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LAPKRIČIO 7-9 D.
PROGRAMA

Penktadienį,
lapkričio 7 d., 19 vai. — Susipažini

mo vakaras, vakarienė ir pradiniai 
pasikalbėjimai — Lietuvių Namuose, 
2, Ladbroke Gardens, Wil 2PT.
Šeštadienį,

lapkričio 8 d., 9-13 vai. Seimo posė
dis Russell hotel, Russell Sq., WC1.
13- 14 vai. pietų pertrauka.
14- 18 vai. — posėdžio tąsa ir semina
ras.
Sekmadienį,

lapkričio 9 d., 11 vai. — Iškilmin
gos pamaldos Lietuvių bažnyčioje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London, E2.
15 vai. — pietūs Lietuvių Sodyboje.
16 vai. — koncertas ten pat, Headley 
Park, Picketts Hill, Nr. Bordon, 
Hampshire.

VISI KVIEČIAMI 
DALYVAUTI

Seimo posėdyje ir kituose parengi
muose dalyvaus grupė Amerikos lietu
vių, atvyksianti per Vokietiją ir Aus
triją. Londone ir išvykoje į Sodybą 
jie naudosis savo užsakytu transportu. 
D. Britanijos ir kitų Europos kraštų 
lietuviai taip pat kviečiami dalyvauti 
Seimo posėdžiuose (svečių teisėmis). 
Pareiškus norą dalyvauti, jiems bus 
išduoti pakvietimai įėjimui į viešbutį, 
kur vyks Seimo posėdžiai. Svečiams 
taip pat bus užsakytas autobusas nu
važiuoti į Lietuvių Sodybą, 
jeigu užsirašys reikiamas skai
čius pageidaujančių. Todėl visi suin
teresuoti prašomi iki spalio 20 dienos 
pranešti raštu į Lietuvių Namus (laiš
kus pažymint „Seimo reikalu“, Lithu
anian House, 2 Ladbroke Gardens, 
London, Wil 2PT).

Norintieji dalyvauti Seimo posė
džiuose ir kituose parengimuose pra
šomi laiškuose pažymėti: ar norės da
lyvauti penktadienio parengime (kai
na 5 sv.), Seimo posėdyje (įėjimas ne
mokamas, bet su pakvietimais), ir iš
vykoje į Sodybą (autobusas — 5 sv., 
pietūs — 10 sv.). Taip pat prašomi 
pažymėti, ar reikalingas viešbutis nak
vynei. Pageidaujantiems bus duoti pi
gesnių viešbučių adresai. Rašykite iki 
spalio 20 dienos!

* *
Kas dalyvaus Seimo posėdžiuose Rus

sell Hotel, Russell sq., London, WC1., lap
kričio 8-tą, ir norės pasilikti pietums kar
tu su visais posėdžių dalyviais, pakviesta 
keletas garbingų svečių, pietūs, priešpie
čių kava ir popiečio arbata kainuos 20 sv.

Jei kas norės apsistoti Russell viešbu
tyje, kuriame bus svečiai iš JAV ir Ka
nados, ir kuriame vyks Seimo posėdžiai, 
kambarys dviem parai kainuoja 59 sva
rai.

Rašykite iki spalio 20 dienos.

SAULIUS KUNDROTAS VAKARUOSE

Amerikiečių ambasada Bonnoje pra
nešė, kad rugsėjo 8 dieną Vak. Vokietijos 
sostinėje politinio prieglobsčio pasiprašė 
iš Lietuvos atvykęs jaunas rašytojas Sau
lius Kondrotas.

Saulius Kondrotas į Vakarų Vokietiją 
buvo atvykęs drauge su žmona aplankyti 
čia gyvenančius jos gimines, žmona su
grįžo atgal į Lietuvą. Saulius Kondrotas 
yra gimęs Kaune 1953 metais. 1976 me
tais Vilniaus universitete baigė psicholo
gijos ir filosofijos studijas. Dirbo Enciklo
pedijų redakcijoje kaip vyresnysis redak
torius. Periodinėje spaudoje skelbė apsa
kymus. Yra išleidęs šias knygas: Pasaulis 
be ribų (apsakymai), Žalčio žvilgsnis 
(romanas), Įvairių laikų istorijos (apsa
kymai).

(V.R.)

Mielus P. ir M. Varkalus, 
tėveliui ir uošviui 
J. SAUGAI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame.
J. ir O. Bendoriai

REIKJAVIKO KONFERENCIJA
Reagano-Gorbačiovo konferencija, pa

skubomis sušaukta ir 'įvykusi spalio 11-12 
dienomis Islandijos sostinėje Reikjavike, 
turėjo atlikti paruošiamuosius darbus 
„viršūnių konferencijai“, kuri buvo nu
matyta šių metų pabaigoje Vašingtone. 
Sovietų lyderiui M. Gorbačiovui pasiūlius 
apsvarstyti branduolinio ginklavimosi 
klausimą ir prez. Reaganui pridėjus žmo
gaus teisių bei regionalinių konfliktų 
klausimą, susidarė įspūdis, kad Reikjavi
ke įvyks viršūnių konferencija, turėjusi 
įvykti Vašingtone. Todėl, šalia gausybės 
diplomatų, į šią tolimą salą sugūžėjo taip 
pat šimtai žurnalistų.

Dar derybų išvakarėse į Reikjaviką at
vykę Maskvos propagandistai surengė už
sienio žurnalistams kelias spaudos kon
ferencijas, kuriose aiškino sovietų taikos 
politiką ir demonstravo „naują Rusijos 
veidą". Vienoje tokių konferencijų rusai 
pasakojo, kiek yra pasikeitusi padėtis pa
staruoju metu jų šalyje.

Londono dienraščio „The Times“ kores
pondentas Michael Binyon buvo nustebin
tas tais pasakojimais daugiau, negu kiti. 
Prieš kurį laiką jam teko keturis metus 
gyventi ir dirbti Maskvoje. Tuo laiku bu
vo ten sakoma, jog Sov. Sąjunga yra de
mokratiškiausia valstybė pasaulyje ir pir
ma šalis suteikusi darbo žmonėms visas 
demokratines teises. Dabar jis girdi iš 
Maskvos propagandistų, jog Sov. Sąjun
goje tik „pažanga yra daroma demokrati
zacijos srityje“

Toliau kompartijos pareigūnas aiškino: 
„Jūs turbūt jau girdėjote paskutines nau

„PASTANGOS TAIKAI“...
Panašiai kaip savo laiku būdavo nacių 

Vokietijos vedamos klastingos propagan
dos už taiką uolių rėmėjų, taip dabar at
siranda ir Sovietų Sąjungos tariamų tai
kos užmojų uolių šalininkų, rašo italų 
dienraščiui „II Giomale d'Italia“ pasiųs
tame laiške Romos lietuvis dr. Juozas 
Gailius, reaguodamas į vieną laikraščio 
straipsnį, kuriame buvo teigiamai įverti
namos tariamos sovietinės valdžios pas
tangos taikai sustiprinti. Beje, pažymi 
laiško autorius, prisimenant praeities 
įvykius ir žvelgiant į dabartinius, išryš
kėja abiejų režimų labai panašūs bruo
žai ir užmojai, dėl kurių jiems nebuvo 
sunku susimokyti. Pakanka tik prisimin
ti, kad Maskva siekdama užvaldyti tris 
Pabaltijo kraštus — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, — nesusvyravo pasirašyti su na
cių Vokietija draugystės sutartį ir jai su
teikti stambią ekonominę paramą, kuri, 
be abejonės, padėjo Hitleriui pradėti An
trąjį pasaulinį karą. Bekalbant apie da
bartinius laikus, toliau rašo savo laiške 
Juozas Gailius, sovietinio vadinamo pa
cifizmo šlovintojams norėtųsi pastatyti 
keletą labai aktualių klausimų: ar Mask
vos „taikingais užmojais“ gali tikėti ir

Baltijos kelto atidarymas
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEI- 

TUNG (X.2) pranešė, kad Vokietijos De
mokratinės Respublikos susisiekimo mi
nistras Otto Arndt atidarė tarp Rytų Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos naują teisiogi- 
nį geležinkelio susisiekimą. Spalio 1 die
ną iš naujo Mukrano uosto, Ruegen salo
je, išplaukė į Klaipėdą pirmas laivas-kel- 
tas „Mukran". Iki 1990 metų bus pastaty
ti šeši keltai, panašūs į pirmąjį, geležinke
lio vagonams pervežti. Trys iš jų prik
lausys Sov. Sąjungai ir trys — Vokieti
jai. Jie nuplauks 506 km atstumą tarp 
tų uostų per 8 vai. Keltas galės tarnauti 
ne tik transportui tarp Rytų Vokietijos ir 
Sov. Sąjungos, bet ir kitų kraštų prekų 
tranzitui.

FAZ korespondentas Hans Herbert 
Goetz šia proga pastebėjo, jog Mukran- 
Klaipėda kelto reikalas iškilo po neramu-

Mielą dainavietę
Melitą Varkalienę, jos tėveliui 

JURGIUI SAUGAI 
Vokietijoje mirus, 

giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime. 

Dainavietės 

jienas — Sov. Sąjungoje yra išleistas ro
manas „Požar" (gaisras) apie Rasputiną, 
taip pat Achmatovos poezijos rinkinys. 
Visuomenei reikalaujant, vyriausybė nu
tarė sustabdyti Sibiro upių projektą". Ki
tas propagandistas kalba apie stalinizmą, 
Rasputiną, revoliuciją, inteligentijos per
sekiojimą, sovietų istorijos iškraipymą... 
apie dalykus, apie kuriuos anksčiau nie
kas viešai nekalbėdavo. Dabar jie kalba 
apie pasipriešinimą Gorbačiovo refor
moms, nes tas palietė kai kieno privilegi
jas. Sovietų televizija ir radijas net kriti
kuoja ministrų darbus. Partija stengiasi 
padidinti „atvirumą" visose srityse...

Tarptautinių ekonominių santykių sri
tyje taip pat esą pasikeitimų. „Ekonominė 
izoliacija Sov. Sąjungai buvo primesta 
(Stalino)" — sako sovietų pareigūnai Bal
tųjų Rūmų spaudos atstovams, kad šie pa
skleistų tas „naujienas“ Vašingtone. Koks 
geras biznis bus, jeigu Reaganas atsisa
kys savo „žvaigždžių karų“ projekto...

„The Times“ korespondentas sako: „Aiš
ku, tas viskas buvo užsieniui“. Atsiųs
tiems pareigūnams buvo duotos aiškios 
instrukcijos, kaip atsakinėti į klausimus. 
Užsienio žurnalistams sovietai suruošė 
cinką.

Reikjaviko konferencijos išvakarėse 
Sov. Sąjunga išleido iš Sibiro tremties 
Jurijų Orlovą, žmogaus teisių gynėją, bet 
tuoj pat ištrėmė jį su žmona į užsienį. 
Taip pat išleido iš Kijevo kalėjimo rusų 
poetę Iriną Ratušinskają, kuri 1982 me
tais buvo nuteista už „antisovietinę agi
taciją“ septyneriems metams darbo sto- 

jais džiaugtis lietuvės motinos, kurių sū
nūs yra negailestingai siunčiami skerdy
nėms ir mirčiai į Afganistaną? Ar „sovie
tiniu pacifizmu“ turi pagrindo džiaugtis 
tie nesuskaitomi pabaltiečiai, kurie buvo 
mobilizuoti priverčiamiesiem darbam į 
Černobylį branduolinės katastrofos pa
darinių likvidavimui, be elementariausių 
priemonių jų sveikatai nuo radiacijų ap
saugoti? O ką bekalbėti apie kitus nesu
skaitomus lietuvius, kurie yra kalinami 
priverčiamųjų darbų lageriuose ir psichia
trinėse ligonėse vien dėl to, kad išdrįso 
pareikalauti bent kiek religinės laisvės 
ir pagarbos žmogaus teisėm? Ar ir jie 
turi užgiedoti padėkos giesmę Picasso iš
garsintam taikos balandžiui? Galbūt so
vietų skelbiamais taikos šūkiais turi 
džiaugtis ir akademikas Sacharovas su 
žmona, kurie jau ilgus metus yra ištrem
ti ir izoliuoti nuo pasaulio vien dėl to, 
kad reikalavo žmogaus teisių apsaugoji
mo? Ar Berlyno mūro siena, pažymi baig
damas laišką italų dienraščiui Romos lie
tuvis Juozas Gailius, taip pat yra taikai 
sukurtas didysis himnas? Galbūt ir taip, 
baigia laiško autorius, tik, deja, tai him
nas už mirusiųjų amžinąją taiką. (K.L.) 

I mų Lenkijos Gdansko uoste 1980 m. vasa
rą, kada Lenkijos darbininkų streikas su
darė politiniai netikrą padėtį. Sov. Sąjun
ga negalėjo leisti, kad vieną dieną būtu 
nutrauktas susisiekimas su jos svarbiau
siu sąjungininku — Rytų Vokietija. To
dėl jau 1981 metais Sov. Sąjunga sutarė 
su Rytų Vokietija pastatyti transporto ke
lią, apeinanti Lenkijos teritoriją. 1982 m. 
tarp abiejų valstybių buvo sudaryta su
tartis jūros keltui pastatyti. Dabar pir
mas keltas jau pradėjo veikti, bet staty
bos darbų dar liko daugeliui metų.

Kelto-laivo „Mukran“ ilgis yra 190 m., 
plotis — 28 m., jis gali vežti krovinio 
11.700 tonų. Kelte gali tilpti 103 prekių 
vagonai, iš kurių 54 vagonai statomi ant 
denio. Transportui bus naudojami rusų 
pločio geležinkelio vagonai, t.y. 1520 mili
metrų tarp bėgių. Perkėlimas į V. Europos 
pločio kelią bus vykdomas Ruegen salo
je, kur statoma tam tikslui speciali pa
stogė.

Kodėl brangiai kainuojantis jūros kel
tas yra pastatytas, oficialiai daug neaiški
nama. Sakoma, kad transportas per Len
kiją turėjęs „tam tikrų sunkumų“. Da
bar džiaugiamasi, kad, įrengus tiesioginį 
susisiekimą, „Sov. Sąjunga priartėjo prie 
Vokietijos Demokratines Respublikos“.

LIETUVIS KORESPONDENTAS 
ČERNOBYLIO „PAVOJINGOJE 

TERITORIJOJE“

Praėjus porai mėnesių po Černobylio 
avarijos, „Literatūroje ir Mene“ birželio 
21 d. pasirodė pirmas lietuvio korespon
dento pranešimas iš nelaimės vietos — 
„Černobylis: lyg vienos rankos pirštai“ 
Pasak Juozo Malašausko, tai „klastingai 
pavojinga teritorija“, lyg jis stovėtų 
„ant pūlingos, bet nematomos žaizdos“. 
Viso to kaltininkas jam „žmogaus nesu- 
valdyta AE reaktoriaus energija“.

Malašauskas aprašo pirmuosius bandy
mus gesinti „liepsnų sūkurį", žuvusius 
ugniagesius, evakuaciją, iškelia „tarybinių 
žmonių didvyriškumą“. Černobylio spau
dos centre jam pranešė, kad avarinis reak
torius būsiąs užmūrytas storo betono sie
na ir, sulyginus žemės paviršių, „tarsi 
nieko nebūta.“ Vis dėlto jis tenai jautėsi 
„lyg žiūrėdamas sunkų slegiantį karo te
matikos kino filmą. Rodyklės — „Važiuoti 
kelkraščiu draudžiama“, „Draudžiama 
naudotis gamtos gėrybėmis“, „Draudžiama 
maudytis ir kaitintis saulėje“. Pakeliui į 
Kijevą jis stebėjo sutiktų betonvežių au
tomašinų emblemas ir buvo laimingas su
tikdamas Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Ma
žeikių „drąsių savanorių“ autotransporto 
ūkių pavadinimus.

Savo straipsnį Malašauskas užbaigia

vykios ir 5 metams tremties.
Po dviejų dienų intensyvių derybų, kai 

kitais klausimais jau buvo susitarta, prez. 
Reaganas nesutiko nutraukti svarbaus 
strateginio projekto (SDI), todėl derybos 
nutrūko.

JAV Valst. sek. Shultząs paaiškino 
spaudos atstovams, kad prezidentas atsi
sakė priimti Gorbačiovo pasiūlymą, kuris 
pastatytų JAV-jų ir jos sąjungininkų sau
gumą į pavojingą padėtį.
Taip pat nebuvo susitarta dėl sekančios 

susitikimo datos.

ŽENKLIUKAS LIETUVOS 
KRIKŠTUI PAMINĖTI

Šešių šimtų melų Lietuvos krikščio
nybės sukakčiai paminėti, Lietuviško
sios Skautybės Fondas išleido pašto 
ženklą. Ženklą piešė ir spausdinimą 
prižiūrėjo Akademinio Skautų Sąjū
džio filisteris dail. Julius špakevičius.

Kelios mintys apie ženkliuko simbo
lizmą. Vartotos keturios spalvos: ža
lia, purpurinė, šviesiai gelsvai rusva ir 
tamsiai pilka. Piešinio prieky matoma 
tamsi žemė — tai liūdna dabartinė 
Lietuvos būklė. Tolumoje — žalia, vil
tis ateičiai. Liaudies motyvų kryžius 
ir lotyniškas įrašas „Christianitas Li- 
tuaniae“ tamsiai purpurinės spalvos, 
reiškiančios liūdesį ir laukimą. Miglo
tas, gelsvai rusvas dangus sujungia 
kompoziciją. Taip pat žalia spalva 
įrašyti sukakties metai 1387-1987 ir 
fone baltos 600 metų skaitlinės..

Ženkliukas pasižymi gražiai sude
rintomis spalvomis, aiškiu minties iš
reiškimu ir kruopščiai atliktu darbu, 
už tai didelė padėka dail. J. špakevi- 
čiui.

Tikimės, kad lietuvių visuomenė 
naudos ženkliukus ant vokų, siunčiant 
kalėdinius sveikinimus ir kitokius laiš
kus. Norima, kad mūsų minima taip 
svarbi Lietuvos krikšto sukaktis būtų 
kuo plačiausiai žinoma.

Sukaktuviniai Lietuvos krikšto žen
kliukai išleisti lapeliais po 25 ženkliu
kus lapely. Viso atspausdinta 5,500 
lapelių. Gaunami pas LS Fondo atsto
vus, arba kreipiantis į LS Fondo leidi
nių administratorių Aleksą Danasą 
29 Welles Ave., Dorchester MA 
02124, prisiunčia n t sau adresuotą su 
pašto ženklu voką.

Lapelio kaina 1.25 dol., arba 10 
lapelių už 10 dolerių, čekiai rašomi 
— „Lithuanian Scouts Association 
Inc. —- LSF“ vardu.

Lietuviškosios Skautybės 
Fondo Valdyba

P.S. Lietuviškosios Skautybės Fon
do atstovas Anglijoj yra J. Majaus
kas.

LIETUVOJE
Pirmosios rungtynės

Spalio 2 d. Bukarešte pirmąsias 1987 
metų Europos šalių vyrų krepšinio čem
pionų taurės turnyro rungtynes Kauno 
žalgiriečiai žaidė su „Stiaua" komanda. 
Kauniečiai laimėjo 107:90. Daugiausia 
taškų pelnė V. Chomičius (32), A. Sabo
nis (18), S. Jovaiša (16), R. Kurtinaitis 
(14).
Apleista apskaita

„Valstiečių laikraštis“ paskelbė, kad 
Ukmergės rajono Taujėnų sodininkystės 
tarybinio ūkio darbininkai parašė, kad 
šio ūkio kiaulių fermoje apleista apskaita. 
Pasitaiko atvejų, kai nenumeruoti ūkio 
paršeliai pardavinėjami turguje.
Gyvulių apdraudimas

„Valstiečių laikraštis" iškelia gyvulių 
apdraudimo svarbą.

Vilniaus rajono gyventoja Marija Kar
pova nelaimės nesitikėjo. Jos karvė, jau
na ir sveika, davė daug riebaus pieno. 
Kai valstybinio draudimo agentė pasiūlė 
karvę apdrausti, šeimininkė neatsisakė — 
atsarga gėdos nedaro. Apdrausdama gy
vulį Karpova sumokėjo 10 rublių 80 ka
peikų.

Neseniai jos karvė buvo sunkiai sužalo
ta. Pravažiuojantis sunkvežimis sulaužė 
kojas. Karvę teko paskersti. Gavo pinigų 
už skerdieną ir dar draudimo atlyginimą. 
Iš viso 843 rublius.
Želdinių sodinimo metas

Šiam sezonui medelynai užaugino apie 
porą milijonų net dviejų šimtų rūšių me
delių ir krūmų. Miškininkai rekomenduo
ja daugiau sodinti klevų, liepų, baltųjų 
akacijų, blindžių. Didžiausią pasirinkimą 
turi Dubravos miškų tyrimo stoties mede
lynai.
Prekybos pasažas Klaipėdoje

Klaipėdos Turgaus aikštės pakraštyje 
baigtas restauruoti dar vienas 18 amž. 
statinių kompleksas. Siaurą, akmenimis 
išgrįstą kiemą ir šalia prigludusius pasta
tus uostamiesčio restauravimo dirbtuvių 
specialistai pertvarkė į prekybos pasažą. 
Projekto autorius architektas Saulius Ma- 
nomaitis.
Naujo tilto statyba Vilniuje

Prieš trejus metus pradėtas statyti me
talinis transporto tiltas per Nerį turi su
jungti P. Cvirkos gatvę su žvėrynu. Dau
giau kaip tūkstanti tonų sveriančios me
talinės tilto konstrukcijos jau permestos 
per upę. Darbus atlieka Rygos tiltų sta
tybos trestas.
Kalvių diena
Druskininkų Dainų slėnyje buvo sureng

ta ketvirtoji respublikinė Kalvių diena. 
104 kalviai ir juvelyrai beveik dvi valan
das demonstravo savo sugebėjimus. Kal
vių kalviu pripažintas alytiškis Vytautas 
Jerutis.

MIRĖ LATVIŲ VYSKUPAS

Latvijos sostinėje, Rygoje, šeštadieni 
mirė vyskupas Valerians Zondaks. Vys
kupas Zondaks, Rygos ir Liepojos vysku
pijų apaštalinio administratoriaus pagal
bininkas gimė prieš 78-nerius metus. Ku
nigu įšventintas 32 metais. Vyskupu kon
sekruotas 1972 metais Lietuvos Kankinių 
koplyčioje, šv. Petro bazilikoje, Vatikane. 
Vyskupas Valerians Zondaks buvo ilga
metis vienintelės Latvijoje kunigų semi
narijos rektorius.

Latvijoje yra 179 katalikų parapijos, 
102 kunigai. Vienintelėje Latvijos kuni
gų seminarijoje šiuo metu yra 79 klieri
kai, kurių tik keletas yra latviai. Baigę 
mokslus ir priėmę kunigystės šventimus, 
dauguma Latvijos kunigų seminarijos au
klėtinių grįžta į savo kilmės kraštus.

būdingai „tarybiniu“ optimistiniu patosu. 
Rudeniop reaktoriaus apylinkėje vėl apsi
gyvens grįžę iš evakuacijos gyventojai, 
veiks mokyklos, meno kolektyvai, „žėrės 
žydrieji televizijos ekranai“. Išvažiavus iš 
„pavojingos zonos" ant jo rūbų aparatai 
neaptiko padidintos radiacijos. Kijeve jis 
jau nebebijojo valgyti braškių ir pomido
rų. Korespondentą neramino tiktai „min
tis apie atominio karo grėsmę“. Apie Igna
linos reaktorių pavojus Lietuvai Mala
šauskas taip ir nepagalvojo...

(Elta)
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PAULIUS RABIKAUSKAS

LIETUVOS KRIKŠTO VEIKĖJAI
Švenčiant jubiliejus imama daugiau do

mėtis sukakčių paliečiamais {vykiais, juos 
stengiamasi iš naujo patyrinėti, apsvars
tyti, aprašyti. Prašomas artėjančio Lietu
vos krikšto jubiliejaus proga Studijų sa
vaitėje pakalbėti apie krikščionybės į Lie
tuvą įvedimą, nebenorėjau kartoti tą pa
ti, ką kiti ar aš pats kitomis progomis 
esame dėstę ar rašę. Pasirinkau ne tai, ką 
dažniausiai skaitome ar girdime: atpasa
koti su Lietuvos krikštu susijusių įvykių 
chronologinę eigą, bet kiek kitokį į visą 
tai žvelgimo būdą: save klausiant, kaip 
tuose įvykiuose pasireiškė atskiri veikė
jai, t.y. tie, kurie krikštijo ir kurie krikš
tą priėmė; tie, kurie krikštą skatino, rė
mė, ir kurie jį trukdė, žlugdė.

L Kristaus palikimas Bažnyčiai
Pirmiausia reikėtų pažvelgti į šaltinį, 

iš kurio krikščionybė ir krikštas atsruve- 
no iki mūsų krašto. Krikštas — tai pirma
sis ir pats svarbiausias Jėzaus Kristaus 
žmonijai paliktas sakramentas, kitaip sa
kant, regimas Dievo teikiamos malonės 
ženklas. Krikštą pripažįsta ne tik katali
kai, bet ir visi kiti krikščionys. Jėzus, ku
riam kaip mirties nugalėtojui yra ati
duota visa valdžia ir galia danguje ir že
mėje, prieš užžengdamas į dangų, paliko 
saviesiems tarsi testamentą: „Eikite į vi
sas tautas ir padarykite jas mano sekė
jais, jas krikštydami: Vardan Dievo, Tė
vo, ir Sūnaus, ir šventosios Dvasios“. Taip 
Jėzus kreipėsi pirmiausia į „vienuolika“ 
— savo artimiausius sekėjus, apaštalus 
(į dvyliktojo, j'į išdavusio Judo, vietą dar 
nebuvo išrinktas jo įpėdinis). Kristaus pa
liktą pasiuntinybę perėmė pirmosiose 
Sekminėse Jeruzalėje susidariusi krikš
čionių bendruomenė. Kai po to krikščiony
bė įleido šaknis Antiochijos mieste, susi
darė du pagrindiniai centrai: iš Jeruzalės 
plito krikščionybė labiau į aramajų kal
bą vartojančiuosius Rytuose, iki Persijos, 
gal net iki Indijos; iš Antiochijos ji skli
do labiau į Vakarus, Mažąją Aziją ir Eu
ropą. Vėliau iškilo naujas centras Euro
poje — Roma, iš kur krikščionybė pasie
kė Ispaniją, šiaurinius Afrikos pakraščius, 
pietinę Italiją. Galijai ir šiaurinei Itali
jai evangelija buvo atnešta tiesiog iš 
Mažosios Azijos.

Pradžioje evangelijos skelbimu rūpino
si atskiri asmens. Bet jau II amžiuje di
desnėse krikščionių bendruomenėse imta 
vadovautis tam tikra tikėjimo skelbimo 
metodika: sistemingu norinčių priimti 
krikštą paruošimu, tikėjimo tiesų aiški

nimu. Romos imperijoje paskelbus 313 m. 
tolerancijos ediktą, masės žmonių atsivė
rė Kristaus mokslui.

Vėliau, V amžiuje, į imperiją iš šiaurės 
ėmė veržtis germanų gentys. Jos tuojau 
susidūrė su krikščionybe ir ją palaipsniui 
pačios priėmė. Taip V a. pabaigoje į krikš
čioniškųjų tautų šeimą įsijungė frankai; 
šimtą metų vėliau — anglosaksai. Iš nese
niai krikščionimis tapusių airių ir anglų 
sklido Kristaus mokslo šviesos impulsai 
atgal į kontinentą, į dabartinę Prancūziją 
ir Vokietiją su šventaisiais Kolumbanu, 
Bonifacu ir kitais vienuoliais misionie
riais. Baigiantis pirmajam tūkstantmečiui, 
misijų banga pasiekė ir didžiąsias slavų 
tautas, Lenkiją ir Rusiją. Kristaus moks
lo skelbėjai nieko kito nenorėjo kaip tik 
įvykdyti Jėzaus testamentą: „Eikite ir 
mokykite visas tautas!“ Vieni ėjo vidinio 
uolumo raginami, kiti — bažnytinės vy
resnybės ar paties popiežiaus siunčiami. 
Pasauliškiai valdovai prisijungdavo, pa
tys krikščionybę priimdami ir jos pradinę 
organizaciją remdami.

Tais laikais, apie tūkstantuosius po 
Kristaus gimimo metus, krikščionybė pa
siekė ir baltų tautas, bet turėjo sustoti 
jas tiktai priėjusi. Prahos vyskupas Adal
bertas (Vojtech) prūsų gyvenamoje Sem
bos srityje 997 metais ir 12 metų vėliau 
arkiv. Brunonas-Bonifacas jotvingių že
mėje mirė kankinių mirtimi. Tikslių jų 
mirties aplinkybių nežinome. Greičiausia 
jie žuvo dėlto, kad nemokėjo taktiškai pri
eiti prie krikščionybės nepažįstančių ir 
misionierių kalbos nesuprantančių gyven
tojų, kad savo neapgalvotu elgesiu įžeidė 
jų giliausius jausmus...

šalia Jėzaus patikėtos mokiniams pa
siuntinybės eiti ir mokyti visas tautas jau 
nuo senų laikų galiojo ir kitas Kristaus 
žodis: „Compelle intrare!“ — „Priversk 
ateiti“! (Lk 14, 23). Pagal evangeliją, taip 
liepė šeimininkas savo tarnui, siųsdamas 
jį į gatvę kviesti ką tik sutiks į paruoštą 
puotą po to, kai anksčiau pakviestieji vi
saip išsisukinėjo ir į puotą nėjo. Pagal 
minėtas aplinkybes, liepimas „Priversk at
eiti!“ reiškė vien tik: priversk žodžiu, 'įkal
binėjimu, įtikinėjimu, kad jie ateitų, — jo
kiu būdu ne fizine jėga. Tiktai vėliau šv. 
Augustinas šiuose žodžiuose įžiūrėjo įsa
kymą prieš nepaklusniuosius, ypač prieš 
eretikus, vartoti prievartą ir jėgą. Nes 
kiekvienas atsimetėlis buvo lygus nusikal
tėliui, kuris prasižengė ne tik prieš tikėji
mą, bet ir prieš visuotinę gerovę. Taip 
„Compelle intrare“ tapo biblinių pagrin
du viduramžinei inkvizicijai.

Prie to reikia pridėti, kad XII ir XIII 

a. sąvartoje įsivyravo tuomet žinomo pa
saulio samprata, kurioje centrinę vietą 
užėmė 'krikščionija' — christianitas. Gal
vota ir tikėta, jog visas pasaulis jau iš
girdo skelbiamą evangeliją. Tos krikščio
nijos' pakraščiuose galėjo dar būti pago
nių, bet jie — pagal anų laikų galvoseną 
— buvo užsispyrėliai, iškrypėliai ir rene
gatai. Be to, ,krikščioniją' iš visų pusių 
supo ir jai nuolat grasė musulmonų val
domos tautos. Jų fanatizmas tiktai stipri
no tokį įsitikinimą. Todėl į netikinčiuosius 
imta žiūrėti kaip į velnio bendrininkus 
bei įrankius, trukdančius tikėjimo pliti
mą. Prieš tokius, kurie „fidem impe- 
diunt“ — „kliudo tikėjimui“, nieko kito 
neliko kaip griebtis ginklo. Tuo buvo pa
teisinami kryžiaus žygiai ne tik šv. Že
mei išvaduoti, bet ir kitus, nenorinčius 
priimti krikštą ir visaip besipriešinančius, 
pvz., prūsus ir lietuvius, į protą atvesti.

Tačiau ir tokioje visuotinai pripažinto
je .krikščionybės' viešpatavimo aplinkoje 
galiojo iš esmės Tomo Akviniečio sufor
muluota maksima: „infideles nulio modo 
compellendi sunt ad fidem“ — „jokiu bū
du negalima priversti netikinčiuosius pri
imti tikėjimą“. Teoretiškai aišku kaip 
dieną, bet praktiškai imta maišyti į vie
na: jėgą, pavartotą prieš tikėjimo plėti
mo trukdytojus, pradėta laikyti veiksmin
ga tikėjimo skleidimo priemone. O pago
nis, kuriam dar buvo svetimi krikščiony
bė ir jos mokslas, tematė tą vieną, kas j'į 
labiausiai lietė: jėgą besikėsinančią į jo 
laisvę ir nepriklausomumą. Jam neliko 
kelio, kaip gintis. Kaip tik tokia ir buvo 
lietuvio situacija, jam susidūrus su krikš
čionybe, situacija tvirtai, nepajudinamai 
išlaikyta abejose pusėse ištisus dešimtme
čius, net šimtmečius.

(Bus daugiau)

J. AUDĖNO STUDIJA

Juozas Audėnas yra palikęs studiją 
„Lietuvos valstiečiai liaudininkai“, kurio
je išsamiai aptariama varpininkų-liaudi- 
ninkų srovės istorija, politinė programa 
bei jos pasikeitimai įvykių eigoje. Auto
rius taipgi atskleidžia šios politinės srovės 
įnašą į lietuvių tautos atgimimą, nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo metus. 
Daug autentiškos ir dar niekur neskelbtos 
medžiagos tenka varpininkų-liaudininkų 
veiklai VLIKo organizavime. Knygos kai
na — 18 dol. Jos išleidimu rūpinasi ir pre
numeratorių laukia velionio našlė Gigą 
Audėnienė, 23939 So. Gage Rd., Wilison- 
ville, Oregon 97070, USA.

KGB PUOLIMAI
KGB SUSTIPRINA PUOLIMUS

Tokia antrašte katalikų savaitraštis „The 
Universe" išspausdino savo specialaus ko
respondento kroniką apie religijos perse
kiojimą Lietuvoje, naudojantis Lietuvos 
Bažnyčios Kronika.

Klaidingų žinių skleidimu ir grasini
mais sovietai didina spaudimą prieš reli
giją Lietuvoje. Per paskutinį susitikimą 
su kunigais ir vyskupais, kulto ministras 
Petras Anilionis apkaltino „kraštutinius 
kunigus“ už tai, kad kun. Jonas Kastytis 
Matulionis vėl buvo areštuotas. Tie kuni
gai būk tai sugundę kun. Matulionį per
daug uoliai sakyti pamokslus. Jis dabar 
atlieka trejų metų bausmę Čitoje.

Anilionis taip pat apkaltino Kauno Teo
logijos seminariją už kraštutinumus. Jis 
rado ten knygą „Žmogus be Dievo“. Tai 
yra filosofinė knyga, parašyta aukštai 
vertinamo išeivijos autoriaus dr. Juozo 
Girniaus, gyv. Bostone. Anilionis pasmer
kė praktiką, leidžiant paprastiems tikin
tiesiems viešai kalbėti bažnyčiose. Jis 
esąs daugiausia supykęs už tai, kad du 
buvę sąžinės kaliniai, Nijolė Sadūnaitė ir 
Petras Paulaitis, kalbėjo į tikinčiuosius 
Viduklėje ir Josvainiuose. Jis taip pat pa
smerkė parašų rinkimą, reikalaujant pa
leisti kun. Matulionį. Jis tvirtino, kad tas 
nieko bendro neturi su religija.

PROF. J. AMBRAZEVICIAUS- 
BRAZAIČIO RAŠTAI

JAV-se netrukus iš spaudos išeis pro
fesoriaus Juozo Ambrazevičiaus-Brazaičio 
rinktinių raštų šeštasis ir paskutinis to
mas. Jis apims Juozo Brazaičio pokario 
metais tremtyje parašytus straipsnius 
įvairiais aktualiais lietuvių tautą liečian
čiais klausimais. Didesnę knygos dalį už
ims prieš dvidešimt dvejus metus Brazai
čio išleistos knygos apie lietuvių tautos re
zistenciją pakartojimas.

PAGERBTAS P. JURKUS
New Yorko Lietuvių Kultūros Židinyje 

buvo pagerbtas rašytojas ir dailininkas 
Paulius Jurkus, įvertinant jo svarbų įna
šą į lietuvių kultūrą. Ta proga surengto
je akademijoje buvo apžvelgta Pauliaus 
Jurkaus kūrybinė veikla, buvo skaitomos 
ištraukos iš jo parašytų knygų, surengta 
Jurkaus tapybos darbų paroda, kurioje 
buvo išstatyti apie 60 kūrinių. Paulius 
Jurkus literatūroje pradėjo reikštis dar 
nepriklausomoje Lietuvoje, bet pirmąją 
savo knygą „Pavasaris prie Varduvos“ 
1954 metais išleido Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Amerikoje yra iliustravęs apie 
150 knygų. Jau 35-erius metus dirba lie- 

I tuvių savaitraščio „Darbininko“ redakci- 
I joje.

PRIEŠ BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

Lietuvos katalikai kaip tik yra susi
rūpinę sovietų mėginimais įtikinti pasau
lį, kad jie nesikiša į religinę veiklą. Gra
sinimai yra naudojami ir prieš moterų re
liginius sąjūdžius. Po to, kai vienuoly
nai buvo uždaryti, vienuolės yra „neofi
cialios“. Joms sakoma, kad jos „gali būti 
vienuolės ir gali kiek nori melstis, bet turi 
pranešti, ką jų vyresnieji joms sako, ku
rie kunigai jas aplanko ir apie ką jie kal
ba. Tokiu būdu jos nenusižengs nei valsty
bei, nei Bažnyčiai“.

Dabar esama apie 2400 pogrindžio vie- 
nuolrų-moterų. KGB visą laiką siekia už
verbuoti kuo daugiau šnipų tikinčiųjų 
tarpe.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
HORA DE POESIA, No. 44, kovas->ba- 

landis, 1986. Poezijos žurnalas ispanų kal
ba. Leidėjas: Lentini, Virgen de la Salud 
78, Barcelona, Ispanija. Atskiro numerio 
kaina — 400 pesetų.

Šiame numeryje: Birutės Ciplijauskai- 
tės straipsnis „Šiuolaikinė lietuvių poezi
ja“ su kai kurių lietuvių poetų kūrybos pa 
vyzdžiais. Tarp paminėtų yra Jurgis Šle
kaitis, Janina Degutytė, Marcelijus Mar
tinaitis, Vitalija Bogutaitė, Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas ir Vladas šlaitas. Kiekvieno 
poeto, ar tai gyvenančio išeivijoje, ar 
Lietuvoje, paduota trumpa biografija ir 
kūrinių vertimai į ispanų kalbą.

Kritikos skyriuje apžvelgiama ispanų 
poetų kūryba. Žurnalo bendradarbių są
raše pasakyta, kad Lietuvoje gimusi Bi
rutė Ciplijauskaitė, kaip daugelis kitų lie
tuvių, buvo priversta palikti savo kraštą 
ir dabar gyvena JAV. Šiuo metu ji dirba 
Wisconsin universitete, kur dėsto ispanų 
kalbą. Ji yra parašiusi literatūros temo
mis keletą knygų ir šiuo metu ruošia 
spaudai stambesnį veikalą ispanų kalba 
— Šiuolaikinės lietuvių poezijos antolo
gija.

Vladas šlaitas
PAAIŠKINIMAS

Stalas,
kėdė
arba vaizdas už lango
mane laiko tvirtai prie savęs prisirišę 

giminiškumo ryšiais.
Tai labai jauki giminystė, 
ypač kai aš gyvenu vienui vienas 

plačiam pasauly.
Bet daiktų giminystės man 

neužtenka.
Štai kodėl aš tave taip dažnai ir labai 

prisimenu.

MAŽOSIOS LIETUVOS
Žvelgiant probėgšmais į Mažosios 

Lietuvos praeitį, reikia sustoti ties tri
mis dėmesio vertais klausimais. Jie 
yra: 1) pastangos susijungti su Didžią
ja Lietuva, 2) Mažosios Lietuvos ri
bos, 3) lietuvių elementas ir jo nyki
mas.

Pirmiausia reikėtų truputį pažiūrėti, 
kokia jau yra buvusi netolimoje praei
tyje to įdomaus klausimo politinė pu
sė.

* «

/. Lietuvių pastangos (1919) pri
jungti Mažųjų Lietuvą. —' Versalio 
taikos sutartimi (§28 ir §29). Rytprū
sių šiauriausioji dalis, esanti dešinėje 
Nemuno pusėje, buvo išjungta iš Vo
kietijos sąstato. Bet aliantai tos atski
ros srities Lietuvai neatidavė, o pasiė
mė savo valdžion, nes Lietuvos vyriau
sybė santarvininkų dar nebuvo pripa
žinta.

Pats dešiniųjų Nemuno Rytprūsių 
apskričių atskyrimas nuo Reicho dar 
nebuvo stebinantis dalykas, nes ten lie
tuviškai kalbančiųjų buvo daugiau 
kaip pusė. Pvz., oficiali 1905 m. statis
tika rodė net Šilutės apskrityje 21.550 
lietuvių, kai vokiškai kalbančiųjų te
buvo 14.695. Bet tuojau kyla klausi
mas, kodėl lietuvių gyvenamas plotas, 
kuris tęsiasi organiškai ir į pietus už 
Nemuno, 1919 m. buvo nelaimingai 
perskeltas? Kodėl Mažoji Lietuva bu
vo padalinta, kai toji pat statistika 
(1905), pvz., rodė Tilžės apskr. lietu
vių 17.735, o vokiečių 14.874. Juk 
toks dalinimas buvo nepateisinamas 
nei ekonominiu, nei etnografiniu po
žiūriu, nes Mažoji Lietuva nesibaigia 
Nemunu, o abiejose Nemuno pusėse 
sudaro vieną nedalomą, anksčiau lie
tuvių absoliučioje daugumoje gyventą, 
sritį (apie 10.000 k v. km).

Šiandien, nors ir miglotai žiūrint į 
ateitį, politinis gyvenimas diktuoja 
bendrai sekti įvykius, nepadaryti pra
eities klaidų. Bet nejaugi anuo metu 
nebuvo jokių pastangų? Jų buvo žy
miai daugiau, negu dažnai manoma.

Veiklioji lietuvių visuomenės dalis, 
pvz., jau 1914 m. Amerikoje buvo rei
kalavusi Mažąją Lietuvą prijungti prie 
Didžiosios Lietuvos. Tokį reikalavi
mą kėlė tada, dar vos tik prasidėjus 
Europoje karui, lietuvių seimai Chi- 
cagoje ir New Yorke. Tokias pat re- 
vindikacijas (Savų žemių atgavimą) 
rėmė politinės lietuvių konferencijos 
Šveicarijoje, Švedijoje. Net lietuvių 
tremtinių manifeste Voroneže (1917. 
X. 16-19) skaitome reikalavimą pri
jungti Mažąją arba Prūsų Lietuvą, nes 
„tuo būdu Lietuva turi gauti laisvą 
priėjimą prie Baltijos jūros tam, kad 
jos ūkiška raida būtų sveika“. Tuo pat 
metu ir Berno konferencija (XI. 3-10) 
svarbiausiu ekonominiu reikalavimu 
laikė uosto gavimą.

Dar aktyviau lietuviai kėlė savo re- 
vindikacijas 1919 m. Įdomi tada buvo 
lenkų pozicija: Lenkijos delegacijos 
pirmininkas Paryžiaus taikos konfe
rencijai, veiklusis endekas Dmowskis, 
(1919.11.28) pasiūlė Lietuvai prijungti 
ir kairįjį Nemuno žemupio plotą. Tą 
reikalavimą jis keliais atvejais rūpes
tingai gynė. Tuo klausimu buvo rašo
ma brošiūrose apie Rytų Europos sie
nas. Jis buvo gyvai keliamas spaudoje. 
Lenkai, mat, tada dar tikėjosi, jog to
kiu būdu padidinta Lietuva vis tik su
eis bent federacijon su Lenkija.

Lietuvos delegacija (pirmininkas 
Aug. Voldemaras) — nors jai oficia
liai ir nebuvo leista konferencijoj daly
vauti — įteikė platų memorandumą, 
reikalaudama sau ir Mažosios Lietu
vos (1919.III.24). Ji išdėstė taikos kon-

ZENONAS IVINSKIS

LIETUVIAI
ferencijos pirmininkui Clemenceau, 
kad į planuojamą 125.000 kv. km. (su 
6 mil. gyventojų) Lietuvą reikia įjungti 
ir lietuvių kalbos žemes kairėje Nemu
no pusėje, nors ten ir yra suvokietėju- 
sių gyventojų.

Oficiozas „Le Temps“, pateikdamas 
žemėlapį (1919.II.4), pagal lenkų min
tį, tvirtino, jei Rytprūsiai nebūsią pa
dalinti, Lenkijos ateitis nebūsianti pa
kankamai laiduota, o Lietuvos laisvė 
liksianti svajonių srityje, nes 106.000 
lietuvių teksią vilkti vokiečių jungą. 
Apskritai tada Paryžiaus spauda pa
laikė lietuvius ir Rytprūsių padalini
mo mintį. Tik Aukščiausioji Taryba, 
nesirūpindama, jos nuomone, neaiškia 
Lietuvos ateitimi, nuėjo kitu keliu. 
Ir pačioje taikoje Rytprūsių reikalas 
nebuvo reikiamoje plotmėje pastaty
tas. Į Lietuvos aspiracijas, galima sa
kyti, nė kiek nebuvo atsižvelgta. Tai
kos konferencijos lenkų reikalų komi
sija, kuriai pirmininkavo Prancūzijos 
diplomatas Jules Cambon, pateikė 
centrinei teritorinių reikalavimų komi
sijai savo išsamų raportą. Jame keis
tai buvo suformuluota, jog Nemunas 
turįs sudaryti Rytprūsių šiaurės rytų 
sieną, nes jis vaizduojąs beveik tikslią 
etninę ribą tarp lietuvių ir vokiečių. 
Kad šitas teigimas neatitiko tikrovės, 
parodo etnografiškai istoriški ir sta
tistiniai duomens. Tiesa, jau tada tei
singai buvo užakcentuota, kad Nemu
nas yra natūralus išėjimas į jūrą pla
čiai sričiai, kurioje daugiausia gyvena 
lietuviai ir gudai. Bet juk, norint tuo 
išėjimu plačiai ir nekliudomai naudo
tis, reikia valdyti abu jo krantus ir del
tą. Be to, Nemunas yra, kaip sakyta, 
Rytprūsiuose gyvenančio elemento ne 
skiriamoji, o jungiamoji upė, nes ly
giai taip pat gyvena lietuviai ir kairė
je Nemuno pusėje, žiotyse, Kuršių Ma

rių krante apie Pakalnę (Niederung), 
kaip ir dešinės Nemuno pusės srityje, 
kuri tik nuo 1919 m. imta vadinti 
„Klaipėdos kraštu“.

Kai diplomatai ir politikai reiškė 
abejones, tuo pat laiku Prūsų lietuviai 
kėlė savo balsą, kuris betgi negalėjo 
pasiekti didžiūnų ausų. Tuoj po vo
kiečių pralaimėjimo 1918.IX.16, susi
rinkę Tilžėn, Prūsų lietuvių atstovai 
įkūrė Prūsų Lietuvos Tautos Tarybą, 
kurios buvo „svarbiausiuoju tikslu... 
suvienyti Mažąją Lietuvą (Prūsų Lie
tuvą) su Didžiąja Lietuva“. Savo pra
šymą ji pasiuntė Taikos konferencijai 
Paryžiuje.

Kitu atveju per Lietuvos delegaciją 
(1919.IV.8.) ji rašė Clemenceau, nu
rodydama Mažosios Lietuvos ribas, 
kuriose prašė Rytprūsių lietuviams su
teikti teisę laisvai pareikšti savo apsi
sprendimą. Konferencija turinti tą 
kraštą prijungti prie Lietuvos. Šalia 
tautinių reikalų buvo paliestas ir eko
nominis momentas. Kiekviena valsty
binė išmintis negalinti kitaip pasielgti, 
kaip tik pripažinti Lietuvai vandens 
kelią Nemunu. Be to kraštas būsiąs pa
našus į žmogų, kuriam atimtos rankos.

Ir pati Lietuvos delegacija vis dar 
klabino (be kitko, 1919.IV.12 laiš
kas maršalui Fochui) įvairias instanci
jas. Aug. Voldemaras padarė dekla
raciją oficiozui „Le Temps“ (1919.IV. 
18). Buvo prašoma ypač atkreipti dė
mesį į lietuvių revindikacijas Rytprū
siuose, grąžinti Lietuvai lietuviškas 
sritis „tikrąją rytų Elzas-Lotaringiją, 
kurios Prūsijos administracija nepajė
gė suvokietint“. Šalia istorinių — etno
grafinių elementų buvo iškeliami taip 
pat ekonominiai. „Mes net laikome 
teisinga reikalauti sau navigacijos lais
vės Prieglium iki Karaliaučiaus, nes 
Nemunas ir Prieglius yra vieninteliai 
gamtos mums skirti keliai į jūrą...“.

Preclizuodama savo reikalavimus, 
i Lietuvos vyriausybė įteikė Taikos kon- 
I ferencijai komunikatą (1919.V.2.) 

apie Lietuvos sienas su vokiečiais ir 
lenkais. Remiantis vadinamąja Bez- 
zenbergerio siena (žiūr. toliau), buvo 
reikalaujama 10.000 kv. km. su puse 
milijono gyventojų. Lietuvos plotan 
turėjo įeiti 13 apskričių: Klaipėdos, 
Šilutės, Ragainės, Pakalnės (Niede
rung), Labguvos, Tilžės, Pilkalnio, Vė- 
lavos, Įsručio, Gumbinės, Stalupėnų, 
Darkiemio ir Galdapės.

Rytų Europoje tačiau politiniai 
santykiai buvo neaiškūs. Vyko dar ka
ras su bolševikais. Buvo teigiama, kad 
jie žlugs. Visa tai didžiųjų valstybių 
neskatino pripažinti Lietuvą.

Tiesa, aliantai žinojo lietuvių reika
lavimus gauti ir kairįjį Nemuno kran
tą, kaip pastebi Versalio konferenci
jos dalyvis anglas H.J. Paton. Bet kai
rėje upės pusėje germanizacija buvusi 
„per toli pažengusi“. Todėl, esą, būtų 
buvę „neprotinga“ paisyti tų lietuviš
kai kalbančių gyventojų salų, kurios 
dar užsilikusios tarp vokiečių, kai pa
dėtis į šiaurę nuo Nemuno esanti kito
kia: „To krašto sritys aiškiai lietu
viškos, lietuvių judėjimas ten stiprus, 
nežiūrint visų vokiečių pastangų į re
presiją...“.

Kada jau buvo žinoma preliminari
nė taikos sutartis, Lietuvos delegacija 
vėl kreipėsi į Taikos konferencijos pir
mininką (1919. V.20.), primindama, 
jog taikos sutartis nerealizuoja lietu
vių tautos vienybės, bet, teatskirdama 
nuo Vokietijos vos siaurutę lietuvių 
teritorijos dalį, amžinai užkerta kelią 
tai vienybei įsikūnyti. Visos kitos lie
tuviškos sritys kairėje Nemuno pusėje 
esančios paliekamos Prūsijai. Buvo 
nurodoma, jog taikos preliminariniai 
nuostatai paneigia plebiscitą tose sri
tyse, net jei ten ir kiltų abejonių dėl 
gyventojų etnografinės sudėties. O pa
tys gyventojai esą pareiškę noro atsi
skirti nuo Vokietijos.

(Bus daugiau)
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Atsilikimas
Tarybų Sąjunga vidutiniškai du kartus 

atsilieka nuo JAV-tijų pagrin
dinių maisto produktų, mėsos, pieno ga
minių, kiaušinių ir cukraus, gamyboje. 
68-ais metais kai kuriose Tarybų Sąjun
gos dalyse, panašiai kaip per karą, buvo 
normuojamas maisto tiekimas. Toks ne
normalus tarybinių žmonių gyvenimas, 
reikalingiausių daiktų ir produktų trūku
mas, nuolatinės pastangos kyšiais ir ry
šiais gauti net paprasčiausius buitinius 
mažmožius, nepalieka tarybiniam pilie
čiui laiko ir fizinių jėgų aukštesnių dva
sinių poreikių tenkinimui bei nužemina 
ii-

Kaimo žmonių gyvenimo sąlygos, ypač 
atokesnėse vietovėse, primena rusų vals
tiečių gyvenimą šio amžiaus pradžioje.

Tarybinių žmonių gyvenimo sąlygos, 
kur jie bedirbtų — pramonėje, žemės 
ūkyje, statybose, valdymo aparate ar 
mokslo įstaigose, lyginant su išsivysčiu
siomis šalimis, tėra vakarykštė užvaka
rykštė diena. Blogas darbo organizavimas 
ir silpna drausmė, žemas sunkaus rankų 
darbo mechanizavimo ir automatizavimo 
lygis, technikos saugumo bei sanitarinių 
normų nepaisymas, skubotas, atmestinis 
darbas mėnesio, ketvirčio, metų pabaigoje 
— visa tai būdinga daugeliui tarybinių 
įmonių ir organizacijų.

Po darbo sunku patekti į teatrą, kiną, 
kavinę, restoraną ar sporto aikšteles. Ki- 
noteatrų skaičius tūkstančiui gyventojų 
Tarybų Sąjungoje yra tris-penkis kartus 
mažesnis negu išsivysčiusiose kapitalisti
nėse šalyse, o restoranų ir kavinių net 
dešimt-dvidešimt kartų.

Aštuntojo dešimtmečio viduryje pasau
lyje prasidėjo nauja technikos revoliuci
ja, bet tarybinė vyriausybė nepakankamai 
įvertino naujų poslinkių mokslo ir techni
kos srityse svarbą liaudies ūkiui ir gyny
bai. Mokslo tyrimams T.S-ga skiria apie 
pusantro — du kartus mažiau lėšų negu 
Vakarai, todėl pamažu pradedama atsilik
ti šioje srityje. Mokslo naujovės labai lė
tai diegiamos pramonėje, nes pati visuo
menės ir ūkio sandara stabdo mokslo pa
žangą. Prie šio mokslo ir technikos atsi
likimo Tarybų Sąjungos vadovybė jau yra 
pripratusi: ji sprendžia šalies ūkio pro
blemas iš Vakarų pirkdama naujausią 
techniką ir net ištisas įmones, už tai ap
simokėdama gamtos turtais. Tarybų Są
junga gyvena šiandiena.

Reikia leisti reikštis privačiai iniciaty
vai buities patarnavimų ir plataus varto
jimo prekių gamybos sferoje. Privatus 
smulkus ūkis, kaip rodo patirtis Tarybų 
Rusijoje, įgalina per trumpų laiką be di
delių kapitalo įdėjimų geriau aptarnauti 
gyventojus plataus vartojimo prekėmis, 
sumažinti valstybės išlaidas, privatininko 
mokesčiai sudaro valstybės papildomą pa
jamų šaltinį. Dar 21-ais metais Leninas 
rašė: „smulkus privatus ūkis nė kiek ne
baisus socializmui, nes transportas ir 
stambioji pramonė pasilieka proletariato 
rankose“.

Reikia leisti tarybiniams piliečiams už 
derliaus dalį nuomoti valstybės žemę ir 
žemės ūkio mašinas. Nuomotojui likusius 
žemės ūkio produktus leisti parduoti tur
guje. Tarybinio ir amerikiečiu, žemės

SPORTINIS GYVENIMAS
Po tarpkontinentinės taurės laimėjimo 

Argentinoje, Kauno Žalgirio krepšininkai 
tuoj pat turėjo vėl keliauti į Leningradą, 
kur buvo pradėtos SS-gos 1986-87 m. pir
menybės. Žalgiris, žaisdamas be A. Sa
bonio, pralaimėjo pirmas abejas rungty
nes: Kijevo Dinamo 72:91 ir Leningrado 
Spartakui 69:85. Vilniaus Statyba žaidžia 
Rusijos sostinėje (pirmenybės vyksta tri
juose miestuose) ir pirmose rungtynėse 
po dramatiškos kovos nugalėjo Maskvos 
Dinamo 83:80, tačiau turėjo nusileisti po 
pratęsimo (Tbilisio Dinamo normaliu 
laiku paseksmė buvo 77:77) pasekme 89: 
87.

Iš futbolo gyvenimo — nemalonios nau
jienos. Vilniaus Žalgiris, žaisdamas be pa
grindinių žaidėjų, Charkove pralaimėjo 
vietos Metalistui net 7:1! Tai nebuvo fut
bolo pirmenybių rungtynės,o tik dėl SS-gos 
futbolo taurės. Mat, SS-ga atžymi futbolo 
pirmenybių 50-metį, tad šia proga ir ren
giamos šios žaidynės. Vilniečiai yra vie
noje grupėje su Leningrado Zenitu, Mins
ko Dinamo ir Charkovo Metalistu. Ko
mandos susitiks po du kartus.

Antroje lygoje Klaipėdos Atlantu! išsi
gelbėjimo krantas atrodo yra nepasiekia
mas. Uostamiesčio futbolininkai po 34-rių 
rungtynių surinko 20 tšk. ir pirmenybių 
lentelėje yra priešpaskutinėje vietoje. Iš
silaikyti lygoje Atlantui reikėtų iš likusių 
rungtynių surinkti bent 20 tšk. Tačiau 
praktiškai tai neįmanoma. Kaip ir perei
tais metais, taip ir šiemet, į aukščiausią ly 

ūkio palyginimas rodo, kad tarybiniai že
mės nuomotojai galėtų ir turėtų daug ką 
nuveikti: jei Jungtinėse Amerikos Valsti
jose iš hektaro vidutiniškai gaunama 40 
centnerių grūdų, tai Tarybų Sąjungoje — 
tik 15. Be to, vieno kviečių centnerio gavi
mas Tarybų Sąjungoje reikalauja septy
nis kartus daugiau darbo negu Jungtinė
se Valstijose. Nauja žemės ūkio kryptis 
aprūpintų šalies gyventojus reikalingais 
maisto produktais. Nereikėtų užmiršti, 
kad kitados Rusija eksportuodavo grūdus 
užsienin.

Nevaržyti privačių pagalbinių sklypų, 
daržų, kooperatinių sodų plėtotės, leisti 
miestiečiams pirkti negyvenamus kaimie
čių namus. Dėl to pagerėtų gyventojų 
aprūpinimas maisto produktais ir sumažė
tų turgaus kainos. Pagalbiniai sklypai su
daro tik du procentus šalies žemės ūkio 
naudmenų, bet juose išauginama kone 
20 procentų visų kiaulių, apie trečdalis 
karvių. Pagalbiniuose ūkiuose pagamina
ma apie trečdalį mėsos ir pieno, daugiau 
kaip trečdalį daržovių, apie du penktada
lius kiaušinių, du trečdalius bulvių ir 
apie tris ketvirtadalius vaisių.

Kasmet vis gilėjanti politinė krizė api
ma ne atskirus socialistinės valstybės 
sandus, bet visą jos pamatą. Nors vis tei
giama ir įrodinėjama, kad tokie tarybinio 
gyvenimo trūkumai, kaip valdininkų abe
jingumas, nepakankamas reiklumas, kri
tikos ir savikritikos stoka; kai kuriose 
įmonėse ir organizacijose pasitaikantis 
biurokratizmas, apsileidimas; netobuli 
darbo metodai, planavimo klaidos, perne
lyg išpūstas valdymo aparatas ir panašiai, 
nėra „pasaulyje pažangiausios“ visuome
ninės santvarkos padarinys, bet kaip iš
vengus šių blogybių — taip ir nenurodo
ma. Buvo pakankamai laiko krizę sukėlu
sių trūkumų pašalinimui, dabar jau atėjo 
laikas imtis ryžtingesnių veiksmų. Kol dar 
nevėlu reikia imtis skubių, revoliucinio 
pobūdžio priemonių socializmo ekonomi
nių pamatų perstatymui bei atlikti esmi
nius pertvarkymus valstybės anstate. Tai 
išvestų Tarybų Sąjungą iš dabartinės ak
lavietės, pakeltų liaudies gerovę, padėtų 
išvystyti pramonę, žemės ūkį, mokslą ir 
techniką, demokratiją bei grąžintų turėtą 
autoritetą kitų socialistinių šalių ir ko
munistinio pasaulio judėjimo akyse.

„Socialistinio atsinaujinimo sąjūdis“ ra
gina pirmiausia imtis šių priemonių:

Pirma: suteikti spaudos laisvę.
„Votergeito skandalas“ privertė atsi

statydinti Amerikos prezidentą Niksoną, 
dėl kritiško straipsnio žurnale „špygel“ 
Štrausas neteko Bonos gynybos ministro 
posto; dėl „Lokchido kyšių skandalo“ Ja
ponijos ministras pirmininkas Tanaka bu
vo teisiamas ir po to turėjo atsistatydin
ti; dėl „Rainbow Warrior“ laivo susprog
dinimo Prancūzijos gynybos ministras 
Erniu irgi neteko savo posto, šie ir dauge
lis kitų pavyzdžių rodo, kad nepriklauso
ma nuo vyriausybės ii- valdančiosios parti
jos spaūda vaidina didelį vaidmenį kovo
ję su korupcija ir teisėtvarkos pažeidi
mais, netgi tada, kai nusikalsta aukšti 
valstybės ar politikos veikėjai.

Laisva spauda galėtų geriau kovoti su 
'įvairaus rango nusikaltėliais, išsamiau ir 

gą „beldžiasi“ Rygos Dauguva, gerokai 
atmiešta kolonistais.

Lietuvos futbolo pirmenybėse ir toliau 
pirmauja Kauno „Banga“ prieš Klaipė
dos „Granitą“ ir Vilniaus SRT. Paskuti
nės pasekmės: Šiaulių „Tauras“ — Vil
niaus SRT 1:3, Utenos „Utenis“ — Vil
niaus „Aušra“ 0:1, Kauno „Inkaras“ — 
Kauno „Kelininkas“ 2:0, Kauno „Aidas“ 
— Ukmergės „Vienybė“ 2:0, Kybartų 
„Sveikata“ — Panevėžio „Ekranas“ 0:2.

Ir truputį iš Lietuvos praeities: 1938 m. 
rugsėjo mėn. 17-18 d. Tartu mieste įvyko 
SELL — Suomijos, Estijos, Latvijos, 
Lietuvos studentų lengvosios atletikos pir
menybės. Jas laimėjo šeimininkai prieš 
Suomiją, Latviją ir Lietuvą. Rugsėjo 
mėn. 18 d. Lietuvos futbolo rinktinė Hel
sinkyje žaidė draugiškas rungtynes su 
Suomija. Laimėjo šeimininkai pasekme 
3:1. Lietuvos rinktinės sąstatas: Skalskis, 
Geležiūnas, Slyžius, Paberžis (šiandieną 
„Sporto" laikraščio bendradarbis, pasira
šo „TSRS meistras“), Galvičius, Sipavi
čius, Kersnauskas, Bučinskas, Cenfeldas, 
Juškevičius, Gudelis. Pastarasis įkirto 
įvartį.

Krepšinio ir tinklinio varžybos Kaune. 
LFLS, vadovaujama Lubino, baigmėje nu
galėjo CJSO 24:19, moterų pusėje taip 
pat LFLS įveikė CJSO 10:4. Tinklinio var
žybose Kauno Grandis baigmėje laimėjo 
prieš Makabi 18:16, 15:10, o moterų pusė
je CJSO nugalėjo Grandį 15:6, 15:10.

K. Baronas 

objektyviau nušviestų tarybinei liaudžiai 
šalies ir užsienio gyvenimą bei leistų tary
biniams piliečiams objektyviau įvertinti 
įvykius ir valstybės politinio aparato dar
buotojų veiklą.

Antra, suteikti žodžio laisvę ir nutrauk
ti piliečių persekiojimą už jų politinius ir 
religinius įsitikinimus.

Dabartinis priespaudos aparatas ir jo 
veikla verčia žmones veidmainiauti, apsi
metinėti, vergiškai pataikauti ir gyventi 
dvilypį gyvenimą. Namuose, tarp draugų, 
kur galima pasidalyti savo mintimis, sva
jonėmis — yra vienas gyvenimas, ir visai 
kitas darbavietėse, susirinkimuose, kur 
žmogus, kaip oficialia ideologija užprogra
muotas robotas, priverstas elgtis ir kalbė
ti pagal šabloną, kartoti 'įvairių vadovų 
pareiškimus, pastabas, apie visus gyveni
mo aspektus, pradedant užsienio politika 
ir baigiant kelnių klešnių platumu ar 
švarko ilgiu. Tarybinių žmonių nesugebė
jimą per susirinkimus kalbėti be „špar
galkos" būt galima paaiškinti tuo, kad jie 
visuomet turi perpasakoti kitų mintis.

žodžio ir spaudos laisvių pamynimas 
verčia kai kuriuos žmones kurti nelega
lias politines ir religines organizacijas, o 
kitais atvejais skatina kultūros, meno ir 
mokslo veikėjus bėgti į užsienį, kur jie 
įsijungia į antitarybinę veiklą. Būna ir 
kitų, valstybei dar pavojingesnių atvejų, 
kai organizuojami ginkluoti politiniai su
kilimai, kaip kad įvyko viename iš Balti
jos karo laivyno laivų, stovėjusių Rygos 
uoste, arba kai į Vakarus pabėga aukšti 
KGB pareigūnai.

žodžio ir spaudos laisvės pagerintų ša
lies politinį klimatą, stipriau suvienytų 
tarybinius žmones, išugdytų juose tikro 
patriotizmo ir meilės savo Tėvynei jaus
mą. Be žodžio ir spaudos laisvių negali 
būti viešumo principo. „Be viešumo, — 
mokė Leninas, — būtų juokinga kalbėti 
apie demokratiją...“

Trečia: įstatymiškai sudaryti sąlygas 
kitų politinių organizacijų atsiradimui.

Vienpartinę šalies valdymo sistemą, 
kaip proletariato diktatūros išraišką, įkū
rė Leninas kovai su atgyvenusia visuome
nės politine santvarka ii- išnaudotojų kla
se. Socializmui pasiekus visišką ir galuti
nę pergalę, proletariato diktatūra atliko 
savo istorinę užduotį ir tapo nebereikalin
ga. Buvusi proletariato diktatūros valsty
bė ilgainiui išsivystė į socialistinę visos 
liaudies valstybę, kurios politinėje struk
tūroje dar išliko proletariato diktatūros 
'įrankis — vienpartinis valdymo būdas.

Kapitalistinėje visuomenėje valdančioji 
klasė savo valią reiškia per buržuazines 
partijas, kurios varžydamosios su kitomis 
partijomis, tarp jų ir komunistų partija, 
pateikia politinę programą, geriausiai ati
tinkančią savo klasės interesus, ir kurios 
pranašumą joms leidžiama įrodyti per 
rinkimus.

Kelių partijų kova dėl valdžios ir daž
nas vyriausybių keitimasis leidžia prie 
valdžios vairo atsistoti naujiems žmonėms 
su naujomis idėjomis, kas neleidžia susta
barėti, sustingti, piktnaudžiauti valdžia, 
atsirasti konservatyvizmui, biurokratiz
mui ir kitoms chroniškoms ligoms, ku
riomis serga ilgavaldės partijos.

Įvairių politinių organizacijų Tarybų 
Sąjungoje įkūrimas, žodžio ir spaudos 
laisvė geriau pasitarnautų darbininkų, 
valstiečių ir inteligentų interesams bei 
socializmo kūrimui, tad šios programos 
įgyvendinimas būtų nauja tarybinės de
mokratijos, įgalinančios visus šalies pilie
čius dalyvauti socialistinėje savivaldoje, 
vystymo etapas. Visgirdą

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po pakeitimo taisyklių siųsti siuntiniams į Lietuvą, dabar muitą 

turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siunti
nius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per labai 
trumpą laiką.
1986 — 3

Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas“ firmos, 
vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje, 
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, yėlėta vilnonė skarelė 
— £100.00.
1986 — 4

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriš
kas nertinis, bliusonas-striukė — £95.00.
1986 — 5

Anarakas-striukė, šiltas, vyriškas ar moteriškas, 1 p. velvetinių 
džinsinių kelnių, įvairių spalvų, vyriškas arba moteriškas megztu
kas, nailoninė skarelė — £100.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu pavel
dėjimo būdu.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

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

Telef. 01-460 2592.

SUSITIKIMAS LIETUVOJE
ARTHURO MIULERIO ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVOS

Žurnalo Baltic Forum naujame numery
je (Spring 1986) išspausdintas pasikalbė
jimas su žymiuoju amerikiečių dramatur
gu Arthur'u Miller'iu, kuris pasakoja apie 
praėjusių metų lapkričio mėnesį Vilniuje 
įvykusį amerikiečių — sovietų rašytojų 
susitikimą ir rusų bei lietuvių aparatčikų 
pastangas manipuliuoti svečius, šis pasi
kalbėjimas dar sykį patvirtina, kaip la
bai oficialioji spauda iškreipė ar visai nu
tylėjo amerikiečių pasisakymus. (Grįžęs 
iš Amerikos, Miller'is sausio mėnesį PEN 
spaudos konferencijoje pavadino Lietuvą 
„okupuota šalimi“).

Anot Miller'io, buvo susitarta, kad susi
tikimo pradžioje kiekvienas rašytojas pa
pasakos apie save. Tačiau sovietiniai ats
tovai pradėjo pamokslauti apie JAV pro
blemas: indėnus, negrus, pornografiją. Ta
da Miller'is atskleidė Sovietų Sąjungoje 
kalinamų rašytoji) sąrašą, kuriame buvo 
ir lietuvių pavardžių, ir pradėjo skaityti 
poetės Irinos Ratušinskajos bylą. „Tas 
juos labai sujaudino". Delegacijos vado
vas Fedorenka pareiškė, kad tokių daly
kų negalima diskutuoti, tai vidaus reika
lai.

Mykolas Sluckis, pasak Miller'io, taip 
pat pasipiktino. „Mes visi skirtingi", pa
brėžė jis. Miller'is atsakė: „Jūs, be abejo, 
esat, bet (kai jūs kalbat) su mumis, jūs 
nesat skirtingi. Su mumis jūs visi vienodi. 
Jei aš manyčiau, kad jūs visi vienodi, ne
būtų prasmės čia atvykti. Bet jis nesutiko 
su manim; jis tebuvo pasipiktinęs“.

„Neįmanoma tęsti tą diskusiją klausi
mu, kuri kultūra (amerikiečių ar sovietų) 
yra gyvybingesnė ir daugiau prisideda 
prie 20-to šimtmečio kūrimo“, kalba Mil
ler'is, „nes didelė jų kultūros dalis yra 
senamadiška ir neįdomi. Ji nieko nesako 
mūsų laikui. Jie neturi sąlyčio su (pagrin
dine) problema. Jie nežino, kas ta proble
ma. Privačiai, jie apie tai prisipažįsta“. •

Lietuvos spauda rašė, kad amerikiečiai 
svečiai buvo nepaprastai susižavėję Ėriš
kių kolūkiu ir jo pirmininku Giedraičiu. 
Miller'io žodžiais: „Sakoma, kad kolcho
zinė sistema Sovietų Sąjungoje esanti 
bergždžia. Ji bergždžia visur... Man ji SU

KARO NUSIKALTĖLIAI IŠ 
PABALTIJO VALSTYBIŲ

Anglų laikraščiuose buvo paskelbta, 
kad Australijos karo nusikaltėlių tyrimo 
taryba prižadėjo greitai ištirti bylas ta
riamų nacių karo nusikaltėlių, kurie da
bar gyvena Australijoje, atvykę kaip pa
bėgėliai. Tokių įtariamų nusikaltėlių esą 
200.

Tą bylą iškėlė Niujorke esąs Simon 
Wiesenthal centras, kuris jau nuo seniai 
ieško nusikaltėlių prieš žydus. Australi
jos užs. reik, ministrui Hayden lankantis 
Amerikoje, tas centras jam įteikė 40 as
menų pavardes ir prižadėjo vėliau duoti 
kitų 160 asmenų pavardes.

Ta proga Britų radijas per savo už
sienio tarnybą (BBC World Service), ku
ri yra skaitoma patikimiausia pasaulyje, 
pranešė, kad šita nauja Simon Wiesent
hal akcija liečia nusikaltimus prieš žy
dus Latvijoje ir Lietuvoje, ir kad tuos nu
sikaltimus esą įvykdę ne vokiečiai, bet 
tų valstybių piliečiai, kuriems dabar no
rima iškelti bylas. Pranešime buvo pridė
ta, kad, pagal Simon Wiesenthal centro 
tvirtinimą, tokių nusikaltėlių esą ir D. 
Britanijoje. 

darė labai slegiantį įspūdį — tamsa ir ty
la. Atrodė, kaip Orwell'io scena. Kolcho
zui vadovauja labai energingas lietuvis... 
Mes turėjom su juo pokalbį ir paklausėm 
keletą klausimų. Bet jis jau turi pasiruo
šęs atsakymus. Aš jo paklausiau, kaip jie 
apmoka žmones, ai' visi gauna tą pačią 
algą; kiek žmonių lieka kolchoze, ar kas 
išstoja, ar jiems galima išstoti? Jis pra
dėjo kalbėti bendrybėm. Aš supratau, kad 
jis turi taip kalbėti, kad viskas puikiausia. 
Supratau, kad iš jo nesusilauksiu jokiu at
sakymų“.

Miller'is labai susižavėjo lietuvių tea
tru, už kurį geresnio jis niekur nebuvo 
matęs. Režisierių Nekrošių jis vadina ge
nijumi — jei jis būtų gimęs Anglijoje ar 
Prancūzijoje, šiandien būtų pasaulinė fi
gūra. Miller'is suprato, kad jo paties pje
sė „Komivuajažieriaus mirtis“ Lietuvoje 
nebevaidinama, cenzūros uždrausta dėl jo 
„nuodėmių". Lietuvai teatralai amerikie
čių dramaturgą sutiko „nepaprastai šil
tai". Jo manymu, „jie mėgino mane pain
formuoti, kad jie buvo labai patenkinti 
mūsų, ypač mano, apsilankymu. Jie karto
jo, kad vieną dieną jie vėl vaidins mano 
pjeses“.

(Elta)

LIETUVOJE SURADO 
VIDURAMŽIŲ MIESTĄ

Vokietijos laikraštis DIE WELT (IX. 
23) praneša, kad sovietų archeologai Lie
tuvoje surado XIV šimtmečio miesto lie
kanas. Tai prieš 600 metų dingusi Ker
navė, senovės kronikose minima kaip 
amatų ir prekybos centras.

Prieš septynerius metus pradėtuose 
kasinėjimuose ligi šiol rasta, po smėlio 
ir dirvožemio sluoksniu bei tiršta augme
nija, sudegusių namų liekanos. Bemaž 
visi namai buvo mediniai, o gatvių grin
dinys — medžio kaladėlių. Miestas buvo 
sunaikintas pakartotinų priešo puolimų.

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD:

— Anglų kalboje yra apie 490,000 žo
džių (neskaitant apie 300.000 techniškų 
terminų).

— Septynioliktam šimtmety vienas Bos
tono, JAV, vyras už nemoralų pasielgimą 
buvo nubaustas dviem valandom išbūti 
prirakintam kaladėse. Jo nusikaltimas — 
sekmadienį po Mišių viešai pabučiavo sa
vo žmoną.

— Tokijuj yra restoranas šunims.
— Kur nors pasaulyje kas minutę 

įvyksta du maži žemės drebėjimai.
— Vidutinė britų šeima kasmet sunau

doja dvi mylias tualetinio popieriaus.
— Aštuonkojis (octopus) turi tris šir

dis.
— Kiekviena britų pašto įstaiga gauna 

atitinkamą pinigų sumą katei išlaikyti.
— Britų karalienė Elžbieta I-oji vy

rams buvo įvedusi barzdos mokestį.
— Keleivinis lėktuvas „Boeing 707“ pa

kilimui sunaudoja 4000 galionų (apie 
16.000 litrų) benzino.

— Prancūzai per metus suvalgo apie 
500 milijonų sraigių.

— Šv. Jonas Evangelistas buvo vienin
telis iš dvylikos apaštalų, kuris mirė na
tūralia mirtim.

— Šiaurinėj Norvegijoj vasaros metu 
tris su puse mėnesio saulė šviečia dieną 
ir naktį.

PLAUČIAMS
Maskvoj prie vodkos parduotuvės 

vingiuoja kilometrinė eilutė.
Staiga, pritrūkęs kantrybės, jaunas 

Ivanas išsitraukia lenktinį peilį ir šau
kia:

— Gana! Papjausiu Gorbačiovą! 
Anksčiau ir gatvėj po šimtą gramų iš
gerti duodavo, o dabar lauk, iš viso 
gal negausi...

Šalia stovintis milicininkas nespėja 
nė prasižioti, kai vyrukas skuta jau 
Kremliaus link...

Po pusvalandžio drąsuolis vėl atsi
randa eilutės gale.

— Tai ką? Papjovei? — juokiasi 
draugeliai.

—Kur tau prieisi? Eilė ten dvigubai 
ilgesnė, — pasiaiškina Ivanas.

♦ •
— Mama, mama, nupirk man šu

niuką, — prašo trejų metų Jonukas.
— Kam tau reikia antro šuniuko? 

Turi gražų guminį... — aiškina ma
ma.

— Noriu tikro, su blusom, — ne
nusileidžia Jonukas.

3
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

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

šeštasis Lietuvių Kultūros Instituto su
važiavimas — spalio 17-19 dienomis, Hue- 
ttenfelde, katalikų parapijos salėje.

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., 
Šv. Stepono aikštėje.

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

Lietuvių Kultūros Draugijos suvažiavi
mas — lapkričio 22-23d., Huettenfelde, 
Pater-DELP-Zentrum salėje. Pradžia 16 v.

Sekantieji Paryžiaus lietuvių susirinki
mai — lapkričio 9 (Vėlinių proga), gruo
džio 7 d., 32, rue du Petit Muse, Paris 4e. 
(Pamaldos 12 vai.).

AUKOS TAUTOS FONDUI
L.L.M. „Dainavos" Sambūris — 50 sv.
A. Kulikauskas — 5.00 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

TAUTINES PARAMOS FONDAS
Tautinės Paramos Fondui aukojo K. 

šova — 50 sv.
Nuoširdžiai dėkoja TPF valdyba.

AUKOS LITUANISTIKOS KATEDRAI
Aukojo: J. Paulauskas — 100 sv., Brad

fordo „Vyties" klubas — 100 sv.
Dėkojame.

VASARIO 16 GIMNAZIJAI PAREMTI 
VAJUS

Rugsėjo mėnes| iš viso gauta V1630.

V-JI SAVAITĖ

J. Žalys — 300 sv.
Wolverhamptono lietuviai — 111 sv.
(G.A. Ivanauskai — 20 sv., G. Kamins

kienė — 15 sv.. po 5 sv.: J. Bertašius, B. 
Krikščiūnas, J. Čepas, J. Žaliauskas, V. 
Bundonis, A. Petkevičius, Ad. Petkevi
čius, J. Petkevičius, J.D. Narbutai, po 3 
sv.: S. Markevičius, B. Viliūnas, V. Kel- 
mistraitis, V. Matiukas. Kiti aukojo po 
mažiau).

Škotijos Lietuvių klubas — 100 sv.
K. Šova — 50 sv.
A. Kulikauskas — 30 sv.
R. Zelinskis — 25 sv.
J. Strumskis — 20 sv.
P. Gimys — 20 sv.
J. Pakalnis — 20 sv.
Škotijos DBLS Skyrius — 20 sv.
A. Miliūnas — 20 sv.
V. Uogintas — 15 sv.
J. Jakimavičius — 10 sv.
Z.M. Sledziauskai — 10 sv.
A. Tirevičius — 10 sv.
B. Drevinskas — 10 sv.
P. Šumauskas — 5 sv.
J. Tarulis — 5 sv.
P.B. Voveriai — 5 sv.
A. Galbuogienė — 5 sv.
J. Traškienė — 100 DM.
Janina Traškienė iš Bradfordo, prisiųs- 

dama 100 DM, rašo:
„Siunčiu atostogų kišenpinigių likuti, 

kurį taupiau sekančiom atostogom, bet 
Gimnazijos reikalas svarbesnis už bet 
kokį kitų malonumų“.

Nuoširdžiai dėkojame!

PAIEŠKOJIMAS
Paieškomas LAURIKAITIS PETRAS. 

Jis pats, ar turintieji apie jį žinių, prašom 
rašyti: Mr. John Thomas, 25 Lambert 
Close, Green Lane, West Vale. Halifax. 
W. York's 3HX. Tel. 0422-7155.

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 bū'irtai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Londonas
PALAIDOTAS JONAS JANUŠEVIČIUS

Paskutinį kartą atsisveikinome su ve
lioniu šių metų rugsėjo mėn. 26 d., pra
dedant pamaldomis Londono Lietuvių 
bažnyčioje, kurias atnašavo svečias iš 
JAV-jų pik. kun. Vincas Meškėnas.

Velionio testamentiniu pageidavimu kū
nas buvo sudegintas Manor Park kapinė- 
se-krematoriume, Serber Rd., London E.7.

Kapinėse kalbas pasakė Z. Juras ir K. 
Tamošiūnas.

Jonas Januševičius buvo gimęs 1906 m. 
lapkričio 21 d. Papilėje. Baigęs Karo Mo
kyklą, dirbo teisininko profesijoje. Iki 
pirmosios Sovietų okupacijos gyveno ir 
dirbo Kaune. Sovietams okupavus Nepri
klausomą Lietuvą, jis, kaip ir daugelis ki
tų sąmoningai susipratusių ir patriotų 
lietuvių, buvo bolševikų areštuotas ir ka
linamas Kauno kalėjime.

į sekančią trėmimų bangą Sibiran, J. 
Januševičius buvo vienas iš pirmųjų są
raše. Tik kilus vokiečių-sovietų karui, 
(bolševikai nebespėjo ištremti numatytą 
grupę iš Kauno.

Praleistas laikas Kauno kalėjime, nuo
latiniai tardymai ir kankinimai, pakeitė 
Jono būdą. Jis pasidarė labai atsargus, 
vengė didesnių susirinkimų, laikėsi dau
giausia nuošaliai. Toks ir pasiliko iki 
mirties.

Atvyko į Angliją 1947 m., ilgiausiai gy
veno ir dirbo Londone. Dirbo didelėje ben
drovėje — The Trust House Ltd., kur jis 
buvo labai vertinamas. Gyvendamas An
glijoje, nepamiršo savo artimųjų, jais rū
pinosi ir rėmė materialiai kiek sąlygos 
leido. Rėmė ir domėjosi lietuviška spauda, 
ne tik Anglijos, bet ir užsienio. Nežiūrint 
į tai, kad Jonas neturėjo labai daug drau
gų čia, Londone, laidotuvėse dalyvavo di
dokas skaičius tautiečių. Nepamiršo jo ir 
kaimynai anglai, kurie dalyvavo pamal
dose ir pagerbė velionį gėlėmis. Visi lai
dotuvių dalyviai buvo pakviesti užkan- 
džiams Parapijos Svetainėje, kurių pa
ruošimu rūpinosi ir organizavo p-ia Ju
rienė.

Prisiminsime a.a. J. Januševičių kaip 
draugišką, sugyvenamą ir nuoširdų as
menį.

Dalyvis

I SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Londono Pirmojo skyriaus susi

rinkimas įvyks spalio mėn. 18d., šeštadie
nį, 8 vai. vakaro, Parapijos svetainėje, 21 
The Oval, Hackney Rd., London E.2.

Numatyta darbotvarkė:
1. Vliko Seimas Londone lapkričio 7-9 

dienomis.
2. Studijų savaitė 1987 m. Londone.
3. Vasario 16-tosios minėjimas 1987 m.
4. Kiti reikalai.

Z. Juras
Skyriaus pirmininkas

Manehesteris
FILATELISTU DRAUGIJA 

„VILNIUS“

Spalio 4-tos popietyje lietuviai filatelis
tai buvo susirinkę Manchesterio lietuviu 
klube aptarti savo einamųjų reikalų. 
Praeities ir ateities veikla buvo kuopš- 
čiai išnagrinėta. Draugijos kasininkas S. 
Lauruvėnas padarė pranešimą apie ne
seniai įvykusio pobūvio finansinę padėtį,
L. Pūras pasiūlė ateityje padaryti pašto 
ženklų mugę ir H. Vaineikis parodė ke
letą lakštų iš savo ženklų rinkinio.

Susirinkimo dalyviai buvo pasigaminę 
užkandžių, o Draugijos pirmininkė R. Po- 
pikienė, susirinkimą uždariusi, visus pa
vaišino savo pagamintu labai skaniu py
ragu. Vienu žodžiu — geras susirinkimas. 
Ir veiklos reikalai aptarti ir gražiai pasi
vaišinta ir įspūdžiais pasidalinta.

LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
LKD kviečia tautiečius į suvažiavimą, kuris įvyks lapkričio 22-23 d., 

Huettenfelde, Pater-DELP-Zentrum salėje.
Pradžia 16 vai. kavute, po to literatūrinė valandėlė.
Vakarienė 18 vai., po vakarienės Memmingeno tautinių šokių mėgėjų 

pasirodymas bei linksmavakaris.
Dalį tautinių šokių ratelio dalyvių matote apačioje pridėtoje nuotraukoje. 

Antroji iš kairės, antrame plane — grupės vadovė Neumann-Mikalaus- 
kaitė.

šeštadienio visą dieną veiks mokyt. Kaciucevičiaus meninių darbų paro 
da.

Kviečiame gausiai atsilankyti! LKD valdybos vardu Palavinskas

30 M. KLUBUI
VYTIES KLUBO JUBILIEJUS

Rugsėjo 20 d. atšvęstas Vyties klubo 
30 metų jubiliejus. Dėl klubo patalpų ri
botumo, nebuvo įmanoma žymesnė oficia
li ar meninė programa. Apie 200 klubo na
rių, rėmėjų ir svečių gardžiavosi skonin
gai ir gausiai paruoštomis vaišėmis. Klu
bo valdyba, padengdama vaišių išlaidas, 
turėjo intenciją pagerbti klubo narius- 
lankytojus ir taip atžymėti klubo veiklos 
sukaktį.

Tiek tepasakius, aišku, būtų maža. 30 
metų yra ilgas laikotarpis bet kokios or
ganizacijos ar klubo amžiuje. Tai iškarpa 
iš mūsų veiklos — dalis mūsų istorijos.

Vyties klubo steigimo (1956) metais, 
Bradforde ir apylinkėje skaičiuota apie 
500-600 tautiečių, bet įsigyti savus lietu- 
vių-klubo namus buvo sunku. Reikėjo 
rinkti aukas bei įnašus, prisiėjo skolintis. 
Taip pat trūko patyrimo, tik vieno daly
ko — entuziazmo buvo!

Pastangos klubą išlaikyti ir pastatyti 
ant tvirtesnių kojų davė vaisių. Šiandie
ną, nežiūrint per tuos ilgus metus pada
rytų klubo pagerinimui stambių išlaidų, 
įvairių reikšmingų aukų, spaudos rėmi
mo, lietuviškos veiklos dosnios reprezen
tacijos, klubas yra pasiturintis.

Tačiau su turtu auga ir rūpesčiai. Klu
bas įsteigtas Lietuvių visuomenės, taigi 
nėra vienos ar keletos šeimų reikalas. Vi
suomenė, kuri klubą steigė, retėja. Nor
maliai mažėja tikrų klubo narių skaičius. 
Klubo administracija, kasmet renkama 
valdyba, tengiasi ieškoti būdų, ypatingai 
turėti legalų skaičių narių rėmėjų-kitatau- 
čių, kurie padėtų klubą ilgiau ir tame pa
čiame aukštyje išlaikyti. Iki šiol klubo 
administracija, narių susirinkimai ir val
dybos sugebėjo tai padaryti. Tačiau, kai

Nottinghamas
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

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Spalio 4 d. Boltoniškiai padarė dar vie
ną skyriaus susirinkimą. Skyriaus pirmi
ninkas pranešė apie ateities įvykius Man
chesterio lietuvių klube, bet pagrindinis 
susirinkimo tikslas buvo tiksliai aptarti 
ateinančius šokius ir pasiskirstyti parei
gomis.

Susirinkimas praėjo gražiai ir Boltono 
lietuviai kviečia visus tautiečius ir jų 
draugus atsilankyti į jų, jau dabar tradi
cija pasidariusius, metinius, šokius, kurie 
įvyksta spalio 18 d., Ukrainiečių klube, 99 
Castle St., Bolton.

Gera kompanija, graži muzika, baras, 
skanūs užkandžiai ir gausi loterija yra 
užtikrinta. Pasimatysime Boltone! 

kurie pareigūnai vienose ar kitose parei
gose dirba nuo klubo įsteigimo ir jie ga
lėtų švęsti ilgas sukaktis, čia ir kyla, 
nors dar neryškiai, ateities klausimas. Bet 
tai jau kita tema.

Sekančiais, 1987 metais, numatoma mi
nėti Bradfordo ir apylinkės lietuvių vei
klos 40 metų sukaktį. Tai susidarys pro
ga plačiau paryškinti, tikimasi ir spaudo
je, šios vietovės lietuvių įvairius pasieki
mus ir užmojus.

Linkėtina, kad Vyties klubas, visų na
rių ir pareigūnų pastangomis, dar ilgai 
ir sėkmingai veiktų, nes tai yra mūsų 
veiklos centras ir pagrindas.

IŠKILŪS AUKOTOJAI
Aukojama įvairiomis progomis mūsų 

visokeriopai lietuviškai veiklai paremti ir 
išlaikyti. Aukoja pavieniai asmenys, or
ganizacijos, klubai ir kt. Ypatingai atžy- 
mėtini tokie asmenys, kurie nepagaili ir 
didesnių sumų.

Paskutiniu metu bradfordiškiai Juozas 
Paulauskas Lituanistikos Katedrai paau
kojo 100 sv., Jonas Žalys — Vasario 16 
gimnazijai — 300 sv.!

Tikrai iškilūs aukotojai!
A-tas B.

PAMALDOS SPALIO 19 D.
Škotijos lietuvių svečiavimosi metu 

Bradforde spalio 19 d., sekmadienį, bus 
pamaldos St. Ann's bažnyčioje. Šv. Mi
šias atnašaus kan. V. Kamaitis. Pamaldų 
pradžia 12 vai.

Maloniai kviečiami visi gausiai daly
vauti.

Vyties klubo valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — spalio 19 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Derbyje — spalio 19 d., 14 vai., Bridge 

Gate.
Birminghanie — spalio 19 d., 17 vai., 

Šv. Onoje, 96 Bradford St.
Manchesteryje — spalio 26 d., 12.30 vai.
Nottinghame spalio mėnesį Rožinio pa

maldos vyksta kasdien 18 vai., Židinyje.
Spalio 19 d. Maldos Žygį už Lietuvą at

lieka visos Nottinghamo Židinio aptar
naujamos vietovės, viso 16. Prašoma ne
užmiršti!

KELIONĖ Į LIETUVĄ
1987 metais gegužės 21-30 d. rengia

ma ekskursija į Vilnių. Kelionė į abi 
puses lėktuvu per Maskvą. Vilniuje 
būsim 7 naktis ir 2 Maskvoje.

Kaina, įskaitant kelionę, viešbutį su 
pilnu maistu, yra 445 svarai.

Užsirašyti iki lapkričio mėn. pabai
gos šiuo adresu:

J. Raišys,
119 Beech Ave., 

Acton.
London, W3 7LG 

Tel. 01 - 740 8528.

PRANCŪZIJA
LIETUVOS KRIKŠTO 600 METU 
SUKAKTIES IŠKILMĖS ROMOJE 

1987 METAIS

Artėja Lietuvos krikšto jubiliejus. Prieš 
600 metų lietuvių tauta oficialiai įsijungė 
į krikščioniškų tautų šeimą. Tai įvyko 
1387 metais.

Visi sąmoningi lietuviai — Tėvynėje ir 
svetur — atžymės šį įvykį ne tik dalyvavi
mu šauniuose minėjimuose, bet šia pro
ga ypač stengsis atgaivinti savo tikėjimą 
ir apsispręsti kilniam krikščioniškam gy
venimui.

Šio jubiliejaus pagrindinės iškilmės 
vyks Romoje 1987 birželio 14. Tą dieną 
lietuviai išeiviai iš įvairių kraštų rinksis 
šv. Petro bazilikoje, kur popiežius Jonas 
Paulius II iškilmingai atnašaus šv. Mišias 
ir ta proga paskelbs palaimintuoju arki
vyskupą Jurgį Matulaitį.

Ir Prancūzijos lietuviai ruošiasi šioms 
iškilmėms! Išvyksime į Romą birželio 11. 
Romoje išbusime iki birželio 18. Kelionės 
ir pragyvenimo išlaidos Romoje dar nėra 
žinomos. (Apie tai bus pranešta prieš 
Kalėdas su švenčių proga pasiųstomis in
formacinėmis žiniomis ir tradicine Kū
čių plotkele).

Asmenys, turį teisę gauti „Carte Ver
meil", (vyrai 62 metų, moterys — 60 me
tų), kelionei į Romą gauna 50% papigi- 
nimo.

Mūsų vyskupas P. Baltakis, O.F.M., 
šią vasarą lankydamas lietuvius, pakarto
tinai prašė, kad visi tautiečiai ruoštųsi 
prasmingai švęsti Lietuvos krikšto sukak
tį. Svarbiausias to minėjimo tikslas — 
dvasinis atsinaujinimas. Turime viltį, kad 
Prancūzijos lietuviai jautriai atsilieps į 
šį vyskupo prašymą: dvasiškai sustiprėti 
ir gausiai dalyvauti iškilmėse Romoje.

Vyskupas P. Baltakis liepos mėnesio 
pradžioje lankėsi Prancūzijoje. Jis susi
tiko su Lyono ir Paryžiaus kardinolais, o 
liepos 6 d. susitiko su Paryžiaus lietuviais, 
kuriems su kun. J. Petrošium atnašavo šv. 
mišias. Liepos 8 d. jis su kun. J. Petro
šium, kuris taip pat yra Belgijos lietuvių 
kapelionas, išvyko į Belgiją ir ten susiti
ko su Briuselio kardinolu ir Belgijos lie
tuviais.

Prof. A.J. Greimas, pakviestas Londono 
universiteto, spalio 20 d. skaitys paskaitą 
„Hierarchies et valeurs“.

500 puslapių A.J. Greimo rinktiniai raš
tai, versti prof. R. Pavilionio, bus išleisti 
Vilniuje ateinančiais metais.

Prel. Audrys Bačkis šiais metais šventė 
savo 25 metų kunigystės jubiliejų. Jis pra
dėjo studijas Paryžiuje — šv. Sulpicijaus 
kunigų seminarijoje, tęsė jas Romoje, 
įšventintas kunigu, baigė bažnytinės tei
sės ir diplomatų akademiją. Dirbo nun
ciatūrose Filipinuose, Kostarikoje, Tur
kijoje ir Nigerijoje. Nuo 1979 m. Bažny
čios viešųjų reikalų tarnybos pasekreto- 
ris Vatikane.

Petras Klimas balandžio 24 d. „šiuolai
kinių konfliktų istorijos institute“ skaitė 
paskaitą apie Lietuvos padėtį 1918-1945 
metais. Paskaita bus atspausdinta „Revuė 
d Histoire de la Seconde Guerre Mondiale 
et dės Conflits Contemporains“ žurnale.

Jonui Tomkui, PrLB tarybos nariui, 
rugpjūčio 25 d. „Confederation des An- 
ciens Combattants“ suteikė „La Croix du 
Combattant de l'Europe“ medalį už nuo
pelnus Europos brolybei, taikai ir laisvei.

Karolina Masiulytė toliau vaidina tele
vizijos programoje „Le Nouveau Theatre 
de Bouvard“.

Paryžiuje lankėsi: profesorė Marija 
Gimbutienė ir dr. žirgulienė iš Los Ange
les, prof. A. Štromas ir dainininkė Violeta 
Rakauskaitė iš Huddersfield (Anglijoje), 
dail. K. žoromskis iš New Yorko vykda
mas į Lietuvą, Leonas Dobkevičius iš Či
kagos, dr. Romas Misiūnas iš Yale uni
versiteto ir Eglė ir Vytas Dudėnai iš New 
Yorko.

Edita Rechner (Matulevičiūtė), gyve
nanti su šeima Vienoje (Austrijoje), 
1985 m. rudenį Paryžiuje padarė muziko
logijos diplomą apie lietuvių kankles.

Jean-Luc Kazakevičius, baigęs medici
nos studijas Paryžiuje, atliko karinę tar
nybą Lille karo ligoninėje ir šį rudenį iš
vyko į Angers, kur tris metus bus ligoni
nės internu ir tuo laiku rašys tezę iš psi
chiatrijos medicinos daktaro laipsniui 
gauti.

Vasario 16-tosios gimnazijos 60 mokinių 
su mokytojais birželio mėnesio gale lan
kėsi Paryžiuje.

Gintaras Lietuvninkas iš Čikagos, prieš 
keletą metų studijavęs architektūrą Uni
versity of Illinois skyriuje Versalyje, šiais 
metais baigės architektūros studijas dak
taro laipsniu ir nuo šio rudens dėsto Uni
versity of Illinois Versalyje.

4


	1986-10-16-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1986-10-16-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1986-10-16-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1986-10-16-EUROPOS-LIETUVIS-0004

