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Sąžinės kalinys
Rugs. 20 d. Londono laikraštis „The
Times“ Skyrelyje „sąžinės 'kaliniai“ po
užvardinimu „Lietuva: Balys Gajauskas“
įsidėjo straipsnį apie B. Gajausko gyve
nimą.
Rašoma, kad B. Gajauskas pilnai atsė
dėjęs 25 metų bausmę 1973 m. (buvo iš
leistas, kad po kelių metų 'būtų vėl nubaus
tas 10 m. kalėjimo ir 5 im. ištrėmimo už
antisovietinę agitaciją ir propagandą“.
Gajauskas, kuriam yra 56 m., riniko me
džiagą apie prieš sovietinį partizanų karą
vykusį Lietuvoje pabaigoj penkto dešimt
mečio ir už paskirstymą „Solženitsino
fondo“ pinigų politiniams kaliniams ir jų
šeimoms.
Pasibaigus karui jis aktyviai dalyvavo
rezistencijoje ir už (tai buvo nubaustas 25
m bausme, laike kurios jis išmoko 18 sve
timų kalbu.

AUŠROS“ METAI

Londonas, 1983 m. rugsėjo 23 d.

TAIKOS IEŠKANT
LlBxlNO PROBLEMOS

Nepaisant amerikiečių ir Saudi Arabi
jos dedamų pastangų Libane paliaubų
vis nėra ir vakariečių „taikos palaikymo“
■karinės pajėgos laikas nuo laiko yra ap
šaudomos iš Chouf kalnų.
Kol kas nė viena iš keturiu valstybių
Amerika, Prancūzija, Italija ir Anglija—
neparodė ženklų, kad norėtų savo dalinius
iš Libano atitraukti, bet prez. Reagan
buvo gana sunku išgauti iš kongreso pri
tarimą pratęsimui jam duoto mandato
pasiųsti laivyno pėstininkus į Libaną.
Pagal su kongresu pasiektą kompromi
są, amerikiečių kariai Libane galės būti
dar 18 mėnesių, kas, vieno komentato
riaus žodžiais, Libano politiniame gyveni
me yra amžinybė.
Atrodo, kad Izraelis pasiekė to ko no
rėjo jau ilgą laiką. Laike Egipto-Izraelio
detybų prieš kelis metus min. pirm. Be
gin reikalavo, kad JAV garantuotų Izra
elio egzistencija s?.vo ginkluotu įsikišimu,
jei Izraelis būtų užpultas. Amerikiečiai
griežtai atsisakė.
Dabar Izraelis, kurio interesas yna iš
vengti Sirijos įsitvirtinimo Libane, pasi
traukė į saugias po-zcijas pietiniame Li
bane, palikdamas prez. Reagan ir ameri
kiečiams, tvarkytis su Libano drusus
skyrus, neturi tvarkytis su Libano druzus
remiančia Sirija. Amerikiečiai tiesioginių
savo politinių tikslų, išskyrus rėmimą Iz-

raelio, Libaną neturi.
Pereitą savaitę galutinai atsistatydinęs
Izraelio min. pirm. Begin galvojama yrą.
sergąs stipria depresija, iššaukta žmonos
mirties, didelio skaičiaus žuvusiųjų Izrae
lio karių Libane ir nesėkmių politinėje
arenoje.
Naują Izraelio vyriausybę sudaryti yra
pakviestas dabartinis užs. reik. min.
Yitzhak Shamir, kurio mandatas reika
lauja bandyti sudaryti koalicinę vyriausy
bę, įtraukiant ir didžiausią Knesset parti
ją — dartbiačius. Darbiečiai greičiausia
atsisakys dalyvauti tokioje koalicijoje ir
nauja vyriausybė susidės iš taip vad. Li
kud partijų bloko, dominuojamo kanservatyviųjų politinių ir religinių elementų.
.Tuo pat laiku, kai izraelitai švenčia
naujuosius įmetus, musulmonai vykdo sa
vo metinį apsilankymą Mekoje.
Saudi Arabijos vyriausybė, bijodama
Irano ši-itų musulmonų suorganizuotų de
monstracijų ir pasikartojimo pereitų me
tų ginkluoto susirėmimo su fundamentalis
tais ši-itais inspiruotais Ohomelni, pasi
samdė keletą tūkstančių Pakistano karių,
'kurie šventose vietose turės palaikyti
tvarką. Prieš tai Saudi Arabija bandė
gauti 15 000 egiptiečių.
Be naujai atvykusių pakistaniečių,
Saudi Arabijoje yna dvi Pakistano divizi
jos saugojančios sieną su prosovietiniu
Pietų Jemenu.

SANKCIJOS
SANKCIJOS DĖL LĖKTUVO
NUMUŠIMO

Maskvos priemiestyje Novyj Arbat
tarptautiniame stiliuje pastatytą krautu
vių kompleksą dominuoja didžiulis globas
juosiamas skrendančio Aeroflot lėktuvo
Tu 144.

PASAULYJE
Milano dienraštis CORROERE DELIA
SERA pradėjo spausdinti žinomo italų ra
šytojo Albert Moravia įspūdžius iš kelio
nės po Mongoliją, tolimą Azijos respub
liką, kurią laikraštis pavadino piemenų so
cializmo kraštu.
— Rugsėjo 17 d. per susišaudymą Mila
no gatvėje .policija nukovė vieną teroris
tą ir suėmė bandžiusį pabėgti žinomą te
roristą Francesco Fiorina. Pastarasis buvo
banditų gaujas COLP (komunistų organi
zacija proletariato išsilaisvinimui) vadas
ir buvo policijos paieškomas.
— Italijos respublikos prezidentas A.
Pertini, socialistas priėmė Kvirinalo rū
muose Nepalo karalienę Aišvariją Šah
Dev ir pabučiavo jos ranką. Karalienė lan
kėši Romoje su> savo vyru, Nepalio kara
liumi, kuris taip pat buvo priimtas pas
prezidentą ir Vatikane. Popiežius sutarė
su Nepalio karaliumi užmegzti diplomlati
nius santykius.
— Plėšikai, įėję nakties metu lį žinomos
italų madų dizainerės Irenos Galicinos bū
tą Romoje, surišo ją ir jos vyrą Silvio
Medicini, ir išnešė 35 milijonų lirų ver
tės brangenybių ir pinigų. Ieškodami ver
tybių, vagys sudaužė daug labai brangių
baldų.
— Lenkijos laikraštis ŽYCIE WARSZAWY paskelta lenkų futbolisto Bonieko
kritiškas pastabos apie 40 savo tautiečių,
(kurie atvykę i Italiją su lenkų futbolo
komanda „pasirinko laisvę“. Pabėgėliai
tuo pasipiktino, nes jie buvo persekioja
mi už „Solidarumo“ veiklą, o Boniekas,
pats prieš 'porą metų pabėgęs, dabar lo
šia Milano Juventus komandoje ir gauna
milijonus lirų atlyginimo.

Ijėktuivas, deja., yra nelaimingasis ru
siškas Concorde, kurio prototipas nukri
to 'Paryžiaus aviacijos šventės metu. Tnum
pą laiką tie lėktuvai skraidė 'į kai kuriuos
Sovietų Sąjungos Azijos miestus, bet vė
liau buvo išimti iš tarnybos ir daugiau ne
pasirodė.
Tad rodomas neegzistuojantis lėktuvas,
skrendantis į lygiai sovietų piliečiams ne
egzistuojančias vietas, nes jau ir prieš
prasidedant vakariečių oro linijų 'boikotui
retas kuris iš 270 mil. Sov. Sąjungos žmo
nių gaudavo užsienio pasą ir leidimą iš
vykti į užsienį, rašo Sunday Times (rugs.
Anglijos katalikų laikraštis „The Uni
18).
verse“ rugs. 16 d. rašo, kad Vatikano ra
Tad vakariečių (boikotas neslkrendant į
dijo laidos (septyniomis kalbomis į Sovie
Maskvą ir neleidžiant jų lėktuvams skris
tu Sąjungą yra efektyvios. Tai pripažino
ti į kai kuriuos vak. Europos kraštus pa
sov Lietuvos pareigūnas Juozėnas, dirbąs
prasto sovietų piliečio visiSkai nepaliečia.
bažnyčios tvarkymo reikalų įstaigoje.
Daugiausia paliesti yra užsieniečiai gy
Kalbėdamas Vilniuje jis pasakė, kad
venantieji Maskvoje ir turistai pagauti
Vatikano radijas lietuvių kalbos laidose
Sovietų Sąjungoje su užsienio oro linijų
dažnai pamini pogrindinę Lietuvos katali
bilietais.
kų bažnyčios kroniką. Anot Juozėno šis
„Būti paliktam Maskvoje yra lygu bu
laikraštis turi korespondentus visame
vimui kitoje planetoje“ — pasakė vienas
krašte ir žinių gavime nepriklauso nuo
diplomatas. „Jautiesi lyg turėtum gauti bi
„kraštutinių kunigų“.
lietą sugrįžimui į žemę .ant atgal skren
Vis daugiau ir daugiau teisiami kunigai
TIIIIIIIIIHIllllllllllllllllllllllllIllIlIlIilllIlIllllllIlilllllllllllllliiiiiiiliiiiiiiiiiuiinilllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlIllIlIlIllIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilllllllim dančio erdvėlaivio“.
sugeba sutrikdyti teisėjus įrodydami klai
Sunkiausia y*ra amerikiečiams turis
dingus laikraščių pranešimus.
LENKIJOJE
tams, nes jų oro linijų išduotų (bilietų ru
Juozėnas pasakęs, kad valdžios žiniomis
sai nepriima ir jie turi už dolerius pirktis
APKALTINTI POLICININKAI
REIKALINGI SAVANORIAI
Lietuvoje yra 1200 slaptų moterų vienuo
naujus bilietus vietoms Sov. Sąjungos sa
Per
gegužės
2
d.
Varšuvoje
vykusias
de

Jeigu galite nubėgti kilometrą per 7
lių ir apie tiek pat „religingų moterų“, ku
telitų lėktuvuose, (kurie juos nuskraidins
— Rugsėjo 18 d. Italijoje prasidėjo me
minutes laikydami rankoje degantį ir ki monstracijos policijos buvo sutaikytas į Vak. Europą.
rios dar nėra visai vienuolės.
džioklės sezonas. Buvo numatyta, kad tą
, .^Lietuvos respublikoje yra daugiau nei logramą sveriantį fakelą ir 3000 dolerių 17 m., mokinys Grzegorz (Pirzemyk. Paleis
Nors sovietai per spaudą sako, kad šios dieną išeis 1,600,000 medžiotojų. Iki sezo
jis mirė. Jį
kišeniuje jums drasko skylę tai kreipkitės tas po poros dienų
10 jėzuitų“, pasakė Juozėnas.
naujos sankcijos padarys daugiau žalos
Laikraštyje „The Univers“ nepažymėta 1 Los Angeles olimpinį komitetą, kuris už laidojant dalyvavo dėšimtys tūkstančių Vak. Europos komerciniams interesams, no pabaigos bus nušauta 4 milijonai faza
nų, 200 tūkstančių kiškių ir panašus kie
kokia proga ir su kuo Juozėnas kalbėjosi. tuos pinigus suteiks jums garbę nubėgti žmonių ir pačios laidotuvės pavirto .'į de
negu jiems, bet Tass pranešimas .apie dėl kis kitų .gyvūnų.
vieną dešimtūkstantąją dalį olimpinės monstraciją remiančią Sdidamolšč.
Dabar du policininkai, du aimlbulanso P. Korėjos lėktuvo numušimo sankcijas
ANGLŲ SPAUDA APIE SVARINSKĄ liepsnos kelionės per Ameriką.
,— .Anglų jaunų motociklistų gaujos
Žinoma, jūs turite iš savo kišenės susi pareigūnai ir du daktarai tavo apkaltinti pripažįsta, kad Aeroflot suvaržymas yra „Pragaro
angelai“ sąskrydyje įvyko muš
įtakingas Londono laikraštis „The Sun mokėti ir už kelionę Į JAV ir už pragyve ir tas teisiami dėl prisidėjimo prie iPrzs- „Sovietų Sąjungai žalingas“.
day Times“ rugs. 18 d. įsidėjo straipsnį nimą, už tai gausite oficialią olimpinės myik mirties priežasčių.
Ypatingai sovietus nustebino, kad dėl tynės, per (kurias du jaunuoliai buvo už
užvardintą „Atakuojama bažnyčia Lietu liepsnos nešėjų uniformą ir patį fakelą,
Prokuroro pranešime sakoma, kad Prze.. lakūnų boikoto i Maskvą neskrenda švei mušti ir keturi sunkiai sužeisti. Policija
ieško kaltininkų.
voje“ ir aprašantį kun. A. Svarinsko teis nes jis nėra perduodamas kitam nešėjui, myk prieš suareštavimą tavo basas, išgė carų ir suomių oro linijos.
mą. Čia jį ištisai paduodame:.
ręs
ir
atsisakė
parodyti
savo
dokumentus.
tik liepsna.
— Kinijos laikraštis LIAUDIES DIEN
Garbingoje vietoje po Altoriumi mažos
Tiesa, jūsų pinigai už nešimą fakelo ne Policijos nuovadoje jam 'atsisakius „ko
RAŠTIS paskelbė vedamąjį, kuriuo Sov.
bažnytėlės Lietuvos miestelyje Aušros nueis į kieno nors privatų kišenių — jie operuoti“ buvo iššauktas specialus aimlbuSąjunga yra raginama žymiai sumažinti
VLIKO PROTESTAS
Vartai guli kardinolo skrybėlė.
bus panaudoti įvairių jaunimo .sporto ša lansas, (kuris jį nuvežė i medicinos punk
savo branduolinių raketų skaičių Azijoje,
Ji priklauso popiežiui Jonui Pauliui II, kų .rėmimui, bet tai yra vienas iš pavyz- tą. Po paviršutinio apžiūrėjimo jis buvo
mainais už santykių tarp abiejų valstybių
VLIK'as JAV PREZIDENTUI
kuris .atsiuntė ją lį komunistinę Lietuvą kaip organizuojami Los Angeles Olimpi nuvelštaB į psichiatrinę ligoninę iš kurios
„Sunormiali z avimą“.
kaip savo paramos ženklą prispaustai ka niai Žaidimai 1984 mietais.
Šiuo laiku Europoje 'besilankąs VLIK'o
jį atsiėmė motina.
— Nežinoma vokiečių grupė „Konser
talikų bažnyčiai, kuri šiuo metu pergyve
pirmininkas .Dr. K. Babelis rugsėjo 8 d.
Saikoma, kad Sovietų Sąjungai suruoši
Przemiyk motina dalyvavo bažnytinia pasiuntė JA Valstybių prez. R. Reagan vatorių akcija" pasiūlė išplatinti Vokieti
na didžiausią persekiojimą nuo masinių mas Olimpinių, žaidynių 1980 metais kai
me (komitete, 'kuris teikė pagalbą politi sekančią telegramą:
jos jaunimui nemokamai 250.000 plokšte
išvežimų prieš 30 metų.
navo 90'00 mil. dolerių, tuo tarpu Ameri.
lių su įgrotu „Deutschland ueiber alles“,
Pirmi ženklai atsinaujinančio puolimo ka, kapitalo ir kapitalizmo pavyzdys tikisi niams kaliniams. Kelias dienias prieš tai
nes „jaunimas nežino Vokietijos himno“.
pasirodė šįmet sausio mėnesį, vos dviems apsieiti su 500 mid. dolerių ir įrodyti, kad į šio komiteto patalpas buvo įsilaužus! po . „Gerb. Prezidente,
Mes esame padrąsinti Jūsų supratimo
licija.
— Pentagonas pranešė, kad White
mėnesiams praėjus nuo Andropov perė taupumas yra dorybė.
ir žinojimo tikrųjų Sovietų Sąjungos už Sands poligone, N. Meksikoje, buvo sėk
mimo Sovietų Sąjungos vadovybės.
Kadangi pelnytis ilš Olimpinių žaidimų
mačių. Jūs esate Vienintelė pasaulio viltis mingai išbandyta Pershing II branduolinė
VLIKO ATSTOVAS EUROPOS
Tai (buvo areštas kun. A. Svarinsko, negalima, tai žodis „pelnas“ yra pakeičia
kovoje prieš (komunizmą. Deja, kai (kurie raketa. Tai buvo aštuonioliktas bandy
PARLAMENTO
SESIJOJE
gerbiamo kunigo ir vieno iš svarbiausių mas „likučiu“ po visų išlaidų apmokėji
narių Katalikų Komitete tikinčių teisių mo.
Inž. A. Venckus. VLIKO nuolatinis ats jūsų administracijos neseniai padaryti mas, iš kinių 14 buvo sėkmingi.
tovas prie Europos Parlamento, telefonu ■sprendimai, kaip grūdų sutartis ir suti — Rugsėjo 18 d. Afganstano karo avia
gynimui, sudarytame prieš 11 metų.
Daugiausia pinigų, apie 240 mil. dole
58 metų .kunigas buvo apkaltintas „šmei rių olimpinis komitetas tikisi gauti iš tei pranešė apie rūgs. 12-16 d. vykstančią Eu kimas pasirašyti Madrido dokumentą (ne cijos MiG21 lėktuvai numetė (bombų j Pa
žimu sovietinės valstybės ir jos socialinės sių transliuoti žaidimus per televiziją. Bi ropos Parlamento plenumo sesiją. Jos me paisant pasikartojančio sovietų nesilaiky kistano Raima, esantį prie Afganistano
sistemos“ ir „atsišaukimu pasipriešinti“. lietai atneš 130 mil., o reklamų užsako tu A. Venckus turėjo pasimatymus bei pa mo), padeda Sovietų Sąjungai jos sieki sienos. Vienas asmuo buvo užmuštas, o
Dar prieš įvykstant teismui per 'kelias vai (sponsors) jau dabar prisidėjo su sikalbėjimus su E.P. viceprezidentu', dr. mu dominuoti pasaulį.
kitas sužeistas
E.A. Klepsch, E.P. atstovais: dr. Otto von Akivaizdoje žudynių numulšus Korėjos
savaites 35,865 žmonės iš 72 parapijų pa 124 mil. dolerių.
— Amerikos grožio karalienės rinki
sirašė Andronovui pasiųstą peticiją reika
'Rusai leidžia „špilkas“ .apie žaidimų Habsburg, Rudolf Wedekind. Aland Tyr lėktuvą, įmes raginame jus p. Prezdente muose pirmą vietą šiais metais laimėjo 20
laujančią kunigo paleidimo.
sukomerciinimą užmiršdami, kad jie pa rell ir kitais, Pabaltijo .rezoliuciją bei Pa imtis realesnių žingsnių Sov. 'Sąjungos nu motų amžiaus negrė Vanessa Williams.
šis protestas neatsiekė tikslo. Priešin tys mielai ėmė Cocacola duotus dolerius baltijo valstybes liečiančiais klausimais.
baudimui. Prašome bent įsakyti valstybės Tai pirmas atsitikimas „Miss America“
(Elta) sekretoriui nepasirašyti nevykusio .Madri rinkimų 63 metų istorijoje
gai: Svarinsko 'byla buvo perduota teis Maskvos žaidimams.
mui greičiau kaip paprastai ir j>au 'gegužės
do dokumento ir išvaryti iš šios šalies
Montrealio bebro, Maskvos meškos Mi— Britų policija suėmė Bedfordo gyven
LIETUVIŲ UŽUOJAUTA KORĖJAI
mėn. pradžioje ji prasidėjo Vilniuje.
daugybę KGB agentų, esančių sovietų tują, kuris kaltinsimas pavogęs iš Oksfor
šos pėdomis seka Los Angeles erelis Sam,
Greitam ir sklandžiam bylos pravedi- kurs skelbimuose galės 'bėgti, šokti į tolįLietuvos Socialdemokratų Partijos Už sovietų ambasadoje ir įvairiose misijose. do bibliotekos 128 senus žemėlapius. Pa
mui valdžią ėmėsi neįprastų priemonių. ar per kartelę bei stumti rutulį, bet jam sienio Delegatūra gavo Korėjos socialistų
Mes tikimės, kad jūs imsitės griežtes vogtus žemėlapius jis pardavė vienam.
Mačiusieji sako, kad (laike paskutiniųjų nebus leidžiama pažeisti savo orumo už partijos oranešimą apie rugsėjo 1 d. (įvy nės veiklos, kuri bus sveikinama visų Londono knygynui. Policija nerado tik ke
bvlos dienų buvo neleidžiama sustoti pro siimant įvairiais vaikiškais žaidimais, kiui prie Sachalino salos sovietų karinių laisvę mylinčių žmonių.
turių žemėlapių.
teismą einantiems troleibusams ir netgi kaip kad norėjo McDonald's, kurie už sim lėktuvų puolimą prieš Korėjos keleivinį
— Pakistano karinė valdžia paleido i
Su
pagarba
Dr.
C.
K.
Bobelis.
VLIKo
buvo suareštuoti kai kurie nieko dėti pra belio teises pastatė 4 mil. vertės olimpinį lėktuvą, kuriam kritus žuvo 269 žmonės.
kalėjimų tūkstantį kalinių, .kurių daugu
pirmininkas
eiviai.
baseiną.
ma buvo suimti per penkių savaičių pro
Korėjiečiai prašė 'bendradarbiavimo pa
Kun. Svarinskui buvo leista pašaukti
Pasinaudoti olimpiniais žaidimais nori smerkti sovietų tarptautinį nusikaltimą.
testo demonstracijas prieš valdžia.
■tik vieną liudinika kun. Sigitą Tatmke- ne tik biznio bendrovės, bet ir miestų val
LSDP Užsienio Delegatūra, atsakydama
— Devyni lenkai, Skrisdami mažu lėk
ANDROPOV IR LIUBIMOV
vičių, kuris pasakė, k.ad jam sudaro gar dybos, kurios pradžioje buvo jiems prie Korėjos socialistų partijai į tą laišką, pa
tuvu, pabėgo į Vak. Berlyną. Jie papra
bę liūdinti už savo kolegą.
šiuo metu .Londone dirbantis sovietų šė politinio prieglobsčio ir pareiškė norą
šingos. Viena tokia valdyba, sužinojus reiškė gilią užuojautą dėl tragedijos ir
Bet dar teismui nepasibaigus kun. Tam- kad maratonas gali būti bėgamas viena kartu priminė, kad sovietai dar prieš 43 avant-garde teatro režisierius Jurij Liubi emigruoti i Australiją.
kevičius buvo pats suareštuotas sudarant jos gatvę, atsiuntė 250,000 dol. sąskaitą metus okupavo mūsų kraštą ir nuo to lai mov užsiminė 'anglų žurnalistams, kad jis
— Britų firma pradėjo gaminti kišeni
jam tokius pačius kaltinimus.
galįs negrįsti į Sovietų Sąjungą.
nio formato televizijos aparatus, kurie
už apipjaustymą šakų toje ir lygiagrei- ko Lietuvoje įvykdė daug žiaurybių.
Savo laiške Andropovui, katalikų komi čiai einančiose dvejose kitose gatvėse.
Dabartinio svarbiausio sovietų politiko kainuoja apie 80 svarų.
tetas .pareiškė- Lietuvos Sovietų Socialis
GINKLAI ŠRI LANKAI
Jurij Andropov biografijoje, parašytoje
Kita, vėl paprašė 140,000 dol. už išdažy
— Per tris dienas Graikijoje paprašė
tinės Respublikos tikintieji, (kurie sudaro mą karo veteranams dedikuotos salės, kai
Šri Lankoje (buv. Ceylon.) paskutiniu Žores Medvedev ir išleistoje Vakaruose ra politinio prieglobsčio septyni rumunai if
daugumą gyventojų, klausia: „Kodėl yra po neišvengiamos Olimpinių žaidimų išlaL laiku vyko didelės riaušės ir neramumai šoma, kad dar prieš jam .pasidarant KGB penki čekai. Tarp jų yra gydytojas, sek
suareštuojami patys aktyviausi 'kunigai?“ dos.
tam sinhalų ir tamilų dėl tamilų reika šefu Andropov palaikė ryšius su teatra retorė. ūkininkas ir vienas statybos inži
Be MacDonald's plaukimo baseino tik lavimo įsteigti jiems atskirą valstybę lais. Jo duktė Irina ištekėjo už aktoriaus nierius.
Aleksandr Filipov, (kuris tuo laiku dir
— Nobelio Talkos premijos komitetas
vienas (kitas naujas pastatas buvo pasta šiaurinėje salos dalyje.
Dabar graikų ir Šri Lankos saugumo bo Kagarsky teatre. Jo direktoriumi yra pranešė, kad tarp kandidatų šių metų pre.
tytas žaidimams — dviračių trąša. Pigiai
tarnybos tyrinėja ryšį tarp Rytų Vokie dabar Londone esantis Liiūbimov.
mijai keturi svarbiausieji yra: Lech Wale
pastatyta ir panašiai atrodanti.
Prieš 19 metų Andropov asmeniškai sa, Popiežius, Amerikos delegatas Vid. Ry
Atletai bus apgyvendinti dviejuose uni tijos ir neramumų Šri Lankoje.
Rugsėjo 25 d., sekmadienį, 4 vai. p.p.
Liepos mėn. Salonikų aerodrome nusi Liuibimov padėkojo už atkalbėjimą jo lų derybose Philip Halbib, ir žydų rašyto
Lietuvių Namuose kviečiamas visuotinas versitetuose išvengiant Olimpinio mieste
leido lėktuvas atskridęs iš Rytų Berlyno, vaikų .nuo teatrinės karjeros.
jas Elie Wiesel. Premija bus paskirta spa
susirinkimas, kuriame VLIKo pirmininkas lio statybos.
Sakoma, kad Andropov perėmus val lio 5 d.
,.
Nepaisant kritikos apie Los Angeles oakeliui į Colombo, Sri Lankos sostinę.
dr. K. Bobelis ir vicepirm. inž. L. Grinius
Jame buvo rasta 253 dėžės su ginklais džią Liubimov tikėjosi ir tolimesnio jo už
— Rūgščio 19 d. eidamas 78 metus. Vie
■padarys pranešimus apie Vyriausiojo „smogą“, judėjimo kamšą ir saugumą, jau
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto veiklą ir čiama, kad 1984 metų Olimpiniai žaidimai ir amunicija ant kurių buvo užrašyta „at tarimo eksperimentinio teatro veikioje, noje mirė, lieutvių tautos draugas dr. Bru
bet tai neįvyko. Gal dėlto ir vyksta kal no Pitterman, buv. Australijos socialistų
praeis su didžiausiu pasisekimu ir įrodys, sarginės dalys“.
,;šių dienų uždavinius.
Du iš lėktuve skridusių lakūnų dabar bos apie Liubimov pasilikimą vakaruose. partijos lyderis, Australijos vice-kancleris
Visi tautiečiai maloniai 'kviečiami daly kad nėra reikalo finansuoti ir taip jau ge
rai apmokamus atletus iš mokesčių surink sėdi graikų kalėjime, o ginklai, lėktuvas Jo žmona ir 4 metų sūnus taip pat yna (1957-66) ir Socialistų Internacionalo pir
vauti.
ir kartu rasti 35000 dol. buvo (konfiskuoti. Londone.
mininkas (1964-76).
DBLS Centro Valdyba tų iš vietos gyventojų.
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AUŠROS TIKSLAI
Tęsinys Br. Kviklio paskaitos
„Aušros“ pirmojo (1883 m.) numerio
pirmajame puslapyje buvo paskelbta gar
sioji „Priekalba“ (Prakalba), rašyta Jo
no Basanavičiaus ir prasidedanti lotyniš
kuoju motto: „Homines historiarum ignari semper sunt pueri. — žmonės nusidavi
mu nepažinstantiejie wis yra vaikai“, šis
įžanginis „Aušros“ žodis ir vėliau paskelb
tieji kiti rašiniai duoda galimybę sufor
muoti „Aušros“ tikslus ibei siekius, kuriuos
„Aušros“ gadynei labai artimas žmogus
dr. Kazys Grinius suformavo ir išreiškė
trylika punktų („Atsiminimai ir mintys“
I t., 41-42 psL):
1. Lietuvių kalbos teritorija istoriniais
laikais yra 'beveik pusiau sumažėjusi sla
vų ir vokiečių naudai, bet ne dėl tautos
sumažėjimo, tik dėl priėmimo svetimų
kalbų.
2. Mes, lietuviai, turėję tokią didingą
savo tautos praeitį, negalime leisti savo
tautai žūti. Turime rūpintis, kad lietuvių
tauta ir jos kalba neprapultų.
3. Kiekvienas žmogus ir tauta, kaip
žmonijos dalis, turi lygias teises gyventi.
4. Taip pat ir lietuvių kalba turį naudo
tis tomis pačiomis teisėmis, kaip ir kitos
5. Gyva tauta ir gyva kalba turi teisę
gintis nuo pražūties.
<6. Pavergėjai lietuvių tautos labiausiai
per ne lietuviškas mokyklas nutautina
mūsų j,aunimą ir žlugdo tautą.
7. Turime atgauti lietuvių kalba mokyk
las, nes negalime tinkamai neaipsišvietę
kovoti dėl savo būvio.
8. Kol susilauksime savų lietuviškų mo
kyklų, švieskime saviškius kitokiais bū
dais. Tai* gali suprasti taip: beplatindamj, nors Rusijos valdžios ir draudžiamą
lietuvių literatūrą, laikydami slaptus da
raktorius, steigdami slaptus savitarpinius
švietimo ratelius, spausdindami lietuvių
kalba reikalingus vadovėlius jr kitokias
švietimo priemones.
9. Rūpinkimės savo tautos bendriniais
reikalais. Iš to, nors Basanavičiaus nepa
sakyta, plaukia logiška išvada, jog imda
mi savo tautos reikalus į savo rankas, ga
lime laimėti šalies nepriklausomybę.
10. Nesižeminkime prieš svetimtaučius,
pažinkime savo garsią praeitį, savo kalbos
paminklus jr pamatysime, kad mūsų pra
eitis buvo didi, kad lietuvių tauta buvo
galinga ir jos teritorija buvo viena kerte
atsirėmusi į Juodąją, o kita į Baltijos jū
rą. O lietuvių kalba yra lygi su sanskrito
kalba, vadinasi, yra viena seniausių arijų
kalbų, o gražumu negali susilyginti nei
viena kita. Tai supratę mes neturime gėdy
tis nei savo tautybės, nei savo kalbos. Dėlto nesigėdindami, bet besididžiuodami bū
kime lietuviai. Platinkime, kelkime lietu
vių tautinį susipratimą.
11. Atsiminkime, kad mes esame ne vien
katalikai, bet ir lietuviai. Nesiverskime į
lenkus, vokiečius, į rusus, pravoslavus.
Pasilikime lietuviai, mylėkime savo tėvy
nę Lietuvą.
13 Savaime suprantama, reikia pirmoje
eilėje rūpintis, kad būtų leista lietuvių
spauda“.
Šių programos punktų per visus „Auš
ros“ gyvavimo metus buvo ir praktiškai
laikytasi beveik kiekviename numeryje.
Konstantinas Šakenis, laikraščio 25 metų
sukakties proga Vilniaus— kalendoriuje“

kalendoriuje“ 1908 m. paskelbęs rašinį
„Trumpa Aušros istorija“, rašė; „kiekvie
nas Aušros straipsnis atsižymi didžiausiu
dėl savo krašto jr kalbos prisirišimu.
Viskas, kas yra lietuviško, išaukštinama
neapsakomai: Lietuvos praeitei ir jos bo
čiams aušrininkai suteikė tokią garbę, ko
kios dar gal niekas niekuomet nebuvo tu
rėjęs. Negalima tai pavadinti šovinizmo
dvasia. Aušra aklai nepeikė ir neniekino
svetimtaučių kultūros, kalbos ir raštijos,
ir jeigu, rašydama apie Lietuvą, kartais
apvilkdavo jos praeitį ir jos anų laikų
stovi perdaug šviesios spalvos rūbais, tai
darė tą norėdama tik priderančiai atmonyti svetimtaučių pažiūroms ir sprendi
mams, žeminantiems Lietuvos kultūrą ir
'persekiojantiems bei išjuokiantiems lie
tuvių kalbą“.
Nors „Aušra“ buvo tiktai tautiniai kul
tūrinis laikraštis, tačiau jau pats jos lei
dimas, spausdinimas lotyniškais rašme
nimis ir leidimas už carinės Rusijos ribų,
taip pert knygnešių nelegalus jos gabeni
mas per sieną ir platinimas Lietuvoje
buvo jau pelitinis darbas ir pasipriešini
mas okupąntui.
„Aušros“ leidėjams priklauso dar vie
nas nuopelnas — jie 'greta „Aušros“ leido
ir platino lietuviškas knygas ir brošiūras.
Jie taip pat platino keliasdešimt kjtų
Prūsijoje leidžiamų lietuviškų leidinių,
tarp kurių paminėtini Jono Šliūpo ir Jur
gio Mikšo paruošti „Aušros kalendoriai
1884-85 ir 86 metais Pastarųjų tiražas sie
kė iki 6000 egz.
„Aušra“ buvo daugiau žurnalas, kaip
laikraštis. Ji nelaikė sau uždaviniu skelb
ti to laiko savo krašto ir pasaulio įvykių.
Jos tikslas buvo žadinti miegančią tau
tos dvasią, raginti žengti į šviesesnę atei
ti ir kartu šviestis. Ji suteikdavo nemaža
rašinių ir žinių iš įvairių mokslo sričių.
Aušrininkų motto buvo tėvynės meilė; pri
kelti Lietuvą įš jos didelių vargų, kad ji
būtų kaip kitados galinga ir laiminga.
Aušrininkai norėjo prikelti Lietuvą ir su
teikti jai galybę prilygti kitoms kultū
ringoms šalims. Pagal poeto A. Baranaus
ko dainos žodžius, kur „žmonės laimingi,
buvo turtingi, niekad nebuvo vergijos“.
„Aušra“ stengėsi pašalinti tą tautoje
atsiradusį blogį dėl kurio Lietuva taip že
mai nupuolė. Tas blogis — ištautėjimas,
kalbos nykimas, apšvietos stoka. Tikslui
atsiekti lietuvių kalba turi atgauti savo
teises mokyklose, įstaigose, teismuose.
Tam reikalingas tautinis susipratimas,
spaudos grąžinimas.
Nesutarimai ir nuomonių skirtumai
Nušvitusi,, Aušra“ laibai pradžiugino lie
tuvius visuose krašto kampuose. Atsilie
pė lietuviai ir iš įvairių Rusijos miestų.
Tačjau „medaus mėnuo“ buvo trumpaas.
Tuojau nuo jos ėmė gręštis 'kunigija, dar
gi lietuviškoji. Ji buvo įpratusi žiūrėti tik
į dvasiško turinio lietuviškas knygas bei
maldaknyges. Galvojo, kad ir „Aušra“ eis
tais pačiais keliais. Tačiau „Aušra“ jaiu
iš anksto pabrėžė neliesianti religinių rei
kalų. Jau pirmajame „Aušros“ numeryje,
kur buvo rašoma apie J. I. Kraševskio
„Vitolo raudos“ vertimą į lietuvių kalbą
(18-19 psj.), buvo pažymėta, kad „kas
Grikonams Odisėja su Ilijada Rimjjonams
Enejjda, žydams Senasis Testamentas,
Krikščionims — naujasis testamentas tai
mums, kaipo Lietuviams, šita giesmė Vi
tolo raiuda“. Toks išreiškimas — palygini
mas sukrėtė kunigiją. Prelatas .(tuo lailkiu)
Antanas Baranauskas, kurio eilės „Lietu
vos senovės paminėjimas“ buvo atspaus
dintos tos pačios „Aušros“ Nr. 1, 8-10 psl„
lenkiškuose laikraščiuose paskelbė, kad
jis visiškai nieko bendra neturi su „Auš
ra“ ir visai nenorįs joje dalyvauti, „kolei
nepažinsįąs jos tikrosios dvasios“.
Užkliuvo ir kita vieta. Kai „Aušra“ mi
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Priešai
Pjesė

KAMINSKAS: Pasiuto!..
KURMIENĖ: (atigarvusi): Taigi, taigi... einu, ei
nu... Kvapo atgauti negaliu... čia į tvorą at
siremiu... Pečiais baksnoju — rodos siena.
Slenku toliau — rodos durys. Ėmiau spardy
ti — nagi girdžiu: už sienos avys birbia. Vajargutėiiau! Sakau, taigi... Einu, einu toliau...
baigiu sustipti... ir vėl užsidūriau ant sienos,
vėl prislinkau duris, vėl spardau. Ogi čia kur
buvęs, kur nebuvęs — šuva... Kad ims loti,
kad ims tampyti... tik tik sijono nenutraukė!
Viešpaties malonė, kad neįkando!...
KAMINSKAS: E, kieta davatkos mėsa... nei šuva
ėst nenori...
KURMIENĖ: (pašokusi ant stačių kojų): Tai ši
taip! Tai ir tu, seni, prieš mane? Tai tokia
teisybė ant svieto?! Nelaimėje žmogaus nieks
nepaigaili! O kad žinotum: tas antrasis, kur su
Čigonu buvo, tai, regis, tik ar ne tavo Jonis
bus buvęs! Taigi!
KAMINSKAS: Pasiuto boba! Mano Jonis...
KURMIENĖ: Taigi... Jonis! Geras, klusnus, darbš
tus vaikis! Taigi! O su čigonu kompaniją lai
ko. Nė vienos bigės be Jonio muzikonto... Tai
gi!
KAMINSKAS: Pasiuto! Jonis... geras...
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nėdama kunigaikščio Radvilos mokyklas
Kėdainiuose, parašė: „kad jeigu nebūtų
sunaikinę jo (Radvilos) darbą jėzavitai,
Dr. DOVAS ZAUNIUS
kurie evangelikus (bambįzus) persekioda
Negausi
lietuvių biografiniai-memiuarimi nebijojo net apšvietimą sunaikinti, tai
gali jau nuo trijų šimtmetų mūsų tautos nė literatūra praturtėjo dar vienu vertin
ponistė būtų nustojusi kabinties į lenkys gu veikalu. Tai 1982 metais Amerikoje
išleista dr. Alberto Geručio knyga „Dr.
tę'“. (Nr. 6, 156 psl.).
DOVAS ZAUNIUS, Mažosios Lietuvos
Dar didesnis triukšmas iškilo, kai buvo sūnus, Nepriklausomos Lietuvos valsty
patirta, kad „Aušros“ redagavimą perėmė bės užsienio reikalų ministras“.
Dr. A. Gerutis yra vienas iš nedauge
Jonas Šliūpas, kuris jau tada buvo žino
mas kaip netikintis. Dvasininkija nustojo lio plunksnos darbininkų, kurie turi rei
„Aušrą“ remti, nors ir to paties Šliūpo kalingas kvalikacijas tokiai knygai para
redaguotuose „Aušros“ numeriuose nieko šyti: jis daug metų artimai bendradarbia
prieš religiją parašyto nebuvo. „Aušra“ vo su dr. D. Zaunium, dirbdamas Lietu
be pagrindo buvo apšaukta „bedievišku vos užsienio reikalų 'ministerijos tarny
laikraščiu“, štai ką apie ją rašė jau „Auš boje; jas turėjo priėjimą prie (užsienio rei
rai“ užgęsus katalikiškoji „Šviesa“ (Nr. kalų ministerijos ir kitų įstaigų dokumen
1, 1887); „Buvo jau pas mus garsingas tų, ir pagaliau, jis žinojo Nepriklauso
laikraštis Aušra, vienok ans neturėjo mos Lietuvos užsienio ir vidaus reikalų
krikščioniškos dvasės, priešingas katalikiš problemas.
kam tikėjimui ir erzinantis svietišką vy Dovas Zaunius (gimė 1892 m. birželio
resnybę, ne tik nedarosi naudinga reika 19 d. susipratusių mažlietuiviu šeimoje
lams apšvietimo, bet dar sėdamas tarp Rokaičiuose, tuo laitai vokiečių valdomo
gyventojų nesutarimus, didina tamsumą, je M'ažojoje Lietuvoje. Išėjęs teisės moks
lus ir gavęs doktoratą 1917 m. Karaliau
po tai neilgai trukus pragaišo“.
čiaus universitete, 1919 m. sausio, 15 d.
Tokia buvo „Aušra“ apšaukta tuojau pradėjo dirbti Lietuvos užsienio reikalų
jai mirus. Tačiau, kas skaitė Aušrą, galė mi..isterijoje. Po vienerių metų, t.y. 1920
m. vasario 8 d. jis tavo paskintas Lietu
jo sitlikinti, kad ji bedieviška nebuvo.
vos diplomatiniu atstovu. Latvijoje. D'ar
Tačiau daugiausia „Aušra“ sukiršino len vieneriaiis metais vėliau (1921 m. sausio
kus. Jau 1883 m. „Gazeta Polska“ Nr. 163 mėn.) dr. D. Zaunius priima pasiuntiny
užpuolė aušrininkus, kaltindama juos sė bės tarnybon jauną Rygos lietuvių gim
jant neapykantą tarp lietuvių ir lenkų. nazijos mokinį Albertą Gerutį. Nuo čia
Kai lietuviai ėmė busti, lenkai juos ap prasideda tanp šios knygos (autoriaus ir
šaukė separatistais, parsidavėliais tai ru dr. D. Zauniaus ilgalaikė pažintis, kuri
sams, tai vokiečiams. „Kraj“ redaktorjus išvedė Albertą į žumalizmą ir kiek vė
Piltzas tvirtino, kad „Aušros redakcija liau į diplomatinę tarnybą.
Būdamas Lietuvos pasiuntiniu Rygoje,
gavusi 50.000 markių iš Bismarko ir todr. Dovas Zaunius dalyvaudavo įvairiose
rėj siundanti lietuvius prįeš slavus.
tarpitaiuitinėse (konferencijose, vykusiose
kituose kraštuose. 1923 metais jis tavo
Rusų nuomonės apie „Aušrą“ buvo (perkeltas Lietuvos pfesiuntiniui Čekosloįvairios. „Novoje Vremia“ džiaugsmingai vakijon, o vėliau prie Tautų Sąjungos Žerašė, jog lietuviai liovėsi virtę lenkais. Ta nevon.
čiau juos, anot K. šakenio, „džiugino ne
Po 1926 m. gruodžio 17 dienos pervers
lietuvių tautinis atbudimas, — jie manė, mo dr. D. Zaunius perkeliamas aukštoms
kad atsitolindami nuo lenkų lietuviai pra pareigoms užsn. reik, ministerijoje, Kaune
dės artįnties prie rusų ir su jais galų ga Nuo 1929 m. lapkričio 8 d. jis gauna už
le susilies“. Ta proga rusų laikraštis pa sienio reikalų ministro portfelį, tartį lai
brėžia visiškai neremiąs lietuvių reikala ko per keturis audringus metus iki 1934
vimo grąžinti teisę lietuviams jų spaudą m. birželio 12 dienos.
lotyniškais raštmenimis.
Pejr visą nepriklausomybės Hfaiktotarpį
Lietuva turėjo dvi svarbiausiais užs. politi
Būta užsipuolimų ir Prūsijoje. Čia kos problemas: Klaipėdos ir Vilniaus. Vie
juos dažniau puolė suvokietėję lietuviai ni kaimynai ( vokiečiai) turėjo pretenzijų
kun. Jurkšaitis ir, prof. Kuršaitis, negu į Klaipėdos kraštą, o kiti (lenkai) buvo
patys vokiečiai. Lietuvius ypač užtarda pagrobę Vilnių. Todėl ir dr. A. Genučio
vo prof. Thomas, kun. Hoffheinz.
(knygoje daugiausiai vietos yna skirta dr.
Dov© Zauniaus veiklai tuose frontuose
(Bus daugiau)
apraišyti.
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BASANAVIČIUS BULGARIJOJE
Lankantis daktaro Jono Basanavičiaus
gyventose Bulgarijos vietose, buvo (įdo
mu išsiaiškinti, ar ten dar prisimenamas
jo vardas.
J. Basanavičius Bulgarijon nuvyko 1879
m., baigęs Maskvos universiteto medicinos
fakultetą, ir gyveno joje 25 metus. Per ket
virtį amžiaus jis daug nuveikė ne tik sa
nitarijos srityje, bet ir etnografijosi, ar
cheologijos, 'antropologijos moksluose.
Atvykę į Varną, ėmėm ieškoti dr. J.
Basanavičiaus vardu pavadintos gatvės.
Užsukę į miesto centre esančios srities li
goninės kiemą, užkalbinome pirmą sutiktą
seselę. Teiraujiamės J. Basanavičiaus gat
vės, ji pasitikslina ar daktaro J. Basanavi
čiaus ir nuoširdžiai nurodo, kokiu autobu
su mums ją pasiekti.
Užkafllbinta viename šios gatvės kieme
šeimininkaujanti senutė ingi aiškina, kad
jų (gatvė pavadinta miesto gydytojo var
du...

LAPELIS: Hi, hi, hi!... Matai ją... Ką tik lozorių
giedojo, pas Abraomą rengėsi, o dabar, vei
zėk, kaip seniui smalos už kalnieriaus užpylė...
KURMIENĖ: Teisybę myliu! Teisybę! Už teisybę
ir kenčiu... Vajargutėliau! Kad tik vėl nesugriebtų gumbas... Vajargutėliau!...
ANGELĖ: Sėskit, Kurmiene. Pasiilsėkit.
KURMIENĖ: ačiū, ačiū... Eisiu jau, eisiu... Tai
gi!... Už teisybę vis! Vajargutėliau, kaip bi
jau... Na, ale vistiek... Tai su Ponu Dievu...
Labos nakties... Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus
ir Dvasios šventos! (žegnodamasi ir karkartėmis sudejuodama iškiūtina).
ANGELĖ: Neduok, Dieve! Moteriška gal apsirgt
iš išgąsčio. Toks nutikimas!
LAPELIS: Hi, hi, hi! Nepasius... Davatkos dūšia
kieta... Negreit su skaisčiu kūnu skirias...
KAMINSKAS: Mano Jonis, ir tas, mat, jai užkliu
vo. Jonis... vaikis geras...
LAPELIS: Ale tas Lauras — čyst berazumis! Tik
jeibes daro ir kerštauja. Pasisergėk ir pats,
Antanai! žmonės girdėjo, kad ir ant paties jis
pyktį griežia.
BRAZDŽIUS: Tepasisergsti jis pats. Tenepakliūnie man po akių... Aš jo kerštavimų nebijau.
KAMINSKAS: Tai, kaimyne, aš mat, pjūklo, pa
siskolinti atėjau... Manajam du dantys ištrupėjo, o ryt, kaip tyčia, reik į mišką važiuot...
BRAZDŽIUS: (išeina pjūklo).
LAPELIS: (Kaminskui) Tai jau apie Jonį kitą sy
kį... Dabar nėr kaip...
BRAZDŽIUS: (Grįžta su pjūklu, įduoda jį Kamins

Paėję į Basanavičiaus gatve, grįžtame
į miesto centrą ir užsukame į istorijos ir
meno muziejų. Jo gidai paaiškino, kad
iki 1963 m. dabartiniuose muziejaus rū
muose tavo vidurinė mokykla. Muziejui
pradžią davė J. Basanavičiaus surinkta ir
į šiuos rūmus perkelta archeologinių radi
nių kolekcija, taria jau tada sudarė per
80 000 eksponatų. Dalis jų ir šiandien čia
išliko.
Iš muziejaus patraukėme į Pajūrio kran
tinės parką, kuris tavo pradėtas įkurti J.
Basanavičiaus iniciatyva ir rūpesčiu. Par
ke užkalbiname vieną jo darbuotojų. Pus
amžis vyriškis mums, pasakojo, kad šį par
ką projektavo ir pradėjo rengti daktaras
Jonas Basanavičius (bulgariškai — Ivan
Bassanovič).
Praėjo 80 metų, kai dr. J. Basanavičius
iš Bulgarijos grįžo į Lietuvą, 'bet jo dar
bai ir dabar ten nepamiršti.
Stanislovas Stašaitis
L. ir M.

kui).
KAMINSKAS: Ačiū, kaimyne... Rytojaus vakarą,
grįždamas iš miško...
BRAZDŽIUS: Kai atliks...
KAMINSKAS: Tai su Ponu Dievu...
LAPELIS: Likit sveiki...
BRAZDŽIAI: Su Ponu Dievu...
(Lapelis su Kaminsku išeina).
BRAZDŽIUS: (prieina prie stalo, išsiima iš stal
čiaus gniužulą tabokos, lentelę, peilį, jį pagalandęs, imasi pjaustyti taboką). Merginos kur?
ANGELĖ; (Verpia rateliu): Pas Paužus vakarot iš
ėjo.
BRAZDŽIUS: Ko laksto? Negali troboj sėdėti?...
ANGLĖ: Prisisėdi perdien. Jaunos — nuobodu
vienom.
BRAZDŽIUS: Nieko doro iš to lakstymo. Darbą
dirbtų...
ANGELĖ: Tai juk prasipluša per dienų dienas. Kai
mergą atleidai, viskas ant jų dviejų pečių, vi
si darbai... Marcė, vargšelė...
BRAZDŽIUS: Marcė! Marcė! Visai iš galvos išsi
kraustei dėl Marcės! Tu užjauti ją. Kurgi ne!
Abi į vieną maišą sulindot. Tik dar sykį sa
kau: kad už mano pečių nieko nebūtų!...
ANGELĖ: Kam to reikia, Antanai? Juk pats žinai...
BRAZDŽIUS: Žinau, ką žinau! Gyvenimas ap
karto. ..
ANGELĖ: Bloga tau buvau?
BRAZDŽIUS: Buvai, it pipiras meduje. Kol čiul
pi — saldu, kai prakandi — kartu.
(Bos daugi*®)

Su Baltijos 'kaimynais — latviais ir es
tais — Lietuva nuosekliai siekė lairtimo
bendradarbiavimo, o dr. Dovas Zaunius
savo ministeriavimo laikotarpyje ruošė
dirvą Baltijos santarvei.
Su tolimesnėmis valstybėmis taip pat
buvo siekiama draugiškų santykių. Tad
1928 m. gruodžio 9 d. buvo pasirašyta
draugystės sutartis su Afganistanu, o
1930 m. sausio 13 d. panaši sutartis su
Persija ir 1930 m. rugsėjo 17 di. — su
Turkija.
Su Sov. Sąjunga Lietuva neturėjo tie
sioginių sienų. Maskva dažnai užtardavo
Lietuvą ginčuose su lenkais ar vokiečiais,
tad ir pavojaus iš Sov. Sąjungos lyg ir
nematyta. Atrodo, kad per visą nepriklau
somybės laikotarpį Lietuva nebuvo pa
reiškusi Maskvai nei vieno protesto dėl
komunistų agentų apmokymo (Sov. Sąjun
goje ir jų siuntimo į Lietuvą. Nieko nebu
vo sakoma dėl Sovietų dviveidės politi
kos Lietuvos atžvilgiu. Dr. D. Zaunius
tik vieną kartą buvo nuvykęs į Maskvą,
Sov. Sąjungą mažai pažinojo, o rusų kal
bos buvo vos pramokęs, Todėl šioje kny
goje santykiams su Sov. Sąjunga yra
skirta laibai mažai vietos.
Tačiau pats knygos autorius, dabar
jau turėdamas ilgalaikį diplomatinį paty
rimą, ir gerai išstudijavęs Lietuvos san
tykių su (Sov. Sąjunga istoriją, apie anks
tyvesnį laikotarpį teisingai sako:
Jeigu 1920 m. vasarą Raudonajai ar
mijai būtų pavykę sužlugdyti Lenkiją, ir
lenkai, prancūzų padedami, nebūtų pasie
kę „stebuklo ties Visla“ (t.y. sustabdyti
sovietų kariuomenės .veržimosi į Lenki
jos gilumą), tai vargu ar būtų atsilaikiu
sios nepriklausomos Baltijos valstybės.
Paglemžusi Lenkiją ir pavertusi ją .so
vietine respublika, Maskva, nepaisydama
pasirašytų taikos sutarčių (ką Leninui ir
jo įpėdiniams reiškė pasirašytosios sutar
tys?), neabejotinai, vėl būtų .atsigręžusi
prieš Baltijos valstybes. (231 p.).
Kaip sako dir. A. Gerutis, Klaipėdos
krašto problemą sukomplikavo 1926 m.
gruodžio 17 d. sukilimas, po tarto Lietu
voje atsisakyta parlamentarinės santvar
kos, o Klaipėdos krašte, pagal (konvenciją,
turėjo būti takia santvarka. (199 p.)
Pašventęs savo (knygos didžiąją dalį
Klaipėdos krašto ir iniažlietuvių proble
moms, dr. A. Gerutis randa panašumo ir
Vilniaus problemoje. Jis sako (197 p.):
Pagaliau, o pats Vilniaus laikinis nete
kimas ar nebuvo žvmia dalimi pasėka to
paties mūsų tautos nutautinimo ir nu
tautėjimo proceso, kuris vyko ir Mažojo
je Lietuvoje? Atseit, ne vien tik Želi
govskis ir (Pilsudskis yra (kaltas- dėl Vil
niaus krašto užgrobimo. Savo vaidmenį
atliko ir patys to krašto gyventojai.
Dr. A. Geručio knyga apie dr Dovą
Zaunių netik visapusiškai1 įvertina buvu
sio užsienio reikalų ministro (darbus, bet
taip pat '.nurodo jo ypatingus (gabumus.
Būdamas pagal išsimokslinimą juristas,
jis gerai nusimanė ekonominėse proble
mose, pasižymėjo administraciniais gabu
mais ir buvo gerais politikas.
Dr. Dovui Zauniui teko pasitraukti iš
užsienio reikalų ministerijos 1934 metais,
turbūt 'atsiradus reikalui pakeisti Lietu
vos užsienio politikos (kursą. Ministru bu
vo paskirtas Stasys Lozoraitis, o dr. D.
Zaunius tapo Valstybės Tarybos nariu.
Nuo 1936 m. vastario 20 d. jis išėjo iš Ta
rybos ir buvo išrinktas. į Lietuvos' Banko
valdybą. Tuo pat laiku jis buvo paskir
tas ir naujai įsteigtos Valiutų komisijos
pirmininku.
Mirė dr. Dovals Zaunius 1940 m. vasa
rio 22 dieną, eidamas savo amžiaus 48
metus, 'vos kelis mėnesius prieš didžiąją
Lietuvos katastrofą.
Dr. Dovas Zaunius tavo taip pat žymus
visuomenės veikėjas: nuo 1935 m. jis dir
bo Vilniaus Vadavimo 'Sąjungos1 centro
valdyboje, buvo Vilniaus instituto iždinin
ku, skaitė paskaitas; dirbo Lietuvos Va
karų sąjungoje. Kultūros fonde ir dot. Bu
vo taip pat Ekonominių Studijų draugi
jos narys.
Knygos pabaigoje dr. A. Gerutis patie
sia tris dr. D. Zauniaus straipsnius lanų
laikų aktualiausiais klausimais: Lietuvos
— Lenkijos santykiai, Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos visuomenės santykiai, ir
Du Lietuvos užsienio politikos dešimtme
čiai. (Pastarajame dr. D. Zaunius Nusakė
Lietuvos užsienio politikos nemirštamus
siekimus:
sudaryti su kitomis valstybėmis to
kius interesų bendrumo ryšius, kurie bū
tų tinkama bazė priaugti prie mūsų tau
tos siekimų Įgyvendinimo ir kartu laiduo
tų mums bent tiek saugumo, kad iš bend,
rojo valstybių saugumo rato niekas Lie
tuvos nebegalėtų išskirti. (559 ,p.)
Dr. A. Geručio knyga tai netik dr. D.
Zauniaus biografija. Ji yra kartu ilr Lie
tuvos diplomatinės istorijos labai reikš
minga dalis, šiais laikais, kada okupuo
toje Lietuvoje istorikai vra priversti fal
sifikuoti Lietuvos praeitį, yra būtina lais
vajame pasaulyje skelbti tiesą. Lietuvių
visuomenė už šį ir už kitus jo darbus dr.
A. Geručiui turi (būti labai dėkinga.
Knyga yra gražiai išleista ir įrišta į kie
tus viršelius. Aplanką puošia puikius dr.
Dovo Zauniaus portretas.
J. Vilčinskas

Dr. Albertas Gerutis, Dr. DOVAS ZAU
NIUS 565 psl. knygą 1982 m. išleido
„Viltis1, Cleveland, Ohio, JAV. Tiražas
500 egz., kaina 6 dol.
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PAMOKA SOVIETŲ ŪKIUI

Baltijos kraštuose.

Bonn. „Padėtis Baltijos Šalyse yra ne
rami ir jtempta“, pareiškė Švedaijjos už
sienio reikalų ministeris Bodstramas par
lamente, atsakydamas į opozicijos (klau
simą, <kuri yna susirūpinusi dėl vis didė
jančių represijų (Estijos, (Latvijos ir Lie
tuvos gyventojų atžvilgiu. Ir ištiktųjų
kiekvieną savaitę į Vakarus patenka vis
naujos žinios aipie suėmimus, (knatas ir
kitas (prievartos priemones. Dabar Lie
tuvos katalikų vyskupai netgi paprašė
Popiežių aplankyti jų Salį, tuo būdu tikė
damiesi .palengvinti gyventojų padėtį.
.1918 m. Baltijos šalys, išsikovojusios
nepriklausomybę, 1940 m. pagal HitlerioStalino paktą buvo sovietų armijos užim
tos ir keletą mėnesių vėliau (įtrauktos į
Sovietų Sąjungos sudėtį. Karas ir stalinistiinis teroras padarė neapsakomus
nuostolius Estijos, Latvijos ir Lietuvos
gyventojams. Išskyrus keletą Ohruiščiovo
valdymo metų trys „sovietinės“ respuiblikos nuo Antrojo Pasaulinio karo iki (šios
dienos buvo (pastoviai rusifikuojamos ir
kolonizuojamos.

didėjimo Estijoje. Pagal demografinius
duomenis 19'34 m. Estijoje vietiniai gy
ventojai sudarė 88%, 1979 im. — tik 64%,
o Taline tik 51 O' visų gyventojų skai
čiaus. Narvoje iš 75,000 -gyventojų tik
3.500 yra estai, Kohtla-Jarve iš 73,000
— tik 19.000 estų. Ir tik kaimuose estai
viršijla vidurkį. Miestuose tik kai kurie
pardavėjai parduotuvėse supranta- vietinę
kalbą. Senesnio amžiaus vietos (gyvento
jai', kurie vargiai supranta rusiškiai, ligo
ninėse kartais gali susikalbėti tik pirštų
pagalba. Svarbiausius ipostu-s valdymo ir
pramonės aparate užima ne baltų kilmės
ateiviai, nežiną ir nesuprantą vietinių
gyventojų mentaliteto.
Represijos ir didėjantis nutautinimais
vis labiau- stumia Baltijos šalių gyvento
jus į pasyvų pasipriešinimą. Aktyvius re
zistentus grubiai būtų galima suskirstyti
į tris pagrindines grupes:
a) „tautininkus“,
kovojančius už
nacionalinių vertybių išlaikymą, didesnės
kultūrinės autonomijos reikalavimą pa
keitusius į tautinio apsisprendimo ir ne
priklausomybės lozungą.
Pagal sutampančius baltiečių emigran
b) žmogaus teisių stebėtojus, pagal Hel
tinių organizacijų ir švedų bei suomių sinkio susitarimo išdavas siekiančius su
žurnalistų, kurie kaip artimiausi kaimy kurti nepriklausomą valstybę,
nai turi patikimiausią ryšį su Baltijos
c) religinius aktyvistus: katalikus, liu
šalimis, pareiškimus, griežtas Maskvos teronus, baptistus-dvasininkus, siekian
centralizmas rusinimui daugiausia .naudo čius didesnės tikėjimo laisvės.
ja pedagogines ir administracines priemo
Pastaraisiais mčnrsiais pranešama -apie
nes. Rusų kalbos mokymas yra intensy
vinamas vietinių kalbų pamokų skaičiaus daugelį protesto aktų ir po jų sekusias
mažinimo sąskaita. Vidurinėse mokyklose valdžios represijas. Taline demonstravo
ir universitetuose tik keletas dalykų te- tūkstančiai moksleivių ir studentų sui šū
bedės tema nacionaline kalba. Nuo 1975 kiu: „daugiau mėsos — mažiau, rusų“.
m. disertacijos pripažįstamos tik parašy Tartu mieste 40 rašytojų ir mokslininkų
tos rusų kalba, daugelį egzaminų tenka laišku kreipėsi į „Pravdą“, pasisakydami
laikyti irgi rusų kalba. Rusų kalbos mo- prieš Maskvos kampaniją už rusų įkalbos
Kymas prasideda jau vaikų darželiuose. pamokų skaičiaus -didinimą. Įvairiuose
Rašytojai, rašantys gimtąja (kalba, ken miestuose didėja kratų ir areštų banga.
čia nuo per didelės cenzūros ir popieriaus Po valdžios pasikeitimo Maskvoje žy
stokos. Pirmenybė teikiama rusiškai ra miai padidėjo kova prieš rezistentus.
šantiems autoriams. Didesnę epinės lite KGB pareigūnai įkalba apie „naują sovie
ratūras dalį sudaro „ideologiškai ne- tinės tvarkos erą“. Baltiečiai būgštauja
kenkinsmingi“ Europos klasikų veikalai ir dėl galimo Stalino laikų sugrįžimo.
1983 m. sausio mėnesį pirmą kartą Eu
vertimai iš rusų kalbos. Beveik neįmano
ma gauti pirkti rašomųjų mašinėlių su, ropos parlamentas svarstė padėtį Baltijos
lotynišku šriftu. Trumpinamos televizi kraštuose. Su 98 balsais „už“, 6 „prieš“
jos programos vietine kalba, nacionalinių (8 susilaikė) parlamentas reikalavo, kad
filmų kūrimui statomos dirbtinės kliūtys. Europos Bendrosios -Rinkos užsienio rei
kalų ministerial svarstytų Baltijos kraštų
Jau ir taip nežymi Baltijos respublikų apsisprendimo teisę ir iškeltų dekoloniza
autonomija pastaraisiais metais buvo dar cijos klausima Jungtinėse Tautose. Deja,
sumažinta visose gyvenimo srityse. Vidu Europos Mmisterių Taryba jokių praktiš
rinio ir aukštesnio lygio partiniai, valsty kų išvadų iš to nepadarė. Emigracinių
biniai ir ekonominiai sprendimai daro organizacijų delegacijos kreipimasis į
mi Maskvoje, menkai atsižvelgiant į Bal Jungtines Tautas .atsimušė į Vakarų 'ša
tijos šalių gyventojų poreikius. Pramo lių šaltą abejingumo sieną.
ninėmis ir karinėmis priemonėmis varo
Lietuviai -bandė, matomai nesėkmingai,
mas tolimesnis Baltijos šalių kolonizavi palengvinti savo padėtį Vatikano diplo
mas. Psz., buvęs žuvų uostas Liepojoje matijos pagalba. -Katalikiškoje Lietuvoje,
dabar paverstas į karinį uostą. Ryšium panašiai knip ir Lenkijoje, religiniai ir
su susijusioms statyboms jame planuo- nacionaliniai jausimai persipina. (Pris
jamia apgyvendinti 20.000 rusų. Savaime paustoje Bažnyčioje išsivystė judėjimas
suprantama, kad po objektų užbaigimo už didesnę tikėjimo laisvę, už leidimą
atitinkamai padidės ir vietinis karinis mokyti vaikus privačiai tikėjimo tiesų,
personalas. Latvijos Jekabpilse yna taip -už seminaristų skaičiaus padidinimą ir
vadinamas „atviras“ lageris su 3000 vie laisvą religinės literatūros platinimą.
šų kalinių, kurie vakarais terorizuoja vie
Po to, kai dvasininkai savo (peticijoje
tinius gyventojus. Numatoma statyti to kreipėsi į Sovietų Aukščiausiąją Tarybą,
kį antrą lagerį Taline, Estijoje. Daugelis prašydami didesnės tikėjimo laisvės, ke
kalintų, atbuvę savo laiką, apgyvendinami turi vyskupai -lankėsi Vatikane, tai pir
Latvijoje.
mas toks vizitas nuo 1938 m. Jie pakvietė
Siaubą keliantį mastą pasiekė svetim Popiežių aplankyti -Lietuvą šv. -Kazimie
šalių didėjimas Estijoje. Netoli Talino ro 500 m. mirties sukakties proga. Jonas
esančiame M-uu-ga mieste planuojama pas Paulius II pareiškė savo susirūpinimą dėl
tatyti .milžinišką tarptautinį uostą. Tam tikinčiųjų padėties Lietuvoje, bet nutylė
tikslui (bus „importuojama“ darbo jėga ils jo -vyskupų prašymą aplankyti Lietuvą.
svetur. Jiems apgyvendinti .planuojama Plačioji visuomenė apie šį kvietimą buvo
200,000 žmonių (gyvenvietė Lasrfamiae. beveik neinformuota. Vyskupo Pavilionio
Šiauriniame Estijos rajone Toolse, kuris kvietimas buvo (atspausdintas lotynų kal
pasižymi fostato ištekliais, išdigs „gastar- ba. Vatikano laikraštyje „Osservatore Ro
beiterių“ miestelis 15,000 žmonių. Karinių mano“. Kaip įprasta, po lotyniško teksto
objektų -gausėjimas taip pat prisideda turėjo sdkti jo itališkas vertimas. Deja,
prie -rusų tautybės .gyventojų skaičiaus šį kartą jo trūko.
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Skaitytąją tau&ai
DAR DĖL DARIAUS-GIRĖNO
SUKAKTIES LIETUVOJE

Laisvas ūkis pirmauja

leidžiamos spaudos , o rašo 'tik savo nuo
monę, tuo jie klaidina kitus.
J. Pyragas

Pilnai suprantama, kad „Turistas“ Vil
niuje būdamas įgalėjo nepastebėti1 trans
atlantinio -Skrydžio 50 metų sukakties pa
minėjimo, nes tai vyko ne Vilniuje, bet
Kaune ir lakūnų tėviškėse.
Ir ne Varšuvoje vyko pagerbimas, bet
Soldino miške, kur lakūnai tragiškai žu
vo 1933 metais
Nekalbant apie kitą užsienyje gaunamą
Lietuvoje leidžiamą spaudą, reikia tik pa
imti lį ransas „Kultūros barus“ Nr. 7, kur
Arūnas Kynas per 4 žurnalo puslapius mū
sų -didvyrius gražiai (apraišo, straipsnį p-a- .
ruošdamas Dariaus ir Girėno bareljefais
sukurtais 1933 metais.
Straipsnio pabaiga skamba -taip: „Lie
tuvių liaudis gerbia -drąsiųjų aviatorių,
oro erdvių nugalėtojų atminimą. S. Da
riaus ir S. Girėno prizais (B. Puodžiaus
kūriniui) apdovanojami techniiSki-ausi ir
drąsiausi aukštojo pilotažo meistrai. Drą
siųjų lakūnų pavyzdys įkvepia ir auklėja
S. DARIUS ir S. GIRĖNAS
jaunąją kartą, todėl nepaskutinis žodis
apie juos tartas ir šiuolaikiname respub Atspaudas Dariaus ir Girėno skrydžio 50
metų paminėjimui .Lietuvoje šią vasarą
likos mene“.
Jeigu mūsų žmonės neseka Lietuvoje išleistų vokų.

Kremlius susirūpinęs dėl vis pasikarto
jančių nesėkmingų derlių pakvietė suo
mius parodyti savo suigebėjmus 175 akrose žemės, priklausančiose valstybinei
farmai iš viso turinčiai 6,250 akrų, su
tikslu palyginti jų metodus su. sovietiniais.
Naudodami savo malšinąs-, imin. trąšas
ir žalingų vabzdžių naikinimui chemika
lus -per pirmąjį 5 mėnesių auginimo lai
kotarpį .keturi suomiai pasiekė derlius
nuo 10 iki 30 proc. įaukštesni-us negu 1200
rusų.
Suomiams nepavyko tiktai su (bulvė
mis, netaiku panaudojus chemikalus prieš
Kolorado vabalus.
Bet -bendrai suomių naudojami žemės
ūkio chemikalai sustabdė augimą piktžo
lių, kurios nustelbia naudingus -augalus
sovietiniuose ūkiuose ir kurias turi ravė
ti milijonai ūkyje dirbančių moterų.
Panašiai yra ir Lietuvoje.
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Ypatingą -nerimą prieš keletą metų
ėmė kelti dobilų sėkiininkysė. Tiesa, per
nai, sulaukę labai palankių metų, prisi
LASER MEDICINOJE
auginome daugiau jų sėklos, šiemet sėk
Grupė
specialistų
-vadovaujamų prof.
liniai dobilai, ypač palikti iš antrosios
Jurgio Briedikio su LASER (Light Amp
žolės, irgi neblogai -atrodo.
Vis dėlto -ne vienas ūkio vadovas ir spe lification by Stimulated Emission by Ra
cialistas susimąsto. Kodėl kadaise žemdir diation-) pagalba atstatė širdies plakimo
bys, beveik nenaudojęs mineralinių trą ritmą uniikalmėjc operacijoje įvykdytoje
šų, negalėjęs net svajoti apie mikrotrą- Kauno klinikose ant paciento, kurio šir
šas, insekticidus, herbicidus ir desikan- dis neritmingai plakdavo kartais net ke
tus, neturėjęs kombainų ir džiovyklų, sė lias dienas.
Prof. Briedikis, kuris įvedė daug niauju
davo grynus dobilus ir džiaugėsi gražiais
metodų
širdies ligoms gydyti panaudojant
pasėliais, prisiaugindavo pakankamai jų
sėklų, o dabar tik per didelį vargą pavyk elektroniką, neperseniausiai dėl nepama
sta tai padaryti? Mano požiūriui, svarbiau tuotų skundų turėjo daug -nemalonumų.
sios nesėkmių priežasties reikia ieškoti Prieš porą metų jis lankėsi Australijoje.
sėklininkystėje.
K. C'ERNIO KOMETA
-Sovietiniai specialistai yra linkę ieško
Naują kometą liepos 19 d. atrado Lietu
ti priemonių gydyti simptonus neieškant
vos Mokslų Akademijos fizikos instituto
pagrindinių priežasčių.
Keturių suomių turimos priemonės yra bendradarbis Kazimieras Čemis, dirbantis
prieinamos tam tikru masitu ir sovieti Maidanafco ekspedicijoje Pamyro kalnuo
niams žemdirbiams. Bet svarbiausias skir se. Tarptautinės Astronomų Sąjungos cent
tumas tarp suomių 'bei nepriklausomos rinis biuras pranešė, kad K. Čenriis yra
Lietuvos žemdirbių ir sovietinių -bei ko pirmasis ir vienintelis šio naujo dangaus
lektyvinių ūkių darbininkų yra Skatina kūno atradėjas pasaulyje. Kometa pava
dinta jo vardu. K. čemio kometa., lėtai
mose priežastyse.
Kaip ir suomiai Lietuvos žemdirbiai sler. kaniti Avino žvaigždynu-, nėra labai
ryški, matoma tik pro vidutinio galingumo
jautė profesinį pasididžiavimą išgauidami
teleskopus. Ji juda link ir greičiausiai pri
iiš žemės geriausius rezultatus.
klauso jos sistemai. Kometą seka daugelis
Turint galvoje aprėžtą išsimokslinimą,
observatorijų. J-i yra j-au šeštoji K. Čemio
stoką kapitalo ir trūkumą savo specialis
atrasta kometa pastarųjų devynerių metų
tų lietuvis ūkininkas po I-jo pasaulinio laikotarpyje. Prieš trejus metus K. čemis
karo per 20 metų pasiekė -rezultatų kurie
su J. Petrausku buvo atradęs naują pla
vargu, ypač gyvulininkysėje ir pieno ūky netą, kuri astronomams dabar yra žinoma
je, yra pasiekiami praėjus 40 metų po kaip čemio-Petrausko kometa.
II-jo karo.

Protf. A. -Petkevičius rašydamas „Vals
tiečių laikraštyje“ rugs. 8 d. rašo aįiie
-sunkumus auginime dobilų:
Dobilą mūsų žemdirbys gerbia ir ver
tina nuo seno. Jį net dainose apdainavo,
drąsų bernelį dobilėliu vadino.
Deja, pastaraisiais- dešimtmečiais, kai
imta kaskart labiau pasikliauti minerali
nėmis trąšomis, ypač -azotinėmis, dobilai
atsidūrė lyg ir (antrame plane, žemdirbio
rūpinimasis dobilais susilpnėjo, žvilgtelė
jime į jų plotus. Dobilai daug Ikur išretėję, piktžolėti, kartais net užgožti piktžolių,
ypač bekvapių ramunių.
Pagaliau kai kur sulaukėme net tokios
padėties, kai nuskurdusios dobilienos, ku
riose vyrauja varpinės žolės bei piktžolės,
T.Ž.
nebegali būti geru priešsėUu. žieminiams
javams ir Urvams, nors iš -agrotechnikos
Pavadinimas socialistinio darbo didvy
SPARTAKIADOS ČEMPIONAS
abėcėlės žinome: geri dobilai praturtina riu ar nusi-nelniusia melžėja yra menkas
Grozne
surengtos VIII TSRS tautų tech
dirvą azotu bei kitomis maisto medžiago pakaitalas būti išdidžiu šeimininku savo
ninių sporto šakų spartakiados parašiuti
mis, apvalo ją nuo ligų pradų.
žemėje.
nio sporto varžybos. Tikslaus nusileidimo
MIIIHIIIIIHIHIIIIHIHIUIHIIIIHmillllllllllllllllllllllllUllllllinillHIHimilllHIIIIIHflllllllllllllllllHIHIIIIIIIIIUIIIIIIIHIHIIIIHIIHinillimuuilUl
šuoliu-s iš 1000 metrų aukščio laimėjo Vil
niaus pedagoginio instituto studentas Ri
LIETUVIAI BALTARUSIJOJE
mas Kaščiukevičius.
SEMINARAS VOKIETIJOJE
Vis daugiau pradedama rūpintis lietu
RHEINLAND-PFALZ VEIKIAMOJI
viais likusiais į rytus nuo dabartinės
Lietuvos kino studijos filmuotojų grupė
ORGANIZACIJA
sienos su Baltarusijos sovietine respubli Kuršėnų nerijoje kuria vaidybinį filmą
ka. Jie kovoja dviem frontais: prieš len
Moteris ir jos keturi vyrai“, -atspindin
(Landesarbeitsgemeinschaft
Os-tkun- kinimą vykstantį per bažnyčias — neski tį XIX š. pajūrio gyvenimo scenas, veikė
de). pasistačiusi savo (uždaviniu per švieti riami lietuviai kunigai ir per kolonizaci jų kovą su vėju, saule, smėliu ir jūra. Fil
mą skleisti žinias apie Rytų ir Centro ją — išsimokslinęs jaunimas išvyksta į mavimui pasirinktas prie kopų prisiglau
Eurolpą, (bendradarbiaudama su Fridtjof- Lietuvą, o jų -vietas užima iš rytų atvykę dęs žvejų namelis ten esantys ūkiniai pa
Nansen Akademija, surengė toje akademi lietuviškai nekalbantys.
statai. Scenarijų parašė pats šio filmo rež.
joje Inigelheim prie Reino (netoli Mainz)
Tuo reikalu „Aušra“ Nr. 33 rašo:
Algimantas Puipa. Jam talkina operato
trijų dienų seminarą apie Baltijos valsty
Jau seniai buvo laikas įkurti or rius Jonas Tomaševdlčius ir dail. Algirdas
bes (2-4.IX). Seminaro temos apėmė tų ganizaciją. kuri rūpintųsi BTSR lietuvių Ničius. Tėvo vaidmenį atlieka Antanas
valstybių bei tautų politiką, ūkį ir kultū reikalais. Ši organizacija turi domėtis Šurna, brolių — Vidas Petkevičius, dra
rą. Į seminarą buvo pakviestas Dr. A. Ge tuo, kas dabar vyksta Vakarų Baltarusi mą Vilniaus konservatorijoje studijuojan
rutis, įgyvenantis Berne, Šveicarijoje.
jos lietuvių gyvenamose vietovėse, rašyti tis Saulius Balandis, moters — Jūratė
Seminaras pradėtas filmu1, Ikunį sudarė spaudoje klausimais, susijusiais su BTSR Onaitytė. Pasak rež. A. Puipos, pagrindi
vyresnysis studijų direktorius Dr. R. lietuvių gyvenimu; rašyti memorandumus nė šio filmo mintis yra noras gyventi.
W".51ff, -Marburgo univemsiteo Ryti; Euro T. Sąjungos vyriausybei dėl lietuviškų mo
T.Ž.
pos Istorijos docentas. Tas pats referen kyklų atida,rvmo ir lietuviškų pamaldų
tas skaitė paskaitą tema: „Estija, Latvija įvedimo BTSR; atkreipti pasaulio viešosios
Vilniuje lankėsi JAV jaunių krepšinio
ir Lietuva — nuo nepriklausomų valstybių nuomonės dėmesį į lietuvių tautinės mažu rinktinė, sudaryta ir vadovaujama vyr.
iki sovietinių respublikų“. Maino universi mos -genocidą BTSR. Organizacijos nariai trenerio Goidono Gibbons. Jo Floridoje
toto prof. Dr. Wilfried Schlau -apžvelgė turi lankyti BTSR lietuvius.
vadovaujama komanda buvo laimėjusi
„Baltijos erdvę iki 1918 metų“. To parties
Užsienio lietuviai pagal galimybę turi JAV j-aunių krepšinio pirmenybes. Tačiau
-profesoriaus asistentas Andrejs Uridze lankyti, aprūpinti literatūra ir aplamai rū rinktinėn jis įjungė tik vieną savo koman
(sociologas) kalbėjo apie „Ekonominę ir pintis ne vien Seinų-Suvalkų krašto, bet dos krepšininką, kitus pasiimdamas iš
socialinę raidą Baltijos valstybėse“ ir apie ir BTSR lietuviais“.
įvairių komandų. Jaunieji -amerikiečiai
„Dvasios ir meno gyvenimą Latvijoje“.
Vilniuje turėjo rungtynes su vyrų „Žalgi
Buvo pasikarta ir apie kultūrinį gyvenimą
rio“ ir „Statybos“ -krepšininkais. „Žalgi
STREIKAI LIETUVOJE?
Estijoje.
ris“ laimėjo 101:80, nors jo komandoje
Vienintelis laisvojo pasaulio lietuviškas nežaidė Ą. Sabonis ir S. Jovaiša. Pradžio
Rengėjai laiku nesurado paskaitininko, dienraštis, Čikagos „Draugas“ liepos 1'3 je vyko apylygis žaidimas, žalgiriečiai prakuris būtų padaręs pranešimą apie Lie d. patalpino v.g. m. svarstymus apie Soli- s įlaužė tik baigiantis rungtynėms, dau
tuvos kultūrinį gyvenimą. Mūsų tautietis darnošč, kuriuose klausiama:
giausia V. Chomičiaus pastangų dėka.
Dr. A. Gerutis dalyvavo diskusijose ir nu
Ar 'įmanomas panašus sąjūdis Lietuvo „Statyba“ rungtynes su JAV jaunių rink
švietė referentų paliestas problemas iš je? Manau, kad pagrindas jam yra. Pr-agy tine laimėjo 97:93. Amerikiečiai lankėsi
Lietuvos požiūrio
venimo lygis aiškiai smunka, kainos kyla, Trakuose, susipažino su Vilniumi, įkopė
T.Ž.
Minėtoji organizacija rengia ekskursiją, plataus vartojimo prekių labai trūksta, net į Gedimino pilies -bokštą.
daugiausia mokytojų, į Baltijos valstybes jų -kokybė prasta. Korupcija pasiekė neį
NEI PINIGŲ, NEI VARIKLIO
t tikriau tik ; jų sostines, nes laisvai tuo tikėtiną mastą. Liaudies nepasitenkinimas,
-Pernai nusipirkau mopedą, pagamin
se kraštuose važinėti nebus -galima). Se suirzimas ryškus, visur matomas. Išaugo
minaras buvo suruoštas tikslu supažindin nauja karta, jauna, aktyvi karta, nepatyru tą Šiaulių gamykloje „Vairas“. Važinėti
ti dalyvius su tų kraštų .kultūra-, ūkiu ir si gniuždančio stalininio teroro poveikio, iki šiol negaliu1, nedirba variklis.
todėl drąsesnė, laisviau mąstanti. Todėl
politika.
Vienas buvo su broku-. Nusipiikau ‘kaitą.
-masinis judėjimas sukeltas išnaudojus Ir tas pasiteikė netikęs. Išsikviečiau iš ga
Panašios ekskursijos buvo ruoštos anks tinkamą socialinį momentą, sumaniai va myklos remontininką. Jis pasižiūrėjo, ir
čiau į Rytų ir Centro Europos kraštus. dovaujamas, keliantis realius reikalavi pakrapštė ir, nieko nesutvarkęs, išsivežė
Reikia pasakyti, kad Maskvos vasalai lei mus, veikiantis n-epažeidžiant galiojančių į Šiaulius. Po kurio laiko atsiuntė atgal.
džia ekskursantams po savo kraštus va įstatymų, yra įmanomas ir galėtų pasiekti Variklis vis tiek nedirbo.
žinėti, daug laisviau, negu „didysis -bro tam tikrų laimėjimų. Ar taip bus realybė
Taip siuntinėjau keletą kartų. Deja,
je, parodys ateiti-s.
lis...
kaip sakoma, vėl ta pati dainelė. Paskuti
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL nį kartą išsiunčiau prieš penkis mėnesius.
V.L.
davo -aukštųjų personų dorovinius princi Iki šiol jokios žinios.
PRARYTOS KNYGOS
Istorija žino atvejų, kai kūrėjas buvo nu pus. Gudrūs valdantieji manė, kad daug
KAS PAKEIS DALGI?
teistas praryti savo knygą. Kadangi kny protingiau visam (gyvenimui įspausti auto
Inžinierius V. Lapenas rašė, kad moto
gos turinys nuodingas, tegu juo nuodijasi riui gėdos žymę, negu, pasiuntus jį ant
pats autorius, — toks „idėjinis nuospren ešafoto, paversti kankiniu. Kunigaikščių rizuotas šienapjoves gamina Maskvos sri
tulžis mito ne vien plebėjais. Veimaro her tyje esanti Klimovo žemės ūkio mašinų ga
džio pagrindas.
Pati seniausia iš žinomų tokių -bausmių cogas Bematąs nepasigailėjo net impera mykla. Deja, parduotuvėse jų dar nema
datuojama 1523 metais. Aukos pavardė toriaus patarėjo, barono įsako Folmero. tėme. Ko gero, ir nematysime, jeigu Šių
kaip dažnai atsitinka su pavardėmis, buvo Jeigu jau išdrįso rašyti prieš hercogą pa- šienapjovių gamybos nepradėsime kurio
lemtinga — Hobstas Veisbrotas (vok. — pipirintuls -pamfletus, tegu pats juos ir su je nors mūsų respublikos įmonėje. Juk
balta duona). Parašė jis kažkokį maištin valgo, nesiskųsdamas, kad prėski. Tačiau tokios technikos reikia nepaprastai daug.
Sunku tikėtis, kad traktorius su galin
gą aitsišiaiUkimą, ir Saksonijos kurfiurstas liūdniausiai susiklostė An-dreasui Oldenprivertė iį suvalgyti savo pamfletą. 164'3 bungui 1668 metais. Slapyvardžiu jis pa gesne šienapjove įsuktų į keikią palaukę
metais Skandinavijoje buvo išspausdintas rašė knygą „Konstantino Germamilko. iš ar net atkampesnę pievą, neminint šali
anoniminis -atsišaukimas „Darnia ad exie- tikimo Teisingumui ir Atvirumui Laiškas kelių ir kitų plotų. Vien dėl to -kiekvienais
ros; de perfidiai Suecorum“. Autorius apie Germanų žygius“. Meilė tiesai paska metais dalis tokiu šienautinų plotų lieka
buvo susektas ir suimtas Švedijoje. Nuo tino autorių demaskuoti vieno vokiečių likimo valia-. Ar ilgai dar šienapjūtę at
sprendis b’ vo neįprastas. Nusikaltėliui leis kunigaikščio meilės nuotykius. Kūrėjo pa>- kampesniuose plotuose sutiksime tik su
ta pasirinkti: arba jis savo paskvilį suval vardė -buvo atskleista, ir Oldenburgeris, dalgiu rankose?
Kai kas sako, kad dalgiui seniai laikas
gys, arba jam bus nukirsta (galva. Galva žymus juristas, puritoniškas publicistas,
pasirodė kūrėjui vertingesnė už Skrandį, patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, į muziejų. Mono požiūriu, kol kas anksti
ir jis nusprendė valgyti. Teisėjai -buvo gai turėjo suvalgyti klastingąją knygiūkštę, šnekėti apie muziejų, bet -apie rankų dar
bo palengvinimą asmeniniame pagalbinia
lestingi: brošiūrą leista suvalgyti išvirtą o valgant dar -buvo mušantis botagu.
Didesnės gėdos kūrėjai niekados nebu me ūkyje galvoti būtina.
sriuboje.
„L. ir M"
V.L.
Taip elgtasi su -autoriais, kurie kritikuo vo patyrę.
Z
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Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00
si, už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų,
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius .taiso ir trumpina
savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto
dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Kronika
Padėka

Tautos šventės proga N. Butkus Tau
tinės Paramos Fondui paaukojo 40 sv.

Londonas
KRYŽIŲ ŽYGIS AYLESFORDE

Spalio 9 d. Aylesforde, Kent 'įvyks Aš
tuntasis Kryžių žygis iuiž (persekiojamus
tikinčiuosius.
Kviečiama gaiusiai dalyvauti. Tą dieną
bus bendras autobusas su latviais ir čekosiovalkais nuo Westaninsterio katalikų
katedros 12 vai.
Registruotis iš ainlksto prie Lietuvių baž
nyčios: 21 The Oval, London E2 9DT.

Gloucesteris

Skaitytoju laiškai
AR JAU NUSIBODO MŪSŲ DAINOS?

Atsidususi iš po Wolverhamto-no vargų
su -įdomumu peržvelgiau per „E.L..‘ Nr.
35, ir pajutau pareigą prisidėti prie kul
tūrinės veiklos komentarų.
„Skaitytojų laiškuose“ Dr. S Kuzmins
ko pastabos apie publikos elgesį koncerto
metu Wolverhamiptone y r-a pilnai užjau
čiamos.
Taip, ir aš mačiau alutį pu-toj ant, ir gir
dėjau bruzdėjimą koncerto metu, čia man
ne naujiena. Dalyvavus daugybėje paren
gimų, jau seniai žinau, kad -mūsų mažai
kultūriniai išsilavinusi publika atvyksta
į tokius didelius pobūvius esmėje pasižmo
mėti lietuviškoje atmosferoje. Mažesnioji
publikos dalis atvyksta pasiklausyti (kon
certo.

Vida Gasperienė

•Nottmigtiam-as
P.S. ,,-E.L.“ kolektyvinė redakcija .gi tu
TAUTOS ŠVENTĘS MINĖJIMAS
rėtų mane gerai pažinti. Kad ir -būtų
LUEBECKE
labai malonu su ibradfordigkiafe dirbti,
Rugsėjo 1,1 d., 10 vai. ryto fcun. Vado
bet Bradfordas, deja, nėra mano apylin
vas Šarka, atvykęs iš Hamburgo pravedė
kėje.
iškilmingas ekumenines pamaldas deka
Atsiprašiau V. G-asperienę už padarytą
nato bažnyčios kryptoje ir pasakė pritai
kintą pamokslą. Po pamaldų per 40 žmo klaidą. Ji gyvena ir dirba Nottinghame lie
Red.
nių susirinko į Hartengrulbe užsienie tuvių tarne. Klaidą padariau a;š
čiams Skirtą salę iškilmingam aktui ir
šventės paminėjimui. Ta proga buvo pa
ESTAI VOKIETIJOJE
sakyta prtaikinta kalba ir sugiedotas Lie
tuvos himnas. Suneštinių vaišių metu1,
ESTŲ KULTŪRINĖS DIENOS
kuri o; tęsėsi iki 18. vai. po pietų, buvo pa
LUEBECKE
dainuota gražių lietuvių liaudies dainų,
Rugsėjo
10-11
d.d. Luebeck vyko estų
nes ILueibecke skambių balsų netrūksta.
Buvo atvykę Gronau šeima iš Flens- kultūmės dienos. Jose dalyvavo Vak. Vo
(burg'o, Helmutas Petrikas iš Kiel'io, Jo kietijos ir Skandinavijos kraštų estai.
nas Mikalauskas iš Rendsburg'o ir daug Rugsėjo 10 d. Luebeck'o katedroje įvyko
iš artimesnių vietų. Tautos Šventės minė išklmin-gos pamados su bažnytiniu kon
jimas ILuebecke gražiai- pavyko ir rengė certu. Rugsėjo 11 d. 'iškilmių salėje įvyko
jams priklauso padėka.
iškilmingais Aktas iir meninė programa.

Vokietija

J. Pyragas

Pagrindinę kalbą pasakė Estų centrinio
komiteto pirmininkas Job Vaestrik. Tanp
kitų sveikinimų estus jų šventės proga bu
vo ir Luebedk gyveną lietuviai.
Meninę dali atliko estai menininkai ir
gerai paruošta tautinių šokių .grupė, kuri
vėliau dalyvavo ta dieną -vykstančiame
Luebeck festivalyje išpildydama vienos
valandos šokių programą rotušės aikštėje
pastatytoje estradoje.
J. Pyragas

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
HAMBURGE

Hamburge Tautos šventė buvo paminė
ta rugsėjo 17 d. St. Ans-gar bažnyčioje 17
vai. kun. dek. -šarka atnašavo mišias ir
pasakė pamokslą.
Po to bažnyčios salėje įvykęs susirinki
mas buvo atidarytas Hamburgo (apylin
kės bendruomenės vicepirmininko -Leono
Nairka-u-s. Sekė dvi paskaitos: mokytoja
Tesna-u prieš porą metų atvykusi iš Lie
tuvos kalbėjo tema „Lietuvių istorijos lai
kotarpis skaitmenyse“, o agr. Angelė
Giedraitienė apie -D.L.K. Vytauto pastan
gas vainikuotis Lietuvos karaliumi ir Tau
tos 'šventės susiformavimą.
Minėjimą -užbaigė kun. dek. V. šarka.
Minėjime ir po to sekusiame pobūvyje
gausiai dalyvavo Lu-ebecik apylinkės lie
tuviai.
Lietuvoje buv. muzikos mdk. Maauraitienė -akordeonu grodama pravedė liaudies
-dainų dainavimą, o šokiams įgrojo Ham
burgo savišalpos įsigytas stipraus -garso
patefonas.
Visus susirir.kusius, kurių tarpe buvo
svečių iš Lietuvos, Lenkijos, Anglijos ir
net Švedijos sa-vo keptais pyragaičiais pri
vaišino Irena Radkytė ir jos brolis.

Br. Raila kalba su spauda
šiais metais buvo išleistos dvi rašytojo
ir žurnalisto Br. Railos publicistikos kny
gos. Ta proga jis davė pasikalbėjimą,
kuris buvo atspausdintas „Dirvoje“ Nr.
29. Jame Br. Raila sako:

Mano „Raibų agavų“ rankraštis buvo
užbaigtas 1980 metų pradžioj, bet porą
metų susivėlino -išleidimas. Didi. Brita
nijos lietuvių leidykla NIDA, kurios nuo
pelnai -užsienio lietuvių rašto kultūrai
puoselėti tikrai didelį, deja, ne dėl savo,
o labiau dėl skaitytojų mažėjimo kaltės,
laibai suretino savo leidinius. Manasis,
kiek girdėjau, būsiąs Vienas iš paskuti
niųjų ...
Globalinė Kepurė

Jonas Šlepertas, gyvenantis Gloucester,
skautų veiklai paaukojo 20 sv.
Struktūriniai, žinoma, yra -geriau jeigu
(Mielam skautškos įdėjos rėmėjui išreiš salė yra nikiai paruošta koncertui, ir pub
kiamas nuoširdus ir skautiškas AČIŪ.
lika sėdi eilėmis žiūrint į sceną. Žinau,
Skautų Vadija kad dėl organizacinių problemų ta puikio
ji sa-lė negalėjo būti paruošta formaliam
-Koncertui. Kėdės ir stalai buvo pastatyti
Manchesteris
šonuose. O koncertas buvo formalus, ir
KLUBO NARIŲ POBŪVIS
mes visi įdėjome daug darbo jo pasiseki
Manchester Lietuvių Socialinio Klubo mui.
Valdyba š.m. spalio įmėn. 1 d., šeštadieniį,
Skaudu- irgi, kad tokie -dideli pobūviai,
savo pat- Iposc rengia
kuriuos
dar po 35 -metų išeivijoje sugeba
Klubo narių (pobūvį.
me -atlikti, ir kuriu paruošimui yra paau
Pradžia 6 vai. (vakare.
Norintieji jame dalyvauti registruojasi kota daug mėnesių savo laisvo laiko, yra
gan „ramiai“ rsportuojami spau
pas klubo sekretorę A. Podvoislkienę arba kartais
doje.
klubo bare.
.Ar jau nusibodo mūsų dainos?
Klubo valdyba

Katalikų bažnyčios vadovui Luebeck'e
prel. propst. Theoibold Bultjer, jo 70 me
tų proga buvo pasiųstas kun. V. Šamkoso
paruoštas ir daugiau negu 30-ties Tau
tos šventėje dalyvavusių pasirašytas
sveikinimas ir piniginė auka.
Prel. propst. T. Bultjer daug dirba eku
meninėje srityje ir jo paslaugoms naudo
jasi Luebeck'e gyvenantieji lietuviai.

KAIP SUPRANTAMA KRAŠTOTYRA

SPAUDOJE

LI ETŲ VIS
LITHUJ) NIAN
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P. KORĖJOS LĖKTUVAS

Bet koks- bandymas pakeisti įrašą P.
Korėjos lėktuvo Juodose dėžutėse“, ku
rios registruoja lakūnų pasikalbėjimus,
lėktuvo kelią ir kitą techninę informaciją,
būtų lengvai susektas.
Taip pasakė amerikiečių ekspertai. Ru
sų, japonų amerikiečių ir (korėjiečių laivai
tebetęsia ieškojimą, nes dėžutės turi ra
dijo siųstuvėlius leidžiančius signalus. Po
rą kartų jų „pypsėjimai buvo išgirsti, bet
vėl prarasti.
Japonų patrulinis laivas rugsėjo 25 d.
turi nuplaukti į Sachalino salą paimti
rastas -lėktuvo skeveldras, dokumentus ir
kitus daiktus, kuriuos sovietai pasižadėjo
atiduoti.

(vm) „Dirvoje“ liepos 29 d. apsvarsty
mas PLB Valdybos ir VLIK'o santykių
sunormavimą samprotauja:
Tad sveikintiną pažangą. Iš tikro laisvi
nimo darbas, galimybių ribose, turėtų bū
ti kiekvienos lietuvių organizacijos ir net
paskirų asmenų pareiga. Ginčijamasi- dėl
to, kaip tas pavienes pastangas sujungti
po „viena kepure, nors praktika rodo, kad
konkurencija šioje srityje yra sveikinti
na.
Savaime aišku, kad daugiausiai ką ga
lima padaryti: yra tam tikras spaudimas
į savo krašto vyriausybes užimti vieną ar
kitą poziciją: nepripažinti, iškelti- ir pan.
Tam daugiau tinka 'atitinkamų kraštų
bendruomenės ar kitos organizacijos, nes
su globaline lietuvių organizacija nė vie-

Prieš 45 m.
Dažnai vakariečiai politikai dar ir
dabar būna apkaltinti naivumu ir ne
supratimu Sovietų Sąjungos tikslų.
Čia paduodame nuomonę Šveicari
jos politiko ir dienraščio „Journal de
Geneve" redaktoriaus Jean Martin
išreikštą 1938 m. vasario pabaigoje.
Teisindamas Šveicarijos pastangas -at
gauti pilną neutralumą, J. Martin prasita
rė. kad Federalinio Politikos Departa
mento pasirinkta (tam tikslui siekti linijia
juo laibiau esanti pateisinama, -kad Sov.
Rusijos diplomatijos intrigos Vakarų Eu
ropoje gręsia pasekmėmis, kurios netie
sioginiai paliečia ir Šveicariją. Prancūzu
— rusų sutartis, kaip ir čekų — rusų bend
ravimas, pastūmėja vakarus į (komuniz
mo tinklą, kiurio -pirmas žingsnis tai vi
daus kanas Ispanijoje. Tautų Sąjungos
paktas reikalauja praleisti per savo teri
toriją kitos valstybės kariuomenę, siun
čiamą prieš valstybę, paskaitytą agreso
rių. Tad Sov. Rusija, būdama Tautų Są
jungos na-rvs, tam tikromis aplinkybėmis
galėtų pasiųsti savo Raudonąją Armiją
į Vakarų Europą. J. Martin tvirtinai, kad
Šveicarija su tuo niekad negali sutikti ne
vien todėl, -kad tai prieštarautų jos neut
ralitetui, (bet ir todėl, kad Raud. Armijos
įsibrovimas į Vakarų Europą gręstų .di
džiausiu pavojumi visos Europos civiliza
cijai.

Šveicarija, priešindamosi Sov. Rusijos
ątakai Vakarų Europoje, iš esmės laikosi
panašios -politikos Tautų Sąjungos -atžvil
giu. kokios laikosi Lenkija, kuri smerkia
prancūzų — -rusų ir čekų — rusų sutartis.
J. Martin reiškia nuomonę, k-aid prie to
kios politikos, kurią jis skaito -irgi neutnas
. lia, lenkus pastūmėjo pati Prancūzija, ku
ri nepanorėjo.skaitytis >su faktu-, kad Len
kija jokiu būdu negali praleisti per savo
toritori-j-ą Sovietų Rusijos ginkluotų pajė
gi!. Sov. Rusija nesąs lygus partneris 'ki
tiems Tautų Sąjungos nariams ir pačią
lą instituciją silpnina-, atbaidydami nuo
jos Italiją su Vokietija.
Kol prancūzų, dailinai ir anglų politika
remsis Sov. Rusija, J. Martin numato, kad
tai prie nieko gero neprives, bet Europos
bendrą politinę padėtį gal tik dar daiugiau sudrums.
J.
Martini, palygindamas
šveica
rų- neutralumo politiką su Lenkijos dabar
tine rezervuota pozicijja Tautų Sąjungos
atžvilgiu-, teisino lenkus, išvedžiodamas,
kad tai greičiau atidengs prancūzų akis i
komunizmo pavojų Europai.

STAMBIAUSIA PASAULYJE

Didžiausią pasaulyje kriauklę ištraukę
japonų žvejai prie Jutu salos (lį pietus
niuo Okinavosi;. Ji 1,1 metro ilgio ir sveria
292 kilogramus. Kaip tvirtina vietos spe
cialistai, tai 22 kilogramais daugiau, negu
kada nors biologų -apraišyti egzemplioriai.
Retas radinys -buvo iškilmingai pervežtas
j tropinių augalų draustinį Jufu saloje.
RASTAS iMAUZOLIEJUS

VAIRUOTOJUI 7 METAI

Vakarų Vokietijos vairuotojas, kurio au
tobusas nuo kelio nusivertė -į upę netoli
Kursko, Sovietų Sąjungoje, buvo nubaus
tas 7 metams priverčiamojo darbo sto
vykloje.
I-š autobuse buvusių 50 keleivių 10 žu
I. Sragauskis vo, o 6 -buvo sunkiai sužeisti.

Netoli Tianzeinio miesto (šiaurės Kini
ja) -archeologai aptiko milžinišką ma-uzolie
jų, statytą prieš 17 amžių. Pastate, kuria
me yra 22 kambariai ir 4 koridoriai, ras
ta daugiau 'karo 70 laidotuvių apeigų -reik
menų — glazūruotų molio ąsočių su žvė
rių ir namų atvaizdais. Apie tai pranešė
Roiterio agentūra.

na suvereninė valstybė neturi reikalo skai
tytis. Už tat kyla praktiškas klausimas,
kam reikalinga ta „globalinė kepurė“.
Juo labiau, kad jų esama dviejų: PLB-nės
ir VLIKo? Dar blogiau, kad jos abi yra
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Jei jose
atsiras ambicingų -ir energingų asmenų,
jos bandys savo valią primesti čia pat
veikiančiai Krašto -Bendruomenei ir šalia
jos dar esančiai ALTai. Jei savo keliu
tose atsiras ambicingų ir energingų as
menybių — turėsime visas sąlygas toli
mesnei entigrachiei kovai dėl reprezenta
cijos Washingtone.
KITOKIA NUOMONĖ
Varpininku Filisterių Draugijos leidžia
mas žurnalas „Varpas“ Nr. 18 straipsny
je „Didieji renginiai Čikagoje“ rašo:

Svarstyti apie lietuvių išeivijos gyvybi
nius reikalus PLB seimas kaip ir kiekvie
na centrinė -lietuviškos išeivijos organi
zacija, žinoma, gali. Gali ir nuspręsti, ko
kie jie yra, tik vargiai ar galima sutikti,
kad toks seimas galėtų nustatyti visai lie
tuvių išeivijai veiklos gaires, šitokio
mandato PLB seimas neturi, nes visa išei
vija tai nėra tas pats, kas ir Lietuvių
Bendruomenė, šioji yra tik organizacija,
o lietuvybė išeivijoje nėra organizacija.
Jos veiklos gairės negali būti nustatomos
iš vieno pasaulio centro, nebent būtų to
kia padėtis, kad visi svetimuose kraštuose
save lietuviais laikantieji žmonės 'būtų
vienodų politinių, ideologinių bei pasaulė
žiūrinių pažiūrų, vienodo nusistatymo san
tykių su okupuota Lietuva atžvilgiu ir gy
vantų vienodos kultūros aplinkumoje. Bet
taip nėra ir negali būti, tat tuščios yra
pastangos kam nors iš vieno centro nusta
tinėti visai išeivijai veiklos gaires. Galėtų
būti tik koks nors organas, (kuris mėgintų
koordinuoti lietuvybės išlaikymo pastan
gų veiklą, kaip lituanistinį švietimą ir tau
tinęs kultūros puoselėjimą. Politinėje sri
tyje toks organas yra Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas.

Pagal 1972 m. išleistą „Dabartinės' lie
tuvių kalbos žodyną“ (Leidykla „Mintis“,
Vilnius) kraštotyra reiškia krašto tyrimas;
krašto tyrimo mokslas.
Kraštotyros baruose (Tiesa, rūgs. 11 d)
yra rašoma apie ruošimąsi respublikinei
parodai sukaupiant naują medžiagą „apie
komunistinių idėjų plitimą, kolektyvų par
tines, profsąjungos ir komjaunimo orga
nizacijas, partijos veteranų, revoliucio
nierių, tarybinių aktyvistų, deputatų veik
lą“.
Tauragiškiai išleido bukletų (l) apie
darbo pirmūnus ir veteranus.
Varėnos rajone bv-arkoma „Už taiką“
kolūkio -pirminės partijos organizacijos is
torija komjaunimo metraštis, deputatų at
siminimai.

Ukmergės jaunieji kraštotyrininkai „da
lyvauja turistinėje kraštotyrinėje eks
pedicijoje „Mano Tėvynė TSRS“.
Kraštotyra kuri savo laiku reiškė sie
kimą sužinoti ir -užfiksuoti žmonių papro
čius. dainas, darbo metodus, įrankius ir
kitus su žmonių kasdieniniu- gyvenimu su
sijusius pasireiškimus, sovietinėje termi
nologijoje -virto propagandos įrankiu.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Manchesteryje — rugsėjo 25 d., 12.30 vai.

Nottingham — rugsėjo 25 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
Stoke-on-Trent — rugsėjo 25 d., 14.30
vai., šlv. Wulstane,
Notingham — spalio 2 d., 11.1'5 vai., Žididinyje.
Kettering — spalio 2 d., 14 vai., šv. Edu
arde.
Northampton — spalio 2 d., 18 vai., Šv.
Lauryne, -Craven St.
Biradfod — spalio 2 d., 12.30 v-al.
Eccles — spalio 9 d., 12.15 vai.
Leeds — spalio 16 -d., 1 vai, Holy Rosary
bažn. Chapeltown Rd.
Huddersfield — spalo 23 d., 1 val. St. Jo
seph's bažn. Somerset Rd.
Manchester — spalio 30 d., 12.30 val.

KALĖDINĖS DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJE

Puiki dovana 1983 metų Kalėdoms
SIUNTINYS Nr. 3 — 1983

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu
„Ali wool made in England”, 3 metrai geriausio
šilkinio aksomo suknelei; 1 svaras geriausių vilno
nių Mohair siūlų; 2. metrai krimpeleno medžiagos
suknelei; pora geriausių „Wrangler” denim jeans;
1 pora „Levi” velveto jeans; Vyriški išeiginiai
marškiniai arba bliuskutė.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu
£200.00.
Į šį siuntinį galima pridėti 7 svarus įvairių
prekių: medžiagos galima pridėti 4 m. ir dirbtinio
minko kailio 3 m.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų
(kaina su muitu):
Avikailiai, vyriški arba moteriški
tikros odos viršus, dirbtinio kailio
pamušalas, gražus kalnierius, sve
ria 5 sv................................................ £ 110.00.
Avikailiai, tikro kailio viršus ir pa
mušalas, sveria 6 sv..........
250.00.
Dirbtinio minko kailis paltui De
Lux, sveria 5 sv................
50.00.
Jeans, rumbuoto velveto
..........
21.00.
Vyri’kas arba moteriškasmegstinis
22.00.
Vilnonė arba šiki-nė skarelė .........
6.00.
Telescopic lietsargis .....................
6.00.
Vyriški arba moteriški pusbačiai ...
22.00.
Puiki suknelei medžiaga
..........
20.00.
Šilkinio velveto medžiaga suknelei,
3 m........................................
33.00.
Aksomo medžiaga kostiumui, dvi
gubo pločio, 3 m.................
40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m.........................................
33.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m.........................................
40.00.
Angliška vilnonė medžiaga eilutei,
3 m.........................................
50.00.
šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais:
1 sv. arbatos — £4.00, 1 sv. neseafės — £6.00, 2 sv.
pupelių kavos — £7.00, 1 sv. šokolado — £3.50,
40 cigarečių — £2.50.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti
£27.00 persiuntimui.
Siunčiame pramogines ir kitokios jnuzikos
plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes tarpininkaujame išsirūpinant Lietuvoje gy
venančioms žmonoms pensijas .persiunčiame
palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB,
England. Tel. 01 460 2592.

