raštininke. O kad ir taip 
būtų — pačią Marcę tai pamirštat? Ar jai tinka 
Jonis? Ar jį pamils?

LAPELIS: E, čia tai niekis, dar nėra buvę tokio vy
ro ir pačios, kuri meilės neprimiegotų. Kai su
šils — tai ir pamils. Ale žinau, žinau į ką tai- 
kot, Brazdžiene. Tik to niekad nebus. Iš tų šiau
dų nebus grūdų. (Mirkteli Kaminskui). Ir iš 
kur pas judu tokia neapykanta vienas kitam? 
Rodos išvien kompaniją laikė, laikė, o dabar 
didžiausi priešai. Lauras kerštauja, graso...

ANGELĖ: Ką žinot, kam graso? Gal ne Antanui... 
LAPELIS: Numanau, numanau. Kad ir nesako tie

siai. Neapykantos, kaip ir meilės nepaslėpsi, į 
užantį neužsikiši. čyst pasiuto bernas tas Lau
ras. Visad akiplėša buvo, ale dabar pasidarė 
tikras velnias raguotas. Tik trankosi, laka, 
kortuoja, pričinių įieško, vaidus kelia- Bernų 
būrį paskui save vadžiojas, degtine girdo ir 
jeibes išdarinėja. Anava pereitą nedėlią pas 
Bartkus Pašešuvy visą bigę prigirdė, net peiliais 
susipjaustė susikivirčiję. Pas Miliūnus per bigę 
tokį lermą pakėlė, kad visas kaimas buvo su
bėgęs tramdyti. Baugu susitikti! Akys žėri, 
it vilkas — rodos, gyvą suris. Klebonas tris 
sykius jį šaukėsi, kočiojo, vanojo nieko ne
gelbsti. Dar negražiais žodžiais kleboną išvadi
no. Arešte „volostiej“ tris paras ištupėjęs, tai 
paskui grąsė patį „sotskį“ prilupsiąs, čyst pa
siuto bernas. Liucipieris — ne žmogus!

KAMINSKAS: O mano Jonis vaikis geras, ramus, 
klusnus... (šuns lojimas, kojų trepsėjimas).

BRAZDŽIUS: (Už scenos): čia, čia, eikit... Pašol, 
Kutki! (įeina stumdamas priešais skepetomis 
apmuturiuotą povyzą, surištom užpakaly ran
kom, ilgu raudonu gelumbiniu liežuviu, prika
bintu iš priekio).

LAPELIS: Na, čia dabar kas per „čiučela“? Tai 
tau ir užgavėnios!

KAMINSKAS: Pasiuto!...
BRAZDŽIUS: (Priveda prie suolo žmogystą, ją pa

sodina — Angelei): Atraišiok, pažiūrėsim, kas 
per baika...

ANGELĖ: (raišioja lauk skepetas, iš po kurių sklin
da dusus dejavimai).

LAPELIS: Kur ją radai?

BRAZDŽIUS: Taigi prie svirnelio durų. Duris 
bespardainčią... Kutkis įsikibęs į sijoną, kuone 
nuplėšė... vos atgyniau...

KAMINSKAS: Pasiuto!...
KURMIENĖ: Du, du buvo... Dviese pagavo pas 

Drimeikius beeinančią... Vajargutėliau! Gum
bas širdį užspaudė! Vai, vai! Mirsiu, mirsiu! 
Žmonės, gelbėkit! (ima virpėti ir kalenti danti
mis).

ANGELĖ: Atsigerkit vandens... (prikiša jai puo
duką su vandeniu).

KURMIENĖ: (išgeria gurkšnelį, bet tik išlaisto ir 
atstumia), šalta... Vajargutėliau! sustipau 
visa...

ANGELĖ: Leiskit čia prie pečiaus... (sodina ją ant 
kėdutės prie krosnies).

LAPELIS: Tai kaip ten buvo?

KURMIENĖ: Kad skradž žemę prasmegtų! Kad 
jiems akys išsprogtų! Taigi stvėrė viens tuoj 
už rankų, antrasis skepetą nutraukė, galvą ap- 
muturiojo... Nė cypteli nespėjau. Apsuko, ap
suko kelis sykius... Eik dabar, sako velniai ra
guoti. Vajargutėliau! Taigi maniau, kad mir
siu... Širdis tik tvikst, tvikst, ir sustoja. Net 
prisiminti baisu. Va, ir vėl... Vaje, vaje! Gum
bas, gumbas smaugia! (prisispaudusi rankas 
prie krūtinės, supasi prekin ir atgal): Gelbėkit, 
kaimynėle... Vaje... jiems akys išsprogtų! Taigi 
stvėrė viens tuoj.

(Bus daugiau)

Maskvoje lietuvių studentų leisto hekto
grafuoto laikraštėlio „Aušros" vardas. J. 
Vištelis siūlęs tokius vardus: Švitūnė, švi- 
tūnas. Saulėtekis, žinyčia, žiburys. Žibu
rėlis; Basanavičius siūlęs pavadinti ^Lie
tuva“. Mikšui parėmus, apsistota prie 
„Aušros“.

Reikėjo pradžiai pinigų ir jų sudėję: 
M. Šėmius — 150 markių, Vištalius — 100 
m., Basanavičius 100 frankų (tada jis (bu
vęs 'be tarnybos, taigi ir nepiniginiglas). 
Baigdamas trumpus atsiminimus J. Šliū
pas pažymi; „Šėmius buvo centrinė varps
tė, aplink kurią sukosi Miksas, Basanius, 
Vištalis ir aš Šliūpas. Be Šėmiams Aušra 
vargiai ar būtų išaušusi“. Taigi, anot 
Šliūpo, buvęs penki ryškiausi „Ašros“ 
gimdytojai.

Leidžiant pirmąjį laikraščio numerį, jo 
tituliniame lape buvo šitaip parašyta: 
Auszra, Laikraštis, iszleidžiamas per Dr 
Basanawicziu“. Toks pažymėjimas, matyt, 
ne visiems „penkiems redakcinio kolek
tyvo“ nariams buvo priimtinas. Apie tai 

: Šliūpas rašo: Ragainėje išėjus Nr. 1 Auš
ros, kurią sakėsi leidžiąs Basanavičius, aš 
krūptelėjau; jaučiausi lyg užgautas, nors 
protesto nekėliau būdamas tremtiniu. 
(Tada jis gyveno pas M. Jankų, pabėgęs 
iš Lietuvos). Tur būt nekėlė nė šėmius 
kuris buvo davęs 100 markių pradžiai, nes 
jis buvo tykus žmogelis. Bet už tat Višta
lius labai tūžo. Ir kada aš pasiūliau, kad 
tikriau būt jei laikraštį leidžia keli Lietu- 

’ vos mylėtojai, taip ir tapo jau kitame 
numeryje pažymėta. O vėliau „leidžiamas 
Lietuvos mylėtojų“ buvo rašoma... Kad 
Basaniui Aušros įsteigimo garbė atidavia- 
ma esti, aš visai nepavydžiu. Bet man ro
dosi, kad faktus reikėtų teisingai nustaty
ti, o ne šališkai. Basanius, be abejonės, 
yra tautai nusipelnęs vyras. Visgi tauta 
turėtų žinoti, kad Aušros patekėjimas nė
ra jo vieno nuopelnas“.

Dabar, po 100 metų perspektyvos, kai 
jau nė vieno „Aušros“ steigėjo ir net auš
rininko nėra gyvųjų tarpe, galima „sine 
ira et studio“ padaryti išvadą, kad „Auš
ros“ laikraštis buvo įsteigtas ne vieno J. 
Basanavičiaus, bet greičiausia 5 asmenų 
gmpės — „Lietuvos mylėtojų“. Be J. Ba
sanavičiaus jais buvo — šernius, Miksas, 
Vištalius ir Šliūpas, šios grupės tarpe ta
čiau J. Basanavičius visus dominavo savo 
mokslu ir išsilavinimu. Jis paruošė „Auš
ros“ programą ir nustatė jos liniją. Liku
sieji penki atliko daugiau technišką reda
gavimo ar spausdinimo darbą, žinoma, la
bai sunkų ir svarbų. Tačiau tai nesuma
žina J. Basanavičiaus, kaip „Aušros“ ideo
logo vaidmens.

(Bus daugiau)

Vladas šlaitas
MEILĖ UKMERGIŠKĖJE KĘSTUČIO 

AIKŠTĖJE
Kiekvienas prisiminimas 
turi atskirą savo nuotaiką. 
Tavo žingsniai Kęstučio aikštėje, 
ir staiga sudreba mano širdis. 
O, mano meile!
Tavo tamsūs plaukai 
išdykaudami laiko pusiau pridengų tavo 

dievišką veidą. 
Keturiasdešimt išsiskyrimo metų 
tik dar labiau sutvirtino mano meilę.

VI PLB SEIMAS
J. Alkis

PLB Valdybos pranešimui ipasibaigus, 
sekė kiti, iš jų svarbiausias „Pasau
lio Lietuvio“ Redaktoriaus (B. Nainio 
kruopščiai paruoštas pranešimas (ku
riame informavo apie leidimo finansinę 
padėtį, administraciją ir bendrai „Pasaulio 
Lietuvio“ vaidmenį; PLB veikloje. Redak
torius pabrėžė kad P.L. nėra PLB oficio
zas, bet yru nepriklausomas žurnalas, ku
riame telpa visų pažiūrų mintys ir nuo
monės kylančios iš PLB veiklos ir teikia
ma informacija apie viso pasaulio lietu
viškųjų bendruomenių gyvenimą.

Finansiniai „P.L.“ sunikiai verčiasi ir 
išsilaiko dėka aukų ir skaitytojų ir dide
lės paramos iš Lietuvių Fondo. Kvietė at
stovus prisidėti prie P.L. platinimo savo 
kraštuose.

Diskusijose buvo pasisakyta, kad re
dakcijos darbas yra giliai įvertinamas; bet 
pageidautina kad „P.L.“ vengtų 'kontro
versijų, ypač asmeninio pobūdžio, o dau
giau teiktų informacijų apie Bendruome
nę ir jos idėjas pasaulio lietuvių tarpe.

Diskusijose dėl PLB valdybos praneši
mų jautėsi susirūpinimas lietuviškuoju 
švietimui mažesnėse bendruomenėse ir jų 
kultūrinės veiklos trūkumais.

Daug nuomonių pateikta Lituanistikos 
Katedros steigimo klausimu ir prieita iš
vados, kad nežiūrint sunkumų, katedrą 
reikia steigti ir remti kaupiant daugiau 
aukų visuose kraštuose.

Daug laiko pašvęsta politiniams reika
lams ypač PLB ir VUKo santykiams ir 
jautėsi didelis atstovų (ypač iš užjūrio) 
susirūpinimas bloga padėtimi ir įkartu 
spaudimas eiti prie susitarimo.

Priimtas pasiūlymas sutrumpinti PLB 
Vald. kadenciją iki 4 metų. Tuo būdu ir 
Seimai įvyks įkas keturi metai.

Pranešimus padarė visų dalyvavusių 
kraštų valdybų įpirmininkai. Jose matėsi 
skirtingas kraštų organizacinis susitvar
kymas. Daugumas vadovaujasi 'PLB pa
grindais, bet yra ir tokių, kurių bendruo
menės veiklą, kaip ir D. (Britanijoje, atlie
ka jau seniai veikiančios sąjungos, ar 
bendruomenei pasišventusių žmonių sam
būriai ir jos veiklos puoselėtojai.

Mažesnėms bendruomenėms, ypač pie
tų Amerikoje, kultūrinėje ir jaunimo veik 
loję, didelę paramą ir pagalbą teikia PLB 
centras, JAV Liet. Bendruomenė ir Kana
dos Bendruomenė. Didžiausią rūpestį ke
lia kultūrinės veiklos, švietimo, jaunimo 
auklėjimo ir organizavimo problemos, prie 
kurių prisideda patyrusių organizatorių ir 
kultūrininkų stoka, mišrios šeimos ir fi
nansiniai sunkumai.

Po diskusijų sekė (kraštų valdybų pa
geidavimai PLB valdybai. Iš jų svarbes
nieji buvo:
1. Pagerinti santykius su VLJKui, siekiant 

vienybės ir bendradarbiavimo politinė
je veikloje.
2. Teikti pagalbą silpnesnėms bendruo
menėms jaunimo švietimo ir organiza
vimo darbe.

3. 'Plėsti kultūrinių ir meninių vienetų 
lankymąsi mažesnėse bendruomenėse.

4. Nustatyti aiškesnes gaires ryšių su Lie

tuva palaikymui.
5. Kreipti didesnį dėmesį į Pasaulio Lie

tuvio vaidmenį PLB veikloje, kad jame 
nebūtų asmeniškų neigiamybių.

•3. Šokantį Jaunimo Kongresą ir Sporto 
žaidynes suruošti Australijoje. Jis svar
besnių PLB pageidavimų kraštų valdy
boms buvo sekantys:

1. Grįžus iš Seimo vykdyti jo nutarimus
2. Stiprinti ryšius su Centru laiškais ir 

susitikimais
3. Plėsti ir įvykdyti pirmininkų suvažiavi

mus ir įtraukti Jaunimo S-gų pirminin
kus į kraštų valdybų sąstatus.

4. Suteikti sąlygas kultūriniams ir meni
niams vienetams apsilankyti savo kraš
tuose.

5. Daugiau remti aukomis Lituanistikos 
Katedrą.

6. Susirūpinti lituanistiniu švietimu,, remti 
Vasario 16-os Gimnaziją ir siųsti jai 
mokinius.

7. Pravesti Pas. Lietuvio prenumeratą sa
vo kraštuose.

8. Remti Lietuvių Informacijos Centrą 
siunčiant aukas ir adresus.

9. Siųsti centrui 30% bendrų solidarumo 
įnašų.
Po to Seimo eiga pakeitė (kryptį į ateitį 

ir buvo pradėta visų veiklos šakų planų 
pristaymai ateičiai.

Dr. Kęstutis Keblys pranešė, kad' pagal 
išsiuntinėtų anketų davinius, (kultūrinės 
veiklos padėtis kraštuose nėra bloga. Vis- 
dėltc jautėsi trūkumas mokytojų ir sun
kumas spaudos ir Iknygų leidime ir plati
nime. Reikėtų susirūpinti kultūrinių ins
titucijų steigimu; archyvinės medžiagos 
saugojimu ir išeivijos spaudos skleidimu 
Lietuvoje. Užmegzti artimesnius ryšius su 
vietinėm mokslo įstaigom.

Naudoti modernias priemones, kaip vi
deo juosteles paskaitoms, minėjimams ir 
koncertams ir kur galima radio ir televi
ziją įjungiant ir estradinę muziką. ‘Geriau 
planuoti kultūriniu vienetų ir meninin
kų gastroles 'bendruomenėse.

PLB pirm. V. Kamanitas pranešė, kad 
1981 m. buvo pasirašyta sutartis su Illi
nois Universitetu -Čikagoje įsteigiant litu
anistikos Katedrą (angliškai The Eudowed 
Chair of Lithuanian Studies, University 
of Illinois, Chicago).

Pagal sutartį PLB pažadėjo universite
tui 'duoti ilki 1983 m. rugsėjo mėn. 1 d. 
200,000 dėl. ir po to 100,000 dol. į metus 
iki 1987 m. pabaigos.

Katedra įsteigta užtikrinti, kad univer
sitete būtų žinomo profesoriaus vadovau
jama, amžina lituanistinių studijų, kursų 
ir tyrimų įstaiga, kuri teiktų mokslinę nau 
dą lietuviams ir Lietuvai ir puoselėti tas 
lituanistikos sritis kurių okupuotoje Lie
tuvoje studijuoti neįmanoma'. Iki 1982 m. 
pabaigos aukomis ir pasižadėjimais gauta 
125,000 dol. JAV Lietuvių Fondais pažadė
jo 50,000 dol. Tikimasi, kad supratus rei
kalą JAV visuomenė, jaunimas ir kitų 
kratštų 'bendruomenės aktyviai prisidės 
prie to svarbaus įvykio įgyvendinimo.

Po to B. Nainys skaitė paskaitą tema 
„Bendruomenės didžioji misija“. Pagrindi
nė mintis buvo, kad bendruomenė turi 
pajėgas pareigą ir teisę vadovauti išeivi
jos organicazinei, kultūrinei ir politinei 
veiklai.

SAVAITGALIO PABIROS
RYKLIŲ PASLAPTYS

Užregistruota dokumentinių faktų, jog 
visame .pasaulyje nuo ryklių dantų žūva 
nemažai žmonių. Tačiau amerikiečių jūrų 
biologai yra tos nuomonės, kad daugumos 
rūšių rykliai nėra 'agresyvūs ir žmonėms 
nepavojingi, žmoninų užpuolimo atvejus 
jie aiškina „tragišku nesusipratimu“ ar
ba savigynos reakcija.

Pastaruoju metu intensyviai tiriama 
ryklių biologija, ir pradeda ryškėti daug 
įdomių dalykų. Pavyzdžiui, ryklių smege
nys kai kiuriais išsivystymo bruožais yra 
analogiškos žinduolių smegenims. Bandy
mais įrodyta, kad rykliai jautresni elek
triniams laukams negu kiti gyvūnai. Yra 
paskelbta hipotezė, kad visos žuvys judė- 
damos sukelia elektrinius laukus ir kaip 
tiktai pagal tuos laukus rykliai suranda 
žu'vis. 'Be to, rykliai niekada neserga vė
žiu ir rimtomis infekcinėms ligomis. Si 
reiškinį mokslininkai aiškina tuo, kad 
galimas dalykas, ryklių organizme esama 
kažkokių medžiagų, kurios stimuliuoja 
imuniteto sistemą. Dabar stengiamasi iš
skirti šią medžiagą ir panaudoti ją imu
nologijos reikalams. (Paskelbta ir dar 
drąsesnių hipotezių: ichtiologų grupė, ty
rinėjanti ryklių tarpusavio ryšius, a(ptiko 
signalų sistemą, 'kurią sudaro šviesos at
spindžiai nuo įvairiai vinguriuojančių 
ryklių kūno paviršiaus, šių senovinių žu
vų gyvenimas, elgsena ir fiziologija dar 
ne visai suprantama; ir jiems išaiškinti 
reikia plačios tyrimų programos.

NETURITE (LAIKO BĖGIOTI 
JUOKITĖS

Apie juoko maudą tiek priraišytai, kad, re 
gis. nebėra ko ir pridurti. Bet, pasirodo, 
yra. Žurnale „Newsweek“ rašoma, kiad nuo 
šio įprastinio mūsų emocijų protrūkio pa
gerėja galvos smegenių mityba, pagausėja 
jose en'dorfinų. Todėl nuotaikingas žmo
gus paprastai jaučiasi geriau negu susirū
pinęs, besijuokiant liaujasi škaudėti galvą, 
ramiau plaka širdis, netgi sumažėja krau
jospūdis. Kaip ir fiziniai pratimai, saky
sim, bėgimas ristele, juokas laibai teigia
mai, maloniai ir ilgai veikia organizmą.

Tad jei neturite laiko bėgiota — juoki
tės.

ATSARGIAI SU VITAMINAIS
Daktarai Amerikoje įspėjo žmones ne

imti perdaug vitamino B6.
Ncirtmiali jo dozė yra 2—4 mg. į dieną. 

Žmonės, kurie, galvodami, kad daugiau 
imdami jie pasidairys sveikesni ir ėmė iki 
20 kartų daugiau negu normali dozė, ne
galėjo normaliai valdyti sąnarių ir pasi
darė nevalyvus.

PLAUČIŲ VĖŽYS
Plaučių vėžys moteryse jau greit per

viršys krūties vėžį, nuo kurio iki šiol 
miršta apie 18% visų vėžiu sergančių mo
torų.

D. Britanijoje rūkančių procentas nuo 
1980 m. nukrito 4% iki 33%, 'bet moterų 
mažiau meta rūkyti negu, vyrų.

NUOGAS GRASINIMAS
Tel Aviv teismas uždraudė 'iš Sovietų 

Sąjungos su šeima atvykusiai į Izraelį 16 
m. merginai nuogai vaikščioti po namą.

Jos 80 m. patėvis pasiskundė, kad ji 
bando jam sukelti širdies smūgį siu tikslu 
paveldėti Jo turtą.

AR JUS ĖDA RĖMUO?
Daug žmonių galvojai, kad (po gero pa

valgymo ir išgėrimo pakentėti nuo „ėdi
mo rėmens“ bėras didelis dalykas.

iBet 'ištyrinėję 126 pacilentus (Belfaste 
daktarai rado, kad tik 21 iš jų buvo svei
ki 45% likusiųjų sirgo virškinimo sulčių 
patekimu į rijimo kanalą, o likusieji sir
go skilvio žaizdomis, virškinimo trakto 
uždegimui ir kai kurie turėjo kylą.

AUKSINĖS MINTYS
Einu į polikliniką įsidėti kraujo į pasą.

(iliš nuogirdų)
Man didžiausias Skanumynas — gyvas 

karpis.
(Iš pasakojimo)

Gerai, kad elektra negyva buvo, nes bū
tų nutrenkus.

(IŠ mokinių rašinių) 
Dispečerinės langely jje kiekvieną dien- 

ną kabo techniškai netvarkingi autobusai.
(Iš pasisakymo)

Klausimas 'liko atvirais, su eile klaustu
kų. (Iš nuogirdų)

Pirmas eksponatas mūsų galerijoje — 
traktorininkas K.P.

(IŠ klubo veiklos ataskaitos)
Mūsų kolūkyje per dieną arkliai suren

ka apie 50 kūb. m. akmenų.
(Iš pasisakymo)

Buvusią žmoną prisiminiau, gavęs vyk
domąjį raštą už pirmąją meilę.

(Iš ‘nuogirdų)
Sandėlininkas V.K. grobstydamas mate

rialines vertybes dirbo sąžiningai, nedarė 
pravaikštų, negintuokiliavo, pasižymėjo 
aukšta asmens kultūra.

(Iš chralkteris tikos)
Keičiu dviejų kambarių butą su žmona.

(Skelbimas ant tvoros)
Sveiki ligoniai priimami eilės tvarka.

(Informacija politikoje)
Organines trąšas išvežėme iš kiaulių, 

karvių, o dabar vežame iš arklių.
(Iš pasisakymo)
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VIDURINIS MOKSLAS LIETUVOJE
A. Biržinis

padėtis — pridėjus po vieną valandą iš fa
kultatyvų, vyresniųjų klasių moksleiviai 
turi dvi užsienio kalbos pamokas per sa
vaitę. O ir užsienio kalbų mokytojų mums 
užtenka. Gaila tik, kad jau kėli dešimt
mečiai ir mūsų respublikoje užsienio kal
bų mokėjimas yra devalvuotas, (nuver
tintas).

Trūkumas vyrų mokytojų
Dėl palyginamai žemo mokytojų atlygi

nimo turint galvoje jiems statomus reika- 
’avtinius,

iš vienos pusės tėvų, kurie nori savo 
vaikams suteikti geriausias galimybes gy
venime, kuo mažiau patys prie to prisidė
dami,

iš kitos pusės valdžios, kuri tikisi, kad 
mokytojai išauklės tą mitinį „homo sovie- 
ticus“, kiuris su entuziazmu darys visiką sai- 
vo paties noru,

ir iš trečios pusės mokinių, kurie gal
voja, kad jie mokytojams sudaro malonu
mą. ateidami į mokyklą,

Lietuvoje labai trūksta mokytojų vy
rų, kurie yra reikalingi išlaikymui balan
so auklėjimo procese. Tuom labiau, kad 
nedaugelis 
daugiausia

I pareigas.

Visame pasaulyje vidurinėse mokyklo-i 
se -besimokančio jaunimo tarpe šiais lai
kais yra tendencija ieškoti lengviausių 
būdų gauti mokyklos baigimo pažymėji
mą. Jie stengiasi pasirinkti dalykus, ku
rie jų manymu yra lengvesni, nusisukda
mi nuo matematikos, fizikos, chemijos ir 
biologijos. To pasėkoje pradeda stokoti 
kandidatų į tiksliųjų mokslų fakultetus 
universitetuose.

Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų Sąjun
goje mokyklų programos apima daugelį 
dalykų privalomų visiems mokiniams, 
našiai, kaip kad buvo Lietuvoje prieš 
rą.

Tik vietoje religijos, filosofijos ar 
suomeninių mokslų dabar yra įvesta 
munistų partijos istorija, komunistinės 
rovės pagrindai, tarybinės valstybės ir tei- Į menės, įdedant kuo mažiausiai pastangų, 
sės pagrindai ir „Tarybų Lietuva- TSRS Į Kam teko dirbti mokykloje, tas žino, 
broliškų respublikų šeimoje“. Į kad daugeliu atvejų iš vaikų elgesio, nuo-

Teoretiškai kiekvienas baigęs dešimtine- j taikų, nusistatymo, materialinių ar dva- 
tinę (Lietuvoje dėl papildomo rusų k. | sinių vertybių vertinimo galima spręsti 
mokymo vienuolikmetinę) mokyklą turėtų apie šeimą ir tą aplinką, kurioje jie auga, 
galėti studjuoti universitete be kokį daly- Jei šeimoje vyrauja šiurkštūs tarpusavio 
ką. 'Bet kaip yra praktikoje? Į santykiai, tėvai lenkiasi, jų manymu, vi-

Sovietinės pedagogikos mokslų akade- pagaliam rubliui, „blatui“, tai šitos savy- 
mįjos narys Pranas Buckus „Literatūros ir I bės vienokiu ar kitokiu pavidalu persi- 
meno“ Nr. 35 rašo: Pasitaiko atvejų, kai | duoda vaikams. Visa tai padaro didelę, 
pernelyg ištempti vidurinės mokyklos | kartais sunkiai pataisomą žalą auklėjimui, 
brandos atestato vidurkio balai pradeda Į 40 metų -po įvedimo sovietinės santvar- 
nebeatspindėti realiųjų mokinio savybių, Į kos sovietinio žmogaus vis dar nėra ir vis 
kai abiturientų žinos neatitinka atestato dar skundžiamasi pašalinėmis įtakomis, 
pažymių. Stojant į aukštąją mokyklą, pa- Spurga toliau sako; 
sitaiko atvejų, kai brandos atestato pen
ketas prilyginamas dvejetui. .

Kasdienine kalba kalbant tai 
ikad brandos atestatai įbu-vo duoti 
temokantiems mokiniams.

Tai pripažįsta ir švietimo min.
kuris „Šyturyje“ No 16 rašo:

Po egzaminų jų rezultatai -aptariami 
Švietimo ministerijoje, 
bus tikslinga vispusiškiau 
tik pačius rezultatus, bet ir priežastis, ko
dėl, pavyzdžiui, mokslo pirmūnai suklum
pa per stojamuosius.

P. Buckus randa keletą pagrindinių prie-1 šio vertinimas „patenkinamai“ neturi bū-1 
žasčių dėl abiturientų žemo akademinio ti suprastas taip „ypatingas įvykis“, nes 
lygio, kurias čia panagrinėsime. | (jis taip pat yra teigi-aimas. -Dažnai tai klai-

Perkrautos programos ir netinkami dhl®ai supranta mokinių, ypač abiturien- 
vadovėliai I *■ ū 'tėvai, kurie net kreipiasi į ministeriją,

Sudarant Sov. Sąjungos viduriniųjų mo- teigdami, kad geram mokiniui tai kliūtis 
kyklų programas, komisijoje vyravo pėda- patekti * aukštąją mokyklą. Tačiau būti- 
■gogikos teoretikai. na i31mlntl> kad -pavyzdingais gali būti

Pedagogų — praktikų balsus nustelbė Pri,Pažinti tik tie mokiniai, kurie „labai 
specialistų — didelių mokslo autoritetų uobal mokosi ir aktyviai dalyvauja 
(bet menkiau susipažinusių su mokykla, klasės bei m<>kykl«3 gyvenime, atlieka 
■pedagogika ir psichologija) balsai. Buvo visUomenei naildin«4 darbą, pavyzdingai 
jaučiama tendencija duoti -vidurinės mo- el®iasi m°kykl<>to. namuose, gatvėje, -griež- 
kyklos moksleiviams žinių kiek galima tal vykdo .šokinio taisykles“ ir kurių 
daugiau, o ne tik mokslų pagrindus, čia elSesys gali lbūti kitiems“,
dažnai buvo pažeidžiamas principas — ge-1 įdomu butų sužinoti apibrėžimą ak. 
riau mažiau, bet geriau. tyvaus dalyvavimo mokyklos gyvenime ir

Dauguma autorių nesilaikė programų atlikimo visuomenei naudingo darbo.
ir vadovėlius išplėtė. Kai kurie vadovėliai | Apkrovimas darbu
yra ne vidurinės mokyklos mokymo prie-| Yra ir kita problema; moksleiviai per- 
monės, o aukštųjų mokyklų vadovėlių ko-1 kraunami namų darbais. Kai kas siūlo vi- 
pijos. Parašyti vadovėlį vidurinei mokyk
lai yra sunkiau, sudėtingiau negu aukšta
jai. Geras mokytojas gali kartais parašy
ti geresnį vadovėlį, negu garsus teoretikas, 
didelis mokslo autoritetas. Ne vienas aka
demiko parašytas vadovėlis buvo atmes
tas kaip netinkamas vidurinei mokyklai.

Didelių sunkumų kelia matematika. Po 
to, ki dešimt metų mūsų vaikai! ir anū
kai buvo mokomi pagal naujas programas 
ir vadovėlius, 1978 m.TSRS -Mokslų Aka
demijos matematikos skyrius pripažino, I Buckus. 
kad esančios matematikos programos ir I Mokytojų papirkimas?
vadovėliai nepatenkinami, ir atmetė TSRsI Neseniai pedagoginėje 
švietimo ministerijos naują matematikos Į diskusija dėl gėlių. Ar gerai, kai mokslei- 
programos variantą. Apie vidurinės mo- Įviai Prieš egzaminą pastato ant mokytojo I tone? Dalyvauti Tautinėje šventėje? Pasi- 
kyklos matematikos kursą kalbama; „Jei-1 stalo puokštę? Air tai nėra paraiška gėrės- I Klausyti lietuviškų dainų koncerto ar pa- 
gu- moksleivis -praleido keletą matemati-1 niaim pažymiui gauti ir sėkmingai egza- Į žiūrėti tautinių Šokių? Ne, nes nė vieno, 
kos pamokų, tai jis pats savo draugų ne-Į minus išlaikyti? Ar tai nesudaro „nepagei- Į n-ė kito, nė trečio ten nebuvo.
pasivys. Negalės jam padėti ir jo tėvai, | dautiną dorovinę situaciją“? Dauguma pe-Į Kas gi -buvo? Didelis linksmas lietuvių 
jeigu jie nėra aukštosios mokyklos mate-1 dagogų į tai atsakė; „Gėlės — tai šventė, I pobūvis, kurių dauguma plūduriavo alaus 
matikos dėstytojai“. Į kai iškilmingai vertinami mokytojo ir Į baseine. Ten buvęs choras jiems buivo iper-

mOksleivio darbo rezultatai“, žinomo, ge- nelyg didėlis ii savo rėkimu trukdė besi- 
riau jeigu tas gėles išaugina moksleiviai linksminantiems juokauti. Talutitaiai šo- 
-patys savo rankomis. Ir mums, pedago- Į kiai, atrodo, buvo irgi mažai kauni treilkaliln- 
ga-ms, nepatinka, kai gėlės įteikiamos, ga-Į gi, būtų buvę žymiai įdomiau, jeigu salės 
vus tik norimą pažymį ir neduodamos, jei- tuščiame viduryje būtų šokusios bliz-gain- 
gu mokytojas... vilčių nepateisina. O pas-I etos mirgančios nakties žvaigždės, 
taraisiais metais aukštosiose mokyklose] 
ant egzaminatorių stalo kai 
da- dėžutės saldainių sų 
(trūksta dar konjako!).

Prie to dar galima pridėti 
vų paprotį samdyti mokytojus — egzami-| pasiklausyt 
natorius paruošimui 
nams, mokant jiems 
landą.

| O kur dar dovanos 
tiems už egzaminų stalo mokytojams?

Svetimos kalbos
Išskyrus rusų kalbą, kuri nors yra, bet 

Į Lietuvoje neskaitoma svetima kalba, ki
tų svetimų kalbų mokymas yra apgailėti- 

Įnam stovyje.
Į Užsienio kalbų mokytojai skundžiasi, 

klasėse -jų dalykui pa-

pa- 
ka-

vi- 
ko- 
do-

susirūpinimą). Nėra susidomėjimo moks
lu, atsiranda apatija kai kuriems daly
kams ir apskritai — visam mokymuisi. 
Moksleiviai nesimoko, nes žino, kad vis
ko jie išmokti negali, o vis tiek vietoj dve
jeto gali gauti ir trejetą.

Tai ir bendrai sovietiniame gyvenime 
įsigalėjusi korupcija atsiliepia ir į vaikų 
— mokinių atsižvelgimą į mokymąsi. At
virai išsikalbėjus moksleiviai neretai ak
centuoja „mokėjimo įgyventi“, „blato“ ir 
įtakingų tėvelių vaidmenį gyvenime. Su 
tuo sutinka šviat. min. V. Spurga:

Tiesa, kad dar yra mokinių, kurių 
sinis pasaulis gana skurdus. Aiškiai 
tyti, kad kitas j<au mokyklos suole
kaip dviveidis, egoistas, karjeristas, kurio 
orientacija — gauti kuo daugiau iš visuo-

iš Švedijos tik

metu lietuvių 
1.000, o Svedi-

dva- 
ma- 

auga

Paaštrėjusios ideologinės kovos sąlygo
mis, kai neįmanoma atsiriboti 

reiškia, I mos imperalizmo ideologijos 
nedaug dagogams tenka kūrybiškiau

I auklėjamąjį darbą, o neretai

nuo neigia- 
įtakos, pe- 
organizuoti 
ir kur kas 

Spurga, I didesnę laiko ir jėgų dalį skirti netinka- 
I mai šeimose auklėjamiems vaikams

Bet rezultatai nėra labai padrąsinanti: 
Galbūt ateityje Į 50-60 procentų abiturientų išeina tik su 

analizuoti ne Į patenkinamu elgesio pažymiu. Kodėl taip 
yra? Atsako Spurga:

„Vidurinės bendrojo lavinimo mokyk
los statutas“ aiškina, kad mokinių elge-

vyrų esančių mokyklose užima
aukštesnes, administracines

Kaimo mokyklos
ar klaidingai galvojama, kadTeisingai 

kaimo mokyklos yra žemesnio lygio ir tė
vai ieško savo vaikams „gerų“ mokyklų.

Spurga į tai žiūri gana skeptiškai, bet 
pripažįsta, kad miesto mokytojų kvalifi
kacija nežymiai aukštesnė ir kad miesto 
mokyklose yra geriau įruošti mokymo ka
binetai, bet šiaip ar taip, iš miesto mokyk
lų mokinių į aukštąsias mokyklas įsto
ja daugiau.

Numatomi pagerinimai
Neužilgo žadama pradėti vaikus moky

ti nuo 6 metų. Buckus sako, kad Sov. Są
junga yra viena tik iš dešimties pasaulio 
valstybių, kur vaikai mokosi nuo septy- 
nerių metų.

Maždaug tuo pat laiku pradinėse klasėse 
bus pereinama prie 5 dienų savaitės. Ar 
praradimas vienos dienos bus kompensuo
jamas pridedant prie vidurinės mokyklos 
dar vienus metus, Buckus nesako.

Anksčiau jaučiamas mokyklinių pastatų 
trūkumas, vertęs kai kurias mokyklas 
dirbti dviem pamainom, išsisprendė suma
žėjus mokyklinio amžiaus vaikų skaičiui.

Pozityviu žingsniu .Buckus laiko ir įve
dimą naujų dalykų kaip „Higieninis ir ly
tinis auklėjimas“ ir „šeimyninio gyveni
mo etiJkla ir psichologija“.

Jis mano, kad tai bent kiek padės su
mažinti „Skyrybų epidemiją“, nes trečda- 

I lis skyrybų yra tarp jaunų žmonių, vedu- 
I šių neilgiau penkis metus.

Kokia ateitis?
Į Norėtųsi tikėti, kad reformos, pagerini- 
Į mai ir tobulinimas švietimo sistemos duos 
Į laukiamų rezultatų, bet greit sunku ko 
Į nors tikėtis sistemoje, kuri toleruoja aka- 
I deminį nepotizmą, 5000 rublių kyšius už- 
I garantuojančius patekimą į medicinos fa- 
Įkultetą ir mokinių pasiruošimą svarbiems 
Į egzaminams susidedantį iš karštligiško 
gaminimo „špargalkų“, bet ne rimtų stu
dijų.

kitko, mini ir dalyvių sikaičių. Jis apgai
lestauja, kad1 iš Anglijęs atvyko tik 6 lie
tuviai bet kartu1 ir guodžiasi, kad iš, kitur 
jų bulvo -dar mažiau: paiv., 
viena lietuvė!

Apskaičiuojant, kad šiuo 
D. Britanijoj dar yra apie
joj jų apie 80, tad toj studijų savaitėj da
lyvavusių iš Anglijos 0,6%, o iš Švedijos 
1,2%; taigi pastarieji, taip skaičiuojant, 
būtų ne paskutinėj vietoj...

Kiek prisimenu:, ir anksčiau tose studi
jų savaitėse dalyvių iš Švedijos nebūdavo 
daugiau kaip 2—3. Tadai lietuvių išiame 
krašte dar buvo daugiau ir visi buvo žy
miai jaunesni. Betgi šį kiautą vienas lietu
vis iš Prancūzijos panoro Švedijos lietu
vius dėl negausingo dalyvavimo išvadinti 
„skys'talietuviais“, o straipsnio autorius 
tai viešai paminėjo „E.L“. Nors ir yra 
tam tikro pagrindo, tačiau negarbinga ir 
negražu savo tautiečius taip niekinti; be 
to, kitus žemindamas savęs nepaaiukštin- 
si. Antra vertus, tokie jkoliojimai“ nesu- 
iktlia didesnio noro dalyvauti' lietuvių su
buvimuose. Nedalyvavimui įgali būti įvai
rių, daug sveriančių, priežasčių:

1. Kelionė į Augsburgą dalyvauti stu
dijų savaitėj nėra pigi: važiuojant trau
kiniu iš -Stockholmo bei jo apylinkių, su 
viešbučiu-, maistu ir išvykomis, kainuoja 
DM 1.320: kės yna 330 svarų.

Už tuos pinigus galima 10 metų užsi
prenumeruoti lietuviSkų laikraščių ir žur
nalų, arba įsigyti lietuvišką biblioteką.

2. Kelionė gana ilga ir varginanti: |į vie
ną galą 1.800 'km. ir tęsiasi virš paros..
3. Nevisuomet lengva suderinti -vi-sos 'šei
mos atostogas tuo metu, kai -vyksta studi
jų savaitė.

4. Atostogų laikas dažnai reikalingas 
savo namo -aptvarkymui bei didesniam 
remontui.
5. Paskaitos studijų savaitėse būna nere
tai gana ištęstos, neperdaug -įdomios ir la
biau interesuoja tik kai kuriuos dalyvius 
literatus, dvasiškius ir, gal būt. 
paskaitininkus, kurie už 
na i ar pilnai apmokamą 
gyvenimą ir turi progos 
norą pasireikšti viešai.
5. Tos studijų savaitės organizuojamos ir 
režisuojamos, iš esmės, tik vienos lietuvių 
politinės srovės bei jų 'bendraminčių: Už 
tai jų rengėjai verti pagyrimo bet jos ne
labai vilioja kitų pažiūrų lietuvius.
7. Nevisuomet beužtenka veiklesniesiems 
laiko, jėgų (beveik visi šičion atvykę tau
tiečiai netrukus taps -arba jau- yra pensi
ninkai — 65 m.) ir entuziazmo dalyvauti 
lietuvių parengimuose už tūkstančių kilo
metrų, kad ir čia reikia aktyviai- pasireikš
ti b-altiečių-švedų bendrose organizacijose, 
ruošti baltiečių kultūrinius seminarus, 
Baltijos Instituto, mokslines konferencijas 
ir kt. Kaip tik šįmet jų buvo suruošta net 
pora, dalyvaujant įtakingiems švedams. 
Bendradarbiaujant su įžymiais šio krašto 
žmonėmis, tur būt, padaroma lietuviškam 
reikalui daugiau; negu- -diskutuojant, šne
kučiuojantis ar linksminantis savųjų tar
pe studij ų sa vaitėse. Be laibejo tokie priva
tūs kontaktai lietuvių tarpe -turi reikšmės 
ilgesniam tautiniam tęstinumui ir neretai 
būna gal ir it gelbėjimosi žiedai svetim
taučių jūroj plūduriuojantiems -atskiriems 
lietuviams.

pačius 
tai gauna -diali- 

kelionę bei pna- 
patenkinti savo

IIETUVDJE

siškai jų atsisakyti. Yra eksperimentinių 
mokyklų, įkurtose vaikai mokomi be na
mų darbų, ir — puikūs rezultatai. Kita 
nuomonė: namų darbai būtini — tai sa
varankiško darbo dalis. Rekomenduojama 
siekti, kad namų darbais moksleiviai bū
tų užimti kasdien ne daugiau kaip dvi va
landas. 'Bet ar negalima neužduoti namų 
daubų bent jau šeštadienį? žinoma, stro
pūs -moksleiviai ir sekmadienį rengs pa- Į smagiai riedėjome į namuose belaukian- 
mokas pirmadieniui ir antradieniui, sako Į gjas lovas. Kertant nakties tamsą skuban

čiu autobusu nenoromis kilo man- keistas 
klausimas -kuriuo aš noriu pasidalinti su 

spaudoje kilo Į skaitytojais.
Kurtėms galams aš buvau Wolverhamip-

S kaityto jų laiškai
WOLVERBAMPTONE ŠVIESOMS 

UŽGESUS
Susėdome į belaukiančius 'autobusus

PASAULIO REKORDAS
Lvove vv-kusiose Šaudymo varžybose 

vilnietis V. Turtą šaudydamas pneumati
niu pistoletu- iš 10 -metrų nuotolio, pastatė 
pasaulio rekordą išmiuSd-amas 591 talšką.

LIETUVIAI ISPANIJOS 
PILIETINIAME KARE

Lietuvos komunistas -Vladimiras Ulevi
čius duoda savo atsiminimų iš 'Lietuvos 
Komuniisltų dalyvavimo Ispanijos civilinia
me kare, kur kovėsi dešinieji su1 kairiai
siais (M.G. 1979. Nr. 7,1)0 p.).

Lietuviai komunistai tame kare 'briga
dos nesudarė, nes iš viso į Ispaniją kairiau 
ti -atvyko 121 lietuvis komunistas, kurių 
iš Lietuvos 27. Tas rodo, įkalti komunistų 
entuziastų kovoti kare ’atsirado laibai 
mažai. Antroje vietoje lietuvių komunis
tų I; tas brigadas daugiausia atvyko iš Ar
gentinos — 24, iš JAV — 20, iš Vainiaus 
okupuoto Irra.'što — 13, o iš Sovietų Sąjun
gos — tik 4 lietuviai komunistai, nors jų 
Rusijoje buvo gal ir keli tūkstančiai. Pats 
Stalinas Rusijoje išžudė per 200 lietuvių 
komunistų, nes jie buvo tautiniai komu
nistai. Lietuvių komunistų į tas brigadas 
suvažiavo iš 15 kraštų. Ispanijoje daugiau 
šia jų tarnavo 13-toje J. Damlbrovskio (len 
kų) brigadoje — 55, o 15-je Linkolno 
(amerikiečių-aniglų) brigadoje — 32. Kiti 
tie lietuviai brigadininkai buvo išmėtyti 
po kitas brigadas -ar ispanų respublikonų 
dalinius.

Tose brigadose žuvo 5000 komunistų sa
vanorių. Lietuvių žuvo 33 ir 19 dingo be 
žibios. Iš Lietuvos komunistų žuvo Alek
sas Jaisutis, o iš Argentinos — Pranas Pi
voriūnas ir Antanas Šiliamskis. Iki antrojo 
karo pradžios į Lietuvą grįžo 40 lietuvių 
komunistų, kurie kovojo Ispanijos civili
niame kare. I -Lietuvą tų komunistų grį
žo 13 daugiau, negu- jų iš Lietuvos išvyko 
į Ispanijos civilinį karą. Kodėl jie nevy
ko į saivo išsvajotą tėvynę — Sovietų Są
jungą, nežinia. ((Draugas)

UNGURIAI VIŠTYČIO EŽERE
šįmet vasarą į Vištyčio ežerą buvo su

leista 300,000 unguriukų papildyti labai su 
mažėjusią ungurių „šeimą“.

Šie uniguriukai buvo lėktuvu atgabenti 
iš Paryžiaus. Per paskutiniuosius 7 metus 
į Vtilštyčio ežerą buvo suleista virš 4 mili
jonų Uniguriukų.

ir

Blogi Metodai
Nepadėjo ir ieškojimas, kuris vyksta ir Į 

vakarų pasaulyje, „greito išmokimo“ me-| 
todų. Kada tokie neįrodyti metodai įveda-1 
mi visos Sov. Sąjungos mąstu ir tęsiasi ii-Į 
gesnį laiką, gaunasi visa karta paliestų 
mokinių. P. Buckus rašo:

Deja, pasitaiko, kad koks nors mokymo I 
metodas reklamos tonu pateikiamas kaip Į 
naujas ir universalus, kurį įsavinus gali-l 
ma be ypatingo -triūso mokyti visus be dve 
■jetų ir trejetų. Toks buvo prieš dešimtme
tį propaguotas ir Donecko mokytojo V. 
Šatalovo, dėsčiusio matematiką, fiziką, 
astronomiją ir geografiją, metodas. Šian
dien galima pasakyti, kad šis metodas ne
sulaukė pripažinimo, šatalovo patyrimas 
rėmėsi daugiausia reproduktyviniais mo
kymo metodais, skatino „zubrinimą“. Pats 
V. šatalovas visai rimtai tvirtino, kad da
bartinė mokymo metodika yra „prosenių 
lygo“. Prie prosenių mokymo priemonių 
jis priskyrė pedagogo pasakojimą, apklau
są, vadovėlį, priešpastatydamas jiems va-| xad vyresnėse 
dūlamuosius lapus su atramos signalais, Į liekama tik po vieną valandą, per savaitę 
t.y. savotišką konspektą su įvairių skai-1 (anksčiau buvo daugiau). Vienos, valan
čių, raidžių, rodyklių ir kitų ženklų rin-Įdos disciplinos negalima laikyti vidurinės 
įjniu I mokyklos disciplina. Moksleiviai už-

Mokinių abuojumas įniršta ką mokėjo. Pasigirsta net to-i
Vidurinės mokyklos moksleivių perkro- kios nuomonės kam mokyti užsienio 

vitnas pasidarė akivaizdus. O kokie šio kalbos, jeigu jos vis Lėk neišmokstama? 
perkrovimo rezultatai? Moksleiviai neturi Deja, kai kuriose šalies mokyklose šis 
poilsio, mažai būna gryname ore, darosi klausimas jau „išspręstas“ - šios disci, 
nervingi, blogėja jų sveikata. (Deja, ir Pilnos iš viso nedėstomos, nes trūksta kal- 
aukštųjų mokyklų studentų sveikata keliai bu mokytojų. Musų respublikoje geresne

kada atsiran-j Tuo pačiu įmetu toje pačioje salėje bu- 
karšta kava vo viskas, kas reikalinga gražiai iSkilmin-

I gai — pagarbiai Tautinei šventei atšvęsti, 
kai kurių tė- Į puikiom tautinėm dainom susikaupusiai 

tautiniais šakiais pasigrožėti 
savo vaikų egzami-| ir kelių -lietuvių jaunuolių atlikta muzika 
iki 10 rublių už va-1 pasidžiaugti.

O kas gi kaltas, kad to viso, kam taip 
kitiems kartu sėdin-| daug, taip 'kruopščiai su tokiu- pasiauko

jimu, ryžtu ir kantrybe buvo ruoštasi, ne
įvyko? D-ja, tik organizatoriai.

Šios rūšies klaida daroma jau antru 
kartu. Ateičiai tad įsidėmėkime — Tauti
nes Šventes reikią ir galima švęsti tik pa
garbioje nuotaikoje; koncerto klausytis 
reikia ir galima tik tyloje ir susikaupime.

Manau ir tikiuosi organizatoriai supra
to, ką jiems reikia daryti — tautinių iš
kilmių koncertų metu-, ir -ilgokai dar prieš 
tai, uždaryti alaus plaukiojimo -baseinus.

Stasys Kuzminskas

STUDIJŲ SAVAITĖS IR TIE 
„SKYSTALIETUVIAI“ ŠVEDIJOJ...

„Europos Lietuvy“ rugipj. 12 d. (nr. 37.) 
vienas dalyvių iš Anglijos aprašė liet, stu
dijų savaitę, vykusią šjm. liepos 24—31 d.
Augsburge (Vak. Vokietijoj), kur, tarp'vy“.

Svarbiausios priežastys, kodėl čionykš
tis lietuviškos kilmės jaunimas nedalyvau
ja studijų savaitėse, gali būti trumpai 
šitaip išreikštas: ten. -dalyvauti yna per 
brangu (jei neparemia organizacijos bei 
privatūs asmenys), ir jis nemoka lietuvių 
kalbos. O kalbos nemokėjimas gali turėti 
.gana skaudžių pasėkų, kaip tai atsitiko 
viename lietuvių jaunimo kongrese. Ten 
lietuviškai kalbantieji nelkurie jaunuoliai 
netgi stebėjosi, kad atvykusieji iš Švedi
jos nemokėjo lietuvių kalbos, ir laikė šiuos 
lyg -ir antros klasės lietuviais, telkiu būdu 
pažeisdami jų jautrias, vis dėlto lietuviš
kas Širdis. Manykime, kad tokie įvykiai 
daugiau nebepasikartos!

Antna vertus, ir nenuostabu, kad čio
nykštis jaunimas nemoka lietuviškai, nes 
visos čia esančios jų šeimos, išskyrus tik 
vieną ar dvi, yra „maišytos“, o namuose, 
mokyklose ir kitur kalbama tik švediškai. 
Tenka tik -apgailėti, kad tėvai buvo ir te
bėra nepakankamai sąmoningi išmokyti 
savo vaikus bent kiek lietuviškai. Dėl to 
nemaža kritės tenka priskinti, gal būt. ir 
lietuvių bendruomenei, ypač tuo metu-, 
kai lietuvių čia buvo žymiai daugiau, ir 
jų vaikai buvo maži.

Tokiai padėčiai esant ir čion atvykusių 
lietuvių skaičiui mažėjant, už 20—30 me
tų nebeliks Švedijoj nė vieno dar lietuviš
kai kalbančio. Tada tik nekurtose kapinė
se išsilaikę keletas kryžių su lietuviškomis 
pavardėmis liudys, kad čia ilsisi, kadaise 
šiame krašte gyvenę, paskutinieji išeiviai 
iš Lietuvos.

Kalbant apie pačias studijų savaites, 
pasigendama jų paskaitų santraukų, ku
rias galėtų gauti visi jų pageidaujanti da
lyviai. Tai įkas svarbu- ir niauja kurioj nors 
paskaitoj, dažnai būtų galima sutalpinti 
viename normalaus formato puslapy. To
kios santraukos turėtų būt padaromos pa
čių paskaitininkų, lietuvių ir kitom vy
ramo ančiom kalbom. Taip būtų žymiai 
lengviau, paskleisti esmines dalis įcRomes- 
nių ir vertingesnių paskaitų 'lietuviškoj ir 
kitų kalbų spaudoj. Panašus pageidavimas 
buvo pareikštas anksčiau ir „Euir. Lietu-

J.Kr.

ANGLAI GINA LIETUVOS KALINĮ
Mėnesinis šv. Kolumbo Vyčių (Knights 

of St. Columba) žurnalas „Columba“ kiek 
rename numeryje įdteda vieno sąžinės ka
linio pavardę ir prašo narius rašyti laiš
kus atitinkamoms įstaigoms, prašant ka
linį paleisti. -Sąžinės kaliniai yra parenka
mi iš -viso pasaulio: Afrikos, Pietų Ameri
kos, Azijos ir kt.

Rugsėjo mėn. numeryje pirmą kartą 
buvo parinktas lietuvis — Henrikas Jaš- 
kūnias (angliškai Jashkunas), 55 metų 
amžiaus, atliekąs 15 metų kalėjimo baus
mę „už necenzūru'otos ir privačiai išleis
tos medžiagos paruošimą“.

„Columba“ patiekia skaitytojams žiups
nį žinių apie Jaškūno „nusikaltimus“. Jau 
1676 m. pas jį buvo rasta medžiaga, para
šyta grupės asmenų, kurie vadinasi „Su
vienytas Kremtas taikai ir tautiniam išsi
laisvinimui ilš SSSR“.

„Buvo reikalaujama pravesti referen
dumą dėl taikingo tautinių mažumų pasi
traukimo i'š SSSR. Sovietų Sąjungos res
publikų teisė pasitraukti iš SSSR yra ga
rantuota Sovietų Konstitucijoje“, pažymi 
žurnalas „Columlba“.

Jaškfibas pirmą kartą buvo 'areštuotas 
1147 m. .už jo dalyvavimą neoficialioje 
jaunimo grupėje, kuri protestavo prieš 
Lietuvos ‘įjungimą į Sovietų Sąjungą 1939 
m. Jis buvo paleistas 1965 m.

žurnalas toliau rašo, kad pagal naują 
kaltinamą Jaiškūnas yra patalpintas Paltai 
somosios Darbo Stovyklos (Corrective 
Labour Colony Nr. 36) specialaus spaudi
mo Skyriuje, Perm srityje, kas yra skaito
ma pati žiauriausia pataisomojo darbo for
ma pagal Sovietų įstatymą.

JaSkūnas yra vedęs ir turi du- vaikus. 
Prašoma rašyti mandagius laiškus; prašant 
jį paleisti, šiuo adresu:

Mr. A. Kekunkov.
Procurator General of the USSR, 
ui. Pushkinskaya, 15a,
Moskva,
USSR.

Gal vertėtų ir mums lietuviams prie to 
prisidėti.

Knights of St. Columba yra katalikų vy
rų organizacija, kurios obalsis yra :: lab
darybė, vienybė, brolybė (Caritas, Unitas, 
F-ratemitas'. žurnalas „Columba“ yra. 
siunčiamas visiems nariams šiame krašte 
(20.000) ir broliškoms organizacijoms Ai
rijoje, Kanadoje, Pietų Afrikoje, Austra
lijoje ir N. Zelandijoje.

MES SUKLYDOME:
Pereitos savaitės „Laiške iš Nottingha- 

mo“ pateko (nemaloni klaida pakeičiant 
prasmę.

Septintoje pastraipoje vietoje .„Mote
rų įmonė...“ turėjo būti „Motorų Įmonė...“ 
S. Kuzminsko atsiprašome. Red.
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Kviečiama gausiai dalyvauti. Tą dieną 
bus bendras autobusas su latviais ir če- 
kosiovalkiais nuo Westaninsterio (katalikų 
katedros 12 vai.

Registruotis iš ainiksto prie Lietuvių baž
nyčios: 21 The Ovai, Landomi E2 9DT.

Manchesteris
„AUŠROS" ŠIMTMEČIO 

MINĖJIMAS
Manchester Lietuvių Kultūrinis1 Raitelis 

š.m. rugsėjo mėn. 24 d., šeštadienlį, 6 vai. 
vakare, klubo patalpose rengia

„Aušros" šimtmečio minėjimą.
Paskaitą skaitys svečias iš London.
Visi maloniai kviečiami į minėjimą lalt- 

silankyti.
Kultūrinio Ratelio vadovybė

KLUBO NARIŲ POBŪVIS
Manchester Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba š.m. spalio mėti.. 1 d., šeštadienlį, 
savo patalpose rengia

Klubo narių (pobūvį.
Pradžia 6 vai. vakare.
Norintieji jame dalyvauti registruojasi 

pas klubo sekretorę A. Podvoiskienę arba 
klubo bare.

Klubo valdyba

Stoke-on Trent
PADĖKA

Mirus mano mylimai žmonai Benediktai 
AndiruSkevičienei, nuoširdžiai dėkoju vi
siems, pareiškusiems m.an ir mano šeimai 
užuojautą liūdesio valandoje. Ypatingai 
dėkojiu kun. CDomnell už laidotuvių pa- 
imaldais ir nuoširdų atsisveikinimo pamoks 
lą. Dėkoju DBLS-gos Valdybai ir Stclke-on- 
Trent ,Skyriui, p-nams Vencaiėiaims, Za- 
veckaims, S. Bosikiui ir K. Makūnui už už
uojautas. Visiems užsienyje ir Lietuvoje 
gyvenantiems giminaičiams ir bičiuliams, 
mus skausme esančius paiguodiusius laiš- 
kais.Visiems lietuviams ir .užsieniečiams 
dalyvavusiems laidotuvėse. Didžiausia pa
dėka tiems, kurie atsiliepė 'į velionės pra
šymą ir arnikoj o The Douglas MacMillan 
Home.

Vytautas Andruškevičius ir Šeima

ESPERANTO KONGRESAS 
VENGRIJOJE

šią vasarį Budapešte, Vengrijoje įvyko 
63 (Pasaulinis Esperanto kongresas. Jame 
dalyvavo 6060 atstovų K 70 kraštų. Dau
giausia .atstovų tavo iš Lenkijos — 2000. 
Sovietų Sąjungai atstovavo 104 atstovai, 
jų -tarpe 15 lietuvių iš (kurių tikt du .buvo 
esperantininkai.

Iš Brazilijos kongrese dalyvavo Kum. P. 
M. Urbaiitis, SDB. kuris tikėjosi ten susi
tikti savo seserį iš Lietuvos, deja, ji leidi
mo negavo.

Šis esperantininkų kongresas Budapešte 
jau yna trečias. Čia būdamas kum. Unbai- 
tis pastebėjo palyginamai aukštą .gyveni
mo lygtį ir išviršiniai nejautė didelės So
vietų Sąjungos įtakos. Didžiausių ovacijų 
kongrese susilaukė Kinijos atstovai. Kum.. 
Urbaiičio nuomone ir čia nusvėrė .politika.

ŠNIPAI KINIJOJE

Kantone buvo sušaudyti du Hong-Kong 
kiniečiai nuteisti už bandymą įsteigti ne
legalų radio siųstuvą ir organizavimą po
grindžio veiklos.

Jie buvo suareštuoti kovo mėnesį befo- 
tografuojant jų pačių per viešbučio lan

gą iškabintą „priešrevoliucinį“ plakatą.
Kiniečiai paskutiniu laiku pranešė 

apie nubaudimą kalėjimo bausmėmis ke
lių šnipų, kurių žinomiausias savo laiku 
buvo prokomunistinio Hong-Kong laik
raščio redaktorius. Jis buvo apkaltintas 
šnipinėjimu JA Valstybėms.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už coli. 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.

Šaltinyje
Nottingham leidžiamas „Šaltinis“ Nr. 4. 

duoda žinių apie kitų metų šv. Kazimie
ro 500 m. mirties sukakties paminėjimą. 
Viršelio antrame psl. rašoma:

Kovo 4 d , Lietuvos globėjo šv. Kazi
miero 500 metu mirties sukaktyje Vatika
ne Šv. Petro Bazilikoje šv. Tėvas Jonas 
Paulius II aukos iškilmingas Šv. Mišias, 
ta proga priims pasaulio lietuvius.

DBLK Bendrijos C. Valdyba savo posė
dyje Peterborough ruigp. 14 d. nutarė iš
kilmingai ruošti D. Britanijos lietuvių iš
vyką. Jai vadovauti, Liet. Kat. Sielovados 
gedėjo įprašomas, maloniai sutiko kon. V. 
Kamiaitis.

• * *
Šv. Kazimiero mirties 500 m. sukakčiai 

kovo 4 viso pasaulio lietuviai veikliai ruo
šiasi, vadovaujami rašytojo inž. Vyt. Vo- 
lerto. Pagrindinės iškilmės tas Romoje 
kovo 4. D. Britanijoj stipriau minės Lon
done, Škotijoj, Nottiniglhaime per DBLK 
Bendrijos suvažiavimą gegužėj. Kanadoj 
minės Pas. Liet. Kat. Bendrijos suvažia
vime rudeniop. Kazimierinei sukakčiai 
ruošiami ar jau paruošti mokslo, meno, 
muzikos veikalai ir kilta.

• ••
šv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktį 

kovo 4 iškilmingai švęsime Westminsterio 
katedroj 17.30 vai. Kviečiamos ir kitos 
tautos. Giedos Londono lietuvių ir Notting 
hamo Gintaro choras. Plačiau kitą kartą.

Taip pat su nuotrauka (prie Buckingham 
Palace yra straipsnelis .apie D. Britanijos 

lietuvio aipnovanojiiimą:

Stasys Obcarskas, 56 metų, su šeima 
prie karališkųjų Buckingham rūmų Lon
done, kai karalienė Elzbieta M jam įteikė 
aukščiausią Britų Imperijos medalį (OBE) 
už nepaprastą pasižymėjimą Sveikatos Mi 
nisteirijos tarnyboje.

Tai pirmasis lietuvis taip atžymėtas Bri
tų karalijoje. Jis, kilęs nuo Utenos, baigė 
Tumo Vaižganto gimnaziją Vokietijoje, 
Anglijoj dirbo slaugytoju protinių ir bend 
rų ligų ligoninėse, tapo slaugytojų mokyk
los direktorium Oxforde ir 25 ligoninių 
slaugytojų viršininku Shropshire.

Stasys studijavo Londono ir Astono 
(Birmingham^) universitetuose, gavo ma
gistro laipsnį sveikatos srities administra
cijoj. Sveikatos Ministerijos auklėjimo bei 
administracijos srityse išdirbęs 3'3 metus, 
pernai išėjo pensijon, bet kaip patarėjas 
toliau dirba valstybinėj ir rajoninėse Svei 
kates Tarnybose. Gyvena su šeima Shrews 
bury.

Jo angliškai parašyto svarbaus veikalo 
psichinėms ligoms pažinti ir gydyti išėjo 
net trys laidos. Veikė ateitininkuose. Mie
lai dalyvauja lietuviškuose susibūrimuo
se. Yra nuoširdus „šaltinio“ bičiulis. Jo 
sesuo Emilija yna dailininkė, o brolis Čes
lovas Valdemaras poetas, žurnalistas.

BRAZILIJAI REIKIA PAGALBOS

Sao Paulą, Brazilijoje gyvenantis ilgame 
itis Kinijos misijonierius Kum. Petras M. 
Urbaitis ieško pagalbos. Jis rašo.

Brazilijoje mums reikia bent vieno sa
vanorio spaudos darbuotojo ir talkinin
ko Sao Paulo lietuviškai mokyklai.

Darbas nepersunkus, sąlygos geros. Sao 
Paulo yna 390 metrų aukštumoje, naktys 
vėsios. Garsieji Santos ir kiti Atlanto (pa
jūriai — visuomet šilti — yra vos 80 km 
atstume. Galima sakyti, kad gyvenimas 
kaip kurorte. Gyvenvietė ir maistas ga
rantuoti.

Tikimės, kad Europa išlaikys savo tra
dicijas ir bus šiuo atžvilgiu mums dosni. 
Norintieji gauti daugiau informacijos ra
šykite šiuo adresu:

Šv. Kazimiero asmeninė parapija
C.P. 4421
01000 Sao Paulo SP
Brasil

Lietuviu Dienos Wolverhamptone
.Ankstyvo rudens diena pašykštėjo pa

sirodyti vidurio Anglijoje su „bobų vasa
ros“ omu. ir apniukęs dangus retkarčiais 
prakiurdavo, lyg bandydamas prigesinti 
entuziazmą besirenkančių į antrąją pasta
rųjų laikų D. Britanijos lietuvių dieną 
Wolverhampton.

Galima būt į pasakyti, kad pirmieji ta 
dieną pajudėjo Škotijos lietuviai. Turėda
mi prieš akis tolimą kelionę, jie Glasgow 
apleido 6 vai. ryto.

Bet tai būtų tik dlalinai teisinga. Ruoši
masis prasidėjo tuoj po pereitų metų la
bai sėkmingos pirmosios dienos 'įvykusios 
Bradford.

Chorams ir tautiniams šokiams pasiruoš 
ti reikia laiko, o kur dar repertuaro suidia- 
rym.as, šokių parinkimas, tarimasis dėl 
vietes, laiką, bendros repeticijos surengi
mas, na gi ir dalyvių pamaitinimas po 
kelionių, repeticijų ir koncerto.

O kur dar salės suradimas programų, 
bilietų paruošimas ir 'šimtas kitų smulk
menų vykdin'tinų pravedimui sėkmingos 
lietuvių dienos. Organizacinis darbas teko 
DBLS pirm. Jarui Alkiui, į kurį tavo 
kreipiami klausimai ir iš kurio buvo lau
kiama atsakymo. Jis atliko derintojo pa
reigas.

Didžiausia darbo našta teko vadovams, 
(curie savtrtė po savaitės dirbo su savo vie 
metais.

Škotijos šv. Cecilijos chorą čia pabarda 
mas, čia pagirdamas ruošė Pranas Dzido- 
likas. Jis jau antros kartos Škotijos lietu
vis, kiuris kun. prel. Gutausko prispirtas 
prie sienos („Arba tu chorą perimi arba 
jo nebus“) nesuaibejojo ir jaui keliolika 
metų sėkmingai dirba su choru1 su vis 'di
desniu glbiinusiu' pasitikėjimu.

Gražu matyti Dzidotiiko globoje gražų 
būrį jau trečios ir net ketvirtos kartos 
jaunų lietuviukų, kuo negali pasigirti ki
ti dlu dalyvavę chorai. Vadovas sako, kad 
Škotijoje vyksta savotiškas lietuvybės at
gimimas.

•Anot Dzidoliko, reikėtų padėkoti BBC 
už susidomėjimą Škotijos lietuvių gyveni
mu paruošiant TV programą atsekančią 
jų atsiradimą šiame (krašte, o taip pat jau 
seniau buvusiai „Rootes“ serijai, kuri vi
są pasaulį sukėlė ant kojų (ar paklupdė 
ant kelių?) beieškant savo šalknų. Kaip 
ten bebūtų, bet siu takiu gražiu prieaugliu 
Škotijos lietuviai žiūri tik pirmyn.

Su 'gerais norais ir valia Lietuvių Die
na Glasigoiw gali būti ne už kalnų!

Kitokios problemos buvo sprendžiamos 
Londono letuvių choro vadovo Vincento 
O'Brien. Jis nėra nei pirmos nei antros 
generacijos lietuvis, bet lietuvaitės vyras- 
anigias, kuris, nenraraidęs savo šaknų, gal
voja, fcald horizonto praplėtimais įsisavi
nant kitą kalbą („mokiausi kartu su savo 
vaito“) ir persi imant kai kurias kitos tau
tos charakteristikas, jį gali tik praturtin
ti.

Choram atėjo turėdamas muzikinį išsi
lavinimą, kurį jau 'buvo panaudojęs dirb
damas su lietuvių jiaiunimo organizacijo
mis. Jau pereitoje Lietuvių dienoje
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JUBILIEJINĖ SKAUTŲ STOVYKLA 
KANADOJE

Didžiosios ©litanijos' lietuvių skautų at
stovai v.s B. Zinlkius ir ps. I. Gerdžiūnienė 
dalyvavo jubiliejinėje LSS stovykloje 'Ka
nadoje, prie Auroros miestelio.

V.s. B. Zmikiuls paduoda žiupsnį įspūdžių 
iš stovyklos:

„Nebodamos blogo oro sesės sušlapę ir 
kiaimpodanios purve salvo pastoįvyklę atida 
rė nustatytą dieną, bet bendros stovyklos 
ir brolių ipestovyklės atidarymas buvo 
atidėtas sekančiai, rugpjūčio 1 'dieniai.

Atidaryme buvo iškeltos visų 'šešių da
lyvaujančių kraštų vėliavos, sunešti ir 
įkasti namų aarbo kryžiai ir koplytėlės, 
sugiedoti himnai ir visi buvo pasveikinti 
stovyklos viršininko v.s.s. Miiknaičio.

Stovyklavo apie 85'0 skautų, nuo štabo 
iki stovyklos galo greitai einant tavo ga
lima nueiti per 40 min.

Veikė stovyklos paistas, krautuvė, o 
virtuvė valgydino apie 1000 skautų ir sve
čių.

Stovyklos saugumą užtikrino „Miško 
broliai1“ nešdami tarnybą per ištisą parą.

Nuvežėme sveikinimus iš .Lietuvos 
atstovo V. Balicko, Derbyshire anglų 
skautininkų (apdovanotų LSS orde- 
inais, ir sulkrainiečių skautų. Senas mū
sų bičiulis buvęs County Commissioner 
Clive Bemrose skautijote' archyvui padova
nojo (knygą „Callgarie“, kuri buvo, išteista 
po Lord BaidetePoweH apsilankymo Lietu
voje.

Iš Derby miesto perdavėme Auroros 
miesto (burmistrui laišką, aplanką papuoš
tą su Derby herbu ir turistinę brošiūrą, 
tuo padėjome užmegzti ryšius tano šių 
.miestų.

IŠVYKA J ROMĄ

1984 m. kovo 4 d1, sukanka 500 metų 
nuo šv. Kazimiero mirties. Tą įvykį atžy
mėti yra ruošiamos iškilmės. I itas iškil
mes yra ruošiama maldininkų ekskursija. 
Kelionė lėktuvui ir vienios savaitės pragy
venimas kainuos 285 svarai. Suinteresuo
tieji, dėl smulkesnės informacijos, kreip
kitės į Kun. V. Kaimaitį šiuo adresu:

St. Chad’s Presbytery, 
Cheetham Hill Rd., 
Manchester M8 8GG.

O'Brien vadovavo Londono chorui ir di
rigavo jungtinį chorą.

Vidurio Anglijos lietuvių choro Ginta
ras vadovė Vida Gasperienė neišvengė mū 
sų užsienio bendruomenėse įsisenėjusio 
papročio kuri nors sugebėjimus rodantį 
„savanorį“ pastatyti padėtin iš kurios sum 
k,u išeiti.

Savo laiku šokus, dainavus ir kitaip 
veikus Bradfod apylinkėse Gasperienė bu
vo paprašyta paruošti „pavydžius“ Brad
ford vyrus atsverti moterų oktetą. „Suti
kau padėti tą vieną kartą!“ Tas buvo prieš 
penkis įmetus. Ne tai, (kad ji gailėtųsi anaip 
tol, Vida pilna entuziazmo jau ruošia 
chorą dideliam koncertui Albert Hall, Not
tingham! O kur dar kiti įsipareigojimai.

Gloucester jaunimo tautinių šokių gru
pė turi du lietuvius: vardą „Baltija“ ir va 
dovę Marytę Gelvinauškienę. Matant to
kią gražią jauniklių grupelę ne tik šokant 
mūsų tautinius šokius, bet ir matomai 
mėgstančius būti dalimi mūsų bendruo
menės, kad ir tik per šokius, negali neiš
reikšti pasigėrėjimo jų vadovei.

Virginija Juraitė su ramiu pasitikėjimu 
valdė šaržo jaunatviškai gaivališką Lon
dono taut, šokių grupę „Lietuva“. Matyti, 
kad jiems prsirodymai ne 'naujiena.

Tarp subrendusių londoniškių ir „pipi
rų“ iš Gloucester 'gražiai įtiko Škotijos 
tautinių šokių grupė „Aušra“ vadovauja
ma K, Ruginienės. Aulšriečiai atliko dvi
gubą darbą: jie ir šoko ir dainavo, akor
deonu juos palydėjo jaunasis M. Pautie
nių®.

O .kur dar „Baltijai“ įgrojęs J. Kuklštas, 
jaunieji solistai Milda Zinkiuitė su oboe ir 
Aleksas Sadula pianinu, choristams akom 
n anavus i Nijolė Vainoriųtė: — visi jie dir
bo ir ruošėsi ir užsitarnavo visų žiūrovų 
gražaus priėmimo.

Šokių pertraukos metu visus gražiai pa
linksmino G. Kučinskienė ir B. Masiliū- 
nlenė-Bishoip paidainuodamols norą daine
lių.

Wolverhampton skyriaus valdyba su J. 
Žaliauskui priekyje ir stipria pagalba iš 
Ivanauskų šeimos, suorganizavo tokio di
delio skaičiaus svečių priėmimą ir aprū
pinimą.

Viso šio darbo rezultatai — kelios va
landoms atitrūkimo nuo kasdienybės, pasi
nėrimais į smagią lietuvišką dainą ir gė
rėjimasis grakščiu lietuvišku šokiu.

Wolverhampton, burmistrais ir 600 su 
virš suvažiavusiųjų Lietuvių diena1 neap
sivylė! J.M.

ŽEMAITĖS APŠVIETA PAKELIUI Į 
IVOLVERHAMPTONĄ

— Stasy, — pate akyk kas tas per žmogus, 
kuris sėdį sekančioj sėdynėj už tavęs?

— Tai naujas „Europos Lietuvio“ redak
torius, — atsake Stalsys.

— Ar jis moka lietuviškai? — užklausė 
ji.

— Manyčiau, kad moka, jeigu redaguo
ja E.L.

— Taip, taip, bet jis panašus iį italą.

LENKIJOJE
PUSE MILIJONO IŠLAIDŲ

Lenkijos lietuvių komitetas, surengęs 
Dariaus- Girėno skrydžio 50 metų sukak
ties minėjimą, rugsėjo 11 dieną buvo, susi
rinkęs Ščecine .apyskaitai patvirtinti.

Apyskai tą m orima paskelbti netik Sei
nuose leidžiamame žurnale AUŠRA, bet 
taip pat ir užsienio lietuvių spaudoje. Už
sienio lietuviai, ypač iš Amerikos', buvo 
.gerokai parėmę Lenkijos lietuviu inicia
tyvą.

Dariaus-Girėno paminklo restauravi
mui, koplytstulpi© atkūrimui ir kitiems 
darbams .per pastaruosius metus buvo iš
leista bemaž pusė milijono zlotų, neskai
tant savanoriško darbo, kurį (įdėjo patys 
letuviai ir .girininko P. Niwinskio darbi
ninkai. Be to girininkas nemokamai davė 
ąžuolą naujam koplytstulpiui pagaminti.

Per pokarinius metus nuo paminklo bu
vo dingęs bronzos raidžių užrašas. To už- 
ralšo .atstatymas, pagaminant naujas rai
des, kainavo 165 tūkstančių zlotų.

Tvorelės aplink paminklą atstatymas 
paminklo bei suolų nuvalymas ir kitos iš
laidos tvarkant paminklą kainavo apie 100 
tūKistančių zlotų.

Pasiruošimas liepos 17 dienos iškil
mėms, gėlės, autobusiukas lietuviams iš 
miestelio atvežti, kelio rodyklės ir kitos 
išlaidcls pasiekė 50 tūkstančių zlotų.

Dar neapmokėta sąskaita .už marmuro 
plytą, įpritviritintą prie paminklo, ir smul
kius paminklo remontus. Be to dar numia- 
tjta .įrengti turistams informacinę rodyk
lę keturiomis kalbomis (lenkų, lietuvių, 
vokiečių ir anglų), kuri bus pastatyta 
kryžkelyje prie plento.

Visų tų išlaidų atsroaominiai Skaičiai 
nėra laibai baisūs, nes zloto '.kursas yna 
labai žemas. Lenkijos lietuviai nuoširdžiai 
dėkoja užsienio lietuviams, kurie siuntė 
aukas paminklui Lietuvos didvyrių žuvi
mo vietoje restauruoti ir aptvarkyti. D.B.

( kombinatą moterys ateina be nieko, o 
išeina su .apatiniu komplektu.
(Iš pasisakymo)

Labdaros laiškas
Mielosios ir mielieji „Labdaros“ Drau

gijos narės, nariai ir rėmėjai! .
Prasidėjo nauji 1983/1984 mokslo me

tai. Padidėjo rūpesčių tėvams, mokyto
jams, globėjams. 'Lietuviams tų .rūpesčių 
dar daugiau. Jiems tenka pasirūpinti, kad 
vaikai be bendro išsilavinimo gyvenamų 
kraštų mokyklose galėtų pastudijuoti lie
tuvių kalbą ir istoriją.

Dažnai nusiskundžiame, kad senesnei 
kartai prasišalinus, sunku su įpėdiniais lie 
tuviškai veiklai, .bet takios užuominos tik 
dalinai pateisinamos. Turime priešingų 
pavyzdžių, šiais metais pasikeitė Pasaulio 
I ietuvių Bendruomenės valdyba. I naują
ją valdybą išrinkti septyni jaunesnės kar
tos akademikai, pasiekę aukštojo išsilavi
nimo Vakaruose. Panašiai Vokietijoje. 
Dabar lietuvių visuomenės priekyje yra 
■akademikai, daugumoje Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos auklėtiniai. Kituose kraš
tuose panašūs reiškiniai. Maži skirtumai 
net už geležinės uždangos. Paminėsime 
Lenkijos lietuvius Apie veikiantį Punske 
lietuvių licėjų (gimnaziją) rašo „Aušra“ 
(Šeiniai, 1983 im. ir nr. 2 psl. 17): „Mokykla 
atlieka vis tik gerą darbą. Didelė dalis 
mūsų mokyklos absolventų, baigę mokyk
lą grįžta i savąjį kampelį. Ta meilė tėvų 
žemei, gal ‘šeimoje uždegita, kurstoma ir 
mokyikfloje, ir daug k.as nelieka jai abe
jingas. Per 2C savo egzistavimo metus 
Punsko licėjus .į gyvenimą išleido 4'31 ia(b- 
solventą. Dalis jų ėmėsi studijų aukštosio
se mokyklose. Didesnė dalis baigusiųjų 
yra įsidarbinę Piunėko-Suvaiikų krašte. Pas 
žvelgus į Punsko įstaigų darbuotojų iišsila- 
viniimą, .prieiname gana džiugų išvadą: ly
ginant ijlį srj panašiomis Lenkijos gyven
vietėmis — jis pirmauja.“

Turėsime skaitlingesn.ę akademinę švie
suomenę — užsimsimie .reikšmingesnę vie
tą kultūringų tautų šeimoje, ir tas garan
tuotas mūsų, tautos išlikimias.

„Labdaros“ Draugija rūpinasi mokslei
vija. Darbų ji gali atlikti pagal įgaunamas 
oajamas. šiais metais „'Labdaros“ pajamos 
pir-malme pusmetyje tavo mažesnės kaip 
kitais metais. Dedame vilčių į antrąjį pus
metį.

Lenkijos lietuvių moksleivijai parūpina
me vartotų rūbų ir knygų, (kurių ten labai 
lauMama. Tad laukiame iš visų lietuvių 
paramos pinigais už (kuriuos mes moki
niams parūpinsime reikalingų dalykų.

„Labdaros“ Draugijos Valdyba širdingai 
dėkoja visiems už teikimą paramą, tikisi 
toliau mūsų visuomenės palankumo. Mūsų 
moksleivija \mrta sudedamų jai aukų.

„Labdaros" Draugijos Valdybos vardu
Pirmininkas J. Glemža 

1083 m. rugsėjis
Adresas: J. Glemža, Con.ven.train 33, 

7260 Calw-Hirsau, West Germany.
Banko konto: Labdara e.V., Landesgiro- 

kasse Stuttgart Nr. 1185168 BLZ 60050101.

KIEK I,IETUVIŲ AMERIKOJE?
Jonas Kavaliūnas dirbantis JAV gyv. 

surašymo įstaigoje savo straipsnyje pa
tiektame „Draugui“ raišo, kad JAV yra 
mažiau kaip milijonas lietuvių kilmės gy
ventojų.

Tiksliam pasakius, 742,776 o daugiau 
kaip pusė (54.3%) šio 'Skaičiaus pažymė
jo, kad jų kilmė mišri.

Daugiau kaip penkiolika nuošimčių vi
sų Amerikos lietuvių įgyvena Illinois vals
tijoje; Pennsylvanijoje — 14%. Nenuosta
bu, kad dižiaiusia koncentracija lietuvių 
gyvena praimoninėse šiaurės rytų bei di
džiuosius ežerus supančiose valstijose, 
kur Ikurdinosi pirmieji lietuviai emigran
tai. Daugiau kaip pusė Amerikos lietuvių 
susitelkė į penkias valstijas: Illinois, 
Penlnsilvania, New York, Massachusetts 
ir New Jersey. Tačiau Kalifornija yra 
penktoji lietuvrj skaičiumi (5,821), o 
Florida — dešimtoji (28,375).

Lietuviai sudaro mažiau kaip pusę pro
cento (0.39) JAV gyventojų ir dydžiu 
yra 21-oji europinės kilmės (neįskaitant 
ispanų) etnine grupė. Palyginimui, JAV- 
ėse yra. 92,141 latvis, 25,004 estai, 
2,781,432 rusai ir 8,228,037 lenkai.

Nėra įmainoma daryti gerų palyginimų 
su 1970 m. ar ankstyvesnių surašymų 
duomenimis. Juose atsakovai buvo pa
klausti, ar jie, ar jų tėvai gimę svetima
me krašte ir, jei taip, ■kuriame. Tuo tarpu 
1980 m. cenze taip pat ir antros (bei tre
čios kartos amerikiečiai turėjo 'galimybę 
save identifikuoti lietuviais.

1960 m. 403,000 buvo .gimę Lietuvoje. 
1970 m. šis skaičius nukrito iki 76,00®. 
nes daugelis ankstyvosios lietuvių emi
gracijos narių buvo mirę. 1970 m. pirmos 
kaitos Amerikos lietuvių tavo 255,000.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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 Gate.

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.
Stoke-on-Trent — rugsėjo 25 d„ 11-3® 
vai., šv? Wulstane
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