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JULIJONUI STEPONAVIČIUI 75
Tremtinys vyskupas Julijonas Stepona

vičius šiemet pažymėjo tris reikšmingas 
asmenines sukaktis.

Š.m. sausio 24 sukako ketvirtis šimtme
čio, kai jis nutremtas 'į Žagarę ir jam 
kliudoma eiti Vilniaus arkivyskupijos 
apaštalinio administratoriaus pareigas.

Birželio 21 sukako pusė šimtmečio, kai 
ganytojas uoliai darbuojasi Kristaus vy
nuogyne. Kunigystės auksinio jubiliejaus 
proga vyskupą Steponavičių labai šiltai 
ilgu asmenišku laišku pasveikino popie
žius Jonas Paulius II.

Spalio 18 jubiliatas sulaukė deimanti
nės amžiaus sukakties.

Pasaulio spauda nuo 1979 metų dažnai 
skelbia, kad vyskupas Steponavičius esąs 
kardinolas „in pectore“. šventasis Sostas 
to niekada nepatvirtino, bet ir nepaneigė.

Minėtame laiške Šv. Tėvas gegužės 22 
rašė jubiliatui:

„Tavo ganytojišką uolumą, tavo drąsą, 
tavo tvirtumą kovoje su kliūtimis visai 
pagrįstai būtų galima lyginti su apaštalų 
dorybėmis, apaštalų, kurių garbingos mi
sijos dalyvis esi“.

Popiežius tęsia:
„Tai tikrai laiminga diena, kurią Die

vas iš daugybės žmonių savo širdimi iš
rinko tave, kad būtum jo kunigas, išsky
rė tave iš kitų kaip auką, skirtą kentėti 
drauge su jo Sūnumi. (...) Kai 1955 me
tais prie kunigystės prisidėjo vyskupo pa
reigos, šios kunigiškos dorybės tavo šir
dyje tiesiog klestėte suklestėjo, išsiskleis- 
damos dieviškosios malonės liepsna. Ta
vo krūtinė, kurią pripildė šventosios Dva
sios jėga, tapo tartum tvirtovė, ginanti 
krikščioniškąjį tikėjimą, kurio nei vėjai, 
nei audros, nei viesulai neįstengė įveikti. 
Taip, Gerbiamasis Broli, — rašo popie
žius, — tikintiesiems tapai nepalaužiamo 
tvirtumo vėliava, o netikintiesiems kėlei 
nuostabą. Gal tokia buvo paties Dievo 
valia, kad savo žmonėm daugiau padėtum 
kančia negu išorine garbe. Juk taip visa
da būna šventų žmonių gyvenime: tautų 
gerovė yra kuriama ganytojų uolumu ir 
pasiaukojimu“. Galop šv. Tėvas vyskupą 
Steponavičių taip ragino:

„Tad ištverk. Gerbiamasis Broli, iš
tverk Dievo meilėje, savo tikėjimo išpa
žinime, drąsiame mūsų religijos liudijime. 
Tai teikia garbę tau ir Bažnyčiai. Iš savo 
pusės, malda ir visais kitais galimais bū
dais būsiu su tavimi, ypač artėjant 600 
metų sukakčiai nuo krikščionybės pra
džios lietuviškajame Vilniaus krašte. 
Prieš šešis šimtmečius įsižiebusi 'šviesa 
teneišblėsta, bet tesušvinta visu savo gro
žiu, kaip mėnulis patekėjęs žydrame dan
guje“.

Lietuvos katalikai didžiuojasi savo ga
nytoju, meldžia jam Dievo palaimos išlik
ti tvirtam ir prašo palaiminimo savo gy
venime.

Tik vilniečiai liūdi, nesulaukdami savo 
vyskupo.

Kaip prieš šešerius metus minėdami jo 
vyskupystės 25-rių metų sukaktį, jie kar
toja:

Tavęs laukia Vilnius!
Čia Tavo namai!
Čia grįžtančio laukia
Našlaičiai vaikai! J. Vd.

LAUKIA POPIEŽIAUS
Australijos lietuviai ruošiasi drauge su 

vietos gyventojais iškilmingai sutikti po
piežių Joną Paulių II-jį, kuris lankysis 
Australijoje lapkričio mėnesio pabaigoje 
ir gruodžio pradžioje. Įvairios tautinės 
grupės su savo vėliavomis organizuotai 
dalyvaus Popiežiaus aukojamose Mišiose 
Melbourne, lapkričio 27 dieną. Per Mi
šias aukojimo metu Popiežiui bus įteikia
mos dovanos, jų tarpe ir lietuvių dova
na — lietuviškais raštais meniškai išaus
ta stula.

Mielą Melitą 
Saugaitę-Varkalienę ir jos 

šeimą D. Britanijoje ir Vokietijoje, 
Tėveliui JURGIUI SAUGAI mirus, 

giliai Užjaučia ir kartu liūdi 
buvę Okerio lagerio gyventojai

K. šova ir jo šeimos nariai.

Didesnis lietuvių skaičius pasiekė Lon
doną antroje 19 amžiaus pusėje. Pirmieji 
lietuviai apsigyveno Silvertovvno prie
miestyje, kur cukraus fabrike gavo dar
bą. Uždarbiai buvo labai menki. Iki 1896 
m. Londone nebuvo tikros visuomeninės 
veiklos.

Westminsterio arkivyskupas kardinolas 
H. Vaughan savo laiške 1894 m. mini lie
tuvių ir lenkų pastangas turėti savo baž
nyčią ir prašo Dievo palaimos šiam ge
ram darbui. Nebuvo lengva kurtis. Pra
džioje (1894 m.) lietuviai ir lenkai turėjo 
savo laikiną bažnytėlę tai vienoje, tai ki
toje vietoje. 1900 m. liepos 10 d. kard. H. 
Vaughan pareiškė pageidavimą, kad lie
tuviai Londone turėtų savo lietuvį kuni
gą. Savo laiške mini net 9,000 lietuvių.

1900 m. lietuvių parapijinis komitetas, 
tarpininkaujant vietos vyskupui, apsiima 
išlaikyti savo lietuvį kunigą. Nors kardi
nolo laiške minima daug lietuvių, tačiau 
daviniai rodo, kad tik 450 lietuvių pasi
žadėjo duoti kiekvieną savaitę savo duo
klę. Kardinolas paskelbė, kad atidaro Lie
tuvių misiją, dvasios vadu paskyrė kun. 
Bol. šlamą ir paskyrė lietuviams pamal
das turėti vokiečių Šv. Bonifaco bažny
čioje, kol lietuviai nesusiras nuosavos vie
tos pamaldoms. 1901 m. sausio 13 d. lie
tuviai ten turėjo pirmas savo pamaldas. 
Nuo šios dienos prasidėjo savistovus lietu
vių misijos, atseit parapijinis, veikimas. 
Kunigui ir bažnyčiai išlaikyti tais pačiais 
metais įsikūrė parapijinė Šv. Kazimiero 
draugija.

Pas vokiečius su pamaldomis lietuviai 
buvo prisiglaudę 62 savaites. Tuo laiku 
nusipirko cukraus sandėlį prie Cable ir 
Christian St. E.l. Padarę reikiamus įren
gimus šį sandėlį padarė savo bažnyčia. 
Tad nuo 1902 m. kovo 30 d. prasideda 
oficiali Lietuvių parapijos veikla. Taip 
rodo to laiko parapijinis antspaudas.

Sveikinam VLIKo Seimo atstovus Londone'.

Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios Didysis altorius Londone

75 METAI
LONDONO LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 75 METŲ SUKAKTIS

1905 m. lapkričio 15 d. iš Lietuvos at
vyko kun. Kazimieras Jurgis Matulaitis, 
kuris su dideliu pasišventimu vykdė da- 
dartinės bažnyčios statybą. Buvo sutarta 
statyti naują lietuvių bažnyčią naujoje 
vietoje, žemė buvo nupirkta dabartinėje 
vietoje, būtent 21 The Oval, E.2, prie 
Hackney Road. 1911 m. spalio 8 d. visuo
tinio parapijinio susirinkimo protokolas 
mini, jog bažnyčios ir klebonijos statyba 
jau pradėta. Buvo tikimasi jau tų pačių 
metų Kalėdose įžengti į savo naują baž
nyčią, bet taip negalėjo įvykti, nes daug 
laiko atėmė įvairūs susirašinėjimai ir sa
vo teisių apgynimas. Bažnyčia faktinai 
atidaryta, pašventinta tik sekančių meti! 
kovo 10 d.

Bažnyčios ir drauge su ja sujungtos 
klebonijos statyba tuo laiku atsiėjo 4,108 
svarai su šilingais ir penais. 1911 metų 
gale buvo skolos 2,958 svarai. Tik 1923 m. 
išmokėta visa skola. 1911 m. kun. K.J. 
Matulaitis padarė net tris per namus rin
kliavas, kuriose dalyvavo daugiausia 362 
asmenys.

Dabartinę bažnyčią puošia meniškas 
medžio drožinio altorius, kuris vaizduoja 
Švč. Trejybę ir Švč. Marijos vainikavimą. 
Galima sakyti, kad jis yra vienas iš gra
žiausių altorių visame Londone. Pagal tu
rimas žinias, šis altorius prieš tai buvo 
išstatytas pasaulinėje parodoje Londone 
1851 metais. Nėra žinomas altoriaus 
skulptorius, bet jis yra pagamintas Tyro- 
liuje.

Gipsinė šv. Kazimiero statula yra 
skulptoriaus Jokūbo Dagio darbas 1951 m.

Bažnyčios pašventiniame 1912 m. kovo 
10 d. dalyvavo svečias iš Lietuvos kunigas 
Juozas Montvila, 27 metų amžiaus. Balan
džio mėnesį Titaniko laivu išplaukė į 
JAV ir tame laive žuvo. Jam atminti yra 
lentelė su jo nuotrauka Liurdo koplytėlė
je.

J. Sakevlčius

VYRIAUSIOJO LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETO 

SEIMO, 
įvykstančio

1986 m. lapkričio mėn. 7-9 d. 
Russell viešbutyje, Russell Square, 

London, W.C.l. Gt. Britain, 
PROGRAMA

Lapkričio 7 d. (penktadienis)
7 v.v. Susipažinimas ir vakarienė (5 

sv.) Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT.
Lapkričio 8 d. (šeštadienis)

9 vai. ryto VLIKo SEIMO pradžia Rus
sell viešbutyje.
Lapkričio 9 d. (sekmadienis)

11 vai. ryto iškilmingos pamaldos Lie
tuvių bažnyčioje, 21 The Oval, Hackney 
Rd., London, E.2.

3 vai. p.p. Banketas Lietuvių Sodyboje.
6 vai. vak. Koncertas Lietuvių Sodyboje, 

Headley Park, Picketts Hill, nr. Bordon, 
Hants.

Dėl smulkesnių informacijų prašome 
kreiptis:

VLIKo Seimas, Lithuanian House, 2 
Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT. 
Tel. 01 460 2592.

VIENOS KONFERENCIJOJ
Resistance International prašant, Lie

tuvių Informacijos Centras parašė me
morandumą apie dabartinę Lietuvos bū
klę, kuri bus įjungta į šios organizacijos 
ruošiamą dokumentaciją Helsinkio bai
giamojo akto peržvalgos konferencijai 
Vienoje, ši medžiaga buvo skleidžiama pla 
čdu tiražu spaudai, delegacijos nariams 
bei besilankantiems Resistance Interna
tional informacijos biure, kurie veikė 
Vienos miesto centre pirmąją konferenci
jos savaitę. Dokumentacija taip pat buvo 
dalinama lapkričio 4 d. Resistance Inter
national spaudos konferencijoje, kurioje 
dalyvavo įvairios žymenybės, kaip, pvz., 
prancūzų aktorius Yves Montand.

Resistance International yra plataus 
masto organizacija, susidedanti iš įvairių 
tautinių ir žmogaus teisių grupių. Jos sie
kia išlaikyti demokratines laisves pasau
lyje bei atkreipti dėmesį į sovietų prasi
žengimus prieš žmoniškumą.

Lietuvių Informacijos Centro 7 psl. me
morandumas suglaustai nušviečia oku
puotos Lietuvos rūpesčius, iškeliant ry
škius žmogaus teisių pažeidimus, kaip, 
pvz., kunigų užpuolius, areštus ir nužu
dymus Lietuvoj. Suglaustai aptariamas ir 
Lietuvos Helsinkio grupės narių bei kitų 
‘įkalintų lietuvių likimas, pogrindžio spau
dos gyvastitagumas bei religijos persekio
jimas. Memorandumas baigiasi trumpa 
Lietuvos istorijos apžvalga.

(LIC)

A. Milleris aktualiais klausimais
Žymus amerikiečių dramaturgas Arthur 

Miller, kurio dalyvavimas amerikiečių-so- 
vietų rašytojų susitikime praėjusių metų 
lapkričio mėnesį Vilniuje buvo aprašytas 
„Europos Lietuvyje“ (1986.X.16), šiais 
metais vėl buvo nuvykęs į Sov. Sąjungą. 
Šį kartą „susitikimas“ buvo suruoštas 
Sovietų Kirgizijos respublikoje, netoli Ki
nijos sienos.

Iš ten atskridęs tiesiai į Londoną pama
tyti jo statomo veikalo „Arkivyskupo lu
bos“, Arthur Miller papasakojo „The Ob
server“ korespondentui savo įspūdžius iš 
Sov. Sąjungos. Jis pasakė, kad jo kelionė 
į Kirgiziją yra susijusi su praėjusių metų 
konferencija Vilniuje, kur jis buvo susi
ginčijęs su šeimininkais dėl sovietų poli
tinio puolimo prieš Ameriką. Jam pami
nėjus sovietų darbo stovyklose kalinamus 
rašytojus, tarp jų ir Iriną Ratušinskają 
(po to ji buvo perkelta į Kijevo kalėjimą 
ir neseniai išleista), sovietų rašytojai la
bai pasipiktino. Bet, jo nustebimui, vie
nas sovietų rašytojas, kirgizas Činhiz Ait
matov, atsistojo ir pritarė Milleriui.

Kaip šį ‘įvykį beaiškintum, toks drąsuo
lis galėjo pasirodyti tik dabar, Gorbačio
vo laikais. Taip pat, be Gorbačiovo leidi
mo Arthur Miller negalėjo būti antrą kar-

Jūrinis buriavimas
Pažymint jūrinio buriavimo 60-metį, 

Klaipėdoje buvo surengta graži šventė. 
Buriuotojai išplaukė į Baltiją.

1926 metais garsaus kapitono L. Stul
pino iniciatyva buvo įsteigtas pirmasis 
lietuviškas jachtklubas. 1933 metais buvo 
įsteigta Lietuvos buriuotojų sąjunga. Ka
pitono K. Plonaičio jachta „Gulbė“, per
kirtusi Šiaurės jūrą, aplankė Londoną, 
Oslą, Geteborgą, pirmoji pasiekė nulinį 
meridianą. O. P. Buntino „Žalčių kara
lienei“ tarptautinėse Baltijos šalių varžy
bose pavyko iškovoti greičiausios savo 
klasėje jachtos prizą. Populiarinti naują 
sporto šaką padėjo 1936 metais įsteigta 
Klaipėdos buriavimo mokykla, kuriai va
dovavo patyręs prekybos laivyno kapito
nas J. Andžejauskas.
Senieji žaidimai

Spalio mėn. Šalčininkų rajono Baltosios 
Vokės gyvenvietėje įvyko pirmoji tarpra
joninė Liaudies sporto šventė. Molėtų, 
Šalčininkų, Telšių ir Vilniaus rajonų at
stovai demonstravo savo kraštų senovi
nius žaidimus, varžėsi keliose bendrose 
rungtyse, šventės tikslas — atgaivinti 
senuosius lietuvių liaudies judriuosius 
žaidimus. Mušė ripką, žaidė „Ožį“.
Kauno zoologijos sodo gyventojai

Kauno zoologijos sodo gyventoja, Amū
ro tigrė Tusi, susilaukė net keturių mažy
lių: Aido, Timūro, Tauro ir Žilvino. Tig
riukais ypač žavisi vaikai.
Vilnius — Maskva nauju lėktuvu

Spalio 20 prasidėjo reguliarūs reisai 
naujuoju lėktuvu JAK-42. 120 keleivių 
išskrido maršrutu Vilnius — Maskva. 
Prie Vilniaus aerouosto „prisiregistravo" 
naujosios kartos lėktuvai. Naujame lėktu
ve yra 120 vietų, tylesni motorai. 
Madingos striukės

Klaipėdos siuvimo fabrikas pateikė pir
kėjams naują produkciją — vyriškas 
striukes su išsegamomis rankovėmis.

Striukės patinka jaunimui ir vyresnio
jo amžiaus žmonėms. Prekybos bazėms 
šiais metais bus perduota 8 tūkstančiai 
šio modelio striukių. 
Tvarkdaralčio šventė

„Valstiečių laikraštyje“ A. Daugirdas 
rašė:

— Plungėje įvyko tradicinė aplinkos 
šventė, šis renginys kasmet darosi 'įdo
mesnis, populiaresnis. Daug žmonių jis 
sutraukė ir šį kartą. Dėmesio centre buvo 
šventės šeimininkas Tvarkdaraitis. Ei
kliais žirgais pakinkytame vežime jis pa
sirodė centrinėje gatvėje. Jį lydėjo puošni 
šeimininkė, Kaminkrėtys, Valytoja ir bū
rys velnių su šluotomis. Tvarkdaraitis vi
sus pakvietė pasidairyti po Plungę, pasi
žiūrėti, kas kaip gyvena. Jis parodė gra
žiausiai tvarkomas sodybas, pagerbė jų 
šeimininkus, o apsileidėlius išpeikė. Ant 
vieno namo stogo velniai net šluotą užkė
lė.

tą pakviestas į Sov. Sąjungą, šį kartą 
tarp pakviestųjų į Aitmatovo tėvynę prie 
Issyk-Kul ežero buvo anglų rašytojas Pe
ter Ustinov, Nobelio literatūros premijos 
laureatas prancūzas Claude Simon, vie
nas italų fizikas, ispanų biochemikas ir 
amerikiečių futurologistas Alvin Toffler. 
Vienintelis sovietų rašytojas tame „pasi
kalbėjime apie ateitį“ buvo pats kvietėjas 
Činhiz Aitmatov. Visas išlaidas apmokėjo 
sovietų valdžia.

Grįžtančią iš Kirgizijos Millerio-Ustino- 
vo grupę Kremliuje priėmė pats Gorba
čiovas. Jis kalbėjosi su svečiais pustrečios 
valandos. Milleris pasakė anglų laikraščio 
korespondentui: Rusija yra ant šono gu
lintis uždusęs begemotas, o Gorbačiovas 
yra savo rūšies intelektualas, kuris ban
do sugalvoti nepaprastą ideologiją, kuri 
pakeltų tą didžiulę pabaisą ant kojų. „Ne
tikiu, kad Gorbačiovas trokšta kieno nors 
kraujo, net nei Reagano. Sov. Sąjungoje 
yra tiek daug darbo... Pagalvokit, Rusijo
je dar niekas nepagaminama, kas galėtų 
būti parduota bet kur pasaulyje... Visur 
korupcija ir begalės senosios Rusijos be
tvarkės bei chaoso“.

Tokiu gudriu būdu sovietai dabar nori 
įtikinti pasaulį, kad jie trokšta tik taikos 
ir niekam pavojaus nesudaro.
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PAVARDĖS
„L'Osservatore Romano“, kuris nėra 

oficialus Vatikano organas, o tik „poli
tiškai religinis dienraštis“ (oficialus Šv. 
Sosto organas yra „Actą Apostolicae Sė
dįs“), 1986.VI.30 — VILI d. laidoje įdėjo 
nepilną ir netikslią informaciją apie po
piežiaus Jono Pauliaus II dekretą, kuriuo 
pripažintas stebuklas, įvykęs per „GIOR
GIO MATULEWICZ (Matulaitis)“ užta
rimą. Kad toji informacija netiksli, net 
klaidinga, matyti iš to, kad jos autorius 
net neskiria marijonų ir marijanistų vie
nuolijų rašydamas, jog arkiv. Jurgis Ma
tulaitis esąs ne marijonų, bet „marianis- 
ti“ reformatorius. Padarius to dienraščio 
redakcijai pastabą, ji pripažino, kad įvy
kusi klaida. Bet klaidų dienraščiai pa
prastai netaiso. Ir toji klaida nėra minimo 
Vatikano dienraščio nusistatymas Jurgio 
Matulaičio pavardę lenkinti. Jame tilpo 
visa eilė straipsnių apie arkiv. Jurgį to
kiomis antraštėmis: „II XX anniversario 
della morte dell'Arcivescovo Giorgio 
Matulaitis“ (L/Oss. Rom. 1987.II.6); „II 
diario spirituale del Servo di Dio Giorgio 
Matulaitis-Matulewicz“ (1963.V.2-3);„Uua 
biografija di Mons. Matulaitis, arcivesco- 
vo di Vilna“ (1985.X.18). Ir ne tik Vati
kano dienraštyje, bet ir Italijos katalikų 
spaudoje randama straipsnių su Matulai
čio pavarde, pvz. „II Servo di Dio Giorgio 
Matulaitis — verso la beatificazione“ (L‘ 
Avenire 1972.XII.3).

Į aukščiau minėtą „L'Osserv. Romano“ 
netikslią ir klaidingą informaciją aštriai 
reagavo Juozas Gailius straipsniu „Busi
mojo palaimintojo pavardė“ (Tėv. žibu
riai 1986.V1II.29). Tą jo straipsnį pakar
tojo ir kai kurie kiti laikraščiai bei kai 
kurios lietuviškos radijo laidos. Be abejo
nės, straipsnio autorius turėjo gerą, pa
triotišką norą — apginti busimąjį palai
mintąjį nuo lenkų, kurie lietuvišką pa
vardę iškraipę, suluošinę ir sulenkinę 
lietuvį; esą tai Lenkijos dvasininkijos 
pretenzijos, esą „lenkų kunigai pasisten
gė Vatikano dokumentuose...sulenkinti 
Matulaičio pavardę remdamiesi kažko
kiais, pagal lenkų savivalę ii' prievartą 
sulenkintais dokumentais“. Str. autorius 
rašo: „Labai pagarbiai ir karštai prašytu
me Lenkijos hierarchiją ne tik atsisakyti 
per tą laiką savo lenkinimo užmačių, bet 
taip pat bičiuliškai padėti lietuviams Va
tikano dokumentuose atkurti tikrąjį lie
tuvišką Jurgio Matulaičio pavadinimą“. 
Ta pat mintis išreikšta ir straipsnio an
trinėje antraštėje: „Atėjo laikas galuti
nai išsiaiškinti su Lenkijos hierarchija“. 
J. Gailius savo straipsnį baigia: „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 tik Dievo ir Lietuvos bei Lenkijos 
priešams“.

J. Gailiaus geri, patriotiški norai ap
ginti busimojo palaimintojo lietuvišką pa
vardę, paremti nežinojimu, netikslumais, 
skaitytojų klaidinimu, netgi tendencija 
matyti lenkų užmačias sulenkinti tikrą 
lietuvį ir pan. Kaip ilgametis ark. Jur
gio beatifikacijos bylos vedėjas turiu 
kategoriškai pareikšti:

1. Prie ark. Jurgio pavardės nepridėjo 
ranką joks lenkų dvasiškis, juo labiau 
hierarchija.

2. Pavardę MATULAITIS seu MATU
LEWICZ visuose oficialiuose beatifikaci
jos dekretuose nustatė Šventųjų Skelbimo 
Kongregacija, (žiūr. fotokopija „Drauge“ 
1986.IX.10 numeryje, 1 psl.). Atkreipti
nas dėmesys tam „seu“ (liet. arba). O 
tas reiškia, kad abi pavardės MATULAI
TIS ir MATULEWICZ yra vartotinos tam 
pačiam asmeniui pavadinti.

Pavardžių keitimų būdai, žmogaus 
pavardė priklauso nuo to, kaip ji užrašy
ta gimimo ir krikšto metrikuose, arba 
nuo to, kokią jis pats pasirinko ar kiti 
jam priskyrė. Turime pakankamai tam 
pavyzdžių. Vysk. Motiejus Valančius, 
nors gimimo metrikuose, rašytuose lotynų 
kalba, užrašytas tValącius, bet mokslo 
reikalui pasivadino Wolonczewskiu ir šia 
pavarde vadinosi iki mirties pasirašinė
damas Wolonczewskiu net ir kaip lietu
viškų raštų autorius. Vysk. Pr. Karevi
čius kol buvo Petrapilyje, rašėsi Kare- 
wicz, Maironis, Petrapilio Dvas. Akade
mijos profesorius, vadinosi Maciulewicz, 
1913 m. Petrapilio Dvas. Akademijos stu
dentas Krupavičius buvo užrašytas Kru- 
powicz, Penkauskas — Penkowski ir pan. 
Buv. Cicero klebonas kun. Ig. Albavičius 
oficialiuose Čikagos arkivyskupijos doku
mentuose yra Albowicz, nes tokia pavar
de jis buvo pakrikštytas, kunigu įšven
tintas ir priimtas į Čikagos arkivyskupi
ją. Tokių ^kazusų“ galima būtų priran
kioti daugybę.

Visi, tačiau, tokie su dokumentine 
wicz pavardės galūne savo pavardes su-

KLAUSIMU
lieituvino: Karevičius, Maciulevičius, Kru
pavičius, Albavičius. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais, o ypač išeivijoje, daugelis 
tas slaviškas (vičius) galūnės atmetė ir 
pasivadino grynai lietuviškomis pavar
dėmis: Bendoravičius — Benderius, Sake- 
vičius — Sakas, Urbonavičius — Urbonas 
ir pan. Bet buvo ir tokių, kurie lietuviš
kas pavardes tam tikrais sumetimais gry
nai suanglino, suispanino, suvokietino. 
Tačiau tas visas pavardžių keitimas ne
reiškė, kad tie asmenys išsižadėjo savo 
lietuviškosios tapatybės, tautybės (nors 
yra ir išimčių iš bendrosios taisyklės). 
Taigi pavardžių kaita yra gana sudėtinga.

Matulaičiai — Matulevičiai. Lietuvoje 
Matulaičių pavardė nėra reta. Ypač daug 
Matulaičių yra pietinėje Lietuvos dalyje 
— Suvalkijoje. Bet ten pat yra ir Matu
levičių. šios pavardės kilmė yra aiški: iš 
krikščioniško vardo Matas išriedėjo ma- 
lonybinis Matulis, tėvo sūnus — Matulai
tis, o prijungus slavišką galūnę gavosi 
Matulevičius (lenk. Matulewicz).

Jurgis Boleslovas Matulaitis, gimęs 
1871.IV.13, buvo pakrikštytas Marijam
polės bažnyčioje ir gimimo metrikuose už
rašytas Matulaičio pavarde. Šia pavarde 
jis lankė Marijampolėje pradžios moky
klą ir gimnaziją. Nesant sąlygų patekti į 
Seinų kunigų seminariją, jį, dėl ligos nu
traukusį mokslą, 1898 m., atvykęs atosto
gų pas brolvaikį į Lūginės kaimą, išsi
vežė pas save į Kielcius, kur buvo seno
vės kalbų mokytoju vietos gimnazijoje, 
o kiek vėliau ir kunigų seminarijoje. Ta
sai Jurgio pusbrolis (tėvo brolio sūnus), 
baigęs mokslus Lenkijoje ir tenai pasili
kęs dirbti vadinosi Jonas Matulevičius 
(lenk. Matulewicz). Jis parengė Jurgį į 
kunigų seminariją ir jį tenai įrašė Matu
lewicz pavarde. Varšuvos vyskupijoje 
Jurgio dėdė (motinos brolis Matulis) irgi 
vadinosi Matulewicz. Taigi buvo visai na
tūralu, kad ir Jurgis vadintųsi savo arti
mų giminių pavaldė. Jurgis sutiko su to
kiu jo pavadinimu, jį priėmė ir visą gy
venimą jo nekeitė. Sakoma, kad kartą 
Jurgiui priminus tą pavardės pakeitimą, 
jis atsakęs: „Ne aš ją pakeičiau, ne aš 
ir atkersiu“. Kad ir su pakeista pavarde, 
Jurgis gimimu Matulaitis, išliko lietuvis, 
nors dėl to lietuviškumo vėliau jam teko 
daug iškentėti esant Vilniaus vyskupu.

Ir tasai Jurgio globėjas nors vadinosi 
Matulewicz, jį asmeniškai pažinojusio 
vysk. Justino Staugaičio liudijimu, buvo 
susipratęs lietuvis. Išėjęs į pensiją 1902 
m., persikėlė į Suvalkus ir ten gimnazijo
je dėstė lietuvių kalbą. Kai Vilniuje buvo 
įsteigta Mokslo Draugija, jis tuoj įstojo 
jos nariu Matulevičiaus pavarde. Jam mi
rus (po I pasaul. karo) lenkų spaudoje 
viename nekrologe rašoma: „Velionis bu
vo užsitarnavęs pedagogas, buvęs Varšu
vos Aukštosios mokyklos auklėtojas, 
Kielcių ir Suvalkų gimnazijų profesorius. 
Dauguma jo auklėtinių su dėkingumu pri
simena savo dvasios vadovą. Karštas lie
tuvis patriotas, visa siela atsidavęs savo 
tautos reikalams, visuomet buvo ir lenkų 
draugas ir darė visa, kad sumažintų ne
susipratimus tarp dviejų broliškų tautų“ 
(Swiat, Varšuvoje).

Jurgio pavardė beatifikacijos bylos 
aktuose. Beatifikacijos bylai buvo pa
teikti visi surinkti Jurgio raštai, laiškai, 
rankraščiai, dokumentai. Iš jų paaiškėjo, 
kad Jurgis, kunigu įšventintas Petrapily
je, vadinosi Matulewicz. Tokią pavardę 
jis turėjo profesoriaudamas Petrapilio 
Dvasinėje Akademijoje, tokia pavarde 
pop. Benediktas XV jį paskyrė Vilniaus 
vyskupu, tokia pavarde pop. Pijus XI pa
siuntė į Lietuvą Apaštalinio Vizitato
riaus titulu. Paties Jurgio raštai, rašyti 
Romai lotynų kalba visur turi parašą: 
Georgius Matulewicz. Taip jis pasirašinė
jo savo raštuose ir laiškuose, rašytuose 
lenkams. Tuo tarpu lietuviams skirtuose 
raštuose ir laiškuose pasirašinėdavo: Jur
gis Matulevyčius (arba Matulevičius). 
Būdamas Vilniaus vyskupu, savo pažįs
tamiems pasirašinėdavo arba -Į-Jurgis, vys
kupas, arba į-Jerzy, Biskup. Renkant Jur
gio raštus, nerasta nė vieno laiško ar raš
to, kur būtų jo pasirašyta Matulaitis.

Kadangi visuose oficialiuose dokumen
tuose jo pavardė rasta Matulewicz, o lie
tuviškuose raštuose Matulevičius, šventų
jų Skelbimo Kongregacija iš karto nusta
tė, kad beatifikacijos dokumentuose ir 
dekretuose bus vartojama Matulewicz- 
Matulevičius. Bet kai bylai buvo prista
tyti Jurgio gimimo metrikai su aiškia 
Matulaitis pavarde, tada galutinai nusta
tyta, kad visuose beatifikacijos dokumen
tuose ir dekretuose bus Jurgio pavardė 
rašoma: GEORGIUS MATULAITIS SEU 
MATULEWICZ. Atkreiptinas dėmesys 'į 
tą seu (liet. arba). Taigi tas pats asmuo: 
galima vadinti arba Matulaitis, arba 
Matulewicz. Lenkai tevadina jį Matule
wicz, o lietuviai Matulaitis. Priminta dar 
ir tai, kad Lietuvoje, kur busimasis pa-

PAULIUS RABIKAUSKAS

LIETUVOS KRIKŠTO VEIKĖJAI
(Tęsinys iš pr. numerio)

IV. Lietuvių pagonių atvirumas 
krikščionybei

Mūsų žvilgsnis dabar krypsta į kitą 
Lietuvos krikšto veikėją — tą krikštą 
priėmusią tautą. Evangelija ir evangeli- 
zatoriai iš vienos pusės, evangelizuojamie- 
ji iš antros pusės.

Palikę nuošaliai visą etnišką lietuvių 
kilmės ir tarp kitų tautų užimamos vietos 
istoriją, pažvelkime į juos religiniu po
žiūriu. Jau XI a. kronikininkas Adomas 
Bremenietis apie artimus lietuvių kaimy
nus — Sambijos prūsus — yra išsireiškęs: 
„homines humanissimi“ — „labai huma- 
nistiški žmonės“, ir pridūrė: „daug ko 
girtino būtų galima pasakyti apie tų tau
tų papročius, jei tik jos išpažintų Kristų“. 
Vadinasi, Bremeno kanauninko nuomone, 
toms baltų tautoms bereikėjo priimti 
krikštą ir jos būtų buvusios geros krikš
čioniškos tautos. Jų gyvenimo būdas ir pa
pročiai buvo .krikščioniški1, nors krikš
čionybės ir nepažino.

Tai matyti, analizuojant pagonių lietu
vių ir kitų baltų religiją. Jie tikėjo esan
čią, jiems gal ne visai aiškią, bet visa ki
ta, kas regima ir žinoma, viršijančią bū
tybę — dievą. Tardamas žodį ,dievas' lie
tuvis galvojo apie esybę, kuri turi valdžią 
ant visos gamtos, kuri yra aukštai dangu
je šviesoje. Kitos jėgos, kurias jis gerbė 
ir kurių bijojo, lietuviui buvo .dievaičiai1. 
Visi žinome posakį: „Perkūne, dievaiti, ne
mušk! žemaitį!“. Ir .dievo1 ir .dievaičių* 
lietuvis nelaikė į žmogų panašiomis būty
bėmis, nors jis kartais priskirdavo žmogui 
būdingų ypatybių gamtos jėgoms ir reiš
kiniams.

Dievų pasaulį lietuvis suprato kaip kaž
ką skirtingą nuo mums žmonėms įprasto 
medžiaginio pasaulio. Užtat jis savo die
vybėms nestatė namų, nepuošė šventyklų. 
Jų nežino mūsų praeities senienų tyrinėto
jai; nerandame apie dievams skirtus pa
status jokių užuominų mūsų išlikusioje

NAUJI LEIDINIAI
ĮSIBROVĖLĖ. Novelės. Marija Tubely- 

tė Kuhlmanienė. Išleido lietuviškos kny
gos klubas. 170 psl. 1986. Kaina 7.50 dol.
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Motinos parapija. Clevelande. 75 eilėraš
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laimintasis buvo žinomas kaip Matulevi
čius, ir dabar linkstama busimąjį palai
mintąjį vadinti tik Matulevičium. Esą to
kia pavardė yra ir ant jo antkapio Mari
jampolės bažnyčioje.

Iš to, kas čia dėstyta, atkrinta ginčas 
iš lenkų pusės, kad lietuviai jį sulietuvi
no, o lenkai sulenkino. Iš tikrųjų G. Die
vo Tarną Jurgį „atlietuvino“ ne kas ki
tas, tik pati Šventųjų Skelbimo Kongre
gacija, gimtąją jo pavardę įrašydama į 
jos išleistus ir atspausdintus dekretus. Be 
abejonės ir popiežius Jonas Paulius II, 
skelbdamas Jurgį palaimintuoju pavar
tos abi pavardes, o pirmoje vietoje MA
TULAITIS.

J. Gailius savo straipsnyje rašo, kad 
yra pastebėjęs, jog lenkų dvasininkija 
prie šv. Petro bazilikos dalinanti paveiks
lėlius, kuriuose visai neužsimenama apie 
Jerzy Matulewicz lietuviškumą... Tiesos 
dėlei reikia patikslinti: tuos su lenkišku 
parašu ir lenkiška malda už Jurgio beati
fikaciją ar sveikatos išmeldimui dalina ne 
„lenkų dvasininkija“, bet Vatikano Infor
macijos maldininkams Biuras, lenkiškas 
skyrius lenkams maldininkams, atvyks
tantiems iš Lenkijos.

Panašių paveikslėlių su atitinkamu pa
rašu ir malda yra atspausta ir platinama 
ir kitomis įvairiomis kalbomis. Lietu
viams — su parašu Dievo Tarnas Jurgis 
Matulaitis-Matulevičius; latviams — Die
va Kalps Juris Matulaitis-Matulevičs; 
italams — II Servo di Dio Giorgio Matu
laitis-Matulewicz; vokiečiams —- Diener 
Gottes Georg (Jurgis) Matulaitis: ang
lams — The Servant of Good Archbishop 
George Matulaitis-Matulevičius; ispanams 
— El S i e r v ,o di Dios Mons. 
Jorge Matulaitis-Matulevičius; portuga
lams — Servo de Deus Arcebispo Jorgc 
Matulaitis; lenkams — Sloga Božy Jerzy 
Matulewicz.

Visas sukeltas triukšmas dėl busimojo 
palaimintojo pavardės su neteisingais, ne
pagrįstais kaltinimais lenkams, jų vysku
pams, siekia (J. Gailiaus žodžiais) „kurs
tymui tarp dviejų tautų neapykantos, ku
ri tegali būti naudinga tiktai Dievo ir 
Lietuvos bei Lenkijos priešams“. Sapien- 
ti sat!

J. Vaišnora, MIC. 

tautosakoje. Tiesa, archeologai yra užti
kę rytų baltų su vakarų slavais sandūros 
srityje (Smolensko apylinkėse) stulpavie- 
čių bei pastatų liekanų, kurių paskirtis, 
manoma, buvus ne juose gyventi ar nuo 
priešų apsiginti, bet religinėms apeigoms 
atlikti. (M. Gimbutienė, Baltai priešisto
riniais laikais, Vilnius 1985, psl. 177). Ta
čiau tai dar nerodo, kad šventyklos bei 
jos stabų garbinimas būtų buvęs ir lietu
viams įprastas reiškinys. Jei taip būtų 
buvę, visgi būtų išlikę kokių nors atbal
sių bent dainose, pasakojimuose, — ap
lamai tradiciniame folklore.

Lietuvis, praleidęs sudvasintame pa
saulyje visą gyvenimą, tikėjo, kad pana
šų gyvenimą jis tęs sudvasintas ir po mir
ties. Mirusiojo kūną sudegindavo, bet bu
vo tikima, kad nuo jo atsiskyrusi dvasi
nė žmogaus dalis — vėlė „toliau gyvena 
šeimos ir kaimo bendruomenės gyvenimą 
smėlio kalvose, .vėlių kalneliuose*, kur 
turi savo namus, stalelius, uždengtus lini
nėmis staltiesėmis ir suolelius**. Kadangi 
vėlė — bekūnė būtybė, visi tie daiktai ir 
baldai tegalėjo turėti perkeltos reikšmės. 
Taip pat buvo tikima esant „statų aukštą 
kalną, į kurį mirusysis turi įkopti... Ant 
šio stataus kalno gyvena dievas, kuris su
sikviečia vėles...“ (Gimbutienė, cit. veik., 
psl. 177). Tai jau, sakytume, antgamtinio 
gyvenimo supratimas.

Ir nesigilindami į tai, iš kur atsirado ir 
kaip senuose lietuviuose išsivystė tie su
dvasinto pasaulio, virš jo esančio ir jį val
dančio dievo ir dvasinės žmogaus dalies 
nemirštamumo tikėjimai, galime sakyti, 
kad visa tai turėjo tiktai palengvinti lie
tuviui suprasti ir priimti krikščioniškąjį 
mokymą.

Pridėkime dar lietuvio būdo pagrindi
nius bruožus: darbštumą, narsumą, savo 
krašto meilę, kitiems žmonėms rodomą 
vaišingumą, žmoniškumą, taikingumą, tai 
galėsime ir čia pritaikyti Il-me amžiuje 
gyvenusio Bažnyčios Tėvo Tertulijono ak
siomą: „anima naturaliter Christiana'* —

VI LKI SUVAŽIAVIMAS
LKI ĮŽENGĖ Į ŠEŠTUOSIUS METUS

Spalio 17-19 dienomis, Lampertheime- 
Huettenfelde, įvyko 6-sis Vakarų Vokieti
jos Lietuvių kultūros instituto metinis su
važiavimas.

Atidarymo žodyje instituto vedėjas 
mag. Vincas Bartusevičius trumpai ap
žvelgė nueitąjį šios jaunos mokslo įstai
gos kelią, pradėjusios šeštuosius darbo 
metus. Nors dar daug sunkumų reikia 
įveikti, neturint tvirto medžiaginio pa
grindo, viskas remiasi savanoriškomis ne
gausaus entuziastų būrelio pastangomis, 
tačiau LKI ryžtingai siekia savo užsibrėž
tų tikslų ir daro regimą pažangą. Tai rodo 
metiniai suvažiavimai, instituto bibliote
kos katalogizuojamos knygos, augantis ar
chyvas, leidiniai. Šalia mažųjų raštų seri
jos, šiemet atskiru leidiniu pasirodė per
nykščio suvažiavimo darbai.

Suvažiavimas pagerbė mirusį instituto 
narį dr. Albertą Gerutį. Buvo išklausyti 
ir išdiskutuoti šeši moksliniai pranešimai: 
po du iš Lietuvos religijos istorijos, kraš
totyros bei tautosakos ir politinės istori
jos.

Instituto narys dr. Kajetonas J. Čegins
kas kalbėjo apie šešis krikščionybės šimt
mečius Lietuvoje, ryškindamas pavėluoto 
krikšto padarinius, krikščionybės vaidme
nį ir šiandieninę reikšmę.

Dipl. bibl. Artūras Hermannas apžvel
gė Lietuvos protestantų — evangelikų ir 
reformatų — bažnyčių gyvenimą nuo 
1966 metų iki dabar.
Bielefeldo universiteto sociologijos profe

sorius dr. Gerardas Bauras, naudodamas 
Vilniuje sukauptus kraštotyros, ypač ne
priklausomybės metais pravestų anketi
nių apklausų duomenis, nušvietė bežemių 
ir mažažemių vaidmenį senoje lietuviško
jo kaimo bendruomenėje.

To paties universiteto estetikos ir ko-

MIRĖ H. KAČINSKAS
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aktoriui Henrikui Kačinskui, lietuvių dra
mos teatras neteko vieno žymiausių savo 
veikėjų. Henrikas Kačinskas mirė Flori
doje, sulaukęs 83 metų amžiaus. Kaip ak
torius nepriklausomoje Lietuvoje pradė
jo reikštis nuo pat jaunystės. Kūrybiškai 
subrendęs dirbo Klaipėdos, Kauno ir Vil
niaus teatruose. Teatrinę veiklą tęsė pa
sitraukęs į Vakarus. Bostone buvo įstei
gęs dramos studiją. Šalia vaidybos taip 
pat reiškėsi lietuvių autorių kūrinių me
niniu skaitymu. Jo deklamuoti eilėraščiai 
buvo ne kartą perduoti ir Vatikano radi
jo lietuviškose programose.

„siela jau iš prigimties krikščioniška“, 
žinoma, ,prigimtinis krikščioniškumas* ga
lėjo pasiekti tiktai natūraliu protu priei
namas tikėjimo tiesas. Prie žmogumi ta
pusio Dievo Sūnaus Jėzaus apreikštų tie
sų turėjo privesti Jo mokslo skelbėjai. Bet 
jau .prigimtinį krikščioniškumą1 apvalius, 
papildžius, praturtinus, žmogus galėjo su- 
žybėti visame savo grožyje. Manau, jog 
šioji aplinkybė paaiškina, kodėl lietuvy
je krikščionybė taip greitai suleido gilias 
šaknis, bet taip pat, kodėl lietuvis, būda
mas krikščionis, vis dar laikėsi kai ku
rių savo senųjų papročių, ypač jei nebū
davo, kas jam raiškiai ir suprantamai pa
aiškintų krikščioniškąsias tiesas. Iš tikro, 
ir jėzuitai bei kiti dvasiškiai, kurie XVI- 
XVII a. užtikdavo lietuvių, besilaikančių 
pagoniškų apeigų ar papročių, niekuomet 
netvirtino, kad tie žmonės būtų sakęsi 
esą pagonys, nieko bendro nenorį turėti su 
krikščionimis.

Antravertus, būtų netiesa, jei kalbė
tume apie lietuvius pagonis tarsi kokius 
šventuosius, nepadariusius nieko blogo. 
Su narsumu ir kovose drąsumu ėjo iš 
vieno kietumas priešui ir žiaurumas; su 
patvarumu ir gerame ištvermingumu jun
gėsi užsispyrimas, naujoms idėjoms už
sidarymas. Ypač žemaičiai, įširdę dėl iš 
krikščionių riterių patirtų neteisybių, ne 
kartą stojo skersai kelio kitiems lietu
viams, kai šie jau ruošėsi atverti duris 
besibeldžiančiai krikščionybei. Taip įvy
ko Mindaugo laikais, kai valdovo krikšto 
ir pradėtos bažnytinės organizacijos sėk
la sudžiūvo neįsišaknijus. Įtakingųjų že
maičių grasinimai privertė ir Gediminą 
atsisakyti nuo plano įvesti į Lietuvą 
krikščionybę. Pagaliau žemaičių krikštą 
beveik 30 metų suvėlino tarp kitų prie
žasčių ir pačių žemaičių atkaklus prisiri
šimas prie protėvių religijos. Net ir po to 
turėjo Vytautas įsikišti ir jėga numalšin
ti kai kuriuos prieštaraujančiuosius.

(Bus daugiau)

inunikacijos profesorius dr. Manfredas 
Kleinas nagrinėjo kraičio ir kraitvežių 
motyvą lietuvių liaudies dainose.

Paryžiaus (Nanterre) universiteto 
mokslinis bendradarbis, politikos mokslų 
dr. Eberhardas Demmas pateikė savo ty
rimų išvadas apie Juozo Gabrio politinę 
veiklą pirmojo pasaulinio karo metais.

Iš Vilniaus kilęs jaunas istorikas ir 
slavistas, mag. Naumas Oranskis skaitė 
ištrauką iš platesnio darbo apie Lenkijos 
įvykdytą Vilniaus užėmimą 1920 m. ir 
lietuvių-lenkų santykius.

Į suvažiavimo programą buvo įrašyta 
ii- lenkų istoriko dr. Jerzio Suchockio pa
skaita apie baltų dangaus dievybes, ta
čiau paskaitininkas negalėjo atvykti.

Sekmadienį, spalio 19, Vasario 16-sios 
gimnazijoje, įvyko Lietuvių kultūros ins
tituto visuotinis narių susirinkimas. Bu
vo išklausytas metinis veiklos pranešimas 
ir apsvarstyti tolimesni veiklos planai. 
Ateinantiems dvejiems metams perrinkta 
ta pati valdyba: LKI vedėjas mag. Vin
cas Bartusevičius, pavaduotojas dr. Vilius 
Lėnertas, sekretorius dr. Kajetonas J. 
Čeginskas, LKI bibliotekos vedėjas dipl. 
bibl. Artūras Hermannas, archyvo vedė
jas — Vasario 16 gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas ir kontrolierius muz. Pe
tras Odinis.

(LER)

BALZANO PREMIJA
Balzano tarptautinė premija už žmogiš

kųjų vertybių, taikos ir broliškumo ugdy
mą šiais metais yra paskirta Jungtinių 
Tautų aukštajam komisariatui pabėgėlių 
reikalams, įvertinant šios institucijos hu
manitarinę veiklą. 1951 metais įkurtas 
Komisariatas pabėgėlių reikalams rūpi
nasi nesuskaitomais žmonėmis, kurie vi
same pasaulyje dėl politinių, ekonominių 
ar socialinių priežasčių buvo priversti pa
likti savo tėvynes, ieškant prieglobsčio ki
tuose kraštuose. Komisariatas ne tiktai 
rūpinasi tų asmenų materialine globa, 
bet taip pat jų pastoviu įkurdinimu, šiuo 
metu vienas svarbiųjų Komisariato užda
vinių yra afganų pabėgėlių globa. Nuo 
sovietinės okupacijos pradžios iš Afga
nistano yra pabėgę apie trys milijonai 
žmonių. 1978 metais Balzano tarptauti
nė premija buvo paskirta žmonių meilės 
apaštalei Motinai Teresei iš Kalkutos.
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TU ESI, LIETUVA!
Paženklinta dvidešimtuoju amžiumi, 

prisiliečiau kaip smiltelė prie mažos pla
netos...

„Tu — lietuvė. Ir tavo Tėvynė — Lietu
va..." Taip suskambėjo motinos lopšinė. 
Ne prieš užmiegant išgirsta, o atmer
kiant dar vaikiškas akis gyvenimui...

...Maži suolai, jų priekyje — mokyto
ja su spaliukų žvaigždute ant krūtinės. 
Virš lentos — paveikslas su ryškiomis rai
dėmis — LTSR. „Vyturėlis" su besišyp
sančiu Leninu, pirmame puslapyje, — tai 
pirmas vaikiškas žurnalas, kurį man įda
vė į rankas mokytoja. O aplinkui — drau
gai su spaliukų žvaigždutėmis ant krūti
nių.

žvaigždutė prie krūtinės — tai Lenino 
anūkų ženklas, o paveikslas, kabantis 
kiekvienoje klasėje virš lentos — tai Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
herbas — buvo mums paaiškinta.

Leninas, Motina Rusija, Tarybų Lietu
va, TSRS, LTSR — nuolatos buvo kala
ma į mūsų mažas galveles, retai išgirstant 
švarų skambėjimą — LIETUVA...

Tačiau greitai aš sužinojau ir kitokią 
po herbu parašytų raidžių šifruotę: Lietu
va, tave smaugia Rusija. Tik šio teiginio 
niekas dar neaiškino. Buvome per maži... 
Supratau jį, pamažu pažindama gyveni
mą.

...Dar širdis rauda mažos mergytės rau
da, kai atsimenu, kaip už ausies pas direk
torių tempė auklėtoja už tai, kad tėvelis 
neleido būti „Lenino anūke“. Giliai šir
dyje išlikęs paveikslas berniūkščio, daž
nai stovinčio kampe per pertraukas už tai, 
kad auklėtojai labai jau nepatiko jo keis
tas sprendimas: nebūti nei spaliuku, nei 
pionieriumi, nei komjaunuoliu, — stoti 
tiesiai į partiją... Ii’ tarsi šiandien girdžiu 
skaudų Spaliukų kambario durų trenks
mą prieš pat „Dievo angeliukų" nosytes, 
aidint pagiežiškam ir pergalingam „Leni
no anūkų“ kompanijos vadovės juokui...

SPORTINIS GYVENIMAS
Nepriklausomos Lietuvos Europos krep

šinio pirmenybėms statytoje sporto halė
je, pradėtos SS-gos antro rato pirmeny
bės. Deja, tenka pranešti liūdnas žinias: 
abi mūsų komandos, Kauno Žalgiris bei 
Vilniaus Statyba, žaidžia labai nesėkmin
gai. Meisteris Kaunas, be sergančio ge
riausio Europos krepšininko (amerikie
čiai siūlė 2 milj. dol.) turi tik tris tšk. ir 
iš dvylikos komandų užima šeštą vietą, 
o vilniečiai su 1 tšk. yra paskutiniai. Ar 
pavyks SS-gos meisteriui Kauno Žalgiriui 
prasiveržti į pirmaujančių komandų gre
tas — sunku šiandieną pasakyti. Atrodo, 
kad viskas priklauso nuo A. Sabonio ir 
jo grįžimo vėl į krepšinio aikštę.

Taip pat, spalio mėn. 15 d. Rygoje ir 
Tartu prasidėjo moterų krepšinio pirme
nybės. Lietuvą atstovauja Vilniaus Ki
birkštis. Deja, pirmų pasekmių neturime.

Tuo tarpu, moterų ir vyrų rankinio da
lyviai skina pergales. Kauno Granitas, 
Europos taurės varžybose įveikė Suomijos 
atstovus 26:16 ir dabar susitiks su Kopen
haga. Vilniaus Eglė Sov. Sąjungos mote
rų pirmenybėse išsiveržė į lyderių eiles. 
Lietuvos sostinės atstovės, surinkusios 8 
tšk. pirmenybių lentelėje užima trečią 
vietą.

Rašydamas apie rankinį, norėčiau duoti 
vilniškio „Sporto" rugsėjo mėn. 27 d. iš
trauką iš Lenkijos ir Lietuvos rankinin
kių rungtynių, palikdamas komentarus

SOVIETŲ SĄJUNGOS DRAUGAI 
VAKARUOSE — KGB IR GRU

AKIMIS
Kaip sovietiniai piliečiai žiūri į Mask

vai pataikaujančius vakariečius? į šį 
klausimą atsako iš SSRS-os išvykęs Vik
toras Suvorovas savo neseniai išėjusioje 
knygoje „Inside Soviet Military Intelli
gence“ (Sovietų karinės žvalgybos vidu
je). Pasak jo, sovietų atstovai vadina 
draugystės su Sovietų Sąjunga organiza
cijų narius „govnojedi“. „Sunku pasaky
ti kokia to išsireiškimo kilmė", rašo Su
vorovas, „bet tai vienintelis vardas, ku
rio jie nusipelno“.

KGB ir GRU pareigūnams neįmanoma 
suprasti tų „Sovietų Sąjungos draugų“ 
elgesio. Kiekvieno sovietijos piliečio di
džiausia svajonė yra keliauti po užsienį. 
Kai jie nori pasakyti, kad kas nors tikrai 
aukštos kokybės, jie sako: „Tai iš užsie
nio“. Ir, staiga, užsienyje atsiranda tie 
„Sovietų Sąjungos draugai“, kurie nau
dojasi visais civilizacijos vaisiais ir vis 
tiek giria Sovietiją. „Ne, tie žmonės te
gali būti .govnojedai“, galvoja sovietų 
žvalgyba“. Nors GRU ir KGB tiems žmo
nėms jaučia panieką, jie vis tiek stengia
si išnaudoti tuos naivuolius kada tiktai 
įmanoma, rašo Suvorovas.

(Elta)

O juk tame kambaryje buvo mažiesiems 
skirti žaislai!.. Saugau ir tą vaizdą, kai 
auklėtojai pasiteiravus, kiek klasėje vai
kų tiki į Dievą, į viršų pakilo visa ketu
riasdešimt rankų!

Viskas širdyje: ir isteriškas auklėtojos 
riksmas, pusei klasės nesirišant kakla
raiščių, ir elgesio pažymio sumažinimas 
pavyzdingiems mokyklos mokiniams — 
nepionieriams ir nekomjaunuoliams, ir 
charakteristikoje įrėžti žodžiai: „nesusi
formavusi materialistinė pasaulėžiūra", 
arba — „atsilikęs". Ir saugumo pinklės, 
nuolat persekiojančios ir gundančios par
duoti Lietuvą, išplėšti ją iš širdies ir, bū
tinai, — sutrypti savomis kojomis... O 
kaipgi tu ją atstumsi, paniekinsi, kaip iš
sižadėsi, jei ji, nukamuota, vos pavelkan
ti ratelius, ateina ir suklumpa prie šir
dies?! Aš dar buvau sapne, o ji jau buvo 
perklupdyta: apdraskyta, sukruvinta ir 
apiplėšta, išleidžianti vaikus užkaltuose 
vagonuose „motinos Rusijos prieglobs- 
tin“...

„Nedidelė Tu, Lietuva,
O kaipgi didelė tiesa,
Kad ESI...“

(Just. Marcinkevičius)
Taip, tu esi, Lietuva! Jei tu būtum tik 

TSRS styga, niekas nesuktų tau galvos 
dėl to, kad lietuvis mokinukas piešia ka
reivį be raudonos penkiakampės žvaigž
dės kepurėje, kai vietoje rašinio: „Mano 
Tėvynė — TSRS", parašo rašinį „Mano 
Tėvynė — Lietuva“, kad atsisako priimti 
karinę priesaiką ir nesutinka tarnauti so
vietinei valdžiai, arba vietoje žodžių: „Aš 
— Tarybų Sąjungos pilietis“, garsiai iš
taria: „Aš — Lietuvos pilietis“... Ir ne
saugotų stulpo, kamino ar sienos saugumo 
darbuotojai naktį iš vasario 15-tos į vasa
rio 16-tą, jei Lietuvos nebūtų, o būtų tik 
LTSR.

Gaudvilė
(„Aušra“, Nr. 47)

skaitytojams. Štai kaip žinoma buv. ran
kininkė R. Griniūtė rašo: „Antrą turnyro 
(kodėl R. Griniūtė nerašo „žaidynių“ — 
K.B.) dieną žiūrovai jau buvo gerokai 
triukšmingesni. Keli jaunikaičiai per Lie
tuvos ir Lenkijos rinktinių rungtynes taip 
įsijausmino, kad gaidžių balsais pragydo, 
atseit, uždainavo. Čia tai jau be reikalo: 
kam visiems apsiskelbti, kad gamta žmo
niškų balsų nedavė“. Rungtynes laimėjo 
Lietuva pasekme 20:18.

Iš futbolo gyvenimo pirmiausiai reikė
tų išskirti vilniečių pergalę Odesoje prieš 
vietos černomorecą pasekme 2:0. šia per
gale sostinės futbolininkai kiek pataisė 
savo padėtį lentelėje, nors nuo priešpas
kutinės vietos (dvi komandos palieka 
aukštąją lygą) juos skiria tik keturi tšk.

Lietuvos futbolo pirmenybėse pirmau
ja Kauno Banga. Jai ant „kulnų“ lipa pe
reitų metų meisteris Panevėžio Ekranas 
ir Vilniaus SRT. Damoklo kardas kabo 
virš Utenos Utenio, Šiaulių Tauro ir Kau
no Kelininko.

Iš tarptautinio gyvenimo reikėtų išskir
ti olimpiadų paskyrimą. Tautinių olim
pinių komitetų atstovai, susirinkę Šveica
rijos Lusanoje, 1992 m. žiemos olimpiadą 
surengti atidavė Albertville (Prancūzija) 
vietovei, o vasaros — Barcelona!.

Londone 'įvykusias Vyrų pasaulines žo
lės riedulio pirmenybes laimėjo Australi
ja, baigmėje įveikdama Angliją 2:1. Va
karų Vokietija po pratęsimo nugalėjo 
SS-gą 3:2 ir laimėjo trečią vietą.

K. Baronas

NAUJA VEIKLOS PROGRAMA

Laisvoji lenkų profesinė sąjunga „So
lidarumas“ nenori veikti pogrindyje, ji 
nori ir siekia, kad jos veikla būtų įtei
sinta. Tai pažymėjo dabar panaikintos 
profsąjungos lyderis Lech Walensa ke
liems šimtams profesinės organizacijos 
šalininkų, dalyvavusių pamaldose šven
tos Brigitos bažnyčioje Gdanske. Pamal
dos buvo surengtos Walensos 43-ojo gim
tadienio išvakarėse. Po pamaldų kreipda
masis į bažnyčios šventoriuje susirinku
sius profsąjungos šalininkus, Walensa 
pranešė, kad „Solidarumo“ organizacijos 
vadovybė dabar ruošia naują veiklos pro
gramą, kuri bus paskelbta viešumai, žmo
nių minia ilgais plojimais pasveikino Wa
lensa ir pamaldose dalyvavusias „Solida
rumo“ organizacijos delegacijas iš įvairių 
Lenkijos miestų. Buvo surinkta 2.500 pa
rašų po peticija, kuria valdžia yra pra
šoma išlaisvinti neoficialios taikos šali
ninkų organizacijos „Laisvė ir Taika“ vei
kėją Wojciech Jankowski, kuris už atsisa
kymą tarnauti kariuomenėje dabar at
lieka trejų su puse metų kalėjimo baus
mę. (Ansa)

Apie pabaltiečių veiklą Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo Konferencijo
je (ESBK) liepos 29 d. laidoje rašo įta
kingas Vakarų Berlyno dienraštis „Der 
Tagesspiegel“: „Nė viena ESBK konferen
cija ar žinovų susirinkimas nepraeina be 
Vakaruose gyvenančių Pabaltijo išeivių, 
kurie primena apie jų senojoje tėvynėje 
gyvenančių tautiečių nelaisvę. Tai buvo 
įspūdingai parodyta pernai Ottawoje įvy
kusiame žmogaus teisių žinovų susirin
kime ir šį pavasarį Berne, kur 35 ESBK 
dalyvaujančios valstybės nagrinėjo žmo
nių ryšių padėtį visoje Europoje“.

„Ryšium su lapkričio 4 d. Vienoje pra
sidėsiančia 3-ja ESBK konferencija, pa- 
baltiečiai išeiviai jau dabar vėl atkreipia 
dėmesį, kad su jais reikės skaitytis ir 
Vienos sostinėje", tęsia „Der Tagesspie
gel". „Jie gali būti visiškai patenkinti 
dauguma Vakarų Europos valstybių, 
JAV-jomis ir Kanada. Dauguma šių val
stybių niekad nepripažino prieš 46 metus 
įvykusios ir tarptautinę teisę pažeidusios 
(Pabaltijo valstybių) okupacijos; Romoje, 
Londone ir Vašingtone net veikia .Pabal
tijo atstovybės', kurių atstovus tenykštės 
vyriausybės pripažįsta kaip teisėtai at
stovaujančius Sovietų Sąjungos okupuo
tas valstybes“.

Anot vokiečių dienraščio, pabaltiečių 
išeivių veikla turi du tikslus: „Jie nori 
išvengti, kad Vakarai įprastų prie padė

KAVA
Paskutiniu laiku anglų laikraščiuose 

buvo daug nemalonių naujienų. Politikos 
naujienos visada blogos — aš noriu kal
bėti apie sveikatą. Daktarai paskelbė, kad 
gerti daugiau kaip pusantro bokalo alaus 
į dieną sveikatai labai kenkia. Pasi
griebęs pieštuką ir popieriaus gabalėlį, 
padariau komplikuotus (čia jau truputė
lį pasigiriu) išskaičiavimus ir nutariau, 
kad mano alaus suvartojimas gal dar ma
ne į kapus nenuvarys!

Kai dar dirbdavau, tai pusryčiams pra
rydavau puoduką arbatos ir bėgdavau į 
darbą, kad nepavėluočiau. Dabar jau dau
giau laiko yra, tai su žmona prie pusry
čių stalo sėdžiu ir kartais bekono su kiau
šiniais užtašau, kartais išgeriu pusę litro 
kavos, stiprios kavos. Po tokių pusryčių, 
visą dieną jaučiuos, kad kalnus galėčiau 
nuversti (gerai, kad pas mus kalnų nė
ra), tai labai nustebau, kai laikraštyje 
skaičiau, kad kava yra pavojinga sveika
tai. Kaip mes Visi gerai žinome, dabar 
ir Anglijoje daug kavos išgeriama — 
'šimtą milijonų puodukų kiekvieną dieną. 
Britanijos ministrų pirmininkė kiekvieną 
savo dieną pradeda su stiprios juodos ka
vos puoduku o amerikonai tai kavą per 
visą dieną geria.

Bostone, Amerikoje, garsus John Hop
kins universitetas neseniai, po ilgų tyri
nėjimų, išleido raportą, kuriame teigia
ma, kad daug kavos geriantieji vyrai ga
li tris kartus greičiau širdies ataką gauti, 
negu tie, kurie kavos negeria, arba tie, 
kurie jos geria labai mažai. Bet širdies 
ataka yra ne vienintelis dalykas, kuriam 
kava „padeda“. Jos gėrimas yra taip pat 
susijęs su liaukų vėžiu, inkstų netvarka, 
migrena ir krūčių uždegimu. Kava yra 
laikoma aktyviausia psichopatine medžia
ga mūsų žemėje ir jos pagaminime visa
me pasaulyje dirba apie 20 milijonų žmo
nių. Kava yra stimuliantas. Jos išgėrus, 
kraujuje pakyla cukraus lygis ir trum
pam laikui žmogus jaučiasi geriau, pasi
daro energingesnis. Greitai, tačiau, tas 
jausmas praeina ir žmogus pasidaro irz
lus, nepatenkintas. Vienu žodžiu, kava yra 
narkotikas, nuodai.

Pagrindinis narkotikas kavoje yra ko
feinas, stiprus chemikalas, kuris gali pa
veikti smegenis ir hormonų gaminimą 
kūne. Mediciniški tyrinėjimai teigia, kad 
500 ar 600 miligramų kofeino per dieną 
sveikatai sudaro pavojaus lygį. Apie 90 
procentų žmonių Anglijoje geria „aki- 
mirksninę“ kavą (instant coffee) ir puo
dukas tokios kavos turi apie 60 miligra
mų kofeino, o „tikros“ kavos puodukas 
apie 100 miligramų. Arbatos puodukas tu
ri panašų kiekį kofeino kaip ir „akimirks
ninė“ kava, bet arbata turi taniną, kuris 
stabdo kofeino įtraukimą į kraujo siste
mą.

Kad kava negerai paveikia širdį, jau 
žinoma nuo 1896 metų iš daktaro Sir Wil
liam Oslo kavos tyrinėjimų. Labai gar
sios studijos padarytos Bostone, Ameri
koje, prieš dvidešimt metų, teigė, kad vy
rai gerdami keturis Stiprios kavos puodu
kus per dieną, rizikavo širdies atakomis 
du kaistus daugiau, negu tie, kurie kavos 
negėrė. Kavos tyrinėjimas Norvegijoje 
1985 metais įrodė, kai žmonės nustojo 
kavą gerti, tai jų kraujo cholesterolo (tai

Politinės veiklos tikslai
ties, kuri tęsiasi be pasikeitimų jau 46 
metus". Taip pat, „jie nori be atvangos 
informuoti pasaulio viešąją nuomonę, 
jog pabaltiečiai, kaip ir anksčiau, reika
lauja, kad sovietai gerbtų tautų laisvo ap
sisprendimo teises".

„Naujausiose dviejų pabaltiečių išeivi
jos periodinių leidinių laidose — Vieno
je išeinančiose „Ostnachrichten“ ir Due- 
bendorfe prie Zuericho leidžiamoje lietu
vių spaudos agentūros ELTOJE — pabal
tiečiai nurodo, kad jų nelaisvus tautiečius 
sovietai naudoja kaip .patrankų pašarą“ 
(Afganistane) ir .bandymų kiaulytes“ 
(Černobylio srityje)", rašo „Der Tages
spiegel'“.

Pasak dienraščio, „gerai žinoma, kad 
pabaltiečiams, kaip ir kitoms prievartinės 
sovietinės valstybės tautoms, atimtos pa
grindinės — nuomonės, informacijos, ir 
netrukdomo judėjimo — teisės. Milijonų 
pabaltiečių išeivių didžiam liūdesiui, dau
gelis Vakaruose mano, kad ši padėtis ne
pasikeis. Nelaisvų lietuvių, latvių ir estų 
interesų atstovai — kurie ypač JAV-jose 
ir Kanadoje turi įtakingų atstovų parla
mentuose ir užsienio reikalų ministerijose 
— nenuilstamai kreipia visuomenės dėme
sį 'į tai, kad neteisybė ir laiko bėgyje ne
gali pavirsti teisybe. Jie tai ypač įspūdin
gai pademonstravo pernai įvykusio ir 
daug dėmesio atkreipusio .Pabaltijo tri
bunolo“ Kopenhagoje metu. Jo dalyviai 

yra riebalai, kurie užkemša kraujo arte
rijas) lygis gerokai nukrito ir tuo būdu, 
sumažino širdies atakos pavojų, šiandien, 
žinoma, galima pirkti kavos, iš kurios 
kofeinas yra beveik pašalintas cheminiu 
procesu.

Kadangi kava (ir arbata) turi kofeino, 
kaip ir kiti narkotikai, jų gėrimas pasi
daro įpročiu, kuilį labai sunku mesti. Vie
nas mumis visiems gerai žinomas anglų 
rašytojas Flemingas (lan Fleming), 
Džeimso Bondo (James Bond) autorius 
ne tik labai daug rūkė, bet ir labai daug 
kavos gėrė. Galų gale jis kofeinu apsinuo
dijo ir sunkiai susirgo.

D. Britanijoje nuo širdies atakų per me
tus miršta apie trys šimtai tūkstančių žmo 
nių, ir šis kraštas turi vieną iš didžiau
sių širdies ligų skaičių visame pasaulyje. 
Tyrinėjimai rodo, kad kofeinas širdį pa
veikia blogai, bet kiek žmonių dėl to 
miršta, žinoma, negalima pasakyti. Pagal 
daktarą Malcolm Carruthers iš Maudsley 
ligoninės Londone, faktas lieka, kad kuo 
mažiau kavos gersi, tuo mažesnę riziką 
turėsi širdies ataką gauti.

Nusigandau. Normaliai vėlesnio ryto 
metu aš dar vieną kavos puoduką išmetu. 
Šiandien pagalvojau — kavos negersiu, 
galbūt alaus bonkutė būtų geriau. Vėl 
pavojus — o kas bus jei savaitės alaus 
normą pralenksiu? Nutariau išgersiu sti
kliuką viskio — niekam nekenks. Di
džiausia bėda, kad mano žmona irgi skai
tė apie kavą ir įspėjo, ką aš darysiu. Ir 
prašau — ant gėrimų spintelės didelė 
spyna kabo. Vandenį gerti? Brrr... Tegul 
jį galas — išgersiu dar viena puslitrį ka
vos! Henrikas Vaineikis

KNYGA APIE „PAŽANGIUS“ IR 
„NEPAžANGIUS“ UŽSIENIO 

LIETUVIUS
Peniai „Minties“ leidykla išleido Leo

kadijos Petkevičienės knygą rusų kalba 
„Pažangieji užsienio lietuviai ir Tarybų 
S ą j u n g a“. Šią knygą „Komunis
to“ š.m. 5-me numeryje recenzuoja nese
niai JAV viešėjęs istorijos mokslų kandi
datas Alfonsas Eidintas. Jo recenzija nuo
lanki ir pareigingai entuziastiška; jaunam 
mokslininkui negalima atrasti nė ma
žiausios klaidelės Vilniaus valstybinės 
tautų draugystės ordino pedagogės stan
dartinėse tiradose.

Pasak recenzento, autorė paskyrė ne
maža vietos ir „reakcinės išeivijos orga
nizacijų veiklos metodams aprašyti, ku
rios, remiamos valstybinės JAV mašinos, 
Skleidė ir skleidžia antitarybinius prasi
manymus apie TSRS bei komunistus, val
stybinę santvarką ir socialistinius per
tvarkymus Tarybų Lietuvoje“. „Ilgainiui“, 
rašo Eidintas, „ir dešiniojoje emigracijo
je pasikeitė požiūris į kontaktus su Ta
rybų Lietuva“. Autorė teigia, kad „išeivi
jos liberaliosios inteligentijos grupė .San
tara-Šviesa“ taip pat palaikė kultūrinių 
ryšių idėją, kritikavo antitarybinę emi
graciją, nors tai ir nereiškia, kad ji lai
kosi pažangiųjų pažiūrų. Paprasčiausiai 
— jos ideologai bando primesti lietuvių 
emigrantams šiek tiek .liberalesnio“ bur
žuazinio antikomunizmo ideologiją“.

(Elta) 

liudijo apie nuolatinius žmogaus teisių 
pažeidinėjimus Pabaltijy, žmonių ryšių 
draudimą, intensyvias sovietų pastangas 
sunaikinti šdų trijų tautų etninę tapaty
bę“. „Der Tagesspiegel" priduria, kad Pa
baltijo tautos buvo 1940-ais metais „prieš 
savo norą įjungtos į Sovietų Sąjungą, 
Stalino laikinam partneriui Hitleriui ati
davus Pabaltijį sovietinių interesų sferai".

(Elta)

ATGARSIAI APIE ORLOVO 
PRIĖMIMĄ BALTUOSIUOSE ROMUOSE

Tarptautinėje spaudoje platų atgarsį 
rado Jungtinių Amerikos Valstijų prezi
dento Reagano pareiškimai žmogaus tei
sių klausimu, padaryti Baltuosiuose Rū
muose priimant buvusį sovietų politinį 
kalinį Jurį Orlovą. Spauda vieningai 
pabrėžia, jog būdinga, kad prezidentas 
tuo klausimu kalbėjo kaip tik amerikie
čių ir sovietų naujo viršūnių susitikimo 
išvakarėse. Aš aiškiai pasakysiu Gorba
čiovui, pažymėjo prezidentas Reaganas, 
kad jei Sovietų Sąjungoje nepagerės žmo
gaus teisių padėtis, nebus įmanoma su
daryti palankių sąlygų įvairiom kitom 
problemom išspręsti. Tikrai taikai “įgy
vendinti, kalbėjo prezidentas, nepakanka 
vien ginklų kontrolės: reikia taip pat, kad 
būtų gerbiamos pagrindinės žmogaus tei
sės bei laisvės. Sveikindamas Orlovą pre
zidentas pažymėjo, kad jis yra vienas tų 
asmenų, kurie daugiausiai pasitarnavo in
formuojant pasaulį apie sovietų vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus. Orlovas, 
iš savo pusės, pilnai pritarė prezidento 
pareiškimams, išreikšdamas nuomonę, 
kad amerikiečiai neprivalėtų pasirašyti su 
sovietais susitarimą nusiginklavimo klau
simu, jei sovietai neįsipareigos gerbti 
žmogaus teisių. Kaip nusiginklavimas, 
taip ir žmogaus teisių įgyvendinimas su
stiprintų tarptautinį saugumą. J. Orlovo 
pagerbime Baltuosiuose Rymuose, kaip 
jau minėjome, dalyvavo ir lietuvių vysku
pas Paulius Baltakis, kuris įteikė prezi
dentui Reaganui sovietų kalinamų lietu
vių sąžinės kalinių sąrašą, prašydamas su
sitikime su Gorbačiovu iškelti kalinamų 
lietuvių išlaisvinimo klausimą.

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOT, KAD:
— Anglijos karalienė Viktorija niekad 

neišmoko gerai kalbėti angliškai. Jos 
gimtoji kalba buvo vokiečių.

— Monako valstybiniam simfoniniam 
orkestre yra daugiau žmonių, negu visoj 
krašto kariuomenėj.

— D. Britanijoj per metus vidutiniškai 
dešimt žmonių užmuša žaibas.

— Laukinių kupranugarių dar galima 
rasti tik Australijoj.

— Uodas-moskitas turi 47 dantis.
— Mažiausi pasaulio medžiai auga 

Grenlandijoj. Tai gluosniai-nykštukai, 
dviejų colių aukščio.

— Septynioliktam šimtmety Turkijos 
sultonas įsakė paskandinti visas savo ha
remo moteris. Po to įsteigė naują.

— Garsusis anglų admirolas lordas Nel
sonas buvo tik 1 m 65 cm aukščio.

— Mažiau kaip ketvirtis Indijos gyven
tojų gali kalbėti oficialiąja krašto kalba 
— Hindi.

— Keturiolika milijonų žmonių žuvo 
Pirmajame kare. Po karo 20 milijonų mi
rė nuo gripo epidemijos.

— Senovės Egipte beždžionės buvo 
treniruojamos patarnauti prie stalų.

— JAV-jose yra daugiau kaip 200 įvai
rių rūšių religijų ir sektų.

PLAUČIAMS
— Kur tamsta gimei?
— Nežinau.
— Kaip tai nežinai?
— Gimiau lėktuve, kuris skrido 

virš Europos 500 mylių greičiu.
• *

— Kaip baisu, kai solistė pastebi, 
kad ji jau nebegali dainuoti.

— Bet dar baisiau, kai ji to nepas
tebi!

• •
Ne kiekvienas bėgimas priklauso fi

zinio lavinimosi sričiai.
Kasininko bėgimas neįeina į sporto 

sritį.
• *

— Mano vyras labai išsiblaškęs. 
Aš kasdien bijau, kad gatvėje automo- 
bolis jo nesuvažinėtų...

— O aš dėl to esu visiškai rami. 
Mano vyrelis dažniausia grįžta anksti 
rytų, kai gatvėse labai mažas judėji
mas.

♦ •
— Jus norite, kad priimčiau pas sa

ve mašininke. O kiek raidžių per mi
nutę rašote?

— 90, pone direktoriau.
— Netinkat! Tiek daug nespėsiu 

jums padiktuoti.
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Kr o n i k a
KAS—KADA—KUR

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

Kalėdinis bazaras Londone — gruodžio 
6 d., 11-20 vai.,, šeštadienį, Latvių Namuo
se, 72 Queensborough Terrace, Bays
water, W.2. Rengia Pabaltijo tautų mote
rys.

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 
teikia Mrs. Jolanta Vaičaitytė-Goutt. Ad
resas: Baltic House, 1 rue de la Prairie, 
94500 Champlgny-sur-Mame, France. Tel. 
(33-1) 4881.52.22.

AUKOS SPAUDAI
A. Šlapokas — 3.50
F. Paulikas — 3 sv.
P. Ramaitis — 7 sv.

Dėkojame.

AUKOS GIMNAZIJAI
P. Mašalaitis —• 10 sv.
A. Putcė — 20 sv.

Dėkojame.

LIET. ŠV. KAZIMIERO KLUBO AUKOS 
VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Londono Liet. Šv. Kazimiero klubo na
riai prisidėjo prie Vasario 16 Gimnazijos 
statybos sekančiomis aukomis:

J. Gipas — 50 sv.
B. Banevičius, J.P.T., V. ir H. Piščikai,

J. Tamulaitis, kun. dr. J. Sakevičius — 
po 20 sv.

B. Gleveckas, K. Drungilas, V. Lapins
kas, V. Žukas, A. Motiejūnas, J. Vikanis,
O. Žvirblienė — po 10 sv.

J. Gudaitis, R. Grupiljonaitė, V. Milvy
das, J. Čemis, V.L. šalčiūnai, N. žvirblis,
K. Padagas, P. Karvelis, Z. Grupiljonienė,
P. Jonaitis, V. Velička, L. Songaila, V. 
O'Brien — po 5 sv.

J. Dirvonskis, M. Knabikienė, S. Kači- 
nas, V. Bumbliauskas, P. Šimelis, Z. J. 
Baublys, O. Ruzgienė, P. Senkuvienė — 
po 2 sv.

K. Blažys, M. Masteikienė, P. žvirblis, 
B. Šaulys, P. Pakalniškis, A. Lenktaitis, 
M. Morkus, M. šemetienė, J. Barauskas — 
po 1 sv.

Iki spalio 25 d. suaukota 310 sv.
Aukų vajus tęsiamas toliau. Visi Lon

dono Liet. šv. Kazimiero klubo nariai 
prašomi prisidėti.

DOSNUS LONDONO LIET.
ŠV. KAZIMIERO KLUBO NARIAI
Šiais metais, jau neskaitant Vasario 16 

Gimnazijos vajaus, klubo nariai suaukojo 
200 sv. Lietuvių Katalikų Religinei šal
pai Brooklyne, JAV, Anglijos Rajono 
skautų stovyklai 105 sv. Prie to dar ma
žesnės rinkliavos bazarams ir kitiems or
ganizaciniams reikalams.

SODYBAI REIKALINGAS
VIRĖJAS/A

Lietuvių Sodybai reikalingas virė- 
jas/a. Atlyginimas ir darbo sąlygos 
pagal susitarimą.

Rąžyti:
Sodybos Vedėjas,

Headley Park, Picketts Hill, 
Nr. Bordon, Hants.

GU35 8TE
Telefonuoti: 04203 2810

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.

Manchesteris
SURENGĖ BALIU

Spalio 14 d., M. lietuvių klube pirm. A. 
Podvoiskis klube atšventė savo 64-tąjį 
gimtadienį ii- ta proga surengė šaunų ba
lių, kuriame dalyvavo keliolika jo draugų 
ir pažįstamų. Pobūvį atidarė ir pravedė 
klubo sekr. J. Verbickas, žodį tarė ramo- 
vėnų pirm. K. Murauskas, H. Vaineikis ir 
J. Verbickas, kurie jam palinkėjo sėkmin
gos veiklos. Visi sugiedojo Ilgiausių me
tų.

A. Podvoiskis atsakė į kalbas ir padė
kojo visiems už sveikinimus, linkėjimus, 
dovanas ir, svarbiausia už atsilankymą. 
Visi linksmai praleido laiką ir pasižmonė
jo.

RAMOVĖNŲ BALIUS
Spalio 25 d. L.K.V.S-gos „Ramovės“ 

Manchesterio skyrius surengė M. lietuvių 
klube savo metinį narių pobūvį-balių, ku
riame dalyvavo apie 35 žmonės.

Pobūvį atidarė r. pirm. K. Murauskas, 
kuris pasveikino dalyvaujančius ir palin
kėjo linksmai praleisti laiką. Stalų palai
minimo maldą sukalbėjo A. Jakimavičius. 
Puikų maistą paruošė Br. Barauskienė ir 
Ang. Kmitienė.

Po užkandžių ir pirmųjų tostų ramovė- 
nus sveikino ir sėkmingos veiklos linkė
jo klubo pirm. A. Podvoiskis, DBLS Bol- 
tono skyr. pirm. H. Vaineikis ir kan. V. 
Kamaitis. Visi įvertino šeimininkių darbą 
ir nuoširdžiai joms padėkojo. Visi links
mai praleido laiką.

Kitą dieną, sekmadienį, dalis pobūvio 
dalyvių dalyvavo St. Chad's bažnyčioje 
kan. V. Kamaičio laikomose lietuviškose 
pamaldose ir po pamaldų atvyko į liet, 
klubą tęsti pasižmonėjimo, nes liko daug 
maisto.

A. P-kis

LAUŽAS
Lapkričio 5 d., 7 vai., M. lietuvių klu

be buvo laužas — Firework. Atsilankiu
sieji pavaišinti sumuštiniais ir jiems 
suteikta proga linksmai praleisti laiką.

Klubo valdyba

Londonas
LIETUVIŲ BAŽNYČIOS SUKAKTIS

VLIKo seimo proga, lapkričio 9 d., sek
madienį, minėsime Lietuvių šv. Kazimie
ro bažnyčios Londone 75 metų pastatymo 
sukaktį. Šv. Mišias 11 vai. atnašaus J.E. 
Vysk. Antanas L. Deksnys, koncelebruo- 
jant svečiams kunigams.

Prašome visus dalyvauti.
Kun. J. Sakevičius, MIC

BANKETAS
LIETUVIŲ SODYBOJE

Kas norėtų dalyvauti VLIKo Seimo 
bankete lapkričio 9 d., 3 vai. p.p., 
Lietuvių Sodyboje, prašomi skubiai 
užsirašyti pas V. Puidokienę (Tel. 981 
2508).

Norintieji galės vykti autobusu nuo 
Lietuvių bažnyčios 12.30 vai.

M. GIEDROYCO PASKAITA
Lapkričio 20 d., 7 vai. vak., Baltarusių 

bibliotekoje, 37 Holden Rd., London, N. 
12 (pož. stotis — Woodside Park), M. 
Giedroyc skaitys paskaitą „Krevo: Lith
uanian options 1384-1386".

KALĖDINIS BAZARAS
Gruodžio 6 d. Latvių Namuose, Londo

ne, įvyks tradicinis pabaltiečių moterų 
Kalėdinis bazaras, kuriame „Dainava“ at
stovaus lietuviams.

Mielus tautiečius prašome talkon!
Lietuviškam stendui labai reikia tauti

nių eksponatų: juostų, paduškėlių, ginta
ro ir medžio dirbinių bei kitokių įdomių 
dalykų.

Loterijai, kuri visuomet duoda geriau-

VOKIETIJA
KULTŪROS VAKARAS HAMBURGE
Hamburgo Apylinkės Lietuvių Savišal

pos D-ja surengė kultūrinį vakarą spalio 
25 d., 18 v., Hamburge 1, Holzdamm 5, sa
lėje.

D-jos pirmininkas I. Sragauskis atidary
damas vakarą pasveikino gausiai susirin
kusius dalyvius ir paaiškino Draugijos 
tikslus. Tolimesnei vakaro programai va
dovauti jis pakvietė mokytoją R. Baliulį.

Buvęs Panevėžio ir Klaipėdos dramos 
teatrų aktorius Albinas Gedvilą, įspūdin
gai perteikė šiuos eilėraščius: Šatrijos 
Kalnas — Maironio, Aš Beržas ir Ber. 
Brazdžionio Ąžuolas.

Klaipėdiečio paruoštą paskaitą „Ma
žosios Lietuvos istorijos raida“ perskaitė 
mokyt. Ričardas Baliulis.

Tautinių šokių grupės „Gintaras“ mer
gaitės pasveikino dalyvius su šokiu Ke
purinė. Akordeonais palydėjo jas R. Ba
liulis ir O. Lippmannas.

Nelė ir Arvydas Paltinai pasirodė su 
naujai parengta programa, kuri jau įra
šyta 'į 2 juosteles ir kiekvienas gali pas 
juos įsigyti. Jie pradėjo su daina: Graži 
tu mano Tėvynė — Maironio, toliau sekė 
Gorbulskio Kuršių Marios, dar toliau Ai
tvaras, Mondalina ir daugelis kitų, ku
rių dėl vietos stokos čia nesuminėsime.

Po to sekė tautiniai šokiai: Kubilas ir 
Rugučiai.

Antru išėjimu į sceną Paltinai atliko: 
Pavėluoti laiptai, Meilės laiškai, šviesi 
naktis, Vieną kartą, Naktis Romoje, Gie
da paukščiai ir Prie Minijos. Kaip jau 
minėjau, ši programa yra įgrota į 2 juos
teles. Apie atliktų dainų kokybę nėra ko 
ir kalbėti, nes Paltinai jau yra žinomi ir 
platesniame pasaulyje. Be to, jie yra už
kviesti su šia programa į Ameriką ir Ka
nadą. Koncerto dalyviai ilgai plojo ir dar 
išprašė porą dainelių papildomai.

R. Baliulis surengė daiktinę loteriją, ku
ri turėjo gerą pasisekimą. Veikė bufetas. 
Prie Kosto Madšidlausko aptarnauja
mos Draugijos 4-rių garsiakalbių muzi
kos, norintieji dar smagiai iki vidurnak
čio pasišoko.

I. Sragauskis

JAUNIMO KONGRESO
ATSTOVŲ RINKIMAI

šeštasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresas (VI PLJK) vyks Australi
joje, 1987 m. gruodžio 20 — 1988 m. 
sausio 17 d. Jame dalyvaus 120 at
stovų iš laisvojo pasaulio lietuvių ko
lonijų. Didžiosios Britanijos jaunimui 
yra skirtos šešios vietos. Pagal Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PL- 
JS) įstatus, atstovai į PLJK-esą turi 
būti demokratiškai išrinkti. Tam tiks
lui, Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga (DBLJS) šaukia Ne
paprastą Suvažiavimą 1986 m. LAP
KRIČIO 15 d. Lietuvių Namuose, 
Londone.

Į atstovus gali kandidatuoti asme
nys, kurie atitinka sekantiems reikala
vimams:

a) jaunuolis ar jaunuolė tarp 18 ir 
35 metų amžiaus;

b) turi būti lietuvių kilmės;
c) pageidautina, bet ne būtina, kad 

susikalbėtų lietuviškai;
d) pasižada dalyvauti visose PLJK- 

eso programos dalyse;
e) pasižada po PLJK-eso padaryti 

viešą pranešimą savo krašto lietuvių 
visuomenei;

f) pasižada dalyvauti DBLS-gos vei
kloje prieš ir po VI PLJK-eso.

PLJK atstovų rinkimams šaukia
mas Nepaprastas DBLJS Visuotinis 
Suvažiavimas. Kandidatai turės daly
vauti asmeniškai ir padaryti trumpus 
pranešimus apie savo kvalifikacijas 
atstovauti DB jaunimą PLJK-ese. 
Rinkimai vyks dalyvaujančių DBLJS 
pilnateisių narių slaptu balsavimu.

DBLJS kviečia visas kolonijas siū
lyti bent po vieną kandidatą/ę į VI 
PLJK atstovus.

šią pelną, tinka įvairūs smulkesni daly
kėliai.

Kas gali ir turi gero noro padėti daina- 
vietėms lietuvišką stendą tinkamiau pa
ruošti, prašomi dosniai atsiliepti į mūsų 
prašymą. Kas neturi jokių atliekamų 
smulkmenų, gali paremti ir pinigine au
ka.

Kalėdinių bazarų pelnai skiriami kul
tūriniams ir šalpos reikalams.

Daiktus ir pinigines aukas siųsti Lietu
vių Namų Londone adresu iki lapkričio 
25 dienos.

Iš anksta visiems dėkojame.
„Dainava“

2 Ladbroke Gardens, London, Wil 2PT.

Škotija
VIEŠNAGĖ BRADFORDE

Spalio 18 d. 8.30 ryte autobusas paju
da nuo Škotijos lietuvių klubo link Brad- 
fordo, oras nėra malonus, lietus lynoja, 
bet keleivių nuotaika linksma ir jauki. 
Kelionė tęsėsi 5 valandas, kol pasiekėme 
Vyties klubą.

Kelionės metu sustodavome atsigaivinti 
ir pailsėti, tuo pačiu klubo pirm. J. Bliū- 
džius autobuse suruošė varžybas: kas at
spės tikrą laiką, kada pasieksime Vyties 
klubą. Žinoma, tik vienas gali būti laimė
tojas. Ta laimė atiteko mūsų veteranui 
Pr. Dzidolikui. Laimėtojas gavo piniginę 
premiją.

Bradforde Vyties klubą pasiekėme 2 
vai. pp. Mus maloniai sutiko klubo val
dyba ir Bradfordo lietuviai. Po pirmųjų 
bučkių ir rankų paspaudimų, buvome pa
kviesti 'į barą atsigaivinti ir nuraminti 
troškulį. Po to šeimininkių buvome pa
prašyti pietums.

Po pietų pasidalinus bendrais įspū
džiais, vieni išvyko pas savo šeimininkus, 
kiti paliko bare, o trečioji grupė pradėjo 
proferanso varžybas, kurios baigėsi Brad
fordo klubo naudai.

Vėliau susirinko visi svečiai su šei- 
minkais į klubą bendram vakaro pobū
viui. Buvo linksmai praleistas vakaras su 
dainomis, vadovaujant Pr. Dzidolikui. 
Vakarui pasibaigus visi skirstėsi pas sve
tingus šeimininkus nakvynei.

Rytojaus dieną visi rinkosi į bažnyčią, 
šv. Mišias atnašavo kanauninkas K. Ka
maitis, specialiai atvykęs iš Mancheste
rio. Vargonais grojant Pr. Dzidolikui, vi
si dalyviai gražiai giedojo įvairias gies
mes, kan. K. Kamaitis savo pamoksle pri
siminė gražų tų dviejų kolonijų bendra
darbiavimą.

Po pamaldų visi sėdo į'autobusą ir vy
ko į klubo patalpas, kur atsigaivino ska
niu alučiu ir dalijosi įspūdžiais. Netrukus 
prasidėjo iškilmingi pietūs, kan. K. Ka
maitis palaimino stalus. Po pietų klubo 
pirm. V. Gurevičius maloniai pasveikino 
visus atvykusius iš Škotijos svečius ir 
linkėjo jaukiai praleisti laiką Vyties klu
be su Bradfordo lietuviais.

Toliau tarė žodį Škotijos lietuvių klu
bo pirm. J. Bliūdžius, nuoširdžiai dėkoda
mas už pakvietimą dalyvauti Vyties klu
be ir pas Bradfordo lietuvius, ta pačia 
proga įteikė Vyties klubo valdybai mažą 
dovanėlę, linkėjo, kad tie apsilankymai 
tęstųsi dar daug metų. Po jo malonų žodį 
tarė A. Bučys, prisimindamas gražų tų 
dviejų kolonijų bendradarbiavimą, kuris 
jau tęsiasi daugiau kaip 16 metų.

Po visų kalbų ir linkėjimų prasidėjo 
linksmoji dalis, Pr. Dzidolikui vadovau
jant, pasipylė įvairios lietuviškos dainos, 
kurios tęsėsi gana ilgokai.

Svečių ir vietinių tarpe buvo dalyvių, 
kurie nesuprato lietuviškų kalbų, linkėji
mų ir sveikinimų, tai Pr. Dzidolikas ang
liškai kalbėjo ir viską paaiškino.

Prieš keletą savaičių Bradfordo Vyties 
klubas atšventė savo 30-ties metų gyva
vimo ir veiklos jubiliejų. Ta proga Škoti
jos lietuvių klubo pirm. J. Bliūdžius ma
loniai pasveikino klubo valdybą ir linkė
jo daug laimingų metų ateityje, A. Bučys 
paaiškino klubo veiklą ir džiaugėsi, kad 
per tokį laikotarpį gražiai įsikūrė ir ne
blogai gyvuoja. Taip pranešė, kad atei
nančiais metais numatyta švęsti 40 metų 
lietuviškos veiklos sukaktį.

Visų svečių ir vietinių šeimininkų nuo
taikos linksmėjo ir dainos skambėjo, bet 
tuo pačiu ir laikas artėjo vykti namo. Klu
bo pirm. J. Bliūdžius dar kartą dėkojo 
šeimininkams už vaišes ir malonų pobū
vį.

Po ilgų atsisveikinimų visi svečiai pa
liko Bradfordo Vyties klubą ir malonius 
šeimininkus. Autobuse tarė paskutinį 
AČIŪ. Ir iki sekančio pasimatymo Škoti
joje! Autobusas riedėjo škotijon vingiuo
tais Yonkšyro keliais. Visi dalijosi prisi
minimais gražiu Bradfordo lietuvių vai
šingumu. Valio Bradfordo lietuviams!

Dalyvis

PAMALDOS
Eccles — lapkričio 9 d., 12.15 vai.
Rochdalėje — lapkričio 16 d., 12.30 vai.
Leedse — lapkričio 23 d., 13 vai.
Manchesteryje — lapkričio 30 d., 12.30 

vai.
Leigh — lapkričio 30 d., 16.30 vai.
Nottinghame — lapkričio 9 d., 11.15 

vai., Aušros Vartuose.
Nottinghame — lapkr. 16 d., Aušros Var

tų Marijos šventėje, 11.15 vai., Aušros 
Vartuose.

Derbyje — lapk. 16 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Wolverhamptone — lapkr. 16 d., 17 
vai., Šv. Petre-Pauliuje. įėjimas per kle
boniją!

ŠVEICARIJA
A.A. JURGIS JAKAITIS

Velionis buvo kilęs iš Suvalkijos ūki
ninkų šeimos, gimnaziją lankė Šakiuose. 
18-metis išėjo tremtinio keliu, per Vokie
tiją ir Italiją pokario metais atvyko ser
gantis Šveicarijon, čia daugelį metų dir
bo braižytoju ir vėliau konstruktoriumi, 
ir kaip gabus, darbštus, sąžiningas ir san
tūraus būdo asmuo, darbovietėje buvo la
bai vertinamas. Kuklus, tylus, gerašir
diškai jautrus ir nestiprios sveikatos, jis 
buvo betgi pasiryžusiai valingas ir dide
lio principingumo tautietis patriotas ir 
šviesuolis. Jis giliai sielojosi Tėvynės Lie
tuvos likimu ir sugebėjo rasti kelių ir ga
limybių gyvenamo krašto, ypač religinės 
krypties, spaudoje vokiečių kalba jos 
balsui iškelti — nuosekliai, įtikinančiai, 
nebodamas nei laiko, nei jėgų, per ilgą 
eilę metų. Su jo mirtimi netekome daug. 
Šis darbas buvo jo dvasinė tėvynė. Jis 
lieka nenuginčijamai didžiu indėliu Švei
carijos lietuvių emigracijos istorijoje. 
Apart to, reguliariai pasirodydavo jo in
formaciniai straipsniai mūsų išeivijos 
spaudoje. Velionis buvo vedęs, paliko čia 
liūdinčius žmoną Hilde ir sūnų Thomą, 
o Tėvynėje iš Sibiro grįžusią motiną ir 
seserį už Uralo. Pagal šeimos norą, jį pri
glaudė artimiausiųjų ratelyje Šveicarijos 
žemelė prieš Vėlines.

Ilsėkis ramybėje, kilnus Tautieti, Am
žinojoje Tėvynėje!

PASAUL YJE
— Kopenhagoj vykusioj „Taikos kon

ferencijoj“ keturi ukrainiečiai sukėlė 
triukšmą, iškeldami plakatą „Tai KGB 
konferencija!“

— 37 metų Taivano valdžia nuėmė ka
ro stovį. Tačiau komunistų partija lieka 
uždrausta.

— Austrijos vėžio ligos specialistai pa
skelbė, kad jie išradę naujus vaistus prieš 
tą ligą.

— 20-ties metų R. Vokietijos jaunuolis 
Berlyne perėjo į amerikiečių sektorių.

Kitas jaunuolis, perlipęs pasienio už
tvaras, pasiekė Žem. Saksoniją. Tai jau 
tryliktas šiais metais pabėgimas iš R. Vo
kietijos į žem. Saksoniją.

— Didžioji Kinijos armijos spaustuvė 
pradėjo spausdinti kiniškas biblijas. Nu
matyta tokių biblijų kasmet išleisti po 
200.000.

Kinų krikščionių grupė numato ateity
je tokių biblijų ir kitokių religinių leidi
nių kasmet išleisti po 750.000.

— Sovietų ekonominiai pasiekimai nė
ra tokie jau dideli, kaip buvo skelbiama. 
„Izvestia" rašo, kad robotų gamyba pa
kilo 10 proc. Pagaminta 11.000, bet tik 
8.000 buvo tinkami naudojimui. Automo
bilių gamybos planas perviršytas 6 proc., 
bet pardavimas buvo 5 proc. mažesnis, 
negu užplanuota.

— Apie 2 mylios nuo Budapešto cen
trinio kalėjimo yra slaptos kapinės, kur 
po revoliucijos 1956 metais buvo palaido
ti nužudyti Vengrijos min. pirm. Imre 
Nagy ir 280 krašto patriotų.

Manoma, kad sovietams numalšinus su
kilimą, buvo įvykdytos mirties bausmės 
apie 500 asmenų. Oficialūs Kadaro val
džios duomenys teigia, kad 6.000 žuvo ko
voje, 13.000 buvo sužeistų, 40.000 suimtų 
ir 200 įvykdytos mirties bausmės.

— Abdul Haq, 27 metų, vienas iš pa
sižymėjusių afganų laisvės kovotojų va
dų, pasikalbėjime su vienu Vakarų kores
pondentu, parodė keturiolika sužeidimo 
randų ir tarė: „Visą savo jaunystę pra
leidau kovodamas. Jei karas ryt pasibaig
tų, krisčiau ir ilgai miegočiau. Esu taip 
pavargęs, bet kol rusai krašte — nenu
trauksime kovos. Pasiryžėlių mums ne
trūks“.

— „Sovietskaja Rosija“ laikraštis pra
nešė, kad Aleksandras Kuškovas kirviu 
užmušė savo kortų partnerio žmoną ir 
jos vieno mėnesio dukterį, kad ji nesuti
ko paskolinti jam pinigų lošimui. A. Kuš
kovas nubaustas mirties bausme, kuri jau 
įvykdyta.

LIETUVIŲ KALBOS 
VADOVĖLIS

JAV švietimo tarybos išleistą D. 
Tamulionytės lietuvių kalbos vadovėlį 
„Lietuviais norime ir būt“ (su prati
mais ir kasete) galima užsisakyti šiuo 
adresu: B.V. Krokys, 1124 Hedgerow 
La. Philadelphia, PA. 19115. USA.

Vadovėlis kietais viršeliais, trijų 
spalvų, 30 pamokų, nemaža žinių an
gliškai apie Lietuvos istoriją. Kaina 
— 20 dol. Pratimams raštu knygelė — 
3 dol. Kasetė — 15 dol. (3 vai. muzi
ka, giesmės, Lietuvos himnas).
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