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KOMUNISTAI NESUGEBA APSIGINTI
IDEOLOGINĖJE KOVOJE

Vakarų demokratijos idėjos prade
da griauti Kremliaus imperiją. Mark
sizmo-leninizmo teorija yra pavojuje. 
Spygliuotos tvoros ir minų laukai ne
gali sustabdyti idėjų. Jos peršoka ra
dijo bangomis geležinę uždangą ir ki
tais keliais pasiekia vis platesnius Sov. 
Sąjungos ir jos satelitinių kraštų gyven
tojų sluoksnius. Komunizmo teoretikai 
pasimeta savo aiškinimuose apie so
cializmo ir komunizmo stovį „prieša
kinėje valstybėje“. Prieš 60 metų jie 
sakė, kad Sov. Sąjungoje yra stato
mas komunizmas. Kai jo „statyba“ il
gokai užtruko, pradėjo aiškinti, kad 
stato socializmą. Vėliau perėjo iš so
cializmo j komunizmo statybą. Chruš
čiovas paskelbė, kad iki 1980 metų 
Sov. Sąjungoje komunizmas bus pa
statytas, Sov. Sąjunga bus pralenkusi 
Ameriką. Brežnevas pasakė, kad ko
munizmo dar nėra. Vieton jo yra įgy
vendintas „brandusis socializmas“. An
dropovas sugalvojo, kad sovietinis „so
cializmas“ dar nėra subrendęs, todėl 
jis vadintinas „realiuoju socializmu“.

Ką sugalvos Gorbačiovas paaiškės, 
kai bus paskelbta nauja Sovietų ko
munistų partijos programa, kuri buvo 
pradėta ruošti tuoj nuvertus Chruš
čiovą. O tuo tarpu labiau išsimokslinę 
sovietų žmonės nustojo tikėti į bet ko
kias komunistų teorijas. Todėl mark
sizmo-leninizmo teoretikai, matydami 
plintantį nesidomėjimą politiniais 
klausimais, ima kaltinti Vakarų demo
kratijas, kad šios varo antikomunisti
nę propagandą.

Kovai su vadinamu antikomunizmu 
Sov. Sąjungoje pastaraisiais metais iš
leista nemaža knygų. Vieną iš paskuti
niųjų išleido „Minties“ leidykla Vil
niuje. Tai J. Lakio „Antikomunizmas

DR. OTTO VON HABSBURG 
LONDONE

Gegužės 31 d., Pabaltijo tautų atstovai 
turėjo progą susitikti su Europos Parla
mento nariu dr. Otto Von Habsburgu. Jo 
pagerbimui Baltų Taryba surengė priė
mimą Latvių Namuose. Priėmime dalyva- 
va diplomatinių tarnybų atstovai: Lietu
vos — B. Balickas su ponia, Latvijos — 
P. Reinhards, Estijos — dr. J. Taul. 
Taip pat buvo pakviesti įvairių pabaltie- 
čių organizacijų atstovai ir kiti aktyvūs 
visuomenės veikėjai. Svečią pristatė Zig
mas Juras.

Savo pristatyme Z. Juras pabrėžė, kad 
pabaltiečiams labai malonu ir jie yra dė
kingi už šią galimybę susitikti ir susipažin 
ti su vienu aktyviausių rėmėjų ir tikrų 
draugų kovoje dėl mūsų tautų laisvės ir 
nepriklausomybės. Jis taip pat atkrei
pė dalyvių dėmesį, kad dr. Habsburg yra 
ne tik Europos Parlamento narys, bet jis 
yra plačiai žinomas kaip daugelio knygų 
autorius, jo straipsniai nuolat skelbiami 
pasaulinėje spaudoje. Jis rašo net penkio
mis kalbomis. Jo plati veikla ir darbas 
žmogaus teisių klausimais žinomi visame 
pasaulyje. Taip pat padėkojo už svečio 
pastangas sėkmingai pravesti rezoliuciją 
dėl padėties Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje. Tai buvo įvykdyta 1983 m. sausio 
mėn. 13 d.

Svečias savo kalboje priminė klausyto
jams apie sunkumus ir trukdymus, 
kuriuos teko nugalėti prieš įtraukiant š'į 
Pabaltijo tautų padėties svarstymo klausi
mą Parlamento darbotvarkėn.Kalbėjo apie 
tolimesnius planus Pabaltijo valstybių 
klausimu, apie Sovietų imperijos sugriuvi 
mą, smulkiai išdėstydamas įvairias prie
žastis.

Pabaltiečių Tarybos vardu dėkojo Tary
bos pirmininkas M. Bajorinas už svečio 
malonų sutikimą dalyvauti šiame priėmi
me ir už puikią ir informuojančią kalbą. 
Po jo kalbėjo latvių atstovas P. Reinhards.

Atsisveikinant dr. Otto Von Habsburg 
prižadėjo, kad neteisėtą Pabaltijo valsty
bių 45 metų okupacijos klausimą pirmąja 
proga iškels Europos Parlamente.

ir tikrovė“. Knygoje aiškinama anti
komunizmo teorija ir ieškoma jos šak
nų pirmiausia Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Antikomunizmas esą eks
portuojamas į Afrikos ir Azijos žemy 
nūs.

J. Lakis sako, kad daugelyje JAV 
universitetų yra įsteigta Sov. Sąjungos 
tyrimo, Rytų Europos tyrimo institu
tai bei komunizmo studijų centrai. Pa
našūs centrai „kaip grybai po lietaus“ 
išaugo Vak. Vokietijoje, Anglijoje ir 
kituose kraštuose.

Atskirą dalį savo knygoje J. Lakis 
paskyrė aprašymui, kaip Vakaruose 
vaizduojamos Sov. Sąjungos gyventojų 
buitinės sąlygos. Autorius sako, kad 
Vakarai primeta Sovietuos gyvento
jams „vartotojiškus siekimus“, t.y. 
kursto komunistinių kraštų gyvento
jus siekti gerbūvio, panašaus į esamą 
Vakaruose. Tai, esą, komunistams 
nepriimtina. Gerbūvio pavyzdžiais Va
karai stengiasi paveikti Sov. Sąjungos 
gyventojų „silpnąsias žmogaus prigim
ties savybes“.

Žurnale „Komunistas“ (Nr. 3, 1985 
m. Vilnius) buvo išspausdinta minėtos 
knygos recenzija, kurią parašė D. Mic
kevičius. Jis taip kitko sako, jog J. La
kio knygoje nemažai vietos paskirta 
lietuvių išeivijos antikomunistinei vei
klai. Išeiviai dažniausiai remiasi „Ta
rybų Lietuvos valstybingumo nepripa
žinimu“. Dėl to jis nekaltina Krem
liaus, kuris sugriovė Lietuvos nepri
klausomą valstybę ir, aišku, dabar 
Lietuvos valstybingumo nepripažįsta, 
bet kaltę primeta lietuvių išeivijai. J. I 
Lakini taip pat labai nepatinka, kad )

PAGERBTAS A . SACHAROVAS
A. SACHAROVO GIMTADIENIO

Amsterdamo Koncerto Rūmai — įžymus 
pasaulinio garso muzikinis centras — tą 
dieną turėjo nepaprastą publiką ir nepa
prastą tematiką. Mažojoje salėje gegužės 
20 d. susirinko kongresas, skirtas akade
miko A. Sacharovo 64-ių metų gimimo su
kakčiai, bet kartu ir iš viso padėčiai Ry- 
tų Europoje, Europos likimui, nusiginkla
vimui ir mėginimams sudaryti pasaulyje 
saugią atmosferą.

Susirinkusio Koncertų Rūmų mažojoj 
salėje forumo pagrindine tema, greta Sa
charovo, nepalaužiamo kovotojo už žmo
nių teises likimą, gimtadienio, buvo „40 
metu taikos... ir tautų saugumo“. Bet pa
ti pradžia buvo skirta profesoriaus Levo 
Kopelevo paskaitai — Pranešimai apie 
Andriejų Sacharovą.

Prieš pradedant jo pranešimą, Bukovs- 
kio komiteto Olandijoje atsakingas vedė
jas ir Sacharovo Instituto Amsterdame 
direktorius H. Wolzakas perskaitė I. Ka- 
plano eilėraštį „Sakmė apie skausmą“ — 
apie Sacharovo kalinimą Gorkio mieste, 
apie to miesto lemtingą, vardą, nes Gor
kis reiškia rusiškai „kartus“.

Levas Kopelevas nepaprastai vaizdžiai 
ir įtaigiai apibūdino išimtiną A. Sacharo
vo asmenybę, jo įkvėptąją kovą už laisvę 
ir teisingumą, jo vadovaujamą vaidmenį 
Sovietų Sąjungoje vykstančioje kovoje už 
žmonių teises. L. Kopelevas pabrėžė, kad 
Sacharovas, pasaulinio vardo mokslinin
kas, vandenilinės bombos kūrėjas, apdo
vanotas visais galimais ordinais, net Ta
rybos Sąjungos didvyrio titulu, pasirinko 
erškėčiuotą taką — nenuilstamos kovos ir 
pasiaukojimo. Jo ištikima pagalbininkė — 
jo žmona Elena Bonner, karo metu buvo 
fronte medicinos sesuo ir dėl sužeidimo 
kare labai nukentėjo jos akys. Reikia 
specialaus gydymo užsienyje. Tiktai jo 
pasaulinis vardas gelbėjo jį pradžioje nuo 
persekiojimo, bet po to šalies valdovai 
pradėjo atvirai jį persekioti, atėmė jam 
darbą ir pagaliau izoliavo jį Gorkio mies
te, uždraudė susitikinėti su artimaisiais.

Pagaliau į Gorkio tremt'į pasiųsta ir 
Elena Bonner, kartu su ja Sacharovas bu
vę paskelbęs bado streiką. Pašlijus jo 
sveikatai, kuriam laikui tą bado streiką 
užbaigė, bet po to, turimomis žiniomis, da
bar vėl žada atnaujinti — pirmon eilėn 
pasiekti, kad jo žmonai būtų leista išva
žiuoti gydytis pas specialistus užsienyje.

L. Kopelevas paminėjo, kad A. Sacharo- 

Vatikano radijas ir išeivijos spauda 
nuolat kartoja mintį: „Lietuva amžių 
bėgyje buvo kultūringų Vakarų, o ne 
atsilikusių Rytų kraštas“. Knygos au
torius įrodinėja, kaip išeivijos „vadavi
mo“ vizijos yra „persismelkusios na
cionalistine Lietuvos atplėšimo nuo 
kitų sąjunginių respublikų idėja“. Kad 
tomis idėjomis gyvena visa lietuvių 
tauta, knygos autorius turbūt nesu
pranta. Jis dėl to, kas vyksta Lietuvo
je, kaltina „antikomunizmo centrus“ 
užsienyje.

J. Lakis pateikia „daug konkrečių 
faktų, parodančių kaip aktyviai anti
komunizmo diversiniai centrai 1980- 
1983 m. griebėsi įvairiausių veiksmų, 
siekiančių sukomplikuoti padėtį Len
kijoje“. čia jis kalba apie „Solidarno- 
sc“ laikotarpį, kada Lenkijos darbinin
kai buvo bemaž nuvertę komunistų 
diktatūrą, „šiuo sudėtingu Lenkijai 
laikotarpiu, — jis sako, — minimi 
centrai glaudžiai susiblokavo su reak
cinės lenkų emigracijos sluoksniais ir 
antisocialistinėrnis grupuotėmis, vei
kiančiomis šalies viduje“, čia jis vėl 
ignoruoja tautos aspiracijas.

Paskutinį knygos „Antikomunizmas 
ir tikrovė“ skyrių J. Lakis paskyrė „so
cialistinės asmenybės ideologinio ats
parumo ugdymo ir kontrpropagandos 
klausimams“. Neatrodo tačiau, kad 
minų laukais apsitverusi paskutinioji 
imperialistinė valstybė — Sov. Sąjun
ga — apsigins nuo Vakarų pasaulio 
pažangių idėjų. Ideologinėje kovoje 
turės pagaliau laimėti laisvė ir broly- 

l bė, prieš vergiją ir neapykantą. Belie- 
| ka tik laiko klausimas. J.R.

MINĖJIMAS AMSTERDAME
vas įkvėpia ir vadovauja vis gausėjan
tiems laisvės kovotojams, ypatingai kitų 
tautybių, kurios gyvena Sovietų Sąjungo
je, ypač sunkiomis sąlygomis ir kenčia 
persekiojimus, yra kalinami, tremiami ir 
net pastatomi gyvybės pavojun.

Kopelevas šaukė Olandijos visuomenę 
kreiptis į visas galimas instancijas, rašyti 
laiškus ir peticijas.

Jis taip pat ragino remti ir reikalauti 
Helsinkio sutarties vykdymo, paminėjo vi
są eilę laisvės kovotojų, kelius žymius uk
rainiečių intelektualus, lietuvius, estus ir 
t.t.

Po to prasidėjo taikos ir nusiginklavimo 
klausimų svarstymas. Žodį tarė sovietolo- 
gas M. van den Heuvel, kuris priminė po 
Antrojo Pasaulinio Karo susidariusią at
mosferą, Jaltos konferenciją, kurios resul- 
tate atsidūrė Sovietų galioje Lenkija, nors 
formaliai jai buvo žadėta nepriklausoma 
vyriausybė ir rinkimai. Toks pat likimas 
ištiko Vengriją, kur kraujuje paskandintas 
vengrų tautos sukilimas už nepriklauso
mybę, Čekoslovakiją, kur buvo įvesta 
Varšuvos Pakto kariuomenė, likviduojant 
Prahos pavasarį.

Anglų profesorius, didžiojo rusų rašy
tojo Levo Tolstojaus palikuonis, Andrius 
Tolstojus pabrėžė, kad Rytų Europoje, 
Maskvos valdomuose kraštuose persekio
jamas net judėjimas už taiką ir atvirai 
vykdomi Maskvos 'įsakymai užgniaužti vi
sus tautinio identiškumo bruožus.

Po pertraukos kalbėjo neutralistinių 
elementų kontroliuojamų po religine prie
danga organizacijų atstovai, tarpbažnyti- 
nės tarybos atstovas M.J. Faber. Jis mėgi
no sudaryti įspūdį, kad dabar Rytų Europo 
je, pvz., Vengrijoje pasiektas pagerėji
mas žmonių teisių gynimo atžvilgiu. Į 
tai stipriai reagavo M. van den Heuvel ir 
Tolstojus.

Vakare, prieš pradedant koncertą, Olan
dijos Teisingumo ministras Korthals Ai
tes Olandijos vyriausybės vardu ragino 
Maskva suteikti A. Sacharovui ir jo žmo
nai galimybę naudotis Sovietų Sąjungos 
pasirašytais tarptautiniais susitarimais, 
ypač Helsinkio susitarimais.
„Mes turime teisę reikalauti vykdyti tuos 

susitarimus“, pareiškė ministras.
Po to karštą žodį apie Sacharovo liki

mą pasakė L. Kopelevas, tęsdamas aka
demiko Nobelio premijos laureato, kalina
mo Gorkio mieste, charakteristiką ir ra-

L1TUANISTIK0S KATEDRA
PLJS VALDYBOS PAREIŠKIMAS

Mieli Pasaulio Lietuviai,
Pasaulio lietuviško jaunimo įgalioti j'į 

atstovauti ir išreikšti jo nuomonę visuo
menei, norėtumėm atkreipti Jūsų dėmesį į 
svarbų jaunimo rūpestį, kuris buvo pa
reikštas V Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso atstovų. Mūsų rūpestis — lietu
vybės išlaikymas išeivijoje, tad ir karto
jame Kongreso raginimą prisidėti prie 
LITUANISTIKOS KATEDROS steigimo 
Illinois Universitete Čikagoje.

Katedra pasižymi tuo, kad yra ne tik 
amžinas lituanistikos šaltinis viso pasau
lio lietuviams, bet ir šaltinis ateities iš
eivijos lituanistų ugdymui. Lituanistikos 
Katedra jau pradėjo savo mokslinį dar
bą 1984 metų rugsėjo mėnesį su pirmuo
ju jos vedėju prof. Bronium Vaškeliu ir 
.pirmaisiais lituanistikos studentais, sie
kiančiais magistro bei doktorato laipsnių. 
Katedros galutiniam įgyvendimui reikalin
ga finansinė parama.

Iki šiol daugiau negu 1200 lietuvių iš 
viso pasaulio kraštų suaukojo apie 
300,000 dolerių ir JAV Lietuviu Fondas 
pridėjo 60,000 dolerių. Kadangi Lituanis
tikos Katedros įsteigimo sutarties išpildy
mui dar turime surinkti apie 240,000 dole
rių, PLB valdyba ir PLB Fondo taryba 
šių metų sausio 26-27 d. savo posėdžiuose 
nutarė 1985 metus skelbti Lituanistikos 
Katedros metais ir kviesti visą lietuvių iš
eiviją bei jos organizacijas prisidėti prie 
šio vajaus įgyvendinimo iki šių metų galo.

PLJS valdyba, kuri jau daug metų ska
tina jaunimą tobulintis lituanistikos moks
luose, kviečia visus jungtis į Lituanistikos 
Katedros galutinio įgyvendinimo lėšų va
jų. Visos aukos JAV-se ir Kanadoje gali 
būti nurašomos nuo mokesčių (IRS I.D. 
No 36-3097269). Čekius ir testaminius pa
likimus rašyti: LITHUANIAN WORLD 
COMMUNITY FOUNDATION vardu ir 
siųsti 5620 South Claremont Ave., Chic
ago, IL 60636, USA. Parodykite solidaru
mą su jaunimu, pažymėdami, kad duodate 
auką padėti jaunimui išlaikyti savo lie
tuvybę ateityje. PLJS Valdyba

ĮSIPAREIGOJIMAI NEVYKDOMI
Otavoje, Kanadoje, vykstančioje tarp

tautinėje konferencijoje žmogaus teisių 
klausimais kalbėjo Apaštalų Sosto dele
gacijos pirmininkas arkivyskupas Palmas. 
Jis pažymėjo, kad dešimčiai metų praėjus 
nuo Helsinkio konferencijos baigiamojo 
akto pasirašymo, šiuo aktu prisiimti įsi
pareigojimai daug kur nėra vykdomi. Tai
gi dabar vykstančio pasitarimo uždavinys 
yra apžvelgti, kur ir kaip pagrindinės 
žmogaus teisės bei laisvės tebėra pažei
džiamos ir pasirūpinti, kad jos būtų visur 
pilnai įgyvendintos. Arkivyskupas atkrei
pė dėmesį, kad tarp pagrindinių žmogaus 
teisių bei laisvių, kurias Helsinkio aktą 
pasirašiusios valstybėš įsipareigojo gerbti, 
yra įsitikinimų, sąžinės ir tikėjimo laisvė. 
Reikia ypatingu būdu rūpintis, kad tos 
laisvės būtų visur pilnai įgyvendintos ir 
saugojamos. Arkivyskupas Palmas, kaip 
apaštalinis nuncijus Kanadoje, yra gerai 
pažįstamas lietuviams, daugeliu progų pa
rodęs savo nepaprastą palankumą lietuvių 
tautai ir rūpestį jos problemoms.

KAMPANIJA PRIEŠ TURISTUS
Sovietų muitinės pareigūnai Maskvoje 

vienos amerikietės turistės lagamine su
radę religinės literatūros, ją sulaikė, ke
lias valandas tardė ir po to grąžino ją 
atgal į Suomiją, iš kur buvo atvykusi. 
Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada 
Maskvoje, komentuodama įvykį, pareiškė, 
kad sovietai yra pradėję neapykantos kam 
paniją prieš amerikiečius turistus. Dėl to 
buvo pareikštas griežtas protestas sovietų 
valdžiai.

ginimą kovoti už Sacharovo ir jo žmonos 
kalinimo nutraukimą ir suteikimo jiems 
galimybes išvykti į užsienį.

Su nepaprastu pasisekimu praėjo iškil
mingas koncertas, kuriame dalyvavo apsi
gyvenęs dabar užsienyje puikus rusų pia
nistas Jurij Jegorov.
Sacharovo diena mažoje Koncertų Rūmų 

salėje padarė žmonėms labai gilų įspūdį. 
Buvo surinkta daug parašų po peticijomis 
grąžinti laisvę Andriejui Sacharovui ir 
Elenai Bonner ir kitiems sąžinės kanki
niams. J. Budreika

LIETUVOJE
D. Kutkaitci — sidabro medalis

Belgorode baigėsi TSRS meninės gim
nastikos čempionatas, kuriame rungtynia
vo visos stipriausios šalies sportininkės.

Kova dėl absoliučios čempionės vardo 
buvo labai atkakli. Iš pradžių pirmavo 
Vilniaus pedagoginio instituto studentė 
Dalia Kutkaitė, bet atsilikusi vos 0,1 balo 
iškovojo sidabro medalį.
Estijos Jaunimo teatras Vilniuje

Vilniuje gegužės mėn. pabaigoje savo 
gastroles pradėjo Estijos Jaunimo teatras. 
Atvežė įvairų repertuarą, reprezentuojan
tį tiek nacionalinę dramaturgiją, tiek ir 
rusų bei užsienio rašytojų kūrybą.
110 metų

110 metų gimtadienį atšventė Naujaso
džio tarybiniame ūkyje, Zizdros kaime, 
gyvenanti Marijona Mackonienė.

Apsigobė dovanota skara: „Kai atšils, 
tai eisiu per ulyčią pasipuošus“.
Keturi lietuviai krepšinio rinktinėje

Keturi lietuviai — A. Sabonis, V. Cho
mičius, S. Jovaiša, R. Kurtinaitis — buvo 
Sov. S-gos rinktinėje, kuri gegužės pa
baigoje žaidė Ispanijoje ir Prancūzijoje. 
Autoavarijos

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvo
je įvyko 600 autoavarijų. Žuvo 104 žmo
nės, sužeista — 610.

Viena didžiausių blogybių — girtas už 
vairo. Dėl šios priežasties įvyko 54 avari
jos.
Nacionalinis parkas

Nacionalinis parkas užima 300 kv. km.
Parke yra 80 ežerų. Dringis — didžiau

sias parko ežeras (plotas 721 ha, kranto 
linijos ilgis — 31,5 km.). Tauragno ežeras 
— giliausias ne tik parke, bet Ir Lietuvoje 
(60,5 m). Miškai užima 20118 ha, žemės 
ūkiui naudojama 8803 ha. Parke prlskal- 
toma 876 savaime augančių augalų rūšy*. 
„Paletė“

Profsąjungų kultūros rūmuose Vilniuje 
atidaryta liaudies dailės studijos „Paletė“ 
narių tapybos ir grafikos paroda. Joje 
eksponuojama 50 darbų.

„Paletė“ susikūrė 1971 m. Ją po darbo 
lanko apie 30 'įvairių profesijų vilniečių. 
Tapytojams vadovauja R. Bičiūnas, grafi
kams — V. Nesterenka.
Pietaus nemokamai, bet...

Kelmės tarpkolūkinės statybos organi
zacijos darbininkai iki šiol pietaudavo už 
savo pinigus. Neseniai bendrame partinio 
biuro ir profsąjungos komiteto posėdyje 
nutarta visiems darbininkams kasdien iš
duoti 80 kapeikų vertės talonus, kuriuos 
pateikę jie galės papietauti artimiausio
je valgykloje.

Nutarime numatyta, kad darbininkas, 
padaręs vieną pravaikštą, mėnesį negaus 
talonų, dvi pravaikštas — du mėnesius, 
tris — tris mėnesius. Padariusiems kitus 
grubesnius darbo drausmės pažeidimus ši 
lengvata iš viso nebus suteikiama.

Kelmės TSO pirmoji organizacija rajo
ne, suteikusi tokias lengvatas statybinin
kams.

A.A.
VACLOVUI SILNICKUI mirus, 

Jo žmonai poniai E. Silnickienei 
ir sūnui A. Silnickui 

reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Margaret ir Stasys Grybai
■■■■■■■■■■■■■■■■i 

1 ..........................■
A.A.

VACLOVUI SILNICKUI mirus, 
Jo žmonai E. Silnickienei ir sūnui 

Algiui Silnickui 
reiškiame gilią užuojautą.

Bradfordo Vyties klubo valdyba 
ir nariai

1
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DAIL. G. STANULIS
(ĮSPŪDŽIAI IŠ DAIL. G. STANULIO PARODOS DETROITE)

Su dideliu pasisekimu balandžio mėnesį 
Detroite įvyko ženevieeio dail. Gabrieliaus 
Stanulio paroda. Tai antroji dailininko 
personalinė paroda JAV-se. Nors buvo 
kalbama apie šveicarų diplomatų dalyva
vimą Detroito parodos atidaryme (kas įvy
ko Čikagoje, dalyvaujant net generali
niam konsului su savo štabu), buvo susi
laikyta, deja, nuo oficialumo ir pasilikta 
prie lietuviško kuklumo savųjų tarpe. Tie
są pasakius, Stanulis bei jo kūryba sveti
ma Amerikoje gyvenantiems, tačiau po 
balandžio 21 dienos parodos atidarymo 
Detroito lietuvių kultūros centre šis dai
lininkas bei filosofas užvaldė žiūrovų širdį 
ir pasidarė tuoj aus pat savas, tarsi senas 
pažįstamas ar bičiulis. Į parodos atidary
mo svečius prabilo jaunesniosios kartos 
dail. Kristina Kutkutė:

„Šios parodos atidarymo proga, norė
čiau tarti kelius žodžius apie Gabrielių 
Stanulį, jo filosofiją bei viziją, jų įtaką jo 
darbuose.

„Gabrielius Stanulis gimė Lietuvoje 
1915 metais. Jis buvo išsiųstas į Toriną, 
Italiją, ir penkerius metus studijavo pas 
saleziečius. 1940-44 metų laikotarpy stu
dijavo Vilniaus meno akademijoj, o 1945- 
48 metais Ženevoj — Ecole des Beaux- 
Arts. Be to, Ženevos universitete studija
vo psichologiją ir 1960 metais įsigijo peda
goginių mokslų licenciatą. Dabar jis mo
kytojauja Ženevos Ecole des Beaux-Arts, 
dėstydamas tapybą.

„Kaip matyti, Stanulio darbai apibūdi
na mistišką gyvenimą, o ne kasdieninę 
realybę. Mes matom formas lig per miglą, 
branduolys sukasi tarp šviesos ir tamsos, 
jaučiasi išsivysianti forma, bet nepasaky
si galutinai kokia, ar kur randasi. Mes 
stebim viziją, apibūdintą spinduliais ir 
švelniais niuansais. Figūros dažnai 
yra jūros gelmėj, bet nepasakyčiau kad 
skenduolės. Spalvos gan šiltos, žemiškos 
su vaivorykštės atspalviais. Diena aušta, 
bangose matosi figūrų fragmentai, besi
vystanti iš aplinkos elementų. Jaučiasi 
vienuma, o kai yra dvi figūros, jų formos 
susilieja ir matosi harmonija, žodžiu, ne
išaiškinsi mistikos niuansų — čia vyksta 
neapsakoma pasaka, elementų jungtis, 

kažkur tarp žemės ir dangaus.
„Stanulio darbuose atsispindi ieškoji

mas, jis liečia žmogaus prigimtį ir esmę 
per šiuos darbus. Pats yra pasisakęs, kad 
jau 30 metų sekąs Indijos mistiko, 
Sri Aurobindo Ghose's raštus. Sri Auro
bindo gyveno ir veikė maždaug tam pa
čiam laikotarpy kaip ir Rabindranath Ta
gore, 1872-1950 m. laikotarpy. Jisai atli
ko mokslus Anglijoj, ypatingai pasižymė
jo filologijoj. Kurį laikų Aurobindo buvo 
veiklus politinėje arenoje Indijoj, tačiau 
buvo suimtas ir po to pasitraukė 
iš politinio gyvenimo. Jis pasišventė dva
siniam gyvenimui, įsteigdamas Ashram, 
savo mokinių sąjungą. Jo raštuose atsi
spindi Hindu religijos supratimai ir va
karų filosofija. Jis rašo, kad asmenybė 
yra viena su Dievu esmėje, o jeigu ne 
vienumoje, tai nors dalelė Dievo ir betu
rinti visas Dieviškas galimybes. Siela tu
ri asmens išvaizdą, Visagalio kibirkštį, 
ši kibirkštis yra visoje kūryboje, nuo že
miausio iki aukščiausio kūrinio.

„Šri Aurobindo ieškojo galimybių žmo
gui išsilaisvinti nuo apribotos žmogaus 
sąmonės ir realizuoti dievišką sąmonę. 
Jo supratimas buvo, kad žmogus yra išsi
vystęs iki esamo evoliucinio momento, ta
čiau tebėra nebaigtas. Žmogus turi ugdy
ti sąmonę tol, kol jis atsieks ją pilną ir 
tobulą, ne tiktai individualiam gyvenime, 
bet ir bendram, visuomeniam gyvenime. 
Iš tikrųjų, sąmonės tobulinimas yra pati 
aukščiausia gyvenimo paslaptis, atida
ranti duris į žemišką evoliuciją. Taip kaip 
vyksta fizinė evoliucija, taip ir vidinė, 
dieviška evoliucija, kuri veikia visose eg
zistencijos stadijose.

„Taigi Sri Aurobindo filosofija padarė 
didelę įtaką Gabrielio Stanulio kūrybai. 
Dabar trumpai pažvelgsiu į paties Stanu
lio pasisakymus.

„Kiekvienas žmogus stengiasi išsivaduo
ti iš pasąmonės varžtų, ieškodamas tam 
tikros laisvės, kol pagaliau jis tampa sa
varankišku bei sąmoningu. Mano tapyba 
nėra simbolinė. Man artima erdvė ir tam 
tikros transcendentalinės 'šviesos ieškoji
mas, o formos, perteiktos drobėje, yra to 
momento įtakoje.“

„Mane pagrindinai domina atskleidi
mas žmogaus esmės, ir pagaliau pati es
mės sąmonė ir kokiu būdu tas suprati
mas yra žmoguje, šie fenomenai nesideri
na su žmogaus logika ir protavimu. Gali
ma pasiekti kraštutinės erudicijos, tačiau 
pagrindinis klausimas vis tiek liks tas 
pats: Ką aš seksiu ir kokiu būdu mano są
monė dalyvaus? Ar aš pasitenkinsiu tik
tai išoriniu pasauliu, kurį aš pažįstu regė
jimu? Pavydžiui, kai aš pamatau kažką 
tiktai išoriniu atžvilgiu, aš negaliu perkel
ti į tapybą. Man yra būtina įsijungti es
mėje.“

Po Kristinos pateiktų gilių minčių pa
aiškėjo, kodėl, studijavęs pas Piaget ir 
besigilindamas į Aurobindo raštus, Stanu
lis taip tapo. Tiesa, pasigirdo keletą pasi
sakymų, jog jo kūryboje atsispindi čiur- 
lionietiškumas, tačiau tai nėra tiesa, nes 
pats Stanulis yra pasisakęs, kad nematęs 
Čiurlionio originalų. Detroitiečiai liko dė
kingi rengėjams — LB valdybai, vad. en
ergingam Jonui Urbonui bei menotyrinin
kui, jaunesniosios kartos akademikui či- 
kagiečiui Raimundui Lapui už parodos su
ruošimą. Yra vilčių, jog parodos rengimu 
susidomės ir kitur gyvenantieji lietuviai. 
O iš mielo dailininko Gabrieliaus tikima
si sulaukti dar daug nuostabiij drobių, 
banguojančių tarsi Saliamono giesmės.

PREZ, A. STULGINSKIO IR

PREL. M. KRUPAVIČIAUS SUKAKTYS

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Centro Komitetas ir Čikagos Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos skyriaus 
valdyba vasario mėn. turėjo bendrą posė
dį, kuriame Šalia įvairių einamųjų reika
lų buvo apsvarstyta prezidento Aleksan
dro Stulginskio ir prel. Mykolo Krupavi
čiaus 100 metų sukakties nuo šių iškilių
jų lietuvių ir krikščionių demokratų gi
mimo prisiminimas. Minėjimas numatytas 
rugsėjo mėn. viduryje. Jau turim žinių, 
kad panašų minėjimą rengia Clevelando 
krikščionys demokratai. Šia proga LKDS 
Centro Komitetas kviečia ir kitus skyrius 
neatsilikti. Pavieniai ir valdantieji plunks
ną kviečiami pagerbti šiuos du sukaktu
vininkus savo straipsniais ir prisimini
mais išeivijos spaudoje.

ALFONSAS NYKA-NILIŪNAS

Politika
Politikos turėtumėme mokytis 
Iš dramblio, kuris bėga, 
Išgąsdintas pelės, arba iš vaiko, 
Kurs, potvyniui ateinant, 
Statosi namus smėly.

Politikos turėtumėme mokytis
Iš laikrodžio, kuris vienodai abejingai 
Skaičiuoja laimėjimų ir pralaimėjimų 

laikų, 
Arba iš mėnesio, kurs milijonus melų 
Šviečia svetima šviesa.

Bet politikos neturėtumėme mokytis 
Nei iš lapės, nei iš vilko, 
O ypač iš gyvų herojų, 
Kurie mus moko,
Kaip gera mirti už tėvynę, 
Nes politika yra ne mirti, 
Bet išlikti ir gyventi.

Alfonsas Nyka-Niliūnas. ŽIEMOS TEO
LOGIJA, eilėraščiai. 136 psl. Išleido Algi
manto Mackaus Knygų leidimo fondas, 
7338 South Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629. Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 1985 
m. Kaina 8 dol. Tiražas 600.

O. MILAŠIAUS DOKUMENTŲ 
RINKINYS

Prancūzijoje ruošiamas spaudai buvu
sio Lietuvos atstovo Paryžiuje Oskaro Mi
lašiaus diplomatinių dokumentų rinkinys. 
Dokumentai apie nepriklausomybę atsta- 
čiusios Lietuvos teisių gynybą Versalio 
taikos konferencijoje ir vėliau kituose 
tarptautiniuose forumuose, Lietuvos sos
tinės Vilniaus problemą ir kitus klausi
mus. Tai svarbi Lietuvą liečianti istorinė 
ir politinė dokumentinė medžiaga. Dr. 
Broniaus Kaslo pastangų dėka, Oskaro 
Milašiaus diplomatinių dokumentų rinki
nį Paryžiuje išleis viena prancūzų leidy
kla.

POETAS K. BRADUNAS
Čikagoje gyvenantis poetas Kazys Bra- 

dūnas Lietuvos krikšto 600 metų sukak
čiai tikisi išleisti naują poezijos rinkinį 
„Krikšto vanduo Joninių naktį“.

Sukaktis bus minima 1987 metais.

ALGIMANTO MACKAUS KNYGŲ 
FONDAS

Šiais metais fondas numatęs išleisti To
mo Venclovos kritikos straipsnių knygą 
„Tekstai apie tekstus“, Aldonos Veščiūnai- 
lės eilėraščių rinkinį „Aidinčios upės“, 
Violetos Kelertienės redaguotą studiją 
apie Marių Katiliškį, Alfonso Nykos-Ni
liūno eilėraščių rinkinį „žiemos teologi
ja" ir Aldonos Stempužienės-švedienės 
lietuviškų dainų plokštelę.

Iš viso A. Mackaus knygų leidimo fon
das jau yra išleidęs 50 knygų.

„LAIŠKAI LIETUVIAMS“ — 35 M.
Gegužės 5 d. buvo paminėta žurnalo 

„Laiškai Lietuviams“ 35 metų sukaktis. 
Jėzuitų koplyčioje ta proga kun. J. Pruns- 
kis aukojo šv. Mišias, pamoksle iškėlė šio 
žurnalo reikšmę.

Didžiojoje Jaunimo centro salėje buvo 
jubiliejinė programa.

KUN. P. VASERIO SUKAKTYS
Kun. Prano Vaserio 45 m. kunigystės ir 

70 m. amžiaus sukaktys buvo paminėtos 
Melbourne, Australijoje. Jis nuo 1950 m. 
aptarnauja vietos lietuvius, dirba „Tėviš
kės aidų“ redakcijoje, veikia daugelyje 
organizacijų.

FILATELISTŲ DRAUGIJOS „LIETUVA“ 
BIULETENIS NR. 1(196)

šiame numeryje:
Juozas Masilionis „Aleksandras Stul

ginskis“, Jonas Adomėnas „Sudaryta nau
ja valdyba—padėkime jai naštą nešti“ ir 
„Filatelistų d-jos „Lietuva“ veikla ir kitos 
fil. žinios, V. Lesniauskas „1985.III.3 Su
sirinkimo protokolas“, Kronika, V. Les
niauskas „Ir prancūzai bombardavo Lie
tuvą“, J. Žygas „Nauji atradimai ar pa
stebėjimai“, Įsigykime naujai pasirodžius 
sius leidinius, A. Bernotas „Kas nauja 
pas mus ir kaimynus“, J. Varčius „Pabal- 
tiečių filatelijos paroda Toronte“.

Biuletenis apima filateliją ir kitas arti
mas sritis, leidžiamas tris kartus metuose. 
Šį biuletenį redagavo J. Adomėnas ir A. 
Beteška.

Biuletenio prenumerata 5 dol. Kasinin
kas: A. Žakas, 5723 S. Merrimac Ave., Chi
cago, IL 60638.

1946-1981 m. „Lietuvos“ apžvalginį lei
dinį galima užsisakyti šiuo adresu: K. Ro- 
žanskas, 3450 W. 62nd St., Chicago, IL 
60629. Kaina su persiuntimu 6 dol.

PIRMIEJI ATEIVIAI
15. ŠKOTIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS ETC.

Svarbiausia organizacija — tai švento Kazimiero Parapiji
nė Draugija. Ji suorganizuota pradžioj laukiant kun. Varnagirio, 
1898 m., daug kartų perorganizuota vėliau. Jos tikslas: užlaiky
ti lietuvius kunigus, vargoninką etc. Nariai tik moralę priedermę 
suprasdami moka j Draugiją mėnesinę duoklę, iš kurios susidaro 
Draugijos įplaukos bei kapitalas, reikalingas kunigų, vargoninko 
etc. apmokėjimui. Nariai Draugijon mokėdavo po 6 pensus (pu
sė šilingo) ar po visą šilingą (ten, kur pamaldos daroma tankiau) 
į mėnesį. Išviso būdavo surenkama iš narių vidutiniai po 50 sv. 
į mėnesį. Nuo 1917 m. pabaigos mėnesinės duoklės padidinta 
ant 50 proc., nes daug narių gavo stoti britų armijon, o dar dau
giau iškeliavo Rusijon. Dabartinis mokestis ne visur lygus, svy
ruoja nuo 6 pensų iki pusantro šilingo į mėnesį. Įplaukos 1919 
m. pabaigoj ir 1920 m. pradžioj maždaug siekia 50 sv. į mėnesį, 
vadinas, tiek pat, kiek lengviausiais laikais: 1916 m. pabaigoj. 
Pilnai užsimokėjusių narių 1916 m. buvo viso labo 1700.

Dabar kiek virš 1000, bet daugelis moka ant 50 proc. pa
didintą duoklę, nors toli gražu ne visi. Rods, žymi dalis, ypač 
pavienių vyrų, jokių mokesčių nenori mokėti, o moterįs bendrai 
skaitoma paliuosuotomis nuo bil kokių rinkliavų (Atmetus tuos 
pensus, ką aukauja „prie durų“ — atsilankant ant Mišių. Tie 
visi pensai neina šv. Kazimiero Parapijinės Draugijos kason, bet 
vietos britų parapijoms). Be moterų, vaikų, Britanijoj augusių 
vaikinų etc. — nariai sudaro žymią didžiumą Škotijos lietuvių. 
Kadangi kunigas Škotijoj, galima sakyti, vienintelis lietuvis in
teligentas ir prie to turįs ex officio stambią įtekmę į lietuvius ir 
labai gerbiamas britų, tai čionai jis gali skaitytis tikru kolionijų 
vadovu, organizatorium, viskame patarėju. Užtai Parapijinė 
Draugija davė irgi pradžią visoms svarbiausioms Škotijos lietu
vių organizacijoms, 'kurių pamatus nutiesti turėjo irgi kunigo pa
tarimas.

Blaivybės Draugija susiorganizavo po tėvo Kazimiero (Ku
dirkos) misijų, 1911 m. pabaigoj. Organizatorius svarbiausias 
kun. P. Vasiliauskas, perorganizatorius kun. Kemėšis. Įtekmė į 
prablaivinimą išeivių labai dikta. Narių 1915 m. buvo apie 380 
(suaugusių), pakrikusių tarp 10 kuopų bei kolionijų. 1920 m. yra 
arti pustrečio šimto, o skaitant jaunimą „Tėvynės Ateitis“, kiek 
virš trijų šimtų. Kaip visur taip ir Škotijoj blaivininkų propa
ganda sunki, ypač atmenant, kad Škotijos blaivybės pamatas yra 
pilna abstinencija ir kad proga prie gėrimo visiems labai tankiai 
pasitaiko. Nariai moka mažą mokestį, užlaiko svetaines, knygi- 
nelius, rengia dorus pasilinksminimus etc. 1916 m. narių buvo 
apie 500, kuopų 12, turto arti 700 sv. nominalės vertės. Blaivy
bės įdėjos propagavime pasižymėjo visa ilga litanija darbininkų. 
Ant nelaimės, daugelis uolių blaivumo agitatorių po kiek laiko 
patįs pasiduoda svaigalų įtekmei. M. 1917 išleista mūsų knygutė: 
„Svaigalų įtekmė į žmogų“.

Savitarpinio šelpimo draugija pirma Škotijoj suorganizuota 

TRUMPAS MEMORANDUM, APIE 
LIETUVIUS ŠKOTIJOJ 

Sutaisyta kun. J. Norbuto, 
Mossend, Lanarkshire, Škotija, 1920 m.
(Red. pastaba: Įdomumo dėlei kalba netaisyta.)

kun. Talmonto-Racevičiaus, 1916 m. Ji vėliau pateko socijalistų 
globon ir subankrutijo. Socijalistai atgaivino ją jo vardu „Dar
bininkų Pašalpinė Draugija,“ bet ir ta tai nusmunka, tai vėl mė
ginama atgaivinti.

Kun. Vasiliausko laikais socijalistai pradėjo skirtis nuo ka
talikų. Katalikų Parapijinė Draugija išdavinėjo pašalpas suvar- 
gusiems nariams. Nuo 1912 m. 18 rugpjūčio mūsų suorganizuo
ta ir stipriais pamatais sutvarkyta savytarpinės šelpimo organi
zacija po vardu: šk. Lietuvių Katalikų Darbininkų Pašalpinė 
Draugija. Ji umu laiku pritraukė 500 narių (vyrų tarp 16 ir 50 
m. amžiaus), vėliau narių skaitlinė buvo pasiekusi arti 1000, o 
dabar ji siekia arti 900. Kapitalas tik arti pustrečio šimto svarų, 
bet to pakanka pilnai, nes įpaukos persveria išlaidas. Iki 1 bal. 
1918 Draugija turėjo apyvartos virš 3,000 sv. Arti 2,000 sv. iš
mokėta ligonių bei sužeistų šelpimui. Nariai moka (dabar) 1 % 
šilingo į mėnesį, o reikate turi teisę gauti per 36 sąvaites nuo 7 
iki 12 šilingų į sąvaitę, skiriant pomirtinės 6 sv. laidotuvėms. 
Įmoka narys apie 15-16 šilingų į metus, o reikale gali gauti nuo 
12 šilingų iki virš 20 sv.

Komitetas Lietuvai šelpti susitvarkė 1914, lapkr. 28. Tas 
komitetas ne pats save išsirinko, bet Škotijos lietuvių išrinktas. 
Jis Britanijoj (t.y. Škotijoj ir Anglijoj) surinko apie 1500 sv., 
daugiausiai tarpe lietuvių. Beveik visi pinigai skirta Lietuvos 
šelpimo įstaigoms ar belaisviams Vokietijoj. Komiteto vardu mū
sų lankytasi Danijoj, Anglijoj ir apvažinėta beveik visi Airijos 
vyskupai (tų 28), prašant įvykdinti šv. Tėvo paskirtą bažnytinę 
Lietuvai pašalpą. M. 1918 Komitetas sulig iškalno išsilygtos tei
sės persikeitė į Tautos Fondą bei Tautiškų Reikalų Komitetą. To 
Komiteto nariai šeši: kun. šveistrys, P. Bancevičius — krautuv- 
ninkas, J. Lebedys — siuvėjas, K. Brusokas — angliakasis, A. 
Senikas — angliakasis ir męs.

„Išeivių Draugas“ — sąvaitraštis, pradėta musų kaštu ir re
dakcijoj leisti sausyj 1914 m. Redakcija ta pati ikšiol. Leidėjais 
išbuvome iki 10 numerio 1916 m., po to be atlyginimo leidimas 
pavesta „Sąjungai“. Redakcija neapmokama. Išleidžiame vidu
tiniai 1200 ekz., bet svyravo tarp 700 ir 1400 ckz. Gelbėta kun. 
Šveistrio, kan. Prapuolenio, (Roma), kun. Steponaičio (Šveicari
ja), kun. Matulaičio (London) etc. Savo korespondentų (neap
mokamų, dirbančių už „ačiū“ ir del idėjos) turėjome daug, todėl 
sąvaitraščio renoma nepaliginama prie jo didumo ir prasiplati
nimo. Irgi, galima tarti, tas sąvaitraštelis aplanko kiekvieną grį- 
čią Britanijos lietuvių, nes beveik visi tie 12 šimtų išperkama 
Britanijoj, tarp 11,000 dūšių! Laikraštyj tilpo daug ilgų, pažy
mėjimo vertų raštų.

Darbininkų švento Juozapo Sąjunga, sumanyta agitatorių 
geros Škotijoj atminties K. Matulaičio, A. Kažemekaičio, daugy
bės kitų angliakasių, o mūsų pakreipta dabartinėn vagon ir nusta
tyta praktikos pamatais. Ištikrųjų ta organizacija tapo spaudos 

draugija, kuri įsigijo spaustuvę, pasiėmė ūkį „Išeivių Draugo“ bei 
kitų leidinių, uoliausiai platina savo, Amerikos ir Lietuvos ka
talikų lietuvišką spaudą. Užlaiko svetaines - knyginelius, rengia 
pasilinksminimus etc. Narių butą nuo 200 iki virš 720 (1917 m.)

Savoji spaustuvė, Sąjungos įsirengta 8 liepos, 1916 m. Savo
ji spaustuvė turi skolų mažiau per 200 sv., o šiais laikais verta 
daugiau neg dvigubai. Išleido daug spausdintų, greta sąvaitraš
čio „Išeivių Draugo“. Prie savo spaustuvės kiek zecerystės pra
moko 6 lietuviai bei lietuvaitės. Dabar iš zecerystės bei spaustu
vės gyvena 1 vyras ir 3 merginos raidžių statytojai rinkikai, o po
ra vyrų Lietuvoje sau irgi pritinkamas vietas rado. Tai svarbiau
sia apšvietos įstaiga Britanijos lietuvių tarpe, angštai sujungia su 
Sąjunga ir visomis katalikų organizacijomis. Spaustuvės metinė 
apyvarta, (t.y. įplaukos arba išlaidos) siekia 600 sv. Didžiuma 
išlaidų praverčia nuolatinių darbininkų apmokėjimui.

„Ežys“ — juokų bei satyros mėnraštis, pradėta leisti, mums 
patarus, vietoj blaivybės idėjos propagandistų sumanyto „blaivi
ninkų organo“, pradžioj 1°15 m. Išleista išviso 21 numeris. Pa
liovė ėjęs „Ežys“ 1917 m. Redakcija mūsų užlaikyta nuo pra
džios iki galo. Leidėjais pradžioj buvo taip vadinamoji „Ežio tė
vų linksma kompanija“ iš keliolikos ypatų, o nuo 1916 „Ežio 
leidimą be atlyginimo perėmė Sąjunga ir perkėlė savon spaustu
vėm „Ežyj“ tilpo nemaž įdomių raštų, tų tarpe įdomi, aštri saty
ra „Cicilizmo Evangelija sulig Barabošiaus“ raješniko formoj, 
„Našlaitės Sapnas“ — libreto, daug sakmių, eilių, apysakaičių 
etc. Tai labiau inteligentams skirtas leidinys, todėl jo pasisekimas 
praktikoj buvo menkas, kaip ir bijotasi. Leista apie 800 ekz., iš
platinta nuo 400 iki 500, nešė mažą nuostolį leidėjams. Bet ne
skaitlingi „Ežio“ prieteliai to leidinio labai dabar pasigenda ir 
norėtų „Ežį“ paregėti atgijusį Lietuvos plote, kur, manoma, jam 
gana butų dirvos veikimui.

„Skaityklų Draugijas“ pradžioj steigė kun. Vasiliauskas, 1911 
ir 1912 m. Tos draugijos jungė narius, nenorinčius prie blaivinin
kų dėtis bet norinčius turėti svetaines-skaityklas-kliubus žaislams 
bei skaitymams. Tokių įsteigta keletas skyrių: Bellshill-Mossend, 
Burnbank, Blantyre, View Park etc. „Sąjungai“ susitvarkius 1916 
m. Skaityklos ištisai prisidėjo prie Sąjungos.

Nuo 1916 m. iki 1917 veikė dar Moterų Labdaringoji Drau
gija, labiausiai kun. šveistrio globoj. Sušelpė daugybę suvargu
sių moterų. Rėmėsi grynos labdarybės pamatais, bet šelpė tik 
moteris. Del visokių nesusipratimų ir neužsiganėdinimų Draugi
ja tapo likviduota, likučių 25 sv. perduota į Russian Relief Fund.

Komitetas ginimui lietuvių nuo priverstino kareiviavimo su
sidarė 1917 m., kuomet Kerenskio valdžia aklai buvo sutarusi 
su Britanija imti priverstinai kariumenėn Rusijoj britus, Britani
joj visokių tautų „rusus“, duodant, tiesa, progą pasirinkti britų 
ar rusų armijas. Komiteto pasiuntiniai lankėsi Londone, kreipė
si prie advokatų patarimo, galutinai patarė lietuviams Škotijoj 
esantiems rašytis keliavimui Rusijon, pasitikint, kad ištikrųjų jų 
ten niekas negabens. Ypač viltis buvo dedama ant tų reikalavi
mų: kad arba šeimines lietuvių butų aprūpintos, arba jos podraug 
galėtų Rusijon keliauti. Komitetas surinko virš 82 sv., išleido 
apie 70 sv., likučius atidavė į Russian Relief Fund.

(Bus daugiau)
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Kelias Seminarijon
LTSR SAUGUMO KOMITETO 

VIRŠININKUI
Nuorašai: 1. Lietuvos Vyskupams 

ir vyskupijų Valdytojams;
2. Jo Magnificensijai Kauno Tarp- 

diecezinės Kunigų Seminarijos Rekto
riui Kun. Dr. Viktorui Butkui;

3. LTSR Saugumo darbuotojui Vin
cui Platinskui.

Kunigo Puzono Roko, Juozo s., 
gim. 1956.V111.16, gyv.

Kiaukliuose, Širvintų rajonas

PAREIŠKIMAS
1977 m. gegužės mėn. padaviau 

Kauno Tarpdiecezinės Kunigų Semi
narijos Rektoriui kun. Dr. V. Butkui 
prašymą priimti mane į Seminariją.

Praslinkus maždaug mėnesiui, ga
vau kvietimą į Alytaus Eksperimenti
nių Namų Statybos kombinato (AEN 
SK) kadrų skyrių (prieš Seminariją dir
bau kombinato lentpjūvėje). Man ten 
nuvykus, prisistatė Vilniaus saugumie
tis Vincas Platinskas ir nusivežė mane 
pokalbiui į Alytaus vidaus reikalų 
skyrių.
Pasiėmęs keletą švaraus popieriaus la

pų ir atsisėdęs priešais mane, pradėjo 
klausinėti ir visą laiką kažką žymėjosi. 
Pokalbio pradžia buvo graži, maloni, 
teiravosi apie darbą, namiškius, ar ne
turįs kokių nusiskundimų ir t.t. Toliau 
kalba pakrypo link tikslo. Saugumie
tis Vincas man nušvietė, kad įstoti į 
Seminariją yra sunku, esąs didelis kon
kursas, reikia turėti pažįstamų, sakėsi, 
kad jis gali man padėti. Pabrėžęs, kad 
aš buvęs geras ir pavyzdingas pilietis 
mokykloje ir kariuomenėje, tik aštun
toje klasėje pasielgęs negerai, atsisaky
damas ruošti ateistinę temą, išjuokian
čią Bažnyčią ir kunigus.

„Žinoma, šis vienintelis išsišokimas 
nėra rimta kliūtis įstoti“, — dėstė sau
gumietis Vincas. Bet visa jūsų giminė 
yra persiėniusi buržuazinėmis, antita
rybinėmis nuotaikomis. Negana to, du 
tavo dėdės ir tėvas nuteisti už tai, kad 
palaikė ryšius su banditais. Jie, atro
do, jau pasimokė ir suprato savo kal
tę. Bet mums sunku patikėti ir garan
tuoti, kad toji antitarybinė dvasia ne
pasireikš tavyje. Jei nori įrodyti mums, 
kad esi geras tarybinis pilietis, lojalus 
tarybinei valdžiai, turi parašyti pasiža
dėjimą.“

„Išdavikas niekada nebūsiu! Kaip 
galima žmoguje sutalpinti dvi priešin
gybes — klieriką ir saugumietį“ — at
kirtau susijaudinęs dėl neteisėtų jo rei
kalavimų.

„Ką tu išsigalvojai! Juk niekas tau 
ir nesako būti išdaviku!“ — piktai kal
bėjo Vincas. „Tu kaip tik gerą padary
si, pranešdamas savo bendraminčių 
klierikų klaidas, antitarybinius jų išsi
šokimus. Juk ir Biblijoje parašyta, jog 
reikia atiduoti kas ciesoriaus — cieso
riui, o kas Dievo — Dievui“.

„Jūs norite, kad aš būčiau Judas, iš- 
duočiau Kristų, kiščiausi į kitų žmo
nių sąžinės reikalus. Juk tai kiška są
žine! Kokia čia dar gali būti kalba 
apie bendradarbiavimą! Aš ir be pasi
žadėjimo būsiu geras pilietis, geras 
klierikas.“

„Kvaily! Kokį čia dabar Judą sau 
įsikalei į galvą! Tu absoliučiai nieko

IR PRANCŪZAI BOMBARDAVO 
LIETUVĄ...

Tai ne pasaka, o tikrovė. Ją sužinome 
iš filatelijos.

Mūsų filatelistų draugijos narys Vokie
tijoje V. Fugalevičius atidžiai seka Vokie
tijos filatelinę spaudą ir, radęs ką nors 
įdomesnio, kas liečia Lietuvą, tuoj pat at
siunčia man ištraukas ar kopijas, prašy
damas išversti į lietuvių kalbą ir įdėti i 
mūsų biuletenį.

Neseniai jis užtiko viename vokiškame 
filatelijos žurnale straipsnį, išverstą iš 
prancūzų laikraščio „Icare, revue de 1‘a- 
viation francaise“. Jame aprašomas pran
cūzų lakūnų bendradarbiavimas su rusais 
paskutiniame kare prieš vokiečius.

Pasirodo, kad 1944 metų sausio mėnesį 
iš šiaurinės Afrikos buvo nusiųsti 'į Rusi
ja 15 prancūzų pilotų sustiprinti praretin
tą sovietų pilotų kadrą. Balandžio mėnesį 
buvo sudarytas 4 eskadrilių aviacijos oul- 
kas-eskadra „NORMANDIE“ ir nusiųstas 
į Dubrownos frontą. Toliau straipsnyje 

neišduodi ir neparduodi!“ — piktai 
šaukė saugumietis. „Kariuomenėje juk 
buvai, tai turėtum suprasti, kad čia ne
bus jokia išdavystė, o tik garbingas ta
rybinio piliečio pareigos atlikimas. Kas 
tau davė tokių keistų pamokinimų?!“

„Mano sąžinė tam priešinasi, o ne 
pamokinimai“ — paaiškinau.

„Kokią tu čia sąžinę išsigalvojai?! 
Jokios sąžinės nėra ir nekalbėk nesą
monių!“ — šaukė saugumietis Vincas.

„Nežinau, kaip jūs, o aš tai tikrai 
turiu sąžinę. Ir nesiskaityti su ja ne
galiu,“ — atkirtau jam.

Matydamas, jog aš dar vis nesutin
ku su jo reikalavimais, saugumietis 
nukreipė kalbą į kitus dalykus. Teira
vosi, ar klausau „šmeižikiškų“ „Vati
kano“, „Laisvės“ ir „Amerikos balso“ 
laidų. Atsakiau, kad kartais paklau
sau. Kiek įmanydamas Vincas juodino 
Vatikaną ir Popiežių. Po ilgų klausinė
jimų saugumietis pareiškė:

„Mums reikalingas tik tavo pasiža
dėjimas raštu, jog būsi lojalus tarybų 
valdžiai. Tu pats suprask, kad menkas 
malonumas man su tavimi čia ginčytis 
ir leisti veltui laiką. Todėl susitarkim 
taip — imk šį popieriaus lapą ir ra
šyk, ką aš tau padiktuosiu. Tik tuomet 
aš garantuoju tavo įstojimą į Kunigų 
seminariją“.

„Ne, nerašysiu! Užtenka to, kiek pa
sikalbėjome. Aš noriu tik vieno — bū
ti geras kunigas ir tuo pačiu pavyzdin
gas pilietis. Tik ne išdavikas. Manau, 
kad neverta vėl iš naujo įrodinėti.“

„Tuomet apie įstojimą į Seminariją 
nė negalvok!“ — šaukė saugumietis 
Vincas. „Galėsi sau ir toliau per visą 
gyvenimą tampyti lentpjūvėje lentas. 
Tu nemanyk, kad tik ant tavęs vieno 
užsisėdome ir šito reikalaujame. Juk 
ir klierikai, ir kunigai gyvenate tarybi
nėje visuomenėje, todėl turite skaity
tis su valstybės reikalavimais.“

„Bet juk Bažnyčia yra atskirta nuo 
valstybės ir įstojimas į Seminariją turi 
priklausyti nuo Seminarijos rektoriaus 
ar vyskupo, o ne nuo jūsų,“ — ban
džiau jam aiškinti.

„Kas tau pripumpavo tiek daug 
antitarybinės dvasios?! Tu jau spėjai 
susidėti su kunigais ekstremistais ir no
ri jų pėdomis sekti! Ne, taip nebus! 
Apie Seminariją tuomet užmiršk vi
siems laikams ir niekada nesvajok, kad 
priėmimas į Seminariją nepriklausys 
nuo valstybės. Savo atsisakymu tu nie
ko nepagąsdinsi, tik pakenksi pats sau 
ir Bažnyčiai. Nesikarščiuok, vadovau- 
kis savo protu, o ne pamokymais!“ — 
piktai mokė saugumietis.

„Kartais neužtenka žmogiškosios iš
minties. Geriausia klausyti savo sąži
nės ir Dievo balso“ — pasakiau jam.

„Jei visada paisysi tos sąžinės išve
džiojimų — pražūsi gyvenime, nieko 
nepasieksi. Tu tik geriau pasižiūrėk į 
vyresniųjų kunigų gyvenimą ir pama
tysi, kad jie mažai paiso, ką liepia są
žinė, o gyvena kaip jiems geriau. Mes 
tau garantuojame puikią ateitį, padė
sime iškilti į hierarkus, galėsi dirbti di
desnėje parapijoje, išvažiuoti į užsie
nį, jei tik būsi protingas. Tad rašyk 
pasižadėjimą ir viskas bus gerai. Išsi
skirsime, kaip geriausi draugai. Kitaip 
teks visą gyvenimą pyktis. Ir apie savo 
tėvus, brolius ir seseris pagalvok, kad 
gali jiems pakenkti. Kada nors tu pats

minimos pasiektos Lietuvoje vietovės: 
Mikoutani (?), Olita (Alytus), Antonovo, 
Sredniki, Didvije-Sterki (neaiškūs pavadi
nimai) ir eilė Rytprūsių vietovių. Liepos 
31 d. Stalinas suteikė eskadrilei „NIE- 
MEN“ vardą.

Ne gana to, tam įvykiui paminėti po 25 
metų Prancūzijos paštas išleido 1969.X.18 
pašto ženklą (Soott. kat. Nr. 1253) ir pir
mos dienos voką. Pašto ženkle atvaizduo
ta: kairėj pusėj prancūzų lėktuvai, deši
nėje rusų, viduryje sveikinasi du prancū
zų ir rusų pilotai, o aplink ženklą pakraš
čiais išvardintos vietovės, kur prancūzai 
dalyvavo, tarp jų yra ir VILNO-KOVNO- 
NIEMEN. ženklo apačioje dešinėje NOR- 
MANDIE-NIEMEN. Pirmos dienos voke 
atvaizduoti sovietų YAK 3 lėktuvai ir du 
pilotai. Po lėktuvais įrašas: „L'Escadrille 
francaise NORMANDIE-NIEMEN sur le 
front Germano-Sovietique (1942-1945)“. 
Antspaudo įrašas: NORMANDIE-NIEMEN 
PRIEMIER JOUR 18 OCT. 1969 PARIS.

V. Lesniauskas
(Fil. D-jos „Lietuva“ biuletenis) 

man dėkosi, kad gerai patariau“ — 
įtikinėjo Vincas.

Išvargintas beveik tris valandas tru
kusio „smegenų praplovimo“, norėda
mas greičiau jo atsikratyti ir labai 
trokšdamas būti kunigu, per savo žio
plumą sutikau pasirašyti pasižadėjimą 
būti lojalus ir teikti valstybės saugumo 
organams informaciją apie antitarybi
nius išsišokimus Seminarijoje. Tai pa
dariau ne savo noru, bet tik verčiamas 
moralinės prievartos, kurią panaudojo 
saugumietis Vincas Platinskas. O prie
varta bet kokį dokumentą daro nega
liojantį. nes nėra laisvo apsisprendimo.

Išsiskiriant Vincas pareiškė, kad iki 
Seminarijos mokslo metų pradžios dar 
teks keletą kartų su juo susitikti, nes 
gali iškilti kokių nors neaiškumų. Be 
to, užtikrino neabejotiną mano priėmi
mą į Seminariją, jam tarpininkaujant 
per Religijos reikalų įgaliotinį Tumė
ną. Sekantį susitikimą nurodė, berods, 
liepos 19 dieną Alytuje prie „Dzūki
jos“ viešbučio. Apie pokalbį uždrau
dė kam nors pasakoti.

Nurodytą dieną apie 16 vai. saugu
mietis jau vaikštinėjo netoli viešbučio. 
Man atėjus, pasakė, kad pokalbis vyks 
viešbučio antrame aukšte. Į viešbutį 
jis įėjo pirmas. Man liepė užeiti į nu
rodytą kambarį po keletos minučių, 
nes einančius kartu gali kas pastebėti. 
Susitikime saugumietis Vincas teira
vosi, kas naujo, klausė, ar kam nors 
neišsipasakojau. Atsakiau, kad nie

LENINO MIESTO EKSPERIMENTAS
Paskutiniu metu prasidėjusi priešalko- 

holinė kampanija Sov. Sąjungos spaudoje, 
atkreipė dėmesį ir Vakaruose. Britų dien
raštis „The Guardian“ gegužės mėnesį su
pažindino savo skaitytojus su alkoholiz
mo problema Rusijoje ir kovos priemonė
mis, kurias naujoji valdžia pradėjo ar nu
mato vykdyti.

Prieš kiek laiko Maskvoje ėmė sklisti 
gandai, kad degtinės kaina bus dvigubai 
ar net trigubai pakelta, įvestas normavi
mas — asmeniui butelis vodkos mėnesiui. 
Valdžia pradės griežtą kovą prieš girtavi
mą...

Sovietinėj sistemoj įprasta pirmiausia 
paskleisti gandus, pagąsdinti žmones. Ta
čiau kai pagaliau oficialiai apie tai prane
šama, žmonės tada džiaugiasi, kad valdžia 
visgi padarė tam tikrų „nuolaidų“, nes ga
lėjo būti dar blogiau.

Vodką Rusijoje pradėjo gaminti pen
kioliktam šimtmetyje ir pradžioje parda
vinėjo ją Maskvos „Caro bare“, kuris bu
vo pastatytas toje vietoje, kur dabar yra 
GUM departamento didžiulė krautuvė 
Raudonojoj aikštėj.

Sovietų pilietis per metus sunaudoja 
11,5 litro gryno alkoholio ir 3,5 litro na
mų gamybos — samagono. Tačiau oficia
lioji valstybės statistika skelbia, kad vod
kos ir konjako sunaudojimas siekia 8.5 li
tro asmeniui metuose.

Akademikas Fiodoras Uglovas, Lenino 
premijos laureatas, buvo pradėjęs kam
paniją prieš visišką alkoholio uždraudimą.

BENDRADARBIAVIMAS 
SU TRINITORIAIS

KITATAUČIAI VIENUOLIAI 
SUSIRŪPINO KENČIANČIA 

BAŽNYČIA

Balandžio 29 d., pirmadienį, Trinitorių 
vienuolyne prie Baltimorės, Marylande, 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos reika
lų vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius 
ir pavaduotoja Marijona Skabeikienė ta
rėsi su trinitoriais kunigais apie trinito
rių galimą pagalbą Lietuvos kenčiančiai 
Bažnyčiai.

Trinitorius su Religine Šalpa supažin
dino Lietuvių Jėzuitų Provincijolas kun. 
Antanas Saulaitis, S.J.

Lietuvių Enciklopedijoje rašo — „Trini-

LĖKTUVŲ NELAIMĖS
Sovietų Sąjungoje gegužės mėn. 'įvyko 

net dvi lėktuvų katastrofos. Sovietinė 
spauda paskelbė trumpą žinutę, kad tra
giškos nelaimės metu žuvo keli Raudono
sios armijos generolai ir kiti aukšti kari
ninkai. Vakarus pasiekusiomis žiniomis, 
karininkai žuvę lėktuvo katastrofoje, bet 
sovietinė spauda, kaip paprastai, nerado 
reikalo tiksliau painformuoti apie įvyku
sią nelaimę ir jos aplinkybes. Estų komu
nistų dienraštis pranešė, kad sudužo lėk
tuvas, skrendantis iš Talino į Kišeniovą 
ir kad katastrofoje žuvo visi lėktuvo ke
leiviai. Bet ir šia proga komunistų dien
raštis nepranešė, nei kur katastrofa įvyko, 
nei žuvusiųjų žmonių skaičiaus. Iš neofi
cialių šaltinių buvo patirta, kad lėktuvas 
galbūt sudužęs Sovietų Sąjungos ir Len
kijos pasienyje. 

kam. Įtikinėjau jį, kad sąžinė per visą 
tą laiką man nedavė ramybės dėl to 
pasižadėjimo. Prašiau tą pasižadėjimą 
sunaikinti, bet saugumietis pasakė, kad 
jo neturįs ir kad neverta dėl to jaudin
tis.

Toliau Vincas pasakė, kad man be
lieka parašyti savo autobiografiją, pa
sirinkus kokį nors slapyvardį. Viską 
žadėjo išsiųsti į Maskvą ir niekas apie 
tai nesužinos.

„Darykit ką norit, bet daugiau ką 
nors rašyti atsisakau! Nusprendžiau, 
kad man su jumis nepakeliui. Kam aš 
turiu kankintis dėl savo sąžinės prie
kaištų“.

„Tu tikrai kažkam viską išsipasa
kojai! Tikriausiai kam nors iš kunigų! 
Jei taip, tai bus ir jiems, ir tau blogai. 
Čia jau be kalėjimo neapsieisim. Juk 
tai paslapties išdavimas! Kaip iš ti
krųjų yra? Svolačiau, tu, kalbėk!“ — 
piktai šaukė saugumietis.

Atsakiau, kad sąžinė neleidžia rašy
ti tai, kas priešinga mano įsitikini
mams, kad mano autobiografiją jie ir 
taip gerai žino. Tada saugumietis dar 
labiau supykęs ėmė šaukti.

„Kiek aš dar su tavim čia terliosiuo
si ir aušinsiu burną?! Aš tau jau ne 
kartą sakiau, kad, jei tu mums nedirb
si pagal pasižadėjimą, tai tavo likimas 
bus nepavydėtinas -— būsi sunaikintas 
ar uždarytas į kalėjimą!“

Šiame susitikime aš buvau išlaikytas 
vėl apie tris vadandas. Jaučiausi ner

Kovo 2 d. „Sovietskaja Kultūra“ žurnale 
rašė, kad Sovietijoje išgeriama penkis kar
tus daugiau, negu Vakarų Europoje. 
Slavų rasei alkoholizmas sudaro didesnį 
pavojų už bet kokį atominį karą. Statisti
kos duomenimis negalima remtis, nes, pa
vyzdžiui, musulmonų respublikos alkoho
lio labai mažai naudoja, todėl vienam ru
sui išeitų mažiausiai 20 litrų metams.

To pasekmės: bloga sveikata, darbo die
nų praleidimas, kriminaliniai nusikaltimai, 
■šeimų ardymai, nenormalūs gimimai ir 
kt.

Tai ką tuo reikalu naujoji Gorbačiovo 
valdžia daro?

Pasižiūrėkim, kas dabar vyksta Ulija- 
novsko mieste prie Volgos. Mieste, kuria
me gimė Leninas. Čia ir pradėtas antialko- 
holizmo eksperimentas, kuriam vadovauja 
miesto vykdomojo komiteto pirmasis sek
retorius Genadijus Kolbinas.

Kiekvieną rytą specialūs „darbo draus
mės inspektoriai“ vyksta į milicijos dabo
kles ir užsirašo pavardes girtuoklių, areš
tuotų ir laikomų ten išsiblaivyti. Jų pa
vardės pranešamos darbovietėms, spau
dai ir televizijai. Girtuoklis praranda dar
bo pinigines premijas, mėnesinę atostogų 
algą, netenka viršvalandžių ir negauna iš 
profsąjungos atostogų talonų. Jis taip pat 
praranda darbovietės valgykloje maisto 
papiginimą, nors leidžiama ir toliau ten 
maitintis (žinoma, už brangesnę kainą). 
Be to, nustoja eilės gauti naują butą, pirk
tis automobilį ir kt.

toriai (lot. Ordo Sanctissimai Trinitatis 
redemptionis captivorum) vienuolių ordi
nas, įkurtas šv. Jono Matiečio ir šv. Felik
so Valois, 1198.XII.17, patvirtintas pop. 
Inocento III. Jo tikslas buvo išpirkimas 
krikščionių belaisvių, patekusių saracė
nų nelaisvėn kryžiaus karų metu...“

Krikščionių belaisvių išpirkimo reikalu.' 
pasidarius neaktualiam, trinitoriai leidosi 
į daugiau įprastą misijonierių darbą. Tik 
paskutiniu metu trinitorių vyriausybė nu
tarė, kad jų ordino tikslą prasmingai ga
lima dabar įgyvendinti per solidarumą su 
persekiojamais krikščioniais.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa anks
čiau raštu, per LKB Kroniką, supažindi
no vienuolius su Lietuvos tikinčiųjų būk
le. Per pasimatymą, Religinės šalpos ats
tovai jiems parodė sąrašą lietuvių sąži
nės kalinių, kuriais trinitoriai labai susi
domėjo. Jie žadėjo taip pat prisidėti prie 
pasaulinės akcijos už Taikos Karalienės 
bažnyčios sugrąžinimą Klaipėdos tikintie
siems.

Religinė Šalpa su trinitoriais susitarė 
toliau bendradarbiauti. Turint moderniš
kas komunikacijos priemones, Religinės 
Šalpos kompiuteriui bus galima su trini
torių kompiuteriu susirišti ir skubiai per
duoti reikalingas žinias apie kalinius ir 
pan.

Religinės Šalpos atstovė, p. Skabeikienė, 
kalbės birželio mėnesį viso ordino pro
vincijos rekolekcijose, kurių metu ii pa
darys pranešimą apie tikinčiųjų persekio
jimą Sovietų Sąjungoje.

(LIC) 

viškai labai sukrėstas. Matydamas, kad 
gali blogai baigtis ir, norėdamas būti 
kunigu, nusprendžiau parašyti auto
biografiją, pasirinkti slapyvardį, bet 
vykdyti negalvojau.

Pagaliau parašiau autobiografiją. 
Tada saugumietis liepė pasirinkti sla
pyvardį. Kai ilgai nesugalvojau, jis 
pats pasiūlė „Vyturio“ slapyvardį. Sau
gumietis liepė parašyti raštišką pasi
žadėjimą, kuriame nurodoma, kad bet 
kokius pranešimus, skirtus saugumui, 
pasirašyšiu „Vyturio“ slapyvardžiu. 
Visa tai irgi reikėsią išlaikyti paslap
tyje. Susitikimo pabaigoje Vincas pa
reiškė, kad rugpjūčio 2 d. reikės susi
tikti Vilniuje. Davė namų adresą ir 
telefono numerį.

Paskirtą dieną anksti rytą išvažia
vau iš Alytaus į Vilnių. Susitikom prie 
„Gintaro“ viešbučio, čia jis vėl pir
mas įėjo į paskirtą kambarį, o man lie
pė užeiti po kelių minučių.

Saugumietį Vincą domino mano lai
kysena. Klausinėjo apie mano pažintį 
su uoliais kunigais, jo vadinamais „ek
stremistais“. Teiravosi, ką aš girdėjęs 
apie ekskunigą Starkų, Sidabravo pa
rapijoje metusį kunigo pareigas. Pas
tarąjį iškėlė kaip žmogų be veidmai
nystės, suradusį tikrąjį kelią. Tuo tar
pu kun. Alfonsą Svarinską, kun. Sigi
tą Tamkevičių, kun. Juozą Zdebskį ir 
kt. apibūdino kaip tarybinės santvar
kos šmeižikus.

(Bus daugiau)

Alkoholio krautuvės, kurios yra netoli 
mokyklų, fabrikų, statybų, teatrų ar cent
rinių skverų, uždarytos. Gatvių kioskuose 
pardavinėti degtinę uždrausta, o šalutinių 
gatvių mažytės užeigos, kuriose buvo ga
lima gauti sumuštinių ir alkoholinių gėri
mų, taip pat likviduotos.

Komjaunimo organizacija įpareigota 
kontroliuoti jaunimą ir prižiūrėti, kad ių 
klubuose ir šokių salėse nebūtų vartoja
ma svaigalų. Komjaunuoliai savanoriškai 
patruliuoja gatvėse, seka ir išaiškina vie
tas, kur jaunuoliai renkasi išgerti, ir pra
neša mokykloms ir tėvams.

Darbe meistrai ir kiti prižiūrėtojai turi 
atsakyti už savo darbininkus ir pranešti, 
jei jie darban atvyksta girti, ar darbo me
tu išeina išgerti. Prižiūrėtojai taip pat 
gali netekti atostogų privilegijų.

Didesniuose fabrikuose atidarytos specia 
lios krautuvės retesnėms ir prabanginėms 
prekėms. Gavę algą, darbininkai tuoj pat 
gali jom apsirūpinti ir tuo būdu mažiau 
pinigų nunešti į degtinės parduotuves.

Šiais metais miestas alkoholio gamybą 
sumažino 8 milijonais rublių. Tos lėšos 
bus skirtos vaisių sunkos produkcijai, 
liuksusinių prekių gamybai. Tai turės 
kompensuoti tas pajamas, kurias miestas 
anksčiau gaudavo iš degtinės.

Ulijanovsko pirmasis sekretorius jau 
pranešė, kad eksperimentas pasisekė: su
mažėjo 6,3 procentais darbo praleidinėji
mai ir našumas pakilo 6,8 proc. Tačiau 
įdomus to pranešimo vienas faktas — al
koholio sunaudojimas sumažėjo tik 1,1 
proc.

Yra žinių, kad panaši programa visoje 
Sov. Sąjungoje bus įvesta jau šiais metais.

Įdomu tik, kaip naujoji šluota — Gor
bačiovas — pasinaudos tradicinėm sovie
tų priemonėm, socialiniu spaudimu, kom
jaunuoliais, savanoriais milicininkais, al
koholio kainų pakėlimu ir kitom prie
monėm.

Paskutinį kartą, kai degtinės kainos bu
vo pakeltos, krautuvėse atsirado cukraus 
trūkumas. Rusai padidino samagono ga
mybą.

Atrodo, kad alkoholizmo problema yra 
ypač rimta — jos neišpręs komjaunuolių 
talka ir prabanginių prekių krautuvės.

NAUJAS AMBASADORIUS
Šventos Liucijos valstybė Antilų salose, 

kuri yra viena mažiausių pasaulyje, at
siuntė į Vatikaną savo pirmąjį ambasa
dorių. Priimdamas diplomato skiriamuo
sius raštus, Jonas Paulius II pasidžiaugė 
šiuo įvykiu, pažymėdamas, kad diploma
tinių santykių užmezgimas su užsienio 
kraštais suteikia progą Apašalų Sostui 
stiprinti taiką ir santarvę tarptautinėje 
plotmėje, ugdyti teisingumą ir skelbti mo
ralines ir dvasines vertybes, kurios kilni- 
na žmogų. Popiežius mielai priėmė am
basadoriaus kvietimą aplankyti šv. Liu
ciją, kuri 1979 metais pasiskelbė nepri
klausoma valstybe. Jos teritorija užima 
šešių šimtų kvadratinių kilometrų plotą, 
gyventojų yra 122 tūkstančiai.

ŠIMTAMETĖ
Adelaidėje, Australijoje, gyvenanti Ma

rija Butauskienė kovo 13 d. sulaukė 100 
metų amžiaus. Ta proga ją pasveikino bri
tų karalienė ir Australijos valdžios atsto
vai.
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Kronika
KAS—KADA —KUR

32-ji Europos Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Italijoje — rugpjūčio 11-18 d.

36-jl Skautų-skaučlų vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltlečių Taikos ir Laisvės ryžto žy
gis Skandinavijoje — liepos 22 — rugpjū
čio 2 d.

Joninės Vasario 16 gimnazijoje — bir
želio 22 d. Pradžia 15 vai. Vakare bus lau
žas.

Lietuvių valkų vasaros stovykla Vokie
tijoje — liepos 28 — rugpjūčio 10 d., Ro
muvoje, Huettenfelde.

Lietuvių kultūros instituto mokslinė 
konferencija ir suvažiavimas Vokietijoje
— spalio 18-20 d., Huettenfelde.

Išvežtųjų minėjimas Wolverhamptone
— birželio 22 d., Ukrainiečių salėje, 35 
Merridale, West.

Išvežtųjų minėjimas Londone — birže
lio 15 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., St. Martin 
in the Fields bažnyčioje.
Poilsio dienos Annabergo pilies rūmuose

— birželio 18-30 dienomis.
Toronto lietuvių vyrų choro „Aidas“ 

koncertai D. Britanijoje: Škotijoje — 
liepos 27 d., Nottinghame — liepos 28 d., 
Londone — rugpjūčio 2 d.

Londonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS 

LONDONE
Pagal tradiciją žiauriuosius 1941 m. 

birželio mėnesio įvykius minėsime kar
tu su estais ir latviais birželio 15 d., 4 
vai. p.p. St. Martin in-the-Fields baž
nyčioje, Trafalgar Square, W.C.2. Po
žeminė stotis — Charing Cross (visai 
arti).

Naujasis bažnyčios klebonas kan. 
G. Brown pasakys pamokslą. Maldas 
kalbės penki pabaltiečių kunigai: de
kanas J. Taul (estų liuteronų), deka
nas R. Mužiks (latvių liuteronų), kun. 
A. Geryba (lietuvių R. kat.), kun. P. 
Circis, SJ (latvių R. kat.) ir kun. A. 
Černejs (latvių ortodoksų).

Pamaldų metu giedos visų trijų tau
tybių chorai. J. černio vadovaujamas 
Londono parapijos choras pagiedos 
„Apsaugok Aukščiausias tą mylimą šą
li“-

Dalyviams giedant pirmąjį himną, 
jaunimo atstovai tautiniuose rūbuose 
įneš trijų Pabaltijo valstybių vėliavas.

Lietuviai kviečiami kuo gausiau da
lyvauti, prisiminti išvežtuosius ir už 
juos pasimelsti.

SKULPTORIUS A. BRAŽDYS 
PARODOJE

Britų Royal Academy yra žinoma viso 
pasaulio menininkams ir meno mylėto
jams. į šią parodą nėra lengva patekti. 
Daugelis menininkų bando visą savo gy
venimą eksponuoti ten bent vieną kūrinį.

Tos akademijos šių metų vasaros paro
doje londoniškis skulptorius Antanas 
Braždys dalyvauja savo nerūdijamo plie
no skulptūra „Kylantis sidabrinis paukš
tis".

Šiai vasaros parodai išleistas prabangus 
spalvotas katalogas.

Lietuviai kviečiami parodoje apsilanky
ti ir pasidžiaugti savo tautiečio skulpto
riaus pasiekimu meno pasaulyje.

SV. ONOS MOTERŲ DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 8 d., šeštadienį, 2 vai. p.p., Lie
tuvių bažnyčios svetainėje įvyks šv. Onos 
Moterų Draugijos metinis susirinkimas.

Visos moterys kviečiamos dalyvauti.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Londono mišriam 

chorui, Šv. Onos draugijai, Rytų Londono 
klubams, DBLS ir visiems draugams už 
maldas ir užuojautas mano keturioms se
sutėms, jų šeimoms ir man, staigiai nete
kus dvynos sesutės a.a. Onos.

Viktorija Puidokienė

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas birželio mėn. 22 d., šeštadienį, 
4 vai. p.p. rengia

Išvežtųjų Minėjimą, 
kuris įvyks Mostono R. Katalikų kopinė
se.

Eisena į lietuvių paminklinio kryžiaus 
vietą prasidės nuo kapinių koplyčios.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai maloniai kviečiami minėjime daly
vauti.

Manchesterio L.K.K-tas

FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Sekantis Draugijos susirinkimas įvyks 

šeštadienį, birželio 8 d., 3 vai p.p. Man
česterio lietuvių klube, 121 Middleton 
Rd., M8 6JY.

Visi Draugijos nariai ir kiti tautiečiai 
kviečiami šiame susirinkime dalyvauti.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 7 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Man

chesterio Lietuvių Socialinio klubo valdy
ba šaukia visuotinį metinį klubo narių 
susirinkimą, kuriame valdyba ir revizi
jos k-sija padarys pranešimus ir bus 
svarstomi kiti svarbūs klubo reikalai.

Kvorumui nesusirinkus nustatytą va
landą, susirinkimas bus atidėtas vienai 
valandai, o po to pravestas, neatsižvelgiant 
į susirinkusių narių skaičių.

Prašome narius būtinai dalyvauti.
Klubo valdyba

BENDRAS POBŪVIS
Gegužės 25 d. Boltono — Manchesterio 

lietuviai surengė M. lietuvių klube bendrą 
pobūvį-balių. Jį surengė DBLS Boltono 
skyrius. Boltoniškiai padarė netikėtą siur
prizą visiems. Jie atsivežė daug paruoštų 
užkandžių, kuriais gardžiavosi apie 40 
žmonių. Klubo sekretorius iškepė kugelio. 
Tokiu būdu buvo išgerta, pabendrauta ir 
padainuota.

Žodį tarė klubo pirm. A. Podvoiskis, ku
ris padėkojo boltoniškiams už jų gražų 
gestą, kuris gali būti pavyzdžiu ir kitiems, 
ir už parėmimą klubo, kuris šiuo metu 
yra finansiniuose sunkumuose. Jį išlaiky
ti reikia daugiau lankytojų ir susitikimų.

Po jo žodį tarė DBLS Boltono skyr. 
pirm. H. Vaineikis, kuris angliškai pakar
tojo klubo pirmininko mintis ir pasidžiau
gė, kad pobūvis pasisekė ir visi linksmai 
leidžia laiką. Dar tarė žodį ramovėnų pirm. 
K. Murauskas.

Pasitaikė, kad savo gimtadienius šventė 
dvi pobūvyje dalyvavusios ponios. Joms 
visi sugiedojo Ilgiausių metų.

Po puikaus pobūvio ir linksmai praleis
to laiko, jau gana vėlai visi puikioje nuo
taikoje skirstėsi 'į namus. Sekminių pir
mą dieną vėl susitikome per lietuviškas 
pamaldas ir klube.

Klubo valdyba lieka dėkinga DBLS 
Boltono skyr. pirm. H. Vaineikiui už su
rengimą pobūvio ir tiems, kurie prisidėjo 
ir atsilankė.

Pataisa
„E. Lietuvy“ Nr. 20 mano koresponden

cijoje įsivėlė klaida. Buvo parašyta v.s.v. 
si I. Gerdžiūnienė. Turi būti tik v.s. I.G.

A. P-kis

PADĖKA
Filatelistų draugija „Vilnius“ nuošir

džiai dėkoja DBLS Derby skyriaus valdy
bai, kun. S. Matuliui, visiems tautie
čiams ir ypatingai Petrui ir Rūtai Popi- 
koms, be kurių pastangų ir darbo paroda 
Derbyje nebūtų įvykusi.

KAS PAMETĖ PALTĄ?
Po ‘įvykusio minėjimo Derbyje gegužės 

18 d., buvo rastas moteriškas kailinis 
trumpas paltukas. Kreiptis pas J. Levins- 
ką, 11 Wilcock House, St. Marks Road, 
Derby DE2 6 A J. Tel: Derby 364928.

A.A. VACLOVAS SILNICKAS
Gegužės 21 d. Leeds ligoninėje mirė 

Vaclovas Silnickas. Gimęs Vilniaus krašte 
1912.12.19, savo ankstyvą jaunystę pra
leido lenkų okupacijoje ir laisvos Lietuvos 
nematė ir neteko joje pagyventi. Karo 
pradžioje pateko vokiečių nelaisvėn ir tik 
pik. K. Škirpos pastangomis jis su kitais 
lietuviais buvo dalinai išlaisvintas ir iš
vežtas Vokietijon darbams. Labai sunkiai 
dirbo Hamburge prie povandeninių laivų 
bazės statybos. Karui pasibaigus, iš pabė
gėlių stovyklos galėjo būti rusų išvežtas 
ir grąžintas į „tėvynę“, bet nuo tos nelai
mės pavyko pabėgti.

1947 m. atvyko Anglijon ir dirbo žemės 
ūkyje Lincolnshire. 1949 m. vedė Elvyrą 
Petraitytę, kilusią iš Šiaulių apsk. 1957 m. 
gimė sūnus Algirdas, kuris šeštadieninę 
lietuvių mokyklą lankė Bradforde, nes 
tėvai jau buvo apsigyvenę savo namuose 
Leedse. Pavyzdingoje lietuvių šeimoje ir 
globoje, sūnus gražiai kalba lietuviškiai, 
baigė universitetą, dalyvauja skautų vei
kloje ir dabartinėje DBLJS valdyboje, dir
ba Londone.

A.a. Vaclovas labai daug kentėjo, per
gyveno keletą sunkių operacijų, bet sa
vo skausmais ir rūpesčiais niekam nesi
skundė. Visados buvo geros nuotaikos su 
visais draugiškas ir visų gerbiamas. Rėmė 
spaudą ir visokią lietuvišką veiklą, lan
kėsi parengimuose, nežiūrint kur jie be
būtų. Turėjo daugybę draugų, kurie jį ir 
palydėjo į amžiną poilsio vietą, gražiose 
Leeds kapinėse. Prie kapo su a.a. Vaclovu 
Silnicku, DBLS-gos Centro valdybos, 
Bradfordo skyriaus ir Vyties klubo var
du, atsisveikino ir žmonai ir sūnui užuo
jautą pareiškė A. Bučys. Bažnyčioje Mi
šias atlaikė ir į kapines palydėjo kan. V. 
Kamaitis. Pasigesime dar vieno tauraus 
lietuvių bendruomenės nario.

A. Bučys

A.A. J. BARTKUS
Jokimas Bartkus gimė ūkininkų šeimo

je 1919 m., balandžio 30 d., Mosteikių km., 
Raseinių apsk.

1940-41 metais gerai pažino „raudonąją 
saulę“ ir nuo tada nusprendė, kad ji dau
giau jo „nešildys“.

1945 metais jis pasitraukė į Vakarus. 
1947 m. atvyko į Angliją, apsigyveno ne
toli Wolverhamptono ir dirbo tekstilės fa
brike. 1953 m. išvyko dirbti į šiltadaržius 
arti Londono. Ten susipažino su aire Bet
ty. Vedęs išvyko 'į Airiją, apsigyveno Ross- 
lare. Čia staiga ir mirė — balandžio 29 d. 
Palaidotas St. Aidans Cemetery, Kilrane.

Buvo susipratęs lietuvis, remdavo lie
tuvišką spaudą. Apsilankydavo Wolver
hamptone pas draugus.

Brangus Jokimai, tebūnie Tau lengva 
laisvos Airijos žemelė. Pažįstami

MIRĖ KUN. B. UŽDAVINIS, MIC
Gegužės 19 d. Chicagoje mirė kun. 

Benjaminas Uždavinis, MIC. Palaidotas 
gegužės 21 d. Šv. Kazimiero kapinėse.

Kun. Uždavinis gimė 1920 m. JAV-se. 
Baigęs Worcesterio Šv. Kazimiero moky
klą, mokėsi marijonų aukšt. mokykloje ir 
kolegijoje Marianapolyje. Įstojo į mari
jonų kongregaciją 1941 m. ir sekančiais 
metais padarė laikinuosius apžadus. Kuni
gystę priėmė 1947 metais. Ilgiausiai dar
bavosi Šv. Kazimiero parapijoje Worces- 
teryje.

PADĖKA
Netekę mylimo vyro ir tėvelio a.a. Vac

lovo, nuoširdžiai dėkojam kan. Namaičiui 
už atnašavimą šv. Mišių ir palydėjimą į 
kapines. Dėkojame A. Bučiui už atsisvei
kinimo žodį, Bradfordo Vyties klubo ir 
DBLS Centro v-bos vardu, ir visiems at- 
vykusiems į laidotuves, už vainikus ir gė
les ir už pareikštas užuojautas ir visoke
riopą pagalbą.

Elvyra ir Algirdas Silnickai

Birminghamas
KRYŽIŲ EISENA UŽ 

PAVERGTUOSIUS
Ši tarptautinė eisena įvyks birželio 16 

d., 14.30 vai., nuo Oratory bažnyčios, Hag- 
ley Rd., Birmingham. Kviečiami lietuviai 
vietiniai ir iš visur dalyviais. Pageidauja
ma, kad moterys, mergaitės rengtųsi tau
tiniais drabužiais. Taip pat ir berniukai 
bei vyrai, jei jie tik turi. Lietuviai neš 
kryžių su įrašu Lietuva, sudės Švč. Mari
jos pagarbai gėles, giedos.

šv. Mišias praves didysis labdarys kun. 
W. van Straaten, žymiai remiantis ir lietu
vius. Visi kviečiami prie šv. Komunijos.

Taip lietuviai minės tragišką-didvyriš- 
ką Birželį, vergiamą, bet nepalaužiamą 
Lietuvą.

Apie dalyvavimą lietuviai praneša, kiek 
galima, Stasiui Jezerskiui, 177 Reservoir 
Rd., Birmingham B23 6DJ, telef. 021-382- 
2319 arba kun. S Matuliui, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AH, 
telef. 0602-821-892.

Liet. Kat. Sielovada ir Bendrija

Bradfordas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 9 d. rengiamas išvežtųjų minė
jimas.

Programoje: 12.30 vai. St. Ann's bažny
čioje bus iškilmingos pamaldos; 3.30 vai. 
p.p. Vyties klube paskaita, kurią skaitys 
DBLS Centro valdybos pirm. J. Alkis.

Bažnyčioje giedos ir klube meninę dalį 
išpildys Nottinghamo grupė.

Birželio 2 d. pamaldų nebus, nes jos nu
keliamos 'į birželio 9 d.

Klubo ir DBLS skyriaus valdybos

NUOTAIKINGI RENGINIAI

Velykų II dieną margučių konkursas su
domino jaunuosius klubo narių vaikučius 
ir net senuosius, kurie siekė premijų už 
savo meną. Margučių ridenimas jaunie
siems buvo kaip naujiena ir uoliai daly
vavo bandydami laimėti, o senieji prisi
minė tą tradicinį žaidimą Lietuvos kai
muose. Pajamos už parduotus iš varžyty
nių margučius paskirtos sekančiai Kalė
dų eglutei. Klubas parūpino premijas ir 
užkandžius, kuriuos paruošė Roma Vai
čekauskaitė. P. Pucevičius parodė filmą, 
susuktą minint Kariuomenės ii- Vasario 16 
šventes.

Motinos minėjime, gegužės 5 d., trum
pą, bet energingą kalbą pasakė Jonas Ada- 
monis. Vietiniai vyrai, Pranui Vasiui va
dovaujant ir Pranui Dzidolikui akompa
nuojant, padainavo keletą dainų. Visos 
motinos apdovanotos gėlėmis, sveikinimo 
kortelėmis ir visi dalyviai pavaišinti klu
bo parūpintais ir R. Vaičekauskaitės pa
ruoštais užkandžiais. Vėliau dar ilgai skam 
bėjo entuziastų dainininkų nesibaigianti 
dainų pynė, vadovaujant P. Dzidolikui.

Pensininkų pobūvis, gegužės 25 d., taip 
pat praėjo nuotaikingai. Po skanių ir 
gausių pietų, kuriuos paruošė M. ir S. 
Grybai su padėjėjomis, Pranas Vasis pa
dainavo porą linksmų dainelių, šia proga, 
Stasiui Grybui, neseniai atšventusiam 60 
metų amžiaus ir lietuviškoje veikloje, ypač 
Vyties klubo valdybose, įvairiose pareigo
se dirbančiam jau 25 metus, įteikta Vy
ties klubo dovana. Pobūvį atidarė ir daly
vius sveikino klubo valdybos pirmininkė 
Roma Vaičekauskaitė. Pobūvio programą 
tvarkė kult, reikalų vadovas Antanas Traš 
ka. Be kitų svečių, pobūvyje dalyvavo 
daugiau kaip 40 pensininkų. Maistą ir gė
rimus nemokamai parūpino Vyties klubo 
valdyba. Visiems palinkėta sulaukti dar 
ilgo amžiaus.

Čia būtina paminėti netoli Bradfordo 
gyvenantį Povilą Pucevičių, kuris, net 
žmonai pagelbstint, savo nuosava filmavi
mo aparatūra jau kuris laikas nepralei
džia progos ir noriai, be jokio specialaus 
atlyginimo, filmuoja visus Vyties klube 
parengimus ir juos čia pat pademons
truoja televizijos ekrane. Tai bus gyvi ir 
ryškūs vaizdai ateičiai iš mūsų veiklos 
Bradforde. Linkėtina, kad šis kultūringas 
darbas išeitų ir už Bradfordo ribų.

A-tas B.

W olverhamptonas
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

šeštadienį, birželio mėn. 22 d., 7 vai. 
vak., DBLS Wolverhamptono skyrius Uk
rainiečių salėje, Merridale St. West (ne
toli turgavietės) rengia platesnio masto

Išvežtųjų Minėjimą.
Programoje:
H. Vainio paskaita, Nottinghamo GIN

TARO choro koncertas, Nottinghamo RŪ
TOS duetai ir kitų pasirodymai.

Taip pat birželio mėn. 23 d. Šv. Petro 
ir Povilo katalikų bažnyčioje bus pamal
dos už išvežtuosius, užprašytos DBLS 
Wolverhamptono skyriaus.

Visus iš arti ir tolimesnių vietovių tau
tiečius ir svečius prašome atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

Nottinghamas
METINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 8 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Uk
rainiečių salėje, 30 Bentinck Rd., įvyks 
DBLS Nottinghamo skyriaus metinis su
sirinkimas. Skyriaus valdyba

PAMALDOS
Bradforde — birželio 9 d., 12.30 vai.
Manchesteryje — birželio 30 d., 12.30 v.
Nottinghame — birželio 9 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
Corbyje — birželio 9 d., 14 vai., Šv. Pa

trike, Gainsborough Rd.
Nottinghame — birželio 16 d., 11 vai. 

(15 min. anksčiau), Židinyje.
Birminghame — birželio 16 d., 14.30 v., 

Kryžių eisena, pamaldos už pavergtuosius, 
Immaculate Conception Oratory, Hagley 
Rd., Edgebaston, Birmingham, ED16 8UE.

VOKIETIJA
MIRĖ EVALDAS FRANCAS

Evaldas Prancas, gim. 1912 m. rugpjū
čio mėn. 24 d. Lašių kaime, Šilutės apskr., 
Klaipėdos krašte, mirė 1985 m. gegužės 
mėn. 9 d. savo bute staiga širdies smūgio 
ištiktas.

Baigęs pradžios mokyklą, dirbo tėvų 
ūkyje ir 1939 m. gruodžio mėn. 26 d. vedė 
Eleną Tėvelaitytę. Iš tos santuokos susi
laukė dviejų sūnų, vienas iš jų jau miręs.

1939 m. kovo mėn. 22 d. Klaipėdos kraš
tą prijungus prie Hitlerinės Vokietijos 
tuojau buvo įtrauktas į kariuomenę 
(Wehrmachtą) ir jis pergyveno labai sun
kius karo lauko laikus. Pateko į sovietų 
nelaisvę ir iš Sibiro 1948 m. buvo paleis
tas ‘į Klaipėdos kraštą ir apsigyveno su 
žmona Berčiškių kaime, Šilutės apskr. 
Čia jie abu gyveno tik 7 metus ir po to 
persikėlė į Šilutės miestą. Tenai jis pa
sistatė namą ir iki 1978 m. dirbo kaip 
pečkurys ir desinfektorius Šilutės miesto 
ligoninėj e.

1978 m. su žmona, sūnum, marčia ir 
dviem anūkėm išvyko į V. Vokietiją ir pa
teko į Rastattą.

Grįžęs iš sovietų nelaisvės nuo 1948 m. 
ligi 1978 m. buvo aktyvus Saugų ir Šilu
tės evangelikų liuteronų Bažnyčios para
pijų veikėjas. Atvykęs į Rastattą tuojau 
įsijungė ‘į lietuvių evangelikų liuteronų 
Bažnyčios parapijėlę Rastatte.

Palaidotas 1985 m. gegužės mėn. 14 d. 
miško kapinėse Rastatte. Laidotuvės atli
ko vietos kunigas Dr. Lips ir kunigas Fr. 
Skėrys iš Mannheimo. Laidotuvėse daly
vavo apie 60 žmonių, beveik visi kilimo 
iš Lietuvos ar iš Klaipėdos krašto. Ant 
kapo sudėta daug vainikų ir gėlių. Vokie
tijos lietuvių bendruomenės Rastatte apy
linkės vardu ir gerų draugų buvo padėti 
puikūs vainikai. Visi dalyviai buvo Fran
cų šeimos pakviesti į svetainę kavutės.

Visiems reiškiu mano nuoširdžiausią 
užuojautą ir su visais kartu liūdžiu, ne
tekęs labai ištikimo parapijiečio, tėvynai
nio iš Klaipėdos krašto ir susipratusio 
žmogaus.

Po ilgų gyvenimo klaidžiojimų, mielas 
prieteli Evaldai, Tu suradai savo amžiną 
poilsio vietą Rastatte.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje svetimoje 
ir svetingoje žemėje.

Ev. kun. Fr Skėrys

LKMA NAUJA VALDYBA
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 

nariai korespondenciniu būdu išrinko nau
ją Akademijos valdybą. Valdybon yra iš
rinkti: dr. Angelė Avižonienė, kun. Algi
mantas Bartkus, prel. dr. Paulius Jatulis, 
kun. dr. Antanas Liuima, sesuo-vienuolė 
Joyce Ridikaitė ir dr. Barbora Vileišytė. 
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos cen
tras yra Romoje.

LENKIJA
NAUJA ŠČECINO SK. VALDYBA

Gegužės 19 d. įvykęs LVKD ščecino 
skyriaus susirinkimas išrinko naują val
dybą: pirm. V. Pliuškys, sekretorius A. 
Marcinkevičius ir iždininkė Danutė Dau
gėlaitė. Jonui žaliapieniui, ligšioliniam 
pirmininkui, atsisakiusiam kandidatuoti, 
susirinkimas pareiškė jam padėką už dar
bą.

Boltonas
SKYRIAUS VEIKLA

Gegužės 17 d., boltoniečiai buvo susi
rinkę savo einamųjų reikalų aptarti.

Skyriaus pirmininkas padarė praneši
mą apie DBL Sąjungos suvažiavimą, ku
riam jis pats pirmininkavo. Pranešimas 
sukėlė gyvas diskusijas — daug klausimų 
klausta ir atsakyta.

Bradforde lietuvių atsilankymas buvo 
plačiai apsvarstytas ir skyriaus pirminin
kas įgaliotas tuo reikalu su bradfordie- 
čiais susirišti ir juos į Boltoną pasikviesti.

Susirinkimo dalyviai buvo priminti, kad 
birželio 15 d. Boltone jvyks Ištremtųjų 
Dienos minėjimas. Kaip visada miesto 
centre prie Cenotafo bus padėtas vainikas, 
o vakare iškilmingos apeigos įvyks lat
vių klube, kuriose parlamento narys, at
stovaujantis Bolton East, prižadėjo daly
vauti. Pirmininkas pakvietė visus prisi
dėti prie minėjimo rengimo ir jame gau
siai dalyvauti.

Prieš uždarydamas susirinkimą, pirmi
ninkas pasiūlė padaryti ekskursiją į Man
česterio lietuvių klubą. Pasirodė, kad šiais 
metais nei vienas boltoniškis į Sodybą 
nevažiavo (kelionė ir ypatingai svečiavi
masis joje daugumai pasidarė per bran
gus) tai, pirmininko nuomone, apsilanky
mas lietuvių klube ne tiktai jį paremtų, 
bet visi boltoniškiai galėtų drauge su sa
vo kaimynais Sekminių vakarą kartu pra
leisti. Susirinkimas šį pasiūlymą priėmė.

Dar pasijuokę, įspūdžiais pasidaliję ir 
gerai pasivaišinę, boltoniečiai išsiskirstė.
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