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SOVIETINĖJE 
SPAT JOO JE

PROF. FORTUNATOVAS IR

ANDRIUS BOTYRIUS
„Literatūra ir menas" spalio mėnesį per 

du numerius spausdino vertingą apybrai
žą „Šešupės krantų tyloje'.

Autoriai Olegas Poliakovas ir Gedi
minas Zemlickas, aprašydami Liudvinavo 
apylinkėse, Suvalkijoje, išlikusią vienin
telę Triobiškių kaimo sodybą, priminė iš 
čia kilusio Andriaus Botyriaus nuopelnus 
lietuvių kalbotyros mokslui. Botyrius 1871 
metais sudomino du žymius rusus kalbi
ninkus Filipą Fortunatovą ir Vsevolodą 
Milerį Liudvinavo apylinkės tarme. Nuo 
to laiko ypač Fortunatovas daug nuveikė 
tyrinėdamas lietuvių kalbą. Fortunatovo 
mokinys buvo ir mūsų rašomosios kalbos 
tėvas Jonas Jablonskis.

Dėl suprantamų priežasčių minėtoje 
„Literatūros ir meno" apybraižoje nepa
kankamai pabrėžti du dalykai, kurie ga
lėtų suklaidinti mažiau susipažinusius su 
mūsų kultūros istorijos faktais 19-me am
žiuje. Pirma. Lyginamoji kalbotyra ir jos 
susidomėjimas senoviškiausia iš gyvųjų 
indoeuropiečių (lietuvių) kalba gimė Va
karų Europoje. Vakariečiai mokslininkai 
buvo pirmieji atkreipę dėmesį į savųjų 
bajorų paniekintą liaudies kalbą. Jie dau
giausia prisidėjo ir prie jos mokslinių 
tyrinėjimų praėjusiame šimtmetyje. Ru
sai mokslininkai palyginti vėlokai susi
domėjo lietuvių kalba, kaip tik vakarie
čių paskatinti. Jų intencijos, be to, nebu
vo grynai mokslinės, bet siekė tiktai at
plėšti lietuvius nuo lenkų, kad būtų 
lengviau sujungti su rusais. Argi ne to 
siekdamas akademikas Hilferdingas pa
kišo nelemtą sumanymą „padovanoti" lie
tuviams rusišką raidyną, kurio taip stvė
rėsi Lietuvos korikas Muravjovas, už
drausdamas lietuviams lotyniškas raides? 
40 metų po to Lietuva kentėjo dėl šito 
rusų „kultūrtregerių“ užgaidos. Net ir 
asmeniški kalbininko Fortunavovo nuo
pelnai mūsų kalbotyrai nė iš tolo negali 
atsverti tos milžiniškos skriaudos ir ža
los, kurią mūsų tautiniam atgimimui pa
darė carinis spaudos draudimas. Ir tą rei
kėtų dažniau pabrėžti, kai vertiname ru
sų nuopelnus Lietuvos kultūrai.

Antra pastaba. Autoriai perdaug švie
siai pavaizdavo Andriaus Botyriaus as
menybę. 1867 metais jis baigė Suvalkų 
■gimnaziją su lietuvių kalbos pažymiu ir 
buvo vienas pirmųjų, kurie pasinaudojo 
caro valdžios lietuviams skiriamomis sti
pendijomis Maskvos universitete. Drau
ge su savo studijų draugais filologais Pe
tru Markūza ir Jurgiu Miklaševičium Bo
tyrius aiškiai save skyrė nuo lenką, rin
ko tautosaką, tarėsi dėl lietuviškos rašy
bos. 1871 metais Maskvos universiteto 
biuletenyje Botyrius išspausdino straips
nį apie Perkūną. Tų pačių metų vasarą 
pakvietė savo draugus filologus, busimuo
sius profesorius Fortunatovą ir Milerį, su 
kuriais savo tėviškėje, šiandieninio „Žels- 
velės“ kolūkio apylinkėse užrašinėjo tau
tosaką ir kitais metais išspausdino apie 
šimtą dainų rusų raidėmis.

Štai čia ir išryškėjo silpnas Andriaus 
Botyriaus būdas. Karjeros sumetimais ve
dė rusę, perėjo į pravoslaviją, buvo abe
jingas lietuvių kovai už savo lotynišką 
raidyną. Ištarnavęs keliolika metų Rusi
joje, Botyrius 1881 buvo atkeltas 'į Suval
kų gimnaziją, 1884-85 buvo inspektorium 
Marijampolės gimnazijoje.

Profesoriaus Vaclovo Biržiškos sureda
guotame bostoniškės „Lietuvių enciklope
dijos“ tome rašoma: „Nors Botyrius ir ne
vengė nei lietuvių, nei lietuvių kalbos, 
bet lietuviai mokiniai į jį žiūrėjo kaip į 
rusams parsidavusį, tikybą dėl karjeros 
pakeitusį Lietuvos renegatą. Netrukus jis 
buvo iškeltas 'į Lenkiją, po to vėl į Rusi
ją ir mirė apie 1900-sius metus Astracha
nėje“.

žodžiu, Andrius Botyrius nebuvo švie
sulys tamsiaisiais caro priespaudos lai
kais, bet tragiška asmenybė, primenanti 
ne vieną šiandieninį Lietuvos inteligentą, 
kurie dėl karjeros tarnauja pavergėjams. 
Ne toks buvo Botyriaus draugas Petras 
Markūza, zanavykas nuo Slavikų. Išsitar
navęs pusę pensijos, grįžo Lietuvon ir 
bendradarbiavo Svarūno slapyvardžiu 
„Varpe“ ir „ūkininke“.

J.Vd.

KONFERENCIJA MILANE
KRIKŠČIONYBĖ IR

Tokia tema praėjo ką tik pasibaigusi 
„Europos Krikščionių Socialistų Veiklos“ 
(Action) konferencija Milane.

Ta organizacija nėra partija, bet sąjū
dis suartinti socializmą su krikščiony
be. Kalbėtojai vienas po kito kėlė klausi
mą, ar socializmui yra daugiau reikalinga 
krikščionybė, ar krikščionybei — socia
lizmas. Išvadoje — vieni kitus gali tei
giamai papildyti. Kartu veikdami gali ge
riau aprūpinti nuskriaustuosius, neturtin
guosius ir padėti išlyginti nelygybes pa
saulyje.

Istorijoje ne kartą socialistai parsida
vė diktatoriams, kaip krikščionys parda
vė Kristų už 30 grašių, dėl to reikalinga 
tiems dviem judėjimams susivienyti, su
rasti sintezę tarp Biblijos ir Socializmo. 
Reikia kovoti prieš diktatūras, ar jos bū
tų iš dešinės ar iš kairės. Tą ypatingai 
užakcentavo italų katalikų kunigas, ką 
tik grižęs iš Pietų Amerikos, kur taip va
dinamoji „Išsilaisvinimo teologija“ yra 
labai populiari. Skaitoma, kad ten kapita
lizmas apvylė žmones ir leido diktato
riams įsigalėti. Kunigai eina su žmonėmis 
prieš diktatūrines valdžias, siekdami ne 
vien laimės danguje, bet ir ant žemės.

Ispanijos Socialistų Partijos atstovas 
prisipažino, kad jie turi stiprų kairiųjų 
sparną, kuris reikalauja išmesti Amerikos 
bazes iš Ispanijos ir išeiti iš šiaurės At
lanto Organizacijos (NATO). Tačiau dau
guma katalikų (52 proc.) balsuoja už so
cialistus, nes ten nėra krikščionių demo
kratų partijos.

Konferencija truko dvi dienas, sutrau-

NEPASKELBTI ATSAKYMAI
Užsienio spauda atkreipė dėmesį, kad 

Maskvos „Izvestijos“ išcenzūravo kai ku
riuos Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dento Reagano pasisakymus keturiems 
sovietų korespondentams, kurie neseniai 
buvo priimti Baltuosiuose Rūmuose. „Iz- 
vestijos“ visų pirma nepaskelbė preziden
to atsakymo į sovietų korespondentų po
leminį klausimą apie kai kuriuose pasau
lio kraštuose dislokuotas amerikiečių ka
rines pajėgas, kurios esančios okupaci
nės. Prezidentas atsakydamas patvirtino, 
kad kai kuriuose kraštuose yra ameri
kiečių kariuomenės dalinių, bet jie nieko 
bendra neturi su okupacinėmis pajėgomis: 
tų dalinių uždavinys yra labai skirtingas 
nuo to, kurį atlieka kai kurių kitų valsty
bių okupacinės kariuomenės, dislokuotos 
net Varšuvos pakto kraštuose. Tų kraštų

KASPAROVO PROBLEMA
Praėjusią savaitę pasaulio šachmatų 

čempionu tapo Gary Kasparov, nugalėjęs 
buvusį čempioną Anatolijų Karpovą.

Londono „Daily Telegraph“ ta proga ra
šė, jog sovietų valdžiai dabar susidarė 
problema išlaikyti Kasparovą namie, kad 
jis neišvyktų žaisti į užsienį ir nepabėgtų.

22 metų Kasparovas yra Armėnijos žy
dų kilmės (tėvas žydas, motina armėnė) 
ir gyvena Azerbaidžane. Savo buvusią 
Weinsteino pavardę jis pakeitė karjeros 
pradžioje. Sovietų šachmatų vadovybė ne
kenčia Kasparovo, o ir KGB juo nepasi
tiki. Praėjusią žiemą, kai Kasparovas bu
vo belaimįs prieš Karpovą, turnyras buvo 
nutrauktas — bijota jo pergalės. Už tai 
Kasparovas vadovybei neatleido ir progai 
pasitaikius viešai ją kritikavo.

Nebuvo dar tokio atsitikimo, kad po ke
turių mėnesių būtų organizuojamas re
vanšas. Vadovybė nori, kad Karpovas vėl 
taptų čempionu. Jau numatyta revanšo 
data — vasario mėnesį. Mat, Karpovas 
yra partijos narys, rusas, Lenino premi
jos laureatas, aktyvus „taikos“ propa
gandistas, pavyzdingas komunistas, skati
nęs partijos jaunuosius ir transsibirinio 
geležinkelio statytojus gerai dirbti tėvy
nės labui.

Kasparovas kitoks. Jis domisi futbolu, 
vakarų popsų muzika, žavisi kino žvaigž
dėmis, neįdomi jam politika ir tik pavir
šutiniškai pritaria partijai. Tai tikras jau
nosios kartos atstovas.

Taigi Kremlius bijo, kad jaunasis čem
pionas, žaisdamas užsienyje, nepasektų 
pirmatakų Viktoro Korčnojaus ir Boriso 
Spasskio pėdomis.

SOCIALIZMAS p
kusi apie 50 dalyvių iš įvairių Europos 
kraštų. Kalbas pasakė atstovai iš Italijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Graikijos, Kipro, 
Maltos ir Ispanijos. Oficialios kalbos bu
vo prancūzų ir anglų. Dauguma kalbėto
jų vartojo anglų kalbą. Visos kalbos buvo 
verčiamos į italų kalbą.

Pirmą kartą į konferenciją buvo pa
kviesti Egzilų Socialdemokratų partijų at
stovai. Jie, žinoma, daugiausia lietė savo 
kraštų reikalus. Kalbėjo vengras, gyve
nantis Švedijoje, bulgaras, gyvenantis 
Austrijoje, čekoslovakas, gyvenantis Švei
carijoje ir lietuvis, gyvenantis Anglijoje, 
atstovavęs Lietuvos Socialdemokratų par
tiją. Jo kalba apie Lietuvos likimo apžval
gą, Socialdemokratų partijos įsikūrimą ir 
religijos persekiojimą po sovietais buvo 
labai palankiai klausytojų sutikta. Neto
li Milano gyvenantis kun. Tąsius Eremi
nas irgi aktyviai dalyvavo konferencijo
je, garsindamas Lietuvos vardą.

Konferencija vyko specialiai tokiam 
reikalui skirtuose namuose („Palazzo ex- 
Stelline“). Tų namų savininkai, miesto 
ir apylinkės savivaldybė, apmokėjo daly
vių pragyvenimą konferencijos metu.

Organizacija „Europos Krikščionių So
cialistų Veikla“ (European Christian So
cialist Action) įsisteigė 1976 metais. Jos 
steigėjas ir dabartinis nenuilstamas vadas 
yra prof. Alfredo Luciani, kuris aukoja 
visa savo energiją ir atliekamą laiką tai 
organizacijai, kad apjungti Europos 
krikščionis socialistus į vieną organą.

„E.L.“ korespondentas

SOVIETŲ „TRUDO“ AIŠKINIMAI

tautos, pažymėjo prezidentas, niekad ne
turėjo galimybės pasinaudoti laisvo apsi
sprendimo teise suderinamai su Jaltos 
sutartimi. Korespondentams priminus 
Grenados atvejį, prezidentas atsakė, kad 
Grenadoje jau nebėra amerikiečių karių, 
krašte yra įvesta demokratinė santvarka 
su laisvais rinkimais, kai tuo tarpu so
vietų kariuomenė iš Afganistano nėra ati
traukta ir jau šešerius metus tame krašte 
vykdo karo veiksmus. Žurnalistams pa
žymėjus, kad sovietų kariuomenė ‘į Af
ganistaną buvo pasiųsta to krašto vyriau
sybei prašant, prezidentas Reaganas at
sakė, jog afganų valdžia neturėjo kitos iš
eities, nes buvo pačios Sovietų Sąjungos 
ginklų pagalba priversta. „Izvestijos“ taip 
pat išcenzūravo didelį dalį prezidento 
Reagano pasisakymų apie amerikiečių 
planuojamą sukurti kosminės gynybos 
sistemą, ypač tas vietas, kuriose prezi
dentas pakartojo, jog ši sistema nėra nu
kreipta prieš Sovietų Sąjungą, dargi pa
žymėdamas, kad amerikiečiai yra pasi
rengę ateityje tyrimų rezultatais pasidaly
ti su sovietais.

(V.R.)

VALYMAI

„Komsomolskaja Pravda" pranešė, kad 
P.V. Ignotas, pirmasis Lietuvos Komjau
nimo sekretorius, paskirtas Visą junginio 
komjaunimo politbiuro kandidatu (vieton 
tose pareigose buvusio M.K. Rukmanes).

Lapkričio 2 d. Komjaunimo centro ko
miteto susirinkime Komjaunimo politbiu
ro narys ir sekretorius A.N. Kolykin bu
vo atleistas iš einamųjų pareigų ir paša
lintas iš Centro komiteto už „susikompro
mitavimą“. Du kiti Centro komiteto na
riai, A.B. česnokov ir V.M. Tankejev taip 
pat pašalinti už „girtuokliavimą ir darbo 
drausmės pažeidimą“.

Sovietų radijas pranešė, kad iš spaudos 
išėjo „Ateisto žodynas ir vadovas“ tadži
kų kalba, kuris turįs „reikšmingą ir prak
tinę“ vertę, labai patarnausiąs „ateistinei 
propagandai ir agitaciniam darbui“.

KOVA SU ALKOHOLIU
„Pravdos“ spalio 30 d. straipsnyje, skir

tam kovai su alkoholiu, buvo rašyta, kad 
Lietuvoje, o taip pat ir Tadžikistane, Kra
snojarsko krašte ir Tambovo apskrityje 
daugumoje ten esančių narkologinių įstai
gų neturi spausdintų instrukcijų ir iš vi
so mažai skiria dėmesio alkoholikams, iš- 
siblaivinimo dispenseriai neatlieka pilnai 
savo paskirčių.

Straipsnyje pažymėta, kad draugas Ba- 
bayanas, partijos narys ir Sov. Sąjungos 
Sveikatos Ministerijos viršininkas, gavo 
griežtą Centro komiteto partinės kontrolės 
papeikimą su atitinkamu įrašu partinėje 
kortelėje, kad nepatenkinamai vadovauja 
narkologinei tarnybai, yra neprincipingas 
ir klaidingai supranta alkoholio žalą žmo
nių sveikatai. Vietoj degtinės pasmerki
mo, savo aplinkraščiuose jis kalbėjo apie 
alkoholinius gėrimus kaip „maisto pro
duktus“, kvietė visuomenę gerti „santū
riai ir kultūringai“.

Už „rimtus trūkumus“ kovoje su girta
vimu, partinės kontrolės komitetas taip 
pat 'įspėjo Sveikatos viceministrą Safono- 
vą ir net patį ministrą Burenkovą.

DBLS-gos 
Londono Pirmojo Skyriaus narei 

F. Senkuvienei, 
mirus staiga jos vyrui 

Pranui Senkui, 
giliausią užuojautą reiškia 

Skyriaus Valdyba ir nariai.

SUSITIKIMAS SU PREZIDENTU
Lietuvių išeivių vyskupas Paulius Bal

takis ir Lietuvių Religinės šalpos direk
torius kun. Kazimieras Pugevičius lapkri
čio 8 d. dalyvavo Baltuosiuose Rūmuose 
Vašingtone 'įvykusiame grupės dvasinin
kų susitikime su Jungtinių Amerikos Val
stijų prezidentu Reaganu. Susitikimas bu
vo surengtas pasikeisti nuomonėmis bei 
rūpesčiais ryšium su Ženevoje įvyksian
čiu amerikiečių-sovietų aukščiausiojo ly
gio pasitarimu.

Po diskusijų sekusiuose pietuose su pre
zidentu Reaganu, vyskupas Baltakis pa
dėkojo prezidentui už Lietuvai rodomą 
palankumą ir moralinę paramą lietuvių 
tautos laisvės siekiams. Pokalbių metu 
prezidentas, giliai susijaudinęs, pažymė
jo, kad vienas iš brangiausių jo turtų yra 
sovietų kalinamų belaisvių iš Gulago jam 
atsiųstas sveikinimas.

LIETUVOS KELININKAI SIBIRE
Lietuvos kelininkai per klampynes ir 

pelkėtas tundras Sibire tiesia kelius. Sun
ki kelininkams dešimt mėnesių trunkanti 
Sibiro žiema. Tenka dirbti dviem prailgin
tomis pamainomis, kad nereikėtų išjungti 
mašinų variklių. Be to, reikia stengtis 
kuo ilgiau naudotis žiemos keliu — šalčio 
sukaustyta pelke. Vasaros mėnesiais ten
ka gintis nuo pragariško karščio ir nuo 
garsiųjų Sibiro uodų ir mašalų, užtat pa
togu dirbti baltosiomis naktimis.

Visi skaitėme spaudoje, kaip ukrainie
tis Miroslav Medvied, „Maršai Koniev“ 
laivo jūrininkas, dukart šoko iš laivo į 
upę, norėdamas pabėgti į laisvę, deja, per 
nesusipratimą amerikiečių pareigūnai 
grąžino j'į sovietams.

Sovietų laikraštis „Trud“, spalio 24 d. 
numeryje, aiškino, kad Medvied tempda
mas laivo virvę paslydo, sunkiai susižeidė 
ir įkrito į vandenį. Amerikiečiu sargybos 
laivas jį išgelbėjo ii- pristatė atgal. Po to 
įvykio, amerikiečiai bandė provokuoti, 
kad Medvied pasiliktų JAV-jose, tačiau 
jis raštiškai tas provokacijas atmetė...

POLITINIO KALINIO SAVAITĖ

Pogrindyje veikiančios lenkų laisvosios 
profesinės sąjungos „Solidarumas“ vado
vybė specialiu atsišaukimu paragino visus 
Lenkijos gyventojus paremti lapkričio 3- 
10 dienomis profsąjungos paskelbtą „poli
tinio kalinio savaitę“, tuo būdu masiniai 
išreiškiant savo solidarumą visiems tiems, 
kurie Lenkijoje tebėra kalinami dėl savo 
politinių įsitikinimų. Profsąjungos pa
skelbtame pareiškime atkreipiamas dė
mesys, kad, pagal turimas informacijas, 
Lenkijoje tebėra arti keturių šimtų poli
tinių kalinių. Visi jie nusikalto vien tik 
tuo, pažymima pareiškime, kad atsisakė 
pasyviai laikytis represinės politikos aki
vaizdoje, troško socialinį ir visuomeninį 
gyvenimą pagrįsti teisingumo ir laisvės 
principais.

Viešnagė Čekoslovakijoje
Čekoslovakijoje viešėjo Lietuvos atleti

nės gimnastikos rinktinė, kuri dalyvavo 
varžybose žurnalo „Trener“ prizui laimė
ti. Pasirodyta sėkmingai: V. Dubickas ta
po nugalėtoju, S. Misevičius užėmė antrą
ją, o V. Kapcevičius — trečiąją vietas. 
Turnyre kartu su šeimininkais taip pat 
dalyvavo ir Bulgarijos stipruoliai.
Kultūros dienos Zalzburge

Spalio 11 — lapkričio 3 d. Zalzburge 
vyko Lietuvos kultūros dienos. Renginių 
programa buvo įvairi ir turtinga. Čia 
koncertavo vargonininkas L. Digrys, Vil
niaus kvartetas, V. Ganelino džiazo trio. 
Muzikinę programą papildė V. Koreškovo 
ir R. Požerskio fotoparoda. Zalzburgo 
krašto gyventojai turėjo galimybę susi
pažinti su šiuolaikine grafika, M.K. Čiur
lionio darbais.
Pasirašyta mokslininkų 
bendradarbiavimo sutartis

Vilniuje viešėjo Lenkijos mokslų aka
demijos delegacija, vadovaujama akade
miko Z. Kačmarėko. Spalio 31 d. Lietuvos 
Mokslų Akademijos prezidentas J. Požė
la ir Lenkijos Mokslų Akademijos moks
linis sekretorius Z. Kačmarekas pasirašė 
Lietuvos ir Lenkijos mokslų akademijų 
bendradarbiavimo sutartį.
K. Kavecko pagerbimas

Lietuvos valstybinės konservatorijos 
dėstytojai ir studentai gausiai susirinko į 
profesoriaus Konrado Kavecko kūrybinį 
vakarą ir pagerbė j'į 80-mečio proga.

Įvyko didelis šio kompozitoriaus kūri
nių koncertas.
Liaudies kontrolieriai

Aurelija Jaruševičiūtė „Tiesoje“ rašo:
— Prie įmonės vartų sugrįžusius iš 

reiso vairuotojus sustabdė liaudies kon
trolieriai. Specialiais matavimo prietai
sais buvo išmatuoti kuro likučiai bakuo
se, patikrinti spidometrai. Jau kitą rytą 
patikrinimo medžiaga gulėjo ant įmonės 
viršininko Juozo Tuziko stalo, buvo ap
svarstyta gamybiniame susirinkime.

— Tokius netikėtus patikrinimus ren
giame gana dažnai, — papasakojo Kauno 
6-sios autotransporto įmonės liaudies 
kontrolės grupės pirmininkas Petras Se
rapinas.

Šiemet įmonės vairuotojai jau sutaupė 
80 tonų benzino, beveik 3 tonas dyzelinio 
kuro.
Chirurgų mokslinė konferencija

Dvi dienas Vilniuje vyko Lietuvos chi
rurgų mokslinė konferencija, kurioje bu
vo apžvelgti šios medicinos srities specia
listų laimėjimai, pasiekti per keturis po
kario dešimtmečius.
Naujas senasis plentas

Ištisinis eismas lapkričio 4 dieną atida
rytas baigiama rekonstruoti Vilniaus — 
Kauno — Klaipėdos automagistrale. Tik 
nedideliame ruože — nuo Laukuvos iki 
Endriejavo kol kas bus važinėjama viena 
magistralės juosta. Antroje dar tebevyks
ta tiesimo darbai.

Kelyje įrengtos skirtingo lygio sankry
žos, keturios judėjimo juostos.
Velomobilis

Tai neįprastos formos triratis. Jį su
konstravo ir pasidarė Suvieko tarybinio 
ūkio vyriausiasis inžinierius Arūnas Mi
kalauskas. Savo velomobilį A. Mikalaus
kas galvoja padaryti dviviečiu ir kitais 
metais eksponuoti Šiauliuose vykstančio
je kasmetinėje takios technikos parodoje, 
dalyvauti varžybose.
Vienam šilta, visiems — šalta

„Valstiečių laikraštyje" R. Valeika ra
šo:

— Šalta, — sako Joniškio MSMV kvar
talo gyventojai.

— Mamyte, aš neisiu į darželį, ten sal
ta, — skundžiasi mažoji Virgutė mamytei.

— Kodėl šiandien nesiprausęs, Jonuk? 
— klausia mokytoja.

— Nėra karšto vandens, — abejingai 
atsako mokinukas.

žodžiu, tame kvartale, kurį turėtų gerai 
apšildyti ir karštu vandeniu aprūpinti 
MSMV, visiems šalta.

Netiesa, kai kam dar šilta. Visų pirma 
MSMV viršininkui G. Zabarauskui. Ma
tyt, nešalta ir rajono vykdomojo komite
to darbuotojams. Priešingu atveju į gy
ventojų skundus seniai būtų sureagavę.
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Iš mūsų martirologijos

MINDAUGAS TOMONIS 1940-75 Lietuviai
Šiemet jam būtų sukakę 45-ri metai 

amžiaus, o štai jau pažymime dešimtą
sias jo perankstyvos ir tragiškos mirties 
metines. 1975-tais lapkričio 5-ją geležin
kelio ruože Vilnius-Pavilnys rastas suva
žinėtas poetas, mokslininkas, teisių gynė
jas Mindaugas Tomonis. Jo mirties ap
linkybės nežinomos ir liko neišaiškintos, 
nors niekam nebuvo paslaptis, kad tai il
gosios saugumo rankos auka. Daugelis 
matė ištisais metais trukusią negailestin
gų budelių kankinamo žmogaus agoniją. 
Daugelis, apsipratę su nežmoniškos siste
mos kasdienybe, abejingai stebėjo šią 
dramą. Tik po jo mirties, iš laiko nuoto
lio, atsivėrė kankinio aukos prasmė: 
, Šiandien mes jau suvokiame, kad jis 
buvo ne mūsų lygmens žmogus, ir tas 
kasdieninis mastelis, kurį taikome sau ir 
kitiems, jam netinka. Daugelis dar ir da
bar tebeklausia: argi nebuvo galima jam 
padėti? Kodėl jis pats nieko nedarė? Ko
dėl stovėjo tylėdamas, kai jį žudė, kodėl 
nesipriešino ir neprotestavo? Stovėjo ir 
tylėjo — gaudamas smūgius, bet į juos 
neatsakydamas. Mums tai nesupranta
ma. Betgi pirmieji krikščionys, 'įmesti į 
areną žvėrims, irgi tylėjo — tylėjo ir 
meldėsi". Taip rašė pogrindžio „Pastogė“, 
minėdama Mindaugo Tomonio trečiąsias 
mirties metines.

Jis gimė 1940 rugpjūčio 28 Vilniuje. 
1962 baigė Kauno politechnikos institutą 
technikos mokslų kandidato laipsniu, įsi
gydamas inžinieriaus, chemiko technolo
go profesiją. Dirbo Daugelių statybinių 
medžiagų kombinato inžinierium. 1966-69 
buvo Statybos ir architektūros instituto 
mokslinis bendradarbis. Nuo 1969 buvo 
Paminklų konservavimo instituto chemi
jos laboratorijos vedėjas. Paskelbė moks
linių straipsnių apie cemento ir betono 
kietėjimą.

Tiek apie Mindaugą Tomonį randame 
„Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklo
pedijoje“. Vėlesnėje enciklopedijos laido
je jis jau nebeminimas. Režimo rūstybę 
jis užsitraukė 1974, kai atsisakė restau
ruoti tarybinės armijos paminklą Kryž- 
kalnyje. Tų pačių metų vasarą už tai už
daromas Vilniaus psichiatrinėje ligoninė
je. Po trijų mėnesių buvo iš jos paleistas 
palaužta sveikata. 1974 gruodžio mėnesį 
sukūrė trijų lapų apimties įrašą šv. Ka
zimiero bažnyčioje įrengto Ateizmo mu
ziejaus knygoje. Tomonis buvo ne tik 
mokslininkas, giliai mąstantis žmogus, bet 
ii poetas, rašęs eiles Tomo Kuršio slapy-1 
vardžiu. 1975 užbaigė savo reikšmingiau

sią kūrinį „Žinia“. Tais pačiais metais 
birželio 25 jis pasiuntė laišką TSKP Cen
tro komitetui, ragindamas pasmerkti Sta
lino politikos padarinius Pabaltijo valsty
bėse, nes jų prijungimas prie Tarybų Są
jungos nebuvo istorinė būtinybė, bet klai
da. Jis pabrėžė, kad „religija ir socializ
mas kaip sistemos — ne antagonistinės, 
abi jos siekia dvasinės laisvės ir aukšto 
žmoniškumo“. Siūlė panaikinti nenorma
lią, antidemokratinę vienpartinę sistemą. 
Dėl šio rašto tuojau buvo vėl perduotas 
valdžios psichiatrams, kurie jį žlugdė in
jekcijomis. Nepakėlusi skausmo dėl per
sekiojamo sūnaus mirė jo motina. Kai bu
delis gydytojas nenorėjo Mindaugo išleis
ti į laidotuves, Mindaugas jam pasakė: 
„Aš jūsų negerbiu“... Nesakė „nekenčiu“, 
nes nekęsti jis nemokėjo. Netrukus lap
kričio 5 nukamuoto kūno gyvybė užgeso 
po traukinio ratais.

„LKB Kronika“ tada rašė: „Nebėra 
Mindaugo Tomonio. Dar viena auka prie 
tų tūkstančių, kurie sušalo vagonuose,

ALDONA STEMPUŽIENĖ
Aldona Stempužienė-švedienė pra

dėjo dainavimo studijas pas Antaną 
Likanderį ir tęsė pas Lila Robeson ir 
Carmella Cafarelli. Ji yra laimėjusi 
aukso medalį Chicago Tribune dien
raščio festivalyje, o 1958 m. tapo fi
nalininke Metropolitan operos regio
niniame konkurse.

A. Stempužienė-švedienė yra daina
vusi su geriausiais simfoniniais orkes
trais Vašingtone, New Yorke, Čikago
je, Clevelande, Miami, San Diego, 
Štutgarte, Manheime ir Bogotoje. 
Clevelendo Cafarelli operoje bei Čika
gos lietuvių operoje yra atlikusi pa
grindines mecosoprano roles operose 
Rigoletas, Hofmano pasakos, Truba
dūrai, Aida, Karmen, Kavalerija Ru
st ikana, Kaukių balius bei Jūratė ir 
Kastytis. Taipogi dalyvavo Dariaus 
Lapinsko Lokio bei Maro pastaty
muose. Solistė yra nuolat kviečiama 
koncertams ir yra apkeliavusi dauge
lį lietuvių kolonijų šiaurės ir Pietų 
Amerikoje.

1965 m. išleista plokštelė Dainos, 
1969 m. — Ainių dainos su Les Sept 
Solitudes ir operos arijų plokštelė. Vi
siems trims įrašams pritaria Štutgarto 
simfoninis orkestras, diriguojamas Da
riaus Lapinsko. 

buvo sušaudyti, paskandinti Neryje ar su
sidegino. Jo nešaudė, nepūdė kalėjime, 
netgi tardyti jis nebuvo kviečiamas. Jį 
gydė... Vaistai gali sunaikinti mūsų kū
nus, užmerkti mums akis, bet mes kalbė
sime savo draugų lūpomis, ir mūsų tikė
jimas dieviškuoju Gėriu bus įkvėpimas 
tiems, kurie po mūsų ateis. Kiekviena au
ka, kokia ji bebūtų — tai kibirkštis mū
sų laisvės ir tiesos aukurui“ (LKBK, 20).

Mindaugo Tomonio vardas, krauju įra
šytas, žėri Lietuvos kankinių kalendoriu
je. Prisimindami jo auką, kartojame jo 
žodžius: „Gal mūsų buvimas kai kam — 
nemalonus dalykas, gal esame tauta, ku
rią norima išnaikinti, kuriai taikomos 
genocido priemonės?... Bet mes, — savo
joje egzistencijoje atradę amžinybės švie
są, dvasiniu pažinimu suvokę kelią į Die
vą, su džiaugsmu priimantieji visas mums 
tenkančias kančias ir išbandymus, — esa
me. Ir einame nelengvu, bet laimingu 
Dievo Tautos keliu“ (Pastogė, 1).

J.Vd.

Aldona Stempužienė-švedienė yra 
reto lankstumo interpretatorė. Lygiai 
laisvai atliekamos liaudies dainos, ope
rų arijos, klasika ir šiuolaikinė muzi
ka. Pojūtis muzikos dramai, žanro 
stiliaus įsisavinimas ir muzikalumas 
pinasi su sodriu, aksominiu balso tem
bru, suteikdamas klausytojui retą pro
gą pažinti pilnas kiekvienos dainos 
galimybes.

♦ ♦

Dabar jos naują plokštelę išleido 
AM & M. Algimanto Mackaus Kny
gų Leidimo Fondas, 1985. Mecenatai: 
Lietuvių Fondas, Vladas Adamkus, 
Raimundas Mieželis ir Petras Mila
šius.

PIRMOJE PUSĖJE: Užmigo že
mė (č. Sasnausko), Ne margi sakalė
liai (J. Tallat-Kelpšos), Visur tyla (J. 
Gruodžio), Rudens tylumoj (J. Gruo
džio), Aguonėlės (J. Gruodžio), Gėlės 
iš šieno (V. Jakubėno), Žemė kryžių ir 
smuikelių (V. Jakubėno).

ANTROJE PUSĖJE: Aš per naktį 
(K.V. Banaičio), Baladė (J. švedo), 
Skęstanti serenada (J. Švedo), Trys 
posmai iš K. Bradūno poemos „Ma
ras“ (J. švedo), Anoalda (J. švedo),

pasaulyje
FLORIDOS LIETUVIAI

„žibinto“ vaidintojų trupė
„Žibinto“ vaidintojų trupės spektakliai 

įvyks gruodžio 8 d. Miami Lietuvių klube 
ir sausio 26 d. Chicagoje. Bus suvaidinta 
A. Rūko trijų veiksmų linksmas nutiki
mas „Bubul'is ir Dundulis“. Veikalą reži
suoja A. Ulbinas.
Visuotinis narių susirinkimas

LB St. Petersburgo apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyko lapkričio 15 d. 
klubo salėje.
Sol. Ginos čapkauskienės koncertas

Solistės Ginos čapkauskienės koncer
tas įvyks gruodžio 18 d. Petersburgo klu
bo salėje.
Koncertas Lietuvių Fondo naudai

Lapkričio 8 d. St. Petersburgo klubo 
salėje buvo surengtas Lietuvių Fondo 
naudai operos solistės Daivos Mongirdai- 
tės koncertas.
Išvyka į gamtą

ALTS-gos St. Petersburgo skyrius spa
lio 23 d. surengė išvyką į gamtą. Išvyka 
puikiai pasisekė. Gausus dalyvavimas iš
vykoje buvo gražus šios kolonijos lietuvių 
vieningumo ženklas.
Lietuviškos sutuoktuvės

Spalio 26 d. įvyko Kristinos Ramonos 
Grabnickaitės, „Žibinto“ vaidintojų tru
pės narės, sutuoktuvės su Marium šilin- 
gausku Šv. Vardo bažnyčioje. Apeigas at
liko svečias iš New Yorko kun. J. Pakal
niškis, asistuojant kunigams V. Dabušiui 
ii A. Račkauskui. Vestuvių vaišės buvo 
Lietuvių klube, kur jaunieji sutikti pagal 
lietuviškus papročius su duona, druska ir 
vynu. Jaunasis Marius yra gimęs Uru
gvajuje.
Ekonominė konferencija

Lapkričio 9-10 d. Marco Island, Flori
da, įvyko lietuvių ekonominė konferenci
ja.
Lietuvių respublikonų susirinkimas

Lapkričio 14 d. buvo St. Petersburgo 
klubo narių, lietuvių respublikonų susi
rinkimas. Kalbėjo kandidatas į Floridos 
valstijos senatą R. Deeb.
Socialinių reikalų skyrius

Neseniai St. Petersburge įsisteigė Lie
tuvių Bendruomenės Socialinių Reikalų 
Skyrius, kuris stengsis padėti visiems lie-

Prisijaukinsiu sakalą (J. švedo), Pasa
kų sakalas (J. švedo).

Pianinu akompanuoja Barbara 
Klonowski. 

tuviams, kuriems bet kokia pagalba bus 
reikalinga. Pvz., Lietuvių Kredito Unijos 
„Kasa“ įstaigoje kiekvieną antradienį nuo 
10 vai. iki 12 vai. tikrina kraujo spaudi
mą, lietuviams, kurių pajamos nesiekia 
tam tikro minimumo, bus stengiamasi iš
rūpinti maisto korteles.

LKMA XIII SUVAŽIAVIMAS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 

XIII-asis visuotinis suvažiavimas yra ren
giamas gruodžio 26-30 dienomis Los An
geles, Kalifornijoje. Suvažiavimo darbai 
kaip paprastai vyks bendriniuose posė
džiuose ir atskirose įvairių mokslo šakų 
sekcijose.

Atsiusta paminėti
LIETUVA — Filatelistų Draugijos Biu

letenis. 1985. Nr. 2(197). Rašo: E. Jasiū- 
nas, T. Navickas, A. Bernotas, J.Z. Augus- 
tinius.

Biuletenis apima filateliją ir kitas arti
mas sritis, leidžiamas 3 kartus metuose.

Šį numerį redagavo J. Adomėnas, A. 
Beteška ir J. Masilionis.

Biuletenio kaina metams — 5 dol. Už
sisakyti: A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., 
Chicago, Ill. 60638.

Norintieji užsisakyti Fil. d-jos Apžvalgi
ni leidinį 1946-1981, prašomi kreiptis: K. 
Rožanskas, 3450 W. 62nd St., Chicago, II. 
60629. Kaina su persiuntimu 6 dol.

„LIETUVIŲ DIENOS“
„Lietuvių Dienų“ žurnalo lapkričio mė

nesio numeris jau išsiuntinėtas prenu
meratoriams ir platintojams.

„Lietuvių Dienų“ žurnalo lapkričio 
mėn. rašo:

F. Masaitis — Rugsėjo 8-ji Tautos šven
tė. Leonardas Andriekus — Regėjau se
novinę Žemaitiją. Leonardas Andriekus 
— Atmink mane, rūpintojėli. Juozas Ti- 
ninis — Auksinė žemė (vertimas). Lietu
vių išeivijos kultūros klausimais. Kleve- 
lando lietuvių veikla. Lietuvių Katalikų 
Akademijos suvažiavimas. Alė Rūta — 
Jurgio Jankaus „Klajojančios liepsnos“. 
Algirdas Gustaitis — Lietuvių išeivijos 
spaudos bibliografija. Vilius Bražėnas — 
V. Šimkaus „Kantata Lietuvai“.

Anglų kalbos skyriuje:
Rūta Skiriutė — Vytautas F. Beliajus. 

Vincas Ramonas — „Kryžiai“, Milton 
Starkaus vertimas.

Žurnalas gausiai iliustruotas nuotrau
komis. Viršelyje Vytauto F. Beliajaus nuo
trauka.

„L.D.“ prenumerata 20 dol. metams, 
Kanadoje — 25 dol. Prenumeratas siųsti: 
„L.D.“ redakcijai, 4364 Sunset Blvd., Los 
Angeles, CA 90029.

PROF. DR. Z. IVINSKIS

MINDAUGO PALIKIMAS
Mindaugo nužudymas Lietuvą su

krėtė ir užnuodijo jos vidaus santy
kius. Sujudimas buvo toks stiprus, jog 
vedė dar prie didesnio kraujo pralieji
mo. Per septynerius metus vienas po 
kito Lietuvoje buvo nužudyti keturi 
kunigaikščiai, kurie turėjo vyriausią 
valdžią, arba jos siekė.

Lietuvos karaliui žuvus, atsipalai
davo jo kietoje drausmėje laikyti sriti
niai kunigai ir ėmė kelti galvas. Iki pat 
Traidenio tarpusavyje smarkiai kovo
jo Mindaugininkai ir jų priešai, o su 
jais drauge reiškėsi dvi srovės, būtent, 
krikščionybės išpažinėjai ir pagonybės 
fanatikai. Krikščioniškoji srovė, žino
ma, buvo dar gana silpna. Prie jos 
Mindaugo laikais dar priklausė ne tik 
lotynišką krikštą priėmusieji, bet ir 
Lietuvos valstybės Bizantijos tikėjimo 
stačiatikiai. Stipresnė Lietuvoje buvo 
pagoniškoji srovė, kurios uolus palai
kytojas buvo energingasis Žemaičių 
kunigas Treniota. Tad Mindaugą nu
žudžius, pirmiausia įsigalėjo Lietuvo
je jo priešai pagonybės šalininkai. Tre
niota esąs buvęs toks užkietėjęs pago
nis, jog persekiojęs krikščionis. Tad 
Vaišvilkas mindaugaitis, kuris dar 
prie savo tėvo iš Atoso kalno vienuoly
no buvo sugrįžęs į savąją pilį ant Ne
muno kranto, bijodamas savo tėvo li
kimo, pabėgo į Pinską. Treniota, kaip 
Ipatijaus kronika įsakmiai pažymėjo, 
paėmė „Lietuvos ir Žemaičių žemėje“ 
vyriausią valdžią. Mindaugo palikimu 
dalintis jis kvietė iš Polocko aną ver
žlųjį Mindaugo sūnėną Tautvilą, šis, 
taip pat siekdamas vyriausios val
džios, dar prieš keliolika metų buvo 
sukurstęs plačią sąjungą prieš savo dė
dę. Bet žudymo sąmokslą prieš Min
daugą organizuojant, Tautvilas buvo 
aplenktas. Gal tai tebuvo padaryta 
vien todėl, kad gyveno tolėliau nuo ti
krosios Lietuvos. Mindaugui kritus, 

■ Tautvilas tarėsi tebeturįs senąją teisę 
į valdžią ir siekė pašalinti savo konku
rentą. Jis norėjo užvaldyti Lietuvą su 
savo Polocko kariais. Tačiau Trenio
ta pasirodė vikresnis. Jis buvo įspėtas 
vieno Polocko bajoro apie jam gre
siantį pavojų. Treniota pirmasis spėjo 
nužudyti (apie 1263-1264 m.) sosto 
varžovą Tautvilą. Tik sūnui pavyko 
išsigelbėti ir pabėgti į Did. Naugardą.

Bet ir Treniotos valdymas tebuvo 
trumpas (1263-1264 m.). Jo elgesys su 
krikščionimis buvo iššaukęs šių nepa
sitenkinimą. Turbūt su Vaišvilko ži
nia ir pritarimu, buvę Mindaugo dva- 
riškiai-arklininkai (koniuši) Treniotą 
1264 m. nužudė. Apie šio mirtį suži
nojęs, Vaišvilkas ėmė telkti būrius 
Pinske, Juodojoje Rusijoje surinko sa
vo tėvo šalininkus krikščionis ir užsi
tikrino Volinijos Romanaičių pagal
bą. Mindaugaitis Lietuvoje ėmė šei
mininkauti, persekiodamas ir išvari- 
nėdamas savo tėvo priešus, kurių skai
čius yra buvęs didelis.

lavojus atėjo ir pačiam Mindaugo 
užmušėjui Daumantui, kurio tačiau 
Vaišvilkas vienas pats negalėjo įveikti. 
Jam pagalbon su savo kariuomene atė
jo švogeris švarnas, kurio tėvas Da
nielius buvo ką tik miręs (1264 m.). 
Tada Vaišvilkas traukė prieš pagrin
dinius priešus. Ipatijaus metraštis mi
ni, jog buvę du Mindaugo priešų opo
zicijos centrai, būtent, Deltuva (prie 
Ukmergės) ir Nalšėnai. Pradėjus Vaiš
vilkui ten vieną po kitos imti pilis. 
Nalšėnų Daumantas, pabūgęs pakliūti 
Vaišvilkui į rankas, išbėgo į Pskovą su 
savo šeima, bajorais ir palydovais 
(družina). Įkandin ar drauge su juo 
(1265 m.) į Pskovą pasitraukė su šei
momis 300 lietuvių, kurie ten visi pa
sikrikštijo.

Per krikštą priėmęs Timofėjaus var
dą, Daumantas, kaip veiklus karo 

žmogus Pskovui pasirodė labai nau
dingas. Jis buvo išrinktas Pskovo ku
nigaikščiu ir vesdamas Aleksandro 
Nevskio sūnaus Dimitro dukterį, susi
giminiavo su Riurikaičiais. Per 35 me
tus rūpestingai tarnaudamas naujai 
tėvynei (Daumantas mirė 1299 m.), 
jis sulaikė Livonijos ordino puldinėji
mus. Pačią Pskovo pilį jis apjuosė ak
mens mūrais, kurie ligi šiol tebevadi
nami „Daumanto sienomis“. Stačiati
kių cerkvė jį yra įrašiusi į šventųjų 
skaičių.

Įsikūręs naujoje žemėje, jau 1266 
m. su pskoviečiais Daumantas puolė 
Nalšėnus. Ten jis nelaisvėn paėmė 
Mindaugo šalininko Gerdenio du sū
nus ir jo žmoną, savo tetą. Gerdenis, 
kuris po Tautvilo nužudymo buvo 
tapęs Polocko kunigaikščiu, matomai 
buvo užėmęs Daumanto tėviškę Lie
tuvoje. Tarp judviejų iki Gerdenio žu
vimo (1267 m.) užsiliepsnojo karas. 
Radęs pilį išplėštą ir pagrobtą šeimą, 
Gerdenis, padedamas kunigaikščių 
Gatarto, Liumbkio ir Liugailos (Ho- 
tort, Lumbej, Luhailo), su 700 vyrų 
prie Dauguvos susitiko Pskovan grįž
tantį Daumantą (1266.VI). Gerdenis 
pralaimėjo ir tik su likučiais išsigelbė
jo, o kitame Daumanto žygyje į Nalšė
nus (1267 m. žiemą) ir pats žuvo. Apie 
jo sūnus yra žinoma, kad jie išaugo 
stačiatikiais. Jų vienas (Andrius) buvo 
tapęs įžymiu Tverės vyskupu.

Vaišvilkui persekiojant tėvo nužu
dymo sąmokslininkus ir jo suvienytos 
Lietuvos priešus, Livonijon pabėgo ki
tas žymus Nalšėnų kunigas Suksė 
(Suxe). Rygoje pasikrikštijęs Mikalo
jaus vardu ir prisiglaudęs pas Rygos 
arkivyskupą, Suksė tapo jo vasalu, 
[domus 1268 m. leninis dokumentas 
parodė, jog N. Suksė arkivyskupui už
rašė „visą savo tėviškę, susidedančią 
iš žemių... dirbamų ir nedirbamų plo

tų, kuriuos jis Nalšėnų srityje iš savo 
tėvų buvo paveldėjęs“. Matomai Ry
goje buvo įsitikinimas, kad kryžiuo
čiai Lietuvą greitai įveiks. Eiliuotinė 
Livonijos kronika, vadindama Suksę 
.^pamaldžiu karžygiu“, pamini, kaip 
jis jau vėliau (Traidenio laikais) da
lyvavo keliuose žygiuose į Lietuvą. 
Kovodamas Livonijos ordino pusėje 
prieš savo tautiečius (pagonis), neofi
tas Suksė viename žygyje Aukštaičių 
žemėje žuvo. Eiliuotinės kronikos au
torius jam paskyrė keliolika šiltų eilu
čių, tardamas, „krikščionys turi rau
doti dėl jo mirties“. Buvo ir daugiau 
tokių pabėgėlių iš Lietuvos, tačiau tos 
rūšies suskilimą jauna valstybė atlai
kė.

Tuo metu kitų pavojų Lietuva ne
turėjo. Būdami užimti vietinių tautų 
sukilimais, Livonijos kryžiuočiai Lie
tuvos atžvilgiu laikėsi pasyviai. Jie esą 
tik džiaugęsi — kaip rodo Eiliuotinė 
kronika — tėvo atsimetėlio mirtimi ir 
norėję padėti įsiviešpatauti sūnui krikš 
čioniui. šis tuoj visiems suimtiems 
krikščionims davęs laisvę, grąžinda
mas taip pat Livonijos magistrui vo
kiečių krikščionis.

Vaišvilkas tačiau Lietuvoje tevaldė 
trimetį (1264-1267). Uoliai remdamas 
rytų krikščionybės vystymąsi Lietuvo
je, savo valstybės politikoje jis visai 
pasidavė Romanaičiams. šių įtaka ėjo 
tiek toli, jog Vaišvilkas pagaliau apie 
1268 m. vyriausią valdžią Lietuvoje 
perleido ištikimam savo švogeriui 
švarnui (1268-1269 m.), vedusiam 
Vaišvilko seserį. Vėl į savo vienuoliš
ką gyvenimą sugrįžusį Vaišvilką grei
tai ištiko jo tėvo likimas. Keršydamas 
už valdžios Lietuvoje atidavimą Švar
nui, kitas Volinijos-Haličo kunigaikš
tis, Levas (Danieliaus sūnus) pasikvie
tęs į svečius, Vaišvilką nužudė.

Švarno valdymas (1267-68 - 1269) 
Lietuvoje, užtrukęs ne „keletą metų“, 
bet gal tik metus su viršum — nes jis 
mirė apie 1269 — praėjo be žymėtinų 
pėdsakų. Tai buvo keistas ir iki Zig
manto Augusto mirties daugiau nepa
sikartojęs atvejis, kad Lietuvoje val

džią turėjo jai svetimas kunigaikštis. 
Tas Vaišvilko bandymas sujungti jau
ną Lietuvos valstybę su jo pamėgta 
Voliniįjos-Haličo kunigaikštija tebuvo 
labai trumpas. Berods, galima spręsti, 
kad švarnas iš Lietuvos jėga buvo iš
varytas Traidenio, kuris jau 1269 m. 
turėjo įsiviešpatauti.

Traideniui tapus Lietuvos valdovu 
(1269-70 — 1281-82), vėl visam šimt
mečiui Lietuvoje buvo užtikrinta pa
gonybės persvara. Nors apie Traidenį 
šiek tiek žinių davė beveik jo amžinin
kai, Ipatijaus ir Eiliuotinės kronikos 
autoriai tačiau Traidenio laikotarpyje 
yra daug neaiškumų, nes jis mažai iš- 
tyrinėtas.Bet ir iš to, kas apie Traidenį 
yra žinoma, galima apčiuopti, jog, ša
lia Mindaugo, jis yra buvęs XIII amž. 
žymiausias Lietuvos valdovas. Jis ne 
tik kad vėl įtvirtino Lietuvos valdžią 
artimose rusų žemėse, bet buvo stiprus 
baltų žemių jungėjas. Traidenis pra
platino vakaruose Lietuvos valstybės 
plotą, prijungdamas dalį sūduvių-jot- 
vingių. šiaurėje jis paėmė dalį žiem
galių žemės, sėkmingai palaikydamas 
jų sukilimą prieš vokiečius. Jo žygius 
pajuto ir Prūsų kryžiuočiai, o ypač 
Lenkija.

Traidenio kilmė lieka neišaiškinta. 
Kas buvo jo tėvas (Vidas, Vilkas ar 
Gedvilas), pasilieka spėliojimų srityje. 
Tiek tikra, kad Traidenis buvo kilęs 
iš Aukštaičių. Tai patvirtina faktas, 
kad jis buvo Kernavės (prie Neries) 
kunigaikštis. Traidenio ne žemaitišką 
kilmę parodo ir jo brolių pasikrikštiji- 
mas rytų krikščionimis. Žemaičiuose 
tokia ortodoksų krikščionių įtaka tada 
nebuvo galima. Pagal Ipatijų, keturi 
Traidenio broliai (Borza, Sirputis, Le- 
sis, Svilkenis) esą buvę krikščionys, 
kilnūs ir geri vyrai. Bet toji kronika 
nepagailėjo piktų žodžių pačiam Trai
deniui. Prie 1270 m. ji pradžioje pažy
mi: „Lietuvoje pradėjo valdyti pašėlęs 
(okojanyj), nedorovingas, prakeiktas 
ir negailestingas Traidenis“. Jis ten 
lyginamas su žiauruoliais: „Sirijos 
Antiochu, Jeruzalės Erodu, Romos 
Neronu“. (Bus daugiau)
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NAUJI KKI RŪMAI
Lietuvių kultūros draugija šį rudenį 

turėjo atžymėti savo veiklos dešimtmetį. 
Tai padaryti ir buvo nutarta. Ieškojome 
tinkamos datos savo narių rudeniniam 
suvažiavimui. Gera ta proga, ar bloga — 
nesiginčysim, bet faktas lieka faktu, kad 
Vokietijos lietuviuose organizacijų, ren
giančių savo renginius, nestinga. Ir juo 
dažnesni tie renginiai, tuo mažesnis juose 
dalyvių skaičius. Gi ieškant sprendimų 
ir darant bendrus renginius, reikia prisi
taikyti su programa ir ją apkarpyti.

Buvome susitarę rinktis LKD kultūri
niam savaitgaliui kartu su VL Bendruo
menės kviestu lietuvių veikėjų pasitari
mu lapkričio 1-2 d. Lietuviškųjų apylinkių 
darbuotojai lapkričio 2-sios popietėje sa
vo programą baigė, tad šeštadienį nuo 
ketvirtos valandos prasidėjo LKD numa
tyta dienotvarkė. Viskas vyko lietuviška
me centre — Romuvoje.

Šių eilučių autorius atidarė LKD suva
žiavimą, kurio didelė dalis dalyvių buvo 
praėjusio pasitarimo. Todėl ir teko atsi
sakyti balansuoti per dešimtmetį nuveik
tą darbą. Tai padarysime pavasarį, o da
bar reikėjo glausti užsimotus programos 
punktus.

Kadangi nuo gaisro nukentėjusi gim
nazija neturi savo salės, suvažiavimas vy
ko kaimo katalikų parapijos salėje. I 
LKD suvažiavimą atvyko dar keliolika 
tautiečių. Įvairumo dėlei paprašėme gim
nazijos mokinių, kad jie gretimame kam
bary išstatytų savo piešinėlių parodą. Dai
lę gimnazijoje dėsto menininkė Lipaitė- 
Bataitienė.

Antruoju programos punktu buvo nu
matytas filmo demonstravimas apie Ka
nadoje apsigyvenusios dailininkės Tamo
šaitienės kūrybą. Tai tautinėms juostoms, 
drabužiams, rankšluosčiams atsidavusi me 
nininkė. Apie jos asmenį trumpai prieš 
filmą papasakojo dail. Krivickas. Filme 
užfiksuotas visas dailininkės sudėtingas 
darbas nuo žaliavų — pluošto parinkimo, 
jų apdirbimo, audimo, mezgimo, nėrimo 
proceso iki gatavų juostų bei drabužių 
siuvimo ir pagaliau jos audiniais ir siu
viniais aprengti tautinių šokių atlikėjai.

Po filmo skubėjome gimnazijos valgy- 
klon pavakarieniauti. Ponios Lucienės 
virtuvės komanda — išradingos moterys. 
Tuo spėjome įsitikinti pietų metu, besi
mėgaudami šaltanosiais (kiti tvirtino, 
kad tai esą cepelinai. Kaip juos bepavadin

Kas yra meilė ?
Kiekvienas berniukas ar mergina tu

ri sukurtą savo meilės idealą. Jis daž
niausiai pasižymi pasakiškomis savy
bėmis, yra visapusiškai tobulas. Ta
čiau nei vienas mylintis tokios asmeny
bės galbūt dar ir nesutiko. Juk visi 
mes turime daugiau ar mažiau ydų.

Bet kas gi patraukia vieną žmogų 
prie kito, kas yra tas nuostabusis mag
netas, kuris išskiria tik vieną ypatin
gą asmenį iš visos žmonių knibždynės, 
paženklina jį tartum pranašumo žen
klu, matomu tik vienam asmeniui? 
Atsakymo šiam klausimui ieškoti ne
verta, nes žmogaus širdies plazdesio 
neįsprausi į jokius rėmus. Mylimo as
mens pasirinkimas — tai ne arbūzo 
pirkimas vaisių parduotuvėje: jeigu 
apvalus ir išnokęs, tai geras! Jokios 
nusistovėjusios taisyklės poravimosi 
žaidime negalioja. Dažniausiai kas pa
šaliečiui atrodo netobula, net juokin
ga, pasirinkusiam — idealu, tiesiog 
tobulybės viršūnė. Todėl negalim sa
kyti, kad jie netinka vienas kitam. 
Kaip gi mes galim iš anksto nuspręsti 
dviejų įsimylėjusių žmonių likimą? 
Mes matome visai ką kita, negu jie, 
per tuos rožinius meilės ir prisirišimo 
akinius žvelgdami vienas į kitą. Labai 
dažnai atsitinka, kad tiek laiko puose
lėta, širdyje ugdyta meilė apvilia mus. 
Kas gi tada daryti, kai kas nuima nuo 
nosies tuos puikius akinius? Negi šok
ti nuo tilto į upę ir pasiskandinti? Rei
kia sąmoningai viską apgalvoti ir bus 
aišku, kodėl taip atsitinka. O jeigu 
verta vėl grįžti į senas vėžes? Sakom, 
kad meilė yra akla. Visa nelaimė, kad 
meilė, kaip kačiukas — po kiek laiko 
pradeda regėti, o tai, ką kasdienybės 
rutinos šviesoje išvysta, ne visuomet 
jau taip gražiai atrodo. Ir žlunga visi 
idealai. Lekiam ieškoti kito, nes šis tai 
toks, ar kitoks, blogybėmis prikimštas 
maišas. Bet nei karto neatsigręžtame, 
nepažiūrime, kokie patys esame. Gal
būt dar blogesni, negu tas, kurį palie
kam ant pragarmės krašto. Neištie- 
siam jam pagalbos rankos, bet palie
kam, kad likimas viską su laiku nu
spręstų.

Musų meilė dažniausiai buna tik 
trumpa akimirka, kuri įstringa giliai 
atminty. Ir tai jau būna pamatai, ant

LK DRAUGIJOS VEIKLA
tume, bet skonu jiems neprilygsta jokie 
„bifšteksai“ ar „kordonblioviai“).

Skubiai užkandę vėl rinkomės salėn, 
mat, sekantis punktas buvo paskelbta pa
skaita apie Lenkijos lietuvių kultūrinę ir 
tautinę veiklą.

Paskaitai buvo pristatyta smulkaus su
dėjimo mergina, į kurią gerai pažiūrėjęs 
ii- pamatęs greitai bėgiojančias akutes, ga
li suabejoti, ar išgirsi iš tokio jaunučio su
tvėrimėlio visą kompleksą akademiškų 
minčių, tokio komplekso išnagrinėjimo? 
Bet vos pradėjusi kalbą, paskaitininke 
mane maloniai nustebino. Tai dėmesio 
verti ir pagrįsti išvedžiojimai. Tiesiog ste
binantis lietuvių kalbos švarumas. Tik 
gerai įsiklausęs atskirsi paskaitininkės 
tarmiškumą. Kils tuojau klausimas, ai- 
mergina studijavusi tiksliuosius mokslus, 
ar lituanistiką. Paskaita pilna datų, duo
menų, terminų. Tik tie duomenys taip su
pinti į beletristiką ir lyriką, tarsi ir skai
čiai atgyja. Paskaitos pradžioje ketureilis 
apie Punską, jo gamtą. Toliau kiek isto
rijos: toks ir toks ansamblis pasirodė pir
mą kartą tada ir tada, ten ir ten, buvo pa
vykęs, kitas supeiktas, anas debiutavo ta
da ir tada. „Aušros“ pirmasis pasirodė 
tada ir tada, temos buvo tokios ir tokios. 
Pagaliau net: „Punsko valsčiaus žemdir
biai labai darbštūs. Valsčius užima pir
mą vietą vaivadijoje mėsos gamyboje...“ 
(Iš oficialaus laikraščio paimta trafareti
nė statistika). Lyg imtų noras ir nuobo
džiauti, bet išgirsti kiek prislopintą, sub
tilesnį balsą: „Lietuviai — daininga tau
ta. Susirenka, nepaisydami dienos vargų 
ir rūpesčių, paežerėn; nuaidi daina ežero 
bangelių nešina kitan krantan ir sustings
ta ten ją išgirdusio nuriedėjusio! aša
roj...“ Taip ir nespėjau apsigalvoti: pa
sekti dainos pėdsakais bangelių paviršium 
ir paspausti ranką pravirkusiam tautie
čiui ar užniūniuoti pačiam „Anoj pusėj 
Nemunėlio...“.

Toliau vėl visa virtinė duomenų ir da
tų apie Basanavičiaus ii- Dariaus ir Girė
ne jubiliejinius minėjimus 1983-siais me
tais, kaip papuoštas, prižiūrimas pamin
klas lakūnų žuvimo vietoje; įžangai kitos 
temos, visada Marcinkevičiaus, Mieželai
čio, Brazdžionio posmelis. Išgirdome, kad 
Seinijoje (anot Glemžos) yra daug lietu
viškajai kultūrai atsidėjusių ir nusipel
niusių veikėjų, dirbančių visuomeniniais 
pagrindais. Etninės mažumos, o jų tarpe

kurių imam ugdyt tą meilę, kurios 
trokštame. Mūsų amžiuje ieškome jos 
gal tik tam, kad pasirodytame draugų 
tarpe savo nauju atradimu, kad atsi
rastame dėmesio centre, pavydo ir pa
galiau neapykantos iš tų pusės, ku
riems tenka nusivilti.

Bet kas gi yra ta meilė? Poetai meilę 
vadina angelų pasveikinimu žvaigž
dėms. O juokdariai sako, kad „nei 
meilės, nei raudonosios nosies negali
ma paslėpti“. Meilė yra norėjimas ki
tam gero. Šiais laikais meilė laikoma 
tik jausmu. Jausmas gali praeiti. Bet 
meilė yra taip pat valios reiškinys, ir 
tokia meilė yra tikroji, ir ji — nepra
eina. Mylėdami ką nors, turime mokė
ti aukotis, pasitikėti, gerbti be išskai
čiavimų, priimti savo antrąją pusę 
lokį ar tokią, koks jis ar ji yra. Sako
ma, kad „mylėdamas žmogus pergali 
savo vienatvę, kitame suranda save pa
tį ir tuo būdu iš tremties sugrįžta į sa
vo namus. Mylintis žmogus visada ir 
visur yra namie“. Fulton Sheen taip 
kalba; „Kad būtume mylimi, turime 
būti verti meilės; kad būtume verti 
meilės, turime būti geri; kad būtume 
geri, privalome pažinti gėrį; kad pa
žintume gėrį, privalome mylėti artimą 
ir visus žmones pasaulyje“.

Žmogus yra skirtas gyventi taikoj 
pats su savimi, pripildytas vidinio 
džiaugsmo. „Kiekvieno žmogaus šir
dyje turėtų būti ne laidotuvių nuotai
kos, bet gyvenimo ir meilės šventė. 
Kad žmogus būtų laimingas, jis turi 
visų pirma priimt ir gerbt save“. Ieva 
Simonaitytė sako: „Laimingajam lai
kas neribotas, laimingas neskaito va
landų. O kas laimingas? Laimingas ta
sai, kurį didžiosios, žodžiais neišreiš
kiamos meilės bangos paskandina sa
vo gilybėse“.

Meilė yra kaip karalienė. Ji nemėgs
ta vienumos, nes jai reikia spinduliuo
ti ir skleisti, žavėti ir burti... Meilė 
nepakelia apsipratimo, supilkėjimo, 
rutinos. Tad meilę reikia nuolatos 
puoselėti. Meilei palaikyti reikia nuo
latinių pastangų. Kad gyventum savo 
partneriui, pirmiausiai privalai numir
ti sau — savo savimeilei.

Laura
(LVKD „Aušra“, Nr. 3) 

ir lietuviai, Lenkijos oficialiosios valdžios 
toleruojamos ir net truputį materialiai re
miamos. Antilietuviškieji elementai ofi
cialios atramos valdiškose įstaigose netu
ri. Prelegentei padėkojome ilgu plojimu 
už kruopščiai paruoštą paskaitą.

Koncertas prasidėjo 20-tą vai. Jį atliko 
■Lietuvoje popuiiari pramoginių dainų at
likėja, spėjusi įsigyti puikų pripažinimą 
ir išeivijos lietuviuose, ponia Nelė Ralti- 
nienė. Techninę aparatūrą aptarnavo jos 
vyras muz. A. Baltinas. Išgirdome pynę vi
sai naujų ir jau girdėtų, techniškai pui
kiai atliktų dainų, o užbaigai net tris kart 
nesiliovėme ploję, prašydami pakartoti. 
Baigdama solistė dainuodama padekla
mavo: „Ačiū jums, ačiū, jūs buvote nuo
stabūs...“

Po koncerto vėl grįžome į gimnazijos 
valgyklos salę, kur vakarą praleidome be- 
oiskutuodami įvairiomis temomis, ir, ka
dangi tai buvo Vėlinių diena, vakaras 
praėjo be muzikos.

Rytojaus, sekmadienio, pamaldas pa
prašėme kun. Senkaus paįvairinti kelio
mis geriau surepetuotomis giesmėmis. P. 
Raitinui vargonėliais palydint — toje pat 
salėje kur vakar posėdžiavome — ponios 
Paitinienė, Ivinskienė, Hermanienė dar
niai sugiedojo keletą giesmių. Pamaldas 
laikė kun. Dėdinas ir kun. Senkus, taip 
pat prie altoriaus, bet daugiau dėmesio 
skirdamas giesmėms.

Pasimeldę bene kiek oriau, nei eilinį 
sekmadienį, dar šnekučiavomės mums 
rūpimomis temomis ir papietavę gimnazi
jos valgykloje, išskubėjome į namus, ža
dėdami sekančia proga vėl susirinkti. Dar- 
kart, pasinaudodamas man leista laikraš
čio skiltim, dėkoju Seinijos studentei, p. 
Paltinienei su vyru, p. Krivickui, pasko
linusiam filmą, kun. Senkui už pamaldų 
paįvairinimą, o poniai Lucienei — už 
skanėstus.

Iki sekančio karto!
Palavins kas

ATOSTOGOS
Julija Vyšniauskaitė-Barone su sūnum 

Aleksandru jau penktas ar šeštas vasa
ros atostogas praleidžia Afrikoje, šią va
sarą, perskrodę Keniją, ilgiau sustojo so
cialistiniame krašte — Tanzanijoj. Julija 
pasakoja:

„Tanzanija — didelis, gražus, bet labai 
neturtingas kraštas. Sako, kovodama su 
Uganda, Tanzanija išeikvojo savo finan
sus.

Autobusu 13 valandų keliavom labai 
duobėtu keliu iki sostinės Dar-Es-Salaam. 
Baisiai sukratė. Važiuojant naktį, kažkas 
metė akmenį ir išdaužė autobuso langą 
kaip tik ties mano vieta. Plaukai buvo pil
ni stiklų. Taip teko važiuoti ir šalti prie 
išmušto lango toliau. Miesto gatvės duo
bėtos, be šaligatvių, juoda ir raudona že
mė minkšta, kartais teko įbristi iki kelių. 
Geriausiam viešbuty gavom tik purvi
nus, suplyšusius matracus, su išlindusiom 
spyruoklėm, ir vieną paklodę. Viešbutis 
be vandens. Tik už kyšį tarnaitė atnešė 
vandens nusiprausti. Kyšio reikia visur. 
Sukčiai bando pinigą ištraukti, kur tik 
gali. Mieste vienintelė telefono budelė ne
veikė. Pašte tik už kyšį galėjau paskam
binti. Vienintelė visos Tanzanijos telefo
no knyga turėjo gal tik 20 puslapių...

Prie menkų krautuvių visur stovi eilės. 
Labai brangu. Tik turguje gali gauti švie
žių, kvapnių vaisių. Ne visur gausi duo
nos. Retai gausi pieno, kavos atsigerti. 
Viešbuty nieko gero neturi. Žmonių vei
dai sunykę, nuliūdę, ne taip, kaip Keni
joj! Rusiški ir kinietiški laikraščiai išvers
ti čia į anglų kalbą. Ant sienos labai kra
tė autobusą, po sėdynėm išžiūrėjo ir at
ėmė net druską, kurios krašte stinga. Nė
ra muilo, tualetinio popieriaus, tad galit 
įsivaizduoti, kokia nešvara krašte. Nuo 
nešvaros Aleksandras grįžo susirgęs. Iš 
gatvės, iš šulinio atsineštą vandenį tekda
vo virinti — toks jis buvo nešvarus, va
balų, vorų pilnas. Nors namuose yra vo
nios, bet vandens reikia į jas prisipilti, at
sinešus iš šulinio. 10 valandą vakaro švie
sos užgesinamos visame mieste. Karščiai 
baisūs. Labai apkandžiojo moskitai, nors 
ir su tinklu langai uždengti. Naktį kas 
2-3 valandos girdėti šauksmai, maldos į 
Alachą, fleitų grojimas, o nuo 5-tos va
landos pradeda iš visų kampų gaidžiai gie
doti. Taip ir negauni išsimiegoti. Benzi
nas ant kortelių. Nedaugelio mašinų nu
merių spalvos skiriasi — užsieniečių vie
nos spalvos, valdžios žmonių — kitos, 
miestelėnų vėl kitos ir 1.1. Žmonės pasų 
neturi. Sunkiai gauna pasą, norėdami kur 
nors į užsienį išvažiuoti. Turi duoti užsta
tą, garantiją, kad grįš atgal. Užsieniečių 
labai mažai pamatysi. Geriausiai gyvena 
indai; juodieji jiems tarnauja. Indai pini
gų į banką nededa, nepasitiki. Tad val-

Tik po 40-ties okupacijos metų Kauno 
Žaliakalnyje pajėgta pastatyti nauji kūno 
kultūros rūmai! Jie buvo iškilmingai ati
daryti instituto 40-mečio gyvenimo proga. 
Ir kas nuostabiausia, kad iškilmėse ir pra
kalbose bei vilniškiame „Sporte“ visiškai 
nesmerktas nepriklausomybės laikų spor
tinis gyvenimas.

Suprantame, kadangi 1934 m. Lietuvos 
valstybės pastatytais rūmais (arch. A. 
Landsbergis) iki šiol naudojosi studentai, 
lygiai kaip ir 1939 m. Europos krepšinio 
pirmenybėms pastatyta hale, kurioje dar 
ir dabar vyksta SS-gos pirmenybės, įvai
rios tarptautinės varžybos. Instituto rek
torius S. Stonkus (buv. Lietuvos ir SS-gos 
rinktinės žaidėjas) padėkojo statybinin
kams už šaunų darbą, linkėdamas stu
dentams naujose patalpose negauti nė 
vieno nepatenkinamo pažymio. Studentų 
vardu žodį tarė pedagoginio fakulteto 
komjaunimo organizacijos žymūne R. 
Andriulytė, pasižadėdama visų studentų 
vardu siekti naujų mokslo aukštumų, 
sportinių pergalių. Simbolinį kaspiną per
kirpo Lietuvos kp Kauno m. komiteto pir
masis sekretorius R. Rimaitis. Į naujas 
patalpas jau persikėlė net penkios kate
dros.

Keturiasdešimt metų instituto gyveni
mo sukaktis buvo atžymėta per mokslinės 
metodinės konferencijos plenarinį posėdį. 
Pranešimą apie respublikos kūno kultūros 
ir sporto laimėjimus, kaip rašo Vilniaus 
Sportas spalio mėn. 29 d., bei vykstymosi 
perspektyvas skaitė sporto komiteto 
pirm. Z. Motiekaitis. Per 40 m. laikotarpį 
institutas atliko nemažą darbą, ruošiant 
aukštos kvalifikacijos kūno kultūros ir 
sporto specialistus, keliant jų kvalifikaci
ją. Apie tai kalbėjo instituto rektorius S. 
Stonkus. Aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras H. Zabulis įteikė vy
riausybinius apdovanojimus.

Kas paskatino Maskvą prie tokio dide
lio sportinio žingsnio?

TANZANIJOJ
ūžia paskelbė kartą, kad keis pinigus. Ta
da, žinoma, indai turėjo pasirodyt, kiek 
turi pinigų. Už kyšį jie pirmieji ir išsikei
tė pinigus, o vargšams vietiniams jų pri
trūko keitimui. Oficialiu keliu, be kyšio, 
niekur nenueisi.

Tačiau pats kraštas labai gražus, aukš
tesnėse vietose žalias. Kiek ten įvairiau
sių paukščių, peteliškių, gėlių, kurios la
bai kvepia. Buvom užkopę per džiungles 
iki 3.600 metrų (tiek teleidžiama) į Kili
manjaro kalną. Nakvojom džiunglėse, 
kur daug žvėrių. Matėme ir didžiausią 
Afrikoj Ngorongoro kraterį. Ten galima 
palapinėse pernakvoti, kas nebijo. Iš ryto 
ten renkasi žvėrys vandens atsigerti. Bu
vome sustoję keliuose kaimuose pas drau
gų draugus, kurie labai maloniai nriėmė 
ir galėjo mus pavaišinti, nes jiems nerei
kia atiduoti valdžiai duoklės (nes ne kol
chozuose gyvena). Jie, džiunglių gyven
tojai, turi teisę turguje pardavinėti, ką 
užaugina. Mums jie net paršiuką papjovė 
ir iš duonos darytu putotu alumi pavai
šino. šeimos vyras turėjo keturias žmo
nas, kurios gyvena atskiruose nameliuose 
su vaikais. Pagal hierarchiją, jauniausioji 
žmona daugiausia dirba. Ji ir mums tu
rėjo patarnauti. Prieš valgį atnešė van
dens rankom nusiplauti, prie stalo patar
navo. Valgė kartu tik vyras, o žmonos — 
iš tolo stebėjo. Valgėm be šakučių, be 
peilių, su pirštais, bet vis tiek buvo labai 
skanu...“

(Muencheno LB Bendralaiškis Nr. 6)

MĖTOMA DUONA

Sovietų statistikos duomenimis, Sov. Są
jungoje parduodama 81.000 tonų duonos 
kasdieną. Metinė duonos gamyba siekia 
daugiau kaip 30 milijonų tonų. Taigi kiek
vienam gyventojui, įskaitant ir kūdikius, 
vidutiniškai tenka 300 gramų duonos per 
dieną.
Spaudoje rašoma, kad žmonės perka dau

giau duonos, negu jiems iš tikrųjų reikia. 
Bereikalingas duonos išmėtymas turi būti 
sustabdytas.

„LAIKINA“ MIRTIES BAUSMĖ

Pagal Maskvos radiją anglų kalba, mir
ties bausmė Sovietų Sąjungoje „visad bu
vo tik laikina ir išimtina priemonė“, tai
koma tik didžiausių nusikaltimų atveju 
kaip: špionažas, sabotažas, terorizmas, 
banditizmas, apgalvota žmogžudystė, dide
lio masto valstybės ir visuomenės turto 
išeikvojimas... Tačiau jaunuoliams, jau
nesniems kaip aštuoniolika metų, mirties 
•bausmė negali būti taikoma.

Niekuomet Sovietų S-ga nedalyvaus 
kokiose nors svarbiose tarptautinėse var
žybose, jeigu ji nebus tikra savo laimėji
mais. Jos sportinis gyvenimas užsienyje 
yra skiriamas tik propagandiniams tiks
lams, norint įrodyti komunistinės ideolo
gijos pranašumą prieš vakarų demokra
tinį pasaulį. Savo sportiniais atsiekimais 
ji ne vieną jaunuolį paviliojo į savo eiles, 
įrikiuodama vėliau į „taikos“ šalininkų 
gretas. Tai įrodė vasaros jaunimo žaidy
nės Maskvoje, tai parodė daug suklaidin
to sportinio jaunimo Dortmundo halėje, 
dalyvaudami taikos labui sportinėse var
žybose, aiškiai smerkiant „imperialistinį“ 
vakarų pasaulį ir gražiai glostant taiką 
(sic!) mylinčią SS-gą. Šis propagandinis 
jovalas turėjo būti rodomas televizijoje, 
tačiau, greičiausia, pasipriešinus krikš
čionių-demokratų ir liberalų koalicijai, ši 
programa buvo atšaukta.

Be jokių abejonių, SS-gos sportinio gy
venimo ratą stipriai suka ir pavergtos Lie
tuvos sportininkai, atsiekdami Kremliui 
užsienyje daug laimėjimų. Tas liko paste
bėta Maskvos valdovų.

Savo straipsnyje „Keturi augimo de
šimtmečiai“ („Sportas“, 1985 m. spalio 
mėn. 24 d.) Kūno kultūros instituto rek
torius S. Stonkus rašo, kad instituto auk
lėtiniai, pradėję 1945 m. garbingą žygį 
didžiojo sporto keliu, gražiai juo žygiavo 
visus 40 metų. Jie iškovojo olimpinėse 
žaidynėse 4 aukso, 7 sidabro ir 5 bronzos 
medalius, pasaulinėse pirmenybėse — 29 
medalius, pasaulio jaunimo jaunių — 12 
medalių ir t.t. Daugiau kaip 150 kartų 
instituto auklėtiniai buvo SS-gos meis
teriai, 313 buvo jos rinktinių nariai ir 
t.t. ir t.t.

Pagerinus studentams mokymosi sąly
gas (prie kiekvienos katedros įkurti meto
diniai kabinetai, laboratorijos ir t.t.) 
Maskva laukia iš lietuvių dar gražesnių 
laimėjimų tarptautiniame forume.

K. Baronas

KGB PIRMAUJA

Spalio revoliucijos 68-nerių metų sukak
ties minėjimo išvakarėse, Kremliaus kon
gresų rūmuose įvyko iškilmingas tradici
nis partijos aukštuomenės susirinkimas.

Būdinga, kad pagrindinę kalbą, partijos 
ir jos vadovybės vardu, pasakė gen. V.K. 
Čebrikovas — politbiuro narys ir KGB 
viršininkas.

Stebėtojai daro išvadą, kad KGB vaid
muo sovietiniame gyvenime vėl didėja. 
KGB moko, kaip reikia elgtis ir dirbti. 
Dabar, kaip ir Stalino laikais, visose įstai
gose ir įmonėse sėdi politiniai komisarai. 
Jie prižiūri tvarką, darbą ir paklusnumą 
partijai.

PLAUČIAMS
Jaunas vyras įstojo į tokį vienuo

lių tylos ordiną, kuriame tik kas de
šimt metų buvo leidžiama ištarti du žo 
džius.

Po dešimt metų pasišaukė jį vienuo
lyno vyresnysis ir sako:

— šiandien gali tarti du žodžius.
— Maistas šaltas, — nusilenkė ir 

išėjo iš raštinės vienuolis.
Praėjo vėl dešimtmetis, atėjo laikas 

prakalbėti.
— Kieta lova, — tarė ir grįžo į ce

lę.
Praėjo trisdešimt metų. Vienuolį pa

kvietė vienuolyno viršininkas.
— Aš išeinu, — tvirtai pasakė vie

nuolis ir pasisuko durų link.
— Palauk, palauk, — sustabdė vir

šininkas, — aš nė kiek nesistebiu, kad 
mus palieki, juk tiek daug metų skun- 
deisi!

Į skyrybų įstaigą ateina vyras ir 
skundžiasi:

— Prieš dešimt metų mano gyveni
mas buvo visiškai kitoks. Grįžtant iš 
darbo, šuniukas lodamas pasitikdavo, 
o žmonelė atnešdavo šliures. Dabar 
— šunelis atneša Šliures, o žmona ap- 
loja...

— Nesupranta, kodėl nori skirtis. 
Argi negauni tą patį patarnavimą?

Du bendrabučio studentai kalbasi:
— Aš uždirbčiau milijoną, jeigu 

įsigyčiau šunį ir išmokinčiau jį kalbė
ti, — sako vienas.

— Kas gi tau mokės milijoną už 
kalbantį šunį? — netiki kitas.

— Už šunį nemokės, bet manau, 
kad atsirastų visas tuzinas šunų mais
to kompanijų, kurios gerai man už
mokėtų, kad neleisčiau savo šuniui 
kalbėti.
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Kronika

P A SA VL YJE

KAS—KADA —KUR
DBLS Tarybos posėdis — gruodžio 14 

d. Jaunimo Židinyje, Nottinghame.
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.

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

A. Baranausko minėjimas — gruodžio 
7 d., 6 v.v., Manchesterio lietuvių klube.

Kalėdų eglutė Manchestery — gruodžio 
26 d., Manchesterio lietuvių klube.

Naujųjų Metų sutikimas Manchestery 
- • rengia LKVS „Ramovė“ Manchesterio 
lietuvių klube.

Kariuomenės šventės minėjimas Brad- 
forde — lapkričio 30 d., 6 vai. vak., „Vy
ties“ klube.

AUKOS SPAUDAI
J. Ėringis — 9.50 sv.
V. Vasaitis — 9 sv.
V. Remeikis — 5 sv.
J. Tarulis — 5 sv.
V. Žukas — 4 sv.
K. Grigaitienė — 4 sv.

Londonas
GIEDOS SOL.

L. STEPAITIENĖ
Šį sekmadienį, lapkričio 24 d., Kris

taus Valdovo ir Lietuvos Kariuome
nės šventėje, Lietuvių bažnyčioje per 
šv. Mišias H vai. giedos viešnia iš 
JAV solistė Laima Stepaitienė.

LATVIAI PAMINĖJO
NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMĄ

Lapkričio 18 d., Baden Powell House, 
Queen's Gate, Londono latviai ir jų kvies
tieji svečiai paminėjo Latvijos nepiikiau- 
somybės paskelbimų 1918 m. lapkričio 
18 d.

Žodį tarė Latvijos pasiuntinybės atsto
vas Pauls Reinhards. Po to buvo koncer
tas ir svečių priėmimas.

TRADICINIS PABALTIEČIŲ MOTERŲ 
RENGIAMAS nAZAhAS

Lapkričio 23 d. Latvių Namuose, 72 
Queensborough Terrace, Bayswater, W.2, 
'įvyks tradicinis, pabaltiečių moterų ren
giamas, kalėdinis bazaras.

Londono Liet. Moterų Sambūris „Dai
nava“ maloniai kviečia mielus tautiečius 
apsilankyti ir tuo paremti pabaitiečių mo
terų organizacijų darbą.

Bazaras veiks nuo 11 vai. iki 8 vai. va
karo.

Bus puiki proga apsirūpinti kalėdinėm 
dovanėlėm ir išbandyti laimę turtingoje 
loterijoje. Veiks kavinė.

Iki malonaus pasimatymo bazare.
Daina vietės

LONDONO DBLS I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 2 d. Lietuvių Bažnyčios sve
tainėje įvyko eilinis Londono DBLS Pir
mojo skyriaus narių susirinkimas. Pirmi
ninkas Z. Juras padarė pranešimą apie 
skyriaus veiklą ir įvairius aktualius rei
kalus ir paragino narius užpildyti PLB 
atsiųstas anketas.

Diskutuojant skyriaus veiklą, nariai pa
reiškė pageidavimą, kad būtų organizuo
jami Dariaus ir Girėno ir Kariuomenės 
Šventės minėjimai. Vasario 16 d. minėji
mą rengia DBLS Valdyba, todėl skyrius 
atskiro minėjimo nutarė nerengti.

Parengimus rengti Rytų Londone dabar 
yra beveik neįmanoma, nes Socialinio 
Klubo salė yra labai blogam stovy, o klu
bas neturi kitų patalpų, kurias galima bū
tų naudoti lietuviškiems renginiams. Bu-1

PALAIDOTAS
VACLOVAS PETRAS GUGAS

Lapkričio 3 d. Bromley ligoninėje, 
Brom.ey, Kent, mirė V.P. Gugas, palaido
tas 11-tą lapkričio Headley bažnyčios ka
pinėse.

Velionis buvo kilęs nuo Kuršėnų, ūki
ninkas. Pasitraukė 'į Vakarus aktyviai ko
vodamas prieš rusišką komunizmą. Pasi
baigus Antrajam pasauliniam karui, Pet
ras gyveno Vakarų Vokietijoje, įvairiose 
pabaltiečių stovyklose ir 1948 m. atvyko 
1 Didžiąją Britaniją.

Iš pradžių dirbo žemės ūkyje, vėliau 
tekstilės pramonėje, prie statybos ir kitur.

Greitu laiku sugebėjo įsigyti nuosavą 
namą Rochdalėje ir gyveno ten, kol per
sikėlė į Pietinę Angliją. Kurį laiką dirbo 
ir gyveno Sodyboje, vėliau persikėlė neto
li Londono 'į Beckenham, Kent. Gyvenda
mas Beckenhame Petras buvo veiklus 
Beckenhamo konservatorių klubo narys, 
buvo visų mėgiamos ir populiarus. Dėka 
jo Beckenhame Lietuvos ir lietuvių var
das yra plačiai žinomas. Spalvota Petro 
asmenybė pasiliks ilgai mūsų atmintyje.

Nepamiršime Petro kaip asmens, ku
ris nemokėjo pasakyti ne. Jis visada buvo 
pasiruošęs padėti ir padaryti, kas buvo 
prašoma. Jo visokeriopa parama tautinių 
šokių grupei, ypač mažiesiams, jo prisidė
jimas įrengiant kasmetinę Skautų Stovy
klą Sodyboje, jo pagalba rengiant įvai
rius parengimus liks nepamirštama.

Sodybos gyventojai prisimins Petro vai
šingumą, jo organizavimą grybų ar žuvų 
balius.

Buvo jis DBLS narys, LNB akcininkas, 
rėmė „Europos Lietuvį“. Labai mėgo So
dybą, ten lankėsi kiek sąlygos leido, ir jo 
pageidavimas buvo būti palaidotu netoli 
Sodybos. Taip ir buvo padaryta.

Šv. Mišias už velionio vėlę laikė kun. 
Geryba Headiey katalikų bažnyčioje, 
DBL Sąjungos ir LNB-vės vardu atsisvei
kino Z. Juras.

Bradfordas
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

„Vyties“ klubo patalpose lapkričio 30 d., 
6 vai. vak., rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje: Bradfordo dainos mėgėjų 

vyrų grupė.
Po programos — kavutė, kurios metu p. 

P. Pueevičius parodys „Aro“ koncerto, 
buvusio Nottinghame, filmą.

Visi maloniai kviečiami gausiai atsi
lankyti.

DBLS skyriaus ir klubo valdybos

vo pareikšta apgailestavimų, kad Socia
linis klubas nesudaro geresnių sąlygų lie
tuviškai veik.ai.

Klebonas kun. J. Sakevičius Ipranešė, 
kad kol kas dar nepradėta rūpintis 600 
metų Lietuvos Krikšto Jubiliejaus pami
nėjimu. Lietuvos vyskupai tam minėji
mui 1987 m. ruošiasi ir jis Lietuvai yra 
labai svarbus. D. Britanijoj reikėtų reng
ti didesnio masto minėjimą kur nors vi
durio Anglijoj. J. Alkis painformavo, kad 
DBLS valdyba yra gavusi iš vysk. Balta
kio laišką apie minėjimo rengimą ir tam 
reikalui komiteto organizavimą.

Klebonas taip pat pranešė, kad sekma
dienį, lapkričio 3 d., atvyks Japonijos te
levizijos atstovai filmuoti Lietuvių Baž
nyčią pamaldų metu ir kvietė visus pa
maldose dalyvauti. Sekančiais metais 
vysk. Baltakis lankys Škotijos lietuvius 
i’- dalyvaus tradiciniam lietuvių sąskry
dyje Lietuvių Sodyboje gegužės 25 d.

Iždininkas N. žvirblis pranešė, kad 
šiais metais jau yra surinkta 40 sv. nario 
mokesčio, ir paragino nesusimokėjusius 
kaip galima greičiau atsiskaityti. Nutar
ia pusę surinkto nario mokesčio persiųs
ti DBLS Centrui.

Pranešimams ir diskusijoms pasibai
gus, pi mininkas Z. Juras padėkojo atsi
lankiusiems.

SN

25 M. SUKAKTIS
CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 25-R1Ų METŲ

VEIKLOS SUKAKTIS
1960 m. iš Anglijos atvykę lietu

viai, Chicagoj įsteigė klubą, o š.m. 
spalio 26 d. buvo surengtas jo veiklos 
25-rių metų sukakties minėjimas-ba- 
lius Jaunimo Centro didžiojoje salėje. 
Klubo valdybos pirm. Anatolijus La
kas, atidarydamas sukakties šventę, 
pasveikino gausiai atsilankiusius sve
čius: spaudos, radijo bei daugelio or
ganizacijų atstovus. Garbės prezidiu
mai! pakvietė per 25 m. veikią buvu
sius valdybų pirmininkus: B. Braz- 
džionį, St. Matulį, J. Jokubką, Just. 
Šidlauską ir VI. Paliulionį. Prezidiumo 
stalo priekyje liepsnojo dvi žvakutės, 
tai amžinybėn iškeliavusių klubo pir
mininkų B. Paliulio ir VI. Palubecko 
atminimui, kurie buvo pagerbti tylos 
it maldos minute. Iškviesti prie mikro
fono pirmininkai perdavė savo ir jų 
klubo vaidybų sveikinimus. Dar du 
buvę klubo pirmininkai, L. Venckus 
ir Pr. Rumšą, dėl kitų įsipareigojimų 
šios sukakties šventėje negalėjo daly
vauti.

A. Lakas savo sveikinime paminė
jo: „Mes per 25-rius metus nedirbome 
tam, kad sutelktas pajamas panaudo
tume sau ar mūsų narių malonumui. 
Mūsų veiklos tikslas — dirbti paverg
tos Lietuvos išlaisvinimui, padėti ne
laimei ištiktam nariui, dirbti ir eiti 
lietuvišku keliu. Į 25-kerių metų darbą 
įeina dosni parama lietuviškai spau
dai, radijui, pasaulio jaunimo kongre
sams, tautinių šokių šventėms ir vi
soms lietuviškoms institucijoms. Klu
bas su tūkstantiniu įnašu yra narys Lie 
tuvių fonde, Tautos fonde, Alte. O 
Pasaulio Jaunimo kongresų rengėjų 
bei Lituanus žurnalo leidėjų esame at
žymėti garbės rėmėjų diplomais. Per 
eilę metų rėmėme Balfą, Lietuvos KB 
Kroniką ir kitų organizacijų gerus 
lietuviškus užsimojimus.

Mes, gyvenę Anglijoj, nepamiršome 
ir ten likusių brolių lietuvių. Buvo su
darytos sąlygos Anglijos lietuviams

Manchesteris
DĖMESIO!

L.K.V.S. „RAMOVĖ“, Manchesterio 
skyrius, lapkričio mėnesio 23 dieną, 6 vai. 
vakaro, Manchesterio Lietuvių Klube ren
gia 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ.

Programoje: p. J. Adamonio paskaita, 
Nottinghamo „RŪTA“ pralinksmins visus.

Prašome kuo gausiau dalyvauti.
Rengėjai

A. BARANAUSKO MINĖJIMAS
Gruodžio 7 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 

Manchesterio lietuvių soc. klubas rengia
A. BARANAUSKO MINĖJIMĄ.

Paskaitą skaitys M. Ramonas. Prašome 
visus gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

DAUGIAU VAINIKO NEDĖS
Šiais metais ir ateityje L.K.V.S-gos „RA

MOVĖS“ Manchesterio skyriaus ramovė- 
nai ir lietuviškoji visuomenė Eccles anglų 
REMEMBRANCE DAY, kuri minima 
kiekvieno lapkričio antrąj'į sekmadienį, ei 
tynėse su anglų kariuomenės daliniais, or
ganizacijomis bei visuomene, nedalyvavo 
ir vainiko prie karuose už laisvę žuvu- 
siems paminklo (Cenotaph) nedėjo ir ne
dės.

Šį kartą ramovėnai iš anglų negavo pa
kvietimo dalyvauti eitynėse, nes dėl išlai
dų suprastinta minėjimo programa ir mi
nėjimas buvo paprastesnis. Be to, ir mū
sų žmonės paseno ir nenori vaikščioti, 
ypač kai pasitaiko miglotas, drėgnas, lie
tingas, šaltas oras.

Pirmas vainikas ramovėnų ir lietuvių 
visuomenės vardu buvo padėtas 1957 m. 
lapkričio antrąjį sekmadien'į St. Peter‘s 
Square, Manchestery. Jį padėjo ramovė
nų pirmininkas Vladas Kupstys (jau mi
ręs); su tautiniais rūbais dalyvavo Elytė 
Venskutė ir Bernadeta Navickaitė (dabar 
Snabaitienė) ir daug lietuvių.

Nuo 1958 m. iki 1984 m. vainikas buvo 
dedamas Eccles mieste. Čia pirmą kartą 
vainikas buvo padėtas 1958 m. lapkričio 
10 d., paskutinis — 1984 m. lapkričio 11 
d., tai yra 27 kartus. Iš viso padėta 28 vai
nikai.

Lietuvių dalyvavimas REMEMBRANCE 
DAY iškilmėse, supažindino anglų visuo
menę su Lietuva ir lietuviais, kurie siekia 
Lietuvos išlaisvinimo iš rusų okupacijos. 
Lietuviai čia yra įgiję gerą vardą kaip 
lojalūs šio krašto gyventojai ir geri dar
bininkai. Tas yra įamžinta Eccles miesto 
(dabar sujungto su Salfordu) istorijoje, 

rašytojams atvykti Amerikon ir lite
ratūros vakare Chicagoj savo kūrybą 
gyvu žodžiu perduoti lietuviškai visuo
menei. į Chicagoj klubo surengtas me
no parodas buvo pakviesti Britanijos 
lietuviai dailininkai, o jų kūriniai-pa- 
veikslai atskraidinti per Atlantą ir pa
rodyti mums.

Šiitai parėmėme jaunimą: skautus, 
tautinių šokių grupę, kurie norėjo da
lyvauti tautinių šokių šventėse Chica
goj. Sudarėme ir keletą stipendijų 
tiems, kurie norėjo studijuoti Chicagos 
Lituanistikos Institute. Tai tik keletas 
vaizdų iš klubo nueito kelio per 25- 
kerius veiklos metus.

Baigdamas A. Lakas pažymėjo, 
kad klubas dar nemano išeiti pensijon, 
nes mūsų užsibrėžtas lietuviškas kelias, 
dar toli gražu, nebaigtas, o dirbti ska
tina klubo vadovų energija, valdybų 
ir narių darbštumas.

Po akademijos sekė koncertas, kur 
lietuvių kompozitorių kūrinius—dainų 
pynę puikiai perdavė solistė Roma 
Mastienė, palydint pianinu Mangir- 
dui Motiekaičiui. Po koncerto šampa
no tostas ir orkestrui pritariant griaus
mingai sugiedota „Ilgiausių Metų“. 
Sekė prabangi vakarienė ir šokiai, gro
jant „Aido“ orkestrui. Turtingam lai
mės šulinyje matėsi dailininkių Magd. 
Stankūnienės ir Br. Pužauskienės kū
riniai aliejaus tapyba, medžio droži
niai ir gražūs lietuviški rankdarbiai. 
Šventės dalyvių buvo pilna salė, o prie 
laimės šulinio daug laimingųjų.

Rytojaus dieną, sekmadienį, Tėvų 
Jėzuitų bažnyčioje, klubo nariai gau
siai dalyvavo pamaldose už klubo mi
rusiuosius ir po to susirinko J. Jokub- 
kos rezidencijon atsisveikinti su klubo 
ilgamete sekretore Nina Urboniene- 
Liubiniene. Jai palinkėta daug laimės 
ir gražaus įsikūrimo saulėtoj Floridoj, 
St. Petersburg Beach.

A. Mituva

kuri per amžius bylos apie mūsų čia bu
vimą ir veiklą. Daug eitynių ir vainiko 
dėjimo momentų yra nuotraukose ir ap
rašyta vietos anglų ir lietuvių spaudoje, 
ciaug kartų nufilmuota.

A. P-kis

RENGINIAI

Pirmą Kalėdų dieną klubo baras bus 
uždarytas. Antrą dieną veiks normaliai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas 

antrą Kalėdų dieną rengia klubo narių 
vaikams

KALĖDŲ EGLUTĘ.
Atvyks Kalėdų senis, kuris vaikams 

duos dovanų. Po to bus arbatėlė. Kviečia
me visus klubo narius minėtą dieną atsi
vesti savo vaikus.

Klubo valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V. S-gos „RAMOVĖS“ Mancheste

rio skyrius rengia M. lietuvių klube 
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.

Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvauti 
N. Metų sutikime. Pradžiai galite atsineš
ti savo užkandžių, vėliau rengėjai pavai
šins.

Skyriaus valdyba

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis klubas 

šaukia metinį visuotin'į narių susirinki
mą, kuris įvyks 1986 m. sausio 5 d., sek
madienį, 4 vai. p.p.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan- 
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvel
giant į susirinkusių narių skaičių.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

MIRĖ JONAS PUSTILA
Spalio 19 d. Manchesteryje mirė J. 

Pustila.
Velionis gimė 1917 m., gegužės 10 d. 

Suvalkijoje. Karo metu buvo savisaugos 
daliniuose, vėliau gen. Anderso korpuse 
Italijoje, iš kur atvyko į Angliją. Dirbo 
tekstilėje, šalia savo tiesioginio darbo 
drožinėjo kryželius, koplytėles ir kitus 
meniškus dalykus, bet lietuvių kultūrinė
je veikloje nedalyvavo.

Palaidotas spalio 26 d. Mostono kapinė
se prie Aušros Vartų paminklo. Pomirti
nes apeigas St. Chad's bažnyčioje ir ka
pinėse atliko kan V. Kamaitis. Dalyvavo 
27 žmonės. Po palaidojimo dalyvavusiems 
laidotuvėse giminės paruošė arbatėlę. Li-

— Tadžikistane vėl buvo žemės drebė
jimas. Praėjusį kartą ten žuvo 29 žmonės. 
Dabar sovietų televizija apie aukas nieko 
nepranešė.

— Trys šimtai europiečių ir amerikie
čių rengia „taikos ir žmonių teisių“ žygį. 
Gruodžio 10 d. jie žygiuos iš Mexico City 
į Panamą, kurią tikisi pasiekti sausio 22 
d. Jie aplankys Gvatemalą, Salvadorą, 
Hondūrą, Nikaragvą ir Kostą Riką.

— Praėjusią savaitę New Yorke buvo 
išleista Gorbačiovo knyga „Laikas taikai“. 
Ši propagandinė knyga iliustruota Gorba
čiovo ir jo šeimos nuotraukomis. Kaina 
15 dol. 95 et. Gorbačiovas gaus 15 proc. 
honoraro nuo kiekvienos parduotos kny
gos.

— Solidarumo lyderis Walensa slaptai 
atsiuntė į Angliją savo 2.000 žodžių kal
bą, kurioj jis įspėja apie galimus naujus 
neramumus krašte, jei valdžia ir toliau 
ves tą pačią politiką. Jis pareiškė, kad 
protestai gatvėse rodo, jog lenkai nepra
rado drąsos ir pasiryžimo, kad yra daug 
žmonių, kurie nesibijo priešintis žiau
riems Vidaus reikalų ministerijos polici
jos daliniams.

— Praėjusią savaitę du čekoslovakai 
per stipriai saugomą sieną pabėgo į Bava
riją.

— JAV Pentagonas pranešė, kad sovie
tai Rytų Europoje 32-se vietovėse laiko 
nervų dujų ir kitokių cheminių ginklų ar
senalus, kuriuos gali panaudoti prieš Lon
doną ir kitus V. Europos miestus.

— Pietų Italijoj rastas milžiniškas gry
bas, kurio storumas yra 50 cm, o svoris 
apie 40 kg.

— Vakarų diplomatų Kabule žiniomis, 
lapkričio pirmąją savaitę kovose su par
tizanais Panjshiro slėny žuvo 103 sovietų 
kariai. Partizanai numušė vieną helikop
terį ir sunaikino keletą šarvuotų mašinų.

L.S.S. EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

šeštadienį, lapkričio mėn. 23 d., 1.00
vai. p.p., Nottinghame, židinio patalpose, 
16 Hound Road, West Bridgford, įvyks 
L.S.S. Europos rajono vadijos posėdis.

Skautininkai maloniai kviečiami gau
siai dalyvauti.

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

Rajono vadas

AUKA BIBLIOTEKĖLEI
■>

K.M. Barėnai vietoj gėlių ant a.a. Ni
colos Narbutienės ir a.a. Petro Gugo ka
pų paaukojo 20 svarų Britanijos skautų 
fondui lietuvių klasikų anglų kalba bib
liotekėlei sudaryti.

Gerbiamiems skautiškos idėjos rėmė
jams reiškiame nuoširdų ir skautišką 
AČIŪ!

Skautų vadija

PAMALDOS
Manchesteryje — lapkričio 24 d., 12.30 

vai.
Nottinghame — lapkričio 24 d., 11.15 

vai., židinyje.
Leicesteryje — lapkričio 24 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — gruodžio 1 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Leamingtone Spa — gruodžio 1 d., 14 

vai., Šv. Petre.
Coventryje — gruodžio 1 d., 16 vai., šv. 

Elzbietoje.
Nottinghame — gruodžio 7 d., Nek. Ma

rijos šventėje, 8.30 vai. ryte, židinyje.
Nottinghame — gruodžio 8 d., 11.15 

vai., Židinyje..
Ketteringe — gruodžio 8 d., 14 vai., Šv. 

Eduarde.
Nottinghame — gruodžio 15 d., 11.15 

vai., Židinyje.
Derbyje — gruodžio 15 d., 14 vai., 

Bridge Gate.

ko liūdinti žmona, sūnus ir giminės.
Ilsėkis, Jonai, ramybėje.
Liūdesio valandoje artimuosius ir gi

mines visi giliai užjaučiame ir kartu liū
dime.

A. P-kis
Lapkričio 3 d. iš parapijos paskelbtų ži

nių sužinota, kad mirė senosios emigraci
jos lietuvis Paulius Kiškis, rašėsi Paul 
Kishkis.
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