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GYVENIMAS PAVERGTOJ LIETUVOJ
LIUDININKĖS VIOLETOS ŠTROMIENĖS PARODYMAS BALTIJOS TRIBUNOLE, 

1985.V1L25-26 d.
KOPENHAGOJE,

Dabar Anglijoje gyvenanti estrados 
dainininkė Violeta Rakauskaitė-Štro- 
mienė yra viena iš naujųjų Lietuves 
išeivių, ir todėl buvo pakviesta duoti 
parodymą Baltijos Tribunole apie da
bartines gyvenimo sąlygas įtėvynėje, iš 
kurios ji išvyko 1975 m.

Violeta štromienė pasakė Tribuno
lui, kad okupuotoje Lietuvoje ji gyve
no kaip eilinė pilietė 25 metus. Ji ne
buvo jokia disidente ir todėl neturėjo 
pagrindo bijoti, kad bus persekioja
ma. Tačiau net ir toks okupuotos Lie
tuvos gyventojas jaučiasi, lyg būtų ka
lėjime: tau nuolat kas nors pasako, 
kaip turi elgtis ir kaip galvoti. Kažkas 
nusprendžia už tave ir, jeigu neklausy
si, kažkas tavimi „pasirūpins“. Papras
tai žmonėms nėra kitos išeities, kaip 
tik sutikti su esama padėtimi.

Esama žmonių, kurie kartais viešai 
pakelia taurę už „didžiąją rusų tautą“, 
ar už „mylimą sovietų valdžią“, nors 
iš tikrųjų nekenčia nei vienos, nei ki
tos. Taip jie pasako vien dėlto, kad no
ri apsisaugoti nuo nemalonumų. Todėl 
nusižemina ir faktinai spjauna sau į 
veidą. Dažnai tokie žmonės siekia sau 
privilegijos gauti leidimą kelionei j 
užsienį.

Tie „laimingieji“, kuriems pavyksta 
gauti leidimą, turi pergyventi labai 
nemalonias procedūras. Pavyzdžiui, 
sveikatos patikrinimą (įskaitant lyties 
ligų), gauti darbovietės rekomendaci
ją (susidedančią iš profesinės sąjun
gos, kompartijos ir įstaigos viršininko 
pažymėjimų). Po to, leidimas turi bū
ti patvirtintas vietos kompartijos ko
miteto, nepaisant, ar esi partijos na
rys, ar ne. Pagaliau, turi laukti vizos 
bent 3 mėnesius, ir dar neaišku, ar ją 
gausi. Bet jeigu vizą gausi, tai bus pa
našu, lyg gautum leidimą kelioms die
noms išeiti iš kalėjimo. Tik procedūra 
vizai gauti yra žymiai komplikuotesnė, 
nei „atostogoms“ iš kalėjimo.

Violeta štromienė pasakė Tribuno
lui, kad ji buvo išvykusi gastrolėms į 
užsienį tris kartus, bet vien tik į „so
cialistines šalis“. Kiekviena proga jai 
buvo pasakyta, kad būdama užsieny
je ji privalo šlovinti Sov. Sąjungą ir 
neįsivelti į diskusijas su svetimais žmo
nėmis. Tie pamokymai tęsdavosi apie 
pusantros valandos ir kiekvienas daly
kas buvo kartojamas po kelis kartus. 
Nesvarbu, ar kas klauso tų pamokslų, 
svarbu dalyvavimas.

Panašius pamokslus gyventojai turi 
išklausyti per revoliucijos šventes, ar 
Gegužės Pirmosios iškilmes, ar parti
jos sušauktame susirinkime. Tokia 
proga kiekvienas stengiasi atsisėsti už
pakalinėje eilėje, kad nebūtum paste
bėtas, jog neklausai. Rusų poetas Vla
dimiras Majakovskis viename savo ei
lėraščių pasakė:

Mes sakome — Leninas, 
o galvojame — partija. 
Mes sakome — partija, 
o galvojame — Leninas.
Taigi, partiečiai visuomet vieną sa

ko, o kitą daro. Tokia yra gyvenimo 
Sov. Sąjungoje klasiška formulė. O 
kai žmogus girdi melą nuo vaikystės 
dienų, jis tampa ciniku.

Kai į užsienį vykstama grupėje, jo
je visuomet yra vienas „nežinomas“ 
žmogus, kurio pareiga pranešti apie 
tavo elgesį kam reikia.

DIDINA RAKETŲ SKAIČIŲ

Ženevos derybų atnaujinimo išvaka
rėse, NATO gynybos santarvės vadovybė 
Briuselyje paskelbė pranešimą, kuriame 
pažymima, kad pastaruoju laiku Sovietų 
Sąjunga žymiai padidino savo turimų 
„SS-20“ tipo branduolinių raketų arsena
lą. Pagal turimas informacijas prieš Va
karų Europą nukreiptų sovietinių raketų 
skaičius paaugo nuo 423-jų ligi 441-nos. 
NATO Santarvės žiniomis, sovietai ir 
šiuo metu kuria naujas bazes dar kitų 
naujų raketų dislokavimui. Vien pasku
tinių vienerių metų laikotarpyje sovie
tai padidino savo branduolinio ginklo ar
senalą 63-imis naujomis raketomis.

Menininkų gastroles užsienin tvar
ko organizacija, kuri vadinasi „Gos- 
koncert“. Kai ji pati kartą vyko kon
certui į Lenkiją, ji turėjo skristi per 
Maskvą, ners Lenkija yra Lietuvos 
kaimyninė valstybė. Maskvoje ji gavo 
i'i minėtos organizacijos „instrukci
jas“. Pirmiausiai ji buvo paklausta, 
koks jos repertuaras? Kai ji pasakė, 
kad dainuosianti lietuvių ir prancūzų 
dainas, tuoj buvo paklausta: „O kaip 
su rusų?“... Ji pasakiusi, kad Lietuva 
juk esanti Sov. Sąjungos dalis, todėl 
mananti, jog lietuvių dainos tiek pat 
geros, kiek ir rusų. Bet jai buvo pasaky 
ta, kad ji turinti padainuoti bent vie
ną ir rusišką dainą.

Be to, jai buvo liepta pusę gauto ho

SLAPTI DOKUMENTAI
APIE BAŽNYČIOS TEISIŲ VARŽYMĄ IR RELIGINĖS LAISVĖS SLOPINIMĄ 

LIETUVOJE

Lietuvių Informacijos Centras New 
Yorke lietuvių ir amerikiečių spaudai iš
siuntinėjo iš Lietuvos gautus slaptus so
vietinių valdžios įstaigų dokumentus, ku
rie įrodo, kaip yra varžomos Bažnyčios 
teisės ir piliečių religinė laisvė Lietuvo
je. Dokumentų rinkinys susideda iš ketu
rių dalių, viso 18 puslapių. Pirmasis do
kumentas su užrašu „neskelbtina spaudo
je“ pateikia „Kultų 'įstatymų laikymosi 
kontrolės komisijos nuostatus“. LTSR Mi
nistrų Tarybos patvirtintuose nuostatuose 
kontrolės komisija yra įpareigojama nuo
lat stebėti religinių susivienijimų ir dva
sininkijos veiklą, nurodant daugybę daly
kų, kurie tikintiesiem yra neleidžiami. 
Pavyzdžiui, yra neleidžiama labdarybės 
veikla, neleidžiama steigti savišalpos ka
sas, teikti susivienijimų nariams medžia
ginę paramą, šaukti susirinkimus, orga
nizuoti būrelius, grupes, kursus religijos 
mokymui, leisti ir platinti religinę lite
ratūrą, neleidžiama rengti ekskursijas, po
ilsio vakarus, steigti sporto aikšteles, bi
bliotekas, skaityklas bei muziejus, nelei
džiama kurti sąjungas, organizuoti spor
to žaidynes, meninę saviveiklą, draudžia
ma steigti vadinamas „šventas vietas“ ir 
organizuoti tikinčiųjų keliones į šias vie
tas. Dokumente yra išvardyta daugybė 
kitų draudimų, kurie lietuviams iš patir
ties yra gerai žinomi. Užsieniečiams, lais
vų kraštų žmonėms, jie kelia pasibaisėji
mą, liudydami, kaip totalitarinis sovietų 
režimas seka ir kontroliuoja kiekvieną 
žmogaus žingsnį...

Slaptose instrukcijose smerkiamas net 
kalėdinių eglučių vaikams statymas šven
toriuose, parašų rinkimas ir devocionali- 
jų pardavinėjimas prie bažnyčios durų. 
Instrukcijos nori suvaržyti kunigų ben
dradarbiavimą, kada didesnių švenčių 
metu, pagal nuo seniausių laikų visame 
pasaulyje veikiančią tradiciją, klebonai 
kviečiasi pagalbininkus iš kitų parapijų. 
Tik caro priespaudos laikais toks kunigų 
bendradarbiavimas buvo draudžiamas. 
Su tokiu draudimu ištvermingai kovojo

GUDŲ KONFERENCIJA LONDONE
Rugsėjo 28-29 dienomis Gudų Namuose, 

Londone, vyko kultūros konferencija, ku
rios tema — Pranciškus Skaryna ir Gudi
jos atgimimas.

Konferencijos išvakarėse, rugsėjo 27 d. 
Londono universiteto rūmuose buvo su
ruoštas Slavų ir Rytų Europos Studijų de
partamento priėmimas, kuriame dalyvavo 
didokas būrys gudų kultūros veikėjų, gy
venančių D. Britanijoje ir atvykusių iš už
sienio, ir taip pat draugiškų tautų atstovų.

Konferencijoje paskaitas skaitė įvairių 
universitetų profesoriai: prof. J. Dingley 
(London), dr. A. Barščeuski (Warszawa), 
A. Laityšonak (Krakow), dr. A.A.J. Hug
hes (Reading), prof. H. Rothe (Bonn), 
prof. P. Wexler (Tel Aviv), prof. A.B. Me 
Millin (Liverpool). Vienos paskaitos tema 
buvo: Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
studentai Krokuvos universiteto 1470-1536 
m. rektoriaus teisme“. Kitos paskaitos lie
tė žinomo Vilniaus spaustuvininko Pr. 
Skarynos veiklą ir jo nuopelnus gudų 
kultūrai.
vyskupas Valančius, patys kunigai ir ti
kintieji pasauliečiai. 

noraro tuoj pat atiduoti Sovietų amba
sadai Varšuvoje. Tie artistai, kurie 
vyksta į kapitalistinius kraštus, priva
lo atiduoti 80 proc. savo honoraro 
valstybės iždui.

Visa Sov. Sąjungos gyventojų 'kores
pondencija su užsieniu yra cenzūruo
jama. Kartais laiškai iš viso dingsta. 
Pašto siuntiniai yra tikrinami, siun
čiami daiktai dažnai sugadinami. To
kiomis aplinkybėmis, geriausi draugai, 
net tėvai, bijo susirašinėti, ar palaiky
ti ryšį su asmenimis, gyvenančiais už
sienyje. Tai patyrė ji asmeniškai.

Troškinanti atmosfera okupuotoje 
Lietuvoje privertė ir ją ieškoti progos 
išvykti iš tėvynės. Dabar ji gyvena 
Anglijoje. </./>.

Religijų Reikalų Tarybos įgaliotinio 
slaptuose dokumentuose, kuriuos Lietu
vių Informacijos Centras paskelbė Jung
tinėse Amerikos Valstijose, pateikiama 
Lietuvos bažnyčiose 1983 metais pasaky
tų pamokslų trumpa apžvalga. Cituojama 
apie 40 pamokslų. Išreiškiamas susirūpi
nimas, kad kunigai savo pamoksluose 
Bažnyčią laiko vienintele dorovingumo ir 
aukštos moralės skleidėja. Ne vienam, 
susipažinusiam su šio dokumento medžia
ga, kils klausimas: kur tad yra toji ko
munistinės propagandos išgarsintoji min
ties ir žodžio laisvė, jei net kunigas per 
pamokslą negali laisvai išreikšti savo įsi
tikinimų?

Kitame dokumente yra aiškinamos Re
liginių susivienijimų vykdomųjų organų ir 
revizijos komisijų teisės bei pareigos. 
Šios slaptos instrukcijos yra dar- vienas 
ryškus įrodymas, kad religinių susivieni
jimų nuostatai grubiai pažeidžia ne tik 
religinę bei sąžinės laisvę, bet ir sovieti
nę konstituciją, Visuotinę žmogaus Tei
sių Deklaraciją ir kitus tarptautinius su
sitarimus.

Kiti slaptu dokumentu Religijų Reika
lų Tarybos įgaliotinis informuoja apie re
ligijos ir Bažnyčios padėtį Lietuvoje 84 
metų sausio 1 d. Apžvelgiama Katalikų 
Bažnyčia, Liuteronų ir Reformatų Bažny
čia, Sentikių, Rusų stačiatikių Bažnyčios, 
musulmonų, Judėjų, Evangelikų-baptistų 
bendruomenės ir kiti religiniai susivieni
jimai. Iš apžvalgos savaime išplaukia iš
vada, kad religija yra svarbus veiksnys, 
kad religijos atžvilgiu Lietuvos gyvento
jai toli gražu nėra abejingi. Bet čia pat 
Religijų Reikalų Tarybos įgaliotinis tvir
tina, kad pastaruoju metu buvo sustiprin
tos profilaktinės, administracinės ir bau
džiamosios priemonės prieš kunigus ir 
pasauliečius tikinčiuosius, šiuo prisipaži
nimu slaptoje „Informacijoje“ įgaliotinis 
prieštarauja savo visiems pareiškimams, 
kuriuose užtikrina, kad administracinės, 
aiškiau sakant, prievartinės priemonės 
nėra naudojamos kovoje su religiniais 
'įsitikinimais.

Lietuvių Informacijos Centro užsienio 
spaudai perduotuose slaptuose dokumen
tuose yra ir kitų informacijų, kurios liu
dija apie tikinčiųjų persekiojimus Lietu- i 
voje.

KARD. GLEMPAS JAV-SE
Villanova amerikiečių katalikų univer

sitetas Filadelfijoje suteikė garbės dakta
ro laipsnį Jungtinėse Amerikos Valstijose 
besilankančiam Lenkijos primui kardino
lui Glemp už jo pastangas ginant religi
nę ir politinę laisvę. Priimdamas garbės 
doktoratą, kardinolas Glemp kalbėjo apie 
katalikų Bažnyčios rūpestį apsaugoti pa
grindines žmogaus teises ii- pilietines lais
ves. Kardinolas šia proga aiškino katalikų 
Bažnyčios mokslo ir komunistinės ideolo
gijos skirtingas pažiūras į žmogų ir jo pa
grindines teises bei laisves. Komunizmas 
žmogų pajungia visuomenei, pažymėjo 
kardinolas, kai tuo tarpu pagal krikščio
niškąjį mokslą laisvas ir atsakingas žmo
gus yra pastatomas visuomeninio gyveni
mo centre. Krikščionybė griežtai priešina-

PAPEIKIMAS LIETUVOS 
KOMUNISTAMS

TSRS Aukščiausios tarybos prezidiu
mas pareiškė Lietuvos sov. respublikos 
vadovybei griežtą papeikimą.

Šveicarijos NEUE ZUERCHER ZEI- 
TUNG (X.2) pranešė iš Maskvos, kad 
PRAVDA paskelbė rezoliuciją, kurioje 
Lietuvos komunistinė vyriausybė kaltina
ma neįvykdžiusi ekonominio plano įsi
pareigojimų ir prievolių palaikant viešąją 
tvarką. Lietuvos įstaigos mažinusios eko
nominio plano rodiklius, kas leido sužlug
dyti gamybos planą, ir taip pat nesiėmė pa 
kankamų priemonių girtuokliavimui ir 
jaunimo nusikaltimams sustabdyti. Be to, 
apsileido butų statyboje.

UKRAINOS VYSKUPŲ SINODAS
Vatikane prasidėjo Ukrainos katalikų 

Bažnyčios vyskupų sinodas, kuriame daly
vavo apie 20 Vakarų kraštuose ukrainie
čiams katalikams vadovaujančių vyskupų. 
Sinodą su Šventojo Tėvo pratarimu su
kvietė ir jam vadovavo Romoje gyvenan
tis vyriausias ukrainiečių arkivyskupas, 
kardinolo Slipij įpėdinis kard. Luba- 
čivsky. Sinodo programoje trys pagrindi
niai punktai: 1) Pasirengimas krikščiony
bės įvedimo Ukrainoje pirmojo tūkstant
mečio minėjimams, kurie įvyks 1988 m.; 
2) Ukrainos kankinių martirologijos do
kumentacija ir jų palaimintaisiais paskel
bimo — 'beatifikacijos — bylos; 3) Ukrai
nos katalikų Bažnyčios teisyno pertvanky- 
mas.

šalia šių pagrindinių punktų Sinodas 
svarstė dvasinio atsinaujinimo problemas, 
pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje, dvasinių 
pašaukimų, ekumenizmo ir liturginius 
klausimus.

JARUZELSKIS IR LIETUVA
Žinomas anglų laikraščių leidėjas Ro

bert Maxwell neseniai išleido Lenkijos 
diktatoriaus gen. W. Jaruzelskio pasakytų 
kalbų rinkinį. Šios knygos įvade pasakyta, 
kad W. Jaruzelskis yra „lenkų patriotas, 
pasišventęs savo krašto tarnybai kaip ka
rys, politikas ir idealistas“.

Lenkų „Solidarumo“ šalininkai, paneig
dami tokį leidėjo tvirtinimą, sako, kad Ja- 
ruzelskiui apibūdinti labiau tiktų žodis 
„kvislingas“.

R. Maxwell'io išleistoje knygoje pasa
kyta: „Kilus II-jam pasauliniam karui, jis 
(Jaruzelskis) su savo šeima .persikėlė į 
Lietuvą ir, po to, 1940 m. į Sov. Sąjungos 
šiaurės-rytų rajoną, kur jis dirbo darbi
ninku.“ Knygos kritikai sako, jog šiuo po
sakiu leidėjas nori nuslėpti Lenkijos' tra
gediją, nes tikra istorija, trumpai suglau
dus, buvo tokia:

1939 m. rugsėjo mėn. nacių ir sovietų 
armijoms puolant Lenkiją, daug lenki 
bėgo nuo okupantų kariuomenės. Januzels- 
kių šeima (tėvai, sesuo ir Wojciech) pabė
go į Lietuvą. Po kelių mėnesių, t.y. 1940 
metais Sov. Sąjunga, pasinaudodama slap
tu susitarimu su Hitleriu, okupavo tris 
Baltijos valstybes. Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje prasidėjo masiniai suėmimai ir 
trėmimai į Sibirą. NKVD viršininkas gen. 
Serovas buvo įsakęs ištremti' iš Lietuvos 
tam tikros kategorijos lietuvius, 
Lietuvoje esančius lenkų pabėgėlius. To
kiu būdu Jaruzelskių šeima ginkluotų en
kavedistų buvo pakrauta su kitais į gyvu
linį vagoną ir išvežta į Altajaus kraštą. 
Jaruzelskio tėvas, žemės ūkio specialis
tas, buvo atskirtas nuo šeimos ir išsiųs
tas lį darbo stovyklą. Jis> netrukus mirė. 
Jaunas Wojciechas turėjo dirbti prie miš
ko kirtimo darbų ir išlaikyti savo motiną 
ir seserį.

Vėliau Wojciechas buvo paimtas kariuo
menėn ir padėjo bolševikams „išlaisvinti 
tėvynę“.

Lenkų „Solidarumas“ Londone buvo su- 
ruošęs demonstraciją prie Lenkijos amba
sados ir protestavo prieš tiesos iškraipy
mą.

si tam, kad žmogus būtų naudojamas kaip 
įrankis ideologiniams ar kitiems tikslams.

Kardinolas Glemp jau aplankė kai ku
riuos Jungtinių Amerikos Valstybių mies
tus, kuriuose yra įsikūrę lenkų emigran
tai, rugsėjo 20 d. atvyko į Vašingtoną.

Kalbėdamas spaudos konferencijoje De
troite, jis ragino Vakarų valstybes at
šaukti ekonomines sankcijas, kurios buvo 
paskelbtos prieš Lenkiją 1981 metais, 
krašte įvedus karin'į stovį. Kardinolas 
pažymėjo, kad sankcijos sukelia didelių 
sunkumų Lenkijos ekonomikai, atkreipė 
dėmesį, kad milžiniškoms skoloms apmo
kėti valstybė yra priversta imti lėšas iš 
neturtingų krašto piliečių.

UETUVŪJE
Atšauktas vasaros laikas

Lietuvoje vasaros laikas atšauktas rug
sėjo 29-ją, naktį, 3 valandą. Laikrodžio 
rodyklė pasukta viena valanda atgal. 
Lietuviškos knygos tarptautinėj parodoj

Rugsėjo 16 d. Maskvoje pasibaigė tarp
tautinė knygų paroda-mugė. Apie 3000 lei
dyklų iš 102 šalių eksponavo pastarųjų 
dvejų metų spaudinius.

Lietuvos leidyklos Mintis, Vaga, Moks
las, Vyturys ir šviesa savo paviljone tu
rėjo 400 leidinių.
Utenos vaisvandeniai

Beveik dvidešimties rūšių etiketės kli
juojamos ant butelių su Utenos alaus 
kombinate pagamintais vaisvandeniais. 
Žymiausi jų: Tonika, Selteris, Sodos van
duo, Pepsi kola, Fanta. Rytų Vokietijos 
specialistai padėjo montuoti vokiškas au
tomatines mašinas.
Neveikia liftai

„Tiesoje“ skundžiamasi, kad Kaune, 
naujame Draugystės gatvėje pastatyta
me name neveikia liftai. Kartais veikia 
kas trečią dieną.

Namas didelis, viršutiniuose aukštuose 
gyvena ir seni žmonės, šeimos su kūdi
kiais.
Filharmonija pradėjo sezoną

Rugsėjo 17 Kaune ir 18 Vilniuje sim
foniniu orkestro koncertu Lietuvos vals
tybinė filharmonija pradėjo naująjį kon
certų sezoną.

Norima, kad pilnavertis koncertinis gy
venimas vyktų ne tik didžiuosiuose mies
tuose, bet ir rajonų centruose. Koncerti
niai sezonai numatyti Plungėje, Alytuje, 
Joniškyje, Kapsuke, Radviliškyje.
Stogą lopė pažadais

Į „Tiesos“ Klaipėdos zonos korespon
dentą Gediminą Pilaitį kreipėsi uosta
miesčio gyventoja Vera Kniežienė, prašy
dama išaiškinti, ar I. Simonaitytės gat
vės 8-ajame name bus ištaisytas brokas. 
Pro lubų sandūras į jos butą penkti me
tai lašnoja vanduo. Statybininkai tik at- 
sirašinėja, o nieko nedaro.
G. Umaro pasaulio rekordas

Medeline, Kolumbijoj, vykusiose tarp
tautinėse dviratininkų varžybose naują 
pasaulio rekordą 4 kilometrų individua
laus persekiojimo lenktynėse pasiekė klai
pėdietis Gintautas Umaras, parodęs 4 
min. 37,82 sek. laiką. Pasaulio rekordas 
pagerintas 1,3 sek.
Vilniečiai Birmoje

Birmoje viešėjo Vilniaus „Kuro apara
tūros“ vyrų tinklinio komanda. Pirmą
sias rungtynes pralaimėję, antrąsias su 
Birmos rinktine sužaidė geriau ir laimėjo 
3:2.
Kauno telefonai

Dabar Kaune yra 70.000 abonentų. •• Nu
matyta rekonstruoti senosios telefonų 
stotys.

RELIGINIŲ CHORŲ KONGRESAS
Daugiau negu dvidešimt tūkstančių gies

mininkų iš dvidešimt keturiu pasaulio 
kraštų rugsėjo 26-29 d. suvažiavo į Ro
mą dalyvauti tarptautiniame religinių 
chorų kongrese, kuriuo buvo iškilmingai 
užbaigti Muzikos Metai Europoje. Visi 
giesmininkai drauge giedojo mišių metu, 
kurias Popiežius Jonas Paulius II aukojo 
švento Petro bazilikoje. Atskiri chorai 
kongreso metu atliko koncertus. Dalyvių 
skaičiumi gausiausius religinius chorus su
darė Italijos, Austrijos, Prancūzijos, V. 
Vokietijos, Jugoslavijos, Ispanijos ir Švei
carijos religiniai ansambliai.

PAMINĖTA AUKA
Rugsėjo 23 d. Polidoro vietovėje, už 30- 

ies kilometrų nuo Romos, šventomis Mi- 
šiomis buvo atžymėta Dievo Tarno Salvo 
D'Acųuisto gyvybės aukos 42-jų metų 
sukaktis. 1943-iais metais Polidore buvo 
įvykdytas atentatas prieš nacių okupaci
nės kariuomenės dalin'į, kurio metu žuvo 
trys vokiečių kariai. Keršydami už aten
tatą, naciai įsakė sušaudyti dvidešimt 
du nekaltus civilius gyventojus. Patyręs 
apie nacių ruošiamą represiją, tuo metu 
Polidore tarnavęs jaunas, vos 23-jų metų 
amžiaus, karabinieras Salvo D'Acųuisto 
prisiėmė kaltę už atentatą ir tuo būdu iš
gelbėjo 22 žmonių gyvybę. D'Acųuisto bu
vo nacių sušaudytas 1943 metais rugsėjo 
23 dieną. Prieš dvejus metus Romoje bu
vo užvesta jo beatifikacijos byla.

1



2 EUROPOS LIETUVIS 1985 m. spalio 11 d. Nr. 39 (1776)

MINDAUGAS
MINDAUGO KRIKŠTAS IR KARŪNACIJA

1250 m. gale ar 1251 pradžioje 
Mindaugas priėmė krikštą. Jis nebuvo 
pirmasis (lietuvių kunigas, kuris ieško
jo Livonijos ordino pagalbos ir krikš
tijosi. Kai uolus Mindaugo šalininkas 
ii jo sesers vyras (ar sūnus) Lengvenis 
smarkiai persekiojo tris brolius kuni-
gus, šie gelbėjosi iš savo sunkios būk
lės, pabėgdami Rygon. Ordino globo
je pasikrikštiję, kaip jo vasalai jie ga
vo teoretišką teisę valdyti savo žemes 
ir žmones. Panašiai elgėsi po Mindau
go mirties Nalšėnų Suxe, pasiūlyda
mas savo turtą Rygos arkivyskupui. Ir 
Prūsų ordinas mielai priglausdavo to
kius perbėgėlius, juos pakrikštydamas. 
Jų žemes ordinas priiminėjo vasali
niais feodais, vis rūpestingai aktuose 
pažymėdamas, jog buvę savininkai 
gaus savo žemes valdyti, kai Lietuva 
bus nukariauta.
Apie tokį svarbų dalyką, kaip Min

daugo krikštas, smulkesnių žinių ne
randama, nes Eiliuotinės kronikos, 
Ipatijaus metraščio ir popiežiaus Ino
cento IV bulių užuominos yra per ben 
droš. Ar Mindaugą krikštui ruošė tas 
pats Livonijos ordino kunigas Kristi
jonas, kuris už poros metų tapo pa
skirtas Lietuvos vyskupu, yra neaišku, 
nes krikšto laikotarpyje jis buvo Vo
kietijoje. Mindaugas krikštijosi ne tik 
su sūnumis ir žmona, kuri gavo Mor
tos vardą, bet ir su būriu jam priklau
sančių žemių gyventojų. Tad Inocen
tas IV, apie tai iš Mindaugo pasiunti
nių sužinojęs, galėjo rašyti, jog Lietu
vos valdovas krikštijosi „su didele dau
gybe pagonių“; o kitoje bulėje popie
žius dar aiškiau pažymėjo, kad krikš
tą priėmė „didelė daugybė pagonių, 
kurie buvo jam (Mindaugui) pasida
vę“. Aplinkui turėjo likti Mindaugui 
priešiškų kunigaikščių, kurie neprita
rė jo krikštui. Galbūt dar prieš pat 
krikštą susimokėliai ėmė veikti, nes to 
laikotarpio chronologiją yra sunku nu
statyti.

Mindaugo priešų tarpe buvo Vy
kintas, pas kurį į žemaičius apie 1250- 
1251 m. atbėgo ir Tautvilas. Ipatijaus 
kronikos duomenimis, susijungę su jo
tvingiais, žemaičiais ir jau iš seniau 
gavę Volinijos Danieliaus pagalbos, 
žygiavo prieš Mindaugą. Užsidaręs sa
vo pilyje ir atsilaikęs, jis ėmė priešus 
skaldyti. Jotvingius jam pasisekė pa
pirkti sidabru. Paskui „surinkęs didelę 
jėgą, Mindaugas atvyko prie Vykinto 
pilies, vadinamos Tviremet“, kurią, 
berods, reikia tapatinti su Žemaičių 
Tverais (į rytus nuo Varnių, prie Jū
ros prieupio Aitros), čia jis, be aiškios 
pergailės, karo lauke susitiko su gimi
naičiais ir jų sąjungininkais žemai
čiais, Danieliaus rusais ir polovcais, 
kiurių vienas pašovęs Mindaugą į šlau
nį.

Sūnui Vaišvilkui tarpininkaujant, 
Mindaugas pabaigė kovas ir su Voli
nijos kunigaikščiais. Vienais iš Roma- 
naičių, Danieliaus sūnus Romanas ga
vo iš Mindaugo vieną kunigaikštiją su 
keliomis pilimis Juodojoje Rusijoje, 
kitas Danieliaus sūnus — švarnas ve
dė Mindaugo dukterį, kurios vardas 
tačiau nežinomas. O Vaišvilkas, savo 
noru atsisakęs valdžios Juodojoje Ru
sijoje, užsidėjęs vienuolio abitą, iš
vyko į Atoso kalną Balkanuose. Ne
betekę pagalbos, susitaikė su Mindau
gu ir kiti maištaujantieji kunigaikščiai. 
Edivydo vardas dingo be žinios, o 
Tautvilas, perėjęs dėdės Mindaugo pu
sėn, jam liko ištikimas iki pat jo nu
žudymo. Įveikęs savo priešus ir Livo
nijos ordino magistro skatinamas, 
Mindaugas po savo krikšto 1251 m. 
išsiuntė pas popiežių pasiuntinius. Tai 
delegacijai vadovavęs lietuvis Parnus. 
O Inocentas IV pačiam Mindaugui 
apie ją užsiminė, sakydamas; ,J<adan- 
gi nusižeminęs Mus prašei per oficia
lius ir nepaprastus pasiuntinius...“ Jie 
pataikė atvykti pas popiežių, buvusį 
Milane, į pilną rūpesčių ir sukrėtimų 
metą. Tiesa, žymiausias Hohenštaufe- 
nų imperatorius Fridrichas II ką tik 
(1250 m.) buvo miręs Palerme, jau ke
lintu kartu dar sykį Lijono koneilijuje 
ekskomunikuotas (1245 m.), bet jo 
įpėdinis su savo nerimstančiais šalinin
kais bandė tvirtintis. Šito įtempimo 
metu popiežius nuo tolimų Baltijos 
plotų valdovo atvykusioms pasiunti
niams parodė rimto dėmesio. Jį liudi
ja šeši popiežiaus raštai Mindaugui, 
ar jo reikalu siųsti kitiems, išėję iš ku
rijos 1251 m. vidurvasaryje. Kad Ne
muno žemių valdovo delegacija susi
laukė didelio palankumo, paaiškina, 

be kitko, bendros politinės bei religi
nės priežastys, dėl kurių nuo Lijono 
koncilijo rytų Europa buvo Romos 
kurijoje labiau susidomėta.

Pasėkoje įsibėgėjusios Hohenštau- 
fenų ir popiežių kovos suskilusiai Va
karų Europai kaip tik tuo metu grasė 
didelis totorių invazijos pavojus. Ne
simatė jėgos, kuri galėtų suorganizuo
ti sėkmingą atsispyrimą. Mindaugo 
pasiuntinių pasirodymas pas popiežių 
jam buvo gera proga dar labiau at
kreipti dėmesį į du šalia totorių nute- 
riotų rytų Europos plotų įsistiprinu
sius valdovus. Tai buvo, žinoma, Lie
tuvos Mindaugas, kuris atstovavo iki 
tol buvusiai grynai pagoniškai žemei. 
Antrasis buvo Volinijos-Haličo Danie
lius, kurio valdos išpažino jau krikš
čionišką (graikų) tikėjimą 1246 me
tais prasidėjusios derybos su Da
nielium dėl bažnytinės unijos buvo 
sėkmingai užbaigtos 1253 m., kai bu
vusioje jotvingių žemėje Drogičine po
piežiaus legatas Opizo Danielių vaini
kavo karalium.

Į anų dviejų valdovų santykio su 
Roma panašumą, abiejose valstybėse 
besivystančių naujų įvykių paraleliz
mą, jau yra nuo seniau atkreipta dė
mesio. Abiem valdovam popiežius 
Inocentas IV suteikė karališkas karū
nas, turėdamas vilties, kad jiedu pas
tatys jėgą prieš totorius. Bet viltys Vo- 
linijoje-Haliče nepasiteisino. Opizo 
skelbiamasis kryžiaus karas prieš toto
rius nedavė rezultatų, o pats Danie
lius tuojau atsimetė nuo Romos ir at
sisakė įgyvendinti savo žemėse bažny
tinę uniją.

Bet jau nuo 1251 metų galingas Da
nieliaus kaimynas, kuris jam neleido 
įsigalėti Nemuno aukštupio valdose, 
taip pat buvo patyręs popiežiaus Ino
cento IV ypatingo palankumo. Ar Ro
mos kurija žinojo apie pagonių lietu
vių ankstyvesnius susikirtimus su to
toriais, nėra duomenų. Bet kiekvienu 
atveju iš naujakrikštų buvo laukiama 
Europai sąjungininko kovoje prieš 
mongolus.

Įkardamas atskirą Lietuvos vysku
piją, Inocentas IV jai suteikė (1251. 
VII. 17) Apaštalų Sosto globą ir apsau 
gą, o Mindaugas tapo „ypatingasis 
Romos Bažnyčios sūnus“ (filius spe- 
cialis sanctae Romanae Ecclesiae). 
Šis savo 1253 m. dokumentuose kalbė
jo apie popiežių, kaip apie „mūsų tė
vą“ (pater noster). Toks dvasinis tėvo 
ir sūnaus santykis viduriniais amžiais 
buvo žinomas ne tik vakarų Europoje, 
bet ir schizmatikų tautų istorijoje Bal
kanuose. Teisiniu ir politiniu atžvil
giu tokia adoptacija dažnai reiškė le
ninę priklausomybę, žinomą iš popie
žių santykių su Karolingais. Tokiame 
sūnaus ir tėvo santykyje, kaip rodo Li 
vonijos Henriko kronika, skaitėsi Pa- 
dauguvio kunigaikščiukai Rygos vys
kupo Alberto atžvilgiu. Kaip dauge
lis Europos karalijų nuo popiežiaus 
Inocento III laikų, ir Mindaugo vals
tybė buvo subordinuota Apaštalų Sos
tui. Mindaugo karališkos karūnos 
klausimais nebesutiko kliūčių. Buvo 
statoma tik viena sąlyga, kad ypatin
gasis Bažnyčios sūnus, kaip ir jo įpė
diniai, Lietuvos valstybę skaitytų šv. 
Petro nuosavybe. Tokiomis patrinio- 
nia S. Petri buvo tapę tada eilė Euro
pos kraštų.

Laimingai užmezgusi santykius su 
Apaštalų Sostu, Lietuva oficialiai tu
rėjo įsijungti į krikščioniškų Europos 
tautų bendruomenę. Atrodė, kad pa
gonybės išnykimas beturėjo būti laiko 
klausimas, nors ir nebuvo arti stipraus 
religinio centro, kuris būtų davęs 
apaštalautojų ir parėmęs jau prasidė
jusį kristijanizacijos darbą. Tokio 
veiklaus religinio centro trūkumas, 
jaučiamas nuo prūsų apaštalo Vaitie
kaus mirties (997 m.), nuostabiai ilgai 
išlaikė baltus, ypač lietuvius, pagony
bėje. Viduje susiskaldžiusi ir silpna 
Lenkija nuo XI amž. galo negalėjo 
parodyti misijinės ekspansijos. Trum
pą epizodą sudarė Gniezno arkivys
kupo Pelikos žygis, kurį galbūt reikia 
sieti su Livonijos ordino pradėtu Lie
tuvos krikštijimu. 1253 m. Mozūrijos 
Kozlove buvo įšventintas Lietuvos 
vyskupu domininkonas Vitas. Jis ta
čiau savo diecezijos nepasiekė, ir apie 
jos vienerių metų gyvavimą beveik 
nieko nežinoma. 1255 m. popiežius 
Aleksandras IV formaliai leido atsi
sakyti Vitui nuo savo vyskupijos, pa
likdamas jam tik vyskupo titulą.

Vakarykščių priešų nurodytas ke-

A.A. prof. S. Sužiedėlis
Rugsėjo 22 d. Bostone, JAV, mirė prof. 

Simas Sužiedėlis, istorikas, Lietuviu, En
ciklopedijos redaktorius ir žinomas visuo
menės veikėjas.

Gimęs 1903 m. lapkričio 10 d. Petrapi
lyje, Simas Sužiedėlis mokėsi Vilniaus 
liet, gimnazijoje, bet 1920 m. lenkams 
okupavus Lietuvos sostinę pasitraukė i 
Kauną, kur 1924 m. baigė „Aušros“ gim
naziją ir įstojo 'į Lietuvos universitetą. 
1928 m. baigęs studijas LU teologijos-filo
sofijos fakultete, gilino istorijos ir filoso
fijos studijas Latvijos universitete, Ry
goje. Tuo pat laiku mokytojavo Rygos lie
tuvių gimnazijoje ir dirbo „Lietuvių bal
so“ redakcijoje.

Grįžęs Lietuvon, Simas Sužiedėlis 1935- 
1939 m. mokytojavo Kėdainiii gimnazijo
je ir nuo 1939 m. rudens dėstė VDU teo
logijos-filosofijos fakultete visuotinę is
toriją. Bolševikams okupavus Lietuvą, 
jis buvo atleistas iš profesūros, bet 1942- 
1944 m. vėl grįžo ir buvo išrinktas fakul
teto prodekanu.

Simas Sužiedėlis ’įsijungė į visuomenės 
veiklą nuo 1919 m., pradžioje skautų 
draugovėje, vėliau — šaulių būryje, ateiti
ninkų ir pavasarininkų organizacijose, 
užimdamas vadovaujamas pozicijas.

Pasitraukęs į Vakarus, Simas Sužiedė
lis 1946-1948 m. Vokietijoje dirbo Hanau 
liet, gimnazijos mokytoju, o persikėlęs į 
JAV, nuo 1950 m. buvo „Darbininko“ re
daktorium. 1952-1963 m. buvo Ateitininkų 
Federacijos vadu.

Velionis spaudoje pradėjo reikštis nuo 
1922 m., bendradarbiaudamas Kauno 
dienraštyje Laisvė. Vėliau rašė visai ei
lei kitų laikraščių bei žurnalų. Parašė 
stambesnius straipsnius istorinėmis temo
mis: Vytautas Didysis ir Lietuvos chris
tianizacija (1930 m.), 550 metų Lietuvos 
krikšto sukaktis (Židinys Nr. 4, 1937 m.), 
Ateitininkai lietuvių tautos egzistencinė-

lias į krikščionybę Mindaugui ruošė 
įvairių sunkumų. Pagonių žemės val
dovas pateko į jau susikomplikavusį 
rytų Pabaltijo krikščioniškų autorite
tų tinklą. Norint iš jo išsipainioti, rei
kėjo apdairiai veikti ir nugalėti eilę 
kliūčių. Tiesa, popiežius palankiai su
tiko Mindaugo žygį ir suteikė jam ka
raliaus vainiką. Bet siekdami savų tiks 
lų, Livonijos ordinas ir Rygos arki
vyskupas kliudė jam tapti nepriklau
somu.

Popiežius sąmoningai aplenkė Ry
gos arkivyskupą Albertą. Kulmo vys
kupas Henrikas Heidenreichas gavo iš 
Romos bulę įšventinti „Lietuvos vysku 
pą“. Pasidavęs Livonijos vyskupų įta
kai ir gindamas interesus ypač Rygos 
arkivyskupo ir Kuršo vyskupo (šis 
1253 m. per vakarinių žemaičių —Ce- 
klio — dalybas buvo pasidaręs arti
mas Mindaugo valdų kaimynas), Hei
denreichas vis atidėliojo naujo vysku
po konsekraciją. Mindaugas vėl krei
pėsi į Inocentą IV, kuris, „karaliaus 
karštų troškimų sužadintas“, 1254.VI. 
24 d. pavedė arkivyskupui Albertui 
išrinkti ir konsekruoti tokį tinkamą 
vyskupui kandidatą, kuris būtų pagei
daujamas paties Mindaugo. Tačiau 
Albertas taip pat delsė. Tada Mindau
gas vėl rašė popiežiui, savo kandidatu 
paminėdamas Livonijos ordino kuni
gą Kristijoną, kuris greičiausiai bus 
apsilankęs Lietuvoje dar tuo metu, kali 
Mindaugo prašomas, Livonijos ma
gistras atvyko Lietuvon į Mindaugo 
pilį taikos ir krikšto reikalais.

Turbūt dar nespėjęs gauti naujo 
Inocento IV rašto (1254.VIII.25), lie
piančio patenkinti Mindaugo prašy
mą, Rygos arkivyskupas pagaliau 
Kristijoną įšventino Lietuvos vyskupu. 
Peržengdamas tačiau aiškius Romos 
įgaliojimus, Albertas iš naujojo Lie
tuvos vyskupo priesaiką paėmė Ry
gos arkivyskupo vardu, naująją Lietu
vos dieceziją subordinuodamas Livo
nijos ir Prūsų arkivyskupijai. Pagun
da savo arkivyskupijos jurisdikcijai 
užsitikrinti naujus plotus buvo per sti
pri, ir Albertas jai neatsilaikė. Nuo 
koalicijos metų prieš Mindaugą (Taut
vilo krikštas), kaip rodė eilė faktų, 
Rygos arkivyskupas bandė iš savo ran
kų neišleisti Lietuvos krikštijimo ini
ciatyvos. Įdomiu sutapimu, 1251 m. 
buvo panaikinta Žiemgalos vyskupi
ja. Jai anksčiau buvo priskirti Nemu
no ir Neries plotai, t.y. dar nenuka
riautos Lietuvos valstybės žemės. Bu
vusioji Žiemgalos diecezijos teritorija 
buvo prijungta Rygos hierarchui, nau
jai gavusiam arkivyskupo titulą. Iš čia 
suprantamas šio nenoras vykdyti iš 
Romos einančius nurodymus atskiros 
Lietuvos vyskupijos reikalu.
Specialiu raštu panaikindamas Ry

gos arkivyskupo jurisdikciją Lietuvai, 

je kovoje (1954 m.), Rusijos bolševizmas 
kaip kontrrevoliucija (1958 m.) ir daug 
kitų moksliškų straipsnių. Kai kurie jo 
darbai yra atspausdinti atskirais leidi
niais: Susipratęs katalikas (1929 m.), Vy
tautas Didysis ir jo žygiai (1935 m.) ir 
kt. Su kitais jis redagavo Lietuvių Enci
klopediją ir buvo dabar spausdinamo L. 
E. II papildymų tomo vyr. redaktorius.

NIDOS KNYKŲ KLUBO VEIKLOS 
APŽVALGA

Sudaryta 1985.IX.20
1985 m.
BALTOS VĖLIAVOS — 
Romanas— Jurgis Gliaudą —Nr. 106. 
LIETUVIŲ SUKILIMAS 
VILNIUJE 1945 M. — 
Atsiminimai — Vytautas Rimkus — 
Nr. 107.
NAIKINAMIEJI — 
Liudijimas — A va Saudargienė — 
Nr. 1U8 (dar neatspausdinta). 
KLAJOJANČIOS LIEPSNOS — 
Pasakojimai — Jurgis Jankus — 
Nr. 109.
LIETUVOS 
SOCIALDEMOKRATIJA — 
Istorinė apžvalga — Juozas Vilčinskas 
(baigiama spausdinti).
VYSKUPAS IR VILKAI — 
Romanas — Jurgis Gliaudą —Nr. 110 
(pradėta spausdinti).
1986 m.
PRIEŠAI —
Rinkinys — Fabijonas Neveravičius 
— Nr. 111.
TARP ILGESIO IR TĖVYNĖS — 
Kelionės įspūdžiai — Alė Rūta — 
Nr. 112.

Inocentas IV Mindaugui pranešė apie 
Lietuvos vyskupijos išskyrimą iš kai
myninės metropolito jurisdikcijos. 
Matyti, popiežius jau nebepasitikėjo 
Mindaugo valstybės kaimyniniais vys
kupais, nes įgaliojo (1254.IX.3) Sak
sonijos (Neuenburgo) vyskupą iš Kris
tijono paimti priesaiką popiežiaus ir 
Romos vyskupo vardu. Aplenkdamas 
Livonijos ordiną, Mindaugas buvo 
ėmęs savarankiškai veikti, ir trečiu at
veju buvo kreipęsis į Romos kuriją. 
Per trejus metus Mindaugui pagaliau 
buvo pasisekę nugalėti kliūtis ir Livo
nijos hierarchų savanaudiškas užma
čias. Kadangi to laikotarpio popiežių 
nusistatymas buvo vyskupus laikyti 
nuo savęs betarpiškai priklausomus, 
Lietuvos vyskupijai buvo gauta eg- 
zempcijos teisė. Todėl nuo 1254 m. 
galima kalbėti apie užuomazgą tik 
Romai tepriklausančios bažnytinės 
Lietuvos provincijos.

Livonijos ordino pagalba išrūpintą
ją karūną užsidėti Mindaugui sekėsi 
šiek tiek lengviau, bet ir tai užtruko 
dvejus metus (1253). Mindaugo vai- 
nikavimasis karaliumi buvo nepapras
tas atsitikimas vienintelį kartą for
maliai teįvykęs pusaštunto šimtmečio 
lietuvių tautos istorijoje, nes vėliau Lie 
tuvos valdovui vis kokios nors kliūtys 
pastodavo kelią į siūlomą ar labai ar
timą karūnos garbę. Nors Lietuvos di
dieji kunigaikščiai garsėjo savo žygiais 
ir XIV amž. paprastai buvo vadinami 
/karaliais, tačiau Mindaugas pasiliko 
pirmais ir paskutinis formaliai vainikuo 
tas Lietuvos karalius.

Mindaugo karūnavimas buvo atlik
tas pagal nusistovėjusią vidurinių am
žių karalių vainikavimo liturgiją, va
dinamą ordines, įvykdytą popiežiaus 
vardu. Pats Mindaugas savo doku
mente rašė: „Patepti šventu aliejumi 
į Lietuvos karalius, gavome karalystės 
diademą“. Jo patepimo apeigas atli
ko Kulmo vyskupas H. Heidenreichas, 
o Livonijos magistras Andrius uždėjo 
karūną, kurią jis buvo pažadėjęs iš 
popiežiaus išrūpinti. Karūnos išrūpini- 
mas reiškė ir teisę ją uždėti. Taigi ma
gistras Andrius, paskirtas popiežiaus 
legatu, paėmė iš Mindaugo ir atitin
kamą priesaiką. Iš Eiliuotinės kroni
kos yra galima išvesti, jog popiežius 
suteikė Livonijos magistrui teisę vai
nikuoti naujakrikštą valdovą, duoda
mas jam „der krone gevvalt“. Tad 
Mindaugui, su kuriuo drauge buvo 
vainikuota ir jo žmona Morta, buvo 
pritaikintas įprastas karalių vainikavi
mo ceremonijalas, kai konsekruotojas 
(patepėjus) ir vainikuotojas yra ne tas 
pats asmuo.

Kur Mindaugas buvo vainikuotas, 
nėra duomenų. Ar tai įvyko jo sosti- 

I nėję? Galbūt, Mindaugas, kaip ir dau- 
I gelis vidurinių amžių valdovų, neturė-
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jo pastovios sostinės. Tad nėra tikslu 
bandyti į Vorutą žiūrėti kaip į sostinę 
dabartine prasme. Gausūs bandymai 
įvairiausiose Lietuvos vietose ieškoti 
vadinamos Mindaugo sostinės gali bū
ti pateisinti, jeigu XIII amžiaus val
dovo „sostinės“ klausimas yra spren
džiamas naujoviškai. Su pagrindu gali
ma teigti, kad tik Aukštaičiuose buvo 
Mindaugo tėviškės žemės. Jo svar
biausios pilys buvo jo valdoje, kuri va
dinosi Lietuva, pradžioje teapimdama 
tik dalį Mindaugo valstybės. Toje že
mėje Kernavė (prie Neries) yra buvusi 
viena iš svarbių Mindaugo pilių, ku
rioje jis galėjo ilgiau turėti vieną savo 
pagrindinių buveinių. Bet Mindaugo 
valdymą reikia taip pat rišti ir su sta
čiatikių plotų centrais, eventualiai ir 
su Naugarduku.
Ieškant Mindaugo karūnavimosi vie

tos, reikia jį palyginti su Volinijos-Ha
ličo Danielium, kuris taip pat buvo 
užmezgęs santykius su Inocentu IV. 
Kaip sakyta, dar 1246 m., norėdamas 
nusikratyti totorių jungą, Danielius 
prašė popiežiaus pagalbos, žadėdamas 
prisijungti prie Romos Bažnyčios. 
Kaip tik Mindaugo vainikavimosi me
tais (1253) Inocentas IV suteikė kara
lišką karūną ir šio priešui Danieliui, 
popiežiaus legatas Opizo vainikavo 
Danielių ir jo žmoną Salomėją ne jo 
sostinėje Haliče, o karo žygio metu 
jotvingių žemėje Drogičine. Savo ka
rūna Mindaugas, aišku, taip pat turė
jo siekti labiau užsitikrinti valdomų 
žemių priklausomybę. Karūnuotasis 
Danielius nuo seno Mindaugui buvo 
rimtas varžovas į Juodąją Rusiją. Ga
limas dalykas, jog Mindaugas, norė
damas labiau pabrėžti užimtųjų rusų 
žemių priklausomybę, vainikavosi 

I Naugarduke. Pirmosiose popiežiaus 
bulėse Mindaugui figūravo pripažini
mas žemių, kurias jis atims iš pagonių. 
Apsivainikavęs, jis dar išprašė patvir
tinimą savo valdžioje esančių rusiškų 
žemių, gaudamas teisę savo sūnų ka
rūnuoti Lietuvos valdovu.

Už pagalbą bėdoje ir karališkos ka
rūnos išrūpinimą Mindaugas turėjo 
ordinui atsilyginti. Karūnavimo me
tais jis užrašė Žemaičiuose po pusę 
žemių Raseinių, Betygalos, Ariogalos 
ir Laukuvos. Kita tų žemių pusė buvo 
užrašyta vyskupui Kristijonui (1254. 
III.8 ir 12 d.), kuris galėjo ten tikėtis 
apsaugos nuo priešų puolimų ir įsi
stiprinti, kryžiuočiams padedant. Jis 
todėl tuojau pat atidavė ordinui de
šimtinę „visų tų žemių, kurias gavo 
nuosavybėn iš... Lietuvos karaliaus 
Mindaugo“.

Prof. dr. Z. Ivinskis
(Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas 
ir jo palikimas).
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Kas gi tasai Punskas?... Vieną dieną 
išgirdau Vasario 16 gimnazijoje apie 
jį kalbant. Sekančią dieną biblioteko
je jau kabojo skelbimas, kviečiantis į 
kelionę, o jau trečią dieną manęs pa
klausė, ar noriu ten važiuoti. Kaip va
žiuosiu, jei nieko apie tą Punską neži
nau. Netrukus man papasakojo, kad 
tai nedidelis lietuvių bažnytkaimis ar 
(miestelis Lenkijoje, Suvalkų įtrikam- 
pyje. Iš pradžių manęs ta kelionė vi
siškai nedomino.Geriau būtų nuvažiuo 
ti į Paryžių, Romą arba į kokį nors 
kitą žymų miestą. Bet vis daugiau ir 
daugiau girdėjau apie Punską ir kaip 
smagu ten gali būti, tad pradėjau gal
voti, gal apsimokėtų nuvažiuoti pa
sižiūrėti, kas tas Punskas yra.

Liepos dvyliktą pradėjom savo di
džiąją kelionę. Nežinojom iš tikrųjų, 
kaip ten bus ir kaip mums paliks, bet 
vis tiek negalėjom sulaukti, kol nuva
žiuosim. Iki Varšuvos važiavom pa
togiu vokiečių traukiniu miegamaja
me vagone. Vien tik pasieniečiai truk
dė mūsų miegą. Jie pažadino mus dėl 
pasų tikrinimo, dėl pinigų keitimo. 
Varšuvoje turėjom persėsti į kitą va
goną tame pačiame traukinyje, nes 
mūsiškis toliau nebevažiavo. Nuste- 
bom, kai pamatėm, kokiame vagone 
mums reikės iki Baltstogės dvi su pu
se valandos važiuoti — ogi tai buvo 
pašto vagonas! Na, kad ir ne pirma 
klasė, vis tiek nenuliūdom. Iš Baltsto
gės iki Suvalkų važiavome autobusu, 
o Suvalkuose mus sutiko šeimininkai 
iš Punsko.

Atvažiavę į Punską, neturėjom lai
ko apžvalgyti miestelį: kieme gavom 
vandens nusiprausti, ir tada — tiesiai 
prie stalo vakarienės. Stalas buvo ap
krautas šaltais užkandžiais: naminė
mis dešromis, silkėmis, šviežiai raugin
tais agurkais. Išgėrėm būtinai ir po 
stikliuką lietuviškos degtinės. Paskui 
atnešė vištienos, kotletų su bulvėm ir 
daržovėm. Nors jau buvom prisivalgę 
užkandžių, negalėjom susilaikyti, ir

Skaitytoji taukai
TEISĖ BALSUOTI

Dabartiniu metu Vakarų spaudoje daug 
rašoma apie Pietų Afriką, kur gyvena ir 
nemaža lietuvių kilmės žmonių, įsikūru
sių ten jau nuo senų laikų. Garsiausias iš 
jų buvo, deja, jau miręs, teatro ir kino 
aktorius Laurynas Harvey iš Joniškėlio.

Prancūzai, anglai, amerikiečiai ir kiti 
jau pradeda Pietų Afrikai taikyti ekono
mines sankcijas, kad neleidžia savo juo
dukams balsuoti, neduoda galimybės išsi
rinkti tokią valdžią, kokios jie norėtų.

Tačiau užmirštama ir mažai kalbama 
apie tai, kad tie patys juodukai savo val
stybėse atima balsavimo teisę savo bro
liams. Afrikoj yra daug nepriklauso
mų, diktatūrinio pobūdžio negrų valsty
bių. Jų gyventojai neturi laisvos teisės 
balsuoti, o jei ir turi, tai tik už vieną par
tiją.

Ir štai dabar visi puola tą vienintelę 
Pietų Afriką, kuri yra Vakarams nepa
prastai svarbioje strateginėje padėtyje, o, 
be to, turi Vakarams gyvybiniai reikalin
gų mineralų ir metalų.

O kokia balsavimo teisė Lietuvoje? Ar 
Kinijoje? Milijardas kiniečių turi balsuo
ti tik už komunistus. Pats gražiausias pa
vyzdys — Sovietų Sąjunga: joje visi pri
valo balsuoti, žinoma, tik už tą pačią val
džią ir partijos kandidatus. Ir kas gi už 
tai sovietams taiko sankcijas?

XY

„TĖVO“ STALINO ŠMĖKLA
Sovietų Sąjungoje Chruščiovo laikais 

Stalino vardas ir jo garbinimo kultas bu
vo taip pasmerktas, kad atrodė, jog vi
siems amžiams bus atsižadėta to žmog
žudžio.

Tačiau va neseniai pasirodė rašytojo 
Kraminovo romanas „Prieš pat naktį“, 
kurį spausdinosi rusų literatūrinis mėn
raštis „Oktyabr“. Pats gi autorius yra 
Centrinio partijos komiteto leidžiamo sa
vaitraščio „Za rubežom“ redaktorius. 
Taigi nėra abejonės, kad tą romaną jis 
parašė pagal paskutinius partijos reika
lavimus.

Romane Kraminovas aprašo, neva do
kumentais pagrįstą, prieš pat paskutinįjį 
karą laikotarpio istoriją. Pagal jį, sovie
tiniai diplomatai ir žurnalistai labai vy
kusiai sekė greitus Hitlerio politikos pa
sikeitimus. Jie viską iš anksto žinoio ir 
pranešinėjo, kas ir kada ‘įvyks. Betgi ro
mane visiškai nekalbama apie Stalino 
vykdytus žiauriuosius „valymus“ 1939 
metais. Nebesakoma, kaip Stalinas igno

Pas Punsko lietuvius
taip prisivaišinom, kad nebegalėjom 
daugiau valgyti. Gi vėliau dar atnešė 
arbatos, kavos, lietuviškų pyragų, na
minių tortų. Ir šitaip mes valgėme vi
sas dešimt dienų. Tokio vaišingumo 
iki šiol dar nebuvome patyrę! Tą va
karą aš išvažiavau vienai dienai į 
Seinus, o visas kitas jaunimas sutarė li
kusią dienos dalį paįvairinti: jie nuva
žiavo į šokius Vidugiriuose, kur susi
pažino su lietuvių jaunimu.

Netrukus susipažinome su Punsku. 
Tai — mažas lietuvių miestelis Suval
kų trikampyje, maždaug trys kilome
trai nuo Lietuvos sienos. Gyventojų 
čia —■ netoli tūkstančio, ir apie 90 
proc. jų yra lietuviai. Ar galite įsivaiz
duoti tiek daug lietuvių vienoje vieto
je ne Lietuvoj? Tai — lyg maža Lie
tuva. Čia ir aplinkiniuose kaimuose 
gyventojai jaučiasi lietuviais, išlaiko 
lietuvių kalbą ir papročius. Žinoma, 
jiems lengviau išlaikyti lietuviškumą, 
nes jų skaičius vienoje vietoje, paly
ginus su mūsų lietuviais Australijoje, 
yra daug didesnis. Visur Punske kal
bama lietuviškai: pašte, parduotuvė
se, gatvėse, gimnazijoj, ir pamaldos 
taip pat laikomos lietuviškai.

Ne visi lietuviai gyvena vien Puns
ke. Jų yra daug aplinkiniuose kaimuo
se, vienkiemiuose. Su jais mes taip pat 
norėjome susipažinti, tai trečią dieną 
nutarėm eiti per Kreivėnų kaimą ir 
pasižiūrėti, kaip gyvena ūkiuose. Pa
ėjom truputį ir užsukom pas vieną ūki
ninką. Jis parodė mums savo klėtį, 
kluoną, darželį, įsivedė į namus ir pa
vaišino gėrimais bei užkandžiais. Ant 
stalo tuoj atsirado dešros, sūrio, svies
to, duonos, ir net šviežio medaus ga
vom paragauti. Viskas namie paga
minta. Taip praleidom dieną — nuo 
vieno ūkio į kitą, ir vis ūkininkai mus 
vaišino, pasakojo apie savo gyvenimą, 
čia dar nėra kolektyvinių ūkių kaip 
dabartinėje Lietuvoj. Kiekvienas ūki
ninkas apdirba savo žemę, namuose 
gamina savo maisto produktus: muša

ravo Vokietijos pasirengimą karui prieš 
sovietus, tikėdamas, kad Hitleris jo ne
puls. Už tą klaidą, kaip žinome, sovietai 
sumokėjo milijoninėmis žmonių aukomis. 
Artimiausias Stalino bendradarbis Molo
tovas romane taip pat pristatomas kaip iš
mintingas ir atsakingas veikėjas. Nepuo
limo paktas, kuriuo Hitleris ir Stalinas 
dalijosi Pabaltijį ir Lenkiją, irgi nemini
mas. Stalinas visur giriamas, nedaroma 
jam jokių priekaištų.

Ii- ką visa tai reiškia? Ar Kremlius dar 
kartą nutarė „pataisyti“ sovietų istoriją? 
Nesistebėsime, jei „tėvo“ Stalino biustai 
vėl pasirodys parkuose ir vaikų darže
liuose. Skaitytojas

ŽMOGAUS PRAKAITAS

Kad nenusineščiau paslaptį į kapus, nu
tariau parašyti apie žmogaus prakaitą ir 
jo paskirtį žmonių gyvenime. Gal kai kam 
atrodys tai neįtikėtinu dalyku, tačiau ma
no asmeniškas patyrimas suteiks gerą 
patarimą sveikatos reikalu.

žmogaus prakaitas turi specifinį kva
pą, kuris žmogaus nosiai kartais tiesiog 
nepakenčiamas, ypač iš pažastų. Kyla 
klausimas: kodėl toks bjaurus kvapas? 
Man atėjo mintis, kad prakaito kvapas 
galbūt yra tam, kad apsaugotų žmogaus 
organizmą nuo žalingų bakterijų. Pavyz
džiui, nuo įvairių slogų bei peršalimų. Mes 
esame visą laiką apsupti nematomo bak
terijų pasaulio, kvėpuodami įtraukiame 
jas 'į vidų.

Mano patyrimas: kai tik pradedu čiau
dėti, tai tuojau pat trinu rankų pirštus į 
abi pažastis ir uostau galų pirštus. Tikėsi
te ar ne: čiaudėjimas sustoja ir nosis nu
stoja varvėti. Jau daugiau kaip metai 
laiko, kai nesergu sloga ar peršalimu.

žmogus čiaudėdamas iš dalies pašalina 
žalingas bakterijas, bet visiškai pašalin
ti neišgali, bet prakaito kvapas, kaip du
jos, sugeba jas užmušti pačioje užuomaz
goje ir tuo pačiu išvengiama slogos bei 
peršalimo. Daktarai duoda vaistų, kad 
žmogus išprakaituotų ir greičiau pagytų 
nuo peršalimo ir slogos. Prakaitas pa
šalina bakterijas, esančias žmogaus odos 
porose. Bet norint pašalinti bakterijas iš 
nosies ir plaučių, reikia įkvėpti keletą 
kartų prakaito kvapą (dujas) ryte atsi
kėlus, prieš einant praustis.

Mano manymu, Kūrėjas sukūrė žmogų 
ir davė jam prakaitą, kad galėtų apsiginti 
nuo žalingų bakterijų. Pabandykite — ne
sigailėsite S.J. 

sviestą, lieja sūrį, kepa duoną, gami
na dešras, daržely augina visokių vai
sių ir daržovių. Nors daugelis ūkinin
kų turi savo traktorius, o kai kurie net 
kombainus, matyti daug arklių šiose 
apylinkėse šiaip ganantis arba vežant 
žmones bričkose.

Padarėme iškylas į Žagariu kaimą, 
Seinus, Šiurpylus ir į Burbiškes. Bur- 
biškėse, prie Galadusio ežero, š.m. 
birželio 15 vyko lietuvių meno ansam
blių sąskrydis. Tai tokia kasmetinė 
šventė vis toje pačioje vietoje. į kurią 
„suskrenda“ jaunimas ir senimas iš 
visos lietuvių gyvenamos apylinkės, 
šoka tautinius šokius, dainuoja liau
dies dainas bei sutartines, groja skudu
čiais ir t.t. Po programos kuria tradi
cinį laužą ir visi linksminasi iki pat 
ryto. Nuo to kalno, kur vyksta sąskry
džiai, kitoje pusėje gana siauro Gala
dusio, matyti visai čia pat Lietuva. 
Mums buvo labai keista: taip arti bu
vom nuo mūsų tėvų gimtinės, bet ne
galėjom jos pasiekti.

Jaunimas Punske skiriasi nuo mūsų 
lietuvių jaunimo Australijoj. Ten jau
nimas nebijo būti lietuviais ir prisi
jungti prie lietuvių veiklos. Jie galėtų 
tarpusavyje kalbėti lenkiškai, kaip 
mes išeivijoje kalbame tarpusavyje an
gliškai, vokiškai arba ispaniškai, bet 
jie kalba, dainuoja lietuviškai ir lietu
vių kalbą laiko savo pirmąja, gimtą
ja kalba. Aišku, jiems lengviau išlai
kyti lietuviškumą, nes jų yra daugiau 
ir jie nėra taip labai tarp svetimų pa- 
sisklaidę. Vis tiek mes Australijoj tu
rim progos lietuvių kalbą išmokti ir 
tarp savęs ją naudoti, bet kažkaip tin
gini.

Kai Punsko jaunimas nori paben
drauti ar papramogauti, jie neina šeš
tadieniais, sekmadieniais į diskotekas 
ar į barus klausytis naujausios „pop“ 
muzikos, bet mieliau renkasi prie lau
žo su akordeonu ir gitara, šoka tauti
nius šokius, polką su ragučiais, dai
nuoja lietuviškas dainas ir taip puikiai 
leidžia laisvalaikį.

Mes Punske vakarus leidome taip 
pat lietuviškai. Su Punsko jaunimu su
eidavome prie ežero arba kur nors 
miške, užkurdavom laužą ir šokda
vom, dainuodavom iki ankstyvo ryto. 
O vieną vakarą suorganizavome ben
drą koncertą, į kurį susirinko daug 
žiūrovų. Iš mūsų gimnazistų pianinu 
skambino Danius Kesminas, smuiku 
griežė Aldona Rėklaitytė, deklamavo 
Erina Seidlerytė, o Kęstutis Ivinskis 
padainavo porą dainų, pats akompa
nuodamas gitara. Punsko jaunimas at
liko antrąją programos dalį. „Ulbuo
nėlių“ ansamblis padainavo lietuviškų 
dainų ir sutartinių bei pagrojo skudu
čiais. „Ulbuonėlės“ pereitais metais 
dalyvavo Lenkijos centriniame dainų 
konkurse Kielcuose ir savo sutartinė
mis laimėjo pirmą vietą. Todėl šie
met jos reprezentavo Lenkiją tarptau
tinėse varžybose (konkurse) ir koncer
tuose.

Paskutines dvi dienas praleidome 
vestuvėse. Aš buvau pirmą kartą lie
tuviškose vestuvėse, ir jos man paliko

INTERVIU SU KURONU
Pirmą kartą lenkų tautos istorijoje opo

zicija režimui yra tapusi masiniu sąjū
džiu, pažymėjo valdžios dabar uždraus
to vadinamo lenkų socialinės savisaugos 
komiteto — KOR — steigėjas Jacek Ku- 
ron prancūzų dienraščiui „Liberation“ 
duotame interviu. (Prancūzų laikraštis iš
spausdino pasikalbėjimą su Kuronu pen- 
kerių metų sukakties proga nuo sociali
nių susitarimii Lenkijoje, kuriais buvo 
įteisinta nepriklausomoji darbo žmonių 
profesinė sąjunga „Solidarumas“. Kuron 
pažymėjo, kad dabartiniu metu šimtai 
tūkstančių lenkų dalyvauja opoziciniame 
sąjūdyje, palaikydami savo tarpe ryšius, 
skaitydami pogrindyje leidžiamą spaudą, 
susirinkdami privačiuose butuose aktua
liom krašto problemom svarstyti, organi
zuodami įvairias manifestacijas, o kartais 
net ir streikus, kurių nemini oficialieji 
valdžios spaudos organai. Kuron pažymė
jo, kad palyginus su Lenkijos vasara prieš 
penkerius metus, kai buvo įteisinta lais
voji profesinė sąjunga „Solidarumas“, da
bartinė padėtis krašte yra, aišku, pablo
gėjusi, bet ji dabar yra žymiai judresnė 
palyginus su tąja padėtimi, kuri buvo 
prieš profsąjungos „Solidarumas“ įsistei- 
gimą. Kuron išreiškė viltį, kad pačiuose 
valdžios sluoksniuose palaipsniškai atsi
ras jėgų, kurios sieks pravesti reikiamas 
reformas krašto politinei, ekonominei ir 
socialinei padėčiai išvesti iš sustingimo. 

tikrai gerą įspūdį. Sekmadienio rytą vi 
si susirinko Punsko bažnyčioje. Ne
paisydami lietaus, jaunieji ir pabroliai 
su pamergėmis atvažiavo bričkomis. 
Pamaldos vyko lietuviškai, ir visi lietu
viškai giedojo mūsų senas giesmes. Po 
pamaldų visi pakviestieji nuvažiavome 
pas jaunąją į Kampuočius pietų. Vai
šėms stalai padengti buvo naujai pa
statytame garaže. Traktoriai ir kitos 
žemės ūkio mašinos buvo iš jo išvežta, 
o pats garažas išpuoštas berželiais. Ga
ražas buvo pilnas žmonių — apie 
šimtas aštuoniasdešimt. Stalai apkrau
ti visokiais valgiais: dešromis, pyra
gais, raguoliais ir, žinoma, gėrimais. 
Šaltų valgių jau gerai prisivalgius, šei
mininkės ėmė nešti karštus patiekalus: 
keptas vištas, dešreles, visokias mėsas 
su kopūstais ir bulvėmis. Dar beval
gant, vestuvininkai ėmė dainuoti. Tiek 
daug gražių, senų dainų! Nežinau, 
kaip jie visas išmoksta. Ir ne tik vy
lesnieji dainavo. Visas jaunimas moka 
visų dainų žodžius ir dainuoja kartu. 
Taip pat specialiai vestuvėms buvo pa
samdytas orkestrėlis iš Žagariu. Šokiai 
vyko berželiais išpuoštame kluone, už 
kokių 30 metrų nuo garažo, kuriame 
vaišinomės. Visi šokom polką, valsą, 
polką su ragučiais ir įvairių „rateli- 
nių“ šokių. Taip linksminomės iki va
karo. Apie septintą valandą vakaro 
jaunieji atsisveikino su jaunosios tė
vais ir išvažiavo Punskan į jaunojo pu
sę. Vieni svečiai liko Kampuočiuose, 
o nedidelė dalis išvažiavo paskui jau
nuosius į Punską. Atvažiavę į jaunojo 
namus, vėl radom daug svečių ir ap
krautus valgiais ir gėrimais stalus. Vi
są tą vakarą, naktį ir rytmetį šokom, 
dainavom ir linksminomės, ikoil pa
vargom. Tada mūsų būrelis nuėjom 
namo porą valandų pailsėti, nes bu
vom pakviesti apie dešimtą valandą 
pusryčių. Ilgai ir linksmai bepusry- 
čiaujant, apie vidurdienį atvažiavo

KARO NEBUVO
JAV-jų laikraštyje „The International 

Herald Tribūne“ amerikiečių žurnalistas 
De Voss polemizuoja apie Hl-ojo Pasauli
nio karo galimybes. Pateikiame šio 
straipsnio santrauką.

Nesėkmingas karas Vietname JAV-joms 
kainavo 150 milijardų dolerių, jo metu 
žuvo 58.000 ir buvo sužeisti 300.000 ameri
kiečių kariai, bet kiek nuostolių ir aukų 
pareikalautų karas tarp JAV-jų ir Tary
bų Sąjungos? 1978-ais metais NATO gene
rolai ir kariniai patarėjai mėgino atsaky
ti 'į šį klausimą knygoje „III-sis Pasauli
nis karas — 1985 metų rugpjūtis“. Kny
gos autorius — anglų generolas seras Džo
nas Heketas (Hackett). Trumpai apie jos 
turinį.

Bijodama, kad neramumai besivystan
čiose šalyse nepersimestų į Rytų Europą 
ii Vidurinės Azijos respublikas, Maskva 
nutarė išnaudoti laikinai turimą karinę 
persvarą prieš NATO ir 1985 m. rugpjū
čio ketvirtos dienos ankstyvą rytą užpuo
la Vakarų Vokietiją. Varšuvos pakto ša
lių tankams riedant Reino kryptimi, ko
munistinė neseniai įkurtos Jungtinės Ara
bų Respublikos vyriausybė perima val
džią Saudo Arabijoje ir kituose arabų 
emlratuose. Tuo pačiu laiku kubiečių ka
riniai patarėjai įsako šešių šalių partiza
nams užpulti Pietų Afrikos Respubliką.

IlI-ojo Pasaulinio karo neišvengiamu
mas šiame knygos scenarijuje pagrin
džiamas tuo, kad Maskva yra įsitikinusi, 
jog JAV ir jų sąjungininkės yra nepasi
ruošusios konvencionaliam karui ir kad 
jos neišdrįs panaudoti branduolinio gink
lo. Iš pradžių viskas vyksta kaip Krem
liaus numatyta, bet įsivaizduojamo karo 
antros savaitės pabaigoje Prancūzija su
tvirtina NATO gynybines pozicijas, o JA 
V-jų povandeninis laivynas nugali Tary
bų Sąjungos Karinį Jūrų laivyną Atlan
to vandenyne. Kai Anglija, norėdama atsi
keršyti už sudegintą Birminghaimą, reika
lauja numesti atominę bombą ant Mins
ko, tikėjimas tarybinės armijos nenugali
mu susvyruoja. Ukrainoje įvyksta sukili
mas, Vidurinėje Azijoje pradeda viešpa
tauti anarchija, iš kitų soc. šalių armijų 
masiškai dezertyruoja kariai ir 1985-tų 
metų rugpjūčio 22 dieną Politbiuras yra 
priverstas prašyti paliaubų.

Numatyti būsimo karo prielaidas ir 
baigti yra nelengvas dalykas, bet galima 
tvirtai pareikšti, kad III-sis Pasaulinis ka
ras tikrai nebūtų toks, koks jis aprašomas 
minėtoje knygoje. Dabartiniu metu Vaka
ru šalys nėra vieningos kovoje su komu
nizmu. Vašingtono planuotą boikotą prieš 
Nikaragvą Vakarų Europos šalys atmetė 
dar vos tik spėjus jį pasiūlyti. Nors Tary
bų Sąjungos įsiveržimas 'į Afganistaną bu
vo plačiai pasmerktas, bet Vašingtono pa
skelbtas grūdų embargas nedavė laukia
mų rezultatų iš dalies ir todėl, kadangi 

netikri jaunieji iš Kampuočių. Vėl 
prasidėjo vestuvinės dainos, „Ilgiau
sių metų“, „Kartu,kartu...“, gėrėm į 
„jaunųjų“ sveikatą, ir, gerai pasilinks
minus, jie išvažiavo atgal. Mes nu
sprendėm neapsileisti ir pasiųsti savo 
„jaunuosius“ į aną pusę. Reikėjo pa
rinkti, kas jais bus. Kas arčiausiai be
renkant stovėjo? Niekas kitas, kaip 
aš! Gal kada nors svajodavau būti jau
nąja, bet niekuomet nepagalvojau, kad 
teks būti „jaunuoju“! Mus aprengė, 
padabino ir įsodino į priekabą. Mano 
„žmonelė“ buvo ilgas, stabus vyriškis, 
aptaisytas baltai su užuolaida ir ap
temptas suknele. Papuošę priekabą ir 
mašinas dagiais bei bulvių laiškais, 
dainuodami nuvažiavome į Kampuo
čius. šį kartą dainavo mūsų garbei ir 
gėrė į mūsų sveikatą. Toliau vėl šo
kome tame pačiame kluone kaip ir va
karykščiai. Iki pat nakties linksmino
mės, kol visi svečiai pavargę ėmė skirs 
lytis į namus. Mes taip pat atsisveiki
nom ir grįžom į Punską, nes jau se
kantį rytą turėjome išvažiuoti atgal į 
Vokietiją.

Visiems mums Punske labai patiko, 
ir visiems buvo gaila išvažiuoti. An
tradienio rytą atsisveikinom su visais 
naujais draugais ir ašarotomis akimis 
sulipom į autobusą, galvodami: kada 
vėl bus progos grįžti?

Gana daug papasakojau apie savo 
kelionę į Punską, bet niekada negalė
siu žodžiais išreikšti, kokie yra to kraš
to žmonės. Visi tokie nuoširdūs! Esu 
labai dėkinga visiems punskiečiams, 
kurie mus taip gražiai priėmė į savo 
namus ir leido mums pasidalinti savo 
puikiu lietuvišku gyvenimu nors ir 
trumpą laiką. Ilgai prisiminsiu savo 
Punske praleistas dienas ir visus nau
jus draugus, kurie, žinau, amžinai pa
siliks toli, tačiau artimi draugai.

Marina Coxaite
Vasario 16 gimnazijos mokinė

dvi JAV-jų sąjungininkės Kanada ir Aus
tralija norėjo mieliau pasipelnyti negu 
kad nubausti rusus. Tad dėl vienybės sto
kos globalinio konvencionalaus karo gali
mybė yra mažai tikėtina.

Tarybų Sąjunga irgi turi nemažai sun
kumų su savo sąjungininkais. Nors Var
šuvos Pakto šalių septynios armijos savo 
ginkluote ir karių skaičiumi pranoksta 
NATO karines pajėgas, bet nežinia, kokia 
būtų karių moralė karo atveju. Spėjama, 
kad jeigu įsakius lenkams pulti Hambur
gą, tai galbūt net pusė jų armijos dezer
tyruotų.

Jeigu III-sis Pasaulinis karas užsitęstų 
ilgesnį laiką, kurio metu abi pusės steng
tųsi padaryti viena kitai kuo daugiau 
žaizdų, tai ko gero JAV-jos pralaimėtų. 
Užsitęsusiame kare Amerikos naujausia 
technika, kuria ji taip pasitiki ir didžiuo
jasi, vargu ar jai padėtų laimėti karą. 
Kaip parodė praktika, Septintoji JAV-jų 
Jūrų laivyno flotilija, dislokuota prie Li
bano krantų, yra ne kas kita, kaip bran
giai kainuojantis anachronizmas, o gerai 
apginkluoti JAV-jų specialūs kariniai da
liniai kovoje su teroristais irgi buvo ne ką 
sėkmingesni.

Kaip ten bebūtų, bet reikia džiaugtis, 
kad pabūklai tylėjo šį rugpjūtį ir jeigu 
generolams nekaip sekasi išpranašauti 
karus, tai atrodo, kad jiems bent sekasi 
juos atidėti — užbaigia savo straipsnį 
amerikiečių žurnalistas De Voss. V.M.

PLAUČIAMS
Rašytojas Viktoras Hugo, norėdamas 

sužinoti, ar jo veikalas „Vargingieji“ turi 
pasisekimą, pasiuntė leidėjui trumpą te
legramą: „?“.

Tuoj gavo atsakymą: „!“.
* ♦

žymus kišenvagis vedė tokios pat spe
cialybės moterį.

— Va, — sako vyras — dabar, jei gims 
mums sūnus, tai bus puikus vagišius!

Metai praėjo... ir gimė toks rėksnys, 
gražus ir sveikas. Už savaitės žmona pa
stebėjo, kad mažylis vis laiko suspaudęs 
vieną plaštakėlę. Mama bando ištiesint, 
bet tas neatleidžia.

— Reikia nešt pas gydytoją, — nutaria 
tėvai.

Gydytojas bandė ir šiaip, ir taip. Nieko! 
Tada išsiėmė iš kišenėlės auksinį laikro
dį ir, paėmęs už grandinėlės, pradėjo lin
guoti kūdikiui po nosyte.

Už minutės vaikiukas ėmė šypsotis ir 
pagaliau atgniaužė plaštakėlę — joje bu
vo akušerės vedybinis žiedas!

♦ ♦
Gydytojo sekretorė aiškina:
— Juokai — geriausia medicina! Tuos 

juokų žurnalus iš laukiamojo kambario 
reikia pašalinti. Tuoj prarasime klien
tus! Šiandien keturi pacientai pasiskaitę 
išėjo namo.
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KAS—KADA —KUR
Lietuvių kultūros instituto mokslinė 

konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje 
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Pabaltiečių savaitgalis Catthorpe, Ang
lijoje — spalio 25-27 d.

Jaunimo laužas Nottinghame — lapkri
čio 2 d.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — ati
daryti kovo 29 d. Visi kviečiami apsilan
kyti. Informacijas teikia Mrs. Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt. Adresas: Baltic House, 
1 rue de la Prairie, 94500 Champigny-sur- 
Marne, France. Tel. 1-881-52-22.

Boltono lietuvių metiniai šokiai — spa
lio 12 d., 7.30 vai. vak., Boltono Ukrainie
čių salėje, 99 Castle St., Bolton.

Kalėdinis bazaras Londone — lapkričio 
23 d., 11 — 20 vai., Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2. 
Rengia Pabaltijo tautų moterys.

Vysk. A. Baranausko 150 m. sukakties 
minėjimas-vakaronė — spalio 19 d., šeš
tadienį, 5 vai. p.p., Londono Liet. Parapi
jos svetainėje, 21 The Oval, Hackney Rd., 
E.2.

„EUROPOS LIETUVIO“ IR NKK 
KALENDORIUS

1986 metų „Europos Lietuvio“ ir Nidos 
Knygų Klubo kasdien nuplėšiamas kalen
dorius jau išspausdintas ir įrištas.

Nuolatiniai prenumeratoriai neužilgo jį 
gaus.

Norintieji užsisakyti daugiau egzem
pliorių, prašomi kreiptis į laikraščio ad
ministraciją: 2 Ladbroke Gardens, Lon
don, Wil 2PT.

Londonas
VIEŠNIA LIETUVIŲ NAMUOSE

Vida Kizis-Kučėnas, pravažiuodama iš 
Paryžiaus, lankėsi Lietuvių Namuose. 
Skulptorius A. Braždys pristatė ją savo 
pažįstamiems.

Pasirodo, Vida vyko į Paryžių pirkti 
mados meno darbų. Ji yra Palm Springs, 
Kalifornijoje, „Vida Arts“ galerijos sa
vininkė.

Gruodžio 15 d. savo galerijoje ji rengia 
parodą, kurioje bus eksponuojamos Pary
žiaus ir Londono naujausios mados, jos 
pačios tapyba ir Londone gyvenančio 
skulptoriaus A. Braždžio plieno skulptū
ros.

Su malonia viešnia teko ilgiau pasikal
bėti.

Amerikos lietuviams bus tikrai įdomu 
pamatyti šią abiejų menininkų parodą.

Skulptorius A. Braždys Anglijoje yra 
aukštai vertinamas. Jo skulptūros puošia 
Londono bankus, ligonines, centrines 
krautuves ir privačius namus.

S. Bosikis
VYSK. A. BARANAUSKO

150 M. GIMIMO 
MINĖJIMAS-VAKARONĖ

Parapijos Šv. Kazimiero klubas ren
gia vyskupo Antano Baranausko 150 me
tų gimimo sukakties minėj imą-vakaronę, 
kuri įvyks spalio 19 d., šeštadienį, 5 vai. 
p.p., Parapijos svetainėje, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2.

Bus paskaita, skaitomi ir deklamuojami 
vysk. A. Baranausko kūriniai, dainos.

Po programos įvyks šeimyniškas pasi- 
žmonėjimas prie užkandžių.

Klubo valdyba kviečia visus londoniš- 
kius atsilankyti ir pagerbti didįjį Lietu
vos poetą, kalbininką, matematiką ir vys
kupą.

Tą vakarą visi drauge pabūsime Lie
tuvos Anykščių šilelyje.

Klubo valdyba

DBLJS VEIKLA
Šią vasarą DBLJS siuntė savo at

stovus į Daniją, Švediją, Suomiją, Ita
liją ir V. Vokietiją, kur vyko įvairūs 
tarptautiniai ir lietuviškieji renginiai.

Nežiūrint šių svarbių įvykių, DBL 
JS valdybos nariai dažnai rinkosi po
sėdžiams ir svarstė veiklos pagyvini
mo planus.

Paskutinis valdybos posėdis įvyko 
Lietuvių Sodyboje rugpjūčio 26-27 
dienomis. Ten apsvarstyti praėjusio 
Pabaltiečių Taikos ir Laisvės Žygio 
ir buvusio PLB Europos kraštų pir
mininkų suvažiavimo Vokietijoje įvy
kiai. Diskutuota lėšų telkimo ir VI-jo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
reikalu. Kalbėta „LYNES“ biulete
nio, santykių su DBLS ir kitais klau
simais.

Jaunimas domisi Nidos spaustuvės 
pagerinimu ir prisidės savo pagalba.

Ateityje numatoma įkurti Lietuvių 
informacijos centrą Lietuvių Namuo
se.

DBLJS gauna daug lietuviškos ir 
pabaltietiškos spaudos, kuri visiems 
prieinama Lietuvių Namuose. 
Busimieji renginiai

1. Vakaronė Londone — spalio 
mėn.

2. Jaunimo verbavimas Stoke-on 
Trente — spalio 19 d.

3. Pabaltiečių savaitgalis Catthorpe
— spalio 25-27 d.

4. Laužas Nottinghame („Bonfire 
Night“) — lapkričio 2 d.

5. Vakaronė-verbavimas Londone
— lapkričio mėn.

6. Europos Lietuvių Jaunimo Su
važiavimas Austrijoj — 1986 m. va
sarą.

DBLJS Valdyba

BALTIJOS JAUNIMO 
SAVAITGALIS

IV Baltijos jaunimo D. Britanijo
je savaitgalis rengiamas spalio 25- 
27 d. Latvių Sodyboje „Straume- 
ni“, Vid. Anglijoje.

Penktadienį, spalio 25, 19 vai. — 
dalyvių registracija ir pobūvis.

šeštadienį, spalio 26 d., 9 vai. — 
pusryčiai. Nuo 10 vai. paskaitos ir 
diskusijos iki 17.30 vai., su pertrau
ka priešpiečiams ir 17.45 vai. pie
tūs. 20.00 vai. pasilinksminimas.

Sekmadienį, spalio 27 d., 9 vai. 
pusryčiai. Nuo 10.30 vai. diskusijos. 
13.00 vai. pietus.
Mokestis už visą savaitgalį (mais

tas ir nakvynė) 23 sv., vien už šeš
tadienį — 18 sv.

Norintieji užsirašyti ar gauti pa
pildomų informacijų kreipiasi į: 
Tiina Petersons, 45 Egmont Road, 
New Maldon, Surrey. Tel. 01-942 
6289.

Savaitgalį organizuoja The Bal
tic Association of Great Britain, į 
kurią įeina lietuvių, latvių ir estų 
jaunimas.

PAIEŠKOJIMAS
Aušra Jurelytė, gyv. Lietuvoje, paieš

ko per Raudonąjį Kryžių savo senelio Jo
no Jūrelės, s. Martyno, gimusio 1911 m. 
Nolėnų kaime, Utenos apskr.

Paieškomas asmuo, ar žinantieji apie 
jį, prašomi susisiekti su E.L. redakcija.

KALĖDINIS BAZARAS
Lapkričio 23 d., Latvių Namuose Londo

ne, 72 Queensborough Terrace, Bayswater, 
W.2, įvyks Tradicinis pabaltiečių moterų 
rengiamas Kalėdinis bazaras.

Londono lietuvių moterų „Dainavos“ 
sambūrio valdyba prašo visų tautiečių 
talkos ir paramos. Lietuviškam stendui 
reikia įvairių tautodailės darbelių, lietu
viškų juostų, paduškėlių, medžio dirbinių, 
gintaro ir ikt. Be to, loterijai, kuri duoda 
didžiausią pelną, reikalingi fantai (čia tin
ka ir visokie smulkūs daikteliai). Laukia
ma ir piniginių aukų.

Tad prašome visus dosniai atsiliepti į 
mūsų prašymą.

Gautąjį pelną „Dainava“ skiria įvai
riems lietuviškiems kultūriniams ir šalpos 
reikalams.

Daiktus, pinigines aukas prašome siųsti 
iki spalio 20 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, 
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT..

„Dainavos“ valdyba

Vienoj skilty (dėto 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.

ŠVEICARIJA
4-OJI TARPTAUTINĖ TAUTINIŲ 

ŠOKIŲ ŠVENTĖ ZUERICHE

Šiais metais Zuericho mieste, jau tra
dicija tapęs ir savo aukštu lygiu pagarsė
jęs, tautinių šokių festivalis vyko net ke
turias dienas: nuo 26-tos iki 29-tos rugsė
jo, dalyvaujant 12 tautų grupėms, ir bu
vo praplėstas 6 tautų vaikų tautinių šo
kių grupėmis. Zuericho dienraštis „Tag- 
blatt der Stadt Zuerich“ labai gražiai api
būdino išsamiu straipsniu šią tautų susi
tikimo šventę savo antrašte „Pasaulis šo
ka Zueriche“. Daugelis miesto ir kantono 
laikraščių iškėlė ir miesto burmistras pa
brėžė tautinę tapatybę išreiškiančią liau
dies šokio prasmę. Gražiai išleistoje festi
valio knygelėje, labai patraukliai ir lie
tuvio širdį jaudinančiai, paminėta ir 
šveicariškoji elitinė ponios Joanos Sta- 
siulienės mūsų tautinių šokių grupė „Vil
tis“ (visi šokėjai šveicarai), šiltai pri
statyta „Viltis“, nušviečiant simbolinę šo
kių prasmę. Penkis kartus pasirodė „Vil
tis“ šiame festivalyje. O mūsų jaunieji 
patriotiškieji šveicarai „erelukai“ su savo 
jauninusiąja karta, sudarė vaikučių, pa
čių mažiausių iš visų dalyvavusių vaikų, 
mūsų liaudies šokių grupę tautiniais dra
bužiais! Ir šoko mažutėliai pagal savo tė
velių įgrotas ir ‘įdainuotas (gražia lietu
viška tarsena) mūsų liaudies dainų melo
dijas. Taigi — dvi šveicariškos „Vilties“ 
kartos! Ar galima gražiau, ideališkiau ir 
su dideliu pasišventimu skleisti Lietuvos 
vardą, kaip šie šveicarai, mums patiems 
primenantieji Sauerveino žodžius „Lietu
viais esame mes gimę“?

Brazilija
RUGSĖJO 8-JI

Sao Paulo lietuviai rugsėjo aštuntąją 
susirinkę į vietos švento Kazimiero var
do lietuvių parapiją, iškilmingai atšventė 
Dievo Motinos gimtadienį, prisiminė 
Švenč. Mergelės Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje 1608-ais metais, atžymėjo Tautos 
šventę. Minėjimo dalyviai visų Sao Pau
lo lietuvių vardu šia proga parašė ir pa
siuntė laišką Popiežiui Jonui Pauliui II- 
ajam, dėkodami šventajam Tėvui už jo 
pastoviai rodomą rūpestį lietuvių tauta, 
už paskutiniu metu pakartotinai ir vie
šai išreikštą solidarumą Lietuvos katali
kams, už lietuvių tautos nepalaužiamo ti
kėjimo iškėlimą į viešumą, už pastangas 
apsaugoti Lietuvoje religinę laisvę, už lie
tuvių tautos Globėjo švento Kazimiero iš
kilmingą pagerbimą ir artėjančio Lietu
vos krikšto jubiliejaus pakartotiną pri
minimą. Sao Paulo lietuviai laiške Popie
žiui pažymi, kad laisvėje gyvenantys lie
tuviai, atsiliepdami 'į Popiežiaus kvietimą 
atsinaujinti tikėjime, vieningai ruošiasi 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje jubilie
jui. Laiško autoriai, priminę, kad Popie
žiui nebuvo leista nuvykti į Vilnių pa
gerbti šventą Kazimierą jo sukakties pro
ga, baigdami rašo: Meldžiame Viešpatį, 
Lietuvių tautos Motiną švenč. Mergelę 
Mariją, šventą Kazimierą ir mūsų bro
lius kankinius, kad ne tik Jūsų Šventeny
bei būtų leista aplankyti Lietuvą, bet kad 
ir mes visi — visa lietuvių tauta — sa
voje tėvynėje galėtume pagaliau džiaug
tis laisvės ir ramybės palaima. Sao Pau
lo lietuviai prašo Popiežių palaiminti kan
kinę Lietuvą, visų lietuvių maldas ir pa
stangas atgauti tautinę ir religinę laisvę.

ĮTEIKTA KONKURSO PREMIJA

Ištaigingame Sao Paulo, Brazilijoje, 
sporto klube Juventus buvo įteikta šven
to Kazimiero jubiliejinių metų proga bra
zilų paskelbto dailės konkurso premija. 
Ją laimėjo belgų kilmės dailininkė Zy van 
Langendock už švento Kazimiero tema 
sukurtą kūrinį. Specialiu žymeniu buvo 
įvertintas ir esto dailininko Robert Zir‘o 
paveikslas „švento Kazimiero vizija“. 
Speciali žiuri komisija atrinkusi iš viso 
14 kūrinių, išsiskiriančių aukštu meniniu 
lygiu ir originalumu. Parinktieji geriausi 
kūriniai buvo visą savaitę eksponuojami 
Sao Paulo sporto klubo parodų salėje. 
Dailės konkursą švento Kazimiero jubilie
jinių metų proga buvo paskelbę Sao Pau
lo miesto Kultūros Centras drauge su Ka- 
zimierinių metų lietuvių komitetu. Kon
kursas plačiai išgarsintas brazilų spaudo
je. Originali dailės konkurso tema „Kazi
mieras pirmas moderniųjų amžių šventa
sis pasaulietis“ sudomino dailinininkus ir 
visuomenę. Konkurso tema parinkta na
gai tuo pačiu pavadinimu Brazilijoje por
tugalų kalba atspausdintą saleziečio kuni
go Prano Gavėno parašytą švento Ka
zimiero biografiją, kuri Brazilijoje buvo 
platinama Lietuvos Globėjo jubiliejinių 
metų proga. Premijos įteikimo proga 
spauda atkreipė dėmesį į būdingą faktą, 
jog tuo metu, kai Lietuvoje Vilniaus kate
dra yra paversta paveikslų galerija ir 
švento Kazimiero bažnyčioje Vilniuje yra

VOKIETIJA
SUSITIKIMAS MEMMINGENE

Po liūdno atsisveikinimo su a.a. kun. 
A. Rubiku, gyvenau Giesseno apylinkėje. 
Oras gražus ir šiltas, darbų galybė.

Vieną vakarą pavargęs sėdėjau prie 
televizijos. Telefonas. Pakeliu ragelį. Ma
ne kviečia viena pažįstama moteris atvyk
ti 'į Memmingeną — atvažiuoja vysk. Bal
takis.

Pasiekiau Memmingeną, ir čia mane pa
kvietė tvarkyti lietuvių kapus, kuriuos 
jau daugiau kaip šimtas mūsų tautiečių. 
Sutvarkėm 7 kapus. Priėjome prie kun. 
A. Rubiko kapo. Kapas gražiai sutvarky
tas (sutvarkė vietos daržininkas už apie 
1000 markių). Ateityje kapą prižiūrės bu
vusios kun. A. Rubiko slaugės, kurios gy
vena Memmingene.

Sekmadieni, rugsėjo 29 d., šv. Elizabe- 
tos vienuolyno koplyčioje, šv. mišias at
našavo naujasis lietuvių vyskupas J.E. 
Baltakis. Suskambėjus varpeliui, pama
čiau du vyskupus ir būrį kunigų. Tai bu
vo vysk. Deksnys ir vysk. Baltakis, lydi
mi keturių altaristų ir šešių kunigų.

Šv. mišios buvo atnašaujamos vokiečių 
ir lietuvių kalbom, nes vietos lietuviai tu
ri daug vokiečių draugų. Erdvi koplyčia 
buvo pilna.

Oficialusis vyskupo priėmimas vyko 
Memmingeno miesto salėje. Prie durų vi
si jį sveikino ir plojo. Gražiai išpuoštoje 
salėje girdėjosi p. šalčių dainos. Prieš akis 
— didelis plakatas „Sveikas, Ganytojau“.

Po meninės dalies (tautinių šokių), Me
mmingeno LB pirmininkas p. Radzevičius 
pasveikino vyskupus ir dalyvius ir kalbė
jo apie lietuvių įsikūrimą šiame mieste 
po karo ir tolimesnę jų veiklą. Po jo, žodį 
tarė vysk. Deksnys.

Ponas Kinšenas, 80 m., įteikė savo iš
drožtą lietuvišką kryžių, o vysk. Deksniui 
didelę žvakę su „Aušros Vartų Marija“.

Memmingeno lietuvių moterų suneštas 
maistas visus pamaitino, o miesto alus 
numalšino troškulį.

Priėmimas gražiai pavyko, atsilankė 
apie 300, o pamaldose per abi dienas da
lyvavo apie 1000 žmonių.

Buvo aplankyti ir kunigų kapai, padė
tos gėlės.

Sekantis renginys įvyks Huettenfelde 
spalio 5 d., Bus pašventintas naujai sta
tomo berniukų bendrabučio kertinis ak
muo. Bendrabutis kainuos daugiau kaip 
3 mln. markių. Sako, gimnazija nenyksta, 
bet auga, šiais metais ji turi arti šimto 
mokinių.

I.K. šmigelskis

MIRĖ TADAS SARAPINAS
Rugpjūčio 30 d., nuvykęs atostogų su 

šeima pajūrin, staiga mirė Tadas Sarapi- 
nas, kilęs iš Telšių miesto. Paliko šeimą: 
žmoną anglę, tris dukteris ir sūnų. Viena 
duktė baleto šokėja, šiuo metu dirba 
Miunchene.

Velionis buvo religingas, dalyvaudavo 
lietuviškose pamaldose, bet paskutiniu 
metu DBLS-gai nepriklausė.

S.J.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas ANTANAS KUČINSKAS, 

1947-48 m. gyvenęs Frankfurt/Main, Nae- 
he Sossenheim. Iš ten išvykęs į Angliją.

Paieško: Familie Heidi und Dr. Norbert 
Wildhirt,

Am Kreuzacker 12,
6056 Heusenstamm 2
W. Germany.
Tel. 06106/5405.

PADĖKA
Reiškiu padėką tiems lietuviams ir skau

tams, kurie sveikino mane 89-to gimtadie
nio proga. Ypač dėkoju skautams, prisiun- 
tusiems labai gražią, paauksuotą sveikini
mo atvirutę su asmeniškais parašais.

Vienišas senas jaunuolis
Taip pat dėkoju seniems Ketteringo- 

Corby skyriaus nariams buv. pirmininkui 
A. Navickui ir B. Mardosui, kurie visad 
prisimena mane.

Jonas Liobė

PAMALDOS
Nottinghame — spalio 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Ecclcs — spalio 13 d., 12.15 vai.
Birminghame — spalio 19 d., šeštadienį, 

17 vai., šv. Onoje, Bradforde St.
Nottinghame — spalio 20 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — spalio 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Rochdalėje — spalio 22 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — spalio 27 d., 12.30 v.

'įrengtas ateistinis muziejus, Brazilijoje 
žymus sporto klubas priima ir eksponuo
ja brazilų menininkų kūrinius, nušvie
čiančius Lietuvos šventojo asmenybę.

PASAULYJE
— Spalio 24 d. prez. Reaganas New 

Yorke šaukia šešių Vakarų valstybių kon
ferenciją, kurios tikslas pasidalyti nuo
monėmis prieš įvyksiantį lapkričio 19-20 
d. jo susitikimą su Gorbačiovu. Kvieti
mus dalyvauti gavo D. Britanija, Prancū
zija, V. Vokietija, Kanada, Italija ir Ja
ponija, kurios, atrodo, visos dalyvaus, iš
skyrus Prancūziją, kuri jau atsisakė.

— Gorbačiovo vizitas Prancūzijoje bai
gėsi spalio 5 d. Spaudos konferencijoj, ku
rioj dalyvavo apie 500 korespondentų, 
iškėlus žmogaus teisių klausimą Sov. Są
jungoje, Gorbačiovas piktai atsakė, kad 
niekam nevalia kištis į jų vidaus reika
lus.

Gorbačiovas pareiškė, kad dalis ati
trauktųjų SS-20 raketų iš Europos nebus 
dislokuotos Azijoje, bet išimtos iš apy
vartos.

— Nežiūrint, kad Britų Telecom per 
pirmąjį šių metų ketvirtį padarė 443 mln. 
svarų pelno, nuo lapkričio mėn. telefono 
kainos bus pakeltos. Telefono nuoma už 
metų ketvirti bus pakelta iki 16.45 sv., o 
už pasikalbėjimo laiko vienetą iki 5 penų. 
Biznio klientams ketvirčio nuoma pakelia
ma iki 26.60 sv. Telefono įvedimas kai
nuos 85 sv., o biznio klientams ■— 95 sv.

— Išėjęs iš proto Egipto policininkas 
nušovė septynis ir sužeidė 11 Izraelio tu
ristų.

— V. Vokietijos žurnalas „Der Spie
gei“ paskelbė, kad Gorbačiovas greitu 
laiku leis išvažiuoti ‘į užsienį kalinamus 
disidentus A. Sacharovą ir A. Šaranskį. 
Esą tuo reikalu derybos jau vyksta. Tar
pininkauja Rytų Vokietijos teisininkas W. 
Vogelis.

— Spalio 6 d. Londone įvykusiose riau
šėse prieš policiją, buvo nužudytas vienas 
policininkas ir 81 asmuo sunkiau sužeis
tas, iš jų 58 policininkai. Riaušes pradė
jo juodukai dėl to, kad policijai darant 
kratą vienos negrės bute, ji staiga mirė 
širdies smūgiu (ji svėrė apie 120 kg.).

— Graikijos užsienio reikalų ministe
rija pranešė, kad sovietų ambasadorius I. 
Andropovas (mirusio sovietų lyderio sū
nus), kuris prieš trejetą mėnesių buvo at
šauktas į Maskvą ir oficialiai skaitomas 
atostogose, į Atėnus jau nebegrįš. Jo at
šaukimas susietas su pabėgimu iš Atėnų 
į JAV-jas sovietų karinės žvalgybos vice
direktoriaus S. Bokhane.

— Bedarbė D. Britanijoje pasiekė 
3.346.198 — 13,1 proc. visos darbo jėgos. 
Tačiau ir darbo pasiūlų skaičius padidėjo 
iki 184.000.

— Daugiau kaip 40.000 Slovakijos tikin
čiųjų, daugumoj jaunimas, neseniai daly
vavo atlaiduose Sastino Dievo Motinos 
šventovėje Slovakijos vakaruose. Milži
niška tikinčiųjų minia mojavo Vatikano 
baltai geltonom vėliavėlėm, skandavo šū
kius, kviečiančius Popiežių aplankyti Če
koslovakiją.

— Vokiečių karo laivyno ekspertai, ste
bėdami praėjusius sovietų karo laivyno 
manevrus Atlanto vandenyne, priėjo išva
dos, kad karo atveju Raudonasis laivynas 
galėtų užblokuoti Amerikos tiekimą Euro
pai. Daugiau kaip 120 karo laivų ir nema
žai lėktuvų dalyvavo manevruose.

— Vokietija planuoja prailginti nuo 15 
iki 18 mėnesių privalomos karinės tarny
bos laiką (pradedant 1989 metais). Svar
biausia priežastis — gimimų sumažėjimas, 
šiuo metu V. Vokietija turi 495.000 ka
riuomenę, R. Vokietija — 180.000.

— Spalio 13 d. Belgijoje įvyks parla
mento rinkimai. Apie 7 milijonai gyven
tojų turi teisę balsuoti. Šiuo metu kraštą 
valdo koalicinė vyriausybė.

— Praėjusią savaitę Kašmire įvyko 
Indijos ir Pakistano karių susišaudymas. 
Pakistanas sustiprino pasienį artilerija ir 
šarvuočiais.

— Spalio 4 d. Pekine prasidėjo nauji 
kinų ir sovietų pasitarimai santykių pa
gerinimo reikalu.

— Kipras atšventė savo 25 metų nepri
klausomybės šventę. Turkų gyvenamoje 
dalyje šventė nebuvo švenčiama. Turki
jos karine pagalba, turkų mažuma Kipre 
atsiskyrė ir paskelbė savo nepriklausomy
bę 1983 metais.

— Britų ambasada Maskvoje įteikė pro
testą sovietų užsienio ministrui dėl van
dalų, kurie pradūrė ambasados pareigū
nų tautomobilių padangas.

— Romos aerodrome italų policija, įtar
dama, kad stovinti mašina turi netikrą 
numerio lentelę, susprogdino šarvuoto 
„Mercedes“ automobilio duris. Vėliau pa
aiškėjo, kad tai buvo amerikiečių genero
lo, pietų Europos NATO aviacijos dali
nių viršininko J. Brown mašina.

— Argentinos buvusios karinės val
džios devynių narių teismas eina į galą. 
Jie kaltinami žmogaus teisių pažeidimu. 
Keturiems, įskaitant ir gen. Leopoldo 
Galtieri, gresia 10-15 metų kalėjimo baus
mė.
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