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FOPIEŽIAUS APAŠTALIŠKOJO 
LAIŠKO REIKŠMĖ

Popiežiaus Jono Pauliaus Antrojo apa- 
•aližkasis laiškas Lietuvai pabrėžia Baž- 
jčios ir šeimos reikšmę tautos gyveni- 
*■
Nemažiau iškeliama drąsa, su kuria 
jetuvos katalikai praeityje gynė savo 
įėjimą nuo puolimų ir persekiojimų.
Galop nurodoma, kad reikia gerbti ne
i tautinį paveldėjimą, bet ir sąžinės 
jisvę bei žmogaus teises.
šios trys gairės sudaro apaštališkojo 

jiško turinį. Niekur neminimos šiandie
nės tarybinės Lietuvos gyvenimo 
pi, bet šis sąmoningas nutylėjimas
ii nekenkia laiško aiškumui.
Tai, ką popiežius kalba Lietuvos

ikams, galima taip išreikšti: tarybinėmis 
^lygomis jūsų Bažnyčia ir jūsų šeima 
augo gyvą Lietuvos tautiškumą ir auko- 

li( is dėl jo išlaikymo, kai varžomos pagrin- 
... lines teisės ir laisvės, tikrai verta.

Apaštališkasis laiškas skirtas Lietu- 
j, ns krikšto šešių šimtų, metų jubiliejui, 
. turis buvo iškilmingai minimas

3-ją Lietuvoje ir Vatikane.
Lankydamas Lenkiją, Jonas

Antrasis sakė, kad jis norėjo šio
ws proga pabučiuoti Lietuvos žemę ir 

j. pasimelsti su lietuviais lietuviškai jų is- 
. orinėje sostinėje, bet jam neleidžiama. 
' Meš trejus metus jis ingi viešai sikun- 

fei, kad jam nebuvo leidžiama atvykti 
šventojo Kazimiero, Lietuvos Globėjo, 

ubiliejaus iškilmes.
Apaštališkasis laiškas tam tikra pras- 

ae yra popiežiaus atsakymas tiems, ku
re jo neįleido. Jo tonas tiesus, kietas, be 
iuolankų. Vienoje vietoje popiežius 
tikšmingai išskaičiuoja Lietuvos katali- 
| vangus: pažeminimus, skriaudas, kan- 

JB is, kantais persekiojimus, kalėjimus,
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Laiško tonas drauge su vizito Lenkijo- 
tišdavomis atrodo užtemdo betkokią vil- 
į kad popiežius pramatomoje ateityje 
’alėtų lankytis tarybinėje teritorijoje. 
Iremliui nepatiks ypač tos laiško vietos, 
tur popiežius sieja tikėjimą su tautišku
mu Lietuvoje, nors ir vengdamas ką nors 
įsakyti apie tarybinę valdžią.
Galima manyti, jog popiežius yra ap

sisprendęs netylėti ir nelinkęs gražinti 
problemų, kurias Lietuvos katalikams su
kelia tarybinė valdžia. Vienam vadovau
jančių Lietuvos prelatų, vyskupui Juli
jonui Steponavičiui, jau daugelį metų 
kliudoma eiti Vilniaus apaštališkojo ad
ministratoriaus pareigas. Vatikano me
traštyje jis vis oficialiai figūruoja kaip 
.impeditus“ — sukliudytas. Paskutinis 
toks uo 75-jų metų, kai buvo pasirašyti 
Helsinkio susitarimai.
Veikiausiai popiežius galvoja, kad tik 

Itvirai kalbėdamas apie Lietuvos Bažny- 
Bos padėtą, jis gali jai geriausiai padėti, 
toks padėties viešas vaizdavimas pasau
se galėtų nepatikti naujajai Gorbačio

vo vadovybei Kremliuje. Tačiau jei 
Kremliui rūpi susidaryti geresnį vardą 
pasaulyje, ir tai šiuo metu atrodo labai 
tūpi, tai jis galėtų padėtį kiek pagerinti, 
tuo pačiu apaštališkasis laiškas tvirtai 
drąsina lietuvius laikytis savo tikėjimo. 
Jis Užtikrina, kad jų aukos ne veltui. Ne
darbu, kokį 'įspūdį tai padarys Krem
liui, Jonas Paulius Antrasis parodė, kad 
jin rūpi bent 
Įvertinti savo 
Lietuvoje.

tokiu būdu padrąsinti ir 
tikėjimo brolius ir seseris 

J. Vd.
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BRITŲ
MINISTERIJOS PAREIŠKIMAS DĖL 

WIESENTHALIO KALTINIMŲ
Britų Vidaus Reikalų Ministerija pa- 

reiškė, kad nerasta jokių kaltinimo įro
dymų prieš įtariamuosius „karo nusikal
tėlius“, gyvenančius D. Britanijoje.
Praėjusį vasario mėnesį Simono Wie- 

senthalio Centro atstovai lankėsi Londo
ne ir'įteikė ministrui Hurd 17 asmenų są- 
rašą, „buvusių nacių, kaltinamų nusikal
timais praėjusio karo metu“.

Vidaus Reikalų ministras paskyrė spe
cialią komisiją ištirti reikalą.

Praėjusią savaitę komisija pranešė, kad 
iš tų septyniolikos asmenų tik devyni te
begyvena krašte ir jų imigracijos doku
mentuose nėra jokių neteisėtumų, o visa 
kita gautoji kaltinamoji medžiaga taip 
Pat nėra patikima ir neturima liudinin
kų parodymų.
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Pal. Arkivysk. JURGIS MATULAITIS
Ilgesingai laukta valanda priartėjo. 

Birželio 28 d. popiežius Jonas Paulius II 
viešai paskelbė, kad Garbingasis Dievo 
tarnas arkivyskupas Jurgis Matulaitis pa
keltas altorių garbėn — įrašomas į pa
laimintųjų eilę. Tai paskutinis tarpsnis į 
kanonizaciją, atseit, šventuoju paskelbi
mą. Šios iškilmės tikimės sulaukti po ke
lių metų. Tačiau tai pareis nuo mūsų, 
kiek mes šauksimės jo užtarimo, kad įvyk
tų koks nors staigus išgijimas, atseit, ste
buklas, kuris yra reikalingas šiam galu
tiniam įvykiui.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis gimė 
1871 m. pasiturinčio ūkininko šeimoje 
Lūginės kaime prie Marijampolės, ant 
kranto Šešupės, kurią mūsų poetas Mai
ronis apdainavo. Jurgis buvo jauniausias 
aštuonių vaikų šeimoje. Ketvirtais savo 
amžiaus metais neteko tėvo, 55 metų, ir 
baigus jam dešimtuosius metus, mirė jo 
motina, 58 m. Jaunas našlaitis likosi prie 
savo brolio ir brolienės. Nebuvo lengvas 
jam gyvenimas.

Aštuoniolikos metų jaunuolis, dėka sa
vo pusbrolio, kuris mokytojavo Lenkijo
je, galėjo tęsti ten savo mokslą. Ten buvo 
ir jo pavardė sulenkinta. Pradėjęs kuni
go studijas Kielei) seminarijoje, toliau tę
sė jas Varšuvoje, Petrapilyje ir Šveicari
jos Friburge. Petrapilyje gavo kunigo 
šventimus 1898 m. Ten gavo taip pat ma
gistro laipsnį. Jo disertacija buvo įvertin
ta aukščiausiu laipsniu ir apdovanotas 
aukso medaliu. Friburge gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Disertacija taip pat įver
tinta aukščiausiu laipsniu.

Beveik trejus metus jis buvo Kielcų 
seminarijos profesorium, bet turėjo dės
tymą pertraukti dėl kojos kaulų džiovos. 
Susveikęs pusantrų metų dirbo Varšuvo
je. Jo pastangomis 'įsteigta kunigų sąjun
ga. Organizavo darbininkus, steigė so
cialinius kursus. 1907 m. jaunas kunigas 
daktaras pakviestas į Petrapilio dvasinę 
akademiją dėstyti sociologiją. Tai buvo 
naujas dalykas, kuris žavėjo klausytojus. 
Dėstė taip pat ir dogmatinę teologiją; ku
rį laiką ėjo šios įstaigos inspektoriaus pa
reigas.

1909 m. slapta įstojo į Rusijos vyriau
sybės panaikintą ordiną, kuriame buvo 
likęs tik vienas narys. Šiai institucijai jis 
davė naują kryptį, tapdamas jos atgai
vintoju ir reformatorium. Tai Marijonų 
vienuolija, kurios vyriausiu vadovu pasi
liko iki mirties, matydamas greitu laiku 
gana didelį, per 300 savo pasekėjų būrį.

Atsisakęs iš Petrapilio profesoriaus pa
reigų, 1911 m. jis išvyko į Friburgą or
ganizuoti vienuoliją, ten įsteigdamas 
slaptą kandidatams naujokyną.

1913 m. su dviem marijonais kunigais 
jis išvyko į Ameriką kurti vienuolyną 
Čikagoje, kur buvo didžiausia lietuvių 
kolonija. Grįždamas į Šveicariją, dėl pra
sidėjusio karo buvo sulaikytas Varšuvo
je ir čia jau antru kartu turėjo likti iki 
karo galo. 1918 m. grįžo į Lietuvą atgai
vinti pagrindinį marijonų vienuolyną Ma
rijampolėje. Tų pačių metų spalio mė
nesį kun. Jurgis buvo paskirtas Vilniaus 
vyskupu. Tą paskyrimą jis priėmė kaip 
nešti sunkų kryžių. Tuo pačiu metu įkū
rė Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserų 
vienuoliją, kurios viena provincija uo
liai veikia JAV-se. Gyvendamas Vilniuje, 
įsteigė Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių 
vienuoliją, pradžioje skirtą kandidatėms 
iš gudų tautos, kad jos galėtų apaštalau
ti savųjų tarpe.

1925 m. jis atsisakė iš Vilniaus vyskupo 
pareigų ir buvo pakeltas arkivyskupu. 
Netrukus paskirtas apaštaliniu vizitato
rium Lietuvai, čia paruošė atskirą Lietu
vos bažnytinės provincijos projektą, ku
rį be pataisų užtvirtino Apaštalų Sostas, 
paskirdamas, kaip vizitatoriaus buvo nu
matyta, vyskupus.

1926 m. pal. Jurgis Matulaitis lankė 
Amerikos lietuvių kolonijas, pirma to, 
dalyvavo ten Tarpt. Eucharistiniame Kon
grese. Grįžo į Lietuvą rugsėjo mėn. Pa
keliui sustojo Londone ir apsistojo prie 
Lietuvių bažnyčios. Grįžęs į Lietuvą, dar 
parengė konkordatą su Ap. Sostu. Apen
dicito ligos ištiktas, po operacijos mirė 
Kaune 1927 m. sausio 27 d., sulaukęs tik 
55 metų.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo 
mokslo vyras. Savo paskaitomis akade
mijoje ir kitur domino klausytojus, ta

čiau jis nesiėmė rašyti mokslo veikalų, 
o savo dėmesį nukreipė į gyvenamo lai
kotarpio reikalus. Jis norėjo kalbėti ir 
veikti į gyvas sielas. Todėl jis ir skyrė 
daugiausia laiko švietimui, sielovadai, 
darbo žmonių ir jaunimo reikalams.

Savo gabumus ir mokslą jis panaudo
jo žmonių gerovei, jungdamas savo gyvą 
tikėjimą, paremtą Dievo ir artimo meile. 
„Jis žvelgė į šį regimą pasaulį, jį vertin
damas dievišku mastu“, — pareiškė pal. 
Jurgio laidotuvėse Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona.

Savo dienoraščio (1910) pradžioje jis 
rašė: „Mano šūkis tebūna: Visame kame 
Dievo ieškoti, visa ką didesnei Dievo gar
bei daryti, į viską Dievo dvasią įnešti ir 
viską ja paremti... Dievo garbė ir sielų 
išganymas. Ar gali būti koks kitas tiks
las aukštesnis ir prakilnesnis už šitą tiks
lą?... Visur Kristų įnešti, viską Kristuje 
atnaujinti ir atgaivinti, viską prie Kris
taus patraukti“.

Palaimintojo Jurgio gyvenimas buvo 
gana trumpas, vos 55 metų, bet labai tu
riningas, sudėtingas ir vertingas, prisi
menant jo silpną sveikatą. Iš pat jaunys
tės jis pajuto skausmus kojoje ir net ne
galėjo tinkamai vaikščioti, ši kaulų džio
vos liga pasikartojo vėliau, kai baigė sa
vo studijas. Skaudžiai tai pergyveno, li
ga taip nukamavo, kad tik vegetavo. Yra 
užsilikę geležiniai kojos prietaisai, ku
riuos ji vartojo ir vėliau.

Šalia šitų fizinių negalių daug jam teko 
iškentėti Vilniuje dėl savo tautybės ir 
gudų globos. Vilniaus vyskupijos kapitu
la savo protokole įrašė, kad jis savo kil
niomis proto ir širdies savybėmis galėjęs 
padaryti gero Bažnyčiai ir vyskupijai, jei 
ne tas nelaimingas lietuviškumas ir gu
diškas šovinizmas. Daug jis nukentėjo, 
ypač nuo endekų partijos. Atsistatydini
mo laiške popiežiui Pijui XI rašė, kad 
nuolatiniai jo puolimai, klaidingi kaltini
mai ir šmeižtai pasiekė tiek, jog dauge
lis lenkų 'į jį žiūri šnairai, su nepasitikė
jimu ir pradeda laikyti net priešu. Savo 
laiškuose artimiesiems jis užsimindavo 
apie sunkią būklę, jei ne Jėzaus kryžius 
ir Dievo malonė, neištesėtų. Valdant vys
kupiją, net aštuonios valdžios — lietuvių, 
lenkų, bolševikų ir vokiečių — keitėsi. 
Pranešime popiežiui apie vyskupijos pa
dėtį rašė: „Jau penktieji metai, kai esu 
Vilniuje. Siaučiant karams, ypatingai pir
muosius trejus metus, gyvenau įvairiose 
permainose, sunkumuose bei neprite
kliuose, nuolatiniame skurde, baimėje, 
netikrume, kartais net pavojuose gyvy
bei“.

Sunkenybių jis sutiko ir vėliau, ypač 
savo gyvenimo pabaigoje, kaip apaštalinis 
vizitatorius Lietuvoje. Tuomet jis rašė 
artimam savo bendradarbiui Vilniuje: 
„Dievasmane veda nuostabiais keliais. Te
būnie garbinamas jo vardas! Juk kunigu 
įsišventinau tam, kad būčiau sunaudotas 
ir sudegčiau kentėjimų ir meilės ugnyje“. 
Jo gyvenimo šūkis buvo: „Pikta nugalėti 
gerumu".

Būdamas Vilniaus vyskupu beveik 7 
metus, su dideliu uolumu ir pasišventi
mu tarnavo visiems, kaip tikras ganytojas 
ir tėvas, mylėdamas visus be išimties, vi
siems norėdamas gero. Lankydamas pla
čią vyskupiją, nors labai nuvargdavo, 
net dažnai po lankymo turėdavo persirgti, 
jis jautėsi dvasiniai atsigavęs. Ten laiky

davo iškilmingas pamaldas, teikdavo Su
tvirtinimo sakramentą, net klausydavo 
išpažinčių.

Daug dėmesio kreipdavo į kunigų pa
ruošimą. Lankydavo kunigų seminarijų, 
kai būdavo mokslo metu paskaitos, kvies
davo paskutinio kurso klierikus patarnau
ti mišioms ir paskui pusryčiams. Su būsi
mais kunigais išsikalbėdavo apie jų pra
eiti ir ateities siekimus. Jis norėjo, kad 
busimieji kunigai būtų tikrai pagal Jė
zaus širdį, vengdami politikos, nuoširdžiai 
rūpintųsi religiniu žmonių gyvenimu.

Palaimintasis Jurgis buvo gyvos krikš
čionybės apaštalas. Jis kūrė ir gaivino 
religinius židinius — vienuolijas. Be mi
nėtų vienuolijų, daugeliui vienuolijų jis 
taisė jų įstatus, taikė gyvenimui. Ypač jis 
atkreipė dėmesį j Lietuvą. Norėjo, kad 
žmonės gyventų krikščioniškai, o tai gali
ma pasiekti organizuotai. Jis labai rūpi
nosi, kad katalikų Bažnyčia Lietuvoje 
būtų nepriklausoma nuo svetimų valsty
bių. Sutvarkė bažnytinę provinciją, išim
damas iš Varšuvos ir Mogilevo priklau
somybės su naujai įsteigtomis Telšių ir 
Panevėžio vyskupijomis. Jis norėjo, kad 
Lietuva būtų geruose santykiuose su Ro
ma ir tuo pačiu pasaulio akiratyje iškil
tų. Jau 1923 m. jis ragino padaryti kon
kordatą su šv. Sostu, šiam darbui atsi
dėjo, sutvarkęs bažnytinę provinciją. Pa
ruošė jo projektų prieš pat mirtį. Išsiun
tęs apie tai pranešimą Romai, sekančią 
dieną mirtinai susirgo.

Su dideliu uolumu tarnaudamas Die
vui, Bažnyčiai, tėvynei ir apskritai žmo
nėms, vieno tik prašė Dievą, kad sudegtų 
kaip ta žvakė ant altoriaus nuo darbo 
kaitros ir meilės ugnies, kad būtų Bažny
čioje nelyginant ta mazgotė, puodkelė, 
kuria viską valo, o suvartoję meta šalin...

Vilniaus vyskupijos kapitula, nors nei
giamai atsiliepė dėl palaimintojo Jurgio 
tautybės, tačiau paliko savo liudijimą, 
„kad kiekvienas, kuris asmeniškai susi
dūrė su vyskupu Matulaičiu, ar tai dva
siškis, ar pasaulietis, ar inteligentas, ar 
prasčiokėlis, miestietis, ar kaimietis, jau
tė vyskupą turint tiek išminties ir proto 
šviesos, tiek giedros ir ramybės, tiek vis
kam supratimo ir nuoširdumo. Kai jis 
pasitraukė, padarė didelį nepaprastos 
dvasios ir didelio žmogaus įspūdį“.

Juo labiau į palaimintojo gyvenimą įsi
gilini, tuo daugiau pamatai, koks tai bu
vo didis Bažnyčios ir tautos vyras, tikras 
apaštalas, kantrus kankinys ir vargo žmo
nių globėjas. Tai buvo švyturys, nušvitęs 
Lietuvos padangėje.

Galime džiaugtis, turėdami naujų dan
giškąjį globėją.

J. Sakevičius

PASAULIO LIETUVIŲ KULTŪROS 
KONGRESAS

Kongresas įvyks 1988 m. birželio 25, 26 
ir 27 dienomis Toronte. Kongreso rengi
mui vadovauja PLB Kultūros komisijos 
pirmininkė Milda Lenkauskienė, kuri va
sario mėnesį lankėsi Europoje ir turėjo 
progos pasitarti su Europos LB Kraštų 
valdybų vadovais bei kitais kultūrinin-

LIETUVOJE
Naujas knygos „Lietuvių kalbos rašyba 
ir skyryba" variantas

Lietuvių kalbos komisija aprobavo nau
jąjį knygos „Lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba" variantą. Knygą parengė Lietu
vos Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos 
ii- literatūros institutas.
Regata Galvės ežere

Birželio 20-21 d. Trakų Galvės ežere 
įvyko tradicinė „Gintarinių irklų" regata. 
Šios populiarios varžybos vyko jau 26-ąjį 
kartą. Pirmoji regata surengta 1960 me
tais žinomo irkluotojo Z. Juknos pasiūly
mu.
Naminės degtinės gamyba didėja

„Tiesa" paskelbė liūdnus statistinius 
duomenis. Lietuvoje naminės degtinės ga
mintojų, jos laikytojų, pardavinėtojų ir 
tų, kurie įsigijo naminės, išaiškinta 69,7 
proc. daugiau nei 1985 metais. Per šių 
metų pirmąjį ketvirtį palyginti su praėju
siais metais — 177,2 proc.

Per pastarąjį penkmetį nusikaltimų 
skaičius išaugo 36,5 proc., o nepilnamečių 
— net 76,9 proc.

Aštuoniuose tūkstančiuose labai blogų 
šeimų auga daugiau nei 20 tūkstančių ne
pilnamečių vaikų. Iš jų 3,7 tūkstančio gy
vena ir fiziškai, ir dvasiškai žalojančioje 
vadinamoje namų aplinkoje.

Praėjusiais metais 1141 paauglys veltė- 
dėiavo — niekur nedirbo ir nesimokė.

Dujos automobiliams
Kaune pastatyta suspaustų gamtinių 

dujų automobiliams pilstyti stotis. Ji kai
navo du milijonus rublių.

Dujomis varomi automobiliai beveik 
neteršia oro. Dujos pigesnės už benziną, 
jas naudojant, ilgiau tarnauja varikliai.

Tokių stočių numatoma pastatyti Vil
niuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžy
je.
Lietuvių kalba rusams

„Mokslo“ knygų leidykla išleido „Lie
tuvių kalbos gramatiką“ rusiškai. Knygą 
paruošė lietuvių kalbos žinovų kolekty
vas, kuriam vadovavo filologijos mokslų 
daktaras V. Ambrazas. Manoma, kad 
knyga bus naudinga ne tik rusams, kurie 
mokosi lietuvių kalbos, bet ir kitiems, 
ypač lyginamosios kalbotyros specialis
tams.
„Bilduko“ kavinė

Klaipėdos miesto jaunimo susibūrimų 
vieta tapo „Bilduko“ kavinė. Moksleiviai, 
studentai, jauni darbininkai pamėgo ka
vinėje rengiamas pramogines diskotekas. 
Prie kavos puodelio vyksta liaudies uni
versiteto muzikos fakulteto užsiėmimai, 
susitikimai su įdomiais žmonėmis. Kavi
nėje koncertuoja Valstybinės konserva
torijos Klaipėdos fakultetų meno kolek
tyvai. Numatoma įkurti vokalinį instru
mentinį ansamblį, roko klubą, šokių ko
lektyvą.

kais. Kanadoje yra sudarytas technikinės 
ruošos komitetas, o programos sudarymu 
rūpinasi pati komisijos pirmininkė.

ROM
LIETUVOS KRIKŠTO

Lietuvos krikšto 600 metų sukakties 
ir arkivysk. J. Matulaičio palaimini
mo iškilmės Romoje įvyko sekmadie
nį, birželio 28 dieną.

Šv. mišias šv. Petro bazilikoje atna
šavo popiežius Jonas Paulius II, kon- 
celebruojant 20-čiai vyskupų bei kar
dinolų, kurie atstovavo Europos kraš
tų katalikų bendrijoms. Lietuvos vys
kupų konferenciją atstovavo Telšių 
vyskupas Preikšas, o laisvojo pasau
lio liet, katalikų bendriją — vysk. Bal
takis. Be to, dalyvavo apie 80 kunigų. 
Bazilikoje buvo apie 8000 maldinin
kų, kurių tarpe 2500 lietuvių, atvyku
sių iš viso pasaulio.

Maldos už Lietuvą buvo sukalbėtos 
lietuvių, italų, anglų, prancūzų, vo
kiečių, lenkų, baltarusių ir ukrainie
čių kalbomis. Pamaldų metu giedojo 
bazilikos ir lietuvių chorai. Pabaigai 
liet, choras sugiedojo Marija, Marija.

Į Lietuvą ir pasaulį iškilmes tran
sliavo Vatikano Radijas ir Amerikos 
Balsas iš Vašingtono. Transliacija.

OJE
IŠKILMĖS ROMOJE

kuri Anglijoje buvo girdima labai ge
rai, truko 3 valandas.

Sv. mišioms pasibaigus, popiežiui 
buvo įteiktos dovanos: Amerikoje pa
gamintas sukaktuvinis medalis, tauti
niai audiniai, Aušros Vartų koplytė
lės modelis ir kt.

Vėliau kalbėdamas iš savo kabine
to lango į minią šv. Petro aikštėje, po
piežius pasveikino maldininkus, pa
aiškino sukakties reikšmę ir sukalbė
jo maldą. Po to aikštėje Vasario 16 d. 
gimnazijos ansamblis pašoko liet, tau
tinių Šokių. Minioje matėsi daug liet, 
tautinių vėliavėlių.

Pasibaigus iškilmėms, Amerikos 
Balsas perdavė sveikinimus į Lietuvą. 
Iš Vašingtono kalbėjo PLB pirm. inž. 
Vytautas Kamantas ir Iškilmėms 
Ruošti Komiteto pirm. Kavaliūnas. 
Iš Romos sveikino Lietuvos pasiunti
nys prie Sv. Sosto Stasys Lozoraitis, 
VLIKo pirm. dr. Kazys Bobelis, Aus
tralijos liet, jaunimo atstovas ir kt.
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KAUNAS
Susitikus keliems nepriklausomoje Lie

tuvoje gimusiems, augusiems ir subren
dusioms užsienio lietuviams, anksčiau ar 
vėliau kalba nukryps Lietuvon. Noromis 
ar nenoromis vienas vardas, viena vieta 
bus minima ir kartojama daugiau už ki
tas. Ta vieta, tas vardas — KAUNAS.

Tas pasauliniu mastu mažas miestas, 
suspaustas tarp Jiesios, Fredos ir Alekso
to kalnų iš vienos pusės, Neries ir Ąžuo
lyno iš kitos, neužmirštant vakaruose Vi
lijampolės ir rytuose Aukštosios Pane
munės, buvo Lietuvos Meka ir Medina 
per dvidešimt mūsų nepriklausomybės 
metų. Jis buvo mūsų Jeruzalė, Roma, 
Londonas, Paryžius. Visi Lietuvos keliai 
vedė j ji, visa Lietuva buvo į jį atsigręžus.

Kaunas buvo visų mūsų, visos Lietuvos 
ir viso nepriklausomo gyvenimo veidro
dis. Viskas, kas vyko Lietuvoje, atsispin
dėjo Kauno gyvenime. Lietuvai nustojus 
būti „šiaurės vakarų provincija“ Rusijos 
imperijos ribose ir kuriant modernią XX 
amžiaus valstybę, Kauno transportas pro
gresavo nuo „konkės“ j traukinuką, vėliau 
j moderniškus dizelinius autobusus. Kau
no gatvės nuo bruko perėjo į asfaltą, nuo 
dulkių į akmeninį grindinį, nuo atvirų 
šaligatvio griovių i paslėptą drenažą, nuo 
medinių šaligatvių 'į betonuotus, nuo šu
linių į vandentiekį.

Kaunas pasipelnė iš nelemto lenkų žy
gio užimant Vilnių. Jis tapo, kad ir lai
kinąja, bet Lietuvos sostine. Nuo dvi
aukščio tvirtovės miesto jis išaugo į paly
ginti modernų metropolį.

Trūko gal jam Vilniaus klasiško ir ba
rokiško didingumo, ar Klaipėdos vakarie
tiško tvarkingumo ir pastatų stiliaus vie
ningumo, bet jis buvo mūsų nuo pradžios 
iki galo! Jis buvo mūsų su Karo Muzieju
mi jis buvo mūsų su Pieno Centru, jis bu
vo mūsų su Centriniu paštu. Ir Žaliakal
nio „funikulierius“, ir Krepšinio halė, ir 
visi rūmai — Darbo, Taupomųjų kasų, 
Prekybos pramonės, Trijų milžinų, šiais 
pastatais didžiuojamasi dar ir dabar — 
jų stilius, statybininkų sumanumas ir 
amatininkų apdaila ir dabar statomi pa
vyzdžiais, kuriais reikėtų sekti, bet kurių 
vis dar nesiseka pasiekti.

Kaune vyko visi svarbiausieji mūsų ne
priklausomo gyvenimo įvykiai: su dideliu 
liūdesiu beveik visas Kaunas susirinko . 
1933 metais 'į aerodromą sutikti parveža-) 

mų Dariaus ir Girėno, Kaune jie buvo ir 
palaidoti, o jų lėktuvas „Lituanica“ užėmė 
garbingą vietą Karo Muziejuje. Kaune 
vyko svarbiausios nepriklausomybės dvi
dešimtmečio iškilmės, Kaunan suvažiavo 
viso pasaulio lietuviai sportininkai Pir
majai lietuvių olimpiadai, Kaune 1939 
metais laimėjome Europos krepšinio pir
menybes.

Jei Kaunas buvo laikinoji Lietuvos šir
dis, tai Laisvės alėja buvo Kauno pagrin
dinė arterija. Čia visos svarbiausios krau
tuvės, Jgulos bažnyčia, Raudonojo Kry
žiaus ligoninė, Centrinis paštas, Taupomo
sios kasos, Savivaldybės įstaigos, Valsty
bės teatras, „Aušros“ berniukų gimnazija, 
čia kinai — Kapitelis, Forumas, Trium
fas, Glorija, Metropolitenas, Romuva, ku
ri vokiečių okupacijos laikais buvo: 
N u r f u e r Deutsche. O kas ne
girdėjo apie geriausius Kauno restoranus 
Metropolį ir Versalį? Laisvės alėjos ir 
Mickevičiaus gatvės kampe buvo Ekono
minės karių bendrovės krautuvė, Daukan
to gatvės kampą užėmė Pieno Centro rū
mai (tik už kampo, paėjus į Kęstučio gat
vės pusę buvo valgykla „Valgis“, kurioje 
gaudavai skanių šaltibarščių ir blynelių). 
Šalia Pieno Centro, link Jgulos bažnyčios 
buvo Tautininkų sąjungos rūmai „Pažan
ga“. Apatiniame rūmų aukšte esančioje 
vyriškų rūbų krautuvėje galėjai pirkti 
kostiumus, o per išpardavimus gauti pi
gios galanterijos. Beveik priešais miesto 
sodą, kitoje Laisvės alėjos pusėje, Spau
dos fondo knygyne galėjai įsigyti visas 
paskutines lietuviškas knygas. Konrado 
kavinėje susitikdavo literatai ir teatralai, 
o paskui juos ir kita „laikinosios“ inteli
gentija sužinoti paskutiniąsias kultūri
nes ir socialines naujienas.

J vakarus, kaip ir tęsinys Laisvės alė
jos, ėjo Prezidentūros gatvė. Joje, kaip ir 
vardas sako, stovėjo prezidento rūmai. 
Per trumpą Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpį juose buvo trys prezidentai: 
Antanas Smetona — pirmasis ir paskuti
nis, Aleksandras Stulginskis ir Kazys 
Grinius, nenoromis turėjęs palikti rūmus 
po 1926 metų gruodžio 17 perversmo.

Kaune, Valstybės teatre, įvyko ir ne
priklausomos Lietuvos valstybės laidotu
vės. Kaip teatrui ir pridera, vaidinimas 
buvo gerai surežisuotas, aktoriai žinojo

EUROPOS LIETUVIS

- ... .
savo roles, o jei kuris ir užmiršo, „sufle
riai“ priminė.

Nors tikroji Lietuvos sostinė Vilnius 
buvo atgautas dar Lietuvai esant nepri
klausomai, bet valstybės aparatas iki so
vietinės okupacijos dar buvo Kaune. Tik 
po Antrojo karo pabaigos susovietintos 
Lietuvos valstybinis aparatas persikėlė į 
Vilnių. Ir Kaunas vėl pavirto provinciniu 
miestu. Koks jis yra dabar?

Kaune dabar gyvena per 400,000 gyven
tojų, daugiau kaip 80 proc. lietuviai. Nors 
Vilnius ir yra sostinė, administracinis ir 
kultūrinis Lietuvos centras, bet Kaune 
yra daug svarbios pramonės, politechni
kumas, paruošiąs didelę dalį Lietuvos 
technologinių specialistų, kitos mokyklos. 
Vilniuje yra daugiau gyventojų, bet lie
tuviai tesudaro tik pusę jų. Tad Kaunas 
yra didžiausias lietuvių gyvenamas mies
tas.

Administraciniai Kaunas paskirstytas 
į tris rajonus: Panemunės, apimantį 
Aukštąją Panemunę, Šančius, Petrašiū
nus ir Aukštuosius Petrašiūnus. Visas 
miesto centras, išskyrus Senamiestį, ir 
visi nauji priemiesčiai į šiaurę, Kalnie
čiai, Murava ir Dainava, priklauso Leni
no rajonui. Senamiestis ir Vilijampolė su
daro Požėlos rajoną. Jam, berods, pri
klauso ir Aleksotas, Linksmadvaris ir 
nauji pietiniai Kauno priemiesčiai Juli- 
janava, Freda, Birutės I ir Birutės II prie
miesčiai.

Privačių namų Kaune, kaip ir Vilniuje 
statytis negalima. Tai apeinama nelega
liai perkant žemę, tikriau sakant, paper
kant aplinkinių kolūkių pirmininkus, kad 
jie leistų ant jų žemės pasistatyti privatų 
namą. Tai daroma namo statytoją įrašant 
į kolūkio sąrašus, kai tuo tarpu jis turi 
tarnybą ir dirba kurioje nors Kauno 
įstaigoje. Už žemę mokama apie 5.000 ru
blių. Su plačiai išvystytu autobusų tink
lu, apimančiu miestą ir apylinkes, tarny
ba mieste yra pasiekiama nesunkiai, o ir 
automobilių Kaunas, berods, turi dau
giausia visoje Sovietų Sąjungoje.

Per paskutinius dešimt metų Kauno 
centras labai pasikeitė. Iki maždaug vidu
rio septyniasdešimtųjų metų Kaunas bu
vo labai apleistas. Išskyrus butus, naujų 
didelių pastatų buvo nedaug, seni pasta
tai neremontuojami. Tuo laiku buvo su
daryti planai atnaujinti Kauno centrą. 
Laisvės alėja uždaryta mašinų judėjimui 
ir pradėta paversti pėsčiųjų alėja. Po 
1940 metų sovietų okupacijos, Laisvės

(Nukelta į 3 psl.)

SUKAKTUVININKAS P. MASALAI!
D. Britanijoj lietuvių veikėjas, dipl. tei

sininkas Petras Mašalaitis šių metų bir
želio 29 dieną šventė savo amžiaus 80 
metų ir visuomeninės veiklos 60 metų su
kaktą.

Gimęs 1907 m. birželio 29 d. Pilotiškių 
kaime, Gudelių vis., Marijampolės apskr., 
vidutinio ūkininko šeimoje, Petras buvo 
gausios šeimos jauniausias vaikas. Jam 
gimus, jo vyriausias brolis Vincas, vėliau 
tapęs Ministrų tarybos kanceliarijos vir
šininku, jau buvo įpusėjęs gimnaziją.

Mokėsi Petras „Žiburio“ ir Marijampo
lės Rygiškių gimnazijose. 1931 m. gavęs 
brandos atestatą, įstojo 'į V.D.U. Techni
kos fakultetą, bet 1935 m. perėjo studi
juoti teisę. Tuo pat laiku pradėjo dirbti 
Teisingumo ministerijoje. Baigęs studijas, 
P. Mašalaitis 1942 m. gavo Vilniaus uni
versiteto teisių fakulteto diplomą.

Gimnazistu būdamas, jis pirmiau pri
klausė ateitininkų organizacijai, bet nuo 
IV klasės įsirašė į šaulius ir jaunalietu
vius. Universiteto laikais priklausė „Plie
no“ vyrijai ir neolituanams, vėliau — 
Geležiniam Vilkui. Todėl, atėjus bolševi
kams, jis buvo atleistas iš tarnybos mi
nisterijoje. Trumpą laiką dirbo Spaudos 
Fondo Enciklopedijos leidykloje.
Rusams iš Lietuvos pasitraukus, 1941 m. 

liepos 10 d. P. Mašalaitis buvo Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės pakviestas vėl grįž
ti dirbti Teisingumo ministerijon. Frontui 
vėl artėjant prie Kauno, pasitraukė į tė
viškę, o iš ten 1944 m. rugsėjo 1 d. su 
skaudančia širdimi perėjo Širvintos tiltą. 
Palikęs arklius vienoje Prūsijos geležin
kelio stotyje, nuvažiavo 'į Vieną. Neradęs 
ten nei pastogės, nei darbo, netrukus per
sikėlė į Duesseldorfą, kurio apylinkėse 
dirbo daržininkystėje ligi pat karo pabai
gos. Po to gyveno Velberto ir Greveno 
pabėgėlių stovyklose, o iš ten 1947 m. ge
gužės 6 d. išvyko į Angliją.

Anglijoje P. Mašalaitis pradžioje dirbo 
žemės ūkyje. Įsteigęs Malverno stovyklo
je DBLS skyrių, 1947 m. rudenį persikėlė 
į Londoną, kur dirbo Hans Crescent pe
reinamoje stovykloje ir vėl suorganizavo 
naują DBLS skyrių. Per kelis metus Lon
dono II skyriaus valdybą tuo laiku suda
rė: pirm. P. Mašalaitis; valdybos nariai: 
Melita Saugaitė ir J. Vilčinskas. Vėliau, 
per daugelį metų P. Mašalaitis buvo DB 
LS Centro valdybos narys, vicepirminin
kas ir Lietuvių Namų Akc. b-ės direkto
rius. Paruošė DBLS Įstatų projektą, kū

1987 m. liepos 1 <1. Nr. 25 (I960, j|
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ris 1969 m. kovo 15 d. buvo suvažia( 
priimtas. Pagal šių dienų papročius 1 
įstatai gali būti vadinami Mašalaičioį " 
stitucija. Ji apjungia visas D. Britan p 
lietuvių organizacijas į vieną sąjungį 
DBLS, kuri nuo to laiko tapo Paša® 
Lietuvių Bendruomenės padaliniu.

Kaip ir daugelis išeivių, P. Mažai;91 
ilgus metus dirbo pramonėje, tuo b;91 
užsidirbdamas sau pragyvenimui, o į 91 
laisvalaiki skyrė visuomeniniam dait 
Jis daug metų vadovavo Londono m VI 
sambūriui „Vaidila“, kartais pats vai; *r' 
damas ar režisuodamas statomus ve: 11! 
lūs. Bendradarbiaudamas su kitais, 
pastatė Londone ir kitur D. Britanijoj 121 

taip pat organizavo kitas t 91
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Išėjęs į pensiją P. Mašalaitis prisij 
prie didesnių parengimų D. Britasij 
organizavimo kaip IV Lietuvių jaunį 1 
pasaulinio kongreso, Europos Lietuvi! 
jų Studijų Savaičių rengimo 1977 ir Į 
metais Londone.

Tarp nesuskaitomų darbų, kuriuos 
Mašalaitis dirbo, reikėtų paminėti jo 
lyvavimą įvairių draugijų ir klubų vi 
vybėse ir ilgalaikę veiklą Lietuvos A" 

• Pa mimo Sąjūdyje, kurio Anglijos vietit ’ 
kijos pirmininku ’is buvo labai daugi ll‘ 
tų. Tautos Fondo Atstovybėje jis yrai 
ne nuo pat tos organizacijos įsteigimo 
Britanijoje. Ketverius metus jis bt>al 
Atstovybės pirmininku. Pr‘

Petras Mašalaitis yra aktyvus Vienjįio: 
klubo narys ir nuolatinis „Europos 1 ?9' 
tuvio“ bendradarbis. Ligi jam leido si la! 
kata, jis su kitais darbštesniais pensia 
kais talkininkavo laikraščio ekspediet 
je. Kaip ir kituose darbuose, P. Mašal ^ei 
tis čia parodo savo gerus būdo bruoi 
pareigos pajautimą, draugiškumą, s; ® 
ningumą. Jo dosni ranka remia mūsųg,1 
sius fondus ir patriotines organizacijas 1 

D. Britanijos lietuviai džiaugiasi ta U1 
darni savo tarpe tokį narį ir, šios suk#’ 
ties proga, linki jam ilgiausių metų!

J.V.
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KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE— istoris ĮVi 
veikalas, red. prof. dr. Vytauto Vardi ų 
apie 670 p., iliustruotas, kietais viršelis :i 
netrukus išeina iš spaudos.

Kaina dabar užsisakantiems 20 d 
(USA). Išėjus iš spaudos — 25 dol. ir pi ur. 
siuntimo išlaidos. Užsakymus siųsti: b?

Krikščionybė Lietuvoje, Br. Polikait il< 
7218 S. Fairfield, Chicago, IL 60629. lie

GEDIMINAS ŠI,ĮKAS Tęsinys (11)

KIU VIXA VASARA
---------------------------------------------------- APYSAKA-ROMANAS ----------------------------------------------------

Užpakalyje mūsų pasirodė ir kitos 
mašinos, kurios, greitai važiuodamos, 
pavijo mus. Pravažiavome kelias pu
šimis padengtas kalvas, persiritome 
per dar vieną, veik visai suirusį tiltą 
ir sunkvežimis, įveikdamas kelio kil
pą, pasisuko dešinėn. Mes buvome 
ant nedidelės kalvos ir prieš mūsų akis 
dabar atsivėrė slėnyje gulintis mieste
lis.

Šventoji, ta graži, besiraizganti ir 
mūsų poetų apdainuota upė, melsvai 
blikčiojo pro pušų ir smėlynų tarpus. 
Upės papieviai buvo žali ir šypsoda
miesi maudėsi pavasario saulėje. Kaip 
ramu ir taikinga buvo apie mus. Jei 
ne minos sprogimas, tai niekas nebūtų 
ir prisiminęs, jog netoliese siautė ka
ras.

Ir staiga mano širdį vėl nudiegė 
nauja baimė: už kelnių juostos užkiš
tas slypėjo pistoletas.

Petrai. — sušnabždėjau nauja
jam draugui, — aš pamiršau tau pa
sakyti. kad turiu pistoletą.

— Tsst... — išsigando Petras, — 
ne taip garsiai, kad juos kur kipšas. 
Turi ginklui leidimą?

— Kur tau. Kapitonas įdavė dėl vi
so ko.

-— Man atrodo, jog tavo kapitonas 
ne kokio patyrimo žmogus. Išleisti į 
tolimą kelionę vieną jaunuolį ir dar 
įbrukti jam į rankas ginklą be leidimo. 
Na. ne man teisti kitus. Duok čion tą 
tavo pistoletą. Jei pas mane ras — 
sakysiu, jog paėmiau atminimui. Kas 
iš kareivių nemyli ginklo?

Baimingai žvelgdamas j storulį, po
licininką ir vokiečius, paslapčia ištrau
kiau pistoletą ir, pridengdamas jį del
nu, perdaviau Petrui. Mano laimė, kad 
pistoletas buvo toks mažas.

ir tik dabar supratau kokią didelę 
ir nesavanaudišką paslaugą padarė 
man Petras. Ėmiau laisviau kvėpuoti. 
Man dabar tikrai niekas nebegalėjo ko 
nors prikišti.

Besamprotaujant apie paskutiniuo
sius įvykius ir nežinomą ateitį, sunk
vežimis įvažiavo į Anykščius ir, sulė
tinęs greitį, dardėjo dideliais, netašy
tais akmenimis išklotu grindiniu.

III
Per didelis, neišsapnuotas, 
gyvenime, tu pakelėse! — 
Labiau ui gyvastį, ui duonų 
tave dainuosiu ir mylėsiu.

B. R.
Nedidelė Anykščių geležinkelio sto

tis buvo grūste prigrūsta žmonių. Di
džioji dauguma — nelaimingojo trau
kinio, kuriame aš pats buvau, kiti — iš 
netolimų apylinkių, atėję pirkti bilie
tų kelionei.

Mus suvežė, išsodino. Kas buvo vi
kresnis dar susirado vietą ankštoje 
laukiamojoje salėje, gi visi kiti išsi
sklaidė tamsiame koridoriuje, dar ke
liuose tarnybiniuose kambariuose, ku
riuos užleido mūsų geležinkelininkai.

Suvežė ir atrodo pamiršo. Išeiti bu
vo uždrausta ir pagrasinta, jog kieme 
stovintieji sargybiniai, keli vokiečiai ir 
lietuviai, nuožmiais, akmeniu virtu
siais veidais, tuojau panaudos ginklą.

Man ir nebuvo kur bėgti. Grįžti at
gal. papasakoti kapitonui Geruliui, 
kad užduoties neįvykdžiau ir praradau 
auksą, tiesiog neleido mano kvaila sa
vimeilė. Kokiu nors būdu pasiekti na
mus ir viską papasakoti tėvui? Vargu, 
ar aš ir mano elgesys ras pas jį užuo
jautos. Tėvas buvo tiesus, garbę ir 
drąsą mylintis žmogus. O labiausiai 
jis nemėgo silpnos, gyvenime nesusi- 
gaudančios būtybės. Kaip tik tokia 
būtybe dabar buvau aš. Negana to. 
tėvas tikrai nebūtų galėjęs atsilyginti 
kapitonui už mano prarastas vertybes.

Buvo jau vakaras ir niekas nesirū
pino patikrinti mūsų dokumentus. Sa
lės palubėje kabanti elektrinė lempa 
silpna, išblukusiai gelsva šviesa vos 

įstengė apšviesti patalpos vidurį. Sa
lės kampai liko visai tamsūs, pilni 
fantastinių šešėlių, kuriuos skleidė 
ant suolų, stalų, seniai nešluotų grin
dų susėdę ir sugulę žmonės, į krūvas 
suversti ryšuliai bei krepšiai. Salėje 
kybojo melsvi, namuose auginto taba
ko dūmų debesėliai. Jie aštriu, sunkiai 
aprašomu kvapu veržėsi į nosį, su 
kažkokiuo kartėliu įstrikdavo burno
je. Prislopinti besikalbančių balsai, 
vaikų verksmas, kelių nerūpestingai 
miegančių šnarpštimas susiliejo į sle
giantį murmesį, kuris tarytum pabrėžė 
išeities beviltiškumą. Daugelis susi
gūžė ant suolų, atidarė savo krepšius 
ir išėmę kas dešros, kas lietuviško 
kieto sūrio ar lašinių gabalą, tylėdami 
kramtė užsikąsdami tamsiai ruda, 
trupančia duona.
Petro pastangomis abu įsispraudėme 

prie ilgo, nedažyto stalo kampo. Mano 
draugas surado dvi suklypusias kėdes, 
ant kurių sėdint buvo galima pasilenk
ti, padėti ant stalo krašto galvą ir to
kiu būdu bent pasnausti. Naktis žadė
jo būti ilga.

— Na. gal ir mes užkąskime. Tu 
tikriausiai jau išalkai? —paklausė ma
ne Petras.

— Išalkau. Tačiau aš nieko neturiu 
su savimi. Galvojau, kad bus galima 
kur nors pavalgyti.

— Aš turiu šį tą. Bent šiam vaka
rui užteks abiems. Rytoj matysime. 
Turi pinigų?

— Visą pluoštą, ■— sakau nudžiu
gęs Petrui, kuris padeda ant stalo iš 
kažkur ištrauktą ryšulį, įvyniotą į lai
kraščio lapus.
— Pasistumk truputį, močiut, mums 

reikia irgi vietos, — sako jis mažai, į 
didelę skarą įsivyniojusiai moterėlei.

Ši piktomis akimis pažvelgia mūsų 
pusėn. Jos supratimu mes tik dyka
duoniai miestiečiai ir visai be reikalo 
stumdomės kaimo žmonių tarpe. Ko
sėdama ir nesuprantamai murmėda

ma ji vis tik pasitraukia kiek toliau ir 
rūpestingai pastumia prie savo kojų 
didelį, grubiai pintą krepšį.

Petras išvynioja savo ryšulį. Ir ko 
tik savyje neslėpė sulamdyti laikraš
čio lapai! Mano draugo rankos vikriai 
išima dėželę su žuvies konservais, rū
kytos dešros riestinį, aliumininę dė
želę, pripildytą sviestu, gabalą kum
pio ir veik visą kepalėlį latviškos, pli
kytos duonos.

Aplinkui sėdintiems net akys iššoka 
iš kaktos, matant tiek daug gėrybių. 
Man pasidaro gėda, kad vėl reikia 
naudotis Petro paslaugomis.

— Aš atsilyginsiu tau, Petrai. Tie
sa, mūsų pinigai ne kažinko verti, bet 
vis tik pinigai.

Išimu piniginę. Ir tai buvo dar vie
na mano klaida. Petras pažvelgė į ma
ne rimtomis, plienu virtusiomis aki
mis.

■— Ar dar nežinai, jog draugystė 
neperkama? Norėčiau tavo pinigų, tai 
būčiau ir pasakęs. Paslėpk piniginę ir 
neįžeidinėk žmonių, kuriuos vadini 
savo draugais. O gal ir apie draugystę 
kalbėjai tik taip sau, dėl viso ko?

— Ne, apie draugystę kalbėjau iš 
širdies... — sakau sugėdintas.

— Tai valgyk ir nesimaivyk lyg ne
kaltybę vaidinanti artistė!

Petras, dideliu lenktiniu peiliu, at
riekia dvi stambias duonos riekes, už
tepa ant jų sviesto, rūpestingai atpjau
na kelis skridinius dešros. Nosį kute
na stiprus svogūnų ir kadugių kvapas. 
Padengęs vieną riekę dešros skridi
niais. jis pastumia ją man.

— Kramtyk. Dešra nebloga, iš 
Rygos. Užsigerti teks degtine, nes nie
ko kito neturiu.

Godžiai kramtau riekę ir, akimirkai 
pamiršęs visus vargus, dairausi po sa
lę.

Mano akys nejučiomis sustoja ties 
kitu stalo galu, prie kurio pasirėmusi 
sėdi nebejauna, bet dar gerai išsilai
kiusi moteris. Jos veidas būtų netgi 
dailus, ūgis galėjo dar pavilioti nevie
no vyro akį, tik jos rūbai buvo tiek 
rėkiančių spalvų, jog nenoromis teko 
šypsotis.

Tamsius, veik juodus moteris plau-

raudono audeklo a;
puošė žaliaspahi aiė

mi, 
papūgos man darmžin 
sako Petras, sugavi k™ 
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kus dengė ryškiai geltona kepurait 
Užsimetusi buvo 
siaustą, o kaklą 
šilko skepeta.

— Na, tokios 
teko matyti, — 
mano žvilgsnį.

— Ar tai sutapimas, kad ji dėvi
Petras juokdamasis pertraukė ® i 

ne: i!
— Kad ji dėvi tokius rūbus? Gelti 

na, žalia, raudona...
— Ne, ne, Petrai, — sakau jam p prs 

šnibždomis. — pažiūrėk į jos ranki vie 
Jos tiesiog apkarstytos papuošalais. 1

— Tikrai, — susidomi Petras. -1 
Keturios apyrankės ir veik kiekvieo 
pirštą puošia žiedas. Tu manai, kad

— Tsss. Manyti galima daug ki 
Man tik keista, kad ji taip be sail 
pasipuošusi.
mi tiek daug aukso?

— Panaši į spekuliantę. Kas žint tul: 
gal tai ir tavosios brangenybės, kuriu Ka 
taip paslaptingai dingo. Bet 
atpažinti? Pats net nežinai, 
knygose buvo, ar ne?

— Nežinau, — atsidustu 
mindamas mano nelaimę.

— Valgyk ir nekvaršink sau galvos i 
O margaspalvę ponią neišleiskime i i 
akių. 1

Petro duona ir dešra buvo tikti . 
skanios. Net nepastebėdamas šuva! 
giau tris dideles riekes. Užsigėrė® 
abu tiesiog iš bonkos stiprios degtinė 
kuri, kaip sakė Petras, turėjo mu® 
padėti suvirškinti sausą užkandį.
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je buvo tiek daug baimės, tiek dait- 
rūpesčio, jog mane patį sugavo neja-' cjai

lių poilsiui, ar tiesiog tylėdami lai# 
kuo baigsis šis nelauktas nuotyki* 
Tik prie mūsų stalo vis dar bu"' 
triukšminga.
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Po 40-ties metu...
j Kai man teko imtis iniciatyvos sukurti 

„Tisus šiame krašte gyvenančius lietuvius 
jiapjungiančią organizaciją, aš negalvojau,

jtad laikinai palikę savo Tėvynę, taip 
k i!ga> turėsime svetimame krašte pasilikti.

Tada dar Lietuvos miškuose traškėjo 
jį. laisvės kovotojų kulkosvaidžiai ir tūks- 

tančiai mūsų brolių, kovodami už krašto 
J laisvę ir Atlanto Chartijos paskelbtus 

principus, aukojo savo gyvybes. Tada dar 
,2 įvirtai tikėjome sugrįžti į laisvą ir Ne- 
(jį priklausomą Lietuvą. Deja, Vakarų val- 
į,? slybės greitai pamiršo savo pažadus ir 

.'didelė Europos dalis atsirado už geležinės 
e'. uždangos. Veltui buvo suaukota tiek daug 
J jaunų gyvybių... Dabar apie Atlanto

Chartijos principus niekas nekalba. Mes

me dėkingi, kad jie vis dar traukia tą 
mūsų organizacinį vežimą. Betgi mes vi
si senstame ir pamažu vienas po kito iš
keliaujame į Dausas. Berods, visi mūsų 
dabartiniai darbuotojai yra dar Lietuvo
je gimę. Netrukus ateis ii- jiems laikas iš
eiti į pensiją ar poilsį. Deja, čia gimusių, 
jaunesnės generacijos žmonių, mūsų orga
nuose dar nesimato. Argi jau nebūtų lai
kas parinkti ir paruošti žmones, kurie 
turės perimti lietuviškąjį darbą ir tęsti 
jiį į 21-mą šimtmetį. O juk neliko nei 13- 
kos metų! Reikia būti realistams ir ne
pamiršti, kad, jeigu mes nesugebėsi
me to padaryti, kažin ar savaime atsiras 
tinkamų asmenų, kurie galės propaguoti 
Lietuvos Nepriklausomybės idėją ir re-

SPORTINIS GYVENIMAS SAVAITGALIO PABIROS

j., >pie juos skaitome tik šio šimtmečio pa- 
šaulio istorijoje. Ir šiais metais jau šven- 
Binte DBLS 40 metų įkūrimo sukaktį.

2" šiandien pažvelgus į DBLS kūrimo 
J praeitį, nežiūrint į kai kurių asmenų grio- 
' rimo pastangas, per t uos 40 metų DBLS 
s pasiliko nepartinė visus lietuvius jungian- 

ii organizacija, iki šios dienos besirūpi- 
7 jinti visų D. Br itanijos lietuvių kultūri- 
2 se, socialine, tautine ir ekonomine būkle.

Pasiliko tokia, kokia per steigiamąjį su- 
švinkimą, 1947 m. liepos 2 d., mūsų buvo 

, numatyta.
*. Apie DBLS nuveiktus darbus, padėtas 
„ pastangas ir pasiektus rezultatus nėra 

prasmės čia plačiau rašyti. Mes visi ži- 
.įį tome ir matome kiek per tą laiką buvo 

pasiekta ir ką mes šiandien turime. Dar- 
v has buvo nelengvas, turėjome kai kuriais 

klausimais skirtingų nuomonių, buvo pa- 
... daryta klaidų, tačiau, kaip ir kiekvienoje 
T demokratinėje organizacijoje, taip ir DB 
j 1S, daugumos nuomonė turėjo nulemti.

DBLS buvo ir dar yra visų gerų lietuvių tz-
, vertinama organizacija.
s Pradžioje, kai pasibaigus Antrajam ka
drui, suvažiavo į šį kraštą daug įvairių ga- 
.... tumų žmonių, sudaryti DBLS veiksmin- 
, jus organus nebuvo sunkumų. Kandidatų

tada netrūko. Deja, dėl sunkios D. Bri-
_ lanijos ekonominės padėties ir stokos 
inį feesnių perspektyvų, nemaža dalis mū- 
a su tautiečių išsikėlė į užjūrio kraštus, 
aį ar gyvenimas atrodė saugesnis ir sąly- 

ps patogiau 'įsikurti buvo geresnės.
dį Laikui bėgant, darėsi vis sunkiau ir 
»sakiau surasti tinkamų kandidatų į

ISLS v dovavimo organus. Dabar jau 
itį fe metų kai kuriuos organus sudaro vis 

te patys žmonės. Žinoma, mes jiems esa-
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prezentuoti laisvus lietuvius, ne vien tik 
čia Anglijoje, bet gal ir visoje Europoje, 
žinoma, pasaulis nestovi vietoje, senos 
idėjos miršta, naujos gimsta. Jau ir da
bar vienas kitas spindulėlis prasiveržia 
pro geležinę uždangą. Bet kada ta uždan
ga subyrės ar bus nugriauta, niekas ne
gali pasakyti. Gal to reikės laukti dar 
daugelį metų. Mūsų pareiga viskam pasi
ruošti).

Nors aukščiau minėtais klausimais 
laiks nuo lailko padiskutuojama, bet tai 
problemai išspręsti rimtesnių žygių ne
padaryta. Mano manymu, labai sveikin
tinas p. Kuliuko straipsnis E.L. Nr. 18. 
Jis bando atkreipti mūsų dėmesį į jauni
mo pažiūras minėtų problemų reikalu. 
Žinoma, mes senesnieji ne su visais jo 
siūlymais galime sutikti. Bet mums rei
kia džiaugtis, kad ir jaunimas tuo jau 
rūpinasi. Dėl p. Kuliuko straipsnio turi 
kilti rimtos diskusijos. Tuo klausimu pri
valo pasisakyti visi, tiek jauni, tiek seni. 
Čia ne vien tik išrinktų organų uždavi
nys. Tai pareiga visos šio krašto lietuvių 
visuomenės. Mes turime su jaunimu kal
bėtis, jeigu ne lietuviškai, tai angliškai, 
nes gi jie turės perimti tolimesnį darbą ir 
vykdyti mūsų lietuvišką testamentą!

P.B. Varkala

PASAULIO LIETUVIU 
BENDRUOMENES SEIMAS

Septintasis PLB Seimas įvyks 1988 m. 
birželio 28-29 dienomis Toronte, Kanado
je. PLB valdyba savo 1986 m. lapkričio 
24 dienos posėdyje patvirtino 140 atsto
vų skaičių. Valdyba taip pat pavedė pir
mininkui rūpintis Seimo dienotvarke.

KAUNAS
(Atkelta iš 2 psl.)

alėja pavadinta Stalino prospektu. Po jo 
mirties, viešai nieko neskelbiant, sugrą- 
žintas senas vardas. Pirmukart autobuso
konduktoriui garsiai pasakius, kad sekan
tis sustojimas „Laisvės alėja“, keleiviai 
to iš suolų neiškrito.

Po Kalantos susideginimo miesto sode, 
Lietuvoje kalbėjo, kad Kaunas tapo „re- 
iiminiu" miestu-, ir ekonominiai buvo 
skriaudžiamas. Dabar, atrodo, tai jau 
praėjo. Laisvės alėja naujai išgrįsta nuo 
vieno krašto iki kito, visi pastatai, ar 
bent jų fasadai atremontuoti, o ant Dau
kanto gatvės kampo, kur buvo kinas 
Triumfas, pastatyta nauja universalinė 
krautuvė Merkurijus, kuria kauniečiai
Sbai didžiuojasi.
įgulos bažnyčia paversta paveikslų ir 

ritražų galerija. Joje patalpinta Karo 
Muziejaus sodelyje stovėjusi Laisvės sta
tula, berods, sukurta skulptoriaus Zikaro. 
Kadangi Laisvės alėjoje autobusai nekur
suoja, Donelaičio gatve judėjimas vyksta 
vakarų kryptimi, pasisuka kairėn į Ožeš
kienės gatvę, vėl kairėn į Laisvės alėją, 
tada pro buvusią „Aušros" berniukų gim- 
naiją, kuriai pridėtas dar vienas aukš
tas, sukama 'j Kanto, dabar Majakovskio 
gatvę, ir į Kęstučio gatvę, kuria judėji
mas vyksta tik rytų kryptimi.
Valstybinis teatras prieš porą metų bu

vo atremontuotas, šaligatvyje prie įėji
mo buvusios varinės lentos, primenančios 
Pasikėsinimą prieš min. pirm. Valdemarą, 
per kurį buvo nušautas lt. Pranas Gudy- 
»as, dabar jau nėra. Taip pat nėra jokių 
ženklų, išskyrus kartais nakties metu pa
dedamas gėles, kur susidegino Romas Ka
lanta.

Daug gatvių vardų dabar yra pasikeitę. 
Savanorių prospektas yra Raudonosios
armijos, Vytauto prospektas — Lenino, 
Juozapavičiaus — Vinco Kapsuko, Pu
tvinskio gatvė — Salomėjos Nėries, Pre
zidentūros — Felikso Dzeržinskio gatvė. 
Bet daug yra likusių tų pačių vardų: 
Kęstučio, Donelaičio, Maironio, Mickevi
čiaus, Daukanto, Vilniaus. Rotušės aikš
tė liko Rotušės aikšte, bet Vienybės aikš
tė tapo Juliaus Janonio aikšte ir joje sto
vi Lenino stovyla.

Nors pokario metais Kaunas pradėjo

skėstis į visus šonus (namais apsistatę 
Jiesios, Fredos šlaitai, išsiplėtė gyvenvie
tės apie Maistą Aleksote, o paplente net 
iki Garliavos), dabar miesto plitimas yra 
sukoncentruotas į šiaurę. Buvusiuose Ei
gulių, Kalnicos, Moravos ir Girstupio kai
muose pristatyta daugiaaukščių, 10-12 
aukštų namų. Sukurti nauji priemiesčiai 
vadinasi Eiguliai, Kalniečiai, Dainava ir 
Murava, kurie tęsiasi nuo rytinio Neries 
kranto iki Nemuno ties Pažaisliu. Nemu
nas yra užtvenktas šiek tiek aukščiau Vi- 
čiūnų esančios, berods, Velnio salos. Už
tvanka susidaręs vandens plotas dabar 
vadinamas Kauno mariomis. Kauniečiai 
čia gali maudytis, buriuoti, irstytis, stovy
klauti. Pietiniame krante yra eilė kolek
tyvinių sodų. Kolektyviniai sodai prasidė
jo vokiečių pavyzdžiu, kui- miesto butų 
gyventojai turėdavo nedidelius sodelius 
užmiestyje su mažais pastatėliais 'įran
kiams. Lietuvoje šie maži pastatėliai iš
augo į namus su rūsiais, virtuvėmis, vo
niomis. Kelis kartus buvo grasinama ko
lektyvinių sodų namų statybą apriboti, 
bet kol kas jie tebeegzistuoja. Pažaislio 
vienuolynas ir bažnyčia yra restauruoja
mi ir paversti į muziejų.

Visi Kauno mieste prieš karą kariuome
nės turėti pastatai ir dabar yra kariuo
menės žinioje. Karo Mokykloje stovi pa
rašiutininkų divizija, kurios kariai nešio
ja žalias beretes. I šią diviziją retkarčiais 
atvažiuoja Korėjos lėktuvo nušovimo me
tu pagarsėję generolas Ogarkov, kuris yra 
Lietuvos „atstovas" Aukščiausioje Sovie
tų Sąjungos taryboje. Visi kareivinių pa
statai apleisti, buvę baltai nukaitintais 
akmenimis nužymėti keliukai duobėti, gė
lynai išmindžioti, šaudykloje pristatyta 
keliaaukščių namų.

Nemunas prie Kauno nė žiemą neuž
šąla, vandens jame nedaug. Pastatymas 
užtvankos panaikino potvynius, kurie 
laikas nuo laiko nusiaubdavo žemesnes 
Kauno vietas. Dėl žemo vandens lygio pa
naikintas ir taip vadinamas žiemos uos
tas prie Karmelitų ir paverstas parku. 
Nemunu daug laivu neplaukioja. Iš Vili
jampolėje esančios prieplaukos, į Nidą ir 
Klaipėdą galima nuplaukti su hidrofoili- 
niu laivu „Raketa“.

Daug Kaune padaryta restauruojant

Pradėsiu futbolu. Rašant šias eilutes 
Vilniaus „Žalgiris“ buvo sužaidęs 11 
rungtynių, įsirašydamas į savo „sąskaitą“ 
13 tik., kurie suteikė jam galimybę aukš
toje SS-gos lygoje pakilti į trečią vietą. 
Jeigu vilniečiai ii- toliau parodys savo 
aukštą žaidimo klasę — juos laukia gra
ži dovana — Europos taurės žaidynės.

Trečioje lygoje nuo vilniečių neatsilie
ka Klaipėdos „Atlantas“, pereitais me
tais priverstas palikti antrą lygą. Klai
pėdiečiai eina be pralaimėjimų, surinkę iš 
septynių rungtynių visus galimus 14 tšik. 
Savo lentelėje jie pirmauja, siekdami vėl 
sugrįžti į antrą SS-gos lygą. Po ilgesnės 
pertraukos pirmenybėse vėl dalyvauja 
Estijos „Sportos“ futbolo komanda. Lat
viai antroje lygoje turi „Dauguvos“ ko
mandą.

Lietuvos futbolo pirmenybėse maža 
staigmena, kadangi į pirmą vietą įsiveržė 
lygos debiutantas Tauragės „Tauras“ 
prieš Vilniaus SRT ir Kauno „Kelinin
ką“, kuilį tauragiškiai savo aikštėje įvei
kė 3:0. Lentelės uodegėlėje yra Kauno 
„Atletas“ ir Utenos „Utenis“.

Kaip praneša vilniškis „Sportas“, gegu
žės mėn. 29 d. Vilniuje, Eksperimentinės 
medicinos mokslinio tyrimo instituto

klinikos mikrochirurgijos skyriuje, krep
šininkui Arvydui Saboniui buvo padaryta 
dešinės kojos Achilo sausgyslių operaci
ja. Operavo šio sk. vedėjas, medicinos 
mokslų daktaras K. Vitkus. Operacija, 
trukusi daugiau kaip tris vadandos, bu
vo atlikta sėkmingai. Dabar žaizda gyja 
normaliai. Koja gipse išbus keturias-še- 
šias savaites.

Atėnuose vyko Europos vyrų krepšinio 
pirmenybės. Baigmę netikėtai pasiekė 
Graikija, anksčiau krepšinyje nevaidinu
si svarbios rolės, kartu pateikdama di
džiausią staigmeną. Graikai įveikė SS-gą 
103:101, pirmą kartą laimėdami meiste
rio vardą. Už Sov. Sąjungą žaidė: S. Jo
vaiša, V. Chomičius (abu Kaunas), S. 
Marčiulionis (Vilnius), latvis V. Valteris, 
estas H. Edenas, ukrainiečiai Babenka, 
Tkačenka, Tichonenka ii- penki rusai. 
Trečią vietą laimėjo Jugoslavija, įveik
dama Ispaniją 98:87, penktą — Italija, 
nugalėdama Vakarų Vokietiją 87:84.

Vilniškis „Sportas", rašydamas apie 
šiemetines pirmenybes pažymėjo, kad 
Europos meisterio vardą du kartus — 
1937 ir 1939 m. — laimėjo Lietuva.

K.B.

KINO PASAULYJE
RAGANIUS IR RAGANOS

Amerikiečių rašytojas John Updaike, 
g. 1932 m., 1964 m. apdovanotas Pulitzer'o 
premija. Pagal jo knygą pagamintas fil
mas „The Witches of Eastwick“. Anglų 
k. žodis „witch“ lietuviškai reiškia raga
ną, Eastwick — vietovės pavadinimas.

Filmo direktorius George Miller ir ke
letas režisierių veikalą taip pakeitė, kad 
vietoje tikėtino pasigėrėjimo sulaukus 
filmo pabaigos, jei būsite nuolaidus ir 
geros prigimties, abejingai kraipysite gal
vą. Tai vienas pavyzdžių, kąip galima pa
gaminti blogą filmą, netgi su pirmaeiliu 
artistu Jack Nicholson, kuris vaizduoja
mas pagrindiniu raganiumi.

Atsikėlęs 'į mažą miestelį Eastwick ji
sai tuoj pradeda meilintis prie gražių 
merginų Taip pradedama pasakaitė.

Merginas jis privilioja žmoniškomis ar 
vyriškomis gudrybėmis ir kvailybėmis. 
Netrukus tris merginas prisijaukina, gy
vena kaip viena šeima. Neįtikinama, kad 
taip gali būti.

senamiestį. Rotušės aikštės rytiniame šo
ne atremontuotuose ir restauruotuose pa
statuose yra „Gildijos“ restoranas, rūsy
je alaus baras. Atremontuoti visi Rotu
šės aikštę supantieji pastatų fasadai. Pro 
katedrą-baziliką vyksta daug judėjimo, 
einančio iš Aleksoto į Vilijampolę. Vil
niaus gatvė dabar yra restauruojama ir 
paverčiama pėsčiųjų gatve. Ateityje iš 
Rotušės aikštės bus galima nueiti iki Vy
tauto parko nesutinkant automašinų.

Nors daug Kaune yra padaryta restau
ruojant Laisvės alėją ir senamiestį, bet 
daug dar yra ir trūkumų. Pagrindinis jų 
yra neturėjimas kanalizacijos tinklo ir 
valymo priemonių. Praktiškai dabar ka
nalizacija aprūpinta miesto dalis yra cen
tras ir naujieji šiauriniai priemiesčiai. 
Bet atlaikos leidžiamos į Nemuną ir Nerį 
beveik visai nevalytos. Nemune, žemiau 
Kauno — Kulautuvoje, Kačerginėje, Lam
pėdžiuose — vanduo užterštas.

Nemažiau rūpesčio kelia ir į šiaurę nuo 
Kauno Jonavoje pastatytas azotinių trą
šų fabrikas, kurio atlaikos randa kelia į 
Neries ir Nemuno vandenis. Nors yra pi
nigų pastatyti naujus fabrikus, bet kai 
reikia įrengimų aplinkai apsaugoti, pini
gų pritrūksta.

Senieji Kauno priemiesčiai, Šančiai, 
Aukštoji Panemunė, Aleksotas, Vilijam
polė, tik apie dvidešimt metų po karo bu
vo aprūpinti vandentiekiu. Aleksote esan
tis „Maisto“ fabrikas tebesinaudoja dar 
prieš karą statytais užteršto vandens va
lymo įrengimais.

Važiuojant iš Vilniaus į pietinę Lietu
vą, Suvalkiją, Kauną dabai- galima ap
lenkti Nemuną pervažiuojant per užtvan
ką ties Petrašiūnais, šalia kelio per pyli
mą eina ir geležinkelio linija, kuri apeina 
Žaliąjį tiltą ir tunelį. Ir plentas, ir gele
žinkelis ties Garliava įsijungia į anksčiau 
buvusį Kauno-Marijampolės plentą ir ge
ležinkelį.

Vilijampolėje esanti pramonė visą savo 
užterštą vandenį leidžia į Nemuną ir Ne
rį. Ties Vilijampolės tiltu, priešais pi
lies griuvėsius, Neryje aiškiai matosi už
teršto vandens plotai.

Per Nerį pastatytas antras tiltas, kuris 
sujungė Utenos gatvę su buvusia Varnių
gatve Vilijampolėje. Anksčiau toje vieto
je buvo keltas. Dar aukščiau per Neifį pa
statytas Vilniaus-Klaipėdos autostrados 
tiltas.

Rašo ALGIRDAS GUSTAITIS

Netrukus merginos jį pameta. Tada at
vykėlis pradeda naudoti raganiškus „vais
tus“ — merginas susargdina. Negalėda
mos atsilaikyti, jos vėl ateina pas raga
nių ir nutaria atkeršyti. Raganiui išvy
kus į miestą, pasikarto burtų knygas, pa
daro iš vaško statulėlę, kuri turi vaizduo
ti jų išnaudotoją. Vaškinį lipdinį bado 
adatomis, tuoi metu raganius mieste šau
kia, jam iš kojų ir rankų bėga kraujas.

Filmo direktorius pakartotinai ‘įveda 
masinius vėmimus, pirmiau merginų, pas
kui raganiaus. Netgi bažnyčioje visus 
bjaurumus išlieja ant kunigo ir parapi
jiečių. Raganius sunaikintas, merginos 
augina jo palikimą — vaikučius.

Jack Nicholson, g. 1937.IV.22 d. JAV, 
yra vienas geriausių amerikiečių filmų 
artistų, atmintinas pirmaujančiose rolė
se, kaip „Five Easy Pieces“ (1970 m.), 
„The Last Detail“ (1973), „Chinatown“ 
(1974), „One Flew Over the Cuckoo's 
Nest“ (1975) ir kituose. Tačiau šiame fil
me jis nesugebėjo išskirtinai pasireikšti, 
gal dėl direktoriaus kaltės.

Iš trijų raganų silpniausia Cher, žiū
rovams žinoma pasirodymais televizijos 
programose, kuriose niekad neprašoko 
vidutiniškumo, nors, dėka neblogų ran
kraščių ir pagalbinių artistų, nuoboduliu 
nemigdė.

Įdomesnė „ragana“ pavaizduota Miche
lle Pfeiffer. Visų geriausia Susan Saran
don, vaidinusi mokytoją, muzikę ir ra- 
ganaitę.

Warner Bros, filmų įmonė pažarstė di
delius pinigus (Jack Nicholsonui sumokė
ję penkis milijonus), tebeklojanti žaliu
kus tųjų raganų garsinimui, be pigių špo
selių sugebėjo išvengti meniškumo pla
tesne prasme.

Muziką sukūrė John Williams. Ran
kraštį filmui paruošė Michael Chritofer.

Skaitytojų laiškai
MANO BALANDIS NUSKRIDO

J VENGRIJĄ
„Europos Lietuvyje“ buvo trumpai pa

rašyta, kad už lenktynių balandį su
mokėta 12000 svarų.

Šią žinutę noriu dar patikslinti.
Brangiausią balandį nupirko Mr. L. 

Massarella, sumokėjęs 45000 svarų. Tas 
balandis laimėjo tarptautines lenktynes: 
iš Prancūzijos Pau miesto į Belgiją. 
Lenktynėse dalyvavo Anglijos, Prancūzi
jos, Vokietijos, Olandijos, Liuksemburgo 
ir Belgijos balandžiai.

O už kitą balandį, kuris 13 tūkstančių 
balandžių lenktynėse (iš Barcelonos į Bel
giją) laimėjo pirmą vietą, buvo pasiūly
ta 52000 svarų, bet savininkas nepardavė 
— paliko veislei.

Vienas japonas Belgijoj nusipirkęs ba
landį už 14000 sv„ už keturių savaičių ra
do jį negyvą.

Beje, mano karvelis, kurtį pasiunčiau į 
Škotiją 330 mylių lenktynėms, padarė 
navigacijos klaidą ir nutūpė Vengrijoje.

D. Gintas

— Chicagos priemiestyje, Westchire pen
sininkų namuose, gyvena Nellie Brazins- 
kienė sulaukusi 107 metų amžiaus. Ji 
1898 metais atvyko į JAV iš Lietuvos.

— Praėjusiais metais D. Britanijoje 
džino paklausa sumažėjo 7 procentais, 
o viskės — vienu procentu. Daugiau par
duota vodkos, konjako ir romo.

AR ŽINOTE, KAD:
— Daktaras James Bary įstojo į 

britų kariuomenę ir tapo vyriausiuoju 
kariuomenės gydytoju. Tik jam mirus, 
1865 m., sužinota, kad „jis“ buvo mo
teris.

— Anglijos karalius Jurgis I-sis 
nekalbėjo angliškai.

■— D. Britanijoje kasmet pavagia
ma daugiau kaip pusę milijono auto
mobilių.

— Iki šešioliktojo šimtmečio vyrai 
nedėvėjo apatinių baltinių.

— Žemai nusilenkti ir triskart pa
rodyti liežuvį yra tradicinis pasisvei
kinimas Tibete.

— Geležinkelių įvedimo pradžioje, 
važiuojant per tamsius tunelius, mo
terys įsikąsdavo adatas, kad nepažįs
tami vyrai jų nepabučiuotų.

■—• Edvardiniais laikais Anglijoje 
ponios būdavo įspėjamos, jog nekal
bintų cigarus rūkančių ponų. Būdami 
džentelmenai, jie turėdavo mesti ciga
rus atsakydami į paklausimus. Anais 
laikais cigarai buvo brangūs.

— Britų karalienė nemoka pajamų 
mokesčio ir taip pat jos laiškams ne
reikia pašto ženklų.

— Britų karalienės Viktorijos lai
kais, ponios, vizituodamos savo pažįs
tamus, tam reikalui turėjo skirti ne 
mažiau ir ne daugiau kaip penkiolika 
minučių. Ir tai buvo nelengva, nes vi
zito metu žiūrėti į laikrodį reiškė ne
mandagumą.

Septynioliktam ir aštuonioliktam 
šimt. dauguma žmonių, eidami į sve
čius, nešdavosi savo šaukštus, peilius 
ir šakutes, nes šeimininkai duodavo 
lik maistą.

— Vienintelis anglas, Nicholas 
Breakspear, kuris tapo popiežium, mi
rė užspringęs netyčia gerklėn pateku
sia muse.

— Nelaimingų atsitikimų tirimų 
duomenimis, žūti lėktuvo avarijoj yra 
mažesnė galimybė, negu būti užmuš
tam įspyrus asilui.

— 1888 metais šiaurės Indijoje le
dų kruša užmušė 246 žmones.

■— Alanas Pinkertonas, garsios 
seklių agentūros įkūrėjas, netyčia per- 
kandęs liežuvį, mirė nuo gangrenos.

— Siamo karaliaus dvarą tvarkė 
vien moterys, net ir rūmų sargai bu
vo moterys.

— Daugelis Afrikos karalienių tu
rėjo vyrų haremus.

— Kinijoj jau prieš 5000 metų bu
vo išleisti vadovėliai apie seksą.

— Perplaukęs Ramųjį vandenynų, 
portugalų navigatorius Fernandas 
Magelanas (1480-1521) pavadino jį 
tuo vardu, nes kelionės metu nebuvo 
nė vienos audros. Iš tikrųjų Ramusis 
vandenynas yra labai audringas.

PLAUČIAMS
Ponas Smith ir kunigas Smith gy

veno toje pačioje gatvėje.
Ponas Smith tarnybos reikalais iš

vyko į Afriką.
Tuo metu mirė kunigas Smith.
Iš Afrikos ponas Smith savo žmonai 

parašė laišką, bet paštininkas per klai
dą tą laišką pristatė kunigo našlei.

Atidariusi laišką, našlė skaitė: „At
vykau laimingai, tik čia labai karš
ta...“

* ♦
Susitinka du maskviečiai.
— Kaip einasi?
— Puikiausiai.
— Puikiausiai'? Argi tu laikraščių 

neskaitai?
— Žinoma, skaitau! Aš ir sakau, 

kaip laikraščiuose parašyta.
>k *

Maskvos radijas praneša:
„Mūsų čempionas Ivanas Ivanovi- 

čius pastatė du naujus pasaulio rekor
dus: šimto ir dviejų šimtų bėgimuose. 
Bandė sumušti ir Maratono bėgimo 
rekordą, deja, netoli Turkijos milicija 
sugavo ir grąžino į Maskvą.

* ♦
Poetas H. Heine sakydavo:
— Džiaugiuosi, kai atsispiriu pa

gundai, bet dar labiau džiaugiuosi, kai 
ne.

• •
Apie nusiginklavimą kalba ir rašo 

visi: ir amerikiečiai, ir sovietai, ir an
glai, ir vokiečiai, ir kt.

O tačiau, be abejo, turime pripažin
ti, kad šiuo reikalu sovietai labiausiai 
pasidarbavo — nuginklavo Vengriją,
Čekoslovakiją, Lenkiją, o dabar atė
jo eilė Afganistanui.

Ar girdėjot apie tokį mandagų vy
rą, kuris per dešimt metų nepasakė nė 
vieno žodžio savo žmonai, nenorėda
mas nutraukti jos kalbos?
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Kronika
KAS—KADA —KUR
Lietuvių tėvų ir vaikų stovykla Romu

voje — liepos 26 — rugpjūčio 9 d. Regis
truotis Vasario 16 Gimnazijoje.

Išvyka prie jūros — liepos 4 d., rengia 
Londono Sporto ir Soc. klubas. Užsirašyti 
pas sekretorę ar pas S. Kasparą.

Dariaus ir Girėno minėjimas — liepos 
13 d., šeštadienį, 6 v.v., Manchesterio lie
tuvių klube.

Londono šv. Kazimiero bažnyčios pa
šventinimo 75 m. sukakties minėjimas ir 
Palaimintojo J. Matulaičio pagerbimas — 
liepos 26 d., sekmadienį, pamaldos 11 vai.

LSS Europos Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis — 25 sv. Atsisveikinimo laužas 
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

Liet. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

600 m. Lietuvos krikšto jubiliejus — 
rugpjūčio 22 d., Manchesterio lietuvių 
klube. Rengia MLK Bendrija.

D. Britanijos Lietuvių Diena — rugsėjo 
12 d. Wolverhamptone, Civic Hall patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

Lietuvos krikšto 600 m. minėjimas 
Mainze — spalio 25 d.

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

LIETUVIU DELEGACIJA 
PASAULINIAME KATALIKIŲ 

MOTERŲ SUVAŽIAVIME

Š.m. liepos mėn. 15-23 d. Londone (An
glijoje) įvyks pasaulinis katalikių mote
rų organizacijų atstovių suvažiavimas, 
kurį organizuoja Tarptautinė Katalikių 
Moterų Organizacijų Unija (WUCWO).

Šiame 65-kių kraštų atstovių suvažiavi
me lietuvių delegaciją sudarys: Dr. Aldo
na Šlepetytė-Janačienė — Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Sąjungos 
(PLKOS) Valdybos pirmininkė, Mikasė 
Parulienė — Šv. Onos Draugijos Londone 
Valdybos pirmininkė ir Birutė Vensku- 
vienė —- PLKOS įgaliotinė tarptautiniams 
ryšiams.

PLKOS priklauso Tarptautienei Kata
likių Moterų Organizacijų Unijai dlar nuo 
Lietuvos Nepriklausomybės laikų.

PLKOS Inform.

Sodyba
MIRĖ Z.K. GENOVAITYTĖ

Birželio mėn. 23 d. Headley Parapijos 
kapinėse buvo palaidota ilgametė Sody
bos pensininkė Kazimiera Genovaitytė. 
Visiems buvo daugiau žinoma ir pažįsta
ma kaip Zita.

Zita Kazimiera Genovaitytė buvo gi
musi Kaune, 1922 m. Paliko savo gimtą
jį kraštą 1944 m. pasitraukdama ‘į Vaka
rus nuo artėjančios Sovietų okupacijos 
kartu su tūkstančiais kitų tautiečių.

Zita atvyko į Didžiąją Britaniją 1946 m. 
kaip viena iš pirmųjų lietuvaičių dar
bams ligoninėse. Iš pradžių dirbo Shef- 
fielde. vėliau Rochdalėje, Londone, ilgai 
dirbo ir Sodyboje kaip padavėja.

Ilgiausiai Zita gyveno Notting
hame. Tragiškai mirus šešių mažamečių 
vaikų motinai Pavcevičienei, Zita su di
deliu ir nuoširdžiu pasišventimu prisidė
jo prie šios gausios šeimos užauginimo, 
rūpindamasi kaip tikrais savo vaikais.

Laidotuvių pamaldas atliko kun. Gery- 
ba Headley katalikų bažnyčioje.

Prisiminsime velionę kaip kuklią, drau
gišką, nuoširdžią ir visada visiems pasi
ruošusią padėti ir patarnauti asmenybę.

AUKOS

ŠVEICARIJA
A.A. VLADAS GEGECKAS

Birželio 15 d. po ilgos ir sunkios ligos 
Zueriche mirė buvęs ilgametis Bendruo
menės pirmininkas, savo laiku nuosekliu 
atidumu daug prisidėjęs prie jos forma
vimosi. Velionis, panevėžietis, gimęs 1905 
metais, Pirmojo pasaulinio karo sukūrių 
metu su tėvais tapo nublokštas į Rusijos 
gilumą. 1920 m. grįžęs gimnazistas įstojo 
į pašto tarnybą, kurioje, vėliau Kauno 
pašto valdyboje, iki okupacinių metų dir
bo. Darbštus ir pasiryžęs dirbdamas bai
gė vakarinę gimnaziją ir 1935 metais Vy
tauto Didžiojo universiteto teisių fakul
teto skyrių — dipl. ekonomistu. Ramaus 
būdo ir giedrios nuotaikos, buvo linkęs 'į 
filateliją ir sportą, šiose srityse pasireiš
kė kaip žinovas ir treneris.

Tuoj po vedybų, 1944 m. frontui ar
tėjant, su žmona iškeliavo į Vakarus. Se
kančiais metais, dar karo metu, su bū
reliu tautiečių perėjo Vokietijos sieną 
Šveicarijon. Čia, dar stovyklos laikais, su- 
slilaukė sūnaus. Daugelį metų dirbo ma
šinų technikos pramonėje Zueriche. Jis 
pasireikšdavo mūsų spaudoje įvairiais 
apžvalginiais straipsniais. Daug džiaugs
mo turėjo savo gražiai lietuviškai išau
klėtu ir lietuviškoje veikloje taip pat ak
tyviai pasireiškusiu sūnumi gydytoju, vė
liau anūkėliais.

1976 m. sutrikusi sveikata vėl pagerėjo, 
tačiau po 1981 m. eismo nelaimės jau li
ko sunkiu, žmonos su pasiaukojimu na
mie slaugomu ligoniu.

Į paskutiniąją kelionę palydint, giliai 
ir prasmingai apibūdino ilgametis vieti
nės parapijos klebonas, gerai pažinojęs 
šeimą, velionio gyvenimo kelią, įjungęs 
jį į pabėgėlių ir Tėvynės Lietuvos likimą.

Mūsų gili užuojauta šeimai.
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Iki birželio 27 d. KONGRESO FONįir
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iš viso buvo
svarai ir 55 penai.
dėkojame. Laukiame

Manchesteris
600 METŲ LIETUVOS KRIKŠTO 

JUBILIEJUS
M.L.K. BENDRIJA rugpjūčio 22 dieną 

rengia 600 metų Lietuvos krikšto jubilie
jaus iškilmes. Jos prasidės St. Chad's baž
nyčioje 11 vai. ryto, šv. Mišias už Lietu
vą aukos ir po Mišių pamokslą pasakys 
Salfordo Vyskupas J.E. Geoffrey Burke, 
M.A. Per šv. Mišias vargonuos svečias 
iš Škotijos p. Pranas Dzidolikas. Po pa
maldų visi vyksime į Lietuvių Klubą, 
kur bus vaišės.

Visus Manchesterio ir apylinkes lietu
vius prašome kuo gausiau iškilmėse daly
vauti. Laukiame svečių ir iš toliau.

Bažnyčios adresas yra šitoks:
St. Chad's Church, Cheetham Hill Road, 

Manchester M8.
Pro bažnyčią praeina šie autobusai:
Nr. 60, 57, 59, 135, 136 ir 166.
Tad visų lauksime Manchesteryje rug

pjūčio 22 dieną.
M.L.K. Bendrija

Londonas
IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO 

BAŽNYČIOJE
Sekmadieni, liepos 26 d., Londono lie

tuvių šv. Kazimiero bažnyčioje bus dvi
gubos iškilmės: dabartinės Londono šv. 
Kazimiero bažnyčios pašventinimo 75 me
tų sukakties minėjimas ir Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio pagerbimas.

Londono lietuvių bažnyčia buvo pasta
tyta prieš Pirmąjį pasaulinį karą. 1912 m. 
kovo 10 dieną ją pašventino J.E. kardino
las Bourne. 1926 m. rugsėjo mėnesį Lon
done lankėsi ir šioje bažnyčioje atnašavo 
mišias vysk. Jurgis Matulaitis. Tad, mi
nint bažnyčios 75 metų sukaktį, bus pa
gerbtas ir Palaimintasis Jurgis Matulaitis, 
pašventinant šv. Kazimiero bažnyčioje Jo 
paveikslą.

Š.m. liepos 26 d. iškilmingas mišias mū
sų bažnyčioje atnašaus Westminsterio 
arkivyskupijos East London vysk. Victor 
Guazzelli. Tikimasi ir daugiau garbingų 
svečių. Pamaldų pradžia 11 vai.

Londono ir apylinkės lietuviai, o ypač 
statytojų giminės, kviečiami šiose iškil
mėse gausiai dalyvauti.

IŠVYKA PRIE JŪROS
šeštadienį, liepos mėn. 4 d., rengiama 

klubo išvyka prie jūros, šiais metais pa
gal daugumos pageidavimą parinktas 
BRIGHTON.

Išvažiuojama nuo lietuvių bažnyčios 
21 The Oval, Hackney Rd., E2„ 8.30 vai. 
ryto, o nuo klubo 345A Victoria Park Rd., 
E9., 9 vai. ryto.

Užsirašoma pas klubo sekretorę klu
be, arba sekmadieniais parapijos svetai
nėje pas. S. Kasparą.

Iš Brighton išvažiuojama 7 vai. vaka
re, kad išvykos dalyviai grįžę Londonan 
galėtų pasiekti savo namus su Londono 
transportu.

PUSMETINIS SUSIRINKIMAS
Liepos 5 d., sekmadienį, 4 vai. o.p., 

Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 
valdyba šaukia pusmetin'į visuotinį narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir revizi
jos k-sija padarys pranešimus, bus renka
mas sekretorius ir bus sprendžiami kiti 
svarbūs klubo reikalai.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Kvorumui nesusirinkus sakytu laiku, 

susirinkimas bus atidėtas vienai valandai, 
o po to pravestas, neatsižvelgiant į susi
rinkusių narių skaičių.

Klubo valdyba

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

Liepos 18 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, 
L.K.V.S-gos „Ramovės“ Manchesterio sky
rius rengia M. lietuvių klube

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje H. Šiliaus paskaita ir me

ninė dalis, kurią išpildys Nottinghamo 
moterų duetas „Rūta“.

Kviečiame visus dalyvauti.
Ramovėnų valdyba

PAMALDOS
Nottinghame — liepos 5 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Bradfordc — liepos 5 d., 12.30 vai.
Eccles — liepos 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — liepos 26 d., 12.30 vai.

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

Švč. Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., 
Chapel Ash, Wolverhampton. Vieta pa
siekiama i'š autobusų stoties Nr. 513, va
žiuoti iki Eye Infirmary.

Melsimės į mūšių Palaimintąjį J. Matu
laitį, Jo pagalbos Lietuvos laisvei.

N. Narbutienė

Lietuvių Skautų Sąjungos Europos Ra
jono Garbės narys ir skautiškos idėjos 
kasmetinis rėmėjas P.B. Vankala prisiun
tė 50 sv. auką skautų veiklai, jungdamas 
gražiausius ir prasimingiausius sveikini
mus skautų vadovams ir linkėdamas sto
vyklautojams gražaus oro.

♦ ♦
Derbyje gyvenantieji dr. J. ir M. Moc- 

kai, kasmetiniai aukotojai, įteikdami 20 
šv. Skautų stovyklai, linki skautų vado
vams ir stovyklautojams gražaus oro ir 
prasmingo stovyklavimo.

♦ ♦
Bradfordo lietuvių „Vytis“ klubo val

dybos skirtą paramą skautų stovyklai at
siuntė klubo sekretorius A. Bučys. Jis ra
šo: „Klubo valdybos nutarimu, jungiu 
50 sv. čekį skautų vasaros stovyklai pa
remti su geriausiais linkėjimais skautų 
veiklai. Perduodu ypatingai nuoširdžius 
linkėjimus Jums, kad greit pasveiktumėte 
ir sėkmingai tęstumėte didį darbą jau- 
nimo-skautų vadovybėje ir mūsų visuo
menėje!"

* *
šiaurėje gyvenanti veiklioji skaučių va

dovė ps. Irena Gerdžiūnienė, dalyvauda
ma Manchesterio lietuvių ratelyje, surin
ko 61 sv. skautų stovyklai.

Prisiųsdama linki visiems skautams at
sivežti saulėto oro, o skautininkai LA. 
Gerdžiūnai stovyklautojams praves mai
tinimą.

AUKOTOJAI:
A. Jakimavičius, D. Jelinskas, Al. Mi

liūnas — po 10 sv., St. Lauruvėnas — 5 
sv., A'.b. Rimeikis — 3 sv., Ant. Jalovec- 
kas, T. Butėnas, M. Ramonas, J. Pana
vas, V. Bernatavičius. — po 2 sv., A. Po- 
dvoiskis, Alb. Mameniškis -—■ po 1.50 sv., 
J. Bačinskas, V. Motūzia, J. Duoba, V. 
Rudys, O.M. Kmitienė, J. Kmitas, Alb. 
Vigelskis, V. Chadakauskas, Alb. Pupelis, 
Alf. Žebelys — po 1 sv.

* *
Wolverhamptone gyvenanti G. Kamins

kienė, prisiųsdama 21 sv., rašo: „Siunčiu 
W-tone surinktas aukas. Linkiu jums 
dar ilgai nepailsti dirbant tokį kilnų, 
svarbų ir būtiną darbą su lietuvišku jau
nimu (ir nelietuvišku). Nuvykusi į Romą, 
prisiminsiu jus ir jaunimą savo maldose. 
Linkiu saulėto oro stovykloje.

AUKOTOJAI:
G. Kaminskienė — 5 sv., V. Bundonis, 

Diečius, V. Matukas, D. Narbutas — po 
2 sv., Renceliauskas, J. Bertašius, A. Zu- 
brickas, šakalys, A. Petkevičius, J. Bud- 
nikienė, M. Narbutas, N. Narbutienė — 
po 1 sv.

AUKOS ALBUMUI:
V.s. Česlovas Kiliulis, Lietuviškosios 

Skautybės Fondo Valdybos pirmininkas 
JAV-se, iš LS Fondo skyrė 100 dol.

Visiems skautiškos idėjos rėmėjams ir 
aukų rinkėjams reiškiame nuoširdų ir 
skautišką AČIŪ!

v.s. J. Maslauskas
Stovyklautojų vardu

1968
Nuoširdžiai 

tų paramos.
Aukas siųskite šiuo adresu:

A. Blinstrubas 
Desborough Avenue 
High Wycombe 
Buckinghamshire
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Gauname paklausimų, ar tikrai 
įvyks Studijų Savaitė šiais metais, nes 
nemažai tautiečių važiavo į Romos 
iškilmes.

Studijų Savaitės jau vyko 33 metus, 
be pertraukos, ir 34-ji šiais metais ti
krai įvyks Londone nuo sekmadienio, 
liepos 26 d., iki sekmadienio, rugpjū
čio 2 d.

Prašom paskubėti užsisakyti, nes 
vietų skaičius yra ribotas. (Registraci
jos mokestis 25 svarai; pilnas išlaiky
mas vienam asmeniui vienai savaitei 
165 svarai).
Užsisakiusiems, kurie prašys, šiomis 

dienomis bus išsiųsti keliavimo nuro
dymai, kaip pasiekti Studijų Savaitės 
vietovę, vykstant oro keliu, laivu, 
traukiniu ar automobiliu. Paskaitinin
kai ir menininkai yra jau užprašyti ir 
programa bus netrukus paskelbta.

Kreiptis į:
Lithuanian Study Week 

Lithuanian House
London Wil 2PT 

England
Studijų Savaitės Komitetas

Čekius 
.DBLJS
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1* A S A VL YJF,
— Rytų vokietis, apsiavęs bėgimo sti n. 

Inkais, laimingai perbėgo į Bavariją.
— Sovietų .,Pravda" pirmame pusią:

j.e, vietoje politinio vedamojo, įvedė « m 
tytojų skyrių, kuriame prašoma pasisai it 
ti ir pareikšti savo idėjas dėl krašto pi su 
sitvarkymo. dr

— Sovietų Aukščiausiais Teisimas i Ti
teisė sušaudyti Bukharos rajono but 
Kom. partijos pirmąjį sekretorių AW Ik 
vakhidą Karimovą už kyšių ėmimą. Li

— Pabėgęs į JAV-jas Kubos general ės 
pranešė, kad nuo 1976 metų dešimt tūk ge 
tančių Kubos kareivių žuvo Angoloje.

— Buvęs amerikiečių ČIA viršinink že 
Schlesiingeris, kuriam buvo pavesta išt tė
ti JAV-jų naujos ambasados pasta ni 
Maskvoje, pareiškė, jog sovietai savo įvi kt 
riais šnipinėjimo įtaisais yra prato 
amerikiečius. Jis nemano, kad dėl _
reiks nugriauti pastatą, bet „perestroifc 
gali užtrukti porą metų, kol visi sovie 
slapti įtaisai bus surasti ir pastatas h 
saugus naudojimui.

— Be Krašto apsaugos ministro 1W 
šalo Sokolovo ir aviacijos maršalo K« 
dunovo atleidimo, Gorbačiovas pape! 
ir daugiau aukštųjų karininkų. Atroi
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kad jis siekia sumažinti kariuomenės P la 
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ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Dar vis galima paremti savo gimines pasiunčiant jiems pagei

daujamų ir naudingų dovanų.
Siūlome šiuos praktiškus ir vertingus siuntinius, kurie yra 

siunčiami oro paštu ir pasiekia gavėjus per labai trumpą laiką. 
Siuntinys 12 — 1987

Vyriškas arba moteriškas bliusonas-striukė, išeiginiai marški
niai, moderni bliuskutė, vilnonė gėlėta arba nailoninė skarelė, vy
riškas arba moteriškas nertinis.

Siuntinio kaina siunčiant oro paštu £150.00.
Siuntinys 14 — 1987

Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas" fir
mos arba kitos, jei klientas pageidauja, vyriški arba moteriški la
bai geros rūšies sportiniai batai, puiki bliuskutė.

Siuntinio kaina oro paštu £110.00.
Siunčiame ilgo grojimo plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, išrūpi

name Lietuvoje gyvenančioms žmonoms pensijas, persiunčiame pa
likimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu PAVELDĖTOJUI 
BŪDU.

Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:

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

Telef. 01 460 2592.
Persiunčiame ir pačių klientų sudarytus siuntinius arba suda

rome tokius siuntinius kaip klientas pageidauja.
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