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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE

KO NEĮMANOMA NUTILDYTI
Prieš 14 metų pasirodė pirmasis Lietu

vos Katalikų Bažnyčios Kronikos nume
ris. Tai buvo 1972 metais kovo 19, Bažny
čios globėjo šv. Juozapo dieną.

Didesnę dalį pirmojo kronikos numerio 
užėmė kunigo Juozo Zdebskio teismo ap
rašymas. Šio šviesaus ir ryžtingo Lietu
vos kunigo perankstyva mirtis, įvykusi 
kelyje šių metų vasario 5-ją, gedulo šydu 
dengia Kronikos pasirodymo keturioliktą
sias metines. Jas pažymime prisimindami 
Kronikos pirmame numeryje įrašytus žo
džius: „Sirų karalius Antijochas, kad pa
laikytų žydų tautos baimę, kiekvieną mė
nesį žudydavo tuos, kuriuos jautė ištiki
mus esančius Dievo 'įstatymams, tačiau 
daugelis pasirinko geriau mirti, negu iš
duoti savo tikėjimą.

„Kunigo Zdebskio teismas turėjo tą 
patį tikslą — palaikyti tautoje baimės at
mosferą, kad niekas nedrįstų reikalauti 
daugiau laisvės.

„Persekiojimas kelia baimę, tačiau Die
vo vardu daroma auka, kenčiant dėl savo 
tikėjimo, žmones pažadina mąstyti ir ko
voti už pačias didžiausias žmogiškas ver
tybes".

Kaip prieš 14 metų laikinas kunigo 
Zdebskio netekimas davė akstiną leisti 
pogrindžio Kroniką, įveikti persekiojimo 
baimę, pradėti veiksmingą kovą už savo 
įsitikinimus tiesos žodžiu, taip dabar jo 
mirtis negali mūsų skandinti nusiminime 
ir neveikliame liūdesyje, bet įpareigoja 
toliau žygiuoti pramintu taku.

Kronikos simbolizuojamam ir reiškia
mam religinio atgimimo sąjūdyje kunigas 
Zdebskis iš tikrųjų yra vienas tų stulpų, 
kurie, kaip sakė Vincas Kudirka, „prilai
ko jūsų namo sieną“ ir kuiį, audrai iš
vertus, reikia tuojau kitu pakeisti:

„Jeigu žūtų nuo rankos priešo ar
likimo 

Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs 
kilimo, 

Rimkit — tegu jūs širdis drąsums 
neatstoja, 

Tik tai, ką anas darė vyrs pasišventimo, 
Tegu kits kartoja“.
Kronikos keturioliktųjų pasirodymo 

metinių proga velionio kunigo Juozo 
Zdebskio asmenyje prisimename su pagar
ba ir dėkingumu visus, kurie savo ryžtin
gu darbu ir aukomis prisidėjo, kad Kroni
kos balsas pasiektų pasaulį, skelbdamas 
Lietuvai ir jos Bažnyčiai daromas skriau
das.

Ir šiandien tebegalioja tie patys žo
džiai, kuriuos Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos redakcijai ir bendradar
biams skyrė vienas jos skaitytojas tėvy
nėje prieš ketverius metus, kai buvo mini
mas Kronikos darbo pirmasis dešimtme
tis. Cituojame:

„Su pagarba ir meile yra tariami var
dai tų knygnešių, kurie šiandien vargsta 
Tarybų Sąjungos vergų stovyklose ir ka
lėjimuose. Kova už laisvą lietuvišką žo
di turi senas tradicijas. Senas tradicijas 
turi ir lietuviškojo žodžio bei kultūros 
persekiotojai. Carų laikais pramintais ke
liais į Lietuvą ateina nauji muravjovai 
korikai; seniai pramintais takais į rytus 
varomi mūsų dienų kovotojai ir knygne
šiai. Tačiau tauta visuomet turėjo idealis
tų, — 3U yra ir šiandien. „LKB Kronika“ 
yra reikalinga, svarbi ir visų teigiamai 
vertinama, todėl jos rėmėjų buvo ir bus! 
Ji yra visos Lietuvos, Bažnyčios, tikin
čiųjų ir visų persekiojamųjų balsas. Jį nu
tildyti nepavyks! Galima prislopinti, gali
ma jam pakenkti, gal net laikinai už
gniaužti, bet visiškai nutildyti — neįma
noma. Jis vis tiek vienokiu ar kitokiu bū
du prasiverš“. (LKB Kronika, 51). J.Vd.

J. NAVICKUI 
staiga mirus, 

jo žmonai, dukrai, žentui ir jų šeimai 
reiškiu gilią užuojautą.

J. Cernis

Mirus J. NAVICKUI, 
mūsų didžiausia užuojauta visai 

Snabaičių šeimai.
Balys Narbutis ir duktė Lisa

PADĖKA IR PRAŠYMAS
ŠVENTENYBE, LABAI JUMS AČIŪ!

Eilinio lietuvio gili padėka ir pagarbus prašymas Šventajam Tėvui

Prisipažįstu, kad lenko popiežium iš
rinkimą aš, kaip lietuvis, sutikau su tam 
tikru nerimu ir net su baime. Skaudus 
patyrimas iš tolimos istorinės praeities
— Lenkijos ponų įvykdytas Vytauto vai
nikavimo Lietuvos karalium sutrukdymas
— ir iš ne taip jau tolimų laikų — Suval
kų sutarties sulaužymas ir Vilniaus už
grobimas — mus lietuvius vertė laikytis 
labai atsargiai. Ir pirmieji naujojo popie
žiaus žingsniai nieko ypatingai gero ne
žadėjo lietuviams, pripratusiems jau nuo 
Mindaugo ir Gedimino laikų susilaukti iš 
Lietuvai dažniausiai ginklu nešusiųjų 
krikščionybę daugiau grobuoniškų teri
torinių pretenzijų ir nutautinimo kėslų, 
negu Kristaus skelbtos ir atneštos ramy
bės bei palaimos.

Bet štai išaušo Lietuvos globėjo šv. Ka
zimiero jubiliejiniai metai, ir mes lietu
viai turėjome progos iš Jūsų Šventenybės 
patirti tokį didelį prielankumą, kokio nė 
nedrįsome svajoti. Greičiausiai pirmą kar
tą mūsų tautos istorijoje pasijutome esą 
ne kokie 'į šalį nustumti posūniai, o pilna
teisiai ir tikrai Katalikų Bažnyčios numy
lėti sūnūs. Sunku išreikšti tą begalinį dė
kingumą ir džiaugsmą, kurie tryško iš vi
sų lietuvių, Tėvynėje ir išeivijoje, širdžių, 
stebint Jūsų pilnai atsidėjusį dalyvavimą 
įvairiose liturginėse apeigose ir klausant 
Jūsų tikrai tėviška meile persunktų pa
kartotinų kreipimųsi į pasaulio viešąją 
nuomonę, prašant neužmiršti lietuvių tau
tos ii- parodyti jai savo konkretų solida
rumą. Jei Lietuvos vardas, šv. Kazimiero 
jubiliejinių metų proga, taip plačiai ir 
prasmingai nuskambėjo po visą pasaulį, 
tai 'įvyko tik Jūsų Šventenybės kilnia
dvasiškų pastangų dėka, ir šito fakto nie
kas niekuomet negalės paneigti. Esame, 
be to, Jums be galo dėkingi ir už tai, kad 
malonėjote lietuvius nesuplakti su len
kais. Jūsų šventenybės parodytas nuošir
dus dėmesys ir didelė simpatija mūsų 
tautai, vertai Jums, kaip didžiam lietu
vių tautos bičiuliui, pelno išskirtinę vietą 
ne tik lietuvių katalikų, bet ir Lietuvos is
torijoje.

1987 m. lietuvių tauta minės kitą ne
palyginamai svarbesnį jubiliejų, ir bū
tent: krikščionybės atnaujinimo Lietuvo
je 600 m. sukaktį. Kristaus įsteigtosios re
ligijos kelias Lietuvon, ir ne dėl lietuvių 
kaltės, buvo itin ilgas ir vargingas. Bet 
kartą masiškai priėmusi katalikybę, lietu
vių tauta jai liko amžinai ištikima ir, dė
ka sėkmingos ir darnios tarpusavio sąvei
kos, išugdė giliai krikščioniška bei vaka
rietiška dvasia persunktą savitą tautinę 
individualybę. Ši negrįžtamai tarp lietu
vybės ir vakarietiškos katalikybės pasiek
toji „simbiozė“ per ilgą carinės priespau
dos laikotarpį padėjo lietuvių tautai lai
mingai atsispirti nuožmiems rusinimo ir 
pravoslavinimo kėslams. Ir šiandieninėje 
tos pačios Rusijos žiaurioje okupacijoje, 
kurioj tiktai pravoslavybė buvo pakeista 
obskurantišku ateizmu, binomas lietuvy- 
bė-katalikybė vaidina nepaprastai svar
bią rolę žūtbūtiniame lietuvių tautos pasi
priešinime. Ir tai puikiai žino Maskva, ku
ri nuo pat pirmosios Lietuvos okupacijos 
dienos veda lygiagrečią ir frontalinę ofen
zyvą tiek prieš lietuvybę, tiek ir prieš 
katalikybę.

Taigi ir šio jubiliejaus minėjimas mūsų 
Tėvynėje ne tik bus trukdomas, bet sta
čiai draudžiamas rusiškojo okupanto, ir 
lietuvių tautai nebus leista laisvai ir atvi
rai išsakyti savo dabartinių lūkesčių, troš
kimų ir šia reikšminga proga jaučiamo 
džiaugsmo. O vienas iš jos pagrindinių lū
kesčių ir pageidavimų neabejotinai yra: 
matyti senąją pagoniškosios Lietuvos sos
tinę Vilnių, nuo kurio buvo pradėtas Lie
tuvos krikštas, ir katalikiškosios Lietuvos 
sostinę, šį miestą paskelbiant „de facto“ 
ir „de jure“ Lietuvos bažnytinės provinci-

J. NAVICKUI mirus, 
jo žmonai, dukrai Bernadetai, 

žentui Justui ir jų šeimai 
reiškiu gilią užuojautą.

St. Bosikis

jos centru.
Maskva leidosi į slaptą ir nešvankų san

dėrį su hitlerine Vokietija, vedama Lietu
vos atžvilgiu grynai imperialistinių ir ko
lonijinių išskaičiavimų. Jei jai būtų rūpė
ję tik ideologiškai primesti Lietuvai ko
munistinę sistemą, ji nebūtų jos smurtu 
ir prievarta įjungusi į savo kolonijinę im
periją, į tą tautų kalėjimą, kuris visame 
pasaulyje yra žinomas Sovietų Sąjungos 
vardu. Gi buvo ir kitų tautų, kurios, kaip, 
pvz., bulgarai, ir rasiniu, ir religiniu, ir 
kitais požiūriais yra žymiai artimesnės ru
sų tautai už lietuvius, o visgi jos, po An
trojo pasaulinio karo, nebuvo 'įjungtos į 
Sovietų Sąjungą ir joms buvo rezervuo
tas satelitinių valstybių statusas. Tik Lie
tuvos atžvilgiu Sovietinė Rusija puoselė
jo ir tebepuoselėja tas pačias carinės Ru
sijos užmačias: pirma paversti Lietuvą sa
vo kolonija, o paskui, laikui bėgant, visai 
išnaikinti jos vardą iš žemėlapių ir iš žmo
nių atminties. Prieš šiuos nežmoniškus, 
kolonijinius Maskvos kėslus, kiekvieno 
lietuvio šventa pareiga ir griežčiausias 
nusistatymas — išsaugoti ir išlaikyti visa
da ir visur gyvą Lietuvos ir lietuvių var
dą. Ir mums skaudu konstatuoti, kad ir 
Vatikano bazilikos grotose esanti graži 
lietuvių koplyčia yra lyg „niekieno žemės“ 
žavus skyrelis, nes bemaž niekas neturi 
galimybės sužinoti, kokios tautos vardu 
ir aukomis ji buvo įrengta. Užtat nuolan
kiai Jūsų šventenybę prašau, kad ir lietu

DAUGIAU IDEOLOGINIO TVAIKO
Neseniai įvykusio Lietuvos komunistų 

partijos suvažiavimo proga, Vilniun suva
žiavę partorgai, kuriems dabar uždrausta 
gerti, galėjo blaiviau pažiūrėti ii- įvertinti 
savo darbų rezultatus. LKP pirmasis se
kretorius P. Griškevičius savo pranešime 
pažymėjo, kad ataskaitiniu laikotarpiu 
.^partinė organizacija atkakliai auklėjo 
darbo žmones ištikimybės Komunistų par
tijai dvasia“, t.y. paklusnumo Maskvai. 
Deja, tas „auklėjimas“ nevyksta visais 
frontais. Partijos nariai nuolat padaro nu
sižengimų, girtauja, padaro net krimina
linių nusikaltimų. Todėl „per ataskaitinį 
laikotarpį teko iš partijos gretų pašalinti 
daugiau kaip tris tūkstančius žmonių“ — 
pasakė P. Griškevičius.

Nieko linksmesnio negalėjo pasakyti ir 
partorgai, atvykę iš provincijos. Kauno 
delegatas R. Rimaitis nusiskundė, kad per 
daug yra biurokratų. Tikrintojų yra dau
giau negu darbininkų. „Pasitaiko atvejų, 
kai vienu ir tuo pačiu metu įmonėje dir
ba po dvi-tris komisijas“. Pareigūnai yra 
paskendę popieriuose. Šalčininkų rajono 
vykdomasis komitetas vien praėjusiais 
metais gavo iš „respublikinių organų“ 
apie pusantro tūkstančio raštų. Iš Minis
trų Tarybos jų skaičius šiek tiek sumažė
jo, o „ iš įvairių komisijų ir draugijų—žy
miai padidėjo“ — sakė V. šarapajevas.

L. Lukičiova, atstovaujanti Šiaulių tele
vizorių gamyklą, pasakė, kad ne kartą ji 
girdėjo pirkėjų skundus dėl nupirktų apa
ratų. Ji aiškino: „Nemaža broko išleidžia
me dėl abejingos, nesąžiningos pažiūros į 
darbą... Nuo 1979 metų mes gaminame 
vienus ir tuos pačius lempinius nespalvo
tus televizorius... Taigi mes priversti ga
minti moraliai pasenusius modelius, nors 
norime gaminti patikimus ir ekonomiš
kus... Mes ne kartą kreipėmės į ministe
riją ir reikalavome išspręsti šį klausimą. 
Bet kol kas gauname tik pažadus“.

Delegatė V. Gurskytė, atvykusi iš Aly
taus medvilnės kombinato, sakė, kad to 
fabriko pagamintų audinių žmonės neper
ka. „Mūsų išausti medvilniniai audiniai 
vis dažniau užsiguli sandėliuose, ant par
duotuvių prekystalių... Pastaruoju metu 
mes gauname prastos kokybės medvilnę... 
mums reikia gerų dažų“.

A. Praškevičius atkreipė suvažiavimo 
dėmesį į spragas sveikatos apsaugos sri
tyje. Jis pasakė, kad aukštosioms moky
kloms trūksta šiuolaikinės mokymo ir 
mokslinės aparatūros bei įrengimų. Gydy
tojo mokymo planuose nėra sociologijos, 
psichologijos ir kitų humanitarinių moks
lų. Medikų darbe dažnai atsiranda neati
dumo, paviršutiniško, nerūpestingo, abe
jingo požiūrio 'į ligonį, o kartais net ir

viams, vengrų koplyčios pavyzdžiu, būtų 
leista prie įėjimo pritvirtinti lentelę, pa
žyminčią, kad tai lietuvių koplyčia.

Ir galop mums lieka visai nesupranta
mi motyvai, kuriais remiamasi Vatikano 
oficialiame leidinyje „Annuario Pontifi- 
čio“ spausdinant „Kovno“ ir „Wilno“. 
Nesinorėtų tikėti, kad šitokiu būdu keti
nama pažeminančiai lietuviams priminti 
kažkokį jų pavaldumą svetimiesiems. No
rint išvengti bet kokių nesusipratimų, bū
tu. pravartu, kad iš Vatikano pusės būtų 
rodoma daugiau pagarbos lietuvių tauti
niams jausmams. Tuo labiau, kad net pa
stumdėliai Lietuvos komunistai iš Mask
vos išreikalavo, jog būtų rašoma Kaunas 
ir Vilnius.

Štai, šventenybe, mano pagarbus nors 
gal ir kiek sudėtingas prašymas, kuris 
betgi yra ištisai susietas su elementariau
sių lietuviškų teisių išsaugojimu. Drįstu 
kreiptis į Jus, remdamasis ypač dviem 
neginčijamais faktais: reta kuri kita tau
ta turėjo dėl katalikybės pakelti tiek per
sekiojimų ir sudėti tiek gyvybių aukų, 
kiek lietuviai ir, antra, jei nelaimingai 
dabartiniam ateistiniam okupantui pavyk
tų išnaikinti Lietuvos vardą, su juo neiš
vengiamai ten galutinai išnyktų ir bet 
koks katalikybės pėdsakas. Tad giliai vi
liuos, kad Jūsų Šventenybė ne tik teiksis 
priimti dėmesin čia išdėstytąjį prašymą, 
bet taip pat malonės ir ateityje, o ypač 
ateinančiais jubiliejiniais metais, parodyti 
visą savo kilnų ir didžiai vertingą prie
lankumą Lietuvai ir lietuvių tautai.

Prašau priimti kuo giliausios mano pa
garbos pareiškimą.

Juozas Gailius
Roma, 1986 m. kovo 12 d.

grubumo......... iki šiol respublikoje nega
lime sukomplektuoti medicinos kadrų... 
Mūsų gydymo įstaigos nepakankamai ap
rūpintos gydymo aparatūra...Silpnai dir
bama gerinant motinos ir vaiko sveikatos 
apsaugą...“ — sakė A. Praškevičius.

Valdžia neskiria reikiamo dėmesio so
cialinėms problemoms, — pabrėžė Kauno 
geležinkelio mazgo atstovas Č. Lyska. — 
Darbininkai nusiskundžia dėl butų ir bui
tinių sąlygų. Nepatenkinama butų padė
tis ir kaime. Apie tai kalbėjo Radviliškio 
rajono delegatas L. Radėnas. Jis pasakė, 
kad žemdirbiams tenka patiems statyti 
sau namus, nes esamos organizacijos yra 
nepajėgios tų darbų atlikti. Be to, Aly
taus namų statybos kombinato ir kitų or
ganizacijų gaminami namai yra per bran
gūs. žemdirbiai pageidauja, kad namai 
būtų didesni ir kad po vienu stogu tilptų 
keli socialinės paskirties objektai.

Dėl ideologinio auklėjimo ir to auklė
jimo rezultatų kalbėjo keli delegatai. Za
rasų rajono delegatė L. Galvelienė nusi
skundė, kad nevyksta ateistinis gyvento
ju auklėjimas. Gal religinio auklėjimo 
stoka privedė prie to, kad respublikoje di
dėja nusikaltimų skaičius. Kaip pažymėjo 
KGB aukštas pareigūnas S. Lisauskas, 
respublikoje vyksta daug vagysčių, arba 
kaip dabar sakoma, grobstymų. Labai pa
vėluotai išaiškinami ir patraukiami atsa
komybėn stambūs grobstyto j ai, spekulian
tai ir kiti verteivos. Kas šeštą nusikalti
mą respublikoje kasmet padaro paaugliai.

Kodėl nevyksta su tuo ideologiniu au
klėjimu, geriausiai išaiškino „Tiesos“ re
daktorius A. Laurinčiukas. Jis pasakė, 
kad žmonės netiki jo „tiesai“, ir labiau 
yra linkę tikėti „balsams“, t.y. užsienio ra
dijo transliacijoms. O „imperialistinė pro-

LIETUVOJE
PRISIKĖLIMAS

Klausykite toliuose skamba varpai, 
Tai Kristus iš mirusių kėlės:
Ir minios suklupo prieš Jįjį antai— 
Jam šypsos gražiausiosios gėlės.

Ir skamba, ir aidi pasauly varpai, 
Pabudina žemę iš miego, — 
Pabuskint ir mes, šio pasaulio vaikai, 
Ir siekime tikslo kilmingo!

Ir neškim pasauliui po žiupsnį 
šviesos,

O darbus tėvynei aukokim,
Kol širdys naujausiais siekimais 

liepsnos.
Gyvenimo laimės ieškokim!

Eilėraštis gautas iš Lietuvos
* ♦

Kauno „Žalgiris“ laimėjo Madride
Kovo 13 d. Kauno „Žalgirio“ komanda 

Madride laimėjo paskutiniąsias Europos 
šalių čempionų krepšinio taurės finalinio 
turnyro rungtynes su „Realo“ klubu — 
98:95 (50:51). ši pergalė kauniečiams at
vėrė kelią į varžybų superfinalą, kuriame 
balandžio 3 d., Budapešte, jie susitiks su 
Zagrebo „Cibonos“ krepšininkais.

„Žalgirio“ komandoje žaidė: V. Chomi
čius, A. Sabonis, A. Visockas, A. Brazys, 
S. Jovaiša, R. Kurtinaitis.
Bus įrengtas G. Petkevičaitės-Bitės 
memorialinis muziejus

Buvusiame Puziniškio dvarelyje bus 
įrengtas rašytojos Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės memorialinis muziejus. Iš dvarelio 
yra belikęs dviaukštis mūrinis pastatas ir 
apleistas sodas. Naujoji Puziniškio šeimi
ninkė Panevėžio tiksliosios mechanikos 
gamykla kartu su Lietuvos savanoriškos 
knygos bičiulių draugijos miesto organt- 
zacijos aktyvu energingai ėmėsi tvarkyti 
sodybos teritoriją, remontuoti gyvenamą
jį namą.

Puziniškyje pradėta rengti literatūri
nius vakarus. Kol kas jie vyksta tiesiog 
pc atviru dangumi. G. Petkevičaitės-Bitės 
kūrybos gerbėjai dalijasi prisiminimais 
apie rašytoją, klausosi jos kūrinių ištrau
kų.
Nauja premjera

Trečiąjį kartą Kauno valstybiniame 
muzikiniame teatre pastatytas F. Leharo 
„Grafas Liuksemburgas“. Režisierius V. 
Staknys, dirigentai S. Domarkas ir A. 
Kievišas, dailininkė G. Riškutė, baletmeis
teris E. Smirnovas ii’ chormeisteris K. 
Plančiūnas.
Kovo mėnesio temperatūra

Lietuvoje kovo mėnesio vidutinė tem
peratūra buvo nuo 2 laipsnių šalčio iki 1 
laipsnio šilumos.

paganda, panaudodama ir buržuazinių 
nacionalistų balsus, siekia sunaikinti mū
sų, ypač jaunimo, ideologinį imunitetą... 
Antitarybininkai organizuoja „pavergtų 
tautų savaites“, „Kopenhagos tribunolus“ 
ir kitus provokacinius farsus. Todėl lau- 
rinčiukai dabar yra priversti „tobulinti 
ideologinį ir kontrpropagandinį darbą“.

P. Griškevičius ragino padidinti ./poli
tinį budrumą, operatyviai ir argumentuo
tai demaskuoti... pikčiausius lietuvių tau
tos priešus — buržuazinius nacionalistus, 
ryžtingai atremti bet kurias mums sveti
mų nuotaikų ir pažiūrų apraiškas“. Taigi, 
daugiau biurokratų ir daugiau ideologi
nio tvaiko. D.B.

1
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REIKIA TALKOS
REIKIA SURINKTI ANTKAPIŲ ĮRAŠUS

Lietuvių išeivijos pėdsakų yra visuose 
žemynuose. Ryški istorijos žymė yra ant
kapinių paminklų įrašai lietuvių kalba. 
Jau įrodyta tokių įrašų reikšmė tautoty- 
rai, folkloristikai, kalbotyrai, kartais poe
zijai ir aplamai istorijai. Jau prieš šimtą 
metų apie tai rašė J.K...gis „Auszroje“ 
1884 m., nr. 9. Vėliau rūpinosi prof. My
kolas Biržiška (Kapai, „Liuosoji valan
da", „Lietuvos aido" mėnesiniame priede 
1917.XII.il), A. Ašmantas (Lietuvybė 
Klaipėdos krašto kapinėse, „Vakarai“ 
1937.VI.2, nr. 124) ir kiti.

Čia suminėtuosius ir daugiau panašių 
bibliografinių duomenų suregistravo jau 
pasižymėjęs Lietuvos etnografas Vacys 
Milius savo straipsnyje „Kapinės — etno
grafinių tyrimų objektas“ (išsp. knygoje 
„Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėji
mai Lietuvoje 1970 ir 1971 metais“, Vil
nius 1972, psl. 155-162). Mūsų išeivijoje 
šiek tiek dėmesio skirta antkapių įrašams 
dviejose Lithuanian Library Press knygo
se, išleistose Čikagoje. Jos yra: Algimanto 
Kezio, S.J, „Palikę tėviškės namus“ (apie 
Šv. Kazimiero lietuvių“ kapines Čikagoje, 
1976 m.) ir VI. Būtėno, Alg. Kezio, EI. 
Bradūnaitės ir J. Bradūno „Pennsylvani- 
jos angliakasių Lietuva", 1977 m. Pasta
rojoje randame daugiau antkapių nuo
traukų su istoriškais įrašais. Pavyzdžiui, 
Shenandoah Šv. Jurgio kapinėse:

„A.A. Mart. Dalineviczius 34 m. amz. 
uszmusztas Kasyklosie 24 d. Birželio 1912 
m. Wiiniaus Red. Traku Pav. Par Sto- 
kliazkiu Kaimo Alsziniku“.

Kitas panašaus pobūdžio 'įrašas Maha- 
noy City Šv. Juozapo kapinėse:

„S.P. YUOZAS KUCZINCKAS DR. S. 
ANTANO IR PAŽEISTAS MAINORIE 
1901 30 DIENA OCT EIDAMAS PRO 
SZALI SU KALBIK SWIEKA MARIJA“. 
Iškalta akmenyje, nurašyta žodis žodin, 
raidė raidėn su visomis rašybos klaidomis. 
Surinkus vienon vieton daug įrašų iš vi
sokių vietų ir laikotarpių, tyrinėtojo dar

bas bus visa tai išaiškinti minėtaisiais 
moksliniais aspektais.

Šio straipsnelio tikslas yra sudominti 
išeivijos lietuvius visur, kur esama lietu
viškų kapų: Kanadoje, JAV-se, keliose 
Pietų Amerikos valstybėse, Australijoje, 
daugelyje Vakarų Europos šalių. Reikia 
nebedelsti, paskubėti suregistruoti įdo
mesniuosius antkapių įrašus, nes kai nie
kas nebesirūpina jų priežiūra, kapai pa
naikinami arba antkapiai sunyksta.

Štai dr. Povilas Rėklaitis, rašydamas 
Marijos Gaigalaitienės nekrologą 20 metų 
po jos mirties V. Vokietijoje, informuoja 
apie gresiantį pavojų jos ir jos anksčiau 
mirusio vyro prof. dr. Viliaus Gaigalaičio 
kapui Brettene (žr. „Europos lietuvis", 
1985.IX.6, nr 34). Grigalaičio kapus puo
šia dailus paminklas su akmenyje iškal
tais Šv. Rašto žodžiais lietuvių kalba.

Kun. prof. V. Gaigalaitis buvo žymus 
Klaipėdos krašto veikėjas, „Sandoros“ 
draugijos vadovas. Jo sukauptos lituanis
tinės bibliotekos dalis saugoma V. Berly
ne, valstybinėje bibliotekoje. Knygos pa
žymėtos specialiu ekslibriu, kad jos ski
riamos Kauno universitetui, kai Lietuva 
vėl bus nepriklausoma. Tokio svarbaus 
žmogaus lietuviams brangus kapas būsiąs 
panaikintas 1990 m., jei iki to laiko (po 4 
metų!) nebus padarytas kapo laikymo 
pratęsimas. Tam reikia nemažai pinigų, o 
kuris fondas tuo pasirūpins? — klausimu 
be atsakymo baigia savo straipsnį dr. Rėk
laitis. Jis tiksliai nurašė antkapio įrašą ir 
nufotografavo paminklą.

1985 m. rudens Mokslo ir kūrybos sim
poziume Čikagoje buvo diskutuotas kelia
masis reikalas su Lituanistikos instituto 
Tautotyros ir kraštotyros skyriaus moks
lininkėmis Elena Bradūnaite-Aglinskiene 
ir dr. Liucija Baškauskaite. Sutarta kreip
tis į lietuvių visuomenę per spaudą. Tų 
pokalbių paskatintas red. Br. Kviklys jau 
kėlė šį reikalą „Draugo“ vedamajame 
(1985.XI1.17).

Kaip praktiškai galima būtų vykdyti 
reikalingąjį antkapių įrašų surinkimą? 
Keikia savanorių talkininkų, kurie aplan
kytų savo apylinkės kapines, paieškotų 
■antkapių su lietuviškais įrašais ir juos 
tiksliai nurašytų. Fotografavimas gali bū
ti naudingas, jei įrašas pakankamai stam
bus ir ryškus, apšvietimas palankus. Daž
nai senų antkapių įrašai būna sunkiai 
įskaitomi, išdilę ar išblukę, apsamanoję ar 
apardyti. Tokiais atvejais reikia nurašyti 
visa, kas įskaitoma, pažymint daugtaškiu 
praleistąsias vietas. Antkapio teksto do
kumentavimas turi būti palydėtas metri
ka: tikslus kapinių vardas, adresas, kapo 
vieta (nors apytikriai), kapinių priklau
somybė parapijai ar organizacijai, pamin
klo medžiaga ir forma (trumpas apibūdi
nimas), įrašo atlikimo technika (iškalta 
akmenyje, atlieta metale, įrašyta dažais 
ar kitaip). Reikia nurašyti tiksliai, išlai
kant tą pačią žodžių ir skaitmenų tvarką, 
kaip antkapyje, netaisant pasitaikančių 
rašybos klaidų. Paprasčiausia rašyti į įriš
tą sąsiuvinį su kietais viršeliais, skiriant 
kiekvienam antkapiui po atskirą puslapį. 
Tokius prirašytus sąsiuvinius ar jų kopi
jas priims „Europos Lietuvio“ redakcija 
ir persiųs Lituanistikos tyrimų ir studijų 
centrui (Mr. Robertas Vitas), 5620 So. 
Claremont Ave., Chicago, IL 60636, USA. 
Kam patogu, galės patys įteikti ar pasiųs
ti savo užrašus tam centrui, kuris yra ži
nomajame Jaunimo centre Čikagoje.

Kuriuos įrašus verta dokumentuoti? 
Visų pirma tokius, kur prie vardo ir pa
vardės įrašyta dar kas nors lietuviškai: 
mirusiajam charakterizuoti, kokiam įvy
kiui prisiminti, ar religiniai tekstai, kar
tais poetų citatų. Gali pasitaikyti įdomių 
įrašų ir nelietuvių kalba prie lietuviškų 
pavardžių. Ir tokius verta nurašyti. Me
niškų paminklų ar šiaip originalių, neša- 
bloniškų nuotraukos gali būti vertingos 
meno istorijai. Kur įmanoma, reikia pa
žymėti paminklo kūrėjo pavardę ir kada 
pagamintas.

Ateinančio pavasario mirusiųjų atmini
mo diena galėtų būti gera pradžia, o po 
to — visokios vasarinės išvykos. Galimas
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PUNSKO ANSAMBLIS
„ULBONĖLIŲ“ jubiliejus

„Ulbuonėlės"... Dabar šis žodis žadins 
manyje jau tik prisiminimus. Kokie jie 
bus? Tai nesvarbu. Juk žmogus pasilieka 
žmogumi, dažnai jam lemta suklysti, ap
sirikti, neteisingai nuspręsti. Todėl ir mū
sų siaurutėje „Ulbuonėlių“ visuomenėje 
būdavo įvairiai. Tačiau tuos šešerius ben
dro dainavimo metus prisimenu ir prisi
minsiu visuomet šiltai, mielai, su ilgesiu. 
O už tai, kad pamačiau nemažą Lenkijos 
dalį, susitikau su tikrai aukštos muzikinės 
ir meninės kultūros žmonėmis. Dėkoju 
mokyt. Antanui Šliaužiui. Jam vadovau
jant, lipome pakopomis vis aukščiau, daug 
kur važinėjome, daug ką aplankėme.

O viskas prasidėjo netyčia. Tada man, 
pradinės mokyklos šeštos klasės mokinu
kei, net nedingtelėjo mintis, kad ateity 
tapsiu „Ulbuonėlių“ nare. Turiu prisipa
žint — tuomet man labai patiko dainos, 
kurias atlikdavo vyresnės draugės. Stebė
jausi — kaip jos nebijo lipt į sceną, ir 
gražu buvo žiūrėti, kai jų besišypsantys 
drąsūs veidai visus viliojo savo daina. Ir 
tada net nepagalvojau, kad... vieną kar
tą mūsų muzikos mokytojas, paėmęs gru
pelę mergaičių (su jomis ir mane), ir pa
tikrinęs klausą bei balsą, priims dainuo
jančių būrin. Pradėjau lankyti repeticijas, 
kurios pradžioj labai vargino, nes reikėjo 
išdainuot nemažai pratimų. Tačiau pasi
šalint iš ansamblio kažkaip nesinorėjo. 
Kiekvienas susitikimas atnešdavo ką nors 
naujo, įdomesnio... Pradžioje mokėmės 
dvibalsių lietuvių liaudies dainų — tai bu
vo lyg savotiškas pagrindas, paruošimas, 
balso lavinimas sunkesniems kūriniams. 
Netrukus vadovas pradėjo mus ruošt pir
majam konkursui. Turėjom atlikt dvi 
harcerų ir vieną lietuvišką dainą. Kon
kursas vyko Gižicke. Šiai išvykai ruošėsi 
taip pat vyresnės, licėiuje dainuojančios 
„Ulbuonėlės“. Mes — mažylės — jautėme, 
kad jos dovaną tikrai laimės, nes tuo 
laiku Suvalkų vaivadijoje buvo jau žino
mos ir mėgiamos. Be to, dalyvavo Kelcų 
festivalyje. O ką mes? Bijojom pagalvot, 
kad reikės žmonių miniai dainuoti, kad 
stebės ir vertins žiuri. Taigi, į Gižicką va
žiavom su baimės kupina širdim, o namo 
grįžome — kupini džiaugsmo. Mat laimės 
žiburys nusišypsojo ir mums. Netikėtai 
laimėjome trečią vietą ir į mokyklų vežė
me bronzos kriaukles. Sakyčiau, šiuo lai
mėjimu prasidėjo mūs bendras, stiprus 
darbas. Vadovas ruošdavo dabar dainas 
ne tik konkursams. Dažnai tekdavo dai
nuot mokykloje įvairių švenčių metu, kul
tūros namuose, sąskrydžiuose. Bet iš tų 
„senų" pradinės mokyklos laikų, didžiau

sią įspūdį paliko iškilmingas atsisveikini
mo koncertas. Taip, tą 1982 metų pavasa
rio vakarą mes — mažos „Ulbuonėlės" — 
atsisveikinom su vyresniais mūsų drau
gais. Berods, tai buvo paskutins licėjaus 
„Ulbuonėlių“ koncertas. Po to — dau
guma jų baigė mokyklą, išsiskirstė, atsi
sveikino... iš tikrųjų — taip, kaip mes da
bar... O tuomet? Į sceną nešėme gėlių 
puokštes išeinantiems, o veiduose įžvelgti 
buvo galima baimę, išblyškusius skruos
tus. Nežinojom, kaip mus žmonės sutiks, 
kaip priims, todėl taip jaudinomės. Spor
te salė atrodė tokia didžiulė, pripildyta 
žiūrovų, pažįstamų. Prisipažinsiu — atro
dė, kad tas kelias paruoštas daineles tik
rai gerai mokėjom, bet dabar susijaudi
nę galėjom viską sužlugdyti. Bet... bet 
laimei viskas pasisekė gerai. Matėme žiū
rovų tarpe pažįstamų veidus, tėvus, ir 
kaipgi čia žmogus jiems nenusišypsosi 
taip tikrai, atvirai, nuoširdžiai.

Atėjo kitas pavasaris. Ir vėl prasidėjo 
tarybinės dainos ir harcerų dainos kon
kursai. Pirmasis etapas vykdavo Augusta
ve ar Suvalkuose, o vėliau — Elke. Taip 
likimas lėmė, kad pirmąją konkurso dalį 
perbrisdavom laimingai. O prisimenant 
varžybas Elke, žmogų apima įvairūs jaus
mai. Matyt gyvenimas taip suklostytas, 
kad reikia būtinai paragaut ir saldžių 
akimirkų, ir kartėlio... Iš Elko dvejus me
tus parsiveždavom sidabro kriaukles, o 
šiemet — 1985 m. — teko mums trečia 
vieta ir bronzos kriauklė.

Dabar gal reikėtų pažvelgt į praeitų 
metų darbą ir išvykas. Mes — „Ulbuonė
lės“ — įpratome sakyti, kad „viskas pra
sidėjo nuo praėjusių metų, nuo išvykos 
į Kelcus“. Tikriausiai tai tiesa, nes iki 
šiol patys maloniausi ir šilčiausi prisimi
nimai yra susiję su iškylomis į šventkry- 
žių kalnus, su dainomis amfiteatre „Ka- 
dzielnia“, su draugais iš „Kalvelio“... 
Pernai Kelcuose praleidome daugiau kaip 
tris savaites. Ten teko užmegzti daug pa
žinčių, nuoširdžių draugysčių, kurios gy
vuoja iki šiandien. Taip pat ten susitiko
me su lenkų kompozitoriais, Didžiojo tea
tro choreografais, radijo darbuotojais. 
Klausėmės kitų šalių liaudies muzikos. 
Mat, buvo ansambliai iš VDR, Čekoslova
kijos, Bulgarijos, Vengrijos ir mūsų drau
gai — dauguma bendraamžiai — iš Kau
no. Be abejo, kai sužinojome, kad laimė
jome pirmą vietą — džiaugsmui nebuvo 
ribų. Tai buvo pirmas mūsų laimėjimas 
tokiu mastu, visi džiaugėmės ir kartu 
verkėm iš laimės. Taip baigėsi vasara, 
baigėsi atostogos, bet nesibaigė mūsų re

peticijos, darbas, kelionės, štai praėjus 
savaitei laiko gavome kvietimą į Varšu
vą. Ten 1984 metų spalio 12-13 dienomis 
teatre „Buffo“ koncertavome Varšuvos 
jaunimui, taip pat įsigrojo mus radijas ir 
televizija. Dar tą patį rudenį spalio pa
baigoj, teko išvykt į Pieninų kalnus, į 
Ščavnicą. čia vyko pirmasis konkursas 
(ansamblių, grojančių senais instrumen
tais. Nuvažiavę pamatėm, kad mes — pa
tys jauniausi dalyviai. Čia suvažiavo kal
niečių, kašubų, kurpių ansambliai. Jau
tėmės neblogai, daug keliavom po kalnus, 
aplankėm pačias gražiausias Pieninų vie
tas. Gyvenome tipiškame name — jis bu
vo pusiau medinis, stovėjo kalno papėdė
je. Konkurso metu grojome kelis kūrinius 
skudučiais, žiūrovams labiausiai patiko 
„Lietuvių liaudies šokių pynė“. Šių var
žybų metu iškovojome ščavnicos miesto 
viršaičio dovaną. Todėl į Punską grįžome 
vėl kupini įspūdžių, atmintyje pasiliko 
kalnų grožis rudens metu...

Kai Punske siautėjo pūgos, o dienos 
brėško, spaudžiant dideliam šalčiui, mūsų 
ansamblis išsiruošė į Kališą. čia vyko 
senovinės muzikos atlikėjų konkursas. 
Suvažiavo mokinių ansambliai iš visos 
Lenkijos, kiekvienas turėjo paruošęs ką 
nors labai savito, charakteringo. Mūsų 
ansamblio repertuare buvo sutartinės ir 
kūriniai skudučiams. Dauguma lenkų ste
bėjosi, kaip galima atlikti sutartines — 
jos atrodė labai sudėtingos. Tiesa, kad 
sutartinės nėra melodingos, nėra malo
nios klausant, tačiau jos mums labai arti
mos. Kaip tik šis muzikos žanras byloja, 
kad Lietuvoje puikiai dainuodavo jau vi
duramžy, kad lietuvių kultūra yra labai 
sena ir turtinga. Sunku man dabar nu
spręst, kas lėmė, kad žiuri visgi paskyrė 
mums aukščiausią prizą „Eolo arfą“: ar 
sutartinės, ar skudučiai. Džiaugėmės ne 
tik laimėję pirmą vietą, bet ir dėl to, kad 
žmonėms priartinome lietuvių liaudies 
muziką, pačias tos muzikos šaknis, ir bu
vo džiugu, kad visi šiltai mus priėmė. 
Pasibaigus konkursui Kališe, gavom 
kvietimą atvykti liepos mėnesį į Bidgoščę. 
Dabar laukė tikrai sunkus darbas, nes 
ruošėmės jau tarptautiniam konkursui. 
Norėjome pasirodyt kuo geriausiai, todėl 
repeticijoms teko skirti nemažai popieti
nių valandų. Jau mokslo metų pabaigoj 
žinojom, kad varžybose turi dalyvaut an
sambliai iš daugelio Europos šalių, žino
jom taip pat, kad konkurencija yra dide
lė. Ir iš tikrųjų į Bidgoščę suvažiavo mu
zikos ansambliai iš Čekoslovakijos (Bra
tislavos konservatorijos choras), VDR 
(muzikos mokyklos choras), Belgijos (pu
čiamųjų instrumentų orkestras), Turki
jos (mišrusis choras, estradinis ansam
blis), Bulgarijos (mergaičių choras, liau
dies muzikos ansamblis), Vengrijos (miš 

rusis choras, estradinis orkestras), Tary
bų Sąjungos (ukrainiečių liaudies muzi
kos ansamblis) ir Lenkijai atstovaujantys 
ansambliai. Tarp jų buvo choras iš Bid- 
goščės, Silezijos, senosios muzikos vaikų 
ansamblis ir mes — „Ulbuonėlės“ iš Puns
ko. šis renginys mums suteikė ypač daug 
muzikinių ir kultūrinių pergyvenimų. 
Kiekvieną dieną susirinkdavome filhar
monijoje, klausydavom, kaip dainuoja ir 
groja kiti ansambliai, susipažinom su ki
tų šalių liaudies muzika. Ypač artimai su
sidraugavom su bulgarų ansambliu. Tai 
puikūs, skambius pietiečių balsus turin
tys žmonės. Teko mums kartu koncer- 
tuot, susitikdavom su jais šokių vakaruo
se, o kai jie iškovojo pirmą vietą ir gavo 
Aukso stygas — džiaugėmės vėl bendrai. 
Turėdami vieną laisvą dieną, aplankėme 
Torunę. Apžiūrėjome pačius seniausius ir 
įdomiausius architektūros paminklus, pa
žinėm senamiestį... Taigi, įspūdžių parsi
vežėme vėl labai daug, o kartu su jais — 
Meno ir kultūros ministro dovaną, šį pri
zą tarptautinė žiuri skyrė mums už su
tartinių ir grojamų kūrinių atlikimą. Taip 
baigėsi VIII Tarptautinis jaunimo ansam
blių susitikimas BIM‘85, bet dar nesibaigė 
atostogos. Grįžus j Punską, po kelių die
nų vėl reikėjo imtis darbo. Vyko repetici
jos, dabar jau ne taip įtemptai, nes nesi- 
ruošėm konkursui, o koncertams. Jau 
anksčiau atėjo pranešimas, kad reikės da
lyvauti antrame Lenkijos ansamblių są
skrydyje Ščecino mieste. Viliojo mus jūra, 
o gąsdino tolima kelionė (iš tiesų! Važia
vom į ten 18 valandų), todėl viena vertus 
— labai norėjom važiuot, o kita — atro
dė, kad paskutines atostogų dienas būtų 
geriau praleisti namuose. Jau prieš tai bu
vom girdėję, kad Ščecine tokių renginių 
metu nieko įdomaus nebūna, visi nuobo
džiauja ir pan... Tačiau šių metų sąskry
dis „Gryfiada 85“ pasirodė visai kitoks. 
Suvažiavo čia daugelio festivalių laurea
tai, pirmųjų vietų nugalėtojai, ansambliai, 
dalyvavę konkursuose užsieny. Bendrai 
buvo 42 įvairiausių muzikinių žmonių 
grupės: liaudies ansambliai, chorai, pra
moginių šokių ansambliai, vokalinės gru
pės, pantomima... Todėl kiekvienas pro
gramą galėjo pasirinkt pagal savo muziki
nį skonį. Sąskrydžio vadovybė paskyrė 
mums koncertuot Ščecine Pajūrio kuni
gaikščių pily, turistinėse vietovėse: Mien- 
dzyzdroje, Dziwnowe bei finaliniame kon
certe. šias išvykas prisimename labai ge
rai, nes jų metų pamatėme tikrai puikių 
gamtovaizdžių, Volino valstybinį drausti
nį; kai kas maudėsi jūroje, o likusieji 
vaikščiojo po pliažą ir rinko prisiminimui 
akmenėlius. Verta paminėti, kad vieną 
sekmadieni lankėmės Kolobžege.

Tačiau pats maloniausias buvo susitiki
mas su ščecino lietuviais, jų šeimomis. Va

karonė vyko ukrainiečių kultūros būsti
nėje, nes lietuviai savo klubo neturi. Pir
miausia mes padainovom kelias lietuvių 
liaudies dainas, grojom skudučiais, atli
kom kelias sutartines. Po šio trumpučio 
koncerto maža ščecino lietuvaitė įteikė 
mums prisiminimui po rožę, netrukus 
bendrai visi nusifotografavom ir susėdom 
vakarieniaut. Skambėjo lietuviška daina, 
pokštai, juokas... Ir tikrai norėtųsi dar 
kartą padėkot Ščecino lietuviams už tą 
puikų vakarą, nuotaiką. Nepastebėjome, 
kaip greitai prabėgo tos kelios susitikimo 
valandos, dar žinojom, kad reikia skubiai 
pasiekt bendrabutį, kol jį uždaro. Visam 
laikui pasiliko atminty nuoširdūs, besišyp
santys ščetiniečių veidai, norėjome su jais 
būti dar ir dar... Po šio susitikimo nus
prendėme su p. Žaliapieniu, kad nuvažiuo
sime bendrai aplankyt Dariaus ir Girėno 
paminklą Pščelnike. Daugelis mūsų nuvy
ko ten pirmą kartą. Jaučiausi lyg būčiau 
netoli namų, Punsko lietuviškoje žemėje. 
Aplink paminklą želia rūtos, netoliese ry
mo susikaupęs rūpintojėlis, o viską supa 
tyli, rami giria... Buvo taip sava, miela, 
jauku. Sudainavome kelias dainas, skir
tas Lietuvai ir žuvusiems lakūnams, ir 
netrukus nuėjome ežero link, čia taip pat 
buvo tylu, ežero vanduo nepaprastai skai
drus, tyliai šlamančios nendrės. Grįždami 
į ščeciną, klausėmės p. Žaliapienio pasa
kojimų apie Dariaus ir Girėno paminklo 
statymą, apie 1983 metais surengtas iš
kilmes.

Grįžome namo kupini įspūdžių, neuž
mirštamų vaizdų. Galiu pasakyt, kad už
sivertė vienas gyvenimo lapas, nes ši ma
no išvyka su „Ulbuonėlių“ ansambliu bu
vo paskutinė. Gal kiek gaila, kad štai vis
kas baigėsi, nutrūko ir tikrai negrįš... At
rodo — buvo diena ir štai jau jos nėra. 
Pagalvoji sau — tie šešeri metai buvo pri
pildyti įvairių įvykių, jausmų, požiūrių...

O kaip išreikšt padėką ir pagarbą mūsų 
vadovui? Tikrai nežinau, nes žodžiais ne
galima nusakyti jausmų. Bet yra tikra, 
kad Jo darbas, triūsas išaugino vaisių. Tai 
vadovas brandino mūsų muzikinį skonį. 
Jo dėka pažinom rimtąją ir senovinę mu
ziką. Nežinau, ką dar pasakyt vadovui... 
gal tikrą, nuoširdų, jaunatvišką ačiū!

Šiemet taip pat sukanka lygiai dešimt 
metų nuo „Ulbuonėlių“ ansamblio sukūri
mo. Ar tai daug, ar mažai? šitą nuspręst 
gali vadovas. Tai jis žino, kokios buvo 
sunkios pirmosios dienos, pirmieji metai. 
Juk kasmet keitėsi ansamblio nariai, kaž
kas išeidavo, kažkas ateidavo. O reikėjo 
mokėti kalbėt su kiekvienu nauju daly
viu, teikėjo įdėt daug triūso, kad išlavi
nus jo balsą, pripratinus dainuoti grupė
je.

Alicija čeplaitė
(LVKD „Aušra“, Nr. 4, 1985)
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INFORMACIJA
„Gerbiamieji, malonėkite informaciją 

Lietuvos klausimu atsiųsti šiuo antrašu: 
Abendpost, Suite 234, 10407 Devonshire 
Circle, Omaha, Nebraska“.

„Lietuvos okupacijos metinių proga, no
rėtume daugiau sužinoti apie Baltijos kraš 
tus ir tuo klausimu parašyti straipsnį. 
Būtume Tamstai dėkingi, jeigu gautume 
iš Jūsų leidinius". Prasent, Innsbruck, 
Austrijos savaitraštis.

„Jūsų antrašą gavom iš „Lithuanian 
Catholic Religious Aid" Brooklyne, kadan
gi esu suinteresuotas Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios padėtimi, lietuviškom egzilinėm 
organizacijom. Gal -atsiusite daugiau infor
macijos". M.K. Vechta.

„Ačiū -už Jūsų laišką. Be abejo, malonu 
išgirsti, kad plaukikė Lina Kaciušytė yra 
iš Vilniaus. Mūsų pranešimas, kuriame at
žymėjome ją sovietine ruse (Sovietrussin) 
yra teisingas. Valstybine teise, be jokių 
abejonių, gi yra sovietinė rusė". H. J. Dec
ker, vyr. redaktorius „Mannheimer Mor
gen" (Dabar jis yra korespondentais Mask
voje — K.B.).

Tai tik kelios laiškų ištraukos, prašant 
informacijos Lietuvos klausimais. Ką ga
lėjau, ką turėjau — kiekvienam pasiun
čiau vokiškus ar angliškus leidinius ■— 
biuletenius, kartu vesdamas ilgesnį susi
rašinėjimą su „Mannheimer Morgen" dien 
raščio vyr. redaktoriumi. Jis pasibaigė, 
kada p. H. J. Deckenį užklausiau — ar 
juodaodis kubietis, lengvo žanro daininin
kas R. Blanco, vedęs vokietę ir turėdamas 
Vokietijos pilietybę, tapo vokiečiu, ar jis 
paliko kubiečiu? Ar tūkstančiai turkų, 
graikų, italų, -priimdami Vokietijos piliety
bę — automatiškai pakeitė ir tautybę? 
Daug rašoma apie 2 mil. SS-gos vokiečių. 
Ar ir juos p. Decker laiko rusais? Deja, 
į šiuos klausimus jau negavau atsakymo. 
O kaip malonu būtų dar pridėti jam pui
kiai dokumentuotą -leidinį apie Lietuvą!..

Leidinio klausimą kėliau kanadiškoje 
spaudoje galvodamas, kad mūsų veiks
niai į šią sritį atkreips dėmesį, kadangi 
vokiškai kalbančiuose kraštuose jis yra 
reikalingas kaip kasdieninė duona. Tai 
tikrai labai apleistas Lietuvos laisvės ko
vos baras. Deja, mano balsas liko tyruose 
šaukiančio.

Prieš keletą metų Vokietijos LB infor
macijose buvo pranešta, kad leidinį sutiko 
paruošti VLB Krašto Tarybos narys J. Vi- 
li-ūnas. Nustebau, nes tai ne -vieno asmens 
darbas. Be to, leidinys turi būti akademi
nio lygio, rasdamas sau vietą viešose ar 
universitetų bibliotekose, archyvuose ir 
kt. mokslo įstaigose. Taip pat jame turi 
atsispindėti mūsų politinis, religinis, kul
tūrinis, ekonominis ir sportinis gyvenimas. 
Atspausdinti kišeninio formato leidinėlį, 
(APN leidykla, Maskva, 1980 m.) nėra, 
kaip, pvz., Petro Griškevičiaus „Litauen", 
prasmės, kadangi vokiečių įstaigose jis

GYVENIMAS KUBOJ
KUBOS KP III-SIS SUVAŽIAVIMAS

Per neseniai įvykusį Kubos komunistų 
partijos trečiąjį suvažiavimą, 'į kurį susi
rinko 1.790 delegatai, karine uniforma ap
sirengęs, vešlia, bet jau kiek žilstelėjusia 
barzda 59-metis šalies vadovas Fidelis 
Kastro padarė 6 valandų pranešimą, ku
riame jis apžvelgė pereito penkmečio re
zultatus ir nubrėžė Kubos ekonominio bei 
socialinio vystymosi gaires sekančiam 
etapui. Per pirmas dvi valandas Kastro 
liaupsino Kubos pereito penkmečio pa
siekimus: pramonės produkcija išaugusi 
7,3 proc., algos padidėjusios 26 proc., cu
kraus gamyba — 12 proc., padidėjęs pla
taus vartojimo prekių pasirinkimas ir t.t. 
Nemažesni šalies ūkio augimo tempai bu
vo numatyti ir sekančiam penkmečiui. 
Bet kai po paskelbtos 30 min. pertraukos 
nemaža delegatų dalis pavėlavo sugrįžti į 
salę, Kastro, kalbėdamas nuo tribūnos 
pustuštei auditorijai, staiga perėjo nuo 
savigyros į aštrią kritiką. „Mes kalbame 
apie discipliną, o tuo tarpu kai kurie de
legatai net nesiskubina laiku grįžti 'į salę“ 
— piktai pareiškė Fidelis Kastro. Jis taip 
pat griežtai kritikavo biurokratizmą, ne
pakankamą darbininkų kvalifikuotumą, 
blogą išleidžiamos produkcijos kokybę, 
netinkamą planavimą bei žemą technikos 
lygį žemės ūkyje. Pasak Kastro, išvardin
ti trūkumai privedę prie to, jog pereitais 
metais buvo pagaminta 15 proc. cukraus 
mažiau negu buvo numatyta pagal planą 
ir todėl, kad išpildžius cukraus eksporto 
įsipareigojimus Rytų bloko šalims, Kuba 
pernai turėjusi 500.000 t cukraus pirkti iš 
Nikaragvos. Jis įspėjo įmonių direktorius, 
jog patrauksiąs juos atsakomybėn, jei jie 
nesugebės pagerinti išleidžiamų gaminių 
kokybės. Kastro susirūpinimas yra su
prantamas — siekiant išpildyti vergiškus 
eksporto 'įsipareigojimus Maskvai — Ku
bai skubiai reikia pagerinti darbo našu
mą. Kiekvienais metais Kremlius Kubos 
ekonomikai teikia 4 milijardų dolerių pa
ramą. Didžiausią šios sumos dalį Mask
va suteikia Havanai, pirkdama iš jos cu

atras kelią tik į šiukšlių dėžę.
■Leidinio ir kt. informaciniais klausi

mais pasisakyti norėjau Vokietijos LB 
Kraštas Tarybos sesijoje š.m. kovo mėn. 
1-2 d.d. Paskambinęs į raštinę ir užklau
sęs, kur vyks sesija — gavau tik antausį! 
Girdi, pačiam nėra reikalo posėdžiuose 
dalyvauti!

Štai, tau boba ir pyragai!
Ir aš -buvau Kanados LB Krašto Tary

bos nariu, vienoje kadencijoje eidamas 
krašto valdybos sekretoriaus pareigas, vi
suomet valdybos nutarimu, pasiųsdamas 
spaudai dienotvarkę ir kviesdamas lietu
višką visuomenę gausiai dalyvauti krašto 
tarybos suvažiavime, pareikšti (be balsa
vimo teisės) ateities veiklos gaires ir t.t. 
LB-nės narių dėmesys palengvina krašto 
Valdybai darbą, duoda jai naują impulsą. 
Ir ne tik Kan-ados LB kviečia tautiečius 
dalyvauti krašto Tarybos sesijoje, -bet ir 
JAV, Australijos.

-Manding, Vokietijos LB krašto valdyba 
elgiasi priešingai, ne tik kad nepaskelbda
ma oficialiai spaudoje (pvz., Europos Lie
tuvyje) krašto tarybos suvažiavimo datos, 
pačios darbotvarkės, bet dar net uždeng
dama pačią sesiją paslaptingu šydu.

Ir dar vienu klausimu sesijoje norėjau 
pasisakyti: Krašto Valdyba turi politinę 
referen-tūrą, ar kitu skambiu vardu pava
dintą padalinį. Norėjau paklausti, ar buvo 
išleistas nors vienas informacinis lapelis 
Lietuvos klausimu vokiškai spaudai (juk 
žadėta!), ar buvo atsakyta į 4 mil. tiražo 
„Bild“ šmeižtą 1986 -m. sausio mėn. 25 d. 
su ketvirčio psl. nuotrauka ir tokiu įrašu: 
„Sukrečianti scena — po vokiečių puoli
mo LIETUVIAI milicininkai, vadovauja
mi SS, šaudo žydų vyrus, moteris ir vai
kus. Jie stovi jų pačių iškastoje duobėje“.

Ar reagavo Krašto Vaidybos politinė 
referenit-ūra (Kanados LB šis padalinys 
pavadintas laibai kukliu -vardu- — krašto 
valdybos atstovai visuomeniniams reika
lams) vokiečių spaudoje į paskelbtą tokį 
pareiškimą: „savo pasikalbėjime Gorba
čiovas paneigė, kad SS-goje yra politiniai 
kaliniai" (-M.M. š.im. vasario 10 d.). Juk 
čia galima -buvo tiesiog pavardėm išvar
dyti kalinamus lietuvius dvasiškius ir pa
sauliečius. Deja — tyla!

Quo vadis Vokietijos LB-nės Krašto 
Valdyba?

O gal darau didelę klaidą? Gal Vokieti
jos LB krašto valdyba -tykiai varo plačią 
lietuvišką vagą? Tad, kodėl po kiekvieno 
posėdžio nepranešti, pvz., „Europos Lietu
vyje“ nuveiktų darbų trumpą santrauką, 
svarstytų klausimų nutarimus? Juk kitų 
kraštų — JAV, Kanados valdybos taip da
ro atsimenant, kad spauda yra geriausias 
darbo veidrodis ir aštresnis ginklas už 
kardą. Tą darbą gali atlikti apmokamas 
reikalų vedėjas.

K. Baronas

krų šešis kartus aukštesne kaina negu pa
saulinėje rinkoje bei leisdama Kubai par
duoti nesunaudotos naftos, gaunamos iš 
Tarybų Sąjungos, likutį pasaulinėje rin
koje. Be šios ekonominės injekcijos Ku
bos ūkis kaip mat bankrutuotų. Kubos ne
sugebėjimas įgyvendinti užsibrėžtus eko
nominius planus neigiamai atsilieptų jos 
santykiams su Maskva, todėl siekiant iš
pildyti eksporto įsipareigojimus, Kastro 
nelieka jokio kito pasirinkimo, kaip didin
ti cukraus, citrusinių vaisių produkciją 
bei nikelio gavybą.

Kastro taip pat žino, kad norint iš dar
bininkų tikėtis geresnio darbo, reikia 
jiems tinkamai ir atsilyginti. Sukrėstas 
to fakto, kad 1980 metais 120.000 kubie
čių panoro išvykti iš šalies ir apsigyventi 
JAV, Kastro dabar žymiai pagerino gy
ventojų pragyvenimo lygį. Vakarų dip
lomatai Kuboje teigia, kad kubiečiai da
bar yra geriau apsirengę ir aprūpinti ne
gu bet kada anksčiau. Nors pieno, ryžių 
ir batų pardavimas dar tebėra racionuo- 
tas, bet taip vadinamoje „laisvojoje rin
koje“ esą galima nusipirkti įvairias va
karietiškas prekes — nuo elektrinių oro 
vėdintuvų iki „Pumos“ markės sportinių 
batelių. Vakarais per vietinę televiziją ro
domi amerikiečių gamybos filmai, o per 
radiją skamba vakarietiška pop muzika.

Fidelis Kastro irgi kiek pakeitė savo 
įpročius — vietoje kavos jis dabar geria 
arbatą ir netgi atsisakė savo tradicinių 
cigarų — iš dalies jis tai padare sveikatos 
sumetimais ir iš dalies norėdamas, kad 
kiti tautiečiai irgi pasektų jo pavyzdžiu 
— tad liktų daugiau kavos ir cigarų eks
portui. Užsienio diplomatai teigia, kad 
Kastro pastaruoju laiku vis daugiau val
stybinių pareigų perduoda savo 54-ių me
tų amžiaus broliui Rauliui, keturių žvaigž
džių generolui bei žymiam ideologui, ku
ris, kaip per suvažiavimą delegatams pa
reiškė Kastro, jo mirties ar fizinio nepa
jėgumo atveju, turėtų perimti šalies va
dovo pareigas. Nėra ženklų, rodančių, kad

JUBILIEJAUS PROGA
LIETUVOS KRIKŠTAS, REFORMACIJOS PRADŽIA IR RYGIŠKIŲ JONAS
Įžangos vietoje: Prūsų mirtis padėjo lie

tuviams išlikti gyviems...
Praėjusių ir šių metų „Europos Lietu

vio" savaitraščio skiltyse 'įvairių autorių 
straipsniuose plačiai nagrinėtos Lietuvos 
krikšto minėjimo datos, reikšmė lietuvių 
tautos politinei, religinei ir kultūrinei da
barčiai. Siūlomos šios krikšto jubiliejui 
atšvęsti datos: Mindaugo 735 m., Jogailos 
600 m. ir galiausiai 573 m. Žemaičių krikš
tui. šiam iš tikrųjų pagirtinam užsimoji
mui švęsti jubiliejų pritaria ir krikščio
nys nekatalikai. Daugelio, ne vien pro
testantų manymu, šis jubiliejus švęstinas 
ne tik religinio pobūdžio atžvilgiu, bet są
ryšyje su tautos tapatybės išlaikymu ir 
apsaugojimu ateičiai. Įvairių šalių moks
lininkai, kalbininkai-istorikai yra šian
dien daugiau, negu bet kada, įsitikinę, kad 
suvėlintas Lietuvos krikštas ir karaliaus 
Mindaugo nužudymas 1263 m., ne tik pa
lengvino grįžimą stabmeldystėn, bet kar
tu sutrukdė ir lietuviškos rašomosios kal
bos įvedimą lietuvių kunigaikščių valdo
moje šalyje. Didelė kaltė taip pat tenka 
Vokiečių riterių ordinui. Anuomet, kada 
popiežius Inocentas IV savo laiške 1251 
metais patvirtino Mindaugo krikštą ir 
Lietuvos priėmimą į krikščioniškųjų vals
tybių tarpą, kryžeiviai jau puolė prūsų 
sutvirtintą gyvenvietę Tvankstę, Prėg- 
liaus upės žiotyse, ir ją užėmę 1255 m. pa
vadino Koenigsbergu (Karaliaučiumi). 
Prūsų misionieriai-vienuoliai „Rerum 
scriptores prussicarum“ (Įvykių Prūsijo
je dokumentacijoje) aprašo neapsakomo 
žiaurumo kovas tarp kryžiuočių ir prūsų, 
trukusias 55 metus (1228-1283). Ne vieno 
prūsų bėglio šeima rado tada prieglobstį 
Lietuvoje, kuri iki šiai dienai pasižymėjo 
savo tolerantiškumu. Tarp Vislos ir Ne
muno upių žiočių liko dykuma. Į kadaise

GAMTOSAUGA
GAMTOSAUGOS PROBLEMOS TARYBŲ SĄJUNGOJE

„New York Times" korespondentas pra
neša iš Maskvos, kad neseniai per vietinį 
radiją buvo pasakojama apie aplinkos už
teršimą Tolstojaus gimtinėje Jasnoje Po- 
lianoje. Ten esantis chemijos kombinatas 
darąs rimtą žalą gamtai, o didelis sunk
vežimių judėjimas tiesiog dusinąs tą ma
žą miestelį netoli Maskvos.

Vakarų diplomatai teigia, kad tokie pra
nešimai liudija apie Tarybų Sąjungoje au
gantį susirūpinimą gamtosaugos klausi
mais. Atrodo, kad TSRS pagaliau suprato 
gamtosaugos svarbą, kraštovaizdžio išsau
gojimo būtinumą, draustinių reikšmę flo
rai ir faunai, rekreacinių parkų užmies
čiuose vaidmenį žmonių poilsiui ir pn. 
Apie tai kalba ir pereitų metų lapkričio 
mėnesį Ženevoje įvykusių derybų metu 
pasirašyta bendradarbiavimo ekologiniais 
klausimais sutartis tarp Tarybų Sąjungos 
ir JAV.

Palyginus gamtosaugai skiriamą deme
s'; JAV ir ten galiojančius įstatymus kovai 
su aplinkos užteršimu su gamtosaugos pa
dėtimi Tarybų Sąjungoje, -atrodo, kad ta
rybiniams gamtos saugotojams sunkiai se
kasi kovoti su vyraujančia, dar Stalino 
laikais įsigalėjusia etika — bet kokia kai
na vystyti pramonę. Partijos naujosios 
programos projekte, kuris, manyta bus 
patvirtintas per vasario mėnesį 
TSKP suvažiavimą Maskvoje, beveik nie
ko nebuvo užsiminta apie gamtosaugą, liū
ties puslapių dokumente, kuriame nu
brėžtos ekonomikos vystymosi gairės iki 
pat 2000-jų metų, vos tik du puslapiai1 
skirti aplinkos užteršimo problemoms.

Visuomenėje, kurioje nesiskaitoma su 
žmonių nuomonėmis, gamtosauga priklau
so nuo vyriausybes malonės. Tarybų Są
jungoje nėra centrinio organo, užsiiman
čio gamtosaugos klausimais — tai palie
kama pramonės ir žemės ūkio ministeri
jų kompetencijai. Ta proga vienas Vaka
rų diplomatas vaizdžiai išsireiškė: paliko 
vilkui saugoti avį...
Vakaruose, palyginti, mažai žinoma apie 

didesnio masto aplinkos užteršimo atve
jus Tarybų Sąjungoje, nes apie tai, pa
prastai, viešai nepranešama, žinoma, kad 
1983 m. iš potašą gaminančio chemijos 
kombinato ‘į Dniestro upę nutekėjo dide
lis kiekis nuodingų chemikalų ir užteršė 
geriamąjį vandenį pietvakarių Ukraino
je. Praėjusiais metais tarybinėje spaudo
je buvo pranešta, jog atsakingi už šį įvy
kį asmenys buvo nuteisti kalėti. Spaudoje

Kastro populiarumas kubiečių tarpe ma
žėtų, bet neaišku, ar šio susižavėjimo re
voliuciniu vadovu pakaks, kad įgyvendi
nus ekonomines reformas, kurias Kastro 
numatė sekančiam penkmečiui.

Vizgirda 

prūsų apgyventą žemę pradėjo plūsti vo
kiečiai kolonistai. Vokiečių riterių ordino 
privilegijuoti, neužilgo jie save paskelbė 
išžudytų prūsų teisėtais paveldėtojais ir 
šimtmečių bėgyje vienur kitur išlikusius 
prūsus-lietuvius pavertė baudžiauninkais. 
Nesėkmingi liko prūsų sukilimai (Hercus 
Monte) prieš gerai organizuotus riterių 
būrius. XVIII amžiaus pradžioje prūsų 
tautos tragedija pasibaigia, naujųjų Prū
sijos valdovų patvirtinta „Išmirimo me
trika".

Kad lietuvių tautai grėsė panašus liki
mas — genocidas, suprato Mindaugo pa
likuonys ir pradėjo kryžeivių „ugnimi ir 
kalaviju skelbiamai krikščionybei" sėk
mingai priešintis. Žalgirio mūšyje 1410 m. 
suvienyta lietuvių-lenkų armija sutriuš
kino kryžiuočių galybę ir sustabdė toli
mesnius „Drang nach Osten“ planavimus. 
Tuo pačiu metu atsidarė lietuviams vartai 
'į vakarus, į nebe „Hochmeisterių“, bet 
dabar „Kurfuerstų“ ir dar vėliau Hohen- 
zollernų kilmės karalių valdomą prūsų 
žemę.

Reformacijos reikšmė lietuvių tautiniam 
atbudimui

Nuo Žalgirio mūšio 1410 m. iki Liubli
no Unijos pasirašymo 1569 m. dauguma 
Lietuvos bajorijos jau buvo taip nutau- 
tėjusi, kad jai pavaldinių — baudžiaunin
kų likimas mažai berūpėjo. Sielovada 
rūpinosi daugumoje lenkų kilmės dvasiš
kiai. O svarbiems valstybės įvykiams už
rašyti, kaip senovėje, taip ir dabar buvo 
naudojamos gudų-rusų arba lotynų-lenkų 
kalbos. Tačiau vieno fakto Lietuvos dva
rininkai nematė, būtent to, kad feodaliz
mo epocha baigiasi, kad greitais žings
niais artėja Renesanso (antikės atgimimo) 
ir Reformacijos (Bažnyčios pertvarky- 

taip pat buvo rašoma apie nelauktas pa
sekmes, kurias sukėlė neapgalvotas pro
jektas užtvankos pagalba atskirti Kara- 
Bogaz-Gal vandens telkinį nuo Kaspijos 
jūros. Kara-Bogaz-G-al marios nelauktai 
išdžiūvo ir todėl teko uždaryti chemijos 
įmonę, kuri apdirbdavo iš ten gaunamą 
druską. 1984 m. teko pastatyti akviaduką, 
kuris vėl sujungė buvusias marias su 
Kaspijos jūra.

Nors ir daug gamtosaugos problemų 
dar turi Tarybų Sąjunga, bet kaip pažy
mi ten lankęsi JAV gamtosaugos pareigū
nai, šia linkme pastaruoju metu daroma 
nemaža pažanga. Maskvoje amerikiečiams 
buvo pasigirta, kad per praėjusį dešimt
metį aplinkos išsaugojimui tarybinė vy
riausybė išleidusi milijardus rublių. Ne
maža šios sumos dalis buvo panaudota, 
siekiant apsaugoti Baikalo ežerą nuo che
minio užteršimo iš netoliese esančių po
pieriaus gamyklų. Prie Baikalo ežero 
esančio instituto mokslininkų ir dar kele
to rašytojų protestų dėka popieriaus kom
binatas buvo priverstas pastatyti chemi
nių atliekų valymo įrengimus.

Tarybiniams gamtos puoselėtojams nau
ją rūpestį kelia pasiūlymas pakeisti Si
biro upių tėkmę priešinga kryptimi, kad 
sudrėkinus Vidurinės Azijos dykumas, ši 
mintis nėra nauja, bet 1984 metais ja vėl 
buvo pradėta rimčiau domėtis. Daugelis 
mokslininkų nepritaria šiam projektui ir 
įspėja, kad tai turėtų neigiamas pasek
mes Arktikos vandenynui ir Sibiro kli
matui. Neseniai laikraštyje „Sovetskaja 
Rosija“ buvo išspausdintas dar ir kitas 
kolektyvinis rašytojų laiškas, kuriame jie 
protestuoja prieš numatomą vienos upės 
vagos nukreipimą europinėje Rusijos da
lyje.

Tarybinėje spaudoje vis dažniau rašo
ma ir apie „rūgštųjį lietų“, dėl kurio esan
čios kaltos Vakarų Europos valstybės. 
Vienas Vakarų diplomatas pareiškė, kad 
niekas Tarybų Sąjungoje nepagalvoja, 
jog prie „rūgščiojo lietaus“ atsiradimo 
daug prisideda ir jų pačių gamyklos. Už
sienyje taip pat mažai žinoma ir apie ra
dioaktyvių bei nuodingų cheminių atlie
kų deponavimą Tarybų Sąjungoje.

Pereitais metais TSRS ir JAV pasirašė 
bendradarbiavimo gamtosaugos srityje 
sutartį. Numatoma kartu dirbti net prie 
38 projektų, liečiančių gruntinio vandens 
užteršimo problemas, nuodingų ir radio
aktyvių atliekų perdirbimo technologijos 
vystymą, „rūgščiojo lietaus“ atsiradimo 
priežasčių ir jo pasekmių miškui nagrinė
jimą ir pn. „Gamtosauga yra viena iš sri
čių, kur mes tikrai galime ir turime ben
dradarbiauti su Tarybų Sąjunga“, — pa
reiškė vienas Vakarų diplomatas.

V.M. 

mo) laikotarpis. Svarbiausias politinis 
įvykis, tai Augsburgo religinės taikos 
tarp katalikų ir protestantų sutarties pa
sirašymas. Svarbiausi šios taikos para
grafai: Cuius regio, eitis religio! (Kieno 
valdžia to ir religija) ir lūs reformandi! 
(Nepripažįstantieji krašto religijos, turi 
teisę emigruoti). Prūsų Lietuvoje (Maž. 
Lietuvoje) gyveną lietuviai ir vokiečiai 
automatiškai tampa protestantais — Mar
tyno Liuterio pasekėjais, nes Prūsijos her- 
zogas buvo priėmęs Liuterio tikėjimo iš
pažinimą. (Lietuvių gyvenamoji sritis už
ėmė tada maždaug 1945 m. rusų okupuotų 
Rytprūsių dalį. Ploto didumas 12-15000 
kv. km). Liuterio žygis išversti iš lotynų 
kalbos Bibliją į vokiečių kalbą, paskatino 
ir kitataučius sekti jo pavyzdžiu. Vienas 
jų buvo D. Lietuvos bajoro sūnus Marty
nas Mažvydas (Vaitkūnas), Karaliau
čiaus universiteto auklėtinis. Jis paruošė 
Liuterio mažojo katekizmo vertimą į lie- 
tuvių-žemaičių kalbą. „Catechismusa 
prasty Szadei, Makslas skaitima raschta 
yr giesmes...“ pasirodo 1547 m. sausio 
mėn. 8 d. Karaliaučiuje. Mažvydas skiria 
katekizmą ir D. Lietuvai — Ad Magnum 
Ducatum Litvaniae, žinodamas, kad lietu
vių kalba parašytų ir išspausdintų knygų 
niekur nerasi, šis Liuterio „Mažasis kate
kizmas“ buvo lietuvių tautiniam atbudi
mui neapsakomai vertingas, tikra dan
gaus dovana. Sustabdyti protestantų-re- 
formatų tikėjimo plitimui Lietuvoje, vysk. 
Protasevičius 1569 m. parsikvietė į Lietu
vą jėzuitus, kurie Vilniuje įkūrė akademi
ją ir kunigų seminariją. Jono Bretkūno 
šv. Rašto vertimas į lietuvių kalbą truko 
12 metų ir buvo užbaigtas 1590 m. Bretkū
nas buvo lietuvis klebonas Karaliaučiuje.

Anuomet niekas negalvojo, kad po 200 
metų lenkų-lietuvių valstybę pasidalins 
plėšrūs kaimynai, kad šalia lietuvių kal
bos ir lenkų kalba kovos už savo egzis
tenciją. Prieš 100 m. M. Lietuvos vaid
muo „Knygnešių gadynėje“, atrodo, pa
dėjo atsispirti rusų priespaudai ir 1918 m. 
atgauti nepriklausomybę. Kalbininko Jo
no Jablonskio (Rygiškių Jono) „Lietuviš
kos kalbos gramatika“ švenčia šiemet 
Tilžėje išspausdintos pirmosios laidos 85- 
rių metų sukaktuves. Ji ir šiandien pri
pažįstama, kaip mūsų bendrinės kalbos 
rašybos pagrindas.

Išvada: M. Mažvydo ir J. Jablonskio 
nuopelnas, kad Lietuvos krikštas mini
mas lietuviškai, ne lenkų ar kokia kita 
kalba.

Ventės Ragas 
-*★**★★*★*★*★★★★****★*★★★★★*★*

PLAUČIAMS

Kai 1956 metais Belgijos karalienės 
motina Elžbieta lankėsi Varšuvoje, ji 
pareiškė norą sekmadienį dalyvauti 
mišiose. Ją lydėjo aukštas valdžios pa
reigūnas.

— Ar jūs katalikas? — paklausė 
karalienė.

— Tikintis, bet nepraktikuojantis.
— Aš suprantu, juk jūs komunis

tas.
— Taip. Praktikuojantis, bet neti

kintis...

Partijos kontrolierius tikrina tarybi
nį ūkį. Sutikęs lauke darbininką, klau
sia:

— Sakyk teisybę, ar gerai užderėjo 
šįmet bulvės?

— Drauge kontrolieriau, jeigu su
dėtume surinktas bulves vieną ant ki
tos, tai gal tas bulvių stulpas ir pasiek
tų dangų...

— Nekalbėk niekų! žinai, kad dan
gaus nėra.

— Taigi, drauge, nėra ir bulvių.

— Kuo charakteringa sovietinė 
ekonomika?

— Laikinais trūkumais.

Atvykusiems į Maskvą Vakarų tu
ristams, sovietinis gidas pasakoja apie 
didžiosios šalies pasiekimus, jos žy
miuosius mokslininkus:

— Štai, pavyzdžiui, draugas Popo
vas. Jis išrado elektrą, radiją, televizi
ją, raketas... O pasakų rašytojas Vru- 
ninas, mano manymu, buvo dar gar
sesnis...

— Tai ką gi jis išrado? — pertrau
kė smalsi amerikietė.

— Jis išrado Popovą!
*• •

— Važiuodamas atostogų į Albani
ją buvau apsirūpinęs visais reikalin
gais dalykais. Pasiėmiau tualetinio po
pieriaus ir net praustuvo kamštį, — 
pasakoja namo grįžęs anglas.

— Tikrai įdomu, — sako draugelis, 
— ir kam to kamščio reikėjo?

— žinai, kad nereikėjo. Kanaliza
cijos vamzdžiai buvo užsikimšę...
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XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais 
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I. 
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.

Paryžiaus lietuvių mėnesiniai susirin
kimai — 32, rue du Petit-Musc, Paris 4e 
(metro Bastille ar Sully-Morland). 12 vai. 
pamaldos, paskui bendri pietūs.

Sekantis susirinkimas — balandžio 13 d.
DBLS Visuotinis narių suvažiavimas ir 

LNB-vės akcininkų susirinkimas — balan
džio 19-20 d., Lietuvių Namuose Londone.

Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Hue- 
ttenfeld).

Margučių vakaronė — balandžio 12 d., 
6 vai. vak., Parapijos svetainėje. Rengia 
Londono Šv. Onos Moterų Draugija.

Tautodailės paroda Derbyje — birželio 
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.

Išvyka Lietuvių Sodybon — gegužės 25 
d., sekmadienį. Rengia Londono Liet, pa
rapija. Lietuvių sąskrydyje Sodyboje pir
mą kartą dalyvaus vysk. P. Baltakis, 
OFM.

Londono Liet, parapijos išvyka prie jū
ros — birželio 28 d., šeštadienį.

Pabaltiečių Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champigny-sur-Marne, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKA TAUTOS FONDUI

Č. Budrys — 20 sv.
Nuoširdi padėka.

T.F.A.

AUKOS SPAUDAI

I. Grundulas — 38.00 sv.
N.S. Pilcher — 23.00 sv.
B. Totoraitis — 14.50 sv.
S. Gabalis — 7.00 sv.
Č Budrys — 4.50 sv.
V. Račys — 4.50 sv.
Dr. J. Gimbutas — 10.00 dol.

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

DBLS Rochdale skyrius surinko 30 sv.
Po 5 sv. aukojo: V. Motuzą, D. Banai

tis, S. Aleknavičius, V. Liaugaudienė, C. 
Navickas ir J. Navickas.

Londonas
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Did. ketvirtadienį — kovo 27 d. šv. 
Mišios su švč. Sakramento adoracija bus 
5 vai. vakare.

Did. penktadienį pamaldos bus 3 vai. 
Svečio kunigo nebus. Pasninko diena.

Did. šeštadienį — kovo 29 d. velykinės 
pamaldos bus 6.30 vai.

Velykų rytą pamaldos prasidės 8 vai. 
pagal vasaros laiką, tą naktį pasukant 
laikrodžius.

Suma, kaip paprastai, bus 11 vai.
Antrą Velykų dieną (neprivaloma) šv. 

Mišios bus 11 vai.
Išpažinčių klausoma kiekvieną dieną.

Derby
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Balandžio 5 d., 18 vai., Ukrainiečių klu
bo patalpose, 27 Charnwood St., Derby, 
DBLS skyrius šaukia

Metinį visuotinį narių susirinkimą.
Bus renkama skyriaus valdyba ir atsto

vas į DBLS atstovų suvažiavimą Londone.
Visus narius ir besidominčius sky

riaus veikla tautiečius, kviečiame kuo 
gausiau dalyvauti. Laukiam visų!

Skyriaus valdyba

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būgnai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

PREMIJA A. KULIUKUI
Eugenijaus Kriaučeliūno vardo jau

nimo premijai paskirti komisija posė
džiavo kovo 11 d. Jaunimo centre. Po
sėdyje dalyvavo PLB švietimo ir tau
tinio auklėjimo reikalų vicepirminin
kė Birutė Jasaitienė, FLJS atstovė 
Ofelija Baršketytė, JAV LJS atstovė 
Kristina Likanderytė, Kriaučeliūnų 
šeimos atstovės Jolita Kriaučeliūnaitė 
ir Irena Kriaučeliūnienė. Posėdžiui 
pirmininkavo Irena Kriaučeliūnienė, 
sekretoriavo Birutė Jasaitienė. Komi
sija vienbalsiai paskyrė Algiui Vincui 
Kuiliukui, gyvenančiam Londone, An
glijoje. Algiui paskirta premija, atsi
žvelgiant į jo darbą, atliekamą Angli
jos lietuvių jaunimo tarpe, už jo darbą 
ir sugebėjimus organizuojant praeitą 
vasarą įvykusią Pabaltiečių laisvės ir 
taikos kelionę Baltijos jūra, už ypatin
gus sugebėjimus, užmezgant ryšius su 
užsienio korespondentais.

Eugenijaus Kriaučeliūno premijas 
yra gavę:

Viktoras Nakas: Vashington, DC;
Gabija Juozapavičiūtė, Toronto, 

Kanada;
Joana Kuraitė, Hamilton, Kanada;
Rimantas ir Jūratė Stirbiai, Phila

delphia, Pa.;
Vidas Puodžiūnas, Londonas. Ang

lija;
Gintė Damušytė. New York, N.Y.; 
Violeta Abariūtė, Detroit, Mich.; 
Linas Kojelis Washington, D.C.

Gloucesteris
A.A. AGOTA KUŠNERAITIENĖ

Kovo 13 d. širdies smūgio ištikta, nu
vežta į ligoninę, Gloucesteryje mirė Ago
ta Kušneraitienė, gimusi 1904 m. vasario 
25 d. Vilkaviškio apsk.

Išėjusi į pensiją, nusipirko namą Glou
cesteryje, priklausė DBLS skyriui, rėmė 
lietuviškus reikalus. Prieš metus mirė 
jos vyras Edvardas.

Palaidota kovo 21 d. Conill Hill 'kapi
nėse. Laidotuvėmis rūpinosi sūnus Ro
mas ir Jonas šlepertas.

Ilsėkis ramybėje, Agota.
DBLS Skyriaus valdyba

L.S.S. sesės ir broliai skautai,
Europos Rajono vadovų vardu 

kviečiu jus balandžio mėn. 12-13 d., 
šeštadienį ir sekmadienį, į Mancheste- 
rio lietuvių klubą, 121, Middleton Rd., 
Šv. Jurgio iškilmingam suvažiavimui. 
Pasiimti miegmaišius, tvarkingas uni
formas ir tualetinius reikmenis.

Programoje; 12 d., šeštadienį, 1 vai. 
pietūs (nevėluoti). 5 vai. p.p. Iškilmin
ga Sueiga — Laužas. Vyks parodėlė, 
bazaras ir loterija. 8 vai. — vakarie
nė. Po vakarienės pasilinksminimas — 
šokiai.

13-tą dieną, sekmadienį po pusry
čių pokalbis ir 11.30 vai. Iškilmingos 
pamaldos. Pietūs ir namo!

Gerbiamą visuomenę ir visus skau- 
tybės rėmėjus kviečiame šeštadienį, 5 
vai., į klubą pabendrauti su skautais. 
Jų laukiame iš Škotijos, Londono ir 
kiitur. Nepamiršlkime ir sekmadienio 
Iškilmingų pamaldų 11.30. Lauksime 
visų!

v..s\ Janina Traškienė 
L.S.S. Seserijos Europos 

rajono vadeivė

REIKALINGOS ŽINIOS APIE
SOVIETŲ TRUKDYMUS

Berne, Šveicarijoje, balandžio mėn. 
15 d. prasidės Helsinkio susitarimus 
pasirašiusių 35 valstybių ekspertų kon
ferencija žmonių santykiavimo klausi
mais.

VLIKo Valdyba šiais klausimais 
ruošia memorandumą, kuris bus įteik
tas šioj konferencijoj dalyvaujančių 
valstybių delegacijoms. Memorandu
mui paremti reikia konkrečių faktų 
apie sovietų trukdymus:

L šeimų susijungimui;
2. Keliavimui (išvykti iš Lietuvos 

ar ten nuvykti);
3. Susirašinėjimui laiškais su žmo

nėmis Lietuvoj, ar ištremtais;
4. Dovanų pasiuntimui (muitai ir 

kiti suvaržymai);
5. Kitokiems ryšiams tarp žmonių.
Kas turi tokių faktų, prašomi kaip 

galima greičiau pranešti, nurodant: sa
vo vardą, pavardę ir adresą, kartu su 
asmens vardu pavarde ir adresu Lietu
voj ar tremtyje, kuriam neleidžiama iš
vykti, su kuriuo susirašinėjamą ir t.t.

Visi šie duomenys bus prijungti prie 
VLIKo memorandumo, prašant padė
tį pataisyti.

Visus duomenis siųsti šiuo adresu:
ELTA

1611 Connecticut Ave., N.W., 
Suite 2

Washington, D.C. 20009

Manchesteris
VELYKOS KLUBE

Pirmą Velykų dieną baras bus atdaras. 
Antrą Velykų dieną p.p. įvyks gražiausių 
margučių premijavimas ir ritinėjimo var
žybos. Gražiausi margučiai bus premijuo
jami.

Visi prašomi atsinešti kuo daugiau mar
gučių. Klubo valdyba
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“

Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 
balandžio 5 d., 6 vai. vak., Manchesterio 
lietuvių klube, 121 Middleton St. Man
chester.

Darbotvarkėje — tautodailės paroda 
Derbyje ir šių metų Draugijos veiklos 
planai. Maloniai prašome visus lietuvius 
filatelistus ir jiems prijaučiančius šiame 
susirinkime dalyvauti.

Sodyba
SODYBA KVIEČIA VELYKOMS

Lietuvių Sodybos vedėjai Povilas ir 
Louisa kviečia visus praleisti Velykų 
šventes Sodyboje. Svečiai galės pasigar
džiuoti lietuviškai pagamintais patieka
lais.

švenčių meniu
Kalifiorų sriuba su leistinėliais. 
Farširuoti kiaušiniai.
Lydeka drebučiuose.

♦ *
Antis su obuoliais.
„Doverio" plekšnė.
Bifšteksas.

A *
Įvairus daržovių pasirinkimas.** *
Velykinė saldi „Boba“.
Šviežių vaisių kompotas.

* «
Vynai, kava su grietinėle ir arbata.

PAMALDOS
Gavėnioje dvasiniai patarnauja

Kun. S. Matulis MIC, kovo 29 d., 14.30 
vai., šv. Chado bažnyčioje, Manchesteryje.

Kiti susitelkimai jau buvo Wolver- 
hamptone, Ketteringe, Northamptone, 
Stoke on Trente ir Bradforde.

Susitaikymo sakramentui - išpažin
čiai kviečiami bent pusvalandį prieš pa
maldas.

Manchesteryje —■ kovo 30 d., 2.30 vai., 
Priešvelykinis susikaupimas. Praves kun. 
S. Matulis, MIC.

Manchesteryje — Velykų I dieną, 12.30 
vai.

Boltone — Velykų II dieną, 11 vai., St. 
Patrick's bažn.

Bradforde — balandžio 6 d., 12.30 vai.
Nottinghame — Didž. Savaitėj visos pa

maldos Liet. Židinyje: Did. Ketvirtadienį 
19 vai., D. Penktadienį 15 vai., D. šešta
dienį 20 vai., Velykose 11.15 vai.

Stoke-on-Trente — Velykose 14.30 vai., 
Šv. Vulstane trijų krikštų, Albino Normos 
Murinų vestuvių Mišios.

Nottinghame — balandžio 6 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

Rožinis
Rožinis — balandžio 5 d., 5 vai. p.p. 

prie švč. Sakramento, 24-26 Meriadale 
Rd., Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta 
pasiekiama iš miesto centro autobusais 
Nr. 513 ar 514, važiuoti iki Eye Infirmary.

Šį kartą melsimės už Lietuvos išeivius, 
kurie savo darbais bei veikimu kovoja už 
Lietuvos laisvę. N. Narbutienė

EUROPOS!
LIETUVISKUJU—
STUDIJŲ SAVAITĖ

LIEPOS 27 — RUGPJŪČIO 3

AUSTRIJOJE:

BILDUNGSIIAUS, SALZBURG

ST. VIRGIL, A.

5026 SALZBURG AIGEN, 
ERNST GREIN STR. 14.

KAIP NUVAŽIUOTI IŠ LONDONO

I SALZBURGĄ
Traukiniu reikia išvažiuoti iš Londono 

VICTORIA stoties popiet (apie 1 — 2 
vai.), kad būti Salzburge kitą dieną apie 
vidurdienį ar vėliau.

Kaina antra klase ten ir atgal — 148 sv. 
80 p. Pensininkams ten ir atgal — 97 sv. 
80 p. (Pensininkai turi įsigyti British Rail 
Senior Citizen Railcard už 12 sv. ir Euro
pe Senior Citizen Railcard už 5 sv.). Mie
gojimui paduškėlės kainuoja apie 7 sv. į 
vieną galą.

Lėktuvu normali kaina yra 159 sv. Bet 
skrendant su B.A. vad. APEX sąlygomis, 
reikia užsisakyti lėktuvą ir sumokėti pi
nigus mažiausia dvi savaites prieš skridi
mą, ir po to neleidžiama daryti jokių pa
keitimų, kaina 137 sv. Lėktuvas iš Heath
row aerodromo išskris sekmadienį 12.40 
(Flight No. 05462) ir bus Salzburge 15.30 
vai. Patariama tam skridimui vietas re
zervuoti kiek galima anksčiau.

Studijų Savaitė prasideda sekmadienį 
liepos 27 d.

Dėl kelionės suderinimo, vykstant iš 
Londono, kreiptis į Lietuvių Namus, (tel. 
01-727 2470).

AUDIENCIJA VATIKANE
Popiežius Jonas Paulius II privačioje 

audiencijoje priėmė arkivyskupą Joną 
Bulaitį.

Arkiv. J. Bulaitis eina Popiežiaus ats
tovo — apaštališkojo nuncijaus -— pa
reigas trijose Afrikos valstybėse: Centri
nės Afrikos respublikoje, Čade ir Konge.

RAMINTA IR MYKOLAS KOLLARSAI 
AMERIKOJE

Pianistė Raminta Lampsatytė-Kollars ir 
jos vyras Mykolas lankėsi Chicagoje, o 
paskui koncertavo Aliaskoje ir kitose 
JAV vietovėse. Kovo 9 d. Raminta akom
panavo sol. G. Puzinauskaitei ir klarne
tistui R. Kireiliui.

Dar galima gauti plokštelę
LIETUVA a PARIS

Dainuoja Jolanta Vaičaitytė 
ir Antanas Moneys.

Lietuvių liaudies dainos ir sąmojis.
Pirmoje pusėje: Pasijuokim, Pasi

klydę milžinai, Senelis, Kreivos va
gos, Kur prapuolė tas takelis?, Surask 
mane, Negrįžusių bijūnai, Pražilę ak
menys, Kiek gi ten jūsų? Jau gana, 
Senovės daina, Per tą lietų.

Antroje pusėje: Oi, zuikeli, Ridikas, 
Augo obelėlė, šile gegė, Pempei, pem
pei, Bitė, Dagilis, Mėtaujėla, Kana
pė, Dainuok, sesula. Lėk, gerve, Bal
nok, tėveli, Plaukia untelė, Jozi, Juo
zeli, Amolių improvizacija, Už Rasei
nių.

Kreiptis į Lietuvių Namus, 2 Lad
broke Gardens, London, Wil 2PT.

Kaina 5 sv.

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siuntiniams į Lie
tuvą siųsti, dabar vėl galima paremti savo artimuosius pasiunčiant 
jiems naudingų dovanų.

Šių metų pradžioje siūlome šiuos dovanų siuntinius:
1986 — 1.
Vyriškas arba moteriškas bliusonas — anorakas, velvetinės 

„Wrangler" firmos džinsinės kelnės, vyriški arba moteriški sporti
niai batai firmos „Adidas“. Šio siuntinio kaina pasiunčiant oro 
paštu £80.00.

1986 — 2.
„Adidas“ firmos sportinis kostiumas, sportiniai batai firmos 

„Adidas“, vyriškas arba moteriškas megztinis, vyriškas arba mote
riškas bliusonas — anorakas, velvetinės arba „Denim“ medžiagos 
džinsinės kelnės firmos „Wrangler“ arba „Levi“.

Kaina su pašto išlaidomis £140.00.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, išrūpina

me Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pali
kimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

PAŠAl!YJK
— Briuselyje dauguma V. Europos 

Bendruomenės kraštų prekybos ministrų 
pritarė naujam planui panaikinti pasienio 
kontroles visiems piliečiams, kurie savo 
mašinomis įvažiuoja į kitą Bendruomenės 
kraštą. Tam planui daugiausia priešinasi 
Danija ir D. Britanija. Aerodromuose ir 
uostuose pasų kontrolė nebūtų panaikinta.

— Praėjusią savaitę sovietai pareiškė 
JAV ambasadai Maskvoje protestą, kad 
du amerikiečių karo laivai pažeidė jų 
teritorinius vandenis Juodojoje jūroje, 
prisiartindami prie Krymo krantų.

— D. Britanijos Užsienio reikalų parei
gūnas pareiškė, kad D. Britanija pasiųs 
savo kariuomenės dalinius į Kuvaitį, jeigu 
ten bus reikalinga karinė pagalba. Dabar
tiniu metu toks pavojus kyla iš Irano 
pusės.

— Balandžio mėnesį Popiežius lankysis 
vienoje Romos sinagogoje, kurioje, mano
ma, jis melsis kartu su miesto rabinu dr. 
E. Tuaffu.

— D. Britanijoje mirė garsusis genero
las Sir John Glubb Pasha, 88 m., Arabų 
legiono ilgametis vadas. Jordano karalius 
Husseinas 1956 metais atleido jį iš parei
gų.

— Londone bus atidaryta „Tik vyrams“ 
klinika, kuri tikrins sveikatą ir teiks įvai
rius patarimus. Klinikos personalą suda
rys tik vyrai.

— Britų draudimo kompanijos spėja, 
kad iš 25 milijonų automobilių vairuoto
jų krašte, apie pusė milijono dėl savo 
sveikatos neturėtų gauti leidimų.

— Kinijos valdžios duomenimis, Peki
ne šiuo metu yra 225.000 praktikuojančių 
musulmonų, krikščionių ir budistų, vei
kia 69 bažnyčios ir šventovės, kurios vėl 
atidarytos po 1976 m. pasibaigusios „kul
tūrinės revoliucijos“.

— Britų medicinos žurnalas pranešė, 
kad rūkančiųjų tėvų vaikai per metus 
įtraukia į savo plaučius apie 80 cigarečių 
nikotino kiekio.

— Britų rinkoje jau parduodamas be
alkoholinis Kalifornijos vynas „Masson 
Light“.

— Paskutiniais duomenimis, Sovietų 
Sąjunga dabar laikoma trečioje vietoje 
vyno gamyboje, nežiūrint, kad ji per me
tus dar impor.tuojasi daugiau kaip 700 
milijonų litrų. Italija yra pirmoje vietoje 
'7.700 mln. litrų), Prancūzija — antroje 
(7.100 mln. litrų), Ispanija — ketvirtoje 
(3.000 mln. litrų). D. Britanija, kuri turi 
apie 200 komercinių vynuogynų, pagami
na apie 1,3 mln. litrų.

— Britų karalienė šiemet spalio 
mėnesį lankysis Kinijoj.

— Nežiūrint didelės bedarbės D. Brita
nijoje, krašte yra 750.000 žmonių, kurie 
turi du darbus. Darbo jėgos komisija taip 
pat pranešė, kad viršvalandžius dirban
čiųjų darbininkų skaičius paskutiniųjų 
penkerių metų laikotarpyje šiuo metu yra 
aukščiausias.

— Amerikiečių mokslininkai, ištyrę 
20.000 Marso nuotraukų, priėjo išvados, 
kad planetoje yra daugiau vandens, negu 
anksčiau buvo manyta. Ateities ekspedi
cijose, kurios užtruktų mažiausia metus, 
astronautai galėtų tuo vandeniu naudotis.

— Kento, D. Britanijoje, archeologai 
tyrinėja Sittingbourne atrastus 1-3 šimt
mečio didelės romėnų vilos likučius.

— Vienas amerikiečių žurnalas prane
šė, kad 'šių metų pabaigoje JAV-jose iš 
viso bus vienas milijonas milijonierių. 80 
procentų milijonierių yra iš vidurinės ir 
darbininkų klasės, o tik 20 procentų tapę 
milijonieriais paveldėjimo keliu.
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