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BIRŽELIO
13 -14

Mes visi, lietuviai laisvajame pasaulyje, 
ir šiais metais su didžiu liūdesiu prisimin
sime ir paminėsime birželio mėnesio tragiš 
kus įvykius mūsų Tėvynėje.

Prieš 45 metus maskoliškieji bolševikai 
pavergė mūsų šalį ir prievarta primetė lie
tuvio prigimčiai svetimų komunistinį re
žimų.

Prieš 44 metus okupantas, birželio 13-14 
dienomis, įvykdė masinius ramių ir ne
kaltų Lietuvos gyventojų trėmimus į Si
biro vergiją.

Šie žiaurūs trėmimai lietuvių minimi 
kasmet kaip tautinio gedulo diena, jie pa; 
liks amžinai lietuvių tautos istorijos pus
lapiuose ateitiems kartoms prisiminti.

Su kiekvienu birželio mėnesiu tie prisi
minimai sugrįžta. Masiniai nekaltų žmo
nių trėmimai civilizuotame pasaulyje yra 
neįsivaizduojamas barbarizmo brutalus 
aktas. Kremliaus satrapų suplanuotas ir 
parengtas, ginkluotų azijatų ir saujelės iš
gamų žiauriai įvykdytas. Įsiveržę į ramių 
krašto gyventojų namus ir sodybas, pus
nuogius išplėšę net ir iš ligos patalo, be 
lyties, amžiaus skirtumo, kaip didžiausius 
nusikaltėlius sugrūdę sunkvežimiuose, ve
žė į paruoštus „Sibiro mirties ešelonus“, 
kuriais be maisto, vandens ir oro uždaruo
se prekiniuose vagonuose siuntė vergijon 
ir mirčiai.

Šiandien jau ne paslaptis „Sibiro mirties 
ešelonų“ kelionės kančios, nelaimingųjų 
tremtinių gyvenimas ir kančios vergų sto
vyklose.

Tremtinių minėjimo dienomis kyla ne
ramios mintys: kada gi išauš lietuvių tau
tai laisvės rytas, baigsis kančios, klajo- 
jantieji svetur sugrįš? Kada gi baigsis pa
saulio valdovų dvigubos moralės sam- 
protis?

Nacių „holocaust“ planuotojų ir vykdy
tojų kruvinieji darbai jau seniai išaiškin
ti ir kaltininkai nuteisti. Net ir šiandien, 
po 40 metų, filmų ir spausdinto žodžio pa
saulyje gausiai keliami to baisaus nusikal
timo padariniai ir priežastys.

Bet kodėl taip rūpestingai tylos skraiste 
dangstomi ne mažesni „Frozen inferno“ 
nusikaltimai, kurie yra ir mūsų tautos 
naikinimo priežastis. „Frozen inferno“ sis
tema siaučia žymiai seniau ir daug dau
giau nekaltų žmonių išžudžiusi. Argi Si
bire bado ar šalčio nužudyto kūdikio mo
tinos skausmas mažesnis už „holocaust“ 
kankinės motinos? Argi „Frozen inferno“ 
bado ir sušalimo mirties šmėkla nėra ly
giai baisi, kaip ir nacių dujų kameros?

Nežiūrint tai, „Frozen inferno“ nusikal
tėliai ne kaltinamųjų suole sėdi, bet Krem
liuje. Jie ir toliau planuoja savo šėtoniš
ką darbą tęsti. Pasaulinėse konferencijo
se ir priėmimuose, užsidėję kaukes, su 
laisvių ir teisių „gynėjais“ susėdę, sten
giasi rasti lengviausią būdą naiviems va
kariečiams užnerti kilpas, apgaulingai 
įtikinėjant ir bendradarbiavimo siekiant.

Birželio 13-14 dienų skaudžius įvykius 
minėdami, nežiūrint, kur mes bebūtumėm, 
savo mintimis nusikeikime prie mūsų tau
tos kankinių, prievarta išplėštų ir ištrem
tų į šaltuosius Sibiro plotus. Susikaupę 
pagalvokime, kokie menki yra mūsiškio 
gyvenimo vargai, palyginus su jų gyveni
mu. Ir koks jau nublukęs mūsų tėvynės 
ilgesys, palyginus su jų ilgesiu.

Ir jeigu atidžiai pažvelgsime į save ir 
išeivijos gyvenimą, nenoromis turėsime 
prisipažinti, kad vis labiau ir labiau tirps- 
tame mus supančioje svetimoje aplinko
je. Atrodo, kad per ilgai esame užsibuvę, 
susižavėję svetimybėmis, suspėjome ap- 
svaigti ir kurdami iliuzijas vis labiau tols
tame nuo persekiojamos Tautos ir kovos 
jos gyvybei išlaikyti.

Tad šia proga, savo mintimis jungia
mės su broliais ir seserimis okupanto prie
vartaujamiems krašte ir anapus Uralo iš
trėmime: lai mūsų mintys ir troškimai vie
ningai vis plaukia į tą šalį, kurią lietuvis 
tėvyne Lietuva vadina.

B.II.K.

RAMŪNUI GIRĖNUI 
tragiškai žuvus,

nuoširdžią užuojautą Girėnų šeimai 
reiškia ir drauge liūdi

P.S. Nenortai

OKUPACIJA NAUJOSIOS UNIJOS
šiemet sukanka 45-ri metai, kai Lie

tuva neteko savo nepriklausomos val
stybės ir kenčia svetimųjų primestą 
priespaudą. Išskyrus trejus vokiečių 
okupacijos metus, lietuvių tautos lais
vės troškimus slopina raudonoji Mask
va, savaip tęsdama baltųjų carų pra
dėtąją užkariavimų politiką.

Ne pirmą kartą Lietuva susiduria 
su grobikiška savo didžiojo Rytų kai
myno politika. Istorinė patirtis ir per
spektyva leidžia mums geriau įžvelgti 
it įvertinti šiandieninę Lietuvos padėtį.

Kaip atrodė Lietuvos reikalai anuo
met, kai pirmą kartą praėjo 45-ri metai 
nuo Maskvos įsigalėjimo Lietuvoje? 
Atrodė jie gana liūdnai. Būtent 1840- 
tais metais, praėjus 45-riems metams 
nuo paskutinio jungtinės Lenkijos ir 
Lietuvos valstybės padalijimo, kai vi
sa Didžioji Lietuva, išskyrus Prūsijos 
valdomą Mažosios Lietuvos dalį, buvo 
užimta Rusijos, caras Mikalojus I pa
naikino Lietuvos statutą, kelių šimt
mečių senumo senosios Lietuvos vals- 
stybingumo teisių pagrindą. Lietuvos 
vardas buvo panaikintas. Lietuva bu
vo nuo tada oficialiai vadinama Rusi
jos Šiaurės vakarų kraštu. Buvo galuti
nai panaikinti jau anksčiau uždaryto 
Vilniaus universiteto likučiai. O praė- j 
jus dar šimtmečio ketvirčiui Lietuvą Į

PRIEDANGOJE 
užgriuvo 40 metų trukęs spaudos drau
dimas, kuris turėjo galutinai užgniauž
ti paskutiniuosius lietuviškosios sąmo
nės daigus ir surusinti Lietuvą. O išė
jo priešingai. Po 120-ties metų carinės 
priespaudos ir rusinimo orgijų lietuvių 
tauta kėlėsi naujam gyvenimui savo 
nepriklausomoje valstybėje.

Tik pora dešimtmečių truko nepri
klausomybė, bet jos padarinių ir įvyk
dyto gilaus perversmo lietuviškoje bū
tyje ir sąmonėje jau nebegalima pa
naikinti. Todėl Lietuvos padėtis po 45- 
rių naujos vergijos metų šiandien visiš
kai kitokia, negu ji buvo 1840-tais me
tais. Ne tik todėl, kad dabar kitokį lai
kai ir kitoks režimas, kitokia visuome
nė ir kitoki žmonės.

Vadinamoji Lietuvos tarybų socia
listinė respublika tik išoriškai panaši 
į carinės Rusijos imperijos šiaurės va
karų kraštą.

Slegiančios priespaudos kančių ir 
nelaimių ištiktiesiems padėtis dažnai 
atrodo beviltiška, bet ji tokia nebuvo 
anuomet, o šiandien dar mažiau. Tada 
lietuvybę reiškė tik svetimybių stelbia
ma gimtoji kalba šiaudinėje pastogė
je, graudi liaudies daina pabarėliais,

slaptai per žandarų saugomą sieną ga
benamas spausdintas lietuviškas žo
dis. Šiandien lietuvybė reiškiasi visose 
gyvenimo srityse įvairiausiais pavida
lais. Pasimokiusi iš šimtmetinės Liu
blino unijos istorinių klaidų, lietuvių 
tauta nenori gyventi jokioje sąjungo
je, kuri slopintų jos teises, jos indivi
dualybę, jos asmenybę.

Tarybų Sąjunga gožia Lietuvą.
J. V d.

LIETUVOJE

KONFERENCIJA OTAVOJE
1975 metais 35 valstybės pasirašė Hel

sinkio Baigminį Aktą, kuriame buvo nu
brėžtos tarpvalstybinio, militarinio, ūki
nio bendradarbiavimo gairės ir nustatyti 
pagrindiniai žmogaus teisių principai. 
Konferencijos dalyviai susitarė kas dveji 
metai susirinkti patikrinti, kaip sutarimai 
yra vykdomi.

RYTŲ EUROPOS GYNĖJAI
E. PARLAMENTE

Birželio 9 d. Strasburge buvo įsteigta 
Europos Parlamento tarpgrupinė komisi
ja Vidurinės Europos klausimams. Posė
džiui pirmininkavo Prancūzijos senato 
pirm. Alain Poher, dalyvaujant Parlamen
to atstovams ir komisijos nariams.

Komisija, kurios vardas prancūziškai 
yra „Union Pour La Solidaritė Europeen- 
ne“ (UPSE), buvo sudaryta Paryžiuje. 
I ją ‘įeina Rytų Europos kilmės Vakarų 
valstybių piliečiai. Jos tikslas — ginti Ry
tų Europos pavergtųjų tautų bylą Europos 
Parlamente. Jau dabartiniame Parlamen
te yra Rytų Europos kilmės atstovų, iš
rinktų įvairiuose Vak. Europos kraštuose. 
Laikui bėgant tokių atstovų bus daugiau. 
Todėl jau dabar pribrendo reikalas įsteig
ti komisiją.

UPSE valdybon įeina: pirmininkas — 
Edward Kozik — lenkų atstovas, sekreto
rius Raoul Capeanu, rumunas; delegatas 
Hilja Monclin, estas; politiniams reika
lams — Jaroslav Verzala, čekoslovakas; 
vicepirmininkas Ričardas Bačkis; antras 
vicepirm. E. Sujanszky, vengras. Komisi
jos adresas: UPSE, 10 rue du Docteur 
Roux. 75014 Paris, France, tel. 556-8170.

Pirmoji Helsinkio peržiūros konferenci
ja vyko Belgrade, Jugoslavijoje, 1978-ais 
metais. Ten pirmą kartą JAV delegacijos 
vicepirmininkas, senatorius Robert Dole 
iškėlė Pabaltijo valstybių okupacijos klau
simą. 1980-1983-ais metais peržiūros kon
ferencija vyko Madride. Ji turėjo tęstis 
šešias savaites, bet užtruko beveik tris 
metus ir konkrečiai nieko realaus nebuvo 
atsiekta.

1985 m. gegužės 7 d. Otavoje, Kanadoje, 
prasidėjo paruošiamoji Europos Saugumo 
ir Bendradarbiavimo konferencija, skirta 
išimtinai žmogaus teisių reikalams, šiai 
konferencijai VLIKas atitinkamai pasi
ruošė ir 27-iems valstybių delegatams bu
vo 'įteikti memorandumai su priedais. VLI- 
Ką atstovavo dr. K. Bobelis ir M. Sama- 
tienė, taip pat aktyviai dalyvavo Kanados 
Lietuvių Bendruomenės atstovai, adv. J. 
Kuraitė-Lasienė ir inž. J. Danys, taipgi 
Lietuvių Katalikų šalpos Centro, New 
Yorke, atstovė G. Damušytė.

Šiai konferencijai izoliuoti imtasi ne
paprastų apsaugos priemonių: viskas 
vyksta uždaroje posėdžių salėje, į kurią 
net ir spaudos atstovai neįleidžiami. Jau 
vien uždarų posėdžių ir darbotvarkės 
klausimais pasitarimai vyko per visą nak
tį iki 8 vai. ryto (gegužės 7 d.), bet ne
davė jokių pasekmių. Konferenciją turė
jo 10 vai. ryto oficialiai atidaryti Kana
dos Užsienio Reikalų ministras, Joe Clark, 
bet nesusitarus dėl dienotvarkės, atidary
mas įvyko 5 vai. p.p. tik dėl formalumo.

Pavergtų Tautų atstovams ir žmogaus 
teisių gynėjams buvo liūdna, kad Kana
dos vyriausybė nusileido sovietų bloko 
reikalavimams Ir sutiko konferenciją ves-

MIRĖ RAŠYT. B. DAUNORAS
Birželio 7 d. popiete savo namuose Lon

done staiga mirė buvęs „Europos Lietu
vio“ redaktorius, žurnalistas ir kelių kny
gų autorius Bronius Daunoras, 78 metų. 
Paskutiniuoju metu jis negalavo, trumpais 
laikotarpiais gydėsi ligoninėje.

Laidotuvės East Sheen kapinėse, Sheen 
Rd., Richmond, bus birželio 14 d., penk
tadienį, 11.30 vai., iš St. VVinefride's kat. 
bažnyčios, Leyborne Park, Kew (artimiau
sia pož. stotis Kew Gardens).
■taanSBHHMHaaaBRBRMMaBBBHB

TEISMAS IR EKSKURSIJA
SOVIETŲ SĄJUNGOS TEISMAS 
IR JAUNIMO EKSKURSIJA Į 

SKANDINAVIJĄ
Helsinkio Akto dešimtmečio sukak

ties proga, VLIKas susitaręs su Pabal- 
tiečių Pasauline Santalka (PPS), ren
gia viešą Sovietų Sąjungos teismą Ko
penhagoje ir „Taikos ir Laisvės“ eks
kursiją Baltijos jūra. Šių įvykių tikslas 
atkreipti Europos ir pasaulio visuome
nės dėmesį į neteisėtą Lietuvos, Latvi
jos bei Estijos okupaciją ir pabrėžti 
brutalius Sovietų nusikaltimus ir žmo
gaus bei tautų teisių pažeidimus šiose 
valstybėse.

Sovietų Sąjungos teismas prasidės 
1985 m. liepos 23 d., pristatant teisėjų 
kolegijai, kuri bus sudaryta iš žinomų 
Europos ir Amerikos valstybininkų, 
kaltinamąją medžiagą. Antrą teismo 
dieną vyks liudininkų apklausinėjimai, 
o liepos 25 d. — teismo baigmės po
sėdžiai.

Lygiagrečiai su šiuo įvykiu yra rūpi
namasi gausiu pabaltiečių dalyvavimu 
teisme ir Helsinkio Akto sukakties mi
nėjimuose. „Taikos ir Laisvės“ ekskur
sijos tikslas yra parodyti pasauliui, 
kad Pabaltijo laisvės klausimas nėra 
akademiškas, nes be laisvės nėra gali
ma taika. Norima parodyti, kad šis 
tikslas yra remiamas visų pabaltiečių 
pasaulyje. Ekskursijos dalyviai bus 
raginami stebėti Sovietų Sąjungos teis
mą. Po jo, liepos 26 d. pradedamoje 
ekskursijoje laivu jie sieks Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pakraščius (laikan
tis tarptautinių ribų). Laivas sustos 
Helsinkyje, kuriame yra planuojama 
dalyvauti Helsinkio Akto dešimtmečio 
minėjime. Iš Helsinkio laivas grįš į 
Stockholmą liepos 29 d., kuriame bus 
susipažinta su pabaltiečiais Švedijoje. 
Ekskursijos darbotvarkėje yra pabal
tiečių laisvės ryžto demonstracijos tri
jose Europos sostinėse, tarptautinis 
bendravimas, politinės ir kultūrinės 
diskusijos, pasirodymai ir pramo- 
gos/turizmas.

Anglijos knygų paroda
Gegužės 24 d. Lietuvos Mokslų Akade

mijos bibliotekoje atidaryta Anglijos lei
dyklos „Pergamon Press“ mokslinės ir te
chninės literatūros paroda. Ekspozicijoje 
— apie 300 knygų. Plačiai pateikti darbai 
apie naujausius elektronikos, kiti) mokslo 
ir technikos šakų pasiekimus. Eksponuo
jami mokslo ir technikos žurnalai.
Žemaitės gimimo sukaktis

Birželio 4 dieną sukako 140 metų, kai 
gimė rašytoja, mūsų literatūros klasikė 
Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė-Žemaitė. 
Vilniuje pastatytas jai skulptoriaus P. 
Aleksandravičiaus paminklas.
„Lietuvos“ ansamblio koncertai

Lietuvos dainų ir šokių liaudies ansam
blis „Lietuva“ koncertavo Erfurto apy
gardoje, Rytų Vokietijoje. Ansamblio me
no vadovas yra Pranas Budrius. 
„Pagarba kovotojams“

Alytaus mieste įvyko gatvių, kurios pa
vadintos Nemuno krašto „vaduotojų, ko
votojų už Tarybų valdžią" vardais, šventė.

Daug alytiškių susirinko gatvėje, pava
dintoje Dzūkijos krašto „vaduotojo“ Tary
bų Sąjungos didvyrio gvardijos papulki- 
ninko Gavrilos Jemeljanovo vardu.
Lenkų paroda Vilniuje

Gegužės 28 d. Vilniuje atidaryta lenkų 
paroda „Pagaminta Lenkijoje“. Kartu at
vyko visa jų delegacija, vadovaujama mi
nistrų tarybos pirmininko pavaduotojo J. 
Obodovskio.
Jaunimo šventė

Vilniuje įvyko internacionalinės drau
gystės dienos „Lituanika-85“. Jose dalyva
vo respublikos jaunimas, svečiai iš „bro
liškų“ respublikų.
Naujos bulvių veislės

Dvi naujas bulvių veisles — Aistę ir 
Nidą — žemdirbiams rekomenduoja Lie
tuvos žemdirbystės instituto Vokės filialo 
specialistai.

Šių veislių kūrėjai — žemės ūkio moks
lų kandidatai Algimantas Bujauskas ir 
Uršulė Čepienė turi pagrindo tvirtinti, kad 
jos yra produktyvios, atsparios daugeliui 
ligų.

PASITARIMAS JAV VALST. 
DEPARTAMENTE

Gintė Damušytė, Lietuvių Katalikų Re
liginės šalpos reikalų vedėjo pavaduoto
ja, atstovavo Religinę šalpą JAV Valsty
bės departamento balandžio 4 d. sušauk
tam pasitarime apie žmogaus teisių eks
pertų sesiją Otavoje. Pasitarimui vadova
vo Amerikos delegacijos pirmininkas Ric
hard Schifter, nušviesdamas JAV planus 
Otavoje, kur nuo š.m. gegužės 6 Helsin
kio akto pasirašiusieji svarsto tolimesnį 
susitarimų vykdymą. Lietuviai aktyviai 
reiškėsi pasitarimo diskusijose, iškeldami 
žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoj bei 
duodami konkrečius siūlymus JAV dele
gacijai. Lietuvių Bendruomenę atstovavo 
PLB Visuomeninių reikalų pirm. A. Ge
čys, buvęs Madrido konferencijos delega
tas R. česonis iš New Jersey, R. Kondra- 
tas iš Washingtono; VLIKą — Dr. Krivic
kas, P. Jurgėla; M. Samatienė iš ELTOS; 
Am. Liet. R. Katalikų Federaciją — J. Si
mams; JBANC — A. šilas. Dalyvavo ir
Linas Kojelis iš Baltųjų rūmų.

Po pasitarimo, G. Damušytė posėdžiavo 
su Valstybės departamento pareigūnu, ku
riam buvo perduotos vėliausios žinios apie 
naujausius areštus Lietuvoj.

Ta pačia proga, Damušytė Washingto
ne aplankė JAV Katalikų Konferenciją, 
su kuria Religinė Šalpa palaiko artimus 
ryšius. Ji tarėsi rūpimais klausimais su 
tos institucijos taikos ir teisingumo parei
gūnu Edward Dougherty.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė pasiuntė G. 
Damušytę į Otavą kelti Lietuvos intere
sus suvažiavusiems delegatams ir spaudai.

LIC

ti už uždarų durų. Tokių suvaržymų 
buvo nei Belgrade nei Madride.

(Elta)

DBLS ir LNB C. valdyba

Buvusiam
žurnalistui ir

BRONIUI

kolektyvas

gimines 
ir liūdime.

AfA
BRONIUI DAUNORUI 

staiga mirus, 
Daunorienę, šeimą ir gimines 

giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Daina vietės
E.L. Redakcinis
ir spaustuvės darbuotojai

amžinybėn,
ir

iškeliavus
Jo šeimą 

giliai užjaučiame

Buvusiam „Europos Lietuvio 
Redaktoriui 

BRONIUI DAUNORUI 
mirus, 

Jo šeimą ir gimines 
giliai užjaučiame.

Buvusiam „E. Lietuvio 
Redaktoriui 

BRONIUI DAUNORUI 
mirus, 

Jo žmoną, dukteris, žentus 
ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame. 
M. ir P. Varkalai

Lietuvio redaktoriui, 
knygų autoriui 
DAUNORUI

Pabaltiečių „Taikos ir Laisvės“ eks
kursiją rengia iš trijų pabaltiečių atsto
vų sudarytas komitetas, kuris dirbs 
PPS priežiūroje. Teismo Kopenhagoje 
ir ekskursijos reikalus derina lietuvių 
vardu VLIKo vicepirm. inž. L. Gri
nius.

Šie abu įvykiai yra istoriniai svar
būs, nes jais Europoje viešai pabrėžia
ma Pabaltijo valstybių nepriklausomy
bė ir Sovietų okupacijos neteisėtumas. 
Įvykių proga yra planuojama kreiptis 
Į Skandinavijos valstybių vyriausybes, 
parlamentarus ir laikraštininkus, sie
kiant pareiškimų dėl okupacijos netei
sėtumo.

Visuomenė ir organizacijos yra pra
šomos šiuos įvykius dosniai remti 
šiam tikslui skirtomis aukomis TAU
TOS FONDUI, P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y. 11421 (arba per 
T.F. kraštų įgaliotinius). Ekskursijos 
dalyvių registraciją su 50 dol. rankpi
nigių prašome siųsti VLIKo adresu, 
1611 Connecticut Ave., N.W., Suite 
2, Washingtone, D.C. 20008.

A.A. RAMŪNUI GIRĖNUI 
tragiškai žuvus,

Jo tėvui, broliams ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

DBLS Centro valdyba
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A.A. MAJORAS P. GUDELIS
Retėja gretos 1918-1921 m. laisvės kovų 

savanorių, atnešusių Lietuvai 22 metus 
laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Dau
gelį jų jau 1940-1941 m. sunaikino sovie
tai nužudydami, arba išveždami lėtai mir
čiai į Sibirą. Ko nespėjo padaryti anuo
met, baigė sugrįžę po šio karo. Kiti pasi
traukę į Vakarus 1944 m. kartu su tūks
tančiais lietuvių pabėgėlių, baigia iškeliau
ti amžinybėn. Čia juos ne žiaurus priešas, 
bet negailestingas laikas naikina. Visi 
jau yra pasiekę arba peržengę 80 metų 
ribą. Tokio amžiaus buvo pasiekęs ir ve
lionis Petras Gudelis, gegužės 31 d. pa
laidotas Huettenfeldo kapinaitėse, t.y. 
vietovėje, kur yra įsikūrusi Vokietijos LB 
valdybos būstinė ir Vasario 16 gimnazija.

Mirė gegužės 27 d. Landeko ligoninėje, 
prieš porą mėnesių gražiai atšventęs 90- 
jį gimtadienį Dahno slaugymo namuose, 
į kuriuos buvo atvykęs tik prieš mėnesį. 
Ta proga jį atlankė ir kartu šventė jo pa
sirinktas testamento vykdytojas ir bičiu
lis kun. Fr. Skėrys iš Mannheimo ir ilgą 
laiką namuose jį globojusieji kaimynai 
Schulzai. Iki atvykimo į prieglaudą velio
nis gyveno savo namuose Lemberge, neto
li Pirmasenso.

Laidojimo apeigas atliko ir visus lai
dotuvių reikalus tvarkė kun. Fr. Skėrys. 
Prisirinko pilna Huettenfeldo kapinių ko
plyčia. Karstas buvo apdengtas lietuviška 
trispalve ir papuoštas gėlėmis, šonuose 
stovėjo garbės sargyba — tautiniais dra
bužiais apsirengusių pora mokinių ir po
ra uniformuotų skautų. Pamokslą baigė 
malda, sukalbėta lietuviškai ir vokiškai. 
Visos kitos laidotuvių apeigos vyko lietu
vių kalba.

Prie kapo, kun. Fr. Skėriui sukalbėjus 
maldą, sugiedotas Lietuvos himnas. Vo
kietijos LB valdybos vardu atsisveikini
mo žodį tarė jos reikalų vedėjas J. Luko
šius.

Nors Vokietijoje velionis gyveno atsi
skyręs, bet suprato savos organizacijos 
reikalingumą: priklausė Vokietijos lietu
vių Bendruomenei nuo pat jos įsikūrimo 
iki savo mirties, uoliai lankė jos rengi
nius, rėmė jos darbus ir Vasario 16 gim
naziją. Mylėjo jaunimų, todėl norėjo būti 
palaidotas Huettenfeldo kapinaitėse, tikė
damasis, kad mokiniai pasirūpins jo kapu, 
kaip jis jais rūpinosi.

Labdaros draugijos valdybos narys Ri
čardas Tendzegolskis kalbėjo: — Atsisvei
kiname su kūrėju vieno gražiausių Lietu
vos istorijos laikotarpių. Tokius vyrus va

diname Lietuvos savanoriais kūrėjais. 
Toks buvo ir velionis Petras Gudelis. Nuo 
tų garbingų kovų praslinko jau daugiau 
kaip 65 metai. Nedaug tų drąsių vyrų be
liko. Vokietijoje lietuviams kūrėjams sa
vanoriams suskaičiuoti perdaug būtų ir 
vienos rankos pirštų. Prieš vieną jų šian
dien nulenkiame galvas, išlydėdami am
žinybėn.

Kun. Fr. Skėrys sakė sudiev Lietuvių 
evangelikų liuteronų bei reformatų Baž
nyčios ir Vasario 16 gimnazijos mokinių 
vardu ir pakvietė visus į gimnazijos val
gyklą kavutei.

Laidotuvėse dalyvavo apie šimtas žmo
nių. Ant kapo padėti dideli vainikai — 
Labdaros draugijos ir Lietuvių evangeli
kų Bažnyčios paramos fondo su lietuvių 
tautinių spalvų kaspinais, velionio globė
jų A. bei R. Schulzų, Zinos ir Jono Glem- 
žų didelė puokštė gėlių taip pat su tauti
niais kaspinais ir daug kitų.

Per kavutę kun. Fr. Skėrys pristatė 
svečius vokiečius iš Lembergo: evangeli
kų parapijos kunigę Zimmermann-Geisert 
su jos vyru, tos parapijos tarybos nariu, 
ir velionį iki mirties globojusius jo kaimy
nus Adelgundę bei Reinholdą Schulzus, 
vokiečių kalba supažindindamas juos su 
velionio gyvenimu ir šeima — sūnus Leo
nas gyvena Kaune, o duktė Marija Me- 
deišienė — Australijoj. Dėkojo G. Lucie- 
nei ir virėjoms, paruo'šusioms kavutę.

Kunige Zimmermann-Geisert papasako
jo, kad velionis buvo geras Lembergo ev
angelikų parapijos narys. Paskutinį kartą 
lankantis pas velionį, jis padavanojo jai 
knygą lietuvių kalba.

Velionis gimė 1895 m. kovo 28 d. Vai- 
neronių kaime, Vaškų vals., Biržų a. Tė
vas buvo sumanus ūkininkas — įsigijo 
110 ha Kalno Groščių dvarelį. Baigęs Pa
nevėžio realinę mokyklą 1914, Petras pra
dėjo studijuoti mediciną Petrapilio psicho- 
neurologijos institute. Paskelbus studentų 
mobilizaciją, stojo į Michailo artilerijos 
mokyklą Petrapily. Ją baigęs karininku, 
1916 buvo pasiųstas į Karšo tvirtovės ar
tileriją Kaukaze, kur sulaukė karo galo. 
Po 1917 metų revoliucijos, Rusijos lietu
vių karių sąjungos remiamas, organizavo 
lietuvius karius Rusijoje ir dalyvavo jų 
suvažiavimuose. Feodosijos uoste Ukrai
noje buvo bolševikų suimtas ir vos išven
gė sušaudymo. Tbilise buvo Kaukazo lie
tuvių tarybos pirmininko pavaduotojas ir 
karių sekcijos narys. 1918 m. grtįžo į tė
viškę išbadėjęs, ir tuoj ėmė organizuoti 

lietuvišką valdžią Vaškų valsčiuje. Buvo 
išrinktas to valsčiaus komiteto pirminin- 
ku-viršaičiu ir dalyvavo Linkuvoje vals
čių atstovų suvažiavime apskrities valdžiai 
sudaryti. Su kitais karininkais organizavo 
iš pradžių viešai, o paskui slaptai ginkluo
tą pajėgą — miliciją, vėliau virtusią par
tizanais. Partizanams pradėjus susirėmi
mus su rusais raudonarmiečiais, buvo iš
rinktas Joniškėlio apskrities apsaugos 
štabo nariu, organizavo Vaškų partizanų 
būrį, vėliau virtusį Joniškėlio mirties ba
taliono 2-ja kuopa.

Išvijus iš apskrities bolševikus, buvo 
paskirtas Joniškėlio, vėliau Biržų ir Pas
valio apskr. komendantu. Po to paskirtas 
Širvintų apskr. komendantu. Lenkams už
ėmus Širvintas, apsistojo Vepriuose. Daly
vavo kovose prie šventosios. 1919 m. perė
jo artilerijon. 1920 suformavo pirmąją 
gaubicų bateriją. Su ja dalyvavo žygyje į 
Vilnių ir kovėsi Suvalkų fronte. Prie Sei
nų baterijai patekus į lenkų nelaisvę, tar
navo šarvuotame traukiny „Gediminas“— 
traukinio vado pavaduotoju. Įsteigus šar
vuotų traukinių pulką, paskirtas pirmojo 
šarvuoto traukinio vadu ir pulko vado 
pavaduotoju.

Mirus broliui, 1922 m. pasitraukė iš 
kariuomenės, Rygoje studijavo agronomi
ją ir ūkininkavo. Steigė žemės ūkio ir 
kredito kooperatyvus, veikė valsčiaus ir 
apskrities savivaldybėse. Buvo Biržų šau
lių rinktinės II bataliono vadas. 1939 m. 
tarnavo Vilniaus apskr. valdyboje. Suor
ganizavo Vilniaus šaulių kuopą.

Bolševikams okupavus Lietuvą, pus
metį pasislapstęs, 1941 repatrijavo į Vo
kietiją. Dirbdamas karo pramonėje, susir
go ir buvo iš darbo atleistas. 1942-1944 m. 
gyveno Berlyne. Nuo 1950 m. tarnavo 
UNRROS emigracinėje stovykloje. Gavęs 
už Lietuvoje paliktą turtą pagal Laste- 
nausgleich įstatymą atlyginimą, Lember
go miestelyje pasistatė namą, kur nuo 1960 
m. gyveno, gaudamas rentę. Bendradar
biavo Karyje, Europos Lietuvyje, Dirvoje.

Parašė ir 1972 m. Londone išleido stu
diją „bolševikų valdžios atsiradimas Lie
tuvoje 1918-1919 jų pačių dokumentų 
šviesoje“, „Joniškėlio apskrities partiza
nai“, I dalis — jų organizavimas ir slap
toji veikla prieš bolševikus (1918.XI.27 — 
1919.III.22), Romoje 1975 m., ir II dalis 
— viešosios veiklos laikotarpis (1919.III. 
22 — XI.20), 1979 m. Brooklyne, su turi
nio santraukomis vokiečių ir anglų kalbo
mis. J.L.

AMERIKIETĖ VILNIUJE SUSITINKA 
SU KATALIKŲ AKTYVISTAIS

Straipsnyje, pavadintame „Kur tikėji
mas slaptas“ (The Catholic Standard and 
Times, Philadelphia, 1985 kovo 28), Moni
ca Clark aprašo savo susitikimą su jau
nais katalikais aktyvistais Vilniuje. Lan
kydamasi šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
Šv. Kazimiero 500 m. jubiliejaus proga, ji 
atsitiktinai susipažino su „Petru“, kuris 
labai domėjosi katalikų gyvenimu užsie
nyje. Jis jai parodė sidabrinį kryželį po 
savo švarko atlapu ir pareiškė, kad reli
ginių simbolių negalima viešai nešioti. Ki
tą rytą ji rado bažnyčią sausakimšai pri
grūstą ir minią žmonių lauke. Po mišių, 
„Petras“ nuvedė ją į savo draugų butą, 
kur ji susitiko su studentais ir jaunais 
profesionalais — katalikais, kurie slaptai 
išpažįsta savo tikėjimą. Jie uždarė lan
gus, „kad mes galėtumėm laisvai pasikal
bėti apie jų pastangas studijuoti šven
traštį, Įvesti Vatikano II atsinaujinimo 
idėjas ir suorganizuoti jaunų suaugusių 
grupes.“ Jų „slaptumas“ amerikietei pri
minė „nė įbaugintus (Kristaus) mokinius 
po nukryžiavimo, bet ankstyvuosius krikš
čionis, besistengiančius skelbti Prisikėli
mą svetimoje šalyje“. Monica Clark lan
kėsi Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje su 
Šiaurės Kalifornijos Katalikų Taikos Mi
sija.

(Elta)

Česlovas Valdemaras Obcarskas

EILĖRAŠTIS APIE 
KAPINES PRIE JŪROS

Mano visoj tėvynėj yra visi kryžiai 
sulaužyti.

O tie, kurie išliko.
Velka sunkią Kremliaus priespaudą 

arba jo naštą.
h todėl nuo šios dienos
Mane visa armija modernistų 
(Vaizduojančių naujus išsireiškimus, 
bet širdyje neišgyventus bei 

neiškentėtus)
Manęs toliau nebedomina;
Lygiai arba panašiai kaip išverstos 
Piemenų dainos, 
Parašytos Vergilijaus.
Jeigu kas manęs paklaustų 
Pasirinkti kurį nors poetą, 
Tai aš pasirinkčiau tik didžiausią 
Prancūzų poetą — Paul Valery 
ir jo „Kapines prie jūros", 
Kurių paviršium vaikšto 
Balti balandžiai.

1985.5.4, Nottingham

MIRĖ KUN. S. KEMZŪRA
Gegužės 26 d. mirė Paliepių, Raseinių 

apsk., klebonas kun. Stasys Kemzūra. Pa
laidotas gegužės 29 d. Paliepiuose. Buvo 
sulaukęs 86 metų. Kunigu Įšventintas 
1923 m. Prieš dvejus metus atšventė 50 
kunigystės jubiliejų.

Tai jau 13-tas šiemet Lietuvoje miręs 
kunigas.

Praėjusiais metais Lietuvoje mirė 27 
kunigai. Kunigų seminarija išleido tik 
12 naujų kunigų.

šiais metais Įšventinta 19 naujų kuni
gų.

INFORMACINIAI PAKETAI
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa — Lie

tuvių Informacijos Centras paruošė infor
macijos paketus apie Lietuvą JAV kon
gresmenams ir juos įteikė prieš jiems 
išvykstant balandžio mėn. į Sovietų Są
jungą. Pakete buvo suglaustai aptarta da
bartinė Lietuvos padėtis, ypač Amerikos 
piliečio Vytauto Skuodžio likimas. Buvo 
išvardinti ir svarbūs Lietuvos katalikus 
liečiantys rūpesčiai. Religinės Šalpos rei
kalų vedėjas kun. K. Pugevičius delegaci
jos nariams skubiai parūpino medžiagą 
talkinant Amerikos žydų komitetui, JAV 
Katalikų konferencijai bei Joint Baltic 
American National Committee.

LIETUVIŲ DIENOS
„Lietuvių Dienų“ žurnalo balandžio 

mėnesio numeris jau išsiuntinėtas pre
numeratoriams ir platintojams.

šiame „Lietuvių Dienų“ žurnalo nume
ryje rašoma:

Sovietų Sąjungos teismas ir Jaunimo 
ekskursija į Skandinaviją (Elta). Vytauto 
Pluko — Albinas Markevičius sėkmės ke
liu. Lietuvių išeivijos kultūros klausimais: 
Povilas Gaučys, Alė Rūta, Klevą 
Vidžiūnienė. Jono Mingėlos poezija. VLI- 
Ko pirm. dr. K Bobelio pagerbimas. Lie
tuvos skautų Sąjungos pareigų perdavi
mo nuotraukos. LTM Čiurlionio ansam
blio 45 m. sukaktis — V. Bacevičiaus nuo
traukos. V. Vyteniečio — Aleksandras 
Stulginskis.

Anglų kalbos skyriuje:
Pabaltiečių Jaunimo ekskursija — poli

tinė jėga. Rūta Skiriūtė — Lietuviška ope
ra. Naujas sovietų žmogus. Skaitytojų 
laiškai.

žurnalas gausiai iliustruotas nuotrauko
mis. Viršelyje — lietuvių veikėjas preky
bininkas Albinas Markevičius.

„L.D.“ prenumerata 20 dol. metams, Ka
nadoje 25 dol. Prenumeratas siųsti: „L.D.“ 
redakcijai, 4364 Sunset Blv. Los Angeles, 
Ca. 90029.

PIRMIEJI ATEIVIAI
Tautos Fondas bei Tautiškų Reikalų Komitetas pradėjo 

veikti nuo 1918 m., kuomet įvyko francų fronte paliaubos bei 
taiktarpis, o Lietuvoj atgijo viltis tikros laisvės, be vokiškos, ru
siškos ar lenkiškos globos. Lietuvai šelpti Komitetas nuo tol pra
dėjo veikti kaipo Tautiškų Reikalų Komitetas, su savo turto li
kučiais (keliolika svarų). Surinko virš 400 sv., varė stipriai lie
tuviškai — tautišką propagandą, surengė daug didelių prakalbų, 
išleido anglų kalboje daug knygučių aiškinančių Lietuvos reika
lus, surengė didelę gatvinę demonstraciją Lanarkshire miestuose 
su daugybe puikių vėliavų, parėdytų „tableaux“ - vežimų- 
paveikslų etc. Kun. šveistrio ypač šiame Komitete pasidarbuota. 
Veikiama ikšiol.

Russian Relief Fund sudaryta 1917 m. pabaigoj, kuomet 
Škotijoj atliko daugybė lietuvių šeimynų, kurių vyrai iškeliavo 
Rusijon. Prie fundo to pridėta kiek lietuviškų pinigų, bet didžiu
ma gauta iš svetimtaučių, šelpimui šeimynų išleista apie 500 sv. 
Didžiumą (beveik viską) pašalpų gavo lietuviai. To Komiteto 
pirmininku buvo Glasgow universitatės profesorius ir literatas 
Phillimore, vice pirmininku kun. šveistrys, sekretorius p. Shairp 
nuo britų labdaringų draugijų, nariais p. Denham (britas, rusų 
konsulis), p. Young, nuo žydų p. Sacks, dar 4 lietuvės moterjs ir 
keli vyrai.

„Šviesos Draugija“ įsteigta kun. Varnagirio ir literato Mon
tvilos 1899 m. Paliovė veikusi 1917 m. Vienu laiku buvo dikta 
organizacija.

„Spindulio“, Craigneuk, maža vietinė draugijėlė gyvavo ke
letą metų, pairo labiausiai del savo pastarais laikais susiartinimo 
su socijalistais ir del „Konvencijos“.

„Tėvynės Mylėtojų Draugijos“ maža kuopelė gyveno iki 
1917 m. Centras — Amerikoje, narių teturėjo Škotijoj kelioliką, 
niekuo nepasižymėjo.

„Teatrališkoji Draugija“ gyvavo neilgiausiai, rengė vaidini
mus laikas nuo laiko. Dabar neveikia.

„Rankpelnis“ — seniau (1907 m.) redakcijoj Kl. Jurgelio- 
nio, socijal menševikų dvi sąvaitraštis, dabar komunistų-bolševi- 
kų organas. Eina kas sąvaitę iš Bellshill, Lanarkshire.Redaktoriai 
mainosi labai tankiai, pažymėtini, apart Jurgelionio, Kapsukas ir 
čerkevičius. Nesiskiria nuo Rusijos bolševikų - demagogų lei
dinių.

„Rimbas“ — ėjo trumpą laiką „Rankpelnio“ kompanijos 
leidžiamas. Turinys ir privalumai Amerikos „šakės“ miniatiūro
je.

Socijalistų Darbininkų Sąjunga, gyvuoja kaip ir „Rank
pelnis“, turėdavo nuo keliolikos (laikais) iki 200 narių. Varo 

TRUMPAS MEMORANDUM, APIE 
LIETUVIUS ŠKOTIJOJ 

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

prieškatalikišką propagandą ir rengia vakarelius-šokius-vaidini- 
mus, greta leidimo „Rankpelnio“.

Socijalistų Komitetas Lietuvai šelpti, surinko apie 80 sv., 
viską pasiuntė Amerikon! Revoliucijos bei „Politiškų kankinių 
Fondas“ irgi veikė keletą metų po Rusų-Japonų karės, rinko au
kas, bet atskaitų iš tų neišdavė.

Seniau Škotijoj ėjo laikraščiai „Vaidelytė“, prie kun. Var
nagirio, „Laikas“ -— kun. čiuberkio laikais, redakcijoj Benja
mino Audros, vėliau J. Gegužio.

„Sandara“, duonų kepykla, Wishaw, suorganizuota kun. 
Varnagirio. Vėliau žlugo.

„Varpas Ko.“ išdygo ant „Santaros“ griuvėsių. Žymiau
sia Škotijoj lietuvių prekybos įstaiga, dabar vedėjais-savininkais 
broliai Bancevičiai. Dikta krautuvė (labiausiai valgomų dalykų) 
104, Main str., Bellshill, Lanarkshire. Turėjo skyrius kitur.

Duonų Kepyklos: Varpo Ko. (Kisielių brolių) Mossend, 
„Biruta“ (Aglincko), Hamilton, „Pirmyn“ (komunistų) Mother- 
well, Leščiko, Carfin. Yra ir daugiau.

Daugiau Maisto Krautuvių. Gerulio, vėliau Norkaus, da
bar Simonaičio „žvaigždė“, Bellshill (ir Craigneuk) „Varpo“ 
Graigneuk ir Burnbank (buvo, žuvo). Kooperativių „Diegas“ ir 
„Vartotojų Draugija“ krautuvės gyvavo Bellshill, Glasgow, 
Burnbank, Craigneuk, Carfin, Shotts. Žlugo. J. Onusaičio, Car
fin gyvuoja. Daugybė mažesnių tebėra ar buvo.

Kriaučių Įstaigos. J. Lebedžio, Glasgow, L. Sarafino, Glas
gow, mažesnių yra ir daugiau.

Stalių bei dailydžių kompanija susidarė neseniai Glasgowe. 
Sekasi puikiai. Atskirai dirbančių kriaučių-šiaučių yra irgi, nors 
palyginamai mažai.

Prie visokių organizacijų daroma kasmet po 1 ar 2 delega
tų suvažiavimu: atskirų kuopų bei skyrių nariai prisiunčia savo 
atstovus visokiems reikalams aptarti.

Škotijoj rengiama visaji daugybė didesnių bei mažesnių va
karėlių — koncertų ■— vaidinimų — šokių, reta kuri pėtnyčia 
praeina, kad bent kur nors vakarėlio nebūtų. Sudaryta keletas 
gegužinių — viešų piknikų. Prakalbos, susirinkimai labai tankiai 
daroma. Pastarais laikais pastebėti prabudimas Škotijoj augusio 
lietuvių jaunimo.

16. KARIŠKOJI BRITŲ - RUSŲ „KONVENCIJA“ 1917 M.

Pavedame skirsnį taip vadinamai „Konvencijai“, kuri Bri
tanijos lietuvių gyvenimą gerokai buvo paardžiusi, daug įstaigų 

bei organizacijų nuslopinusi ir daug vargo atnešusi išeiviams, 
kur vargas kitiems visą gyvenimą tensis.

Per karę Britanijoj kilo agitacija prieš „rusus“ išeivius, kam 
jie neimama karėn. Britų valdžia tos agitacijos verčiama 1917 
m. sutarė su Kerenskio valdžia priverstinai imti britų pavaldi
nius Rusijoj, o „rusus“ Britanijoj gyvenančius. Prie to duota 
kožnam proga pasirinkti rusų ar britų armiją. Britai savo val
dinių šeimynas Rusijoj aprūpino puikiai ir norinčius savo kaštu 
pergabeno Britanijon. Rusai savo pavaldinių šeimynoms nepa
skyrė nieko ir net Rusijos armijon važiuojančių vyrų išgabeni
mą primetė anglams.

Spalių m. 1917 m. del tos sutarties tarp 1500 ir 1800 vyrų 
(daugiausiai pavienių) išplaukė iš Britanijos Archangelskan. 
Ten priimti gyvulių pavydale, išbadėję, apvogti ir privargę „te- 
pluškose“, nusidangino Sibiran bei Pietų Rusijon. Bolševikų su
kilimas užtiko juos kelyj. Iš Omsko maža dalis prigauta ar pri
versta stoti bolševikų armijon, didžiuma išsiblaškė po Rusiją ir 
grįžo Archangelskan, su vilčia atgal pasiekti Britaniją. Dalis pa
siekė Minską, iš ten kliuvo vokiečių belaisvėn ir išgabenta Vo
kietijon į darbus. Keli iš tų pabėgę pasiekę net Britaniją! Tūlas 
lietuvis iš Abo, Suomijoj, pėkščias perėjo (į 7 paras) Botnijos 
įlankos ledais į Švediją, dabar gavo darbą Norvegijoj. Kitas per 
Vladivostoką pasiekė Japoniją ir Suv. Amerikos Valstijas, dar 
kiti galėjo pasprukti į Kiniją. Vėliau dalis lietuvių grįžo Lietu
von visokiais keliais ir budais, po daugybės vargų. Kitas pėkščias 
iš Archangelsko pelkių pertraukė. Dalis žymi nuo vargo pasimi
rė ar žuvo Rusijoj. Dalis mažesnė susidėjo su bolševikais, pamir
šo savo šeimynas ir žuvo morališkai. Dalis nepajiegė iš Bolševi- 
kijos išbėgti ir ten tebėra. Archangelskan ir Murmanskan grįžu
sieji lietuviai kas galėjo (nes daug šimtų lietuvių bolševikai iš
sivarė Rusijon pirm britams Archangelską užimsiant) prisidėjo 
prie britų ir tie buvo iš visų laimingiausieji, geriausiai aprūpinti. 
Dalis tų vėliau grįžo Škotijon, o likučiai išgabenta Lietuvon. Tai 
kas link pačių vyrų, Rusijon iškeliavusių.

Atlikusieji Britanijoj buvo nepalyginamai laimingesni. Ma
ža dalis suimta britų armijon, beveik visi į „Labour, non com
batant“ batalijonus. Daugelis ne tik karės, bet net Francų fronto 
nematė, gana buvo kiek padėvėti pilką sermiegą Britanijos ka- 
zarmėse. Kurie ir front pamatė — perdaug nenukentėjo: žmoniš
kiau užlaikomų kareivių kaip Britanijoj nėra pasaulyj.Reikia pri
pažinti, kad tik Britanijoj ir Amerikoj kareivio žmogystė pilnai 
pripažinta. „Non combatant“ — reiškia nekariaujančius gin
klais: darbininkus, kunigus, Raudonojo Kryžiaus aptarnauto
jus etc. Rods, vienas kitas iš atlikusių Britanijos kariumenėje ir
gi užmušta bei sužeista.

Bet daugiausiai vargo prisikentėti gavo tų lietuvių palikto
sios Škotijoj šeimynos: moterįs ir vaikučiai. Del tų šeimynų tai 
buvo baisi pasekmėmis nelaimė.

(Bus daugiau)
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Kelias Seminarijon
(tęsinys)

Šis susitikimas užsitęsė dvi valan
das. Išsiskiriant kelionės išlaidoms 
Vincas davė 25 rub., prieš tai liepęs 
parašyti, kad iš saugumo ko
miteto aš einamiesiems reikalams pa
ėmiau nurodytą sumą pinigų. Matyda
mas mano nerimą dėl sutikimo ben
dradarbiauti, saugumietis dar liepė 
man atvažiuoti į Vilnių po savaitės, 
rugpjūčio 5 dieną.

Paskirtą dieną vėl išvažiavau į Vil
nių. Man paskambinus, Vincas nuro
dė, kad pokalbis vyks netoli rašytojos 
Žemaitės paminklo esančiame viešbu
tyje. Į nurodytą kambarį įėjome kaip 
ir visais atvejais — jis pirmas, aš — 
po kelių minučių. Klausinėjo apie daug 
ką. Įspėjo mane, kad būčiau atsargus 
Seminarijoje su kitais klierikais, kad 
kokiu Jnors būdu neišsiduočiau apie 
bendradarbiavimą. Išsiskiriant vėl ke
lionės išlaidoms davė 10 rub. ir užti
krino, kad dabar mano įstojimas į Se
minariją esąs garantuotas, kad nerei
kią graužtis — viskas būsią kuo ge
riausiai. Per pirmąsias Kalėdų atosto
gas žadėjo man paskambinti į namus. 
Ir vėl tekstą susitikti, nes gali iškilti 
įvairių neaiškumų.

Šis ketvirtasis susitikimas su saugu
miečiu Vincu Vilniuje buvo paskuti
nis, į kurį aš ėjau pagal žodinį iškvie
timą. Daugiau nėjau į panašius susiti
kimus ir ateityje nebeisiu, nes tai ne
siderina su klieriko sąžine.

Rugpjūčio 10 dieną gavau telegra
mą, kad esu priimtas į Kauno Kunigų 
seminariją. Niekas — nei iš kunigų, 
nei iš artimųjų net nenutuokė, kokie 
sunkūs buvo „stojamieji egzaminai“, 
privertę daryti sąžinės kompromisus.

Per pirmąsias Kalėdų atostogas, ne
sulaukęs mano skambučio, saugumie
tis Vincas paskambino man į namus. 
Bet, manęs neradęs, namiškiams prisi
statė kaip geras mano draugas, kuriam 
aš turįs paskambinti. Supratau, kas 
per „draugas“ skambino. Nesulaukęs 
iš manęs skambučio per šias atostogas, 
stengėsi sugauti per kitus, bet vis ne
rasdavo namuose. Tik antro kurso pa
baigoje, per Velykų atostogas, man pa
kėlus ragelį, Vincas klausė, kodėl aš 
jam nepaskambinęs. Atsakiau jo ne
pažįstąs ir nenorįs turėti su juo jokių 
reikalų. Saugumietis pagrasino, kad tai 
geruoju nesibaigsią. Tada aš padėjau 
ragelį, nesileisdamas į jokias kalbas.

1980 m. gegužės 27 d. gavau oficia
lų pranešimą iš Vilniaus valstybinio 
saugumo. Jame buvo nurodyta, kad 
esu kviečiamas liudininku gegužės 28 
d. 10 vai. pas tardytoją Balčiūną.

Dideliam mano nustebimui saugu
mo rūmose vėl pasirodė saugumietis 
Vincas, o ne tardytojas Balčiūnas. Aš 
tuoj pareiškiau —

„Esu iškviestas ne pas jus, o pas tar
dytoją Balčiūną. Ko čia jūs atėjote?“ 
paklausiau jį.

Saugumietis suriko; „Tu ką, snarg
liau, rupūže! Nenori jau pažinti ma
nęs?! Spėjai jau pamiršti tai, ką buvai 
pažadėjęs Alytuje! Nurodinės čia jis 
dar man, piemuo! Kalbėsi su manimi 
ir su tardytoju Balčiūnu!“

SPORTAS LIETUVOJE
Laukiau linksmesnių Lietuvos futbolo 

naujienų. Deja, štai vėl didelis Vilniaus 
Žalgirio pralaimėjimas prieš Maskvos 
Dinamo komendą net 1:5. Tad ir visai 
teisingai, buv. nepriklausomos Lietuvos 
rinktinės vidurio saugas, St. Paberžis vil
niškiame „Sporte“ rašo (pasirašo TSRS 
sporto meistru), kad taškus geriausia ir 
gal lengviausia rinkti namuose, nes, pvz., 
1983 m. vilniečiai savo mieste iš 34 gali
mų taškų surinko 28, o praėjusiais metais 
23 taškus. Tuo tarpu šiemet, Žalgiris iš 
8 galimų taškų, gavo tik du. Nenuostabu, 
kad vilniečiai SS-gos aukščiausios futbo
lo lygos pirmenybių lentelėje yra pasku
tinėje vietoje. Maskvoje Žalgiris žaidė 
pilnos sudėties su vartininku Jurkum (be
rods, vieną kartą kandidatavusiu į SS-gos 
rinktinę), gynėju Kasperavičium, Jaku
bausku, Baranausku ir kitais.

Antroje lygoje Klaipėdos Atlantas po 
gražios pergalės prieš Tiraspolį, pasekme 
3:0, suklupo Moldavijoje, pralaimėdamas 
net 0:4. Nežiūrint šios nesėkmės, klaipė
diečiai po keturių rungtynių yra antroje 
vietoje. Pirmauja Karaliaučiaus Baltika. 
Latvių Liepojos Zveiniekas — dvyliktoje.

Lietuvos futbolo pirmenybėse po sužais
tų rungtynių Šiaulių Tauro prieš Mažei
kių Atmosferą 1:0 ir Kėdainių Nevėžio 
prieš Utenos Utenį 2:0, pirmaujančią po
ziciją užėmė Kėdainiai prieš Panevėžį ir

„Prašau nesikolioti. Jei koliositės — 
su jumis nekalbėsiu!“

„Žiūrėk, kaip tave išauklėjo visokie 
svarinskai ir tamkevičiai. Tu jau pasi
darei labai didelis ponas ir nenori vi
siškai su mumis kalbėtis!“ — ironiza
vo saugumietis.

Matydamas, kad aš nenoriu su juo 
kalbėtis, pykstu, Vincas telefonu pa
kvietė kitą, pavardės nepasisakiusį sau
gumietį, matomai vyresnį pareigūną. 
Pastarasis atsinešė kažkokius popie
rius, turbūt mano bylą ir pradėjo var
dinti Seminarijoje padarytus „nusikal
timus“. Pirmasis „nusikaltimas“, kad 
aš šv. Juozapo dieną 14 minučių 
skaičiau savo kurse referatą apie Rū
pintojėlį ir Vytį. Supratau, kad kurse 
ne aš vienas buvau užverbuotas, dar 
kažkas yra, kuris uoliai informuoja 
saugumo organams. Antras — kad 
parašiau politiniam kaliniams laiškus. 
Iš dešimties kaliniams parašytų laiškų 
tik viena Nijolė Sadūnaitė gavo, nes 
ji buvo jau tremtyje. Visi kiti buvo su
laikyti Vilniaus saugumo. Ypač sau
gumiečiams nepatiko velykinis pasvei
kinimas.

„Mielas broli (sese) Kristuje, Kris
taus kryžiaus istorija nesibaigia Jo mir 
timi. Pro kapą turime žiūrėti ir galvo
ti apie galutinę pergalę ir kryžiaus 
triumfą“. (Šv. Velykos, 1979 m.)

Perskaitęs laišką, adresuotą Vikto
rui Petkui, nepažįstamasis saugumietis 
paklausė, dėl ko aš jam rašiau sveiki
nimą. Juk jis man nėra joks giminė. 
Atsakiau, kad jis man dvasios brolis 
ir kad kataliko pareiga sušelpti kalinį 
maistu, drabužiu ir bent laišku.

„Tu negalvok, kad mes esame kvai
li ir nesuprantame, kas yra toje religi
nėje mintyje paslėpta. Kokios, po vel
nių, tu pergalės ir triumfo linki tam 
banditui“! — nervinosi saugumietis.

Ir, kiek galėdamas, saugumietis juo
dino Viktorą Petkų, Petrą Paulaitį. 
Kai bandžiau jam prieštarauti, liepė 
man nutilti. Panašiai ir mano tėvą iš
vadino „banditu“. Sakė, kad ir aš jų 
pėdomis seku.

Po to įėjo tardytojas Balčiūnas. Jį 
domino klausimai — ar aš pažįstąs 
Anastazą Janulį, ar jis neatveždavo į 
Seminariją pogrindinės spaudos? At
sakiau, kad artimai nepažįstu, tik gir
dėjęs apie jį, ir kad į Seminariją nieka
da jis nieko nebuvo atnešęs. Tardyto
jas pyko, grasino baudžiamuoju 
straipsniu už melagingus parodymus. 
Tvirtino, kad Janulis prisipažinęs, 
jog į Seminariją atveždavęs pogrindžio 
leidinių. Viską paneigiau. Tardymas 
užtruko vieną valandą. Tardytojui 
Balčiūnui reikalaujant ir gąsdinant iš
metimu iš Seminarijos, po tardymo 
protokolu pasirašiau.

Jam išėjus, vėl „auklėjo“ saugumie
čiai. Teiravosi, kas daugiau per spalio 
šventes himno metu sėdėjo. Atsakiau, 
kad nemačiau. Klausė, ko važiavęs pas 
kun. Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tam- 
kevičių, ką ten kalbėjomės. Atsakiau, 
kad čia mano sąžinės reikalas. Tada 
vienas iš jų ėmė šaukti, kad tokiems, 
kaip aš ne vieta Seminarijoje, nes ten

Uteną. Lietuvos pirmenybėse dalyvauja 
17-ka komandų.

Lengvoji atletika taip pat žengia pir
myn. Prasidedant pilnam sezonui, duo
dame skaitytojams geresnius Lietuvos re
kordus: 100 m — M. Butkienė (11,2 sek.), 
400 m barjerinis bėgimas — A. Ambra- 
sienė (54,6 sek.). Tai buvo kartu ir pa
saulio rekordas. Meisterė yra rusė Anna 
Kasteckaja, ištekėjusi Vilniuje už lietuvio 
med. dr. Ambrasiejaus. Tolis — V. Bar- 
dauskienė (7,09 m). Vyrų 200 m — R. 
Aukštuolis (21 sek.), 400 m — Valiulis 
(45,4 sek.), 800 m — Petrikas (1 min. 
47,2 sek.). Ilgiausiai išsilaikęs 1500 m re
kordas, pasiektas J. Pipynės Maskvoje 
1957 m. ši pasekmė — 3 min. 41,1 sek. 
— buvo ir SS-gos rekordu.

Plaukikų geresnės pasekmės: 100 m 
laisv. st. — Babrauskaitė (58,36 sek. ) ir 
taip pat 200 m laisv. st. (2 min. 05 sek.). 
Vyrų geriausiu laikomas R. Žulpa. Jo 
pasekmės: 200 m krūt. (2 min. 15,65 sek.) 
ir 100 m krūtine (1 min. 4,2 sek.) yra pa
saulinio lygio.

Pabaigai — linksma žinutė: Kauno Gra
nito rankininkai nugalėjo daugkartinį SS- 
gos meisterį, šiuo metu pirmaujantį Mins
ko kariškių ASK klubą 33:26. Po šios per
galės kauniečiai ir Maskvos raudonarmie
čiai dalijasi antra vieta.

K. Baronas 

ir bręsta tokie, kaip Svarinskas, Tam- 
kevičius. Liepė man raSyti pasiaiškini
mą dėl visų tų „nusikaltimų“, padary
tų Seminarijoje per tris metus. Rašyti 
kategoriškai atsisakiau, nes nelaikiau 
tai nusikaltimais. Išsiskiriant pasakė, 
jog būsią blogai, jeigu nevykdysiu tai, 
ką pažadėjau. Ir jei toliau save taip 
vesiu, teks palikti Seminariją. Sakė, 
kad vasarą teksią dar susitikti.

Iš viso tą dieną Saugumo rūmuose 
buvau išlaikytas 5 vai. Pagrindinis iš
kvietimo tikslas buvo ne tiek tardyti 
dėl Janulio bylos, kiek įbauginti ma
ne. Mane „auklėjo“ tardytojas Bal
čiūnas ir dar keturi saugumiečiai.

Jums, Viršininke, ir visiems saugu
mo darbuotojams noriu priminti SNO 
Visuotinės žmogaus teisių dek
laracijos, priimtos 1948 m. gruodžio 
10 d., 12 ir 20 straipsnius, kuriuos pa
žeidė saugumietis Vincas Platinskas 
bei kiti jūsų darbuotojai.

12 straipsnis skelbia, kad „negalima 
savavališkai kištis į nė vieno žmogaus 
asmeninį ir jo šeimos gyvenimą, nega
lima kėsintis į korespondencijos slap
tumą arba į jo garbę ir reputaciją. 
Kiekvienas žmogus turi teisę, kad įsta
tymas jį saugotų nuo tokio kišimosi ar
ba tokių pasikėsinimų“.

20 straipsnio 2-je dalyje skelbiama, 
„Niekas negali būti verčiamas stoti į 
kokią nors organizaciją“.

Baigdamas šį atvirą laišką Jums, 
Viršininke, prašau ir reikalauju —

1. 1977 m. birželio mėn. parašytą 
mano pasižadėjimą bendradarbiauti su 
valstybės saugumo organais laikyti ne
galiojančiu, nes buvo panaudota mo
ralinė prievarta,

2. nešantažuoti ir neversti bendra
darbiauti su saugumu jaunuolių, trokš
tančių būti kunigais,

3. leisti Lietuvos vyskupams, val
dytojams ir Seminarijos vadovybei 
laisvai, nepriklausomai nuo Religijos 
reikalų įgaliotinio, spręsti apie kandi
dato į kunigus tinkamumą,

4. palikti visišką laisvę kiekvienos 
vyskupijos vyskupui ar valdytojui lais
vai paskirti ar iškelti kunigą į bet ku
rią parapiją.

Kreipdamasis į Jus, remiuosi LTSR 
Konstitucijos 47 straipsniu, kuris lei
džia pateikti valstybės organams pa
siūlymus, kritikuoti trūkumus.

kun. Rokas Puzonas 
Kiauklių klebonas 
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ŠPIONAŽO SKANDALAS
UŽ MOTERIS, VISKĮ

Tokia antrašte Vakarų Vokietijos lai
kraštyje „Die Welt“ išspausdintas straips
nis apie didžiausią Indijos špionažo skan
dalą. Tarybų Sąjungos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos ir Prancūzijos dip
lomatai, šnipinėjimo tikslais papirkę rei
kiamus Indijos valdžios atstovus, jau se
niai parvykę į savo tėvynes, saugiai sėdi 
namuose. Iš viso devyniolikai indų, teiku
sių minėtų šalių žvalgyboms žinias iš In
dijos ūkio, gynybos ir politikos sričių, bu
vo iškelta teisminė byla. Teisminiame kal
tinime sakoma: „Už pinigus, moteris ir al
koholį iš įvairių šalies ministerijų ir netgi 
iš Indiros Gandi kabineto kaltinamieji 
teikė užsienio žvalgyboms žinias, kenkian
čias šalies saugumui“. Svarbiausi kaltina
mieji šiame procese yra prekybos makle
ris Narajanas ir jo darbdavys Maneklalas.

Į didžiausią nuo Indijos Nepriklausomy
bės paskelbimo špionažo skandalą yra įvel
ti Prancūzijos bei trijų Rytų Europos ša
lių ambasadų Naujajame Delyje tarnau
tojai. Jau šių metų vasario mėnesį Indi
jos užsienio reikalų ministerija išprašė iš 
šalies keturis tarybinius diplomatus: Kry
lovą, Rudnevą, Portonovą, Kelebnikovą 
bei TSRS prekybos atstovybės Indijoje pa
reigūną Zemelenikovą, o taip pat lenkus 
Haberką ir Pavlikovskį bei Prancūzijos 
karo atašė pavaduotoją Boli (per pasta
rąjį buvo palaikomi ryšiai su Narajano 
vadovaujamu agentų tinklu) be jų paskel
bimo persona non grata (nepageidaujamu 
asmeniu).

Dviem į skandalą įveltiems Rytų Vokie
tijos ambasados tarnautojams pasisekė 
„garbingiau“ išsisukti iš nemalonios padė
ties: kai špionažo afera iškilo aikštėn, 
VDR žvalgybininkas Dieteris jau seniai 
buvo atšauktas iš Indijos, o jo vieton pa
skirtas kitas ambasados tarnautojas tuo 
metu buvo Rytų Berlyne, kiek vėliau In
dijos valdžia atsisakė duoti jam leidimą 
įvažiuoti į šalį.

Daugiausia nemalonumų patyrė Pran
cūzijos ambasadorius Indijoje Boidevaix. 
Anksčiau jis buvo Prancūzijos karinio 
atašė Naujajame Delyje Morvano pava
duotoju. 1979-tais metais jis užverbavo 
pagrindinį kaltinamąjį šiame procese Na
ra j aną, dirbusį Maneklalo prekybinėje fir-

VAKARAS TRIERO MIESTE
Sename, pernai du tūkstančius metų 

atšventusiame, vingiuotos, vynuogynais 
apaugusiais krantais Mozelio upės papė
dėje išsidriekusiame Triero mieste, gegu
žės 22 d. buvo surengtas lietuvių vakaras. 
Rengėjai — miesto Katalikų akademija ir 
Saaro krašto radijofonas.

Meninei programai atlikti buvo pakvies
ta 13 asmenų Vasario 16 gimnazijos mo
kinių grupė, kuriai vadovavo muz. mok. 
A. Paltinas ir vicedir. R. Tesnau. Mokiniai 
ir pradėjo vakarą, padainuodami tris liau
dies dainas. Tada akademijos docentas 
Guenter Gehl atidarė parengimą ir pris
tatė visą vakaro programą.

Paskaitą „Lietuva — galimybės išsilai
kyti Bažnyčiai ateistinėje aplinkoje“ skai
tė kun. Kazimieras Senkus iš Sluttgarto. 
Referentas vaizdžiai nupiešė Lietuvos ka
talikų Bažnyčios padėtį, pradedant pirmą
ja sovietų okupacija ir baigiant šia die
na. Pasakojo apie religijos praktikavimui 
daromus sunkumus, tikinčiųjų, kunigų ir 
vyskupų persekiojimus, teismus, bažny
čių ir seminarijų uždarymus. Taip pat 
nušvietė nuo maždaug 1964 metų jaučia
mą viešesnį pasauliečių ir kunigų pasiprie
šinimą valdžios pareigūnų savavaliavimui, 
jų pastangas atstatyti bažnyčias, padidinti 
kunigų seminarijos auklėtinių skaičių, ra
šyti memorandumus, surinkti tūkstančius 
parašų, drąsiau pasisakyti per pamoks
lus ir teismuose, organizuoti didingus at
laidus, kurti savo teisėms ginti komitetus, 
išsemti konstitucijos numatytas teises. 
Ypatingai pradėjus leisti LKB Kroniką 
ir kitą pogrindžio spaudą, žinios apie Baž
nyčios padėtį pasiekia ir Vakarus. Deja, 
tos žinios kalba ir apie didėjantį tikinčių
jų ir kunigų persekiojimą, suėmimus, teis
mus, ištrėmimus, nužudymus. 1984 metais 
Lietuvoje buvo 630 bažnyčių. Iš jų 484 tu
rėjo savo klebonus. Kunigų viso buvo 680. 
1984 metais mirė 28 kunigai, įšventinta 12. 
Tad per tą laiką Lietuvoje sumažėjo 16 
kunigų.

Referentas manė, kad ir ateityje Bažny
čia išliksianti nepalaužta. Sovietų imperi
ja išgyvenanti tam tikrą krizę, kas duoda 
vilties, jog bendra padėtis su laiku galės- 
sianti keistis geresnėn pusėn. Bažnyčios iš 
likimą garantuojąs pagaliau ir pats Kris
tus. Jis, kuris jam priešingus nugalėjęs 
meile, teikiąs ir tikintiesiems jėgos. Visa 
komunistinė ideologija, paskaitininko tei
gimu, stovinti ant silpnų pagrindų, melo

IR SAUJĄ RUPIJŲ

moję. Iškeltame kaltinime sakoma, kad su 
firmos savininko žinia jis subūrė agen
tų ratą, kuris Tarybų Sąjungos, Vokieti
jos Demokratinės Respublikos, Lenkijos 
bei Prancūzijos ambasadoms iš pradžių 
teikė slaptas žinias iš šalies pramonės, o 
vėliau ir iš gynybos bei politikos sričių. 
Devyniolikos teisiamų indų namuose ir 
darbo kabinetuose buvo surasta pakanka
mai kaltinamosios medžiagos sunkveži
miui pripildyti.

Už iš valstybinių įstaigų teikiamą in
formaciją tarnautojai pasitenkindavo pa
lyginti gan kukliu atlyginimu — pora 
šimtų rupijų bei naktinėmis paleistuvavi
mo orgijomis, kurių metu importuotas vis
kis upeliais tekėdavo. Kitokį užmokestį 
gaudavo agentų rato vadovai, pvz., kal
tinamajame rašte sakoma, kad Agarvalis 
penkerių metų laikotarpyje iš Tarybų Są
jungos gavo 15-ka milijonų markių, kitas 
vadeiva — Maneklalas, pasak jo kompa
niono Narajano, irgi gavo kelis milijonus 
markių, gi pats Narajanas teigia, kad jis 
iš užsienio žvalgybų gavęs tik 40.000-čių 
markių.

Manoma, kad Tarybų Sąjunga, Nauja
jame Delyje turinti vieną iš didžiausių 
KGB agentų centrų, iškėlė šią aferą aikš
tėn, siekdama diskredituoti Prancūziją ir 
bendrai Vakarus Indijos akyse. Momentas 
tam buvo patogus, nes pasikeitus Indijos 
vyriausybės vadovams, Tarybų Sąjunga 
tikisi tokiu savo ėjimu padaryti jai nau
dingų pakitimų šalies užsienio politikoje.

V.M.

VATIKANO GVARDIJA

Vatikane įvyko tradicinė kasmetinė 
naujų šveicarų gvardijos narių prisaikdi
nimo ceremonija. 31-no naujo gvardiečio 
priesaiką priėmė Vatikano valstybės sek
retoriaus pavaduotojas arkivyskupas Mar
tinez Somalo. Šveicarų gvardijai, kaip ži
noma, nuo šimtmečių yra pavesta Popie
žiaus asmens sargyba. Gvardiją dabar su
daro šimtas narių. Gvardiečiai tarnybą 
Vatikane atlieka vienerius metus. 

ir savęs apgaudinėjimo, o komunistinė 
praktika, netarnaujanti žmonių gerovei. 
Paskaitininkas kvietė remti tikinčiuosius 
ir kunigus malda, religine literatūra, vie
šu užtarimu.

Po paskaitos klausytojai galėjo refe
rentui statyti klausimus. Vokiečiai teira
vosi, kokiais keliais lietuviai atsirado Vo
kietijoje, koks Bažnyčios vaidmuo tauti- 
niuose-politiniuose reikaluose, koks santy
kis lietuvių su rusais bei lenkais, tarp ka
talikų ir protestantų Bažnyčių, ar lietu
vių kalbai ir tautai gresia išnykimo pa
vojus, ar praktikuojantis jaunimas turi 
sunkumų profesiniame pasiruošime ir dar
be, ar laiškai suimtiesiems-ištremtiesiems 
padeda ar kenkia, ar naujo vyskupo pa
skyrimas rodo Vatikano-Sovietų Sąjungos 
santykių pagerėjimą ir kt.

Po diskusijų dalyviai buvo pavaišinti 
lietuviškais koldūnais, pagamintais Vasa
rio 16 gimnazijos virtuvėje, ir alum.

Vasario 16 gimnazijos mokiniai užbaigė 
vakarą dainų ir šokių pyne, sukėlusią 
gausius plojimus.

Lietuvių kultūros instituto rūpesčiu ir 
pastangomis akademijos patalpose ta pro
ga buvo surengtos dvi parodos ir dalyviai 
aprūpinti informacine medžiaga apie Lie
tuvą. Viena paroda, kurią parūpino A. 
Grinienė, plakatuose įspūdingai vaizdavo 
Lietuvos katalikų Bažnyčios padėtį.

Antroji — lietuvių liaudies meno pa
roda. Buvo rodoma įvairūs audiniai, lo
vatiesės, rankšluosčiai, tautinės juostos, 
medžio drožiniai, gintaro ir keramikos dir
biniai, margučiai, lietuviškos lėlės, ginta
ro paveikslai ir kt. Dalyviai parodomis la
bai domėjosi, pakartotinai jose lankėsi, 
prašė paaiškinimų.

Vakaro programa buvo įrašyta į juos
tų ir bus transliuojama š.m. birželio 16 d. 
(sekmadienį) per Saarlaendischer Rund- 
funk II (Studiowelle Saar) 18, 15, 19.00v.

V.B.

PASVEIKINO LIETUVIUS
Gegužės 19 d. šventasis Tėvas Briuse

lyje susitiko su Belgijoje, Olandijoje ir 
Liuksemburge gyvenančiais lenkais, kurių 
iš viso buvo apie 10 tūkstančių. Prie jų 
dar buvo prisidėję keli tūkstančiai emi
grantų iš kitų Centro bei Rytų Europos 
kraštų — ukrainiečių, čekų, slovakų, ven
grų, albanu, rumunų, latvių, kroatų. Juos 
visus Popiežius atskirai pasveikino jų 
gimtosiomis kalbomis. Susitikimo dalyvių 
tarpe buvo ir arti šimto lietuvių, iš Bel
gijos, Olandijos ir kaimyninių kraštų — 
Federacinės Vokietijos ir Prancūzijos. Lie
tuvius Popiežius taip pat atskirai pasvei
kino lietuvių kalba tardamas: „Nuoširdžiai 
sveikinu ir laiminu visus lietuvius. Pra
šau Dievą, kad globotų Jus ir Jūsų Tėvy
nę Lietuvą“.

„TIESA“ PUOLA JAUNIMO ŽYGĮ 
BALTIJOS JŪRA IR TSRS-OS TEISMĄ

Taikos ir Laisvės Ryžto žygis Baltijos 
jūra jau susilaukė pirmojo komentaro 
Lietuvos partinėje spaudoje. Vilniškės 
Tiesos balandžio 17 d. numeryje išspaus
dintas straipsnelis „Vaiduoklių laivas, ar
ba šis tas apie vandenų švarą“, kurio au
torius Kazys Bagdonavičius specializuo
jasi išeivijos plūdime. Kaip įprasta to
kiais atvejais, „rūstus“ įvadėlis „rimtai“ 
aprašo reikalą, o likusis tekstas yra Bag
donavičiaus lygio „politinė satyra“. Pasak 
įvadėlio, „užsienyje leidžiama lietuvių bur
žuazinių nacionalistų spauda, diversinės 
radijo stotys pastaruoju metu smarkiai re
klamuoja jų ruošiamą provokacinį pasi
plaukiojimą laivu Baltijos jūroje. Tiks
las aiškus — šmeižti Tarybų Lietuvą, ati
dirbti už imperializmo specialiųjų tarny
bų skiriamus pinigus“.

Straipsnelio „linksmojoje“ dalyje vaiz
duojamas komiškų išeivių posėdis, kuria
me gimsta taikos ir laisvės žygio bei So
vietų Sąjungos teismo idėja. Išeiviai, esą, 
nori teisti bolševikus, „už Jaltą, ir už 
Potsdamą, ir už Helsinkį... ir kad Hitlerį 
sumušė.“ Vienas, susirūpinęs, perspėja 
Hitlerio neliesti, nes „vis naujų dokumen- 
tii, žalčiai, atranda, kad mes jam tarnau
jam“. Straipsnelis baigiasi perspėjimu: 
„nepriterškite mums Baltijos, ponai.“

MIŠIOLAI ČEKOSLOVAKIJAI
Iš Vatikano geležinkelio stoties į Čekoslo
vakiją buvo pasiųstas vagonas su dešimt 
tūkstančių egzempliorių Mišiolų čekų kal
ba. Tai Popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo 
asmeninė dovana Čekoslovakijos vyskupų 
konferencijos liturginės komisijos pirmi
ninkui, Prahos arkivyskupui (kardinolui 
Tomašek. Vatikane atspausdinti Mišiolai 
čekų kalba bus paskirstyti Bohemijos ir 
Moravijos parapijoms, bažnyčioms, koply
čioms. Dėl Mišiolų pasiuntimo į Čekoslo
vakiją savo laiku susitarė Apaštalų Sosto 
ir Čekoslovakijos vyriausybės delegacijos.
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KAS—KADA—KUR

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

16-ji Skautų-skaučių vasaros stovykla 
Anglijoje — liepos 27 — rugpjūčio 4 d., 
Lietuvių Sodyboje.

Pabaltiečių Talkos 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 Wolverhamptonc
— 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.

AUKOS TAUTOS FONDUI
DBLS Leigh sk. nariai per p. M. Auž- 

kalnienę — 20 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

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.

SVARBU JAUNIMUI
Kanados Lietuvių Bendruomenė su

tinka paremti Europos kraštų liet, jau
nuolius, kurie norėtų dalyvauti „Balti
jos taikos ir laisvės kelionėje“, bet ne
turi pakankamai lėšų.

Britanijos lietuviai, kurie norėtų 
vykti, smulkesnių informacijų gali 
gauti iš p-lės Ingridos Petrauskaitės, 
vakarais paskambinus telefonu (0582) 
65210.

Gyvenantieji Europos kontinento 
kraštuose prašomi skambinti Vytui 
Bačkiui (Paryžius) telefonu (333) 
916-3613.

PAMALDOS
Nottinghamc — birželio 16 d., 11 vai. 

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

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

Manchesteryje — birželio 30 d., 12.30 v.

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.

TRAGIŠKA JAUNO LIETUVIO MIRTIS
Tragiška jauno lietuvio mirtis sukrėtė 

ne tik Anglijos visuomenę, bet atkreipė ir 
pasaulio dėmesį. Beveik visą savaitę spau
da skelbė apie vykstančius gelbėjimo dar
bus, kurie užtruko net 91 valandą ir bai
gėsi didžiausiu nusivylimu ir liūdesiu, 
nes buvo tikėtasi jaunuolį išgelbėti.

22 metų Ramūnas Girėnas, gyv. Vent- 
nore, Isle of Wight saloje, birželio 3 d. va
kare, tyrinėdamas seną, apie 20 metrų 
gylio, karalienės Viktorijos laikų sodo šu
linį, senoms mūro sienoms staiga įgriu- 
vus, buvo palaidotas.

Gaisrininkai ir kiti pagalbininkai pa
mainomis dieną ir naktį, naudodami visas 
modernias priemones, kasė šulinį ir dėjo 
sutvirtinimo lankus. Birželio 7 d. vidudie
nį, apie du metrus nuo šulinio dugno, pa
siekė jaunuolio kūną. Po pomirtinio tiri- 
mo, daktarai nustatė, kad Ramūnas už
duso.

Per teleziviją jo brolis Tautvydas padė
kojo visam gelbėjimo personalui ir apy
linkės žmonėms už visokeriopą pagalbą 
ir užuojautas.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
DERBY LENKTYNIŲ LOTERIJA

Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapi
jos tradicinės „Derby“ arklių lenktynių 
loterijos traukimas įvyko birželio 1 d. 
Sporto ir Socialinio klubo patalpose, kur 
buvo ištraukti laimingieji bilietai, kuriems 
atiteko lenktynėse dalyvaujantieji arkliai, 
kurių šiemet buvo 15.

1. Slip Anchor, Nr. 3017 — Mrs. M. 
Drummons, Ilford.

2. Reach, Nr. 4178 — D. Gaston.
3. Shadeed, Nr. 4038 — Z. Grupiljonie- 

nė, London.
4. Seurat, Nr. 0908 — R. Drungilas, Lon

don.
5. Theatrical, Nr. 4417 — J. Balasius, 

Wolverhampton.
6. Law Society, Nr. 3392 — S. Sulaus- 

kas, Gloucester.
7. Petoski, Nr. 2998.
8. Supreme Leader, Nr. 2764 — J. Kri- 

siunas, Leamington.
9. Phardante, Nr. 1612 — P. Vasaitis, 

Sheffield.
10. Lanfranco, Nr. 0926 — R. Drungilas, 

London.
11. Royal Harmony, Nr. 0761 — R. Price 

Cardiff.
12. Damister, Nr. 4006 — J.D.
13. Snow Plant, Nr. 0506 — G. Bukinės, 

Rayleigh.
14. Bairn, Nr. 2557.
15. Main Reason, Nr. 1548 — Stanbridge, 

St. Lucia.
Loterijos liudininkai: Mr. R. Hoye, Mrs. 

Z. Baublys.
Lenktynės įvyko birželio 6 d. Pirmieji 

keturi arkliai išbėgo šitaip:
1. Slip Anchor, 2. Law Society, 3 Damis

ter, 4. Supreme Leader.
Laimėtojai prašomi atsiųsti savo lai

mingus bilietus, kad būtų galima išmokėti 
premijas. Bilietus siųsti: Lithuanian 
Church, 21 The Oval, London, E2 9DT.

Šia proga parapijos klebonas ir taryba 
reiškia didelę padėką loterijos platinto
jams, bilietų pirkėjams ir tiems, kur dar 
pridėjo savo auką vienintelei Vakarų Eu
ropoje esančiai lietuviškai bažnyčiai. Be 
jų paramos būtų sunku išlaikyti savąją 
bažnyčią.

S. Kasparas
1985 m. Derby loterijos vedėjas

LENKIJA
ŠCECINO SKYRIAUS NAUJAS 

ADRESAS
LVKD Ščecino skyriaus valdybos nau

jas adresas yra toks: Antoni Marcinkie- 
wicz, ui. Pocztowa 16/13, 70-361 Szczecin, 
Poland.

MIELI BROLIAI,
Lietuvių Skautų Sąjungos pagrindinis 

vadovavimosi dokumentas yra LSS Statu
tas. Kaip ir daugelio kitų organizacijų bei 
valstybių konstitucijos, Sąjungos Statu
tas nusako LSS tikslus, struktūrą, veikimo 
būdus bei priemones ir yra besąlyginiai 
privalomas visiems Sąjungos nariams.

Sąjungos vadovai ir rinktieji ar skirtie
ji organai tuo būdu tampa Statute nusa
kytų dėsnių vykdytojais ir saugotojais: 
negali būti nutarimo, įsakymo ar potvar
kio, kuris prieštarautų Sąjungos Statu
tui; negali būti elgesio, veiksmo ar ne
tvarkingos skautiškos uniformos dėvėji
mo, kuris būtų nesuderinamas su Statuto 
ir LSS Nuostatų reikalavimais.

Tad kviečiu ir prašau atkreipti dėmesį, 
kad kiekvienas brolis-vilkiukas, skautas, 
pri. skautas, skautas vytis ir skautininkas 
(kas dar neturi pilnos skautų uniformos) 
įsigytų pilną ir tvarkingą uniformą. Skau
tai vyčiai į stovyklą atsiveža savo kakla
raiščius ir skautų vyčių uniforminius ža
lius „T-shirts“. Darbo ir laisvalaikio uni
forma, kai prie jų galima dėvėti kakla
raištis.

Iki pasimatymo stovykloje.
Budėkime ir tarnaukime!

Skautas vytis Juozas

DĖMESIO!
Dail. M. Barėnienės ir vyr. sk. V. Gas- 

perienės praėjusiais metais buvo išleista 
įžymių žmonių ir Lietuvos istorijos „LIT
HUANIA“ knyga, lietuvių ir anglų kalba, 
ir lituanistinių pamokų metu, silpnai ar 
visai nemokančiam lietuvių kalbos skau
tukui ir skautei, buvo įteikta parsivežti į 
namus su prašymu tėvams, kad laike me
tų vaikus mokytų lietuvių kalbos.

Tėvelius prašome atkreipti dėmesį ir 
savo vaikučius pamokyti Lietuvos istori
jos — stovykloj lituanistikos lektorės eg
zaminuos, kiek pažengęs jaunimas litua
nistinėje srityje metų laike. Patartina kuo 
daugiau išmokti lietuvių kalbos žodžių ir 
žinoti Lietuvos praeities istorijos žymes
nius asmenis ir veikėjus.

Budėkime.
Lektoriai

AUKOS STOVYKLAI
Wolverhamptone gyvenanti veiklioji G. 

Kaminskienė, prisiųsdama stovyklai 31 
sv., rašo: grąžinu aukų lapą ir čekį vertės 
31 s v. jūsų kilniam ir svarbiam darbui, 
ugdant mūsų lietuvišką jaunimą, su svei
kinimais ir linkėjimais.

Aukotojai:
G. Kaminskienė — 10 sv., A. Ivanaus

kas — 5 sv., J. Narbutienė — 3 sv., N. 
Matukas — 2 sv., po 1 svarą: Dalytė Ša- 
kalytė, C. Renčeliauskas, A. Petkevičius, 
J. Bertašius, J. Budnikienė, N. Narlentie- 
nė, A. Petkevičius, V. Bundonis, J. Čepas, 
L Cicėnas, J. Petkevičius.

Bradforde gyvenantis skautiškos idėjos 
rėmėjas Vyt. Gurevičius skyrė 10 sv.

Skautiškos idėjos rėmėjams ir aukų 
rinkėjams nuoširdus, didelis ir skautiškas 
AČIŪ.

Rajono Vadija

L.S.S. EUROPOS RAJONO VADUOS 
POSĖDIS

šeštadienį, birželio mėn. 29 d., 1.30 vai. 
p.p., Nottinghame, židinio patalpose, 16 
Hound Road, West Bridgford, įvyks L.S.S. 
Europos rajono vadijos posėdis.

Skautininkai maloniai kviečiami gausiai 
dalyvauti.

Prašyčiau laiku atvykti, kad turėtume 
daugiau laiko pasitarimams, nes tą pačią 
dieną skirstysimės į namus.

Rajono vadas

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

BRAZILIJOS JAUNUOLIS PRAŠO
PARAMOS

Gavau labai nuoširdų laišką iš Brazili
jos jaunuolio Oktavijaus Rutkausko, ku
ris šiuo metu yra Vasario 16 gimnazijos 
mokinys.

Jis rašo:
— Atvažiavau į gimnaziją tiktai dėl lie

tuvių kalbos, nes anksčiau visai nekalbė
jau lietuviškai. Dabar galiu didžiuotis, kad 
galiu gerai kalbėti ir suprasti savo senelių 
kalbą.

Toliau jis rašo, kad neblogai kalba an
gliškai, bet norėtų dar daugiau pasitobu
linti. Jis norėtų apie šešetą mėnesių (nuo 
spalio iki kovo mėn.) pabūti lietuviškose 
šeimose. Tuo laiku bendrautų su lietuviais 
ir galėtų praktikuotis anglų kalboje. Mie
lai sutiktų dirbti ir bet kokį darbą.

Jis yra 23 metų amžiaus, baigęs univer
sitete buhalteriją.

Jeigu kas norėtų šiam jaunuoliui padė
ti, prašom rašyti tiesiog jam 'į gimnaziją: 
O. Rutkauskas, Litauisches Gymnasium, 
Huettenfeld 4, 6840 Lampertheim, W. Ger
many. Arba: S. Kasparas, 32 Puteaux 
House, Roman Rd., London, E2 ORF.

Šį jo prašymą perduodu jums, mieli 
Anglijos lietuviai.

S. Kasparas

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

Leigh
METINIS SUSIRINKIMAS

Birželio 1 d. 'įvyko DBLS Leigh sky
riaus narių susirinkimas.

Apie praėjusių metų skyriaus veiklą 
pranešimą padarė sk. pirm. A. Gramaus- 
kas. Apie finansų padėtį pranešė sk. ka
sim p. Aužkalnienė. Revizijos komisijos 
vardu — B. Alekna.

Senoji skyriaus valdyba sutiko pasilik
ti ir sekantiems metams. Neseniai mirus 
ilgamečiu! sk. sekretoriui a.a. J. Pilipa
vičiui, jo vieton išrinktas J. Blažys. Da
bartinė skyriaus valdyba yra tokia: pirm. 
— A. Gramauskas, sek. — J. Blažys, ka
sim — p. Aužkalnienė. Revizijos komisi
ja: B. Alekna ir J. Arbačiauskas.

Metinis sk. narių susirinkimas išrinko 
du garbės narius — J. Blažį ir D. Stepo
navičių.

Buvo pravesta rinkliava Tautos Fon
dui. Surinkta 10 sv., kasos paaukota 10 sv. 
Iš viso pasiųsta 20 sv.

D.S.

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
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Liepos 7 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Man
chesterio Lietuvių Socialinio klubo valdy
ba šaukia visuotinį pusmetinį 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

VOKIETIJA
JAUKI MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ 

MUELHEIM/RUHR MIESTE
Šį rudenį sueis 26 metai, kai š. Reino- 

Vestfalijos krašto lietuviai kas trečią mė
nesio sekmadienį susirenka dalyvauti šv. 
Mišiose ir pagiedoti lietuviškų giesmių 
švč. M. Marijos gimimo parapijos bažny
čioje. Vieta patogi tuo, kad prie bažny
čios yra pristatyta šv. Pijaus X šalutinė 
koplyčia, labai tinkama mažesniam maldi
ninkų skaičiui. Be to, virš zakristijos yra ir 
salė. Tą vietą atrado ir iki šiol lietuvių 
kapeliono pareigas eina vienuolis kapu
cinas T. Konstantinas.

Gegužės mėnesį po šv. Mišių dar sugie
dojome švč. P. Marijos litaniją ir tada 
rinkomės į salę, kur jau laukė darbščių 
mamyčių rankų iškepti pyragai ir kava. 
P-ia O. Boehm-Krutulytė pasveikino vi
sas atvykusias motinas ir pakvietė atsisto
jimu pagerbti mirusias. Nepavykus suras
ti. kad kas nors kitas tai padarytų, jai pa
čiai teko paskaityti ir referatą, kuris da
lyviams gyvai priminė kiekvienos motinos 
meilę ir pasiaukojimą. „O atsimenu na
melį“ daina visus nors akimirkai nukėlė 
į gimtinę Lietuvoje. PLB Vokietijos kraš
to valdybos 'įgaliotinis prie Š. Reino-Vest
falijos valdžios p. J Gulbinas davė suges
tijų birželio įvykių paminėjimui ir kvie
ti vėl visus dalyvauti.

Prisiminę kiekvienas savo motiną, daly
viai neužmiršo ir tėvynės Lietuvos, ir vi
si pakilia nuotaika sugiedojo „Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį“.

Dalyvis

VASARIO 16 GIMNAZIJOS VYČIAI
Gegužės 11 d. naktį, Vasario 16 D. Gim

nazijos parke, prie laužo susirinko šie 
skautai-vyčiai: T. Mickus, A. Veršelis, P. 
Veršelis ir A. šiugždinis, jun. Uždaroj ce
remonijoj ;į skautus-vyčius kandidatus bu
vo įvesti šie skautai: Paulius Mickus, To
mas Veršelis, Robertas Funkas, Oktavijus 
Mačo ir Laucius.

Džiaugiamės, kad skautų-vyčių būrelis 
vis didėja. Linkime jiems sėkmės!

Skautas

DARBŠTUS TĖVŲ KOMITETAS
Praėjusiais metais Vasario 16 gimnazi

jos tėvai į Tėvų komitetą išrinko šiuos as
menis: R. Baliulį, R. Bitautą, A. Veršelį 
ir T. Kubutaitienę. šis komitetas stropiai 
dirba, renkasi posėdžiams, aptaria svar
bius mokinių reikalus.

Linkime jiems ir toliau taip darbuotis.
Mokinio tėvas

Lietuviai
pasaulyje

DR. TOMAS VENCLOVA
Poetas ir mokslininkas Yale universite

te apgynė savo disertacinį darbą „The Un
stable Equilibrium“ (Nepastovi pusiausvy
ra) — serija rusų poetų struktūrinių-se- 
miotinių analizių pagal Lotmaną, iš da
lies ir Greimą. Naudoja daug ir lituanis
tinės medžiagos.

Naujasis daktaras nuo rugsėjo mėn. 
bus asistentu profesorium Yale universi
teto slavistikos katedroje. Dėstys rusų ir 
lenkų literatūras, o maždaug kas antri 
metai ir lietuvių kalbą.

ŽYMI SKULPTORĖ
Pietų Australijos 150 m. sukakties pro

ga, adelaidiškė skulptorė Ieva Pocienė su
kūrė žymiosios P. Australijos „pionierės 
moters“ C.H. Spence skulptūrą, ši sklup- 
tūra 1986 metais bus pastatyta Adelaidės 
mieste.

I. Pocienė 1962 m. baigė P. Australijos 
Meno mokyklą. Ji dalyvavo daugelyje pa
rodų. Jos darbai aukštai vertinami.

DR. B. MAKAUSKAS
Balandžio mėnesio pradžioje Čikagoje 

lankęsis Lenkijos Mokslo Akademijos na
rys dr. Bronius Makauskas Illinois uni
versiteto lituanistikos katedros patalpose 
skaitė paskaitą apie Vilniaus lietuvius. Dr. 
Makauskas savo paskaitoje plačiai ir vaiz
džiai nušvietė Vilniaus krašto lietuvių gy
venimą ir veiklą 1920 ir 1940-ųjų metų 
laikotarpyje.

ROMAS VIESULAS ROMON
Dail. Romas Viesulas, grafikos profeso

rius Tylerio meno mokykloje, JAV, pa
skirtas Temple universiteto skyriaus va
dovu Romoje. Liepos 1 d. jis pakeis tam 
skyriui vadovavusį antropologijos prof, 
dr. E. Millerį. Skyrius Romoje buvo įsteig
tas 1966. Jo programos apima tapybą, 
grafiką ir architektūrą.

Dail. R. Viesulas 20 metų vadovavo me
no mokyklos grafikos fakultetui. Po trejų 
metų jis žada išeiti pensijon ir atsidėti 
kūrybai. Dail. R. Viesulas tris kartus yra 
laimėjęs Guggenheimo stipendiją, laimė
jęs kitų premijų.
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