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ISTORIJOS PAMOKOS
BALTIJOS VALSTYBĖS — 1910 M.

— JALTA 1945 M.
Britanijos parlamento rūmų Didžiojoje 

komisijų salėje birželio 17 d. vakare susi
rinko keli šimtai Rytų Europos politinių 
emigrantų ir britų simpatikų aptarti dvi 
skaudžias istorijos ipamokas: prieš 45 me
tus įvykusią sovietų invaziją į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, ir prieš 40 metų posė
džiavusią Jaltos „trijų didžiųjų“ konferen
ciją, kuri užantspaudavo Rytų Europos 
tautų likimą ilgiems metams.

Susirinkimas buvo sukviestas Britų 
parlamento atstovų ir „European Liaison 
Group“ (egzilinės Rytų europiečių organi
zacijos) iniciatyva. Susirinkimui vadova
vo konservatorių partijos parlamento ats
tovas Sir Barnard Braine. Jame svarbes
nes kalbas pasakė: Britų parlamento ats
tovai Sir John Biggs-Davison, Stefan Ter- 
lecki ir Alex Carlisle, Europos parlamento 
atstovas lordas Bethell, Baltijos kraštų 
atstovas G. Beržinš ir ELG pirmininkas R. 
Marcetic, jugoslavas.

Sir Bernard Braine, atidarydamas susi
rinkimą, nušvietė antrojo pasaulinio karo 
istoriją, pradedant Hitlerio-Stalino paktu, 
kuriuo buvo nubrėžtos nacių Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos įtakos sferos, ir kuris leido 
Hitleriui pulti Lenkiją ir paruošė dirvą 
Sov. Sąjungos invazijai į Baltijos valsty
bes bei Suomijos, Lenkijos ir Rumunijos 
teritorijas. Karui baigiantis, pasinaudoda
mas Jaltos nutarimais, Stalinas prarijo 
Baltijos valstybes ir išplėtė savo imperiją 
j visą Rytų Europą. Niekas dabar nežino, 
kaip ir kada pasibaigs Rytų Europos tau
tų vergija. Kai kas turi iliuzijų, kad pa
vergtųjų tautų išsilaisvinimas gali vykti 
palaipsniui. Nors įvykiai Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje ir Lenkijoje parodė, jog ta 
teorija buvo klaidinga, tas dar nereiškia 
jog turtingą praeitį turinčios Rytų Euro
pos tautos niekad neatgaus laisvės ir ne
priklausomybės. Vieną dieną Europa vis- 
tiek bus laisva ir vieninga.

Sir John Biggs-Davison turėjo skubėti 
į parlamento posėdį, kuriame tuo pačiu 
metu buvo svarstomas jo rinkiminei apy
linkei svarbus klausimas, todėl susirinki
me kalbėjo trumpai. Jis pasakė, kad dėl 
dabartinio Europos padalinimo daugiau
siai kalti yra Ruzveltas ir Stalinas. To 
nebūtų įvykę, jeigu Čerčilis būtų buvęs 
galingesnis, o Ruzveltas — išmintingesnis. 
Stalinas rėmėsi Lenino mokslu, steigda
mas Rytų Europos kraštuose koalicines 
vyriausybes, per kurias komunistai įvedė 
Kremliaus padiktuotą tvarką. Bet visam 
tam pradžia buvo padaryta Jaltoje.

Iš Ukrainos kilęs britų parlamento ats
tovas Stefan Terlecki tvirtai pareiškė, kad 
Vakarai privalo atsisakyti Jaltos sutarties 
ir siekti Rytų Europos kraštams teisingų 
demokratinių rinkimų bei žmogaus teisių. 
Helsinkio baigminio akto principų, kiek 
tas liečia žmogaus teises, Sov. Sąjunga ne
vykdo. Helsinkio susitarimas dėl valsty
bių sienų irgi yra nepriimtinas, nes jis 
užtikrina Sov. Sąjungai teisę valdyti Bal
tijos respublikas, Baltarusiją ir Ukrainą. 
Stefan Terlecki pasiūlė šūkį: jūsų kova 
— mūsų kova. Vakarų ir Rytų Europos 
tautos turi vieningai dirbti ir kovoti prieš 
Sovietų imperiją.

Alex Carlisle, jauniausias britų parla
mentaras, kalbėjo apie neteisingai veda
mas derybas su Sov. Sąjunga ir apie ne
pakankamą paramą laisvės kovotojams. 
Neseniai sutartas tarp Sovietų bloko kraš
tų ir Vakarų valstybių kalinių pasikeiti
mas nepalietė Sov. Sąjungoje kalinamų 
disidentų. Tai buvo klaida. Vakarų vals
tybės privalo remti kovojančius anapus 
geležinės uždangos. Lenkų valia dar ne
palaužta. Jis pats ir kiti jo amžiaus par
lamento atstovai yra pasiryžę remti Rytų 
Europos tautų kovą dėl laisvės.

Lordas Bethell kalbėjo apie neseniai to
je pat salėje vykusias britų parlamentrų 
diskusijas su M. Gorbačiovu, dabartiniu 
Sov. Sąjungos kompartijos gen. sekreto
rium. Britai, kaip paprastai, buvo labai 
mandagūs ir priėmė svečio žodžius už gry
ną pinigą. Bet, kaip istorija rodo, Jaltoje 
panašiu būdu Stalinu pasitikėjo Čerčilis 
ir Ruzveltas. Dabar matome prie ko pri
vedė toks pasitikėjimas. Tad, derybose su 
komunistais turėtume būti atsargesni. 
Britų paprotys pasitikėti kitais neturi bū
ti taikomas visiems, nes už mūsų pasitikė
jimą Rytų Europos tautos turėjo labai 
brangiai sumokėti, šiuo atžvilgiu labai 
vertingą kalbą neseniai Europos parla
mente pasakė Italijos prezidentas Ales-

TRADICINIS SEKMINIŲ SĄSKRYDIS SODYBOJE.
DBLS pirmininkas J. Alkis įteikia VI Pasaulino lietuvių kongreso rengimo komiteto pirmininkui H. Antanai

čiui Sąjungos vardu čekį.
DB Jaunimo Sąjunga taip pat parėmė kongresą. Nuotraukoje, įteikęs jaunimo čekį, kalba DBLJS-gos pirminin

kas Romas Juozelskis.
Dainuoja Nottinghamo ir Londono dainininkai.

PALYGINA PERSEKIOJIMUS
NIEKUR TAIP NEENGIA, KAIP LIETUVOJE IR ČEKOSLOVAKIJOJE

Vakarų Vokietijos katalikų žinių agen
tūra KNA išplatino redaktorės Diethild 
Treffert straipsnį apie kunigų seminarijų 
ir teologijos studentų sunkumus Lietuvoje 
ir Čekoslovakijoje. Autorė apžvelgia są
lygas abiejose šalyse, pabrėždama jų pa
našumus. Komunistinės sistemos antireli
ginė politika niekur Rytų Europoje ne- 
sireiškia taip įnirtingai, kaip Lietuvoje ir 
Čekoslovakijoje. Tai rodo ir atkaklios 
ateistų valdžios pastangos varžyti naujų 
kunigų parengimą.

Kunigiškų pašaukimų netrūksta, tačiau 
į seminarijos patenka vos pusė jaunuolių, 
norinčių tapti kunigais. Valdžia ne tik ri
boja kandidatų priėmimą, bet jį visaip 
sunkina, kontroliuoja, parenka kandida
tus, verbuoja būsimus saugumo organų 
bendradarbius ir informatorius. Apie tai 
jau ne kartą su dideliu susirūpinimu rašė 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. 
Visai neseniai Vakarus pasiekė pernai per 
Kalėdas rašytas jauno kunigo, Kiauklių 
klebono Roko Puzono, pareiškimas LTSR 
Saugumo komiteto viršininkui. Nepaisy
damas asmeninio pavojaus, pareiškimo 
autorius atskleidė aplinkybes, kuriomis 
jis buvo verčiamas pasirašyti bendradar
biavimo pasižadėjimą, kad galėtų patekti 
į seminariją, į kurią jam kitu atveju būtų 
visam laikui užkelti vartai. Minėtas vo
kiečių žurnalistės Diethild Treffert 
straipsnis patvirtina, kad tai, ką viešai pa
skelbė kunigas Rokas Puzonas, nėra ko
kia išimtis, bet būdingas komunistinės sis
temos reiškinys.

Lietuvoje veikia tik viena kunigų semi
narija Kaune. Šiuo metu čia mokosi apie 
šimtas seminaristų. Čekoslovakijoje vei
kia dvi seminarijos: Litomericės seminari
ja rengia kunigus Bohemijai ir Moravi
jai, Bratislavos seminarija — Slovakijai.

Lietuvoje nėra valdžios globojamų ir 
jai tarnaujančių kunigų organizacijos, 
kaip „Pacem in terris“ Čekoslovakijoje. 

sandro Pertini. Mes turime daryti viską, 
kad laisvės švyturys visuomet šviestų Ry
tų Europai.

G. Berzinš, kalbėdamas pabaltiečių 
vardu, plačiai išdėstė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautų patyrimą per pastaruosius 
45 metus. Ta proga jis priminė ir Bernar
do Levino straipsnį „The Times“ dienraš
tyje, kur vakariečiai buvo raginami neuž
miršti Baltijos valstybių.

Diskusijas baigiant, ELG pirm. R. Mar- 
cetic padėkojo visiems kalbėjusiems, ir 
iškėlė svarbesnes „pamokas“, iš kurių 
Vakarų pasaulis turėtų pasimokyti santy
kiaujant su Sov. Sąjunga. Susirinkimo 
pirmininkas paragino visus dalyvius dau
giau dirbti, kovojant dėl Rytų Europos 
laisvės. Vakarų valstybių užsienio politika 
turi būti suderinta su žmogaus teisėmis.

Čia tik pavieniai kunigai nesukelia bendro 
nepasitikėjimo dvasininkais, kaip Čeko
slovakijoje, — teigia Diethild Treffert. 
Aplamai žinios apie kandidatų priėmimą 
Kauno, Litomericės ir Bratislavos kuni
gų seminarijose, tęsia autorė, yra nuosta
biai panašios.

Norintieji įstoti į seminariją jaunuoliai 
įvairiais būdais terorizuojami saugumie
čių, kurie grasinimais ir vilionėmis sten
giasi juos užverbuoti, nevengdami nė 
šantažo. Valdžia kišasi ne tik į seminaris
tu parinkimą, bet ir į seminarijos dėstyto
jų skyrimus.

Tokiomis sąlygomis Bažnyčiai nieko ki
to nelieka, kaip stiprinti slaptą kunigų pa
rengimą. Čekoslovakijoje, kaip ir Lietu
voje, veikia neakivaizdinės seminarijos, 
kurias baigusieji jaunuoliai slaptai šven
tinami kunigais. Valdžios kišimasis 'į se
minarijų darbą neatlyžta, todėl ši slapta 
kunigų parengimo veikla ateityje gali dar 
labiau sustiprėti. Be to, vis daugiau senų
jų kunigų išmiršta ir nemažai pašaukimą

ŽUDO MOTERIS IR VAIKUS

Užsienio spaudos agentūros praneša, 
kad balandžio pabaigoje sovietų okupaci
nė kariuomenė Afganistane išžudė dau
giau kaip 370 afganų civilių — Quarghai 
rajone, Laghman provincijoje, Afganista
no šiaurės rytuose. Civiliai gyventojai bu
vo išžudyti sovietams vykdant karo veiks
mus prieš tame rajone įsitvirtinusius lais
vės kovotojus. Akcijoje dalyvavo apie 
1.200 sovietų parašiutininkų ir penki tūks
tančiai pėstininkų. Apie sovietų įvykdy
tas žudynes papasakojo šiomis dienomis iš 
Langham provincijos į Pakistaną pabėgę 
afganai. Jie pažymėjo, kad sovietų kariai 
siautėdami miestelyje, beatodairiškai šau
dė taip pat į moteris ir vaikus.

(„Oss. R.“)

SOVIETŲ ENERGIJOS PROBLEMOS

Vakarų technikinė spauda praneša, kad, 
dėl netvarkos sovietų elektros energijos 
ūkyje, M. Gorbačiovas atleido iš pareigų 
elektros jėgainių ministrą P.S. Neporožnį. 
Jis yra kaltinamas, kad leido atsilikti 
naujų jėgainių statybai.

Esant jėgainių trūkumui, Sov. Sąjun
gos elektros tinkluose dažnai nukrenta 
voltažas ir pramonė negauna pakankamai 
srovės. Tuo atveju elektros motorų grei
tis žymiai sumažėja, o kai kur motorai vi
sai sustoja. Dėl to susidaro dideli nuos
toliai visam krašto ūkiui.

Elektros energijos pareikalavimui pa
tenkinti, Sov. Sąjungos kom. partijos po
litinis biuras patvirtino planą naujų jė
gainių statybai ir paskyrė tam reikalui 
1,6 milijardo dolerių sąmatą. 

jaučiančių jaunuolių nepriimami į oficia
liai veikiančias seminarijas.

Kas laukia slaptai įšventinto kunigo, 
rodo šiemet sausio mėnesį nuteistojo Jono 
Kastyčio Matulionio likimas. Šis 50-metis 
filologas — rašo Diethild Treffert — prieš 
keletą metų užbaigė slaptą teologinį pa
rengimą, gavo kunigystės šventimus ir 
darbavosi Kybartų parapijoje, kur pava
davo suimtąjį kleboną kunigą Sigitą Tam- 
kevičių. Kunigas Matulionis buvo apkal
tintas „viešosios tvarkos ardymu“ ir nu
teistas trejiems metams lagerio.

Nors seminaristų „numerus clausus“ 
Lietuvoje dabar šiek tiek padidintas, ku
nigų skaičius kasmet mažėja. Juo mažiau 
kandidatų oficialiai priimama, juo reikš
mingesnis darosi slaptai įšventintųjų ku
nigų darbas. Ir tai vėl lygiai taip Čekos
lovakijoje, kaip Lietuvoje, — baigia savo 
palyginimą Vakarų Vokietijos katalikų 
žinių agentūros KNA apžvalgininkė Diet
hild Treffert.

(LER)

VOICE OF SOLIDARITY

Lenkų „Solidarnosc“ organizacija Lon
done pradėjo leisti mėnesinį laikraštį an
glų kalba „Voice of Solidarity“. Š.m. ba
landžio mėn. numeryje tas laikraštis 
perspausdino LKB Kronikos 64 Nr. 
straipsnį. Tai lietuvio Roberto Grigo, at
sisakiusio duoti sovietų kareivio priesai
ką, pasakojimas apie lietuvių rezistencinį 
sąjūdį.

SUIMTAS PASTORIUS

Balandžio pabaigoje Estijoje buvo areš
tuotas protestantų pastorius Harri Mots- 
nik. Jis buvo apkaltintas tariama antiso- 
vietine propaganda ir agitacija. 56-erių 
metų pastorius Motsnik, kaip ir daugelis 
kitų dvasininkų Pabaltijo kraštuose, kovo
jo už žmogaus teisių apsaugojimą sovietų 
valdomuose kraštuose, tvirtindamas, kad 
žmogaus teisių gerbimas yra būtina tarp
tautinės taikos atstatymo ir išlaikymo 
sąlyga. Už tokį žmogaus teisių gynimą, 
pastoriui Motsnik gresia septyneri metai 
priverčiamųjų darbų ir penkeri metai 
tremties.

MIRĖ TAGE ERLANDER
Birželio 21 d. Stockholmo ligoninėje 

mirė buv. Švedijos min. pirmininkas ir 
socialdemokratų partijos lyderis Tage Er- 
landeris.

Gimęs 1901 m. birželio 13 d. mokytojo 
šeimoje, T. Erlanderis baigė Lundo uni
versitetą, kur studijavo politinius moks
lus ir ekonomiką. 1932 m. išrinktas į par
lamentą, nuo 1946 iki 1969 m. buvo Švedi
jos min. pirmininku.

LIETUVOJE
UŽSIENO VALIUTOS KURSAS

Vilniaus spauda paskelbė, kad nuo ge
gužės 16 d. oficialus užsienio valiutos kur
sas Sov. Sąjungoje yra toks:

Anglijos 100 svarų — 107,94 rub.
JAV 100 dolerių — 85,65 rub.
Vokietijos 100 DM — 27,97 rub.

Baudžia už netikusį aptarnavimą
Grupė jaunuolių, apsilankę Plungė® 

„Babrungo" kavinėje, „Tiesos“ redakcijai 
parašė, kad iš ten dėl netikusio aptarna
vimo išėjo su sugadinta nuotaika.

Už tai „Babrungo" kavinės padavėjai J. 
Žalimienei už neteisingą atsiskaitymą su 
klientais ir netaktišką elgesį pareikštas pa 
peikimas, o padavėjas S. Jokšas trim mė
nesiams nušalintas nuo darbo. Jiems 
abiems neišlmokėtos mėnesio premijos. 
Sąlygos nusikaltimams

Vilniaus vidaus tarnybos vyr. leitenan
tas B. Pranckus „Tiesoje“ aiškina:

. Palankias sąlygas nusikaltimui kar
tais sudaro patys nukentėjusieji. Dažnai į 
keblią padėtį patenka nerūpestingas, už
miršęs atsargumą ir savikontrolę, įkau
šęs pilietis. Štai vienas užrakino buto du
ris, o raktą pakišo laiptinėje ar koridoriu
je po durų kilimėliu, kitas paliko be prie
žiūros atviromis durimis automobilį ar at
lapą garažą, užmiršo užrakinti rūsį. Tuo 
ir naudojasi nedori žmonės.

Asmeninius daiktus dažniausiai pavagia 
iš neblaivių piliečių. Antai du studentai 
neakivaizdininkai, išlaikę sesijos egzami
ną, užsuko į kavinę, prie staliuko pasista
tė lagaminus-diplomatus su dokumentais, 
pinigais, knygomis. įkaitę išėjo parūkyti, 
sugrįžę vėl „laistė" egzaminų pergalę. Kai 
pagaliau suskato namo, pasigedo lagami
nų. I vidaus skyrių nesikreipė, manė, kad 
beprasmiška. Ir be reikalo. Taip sudaro
mos sąlygos toliau nedorėliams vagiliau
ti...
Gamtos paminklai

Lietuvoje yra 131 geologijos gamtos pa
minklas. Paminklais taip pat paskelbti 
232 medžiai ir jų grupės. Už tų paminklų 
apsaugą atsakingi žemių naudotojai, bet 
prižiūri ir Gamtos apsaugos draugija.

OTAVOS KONFERENCIJA
„Daily Telegraph“ (VI.19) pranešė, kad 

Kanados sostinėje vykusi Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konferencija, ku
rioje dalyvavo Varšuvos pakto ir Vakarų 
valstybių delegacijos, išsiskirstė nepaskel
busi net komunikato.

Konferencija svarstė Helsinkyje prieš 
10 metų sutartą žmogaus teisių klausimą. 
JAV delegacija tvirtino, kad Sov. Sąjun
ga nevykdo padarytų įsipareigojimų ir 
nuolat pažeidžia žmogaus teisių nuostatus. 
Sovietų satelitinės valstybės taip pat lau
žo tuos nuostatus.

Konferencija vyko prie uždarų durų, 
nes sovietų delegacija nesutiko įleisti 
spaudos atstovų. Rusams atsisakius duoti 
pažadą, kad žmogaus teisių nuostatai bus 
vykdomi, konferencija išsiskirstė.

„THE TIMES“ APIE GAJAUSKĄ
Svarbiausias Londono dienraštis THE 

TIMES (VI.20) išspausdino žinomo žur
nalisto Bernardo Levino straipsnį apie 
Gulage kalinamą Lietuvos laisvės kovo
toją Balį Gajauską.

Straipsnyje atpasakota visa lietuvio pa
trioto odisėja.

MASKVA KALTINA LIETUVĮ
Birželio 22 d. anglų spauda pranešė iš 

Maskvos, kad Ermitažo muziejuje, Lenin
grade, buvo smarkiai sužalotas vienas žy
miausių Rembrandto paveikslų — Prince
sė Danae. Paveikslą apipylęs rūkštimi 
„lietuvių nacionalistas“.

NUTEISTAS ŠNIPAS
Norvegijos teismas nuteisė buv. diplo

matą Arne Treholt 20 metu kalėjimo. Jis 
devynerių metų laikotarpyje perdavinėjo 
NATO slaptus dokumentus KGB agen
tams.

AFGANISTANE KOVOJA 
UŽSIENIEČIAI

Sovietų šaltiniai patvirtino, kad šalia 
sovietų kariuomenės Afganistane kovoja 
Bulgarijos, Kubos ir Rytų Vokietijos vie
netai. Anksčiau tą žinią buvo paskelbęs 
Estijos pogrindžio laikraštis.
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Ava Saudargienė

60 MIN. LIETUVIŠKAI
RADIJO LIETUVIŲ KALBA METINĖ APŽVALGA

SBS (Specialių Transliacijų Tarnyba) 
aptarnauja per 50 etninių grupių. Etninio 
radijo tarnyboje, Sidnėjuje ir Melbourne, 
dirba daugiau kaip 600 tarnautojų. SBS 
pareiškimu, „tai nebūtinai tos srities spe
cialistai, bet daugumoje pajėgūs duoti 
profesionališkai paruoštą programą“.

Sidnėjuje lietuvių kalba transliacijos 
pradėtos 1976 m. Pirmas, ilgalaikis valan
dėlės darbuotojas buvo V. šliteris, vėliau 
jam talkininkavo V. Šliogeris. Mecenatu 
buvo Lietuvių klubas.
Praeitų metų gegužės pabaigoje pasikeitė 

darbuotojai: transliacijas perėmė dr. G. 
Kazokienė ir Vyt. Juška. (Trumpą laiką 
talkininkavo R. Juzėnaitė). Lietuvių kal
ba valandėlė pradėjo naują puslapį. Mi
nint šio pasikeitimo metines, dera pa
žvelgti į naują programą.

Naujoje vadovybėje transliacijos gerai 
užsirekomendavo, sujudino bendruomenę, 
atgaivino apmirusį susidomėjimą, pasigir
do pagiros ir kritika. Vis daugiau klausy
tojų prisišaukė lietuviškas balsas.

Informacinio pobūdžio, planingas pro
gramas sudaro: Pasaulinės žinios lie
čiančios Lietuvą ir lietuvius, istoriniai ir 
nepriklausomybės kovų faktai, laisvos 
Lietuvos kultūrinis ir ekonominis augi
mas, minėjimai ir jubiliejai, naujų leidi
nių pristatymai, žinios apie Lietuvos pa
dėtį pasaulinėje arenoje, pasaulio lietu
vių veikla, apžvalga konferencijų, prime
nančių pasauliui Lietuvos okupaciją. 
Pranešimai iš Vakarų kelia viltį atsikra
tyti rusiško jungo, jau 40 metų žudančio 
lietuvių tautą, primena kovą dėl nepri
klausomybės, žadina pasididžiavimą lie
tuviais rašytojais, dainininkais, meninin
kais, kuriuos jaunoji karta nepažino, o 
senoji primiršo.

Iš okupuotos Lietuvos kronikos ištraukų 
sužinome apie lietuvių suėmimus, trėmi
mus, uždarymus į beprotnamius, ir rusų 
veržimąsi ištremtų lietuvių vieton, ap
skritai apie tautos naikinimą ir rusinimą. 
Pranešimai, be nereikalingų komentarų, 

pristato realų, graudų vaizdą šiandieninės 
Lietuvos.

Teigiamas reiškinys įtraukimas 'į pro
gramą vietinių kultūrininkų ir pasikalbė
jimai su visuomenininkais ir organizacijų 
vadovais. Ta proga, gauna pasisakyti Sid
nėjaus apylinkės veteranai, nepriklauso
mos Lietuvos augimo ir kūrybos liudinin
kai, pažįstantys istoriją ir tautosaką. Jų 
žinynas, tam tikrais atvejais ir prisimini
mai, suaktyvina programą, gyvu žodžiu 
kalba jaunajai kartai apie Lietuvą.

Neužmiršti ir vaikai. Pasakėlės, insceni
zavimai, reikia manyti, privilioja mažuo
sius prie lietuviško balso. Neabejotina, tai 
pagalba tėvams ir seneliams, kuriems rūpi 
lietuviškas prieauglio auklėjimas.

Ypatingas dėmesys kreipiamas į gimto
sios kalbos grynumą. Priminimui neigia
mų svetimybių, kurias vieni mažiau, kiti 
daugiau, nejučiomis vartojame, įvesta 
„Kelios minutės lietuviškai“.

Programą lydintys garsai atitinka turi
niui, muzika ir dainos papildo ir sujungia 
atskirus punktus. Iki šiol išvengta trafa
reto. Atrodo, niekas nepalikta atsitiktinu
mui.

Tenka girdėti nusiskundimų dėl trans
liacijų laiko.Bet nusiskundimai nepagrįsti. 
Viena, laikas paskiriamas SBS, o antra, 
kokiu laikų bebūtų transliuojama — vi
siems neįtiks. O kas vieną valandą savai
tėje negali, ar nenori, skirti suartėjimui 
su lietuvišku pasauliu, skriaudžia pats sa
ve.

Naujas dalykas radijo vaidinimas. Ben
drai imant, tai ne naujas reiškinys, bet 
naujas lietuviškoje programoje. Trumpas 
epizodas prasideda dinamiškais tramva
jaus garsais. Pasiaukojęs lietuvis važiuo
ja aukų rinkti Vasario 16 gimnazijai, šis 
pasišventėlis, po sunkios darbo dienos, pa
siryžęs aplankyti aštuonis tautiečius. Va
žinėja tramvajum, neįstengęs įsigyti au
tomobilio. Nieko nelaimėjęs, vakarą už
baigia tautiečio pristatytas dažyti kamba
rio. Atsisakyti negalėjęs, šeimininkui pri

minus, kad „talka šventas lietuviškas pa
protys“.

Vakarojant prie Dolskio „Paskutinis 
sekmadienis“, aukų rinkėjas, ne tik ne
gavo aukos Vasario 16 gimnazijai, bet pri
spirtas, paskolino savo pinigus „turtin
gam“ šeimininkui. Išleisdamas jį tautie
tis primena — pavėžėtų, bet jau per vėlu, 
ir tramvajai jau neina, geriau taksi pasi
imtų.

Šis epizodinis bandymas verčia susimąs
tyti aukų rinkėjus ir aukotojus.

Vienų metų bėgyje radijo valandėlės 
lietuvių kalba darbuotojai, dr. G. Kazo
kienė ir Vytautas Juška, užsirekomendavo 
giliu tautinės kovos supratimu. Jie nesi
baido kritikos, nebijo priešų. Bet, sutiki
me, nelengva laviruoti tarp nuostatų ir 
nevienodai nusiteikusių bendruomenės 
narių.

Koordinatorė G. Kazokienė prie ak
tualijų eina tiesiu keliu. Ne jos būdui pa
taikauti, išsisukinėti, girti. Privilegiją kal
bėti kenčiančios tautos balsu panaudoja 
tautinei ambicijai ir tėvynės meilei ugdy
ti Jos veiklai nušviesti, paprašiau atsa
kyti į kelis klausimus:

A.S. — Kiek žinau, transliacijų laikas 
SBS skirstomas ne pagal tautinius reika
lavimus, bet pagal etninės grupės didu
mą. Proporcingai, lietuvių kalba translia
cijoms skirta tik 60 minučių į savaitę. 
Kuo vadovaudamasi atrenkate medžiagą, 
kam duodate pirmenybę — kultūrai, is
torijai, kovai dėl laisvės, ar einamiesiems 
reikalams?

G.K. — Parenkame medžiagą pagal is
torinį kalendorių ir einamuosius reikalus. 
Pvz., beveik du mėnesius skyrėm Lietu
vių dienoms. O atvažiavus žymiam asme
niui, ar nutikus įdomiam įvykiui, dėmesį 
nukreipiame į vietinius reikalus.

A.S. — Koks jūsų programos tikslas?
G.K. — Mūsų tikslas supažindinti ir są

moninti įvairaus amžiaus ir išsilavinimo 
lietuvius, ypač jau gimusius už Lietuvos 
ribų ir mokslus išėjusius svetimame kraš
te. Todėl dažnai minime lietuvių poetų, 
rašytojų, mokslininkų, laisvės kovotojų ir 
politikų sukaktis, norėdami priartinti lie
tuvių mokslą ir meną prie dabarties ir 
leisti klausytojams — senam ir jaunam 
— pajusti pasididžiavimą lietuvių tautos 
atsiekimais.

A.S. — šiandien lietuvių gyvenama vi

soje žemėje: nuo Australijos pietuose iki 
Sibiro šiaurėje, nuo Europos vakaruose 
iki Amerikos rytuose. Savo programoje, 
kiekvieną savaitę, duoda daugybę aktua
lijų iš lietuviško gyvenimo. Kaip palai
kote kontaktą su įvairiais kontinentais? 
Kaip surenkate žinias?

G.K. — Būtų lengva, jei mūsų, kaip 
valstybiniame radijofone, būtų gausus 
darbuotojų kadras, kurio vieni palaiko 
ryšius su užsieniu, kiti su tam tikros vie
tovės žmonėmis, o tuzinas kitų — daro 
interviu, rengia vaikų programas, jas pa
pildo garsais, kurių parinkimas užtrun
ka porą valandų mažiausia, kiti rašo teks
tus, priderina muziką, organizuoja repeti
cijas, suderina ir, galų gale redaktorius 
viską peržiūrėjęs, apvalęs, išleidžia naują 
laidą.

Taip nėra. Mes tik du. Programą pa
rengti reikia reguliariai ir punktualiai. 
Per savaitę tenka patiems surinkti žinias 
iš įvairių vietinių ir užsieninių lietuviškų 
laikraščių. Nemažą kalną reikia pervers
ti. Programai paruošti reikia daug laiko, 
ir tai ne du, tris kartus per metus, o kiek
vieną savaitę.

A.S. — Jūsų darbe nelengva visus pa
tenkinti. Kaip reaguojate į kritiką. Ar iš
gyvenote momentų, kad norėtumėt pasi
traukti ir atsidėti moksliniam darbui, ku
riam ruošėtės?

G.K. — Kritikos visada laukiu ir ją 
mėgstu. Kritika leidžia pažinti klausyto
jų mentalitetą, ko jis norėtų, kurios dalys 
programos patinka, kurios ne, ir kodėl. Be 
abejo, momentų dėl pasitraukimo turė
jau. Radijo valandėlė paima visą mano 
laiką ir, kaip jūs pati teisingai pastebėjo
te, nepalieka galimybės dirbti mokslinį 
darbą. Dėl to labai pergyvenu. Tikiuos su
rasti daugiau bendradarbių, kurie bent 
dalį programos retkarčiais paruoštų. To
dėl esu labai dėkinga mūsų nuolatiniam 
bendradarbiui p. J. Janavičiui iš Adelai
dės, kuris atsiunčia kruopščiai parengtus 
politinius komentarus. Ta pačia proga, no
riu padėkoti jums, p. Saudargienė, kad 
patalkininkaujate specialiomis progomis.

A.S. — Ko pageidautumėt iš bendruo
menės?

G.K. — Norėčiau gausesnio prisidėjimo 
prie programos. Mes juk neturime viso 
kadro darbuotojų, kurie važinėtų ir rink
tų žinias. Jei kas turi ką pasakyti, praneš-
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LIETUVIO SAPNAS

Lyg nuotaka tėviškė mano graži.
Numetusi senąjį rūbą. 
Sapnuoja, kaip Vytauto Didžio būry 
Karžygiai kovoj nepalūžo;

O garsas pasauly pasklido plačiai, 
Kaip tėviškę myli karžygiai, 
ir Lietuvai lenkės tada vokiečiai, 
O rusai jos galią pažino.

Kaip buvo galinga didvyrių tauta 
Nuo Juodmario krašto lig Prūsų — 
Šiandieną sapnuoja visa Lietuva 
Ir ašarą šluosto nuo skruosto.

(Eilėraštis iš Lietuvon)

ti — mes laukiame. Tačiau, turiu pastebė
ti, kad pateikiami įvykiai, ar išgyvenimai, 
negali būti grynai asmeniški, bet turi bū
ti įdomūs visiems.

Koordinatorės bendradarbis yra Vyt. 
Juška.

Sunku rasti geresnį radijo darbuotoją 
kaip Vytautas Juška. Jis teigiamai užsi
rekomendavo nuo metų pradžios. Vytauto 
balsas idealus radijo bangoms — plataus 
diapozono, gilus, dramatiškas, pajėgus il
gai išlaikyti klausytojų dėmesį; skaitomą 
dalyką perduoda su išgyvenimu. Jaunas, 
čia išsimokslinęs jaunosios kartos atsto
vas, ypač brangintinas lietuviškos valandė
lės radijo darbuotojas.

Australija, Sydney.

LIETUVA IR LENKIJA
JŲ SANTYKIAI NUO SENIAUSIŲ LAIKŲ IKI 1939 M. 

Paulius sležas
Seniausi tautų santykiai bene bus 

buvę karo santykiai. Tokių santykių 
būta pradžioje ir lietuvių su lenkais: 
jie prasidėjo X amžiuje. (Gal tie san
tykiai buvo prasidėję su lenkais ir 
daug anksčiau, bet apie tai trūksta 
rašytinių žinių. Lenkai raštą pradė
jo vartoti tik X amžiuje, po krikšto). 
Lietuviai, arba jų giminaičiai, užpul- 
davę lenkus, o lenkai tuo pačiu atsimo
kėdavę lietuviams. Vėliau, ypač Trai
denio laikais, lietuviams teko nemaža 
kariauti su lenkais. Mūsiškiai pasiek
davo ne tik Mozūrus, bet ir tolimąją 
Krokuvą. Mozūrų kunigaikštis Boles
lovas II, norėdamas apsisaugoti nuo 
lietuvių puolimų, vedė Traidenio duk
terį. Kokie po to buvę santykiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos liudytų ir tas fak
tas, jog Boleslovas savo sūnų pakrikš
tijo Traidenio vardu. Vytenio laikų 
kronikos taip pat mirga žiniomis apie 
lietuvių užpuolimus Mozūrų ir Maž- 
lenkių žemių. Tų kovų metu Vyteniui 
pavyko atimti iš Mozūrų kunigaikščių 
vadinamą Palenkę, kur nuo senovės 
gyveno lietuvių giminaičiai jotvingiai. 
Nesiliovė lenkų žemių puldinėjimai ir 
Gedimino laikais. Tačiau Gediminas, 
norėdamas apsiginti nuo ordino nuo
latinių puolimų, o taip pat per krikš
tą susiartinti su vakarų Europa, kam 
visokiais būdais kliudė kryžiuočiai, 
padarė sąjungą su Lenkija (1323). Tai 
bus bene pirmoji mums žinoma sąjun
ga su Lenkija. Tai sąjungai sutvirtinti 
Gediminas išleido savo dukterį Aldo
ną už lenkų karaliaus sūnaus Kazimie
ro. Tačiau toji sąjunga Lietuvai neda
vė jokios naudos: Lenkija buvo dar 
silpna valstybė, viduje susiskaldžiusi, 
ir todėl negalėjo padėti Lietuvai. Gedi
minas padėjo kariauti lenkams su 
Brandenburgu ir ordinu. Tačiau jie nė 
karto neatėjo į talką Lietuvai prieš 
kryžiuočius. Ši sąjunga buvo lenkų 
nutraukta po Gedimino mirties (1343).

Mirus Gediminui santykiai su len
kais pasikeičia. Kazimieras Didysis, at
sisakęs nuo Pamario, padarė su ordi
nu sąjungą. Lenkija, netekusi išėjimo 
į Baltijos jūras, automatiškai atsigrįžo 
j rytus, ieškodama išėjimo į Juodąsias 

marias. Verždamasis į rytus ir pietus 
Kazimieras susikirto su Lietuva dėl 
Voluinės, kurios didelę dalį valdė Al
girdo ir Kęstučio brolis Liubartas. Ko
vos užtruko net keletą dešimčių metų. 
Kadangi tomis kovomis buvo suinte 
resuota visa Lietuva, ne vien Liubar
tas, tai Kazimierui nepavyko užgrobti 
Voluinę. O kai jis mirė, Lietuva, pasi
naudodama lenkų suirutėmis, dar la
biau praplėtė savo sienas. Užkirto len
kams kelią į pietus ir Algirdas: nuga
lėjus totorius (1363), jam atiteko Po
dolė, Kijevas ir visos pagal žemutinį 
Dnieprą žemės ligi Juodųjų marių.

Iš to meto Lietuvos kovų su lenkais 
pažymėtinas šitoks epizodas. Kazimie
ras, pats vienas negalėdamas įveikti 
Liubarto ir jo talkininko Kęstučio, 
kartą parsikvietė į pagalbą savo sese
rėną, vengrų karalių Liudviką, šis, su
rinkęs savo kariuomenę, atvyksta į 
Lenkus. Kadangi žygyje suserga Kazi
mieras, tai Liudvikas, tapęs visos ka
riuomenės vadu, atvyksta į Lietuvos 
pasienį. Liudvikas, užuot puolęs lietu
vius, padaro su Kęstučiu sutartį. 
Kęstutis su savo broliais ir 
valdiniais pasižadėjęs apsikrikšty
ti, jei vengrų karalius jam išrūpin
siąs iš popiežiaus karaliaus vainiką. Be 
to, jisai pasižadėjęs su savo kariuome
ne padėti vengrų kariuomenei, jei ven
grų ir lenkų karaliai grąžinsią Lietuvai 
kryžiuočių užgrobtas žemės ir jei vi
sados ginsią ją nuo ordino ir totorių; 
Lietuva, Vengrija ir Lenkija gyven
siančios amžinoje taikoje. Tąją sutar
tį Kęstutis patvirtinęs pagoniškomis 
apeigomis. Po to jisai drauge su Liud
viku išžygiavęs į vengrų sostinę Budą, 
kur turėjęs apsikrikštyti. Tačiau Kęs
tutis, kažkodėl į trečią dieną, pasinau
dojęs nakties tamsa, pabėgo ir sugrįžo 
į Lietuvą (1351).

Po to lenkų karalius Kazimieras taip 
pat bandė Lietuvos valdovus — Algir
dą, Kęstutį ir jų brolius prikalbėti, kad 
apsikrikštytų, bet nepavyko prikalbėti. 
Algirdo ir Kęstučio laikais taip pat 
susigiminiuota su lenkų kunigraikš- 
čiais. Mozūrų kunigaikštis Jonušas ve
dė Kęstučio dukterį Danutę. Kiek vė

liau kitą jo dukterį Ringailę vedė 
Plocko kunigaikštis Henrikas.

Jogailos ir Vytauto laikais santykiai 
su Lenkija pasikeičia iš pagrindų.

Mirus lenkų karaliui Kazimierui, 
Lenkijos sostas atitenka jo seserėnui 
vengrų karaliui Liudvikui. Pastarasis, 
neturėdamas vyriškos giminės įpėdi
nių, o tiktai tris dukteris, priverčia do
vanomis ir grasinimais pasirinkti į sa
vo valdoves vieną jo dukterų.

Mirus Liudvikui lenkai nutaria išsi
rinkti karaliene jo dukterį Jadvygą, ku
ri kokių septynerių metų būdama jau 
buvo sužadėta su Austrijos kunigaikš
čiu Vilhelmu. Tačiau lenkai tų suža
dėtuvių nepaisė ir ėmė dairytis jaunai 
karalienei tinkamesnio vyro. Jų akys 
nukrypo į Lietuvos pusę, kur viešpata
vo Jogaila, dar nespėjęs vesti. Po už
trukusių derybų, 1385 m. rugpjūčio 14 
d. Krėvės pilyje buvo pasirašytas Jo
gailos ir Jadvygos jungtuvių aktas. Ta
me akte Jogaila sako, kad jis, vesda
mas Jadvygą ir gaudamas Lenkijos ka
rūną, pasižada su visais savo dar ne
krikštytais broliais, giminėmis, visais 
bajorais ir gyventojais apsikrikštyti, sa
vo turtais atvaduoti Lenkijos ir Lie
tuvos prarastas žemes, sumokėti 
200.000 florėnų Austrijos kunigaikš
čiui Vilhelmui už sužieduotuvių sulau
žymą ir paleisti visus belaisvius. Paga
liau jis pasižadėjo „savo Lietuvos ir 
Rusijos žemes amžinai prijungti prie 
Lenkų karalystės“. Prie šito akto savo 
antspaudus, be Jogailos, padėjo jo 
broliai Skirgaila, Kaributas, Lingvenis 
ir Vytautas. Tuo aktu buvo užmegzti 
glaudūs Lietuvos su Lenkija sugyveni
mo santykiai. Lenkų istorikų nuomo
ne, 1385 m. aktas reiškiąs Lietuvos 
valstybinio savarankiškumo galą; Lie
tuva, esą, be jokių sąlygų likosi inkor
poruota į Lenkų karalystę, virtusi tik 
paprasta jos provincija. Toks Krėvės 
akto aiškinimas nėra nei teisingas, nei 
moksliškai pagrįstas, jis prolenkiškas. 
Neturėdami tikslo plačiai išdėstyti tos 
mūsų pažiūros, kurią yra suformula
vęs A. Šapoka, mes čia tik trumpai at- 
pasakojame vieną kitą jo mintį, kuri 
kitaip nušviečia pačią problemą.

Esą, lenkų istorikai, keldami Jogai
los istorišką reikšmę, nuolat tvirtiną, 
kad jis Lietuvą prijungęs prie Lenkijos 
ir jai dovanojęs, net pats atsisakyda
mas savo teisių į ją. Bet čia, esą, lieka 
neišspręstas pats svarbiausias klausi
mas, kokia gi jam pačiam buvo iš to 
nauda? „Be abejo, tęsia autorius, Jo

gaila niekados nebuvo toks geraširdis, 
kad ilgai kovojęs dėl savo teisių valdy
ti D. Liet. Kun. staiga pasiryžtų savo 
valstybę dovanoti kam kitam. Jis ne
galėjo atsisakyti savo tėvonijos ir pa
sitenkinti nežinomos vertės jos pakai
tu — Lenkų karaliaus karūną. (To 
meto Lenkija teritoriniu atžvilgiu kur- 
kas buvo mažesnė valstybė už Lietu
vą. Be to, ji viduje buvo gerokai su
silpnėjusi dėl visokių vidaus maištų). 
Eidamas į Lenkus jis, be abejo, nė 
kiek nesijautė ką pralaimėjęs, priešin
gai, jautėsi laimįs naują valstybę, ku
rią jis toliau valdys kartu su pirmąja. 
Taigi jam iš esmės buvo vis tiek, kuri 
valstybė prie kurios bus prijungta“. 
Kad Lietuva buvusi prijungta prie 
Lenkijos, o ne atvirkščiai, kalbant do
kumento žodžiais, tai įvykę todėl, kad 
Lenkija buvusi karalystė ir krikščio
niška valstybė. Vadinasi, tais atžvil
giais aukštesnė už Lietuvos valstybę. 
Bet Jogaila, esą, niekados nesijautęs 
duodąs Lietuvą Lenkijai kaip dovaną. 
„Jis ją pats sau ėmėsi. Aišku, kad jo 
pasižadėjimas prijungti Lietuvą prie 
Lenkų karalystės tegalėjo reikšti tai, 
kad ir lenkų karaliumi būdamas jis ne
atsisakys nuo Lietuvos ir pats ją val
dys“.

Taigi Jogaila ir po Krėvės akto iš
davimo pasiliko didžiuoju Lietuvos 
kunigaikščiu ir nieku būdu nenorėjo 
nei to titulo, nei valdžios atsižadėti. 
Tai paaiškėja iš jo kovų su Vytautu. 
Tik matydamas, kad negalėsiąs prieš 
pastarąjį atsilaikyti, nusileidžia, sutik
damas su juo pasidalyti valdžią didžio
joje kunigaikštystėje: Vytautas tampa 
Jogailos vietininku Lietuvoje (1392). 
Tapęs vietininku, Vytautas greit at
stato Lietuvos savarankiškumą ir pats 
pasijunta nepriklausomu monarchu. 
Ir pati mūsų bajorija jautėsi esanti 
visiškai nepriklausoma ir vieninteliu 
savo valdovu laikė tik vieną Vytautą. 
Tai ypač ji pademonstruoja per puo
tą, vokiečių ordino iškeltą, po Salyno 
taikos (1398). Tos puotos metu mūsų 
bajorija triukšmingai apgarsina Vytau
tą savo karaliumi. Vadinas, Lietuvos 
bajorija tuo aiškiai pareiškė, jog savo 
vieninteliu valdovu laikanti Vytautą, 
o ne Jogailą.

Nauji įvykiai priverčia Vytautą vėl 
pertvarkyti santykius su Jogaila ir pa
čia Lenkija. Po Salyno taikos, kitais 
metais Vytautas išžygiuoja prieš toto
rius. Netoli Vorkslos įvyksta kautynės, 

kurias Vytautas katastrofiškai pra
laimėjo. Jis pats vos gyvas su nedide
liu karių būriu pabėga iš mūšio lauko. 
Likusioji kariuomenė arba buvo išžu
dyta, arba paimta į nelaisvę. Tuo pat 
metu ištinka smūgis ir Jogailą: miršta 
jo pirmoji žmona. Jo būklė kaip kara
liaus Lenkijoj susvyruoja. Jis net pa
reiškia norą atsisakyti nuo jos sosto 
ir grįžti į savąją Lietuvą. Tačiau taip 
neįvyko. Lenkai gerai numanė, kas atsi 
tiktų su Lenkija, jeigu ji šiuo metu iš
leistų Jogailą ir tuo būdu nutrauktų ry 
šiussu Lietuva. Todėl jų senatas iš nau 
jo patvirtino Jogailą savo karaliumi. 
Tačiau tuo pat metu lenkai pareikala
vo iš Jogailos, kad aiškiau būtų nusta
tyti santykiai su Lietuva. Nauji santy
kiai buvo nustatyti Vilniaus Radomo 
aktais, duotais 1401 m. Iš tų aktų ligi 
šių dienų yra išlikę trys: Vytauto, jo 
bajorų ir lenkų bajorų. Tik Jogailos 
duoto akto nežinome.

Vytautas savo akte pastebi, jog len
kams išrinkus Jogailą savo karaliumi, 
jis laisvu noru pažadėjęs ir patvirti
nęs raštu niekados neapleisti Jogailos 
lenkų karalystės ir jos gyventojų ir vi
somis jėgomis padėti prieš visus jų 
priešus. Už tai, kad Jogaila jį iki gy
vos galvos padarąs aukščiausiuoju sa
vo Lietuvos ir visų kitų žemių kuni
gaikščiu, Vytautas iš naujo pasižadąs 
ištikimai laikytis karaliaus ir karalys
tės. Jam mirus, visa Didž. Lietuvos 
kunigaikštystė turinti grįžti karaliui, 
jo įpėdiniams ir Lenkų karalystei.

Lietuvos bajorai savo dokumentu 
pasižada ištikimai laikytis lenkų kara
liaus ir karalystės, nieku būdu nuo jų 
neatsiskirti, bet visuose reikaluose 
jiems padėti, jų reikalus laikyti savo 
reikalais. Drauge pastebi, kad ir len
kai turėsią taip pat elgtis. Be to, jie 
garantuoją, kad Vytautui mirus visos 
žemės ir jie patys grįšią Lenkų kara
liui ir jo karalystei, pagaliau prideda 
nesamą Vytauto akte pastabą, kad, 
Jogailiai mirus anksčiau už Vytautą, 
lenkai negalį išsirinkti sau karaliaus 
be Vytauto ir jų pačių žinios bei prita
rimo.

Lenkų bajorai savo dokumentu, ku
ris mažai skiriasi nuo mūsų bajorų do
kumento, užtikrina, jog ištesėsią pa
žadą visomis išgalėmis remti Lietuvą.

(Bus daugiau)
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Suomijos
PREZIDENTAS KOIVISTO ĮSPĖJA

Ištisus dešimtmečius Tarybų Sąjungos 
ir Suomijos tarpusavio santykiai pasauli
nėje politikoje buvo laikomi fenomenaliu 
pavyzdžiu, rodančiu kaip didvalstybė ir 
maža jos kaimynė, turinti skirtingą visuo
meninę santvarką, gali gerai sugyventi. 
Pirmiausia, tai yra buvusių Suomijos 
prezidentų Pasikivi ir Kekoneno veiklos 
rezultatas; jie padėjo savo tautiečiams pa
mažu nugalėti antitarybiškumo ir antiru- 
siškumo kompleksą bei sugebėjo įtikinti 
suomius, kad po dviejų pralaimėtų karų 
prieš rytinį milžiną, nieko daugiau nebeli
ko kaip stengtis kaip nors su juo sugyven
ti. Buvęs Suomijos prezidentas Pasikivi, 
savo kritikams, pasisakiusiems prieš per
nelyg jo draugišką užsienio politiką Tary
bų Sąjungos atžvilgiu, visuomet atsakyda
vo: „Pirmiausia pasižiūrėkit į žemėlapį ir 
tada spręskit, kokia politika geriausiai ati
tinka Suomijos interesus“.

Po jo prezidentu tapęs Kekonenas kny
goje „Vieno prezidento mintys — Suomi
jos vieta pasaulyje“, nors ir kitais žodžiais, 
bet irgi išreiškė tą pačią mintį. Jis rašė: 
„Pagrindinis Suomijos užsienio politikos 
uždavinys yra suderinti suomių tautos 
interesus su Tarybų Sąjungos interesais, 
nes to reikalauja šalies geopolitinė padė
tis. Kuo mes geriau sugebėsime įtikinti 
TSRS apie mūsų taikias užmačias, tuo 
geresnes galimybes mes turėsime bendra
darbiavimui su Vakarų šalimis. Vargu ar 
tai atitiktų Suomijos interesams, jei ji tap
tų kitos didvalstybės (JAV) geografiniu 
požiūriu tolimiausia sąjungininke, netu
rinčia jokios politinės įtakos sprendžiant 
karo ir taikos klausimą ir kuri karinio

ISLAMAS
Prieš šimtą metų, kai britai kovojo 

Egipte ir Sudane, tuometinis jų min. 
pirmininkas Gladstonas nusprendė giliau 
susipažinti su islamo religija ir šventąja 
knyga — Koranu. Tuo būdu jis tikėjosi 
geriau pažinti tuos žmones, jų tradicijas 
ir siekimus. Nežiūrint savo neabejotinų 
laimėjimų Viduriniųjų Rytų politikoj, 
Gladstonas suprato svarbą pažvelgti 'į mu
sulmonų pi-saulj iš kitokio taško, negu 
daugelis to laiko politikų žiūrėjo.

Darbartiniu metu islamas smarkiai ky
la kaip pelitinė ir religinė jėga, kuriai ski
riamas ypatingas dėmesys visame pasau
lyje. Žinoma, svarbiausia to susidomėji
mo priežastis yra naftos šaltiniai, be 
kurių Vakarai sunkiai išsiverstų.

Pirmiausia turime suprasti islamą kaip 
dabartinio pasaulio jėgą. Islamas yra pa
saulinis tikėjimas. Kas šeštas žmogus mū
sų planetoje yra musulmonas: iš viso 800 
milijonų 75 kraštuose. Tai pati jauniausia 
didžiųjų religijų tarpe, įkurta praėjus 6 
šimtmečiams po Kristaus ir 12 šimtmečių 
po Budos. Viena populiariausių ir galbūt 
greičiausiai augančių religijų, ypač Afri
koje, kur ji plečiasi dešimt kartų smar
kiau už krikščionybę. Svarbu žinoti, kad 
ne viii arabai yra musulmonai, apie 10% 
jų yra krikščionys, o taip pat ne visi 
musulmonai yra arabai. Arabų tarpe pra
sidėjęs, islamas greit išsiplėtė Vid. Rytuo
se, š. Afrikoj ir P. Azijoj. Daug milijonų 
nearabų priėmė tą tikėjimą. Per šimtą 
metų islamo kontrolėj išaugo didesnė im
perija, negu Romos ar Aleksandro Di
džiojo.

Islamas reiškia daug dalykų jo pasekė 
jams, bet svarbiausias yra „atsidavimaa 
Alachui (Dievui)". Tačiau ne visi musul
monai turi vienodas idėjas. Tai priklauso 
nuo išsilavinimo, socialinės padėties, poli
tinių įsitikinimų ir kultūrinio lygio. Kaip 
ir visos religijos, islamas keitėsi šimtme
čių bėgyje. Šiandieną jis yra suskilęs į 
dvi pagrindines šakas: suuni ir shiite. Tas 
skilimas Įvyko po Mahometo, religijos 
įkūrėjo, mirties 632 m., kilus ginčams dėl 
vadovybės perėmimo. Didžioji šaka, kuri 
apima beveik 90% visų musulmonų, 
skirstosi į keturias „religijos perdavimo 
mokyklas“. Tuo tarpu Shiite šaka, kuri 
išsiplėtusi daugiausia Irane, Irake, Jeme
ne ir Omane, yra suskilusi į daugelį gru
pelių, atžalų ir sektų, kai kurios, Sunni 
musulmonų akimis žiūrint, laikomos ere
tiškom. Bandymas sujungti visus islamo 
pasekėjus, dėl nebuvimo iškilesnių vadų, 
liko tik sapnas. Taigi negalima islamo lai 
kyti vienalyčių bloku. Nežiūrint to, visi 
musulmonai turi vienodą savo tikėjimo 
pagrindą, kurio svarbiausia doktrina, va
dinama Shahadah, yra: „Nėra kito Die
vo tik Allah, o jo pranašas Mahometas". 
Tat yra svarbiausias reikalavimas, norint 
būti musulmonu. Pagal jų tikėjimą, arkan 
gėlas Gabrielis pasirodė Mahometui pir
mą kartą 610 m. ir įkvėpė jame Korano 
turinį. Iš pradžių Mahometas labai išsi
gando, manė einąs iš proto, bet greit 
įsitikino, kad tas pašaukimas tikrai iš 
Dievo.

Musulmonai tvirtina, kad 114 Korano 
skyrių (suras) yra tikras Dievo žodis, at

politika
SAVO TAUTIEČIUS

konflikto atveju nukentėtų pirmoji. Iš to
kios sąjungos Suomija nieko nelaimėtų 
— ji tik būtų nebyli dalyvė, o karo atve
ju taptų dviejų didvalstybių kautynių 
lauku. Turint tai omenyje, Suomijos tau
tiniai interesai neleidžia šalies užsienio 
politiką nukreipti antitarybiškumo link
me“.

Dabartinis Suomijos prezidentas Koivis- 
to irgi seka Pasikivi ir Kekoneno nubrėžta 
užsienio politikos linija. Neseniai jis vie
šai įspėjo suomius, kad jie nereikštų kri
tinių pastabų Tarybų Sąjungos adresu, 
pasak Koivisto, iš jaunesniosios suomių 
kartos vis dažniau galima išgirsti aštrias 
antitarybines replikas. Jis toliau tęsė, jog 
šiuo metu Suomijoje yra labai populiaru 
tarpusavyje lenktyniauti, pareiškiant kuo 
aštresnę, sąmojingesnę kritinę pastabą, 
nukreiptą prieš TSRS, Koivisto nuomone, 
tai esąs labai pavojingas žaidimas.

Dabartiniu laiku Suomijoje nereikia il
gai dairytis, norint atrasti antitarybišku
mo ženklų. Pvz., galima žaisti video žai
dimą, kuriame elektronine patranka rei
kia pataikyti ir sunaikinti Kremlių, pirkė
jui siūlomi linksmi kortų žaidimai su ta
pybinių veikėjų atvaizdais, studentų lai
kraščiuose apstu įžeidžiančių antitarybi
nių anekdotų ir panašiai.

Suomijos ir Tarybų Sąjungos draugys
tės sąjungos generalinis sekretorius vienos 
kalbos Helsinkyje metu, išvardijęs tuziną 
panašių išsišokimų prieš Tarybų Sąjungą 
pavyzdžių ir perskaitęs eilę antitarybinių 
komentarų iš Suomijos spaudos, panašiai 
kaip ir buvęs Suomijos prezidentas Pasi
kivi, pabaigai pacitavo Bismarko žodžius: 

mesdami kitus raštus (įskaitant ir Krikš
čionių šv. Raštą) ir taisydami „klaidas“, 
kurios 'įsišaknijo Krikščionybėj ir judaiz
me. Koranas yra kiek trumpesnis už N. 
Testamentą. Mahometas sako, kad Krikš
čionys ir žydai tiki į tą patį Alachą, vadin 
darni jį tik kitu vardu. Koranas pripažįs
ta Adomą, Nojų, Abraomą, Mozę, Kristų ir 
kitas biblines asmenybes, kaip tikrus pra
našus, per kuriuos Dievas kalbėjo. Pačio 
Mahometo kilimo giminystė siekia net 
Abraomą. Musulmonai laiko Mahometą 
paskutiniu ir didžiausiu pranašu. Jie 
paneigia Kristaus dieviškumą, nukryžia
vimą ir prisikėlimą. Korane sakoma: „Tie, 
kurie vadina Kristų Dievu ir Marijos Sū
num, piktžodžiauja“. Taip pat ir Maho
metą musulmonai nelaiko dievybe, nors 
teikia jam labai aukštą pagarbą. Jie net 
įsižeidžia, jeigu kas juos vadina maho
metonais, aiškindami, kad tai būtų Maho
meto, bet ne Alacho, garbinimas. Korano 
priedui, daugelis musulmonų seka „sun- 
na“ (tradiciniai Mahometo darbai) ir 
„hadith“ (tradiciniai jo sakymai). Paly
ginus su kitom religijom, islamas yra pa
laidai organizuotas, nėra vyriausios hier
archijos, neturi popiežiaus ar kardinolų, 
nei pagrindinės būstinės, kaip pvz., Vati
kanas. Ulemos, mulos, muptahidai ar 
ajatollos, kaip islamo mokytojai ir aiškin
tojai, prilygsta kitų religijų kunigijai. 
Islamas musulmonams yra gyvenimo bū
das. Kai tikintiesiems vakariečiams reli
gijos supratimas daugiausia apsiriboja 
nuėjimu sekmadienį bažnyčion, tai isla
mas musulmonams yra centre jų kasdie
ninio gyvenimo visuose aspektuose: tai 
ne tik'nuėjimas penktadienį 'į mečetę. Di
džiuma jų priima Koraną labai rimtai ir 
paklusniai vykdo nurodymus. Religija ir 
gyvenimas neišskiriami. Daugelis vakarie
čių klysta, matydami musulmonus moder
niai apsirengusius, kalbančius europiečių 
kalbom ir baigusius aukštus mokslus už
sieniuose, kai galvoja, kad jie jau priėmė 
vakarų gyvenimo būdus ir tradicijas. Taip 
nėra. Didžioji dalis visų klasių musulmo
nų penkis kartus dienoj meldžiasi, atsisu
kę į Meką, nešiojasi net mažus kompasus 
krypčiai nustatyti, o penktadienį būtinai 
eina į mečetę. Laike viso švento Rama
dano mėnesio, devintuoju kalendoriuje, pa 
snikauja nuo saulės patekėjimo iki nu
sileidimo. Be to, kiekvienas musulmonas, 
mažiausiai kartą savo gyvenime, pagal 
materialines išgales ir sveikatą, turi at
likti piligrimo kelionę (haji) į Meką. 
Šelpimas vargšų, senių ir našlaičių taip 
pat būtinas įsipareigojimas. Tam yra 
specialus 2.5% metinių pajamų mokestis 
(zakat). Koranas draudžia valgyti kiau
lieną, vartoti alkoholį ir leistis į azartus. 
Tačiau liberalesnieji musulmonai moka 
šiuos suvaržymus susišvelninti.

Islamas yra daugiau, negu vien religija. 
Korane plačiai išdėstyti asmeniniai, eko
nominiai, politiniai nurodymai, civilinis ir 
kriminalinis įstatymas. Taigi neįmanoma 
įsivaizduoti islamą tik religiniuose rė
muose. Musulmonų pasaulyje bažnyčios ir 
valstybės atsikirumas visiškai nežinomas. 
Islamiška revoliucinė Irano valdžia skiria
si visai, pvz., nuo Saudo Arabijos. Kitaip 

„Už kai kurių neatsakingų žurnalistų iš
daužtus langus sąskaita bus pateikta visai 
tautai“.

Buvęs Suomijos atstovu Jungtinėse 
Tautose Jakobsonas pareiškė, kad dėl kri
tikos Tarybų Sąjungos adresu stokos esąs 
kaltas suomių „tautinis egoizmas“. Perei
tu metų pabaigoje „New York Times“ 
laikraštyje išspausdintame straipsnyje 
Jakobsonas atsakė į klausimą, kodėl suo
miai viešai nekritikuoja Tarybų Sąjungos 
dėl įsiveržimo 'į Afganistaną bei dėl Pietų 
Korėjos lėktuvo pašovimo ir ar visa tai 
nesą Suomijos suverenumo apribojimo iš
raiška? Jakobsonas pareiškė, kad JAV su
prantančios tai klaidingai, nes šiuo atve
ju suomių tautiniai interesai esą svar
besni už ideologinį solidarumą su Vaka
rais. Jakobsonas rašė, kad suomių daugu
ma pritarianti neutralumo politikai, ku
rią diktuoja tautos interesai. Tokia politi
nė linija jausminėje plotmėje neesanti 
ideali, bet politiškai protinga. Jis pridūrė, 
kad Maskva nors ir labai norėtų, bet Suo
mija taip pat nekritikuojanti ir JAV.

Neseniai tarptautinio simpoziumo Hel
sinkyje metu vienas žymiausių suomių 
ekonomistų pareiškė: „Kai Tarybų Sąjun
ga žvelgia į Vakarus — Lenkiją, Čekoslo
vakiją, Rumuniją ir Vengriją — ją ima 
šiurpas, tuo tarpu jos šiaurės-vakarų pa
sienyje viskas yra ramu ir stabilu. Apie 
tai turėtų kiekvienas pagalvoti, prieš tar
damas žodį „finliandizacija“. Kai šalies 
sostinė yra vos tik keli šimtai kilometrų 
nuo Leningrado ir kai pralaimėti du ka
rai prieš TSRS, kas begali tikėtis išlikti 
savarankišku, ypač kai dar prekybos su 
Tarybų Sąjunga dėka suomiams palygin
ti neblogai sekasi. Dviejų pokario Suomi
jos prezidentų sumani politika, tarp dvie
jų alternatyvų „būti raudonu ar lavonu“, 

. suomiams suteikė trečią išeitį — neutra- 
(lumą“. V.M.

tvarkosi ir Egipto, Pakistano ar Libijos 
valdžios, ir jos nevienodos: vienos parla- 
mentarinės-demokrattnės, kitos (pusiau- 
feodalinrai monarchinės. Tačiau ten net 
nekyla klausimas, kad religija ir valdžia 
būtų išskirtos. Gražiausias pavyzdys ma
tosi iš šacho nepasisekusio bandymo pasta 
tyti vakarų stiliaus valstybę Irane, panei 
giant mulų vaidlmenį.

Musulmonai tiki, kad gerbūvio įgyven
dinimas šiame pasaulyje yra galimas, ir 
tai turi būti valdžios uždavinys. Krikščio
nybė moko, kad per kančias, ir gerus dar
bus, galutinis išganymas bus anapus. Ko
rane nurodoma, kaip pasiekti laimės, tur
tingumo ir gerumo šiame pasaulyje da
bar. Tačiau nereikia suprasti, kad musul
monai netiki i pomirtinį gyvenimą: baus
mė pragare ir atlyginimas rojuje labai 
aiškiai nusakomi Korane.

Griežtas islamiškas teisingumo įstaty
mas yra vienas svarbiųjų dalykų musul
monų gyvenime. Sharia — Korano kano
ninis ‘įstatymas — Vakaruose pasmerktas, 
kaip žiaurus ir barbariškas. Už pasikarto
jančią vagystę, bausmė gali siekti net 
rankos nukirtimo; vieši plakimai aikštėse 
kasdieninis dalykas: 100 rykščių už doros 
prasižengimus, 80 — už neteisingą apkalti
nimą ir t.t. „Kaip vakariečiai gali smerkti 
mus, jeigu jų pačių gyvenimas pilnas 
įvairiausių vagysčių ir žmogžudysčių?“ 
klausia jie. Musulmonų kraštuose nusikal 
timų skaičius žymiai mažesnis. Islamiškas 
Sharia įstatymas „akis už alkį“ mažai ski
riasi nuo Senojo Testamento įstatymų, 
Dievo duotų Izraeliui. Islamo kraštuose į 
nuodėmes žiūrima labai rimtai ir su jom 
atitinkamai kovojama.

Dar reikia pasakyti, kad dauguma mu
sulmonų yra pasipiktinę Khomeinio reži
mo nusikaltimais Irane. Jie pažymi, kad 
tie teismai ir egzekucijos nėra islamo at
spindys, bet yra susiję su politine betvar
ke krašte. Įkaitų laikymas, ypač diploma
tų, aiškiai draudžiamas islamo tradicijo
se. — Aš nelaužau sutarčių ir nelaikau 
belaisvėje pasiuntinių, — kartą pareiškė 
Mahometas. Didžiuma musulmonų Kho
meinio valdžios nusikaltimus laiko gėdin
gais ir žeminančiais islamą. Iš tikrųjų, 
Koranas labai apriboja islamiškųjų teis
mų galią. Kaltinamasis skaitomas nekal
tu, kol tai nėra įrodoma. Svetimoterystei 
įrodyti, kuri kai kuriuose musulmonų 
kraštuose baudžiama mirtimi, reikia net 
keturių, savo akimis mačiusiųjų, liudi
ninkų parodymų.

Dažnai vakaruose keliamas klausimas, 
ar islamas iš viso gali prisitaikyti prie 
moderniosios visuomenės. Tačiau patys 
musulmonai savo religijoje neįžiūri jokių 
stabdžių moderniajam gyvenimui. Jie net 
nustemba, kai tas klausimas iškeliamas. 
Neskaičiusiems Korano atrodo, kad isla
mas yra tikėjimas, tinkamas tik dykumų 
gyventojams. Iš tikrųjų, žinių siekimo no
ras ir progresas yra stipriai pabrėžti Ko
rane. Vienas Egipto valdžios atstovas pa
sakė: — Islamas neina prieš pažangą ir 
techniką, bet dažnai modernizacijos tiks
lai nukreipti tik materialiniams porei
kiams, nepaisant moralinių dalykų, o tai 
gale priveda prie visuomenės struktūros 
pažeidimo. Musulmonai nori, kad moder
nizacija nereikštų „suvakarietinimo“. Ki
tas arabas pusiau juokais pareiškė:—Jei
gu tokia vakarietiška modernizacija reiš
kia ateitį, tai geriau būti įklimpusiems

SAVAITGALIO PABIROS
ELEGABULUS BAISUSIS

Niekas neišdrįsdavo atsisakyti pa
kvietimo pietauti pas Romos impera
torių Elagabulusą. Geriausiu atveju 
tas pakvietimas reiškė labai nemalonų 
pobūvį, o blogiausiu — žiaurią mirtį.

Jaunas imperatorius savo trumpą 
viešpatavimą praleido įvairiom išdai
gom, nuo kurių kentėjo ir nemaža mi
rė jo pavaldinių.

Vienas didžiausių jo pokštų buvo 
pasikviesti septynis storiausius Romos 
didikus pietums. Susodindavo juos ant 
didelių, oro pripūstų pagalvių. Jiems 
bevalgant, vergai staiga pradurdavo 
pagalves — svečiai krisdavo ant grin
dų. Imperatorius sprogdavo juoku. Ki
tus svečius vaišindavo jis imituotais už
kandžiais, pagamintais iš stiklo, mar
muro ar dramblio kaulo. Ir mandagu
mas neleisdavo jiems atsisakyti tų 
„skanėstų“.

O kai paduodavo tikrą maistą, sve
čiai padaže rasdavo vorų ir musių, o 
pyragaičiuose — liūto išmatų. Tie, 
kurie per prievartą turėdavo išgerti 
tiek vyno, kad prie stalo užmigdavo, 
atsibudę ryte baisiai išsigąsdavo, nes 
po kambarį vaikščiojo liūtai, tigrai, 
leopardai ar meškos. O iš tikrųjų tie 
žvėrys buvo prijaukinti. Tačiau ne vie
nas svečias iš baimės mirdavo.

Elagabulus, kuris viešpatavo nuo 
222 iki 218 metų prieš Kristų, labai 
mylėjo gyvulius. Dažnai į savo iškil
mių vežimą įkinkydavo šunis, elnius ar 
liūtus. Bet niekas nesistebėdavo, kai 
kartais į oficialius posėdžius atvykdavo 
jis įsisėdęs į karutį, stumiamą kelių 
nuogų moterų.

Vergams įsakydavo pririnkti vorų, 
varlių, žiurkių, skorpionų ar nuodingų 
gyvačių; gražiai įpakavęs siųsdavo 
dvariškiams dovanų.

Vieną kartą liepė vergams apibarsty
ti pasigėrusius svečius rožių žiedais,

praeitin. Daugelis musulmonų nenori gr,įž 
ti prie senoviškų islamo gyvenimo kontū
rų. Jie nori progresuoti, bet atsargiai, 
priimdami, kas gera, ir atmesdami, kas 
gali būti kenksminga. Tuo būdu jie tiki 
išvengti tai, kas atsitiko nekontroliuoja
mos modernizacijos dėka Vakaruose. 
Saudo Arabijos karalius, savo kalboj pili
grimams Mekoje, tarė:—Mes, musulmonai, 
jeigu tvirtai laikysimės savųjų idealų, 
turėsime viltis perimti pasaulio kontrolę, 
o praradę tikėjimą, greit įklimpsime so
cialiniuose ir politiniuose sunkumuose, ir 
tapsime lengvom aukom islamo prie
šams...

Kaip musulmonai yra nusivylę vakarą 
materializmu, taip jie paneigia ir komu
nizmą. Ne dėl to, kad komunizmo siste
moj valdo viena diktatūrinė partija. Be
veik visi islamo kraštai turi vieną valsty
binę partiją. Musulmonas dažnai paklaus: 
„Kam reikia kitokių partijų, jeigu valdo 
teisingoji?“ Marksistinis ateizmas yra 
svarbiausia komunizmui neapykantos 
priežastis. Musulmonams nėra paslaptis, 
kaip sovietai elgiasi savo kraštuose su is
lamo pasekėjais.

Vakaruose daug rašoma apie islamo 
moterų beteisiškumą. Tiesa, Saudo Arabi
joje moterys nevairuoja automobilių. Kal
bama apie šydus ir chadorus, juodus ilgus 
drabužius, nešiojamus Irano moterų. Tai 
yra paskirų kraštų tradiciniai rūbai, nie
ko bendra neturinčiais su islamu. Veidų 
dengimas taip pat nėra privalomas. Tas 
paprotys užsilikęs nuo turkų okupacijos 
laikų 15 šimtmetyje. Koranas pabrėžia tik 
kuklumą ir padorumą. Vis didėjantis jau
nų arabių skaičius, visiškai prieš savo 
progresyvias motinas, kurios buvo išsiko
vojusios nešioti trumpas suknias, vėl pra
deda nešioti šydus ir dengti kūną ilgais 
rūbais, norėdamos parodyti savo nusista
tymą prieš vakarietišką doros palaidumą. 
Tai su religija visiškai nesusiję. Korane 
sakoma: „O, vyrai, gerbkite moteris, ku
rios jus pagimdė!“ Moterys jau išsikovojo 
pilietines ir nuosavybės teises. Tačiau vy
rai vistiek dar save laiko aukščiau. Ne
daug musulmonų turi daugiau vienos žmo 
nos, nors Koranas leidžia turėti keturias, 
jeigu vyras gali jas išlaikyti ir vienodai 
vertinti.

Įdomu, kaip musulmonai žiūri į krikš
čionybę ir judaizmą. Jie turi daug prie
kaištų šioms religijoms, dėl ko ir nerei
kėtų jų perdaug kaltinti. Jie mato Vaka
ruose alkoholizmą, narkotikus, didėjan
čius nusikaltimus, ir tai tokia jų akyse 
krikščioniška visuomenė. Musulmonams, 
kurie religijoj įžiūri gyvenimo būdą, tai 
yra iš tikrųjų paradoksas. Bendrai jų 
pažiūra į krikščionybę ir judaizmą nėra 
jau labai atšiauri. Islamas nedraudžia ve
dybų su krikščionimis ir žydais.

Islamas plečiasi pasaulyje greitais šuo
liais, bet lietuviams, su šypsena užtikrinu, 
pavojaus neturėtų būti jau vien tik dėl 
to Mahometo pasakymo:—Alachas pra
keikė alkoholinius gėrimus ir tuos, ku
rie geria, patarnauja, parduoda, perka, 
kitiems siūlo ir atneša, ir turi iš to naudą.

P.T. 

kurių buvo tiek daug, kad ne vienas 
dalyvių užduso.

Dėl jo beprotiško išlaidumo, valsty
binis iždas labai ištuštėjo. Jis liepdavo 
įrengti brangias vonias, kurias, tik kar
tą panaudojęs, įsakydavo išmesti.

Tačiau Roma neilgai pritarė tokiam 
ištaigingam imperatoriaus gyvenimui, 
o taip pat nusibodo ir visos jo išdaigos. 
Imperatoriaus močiutės įsakytas, rū
mų sargybos karininkas Elagabulusą 
nužudė ir jo kūną įmetė į Tiberio upę.

Žiaurusis pokštininkas išgyveno sep
tyniolika metų.

PLAUČIAMS

Žinodamas, kad ilgai negyvens, 
Černenka vieną dieną išvyko aplanky
ti rojų ir pragarą.

Nepatiko jam rojus: angelai gieda, 
poterius kalba, sparnais plasnoja. Nuo
bodu.

Ilgai nelaukęs, movė į pragarą. O 
čia linksma, muzika groja, velniukai 
vodka vaišina, ikros nesigaili.

Pasimatė su Liucipierium, nusipir
ko „dačą“ visiškai netoli jo rūmų.

Neužilgo paskutinis Černenkos pa
radas Maskvoje; kareiviai muša koją 
— Černenka į pragarą važiuoja...

Linksmai atidaro vartus, bet tuoj 
sustoja. Neatpažįsta jis tos vietos, ku
rioj dar neseniai praleido linksmą va
landėlę. Nebėra muzikos ir ikros puo
de degutas verda. Aplink verksmai, 
dantų griežimas, velniai su šakėm nau
jokams šonus bado.

— Argi čia pragaras? Negali būti! 
Čia apgavystė! — skundžiasi Liucipe- 
riui vargšelis.

— Taip, čia ta pati vieta, kurią prieš 
mėnesį pasirinkai. Tik, žinoma, atro
dė tau kitaip — tada turėjai svečio vi
zą, — paaiškino velnių karalius ir su 
šake parodė „dačos“ vietą.

Užsienio korespondentas Prahoje 
klausia praeivį:

— Kuo jūs laikote rusus; broliais 
ar draugais?

— Žinoma, broliais! Draugus gali
ma pasirinkti.

♦ •
Labai lengva atspėti vyrų tautybę, 

kai jie užsienyje susipažįsta su mote
rim: anglas mandagiai paspaudžia 
ranką, prancūzas pabučiuoja, ameri
kietis tuoj skiria pasimatymą, o rusas 
greit skambina į Maskvą gauti nuro
dymų.

KLAIPĖDA — VAK. VOKIETIJA

Vak. Vokietijos valdžia, Sov. Sąjungai 
pasiūlius, sutiko pradėti derybas dėl tie
sioginio susisiekimo tarp Klaipėdos ir 
Vak. Vokietijos, įrengiant jūros įkeltą va- 
goniniams kroviniams pervežti.

Panašus keltas jau dabar yra statomas 
tarp Klaipėdos ir Rytų Vokietijos uosto. 
Sov. Sąjunga nori tokį pat tiesiogini susi
siekimą, aplenkiant Lenkiją, įrengi ir su 
Vak. Vokietija. Tam tikslui rusai norėtų 
turėti prieplauką Kielio uoste, kur sovie
tų geležinkelio vagonai, atvežti keltu, bū
tų perkeliami ant siauresnių ašių. Tokios 
prieplaukos ‘įrengimas kainuotų apie 100 
milijonų dolerių.

Vak. Vokietija abejoja, ar leisti rusams 
įrengti prieplauką Kielio uoste, Vokietijos 
karo laivyno bazės kaimynystėje, kur so
vietai galėtų lengvai šnipinėti. Kelto prie
plaukoje neišvengiamai įsikurtų žymus 
skaičius sovietų personalo. Todėl vokie
čiai siūlo, kad rusai įsirengtų vagonų per
kėlimo ant siauresnių ašių stotį Klaipėdo
je.

SUOMIAI STATO UOSTĄ

„International Construction“ (1985, ko
vas) praneša, kad pagal Sov. Sąjungos už
sakymą Estijos sostinėje yra statomas di
delis uostas, kuriame vien tik grūdų ele
vatorius kainuos 4,2 milijardų dolerių. 
Elevatorių stato trys suomių statybos ben
drovės ir viena vokiečių mašinų statybos 
firma.

Statybos objektas yra 665,000 kub. me
trų, iš kurių vien tik elevatoriaus tūris — 
545,000 kub. metrų, šalia to bus statoma 
pagalbiniai pastatai, 330 metrų ilgio mo
las ir 280 metrų ilgio prieplauka. Visa 
statyba vyksta šiaurės rytuose nuo Talino 
miesto ir užims 65 ha plotą, anksčiau ap
semtą vandeniu. Todėl statybai yra nau
dojami milžiniški gelžbetoniniai poliai. 
Kai kur poliai yra 60 cm skersmens ir 23 
metrų ilgio. Visą statybą numatoma baig
ti 1986 metais.
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Kronika
KAS—KADA —KUR

SS-ji Skautų-ikaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

D. Britanijos Lietuvių diena Bradforde
— rugsėjo 14 d.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Toronto lietuvių vyrų choro „Aras“ 
koncertai D. Britanijoje: Škotijoje — 
liepos 27 d., Nottinghame — liepos 28 d., 
Londone — rugpjūčio 2 d.

AUKOS TAUTOS FONDUI

P. Vičas — 20 sv.
Laisvės ir taikos kelionei aukojo DBLS 

Derbio skyriaus nariai per J. Levinska — 
15 s v.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

PALIKIMAS TAUTOS FONDUI

A.a. Antanas Skamarauskas, praeitais 
metais miręs Lietuvių Sodyboje, pagal 
testamentą paliko Tautos Fondui 7850 sva
rų sterlingų.

Testamento vykdytojai p.p. S. Nenortas 
ir J. Alkis minėtą sumą perdavė Tautos 
Fondo Atstovybei Londone. Už tai TFA 
pareiškė jiems padėkų.

Londonas
IŠVYKA Į PAJŪRĮ

šeštadienį, birželio 29 d. Londono spor
to ir socialinis klubas rengia išvyką į 
Margatę, Kent.

Norintieji važiuoti prašomi galimai 
greičiau užsirašyti, paskambinus telefo
nu 01-980 8159 ar 01-985 4125.

Išvažiuojama iš klubo, 345A Victoria 
Park Rd., E9, 8.30 vai. ryto, o nuo Lietu
vių bažnyčios 8.40 vai. Grįžtant, iš Mar
gate išvažiuojame 6 vai. vak. Kaina 2 sv.

Kviečiame visus dalyvauti.

Boltonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Boltono estai, latviai ir lietuviai 1941 
m. birželio mėnesio tragiškus įvykius pa
minėjo kartu Išvežtųjų minėjimas prasi
dėjo šeštadienį, birželio 15 d. 1 vai. p.p. 
kada trijų Baltijos Tautų skyrių pirminin
kai miesto centre, prie Cenotafo, iškilmin
gai padėjo vainiką nelaimingiesiams pa
minėti. šiose apeigose dalyvavo didokas 
pabaltiečių ir anglų būrelis.

Vakare, latvių klube minėjimą pravedė 
Boltono Baltijos Tautų Komiteto pirminin
kas J. Zakis ir jį religingomis apeigomis 
pradėjo estų liuteronų dekanas Mr. Aar- 
viksaar. Po šių apeigų Boltono lietuvių 
pirmininkas pasakė progai atitinkamą kal
bų o jį sekė pirmą kartą tokiame minėji
me dalyvaujantis vietinis parlamento na
rys Mr. T.G. Sackville. Savo trumpoje kal
boje jis paminėjo susiinteresavimą lietu
vių pirmininko kalba ir apibūdino lais
vės vertę individualiniam žmogui ir visai 
tautai. (Vėliau, vakaro eigoje, jis toliau 
domėjosi išvežimų detalėmis). Lietuvišką 
eilėraštį gražiai perskaitė H. Sllius ir va
karo programą užbaigė vietinė latvių kan
klių grupė.

Vaisęs, į kurių paruošimą buvo aktyviai 
prisidėjusios ir lietuvių šeimininkės, tęsė
si iki vėlaus vakaro ir prieš jų galą daug 
dainų nuskambėjo visomis trijomis pa- 
pabaltiečių kalbomis. Boltono lietuviai, iš 
Mančesterio atvažiavusio A. Jakimavi
čiaus paremiami, savo dainomis tikrai ne
atsiliko nei nuo estų, nei nuo latvių.

Minėjimas praėjo sėkmingai ir nėra 
abejonės kad pabaltiečių draugystė ir 
bendradarbavimas Boltone nesustabdomai 
auga ir stiprėja visą laiką.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. 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.

Nottinghamas
MIRĖ JUOZAS BAČIANSKAS

Nottinghame staiga mirė Juozas Ba- 
čianskas. Laidotuvės liepos 1 d. iš šv. Bar
nabo katedros, Nottinghame — 11.30 vai.

MIRĖ F. RIMŠA
Paralyžiaus ligos iškamuotas, sulaukęs 

85 metų, birželio 1 d. Sherwood ligoninėje 
mirė Feliksas Rimša, gim. Šiaulių mieste 
(Žaliukuos).

Palaidotas birželio 11 d. Nittinghamo 
Wilford Hill kapinėse.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mieliems 

tautiečiams už pareikštas man užuojautas 
ir palydėjimą mano mylimo vyro Felikso 
'į amžiną poilsio vietą.

Ypač dėkoju kun. S. Matuliui, K. Bivai- 
niui, Iz. M. Klumbiui, J.M. Jablonskiui, 
J. Baukiui, J. šukaičiui. Nuoširdi padėka 
už gėles ir vainikus.

Juzė Rimšienė

ITALIJA
PROF. KUN. P. RABIKAUSKAS

— ISTORIJOS FAKULTETO DEKANAS

Istorikas kun. prof. Paulius Rabikaus
kas išrinktas Popiežiško Grigaliaus uni
versiteto Istorijos fakulteto dekanu. Prof. 
Rabikauskas Istorijos fakulteto dekano 
pareigas eis per trejus ateinančius studi
jų metus, šiom svarbiom pareigom mūsų 
tautietis istorijos mokslininkas jau yra 
išrenkamas ne pirmą kartą. Istorijos fa
kulteto dekanu jis jau yra buvęs 1970-73 
metų laikotarpyje. Be to, kun. prof. Rabi
kauskas 1975-78 metais yra buvęs Griga
liaus universitete vicerektorium. Tarp
tautinėse istorijos mokslų sferose prof. 
Paulius Rabikauskas yra žinomas ir kaip 
tarptautinio istorijos mokslų žurnalo „AR- 
CHIVUM HISTORIAE PONTIFICIAE“ re
daktorius. šį žurnalą jis redaguoja nuo 
1975 metų.

VOKIETIJA
MIRĖ V. ŽAGARINSKAS

Gegužės 16 d. Muencheno ligoninėje mi
rė Vincas Žagarinskas, gimęs 1925 m., 
rugsėjo 1 d., švenčionėlio parapijoj. Pa
laidotas gegužės 21 d. senose Waldfriedhof 
kapinėse, 171 lauke, kapo Nr. 77.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA

Romuvoje (Huettenfelde) nuo liepos 28 
iki rugpjūčio 10 d. rengiama lietuvių vai
kų vasaros stovykla. Mokestis už vieną 
vaiką — 200 DM., už antrą — 180 DM.

Stovyklai vadovaus patyrę vadovai, Va
sario 16 gimnazijos mokytojai Živilė ir 
Kostas Grodbergai.

LENKŲ-LIETUVIŲ SANTYKIAI

Lenkų iniciatyva gegužės 31 d., „Haus 
der Begegnung“ patalpose, dr. med. J. 
Kacmarczyk iš Hamburgo skaitė paskai
tų apie lenkų-lietuvių santykius praeityje 
irdabar. Iš karto pasakęs kad tie 
santykiai nevienodai interpretuo
jami abiejų tautų, prelegentas gana atsar
giai ir daugiau filosofiškai dėstė klausi
mus apie lietuvių-lenkų nesutarimą, grįs
damas skirtingais tautų charakteriais ir 
didžiųjų kaimynų kiršinimu. Siūlė burtis 
į lenkų-lietuvių klubus ir diskutuoti, šne
kėtis, kad tie santykiai ateityje būtų ge
resni.

Lietuvių Sodybai, Headley Park 
reikalingas 
VEDĖJAS.

Suinteresuotieji prašomi kreiptis į 
LNB sekančiu adresu:

Lithuanian House Ltd., 
2 Ladbroke Gardens, 

London Wil 2PT.

Kovo 29 d. Prancūzijoje įvyko Pabaltie
čių namų atidarymas. Namai nupirkti su 
Australijos lietuvio Vytauto Aniulio pini
gine parama. Juos įrengė ir tvarko lietu
vė Jolanta Vaičaitytė-Goutt ir estas Mau
rice Goutt. Namų adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

Atidarymo įžanginį žodį tarė Pabaltie
čių namų vedėja Jolanta Vaičaitytė, su
pažindindama svečius su namų pirkimo 
idėja ir tikslais. Apsilankę Prancūzijoje 
pabaltiečiai dabar turės kur apsistoti, o, 
be to, tuose namuose bus rengiamos paro
dos ir kitokie pabaltiečių renginiai. Ji taip 
pat perskaitė sveikinimus, gautus iš Ang
lijos ir Švedijos įvairių jaunimo organi
zacijų ir pavienių asmenų.

Paryžiaus Baltų studijų centro gen. se
kretorius H. du Dianoux kalbėjo apie to 
centro veiklą.

Iš Vokietijos atvykęs latvis klarnetis
tas P. Prieditis ir lenkas pianistas B. 
Szcerba atliko latvių kompozitoriaus Me- 
dinšo ir prancūzo Poulenco kūrinius.

M. Goutt anglų ir prancūzų kalbomis 
supažindino su namų statuto projektu. Jis 
pabrėžė, kad Pabaltiečių namai nori ben
dradarbiauti su visomis pabaltiečių or
ganizacijomis Prancūzijoje, nenori perim
ti kieno nors dabar vykdomus darbus, bet 
nori užpildyti spragas, ypač teikiant in
formaciją apie Pabaltijo kraštus, jų kul
tūras prancūzams. Svarbiausias Pabaltie

L.S.S. EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

šeštadienį, birželio mėn. 29 d., 1.30 vai. 
p.p., Nottinghame, Židinio patalpose, 16 
Hound Road, West Bridgford, įvyks L.S.S. 
Europos rajono vadijos posėdis.

Skautininkai maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Prašyčiau laiku atvykti, kad turėtume 
daugiau laiko pasitarimams, nes tą pačią 
dieną skirstysimės į namus.

Rajono vadas

Gerbiamieji tėveliai,
Matydama didelę spragą lituanistinėje 

srityje, M. Barėnienė pernai paruošė są
siuvinį, pavadintą „Lithuania“, kuriame 
mūsų stovyklaujantis jaunimas galėjo pa
sisemti žinių iš Lietuvos istorijos ir susi
pažinti su didžiaisiais mūsų tautos žmo
nėmis kaip Martynas Mažvydas, Kristijo
nas Donelaitis, Simanas Daukantas, vysk. 
Motiejus Valančius, vysk. Antanas Bara
nauskas, žemaitė, Maironis, Lazdynų Pe
lėda, Šatrijos Ragana, Bitė. Taip pat ten 
buvo išaiškinta, kas yra lietuviui Vasario 
16 ir Rugsėjo 8 dienos. Ten buvo išspaus
dinta ir viena gražiausių mūsų liaudies 
pasakų „Eglė žalčių karalienė“ ir kt. Ka
dangi mūsų jaunimas labai mažai arba 
visai nemoka lietuvių kalbos, tai M. Baro
nienei į pagalbą atėjo vyr. sk. V. Gas- 
perienė, kuri labai gražiai išvertė visa tai 
į anglų kalbą.

Šis sąsiuvinis buvo išdalytas skalau
jančiam jaunimui. Ta proga išsiuntinėjo
me laiškus, prašydami tėvelius, kad su sa
vo vaikučiais pasikalbėtų ir pasiskaitytų 
apie Lietuvą. Tikimės, kad brangūs tėve
liai taip ir padarė.

Visiems aišku, kad tas sąsiuvinis buvo 
paruoštas ne tik šiaip pasiskaityti, bet 
kad lietuvis skautas susipažintų su savo 
tautos istorija ir žinotų ir atsimintų, kas 
ten buvo parašyta. Vyresnieji skautai ir 
skautės net pasižadėjo M. Barėnienei gra
žiai ištarti visas lietuviškas pavardes ir 
net išmokti ir suprasti, aišku, atmintinai 
ir lietuviškai, K. Donelaičio, A. Baranaus
ko poemų, Maironio eilėraščių po posmelį 
ar keletą eilučių. Todėl primename skau- 
taujančiam jaunimui, kad mūsų lituanis
tikos mokytojai šiemet juos paklausinės 
ir norės sužinoti, ar jie ką išmoko ir atsi
mena, ar tik šiaip sau pavartė ir numetė 
į šalį. Viso šito mes nerašytume, jei ne
būtume lietuviai. Taigi esame ne tik 
skautai, bet ypatingi skautai — lietuviai 
skautai. Vien dėl to lietuvių visuomenė 
metų metais gausiai remia, kad per mus 
lietuviškas jaunimas galėtų nors kartą 
per metus susirinkti ir lietuviškai paben
drauti.

Čia šiuo trumpu rašinėliu mes norime 
priminti visa tai. Šiais metais ir vėl M. 
Barėnienė su V. Gasperiene paruošė Lith
uania-2 sąsiuvinį, kuriame parašyta 
apie lietuvių kilmę, apie prūsus ir jų tra

čių namų uždavinys yra suburti pabaltie- 
čius ir jų draugus, teikti medžiaginę ir tei
sinę paramą naujai atvykusioms į Pran
cūziją pabaltiečiams, skleisti informaciją 
apie pabaltiečių istoriją, kultūrą ir kraš
tų dabartinę padėtį, sudaryti nešališką fo
rumą pabaltiečių veiklos koordinavimui. 
Pabaltiečių namai įsteigs informacijos cen 
trą, kuriame telks medžiagą, surinktą iš 
estų, latvių ir lietuvių informacijos cen
trų visame pasaulyje, ir teiks ją Prancū
zijos vyriausybei ir spaudai.

Iš Anglijos buvo atvykę V. Puodžiūnas 
ir latvis Imants Liegis. V. Puodžiūnas sa
vo sveikinime pažymėjo, kad Anglijos pa
baltiečių jaunimas, neseniai pradėjęs ben
drai veikti organizacijos rėmuose, nega
lėjo negirdom praleisti pirmos bendros 
pabaltiečių nuosavybės Europoje įsigiji
mo.

Labai malonų įspūdį padarė iš Olandi
jos atvykęs „Dainos“ ansamblio vadovas 
Paul de Boer, kuris paskambino pianinu 
kelis Čiurlionio kūrinius.

Tarptautinės amnestijos organizacijos 
Paryžiaus skyriaus atstovė pranešė apie 
lietuvį kalinį Balį Gajauską, paskalyda
ma ištraukų iš jo laiškų.

Apie Prancūzijos lietuvių ir lenkų san
tykius kalbėjo lenkų komiteto atstovas 
Wiczek, o pianistas Szcerba atliko savo 
kūrinį „1863-ji“.

Oficialioji Pabaltiečių namų atidarymo 
dalis tuo ir baigėsi. Po jos sekė pasilinks- 

gišką likimą, apie lietuvių kalbos tėvą Jo
nų Jablonskį ir apie kitus lietuvių kalbi
ninkus. Taip pat kitataučių mokslininkų- 
Imgvistų pasisakymai apie lietuvių kalbą. 
Dar bus apie K.M. Čiurlionį, tautinių 
šokių ir liaudies dainų kilmę ir kt. Visas 
leidinėlis ir vėl pailiustruotas gausiomis 
fotografijomis. Todėl dar kartą prašome 
tėvelius, kad primintų savo vaikučiams, 
jog jie vėl paimtų į rankas Lithuania są
siuvinį Nr. 1, paskaitytų ir įsimintų.

Dail. M. Barėnienei ir vyr. sk. V. Gas- 
perienei, N.K.K. ir DBLS-gai, nuoširdus ir 
skautiškas AČIŪ!

Seserijos-Brolijos vadeivos

AUKOS STOVYKLAI

DBLS Corby-Kettering skyr. nėra dide
lis ir visi nariai pensininkai, tačiau ener
gingam pirm. V. Uoginto vadovaujant ir 
A. Kukanauskui nuoširdžiai pritariant, 
visas lietuviškas institucijas ir skautiškas 
stovyklas nuoširdžiai ir kasmet remia.

Per DBLS CV pirm. J. Alkį prisiuntė 
15 sv.

Aukotojai: A. Kukanauskas — 5 sv., Pr. 
Požerskis, V.A. Karnauskai po 2 sv., po 
1 sv.: J. Pipynė, P. Lewis, B. Mardosas, 
Čerbauskienė, V. Uogintas, V. Petrauskas.

Skautiškos idėjos rėmėjams ir aukų 
rinkėjams nuoširdus, skautiškas AČIŪ.

Rajono vadija

PAMALDOS
Nottinghame — birželio 29 d., šv. Petro 

ir Pauliaus šventėje, 13.30 vai., Židinyje 
su skautų vadais.

Nottinghame — birželio 30 d., 11.15 v., 
Židinyje.

Derbyje — birželio 30 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Manchesteryje — birželio 30 d., 12.30 v.
Nottinghame —birželio 30 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — birželio 30 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Nottinghame — liepos 7 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ketteringe — liepos 7 d., 14 vai., šv. 

Eduarde, London Rd.
Northamptone — liepos 7 d., 18 vai., šv. 

Lauryne, Craven St.
Gloucesteryje — liepos 13 d., 12 vai., 

Šv., Petre, London Rd.
Nottinghame — liepos 14 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Stroude — liepos 13 d., 17 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — liepos 21 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — liepos 21 d., 14 vai., Bridge 

Gate.

LIETUVIAI LAIMĖJO SOVIETAMS

Dešimt dienų trukusios Europos krep
šinio varžybos Stuttgarte pasibaigė aiškiu 
sovietų kreipšininkų laimėjimu prieš Če
koslovakijos rinktinę. Laimėjo 120 prieš 
86 punktus. Sovietų rinktinė įvairiose V. 
Vokietijos vietose sužaidė 14 žaidynių.

Sovietų Rinktinėje žaidė 4 lietuviai — 
Arvydas Sabonis, V. Chomičius, S. Jovai
ša ir R. Kurtinaitis ir 2 latviai. Arvydas 
Sabonis, 20 metų amžiaus jaunuolis, yra 
220 cm aukščio. 

minimas, dainos, užkandžiai.
Kitą dieną, sekmadienio rytą, dulkant 

lietučiui, Hamburgo lietuvių tautinių šo
kių grupė „Gintaras“ pašoko prie vietos 
bažnyčios.

Atidaryme dalyvavo daugiau kaip 150 
žmonių, atvykusių iš Švedijos, Vokietijos, 
Olandijos, Anglijos ir JAV-jų. 35 iš jų 
nakvojo vietoje, žinoma, buvo kiek ankš
toka.

Į atidarymą savo atstovus atsiuntė: 
Prancūzijos estų sąjunga, Prancūzijos lat
vių bendruomenė, Sorbonos Baltų studi
jų centras, Radijas „Solidarnošč“, Pran- 
cūzų-lenkų sąjunga, Britų baltų sąjunga, 
Latvijos jaunimo sąjunga Europoje, Didž. 
Britanijos jaunimo sąjunga, Batun, Latvi
jos demokratinė darbininkų partija, Tarp
tautinė amnestija, Laisvos Europos radijo 
lietuvių skyrius.

Artimoje ateityje numatyti darbai:
1. užbaigti remonto darbus;
2. surengti estų ir latvių poezijos va

karą ir lietuvių skulptūros darbų parodą;
3. išleisti Pabaltiečių namų centro in

formacinį žiniaraštį;
4. surengti Pabaltijo tautų okupacijos 

parodą.
Pasaulinė laisvųjų latvių federacija, Pa

saulio Lietuvių Bendruomenė ir įvairios 
estų sąjungos pareiškė pritarimą Pabal
tiečių namų įkūrimui Prancūzijoje. Taip 
pat Britų baltų sąjunga nutarė palaikyti 
glaudų ryšį.

Lietuviai
pasaulyje

SOL. L. ŠUKYTĖ DĖSTO DAINAVIMĄ
Bavarijos operos solistė Lilija šukytė 

Graco, Austrijoje, universitete dėsto dai
navimą. Dainavimą ji dėsto 12 valandų 
savaitėje, nes turi derinti šį darbą su dai
navimu operoje. Visiškai atsiduoti peda
gogikai neleidžia aktyvus darbas operoje, 
kuriam ji dar žada skirti kokius penke
rius metus.

POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE
Jas suorganizavo ir pravedė poetas K. 

Bradūnas, o globojo Jaunimo Centro mo
terų klubas. Prof. V. Kelertienės ir prof. 
B. Vaškelio paskaitos buvo turiningos, sa
vo poeziją skaitė L. Sutema. Antanaičių 
šeima, E. Butėnas ir J. Jakštytė rečitavo 
Ant. Baranausko ir kitų kūrinius. Dėl li
gos neatvykusio H. Nagio balsą gausiai 
susirinkusi publika išklausė iš įrašo juos
telėje.

SUSITUOKĖ LIETUVOS KANKINIŲ 
KOPLYČIOJE

Lietuvos kankinių koplyčioje Šv. Petro 
bazilikoje susituokė iš New Yorko, JAV, 
atvykusi jaunų lietuvių pora: Juozas Al
gimantas Kazlas ir Rasa Lišauskaitė. 
Santuoką palaimino Lietuvių Šv. Kazimie
ro Kolegijos Romoje rektorius kun. Al
gimantas Bartkus. Jaunuosius iš New 
Yorko į Romą atlydėjo grupė draugų. 
Santuokos liudininkais buvo Daiva Ba
jorūnaitė ir dr. Romas Misiūnas.

DAIL. R. ŽIŪRAITIENĖS PARODA
Dail. R. Žiūraitienė Kanadoje surengė 

savo darbų parodą gegužės 25-26 d. Eks
ponavo 33 paveikslus. Savo paveiksluose 
daugiausia vaizduoja Kanados šiaurės 
gamtą.

NAUJA LKB KRONIKA
Vakarus pasiekė LKB Kronikos Nr. 66, 

išleistas Lietuvoje 1985 m. balandžio 7 d. 
Ištraukas pradėsime spausdinti ateinan
čią savaitę.

LENKIJA
MIRĖ DR. BR. MICKEVIČIUS

Birželio 8 d. Punske palaidotas vienas 
žymiųjų Lenkijos lietuvių veikėjų dr. 
Bronius Mickevičius, Varšuvos universi
teto docentas.

A.a. dr. Bronius Mickevičius buvo vie
nas Lietuvių draugijos stegėjų ir pirmasis 
„Aušros“ redaktorius. Jis taip pat reda
gavo „Varsnas“ ir studentų išleistą lai
kraštį „Susitikimai“. Materialiai ir mora
liai rėmė liet, jaunimą, padėjo siekti aukš
tesnio mokslo, suteikdavo pastogę ir glo
bą lietuviams, atvykusiems į Varšuvą. To
dėl buvo visų gerbiamas ir mylimas.

Velionį palydėt; į kapus Punske susi
rinko šimtai lietuvių. Tarp daugelio vaini
kų buvo vienas iš Varšuvos liet, studentų 
ir taip pat iš Ščecino lietuvių.

SĄSKRYDIS SOLDINE
Tradicinis liet, sąskrydis prie Dariaus- 

Girėno paminklo įvyks liepos 14 d. Lau
kiama daug lietuvių ir vietos draugų len
kų.
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