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PAG10D4 III SUSTIPRINIMAS
šventasis tėvas kalba už mus
Didelė mūsų dėkingumo skola popie- 

} žili Jonui Pauliui Antrajam po jo tre- 
, iiojo apsilankymo savo tėvynėje Lenki- 
į joje dar padidėjo, šventasis Tėvas — re

gimoji Bažnyčios galva, mūsų aukščiau- 
Iįias dvasinis autoritetas, visuotinės Baž- 

lyčios vienybės simbolis. Ūbi Papa, ibi I Sėdėsią — kur Popiežius, ten Bažnyčia, 
faip galvoja visi katalikai, ne kitaip ir 
lietuves katalikai.
Mūsų kaimynai lenkai jau trečią kartą 

džiaugėsi, matydami šventąjį Tėvą savo 
jvynėje. Jų džiaugsmų dalijosi ir lietu
mi katalikai, nors drauge ir liūdėjo. O 
tai dėl to, kad jie nežino, kada galės pa
matyti iš arti popiežių savo tėvynėje.

rį Popiežiaus žodžiai apie Lietuvą Vave- 
lio katedroje visus giliai sujaudino. Lie
tuviai gerai supranta Šventojo Tėvo šir
dgėlą, kai jis pasakė, kad jam neleidžia
ma atvažiuoti, pabučiuoti Lietuvos žemę 

yy ir su lietuviais lietuviškai pasimelsti jų 
senojoje sostinėje Vilniuje.
Šventojo Tėvo širdgėla yra pačios tie

kį. tuvių tautos širdgėla, tik sulaukianti pla
taus atgarsio,
Popiežiaus žodžius girdi visa Bažny

čia, visas pasaulis.
Kai lietuviai liūdi, platusis pasaulis jų 

širdgėlos negirdi, nemato. Lietuva tebė
ra atskirta nuo likusio pasaulio. Tačiau 
užmuš kallba popiežius, ir jo balsas visur 
girdimas.

įti Popiežius kalba už mus. Jis vykdo tai, 
U b pažadėjo pirmoje savo pontifikato kal- 
_ boję: nebus daugiau Tylos Bažnyčios, nes 

popiežius už ją kalbės. Ir Jonas Paulius 
tai daro. Jis kalba už mus. Vavelio ka
tedroje jis minėjo Lietuvą. Jo žodžiai pri- 

10 minė sunkią Lietuvos tikrovę, ir jie buvo 
į lisur girdimi.
y Tai mums didelė paguoda ir sustiprini- 

lt. Mes nesame vieni. Nesame atskirti.
y- les — gyva popiežiškojo rūpesčio, vi
st stintinės Bažnyčios, krikščioniškosios ben- 

irijos dalis. Ir už tai esame Šventajam 
u- Tėvui dėkingi.
sį lis suigi'įžo į Romą. Rengsis kitoms ke- 
u- lionėms. Nežinome, kada nušvis laimė 

Lietuvai jį pamatyti. Tačiau žinome, kad 
is esame popiežiaus širdyje — esame drau- 
s* }e su juo.

Ir buvome drauge su juo, ypač šio bir- 
is ielio 28-ją, kai popiežius su mumis šven- 
r- tė šv. Petro bazilikoje Lietuvos, jau- 
t siausios Bažnyčios duktės Europoje, 
i- krikšto 600-sias metines.
t J. Vd.

PLB ŠAUKIA POLITINĘ 
KONFERENCIJĄ

Jau praėjo 13 metų nuo platesnio 
masto pasitarimo dėl Lietuvos laisvi
no veiklos. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyba jaučia, kad ryškė- 
ant Sovietų Sąjungos naujiems vidi
niams poslinkiams ir tarptautinėms 
ginklų kontrolės pastangom, atėjo lai
kas esminiai pažvelgti į susidariusią 
padėtį ir nustatyti ilgalaikes Lietuvos 
laisvės veiklos programos gaires iš
eivijoje. Todėl PLB valdyba, remia
ma JAV LB, Kanados LB, kitų kraš- 
tij bei Pasaulio Lietuviu Jaunimo Są
jungos valdybų, nutarė šaukti Pasau
lio lietuvių politinę konferenciją šių 
metų spalio 23-25 dienomis Washing- 
lone. { konferenciją bus kviečiami po
litinėje srityje besireiškią vienetai/or- 
Janizacijos ir pavieniai politinės vei
klos puoselėtojai. Konferencijoje bus 
siekiama išsiaiškinti svarbiausius iš
eivijos uždavinius laisvės kovoje ir nu
statyti būdus juos sistemingai įgy
vendinti.

PLB valdyba pavedė PLB Visuo
meninių reikalų komisijai paruošti 
konferencijos planą.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdyba

neįsileido salzburgo
DELEGACIJOS

Austrijos laikraščiai pranešė, kad so
vietinė valdžia nedavė leidimo Salzbur- 
80 katalikų delegacijai nuvykti į Lietu
vą dalyvauti birželio 28 d. Vilniuje 'įvyku
siose iškilmėse, Lietuvos krikšto 
600 m. jubiliejaus proga. Spauda 
vąšo, kad apie sovietinės valdžios atsisa-

JUBILIEJAUS PROGA
Lietuvos atstovo, LDŠ., tlr. S.A. Bačkio, 

žodis į Lietuvą, įregistruotas Amerikos 
Balse minint 1987.6.28 d. Lietuvos krikš
čionybės 600 metų jubiliejų.

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS,
Šiandieną minime Lietuvos krikščiony

bės 600 metų sukaktį. Lietuvos Diploma
tinės ir Konsularinės Tarnybos bei Lie
tuvos Pasiuntinybės Vašingtone vardu 
nuoširdžiai jungines į visų lietuvių iš
kilmingą Lietuvos krikščionybės 600 me
tų sukakties minėjimą. Nepriklausoma 
Lietuva 1938 m. geg. 29 d. Kaune minėjo 
550 metų krikščionybės sukaktį, dalyvau
jant dvasinės ir pasaulinės vyriausybių 
viršūnėms, visuomenės organizacijų at
stovams. Tad šis 1987 m. minėjimas įvyks
ta jau pagal Lietuvos nepriklausomybės 
laiku įvestą tradiciją, kaip mūsų senovės 
valdovų praktiškai realizuotą krikščiony
bės įvedimo datą.

Didelis malonumas ir džiaugsmas 
mums, Broliai ir Sesės, kad šv. Tėvas 
Jonas Paulius II jubiliejines lietuvių iš
kilmes remia ir šv. Mišias celebruoja šv. 
Petro Bazilikoje dalyvaujant Katalikų 
Bažnyčios viršūnėms ir diplomatiniam 
korpusui, akredituotam prie šv. Sosto. 
Savo palankiu mostu lietuvių tautai šv. 
Tėvas iškelia mūsų tautos buitį į pasau
linę plotmę ir atkreipia viso pasaulio dė
mėsią į lietuvių tautos likimą ir religinę 
padėtį Sovietų okupacijoje. Tai teikia 
nepaprastą reikšmę mūsų krikščionybės

REZOLIUCIJOS JAV KONGRESE
KONGRESE ĮVESTOS REZOLIUCIJOS

Birželio 11 d; JAV Kongreso Atstovų 
Rūmuose bei Senate buvo įvestos rezoliu
cijos „Dėl religinės laisvės bei kitų žmo
gaus teisių paneigimo sovietų okupuotoj 
Lietuvoj“. Nors rezoliucijos, kaip įprasta, 
įvestos atskirai, jų tekstai beveik tie pa
tys.

Atstovų Rūmų rezoliuciją HR 192 pa
siūlė Atstovų Rūmuose organizuojamos 
Lietuvos Katalikų Religinės Laisvės Gru
pės kopirmininkai John Miller (respubli
konas iš Washingtono valstybės) ir Ed
ward Feighan (demokratas iš Ohio). Se
nato rezoliuciją S. Res. 232 pasiūlė sena
toriai Donald Riegle (demokratas iš Mi- 
chgano) ir Alfonse D'Amato (respubliko
nas iš New Yorko).

Siūlomos rezoliucijos pažymi, kad šiais 
metais švenčiama krikščionybės įvedimo 
Lietuvon 600 m. sukaktis. Toliau re
zoliucijos atkreipia dėmesį 'į tai, kad So
vietų Sąjunga, paneigdama religinę lais
vę bei kitas žmogaus teises Lietuvoj, pa
žeidžia įvairias tarptautines sutartis. Re
zoliucijose išvardinami religinių teisių 
suvaržymo aspektai: valdžios pastangos 
sutrukdyti vaikų religinį auklėjimą; dis
kriminacija prieš tikinčiuosius bei jų 
varginimas kratomis, tardymais bei areš
tais; vienuolijų uždraudimas ir valdžios 
kišimasis į kunigų seminarijos reikalus; 
persekiojimas kunigų, pvz., kun. Alfonso 
Svarinsko ir kun. Sigito Tamkevičiaus, 
kurie sąžiningai atlieka savo pastoracines 
pareigas, ii- kalinimas tokių, kurie gina 
tikinčiųjų teises; bažnyčių atėmimas iš 
tikinčiųjų; religinės literatūros gaminimo 
bei importavimo suvaržymas; „Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidėjų ka
linimas.

Rezoliucijos taipogi aiškina, kad sovie
tai neduoda leidimo popiežiui Jonui Pau
liui II aplankyti Lietuvos tikinčiuosius ir 
kitais būdais stengiasi sumažinti Lietu
vos krikščionybės jubiliejaus reikšmę.

Rezoliucijose tvirtinama, kad Senatas 
ir Atstovų Rūmai krikščionybės jubilie
jaus proga sveikina lietuvių tautą; pareiš
kia paramą tiems lietuviams, kurie per
sekiojami už jų pastangas naudotis religi
nės laisvės teise: skatina JAV prezidentą.

kymą duoti leidimą Salzburgo katalikų 
delegacijai nuvykti į Lietuvą, telegrama 
buvo pranešta Salzburgo aikivyskupui. 
šis neigiamas atsakymas yra juo nuosta
besnis, pastebi Austrijos spauda, kad 
Salzburgo kraštas ir Lietuva yra susigi
miniavę ir kad tuo pagrindu tarp Lietu
vos ir Salzburgo turėtų būti gilinami ir 
plečiami tarpusavio ryšiai.

sukakties minėjimui, kuris ateityje turės 
įtakos į religinę būklę Lietuvoje. Jau da
bar žinome, kad daugelio kraštų katalikų 
vyskupų konferencijos pareiškė lietu
viams solidarumą ir kreipėsi j Sovietų 
Sąjungą, prašydamos laikytis jos tarp
tautinių užsiangažavimų gerbti religijos 
laisvę, žmogaus teises ir grąžinti lietu
viams iš jų atimtas bažnyčias.

Iškilmių proga Šv. Tėvas paskelbs ar
kivyskupą Jurgį Matulaitį Palaimintuo
ju, kuris bus gyvenimo šviesa mūsų tau
tos sutemose ir melsis už išniekintų baž
nyčių grąžinimą katalikų pamaldoms.

Malonu man taip pat pabrėžti, kad JAV 
Prezidentas Reaganas atsiųstame sveiki
nime Vašingtono Lietuvių Bendruomenei 
šiandieną mininčiai krikščionybės jubi
liejų gėrėjosi mūsų tautos laisvės troški
mu, nepalaužiama valia ir atsparumu 
prieš prievartinį ateizmą, tikinčiųjų per
sekiojimą ir baigė lietuviškai savo žodį 
„Telaimina Jus Dievas".

1987 m. birželio 18 d. priimdamas Lie
tuvos Krikščionybės Jubiliejaus Komite
to vadovaujamą Vyskupo P. Baltakio de
legaciją, kurioje dalyvavau LDT vardu, 
Prezidentas parodė solidarumą lietuviams 
jubiliejų minint ir pasakė, kad ii- Val
stybės Sekretorius Shultz kada matysis 
su gen. sekretorium Gorbačiovu iškels 
Lietuvos reikalą.

Tad tikėkime, kad anksčiau ar vėliau 
mūšių tėvynėje sušvis tikėjimo ir tautos 
laisvė, lydima Aukščiausio palaimos.

DĖL RELIGINĖS LAISVĖS LIETUVOJ 

valstybės departamento sekretorių bei 
JAV delegaciją Helsinkio akto peržiūros 
konferencijai Vienoj toliau pasisakyti 
prieš religinės laisvės engimą visur, o 
ypač Lietuvoj šiais jubiliejiniais metais, 
ir prašyti JAV sąjungininkų paramos 
šiam žygiui; prašo Sovietų Sąjungą, kad 
ji laikytųsi tarptautinių sutarčių, įskai
tant pastraipas liečiančias religinę laisvę.

Senato rezoliucija S Res. 232 nukreip
ta Senato užsienio reikalų komitetui, o 
Atstovų Rūmų rezoliucija HR 192 — į 
Atstovų Rūmų užsienio reikalų komitetą. 
Senato rezoliucijai ieškoma kosponsorių. 
Atstovu Rūmų rezoliucija, be kongresme
nų Miller ir Feighan, turi dar 42 kosipon- 
sorius.

Ir vienai ir kitai rezoliucijai reikalin
ga daugiau kosponsorių, kad jos nedel
siant būtų pravestos. Todėl lietuviai ra
ginami skambinti savo senatoriams (iš
skyrus Riegle ir D'Amato) bei kongres
menams (jei kongresmeno pavardė nėra 
pažymėta žemiau), juos prašyti, kad se
natoriai sutiktų tapti kosponsoriais Se
nate Resolution 232, o atstovus-es kongre
se, kad kosponsoruotų House Resolution 
192.

Galima skambinti kongresmenų bei se
natorių vietinėm įstaigom arba kreiptis 
tiesiog į jų Washingtono būstines (telef: 
202-224-3121). Norintys daugiau informa
cijų apie rezoliucijas gali skambinti Lie
tuvių Informacijos Centro būstinei Was
hingtone (telef: 202-347-3177).

Minėtos rezoliucijos dėl religinės lais
vės Lietuvoj buvo įvestos naujai įsteigto 
Lietuvių Katalikų Religinės šalpos — 
Lietuvių Informacijos Centro skyriaus 
Washingtone iniciatyva, kurio vedėjas 
Viktoras Nakas.

Štai sąrašas kongresmenų, kurie iki šiol 
yra sutikę kosponsoruoti HR 192: Miller 
(Washingtonas), Feighan. Annunzio, Ap
plegate, Bentley, Biaggi (NY), Cardin, 
Courier, Daub, DeWine, Durbin, Dwyer, 
Fish, Frank, Frenzel, Gilman, Green, Hoy
er, Hughes, Hyde, Inhofe, Kaptur, Lago- 
marsino, Levine, Lipinski, Lukens, Man
ton, McGrath, Morehead, Murphy, Neal, 
Owens, Porter, Ritter, Russo, Scheuer, 
Smith (Florida), Solomon, Stratton, Tor
ricelli, Walgren, Wortley, Yatron ir 
Young (Florida).

(LIC)

MIRĖ KARLAS LINNAS

Balandžio mėnesį iš JAV-jų deportuo
tas estas Karlas Linnas, 67 m., mirė so
vietų kalėjimo ligoninėje.

RYTU EUROPOS VEIKĖJU 
PAREIŠKIMAS

Grupė disidentų ir išeivių, kilusių iš 
Rytų Europos, pasirašė pareiškimą, ku
riuo jie įsipareigoja kovoti už demokra
tinę santvarką jų kraštuose.

Reuterio telegramų agentūra paskelbė, 
jog jų pareiškime buvo pasakyta: „Lais
vė nenukris mums iš dangaus, nei pado
vanos ją mums Maskva. Mes nenorime 
kovoti prieš jokią valstybę ar tautą, ko
vosime vien tik prieš totalitarinę santvar
ką, prieš represijas ir prieš žmogaus oru
mo niekinimą. Mūsų programa: nepri
klausomybė, demokratinė santvarka, 
draugiškumas ir tikra taika“.

Tarp dvylikos pasirašiusių, trys gyve
na savo tėvynėse: čeki; dramaturgas ir 
Chartijos 77 veikėjas Vaclav Havel, Vac
lav Benda ir Nijolė Sadūnaitė. Kiti gy
vena išeivijoje, tarp jų — lenkė mgr. Ma
ria Nowak ir Solidarnosc veikėjas dr. Jer
zy Grembski.

Pareiškimo tekstas buvo paruoštas susi
tarus tiems, kurie gyvena Vakaruose, su 
kitais, gyvenančiais už geležinės uždan
gos. Pareiškime pasakyta, jog Rytų blo
ko valdžios bando pritaikyti Rytų Euro
pos tautoms principą skaldyk ir valdyk, 
sėdamos tarp tų tautų varžybas ir neapy
kantą. Tačiau solidarumas bendromis pa
stangomis turi nugalėti istorines ir religi
nes pertvaras.

Pasirašiusieji pabrėžia, kad kova dėl 
demokratinės santvarkos turi būti veda
ma taikingomis priemonėmis.

PAGERBTI PABALTIJO DRAUGAI
Washingtonas. — Pabaltijo tautų ben

drojo komiteto suruoštame Washingtone 
priėmime Pabaltijo dienos proga, daly
vavo daugiau negu 300 žmonių. Ten buvo 
paminėta 65 metų sukaktis, kai Amerika 
pripažįsta Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
nepriklausomybes, bet šiuo metu laikinai 
Sovietų Sąjungos okupuotas. Čia buvo 
įteikti trys „Pabaltijo Laisvės“ žymenys 
tiems asmenims, kurie yra daug padėję 
Pabaltijo tautų laisvei, šiais metais jais 
apdovanoti John Wallach, Hearsto lai
kraščių užsienio depai tamento redakto
rius, kongresmenas Slėny Hoyer, Helsin
kio komiteto vadovas, daug dirbąs Balti
jos valstybių laisvės reikalui, ir Martin 
Wenick, kuris yra Rytų Europos reikalu 
direktorius, priėmęs šį žymenį ambasa
doriui Jack Matlock, kuris visados iškelia 
Pabaltijo tautų nepriklausomybės klausi
mą tarptautinėje plotmėje. Visi atsimena 
jo pareikštus pareiškimus Latvijos Jūr
maloje. Šiuo metu jis yra Amerikos am
basadorius Sovietų Sąjungai Maskvoje. 
Kiti du žymenys bus įteikti vėliau kolum- 
nistui Patrick Buchanan ir William 
Hough.

NAUJI KUNIGAI
Vatikano radijo dienraštis paskelbė in

formaciją apie šešiolikos nauji; kunigų 
įšventinimą Lietuvoje. Dienraštis, kurio 
skelbiamas informacijas perteikia Vatika
no radijo programos daugiau negu tris- 
dešimčia kalbų, rašo, kad naujų lietuvių 
kunigų šventimai įvyko gegužės 31 dieną 
Kauno katedroje ir kad šventimus sutei
kė trys vyskupai — Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas arkivyskupas 
Liudas Povilonis, vyskupas Anfanas Vai
čius ir vyskupas Vincentas Sladkevičius.

DEMONSTRACIJA RYGOJ
Užsienio spauda paskelbė, kad tūks

tančiai latvių sekmadieni, birželio 14 d„ 
paminėjo baisųjį birželį demonstracija 
prie Laisvės paminklo Rygoj. Demonstra
ciją ištremtųjų atminimui sušaukė Latvi
jos Helsinkio grupė, kurią 1986 m. suda
rė latviai darbininkai iš Liepojos uosto.

Vienas šaltinis teigė, kad dalyvavo net 
5000 demonstrantų, įskaitant daug lietu
vių ir nemažai estų. Turimomis žiniomis, 
ši demonstracija buvo didžiausias taikus 
ir nekomunistinis politinis susibūrimas 
visoj Sovietų Sąjungos istorijoj.

Nors demonstracija buvo šaukiama 3 
vai. p.p., sovietai uždarė tą miesto dalį, 
kur demonstracija buvo numatyta, ir pa
skelbė jaunimo festivalį nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. Tad demonstrantai buvo priversti 
susirinkti apie 4 vai. p.p. netoli Laisvės 
paminklo, ant kalnelio, kur vyko kalbos 
ir buvo skleidžiama peticija, reikalaujan
ti laisvės latviui sąžinės kaliniui Gunars 
Astrai. I kelis šimtus susirinkusių prabilo

LIETUVOJE
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Belgų baletas Vilniuje
Birželio mėnesį Vilniuje savo spekta

klius rodė Briuselio karališkojo de la 
Monė teatro trupė „XX amžiaus baletas", 
vadovaujama choreografo Moriso Bežaro. 
Tai pirmoji vilniečių pažintis su garsią
ja trupe.
Žalgirio futbolininkai Helsinkyje
Birželio mėnesį Suomijoje viešėjo Vil

niaus „Žalgirio" futbolininkai, čia jie su
žaidė dvejas draugiškas rungtynes su 
Helsinkio „Ponistuso" komanda. Pirmą
sias laimėjo 4:2, antrąsias — 4:0. Grįžę iš 
Suomijos, vilniečiai išvyko į Kijevą. 
Kviečia .skaitytojus pasidalyti mintimis

Daugelio pramonės gaminių kokybė dar 
nepatenkina vartotojo. įmonės, gamybi
niai susivienijimai siūlo nepaklausias 
prekes, daro broką. „Tiesos" redakcija 
kviečia laikraščio skaitytojus pasidalyti 
mintimis apie plataus vartojimo prekes, 
jų kokybę, parašyti, kas dėl broko kaltas, 
ką reikia daryti, norint užkirsti kelią nie
kalui.
Pabaltijo taurė •— Lietuvos turistams

Estijoje 20-jame Pabaltijo turistų są
skrydyje sėkmingiausiai pasirodė Lietu
vos atstovai. Jiems šeštą kartą iš eilės 
buvo įteikta Pabaltijo taurė.

Piimąsias vietas Lietuvos sportininkai 
pelnė vandens bei dviračių turizmo var
žybose, o kalnų turizmo distancijoje buvo 
antri.

Po dveji; metų pajėgiausi Pabaltijo tu
ristai susitiks Lietuvoje.
Mikrokompiuteris tiria emocijas

Palangoje, kuiorto ambulatorijoje, 
įrengtas kabinetas, kuriame galima iš
matuoti bet kurio paciento emocinę bū
seną. Padaryti tai medikams padeda mi
krokompiuteris ir paties paciento balsas 
— šis betarpiškiausias jo psichofiziolo
ginės sistemos signalas.
Kuriamas camtos muziejus

Panevėžyje kuriamas gamtos muziejus. 
Naująjį filialą miesto kraštotyros muzie
jus įrengs buvusiame vėjo malūne.

Gamtos muziejuje įsikurs ir unikali S. 
Straševičiaus surinkta drugelių kolekci
ja.

APAŠTALINIS LAIŠKAS 
LIETUVOS VYSKUPAMS

Vatikano dienraštis „L'Osservatore Ro
mano" pirmame puslapyje išspausdino 
popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo apašta
linį laišką Lietuvos vyskupams, švenčiant 
lietuvių tautos krikšto šešių šimtų melų 
jubiliejų. Laikraštis pateikė laiško loty
niško originalo tekstą ir jo vertimą ita
lų kalba. Laiškas yra pristatomus per vi
są puslapi spausdinama didele antrašte 
„šešių šimtų metų sukaktis" — ir po jos 
— Visuotinė Bažnyčia, dėkingai įvertin
dama tą didįjį turtą, kurį Lietuvos kata
likų bendruomenė yra paskleidusi ir te
beskleidžia Dievo tautoje, karštai ir bro
liškai jungiasi į jubiliejaus atžymėjimą, 
jį lydėdama nuoširdžia padėkos Dievui 
malda. Po šios dvigubos antraštės, Vati
kano dienraštis pirmame puslapyje iš
spausdino Vilniaus Aušros Vartų Gailes
tingosios Dievo Motinos paveikslą.

latviai disidentai ir bent vienas estas, ku
rie reikalavo rusifikacijos politikos pa
naikinimo. Apie 6.30 vai. vak. susirin
kusi minia užaugo iki kelių tūkstančių ir 
pradėjo tyliai ir tvarkingai žygiuoti 
Laisvės paminklo link. Milicija netrukdė 
demonstrantams, c gatvėse susirinkusieji 
žiūrovai plojo praeinantiems demonstran
tams.

Prie Laisvės paminklo laukė dar dau
giau demonstrantų. Ten simboliškai jie 
padėjo vainiką išvežtiesiems į Sibirą pa- 
baltiečiams.

Demonstraciją filmavo vakariečiai tu
ristai, Latvijos televizija ir sovietinis sau
gumas. Eiseną vedė Latvijos Helsinkio 
grupės nariai Rolands Silaraups ir tauti
niais drabužiais pasipuošusi Eva Bite- 
nieks. Demonstrantai nešė plakatą, ant 
kurio buvo užrašyta „Birželio 14 d. aukų 
atminimui". Keli demonstrantai dėvėjo 
juostas su Laisvės paminklo užrašu: „Tė
vynei ir laisvei“. (LIC)

1
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Kun. M. Krupavičius ir Paryžiaus lietuviai
.. jkai kurie (laiškai), o kai kurių tik 
dalys, dar šiandien neskelbtini, nes 
liečia įvykius ir asmenis, kurie tebėra 
jautrūs. Jų ir neskelbiame, palikdami 
juos ateities istorikams.

Algirdas J. K as ui ai t is
(„Tėvynės sargo“ redaktoriaus žodis 

prieš M. Krupavičiaus laiškus).

Krikščionių demokratų žurnalas „Tėvy
nės sargas“ jau antri metai skelbia kun. 
M. Krupavičiaus laiškus, rašytus 1964- 
1973 metų Lietuvių krikščionių demokra
tų sąjungos centro komiteto pirmininkui 
ir dabartiniam „Tėvynės sargo“ redakto
riui A'jg. J. Kasulaičiui (pirmieji 14 laiš
kų nuo 1958 m. iki 1966 m.: „Tėvynės 
sargas“ 1985 m., nr. 3 (62), laiškai nr. 
15-27 nuo 1967 m. iki 1968 m.: „T.s.“ 1986 
m., nr. 1 (63).

Žymusis mūsų visuomenininkas ir 
valstybės veikėjas M. Krupavičius nuo 
1957 metų gyveno Amerikoje ir jautriai 
sekė bei gyvai reagavo į lietuvių pasau
lio įvykius. Tai matyti ir iš jo laiškų Liet, 
krik, dem. s-gos centro komiteto pirmi
ninkui, kuris tuos laiškus paskelbė ir 
kuriam turime būti dėkingi už tokią 
reikšmingą medžiagą mūsų pokarinės 
emigracijos istorijos tyrinėtojams.

Iš šįmet „Tėvynės sarge“ paskelbtų 
laiškų mes sužinome ir užnugarį didelio 
susijaudinimo, kuris prieš dvidešimt me
tų didžiuliu skandalu nuvilnijo per lietu
vius Amerikoje (15 ir 16 laiškas, 1967.III. 
9 ir 1967.V.1, „T.s.“ (1986 m.) nr. 1,
psl. 54-55). Mat, anais laikais Paryžiuje 
prancūzų kinematekoje prancūzams buvo 
parodytas filmas „Niekas nenorėjo miirti“, 
o Liet. krik. dem. s-gos centro komitetas 
už kelių mėnesių pranešė, kad V. žalake- 
vičius 1966.XII.2 d. šitą filmą rodė Pary
žiaus lietuviams. Nieko nuostabaus, kad 
plačiai ir triukšmingai tą netiesą išrekla
mavus J.A. Valstijose („Naujienos" 1967. 
III.20: „Krikščionys demokratai įspėja sa
vuosius"), pradėta plūsti ir žeminti Pa
ryžiaus lietuvių veikėjus, ir šita niekini

mo kampanija ten tęsėsi eilę mėnesių.
Pažiūrėkime, kaip tas puolimas prieš 

Prancūzijos lietuvių bendruomenės vado
vybę prasidėjo. Kun. M. Krupavičius ra
šo ( 1967 m. kovo 9 d. laiškas):

„Venskai ir man parašė apie savo pa- 
ryžiškus vargus. Puvimas prasideda ir 
kitur, ne tik pas mus. Maskvinė bacila 
plinta. Įdomu ir skaudu, kad ji pirmiau
sia pasirenka akademikus, inteligentus. 
Pirmieji jai daro vartus minkštakūniai. 
Venskai labai prislėgti šiuo reiškiniu. 
(Čia kun. Krupavičius kalba apie vad. 
Žalakevičiaus incidentą Paryžiuje, kai 
šis komunistų tarnas atvežęs bjauriai 
šmeižikišką filmą, demonstravo paryžie- 
čiams, o vietos LB vadovybė jam ruošė 
balius. Red.)" (mano pabraukta. Ž.M.).

Jei anuomet nuo kaltinimų karštligės 
nukentėjusieji paryžiečiai pasiryžo tylėti, 
tai dabar, kai anuometinis Liet. krik, 
dem. s-gos centro komiteto pirmininkas 
ir dabartinis „Tėvynės sargo" redaktorius 
ir po dvidešimt metų skelbia netiesą, sa
vo paaiškinimais papildydamas M. Kru
pavičiaus laišką, tylėti nebėra jokio rei
kalo — palengvinkime ateities emigraci
jos istorikams prieiti prie tiesos, atrink
ti tiesą nuo „reklamos“ (ją tam pačiam 
laiške siūlys M. Krupavičius: „reikėtų 
bent plačiai ir triukšmingai spaudoje iš
reklamuoti“).

Kasgi per vargai anuomet užgriuvo Pa
ryžiuje krikščionių demokratų veikėjus 
Adolfą ir Birutę Venskus, visuose jų iš
keltuose ’įvykiuose buvusius nuošaly ir 
apie tai tik girdėjusius?..

Lietuviški filmai anais laikais Prancū
zijoje buvo rečiausias dalykas (nepasikei
tė tai ir šiandien), tad į kinemateką Pary
žiuje 1966 m. gruodžio 2 d. atėjo jo pa
sižiūrėti keletas tautiečių, jų tarpe buvo 
ir Antanas Liutkus (1906-1970), Lietuvos 
pasiuntinybės Paryžiuje sekretorius. 
Staigmena buvo, kad tą dieną kinemate
koje buvo ir filmo autorius. O lietuviai iš 
Lietuvos anais laikais buvo retenybė 
Prancūzijoje ir, jei kuris kada ir atklys

davo, tai ypatingai vengdavo susitikti su 
vietiniais lietuviais (tai dabar jau labai 
pasikeitę tiek Europoje, tiek ir Ameriko
je). Filmo autorius atėjusių į kinemate
ką lietuvių neišsigando. Filmas neturėjo 
būti vien toks, kaip skelbė patys jo ne
matę Venskai, platindami sovietinės fil
mų agentūros Paryžiuje reklaminį filmo 
tekstą, kurį persispausdino prancūzų ki
no žurnalas „Cinemonde“, nes pulkinin
kas Juozas Lanskoronskis (1893-1980), 
Lietuvos karo attache Prancūzijai, visą 
gyvenimą domėjęsis teatru ir kinu, filmo 
autorių pakvietė pas save pietų. Pakvietė 
ir keletą pažįstamų, jų tarpe ir savo ge
rus pažįstamus Venskus, tik pasirodė, kad 
A. Venskus tą dieną pietų metu negalė
jo išeiti iš darbo, skambino telefonu ir 
prašė pietus atidėti kitai dienai (kas bu
vo neįmanoma svečiui).

Tad suėjo pas J. Lanskoronskį keletas 
žmonių, jų tarpe vėl A. Liutkus, ėjęs tuo 
metu Lietuvos atstovo Prancūzijai sek
retoriaus pareigas ir talkininkavęs Jur
giui Baltrušaičiui, papietavo be Venskų 
ir išsiskirstė (dauguma minėto filmo net 
nematę). Niekam nė į galvą neatėjo min
tis, kad iš to galėtų kilti tautinis ir vi
suomeninis skandalas. Juk už kelių mė
nesių Montrealyje (Kanadoje) 1967 m. 
gegužės 12 d. inž V. Kličiaus bute susi
tiks Montrealio lietuvių akademinio sam
būrio nariai su LTSR nusipelniusiu žur
nalistu A. Laurinčiuku („Nepriklausoma 
Lietuva“, 1967.V.17 nr. 20) ir nei vienam 
(nei dr. H. Nagiui, nei kam kitam) nenu
kris nuo to nei plaukas nuo galvos, ir 
niekas jų nė vieno nederigs.

Ne taip buvo lemta Paryžiui. Čia Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės vadovų 
tarpe jau anksčiau buvo įtampa dėl ben
druomenės veiklos. Nesutarimai, išryš
kėję netrukus ’įvykusiame Prancūzijos 
lietuvių bendruomenės tarybos posėdyje 
(A. Venskus — Prancūzijos lietuvių ben
druomenės tarybos pirmininkas, J. Lans
koronskis — Prancūzijos lietuvių ben- Į 
diuomenės revizijos komisijos pirminin

kas), kur niekas neužsiminė nei apie fil
mą, nei apie pietus ir kurio metu atsista
tydino B. Venskuvienė, Prancūzijos lietu
vių bendruomenės valdybos vicepirminin
kė ir sekretorė, turėjo nepramatytas pa
sekmes. Kai Venskams prireikė „suvesiti 
sąskaitas“ su J. Lanskoronskiu ir Pran
cūzijos lietuvių bendruomenės vadovybe, 
buvo tiesiog ideališka proga rašyti pažeis
to patriotizmo laiškus ir skųstis kun. M. 
Krupavičiui.

Ir skundai savo tikslą pasiekė, nes M. 
Krupavičius rašo toliau:

„Aš pagyriau jų laikyseną. Jokių pata
rimų nedaviau, nes jie turi būti vienodi. 
Juos gali duoti tik kompetetingas asmuo 
— pirmininkas (suprask: Alg. J. Kasulai- 
tiis. Ž.M.). Parašiau tik, ką aš daryčiau, 
atsidūręs tokiose aplinkybėse — pasi
stengčiau tuos minkštakūnius pašalinti iš 
vadovaujamų vietų, o į šio kunigo vietą 
parūpinti kitą. Tai sunkus uždavinys. 
Jei nepavyktų išspręsti, reikėtų bent pla
čiai ir triukšmingai spaudoje išreklamuo
ti. Spauda gal to įvykio dar nežino... 
„Naujienos“ talpins, tik reik joms para
šyti “ (mano pabraukta. Ž.M.).

Šito kun. M. Krupavičiaus kovo 9 d. 
laiško gavėjas, anuometinis Liet. krik, 
dem. s-gos centro komiteto pirmininkas 
ir dabartinis „Tėvynės sargo" redakto
rius, M. Krupavičiaus nurodymus įvykdė 
ir ne tik parašė į „Naujienas“ („Krikš
čionys demokratai įspėja savuosius“, 
„Naujienos" 1967 m. kovo 20 d.), bet pa
gal Vens'kų informacijas pasiuntė prane
šimus iį visus pasaulio kampus, apkaltin
damas tėvynės išdavimu pulkininką J. 
Lanskoronskiį ir Prancūzijos lietuvių ben
druomenės vadovybę. Žinoma, kreivos in
formacijos galėjo sukelti tik didžiausią 
triukšmą — skandalas buvo užtikrintas.

Kilusią audrą dar trumpai paliečia se
kantis kun. M. Krupavičiaus laiškas (1967 
m. gegužės 1 d.):

„Tą .Sinemondą- ir aš esu gavęs iš Ven
skų. Ar nevertėtų klausimą paaiškinti 
prancūzų spaudoje? Tegu Venskus pamė
gina įlįs/ti į kokį laikraštį. Prancūzai ga
li nežinoti to filmo turinio ir tendencijos“ 
(mano pabraukta. Ž.M.).

STIPENDIJŲ FONDAS

Kanadoje Aleksas ir Teodora Koje; 
čiai jau daug metų, kai kasmet įneša 
Kanados Lietuvių Fondą po 5,000 ir d; 
giau dol., i'š daugumos tų įnašų sudari 1 
stipendijų fondą. Jų pasižadėjimas j įL 
įnešti iki 100,000 col. ir iš tos sumos į ie 
lūkanų mokėti stipendijas. Tų įnašų g 
ka, jau aštuoneri metai iš to fonų 
duodamos stipendijos studentams ar į pi 
kiantiems aukštesnio mokslo laipst >o< 
lankantiems Vasario 16 gimnaziją ar tu: 
tuanistikos seminarus. Stipendijoms gavi< 
pirmenybė teikiama pasireiškiantiems į Jš 
kokioj lietuviškoj veikloj. Be to, ii je 
fondo mokamos premijos studentams, p iii 
rašiusiems profesoriui kokį rašto dari |e* 
i'š lituanistikos. Fondo adresas: KLF A Ra 
T. Kojelaičių stipendijų fondas, lj 1 
Bloor St. W., Toronto, Ont., M6P || 
Canada.
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Reikia čia pat pabrėžti, kad prancį 
labai gerai žinoijo jr šito filmo turinį 
jo tendenciją. Prancūzų spauda pasisą rja 
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kalbą ir niekam nešit sjo 
tė. O lietuvių spauda JAV, kuri spaus pa 
no ir citavo „Cinemonde’o“ tekstą, 
biotinio įkarščio atsisakė spausdinti 
tokius prancūziškus 
nės filmų agentūros 
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mesti. Jau anuomet „Europos lietuvi 19. 
pastebėjo: „...rodos, kad visą triukšmą Je 
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vo. Tai rodo Paryžiaus įvykis, kuris bit jįv 
puste išpūstas“. („Europos lietuvis“ 191 jek 
V.30 d.).

Labai gaila, kad garbusis prelatas 
mūsų žymus politikas prie to pūtimo
prisidėjo. Taip pat gaila, kad „Tėvyi&u> 
sargo“ redaktorius nemato, kad jis m su 
kuo kun. M. Krupavičiaus orumui nepPaj 
sitarnauja.
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GEDIMINAS SUKAS Tęsinys (12)

KIU VIXA VASARA
Mano sunkias mintis staiga per

traukė skambus, mums jau pažįsta
mos margaspalvės ponios balsas:

— O, ponas Maironis! Seniai, se
niai matytas. Kokie gi vėjai atnešė į 
šį apskurusį kampą?

Ponas Maironis pasirodė esąs nedi
delio ūgio, tačiau stipriai sudėto kūno 
vyras. Jis kaip tik artinosi prie ponios, 
ir jo stiprūs, savimi pasitikinčio žmo
gaus žingsniai keistu aidu nuskambė
jo salės pasieniais. Kai kas iš keleivių 
pakėlė galvą, apsidairė ir įsitikinęs, 
kad nieko naujo neatsitiko, vėl pasken
do snaudulyje.

Maironiu pavadintas priėjo prie 
ponios ir, tikrai grakščiai pasilenkęs, 
pabučiavo jai ranką. Ponia švytėte 
švytėjo. Jos šypsena tikrai galėjo su
minkštinti kiekvieno širdį. Tik jos 
kalba skambėjo kažkaip nenatūraliai, 
su perdėtu mandagumu.

Kai naujai atsiradęs vyras vėl pakė
lė galvą nuo ponios rankos, aš galė
jau įdėmiai apžvelgti jo veidą. Nežiū
rint, kad jo griežtai įbrėžtas lūpas pa
puošė kažkas panašaus į šypseną, 
akys, gilios, mėlynos akys, liko visai 
nebylės ir šaltos. Ir iš viso jo veide 
grožiu pasižymėjo tik akys. Turbūt 
jaunystėje persirgta kažkokia odos li
ga. o gal ir įgimta klaida jo veide pa
liko neišdildomus pėdsakus. Daugybė 
didesnių ir mažesnių duobučių, raukš
lių ir raukšlelių darė jo veidą pana
šų į raupsuotojo veidą, kuriame atsi
spindėto šalta, netgi žiauri išraiška. 
Sunku buvo atspėti, kuo vertėsi šis 
žmogus. Jis galėjo būti šaltkalviu, mo
kytoju ar net vagimi. Niekas nebūtų 
atspėjęs ir jo amžiaus. Trys dešimtys, 
keturios dešimtys ar daugiau?

Kvaila, kam aš kvaršinu galvą sve
timaisiais? Tačiau čia pat prisiminiau, 
kad su Petru nutarėme stebėti margą
ją ponią ir mano žvilgsnis vėl neju
čiomis sustojo ties šiais nerūpestingu
mu ir svetimu, nepatirtu pasauliu al
suojančiais žmonėmis.

Raupsuotasis pasirodė turįs didelį, 
seną ir visai apdėvėtą lagaminą, kurį 
dabar pasistatė netoli ponios ir, pakė
lęs taip pat jau gerokai apdėvėto juo
do palto skvernus, atsisėdo ant laga
mino. Jis padarė tai su tokiu grakš
čiu judesiu, jog atrodė, kad lagaminas 
yra ne kas kitas, kaip puošnus ir pa

APYSAKA-ROMANAS

togus minkštasuolis.
Ir abu ėmė pašnibždomis kalbėtis, 

aiškintis. Gaila, aš negalėjau girdėti 
jų pokalbio. Tik kartas nuo karto ma
no ausis pasiekdavo skambus margo
sios ponios juokas. Ji buvo vienintelė, 
kuriai nerūpėjo tolimesnis likimas ir 
kokie nors dokumentų tikrinimai.

Taip jie būtų ir toliau šnibždėję, jei 
salės tarpduryje nebūtų pasirodęs dar 
vienas, naujas atvykėlis. Buvo tai jau
nas, liesas ir aukštai nuaugęs vyras. 
Jis buvo daugiau panašus į apsukrų 
mūsų senųjų mugių prekiautoją, nei į 
keleivį, kurį likimas nubloškė į 
Anykščių geležinkelio stotį.

Jo galvą puošė šauniai ant viršu
galvio užsmaukta mėlyna kepuraitė, 
kurios vidury pūpsojo tokios pat spal
vos saga. Buvo užsimetęs plonytį, ru
dą lietpaltį, ant kurio pastatytos apy
kaklės krito, jau seniai kirpėjo žirklių 
nemačiusios, geltonos garbanos. Po 
kaklu buvo pasirišęs didžiulį baltos 
vilnos šalį. Tačiau nežiūrint to, jis da
rė sušalusio žmogaus įspūdį. Ir ne
nuostabu. Lauke dar buvo šalta, o 
ant kaulų užmestas toks plonas paltas, 
vargu ar šildė. Bet niekas negalėjo 
jam prikišti šaunios, nerūpestingos lai
kysenos. Dailų, nuolatine šypsena pa
puoštą jo veidą buvo galima pavadin
ti paminklu optimizmui. Gyvos, švie
sios akys tarytum klausė kiekvieną su
tiktąjį: kiek gi kaštuoja šis pasaulis?

Naujas atvykėlis, matyt, gerai pa
žinojo margąją ponią ir Maironį. Pir
mieji, kuriuos jis pamatė, kaip tik bu
vo šie žmonės.

- O! Maironis ir Dulcinėja! Nuo
stabus pavasaris, nuostabūs Anykš
čiai, nuostabi pora!

Jaunasis vyras išpyškino šiuos žo
džius laisvai, nė kiek nesivaržydamas 
ir iš jo kalbos nebuvo galima supras
ti, ar jis šaiposi iš abiejų, ar ne.

Sveiki, mano mieli, — pasakė 
jis nepaduodamas niekam rankos ir, 
priėjęs prie stato, vėl pašaipiai krei
pėsi į senyvą kaimietį:

Labai storas esi. tėvai. Net ne
pagalvojai, kad ir man reikia vietos 
prie šio puikaus stato! Perdaug laši
nių privalgei.

šypsodamasis pastūmė kaimietį į 
šalį, tarytum jis būtų tik nevertingas 
daiktas, atsisėdo ant suolo ir, nenu

stodamas juoktis, apžvelgė visus, ku
rie buvo prie stato. Staiga jo akys su
stojo ties manimi.

— O, ir ponas daktaras! Šaunu, 
šaunu. Kai aš prisimenu, kaip jūs va
gone padėjote vargšei gimdyvei, tai 
netenku kvapo!

Jo žodžiuose buvo tiek pašaipos ir 
paniekos, jog juntu kaip mano veidą 
užlieja kraujas. Ne gana to, iš kur šis 
jaunas žmogus žinojo, kas atsitiko va
gone? Buvo jis keleivių tarpe, ėjo pro 
šalį, kai gimė kūdikis, ar atsitiktinai 
sužinojo apie šį įvykį? Aš neprisimi
niau jį matęs vagone.

Matyt, jo pašaipa ir mano susijau
dinimas nepraėjo Petro nepastebėti. 
Pajutau jo svarią ranką ant mano pe
ties.

— Nekreipk dėmesio į visus šau
nius ponaičius, kurie perbėga tau ke
lią. šaipytis yra juk kur kas lengviau, 
nei ką nors nuveikti.

Nežinau, ar jaunasis vyras girdėjo 
Petro žodžius. Jis, tarytum netekęs 
bet kokio smalsumo, vėl pasisuko į 
Maironį ir ponią.

Na, Maironį, nekrinta tau nie
kas į akį? — paklausė jis garsiai ant 
lagamino susikūprinusį vyrą.

— Ne, kodėl?
— Įžvalgumu tu niekada nepasi

žymėjai. Salėje juk baisiai liūdna!
Aš nekaltas, kad Anykščių sto

tyje šiuo metu liūdna, — sako Mairo
nis kietu balsu.

Jis kalba, o auksu ir margaspalviais 
rūbais pasipuošusi moteris juokiasi. 
Juokiasi? Ji tiesiog kikena lyg užsi
spyrėlis vaikas, kuriam mokytojas 
įsakė nesimėgdžioti. Kikena ir žvelgia 
mano pusėn. Išgirdusi žodį „dakta
ras“, ji ėmė domėtis manimi ir jos 
žalsvos akys... Palauk, bet iš kur aš 
žinau, kad šios moters akys žalios? 
Vienos vienintelės lempos prietemo
je vargu ar galima matyti akių spalvą. 
Bet aš tiesiog nusprendžiu, kad mo
ters akys turėtų būti žalios. Tarytum 
katės...

Ji pastebi, kad žiūriu jos pusėn, ir 
koketiška šypsena papuošia ryškiai 
dažytas lūpas.

— Liūdna ir nuobodu, Maironi. 
Tiesiog taip, kaip sako ponas Jonas.

Aha, jaunasis vadinamas Jonu. Na, 
bent tiek sužinojau. Pažvelgiau į ran

kinį laikrodį. Kaip lėtai slenka laikas. 
Iki ryto dar daug, daug valandų. Ir ši 
nepaprasta prigrūstos salės atmosfe
ra! Kiek veidų, išraiškų, minčių ir 
nežinomų svajonių.

— Nepradėk ir tu senos giesmės 
apie nuobodulį, — sako Maironis ir, 
išėmęs baltą nosinę, šluostosi lūpas.

— Ką tu, Maironi, nesimaivyk. Iš
imk geriau savo fleitą ir pagrok mums 
ką nors. Visai salei, — Jonas teatriš
kai mosteli ranka, rodydamas į snau
džiančius ir budinčius žmones.

— Ponas Maironi, jūs grojate ir 
fleita? — nustemba moteris, siųsdama 
jam meilų žvilgsnį.

— Kokia ten fleita... Kvailystė ir 
tiek. Žmogus niekada nežinai, kada 
Jonas juokiasi ir kada jis rimtai kal
ba.

— Nesimaivyk, nesimaivyk, — vėl 
pakartoja Jonas ir iš vidinės palto ki
šenės išima tvarkingai suklostytą lai
kraštį. Matyt, tai visas jo turtas, su 
kuriuo jis atsirado Anykščių stotyje.

Pamaži ir šie trys triukšmautojai 
nutyla. Jonas įdėmiai varto savo lai
kraštį, lyg aplinkui jį nieko nebūtų 
Nei salės, nei žmonių, nei jo pažįsta
mų.

Keista draugija. Kažkas bendro ri
ša šiuos žmones, tačiau jie ir svetimi 
vienas kitam. Lyg negyvos, bejausmės 
lėlės.

Maironis lėtai pakyla nuo savo la
gamino, padeda jį ant stalo ir rausia
si aptrintoje dėžėje. Lagamino viršus 
atsuktas į mane ir aš negaliu matyti, 
kas slypi po juodo kartono paviršiu
mi. Kai Maironis vėl uždaro lagami
ną, jo dešinioji ranka laiko apkabinu
si... smuiką.

— Aha, vis dėlto išėmei savo flei
tą* — nusišiepia Jonas ir vėl paskęsta 
laikraštyje.

Aš taip nesuprantu, kodėl jis smui
ką vadina fleita. Kažkokia kvailystė. 
Bet kasgi šiuo metu salėje kvaila ir 
kas protinga?

Praslenka dar kelios tylos minutės 
ir salėje staiga suskamba Maironio 
smuikas. Jis suskamba ne paprastos 
kaimiečio rankos čirpinamas, ne kiek 
prasilavinusio mėgėjo virkdomas, bet 
dainuote dainuoja virtuozo pirštų už
gautas. Dauguma salėje esančių žmo
nių dar niekada negirdėjo Leharo me
lodijų, jie net nežinojo, kad esama to
kio kompozitoriaus. Tačiau aš matau, 
kaip viena po kitos pakyla klausan
čiųjų galvos, kai Maironio rankos ve
damas smičius pažadina švelnią, dai
ningą, neaprašomu ilgesiu persunktą 
Leharo ariją „Kodėl pavasaris turi tik 

vieną gegužį...
Dar prieš akimirką niekas nebūt J 

ir patikėjęs, kad raupsuotasis vyra 
pasivadinęs Maironiu, gali taip gm B 
O dabar smuiko daina, tarytum lai
vas į dangaus mėlynę pakilęs patik “r 
tis, užvaldė prirūky tą, prietemoje ske P 
dančią salę, švelniu alsavimu suvitjh 
no ant sienų krintančius šešėlius, Ijh

sen
jan 
la

ka 
trai 
(iai

šiltas pietų vėjo, atsklidusio iš tolinįnari 
nežinomų šalių, dvelkimas įsiveržė 
mūsų širdis ir užvaldė mūsų jausmą1

Viskas, kas paskutiniuoju metu na 1 
ne jaudino, viskas, kas su niūriu ltsme' 
dėsiu buvo įsivėlę mano viduje, tolc'Syv 
toto su kiekvienu smuiko akordu. Rkat

K 
tu 
vot 
kur 
gėli

saulis, kuris supo mane, tiesiog net 
ko reikšmės, tapo kažkokia migla, i 
ri vis labiau blėso ir kurios švelni 
sparnai nešė mane tolyn į nežinom 
svajonių kraštą.

Nė nepajutau, kad Maironis dabipri< 
grojo kitą valso ritmu perpintą mėlt ‘ 
diją ir kad pritardama jam šią meloc 
ją niūniavo margai pasipuošusi poni

ir 1 
9.6. 
9).

Sudie svajonės mano auksinės, 
Sudie ir žavūs vakarai... —

ros 
fote
pab 

i K 
Jul; 
tuv 
to

nelabai vykusiu balsu, bet gerai įs 
jausdama dainavo ji.

Supratau, kad Maironis grojo 1 
salei, ne nuobodžiaujančiam Jonui,t 
mums visiems, čia esantiems, bet L

pas.
š 

pad 
tijo 
ang 
liuo 
epu 
apa 
Mū: 
tarj 
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vorr 
sula 
sur; 
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Li 
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tyje. 
tori; 
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kam, kurio nebuvo čia.
Pasigirdus tamsiaplaukės mote 

žodžiams apie auksines svajones, Ak 
ronis atitraukė smičių nuo instrumt’ 
to ir smuiko daina staiga nutilo.

— Bravo, ponas Maironi, bravo 
— ėmė triukšmingai ploti tamsiapte 
kė. — Kol tokie žmonės gyvena, gal 
ma suprasti, ką reiškia muzika...

— Neblogai groja kipšas! — » 
tai sau, ne tai visiems salėje esantiem 
pasakė Jonas.

Tačiau atrodė, jog Maironis negi' 
dėjo draugų žodžių. Jo veidą papuo! 
kažkokia skausminga išraiška. Niek 
nesakydamas vėl atidarė savo laga® 
ną, įdėjo į jį smuiką. Tyliai suspark? 
jo užkrintantis atvožas ir pasaka, k® 
rią norėjo papasakoti smuiko dairJ 
baigėsi.

Tvanki, prirūkyta geležinkelio so
ties salė vėl tapo tuom, kuo ji bu'1-' 
žmonių prigrūsta patalpa, kurioje r( 
buvo vietos jokioms pasakoms ir j( 
kioms svajonėms.

Šią nuogą tikrovę patvirtino 1 
skambus balsas prie salės durų:

— Prašau visus paruošti dokuntff 
tus! Jų patikrinimui rikiuokitės į eik 
kad vienas po kito galėtumėt išeiti 
prieškambarį.

(Bus daugiau)
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LIETUVA IR ALIASKA
„MINISTRAS" ZENKEVIČIUS —

Queens, N.Y. išeinanti komunistinė 
Laisvė“ kovo 6 d. pranešė, kad Vilniuje 
leseniai buvo surengtas „neakivaizdinis 
įsitikimas“ su „Lietuvos užsienio reika- 
li ministru“ tituluojamu Vytautu Zenke- 
liėiumi. Šio farso metu „ministras" pa- 
lodžrui pakartojo visus Maskvos recen- 
BS. Tačiau jo atsakymuose randame ir 
rieną įdomią naujovę. Sukritikavęs 
[AV-jas už Pabaltijo įjungimo į SSRS-ą 
lepripažinimą, jis pareiškė: „Įsivaizduo- 
lime, kokia būtų amerikiečių reakcija, 
įšgu mūsų šalis nepripažintų JAV-joms 
[alifornijos, Teksaso ar Aliaskos“?
Bene pirmą kartą aukštas Lietuvos 

ampartijos pareigūnas oficialiai panau- 
i’jo „Kalifornijos-Teksaso-Aliaskos" ar- 
iunentą Lietuvos okupacijai pateisinti. 
Jei ir Maskvos politiniai vadovai ar 
svarbieji diplomatai iki šiol to argumen
ts vengdavo, nes jis kvepia nuogu impe
rializmu — „Imperijų nuosavybė neliečia- 
W’. Tiktai žemesnio rango sovietiniai 
jareigūnai, kalbėdamiesi su naivesniais 
ijierikiečiais, kartais pareikšdavo: „Tie
siog nemandagu kalbėt apie kažkokias 
Pabaltijo valstybes. Jos Sovietų Sąjungos 
jliis, kaip Kalifornija — Jungtinių Ame
rikos Valstijų“. Kodėl dabar tas šleivas 
argumentas pasigirsta iš Zenkevičiaus lū-

Ir kodėl jis mano, kad lietuviai ir už- 
iteūiečiai visiškai nesusigaudo istorijoje? 
IMo šimtmečio pradžioje Kalifornija ir 
Teksasas buvo didžiulės, apytuštės teri
torijos, trumpai priklausiusios Ispanijos 
kolonijinei imperijai. Pietų Amerikos iš
sivadavimo karų metu, šios teritorijos ati
teko Meksikai. Jose gyveno nedaugelis 
Mėnų, meksikiečių ir vis gausėjantis 
skaičius naujakurių iš neseniai užgimusių 
Jungtinių Amerikos Valstijų. Tų nauja
kurių sukilimai privedė prie JAV karo 
su Meksika, kuris baigėsi JAV pergale. 
Pagal taikos sutartis, Meksika atidavė 
Teksasą ir Kaliforniją Jungtinėms Ame
rikos Valstijoms.
Kg šių teritorijų likimas turi bendro su 
Lietuva? Nejaugi Lietuvos „užsienio rei-

LIETUVA JAPONIJOS TELEVIZIJOJE
Biznio reikalais į New Yorką iš Tokijo 
aeliavęs Pabaltijo valstybėmis besido- 
ilntis 
jniai 

japonas bankininkas atvežė ne- 
Japonijoje išleistą knygą intriguo- 
pavadinimu „21-sis šimtmetis įspė- 
padovanojo ją Lietuvos generali-

fotografijom, 
vaizduoja būrį moterų pabė- 
— Berlyno mūro sienos dalį, 
prikaltas kryžius su vainiku 
„Unbekannter erschossen am

ji“ ir
tam konsulatui New Yorke. Tai santrau
ka eilės tokiu pavadinimu Japonijoje 
transliuotų televizijos programų. Jose tei- 
fama, kad žmonijai žengiant į 21-jį šimt
metį, didėjanti praraja tarp valstybės ir 
Uventojų yra įspėjimas apie artėjančią 
katastrofą.
Knygoje gausu per televiziją transliuo

tu nuotraukų, kurios viršelį puošia spal
votas aplankas su dviem 
kurių viena 
gėlių, o kita 
prie kurios 
ir užrašu — 
3.6.1965" (Nežinomasis nušautas 1965.VI. 
J). Pačioje pradžioje įdėta spalvota į jū
ros seklumą su pabėgėliais išblokšto laivo 
fotografija ir keletas vaizdų iš skurdaus 
pabėgėlių gyvenimo.
Knyga pradedama aprašymu apie „kon- 

iilatą be tėvynės", kuris iliustruotas Lie- 
twos Vytimi, genet alinio konsulo Anice
to Simučio fotografija ir jo pasirašyto 
Paso foto nuotrauka.
šis simpatingas japonas ne tik knygą 

Padovanojo, bet dargi parūpino ir Pabal
tijo valstybes liečiančios dalies vertimą į 
anglų kalbą. Ištraukos Japonijoje trans
liuotos televizijos programos. New Yorke 
(pusėmis apaugusi 82-ji gatvė su daugybe 
spartamentinių namų yra rami gatvė. 
Husų išvyka rinkti medžiagą apie įtampą 
tarp valstybės ir gyventojų prasidėjo 
(anglinėse Amerikos Valstijose. Mes bu
vome girdėję, kad New Yorke veikia „kon
sulatas be tėvynės". Mums pasisekė jį 
urasti pagal anksčiau gautą adresą, 
’aprasto namo penktame aukšte paspau- 
ėme skambutį. Duryse pasirodė aukštas 
onas rimtu žvilgsniu akyse, 
ivos respublikos konsulatas?“ 
le. Tas ponas apžvelgė mus ir 
os tylos atsakė: „Taip. Aš esu 
is konsulas Anicetas Simutis".
enos mes pamatėme apie metro aukščio 
cydą. Ant skydo išpieštas viduramžių 
teris su iškeltu kardu, kurio pakraščiais 
graviruotas įrašas „Lietuvos respubli- 
a“, mums padarė ypatingą įspūdį.
Lietuva yra senas kraštas ant Baltijos 
iros kranto. Jos audringi metai buvo 
yliktajame ii- keturioliktajame šimtme- 
je, kai Lietuva apėmė plačiausią terito
riją Europoje. Lietuviai didžiuojasi sa- 

> istorija. Vytis perduoda garbingą Lie

Ar čia Lie- 
paklausė- 
po trum- 
generali- 

Už jo ant

LIETUVA IMPERIJOS NUOSAVYBĖ

kalų ministras" nežino, kad 1940 metais 
Sovietų Sąjungos smurtu okupuota Lie
tuva buvo suvereni, lietuvių apgyvendin
ta valstybė? Ar kad Lietuvos valstybė 
egzistavo jau viduramžiuose, kai Rusijos 
imperijos dar nei vardo nebuvo? Bet kai 
Zenkevičius sako „mūsų šalis“, jis turi 
omenyje Tarybų Sąjungą!

O kaip su Aliaska? Carinė Rusija pati 
pasisiūlė ją parduoti Amerikai. Nepaisy
damas stiprios JAV Kongreso opozicijos, 
valstybės sekretorius Seward nupirko Ali
aską už 7 milijonus 200 tūkst. dolerių. 
Gal, kalbėdamas apie Aliaską, Zenkevi
čius turėjo galvoje tai, kad ir dalį Lietu
vos pirko ir pardavė Stalinas su Hitleriu 
— nusikaltėlišką sandėrį užfiksuotą slap
tuose Stalino-Molotovo-Ribentropo pakto 
protokoluose.

Beatsakinėdamas į gausius skaitytojų 
klausimus, Zenkevičius taip pat pamir
šo paminėti, kad ne tiktai Amerika, bet 
ir Europos vakarų valstybės bei Vatika
nas < išskyrus Švediją, bet įskaitant ko
munistinę Jugoslaviją) nepripažįsta Pa
baltijo valstybių įjungimo teisėtu. „Mi
nistras" pasidžiaugia tuo. kad neseniai 
Leningrade buvo atidarytas Kinijos Liau
dies Respublikos Generalinis Konsulatas, 
„kurio apygardon įeina Vilniaus miestas“. 
Bet ir šiuo atveju jis nutyli faktą, kad 
Kinijos vyriausybė yra pakartotinai pa
smerkusi Pabaltijo užgrobimą.

Šį „ministro" Zenkevičiaus „simboliš
ką“ susitikimą su skaitytojais greičiau
siai paskatino sausio 28 d. Europos Tary
bos priimtas nutarimas, reikalaujantis, 
kad pabaltiečiams būtų leista nuspręsti 
savo likimus. Be to, kovo mėnesį, anks
čiau tuo klausimu galutinai nepasisa
kius, Portugalijos vyriausybė pareiškė ne
pripažįstanti Pabaltijo įjungimo. Pagal 
Zenkevičiaus logiką, „realizmas“ — tai 
yra imperialistinių užkariavimų pripaži
nimas. Europiečiai ir amerikiečiai politi
nį „realizmą" supranta kitaip negu Mas
kva. Ir Lietuvos padėtį jie sugeba atskir
ti nuo Kalifornijos.

(Elta)

tuvos praeitį ir dabar yra valstybės žen
klas. Istorijos eigoje Lietuva buvo oku
puota Rusijos imperijos ir dingo iš istori
jos arenos. Tik dvidešimtame šimtmetyje 
Lietuva vėl atgavo nepriklausomybę nuo 
Rusijos imperijos. Tai įvyko 1918 metais 
po Pirmojo pasauline karo, „apsisprendi
mo teisės" eroje. „Apsisprendimo teisės" 
sąvoka yra plačiai prigijusi Europoje. 
Latvija, Estija ir Lietuva buvo trys Pa
baltijo valstybės, kurios simbolizavo ao- 
sisprendimo teisę po Pirmojo pasaulinio 
karo. Vėliau šias valstybes palietė tra
giški įvykiai. 1939 metais naciškoji Vokie
tija pasirašė slaptą sutartį su Sovietų Ru
sija. Šioji sutartis nusprendė įtakos sfe
ras Rytų Europoje. Pagaliau Lenkija bu
vo padalinta į dvi dalis, o Pabaltijo val
stybės atiteko Sovietų Rusijai. Pagal tą 
slaptą sutartį naciškoji Vokietija įsiveržė 
į Lenkiją tuo pradėdama Antrąjį pasauli
nį karą, o raudonoji armija įsiveržė į tris 
Pabaltijo valstybes. 1940 metų birželio 
15-ją lietuviai vadina „Mūsų Tėvynės pra
žūties diena“. Po vienerių metų naciškoji 
Vokietija atsisakė nuo slaptosios sutar
ties ir įsiveržė į Pabaltijo kraštus ir So
vietų Rusijos teritoriją. Tose dienose Lie
tuva atsidūrė karo audros zonoje, dėl vi
so to daugelis jos miestų ir kaimų buvo 
paversti griuvėsiais. 1944 metais raudo
noji armija atgavo Pabaltijo kraštus, 
įsteigė ten komunistines valdžias ir pa
skelbė jas Sovietų Rusijos respublikomis. 
Organizuotas partizaninis pasipriešini
mas buvo pradėtas prieš Sovietų Rusiją. 
Tokioj chaoso padėty daugybė lietuvių 
tapo pabėgėliais ir buvo išblaškyti visa
me pasaulyje.

Generalinis konsulas Simutis prisimena 
savo tėvynės pražuvimą prieš 40 metų, 
lyg tai būtų įvykę vakar. „Tai įvyko po 
kelerių metų, kai pradėjau dirbti gene
raliniame konsulate New Yorke", pasakė 
Simutis. Buvo gauta skubi telegrama: 
„Tuojau uždarykite konsulato įstaigą ir 
grįžkite". Tokia telegrama erzino gene
ralinį konsulą. Jis žinojo, kad ji atėjo ne 
iš tėvynės Lietuvos, bet iš okupantų. Bet 
generalinis konsulas nevykdė telegramos 
įsakymo. „Nors tėvynė ir okupuota, mes 
neturime uždaryti konsulato įstaigos, bet 
parodyti, kad Lietuvos respublika tebe
egzistuoja", pareiškė Simutis. „Bet tai 
konsulatas be tėvynės", pastebėjo vienas 
televizijos įgulos narys. „Tas tiesa. Bet 
svarbu išsilaikyti ir parodyti, kad Lietu
vos respublika tebeegzistuoja“. Ponas 
Simutis pasidarė generaliniu konsulu 
1965 metais po jo pirmtako mirties. Jis 
mielai priėmė mus ir pertraukė savo kas-

Sacharovo pareiškimas
Akademikas Andrei Sacharovas Mas

kvoje kreipės: į sovietinę valdžią, ragin
damas išlaisvinti visus politinius ir są
žinės belaisvius, taip pat atitraukti ka
riuomenę iš Afganistano. šį kvietimą 
Sacharovas išreiškė pareiškime, kurį pa
siuntė amerikiečių Staten Island univer
sitetui, jam suteikusiam garbės daktaro 
laipsnį. Naujoji viešumo politika Sovie
tų Sąjungoje, rašo Sacharovas, yra be 
abejonės visų teigiamai vertinama. bet 
ji dar nėra įspaudusi gilesnių žymių mo
nolitiniame sovietų visuomeniniame gy
venime. Akademikas atkreipia dėmesį, 
kad apie 160 politinių ir sąžinės kalinių 
buvo išlaisvinti Tai džiuginantis faktas, 
bet jo dar nepakanka. Mes žinome pa
vardes apie penkių šimtų asmenų, rašo 
Sacharovas, kurie dėl savo įsitikinimų 
tebėra kalinami kalėjimuose, lageriuose 
arba psichiatrinėse ligoninėse. Bet yra ka
linama dar daug kitų, nežinomų žmonių, 
kurie dar laukia išlaisvinimo Sacharovas 
kviečia sovietinę valdžią paskelbti visuo
tinę ir besąlyginę amnestiją visiems są
žinės belaisviams Sovietų Sąjungoje, o

išlaisvinus suteikti jiems galimybę ne
varžomai pasirinkt) gyvenamąją vietą sa
vame krašte ar užsienyje Amnestijos pa
skelbimas sustiprintų tarptautini pasiti
kėjimą Sovietų Sąjunga Pasitikėjimas 
taip pat sustiprėtų, baigia pareiškimą 
Sacharovas, jei sovietai atitrauktų savo 
kariuomenę iš Afganistano ir suteiktų af
ganų tautai galimybę laisvai nupręsti sa
vo likimą. Tuo būdu būtų užbaigtas jau 
septynerius metus Afganistane bes.tęsian
tis žiaurus ir kruvinas karas

MORUOS UOS I.AGI RYJI

Kun. Sigitas Tamkevičius kovo 29 d. 
(dvi savaites prieš Verbų sekmadieni) bu
vo išsiųstas I Mordovijos lageri 385/35 
įkuriame anksčiau kalėjo Vytautas Skuo
dis ir Petras Paulams). Gegužės I d. kun 
Tamkevičius iš lagerio rašo artimiesiems, 
kad jis laimingas, nes lageryje turi daug 
dvasinių uždavinių, kuriuos atlieka sėk
mingai, būdamas patenkintas kad „Die
vas davė puikią misiją".

SENOJI LIETUVOS SOSTINĖ
Turime daug problemų su povytautine 

Lietuvos istorija. Dauguma šaltinių yra 
užrašai, laiškai, metrikos ar rašytinės is
torijos, sukurtos svetimųjų, rašytos sveti
mom kalbom, laikomos ne visiems priei
namose vietose, naudojamos paremti šių 
dienų nuomones, nusistatymus, tikslus.

Lietuvoje istorikai yra suvaržyti ideo
logijos, sunkaus, beveik neįmanomo priė
jimo prie į Rusiją išvežtų Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės archyvų, neno
ro įsipykti sovietinei valdžiai iškeliant 
Lietuvos valstybingumą viduramžiais 
(nors rusų tautos atsiekimai tais pačiais 
ir vėlesniais laikais yra iškeliami ir už
ginami).

Užsienyje mums trūksta istorikų, kurie 
paskirtų keletą savo gyvenimo metų iš
mokti viduramžiais naudotų kalbų, įrody
tų save esant rimtais istorikais, kad būtų 
įsileisti į Vokietijoje, Švedijoje ar Vatika
ne esančius archyvus. Vatikano archyvai 
yra lengviausiai prieinami lietuviams 
dvasiškiams istorikams, bet, atrodo, kad 
jų tikslas yra daugiau pnsįarnauti šių 
dienų religiniai-ideologiniams reikalams, 
negu sudaryti objektyvią Lietuvos istori
ją.

Dar daugiau problemų turime su Lietu
vos istorija iki Vytauto-Jogailos laikų. 
Šaltinių labai maža, visi jie rašyti sveti
mųjų, yra svetimųjų rankose. Daugiau
sia tenka remtis archeologiniais radiniais, 
kad susidaryti prieškrikščioninės vidur
amžių Lietuvos vaizdą. Nedaug žinoma 
apie Lietuvos gyventojų skaičių, jų gyve
nimą, amatus, prekybą, miestus.

Vienu iš dažnai minimų miestų Min
daugo laikais yra Kernavė. Sakoma ją 
buvus Lietuvos sostine. Greičiausiai Ker
navė buvo vienu iš miestų ar pilių, kur tų 

dieninį darbą. JAV-jų valdžia pripažįsta 
konsulato egzistenciją. Tas išplaukia iš 
Sovietų Rusijos okupacijos nepripažinimo. 
Kai Lietuvos respublika buvo okupuota, 
JAV-jos užšaldė Lietuvos fondus apsau
gojimui nuo Sovietų Rusijos apiplėšimo.

Iš tų užšaldytų fondų konsulatas iš
laikomas jau 40 metų. Anksčiau konsu
latas buvo Manhattano centre, bet ištek
lių taupymo sumetimais perkeltas į pi
gesnį rajoną. Skydas su viduramžių Vy
tim atkeltas į konsulato patalpas, o Lietu
vos vėliava iškeliama tik Nepriklausomy
bės dieną.

Kas verčia laikyti konsulato įstaigą? 
Raktas šio klausimo sprendimui yra 400 
tūkstančių konsulate sutelktų bylų. Jas 
sudaro kontaktai su po visą pasaulį iš
blaškytais lietuviais Daugelis lietuvių 
jau yra įgiję kitų šalių pilietybes, bet dar 
yra daug tokių, kurie prašo Lietuvos res
publikos pasų, kuriuos generalinis konsu
las Simutis išduoda. Konsulas parodė 
mums prieš porą dienų gautą laišką, ku
riame rašoma: „Po Išvykimo iš tėvynės 
mes apsigyvenome Kanadoje. Mes pra
šome paso savo šeimai“. Ponas Simutis 
išdavė pasus jiems mūsų televizijos apa
ratams filmuojant. Pasų blankai tebėra 
tokie pat kaip buvo prieš 40 metų ir iš
pildomi prisilaikant visų taisyklių Ne
laimei, paso savininkas su pasu negali 
aplankyti savo tėvynės.

Mes turime pripažint: tvirtą lietuvių 
nusistatymą didžiuotis savo kilme ir ap
sirūpinti lietuvybę įrodančiais dokumen
tais. Lietuvių nusistatymas yra ieškoti 
tapatybės su prarasta tėvyne. Kas yra 
tėvynė? Dvidešimtasis šimtmetis vadina
mas „Pabėgėlių metais" — tai era siekti 
tapatybės ir ryšių su tėvyne.

I.GK („Draugas")

laikų Lietuvos valdovai liuks nuo laiko 
apsistodavo. Sostinės sąvoka taip kaip J: 
dabar žinoma, atsirado daug vėliau Ker
navės miestelis tebėra ir dabar. Bet iki 
šiol nebuvo jokių davinių sutapatinti ji 
su senąja Lietuvos sostine Jų nėra ir da
bar, nes pernai, nusausinant į pietus nuo 
dabartinės Kernavės ir Pilies kalno esan
ti pelkyną, buvo rastas senas miestas, ku
ris, be abejonės, yra viduramžinis lietu
viškas miestas Kernavė.

Pirmą kartą Kernavės vardas: užtinka
mas Eiliuotoje Livonijos kronikoje 1279 
metais, kurioje sakoma, kad ją valdė ku
nigaikštis Traidenis. Atrodo kad Kerna
vės pilis, kartu su Trakų ir Medininkų pi
limis, sudarė Vilniaus gynybinę sistemą 
Visos šios pilys buvo j vakaras nuo Vil
niaus. taigi nukreiptos prieš kryžiuočius. 
Žalgirio mūšyje kryžiuočius sumušus, 
Kernavės strateginė reikšmė prapuolė ir 
ji tapo kunigaikščio dvarų centru. J 
šiaurę nuo Pilies kalno pradėjo statytis 
dabartinė Kernavė, o senasis miestas po 
gaisro jį apleidus, buvo užneštas Neries 
sąnašomis. Stovėdama Pilies kalno papė
dėje, per laiką ji buvo padengta beveik 
dviejų metrų žemės klodu. Dar šešiolikta
me šimtmetyje senovinis miestas yra mi
nimas Žigimanto Senojo privilegijoje Ker
navės bažnyčiai, kaipo „klebono laukas 
ten, kur žemai prie Neries buvo senovinis 
miestas". Vėliau ir tai buvo užmiršta

Pernai sausinant tą „klebono lanką", 
žemkasio samtis užkabino ir išvertė krū
vą lentų ir rąstų nuolaužų. Čia reikia pa
dėkoti žemkasio operatoriui, kuris pama
tė. kad atkasta kažkas daugiau, negu krū
va senų pagalių.

Iš Vilniaus atvykę archeologai tuojau 
suprato, kad tai yra senovinis Kernavės 
miestas. Pievos nusausinimas buvo sustab
dytas ir prasidėjo kasinėjimai. Iki žiemos 
buvo ištyrinėta apie dvidešimta dalis vi
so ploto. Iš rastų davinių galima spręsti, 
kad Kernavė buvo pastatyta viduramži
nių miestų stiliuje. Rasta ištisų namų lie
kanos, gatvių grindiniai, pirtis ir daugybė 
įvairių smulkių archeologinių radinių, 
kurie rodo Kernavę buvus svarbiu Lie
tuvos prekybos ir pramonės centru Ja
me buvo gaminami įvairūs metalo išdir
biniai. naudojant tuo laiku prieinamus 
metalus: varį, žalvari, geleži. Tarp jų bu
vo rasta metalinė svastika su centre iš
kaltais žiedų lapeliais. Svastikos motyvas 
rastas pasikartojus ir atkastuose moli
niuose puoduose.

Galvojama, kad senovinė Kernavė užė
mė 8 hektarų plotą ir joje gyveno tarp 
keturių ir penkių tūkstančių gyventojų.

Žiemą kasinėjimai buvo sustabdyti. 
Bijant, kad potvyniai nepadarytų žalos, 
vėl užpilti žemėmis.

Vasarą archeologiniai tyrinėjimai bus 
tęsiami toliau. .1. Mašanau.skas

Skaitytojų laiškai
SVEIKINI JUOZĄ GAILIU

Dėkui Dievui, kad vis atsiranda žmo
nių. kurie nebijo viešai pasakyti tiesos. 
O labiausiai šiais Lietuvos krikšto me
tais.

Gana lankstytis svetimiesiems, nesvar
bu. kas jie yra ir kur jie yra.

Esame garbinga tauta — tekia ir nori
me likti. Tai drąsia: privalome skelbti ir 
niekam nenusileisti, kad kas mus žemin
tų. piltų visokius negandus ar šmeižtus.

Juozas Gailius jau nekartą tuos žemi
nimus pastebėjo ir iškėlė juos viešumon

Sveikinu Juozą Gailių!
Stasys Kasparas, Londonas

SAVAITGALIO PABIROS
AK ŽINOTE, KAD:
— Biblijoj Nojaus žmona paminė

ta penkis kartus, tačiau nepasakytas 
jos vardas

Beveik pusė pasaulio paukščių 
ui viso priskailoma 8.580 rūšiui mi
gruoja.

1973 melais dvi aklų peruv iečių 
komandos žaidė futbolų. Jų kamuolys 
buvo pripildytas džiovintų žirnių.

392 metais Romos imperatorius 
Teodozijus sustabdė olimpinius žaidi
mus. kai 293«čioji olimpiada baigėsi 
riaušėmis ir gaisrais.

1966 m. sausio 1 d- žaistos fut
bolo rungtynės anglų Cesterio koman
dai baigėsi labai nelaimingai 
dviems gynėjams buvo sulaužytos ko
jos

Monako valstybėlės svarbiausias 
pajamas sudaro lošimo salių (Casino! 
pelnas.

Pirmosios modernios olimpinės 
žaidynės Alenuose (1896 m.i buvo la
bai blogai organizuotos. Nedaug kraš
tų jose dalyvavo. Britus atstovavo jų 
ambasados Atėnuose sportininkai ir 
vienas airis, kuris tuo metu atostoga
vo Graikijoje Jis laimėjo tenise auk
so medalį.

Graikas, kuris 1896 m. Olimpia
doj laimėjo Maratono bėgime aukso 
medalį, priedo gavo 365 valgius ir tei
sę vesti milijonieriaus dukterį. Nuo 
vedybų turėjo atsisakyti, nes jau buvo 
vedęs.

Kai gimė dabartinis D. Britani
jos sosto įpėdinis princas Čarlis, ame
rikiečiai prisiuntė dovanų pusantros 
tonos vystyklėlių.

19-t.ime šimtmetyje aliuminijus 
buvo brangesnis už auksų.

Vienu metu Sibire vietoj valiu
tos naudojo arbatų.

17-tame šimtmetyje karališkieji 
rūmai išleisdavo daugiau pinigų Žva
kėms, negu maistui.

Paskutiniu melu Anglijoje labai 
pakilo žemės kainos. Ūkininkas, ku
ris turi 250 akrų ūkį, yra verias mili
jono svarų sterlingų.

Hitlerio Mercedes automobilis 
penkiems kilometiams sunaudodavo 
keturis litrus benzino, nes dėl šarvų 
storumo buvo labai sunkus.

Britų karalienei pienas pristato
mas specialiuose buteliuose (su jos 
monograma).

1981 metais neišlaikiusieji auto
mobilio vairavimo egzaminų britai su
mokėjo 13 milijonų svarų.

PLAUČIAMS
Vienas senyvas ponas labai rūpino

si savo plaukų kirpimu ir visad duo
davo ilgiausius nurodymus kirpėjams.

Kart;) paprašė kirpėjo, kad perskir
tų jo plaukus per vidurį.

Neįmanoma. — atsakė kirpėjas. 
Kodėl!? — supyko ponas.

— Nes jūsų plaukų skaičius nėra 
lyginis. nusišypsojo kirpėjas.

Graži poniutė pasikvietė į svečius 
jauną kavalierių.

Netikėtai anksti namo grįžo jos vy
ras.

Išsigandusi greit atidarė langą ir ty
liai tarė meilužiui:

— Nelauk, šok žemyn!
Bet juk čia tryliktas aukštas.

— Nebūk prietaringas, šok!

Zoologijos sodo prižiūrėtojas sako 
lankytojui:

Nesibijoki! šito liūto. Jis nepa
vojingas Iš mažens buleliu pieno au
gintas.

Ir aš taip pat, bet dabar mėgstu 
mėsą, atsako svečias.

Turistas Izraelyje atvyko prie Gail
iojo jūros kranto.

Persikelti laivu kainuoja 25 do
leriai. — paaiškino gidas.

Taip brangu!?
Juk čia pats Kristus per tuos 

vandenis ėjo
Aš nesistebiu, kad ėjo. Toks 

brangumas!
• •

| Maskvos polikliniką ateina pilie
tis ir sako:

— Noriu pamatyti ausų ir akių 
specialistą.

Tokio nėra. Yra tik ausų, akių 
ir gerklės specialistai. Kokio jums ti
krai reikia?

— Aš juk sakau jums, kad man 
reikia ausų-akių specialisto, nes aš vie
na girdžiu, o kita matau!
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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.

Dariaus ir Girėno minėjimas — liepos 
18 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 Hali patal
pose. Tautos šventės minėjimas ir kon
certas.

NIJOLĖ KAROSAITĖ — 
DBLJS-gos PIRMININKĖ

Nuo š.m. gegužės 3 d. DBLJS-gai va
dovauja Nijolė Karosaitė.

Prieš metus atvykusi iš Kanados, ji 
dalyvauja DBLJS-gos gyvenime, talkinin
kaudama DBLS-gos Kultūrinės Komisijos 
ir meno ansamblio „Lietuva“ veikloje.

Būdama Kanadoje ji buvo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės kultūrinės komi
sijos narė, o 1979-81 KLB-nės Edmontono 
skyriaus pirmininkė. Taip pat vadovavo 
kultūrinio pobūdžio lietuviškiems rengi
niams, dirbo su „Volungės" choru Toron
te ir talkininkavo ruošiant lietuviškas pa
rodas ar jaunimo stovyklas.

Albertos universitete ji baigė prekybos 
teisės studijas, o Kanados Chamber of 
Commerce — prekybos mokslus. Pasirin
kusi simfoninių orkestrų administraciją, 
su simfoniniais orkestrais ji dirbo Kana
doje ir Europoje.

Atvykusi į Angliją, kuilį laiką adminis
travo Anglų Tautinę Operą, o dabar — 
Glynderboume Operą, direktoriaus pava
duotojos pareigose.

Nijolei Karosaitei linkime sėkmės DB 
LJS-gos vadovavime. Jos įnašas stiprina 
lietuvišką veiklą Didž. Britanijoje.

EUROPOS 34
LIETUVIŠKŲJŲ-----------
STUDIJŲ SAVAITĖ

1987 m. liepos 26 d. — rugpjūčio 2 d. 
Digby Stuart College. Roehampton Lane, 

London, SW15

PROGRAMA
Sekmadienis, liepos 26 d.

19.00 Vakarienė ir susipažinimo vaka
ras.

Pirmadienis, liepos 27 d.
10.00 Savaitės atidarymas ir sveikini
mai.

AUKOS SPAUDAI
Aldona Butkutė — 10 sv.
Alf. Jaloveekas — 4 sv.
B. Narbuitis — 3 sv.
Kun. Fr. Skėrys — 10 DM.
K. Vaitekaitienė — 1 sv.
Visiems dėkojame.

PASIKEITIMAS „EUROPOS LIETUVIO" 
REDAKCINIAM KOLEKTYVE

V. Koriui išėjus pensijon, jo pareigas 
laikinai perėmė VI. Dangis.

Londonas
LENKAI MINI LIETUVOS KRIKŠTĄ
Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį len

kai paminėjo pirmadienį, birželio 29 d., 
tai yra viena diena vėliau, negu lietuvių 
minėjimas Romoje.

Minėjimas įvyko gražioje South Ealing 
College of Higher Education salėje. Mi
nėjimą suorganizavo ir pravedė prof. 
Blum, kuris taipgi skaitė pagrindinę pa
skaitą lenkiškai apie bendrą lenkų ir lie
tuvių nueitą kelią istorijos bėgyje. Jis 
ilgiau apsistojo prie dabar jau Londone 
neveikiančios Adomo Mickevičiaus drau
gijos, suminėdamas tos draugijos pirmuo
sius lietuvių ir lenkų narius, kurių koks 
pustuzinis likusių gyvųjų dalyvavo minė
jime.

Pagrindinė minėjimo dalis buvo naujos 
trijųSibiro lietuvaičių maldaknygės laidos 
pristatymas. Tą maldaknygę (Marija, 
gelbėk mus) išvertė ir išleido lenkų kal
ba lenkų-lietuvių Adomo Mickevičiaus 
draugija 1966 m. Naują laidą šiais metais 
išleido lenkai Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai paminėti.

Minėjimo metu maldas iš maldaknygės 
skaitė 4 moterys lenkiškai, lietuviškai ir 
angliškai. Minėjimas baigtas iš plokšte
lės solistei giedant Avė Maria, lotyniškai, 
ir ekrane rodant Aušros Vartų Marijos 
paveikslus. Nors kai kur ir nelabai 
sklandžiai, bet skoningai ir kultūringai 
pravestas minėjimas. Minėjime dalyvavo 
egz. lenkų vyriausybės prezidentas Kazi
mierz Sabbatt, užs. reik, ministro pav. 
dr. T. Piesakowski, buvusios Adomo Mic
kevičiaus draugijos valdybos narys E. 
Kudrewizc (gražiai lietuviškai kalban
tis) ir daugelis kitų. Per minėjimą Lietu
vos vardas buvo dažmai kartojamas, bet 
jo klausėsi tik trys lietuviai (R. Baublys, 
A. Žukauskas ir M. Bajorinas).

XY

AUKOS STOVYKLAI

Šiaurės apylinkėje gyvenančių veiklių
jų skautininkų Algio Gerdžiūno ir ps. 
Irenos Gendžiūnienės iniciatyva bei dos
niųjų rėmėjų dėka, skautų stovyklai su
aukota 60 sv.

Ps. I. Gerdžiūnienė prisiųsdama aukas 
rašo: „Rėmėjų vardu jungiu sveikinimus 
ir linkėjimus stovyklautojams. Linkime 
našios ir gausios stovyklos, gražaus oro 
ir stovykloje stovyklautojams lietuviškai 
čiulbėti".

AUKOTOJAI:
V. Verseckas — 10 sv.
B. Kuzminskaitė, P. Zdanavičius, G. 

Banaitis, A. Silnickienė — po 5 sv.
C. Navickas, Kadžionis, B. Karalius, 

M. Grybas, St. Grybas, Radzevičius, S. 
Žalys, Pr. Vasis — po 2 sv.

Albertas, S. Budrys, J. Degutis, S. 
Hampson, E. Weston. Eddie, Vytas, A. 
Zumetis, Traška, R. Vaicekauskaitė, V. 
Rekečius, A. Bučys, V- Asmenskas, V. 
Rimonis po — 1 sv.

Nuoširdus ir skautiškas AČIŪ!
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

Manchesteris
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.
Rainovėnų valdyba

16.00 kun. dr. S. Matulis — Palaimin
tasis arkiv. Jurgis Matulaitis.
20.00 Pasilinksminimas.

Antradienis, liepos 28 d.
10.00 dr. Vincas Natkevičius — A. Ma
ceinos filosofija.
16.00 Stasys Lozoraitis — Katalikų 
Bažnyčios vaidmuo laisvinimo politi
koje.

Trečiadienis, liepos 29 d.
dr. Aleksandras Štromas — „Glasnost“ 
politika ir sovietinės sistemos reformų 
problema.
13.30 A. Brazdžio skulptūros paroda. 

Ketvirtadienis, liepos 30 d.
. 10.00 Aušra Jurašienė — „Viešumo“ 

vėjai ir skersvėjai Lietuvos literatūros 
gyvenime.
13.30 Ekskursija.
20.00 Balius, dainuoja Violeta Rakaus
kai tė-štromienė.

Penktadienis, liepos 31 d.
10.00 VLIKo ir PLB pranešimai.
16.00 J. Jurašas — Mano teatro vizija 
(su iliustracijomis).
20.00 Koncertas — Tėvynės valandėlė. 
Liaudies ansamblio koncertas.

šeštadienis, rugpjūčio 1 d.
10.00 Organizacijų posėdžiai.
18.00 Iškilmingos mišios Farm Street 
Church, 114 Mount St., Wl.
Šv. mišias atnašauja arkiv. Luigi Bar- 

barito, Vatikano nuncijus D.B.
20.00 Priėmimas Lietuvių Namuose. 

Sekmadienis, rugpjūčios 2 d.
9.00 Pusryčiai ir atsisveikinimas.

KAIP VAŽIUOTI Į 
STUDIJŲ SAVAITĘ
Digby Stuart College, 

Roehampton Lane,
London, SW15 5PH, Great Britain.

Mes iš čia negalime nurodyti, kaip 
iš atskirų kraštų važiuoti į Angliją. 
Tai kiekvienas gali sužinoti, pasiteira
vęs savo vietiniame kelionių biure. 
Mes tik galime nurodyti, kaip pasiek
ti Studijų Savaitės vietovę iš aerodro
mo, geležinkelių stoties ar važiuojant 
automobiliu. Turime sudarę smulkias 
instrukcijas, kurias pasiųsime prašan
tiems.

Čia tik duosime bendras žinias.
Skrendant lėktuvu, atvyksite į vie

ną iš šių aerodromų: HEATHROW 
(25 km nuo Londono) ar GATWICK 
(50 km nuo Londono). Taksi iš Gat
wick kainuos apie 20 svarų, iš Heath
row — kiek mažiau. Bet galima va
žiuoti ir kitaip: Ii iš Heathrow — po
žeminiu (underground) traukiniu, Pi
ccadilly Line, iki Hammersmith, o iš 
čia autobusu nr. 72 iki sustojimo vie
tos (stop), kuri vadinasi Queen 
Mary's Hospital. Digby Stuart College 
bus antroje pusėje kelio; 2) iš Gatwick 

traukiniu iki Victoria stoties (trau
kiniai labai dažnai eina), o iš čia taksi 
ar požeminiu, District Line, iki Ham
mersmith, o toliau autobusu, kaip jau 
rašyta.

Traukiniu greičiausiai atvažiuosite 
į Victoria stotį, o iš čia keliai jau yra 
nurodyti.

Automobiliu važiuojantiems j Do
ver ar Folkestone uostus turime pa
ruošę pilną maršrutą su žemėlapiais ir 
pasiųsime, kas prašys. Abu uostai yra 
apie 120 km nuo Londono.

Patariame pasiimti angliškų pinigų 
kelionei Anglijoje apsimokėti iki Stu
dijų Savaitės vietovės.

Pilnas pragyvenimas vienam asme
niui vienai savaitei kainuoja 165 sva
rai, registracijos mokestis 25 svarai. 
Čekius rašyti LITHUANIAN STUDY 
WEEK vardu ir siųsti adresu: 

Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens 
London W1 I 2PT.

VOKIETIJA
PAŠVENTINTAS

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BENDRABUTIS

Birželio 20 d. buvo pašventintas Vasa
rio 16 Gimnazijos berniukų bendrabutis.

Šventę atidarė tėv. A. Bernatonis, OFM 
Cap, kuratorijos pirmininkas. Naująjį pa
statą pašventino J.E. kard. dr. H. Volk. 
Kalbas pasakė gimnazijos direktorius A. 
Šmitas, Hesseno soc. reik, ministras K. 
H. Trageser, Fed. vidaus ministerijos at
stovas dr. Gassner, architektas prof. U. 
Beck, sveikino svečiai.

Programą atliko gimnazijos mokiniai.
Tą 'įvykį plačiai paminėjo vietinė spau

di’.

MIRĖ ADELĖ GINTAUTIENĖ-
URBONAITĖ

Adelė Gintautienė, gimusi 1899 m. va 
sario mėn. 24 d. Kartuvėnų kaime, Šiau
lių apskr., sulaukusi 88 metų, mirė po 
labai sunkios ligos birželio mėn. 9 d. St. 
Josef ligoninėje Bonn-Beuel.

Per Pirmąjį pasaulinį karą visą šeimą 
rusai išvežė už Volgos upės. Tenai tobu
lino rusų kalbą ir davė privačias pamo
kas. Taip ji užsidirbo pinigų ir galėjo 
prisidėti prie šeimos išlaikymo. Baigian
tis Pirmajam pasauliniam karui, grįžo į 
Lietuvą ir dirbo kaip telegrafiste geležin
kelio stotyje.

1922 m. ištekėjo už ulonų karininko 
Andriaus Gintauto. Vėliau persikėlė į 
Kauną, kur vyras buvo centrinio lietuvių 
karių komiteto narys, administracijos ma
joras nuo 1919 ligi 1940 m.

Šeima sulaukė dviejų sūnų Aro ir Ar
noldo. Aras su šeima gyvena Kaune ir 
dr. med. Arnoldas su šeima gyvena Bon- 
noje ir yra medikas neurologas-psichia- 
tras.

1941 m. visa šeima repatrijavo į Vo
kietiją, išskyrus sūnų Arą. Po įpilietini- 
mo grlįžo į Lietuvą ir apsistojo žemaičio 
Naumiestyje uošvio ūkyje, kur ji dirbo 
ligi 1944 m., iki antro bėgimo iš Lietuvos. 
1950 m. apsistojo galutinai St. Augustin 
mieste.

Jos vyras mirė 1971 m. gegužės mėn. 20 d. 
Jis buvo lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčios didelis veikėjas, ir kaip diplo
muotas teisininkas priklausė Lietuvos 
Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsis
torijai. Žmona jam daug padėdavo ir 
bažnytinėje veikloje.

Palaidota birželio mėn. 15 d. St. Au
gustin kapinėse šalia vyro. Laidotuves 
dviem kalbom atliko kunigai Becker iš 
Bonn-Holzlar ir Fr. Skėrys iš Mannheimo. 
Dalyvavo apie 30 žmonių, daugiausia 
kaimynai ir artimieji. Sūnų iš Kauno į 
laidotuves neišleido. Padėta daug gėlių ir 
vainikų.

Po apeigų kunigas Fr. Skėrys atsisvei
kino su velione Lietuvių evangelikų liu
teronų vyr. Bažnyčios tarybos, valdybos, 
Vasario 16 gimnazijos direktoriaus An
driaus Smito, mokytojų, mokinių, Evange
likų jaunimo ratelio vardu ir asmeniškai.

Paliko liūdinčius: sūnų Arą su šeima 
Kaune, dr. medi. Arnoldą su šeima Bon- 
noje, tris anūkes, vieną anūką ir 3 pro
anūkes, gimines Amerikoje, Lietuvoje ir 
DDR.

Visi dalyviai po laidotuvių buvo pa
kviesti į svetainę kavos su pyragu ir ki
tais užkandžiais.

Kun. Fr. Skėrys

PAMALDOS
Eccles — liepos 12 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — liepos 26 d., 12.30 vai.

NELĖS PALTINIENĖS DAINOS
Dar galima gauti Sąjungoje Nelės 

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

LENKIJA
MIRĖ A. ŽUKAUSKAS

Birželio 10 d. Wroclawe mirė žymus 
Lenkijos lietuvių veikėjas, Wroclawo 
liet, klubo sekretorius Antanas Žukaus
kas.

Gimęs prieš 56 metus Kernavės apy
linkėje, Antanas Žukauskas po karo per
sikėlė gyventi į Lenkiją. Gyvendamas 
Wroclawe, kur yra nemaža lietuvių kolo
nija, jis įsteigė tenykštį lietuvių klubą ir 
tautinį lietuvių ansamblį.

Į laidotuves, kurios vyko birželio 16 d. 
Wroclawe, suvažiavo lietuviai ir iš kitų 
vietų. Velionį į kapines palydėjo trys ku
nigai: lenkas parapijos klebonas, kun. 
kan. Alfonsas Jurkevičius ir kun. magr. 
Alfredas Rūksta. Pastarasis prie kapo 
pasakė lenkiškai ir lietuviškai atsisvei
kinimo žodį, pažymėdamas, jog jis pats 
yra kilęs iš tos pat apylinkės — Kerna
vės. Buvo sugiedota Marija, Marija ir 
Lietuvos himnas.

Bažnyčioje kun. A. Jurkevičius atna
šavo mišias lietuviškai, o kun. A. Rūkšta 
pasakė jaudinantį pamokslą.

Po laidotuvių apie 40 lietuvių susirinko 
lietuvių klube šermenims, prisimindami 
veiklų tautieti ir draugą.

.Tūlius Sanvaitis

— Praėjusiais metais D. Britanijos J 
versitetuose buvo 63,400 svetimšalių J 
dentų. Numatoma, kad šiais metaisM 
skaičius dar padidės, nežiūrint, kad įl 
nos už mokslą jiems pakeltos: 3,48fil 
studijuojantiems meną, 4,570 sv. —ki 
kius mokslus, 8450 sv. — mediciną.

Iki 1980 m. svetimšaliai Situdentai t' f 
kėjo tiek pat kiek ir britai — 536 
metams.

— Pusė butelio Chateau Margaux 
no,, 1784 m. rezervuoto Amerikos pr>, 
deniui T. Jeffersonui, vyno varžytąjį 
parduota už 30 tūkstančių doleri,

— Amerikiečius labai įpykino jap; 
kompanijos Toshiba pasielgimas, kai 
pardavė sovietams slaptą technolog 
kurios dėka jie galės gaminti tylėsi 
povandeninius laivus.

— Buvęs Pakistano kariuomenės t . 
joras, neseniai grįžęs iš Afganistano, | 
šakojo, kad nuo to laiko, kai laisvės!^ 
votojai gavo amerikiečių „Stinger" raj 
tas, karas ten labai pasikeitė. Sovij 
lėktuvai turi, labai aukštai skristi ir 
net nesimato. Tik helikopteriai i' 
labai žemai, nes tos raketos žemiau 
metrų aukščio nėra efektingos. Tat, 
žemai skraidyti nėra saugu, nes papą 
kulkosvaidžiai lengvai juos numuša.

— Sovietų Sąjungoje praėjusią sav^£ 
tę turėjo pasiroidyti disidentų žurni 
„Glasnost“. žurnalas neturi oficiali 
leidimo, bet jo konfiskavimas pakeriu 
Gorbačiovo prestižui Vakaruose. Jei iT 
nalas eis ir toliau, kad ir mažu tiražu, 
kels balsą prieš valstybinį spaudos moi[a 
POlį. į,

— Gorbačiovas remia Vasiliui Tiorf 
nui paminklo statymo projektą. Tam rL 
kalui jis yra paaukojęs 50 tūkstančių L 
bliu. t,

Chruščiovo laikų antistalininis poelL 
Aleksandras Tvardovskis sukūrė tą 1L 
reivjį Tiorkiną — tautos herojų. L

Tvardovškis, miręs 1971 metais, buL 
redaktorius žurnalo, kuriame pasinL 
Solženycino apysaka iš Stalino kon«Le 
tracijos lagerio gyvenimo. L

— Sov. Sąjungos Aukščiausias SovL 
tas pravedė įstatymą, kuriuo nuo sekiL 
čių metų centro biurokratų galia i 
smarkiai apkarpyta ir duota daugiau i 
varankiškumo fabrikų ir įmonių ve |0 
jams. r

— Sovietologai spėja, kad Ukrainosj 
munistų partijos bosas Vladimiras 
bitskis, kuris nerodo didesnio entuziaa a 
Gorbačiovo idėjoms, netrukus bus pake 
tas naujai iškilusiu Fiodoru Morgui 
63 m., kuris siūlo mokytis aukštos t« 
nologijos iš japonų ir vokiečių. Mor{ t, 

kadlįi: 
ri.ems darbininkams negali būti jokioj 
lyginimų apribojimo.

— Naujosios JAV-jų ambasados Mi 
kvoje statyba kainavo 23 milijonus d« į 
rių. Amerikiečius stebina, kaip sovie: 
sugebėjo pastato sienose įtaisyti tiek ds au 
įvairių ir komplikuotų šnipinėjimo įtail ą. 
Daugelis kongresmenų siūlo naująją 
basadą nugriauti. Yra pasiūlymas pake, 
ti tik tris viršutinius aukštus. Priedo si 
loma statyti dar- vieną šešių aukštų pn | 
statą labai slaptiems diplomatiniams , 
žvalgybiniams reikalams.

— Netolimoje ateityje Londonas p 
metus priims apie 12 milijonų užsienio 
15 milijonų britų turistų: reiks 
tūkstančių viešbučių darbininkų 
tūkstančių naujų kambarių.

— Sovietų min. pirm. Nikolajus 
vas praėjusią savaitę pareiškė, kad Ru 
jos pramonės administraciniai 
visiškai pasenę ir kitais metais nuit 
tomą uždaryti visas neproduktingas įn> j 
nes. Jis patvirtino, jog „Gosplan" (vali ]je 
planavimo komitetas) ir „Gossnab“ (vi 
st. tiekimo komitetas) bus smarkiai pfjj. 
tvarkyti. „Gossnab" praėjusiais metaisf, 
darė 27 milijardus rublių nuostolio.

— Daugiau kaip ketvirtis aukštos ki 
sės restoranų D. Britanijoje varžo rūk 
mą jų patalpose, bet tik septyni proce 
tai yra įvedę griežtą draudimą.

— Brazilijoje mirė 119 metų amžiai 
Waldomin da Silva, buvęs vergas. Jis l 
mė 1867 m., 21 metais prieš 
naikinimą.

— Kanada nuo 
uždraus cigarečių 
per laikraščius, o 
radiją, televiziją 
žurnaluose bus uždrausta nuo 1989 
Tais metais ir valdžios tarnautojai 
lės darbo metu rūkyti.

— Anų Linnas, mirusio Karlo 
duktė, sugrįžo iš Leningrado į JAV-jas 
tėvo pelenais.

Iš New Yorko pranešama, kad sovie1 , 
prokuroras buvo sušvelninęs Linnui bais 
mę.

— Aids yra tiesioginė Dievo 
įvairiems iškrypėliams, pareiškė Anglik< 
nų Bažnyčios viena įtakingų veikė’ 
grupė.

nas pritaria Gorbačiovo idėjai,
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