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Dvi rezoliucijos
Š.m. rugsėjo 8-12, Gazadoje prie Vare- 

zės, Šiaurės Italijoje, vyko italų 8-ji euro
pinė savaitė, nagrinėjusi Pabaltijo tautų 
religijos istoriją.

Savaitę surengė Religijos studijų insti
tutas, remiamas Pauliaus šeštojo Ambro- 
zijaus fondo. Pastaraisiais metais pana
šios italų europinės studijų savaitės buvo 
skiriamos slavų tautų, Lenkijos ir Čekos
lovakijos religijos istorijai.

Kursų tikslas — paskatinti italų jauni
mą geriau pažinti Europos tautų religijos 
istoriją ir tradiciją, žadinti jame naują, 
krikščioniškų vertybių gaivinamą, Euro
pos sąmonę. Kursai, skiriami studentams 
ir baigusiems aukštuosius mokslus inteli
gentams, įeina į Italijos Švietimo minis
terijos patvirtintą jaunųjų mokytojų pro
fesinio pasitobulinimo programą.

Šiemetinės savaitės kursą sudarė dau
giausia pabaltiečių lektorių paskaitos. 
Ypač reikšmingas buvo lietuvių įnašas. 
Savaitę globojo ir įžanginę paskaitą skai
tė Bažnyčios viešųjų reikalų tarybos pa- 
sekretoris mons. Audrys Bačkis. Jos pro
gramą parengė ir pravedė Grigaliaus uni
versiteto Romoje istorijos fakulteto deka
nas profesorius jėzuitas Paulius Rabikaus
kas. Visos paskaitos vyko italų kalba. Di
desnę jų dalį parengė lietuviai kunigai ir 
pasauliečiai.

Šiemetinį savaitės temos parinkimą lė
mė rengėjų noras prisidėti prie dviejų 
reikšmingų sukakčių paminėjimo — 800 
metų nuo krikščionybės pradžios Estijoje 
ir Latvijoje, 600 metų nuo Lietuvos krikš
to. Savaitės dalyviai, baigdami savo dar
bus, priėmė dvi rezoliucijas. Italijos vys
kupų konferencijai adresuotoje rezoliuci
joje prašoma įvesti metinę maldos dieną 
už persekiojamą Bažnyčią bei paraginti 
vyskupijų bažnytines įstaigas ir spaudą, 
kad būtų tinkamai pažymėtos „kai kurių 
Europos tautų“ krikšto sukaktys.

Antroji rezoliucija pasiųsta Italijos mi
nistrų tarybos piliečių teisių įstaigai ir Eu
ropos parlamentui Strasbūre. Joje prašo
ma visais 'įmanomais būdais kelti Pabal
tijo valstybių — Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos — laisvės bei nepriklausomybės 
klausimą. Šios trys tautos, sakoma rašte, 
visuomet priklausė Europai, todėl nuolati
niai veiksmai jų naudai galėtų pagerinti 
ir žmogaus teisių padėtį šiose šalyse.

Čia verta pabrėžti įdomų ir labai reikš
mingą „akcentų perstatymą“ tautų poli
tinės laisvės bei nepriklausomybės ir žmo
gaus teisių srityje. Mums palankiuose Va
karų sluoksniuose vis dar vyrauja įsiti
kinimas, kad reikia kalbėti tiktai apie 
žmogaus teisių reikalus, nutylint politi
nės laisvės ir nepriklausomybės klausimą.

Šiame rašte teisingai keliama mintis, 
kad Europos vienybės (solidarumo) dva
sia ir Europos parlamento rezoliucija rei
kalauja nuolat žadinti nacionalinį ir in
ternacionalinį dėmesį Pabaltijo valstybių 
nepriklausomybei, nes tada laimės ir žmo
gaus teisės, kurios ciniškai slopinamos.

J.Vd.

ŠVEDAI SUSIRŪPINĘ IGNALINA

Sovietinių Černobylio tipo branduoli
nių jėgainių saugumas nėra pakankamai 
užtikrintas. Toks neužtikrintas saugumas 
yra absoliučiai netoleruotinas. Tai pa
brėžia savo pranešime atominės energijos 
ekspertų konferencijai Vienoje švedų eks
pertai, pažymėdami, kad Ignalinos bran
duolinė jėgainė Lietuvoje yra pasiekusi 
tokio pavojaus ribą. Švedijos atominės 
energijos ministrė Brigita Dahl, Stokhol
me pareiškė, kad artimiausių dešimties 
metų laikotarpyje tikriausiai 'įvyks kita 
Černobylio tipo branduolinė avarija, jeigu 
sovietinių branduolinių jėgainių saugu
mas nebus žymiai padidintas. Jeigu so
vietinėm jėgainėm būtų pritaikyti tokie 
pat saugumo reikalavimai, kokie yra pri
taikyti Švedijoje, didžioji jų dalis turėtų 
nustoti veikusi, pažymėjo ministrė, kal
bėdama spaudos konferencijoje, švedų 
branduolinių jėgainių saugumo ekspertas 
Hans Bartsch pabrėžė, kad kaip tik Igna
linos jėgainė Lietuvoje galėtų būti ryš
kus nesaugaus reaktoriaus pavyzdys.

Siekiant padidinti Ignalinos jėgainės 
gamybinį pajėgumą, jo įtampa buvo ne
normaliai padidinta iki tūkstančio penkių 
šimtų megavatų. Tai maksimali riba, dėl 
kurios savaime iškyla nuolatinis nesukon
troliuojamų radiacijų ir gaisro pavojus.

KONFERENCIJA JŪRMALOJE
LATVIJOS PATRIOTŲ DEMONSTRACIJA BALTIJOS PAJŪRYJE LIETUVOJE

**»«** ■«** ■■ ■■
Britanijos laikraščio THE OBSERVER 

Maskvos korespondentas Andrew Wilson, 
aprašydamas Jūrmaloje įvykusią sovietų- 
amerikiečių konferenciją „tarptautiniam 
susipratimui ugdyti“, sako, kad Eisen- 
howerio ir Chautiqua instituto vadovai, 
kurie sutiko su sovietais susirinkti kon
ferencijai Baltijos respublikoje, vargu ar 
galėjo numatyti jos pasekmių.

Jūrmala, esanti apie 20 km nuo Latvi
jos sostinės Rygos, yra pajūrio kurortas. 
Kiek toliau nuo smėlėto kranto ir pušyno 
juostos yra didelis pankas, kuriame tarp 
kavinių ir suvenyrų parduotuvių yra dide
lė auditorija. Vasaros metu paprastai čia 
poilsiautojai susirenka pasiklausyti muzi
kos ir artimai esančioje kavinėje išgerti 
stiklą arbatos.

Ženevos viršūnių konferencijos metu 
praeitais metais sovietai pasiūlė amerikie
čiams šią vietą, kaip vienintelę tinkamą 
tarptautinei konferencijai su 2250 daly
vių. Tarp dalyvių buvo 2000 tinkamai iš
sijotų sovietų piliečių ir 250 dalyvių bei 
korespandent-ą iš JAV. „Bet tikroji tos 
vietos parinkimo priežastis buvo visai ki
ta“ — sako „Observerio“ korespondentas.

„Kaip ir kitos Vakarų valstybės, JAV 
atsisako pripažinti trijų Baltijos valsty
bių — Latvijos, Lietuvos ir Estijos — in
korporacijos į Sov. (Sąjungą, kas buvo 
padaryta po 1939 m. Molotovo-Ribbentro- 
po pakto slapto susitarimo“. Sovietai da
bar aiškina, jog šios respublikos nuvertė 
„fašistų diktatūrą“ ir savanoriškai įstojo į 
Sov. Sąjungą.

Joks JAV pareigūnas negali lankyti 
Baltijos respublikų, nepažeidęs to nepri-

NERAMUMAS PABALTIJY
Vakarų Vokietijos dienraštis „Die 

Welit“ rašė, kad po Černobylio avarijos pa- 
baltiečiai labai susirūpinę dėl tolimesnių 
Maskvos branduolinių planų jų kraštuose.

Turistai, grįžę iš Pabaltijo, praneša, 
kad vietiniams gyventojams baimę kelia 
Ignalinos branduolinė jėgainė, kuri dabar 
statoma.

Jos reaktorius yra to pačio tipo kaip 
Černobylio — grafitu moderuojamas ver
dančio vandens vamzdinis reaktorius 
RBMK. Kai jis bus užbaigtas statyti (ne 
vėliau kaip 1990 m.), bus didžiausias pa
saulyje, gamins 4x1500 MW elektros.

Neramumas dėl to milžiniško projekto 
dabar jaučiamas ir Latvijoje, kur bijoma, 
kad radioaktyvumu užterštas aušinimo 
vanduo iš jėgainės pateks į Dauguvos upę, 
kuri prie Rygos įteka į Baltijos jūrą.

Dar viena atominė jėgainė numatyta 
statyti Pavilostoje, uosto miestelyje tarp 
Liepojos (su 112.000 gyventojų) ir Vent- 
spilės (51.000 gyv.). Prieš keletą metų ten 
'įrengtas pramonės rajonas naftos valy
mui dabar labai užteršęs aplinką.

Rūpesčius kelia ir didesnis vėžio ligonių 
skaičius Salaspilio apylinkėje prie Ry
gos, kur veikia bandomasis reaktorius 
IRT-3 Mokslo akademijos priežiūroje.

Netoli Rygos taip pat yra atominio ku
ro perdirbimo fabrikas. Tai paaiškėjo po 
to, kai prekybinis laivas „Mont Louis“ 
Lamanšo kanale 1984 m. vasarą užplaukė 
ant seklumos. Jis vežė uranijaus hexofluo- 
ridą perdirbimui iš Prancūzijos į Rygą.

Nepaisant visko, sovietų įstaigos, atro
do, laikosi savo planų. Tarybinės Latvijos

MIRĖ KUN. J. BELECKAS

Čikagoje rugpjūčio 15 d. staiga mirė 
jėzuitas kun. Juozas Beleckas, 81 m.

Pokario metais atvykęs į JAV-jas uni
versitetuose dėstė filosofiją, teologiją ir 
vokiečių kalbą bei literatūrą. Buvo nuo
latinis išeivijos katalikiškosios spaudos 
bendradarbis.

Švedijos Krašto apsaugos ministerijos ži
nioje veikiantis tyrinėjimų Institutas at
rado vėjo atneštų pavojingų radioakty- 
vinių medžiagų, kurios ekspertų nuomone, 
galėtų būti išsiveržusios kaip tik iš Igna
linos jėgainės, esančios už 320 kilometrų 
nuo Stokholmo. 

pažinimo. Todėl sovietai galvojo, kad pri
viliojus 'į Latviją tokį aukštą JAV parei
gūną, kaip Richard Perle, jiems būtų di
delis laimėjimas. Bet tuo pat laiku, kai 
rusai džiaugėsi, kad jiems pavyko apsta
tyti amerikiečius, kažkas rausėsi po kon
ferencijos pamatais iš kitos pusės.

Amerikoje veikianti stipri Latvijos iš
eivijos bendruomenė panorėjo išnaudoti 
šią progą. Tad, kai 250 amerikiečių atsira
do Jūrmaloje, pasirodė, jog stebėtinai di
delė delegacijos dalis kalba latviškai. 
Gausus latvių nacionalistų dalyvavimas 
negalėjo žadėti gerų rezultatų Amerikos 
— Sov. Sąjungos susipratimui, ypač po 
Daniloffo bylos.

Vos prasidėjus konferencijai, Jack Mat
lock, prez. Reagano patarėjas Sovietų 
klausimais, puolė šeimininkus dėl Dani
loffo, Afganistano ir dėl kitų sovietų dar
belių, įvykdytų nuo Jaltos laikų. Nuste
bęs Sovietų užs. reik, ministro pavaduo
tojas Vladimir Petro vskij pasakė, kad 
toks svečio elgesys negali būti kitaip pa
vadintas kaip tik storžieviškumas.

Kitas sovietų atstovas, Vitalij Žurkin, 
pasakė, jog Matlocko kalboje buvo nuo 
20 iki 30 „juokingų iškraipymų“. (Sovie
tų sumobilizuoti dalyviai, Matlockui kal
bant, iš tikro juokėsi, ir tas buvo rodoma 
sovietų televizijoje). Vėliau kalbėjęs Ame
rikos rašytojas Strobe Talbot, atvykęs 
vieton Perle, susikirto su sovietų gen. 
N. čerkovu dėl sovietų branduolinių ra
ketų skaičiaus. Bet, vykstant šiems gin
čams, tikra „susipratimo“ veikla vyko už 
auditorijos durų.

žurnalo „Zinatre un Technika“ (Mokslas 
ir technika) 1985 m. kovo mėnesio nume
ryje yra Latvijos žemėlapis, kuris rodo 
vietas „labai tinkamas“ ypatingai pavojin
gų ir nuodingų chemikalų deponavimui. 
Tos „tinkamos vietos“ sudaro 25 proc. vi
sos Latvijos teritorijos, t.y. daugiau kaip 
15.000 kv. kilometrų. 1979 metais tas žur
nalas apibūdino tuos rajonus kaip ateities 
atominių atmatų surinkimo punktus ir 
aprašė „mokslinius bandymus nuleidimui 
skystų, ypač nuodingų ir radioaktyvių at
matų 1200 metrų gilumoje“.

GROJANT HIMNĄ, SOVIETŲ 

AMBASADORIUS VERKĖ

„Draugas“ pranešė, kad Metropolitan 
Operos rūmuose New Yorke rugsėjo 2 d. 
buvo padėta ašarinė bomba, kuri pradėjo 
veikti tada, kai sovietų šokių trupė ką tik 
buvo pradėjusi savo spektaklį. 4,000 žmo
nių turėjo palikti salę, o 26 buvo sužeis
ti.

Telefonu buvo pranešta, kad tai pada
rė žydų gynybos lyga, tačiau tos grupės 
atstovas tą žinią paneigė.

Lincolno centre tą vakarą Moisejevo 
šokėjų trūpė, kuri atvyko į JAV pagal 
kultūrinių mainų programą, turėjo duoti 
šokių spektaklį. Tai jų pirmas apsilanky
mas nuo 1974 m. Amerikoje dar lankysis 
14 miestų.

Policijos pareigūnas pranešė, kad aša
rinė bomba buvo rasta užpakalinėje or
kestro dalyje. 26 asmenys pradėjo verkti 
dujų paliesti tuo metu, kai orkestras grojo 
Amerikos ir sovietų himnus. Tarp dujų 
paliestųjų buvo Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Yuri Dubinin ir 81 m. Igor Moise
jev. „Mūsų priešai norėjo, kad mes šok
tume bomboms akompanuojant“, kalbėjo 
po incidento Moisejevas. „Bet aš tikiu, 
kad tai neturės įtakos mūsų kultūriniams 
ryšiams“.

Žydų gynybos lygos kalbėtojas Meir Ju
dah Ben-Dov telefonu pareiškė, kad jie 
nesiima jokios atsakomybės už š'į inci
dentą, tačiau sveikina drąsių pogrindžio 
žydų kovotojų pasielgimą, kurie tai pa
darė primindami, kad daug žydų kenčia 
Sovietų Sąjungoje.

Moisejevo šokių grupė, kurią sudaro 
155 šokėjai, mini savo veiklos 50 m. su
kaktį ir įvairiuose Amerikos miestuose 
duos visą eilę spektaklių.

Kai apie konferenciją sužinojo Rygos 
gyventojai, šimtai jų susigrūdo prie au
ditorijos durų ir norėjo patekti į vidų. 
Prie jų prisijungė iš auditorijos išėję 
Amerikos latviai ir čia tuoj pat prasidėjo 
laisviausia Latvijos nacionalistų demons
tracija, ligšiol dar niekad nematyta po
karinėje sovietų respublikoje. Tas Ame
rikos. ir Latvijos sovietinių piliečių susi
būrimas vyko tris dienas, kol pagaliau 
valdžios pareigūnai nutarė padaryti tam 
galą. Nuo ketvirtadienio auditorija 300 m 
spinduliu buvo apsupta milicijos ir KGB 
pareigūnų ir minia buvo pašalinta.

Po to vienas Amerikos latvis skundėsi, 
kad jo giminaitis, su kuriuo jis kalbėjosi, 
buvo KGB pareigūnų suimtas. Viena latvė 
skundėsi, kad iš viešbučio dingo jos atsi
vežtos knygos ii' jos užrašai. Dėl Ameri
kos latvių persekiojimų JAV pareigūnas 
Matlock turėjo protestuoti Rygoje.

Pati konferencija nieko nepasiekė.

PADIDINS BAUSMES
SOVIETINIAM DISIDENTAM MIRTIES 

BAUSMĖ?

Nuo 1986 m. liepos 1 d. Sovietų Sąjun
goje įsigaliojo drastiškai sustiprinta bau
džiamoji teisė. „Izvestija“ paskelbė ati
tinkamus aukščiausiojo teismo nutarimus. 
Pakeitimai liečia paragrafus, susijusius 
su „ypatingai pavojingais valstybiniais 
nusikaltimais“. Prie jų priklauso ir vadi
namoji „antisovietinė agitacija bei pro
paganda“. Už ją yra nuteisti dauguma ko
votojų už žmonių teises net iki 15 metų 
kalėti. Pagal naują įstatymą, bausmė yra 
padidinama iki 20 metų kalėjimo. Mirties 
bausmė palikta baudžiamajame kodekse 
ir jos pritaikymas praplėstas: laisvės atė
mimo bausmės nuo 10 iki 15 metų ir dau
giau gali būti pakeistos mirties bausme. 
Tuo būdu „antisovietinė agitacija ir pro
paganda“ patenka į šios bausmės rėmus.

Kito sovietinio oficiozo „Literatu rna j a 
gazeta“ korespondentas Arkadijus Vaks- 
bergas pabrėžia, kad jau minėtame teis
mo plenume buvo paliestos ir griežčiau
sios „tabu“ temos, kaip „telefoninė teisė“. 
Tai reiškia, kad kai kuriems teisėjams 
„įtakingo asmens“ skambutis yra svarbes
nis, negu įstatymas. Be to, pasak kores
pondento, Sov. Sąjungos aukščiausias tei
sėjas Terebilovas yra išpeikęs „aklą pasi
tikėjimą ir laikymąsi faktų bei įrodymų, 
gautų tardymo eigos metu (dažnai netei
sėtomis priemonėmis)“. Čia sumanus 
skaitytojas galėtų tarp eilučių įžiūrėti pa
slėptą užuominą į KGB kankinimo meto
dus.

Kaip matome, daug 'įdomių temų ir 
klausimų buvo Sov. Sąjungos aukščiausio 
teismo plenume nagrinėta. Apie tai pla
čiai rašoma ir bandoma apgauti eilinį pi
lietį pasenusiu būdu. Atseit, jeigu anks
čiau ir buvo kokių neaiškumų su teismais, 
tai čia tik kai kurių nesusipratusių asme
nų kaltė. Dabar, viską „atvirai“ išdisku
tavus, jokių „nesklandumų“ būti negalės. 
O iš tikrųjų Baudžiamojo kodekso su
griežtinimas ir mirties bausmės galimybė 
vien tik už Vasario 16 dienos atminimą, 
a.a. Kalantos vardo paminėjimą, krauge
riško afganų tautos žudymo pasmerkimą 
arba paprasčiausiai už tikėjimą, — paro
do Gorbačiovo politikos kryptį.

Sunku patikėti, kad demokratinių vals
tybių vadovai su aibe patarėjų, sovietolo- 
gų ir kitų specialistų taip ramiai priėmė 
tą, sakyčiau, istorinį posūkį sovietų smur
to praktikoje, žemės rutulyje yra valsty
bė, kurios 'įstatymuose numatyta mirties 
bausmė už norą pamatyti gimines užsie
nyje, už „neleistinų“ knygų skaitymą, uz 
religiją, už aukštai pakeltą galvą ir nesu
teptą sąžinę. Tai šalis, kur garsiai ištar
tas žodis „demokratija“ arba „tikėjimo 
laisvė“ gali būti interpretuotas kaip anti
sovietinė propaganda ir agitacija. Smer
kiant diktatūrą Čilėje, rasinę diskrimina
ciją P. Afrikoje, reikia dar labiau smerk
ti kitaminčių naikinimą Sov. Sąjungoje.

LNA
(„Tėv. Žiburiai“)

Saulės mūšio minėjimas
Rugsėjo 18 d. Mokslininkų rūmuose įvy

ko Saulės mūšio 750 metų sukakties mi
nėjimas. Dalyvavo istorikai J. Jurginis, R. 
Batūra, E. Gudavičius.
Pranešimas apie prūsų kalbą

Rugsėjo 17 d. Mokslininkų rūmuose 
pranešimą „Prūsų kalba ir jos raštų pa
minklai“ skaitė filologas V. Mažiulis.
J. Avyžiaus romanas rusų kalba

Kitais metais „Sovetski pisatel“ leidy
kla išleis 200 tūkstančių tiražu J. Avy
žiaus romaną „Degimai“. Taip pat bus 
išleista ir J. Mikelinsko apysakos „žvaigž
džių dulkės“.
Argentinos komunistai Lietuvoje

Rugsėjo 4 d. Lietuvos kinematografinin
kų sąjungoje lankėsi Argentinos komunis
tų partijos delegacija. Svečiai pažiūrėjo 
Lietuvos kino studijos filmą „Vilkolakio 
pėdsakai“ (režisierius A. Grikevičius), 
sukurtą dalyvaujant Argentinai.
Naujos knygos

„Vagos" leidykla išleido naujas knygas: 
Algimanto Baltakio meilės lyriką — 
„Mudviejų vakaras“; Romualdo Lankaus
ko romaną — „Projektas“; Prano Trei- 
nio sakmių romaną — „Paparčio žiedas“ 
Vaikams ir jaunimui — Vacio Reimerio 
eilėraščius „Šimtas dėdžių“.
Atleista vedėja už sukčiavimą

„Valstiečių laikraštis“ rašė, kad Jona
vos rajono Upninkų kaimo gyventojai 
skundėsi, jog Upninkų maisto prekių par
duotuvėje nėra tvarkos. Pardavėjos spe
kuliuoja alkoholiniais gėrimais, imdamos 
padidintą mokestį. Jos dažnai būna ne
blaivios. Svarsčiams pragręžę skylutes, už
klijavo plastelinu ir taip apsvėrinėjo par
duodamas prekes.

Už nekontroliavimą, ar teisingai nau
dojamasi svėrimo ir matavimo prietaisais, 
Upninkų maisto prekių parduotuvės ve
dėja atleista iš darbo.
Panevėžio miesto tarybos sesija

Panevėžyje įvyko miesto Tarybos sesija, 
kuri apsvarstė Panevėžio ekonominio 
ir socialinio vystymo dvyliktajame penk
metyje planą. Sesija taip pat apsvarstė Ta 
rybos uždavinius stiprinti kovą su nedar
binėmis pajamomis.
Grobstytojai

Širvintų rajono Romaškonių pieno priė
mimo punkto vedėja Jadvyga Traiderienė, 
piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi, 
klastodama dokumentus, trejus metus 
grobstė valstybines lėšas. Iš viso pagrobė 
5271 rublį..

Juodiškių tarybiniame ūkyje statybos 
meistru buvo priimtas dirbti B. Vaicve- 
nas. Nusprendęs „padidinti“ savo atlygi
nimą, jis ėmėsi klastojimo —- savo vardu 
rašė fiktyvias paskyras, nurodydamas jo
se atliktų darbų apimtis, nors faktiškai 
šie darbai nebuvo vykdomi. Tuo būdu jis 
„padidino“ savo darbo užmokestį 884 ru
bliais.

Kernavės kolūkio brigadininkas J. Ba
ronas, susitaręs su žmona, pastarosios 
vardu surašinėjo fiktyvias įvairių darbų 
atlikimo paskyras. Tokiu būdu jie pagro
bė 1913 rb.

Buvusi rajono finansų skyriaus vedėja 
Virginija Narbutaitė irgi piktnaudžiavo 
tarnybine padėtimi, grobstė valstybines 
lėšas. Ji buvo nubausta 2 metams patai
sos darbų.

Tai spaudoje paskelbė Justinas Pupka, 
Širvintų rajono prokuroras, justicijos pa
tarėjas.
Augina vynuoges

Juodupėje, Rokiškio rajone, gyvenantis 
Antanas Gailiūnas paneigė skeptikų nuo
monę, kad Lietuva — ne vynuogių, augi- 
m'mo zona. Jo sodyboje tarpsta daugiau 
kaip 100 veislių ir jų numerių vynuogės.

„Tiesoje“ Z. Mačionis klausia: „Gal to
kiam žmogui, kaip A. Gailiūnui, netoli jo 
sodybos galima paskirti didesnį geros že
mės sklypą?“

MIRĖ KUN. J. JUŠKAITIS

Rugpjūčio 31 d. mirė Žemosios Pane
munės ir Kretkampio, Vilkaviškio vysku
pijoje, klebonas kun. Juozas Juškaitis, 64 
m. Jam mirus, dvi parapijos lieka be ku
nigo.

Šiemet Lietuvoje mirė 19 kunigų.
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BŪSIMO PALAIMINTOJO PAVARDĖ
GALUTINAI IŠSIAIŠKINTI SU LENKIJOS HIERARCHIJAATĖJO LAIKAS

Š.m. birželio 30 d. Vatikano dienraštis 
„L'Osservatore Romano“ pranešė, kad, 
dalyvaujant Šv. Tėvui, buvo paskelbtas 
dekretas, liečiantis stebuklą, priskirtą 
Dievo tarno „GIORGIO MATULEWICZ 
(Matulaitis),... gimusio Lūginėje, Lietu
voje, ... ir mirusio Kaune...“ užtarimui. 
Sekančios dienos laidose žymi italų dien
raščių dalis,- perduodama šią žinią, pra
leido skliausteliuose mažosiomis raidėmis 
įrašytą (Matulaitis), bet pabrėžė, kad tai 
lietuvių arkivyskupas. Lenkų dvasininki
jos prie Šv. Petro bazilikos dalijamuose 
paveikslėliuose tuo tarpu jau visai neuž
simenama apie JERZY MATULEWICZ 
lietuviškumą.

Tikriausiai nerasime nė vieno susipra- 
tusio lietuvio, turinčio bent trupinėl'į tau
tinės savigarbos, kuriam toks iškreiptas 
savo tėvynainio Jurgio Matulaičio prista
tymas būtų priimtinas bei pateisinamas. 
Ir taip žinia, jog įveikta ir paskutinioji 
kliūtis lietuvio palaimintuoju paskelbi
mui, užuot mums atnešusi džiaugsmo, 
apvilia visus sudėtus lūkesčius ir apkarti
na puoselėtąsias gražias viltis. Mes karš
tai laukėme ir laukiame matyti altorių 
garbėje Lietuvos sūnų, o ne kokį suluošin
tą ir sulenkintą mišrūną. Matulaitis juk 
studijavo ir dėstė Petrapilio Dvasinėje 
akademijoje, o gydėsi Vokietijoje ir aukš
tuosius teologijos mokslus tęsė Šveicari
joje. Tai kodėl neprikergti dar ir surusin
to bei suvokietinto jo lietuviškos pavar
dės iškraipymo? Įdomu taip pat būtų su
žinoti, kaip buvo sudarkyti vardas ir pa
vardė Achille Ratti (vėliau Pijus XI), ku
ris tuo pačiu laiku pabuvojo Lenkijoje, 
kaip ir Jurgis Matulaitis?

Teigiama, kad svetimų pavardžių su- 
lenkinimas Lenkijoje vykdomas adminis
tracine tvarka, tai yra prievarta. Toks pa
protys, aišku, nėra kultūringas, bet tai 
lenkų vidaus reikalas. Italijoje, pavyz
džiui, kur išėjau mokslus, apgyniau eko
nomine tema daktaro disertaciją, ilgą lai
ką dirbau, priėmiau pilietybę ir dabar 
gaunu pensiją, niekas niekuomet ne tik 
nesuitalino, bet net ir nebandė man pa
tarti keisti vardą ar pavardę. Ir šiandien 
mano Italijos užsienio pase yra įrašyta: 
Juozas Gailius.

Ko negalime suprasti ir toleruoti, tai 
Lenkijos dvasininkijos pretenzijos, kad 
Lenkijoje užsieniečiui prikergti sulenkin
ti vardas ir pavardė jį turėtų neatskiria
mai lydėti ne tik per visą gyvenimą, bet 

ir po jo mirties. Juk ne koks Jaruzelskio 
ateistinis agentas, o lenkų kunigai pasi
stengė Vatikano dokumentuose taip uoliai 
ir taip neatpažįstamai sulenkinti Matulai
čio pavardę. Jų elementariausia logiška, 
etiška ir krikščioniška pareiga tuo tarpu 
buvo: tiksliai perrašyti į Vatikano doku
mentus Jurgio Matulaičio vardą ir pavar
dę iš jo gimimo ir krikšto metrikų, o ne 
iš kokių pagal lenkų savivalę ir prievartą 
sulenkintų dokumentų.

Lenkai turi visą pulką šventųjų ir pa
laimintųjų. Tad iš jų pusės teko laukti 
ne kokio kilniadvasiško poelgio lietuvių 
atžvilgiu, o tik paprasčiausio teisingumo. 
Bet iki šiol pastebėjome tik jau nuo seno 
mums gerai žinomą lenkišką grobuoniš
kumą. O vis dėlto nesinorėtų manyti, kad 
Lenkijos žemėje niekas nepasikeitė, nesi
keičia ir nesikeis. Lietuviai labai aukštai 
vertina dabartinio lenko popiežiaus Jono- 
Pauliaus II jiems rodomą palankumą, o 
taip pat ir jo bemaž kasdien kartojamą 
kilnų raginimą: pilnai gerbti kiekvienos 
paskiros tautos, lygiai kaip ir kiekvieno 
paskiro asmens tapatybę bei individualy
bę. Ne pro šalį būtų, jei ir Lenkijos dva
sininkija nuoširdžiai ir konkrečiai prisi
derintų prie šio tauraus bei tikrai katali- 
kiškio šv. Tėvo skatinimo.

Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimin
tuoju iškilmės numatomos ateinančių me
tų vasarą, minint krikščionybės atnaujini
mo Lietuvoje 600 m. sukaktį. Ligi iškil
mių lieka geras pusmetis. Labai pagar
biai ir karštai prašytume Lenkijos hie
rarchiją ne tik atsisakyti per tą laiką sa
vo lenkinimo užmačių, bet taip pat bičiu
liškai padėti lietuviams Vatikano doku
mentuose atkurti tikrąjį lietuvišką Jurgio 
Matulaičio pavadinimą. Nenorėtume, kad 
ir šiuo atveju Dievas bei religija būtų pa
naudojami lenkiško nacionalizmo dangsty
mui, kaip tai įvyko nešant krikščionybę 
lietuvių tautai. Tai būtų žemiausias ir jo
kiu būdu mūsų laikais nepateisinamas nu
sikaltimas. Lietuvių ir lenkų tautoms Die
vo buvo skirta gyventi kaimynystėje, ir 
tik tarpusavio pagarboje jos gali atlikti 
Kūrėjo joms skirtą misiją. Neatrodo pa
galiau, kad Lenkijai būtų atnešę ypatin
gai didelės naudos jos lietuvių lenkinimo 
ir jų teritorijos grobimo puoselėti bei vyk
dyti kėslai. Tiesa, Lenkijos, kaip Sovie
tų Sąjungos satelitinės valstybės, padėtis 
yra žymiai geresnė už Lietuvos, paverstos 
sovietine kolonija. Bet toli gražu ir Lenki

ja negali naudotis pilna laisve bei valsty
biniu suverenumu, nes ir ji yra pavaldi tai 
pačiai Kremliaus imperijai. Todėl ar ne
vertėtų ir lenkams galutinai atsisakyti sa
vo tuščių nacionalistinių iliuzijų ir paga
liau be jokių nuslėptų ketinimų pradėti su 
kaimynine katalikiška tauta pilnai lygia- 
teisišką, draugišką bendradarbiavimą, ku
ris tikriausiai abiem tautom atneštų tei
giamų rezultatų.

Lietuviai, nepaisant patirtų gausių nuo-

SEMINARAS ITALIJOJE
„Pabaltijo tautų religinė istorija“ — 

tokia tema Gazzada vietovėje, netoli nuo 
Varese miesto, šiaurės Italijoje, nuo rug
sėjo 8 d. vyko visą savaitę studijų semi
naras studentams, aukštąjį mokslą jau 
baigusiam jaunimui ir jauniems mokyto
jams, norintiems arčiau susipažinti su lie
tuvių, latvių ir estų tautų religijos isto
rijos raida amžių bėgyje iki šių dienų. 
Studijų seminarą surengė Milane veikian
tis Popiežiaus Pauliaus VI-ojo vardo 
evangelizacijos ir žmogiškosios kultūros 
ugdymo centras. Seminarui pravesti pro
gą suteikė dvi svarbios sukaktys: krikš
čionybės įvedimo Latvijoje, Estijoje aš- 
tuonių šimtų metų jubiliejus ir besiarti
nantis Lietuvos krikšto šešių šimtų metų 
jubiliejus. Seminarą įžanginiu žodžiu ati
darė jo pirmininkas Bažnyčios Viešųjų 
Reikalų Tarybos sekretoriaus pavaduoto
jas prelatas Audrys Bačkis. Popiežiškojo 
Grigaliaus Universiteto profesorius jėzui
tas kunigas Paulius Rabikauskas įžanginė
je paskaitoje apžvelgė Pabaltijo tautų re
ligijos istorijos raidą. Kiti lietuviai pas
kaitininkai šiame studijų seminare buvo: 
Vatikano radijo lietuvių skyriaus vedė
jas prelatas Vytautas Kazlauškas, kuris 
kalbėjo tema „Žmogiškosios ir krikščioniš
kosios vertybės lietuvių tautos rezisten
cijoje ir kovoje už laisvę“, Lietuvos ats
tovas Vatikane Stasys Lozoraitis —. „Re
liginis atgimimas Lietuvoje nuo XIX-jo 
amžiaus vidurio iki 1940-ųjų metų“, prela
tas Ladas Tulaba — „Lietuvos Bažnyčia 
po Antrojo pasaulinio karo“ ir Lietuvių 
Kultūros Instituto Federacinėje Vokieti
joje narys dr. Kajetonas Čeginskas iš 
Miuncheno, kurio paskaitos tema — „Is
torinis žvilgsnis į lietuvių tautos siekius“. 
Profesorius kunigas Paulius Rabikauskas 

skaudų, itin kritiškuose Lenkijai momen
tuose laikėsi bičiuliškai ir garbingai. Jie, 
Hitlerio verčiami, nepuolė vaduoti savo 
užgrobtos sostinės Vilniaus ir, galimybių 
ribose, suteikė prieglobstį besitraukian
tiems Lenkijos kariams. Užtat ir mes da
bar tikrai viliamės, kad Lenkijos hierar
chija malonės priimti rimtan dėmesin šį 
mūsų primygtiną prašymą ir nenorės bu
kaprotiškai Jurgio Matulaičio atvejį pa
naudoti kurstymui tarp dviejų tautų nau
jos neapykantos, kuri tegali būti naudin
ga tiktai Dievo ir Lietuvos bei Lenkijos 
priešams.

Juozas Gailius

antroje savo paskaitoje apžvelgė lietuvių 
tautos religinės istorijos reikšmingus 
įvykius nuo tryliktojo ligi devynioliktojo 
amžiaus. Profesorius Rabikauskas su
pažindino seminaro dalyvius su Lietuvos 
krikšto istorija, plačiau paminėdamas 
priežastis dėl kurių po karaliaus Mindau
go krikšto krikščionybė dar negalėjo įsi
tvirtinti Lietuvoje. Seminaro dalyviai buvo 
supažindinti ir su Pabaltijo tautų kultū
ra. Apie lietuvių kalbą ir literatūrą pas
kaitą skaitė italas profesorius Giampie- 
tro Gobber.

LATVIAI LEIDŽIA KNYGAS
APIE LAISVĖS ŽYGĮ

Praėjusiais metais surengtas pabaltie- 
čių laisvės žygis Baltijos jūroje buvo at
kreipęs didelį tarptautinės spaudos dėme
sį. Gausūs laikraščiai įvairiuose kraštuo
se ir žemynuose buvo paskelbę praneši
mus apie Laisvės Žygio rėmuose įvykusius 
renginius: Baltų Tribunolo posėdžius Ko
penhagoje, pabaltiečių jaunimo ekskursi
ją laivu Baltijos jūroje, demonstraciją 
Helsinkyje prie sovietų ambasados ir už
baigiamąjį studijų seminarą Stokholme. 
Latvių jaunimas Švedijoje dabar ryžosi 
surinkti visus spaudos atsiliepimus apie 
Laisvės Žygį Baltijos jūroje ir juos at
spausdinti. Ruošiamo spaudos atsiliepimų 
rinkinio apimtis akivaizdžiai rodo, kaip 
daug apie Laisvės žygį buvo rašyta tarp
tautinėje spaudoje: jis sudarys dvi dide
lio formato knygas, viso apie penkis šim
tus puslapių. Knygos bus iliustruotos lais
vės žygio nuotraukomis.

(Draugas)

Balys Pavabalys
KODĖL BALYS PAVABALYS?

Žliugėjo tėviškėj bala— 
Todėl aš pabalys.
Tekėjo pievom Vabalo — 
Todėl pavabalys.

AR LAISVĖ JAU BELAISVĖ?
J ei laisvė, tai laisvė!
Tokia gyvastinga,
Kad net nelabajam
Jos niekad nestinga.

O žmonės į gatvę
Išeiti jau bijos.
Ir kas juos išlaisvins
Iš laisvės vergijos?

VĖL TAIKA SU MEŠKA
Aš rusišką vodką išliejau 
Ir butelį tuoj sudaužiau. 
Pasielgti kitaip negalėjau, 
Bet viską tuojau sulaižiau.

Juk negalima pykdyt sovietų 
(Nušovė lėktuvą, ar ne), 
Kad visą pasaulį žavėtų 
Jie savo taika šiaudine.

MILŽINAI IR SLIBINAI. Balys Pava
balys. Satyriniai eilėraščiai. Išleido „Dar
bininkas“. Kaina 5 dol.

Gaunama autoriaus adresu: L. Žitkevi
čius, 81 Vermont St., Brooklyn, N.Y. 
11207, USA.

DR. BALIO NAUJAS VEIKALAS

JAV-se yra parengtas spaudai ir netru
kus bus išleistas dr. Jono Balio paruoštas 
veikalas „Lietuvių žemdirbystės papro
čiai ir tikėjimai“. Tai bus jau dešimtoji 
knyga serijoje „Lietuvių tautos lobynas“. 
Knygas leidžia Lietuvių Tautosakos lei
dykla.

V. SIRIJOS GIROS ROMANAS 
LENKŲ KALBOJ

Vytauto Sirijos Giros romaną „Raudon
medžio rojus“, lenkų kalbon išverstą 
Mečislovo Jackevičiaus, išleido lenkų 
„Pojezieže“ leidykla Olštyne 20.000 egz. ti
ražu. „Raudonmedžio rojus“ jau anksčiau 
išleistas rusų ir čekų kalbomis, ruošiama 
ir estiškoji laida.

M.K. ČIURLIONIS
2.

Palydėkime dailininką į dar kitą — ki
taip atvaizduotą — bet tos pačios pras
mės kupiną kelionę. Paveikslas vadinasi 
„Laivas“. Vėl debesys simbolizuoja aukš
tą dvasios polėkį: laivas neša mus pir
myn ten, kur yra didybė, ten kur yra ga
lybė, šviesos šaltinių link. Didingas, drą
sus, ryžtingas yra dvasios žygis, vairuo
jant laivą tarp visatos uraganų. O ten, 
apačioje, mūsų gyvenimo kelias: mūsų lai
velis plaukia vienišas, baugus, tamsiame, 
pilname nematomų pavojų okeane. Turi
me saugiai pravesti jį žeminiu keliu, pasi
tikėję Aukščiausia valia, žinodami, kad 
kartu, viršuj, pildomas dvasios likimas, 
veržiantis 'į spindinčią, šviesią visatos bui
tį.

Laivas plaukia toliau. Milžiniškos uo
los, nuostabios salos stato kliūtis jo pa
vojingam žygiui.

Didelis centauras juodais sparnais įtem
pė lanką, ruošiasi smūgiui, vienam tų 
sunkių, kietų smūgių, kurių tiek daug 
yra žmogaus gyvenime. Mūsų kelias ilgas, 
kaip tas medeliais apsodintas horizonto 
krantas. Ilgas yra kelias, bet atpildas yra 
didelis gale.

Kitame paveiksle atvykimo scena. Dė
kingumas už lydėjimą ir apsaugą, himnai, 
nusilenkimai: padėka už sėkmingą vargų 
užbaigą. Didelė, galinga būtybė tas dva
sias apgynė. Ji čia atvaizduota, kaip ener
gingu judesiu žemės kamuolį minantis gi
gantas.

Bet palaima, meilė yra kilnesnės gėry
bės. Valdovas yra mylintis tėvas. Jo prie
glaudoje, jo laiminančios rankos apsaugoj 
yra dvasios likimo galutinis išpildymas. 
Laivas priplaukė prie kranto ir stovi ra
miam uoste, tuščias, savo žygį atlikęs. 
Telieka klupti' ir dėkoti, dėkingai priimti 
Tėvo palaimą.

Dėkingumas yra pirma visų dorybių, 
amžių pradžioj ją buvo suvokęs žmogus. 
Nepaprastu pakilimu yra nupiešta šita vi
zija apie dėkingumą. Kai pasibaigė tva
nas, vandenys buvo nušluostyti nuo kal
nų viršūnių, Nojus išėjo iš savo arkos ir 

atnešė Dievui dėkingumo auką. Auka 
Dievui buvo maloni, ir savo palankumui 
išreikšti jis davė žmonėms ženklą laumės 
juostą — vaivorykštę.

Žiūrint į šitą, tokių nekomplikuotų for
mų, bet tokio gilaus įkvėpimo Čiurlionio 
paveikslą, prisimena, ką pažįstami rašė 
apie Čiurlionio būdą, apie jo kuklumą ir 
santūrumą. Čiurlionis niekuomet nepasi
rašė po savo paveikslu. Ir piešė jis juos 
ant paprasto popieriaus, menkos rūšies 
dažais. Tai yra ypatingas autoriaus susi
laikymas, kuklumas. Jam buvo nesvarbus 
jo sugebėjimo kaipo tapytojo viešas pri
pažinimas. Užtat beribis buvo jo jautru
mas paveikslo turinio atžvilgiu. Mat, kaip 
genialus stebukladarys jis nukeldavo į sa
vo paveikslus pasaulinio masto minties 
antspaudą, antspaudą tokio didelio po
linkio, kad jis lyg nebesiskaitė su paveiks
lo reikšme, kaip materialiu savo genijaus 
produktu, esant akivaizdoje nepaprasto, 
paslaptingo dvasinio reiškinio paveikslo 
turinyje.

Taip pat paveikslas „Aukuras“ suteikia 
nepaprastos dvasinės jėgos įspūdį, byloja 
apie Čiurlionio idealizmą, veržimąsi į 
viršų, į beribę. Ir vėl tas stebėtinas daili
ninko sugebėjimas nekomplikuotomis 
priemonėmis kerėti nepaprasto platumo 
vaizdus, gimdyti nepaprasto gilumo min
tis.

Dar vienas tom pačiom šykščiom prie
monėm nupieštas, bet kartu taip ryškiai 
bylojantis paveikslas „Rojus“. Tai yra 
sapnas, svajonė apie kraštą, kur viskas 
tobula. Iš žemiškos gamtos — tik paukš
čiai, peteliškės, dailios gėlės. Jūra, laip
tai, dangus yra virš realybės, suteikia sa
votišką įspūdį svajingos, tobulos, kaip tie 
grakštūs angelai, buities. Vyrauja balta 
spalva, spalva nekaltumo, švarumo ir tai
kos.

Čiurlionio kūrybos mastas yra visatos 
mastas. Mastas dvasinio pasaulio, kuriam 
nėra vietos materializmui, kur dvasios 
reiškiniai nulemia likimą ir stovi aukš
čiau už materialinę pažangą.

Nagrinėjant pasaulį, kurį Čiurlionis 

vaizdavo, reikalinga, kaip jau esu paste
bėjęs, atsižvelgti 'į aplinkumą, kuri veikė 
į dailininką. Jo svajoto ir vaizduoto dva
sinio pasaulio atmosfera buvo be jokios 
abejonės ryškiau jaučiama Rytų Europos 
gamtoj negu kur kitur. Be to, krikščioniš
ka Lietuvos žemė buvo tada kupina ypa
tingo religinio susikaupimo. Neturime už
miršti, kad Čiurlionio jaunystė, kai for
mavosi jo asmenybė, buvo įtakoj tėvo, 
Druskininkų vargonininko. Ji buvo tam
priai susijusi su Bažnyčia, su religiniais 
pergyvenimais.

VLADIMIRO DE CASTRO paskaita, 
skaityta 33-čioje LSS-je Salzburge.

Labai kukliam materialiai Čiurlioniui 
dailininko gyvenime būdingi buvo tie pa
tys požymiai, kurie buvo charakteringi 
ir visam jo gimtajam kraštui — Lietuvai: 
darbštumas, garbingumu pagrįstas kuklu
mas ir pasitenkinimas tuo, ką turėjo; sie
los bruožas — svajinga meilė prie kasdie
nines savos gamtos. Reikia tik atsiminti, 
pagalvoti apie dainas, kurios liejosi pil
nos svajingumo, kas vakarą per visą pla
tų Lietuvos kraštą! Bet tai yra kaip tik 
požymiai, kurie paaiškina itin turtingą, 
aistrų plėtojimąsi dailininko vidujinio 
dvasinio pajėgumo. — „Palaimintos kuk
lios sielos — jos valdys žemę“.

Gyvenimas, likimas yra amžinas „po
tvynis ir atoslūgis,“ — pradžia ir užbaiga, 
judėjimas aukštyn ir žemyn, ciklas. Ir 
ciklas nuolat sutinkamas Čiurlionio tapy
boje, — kaip forma ir ritmas, kaip žmo
gaus likimo ar gamtos reiškinių etapų 
apibrėžimas, kaip idėjų tikslingumo ir 
gamtos harmoningos santvarkos planavi
mas, padaras ir mastas. Čia mes matome 
Zodijako ženklų ciklą, saulės kelio etapus 
pagal jų paženklinamus žvaigždynus, ku
rį Čiurlionis piešė pagal klasiškus žvaigž
dynų simbolius bei pavadinimus, nuo am
žių žmogaus vaizduotės nustatytus, bet 
pridėdamas savo vaizdams nepaprastą, 
genialų originalumą. Zodijako ženklų ci
kle mes ypatingiai ryškiai galime apma
tuoti visame platume Čiurlionio nepa
prastą sugebėjimą dvasiniai regėti, galime 
stebėti jo vaizduotės užsimojimų gilumą 

ir kartu jos įkvėptų vaizdų nepaprastą 
grožį.

Zodijako ženklų paveikslėliai yra maži, 
vos 30-35 centimetrų dydžio, bet juose 
apimta visa begalinė erdvė, amžini žmo
nijos troškimai, įstabiausi žmogaus vaiz
duotės padarai visatos paslapčių akivaiz
doje. Štai sausio mėnesio saulės tekėjime 
gulinčio žvaigždyno simbolis „Naščiai“ — 
galinga vandens čiurkšle, kurią lieja di
dingas milžinas Neptūnas su savo triša
kiu. „Žuvys“ — priešpavasarinis, švieses
nis laikotarpis, po tamsios žiemos vėl grįž
tanti saulė. Apačioj kairėj, aukštai užli
pęs ant uolos avinas, kad galėtų stebėti pa 
vasario rytmetį, Ir pagaliau „Jautis“ — 
gegužės mėnesio Zodijako žvaigždyno 
ženklas, reiškiąs švelnumą, gėrybę, su
laukęs aušros.

Viršuj kairėj „Dvyniai“ — dviejų žen
klas. Jungiami ir kartu skiriami, amžini 
dvyniai .trokštantieji susijungti, bet lik
dami atskirai, dvejų polių, dvejų esmių 
ir dvejų pusių simboliai, su saule, kuri 
paskutinį kartą prieš nusileidžiant, treje
tą sudarant, savo spindulių pluoštu juos 
skiria, bet kartu ir sujungia.
Viršuj dešinėj baisus šarvuotas „Vėžys“, 

apačioj kairėj liepos — rugpjūčio „Liūtas“ 
— pilnumo, harmoningos galybės, saulė
tos rugiapjūtės, siekimų išpildymo žen
klas. Ir greta žavėtina, neapsakomai dai
li „Mergelė“ savo sodely, kuriame nesu
skaitysi taip smulkiai ir grakščiai iš
raižytų gėlelių, pakelta 'į žvaigždes puikia 
perlais apvainikuota galva, amžinai gai
vinantis moteriškas žvilgsnis, rodantis 
kryptį viršun.
Spalio mėnesio žvaigždyno Zodijako žen

klas dešinėj: „Svarstyklės“. Rudens niū
rus, neramus jūros paviršius; svarstyklės, 
kaip kokie du plokšti laivai, vos įstengia 
lygsvara prislėgti veikiančią iš bedugnės 
tamsią jėgą. Viršuj iš kairės — „Skorpio
nas“, norįs pagriebti savo žnyplėmis per
pus uždengtą saulę. Ir pagaliau apačioj 
„Šaulys“, lanku šaunąs į didžiulį, piktai 
•grasinantį paukštį, su plačiai išskleistais, 
tamsiais, dangų uždengiančiais sparnais.

Šaltymetis, saulė pasislėpė. Gruodžio — 
sausio mėnesių Zodijako ženklas „Ožys“ 
kalba jau apie naują viltį, praneša apie 
dar tolimą, kol kas horizonte dar tik 
blausiai žibančią, bet vis dėlto kylančią 

aušrą, žada ateity vėl gaivinančią šviesą. 
„Ožio“ figūros kontūrų grakščios linijos, 
nukreiptos aukštyn, į viršų: ten yra vil
tis, Kalėdų žibančios žvaigždės.

Visų epochų tapytojai pieše Zodijako 
ženklus atitinkamai jų laiko stiliaus for
moms. Ir Čiurlionio atvaizdavimai, žino
ma, atitinka XX amžiaus pradžioj mene 
viešpatavusioms simbolizmo, neomisticiz- 
mo ir eklektizmo vaizdavimo formoms. 
Bet nepaisant to, reikia pripažinti, kad 
jo Zodijako ženklų ciklas yra reto origi
nalumo kūrinys, — jaudinantis neapsako
mu gilumu, atidengiąs dailininko nepa
prastą erdvės reiškinių galios ir paslaptin
gumo pajautimą.

Nagrinėjant Čiurlionio tapybą, jos min
tis turi būti pakartotinai apibūdinama 
kaip paslaptingumo išraiška, jo paveiks
lai kaip nežinomų, žmogaus protavimui 
neprieinamų reiškinių vaizdavimas.

Mes šiandien gyvename nepaprastam 
mokslo ir technikos vystymosi laikotarpy, 
ir Čiurlionio tapyboje išreikšta pasaulė
žiūra, šios pažangos akivaizdoje, gali at
rodyti pasenusi, savo amžių atgyvenusi. 
Bet jo tapyboj išreikštos pasaulėžiūros 
pats pirmiausias pagrindas yra nepraei
namumas — amžinybė, kurios esmės iš
sprendimas ir tiksliausiam mokslui pasi
lieka uždengtas.

Neturime užmiršti, kad Čiurlionis gyve
no epochoj, kai bendruosius kultūrinio 
vystymosi bruožus charakterizavo nepa
prastas erdvės reiškinių susidomėjimas. 
Charakteringos tam laikui buvo literatū
ros, ypač anuomet vyraujančios simbolis
tų poezijos, kurios vienas žymiausių re
prezentantų Rusijoj buvo vėl lietuvis — 
Jurgis Baltrušaitis, temos, kupinos pa
slapties regėjimo kaip Čiurlionio tapyba.

Čia labai ryškus Čiurlionio paslapties 
pajautimo pavyzdys. Kalnuoti jūros kran
tai. Paveikslas vadinasi „Ramybė“. Vieš
patauja absoliuti tyla. Bet tuoj jaučiasi, 
kad šitame paveiksle vaizduota daug dau
giau: prie šitų tylių krantų atsidūrė kaž
koks didžiulis gaivalas ir visos gamtos 
jėgos, susikoncentravo jo dviejų keistų 
akių paslaptingam žvilgsny. Tu. dviejų 
baltų taškų žvilgsnis tartum yra matęs 
visatos pradžią ir žiūri dabar į jos vysti- 
mosi užbaigą.

(Bu* daugiau)
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JUBILIEJAUS MEDALIS FRIEDRICHAS DIDYSIS

NUKALTAS LIETUVOS KRIKŠČIONYBĖS JUBILIEJAUS MEDALIS

Danbury, Connecticut valstijoje,. Meda- 
llic Art Co. kalykloje 1986 m. liepos 24 d. 
Lietuvos Krikščionybės Jubiliejaus Ko
mitetas atliko „pirmojo medalio nukali
mo“ ceremoniją. Medalis buvo pagamintas 
Lietuvos Krikščionybės 600 metų sukak
tuvėms, kurios bus minimos 1987 m. išva
karėse.

Niujorke gyvenąs skulptorius Vytautas 
Kašuba suprojektavo medalį ir paruošė 
skulptūras medalio gamybai. Lietuvos 
Krikščionybės Jubiliejaus Komitetas, pla
nuojąs pasaulinio masto Jubiliejaus minė
jimus, prižiūri medalio gaminimą Medal- 
lic Art Co. kalykloje.

Ceremonijos iškilmėse dalyvavo Con
necticut valstijos Lietuviu R.K. parapijų 
klebonai, trijų valstijų vietinių Jubilie
jaus Komitetų nariai ir lietuvių spaudos 
atstovai. Visi dalyviai dalyvavo medalio 
nukalime, atmušdami medalio pirmuosius 
atkalus.

Jubiliejaus Medalio projekto pirminin-

Kiti,r rašo;
PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI 

LIETUVIU SVETUR
(Jaunimo konkurse premijuotas rašinys)

Lietuvos vaikų vaikai, išmėtyti įvai
riuose pasaulio kraštuose, pirmiausia turi 
nutarti, ar jie nori būti lietuviais, ar ne. 
Tai yra sąmoningas žmogaus apsisprendi
mas — jo nepriversi. Ar jis priklauso lie
tuvių tautai, ar kuriai nors kitai tauty
bei? Kuo jis save laiko: lietuviu, ar ne?

Apsisprendimas likti lietuviu, gyvenant 
svetur, yra keblus klausimas, tačiau čia 
jo nenagrinėsiu. Pasirinkau rašyti apie 
pliusus ir minusus būti lietuviu svetur. 
Mano galvosena šiuo klausimu, manau, 
truputį skiriasi nuo daugelio kitų. Esu 
įsitikinusi, kad jeigu žmogus tik turi no
rą, jis gali likti lietuviu bet kur plačia
me pasaulyje. Tie, kuriems lietuvybė yra 
sunkios pareigos našta, nepajėgs jos iš
nešti, kur jie bebūtų. Jie dūsaudami tik 
kitų entuziazmą slopins.

Suskirstyti dalykus į pliusus ir minu
sus, atrodo, yra žmogaus tendencijos iš
dava rūšiuoti daiktus 'į gerus ir blogus. 
Pliusai ir minusai priklauso nuo žmogaus: 
vieno žmogaus pliusai gali būti kito mi
nusai ir atvirkščiai. Optimistiškai ir drą
siai nusiteikusiam minusai gali būti pa
versti pliusais. Pesimistiškai į viską žiū
rint, kiekvienas pliusas gali būti pavers
tas minusu.

Noriu pateikti savo asmeniškus išgyve
nimus apie tuos pliusus ir minusus, ku
riuos pajutau, būdama lietuvaite svetur. 
Darbo reikalais man tenka kartais gyventi 
toliau nuo lietuvių, mažuose miesteliuose, 
Amerikos užkampiuose. Tuos savo išvyki
mus iš lietuvių išeivijos centro, Čikagos, 
laikau beveik išvykimais į svetimus kraš
tus. Būti lietuviu ne Lietuvoje yra len
gviau tada, kai gyveni arčiau vienminčių 
tautiečių. Grupėje vis smagiau ir saugiau. 
Kai esi vienas svetur, yra lengviau asimi
liuotis į verdanti tautybių mišinio katilą. 
Tačiau ir didelėse lietuvių grupėse, kaip, 
pavyzdžiui, Čikagoje, taip pat kartais ne
lengva — barniai ir įtampa tarp atskirų 
grupių kartais pilkai nudažo tą visą „lie
tuvišką veiklą“ Daug kam visa tai nusi
bosta, ir jie atitolsta nuo lietuvių.

Kokius minusus esu patyrusi, gyvenda
ma „svetur“, tik trumpai paminėsiu, il
giau žadu aptarti pliusus, nes tai 'įdomiau 
ir smagiau. Taip pat paaiškinsiu, kaip aš 
bandau minusus iškeisti į pliusus. 

kė Loreta Stukienė, atidarant iškilmes, pa
aiškino ceremonijos reikšmę. Ji pastebėjo, 
kad „nors medalis tebėra tik vienas komi
teto projektų, vis vien išliks amžiais, 
kaip mūsų lietuvių ir krikščionių tradici
jų prisiminimas“. Ji išreiškė viltį, kad 
medalis išliks ir pereis būsimoms lietuvių 
kartoms, kaip Lietuvos didingas ir pa
tvarios Krikščioniškas istorijos simbolis.

PASITIKĖJIMAS MOKSLININKAIS

Miuncheno technikos universitete ne
seniai vyko mokslininkų ir politikų pasi
tarimas dėl mokslo vaidmens gyvenime. 
Šio universiteto rektorius Volfgangas Vil- 
das pareiškė susirinkusiems, kad po Čer
nobylio katastrofos žmonių pasitikėjimas 
mokslo pažanga ir nauda labai sušlubavo. 
Kalti dėl to esą patys mokslininkai, nes 
jie neretai apie vieną ir tą patį klausimą 
turi visiškai skirtingas nuomones, be to, 
mokslo ir technikos pažanga kelia vis di
desnę grėsmę pačiai civilizacijai, tad ne
nuostabu, kad visuomenė ir mokslininkai

Gyvendama kitur, tuoj pat pajutau, kad 
esu viena — nebuvo senų draugų, kurie 
daugiausia buvo lietuviai. Buvo truputį 
liūdna. Čikagoje vis būdavo kur nuvykti, 
ką veikti įvairiose vietose, su įvairiomis 
lietuvių grupėmis: tai koncertai, tai vaidi
nimai, tai vakaronės, tai susirinkimai ir 
šokiai. Buvo daug progų susitikti su ki
tais lietuviais (noromis, o kartais ir neno
romis). Sutinku, kad kartais tų renginių 
ar pobūvių kokybė nebuvo labai aukšta, 
bet dabar, kai jų nėra, staiga atsirado di
džiausia spraga mano gyvenime. Pirmiau 
buvo perteklius, o dabar teko badauti. Iš 
kur semtis tos lietuvybės?

Visi aplink mane esantieji buvo sveti
mi. Nei jie žinojo, kas ta Lietuva, nei 
jiems tai buvo svarbu. Pastebėjau, kad 
mažesniuose Amerikos miestuose gyve
nantys žmonės mažai tesidomi, kas deda
si kitur, įskaitant ir kitas Amerikos vie
toves. Tarptautiniai santykiai — jiems vi
sai svetima, nesvarbi ir neįdomi sritis. Eu
ropa jiems galėtų būti visai kitoje plane
toje. Jie tuoj pastebėjo, kad mano vardas 
keistas. Jis jiems kliuvo už liežuvio. Jie 
kartais manydavo, kad „Lithuanian“ yra 
tam tikra religija. Kiti manė, kad tai Ru
sijos dalis, kad lietuviai yra komunistai. 
Tai buvo skaudu, ypač kad didesnę savo 
gyvenimo dalį esu paskyrusi tokiam idea
lui, kurio kiti nesuprato ar manė esant vi
sai bevertį. Turėjau apsispręsti, ar kitų 
nuomonės man ką nors reiškia.

Sunku, svetur gyvenant, rasti panašiai 
galvojančių draugų. Mes, lietuviai, visi 
turime bent panašią pasaulėžiūrą. Kuo 
bazuotis, gyvenant su kitais? Panaši tema 
būtų — ar galima rasti svetimųjų tarpe 
gyvenimo draugą ar draugę, kuris ar kuri 
suprastų tavo lietuvybę ir prisidėtų prie 
jos išlaikymo?

Kitas minusas — nebuvo su kuo kalbė
ti lietuviškai. Gali kartais skambinti į 
namus, bet, kai paštininkas pradeda ne
šioti sąskaitas, bandai nuo to skambinimo 
atprasti. Pajutau, kad mano lietuvių kal
ba silpnėja — tai smūgis tiesiai į mano 
lietuvybės išlaikymą.

Užtenka tų minusų — nenoriu būti pe
simistė. Galima rasti progų, sudaryti są
lygas, kad būtų pliusų būti lietuviu sve
tur.

Didžiausias pliusas yra galimybė supa
žindinti kitus su Lietuva, su jos padėtimi. 
Žinoma, daug kas priklauso nuo klausyto

Pirmieji medaliai jau pasirodė. Greit li
kusieji trijų colių medaliai bus užbaigti. 
Lietuvių dovanų bei knygų parduotu
vėms medalis bus parūpintas. Taipgi gali
ma jų užsisakyti per Loretta I. Stukas, 
234 Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060. Me
dalio uždarbis padės padengti Jubiliejaus 
Komiteto kitų Jubiliejaus minėjimo planų 
išlaidas.

pasidalijo lyg į dvi stovyklas. Kai du 
mokslo žinovai nesutaria dėl tos pačios 
problemos, eilinis žmogus ar politikas daž
nai net nežino, kuo tikėti.

Buvęs V. Vokietijos mokslų tyrimų 
draugijos pirmininkas Laibnicas pareiškė 
nuomonę, kad mokslininkai turėtų siekti 
atgauti turėtą gerą vardą. Jis taip pat nu
rodė, kad ginčai apie branduolinės ener
gijos naudą ir jos pavojų dažniausiai yra 
emocinio, o ne dalykiško pobūdžio.

Kiti kalbėtojai Miuncheno pasitarime 
pabrėžė, kad tarp mokslininkų ir politikų 
turėtų būti užmegztas glaudesnis ben
dradarbiavimas.

jo, ką jis gali apčiuopti, kas jį domintų. 
Paminėsiu porą pavyzdžių iš savo išgyve
nimų.

Kažkas minėjo, kad žydai, tie vargšai, 
labai nuskriausti Sovietų Sąjungoje. Aš 
pasakiau, kad ne tik ta tauta skriaudžia
ma — kitos tautos ir kitos religijos taip 
pat skriaudžiamos. Paklausiau, ar jis no
rėtų gyventi ten, kur už vaikų mokymą 
katekizmo gresia žmogui areštas. Kitas 
klausė, ar tikrai Rusijoje reikia laukti to
kiose ilgose eilėse, norint apsipirkti, kaip 
buvo rodoma filme „Moscow on the Hud
son“. Paaiškinau, ką pati mačiau, kai ten 
buvau, kokie reikalai su kyšiais ir pažin
timis.

Kad lietuvių kalbos neužmirščiau, pra
dėjau skaityti daugiau lietuviškų knygų. 
Sužinojau, kad viena miesto biblioteka 
giriasi turinti knygų svetimomis kalbomis. 
Paprašiau lietuviškų. Ir nustebau — man 
atgabeno visas dešimt, kurias turėjo! Tu
rėjau progą trupučiuką supažindinti bi
bliotekininkę su lietuvių kalbos istorija. 
Kitame mieste bibliotekoje paėmiau rašy
tojo Budrio mokslinės fantazijos knygą. 
Bibliotekininkė sakė, kad tokio vardo ne
girdėjusi. Ir vėl proga!

Turiu porą lietuvių dailininkų paveiks
lų. Pas mane atvykusieji juos žiūrinėja. 
Vėl galiu paaiškinti ir pasigirti. Mano len
tynose nemažai lietuviškų ar lietuviško
mis temomis knygų. Jei svečias ar vieš
nia domisi, galiu, pavyzdžiui, parodyti 
Algimanto Kezio „Lithuania — Through 
the Wall“.

Kitame mieste dirbau tokioje vietoje, 
kur viena moteris buvo ištekėjusi už lie
tuvio. Ji norėjo jam padaryti staigmeną 
— paruošti jo mėgstamą kugelį ir kitų 
lietuviškų valgių. Parūpinau jai informa
cijos, kaip gauti lietuviškų valgių receptų 
anglų kalba.

Tad ir baigsiu savo žvilgsnį į pliusus ir 
minusus būti lietuvaite „svetur“ (truputį 
kitokia žodžio prasme). Ne visuomet leng
va gyventi toliau. Pastebiu, kad, grįžusi 
pas savuosius, labiau įvertinu tai, ką mes 
turime. Man nėra progos nusibosti per
tekliumi, bet nėra nė kada verkti, kad 
mes vieni kitiems trukdome ar kad pa
mažu menkėjame skaičiumi ir užmojais.

Vienas lietuvis dainininkas savo plokš
telėje mini, kad „visur gerai, bet Lietu
voje geriausia!“ Jeigu mes negalime būti 
Lietuvoje, tai, svetur būdami, turime iš
naudoti tas progas, kurios pasitaiko — pa
versti minusus pliusais, kad tų minusų 
kuo mažiausiai liktų. Tereikia trupučio 
kūrybingumo, fantazijos sumanumo ir 
naujų idėjų!

Audra Kubiliūtė 
(Laiškai Lietuviams)

Tiek Rytų, tiek Vakarų Vokietijoje pla
čiai atžymėta rugpjūčio 17 d. Prūsijos ka
raliaus Friedricho II-ojo 200 metų mirties 
sukaktis. Istorija jam davė Friedricho 
Didžiojo vardą. Jis visą savo gyvenimą 
(1712-1786) buvo prancūzų kultūros įta
koje. Per buvusį hugenotą Duhan de Jan- 
dun karalaitis susipažįsta su prancūzų li
teratūra. Visas busimojo karaliaus išsi
lavinimas buvo labai prancūziškas. Jam 
buvo uždrausta pramokti antikinių kal
bų, skaitydavo ir kalbėdavo daugiausia 
prancūziškai. Pats karalius prisipažinda
vo, kad jis vokiškai kalba negeriau kaip 
jo vežikas. Būdamas 18 metų, jis bando 
pabėgti į užsienį, bet pasienyje suima
mas. Iš pradžių įkalinamas, o po to jo 
tėvas Friedrichas Wilhelmas I-asis pa
skiria jį valdininku Kuestrine. Jaunasis 
princas paveldi iš tėvo 1740 m. valstybę, 
kuri turėjo 119000 kv. km plotą su 2,25 
milijonais gyventojų. Savo valstybės teri
toriją karalius gerokai padidino per ka
rus dėl Silezijos, kurie tęsėsi apie 7 me
tus (1757-1763). Friedrichas Didysis buvo 
laikomas karalium-kareiviu, kuris savo 
kareivius asmeniškai vesdavo į mūšį ir 
dalijosi su jais visais sunkumais, susiju
siais su karu. Karalius buvo strategijos 
meistras, o taip pat taktikas mūšio metu. 
Didieji politiniai laimėjimai istorijoje 
dažnai pasiekiami, kai viename asmeny
je kartu veikia politinis ir karinis geni
jus. Aleksandras Didysis, Hanibalas, Ce
zaris, vokiečių kaizeriai viduramžiuose, 
Kromvelis ii' Napoleonas buvo tokie. Frie
dricho Didžiojo įpėdinis Friedrichas Wil
helmas II paveldėjo karalystę, kuri turėjo 
195000 kv. km plotą su 5,5 milijonais gy
ventojų. Prancūzija, Anglija, Rusija ir 
Austrija pradėjo respektuoti Prūsiją. Na
poleonas Bonapartas 1806 m., po Jenos 
mūšio įžengęs į Berlyną, pasakė, kad jis 
čia nebūtų, jeigu dar būtų gyvas Frie
drichas Didysis.

Vidaus politikos atžvilgiu Prūsija Frie
dricho Didžiojo laikais jau buvo toli pa
žengusi. žmogaus teisės Prūsijoj buvo 
labiau išsivysčiusios negu kitose šalyse. Ne 
tik Prūsijos armija, bet ir Prūsijos valdi
ninkai tarnavo pavyzdžiu kitose Vokieti
jos valstybėse, šalyje vyravo religijos to
lerancija. Teigiama, kad Prancūzijoje 
1789 m. tikriausiai nebūtų įvykusi revo
liucija, jeigu tenai būtų vyravę Prūsijos 
įstatymai. Friedricho viešpatavimo metu, 
1763 m. įvestas visuotinis pradinis moks
las. Taip pat buvo pravesta taip vadina
moji vidinė kolonizacija, t.y. rytinių pro
vincijų apgyvendinimas, pelkių nusausi
nimas, o taip pat kanalų ir laivų staty
ba. Jo laikais Prūsijoje buvo apgyvendin
ta apie 300.000 ateivių, kurie buvo kilę iš 
Pietų Vokietijos. Vienas iš didžiausių pa
siekimų visai Europai buvo karaliaus įve
dimas bulvių kaip vieno iš pagrindinių 
maisto produktų.

Teigiama, kad be Friedricho Didž. su
kurtos galingos Prūsijos valstybės, Bis
markas 1871 m. niekada nebūtų galėjęs 
įkurti Vokietijos Reicho.

Friedrichas turėjo visokeriopų gabumų. 
Jis pasižymėjo kaip karvedys, muzikas, 
rašytojas ir architektūros meno puoselė
tojas. Savo karaliavimo metu jis labai iš
garsėjo Sanssouci ir Charllotenburg rū
mų pastatymu Potsdame ir Berlyne. Ka
ralius vesdavo korespondencijas su žy
miausiais to laiko žmonėmis. Volteras 
apie 3 metus gyveno Potsdame ir bičiulia
vosi su Friedrichu.

Vokietijai, pralaimėjus Antrąjį pasau
linį karą, sąjungininkų kontrolės tarnyba 
1947 m. vasario 15 d. oficialiai paskelbė,

SPORTINIS GYVENIMAS
Esu minėjęs, kad už kyšių ėmimą iš 

Gruzijos Dinamo futbolo komandos bu
vo diskvalifikuoti trys Vilniaus Žalgirio 
futbolininkai. Vilniškis „Sportas“ pranešė 
tik patį faktą — diskvalifikaciją, tačiau 
nenurodė už ką vilniečiai buvo diskvali
fikuoti. Tai teko sužinoti tik iš privačių 
šaltinių.

Vilniaus Žalgiris aiškiai pajuto neteki
mą trijų futbolininkų, ypač gero gynėjo 
Kasperavičiaus, kuris praėjusiais metais 
buvo kviečiamas į SS-gos olimpinę rink
tinę. Tiesa, vilniečiai laimėjo prieš Char
kovo Metalistą 1:0, bet tuoj pat prarado 
du taškus prieš Leningrado Zenitą. Ra
šant šias eilutes, vilniečiai buvo surinkę 
20 taškų ir tik trim tšk. atitolę nuo pa
vojingos zonos. Likus dar 12-kai rungty
nių, vilniečiai turi laimėti bent 6-8 taš
kus, kad būtų saugioje vietoje.

Lietuvos futbolo pirmenybėse į pirmą 
vietą iškopė Kauno Banga prieš Klaipė
dos Granitą ir Vilniaus SRT. Paskutines 
vietas, t.y. 14 ir 15-tą, užima Šiaulių Tau
ras ir Plungės Kooperatininkas, štai ke
lios įdomesnės pirmenybių pasekmės: Gra
nitas — Utenos Utenis 3:1, Granitas — 

kad Prūsija nuo senų laikų buvo milita- 
rizmo ir reakcijos nešėja visoje Vakarų 
Europoje. Baigiantis karui, Friedricho 
sarkofagas buvo iš Potsdamo garnizono 
bažnyčios išvežtas į Vakarus ir pirmiau
sia patalpintas Marburge, o 1952 m. per
keltas į Pietų Vokietiją, kur jis dabar yra 
Hohencolerių pilyje, netoli Hechingeno. 
Šios pilies koplyčioje š.m. rugpjūčio 17 
d. įvyko iškilmingas pobūvis, kuriame 
dalyvavo ir Vakari) Vokietijos respublikos 
prezidentas Richard von Weizsaecker. 
Jubiliejaus proga, tiek Berlyne, tiek Pots
dame, buvo surengtos parodos. jk

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD:

— 1867 m. sausio 15 Londone buvo 
ypač šalta diena: 40 žmonių paskendo, kai 
Regento parko ežere įlūžo ledas.

— Garsusis komikas Bob Hope, prieš 
tapdamas aktorium, buvo boksininkas.

— Manome, kad Niagaros kriokliai yra 
patys aukščiausi. Iš tikrųjų ne. Venesueloj 
The Angel kriokliai beveik dvidešimt kar
tų aukštesni.

— 1935 metais amerikietis negras 
Owens laike 45 minučių pastatė keturis 
pasaulio rekordus lengvojoj atletikoj.

— Apie du trečdaliai pasaulio gyvento
jų reguliariai neskaito laikraščių, nežiūri 
televizijos, neklauso radijo ir nesinaudoja 
telefonu.

— Australijoj yra beveik dešimt kartų 
daugiau avių negu žmonių.

— 1970 m. pasaulio futbolo čempionato 
metu, po karštų rungtynių tarp EI Salva
doro ir Hondūro komandų, buvo kilęs tarp
valstybinis trijų dienų karas.

— Leninas mirė 1924 m. sausio 21 d 
Paskutiniaisiais metais jis sirgo smegenų 
liga. Mirimo metu jo smegenys buvo tik 
ketvirtis normalaus dydžio. Gyvenimo pa
baigoje mėgo rinkti grybus.

— Musulmonas gali lengvai skirtis su 
viena iš savo žmonų. Jos akivaizdoje jis 
turi triskart pasakyti „Aš skyriuos“.

— Šv. Rašte niekur neminimos katės.
— Turtingesnieji eskimai naudoja šal

dytuvus, kad apsaugotų maistą nuo suša
limo.

PLAUČIAMS
Rapolas Putelė buvo viengungis, 

sąžiningas „Europos Lietuvio“ skaity
tojas ir rėmėjas.

Ir štai vieną dieną ateina jo laiškas 
redakcijai: „Mielieji, nesiųskite man 
laikraščio į namus. Neseniai vedžiau. 
Žmona anglė degina visus mano lietu
viškus laikraščius. Siųskite mano drau
go adresu. Jis man perduos. Pridedu 
dešimt svarų spaustuvės mašinoms“.

Neilgai ėjo laikraštis per draugo 
rankas. Redakcija gavo kitą laišką: 
„Siųskite vėl mano adresu. Sudeginau 
žmoną — praėjusią savaitę vargšelė 
pasimirė“.

• *

— Padavėjau, negaliu valgyti šitos 
sriubos!

— Labai atsiprašau, tuoj pašauksiu 
valgyklos vedėją.

Už minutės atsiranda vedėjas.
— Vedėjau, negaliu valgyti šitos 

sriubos!
— Labai atsiprašau, pone. Tuoj pa

šauksiu vyriausią virėją.
Greit prisistato baltakepuris.
— Virėjau, negaliu valgyti šitos 

sriubos, neturiu šaukšto!

Kybartų Sveikata 1:0, Kauno Banga — 
Ukmergės Vienybė 2:0.

Prancūzijos rankininkės tarptautinėje 
arenoje nevaidina didelio vaidmens. Tad 
ir visai teisingai jų treneris mūsų sostinė
je spaudos atstovams pareiškė, kad pran
cūzės į Lietuvą vyko pasimokyti. Drau
giškame susitikime jos pralaimėjo Vil
niaus Eglei 24:14, o su Kauno Žalgirio ats
tovėm sužaidė 18:18.

Kauno Žalgirio krepšininkai viešėjo 
Vakarų Vokietijoje. Pirmose rungtynėse 
jie nugalėjo Hageno komandą 101:83 
Dalyvaudami tame mieste surengtose žai
dynėse, lietuviai laimėjo prieš Turkijos 
meisterį 113:103 ir olandus 119:99. Iš kito 
pogrupio į baigmę netikėtai pateko Ha- 
genas, įveikęs Briuselio Makabi koman
dą 76:72. Tačiau kauniečiai ir antrą kar
tą daug vargo neturėjo prieš vokiečius, 
nugalėdami juos 101-87. Po šių rungtynių 
Žalgiris išvyko Argentinon, kur vyks V. 
Johnsono taurės turnyras.

Europos taurės pirmas rungtynes kau
niečiai žais spalio mėn. 2 d. Bukarešte 
prieš Rumunijos meisterį.

K. Baronas
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

O.N.E. sukakties vakaras Nottinghame 
—spalio 11 d., Ukrainiečių salėje, Ben- 
tinck Rd. Pradžia 7 vai. vak.

Boltono lietuvių tradiciniai šokiai — 
spalio 18 d., 7.30 vai. vak., Ukrainiečių sa
lėje, 99 Castle St., Bolton.

Nottinghamo Moterų Draugijos Rudens 
balius — spalio 25 d., 6.30 v.v. Latvių 
Socialiniam Klube.

Lietuvių Kalbos Savaitgalis — spalio 
31 — lapkričio 2 d. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park.

Demonstracija Vienoje — lapkričio 4 d., 
S v. Stepono aikštėje.

VLIKo Seimas Londone — lapkričio 
7-9 d., Russell viešbutyje, Russell Sq., 
W.C.I. Visi kviečiami dalyvauti.

Vokietijos Lietuvių Kultūros Draugijos 
Savaitgalis — lapkričio 22-23 d. Kviečia
mi visi tautiečiai.

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

Pabaltlečlų Namai Prancūzijoje — 
Visi kviečiami atsilankyti. Informacijas 
telkia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94600 Champigny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Dr. Jonas Mockus paaukojo Tautos Fon
dui savo 32 L.N. B-vės akcijas.

Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje

SUGRjZO LYNES

Su šiuo „Europos Lietuvio“ numeriu 
siunčiame Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
biuletenį. Jis išspausdintas Nidos litogra
fijos skyriuje. Manome, kad patiks.

Nida

Nottinghamas
DBLS SKYRIAUS VALDYBA

Nottinghamo DBLS Skyriaus valdyba 
pasiskirstė pereigomis: K. Bivainis — 
pirmininkas, P. Anužis — vicepirm., J. 
Kičas — sekretorius, J. Sukaitis — kasi
ninkas, A. Važgauskas — reikalų vedėjas.

PIRMOJI SUKAKTIS
Spalio 11 d. Ukrainiečių klubo salėje, 

Bentinck Rd., atžymėti pirmuosius veiklos 
metus rengiamas vakaras. Bus pietūs, 
programą atliks ukrainiečių tautinė grupė.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 12.30 nak
ties.

Kaina 4.50 sv. Bilietus įsigyti iki spalio 
4 dienos pas P. Anužį arba J. Kičą.

Vakaro reikalais kreiptis Tel. 872251.
Skyriaus valdyba

RUDENS BALIUS
Nottinghamo Moterų Draugija spalio 

25 d., 6.30 v.v., Latvių Socialiniam Klube, 
1A Standhill Rd., Carlton Hill, rengia 

Rudens balių.
Bus šilti ir šalti užkandžiai. Įėjimas 3 

sv. asmeniui.
Kviečiame visus iš arti ir toli dalyvau

ti. Prašau užsirašyti iki spalio 18 d. 
Tel. 505686.

Moterų valdyba

Coventry
RUDENS ŠOKIAI

DBLS Coventrio Skyrius rugsėjo 27 d. 
Lenkų Karių Klubo Salėje, Whitefriars 
St., rengia Rudens šokius. Pradžia 7 vai. 
Salė atidarama 6 vai. Trumpa pramoginė 
programa, šokiams gros žinoma kapela. 
Kas pageidaus, galės gauti šiltų užkan
džių.

Prašome aplinkinių kolonijų lietuvius 
kuo gausiau dalyvauti. Laukiame.

DBLS Coventrio Skyrius

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.

RUGSĖJO VAJUS 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI

Pirmąją savaitę iš viso gauta £485.

II-JI SAVAITĖ

P. Miliauskas — 100 sv.
K. Jankus — 100 sv.
J. Varaškevičius — 100 sv.
N. Butkus — 30 sv.
J. Jakimavičius — 20 sv.
M. Bajorinas — 10 sv.
P. Jazukevičius — 10 sv.
H. Gasperas — 10 sv.
A. Kutka — 10 sv.
J. Orentas — 10 sv.
J. Masiulis — 10 sv.
K. Vilkonis — 10 sv.
A. Mažeika — 10 sv.
A. Lipner —• 5 sv.
K. Kačiusis — 5 sv.
P. Pakinkis — 5 sv.
A. Paulauskas — 5 sv.
R. Grinevičius — 2 sv.

Nuoširdžiai dėkojame.

P.S. Kas dar ne(sitikinęs šio vajaus 
svarbumu, perskaitykite šiame „E.L.“ nu
meryje išspausdintą straipsnį apie pradė
tus vykdyti statybos darbus Vasario 16 
Gimnazijoj.

Londonas
MIRĖ J. JANUŠEVICIUS

Rugsėjo 13 d. Londone staiga mirė Jo
nas Januševičius. Jis buvo kilęs iš Papi
lės, gimęs prieš 79 m.

Laidotuvės iš Lietuvių bažnyčios penk
tadienį, rugsėjo 26 d., po pamaldų 11 vai.

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyks Lietuvių Namuose 
rugsėjo 28 d., sekmadienį, 2 v.p.p.

Visus Centrinio Skyriaus narius, gyve
nančius Londone ar netoli, prašome atsi
lankyti.

C. Skyriaus valdyba

NELĖS PALT1N1ENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nelės 

Paltinienės įdainuotų dainų kasetėse. 
Užsakymą siųskite Lietuvių Namų ad
resu Londone: 2 Ladbroke Gardens, 
London. Wil 2PT. Vienos kasetės 
kaina 6 sv.

PAMALDOS
Manchestcryje — rugsėjo 28 d., 12.30 v.
Nottinghame — rugsėjo 28 d., 11.15

vai., Židinyje.
Nottinghame — spalio 5 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

ROŽINIS
Rožinis — spalio 4 d., 4.30 v.p.p., prie 

švc. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama iš miesto centro autobusais 513 
ar 514. Važiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės už Viktorą Petkų. Ištremtas 
ir kovojantis už žmogaus teisių laisvę.

N. Narbutienė

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO 
PIRMOJI APYSKAITA

(1986.1.1 — 1986.VII.31)
Iš Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos 

Centro Valdybos (Kan.) ir P.G. gauta 
3.100 dol., P. Pagojaus — 3000 dol., O. 
Žadvydo — 1.900, B. Barsteikienės — 
1.547, E. Jankutei atminti (laidotuvių 
proga) — 1.256, J. Normanto — 1.200 
(Aus.), 1.000 — A. Bortkevičienės, E. Jo
nušienės ir V. Pėteraičio. Kiti atsiuntė 
mažesnes sumas. Iš viso 25.385 US dol., 
9.552 Can. dol.

Visiems prisidėjusiems prie Fondo au
gimo esame labai dėkingi.

Mažosios Lietuvos Fondas

VASARIO 16 GIMNAZIJA
IŠKELTI VAINIKAI ANT PILIES IR BENDRABUČIO

Kaip Lietuvoje, taip ir Vokietijoje, kai 
pastatomos namo sienos, uždedamos ir 
sugrebėstuojamos stogo gegnės, statybi
ninkai iškelia vainiką, o statytojai turi 
juos pavaišinti. Tokios iškilmės vyko Ro
muvoje š.m. balandžio 18, paruošus at
statomos po gaisro pilies ir naujo berniu
kų bendrabučio stogus uždengimui.

Popiet prisirinko pilnas kiemas šventiš
kai apsirengusių statybininkų, gimnazijos 
mokinių bei mokytojų, Huettenfeldo lie
tuvių. Atvyko ir Sueddeutsche Rundfunk 
automobilis su visa aparatūra bei kelių 
vokiečių dienraščių korespondentai. Įreng
ti mikrofonai kieme ir ant stogo.

Prie pilies iškilmę pradėjo Vasario 16 
gimnazijos direktorius Andrius Šmitas. 
Jis pasveikino Bergstrasse's apskrities vir
šininką dr. Kassmann, Lampertheimo 
burmistrą Dieter, architektą prof. Ulrich 
Beck, statybos firmų vedėjus ir jų darbi
ninkus, mokytojus, mokinius ir kt. Direk
torius prisiminė, kai prieš 6 metus sėdė
jo su architektu Ulrich Beck ir skaičiavo 
kiek kainuotų pilies remontas. Prof. Beck 
jau tuomet buvo ir planą su sąmata pa
ruošęs. Bet prieš dvejus metus kilęs gais
ras visus skaičiavimus apvertė kojomis 
aukštyn. Ugnis ir gaisrininkų vanduo pa
darė didelius nuostolius. Reikėjo viską iš 
naujo skaičiuoti, šio darbo ėmėsi jau 
anksčiau su pilimi gerai susipažinęs tas 
pats prof. Beck.

Gaisras atnešė sunkių problemų 
gimnazijai. Berniukus teko apgyvendinti 
patalpose, kur anksčiau vyko pamokos, o 
klasėms pastatyti barakus. Su draugiška 
vokiečių įstaigų pagalba visus sunkumus 
pavyko nugalėti.

Berniukų bendrabutį jau anksčiau buvo 
ruošiamasi statyti. Gaisras privertė pa
ruoštus planus nedelsiant vykdyti. Su pi
lies atstatymu pradėtas statyti ir berniukų 
bendrabutis. Jis kainuos 3,5 milijonų 
DM. Jo statybos darbų ir įrengimo finan
savimas užtikrintas. Lietuviams tenka su
dėti tik pusę milijono DM. Daugiau kaip 
pusė tos sumos jau surinkta.

Prasčiau su pilies atnaujinimo darbų 
finansavimu. Skaičiuojama, kad jie pa
reikalaus apie 5-6 milijonus DM. Draudi

SVEIKINAM

Skautiškos idėjos rėmėjas ir buvęs lais
vosios Lietuvos kariuomenės viršila, leis
damas vienišas dienas toli nuo brangios 
Lietuvos, gyvenantis Ketteringe, rugsėjo 
22 atšventė 90 metų garbingą sukaktį.

Sveikinam ir linkime ir prašome Aukš
čiausio teikti sveikatos, stiprybės ir jėgų 
dar daug gimtadienių sulaukti, ilgus 
metus nesiskirti iš lietuviško ir skautiško 
ratelio. Dieve padėk!

Skautų vadija, sesės ir broliai

PADĖKA

Skautų vadija išreiškia nuoširdžią ir 
skautišką viešą padėką DBLS-gos Centro 
Valdybos pirmininkui v.s. Jarui Alkiui ir 
Valdybai už paskyrimą 500 svarų paramą 
LSS Europos rajono „Budėkime“ leidinė
lio leidimui. Nidos spaustuvė atliko spaus
dinimą 98, 99 ir jubiliejinio 100 numerių.

Skautiška padėka priklauso Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pirmijai, Lie
tuviškosios Skautybės Fondui už kasmeti
nę lėšų paramą, rėmėjams, kurie vieni 
paremia daugiau, kiti mažiau.

„Budėkime“ išleidimas vienas egzem
pliorius leidėjams kainuoja 1.50 sv. Kvie
čiame visus skautų-čių vadovus-ės, skau
tus, tėvelius ir rėmėjus „Budėkime" lei
dimą remti, kad su „Budėkime", ėjusiu 
daugiau kaip 30 metų, netektų atsiskirti.

Skautišką padėką tariame VI. Daigui, 
Nidos klubo vedėjui, talkininkams St. Bo- 
sikiui ir rašytojui „Budėkime" redak
toriui Kazimierui Barėnui.

Ačiū platintojams. Sekantis „Budėkime“ 
išeis prieš Kalėdas.

Prancūzija — p. E. Schidt-Dragūnaitė 
prisiuntė skautų veiklai 6 svarus. Ačiū!

LSS Europos Rajono Vadija ir 
Administracija 

mas moka tik gaisro padarytus nuostolius, 
t.y. apie pusę reikiamos sumos. Direkto
rius išreiškė viltį, kad ir čia vokiečių 
įstaigos — federalinės, kraštų bei komu
nalinės — ateis į pagalbą sukurti vertin
gą ne tik Vokietijos, bet ir visų Europos 
lietuvių kultūros centrą.

Lampertheimo miesto burmistras Gies- 
bert Dieter džiaugėsi, jog per palyginti 
trumpą laiką tiek daug padaryta ir šian
dien jau galime švęsti vainikų iškėlimą. 
Prieš trejetą metų įvykęs Romuvos per
kėlimas iš Baden-Wuerttembergo krašto į 
Hesseno kraštą lietuviams buvo naudin
gas, nes po pilies gaisro susilaukė iš abie
jų kraštų pagalbos. Išreiškė viltį, jog ir 
pilies atstatymo darbų finansavimo klau
simą pasieks teigiamai išspręsti. Linkėjo 
remonto ir statybos darbus tęsti ir baig
ti be nelaimingų atsitikimų.

Pilies atstatymo ir berniukų bendra
bučio statybos architektas dipl. inž. prof. 
Ulrich Beck pastebėjo, kad šiandien yra 
statybos darbininkų šventė. Internato 
statyba vyksta labai sparčiai — net šaltos 
žiemos dienos jos nesutrukdė. Kai reikė
jo dėti pamatus, pasirodė, kad viršutinis 
žemės sluoksnis per minkštas. Teko gręž
ti žemę iki kieto sluoksnio, ant jo įtaisyti 
cementinius apskritimus ir tik ant jų dėti 
pamatus. Vėliau bendrabučio statyba vy
ko sparčiai.

Keblumų atsiranda, statant daugiau 
kaip pusantro šimto metų senumo pilį. 
Reikia jos patalpas pritaikinti šių dienų 
reikalavimams. Statybos priežiūros įstai
gos reikalauja, kad ir statybos medžiagos, 
ir elektros laidai, ir šildymo katilai bei 
vamzdžiai ir visa kita atitiktų gaisro ap
saugos, šilumos taupymo bei kitokius rei
kalavimus. Paminklų apsaugos įstaiga ne
leidžia nieko keisti iš lauko pusės. Tenka 
taipgi žiūrėti, kad pilyje žadamas įkurti 
lietuvių kultūros centras ir kitos institu
cijos turėtų vertingas patalpas. Tų reika
lavimų išpildymas brangiai kainuoja. Dėl 
to ir atsirado 3 milijonų DM finansavi
mo skylė.

Prie pilies sueina visi Huettenfeldo ke
liai. Atnaujinus pilį, pagražės Huettenfel
do veidas. Todėl vietos įstaigos turėtų sti
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Škotija
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Škotijos DBLS skyrius Tautos šventę mi
nėjo rugsėjo 14-tą. Antrą valandą buvo 
šv. Mišios Holy Family bažnyčioje Moss- 
ende. Mišias atlaikė ir pamokslą pasakė 
kun. Andriušius. Bažnyčia buvo beveik 
pilna lietuvių, taip pat dalyvavo vietiniai 
katalikų kunigai.

Po pamaldų visi susirinko į klubo salę, 
kur jų jau laukė lietuviškų šeimininkių 
pagaminti pietūs. Po pietų Pranas Dzi- 
dolikas pasakė kalbą. Jo kalba buvo pri
taikyta labiau kviestiems svečiams, iš
aiškinant šios šventės reikšmę, Lietuvos 
istoriją ir dabartinę padėtį Lietuvoje.

Mrs. Broun kalbėjo apie tikėjimo per
sekiojimą Lietuvoje, apie kunigų semi
nariją ir bendrai apie draudimą mokyti 
vaikus tikybos, išvardijo nužudytus ir įka
lintus lietuvius kunigus. Ragino skaityti 
Lietuvos K. Bažnyčios Kroniką ir davė 
adresus, kur ją galima užsisakyti! Įdomu, 
kad Mrs. J. Broun, būdama nei lietuvė, 
nei katalikė, taip labai rūpinasi apie ti
kėjimo persekiojimą Lietuvoje. Sekmadie
niais grįžus iš bažnyčios, skaitant „Scot
tish Catholic Observer“ dažnai tenka ras
ti jos parašytą straipsnį apie Lietuvą. 
Pranas Dzidolikas įteikė jai meniškai iš
rašytą adresą, dėkojant už jos rūpestį 
Lietuva.

Po to sekė antroji programos dalis — 
choras ir tautinių šokių grupė. Jauniausis 
Matas Pautienius pagrojo akordeonu ir 
elektriniais vargonais lietuviškų melodi
jų, o po to rinkinį škotiškų melodijų. 
Choras, diriguojamos Prano Dzidoliko, 
labai darniai padainavo keletą lietuviškų 
dainų. Candy šeimos dūdoriai sugrojo 
keletą melodijų, daugiausia negirdėtų nuo 
kariuomenės laikų, kaip, pavyzdžiui, 
„Gaudžia trimitai, žiba kardai“. Jų besi
klausant žmogus atjaunėji, rodos, numeti 
metų naštą ir galėtum, kardą paėmęs, vėl 
žygiuoti, kur tave trimitai šaukia. Jauni
mas sušoko keletą tautinių šokių. Salė 
prisipildė jaunatviška energija, poros su
kosi įmantriais sukiniais, spalvoti šokėjų 
rūbai ir kaspinai vaivorykštėmis švytravo 
ore.

Provost McGhee padėkojo už pakvieti
mą, sakė, kad jam labai patikę viskas 
programoje, ragino čia gimusius lietu
vius neužmiršti tėvų kalbą ir papročius. 
„Šiandien nuo antros valandos aš esu Lie
tuvoje“, sakė jis.

Pirmininkas J. Bliūdžius 'įteikė jam 

priai paremti pilies atstatymo darbus. 
Dėkojo visiems rangovams ir jų darbi
ninkams už gerą darbą ir bendradarbiavi
mą. Pranešė, kad medžio darbus pilyje at
liko huettenfeldiškė Helmut Schmitt fir
ma.

Tuo tarpu nuo pilies stogo pasigirdo 
jauno tos firmos savininko balsas. Apsi
vilkęs šventišku juodu senovišku dailidės 
drabužiu, laikydamas rankoje šampano 
taurę, Helmut Schmitt per mikrofoną 
skaitė baladę, aptariančią dailidės amato 
naudą ir garbę. Tai esanti seniausia pro
fesija, žinoma nuo pasaulio pradžios. Ir 
Kristaus globėjas šv. Juozapas buvo dai
lidė. Baigdamas oraciją, išliejo šampaną 
ir sudaužė stiklą ant pilies stogo, linkėda
mas, kad to pastato gyventojai ir darbuo
tojai būtų apsaugoti nuo nelaimių: žaibo, 
audros, gaisro, tarpusavio ginčų ir kitokių 
negandų. Pavardėmis suminėjo savo fir
mos darbininkus, dirbusius prie paruo
šimo pilies ir bendrabučio stogų dengimo.

Kiemas bematant ištuštėjo. Mokiniai 
nuėjo vakarieniauti, o svečiai apžiūrinėjo 
pilį ir berniukų bendrabutį. Mokinius pa
sekė ir statybininkai — jiems nereikėjo 
apžiūrinėti labai gerai pažįstamų pastatų.

Po vakarienės mokiniai išsiskirstė, bet 
statybininkai paliko. Prie jų prisidėjo, 
po statybų apžiūrėjimo atėję, statybos 
firmų savininkai, inžinieriai ir namų sa
vininkai — Vokietijos LB ir Vasario 16 
gimnazijos kuratorijos valdybų nariai su 
svečiais.

Tradicinis vainikų pakėlimo vaišių pa
tiekalas — rūkyta šoninė (Kassler Ripp- 
chen) su raugintais kopūstais ir alumi. 
Šįvakar niekas nesiskubino namo. Be
šnekučiuojant teko patirti, kiek daug tau
tybių darbininkų stato pilį ir bendrabutį. 
Sunku pasakyti kurių daugiau — vokie
čių ar italų. Netrūko ir turkų bei lenkų, 
o gal dar ir kitų tautybių.

Septintai dėžei alaus ištuštėjus, pasi
girdo vokiečių bei lietuvių dainos ir sąmo
jai. Įsimaišęs į dainininkų būrį, garsiai 
traukė ir juokavo visados judrus bei links
mas prof. Beck, ta proga pagilindamas sa
vo lietuvių kalbos žodyną naujais žodžiais. 
Jis mėgsta lietuvius nustebinti lietuvišku 
pasisveikinimu ir keletu išmoktų sakinių.

Ta proga piliai atstatyti Antanas šiugž- 
dinis, senj., paaukojo 100, DM, o Bernar
das Budreika — 200, DM.

(VLBVI)

PAŠA UL YJE
— Neginkluota rusų tarpkontinentinė 

raketa, bandymams paleista iš povandeni
nio laivo Barento jūroje, turėjo pasiekti 
taikinį Sibiro Kamčatkoje, bet amerikie
čių žiniomis ji nukrito Kinijoj — 1.500 
mylių nuo numatyto taikinio.

— Irano žinių agentūra pranešė, kad 
Afganistano Herato provincijoj rusų ir 
afganų kareiviai viename kaime nužudė 
42 žmones, jų tarpe moteris ir vaikus, nu- 
kirsdami jiems galvas. Taip pat praneša
ma apie sunkias kovas Herato mieste, ku
ris savo didumu yra trečias krašte.

— Sovietų pogrindis pranešė, kad Čis- 
topolio koncentracijos lagery mirė disi
dentas inžinierius Markas Morozovas, 55 
m. Jis buvo suimtas 1979 m.

— Sovietų misiją Jungtinėse Tautose 
sudaro 275 tarnautojai. Dauguma jų yra 
KGB-istai. JAV valdžia nori, kad sovie
tai iki 1988 metų savo misiją sumažintų 
iki 170. Praėjusią savaitę 25 tarnautojai, 
įtariami šnipinėjimu, gavo įsakymą iki 
mėnesio pabaigos palikti JAV-jas.

Ši amerikiečių valdžios akcija neturi 
nieko bendra su žurnalisto N. Daniloff 
afera.

— Arabų teroristai siaučia Paryžiuje. 
Nuo bombų žuvo daug žmonių. Dabar 
prancūzai paskyrė 900 tūkstančių frankų 
premiją tiems asmenims, kurie suteiks ži
nių sugauti teroristų lyderius.

— Sov. Sąjunga atmetė JAV kaltinimus 
dėl 1972 metų biologinių ginklų sutarties 
nesilaikymo. Biologiniai ginklai buvo pa
naudoti Afganistane, Laose ir Kampuči- 
joj.

- Britų paštas skelbė, kad nuo rugsėjo 
1 d. bus pakeltas 1 penu laiškų siuntimas. 
Paskui pakeitė nuo spalio 1 d. Dabar vėl 
pakeista — nuo spalio 20 d.

MIRĖ A. PAULAUSKAS
Antanas Paulauskas, sulaukęs 75 metų, 

po ilgesnės ligos mirė rugsėjo 2 d. Palai
dotas lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse. 
Liūdesy liko žmona Ieva, dukra Birutė, 
sūnus Antanas su šeimomis.

Velionis 1948-59 m. gyveno Anglijoj — 
Corby. 1959 m. persikėlė į Chicagą. Čia 
įsijungė į lietuviškų organizacijų veiklą ir 
buvo aktyvus jų narys.

dovaną — lietuviškais raštais išaustą 
rankšluostį.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
P.M.
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