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PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
ŠALINTI ATOMINĖS MIRTIES
PAVOJŲ!

VYSKUPO VIZITAS
D. BRITANIJOJE

XL

AR PAVOJINGA IGNALINA?
Suomijos uostamiestyje

Kotka,

neto dentai buvo pakviesti į Vilnių, kur sovie

MIELI DIDŽIOSIOS BRITANIJOS li nuo pasienio su Sovietų Sąjunga, staiga tiniai pareigūnai bandė juos įtikinti, jog
Dar per anksti tinkamai įvertinti Čer
atmosferoje žymiai pakylo radioaktyvu Ignalinos atominė jėgainė, kuni bus pus
LIETUVIAI-VĖS
nobylio atominės jėgainės nelaimės žalą.
mo lygis. Pagal suomių radiacijos kontro antro karto galingesnė už Černobylio, ne
Kiekvieną dieną ateina nauji pranešimai
Prieš išvykdamas lankyti likusių Va lės žinybos paskelbtus duomenis, Kotkos sudaro niekam pavojaus.
apie žalos padarinius. Tarybinių sluoks karų Europos lietuvių bendruomenių, rajone užregistruotas radioaktyvumo ly
Ilgesnėje korespondencijoje sakoma,
nių noras, ypač pradžioje, nelaimę nuo noriu dar kartą padėkoti už Jūsų pa gis buvo keturis kartus aukštesnis už auk
kad
Ignalinos jėgainė statoma apie 120
rodytą
nuoširdumą,
išreikštus
linkėji

viešumos nuslėpti Vakaruose buvo vien
ščiausiąjį lygį užregistruotą tuoj po Čerbalsiai smerkiamas. Net Maskvai ištiki mus, prisiminimui skirtas dovanas, pa nobilio branduolinės katastrofos. Suomių km. nuo Lietuvos sostinės, turinčios pu
miausi Vakarų komunistai negailėjo pa storacinei veiklai paremti aukas, kul ir švedų ekspertai dabar siekia išaiškinti sę milijono gyventojų. Naujoje jėgainėje
peikimo žodžių. Nemažiau dėl to piktinosi tūrines programas bei tokį skaitlingą staigaus radioaktyvumo padidėjimo pir šiuo metu yra statomas antras 1.500 meTarybų Sąjungos ir jos kontroliuojamų atsilankymą į pamaldas Lietuvių So madienį Suomijoje priežastį. Suomijos ir gavatų (MW) reaktorius. Iki 1990 m. pa
Rytų Europos šalių žmonės, tik jų nuo dyboje, Wolverhamptone, Nottingha- Švedijos atominėse elektrinėse neįvyko stačius dar du tokio pat dydžio reakto
taikų oficialios informacijos priemonės me, Bradforde, Manchesteryje, Car- jokių avarijų. Radioaktyvumo pakilimo rius, Ignalinos atominė jėgainė bus di
džiausia pasaulyje.
neišreiškė. Tačiau ir jos pamažu prašne fin šventovėje — Mossend bei lietu metu vėjai pūtė iš pietryčių, taigi, iš So
Netoli jėgainės yra statomas naujas
ko. Dabar jau lyg ir nebūtų pagrindo viškoje šv. Kazimiero parapijoje Lon vietų Sąjungos. Po kelių valandų radiaci
miestas, kuriame panašiai kaip Pripiiatyskųstis žinių stoka. Kone kiekvieną dieną done.
ja vėl sugrįžo į normalų lygį — 0,04 milije, prie Černobylio, gyvens jėgainės darbi
Asmeniškas susipažinimas su gyve rentgenai per valandą.
tarybinės infomacijos priemonės paskel
ninkai. Vilniaus gyventojai, pirmiau už
bia naujų duomenų ir pranešimų, kurių nimo sąlygomis bei organizacijų veik
Kai kurie ekspertai neatmeta galimybės,
kitus iš užsienio radijo sužinoję apie Čer
la
praplėtė
mano
pareigų
akiratį
ir
tikslas nuraminti gyventojus, iškelti pa
kad Sovietų Sąjungoje buvęs įvykdytas
nobylio avariją, dabar yra susirūpinę dėl
siaukojamą darbą lų, kurie pavojingomis praturtino pastoracinę patirtį.
branduolinio ginklo bandymas, švedų me
Susitikimai ir asmeninė pažintis su teorologai, iš savo pusės, kalbėdami per Ignalinos jėgainės saugumo. Dėl to daug
sąlygomis šalina nelaimės padarinius, tei
kia pagalbą nukentėjusiems. Negailima Vatikano pronuncijum arkivysk. Bar- televiziją, nurodė, kad radiacijos banga žmonių rašė LKP Centro komitetui laiš
nė kritikos tiems, kurie savo neatsakingu barito, kard. Hume, D. Britanijos Vys galbūt pasiekusi Suomiją iš Lietuvos, kur kus. Po to partijos pareigūnai buvo nuvy
kupų konferencijos atstovu imigrantų sovietai yra įkūrę galingą atominę elek kę 'į Ignaliną ir grįžę užtikrino gyvento
mu ar nejautrumu verti papeikimo.
jus, kad pavojaus nėra.
Tuo požiūriu ir mūsų respublikos spau reikalams vysk. O'Connor, su visa trinę. Šį švedų meteorologų spėliojimą
Užsienio žurnalistams, kuriems buvo
da nesiskiria nuo visos sąjunginės spau Škotijos hierarchija bei „The Univer trečiadienį paskelbė Reuterio žinių agen
sudaryta reta proga aplankyti Vilnių, Lie
se“
laikraščio
redakcija
bus
beabejo
dos. Ir čia, nors pavėluotai, mėginama
tūra.
tuvos TSR Plano komisijos pareigūnas
užtaisyti informacijos spragas, kad skai mums naudingi.
Galingoji Ignalinos atominė elektrinė
Bronius Zaikauskas patvirtino, jog Igna
Ypatinga
padėka
priklauso
Jūsų
tytojai būtų mažiau gundomi ieškoti
Lietuvoje jau nuo seniau kelia didelį rū
linos reaktoriai bus panašaus tipo, kaip
mieliems
kunigams
ir
visuomenės
vei

trokštamų žinių neoficialiuose šaltiniuose.
pestį Skandinavijos kraštam. Po Černosusprogęs Černobylyje, tik žymiai didesni.
kėjams — organizacijų vadovams, ku
Gegužės 27 „Tiesa“ ir kiti respublikos rie su tokiu nuoširdžiu pasiaukojimu bilio katastrofos šis susirūpinimas dar la Po Černobylio avarijos Mokslų Akademi
laikraščiai paskelbė reikšmingą pasikal tarnauja Jums, padeda išsilaikyti lie biau padidėjo dėl sunkių pasekmių, ku jos specialistai buvo nuvykę į Ignaliną pa
bėjimą su sveikatos apsaugos ministru tuviškoje bendruomenėje bei puoselė rias galėtų sukelti visam Baltijos jūros tikrinti įrengimus saugumo
atžvilgiu,
Jonu Platūkiu, kuris atsakė į Eltos kores ti religinį, tautinį, socialinį bei kultū rajonui eventuali avarija Ignalinos elek įvestos kai kurios saugumo priemonės,
trinėje.
Ekspertai
jau
ne
kartą
yra
paste

pondento Romualdo Čėsnos klausimus. Is rinį gyvenimą.
kaip pasakė Zaikauskas, ir dabar jie yra
bėję, kad ir Ignalinos elektrinėje, kaip ir
esmės Platūkio atsakymai nesiskiria nuo
Išvykstu su gražiausiais prisimini kituose sovietų atominėse jėgainėse, stin patenkinti. Apie tas „saugumo priemo
kitų oficialių tarybinių pareiškimų ir sie mais ir dėkinga širdimi, laukdamas
nes“ smulkiau nebuvo pasakyta. Taip pat
ga reikiamų saugumo priemonių.
kia nuraminti gyventojų susirūpinimą bei naujos progos Jus vėl aplankyti.
jiems nebuvo parodyta pati Ignalinos jė
nuogąstavimus. Jis pripažino, kad „pirmo
gainė. Vilniuje užsienio žurnalistai galė
ANGLAI
APIE
IGNALINĄ
Nuoširdžiai Jūsų
siomis dienomis po avarijos respublikos
The TIMES (VI.27) pranešė, kad Mask jo pamatyti tik Ignalinos atominės jė
t Paulius A. Baltakis, O.F.M.
teritorijoje buvo užfiksuotas trumpalaikis
voje reziduojantieji užsienio korespon gainės modelį, esantį parodoje.
radiacijos lygio padidėjimas“, tačiau šiuo Londonas, 1986.V1.23.
metu radiacinė situacija Lietuvoje visiš
kai normali. Tokia pat padėtis ir mūsų
kurortuose, kurių gyventojams bei poil
siautojams nesą jokio pagrindo nuogąs
tauti dėl pavojaus sveikatai.
Platūkis pažymėjo, kad Lietuvoje tuo
jau po Černobylio nelaimės buvo sistemin
gai ir griežtai kontroliuojamas aplinkos
radiacijos lygis, vandens, daržovių, pieno
ir kitų maisto produktų galimo užteršimo
radioaktyviomis medžiagomis
laipsnis.
Šitą priežiūros darbą sutelktomis jėgomis
atliko Sanitarijos-epidemiologijos, Agro
pramoninio komiteto veterinarijos, hidro
meteorologijos tarnybos ir Mokslų aka
demijos Fizikos institutas. Jie visi už sa
vo darbą verti padėkos, nors sveikatos
apsaugos ministras ir nepasinaudojo šia
proga jiems viešai padėkoti. Tačiau jį ga
lima ir suprasti, nes stebėjimo darbai vei
kiausiai dar nebaigti. Jei kur kas tolimes
nėse nuo Černobylio Švedijos srityse ūki
ninkai dar laiko savo karves tvartuose ir
neduoda joms šviežio pašaro, tai kažin ar
tokios apsaugos priemonės ne labiau rei
kalingesnės Lietuvoje, kuri daug arčiau
nelaimės židinio.
Platūkis labai aiškiai išreiškė savo tvir
tą 'įsitikinimą, kad Lietuvos žmonių svei
katai jokio pavojaus nebuvo ir nėra. Vis
dėlto jis pripažino, kad radioaktyviosios
medžiagos galėjo patekti į dirvožemį, van
denį, pieną ir kitus maisto produktus. Iš
jo atsakų aiškėja, kad nors oficialioji
spauda nieko apie tai neskelbė, vis dėlto
apsaugos priemonės buvo vykdomos, nes

DBLS Revizijos komisijos nariui
PETRUI POPIKAI
staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame
jo žmoną Rūtą, sūnų Joną ir
dukterį Zitą.
DBLS Centro Valdyba ir
LNB direktoriai

Nuo Redakcijos: Mūsų korespondentų
pranešimai apie Vyskupo lankymąsi įvai
riose D. Britanijos vietose bus atspaus
dinti ateinančią savaitę.

kai kuriuose Lietuvos rajonuose buvo lai
kinai pertvarkyta šieno mišinių gamyba,
pereita prie sausų mišinių naudojimo,
buvo siūloma sumažinti pieno vartojimą
ikimokyklinio amžiaus vaikams, pakei
čiant jį kondensuotu pienu, sultimis arba
kitais gėrimais. Tai gerai, kad vietiniai
valdžios organai ir žinybos surado veiks
mingų būdų gyventojams įspėti kaip tik
tuo metu, kai spauda tylėjo ir žmonės ne
žinojo, kas iš tikrųjų vyksta.
Viskas gerai, kas gerai baigiasi. Klausi
mas, ar tikrai viskas jau pasibaigė? Čer
nobylio nelaimės aukoms, kurių skaičius
tebedidėja, pagelbėti negalima. Tiems,
kurie liko be pastogės ar kitaip nukentė
jo, reikia manyti, daroma viskas, kad jų
vargai palengvėtų. Vis dėlto vien tik svei
katos apsaugos ministro raminamųjų žo
džių aiškiai nepakanka Lietuvos žmonių
nerimui ir nuogąstavimui išblaškyti. Kas
šiandien gali būti tikras, kad Ignalinoje
statoma milžiniška atomine jėgaine nėra
užprogramuota dar didesnio masto Černo
bylio avarija mūsų mažame krašte?
Pirmasis sekretorius Petras Griškevi
čius, aplankęs Ignaliną, kad ir su rūgščia
veido išvaizda, kalbėjo tik apie tolimes
nius statybos darbus, bet nieko apie būti
nai reikalingas apsaugos priemones, kad
to paties tipo jėgainėje nepasikartotų
Černobylio nelaimė.
Jei yra kokia nors vyriausybė Vilniuje
ir bent kiek valstybiškos minties bei at
sakingumo vadinamoje Lietuvos komunis
tų partijoje, tai pats laikas sukrusti ir pa
šalinti atominės mirties pavojų iš Lietu
vos.
J.Vd.
FUTBOLO TAURĖ ARGENTINAI

Tauriam patriotui lietuvių
organizacijų veikėjui bei geram
draugui
a.a. Petrui Popikai
taip staigiai ir netikėtai mirus,
giliai užjaučiu jo žmoną Rūtą,
sūnų Joną, dukrą Zitą,
jo brolius bei gimines.
J. Levinskas

Pasaulio futbolo rungtynių finale bir
želio 29 d. Meksikoje Argentina nugalėjo
Vak. Vokietiją rezultatu 3:2.

DBLS Derby Skyriaus nariui
a.a. Petrui Popikai
staigiai ir netikėtai mirus,
jo žmoną ir visą šeimą giliai
užjaučiame ir kartu liūdime

Sk. Valdyba ir nariai

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ
DELEGACIJA BALTUOSIUOSE
ROMUOSE

Besiartinančios Pavergtųjų tautų sa
vaitės proga Pavergtųjų Europos tautų
seimo delegacija lankėsi Baltuosiuose
Rūmuose, Valstybės Departamente ir Se
nate. Delegacijai vadovavo naujasis Pa
vergtųjų Europos tautų seimo pirminin
kas vengras adv. Laszlo Varga, iš lietu
vių dalyvavo prof. dr. Bronius Nemickas.
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas.
Delegaciją priėmė Baltuosiuose Rūmuo
se Saugumo tarybos Sovietų ir Rytų Eu
ropos reikalų direktorius Paula Dobrianski, Valstybės Departamente — valstybės
sekretoriaus pavaduotojas Europos reika
lams Mark Palmer ir Senate — Užsienio
reikalų komiteto pirmininko senatoriaus
Lugar padėjėja dr. Karol Hansen.
Delegacija prašė, kad Prezidentas Pa
vergtųjų tautų savaitės proga išleistų
specialų atsišaukimą, tvirtai pasisakantį
už pavergtųjų Europos tautų laisvę ir val
stybinę nepriklausomybę. Šis prašymas
buvo palankiai sutiktas. Taip pat prašė
veikti Prezidentą, kad, tariantis su Gorba
čiovu, būtų reikalaujama įvykdyti Jaltos
susitarimus: grąžinti pavergtosioms Eu
ropos tautoms laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę, padaryti galą sovietiniam
kolonializmui, šiuo reikalu buvo įteiktas
atitinkamas memorandumas.
Be to, delegacijos nariai atviroje at
mosferoje pasikeitė mintimis su aukštai
siais Amerikos pareigūnais apie pastarojo
meto savo kraštų priespaudą ir paskuti
niuosius 'įvykius. Šia proga dr. Br. Nemic-

Visuomenės veikėjui
Petrui POPIKAI mirus,
jo žmonai Rūtai, dukrai ir sūnui
reiškia nuoširdžią užuojautą
Bradfordo Vyties klubo ir
DBLS skyriaus valdybos

A.fA.
PETRUI POPIKAI
staiga mirus,
reiškiame gilią užuojautą
jo žmonai Rūtai, visai jų šeimai ir
broliui Jonui.
K. ir A. Vilkoniai

LIETUVOJE
Mirė dr. D. Cesevičius

1986.III.14 Vilniuje mirė dr. Domas
Cesevičius, buv. Tautininkų Sąjungos pir
mininkas.
Gimęs 1902.X1.12 d. Dapšionių km.,
Smilgių vis., Panevėžio aps., Domas Cese
vičius 1924 m. baigė Panevėžio gimnazi
ją, studijavo LU humanitarinių mokslų
fakultete ir 1933 m. Koelno universitete
gavo ekonominių mokslų daktaro laipsnį.
Dirbo privatdocentu VDU ir Lietuvos Ai
do redakcijoje. Bendradarbiavo kitoje
spaudoje. Bolševikams okupavus Lietuvą
buvo suimtas ir išvežtas į Rusiją. Po ka
ro jis buvo ištremtas antrą kartą.
Skani šerniena...

Kapsuko rajono Igliaukos kaimo gy
ventojai Petras Ivanauskas ir Romanas
Jankauskas rado lauke sužeistą šerną.
Patyliukais šerną pribaigė ir parsigabeno
namo. Pasidalinę skerdieną, ėmė daryti
dešras ir vaišinti gimines. Susirgo 28
žmonės. Kapsuko liaudies teisme abu „nu
sikaltėliai“ nebuvo nuteisti kalėjimu. Pir
masis buvo nuteistas 18-kai mėnesių „pa
taisų darbams" darbovietėje, o antrasis —
vieneriems metams. Kiekvieną mėnesį is
jų atlyginimo bus išskaičiuota po 15 proc.
valstybės naudai.
Vargas dėl pašarų

„Valstiečių laikraštyje“ E. Jonaitis ra
šo:
— Gyvas vargas Akmenės rajono Pa
pilės gyventojams, kai reikia nusipirkti
kombinuotųjų pašarų už parduotą pieną
ir gyvulius.
— Pastaruoju metu pašarus pradėjo
pardavinėti tik dvi dienas per savaitę par
duotuvės kieme. Pilnus maišus per pur
vyną tenka kiekvienam tempti prie svar
styklių. Jos menkai apšviestos, būna spūs
tis, galimi ir netikslūs svoriai. Kooperaty
kas, be kitų dalykų, atkreipė Valstybės
vo vadovai turi sutvarkyti pašarų parda
Departamento sekretoriaus pavaduotojo
vimą, pašalinti nesklandumus.
dėmesį į Europos Saugumo ir Bendradar
Vilniaus „Pergalės“ konditerijos fabriku
biavimo komisijos veiklos apžvalginius
Šioje įmonėje gaminama 200 rūšių sal
raportus, kurie Pabaltijo valstybių įvy
dumynų. Kasdien pagaminama 73 tonos
kius aprašo Sovietų Sąjungos kontekste.
saldainių bei šokolado ir 24 tonos saur
Sekretoriaus pavaduotojas šiuo faktu su
sainių. Dabar jau išleista nauja rūšis sal
sidomėjo.
dainių — „Pasveikinimas“ ir „Draugystė“.
Pavergtųjų Europos Tautų seimą suda
Premija
ro šios Sovietų Sąjungos pavergtos valsty
„Valstiečių laikraštyje“ A. Ramulis ra
bės: Albanija, Bulgarija, čechoslovakija,
šė:
Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumu
— Premija — malonus dalykas. Eini
nija ir Vengrija.
namo ir jauti, kad kojos pačios neša.
Tą dieną, gavęs premiją, Klaipėdos ra
PASIRINKO LAISVĘ
jono „Pionieriaus“ kolūkio traktorininkas
Iš Kanados buvo pranešta apie vieno
R. Gabalis irgi skubėjo. Beskubėdamas
lietuvio pasitraukimą į laisvę. Kanadoje
pavargo ir atsigulė pailsėti. Besiilsintį jį
laisvę pasirinkęs lietuvis yra Vaclovas
ir surado draugovininkai. Pačiu laiku.
Povilionis, dalyvavęs sovietų turistų gru
Priešingu atveju iš tų septynių šimtinių,
pės kelionėje į Kubą. Sovietiniam lėktu
kurios dar šildė girto kišenę, liktų liūd
vui su turistais iš Kubos grįžtant atgal į
nas prisiminimas.
Maskvą, Vaclovas Povilionis, pasinaudo
Černobylio vaikai stovyklauja Lietuvoje
damas lėktuvo trumpu sustojimu Toronto
Šią vasarą Lietuvoje ilsėsis ir gydysis
aerodrome, čia pasiprašė Kanados val
apie 240 tūkstančių vaikų. Jiems statoma
džios politinio prieglobsčio, kuris jam bu
daugiau stacionarių stovyklų Palangoje,
vo tuoj suteiktas. Pagal turimas informa
A. Panemunėje ir kitur. Dalis vaikų at
cijas, Vaclovas Povilionis išreiškęs norą
vyko iš Baltarusijos Gomelio rajono, la
pastoviai įsikurti Jungtinėse Amerikos
biausiai nukentėjusio nuo Černobylio ato
Valstybėse. Amerikos lietuvių veiksniai
minės jėgainės avarijos. Birželio 10 d.
dabar rūpinasi, kad jam būtų leista is
tuos vaikus aplankė P. Griškevičius, Lie
Kanados persikelti į Jungtines Amerikos
tuvos KP Centro komiteto pirmasis se
Valstybes.
kretorius, su palydovais.
LKB KRONIKOS 70 NR.

Vakarus iš Lietuvos yra pasiekęs „Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ 70tas numeris. Leidinys, išėjęs š.m. balan
džio 23 dieną, yra „skiriamas a.a. kuni
gui Juozui Zdebskiui, uoliam Kristaus
meilės apaštalui ir ištikimam tautos sū
n ui“.
Turinyje yra straipsnių ir kitais klausi
mais. Viso 27 psl.
PREL. A. GUTAUSKAS ROMOJE

Atvykusį į Romą Vilniaus arkivyskupi
jos valdytoją prelatą Algirdą Gutauską
Popiežius pakvietė drauge aukoti šv. Mi
šias vienoje Vatikano koplyčioje. Koncelebracijoje dalyvavo vienas vyskupas ir
kiti penki kunigai.
Po Mišių Popiežius pasikalbėjo su pre
latu Gutausku įvairiais Vilniaus arkivys
kupijos ir Lietuvos katalikų reikalais.
Tuo pat metu prel. A. Gutausko palydo
vas kun. Tadas Kondrusevičius aukojo
šv. Mišias lietuvių koplyčioje šv. Petro
bazilikoje.
Birželio mėn. pradžioje jie išvyko į Lie
tuvą.

Liaudies draugovininkai

„Tiesa“ birželio mėn. nusiskundė drau
govininkais:
„Liaudies draugovininkais ir jų veikla
pasigirti galima, deja, ne visur ir ne visa
da. Pernai draugovininkai išaiškino ma
žiau teisėtvarkos pažeidimų negu metais
anksčiau. Anaiptol ne visi draugovininkai
yra aktyvūs, savo visuomeninį įpareigoji
mą atlieka uoliai ir sąžiningai. Dar dažnas
budėjimas tuščias, nors vėliau paaiškėja,
kad ir tame mikrorajone, kuriame budėto
jai lankėsi, buvo ir šiokių, ir tokių nuti
kimų. Tad argi akyli tie patruliai, jeigu
jų maršrute drąsiai jaučiasi pažeidėjai?
Nereti ir atvejai, kai draugovininkai ap
skritai neišeina budėti“!
MIRĖ KUN. P. BUDRAUSKAS

Gegužės 7 d. Vievyje, Kaišiadorių vys
kupijoje, mirė Vievio altaristas kun. Pet
ras Budrauskas, gim. 1908 m. Kunigu
įšventintas Kaune 1936 m.
Tai jau septynioliktas Lietuvoje šiais
metais miręs kunigas.
Kaišiadorių vyskupijoje yra 65 bažny
čios, bet dešimt neturi savo kunigo.
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SVARBI KNYGA
KNYGA APIE SOVIETŲ IMPERIJOS TAUTAS
Pernai Anglijoje pasirodė svarbi knyga,
„Sovietinės tautos strateginėje perspekty
voje“ (Soviet Nationalities in Strategic
Perspective, London, Croom & Helm).
Devynių knygos straipsnių autoriai pa
brėžia, kad Sovietų Sąjunga yra daugia
tautė imperija ir todėl pažeidžiama —
įvairios nerusų tautos neigiamai veikia ir
destabilizuoja Maskvos karini bei stra
teginį aparatą kaip ir praeityje, rusams
nepavyks užtikrinti jų valdomų tautų
lojalumo ir jas motyvuoti kovai už so
vietinės valstybės bei rusų tautos siekius
ii interesus.
Keliuose straipsniuose kalbama apie pa
dėtį Pabaltijo šalyse. Paul Henze rašo:
„Mažytės Karibų, Indijos ar Ramiojo
V andenyno salelės, ar keli tuzinai Afri
kos šalių, šiandien yra Jungtinių Tautų
narės. Tačiau durys J.T. uždaros tokioms
sovietinės imperijos tautoms, kaip Gruzi
ja ar Armėnija, kurių civilizacijos yra
tūkstančių metų senumo. Jungtinėms Tau
toms nepriklauso ir Pabaltijo valstybės,
kur tebėra gyvi nepriklausomybės laik
mečio prisiminimai“.
Henze taip pat tvirtina, kad pabalitiečių ir kitų nerusų tautų nepasitenkinimą
kursto sovietinėje armijoje įsišaknijusi
diskriminacija: kuo aukštesnis rangas, tuo
daugiau rusų; kuo svarbesnė ar ypatin
gesnė armijos šaka, tuo mažiau nerusų.
Sovietinių naikintuvų pilotų tarpe beveik
nerasi uzbekų ar pabaltiečių.
Daniel C. Matuczewski pabrėžia pabal
tiečių tautinį sąmoningumą. „Kultūriniai
ir visuomeniniai, nors ir ne politiniai, Pa
baltijo tautų elitai išlaikė stiprų tautinės
tapatybės jausmą, ryškiai europietiškų
kultūrą ir nepamiršo valstybinės nepri
klausomybės įnašo. Jie jaučia rusų imi
gracijos grėsmę ir grubią Maskvos poli
tiką — .sovietinės“ ar .daugiatautės“ kul
tūros puoselėjimą. Todėl šie elitai gerai
žino, kokie pavojai gresia jų tautoms
— sulydymas, išsiurbimas, ar palaipsninis išnykimas... Sovietinės politinės va
dovybės nustatytose ribose, lietuviai, lat
viai ir estai mėgina išvystyti intensyvų,
specifiškai tautinį kultūrinį gyvenimą“.
Henze priduria, kad rusai gerai prisi
mena pokario partizanines kovas Pabal
tijy ir todėl ateityje vargu pasitikės pa
baltiečių lojalumu.
Knygos redaktorius, Oksfordo univer
siteto profesorius Enders Wimbush teigia,
kad daugiatautiškumo problemos ypač
ryškios sovietinėje armijoje. Daugelis ne

rusų naujokų nepakankamai moka rusų
kalbą ir nelabai noriai jos mokosi. AustroVengrijos armijoje vokiečių kalba buvo
tapusi vokiečių dominavimo simboliu —
šiandien nerusai sovietinėje armijoje pa
našiai žiūri į rusų kalbą. Be to, rusų militarinė tradicija jiems tebėra svetima.
Daugeliui mobilizuotų nerusų jaunuolių
armija reiškia ne ginklus, karinį lavinimą
ar draugystę, o kastuvą, darbo batalioną
ir diskriminaciją.
Straipsnių autoriai mano, kad ateinan
čių dešimtmečių bėgyje tautinis klausimas
Sovietų Sąjungoje įgaus dar daugiau
reikšmės. Tautinė problema šiandien jau
dominuoja daugelį labai svarbių vidaus
ir užsienio klausimų. Įtampa tarp Mas
kvos ir įvairių Sovietų Sąjungos tautų
ateityje dar padidės ir pasieks tokio laips
nio, kad sovietinė valdžia turės daryti
esminių pakeitimų. Autoriai ragina Vaka
rų vyriausybes kreipti daugiau dėmesio į
tautinį klausimą Sovietų Sąjungoje ir iš
vystyti naują karinę bei politinę strate
giją, kuri atsižvelgtų į šį klausimą. Stra
tegijos ekspertas Albert Wohlstetter rašo:
„Vakarų politinės deklaracijos jau dau
gelį metų kupinos paradoksų ir absurdiš
kų vingių. NATO politiniai elitai abiejo
se Atlanto pusėse nedvejoja nagrinėti...
grasinimus sunaikinti dešimtis ar net
šimtus milijonų daugelio sovietinės im
perijos tautų civilių. Tačiau jiems sunku
pagalvoti apie tai, kad geriausias atsaky
mas į sovietų planus užpulti Vakarų Eu
ropą būtų politinė-karinė strategija, kuri
pasiūlytų kitamaniams Sovietų Sąjungos
pavaldiniams laisvę pasirinkti tokią vy
riausybę, kokios jie nori“.
(Elta)
„TĖVIŠKĖS AIDAI“ — 30 M.
Melbourne, Australijoje, leidžiamas lie
tuvių savaitraštis „Tėviškės Aidai“ at
žymėjo savo gyvavimo 30-ies metų sukak
tį. Savaitraštį leidžia Australijos Lietuvių
Katalikų Federacija, dabar redaguoja
dr. kun. Pranas Dauknys.

ALGIMANTO KEZIO PARODA
Algimanto Kezio fotografijų paroda
vyksta Midwest Museum of American
Art, Elkhart, Indiana, nuo birželio 27 iki
liepos 24 d.
Parodos tema — gamta Amerikos di
džiuosiuose ir lokaliniuose parkuose. Ta
proga Loyolos universiteto leidykla iš
leido Kezio fotografijų knygą „Nature —
Forms and Forces“.

NAUJI KRONIKOS NUMERIAI
Vakarus yra pasiekę du nauji „Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ nume
riai: 69-tas ir galbūt 68-tas. šis pastarasis
turi 37 puslapius. 69-tas numeris turi 23
puslapius, datuotas šių metų sausio 10
d. Abiejų numerių tekstas yra neįskaito
mas. Lietuvių Informacijos Centras New
Yorke praneša, kad yra dedamos pastan
gos tekstą iššifruoti. Iki šiol pasisekė dali
nai išskaityti tik 69-to numerio viršelį.
Jame yra nurodytas toks leidinio turinys:
1) Išdavystės nesibaigia; 2) Petras Anilionis moko kunigus; 3) Skaitytojo laiškas
Kronikai; 4) Kada išmetė... (keli žodžiai
neišskaitomi; 5. Žinios vyskupijų; 6. Mū
sų kaliniai; 7. Sovietinėje mokykloje; 8)
Iš „Kronikos“ archyvo; 9) Nauji pogrin
džio leidiniai.

NAUJA PLOKŠTELĖ

EIKIME MUDU ABUDU. Harmonizuota
lietuvių liaudies muzika. Atlieka Balio
Pakšto birbynių trio, Čikagos kanklių
ansamblis, Rūta Pakštaitė, sopranas, ir
Algis Grigas, baritonas. Instrumentavo
Balys Pakštas ir Emilija Sakadolskienė.
Įrašyta ZEM Studio, Cicero, III. Meninis
apipavidalinimas Petro Aleksos. Išleido
Verra Records, Chicago, Ill., 1986. Kaina
10 dol. Gaunama „Drauge“.
Pirmoje pusėje: 1. Vai ir prijojo (harm.
Juozas Strolia), 2. Drobelės (išplėtojo Vy
tautas Jančys), 3. Jau saulutė leidos
(harm. Teodoras Brazys), 4. Telšių klum
pakojis (harm. Algimantas Prusevičius ir
Vytautas Četkauskas), 5. Oi laukiau, lau
kiau (harm. Lionginas Abarius, aran. Al
gimantas Prusevičius), 6. Oi giria, giria
(harm. Mikalojus Konstantinas Čiurlio
nis), 7. Ėsk, karvute (harm. Juozas Gruo
dis).
Antroje pusėje: 8. Pasvarcyk, antela
(harm. Aleksandras Kačanauskas), 9.
Lopšinė (išpl. Vytautas Jančys), 10. Ei
kime mudu abudu (harm. Alfonsas Mi
kulskis), 11. Šių naktely (harm. Jonas
Švedas), 12. Oi griežle, griežlele (harm.
Algimantas Raudonikis), 13. Rauda „Bė
kit, bareliai“ tema (Balys Pakštas).

Plokštelės albumo įdėtiniuose lapuose
išspausdinti dainų žodžių tekstai, vertimai
į anglų ir vokiečių kalbas bei paaiškini
mai. Į anglų kalbą vertė Rūta Pakštaitė,
Emilija Sakadolskienė, Romas Sakadolskis, į vokiečių — Vanda Matiukienė, Su
sanne Wagner. Paaiškinančius aprašymus
paruošė Emilija Sakadolskienė.
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Rimkus, pritariant Bakučioniui,
turbūt kažką iš mano nurodytų moty
vų į apklausos protokolą įrašė, tik ne
žinau ką. Nors aš ir nurodžiau tylėji
mo motyvus, bet jie mane apšaukė vistiek psichiškai nesveiku. Vėl prasidėjo
ilgas aiškinimas, kad viską pasakočiau
nieko neslėpdamas, pasakočiau apie
save ir apie savo pažįstamus, apie savo
antitarybinę veiklą, o aš vis tylėjau.
Suskambus telefonui Rimkus pakėlė
ragerį, kažką paklausęs, garsiai sako
neva prokurorui;
— Čia skambina tie, kurie jo bute
šiuo metu daro kratą, randa labai
daug antitarybinės medžiagos, be
trūksta tik šautuvo su nupjautu vamz
džiu, — sako Rimkus.
Naktį mane areštavo, o išaušus die
nai, turėdami savo rankose iš manęs
paimtus mūsų buto raktus, čekistai
bute galėjo daryti, ką tik norėjo, nes
žmona apie pusę septynių išeidavo į
darbą; tuo pat laiku išeidavo į darbą
ir priešais mus gyvenanti kaimynė Re
lė. Todėl mūsų namo antrajame aukš
te iki vakaro nebūdavo nė vieno žmo
gaus. Tik apie vidudienį čekistai par
sivedė iš darbo žmoną ir pradėjo ofi
cialiai daryti bute kratą (Vilniuje,
Dauguviečio 5-11). Kratai vadovavo
saugumo vyr. tardytojas majoras Pilelis. Tik kratos metu žmona sužinojo,
kad aš areštuotas. Kratą darė 1976 m.
spalio 20 d. nuo vidurdienio iki vaka
ro. Vakare į mūsų butą atėjo Vilniaus
inžinerinio-statybos instituto, archi
tektūros katedros studentė Puzonaitė.
Čekistai ją sulaikė iki kratos pabaigos.
— Jeigu dabar jus paleistume, tai
žmonės sakytų, kad esate užsiverba
vęs talkininkauti saugumui ir išleistas
sekti kitų... — sakė Rimkus.
Tai sakydamas jis atidžiai stebėjo,
kaip aš reaguosiu. Gal jie galvojo, kad
aš, pabūgęs kalėjimo vargų, tikrai pa
sisiūlysiu saugumui talkininkauti...
Aš tylėjau, ilgėjausi laisvės, širdį gė

lė begalinis skausmas. Bet po tylios
trumpos maldos supratau, kad
Atėjau aukotis ir mylėti,
Būti tarp vargstančių tik čia,
Kad reikia blogį meile nugalėti,
Už nuodėmes atlyginti kančia.
Į Rimkaus užuominą apie užsiverbavimą saugumui nieko neatsakiau.
Pasilikau ištikimas savo krikščioniš
kiems principams neiti į konfliktą su
savo sąžine.
Rimkus ir prokuroras Bakučionis
vis stengėsi paveikti mane, kad tik
prisipažinčiau nusikaltęs ir papasako
čiau apie kitus, todėl jie suko, malė tą
patį, tai grasino, tai paleisti žadėjo,
tai talkininkauti gundė. Man nuo tų
kalbų net galvą pradėjo skaudėti. O
jie vis tiek savo. Pagaliau netekęs kan
trybės prokuroras Bakučionis sėda už
stalo ir sako:
— Koks sunkus žmogus esate!
— Ką bloga aš padariau? Kuo nu
sikaltau? — paklausiau.
— Sistemingai užsiėmei antitarybi
ne agitacija ir propaganda — atsakė
Rimkus. Paėmė nuo stalo Baudžiamą
jį kodeksą ir perskaitė: „68 str. Anti
tarybinė agitacija ir propaganda. Agi
tacija ir propaganda, kuria siekiama
pakirsti ar susilpninti Tarybų valdžią
arba padaryti atskirus itin pavojingus
valstybinius nusikaltimus, skleidimas
tarybinę, valstybinę ir visuomeninę
santvarką žeminančių šmeižikiškų pra
simanymų tais pačiais tikslais; taip pat
platinimas arba gaminimas, ar laiky
mas tokio pat turinio literatūros tais
pačiais tikslais — baudžiamas laisvės
atėmimu nuo šešių mėnesių iki septyr.erių metų su nutrėmimu nuo dvejų
iki penkerių metų arba be nutrėmimo,
arba su nutrėmimu nuo dvejų iki pen
kerių metų“.
— Aš kovojau ir kovosiu už žmo
nių orumo ir lygių teisių pripažinimą.
Tai yra laisvės, teisingumo ir žmoni
jos taikos pagrindas. Bet niekad neuž
siėmiau jokia antitarybine propagan

da nei agitacija. Todėl su tokiu netei
singu mano veiklos kvalifikavimu ne
galiu sutikti. Jeigu neištaisysite tokio
neteisingo mano veiklos kvalifikavimo
protokole, aš jo nepasirašysiu. Rim
kus ir Bakučionis įtikinėjo mane, kad
tokia laikysena tardymo metu aš tik
pabloginsiąs savo padėtį; ir nepasirašymu nieko nelaimėsiąs. Jie vertė pri
sipažinti padarius nusikaltimus prieš
Tarybų valdžią.

Vladas Lapienis
— Aš jokia antitarybine veikla ne
užsiėmiau, nieko apie ją nežinau.
— Nekenti Tarybų valdžios ir gal
voji, kad per klaidą čia patekai?
— Pirma, jūs — dar ne Tarybų
valdžia. Antra, neprotingai pasielgėte,
kad mane suėmėte ir be reikalo čia
varginate.
Tardymuose ir teismuose pirmiau
siai nustatomas nusikaltimas, ir tik po
to ieškoma straipsnio. O dabar, pir
mąją tardymo dieną, dar neatsakius
nei į tardytojo, nei į prokuroro klausi
mus, apklausos protokole jau rašoma
BK straipsnis. Ir ant jo, tarsi ant kur
palio, bando užtraukti nusikaltimą.
Viskas daroma atvirkščiai... Kai tik
įrašė į apklausos protokolą BK 68 str.,
tai ir siekė, kad aš prisipažinčiau pa
daręs jų sugalvotą nusikaltimą ir tai
patvirtinčiau savo parašu. Rimkus ir
Bakučionis buvo labai nepatenkinti
mano atsisakymu pasirašyti apklausos
protokolą.
Peršasi išvada: kas tik nepastato
kojos į čekistų nurodytą vietą, tą gali
ma apšaukti antitarybininku ir pasiųs
ti į beprotnamį, kaip kad man šian
dien siūlė Rimkus.
Pasirodo, kad saugumo tardytojai
bei prokuroras turi mokėti: žadėti ir
gąsdinti, užjausti ir smerkti, girti ir
niekinti bei visokiais veidmainiškiau-
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DOVANA PREZIDENTUI
SIBIRO LIETUVAIČIŲ MALDAKNYGĖ PREZIDENTUI I RANKAS
Brazilijos Respublikos Prezidentas, ba
landžio 24 švęsdamas savo gimtadienį,
susilaukė tikrai netikėtos dovanos — Si
biro Lietuvaičių Maldaknygės. Ir visa tai
įvyko atsitiktinai, be jokių ankstyvesnių
planų.
Balandžio 18 kun. Pranas Gavėnas (kar
tu su kun. P. Urbaičiu) nuvežė į Brazili
jos Vyskupų Konferencijos būstinę Itaici
sodyboje (130 km nuo Sao Paulo) jau pa
žadėtą Italijoj gražiai išleistą Sibiro lie
tuvaičių maldaknygę, užvardintą „Preghiere“ su labai taikliu Msgr. Vinco Min
cevičiaus įvadu.
Po ilgiau užsitęsusio spaudos ir TV žur
nalistų pokalbio su Vyskupų Konferenci
jos viršūnėm, kuriame ir aš norėjau da
lyvauti, teko pietauti vėliau su BVK-jos
pirmininku kard. Ivo Lorscheiter ir jo
generaliniu sekretorium vysk. Dom Lu
ciano. Po pietų šis pastarasis paklausė, ar
negalėtumėm pavėžinti į artimą miestą
vieną ponią, kuri prisistatė kaip „asme
ninė Dom Luciano sekretorė“. Bevažiuo
jant paaiškėjo, kad tai Brazilijos Genera
linio Konsulato Genovoj, Italijoj, vice
konsule, laikinai sugrįžusi dėl brolio li
gos, ir nuolat kontaktuojanti su Vyskupų
Konferencijos generaliniu sekretorium.
Apdovanojau ir ją Sibiro lietuvaičių mal
daknyge. Ir taip užsimezgė kalba apie
Lietuvą. Prieš atsisveikindama pasisakė
esanti dabartinio Brazilijos Prezidento
studijų kolegė ir kaip tokia pakviesta į
sostinę Prezidento gimtadienio proga
(balandžio 24).
Man dingtelėjo mintis: „Ar negalėtum
Ponui Prezidentui nuvežti ir iš lietuvių
pusės nors šią kuklią dovanėlę — Sibiro
lietuvaičių maldaknygę?“.
Ji mielai prisiėmė. O aš įrašiau dedika
ciją Prezidentui gimtadienio proga ir “įtei
kiau poniai (Lucy de Jesus Teisceira).
Nesinorėjo tikėt, kad knygelė Preziden
tą pasieks; o jei ir pasiektų, ar jis, gim
tadienio proga gavęs daugybę sveikinimų
ir dovanų, atkreips į ją dėmesį?
O vis tik po trijų dienų jis rašo, asme
niškai, ranka, laiškutį:
„Kun. Pranui Gavėnui (dėkoju už kny
gą „Preghiere“), kurią buvot toks geras
man pasiųsti per Lucy Teisceira. (Sveiki
nimai ir pagarba — Jose Sarney) Federa
tyvinės Brazilijos Respublikos Preziden
tas. 28-4-86.
Kai poniai Lucy pranešiau gavęs Pre
zidento laišką, ji, visa nušvitusi, pasako
jo: kalbėjosi su Prezidentu, jam papasa

Algimanto Mackaus knygų leidimo fon
das šiais metais leidžia prof. dr. Violetos
Kelertienės redaguotą studiją apie Ma
riaus Katiliškio kūrybą „Žmogus su at
mintim“, prof. dr. Vytauto Kavolio litera
tūrinę studiją „Sąmoningumo trajektori
jos“ ir Balio Sruogos verstą dramą „Apsiautalas“. Praėjusiais metais išleido Al
fonso Nykos-Niliūno eilėraščių rinkinį
„Žiemos teologija“, kuriam buvo paskirta
Lietuvių Bendruomenės literatūros premi
ja, Antano Škėmos „Raštų“ III tomą,
Aldonos Veščiūnaitės eilėraščius „Aidin
čios upės“, Tomo Venclovos kritikos
straipsnių rinkinį „Tekstai apie tekstus“
ir Aldonos Stempužienės lietuvių kompo
zitorių dainų plokštelę. Iš viso Algimanto
Mackaus knygų leidimo fondas jau yra
išleidęs 54 knygas, iš kurių trylika premi
juotos. Algimanto Mackaus knygų leidimo
fondą sudaro nariai, skiriantys 25 dol.
metinį įnašą knygų leidimui. Fondui va
dovauja Gintautas Vėžys, 7338 South
Sacramento Avenue, Chicago, Illinois
60629.

siais būdais veikti žmogaus psichiką
taip, kad žmogus būtų suklaidintas ir
palaužtas. Kai sutinki tokį pareigūną,
tai sutinki tarsi piktos dvasios apsės
tąjį. Tada norisi turėti tokį tikėjimą,
kad galėtum išvyti iš jo piktąją dva
sią...
Saugumiečių darbo diena artėjo į
pabaigą. Jie abu pasirašė tardymo pro
tokolą ir telefonu pakvietė prižiūrėto
ją— Paimkite iš kabineto!
Prižiūrėtojas nuvedė mane į kame
rą. Buvau gerokai pavargęs. Baigėsi
pirmoji tardymo diena. Dėkojau Die
vui už praėjusios nakties vargus ir pir
mosios tardymo dienos skaudžius mė
ginimus.
♦*
Į tardymą vesdavo bet kurią dienos
valandą. Dažniausiai ryte apie 10 vai.
Iki 10 vai. visi kaliniai turėjo būti nu
siprausę ir papusryčiavę. Rytais 5
vai. prižiūrėtojas atidarydavo kiekvie
nos kameros karmušką ir pasakydavo
„padjom!“ (keltis!). Atsikėlus vesda
vo kalinius praustis. Jei pradėdavo nuo
pirmos kameros, tai tiems kaliniams
reikėdavo skubėti į prausyklą vos at
sikėlus. O kurį rytą pradėdavo vesti
praustis nuo paskutinės kameros, tai
kaliniams, esantiems pirmose kamero
se, tekdavo gan ilgai laukti kol juos
ves praustis. Laikas nusiprausimui bu
vo ribotas, prižiūrėtojai ragindavo
greičiau praustis. Nors kaliniai vienas
kito nematydavo, bet iš šitos vedimo
tvarkos, iš laukimo buvo galima su
prasti, kiek saugumo kalėjime tuo me
lu yra kalinių. Man esant jų buvo ga
na daug.
Prižiūrėtojas, atidaręs karmušką
(duryse esantį langelį), pasilenkdavo
arba įkišdavo galvą ir rankos mostu
pakviesdavo reikiamą kalinį (jeigu ka
meroje būdavo keli kaliniai; man teko
būti vienutėje daugiau kaip mėnesį),
kad ateitų arčiau prie langelio. Tada
tyliai paklausdavo. „Familija, imia,
ocestvo?“ (Pavardė, vardas, tėvo var
das). Išgirdęs reikiamą pavardę, pri
žiūrėtojas sakydavo „pašli“ — einam,

arba „pašli na verch“ — einam į vir
šų (tardymo kambariai virš kalėjimo).
Po ilgesnio laiko, kai prižiūrėtojai jau
gerai pažindavo kalinį, net nebeklausdavo pavardės, bet tiesiog liepdavo ei
ti su juo į tardymą. Prižiūrėtojas tu
rėdavo rankoje raštelį su įrašyta kali
nio pavarde. Kalinys privalėjo eiti su
nėręs rankas už nugaros pirma prižiū
rėtojo. Einant nevalia dairytis ir kal
bėti. Atrakinus kalėjimo koridoriaus
duris, prižiūrėtojas paspausdavo sie
noje esantį mygtuką ir laiptinėje užsi
degdavo raudona lemputė, o užlipus
laiptais, taip pat įjungdavo raudoną
šviesą. Tai signalas, kad laiptais ar
koridoriumi yra vedamas kalinys ir
tuo metu nei laiptais, nei koridoriumi
negalima vesti kito kalinio. Tai daro
ma tam, kad vienas kalinys nepamaty
tų kito kalinio. KGB tardyminiame
kalėjime yra labai griežta kalinių izo
liacija. Man teko čia būti daugiau ne
gu dešimt mėnesių (nuo 1976.X.20 iki
1977.V11I.25). Per tą laiką daug kartų
buvau vedamas tardymui, vienai va
landai pasivaikščioti, rytą bei vakarą
praustis, kas šeštadienį į dušą. Ir per
visą tą laiką neteko pamatyti nė vieno
kalinio, išskyrus tuos, su kuriais teko
būti vienoje kameroje.
Praėjo naktis. Ir vėl spalio 21 d.,
ketvirtadienį apie 10 vai. prižiūrėto
jas pamoja ranka. . Vėl įprastinė klau
simų ir atsakymų procedūra, vėl su
girgžda raktai kameros duryse... Einu
nuleidęs galvą, kad nepamatyčiau, ko
nereikia, nes prižiūrėtojas griežtai įsa
ko nesidairyti, šį kartą atvedė mane į
kitą kambarį. Kambarys erdvus, du ra
šomieji stalai, geležiniai seifai. Prie
vieno stalo sėdi vyr. tardytojas majo
ras Urbonas. Prie kito stalo sėdėjo jau
nesnis čekistas, kurio pavardės neži
nau. Jų stalai netoli lango. Pro šį lan
gą, išmargintą nestoromis grotomis,
matyti konservatorijos rūmai, šiame
kambaryje buvau tardomas apie septy
nis mėnesius. 1977 m. gegužės 25 d.
laiške žmonai rašiau „Parengtinis
tardymas jau baigėsi ir belieka laukti
tik teismo“.
(Bus daugiau)

kojo apie atsitiktiną susitikimą su lietu
viais, asmeniškai įteikė dovaną, kalbėjo
apie Lietuvą, lietuvių kančias ir jų didvy
riškumą.

Prezidentas liko sužavėtas. Priėmė kny
gutę, paskaitė dediKaciją, prašė „kad tik
už mane melstųsi“. Dar pridūrė: „Skaity
siu... ir asmeniškai padėkosiu“.

kun. Pranas Gavėnas

NAUJI LEIDINIAI
ATGIMUSI DAINA. Ispanų poezijos
antologija. Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Redagavo Stasys Goštautas ir Tomas
Venclova. Chicaga: Rūta, 1986. 312 psl.
Kaina — 8 dol. Gaunama „Drauge“.
Knygoje sutelkta 26 ispanų poetų kūry
bos pavyzdžiai. Povilas Gaučys palydi
juos poetų biografijomis. Antologijai įva
dą „Antrasis šių dienų ispanų poezijos re
nesansas“ parašė Yale universiteto pro
fesorius Manuel Duran, o pratarmę — di
dysis šio šimtmečio Ispanijos poetas Jor
ge Guillen.

A. MACKAUS KNYGŲ
LEIDIMO FONDO LEIDINIAI
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EUROPOS LIETUVIS

ATEITIES TELEVIZIJA
SATELITINĖ TELEVIZIJA IR JOS GALIMOS PASEKMĖS EUROPAI
Vakarų Europa ruošiasi naujai tele priimti šiuos silpnus televizijos signa ir gauti pelną būtų galima tik parda
komunikacijos bangai — tiesioginiam lus, kuriuos iš orbitos perduoda, pvz., vus kitoms privačioms firmoms teisę
televizijos programų priėmimui iš kos 40 W siųstuvas, Žemėje tenka statyti transliuoti savas programas bei rekla
moso. Šiame straipsnyje pažvelgsime 3 m skersmens lėkščių formos antenas. muoti prekes ir už savo šalies ribų.
kokį poveikį tai gali turėti Vakarų ir Tokias antenas jau turi įsigiję dau Kai kurios Vakarų Europos šalių vy
Rytų Europos kraštams, jų kultūroms giau nei milijonas amerikiečių šeimų, riausybės sunerimo dėl satelitinės te
bei bendram Europos politiniam kli pastaruoju laiku, nors ir ne taip spar levizijos laidų, kurių jos negali kontro
matui.
čiai kaip JAV, didėja minėtų antenų liuoti, tiesioginės transliacijos. Jos
Dirbtinių Žemės palydovų (DŽP) pardavimas ir Europoj. Labiausiai sa būgštauja, kad tos laidos galinčios bū
pagalba jau dabar nemažai šalių per telitinės televizijos plitimui trukdo ti panaudotos politinei propagandai
duoda televizijos laidas, kurias su lakštinių antenų dydis ir jų aukšta kai skleisti. Labai didel triukšmą Prancū
specialiomis antenomis galima maty na. Dabar inžinieriai siūlo padidinti zijoje sukėlė prezidento Miterano nu
ti įvairiose pasaulio vietovėse. Pvz., orbitinių televizijos siųstuvų pajėgumą tarimas panaikinti valstybės monopolį
tarybiniai diplomatai Londone 18 vai. iki 240 W, kas įgalintų priimti televi televizijai ir leisti privačiai kompani
Grinvičo laiku ir 21 vai. Maskvos lai zijos laidas mažesnėmis nei 60 cm jai pradėti transliuoti satelitinės tele
ku žiūri žinių programų „Vremia“, skersmens lakštinėmis antenomis, ati vizijos laidas į Prancūziją bei kitas
Vakarų Europos šalis. Miterano poli
amerikiečių žurnalistas Kopenhagoje, tinkamai sumažėtų ir jų kaina.
tinius priešininkus labiausiai papikti
Kokiu
spinduliu
televizijos
signalai
įsijungęs televizorių viešbutyje, stebi
tiesiai iš Vašingtono transliuojamą in iš orbitos yra siunčiami į Žemę? Tai no tas faktas, kad šios privačios tele
terviu su JAV valstybės sekretoriumi priklauso nuo orbitinių siųstuvų ante vizijos kompanijos savininkas yra so
Šulcu, paauglys Švedijoje žiūri pop nų ąiukreipimo laipsnio; teoriškai iš cialistų partijos šalininkas ir todėl jis
muzikos video įrašus, kuriuos perduo vieno satelitinės televizijos siųstuvo galįs politiškai padėti Miteranui. Pa
da satelitinės televizijos pramoginis būtų galima išspinduliuoti televizijos našaus pobūdžio aršūs debatai tarp
kanalas „Music Box“ ir pn. Visa tai signalus trečdaliui Žemės, bet prak politikų dėl satelitinės televizijos tie
jau yra, bet netolimoje ateityje sateli tiškai pasitenkinama mažesniu trans sioginių transliacijų vyksta taip pat V.
Vokietijoje ir D. Britanijoje.
tinės televizijos tinklą numatoma dar liavimo spinduliu.
labiau išplėsti ir, kadangi ši televizija
Be politinių kontroversijų, satelitinė
Vakarų Europos ryšiams naudoja
nepripažįsta valstybinių sienų, todėl mas DŽP „Eutelsat“ 1 Fl“ skleidžia televizija sukėlė ir kai kurių Vakarų
ji kelia rimtą susirūpinimą kai kurių, televizijos signalus, kuriuos galima pri europiečių tautinius jausmus — bijo
ypač totalistinių, šalių vyriausybėms. imti visoje V. Europoje, Skandinavi masi, kad anglosaksų kalba, kultūra
Amerikos valstybės sekretorius Šulcas jos šalyse, bet Rytų Vokietijoje, taip ir jos produktai neužtvindytų V. Eu
paliesdamas šią temą, neseniai pareiš pat beveik visoje Čekoslovakijoje ir ropos. Didžiausią nepasitenkinimą sa
kė, jog satelitinė televizija bus „rim Vengrijoje, didesnėje Lenkijos dalyje telitinė televizija reiškia prancūzai,
tas iššūkis komunistinių kraštų vyriau ir vakarinėje Pabaltijo dalyje. Panašiu tvirtindami, kad dėl amerikiečių filmų,
sybėms, turinčioms visišką masinės in spinduliu televizijos signalai bus siun roko muzikos ir kitų televizijos laidų,
formacijos priemonių kontrolę“. Rytų čiami ir iš būsimų V. Vokietijos, Pran prancūzų kultūra jau atsidūrusi rim
Europos šalių vyriausybės bijo šio lais cūzijos bei Italijos orbitinės televizijos tame pavojuje. Gi satelitinės televizi
vos informacijos srauto ir todėl ne siųstuvų. Iš, palyginti pajėgaus, Tary: jos šalininkai teigia, jog tiesioginių te
nuostabu, kad Tarybų Sąjungos po bų Sąjungos satelitinio siųstuvo „Ho- levizijos laidų iš kitų kraštų translia
litiniai komentatoriai satelitinę televi rizont“ perduodamą televizijos pro vimas suteiks mažojo ekrano žiūro
ziją pavadino „ideologine diversija“. gramą irgi galima priimti Londone vams didesnę programų pasirinkimo
Kas gi yra ta „satelitinė televizija“, dviejų metrų skersmens lėkštine ante laisvę, padės išsilaisvinti iš siaurų,
tautinės kultūros ribotumų bei padės
kaip ji funkcionuoja, ar visi ją gali na.
tautinėms mažumoms bent iš dalies
matyti, ar galima ją trukdyti, kaip,
Ar R. Europos šalių, o taip pat ir
pvz., radijo trumpąsias bangas, kaip Lietuvos, gyventojai galės matyti Eu nugalėti izoliacijos jausmą. Be to, sa
ji atsilieps europiečių gyvenimo bū ropos satelitinės televizijos progra telitinė televizija padėtų europiečiams
dui? Trumpai pabandysime nušviesti mas? Tikriausiai ne, nes tokių tele geriau pažinti vieni kitus bei leistų ryš
šiuos ir kitus, su šiuo nauju techniniu vizijos programų priėmimui reikalingų kiau pajusti europinės kultūros sąsa
ją, jos bendrumą. Ir pagaliau, kodėl
reiškiniu susijusius klausimus.
antenų minėtos šalys, be abejo, nega arogantiškos vyriausybinės instancijos
Satelitinė televizija dirba sekančiu mins, o Rytų Europos technikui-mėgė- turėtų įsakinėti žmonėms ką jie gali ir
principu: iš televizijos stoties Žemėje jui sukonstruoti tokią anteną, dėl jo ką jie negali žiūrėti? šitokią televizi
signalas siunčiamas į DŽP (dirbtinį je esančių sudėtingų elektroninių deta jos programų pasirinkimo laisvę nese
Žemės palydovą) orbitoje, o iš ten jis lių, gaunamų tik Vakaruose, praktiš niai Maskvos radijas pavadino „ideo
vėl nukreipiamas atgal į žemę. Su kai būtų neįmanoma. Net jeigu tokių logine subversija iš kosmoso, prieš ku
prastinus visą veikimo schemą, būt ga antenų sistema ir būtų išvystyta Tary rią kiekviena valstybė turinti teisę im
lima pasakyti, kad vienintelis skirtu bų Sąjungoje ir kituose Rytų Europos tis atitinkamų priemonių“.
mas tarp įprastinės televizijos ir sate kraštuose, tai nepageidaujamų televi
Pakol įkas satelitinė televizija, ne
litinės televizijos yra siųstuvų antenų zijos stočių programas šios šalys galė
Maskvos nepasitenkinimo,
aukštis: jei antžeminių televizijos sto tų lengvai trukdyti. Tereikėtų tik nu paisant
čių bokštai siekia vos kelis šimtus me kreipti to pačio dažnumo mikrobangą vystosi ir toliau. Kokias pasekmes ji
trų aukščio, tai satelitinės televizijos prieš iš orbitinio televizijos siųstuvo turės Europai, ar jai pavyks prasis
siųstuvo antena yra įmontuota DŽP, ateinančius signalus ir vietoje vaizdo kverbti pro „geležinę uždangą“, ar ji
skriejančiam Žemės apsisukimo aplink televizoriaus ekrane būtų matoma tik sukels informacijos revoliuciją? Į
šiuos ir kitus, su satelitine televizija
savo ašį greičiu, 36.000 km aukštyje padrikos juostos ar taškai.
virš pusiaujo. Teoriškai iš trijų tokių
1977 metais buvo priimtos tarptau susijusius klausimus, šiuo metu dar nė
DŽP, kybančių skirtingose orbitos taš tinės normos satelitinės televizijos ra konkretaus atsakymo, bet apie tai,
kuose, būtų galima perduoti televizijos transliacijoms. Buvo nutarta, kad kad ji galėtų pagerinti tautų tarpusa
vio susipratimą, netenka abejoti.
programą į visą planetą.
kiekviena šalis turi teisę orbitoje iš
Kadangi satelitinės televizijos siųs statyti tam tikrą skaičių DŽP tiesio
V.M.
tuvai soliarinių plokštelių pagalba gali ginėms televizijos laidoms perduoti.
sukaupti tik labai nedidelį Saulės ener Iš pradžių buvo manoma, kad kiek
gijos kiekį, todėl jų transmitinis pajė viena valstybė transliuos tik nacionali
gumas irgi yra labai mažas — iki šiol nę programą ir tik savo šalies ribose,
pajėgiausias televizijos siųstuvas orbi bet vėliau paaiškėjo, kad tai būtų per
toje dirbo tik 100 W galingumu, tuo daug nuostolinga tų šalių vyriausy
PENKI LIETUVIAI SĄRAŠE
tarpu netgi nedidelės antžeminės tele bėms ir privačioms firmoms, brangiai
vizijos stoties siųstuvas yra kelių tūks sumokėjusioms už orbitinius televizi Penki lietuviai yra įtraukti į kalinamų
tančių vatų pajėgumo. Todėl, norint jos siųstuvus. Padengti turėtas išlaidas rašytojų sąrašą, kuilį parengė ir platina

Kalinamieji rašytojai

ASMENINĖS DOVANOS GIMINĖMS LIETUVOJE
Po pakeitimo taisyklių siųsti siuntiniams į Lietuvą, dabar muitą
turi sumokėti siuntinių gavėjai, siūlome praktiškus mažus siunti
nius, kurie yra siunčiami oro paštu ir pasiekia Lietuvą per labai
trumpą laiką.
1986 — 3

Sportinis kostiumas, vyriškas arba moteriškas, „Adidas“ firmos,
vyriškas arba moteriškas bliusonas, labai pageidaujami Lietuvoje,
puiki bliuskutė arba išeiginiai marškiniai, yėlėta vilnonė skarelė
— £100.00.
1986 — 4

Sportiniai batai, vyriški arba moteriški, vyriškas arba moteriš
kas nertinis, bliusonas-striukė — £95.00.
1986 — 5

Anarakas-striukė, šiltas, vyriškas ar moteriškas, 1 p. velvetinių
džinsinių kelnių, įvairių spalvų, vyriškas arba moteriškas megztu
kas, nailoninė skarelė — £100.00.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus į Lietuvą praktiškiausiu ir naudingiausiu pavel
dėjimo būdu.
Dėl smulkių informacijų ir patarimų prašome rašyti:
Z. JURAS,
11 London Lane, Bromley, Kent, BRI 4HB. England.

Telef. 01-460 2592.

Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti
Tarptautinė žmogaus Teisių draugija. Są
raše išvardyti kalinami lietuviai plunks
nos žmonės yra: Liudas Dambrauskas,
Gintautas Iešmantas, Vladas Lapienis,
Viktoras Petkus ir Povilas Pečeliūnas.
Tarptautinė žmogaus Teisių draugija ra
gina laisvojo pasaulio rašytojus, žurnalis
tus ir visuomenę įsijungti į kalinamų ra
šytojų ir visų plunksnos darbininkų gy
nybą, reikalaujant, kad jie būtų išlais
vinti, nebūtų persekiojami ir galėtų lais
vai vykdyti savo pašaukimą. Draugija
taip pat kviečia spaudą atkreipti reikiamą
dėmesį į kalinamus rašytojus, iškeliant
jų patiriamas kančias. Draugijos duome
nimis, šiuo metu Sovietų Sąjungoj yra ka
linami apie 60 rašytojų ir žurnalistų, o ki
ti yra persekiojami, jei išdrįsta išreikšti
laisvą nuomonę, nesutampančią su sovie
tinės valdžios politika. Daugelį rašytojų
slegia kratų ir areštų baimė dėl laisvo
žodžio. Plunksnos žmonės Sovietų Sąjun
goje yra verčiami rašyti tai, ką jiems val
džia liepia. Kaip galima toleruoti tokį
grubų kūrybinės laisvės varžymą, klausia
Tarptautinė Žmogaus Teisių draugija.
Draugija dabar rūpinasi pravesti Ameri
kos Kongrese rezoliuciją, kuria būtų pa
smerktas rašytojų persekiojimas Sovietų
Sąjungoje. Rezoliuciją paremti yra kvie
čiami visi amerikiečiai rašytojai ir inte
lektualai.
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SOVIETAI PASIDUODA
SPAUDIMUI
Palikdama Jungtines Amerikos Valsti
jas, persekiojamo mokslininko Andriejaus
Sacharovo žmona Elena Bonner, pareiškė,
kad Sovietų vyriausybė pripažįsta tik jė
gą ir nepaliaujamą spaudimą. Po septynerių metų kalinimo, į Izraelį išleistas
skaičiavimo mokslų specialistas Anatoli
jus Ščaranskis taip pat tvirtino, kad vie
nintelė priežastis, kuri privertė Sovietus
jį paleisti, buvo jo žmonos nepaliauja
mos pastangos. Panašias mintis reiškė už
politiškus ir tautiškus veiksmus iš Sov.
Sąjungos pabėgę persekioti lietuviai.
Elenos Bonner manymu, bet kokios pa
stangos užsienyje, siekiant Sovietų per
sekiojamų žmonių padėties pagerinimo ar
jų išvadavimo, niekad nepakenkia, bet
dažnai jiems padeda.
žinoma, kad dauguma rezistentų So
vietų Sąjungos kalėjimuose, koncentraci
jos stovyklose ir psichiatrinėse ligoninėse
yra iš Ukrainos ir Lietuvos. Žydų skai
čius Sovietų ‘įkalinimo institucijose yra
palyginamai mažas. Nežiūrint to, didžiau
sias spaudimas atskirtų šeimų sujungi
mui ir žmonių emigracijai yra vykdomas
žydų-sionistų, kurių pastangos vykusiai
koordinuojamos tiek JAV, tiek kitose
valstybėse iš Izraelio.
1979 metais jiems pavyko gauti emigra
cijos iš Sovietijos leidimus 51.320 žydų,
ši emigracija paskutiniais metais labai
sumažėjo, bet yra ženklų, kad Sovietai
jaučia reikalą bent retkartiniais leidimais
šį viešą spaudimą patenkinti. Žydų teigi
mu, iš 2 milijonų žydų Sovietų Sąjungoje,
apie 350.000 nori emigruoti. Reikia turė
ti omeny, kad svarbiausias žydų akstinas
emigracijai yra ne politiškas, bet jų eko
nominė padėtis. Atsižvelgiant, kad Izrae
lio ekonomika pati nėra stipri, dauguma
žydų nori pasiekti JAV-jas, ir daugeliui
pavyksta.
Oficialus pareiškimas, prašant emigra
cijos teisės Sovietų Sąjungoje, garantuo
ja ekonominę ir politinę priespaudą
ir persekiojimą. Viena mo
teriškė Baltimorėje tvirtina, kad jos vyras
padavė net 14 prašymų emigruoti ir šias
pastangas tęs tol, kol gaus leidimą. Tai
yra beveik heroiškos pastangos, kurios tę
siasi metų metus. Tad yra aišku, kad
kiekviena šeima turi gerai apsvarstyti, ar
rizika prašant leidimo išvažiuoti yra ver
ta nežinomos ateities.
1985 metų prezidento Reagano — gene
ralinio sekretoriaus Gorbačiovo susitiki
me Ženevoje, Gorbačiovas pažadėjo iš
leisti daugiau žmonių. Iki šiol 38 perskir
tų šeimų bylos buvo teigiamai išspręstos.

Neseniai Sovietai paskelbė, kad jie iš
leis dar 200 žmonių. JAV Valstybės de
partamente dabar yra tik 88 perskirtų
šeimų bylos, kurių dauguma yra nežydai.
Tai yra labai mažas oficialiai užregistruo
ti! bylų skaičius. Kiek lietuvių yra šiame
sąraše? VLIKo memorandumas Žmonių
ryšių konferencijai Berne šiemet nurodė
mažiau kaip 20 pavardžių. Atrodytų, kad
vien JAV lietuviai lengvai galėtų sudary
ti bent šimto perskirtų šeimų sąrašą, bet
dėl nežinomų priežasčių oficialiai užre
gistruotų lietuvių bylų yra daug mažiau.
Emigruoti pasiryžusioms šeimoms ne
paprastai padeda moralinė ir ekonominė
pagalba iš užsienio. Žydai yra išvystę la
bai efektingą tokios pagalbos organizuotą
(ne vien atskirų žmonių) tinklą, šis tin
klas netgi pajėgia pagalbą dalyti rubliais,
už kuriuos vėliau laisvajame pasaulyje
atsiskaitoma 4-5 rublių už JAV dolerį
kursu. Lietuviai tokio tinklo neturi. Ar
tai yra todėl, kad lietuviai nėra organi
zuoti, ar todėl, kad lietuvių organizacijos
šiam savitarpinės pagalbos tinklui neprijaučia, ar todėl, kad tie, kurie lankosi
Lietuvoje, nenori savo asmeniška nauda
(vizitu) rizikuoti padėdami kitiems, ar
todėl, kad mūsų bendruomenė nėra visuo
meniška?
Kaip bebūtų, šiandien yra patogus lai
kas naudotis kiek pakitusiais rytų-vaka
rų santykiais, atsižvelgti, kad ginklavimo
si lenktynės, sovietų ekonomikos proble
mos, ką tik įvykusios Černobylio jėgainės
pasėkos ir jų atgarsis gali versti Sovietų
vyriausybę daugiau skaitytis su viešąja
nuomone laisvajame pasaulyje. Tokie pri
minimai nėra reikalingi žydams — jie
planuoja ir išnaudoja visas galimybes.
Lietuviams belieka sekti geriau organi
zuotas pastangas ir stengtis išnaudoti są
lygas.
Šeimų sujungimas yra tik vienas iš dau
gelio klausimų. Pajėgesnės „savitarpinės
pagalbos“ ir išeivių visuomeniškumo jaus
mų vystymas yra kitas, gal net ateičiai
svarbesnis reikalas. Lietuvos „nuatominimas“, tai yra prie Ignalinos esančios
atominės jėgainės panaikinimas ir visų
branduolinių ginklų pašalinimas iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, yra dar kitas
uždavinys, kurį visiems reikia stengtis
įgyvendinti.
Kas, išeivių lietuvių tarpe, bus pajėgus
šiuos tikslus apsvarstyti, juos brandžiai
vystyti ir sugebės jų vykdymo talkai
pritraukti plačią visuomenę?
L. Kasiulis

Lietuvis Australijos dykumoje
1948 m. iš laivo „HMAS Kanimba“,
Fremantle uoste prie Pertho, V. Australi
joje, išlipo Gediminas ir Vytautas Palū
piai. Su kitais lietuviais jie pabiro pla
čioje V. Australijos provincijoje.
Atlikę dvejų metų darbo prievolę, per
sikėlė į Pietų Australiją, Adelaidės mies
tą, kur jau buvo apsigyvenusių 1500 šei
mų ir pavienių lietuvių. Gediminas vedė
Pajautą Andrėkaitę, o už poros metų vedė
ir brolis Vytautas Aldoną Gudaitytę. Abu
broliai Patupai P. Australijoje sukūrė
gražias lietuviškas šeimas.
Gediminas dirbo transporte, važinėjo
sunkvežimiu tarp Adelaidės ir Pertho
3000 km plote. Apie 1600 km nuo Pertho
į rytus, didžiulį dykumos plotą užiman
čioje Nullabar plokštumoje Gediminas
įsižiūrėjo vietovę, kuri vadinasi „Eucla“
(tariama Jukla). Minima Eucla yra lyg
oazė Sacharoje, vienintelė vieta dykumo
je, 100 metrų aukštumo, pajūrio pakran
tė, nuo kurios matyti didelės įlankos vaiz
das. Prie pat vandens tęsiasi gražios balt > smėlio kopos, kurios mums primena
Kuršių Neringą.
Gediminas, kuriam ši vietovė labai pa
tiko, gerai suvokė jos komercinę vertę.
Todėl 1967 m., gavęs V. Australijos val
džios pritarimą, jis pasiryžo atnaujinti
Euclą, kurios vienintelis apskuręs senas
pastatas buvo užeiga keleiviams, kur bu-

vo galima nusipirkti benzino
kelionei.

tolimesnei

Gediminas užsimojo pastatyti modernių
motelių komplektą su visais reikalingais
pastatais bei įrengimais. Tas jam sudarė
milžinišką rūpestį ir vargą. Į Euclą reikė
jo medžiagas gabenti šimtus, kartais tūks
tančius kilometrų.
Gediminui praplotus Euclos vietovę, V.
Australijos valdžia pastatė policijos stotį,
ambulansams garažą, policijos šeimoms
namus ir pirmosios pagalbos punktą.
Tokiu būdu smėlio užpustytoje senosios
Euclos vietovėje, energingo ir atkaklaus
lietuvio dėka, atsirado nauja Eucla, o jos
atnaujintojo lietuvo vardas plačiai pa
sklido, ne tik Nullabar dykumoje, bet ir
po visą Australiją.

Džiugu, kad šis lietuvis, tapęs verslinin
ku, tų sąvokų niekad nesumaišė ir iki
šiol išliko pirmoje eilėje lietuvis.
Žmonos Pajautos padedamas, jis jau
18 metų karaliauja Euclos lietuviškoje
Nullabar dykumos sodyboje.
A. Klimaitis („Tėv. Žib“)

RADINIAI STUNGIŲ KAIME

Stungių kaime archeologai tyrinėja
VIII-IX amžių kapinyną. Vyrų kapuose
LIETUVIAI HAVAJUOSE
rasta iečių, plačiagalių kovos peilių, kala
Havajų salose gyvena apie 200 pirmo vijų. Rūbai susegti tankinėmis segėmis ir
sios ir antrosios kartos lietuvių, kurie da žiedo bei lazdelės formos smeigtukais.
bar nutarė susiorganizuoti įsteigdami Ho
Moterys turėjo antkaklius smailėjan
nolulu Lietuvių Klubą. Jo pirmininku yra
čiais galais, šalia gulėjo kapliai, pjautuvė
išrinktas jau keliolika metų čia gyvenan
liai, ylos, rankas puošė žalvarinės apy
tis Povilas Baltis, jam talkininkaus Auk
rankės. Smeigtukų ornamentai papuošti
sė Miklienė ir keli kiti asmenys. Tarp ki
sidabro plokštelėmis.
tų, Havajuose gyvena dailininkė Bronė
Jameikienė, sesuo vienuolė Serafiną —
Dabar aišku, kad daugiau kaip prieš
Marija Maziliauskaitė, atvykusi į Hava tūkstantį metų čia gyvenę žmonės buvę
jus 1937-ais metais, pati naujausia vietos nemaži: moterys — 155, vyrai — net 186
lietuvių bendruomenės narė etnografė centimetrų ūgio. Taip parodė pirmieji ma
Elena Bradūnaitė-Aglinskienė.
tavimai.
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dą, o po to pravestas neatsižvelgiant į su
sirinkusių narių skaičių.
Visus narius kviečiame būtinai daly
STOVYKLAI AUKOS
vauti.
DERBY
Klubo valdyba
Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00
Derbyje gyvenantieji mūsų nuoširdus
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai
rėmėjai M. ir dr. J. Mockai ir vėl skyrė
brangiau.
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
10 svarų skautų stovyklai (anksčiau —
SERGA PENSININKAS
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
5 sv.) su sveikinimais ir linkėjimais sto
cija nesiima atsakomybės.
Sodyboje gyvenančiam pensininkui vyklai.
Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Antanui Masiulioniui birželio 23 d. Ba LONDONAS
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina singstoke ligoninėje buvo padaryta ope Per DBLS CV pirm. J. Alkį gauta iš P.
savo nuožiūra.
racija, amputuota kairė koja. Po operaci Liesis 10 sv.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto jos 70 metų amžiaus ligonis jaučiasi ne PRESTONAS
Prestone gyvenantieji rėmėjai Ona ir
dėl to nesusitarta, negrąžinami.
blogai. Jis guli Ward Cl. salėje.
Albinas Mameniškiai, aukodami skautų
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto
stovyklai 25 sv., rašo: Aukojame skautų
rių, ne bū'iaai redakcijos ar leidėjo nuo
stovyklai 1986 metams Sodyboje ir linki
monę.
LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
me gražaus ir šilto oro.
Tradicinis Lenkijos lietuvių sąskrydis
Budėkite skautukai ir skautės.
Pszczelnike prie Dariaus-Girėno pamink MANCHESTERIS
lo įvyks sekmadienį, liepos 20 d.
Manchesterio apylinkėje ' gyvenantis
Stasys Macura prisiuntė 10 sv. su gražiau
siais ir šiltais sveikinimais ir linkėjimais
stovyklai.
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
PABALTIECIŲ KRIKŠČIONIŲ
COVENTRY
Birželio 7 d. ukrainiečių klubo salėje
DBLS Coventry skyr. pirm. V. Stirblys
D.B.L.S. Derby skyrius suruošė išvežtųjų STUDENTŲ SĄJUNGOS KONGRESAS
šių
metų
kongreso,
įvykusio
V.28
—
VI.
prisiuntė
20 sv. su sveikinimais ir linkė
minėjimą, į kurį atsilankė daug žmonių.
Minėjimą atidarė skyriaus p-kas p. J. 1 d. Bonnoje, pagrindinė tema buvo „Tau jimais stovyklos organizatoriams ir skau
Levinskas. Paskaitai skaityti pakvietė s. tiškumas ir krikščionybė“. Iš lietuvių nu tams.
sės paskaitas laikė Dr. K.J. Čeginskas AUKOTOJAI:
v. J. Maslauską.
A. Grigaliūnas — 5 sv. P. Poviliūnas —
Prelegentas plačiai apibūdino Nepri „Tautiškumo ir krikščionybės susipyni
klausomos Lietuvos laikus ir tragiškus mas Lietuvos istorijoje“ ir A. Hermanas 3 sv. A. Kasparavičius — 2 sv. V. Minei1941 m. birželio įvykius. Romantiškas ir „Tautiškumo mintis lietuviuose liutero kis — 2 sv. J. Jarutis, J. Neverauskas, J.
gražusis birželis po 22 laisvo gyvenimo nuose“. Nemažiau įdomios paskaitos bu Gylys, V. Krisiulevičius, V. Stirblys, A.
metų virto tragiškuoju, baisiuoju ir net vo ir kitų referentų: Dr. R. Grulich „Baž Banys, J. Važgauskas ir J. Kandelis po
kruvinuoju... Lietuvio širdžiai birželis yra nyčia, gimtoji kalba ir tauta“, Prof. G. 1 sv.
G. Kaminskienė, prisiųsdama skautų
atnešęs daug skausmo, liūdesio, neužgy Ansons „Tikėjimas ir kultūra“, Prof. W.
Kahle
„Liuteroniškumas
ir
tautinis
iden

stovyklai
35.60 sv., rašo: „Siunčiu kaip
domas žaizdas mums ir mūsų tautai. Taip
pat papasakojo jis apie lietuvių sukilimą, titetas Pabaltijo rajono tautų“, P. Kla- kasmet Wolverhamptono lietuvių mažą
partizanus ir visą praeitį. Paskaitą baigė vins „Religijos ir valstybės santykis so auką skautiškam jaunimui. Veskite juos
šiais žodžiais: Tegul Dievas jungia mus vietinėje Latvijoje“ ir estų probstas T. Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės keliu“.
visus bendram tikslui ir idealui, dirbti Pold „Tautiškumo klausimai šiandien mū Linkiu stovyklautojams gražaus oro.
vieningai ir sutartinai su viltimi, kad mū sų akimis“.
AUKOTOJAI:
sų tėvynei vėl išaus ne tik gražus ir puo Pirmoji kongreso diena buvo skirta or
ganizacijos
reikalams.
Pranešimus
pada

G.
Kaminskienė — 10 sv., Ivanauskienė
šnus, bet kartu ir laisvas birželis.
Minėjimas baigtas Tautos Himnu. rė valdyba, generalinis sekretorius, tauti — 5 sv., J. Narbutienė — 3 sv., A. ZubricSkyriaus p-kas padėkojo už puikią paskai niai sekretoriai, revizijos komisija, namų kas, V. Bundonis, P. Bundonis, ir V. Ma
tą, pasakydamas, jog Derbyje jau seniai vedėjas ir kt. Kilę nesusipratimai buvo tukas po 2 sv. Renceliauskas — 1.60 sv.
neturėjome tokios paskaitos. Po minėjimo išaiškinti. Nuo š.m. rugpjūčio 1 d. An- I. Budnikienė, A. Bundonis, Ad. Petkevi
prasidėjo susirinkimas, kurį pravedė sky drejs Urdze pradeda eiti Annabergo namų čius, Petras Petkevičius, J. Žaliauskas, A.
riaus p-kas J. Levinskas. Dienotvarkėj: vedėjo pareigas. Algų klausimas išspręs Petkevičius U. šakalienė, ir N. Narbutie
pranešimas iš s-gos suvažiavimo ir Lietu tas neperžengiant Annabergo finansinio nė po 1 sv.
Visiems skautiškos idėjos rėmėjams iš
vių diena rugpjūčio 23 Derbyje. Suvažia pajėgumo.
Lietuvių
skyriaus
tautinių
sekretoriu

reiškiamas
nuoširdus, didelis ir skautiš
vimo pranešimas buvo atspausdintas Eu
ropos Lietuvyje. Į paklausimus atsakė ir mi perrinktas Petras Veršelis, Bgm.-Lam- kas AČIŪ!
paaiškino suvažiavimo atstovai. Po to berth-Str. 22, D-6806 Viernheim, tel.
SKAUTAI KVIEČIA
svarstyta skyriaus einamieji reikalai ir 06204-75528. Taryba jį išrinko ir į valdy
nakvynės klausimas atvykstantiems iš bą pirmuoju viceprezidentu. Grupiniu se Mieli organizacijų atstovai, tėveliai,
Škotijos į rengiamą Lietuvių Dieną Der kretoriumi išrinktas Artūras Hermanas, skautiškos idėjos rėmėjai ir nestovyklaubyje. G. Zinkuvienė padarė pranešimą C.M. v. Weber-Str. 14, D-6901 Bammental. jantieji-jaunimas ir skautų draugai!
Numatyta ir susitarta, kad ateityje tau
apie Nottinghame suruošta tarptautinį
LSS Europos rajono skautai-tės, susirin
koncertą, ir parodą. R. Popikienė pranešė tiniai ir grupiniai sekretoriai praplės savo kę Sodybos miškelyje po plevėsuojančia
apie parodą Derbyje, kuri vyks nuo bir veiklą, k.a. ruošiant suvažiavimus, infor trispalve, Kūrėjo gamtos prieglobstyje,
želio 14 iki liepos 12 dienos, kviesdama muojant spaudą, palaikant tampresnius nuoširdžiai kviečia VISUS apsilankyti
visus ją aplankyti. J. Zokas abiems po ryšius su nariais, verbuojant naujų narių mūsų stovykloje ir kartu paremti mūsų
nioms išreiškė padėką už reprezentavimą ir kt.
gražiąją Sodybą, dalyvaujant stovyklos
Paminėtina, kad estų sekcija žymiai uždarymo iškilmėse.
lietuvių kitose kolonijose.
Minėjimas ir susirinkimas baigėsi drau padidėjo, priėmus naujų narių. Dauguma
Stovyklos uždarymo iškilmės ir skau
jų Kanadoje, kur jie susiorganizavo į to tiškas laužas įvyks rugpjūčio 2 d. šešta
giškoje nuotaikoje.
krašto grupę. Tikimasi, kad ateityje ir dienį, 3 vai. po piet.
P. Popika
lietuvių narių skaičius padidės. Apie įsto
Tikimės, kad tą dieną gausiai atvyksi
jimą smulkesnių žinių suteikia lietuvių te jį mūsų iškilmes, į skautiškos šeimos
sekcijos tautinis sekretorius P. Veršelis. ratelį, į mūsų pamiltą gražiąją — Sodybą.
K. Dikšaitis
SVEČIAI
Už Tamstų nuoširdumą ir aukas mes
generalinis sekretorius
atsidėkosime lietuviška daina.
Į Manchester! atostogų ir aplankyti pa
Stovyklos organizatoriai
žįstamų atvyko iš Kalifornijos, U.S.A. O.
IŠVEŽTŲJŲ SIBIRAN MINĖJIMAS
Markroftienė ir iš Kanados J. NavackieHAMBURGE
nė, kuri šioje saloje turi daug seserų. Jos
Birželio 14 d., 17 v. pabaltiečiai susi
abi ankščiau gyveno Manchestery.
rinko Hamburgo Petri bažnyčioje paminė
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Kronika
KAS—KADA—KUR
Tautodailės paroda Derbyje — birželio
14 — liepos 12 d., Miesto muziejuje.
Priėmimas Britų Parlamento rūmuose
— liepos 18 d., penktadienį, 7 v. vak. Ren
gia Baltų Taryba.
XXXIII Europos Lietuviškųjų Studijų
Savaitė — liepos 27 — rugpjūčio 3, Aus
trijoje, Salzburge. Registruotis ir kitais
St. Savaitės reikalais kreiptis: Dr. I.
Joerg, 6473 Wenns — Pitztal, Tirol, Aus
tria. Tel.: 05414/236.
Lietuvių vaikų vasaros stovykla — lie
pos 27 — rugpjūčio 10 d., Romuvoje (Huettenfeld).
D. Britanijos Lietuvių Sąskrydis —
rugpjūčio 23 d., Derbyje, Assembly
Rooms, Market Place. Meninėje progra
moje dalyvaus svečiai iš Vokietijos —
Nelė ir Arvydas Paltinai.
Skautų stovykla — liepos 26 — rugpjū
čio 3 d., Lietuvių Sodyboje.
AUKOS TAUTOS FONDUI
N. Butkus — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja
TFA D. Britanijoje
DBLS C.V. ŽINIOS
DBLS ypatingas posėdis
Kaip buvo pranešta anksčiau, posėdis
įvyks Derbyje, Ukrainiečių klube, 27
Charnwood St. liepos 5 d., šeštadienį, 14
vai. Gavusieji pranešimą prašomi daly
vauti.
DBLS skyrių pirmininkai prašomi kuo
skubiau pranešti Tarybos sekretoriui apie
savo dalyvavimą posėdyje.
EKSKURSIJA Į SĄSKRYDĮ DERBYJE
šeštadienį, rugpjūčio 23 d. Derbyje ruo
šiamas Lietuvių dainų ir šokių festivalis,
kurio programą išpildys mūsų meninės
pajėgos ir svečiai iš Vokietijos dainininkai
Nelė ir Arvydas Paltinai. Festivalis vyks
įspūdingose Derby Assembly Rooms salė
se. Visi kviečiami dalyvauti. Pradžia 19
vai.
Vykstantiems į Festivalį iš Londono
ruošdama ekskursija autobusu. Užsirašy
ti galima pas V. Puidokienę tel. 981-2508
ir Lietuvių Namuose tel. 727-2470.
DBLS Centro Valdyba

Londonas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS
Birželio 14 d. Londono St. Martin-in-theFields bažnyčioje pabaltiečiai susirinko
paminėti bolševikų įvykdytus žiauriuo
sius trėmimus Pabaltijo valstybėse.
Jau daugelį metų tie įvykiai prisimena
mi bendromis įvairių konfesijų pamaldo
mis. Pagrindinį pamokslą pasakė čekoslovakų R. kat. kun. J. Lang, S.J., maldas
kalbėjo tos bažnyčios vikaras kun. G.
Brown, Latvių Ortodoksų Bažnyčios de
kanas A. Černejs, latvių R. kat. kun. P.
Cirsis, S.J., lietuvių R. Kat. kun. J. Sakevičius MIC, Latvių Liuteronų Bažnyčios
dekanas R. Mužiks ir Estų Liuteronų Baž
nyčios dekanas J. Taul.
Giesmes giedojo visų trijų tautybių
chorai.
Paminėjimą-pamaldas surengė Baltų
Taryba.

MIRĖ PETRAS POPIKA
Birželio 15 d., širdies priepuolio ištik
tas, Derbio ligoninėje staiga mirė Petras
Popika, DBLS Revizijos komisijos narys
ir pareigingas kelių liet, organizacijų
veikėjas.
Plačiau apde velionį — ateinančią savai
tę-

VOKIETIJA

Manehesteris

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Birželio 14 d. M.L. Koordinacinis k-tas
surengė Mostono kapinėse prie paminkli
nio lietuvių kryžiaus Išvežtųjų minėjimą.
Diena pasitaikė graži. Dalyvavo organi
zacijos su vėliavomis ir virš 50 žmonių.
Prie paminklinio kryžiaus visų bendrą
vainiką padėjo klubo pirm. A. Podvoiskis.
Minėjimą pravedė kan. V. Kamaitis, ku
ris paprašė sugiedoti Marija, Marija ir
savo žodyje prisiminė 1940 metų birželio
įvykius ir tas kančias, vargą ir rūpesčius,
kuriuos teko patirti Lietuvai ir lietu
viams, ypač prisiminė kankinius kunigus,
ir perskaitė bendras maldas. Minėjimas
baigtas sugiedant Lietuvos himną. Po to
visi buvo pakviesti į lietuvių klubą švęs
ti Tėvo dienos.

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 12 d., šeštadienį, 6 vai. vakare,
L.K.V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio
RAš. A. LANDSBERGIS LONDONE
Grįždamas iš Vak. Vokietijos į New skyrius rengia M. lietuvių klube
Dariaus ir Girėno minėjimą.
Yorką, Londone buvo sustojęs rašytojas
Algirdas Landsbergis. Hamburge jis daly H. Vaineikio paskaita ir meninė dalis.
Kviečiame visus dalyvauti.
vavo PEN klubo konferencijoje.
Ramovėnų valdyba

Derby

1986 m. liepos 3 d. Nr. 25 (1811)

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Liepos 6 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Man
chesterio lietuvių soc. klubas šaukia pus
metinį visuotiną narių susirinkimą, kuria
me valdyba ir revizijos k-sija padarys
pranešimus ir bus svarstomi klubo reika
lai.
Kvorumui nesusirinkus nurodytą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vieną valan

ti 45 metų sukaktį. Praėjusiais metais šis
minėjimas buvo suruoštas buvusioje kon
centracijos stovykloje Neue-Gamme, kur
nemažai ir lietuvių žuvo.
Ekumeninėse pamaldose dalyvavo šios
bažnyčios Hauptpastor Dr. Herschemann,
Eduard Kaegi — estas, Martins Urdzė —
latvis, dek. šarka — lietuvis ir dr. Tėvas
K. Gulbinas — lietuvis.
Įžanginiame žodyje Dr. Herschemann
kalbėjo, kad ir jam šis minėjimas yra
svarbus, nes šie išvežimai įvyko ir dėl Vo
kietijos kaltės. Be to, jis pasakojo, kad
ir jo tėvas buvo rusų ištremtas į Sibiro
kacetus. Jis ten perėjo keletą kacetų, kur
susitiko su lietuviais ir estais kaliniais.
Ir tik 1955 m. iš šių kančių kelio galėjo iš
sivaduoti.
Šventei pritaikytą patriotišką ir jautrų
pamokslą pasakė Dr. Tėvas K. Gulbinas.
Jo vedamoji mintis buvo, kad Vakarų de
mokratijos dažnai rausiasi po savo pama
tais, puldinėja tik ten, kur lengviau ga
li įgelti, tikėdamos nesulaukti atkirčio;
pamiršta pavergtus ir vergijon stumia
mus kraštus, kurie beviltiškai šaukiasi
pagalbos. Šiuo atžvilgiu Vakarų demo
kratai yra akli.
Operos solistė Lilija Šukytė-Vasiliūnienė, vargonais palydint jos vyrui V. Va
siliūnui, pagiedojo Johano Sebastijan
Bacho Fantasie und Fuga C-Moll, Bro
niaus Budriūno — Sveika Marija. Be to,
prof. Dr. V. V. Vasiliūnas vargonais pa
grojo dar šiuos kūrinius: Gabriel Faure
— Pie Jezu, M.K. Čiurlionio — Fuge Cis
Moli ir Cezar Frank — Chorai — A-Moll.
I. Sragauskis

Lietuviai

pasaulyje

PAŠA UJL YJE
— Sovietų Sąjungoje trejiems metams
kalėti nuteistas 24 metų jaunuolis S. Jevsukov už atsisakymą tarnauti Raudonojo
je armijoje. Jis jau du kartus atsisakė
stoti kariuomenėn, nes nori gauti leidimą
emigruoti į Vakarus.
—■ Katalikų skaičius JAV-jose praėju
siais metais padaugėjo 370 tūkstančių.
Dabar iš viso JAV-se katalikų yra 52 mil.
700 tūkstančių. JAV-jos turi 235 mil. gy
ventojų.
— Žmonių meilės apaštale Motina
Teresė iš Kalkutos tris dienas lankėsi
Vengrijoje. Ji pasimatė su Vengrijos pri
mų kardinolu Lekai ir religijų reikalų
įgaliotiniu Imre Mikloš.
— Birželio mėn. pradžioje Švedijoje
pasiprašė politinio prieglobsčio rusas vio
lončelistas Aleksiejus Kalačiovas. Tuo
pačiu metu Japonijoje pasirinko laisvę
rusų operos dainininkas Viačeslavas Polozovas, laimėjęs ten įvykusio tarptautinio
operos solistų konkurso pirmąją premiją.
Jis nori įsikurti JAV-jose.
— JAV Stačiatikių Bažnyčios vadovas
Metropolitas Theodosius birželio mėnešį
lankėsi Sov. Sąjungoje. Aplankė įvairius
Ukrainos ir Gruzijos miestus.
— Imigracija į D. Britaniją per šių me
tų pirmąjį ketvirtį buvo 11,200. 18 proc.
mažiau negu per tą patį laikotarpį pra
ėjusiais metais. Nuo praėjusių metų rug
pjūčio mėnesio veikia naujos imigracijos
taisyklės.
— Nuo spalio mėnesio D. Britanijoje
bus pakeltos pašto kainos. Laiško siunti
mas pirmąja klase kainuos 19 penų, antrą
ja — 13 p.
Paštininkams pakeltos algos penkiais
su puse procentų.
— Jugoslavija laikinai sustabdė savo
atominių jėgainių statybos programą. Ju
goslavija turi tik vieną branduolinę jėgai
nę ir planavo statyti antrąją.
Lenkijos parlamentas atmetė Baltsto
gės miesto gyventojų peticiją nestatyti
naujos jėgainės netoli Gdansko miesto.
— Keturi čekoslovakai, atvykę su eks
kursija apsipirkti į Miuncheną, pasiprašė
politinio prieglobsčio. Birželio mėn. vi
dury pabėgėlių iš viso buvo daugiau kaip
dvidešimt.
— JAV mokslininkai įspėjo Kongresą,
kad dėl esamos ir vis didėjančios oro tar
šos pasaulyje gali įvykti klimatinių ne
laimių.
Per ateinančius penkiolika metų tem
peratūra gali pakilti iki tokio laipsnio, ko
kios Žemėje nebuvo per paskutiniuosius
100,000 metų.
— Alkoholio Studijų Instituto direkto
rius D. Rutherford įspėjo, kiad D. Britani
joje nuo alkoholio kasmet miršta daugiau
kaip 1000 jaunų žmonių.
— Amerikiečių turistų baimė dėl te
roristų bombardavimų vykti ‘į Europą pa
mažu blėsta. Birželio mėn. vidury Britų
oro linija nemokamai atskraidino 5,000
amerikiečių į Londoną. Prez. Reagano
žmona Nancy taip pat pareiškė, kad ji at
vyks liepos mėnesį į princo Andriaus ves
tuves.
NUTEISĖ GRUZIJOS PATRIOTUS
Raisa Uvarova, gyv. Tbilisi mieste, pa
sakė telefonu britų ir prancūzų korespon
dentams Maskvoje, kad birželio 20 d.
Gruzijoje sovietų teismas nuteisė du Gru
zijos žmogaus teisių kovotojus kalėjimo
bausmėmis už „antisovietinės medžiagos“
perdavimą užsienio žurnalistams.
Tengiz Gudava buvo nuteistas septyneriems metams kalėjimo ir trims me
tams tremties. Teisėjas patarė pasiųsti jį
į Maskvos psichiatrinę ligoninę. Jo tautie
tis Emanuel Tvaladze tuo pat laiku nu
teistas penkeriems metams kalėjimo ir
trims metams tremties.

MIRĖ PROF. DR. K. ALMINAS
Birželio 7 d., šeštadienį, Santa Monicoj,
Calif., 82 metų sulaukęs mirė prof. dr.
a.a. Kazimieras Alminas-Alminauskis. Ve
lionis buvo gimęs 1904 m. balandžio 15 d.
Paulaičių km., Švėkšnos valse. Tauragės
apskr. Baigęs Telšių gimnaziją, studijavo
Vytauto D. universitete, Miunchene ir
Leipzige, gaudamas germanistikos dakta
ro laipsnį. Vytauto D. ir Vilniaus univer
sitetuose dėstė vokiečių kalbą ir literatū
Nottinghame — liepos 6 d., 11.15 vai.,
rą.
Liet. Židinyje.
Bradforde — liepos 6 d., 12.30 vai.
MIRĖ GEN. V. MIEŽELIS
Eccles — liepos 13 d. 12.15 vai.
Nottinghame — liepos 13 d., 11.15 vai.,
Birželio 4 d. mirė paskutinis nepriklau
somos Lietuvos generolas Vladas Mieželis. Liet, židinyje.
Rochdalėje — liepos 20., 12.30 vai.
Trumpai pasirgęs, mirė Sun City, Arizo
Nottinghame — liepos 20 d., 11.15 vai.,
noje. Palaidotas Šv. Anos ir Jachimo ka
pinėse, Sun City. Nuliūdime liko žmona Liet. Židinyje.
Derbyje — liepos 20 d., 14 vai., Bridge
Ona, sūnūs Raimundas ir Aras.
Gen. V. Mieželis buvo gimęs 1894 m. Gate.
Wolverhamptone — liepos 20 d., 17 vai.,
Jakštų km., Daugailių vlsč., Utenos apsk.
Teisininko diplomą gavo 1926 m. Tarnavo Šv. Petre-Pauliuje.
Manchesteryje — liepos 27 d., 12.30 vai.
rusų kariuomenėje karininku, o nuo 1922
m. — Lietuvos kariuomenės teisme ėjo
ROŽINIS
įvairias pareigas iki karinio teisėjo Vy
Rožinis — liepos 5 d. 4.30 vai. p.p. švč.
riausiam Tribunole. 1938 m. pakeltas bri
gados generolu. Bolševikams atleidus iš Sakramento, 24-26 Meriadale Rd., Chapel
kariuomenės, dirbo Raudonajame Kry Ash, Wolverhampton. Vieta pasiekiama iš
žiuje, o paskui buvo Apeliacinių rūmų miesto centro autobusais 513 ar 514. Va
žiuoti iki Eye Infirmary.
teisėju.
Melsimės už mūsų Ganytoją Vysk. P.
Išeivijoje dirbo visuomeninį darbą Vo
kietijoje, o paskui Amerikoje. Už nuopel Baltakį. Te Šv. Panelė laimina jo Apaš
nus Lietuvių Bendruomenei
pakeltas tališkąjį kelią.
N. Narbutienė
Phoenixo apylinkės garbės pirmininku.
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