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Vliko Seimas
Gruodžio 3-4 dienomis, Vliko valdybos 

sušauktas, St. Peterburg, Floridoje, posė
džiavo Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto seimas. Vlilkas veikia, Ikaip sei
mas, kaip taryba ir kaip valdyba. Visų 
Vliko institucijų tikslas yra tas pats: lie
tuvių tautos laisvė ir Lietuvos nepriklau
somybė. Skirtingi yra tik uždaviniai.

Valdyba organizuoja ir vykdo Lietuvos 
laisvinimo uždavinius, reprezentuoja Vil
ką, vykdo seimo ir tarybos nutarimus, 
seimui ir tarybai nušviečia okupuotos 
Lietuvos padėtį Lietuvoje ir užsienyje. 
Valdybos mariai neatstovauja Vliko gru
pes. Jie veikia pagal savo sąžines.

Tarybą sudaro Vliko narių-organizacijų 
po vieną atstovą, kurie gali turėti savo 
antrininkus. Penkiolikos narių taryba stu
dijuoja ir planuoja Lietuvos laisvinimo 
uždavinius ir jiems vykdyti priemones, 
sudaro valdybą ir prižiūri jos veikimą.

Į Vliko seimą Vliko nariai-organizaci- 
jos siunčia po tris atstovus. Keturiasde
šimt penkių atstovų seimas išklauso Vli
ko tarybos ir valdybos apyskaitas, svars
to Lietuvos laisvinimo problemas ir lais
vinimo veiklos programą. Visos trys insti
tucijos paprastai sudaro iš savo narių ar
ba iš specifinio klausimo ekspertų komisi
jas, išskirtinom problemom spręsti. Vlikas 
yra atviras visiems, kurie nori ir gali jam 
padėti.

Vlilkas bendradarbiauja su kitais veiks
niais — Pasaulio Lietuvių Bendruome
ne, Kanados, JAV, Australijos ir kitų 
kraštų bendruomenėmis, su Altą, Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjunga ir įvairių 
kraštų lietuvių jaunimo sąjungomis — 
šaukdamas bendras, ar pavienių organiza
cijų konferencijas, laukdamas pagalbos 
iš kitų ir remdamas kitų darbus. Bendra
darbiauja su Lietuvos respublikos Diplo
matine Tarnyba. Leisdamas lietuvių kal
ba Eltos Informacijas, palaiko ryšius su 
mūsų patriotine visuomene.Jis iš mūsų vi
suomenės laukia ir gauna per Lietuvos Iš
laisvinimo Tautos Fondą finansinės para
mos, paskatinimo laiškais, intelektualinės 
talkos. Vlilkas ir visa lietuvių visuomenė 
sudaro Lietuvos laisvinimo šeimą, nuo ku
rios narių iniciatyvos, geros valios, finan
sinės aukos priklauso Lietuvos bylos gy
vybė pasaulio opinijoje ir vyriausybėse. 
Nėra dienos, kad nebūtų rašoma svetimo
mis kalbomis apie Sovietų Sąjungos 
skriaudas mūsų pavergtom sesėm ir bro
liam.

Telydi Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
seimą rimtis, gilus Lietuvos laisvinimo 
problemų nagrinėjimas, solidarumas ir 
meilė pavergtam tautiečiui ir vienas ki
tam. Ei. B. (ELTA)

Rytu Europos seminaras
piritų ,,Fabian Society“ suruoštame se

minare gruodžio 3 d. Londone dalyvavo 
jaunieji darbiečiai ir Rytų Europos socia
listų partijų kviestieji atstovai. Paskaitas 
apie disidentų sąjūdį Sov. Sąjungoje ir ki
tuose Rytų Europos kraštuose skaitė pa
skirų sričių žinovai.

Apie Lenkijos darbininkų gynybos ko
miteto veiklą kalbėjo K. Stepan, apie Če
koslovakijos „Charter 77“ sąjūdį — I. 
Hartel, ir apie opoziciją Sovietų režimui 
kalbėjo G. Miller, Rytų Europos knygų 
leidyklos atstovas.

Po pietų pertraukos paskaitas skaitė du 
jauni universiteto profesoriai: Peter Red- 
daway ir Mary McAuly. Jų tema — Sov. 
Sąjungos tautos. Žinomas rusų disidentas 
Victor Fainlberg kalbėjo apie sovietų disi
dentų sąjūdį ir Belgrado konferenciją. 
Diskusijose dalyvavo Rytų Europos socia
listai egzilėje ir jaunieji darbiečiai. Rytų 
Europos problemoms nagrinėti nutarta 
įsteigti Studijų komitetą.

Klausytojai buvo ypatingai dėkingi 
prof. P. Reddaway, dideliam Rytų Euro
pos problemų žinovui ir žmogaus teisių 
gynėjui, už jo turiningą paskaitą ir visuo
meninę veiklią. Savo paskaitoje jis tarp 
kitko pasakė, jog Sov. Sąjungoje nepasi
tenkinimą sukelia pats faktas, kad ten 
negalima laisvai diskutuoti tautinių klau
simų. Bet po Stalino mirties ten vyksta 
visuomenės pliuralizacija. Iš apačios kyla 
reikalavimai. Paskirose respublikose liau
dis spaudžia savo vietinę valdžią, kelda
ma ūkinius bei kultūrinius reikalavimus, 
kuriuos pastaroji turi perduoti į centrą. 
Jeigu centras (Maskva) atsisako reikala
vimus patenkinti, tai nepasitenkinimas 
išsiplečia ne tik į respublikos gyventojus, 
bet paliečia ir vietinę valdžią. Iš to gims
ta nacionalizmas ir disidentų sąjūdis.

Disidentų Sov. Sąjungoje esama keletas 
rūšių. Stambesnės grupės yra tų, kurie 
siekia tautinės nepriklausomybės. Kiti 
siekia laisvės grįžti į savo buvusias gyve
nimas vietas, kaip Krymo totoriai, ar Vol
gos vokiečiai. Trečiai grupei priklauso tie, 
kurie siekia teisės laisvai emigruoti, kaip 
žydai ir vokiečiai. Prie pirmosios grupės 
priklauso lietuviai, ukrainiečiai, gruzinai, 
latviai ir estai. Iš šių tautų lietuviuose 
yra stipriausias tautinis susipratimas. Po 
to seka Ukraina, Gruzija ir kt. J. R.

EGZILŲ SOCIALISTAI PARLAMENTE
Britanijos emigrantai turi žymiai silp

nesnius ryšius su krašto parlamento at
stovais, negu pvz., JAV etninės grupės su 
savo kongresmanais. Tai paaiškėjo lapkri
čio 7 d. per egzilų socialistų atstovų susi
rinkimą, kuriame dalyvavo žinomas par
lamento atstovas, Labour partijos vykdo
mojo ir tarptautinio komitetų narys Eric 
Heffer, MP. Gana gausokas susirinkimas 
.įvyko pačiuose parlamento rūmuose. Jo 
pagrindinis tikslas buvo aptarti Centr. ir 
Rytų Europos egzilų socialistų partijų 
santykius su Socialistų Internacionalu ir 
Labour partija.

Iš paskirų atstovų pasisakymų paaiškė
jo, kad tie santykiai iki šiol nepakanka
mai išsivystę. Bendras įspūdis — britų 
Labour partija nesidomi egzilų organiza
cijomis, net ir tomis, kurios ją palaiko ir 
remia. Tačiau iš atskirų pranešimų paaiš
kėjo, kad daug nulemia gerų santykių ir 
informacijos stoka. Pažymėtina, kad lie
tuvių atstovas J. Vilčinskas savo trumpa
me pranešime gerai nušvietė Lietuvos pa
dėtį ir prašė pagalbos suimtajam Helsin
kio grupės nariui V. Petkui. Kiti dalyviai 
apibūdino savųjų kraštų sąlygas.

Parlamento atstovas Eric Heffer, atvy
kęs tiesiai iš Labour partijos Intematio- 
n alinio komiteto posėdžio, nušvietė La
bour partijos santykius su partijomis tų 
ikralStų, kurios nenori pripažinti tradici
nių demokratijos principų. Priklausyda
mas kairiajam partijos sparnui, jis betgi 
pasisakė prieš A. Kitsoną, kuris, nuvykęs 
į Maskvą, pareiškė esąs „pirmais britų La
bour partijos atstovas, oficialiai atvykęs į 
Sovietų Sąjungą“. Jis galėjęs kalbėti tik 
savo, o ne Labour partijos vardu.

Baigiant dvi valandas užtrukusį susi
rinkimą, E. Heffer pareiškė nuoširdų 'su
sidomėjimą iškeltaisiais klausimais ir siū
lė toliau palaikyti santykius, sušaukiant 
platesnio masto simpoziumą. Taip pat jis 
pageidavo daugiau informacinės spaudos, 
kurioje atsispindėtų egzilų rūpesčiai, šis 
susirinkimas parodė, kad esama galimy
bių palaikyti ryšius su britų parlamenta
rais, jeigu tiktai patys egzilai yra pakan
kamai ryžtingi. Tatai ypačiai įsidėmėtina 
lietuviams, kurie turbūt mažiausia drau
gų turi britų parlamentarų ir politikų tar
pe.

JELENA SACHAROVA SKUNDŽIASI
Prieš išvykdama iš Florencijos (čia ji 

gydėsi savo akis), Jelena Sacharova turė
jo pasikalbėjimą su „lE'ild am Sonnitag“ 
vyr. reporteriu M. Jeannee. Kartu dalyva
vo ir neseniai į Vakarus atvykęs žentas 
inž. E. Jankelevičius. Tas pasikalbėjimas 
buvo ilgas, atviras, bet labai liūdnas. Ji 
papasakojo, kaip dieną ir naktį persekio
jamas dr. A. Sacharovas iki šiol yra vie
nintelė viltis milijonų žmonių Rytuose ir 
šimtų tūkstančių rusų Vakaruose. Jo ko
va prasidėjo 1968 m. po „Prahos pavasa
rio“. „A. Sacharovas mokslininkas, sovie

JAV atstovas senatorius R. Dolas, kal
bėdamas Belgrado konferencijoje pareiš
kė, kad amerikiečiai domisi savo piliečių 
kilmės kraštais, todėl jie rūpinasi ne tik
tai žmogaus teisėmis, bet ir tautų apsi
sprendimo teise. Tai faktas, pasakė sena
torius Dolas, kad JAV niekada nepripa
žins Lietuvos, Latvijos ir Estijos inkorpo
ravimo į Sovietų S-gą, o Europos saugu
mo konferencijos rezultatai nepalietė 
Amerikos oficialios nepripažinimo politi
kos. šitas ilgalaikis principas — tai Ame
rikos politika, remiama Kongreso.

Pabrėžęs tiesioginį ryšį tarp Helsinkio 
susitarimų ir tarptautinės įtampos maži
nimo, senatorius Dolas pareiškė, kad po
litinių disidentų teismai, pavyzdžiui, ga
lėtų turėti gilaus poveikio laukiamiems 
dvišaliams ar daugiašaliams susitari
mams. Konferencijos tikslas esąs ugdyti 
nesusipratimų ir įtampų atoslūgį tarp jo
je dalyvaujančiųjų valstybių, didesnę pa
garbą žmogaus teisėms, religijos laisvei ir 
visų tautų apsisprendimui.

Po senatoriaus Dolo kalbos Tarybų Są
jungos delegacijos vadovas Voroncovas 
pareiškė, kad Amerikos nusistatymas ne
pripažinti trijų Baltijos respublikų esąs 
juokingas. Jis pridūrė, kad pripažinimas 
ar nepripažinimas jiems visiškai nerūpus. 
Voroncovas pažymėjo, kad Amerika ne
pripažino Sovietų Sąjungos nuo 17-jų iki 
33-jų metų, tačiau suprato, jog tai buvo 
klaida, ir pripažino. Su laiku, anot jo,

Londonas, 1977 m. gruodžio 13 d.

tų atominės bombos tėvas, Stalino premi
jos laureatas, dvigubas Lenino ordino ka
valierius, „Socialistinio darbo didvyris, 
vakariečių apdovanotas Nobelio Taikos 
premija, o savųjų nuolat persekiojamas“, 
kalbėjo Jelena.

Jos žentui papasakojus apie nuolatines 
kratas ir tardymus, ji pridėjo: „Kalbėk, 
Efraimai, pasakok, Vakarų pasaulis ir 
prezidentas Carteris turi viską žinoti. 
Šiuo metu jis tyli, nebenori mūsų balso 
girdėti, jis mus apvylė“.

Paklausta, kodėl vyko akių operuoti į 
Italiją, J. Sacharova atsakė, kad Sovietų 
S-goje kiekvienas gydytojas, kuris drįstų 
padėti Sacharovui ar jo šeimai, tuoj ne
tektų darbo. Leningrado ligoninėje jau 
buvę pradėti pasiruošimai operacijai, bet 
turėjo būti nutraukti, nes gydytojas atsi
sakė operuoti.
KOVA DĖL SOVIETŲ ŽYDŲ NEBAIGTA

Izraelio min. pirmininkas Begin, kalbė
damas vienoje .Londono žydų sinagogoje 
pareiškė, kad viso pasaulio žydai nesi
liaus kovoję, kol kiekvienas žydas bus 
laisvai išleistas iš Sovietų S-gos, jei jis to 
pageidaus. Sinagogoje, kur buvo 2.500 
žmonių, Begin susitiko ir keletą iš Sovie
tų S-gos neseniai atvykusių žydų. Anks
čiau jis turėjo pasitarimus su visos Brita
nijos žydų atstovais.

Savotišką sąmyšį sukėlė britų National 
Front organizacijos Bristolio magistrato 
teismui įteiktas reikalavimas areštuoti 
Beginą, nes 1947 m. jo parėdymu buvę nu
žudyti du britų kareiviai.. Pareiškimas bu
vo atmestas.

GIEREKAS VATIKANE
.Lenkijos komunistų partijos vado E. 

Giereko vizitas pas popiežių Paulių VI už
truko pusantros valandos. To susitikimo 
rezultatais abi šalys patenkintos. Popie
žius Gierekui pareiškęs: „Katalikų Baž
nyčia neprašo pati sau jokių privilegijų, 
bet tiktai teisės netrukdomai atlikti savo 
paskirties pareigas“. E. Gierekas, pareikš
damas popiežiui pagarbą, pažymėjo, kad 
dideli jo darbai bus istorijos atitinkamai 
įvertinti. Jis taip pat pabrėžė, kad Kata
likų Bažnyčia ir Lenkijos katalikai siekią 
vieno tikslo — taikos ir progreso. Santy
kiai su kard. Wyszynskiu esą geri, bet ne
apsieinama be mažų nesusipratimų. Apie 
diplomatinių santykių su Vatikanu už
mezgimą tuo tarpu nesą kalbos.

JAV ŪKININKAI NUSIVYLĘ
Savo priešrinkiminėse kalbose Jimmy 

Carter iškilmingai pasižadėjo nepakartoti 
Nixono-Fordo klaidos, t. y. neparduoti so
vietams už pigią kainą kviečių. Dėl gero 
javų derliaus jų kainos šiais metais yra 
žemos. Tuo pasinaudodami sovietai aplin
kiniais keliais jau esą nupirkę apie 20 mi
lijonų tonų Amerikos grūdų. O ūkininkai 
vis dar tebelaukia, kol grūdų kainos bus 
apsaugotos specialiais valdžios potvarkiais 
ar įstatymais.

Lietuvos reikalai Belgrade
Amerikos nusistatymas Baltijos valstybių 
atžvilgiu taip pat pasikeisiąs.

Tokia Voroncovo nuomonė iššaukė 
Amerikos delegacijos vadovo ambasado
riaus Goldibergo atsakymą. Amerikos nu
sistatymą Lietuvos, Latvijos ir Estijos at
žvilgiu, sakė Goldbergas, aiškiai išdėstė 
buvęs prezidentas G. Fordas, prieš pasi
rašydamas Helsinkio baigiamąjį aktą, ši
to nusistatymo laikosi Amerikos vyriausy
bė, ir jį patvirtino prezidentas Carteris.

Tenka pastebėti, kad respublikonas se
natorius Dolas praėjusį penktadienį pasa
kytąja kalba išpildė savo pažadą iškelti 
Baltijos valstybių klausim:, Belgrado 
konferencijoje. Ta proga į Belgradą buvo 
specialiai iš Čikagos atvykęs Amerikos lie
tuvių tarybos ir Bendrojo Amerikos pa- 
baltiečių komiteto pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis.

Londono „Daily Telegraph“ (5. 12. 77) 
atspausdino Lionei Blocho laišką, kuriame 
atkreipiamas dėmesys, kad ne vien, tik pa
lestiniečiai nustojo savo tėvynės. Autorius 
sako:

„Ką mes girdime apie milijonus euro
piečių, kurie nustojo nepriklausomybės 
Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje? Ką mes 
girdime apie dešimtis milijonų žmonių, 
kurie yra priversti gyventi Rytų Europo
je, Sov. Sąjungos okupuotoje?“

Belgrado konferencijoje Vak. Europos 
vyriausybės stengiasi nieko nepasakyti, 
kas užgautų tų tautų pavergėjus.
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Kaliniu sekmadienis
Sekmadienį, gruodžio 4 dieną, Sąžinės 

kalinių diena buvo paminėta Londono lie
tuviškoje išv. Kazimiero šventovėje 11 vai. 
pamaldomis, kurias laikė kun. dr. Jonas 
Salkevičius, MIC, aukodamas už viso pasau
lio Sąžinės kalinius. Pamokslo metu jis 
daugiau kalbėjo pie lietuvius sąžinės ka
linius įvairiuose sovietų kalėjimuose ir 
stovyklose, pacituodamas Nijolės Sadū- 
naitės jos teisme pasakytą kalbą.

Pamaldų nuotaiką kėlė Justo Čemio ve
damas choras, kuris nepagailėjo lietuviš
kų giesmių.

Westminsterio katedroje Sąžinės kali
nių diena buuvo minima net dviejų orga
nizacijų. Pirmoji — Aid to the Church in 
Need vieną koplyčią buvo pakeitusi kalė
jimo kambariu. Jame budėjo nei žodžio 
neištardama per 12 valandų 25 metų jau
nuolė Joanna Nash. Ji vaizdavo kalinę Ni
jolę Sadūnairtę. Tame kalėjimo kambaryje 
buvo Tylinčiosios Bažnyčios paroda, daug 
informacinės spaudos ir Nijolės Sadūnai- 
tės paveikslas. Lankytojai buvo kviečiami 
pasirašyti peticiją L. Brežnevui, kad Ni
jolei būtų suteikta laisvė. Be gausios ANC 
informacinės medžiagos, buvo Keston ko
legijos išleista knygutė „Christian Pri
soners in the USSR“, vysk. Vincento Briz- 
gio „Religions Conditions in Lithunia un
der Soviet Russian Occupation“ su vysk. 
V. Borisevičiaus, arkiv. M. Reinio, arkiv. 
T. Matulionio ir vysk. P. Ramanausko 
nuotraukomis, Richard J. Kriokaus ,Li
thuanian Catholics under the Knout“, vys
kupo J. Steponavičiaus laiškas Sovietų 
valdžiai. Toje kalėjimo kameroje buvo lie
tuviškos informacinės medžiagos 2000 egz. 
Dauguma buvo gauta per Lietuvių katali
kų Religinę šalpą New Yorke.

Kitoje koplyčioje Amnesty Initmatio- 
nal Westminsterio katedros 'skyrius su
rengė prie didžiulės spygliuota viela ap
raizgytos žvakės sąžinės kalinių parodą.

Tarp spygliuotų vielų ir rudens lapų 
buvo nuotraukos iš daugelio pasaulio ša
lių, įvairūs dokumentai, nuotraukos ir ki- 
.ta medžiaga apie sąžinės kalinius. Jų tar
pe Liudmilos Aleiksiejevos telegrama, ad
resuota Amnesty International, pranešan
ti, kad Lietuvos vyskupai Steponavišius ir 
Sladkevičius reikalingi greito ir rimto dė
mesio, nes jiems neleidžiama atlikti reli
ginių pareigų.

šią parodą lankydamas, žmogus yra 
priverstas susimąstyti, kad moderniame 
pasaulyje esama žmonių, kurie savo bro

Seftgaios DIENOS
—• Gruodžio 4 d. mažytės Centr. (Afrikos 

valstybėlės prezidentas Bokassa su dide
lėmis iškilmėmis pats save paskelbė im
peratorium lEbkassa I ir užsidėjo karališ
kąją karūną.

— Čekoslovakijoj trys vyrai norėjo pa
grobtu lėktuvu nuskristi į V. Vokietiją. Jų 
žygis nepasisekė.

— Sovietų filmų aktorė Viktorija Fio
dorovą, kuri 1975 m. atvyko į JAV pas sa
vo tėvą adm. Jackson Tate ir čia ištekėjo, 
dabar žada pradėti vaidinti Hollywoode.

— A. Podrabinek, knygos apie politinių 
kalinių laikymą beprotnamiuose autorius, 
gavo įsakymą per 20 valandų išvykti iš 
Sovietų S-gos, jei nenori būti suimtas. Įsa
kymo nepaklausė.

— Švedų spaudos žiniomis, sovietai iš
bandė slaptą atominių spindulių ginklą, 
kuris galės sunaikinti priešo satelitus ir 
sviedinius.

— Britų muitinės tarnautojas, suradęs 
pusės milijono vertės narkotikų Londono 
aerodrome, gavo tiktai £5.00 atlyginimo.

— Sicilijos saloje išsiveržė Etnos ugnla
katais. Įkaitusi lava per kelias valandas 
nukeliavo 2 km.

— Kinijos vyriausybė leido Thomson 
Holidays firmai sausio-vasario mėnesiais 
organizuoti atostogų ekskursijas (12 die
nų) į Kiniją. Kaina — £575.

— Ugandos prezidentas Aminas atvyko 
į Lybiją susipažinti su arabų kraštų pa
dėtimi. Kartu atsivežė du sūnus ir gausų 
tarnautojų būrį.

— Jordane buvo kardu nukirsta galva 
vyrui, kuris nužudė šešis žmones, įskai
tant jo paties motiną.

— Viename Londono kine gruodžio 4 d. 
buvo pakartotinai demonstruojamas fil
mas apie darbo stovyklas. Nors pradžioje 
buvo parodytas stovyklų išdėstymo žemė
lapis, bet jokia valstybė nebuvo paminė
ta.

— Egiptui nutraukus ryšius su penkiais 
arabų kraštais, Ženevos konferencija žy
dų-arabų santykiams sutvarkyti pakibo 
ore.

— Ispanijos karalius priėmė komunistų 
vadą Carrillo, norėdamas pagerinti santy
kius su krašto darbininkais.

— Britų Drabužių gamintojų draugija 
pripažino Valijos princą „geriausiai besi

liams adatomis bado panages ar degina 
kojas, raižo nugaras diržais. Bevaikščio
jant po parodą norėtųsi kartu su Nijole 
Sadūnaite šūktelėti: „Paleiskjte visus ka
linius iš psichiatrinių ligoninių; tebūnie 
pasaulis laisvas visiems Sąžinė kali
niams!“

Stasys Kasparas

KARO ŽAIDIMAS
Bo 1973 metų žydų-arabų karo, Egiptui 

nutraukus ryšius su Sovietų S-ga, Izraelis, 
JAV padedamas visą laiką Stiprino savo 
kariškąją .galybę, apsirūpindamas pačiais 
naujausiais ginklais. Tuo tarpu Egipto ka
riuomenė, sovietams nutraukus tiekimą, 
pasiliko su senais ginklais, kuriems ne
gauna net naujų reikalingiausių dalių. 
Karo ekspertai skaičiuoja, kad kilus nau
jam karui, Izraelio kariuomenė per dvi sa
vaites sunaikintų jungtines arabų pajė
gas. štai kodėl visos tos kalbos apie Egip- 
to-Izraelio taikos derybas, nes niekas ne
nori mirti už Sinajaus dykumos gabalą ar 
palestiniečių ambicijas, turinčias tikslą 
sunaikinti Izraelio valstybę.

Tačiau žaidimas čia nesibaigia. Vaka
riečiai žino, kad ir taikos sutartį pasira
šius, Egipto pavojus nepranyks, kol tas 
kraštas bus gerai apginkluotas ir pajėgus 
priešintis. Todėl Amerikai besirūpinant 
Izraelio reikalais, Europos valstybės, ypa
čiai Prancūzija ir Eriitanija, naftą tiekian
čiųjų mažųjų arabų valstybių remiamos, 
Skubiai pradėjo stiprinti Egipto karišką
sias pajėgas. Kalbama net apie sukūrimą 
arabų moderniškosios ginklų pramonės, 
kurią remtų Saudi Arabijos ir jos kaimy
nų pinigai, o Egipto darbininkai.

Vakariečiai stengiasi arabams padėti 
norėdami gerai uždirbti, o taip pat išlai
kyti gerus santykius su naftą tiekiančiais 
kraštais. Be to, tai yra vienintelis kelias 
išlaikyti arabus nuo naujo suartėjimo su 
Maskva, apie kurį, esą, pasigirsta kalbų 
Egipto kariniuose sluoksniuose.

ĮSPĖJIMAS JAPONIJAI
„Pravda“ paskelbė straipsnį, liečiantį 

kinų-japonų taikos ir draugiškumo sutar
tį. Jame sakoma, kad Sovietų S-ga galinti 
imtis „atsilyginimo“ priemonių, jei sutar
tyje, kaip numatyta, bus paragrafas, ku
riame abi šalys įsipareigoja kartu priešin
tis bet kuriai trečiai valstybei, bandančiai 
įsigalėti Ramiojo vandenyno šiaurės-va- 
ikarų rajone.

rengiančiu vyru pasaulyje".
— Nato valstybių gynybų ministrai sa

vo konferencijoje nutarė, kad Turkijai ir 
Portugalijai reikia suteikti daugiau kariš
kos pagalbas.

— JAV prezidentas J. Carter pareiškė, 
kad Lenkija per mažai rūpinasi padėti 
karo metu atskirtoms šeimynoms susi
jungti.

— Maskvoje mirė Stalingrado gynėjas 
maršalas Vasilevskis, sulaukęs 82 m. am
žiaus.

— Britų konservatorių vadė M. That
cher lankydamos! Belgrade pareiškė pasi
tenkinimą Jugoslavijos politine santvar
ka.

— Buvęs min. pirm. H. Wilsonas panei
gė žinias, kad jis buvęs pasižadėjęs Sov. 
S-gai, jog neparduosiąs vertikaliai pasike
liančių Harrier lėktuvų Kinijai.

— JAV aviacijos žurnalas paskelbė, kad 
Sov. S-goje viršgarsinis Tu-144 lėktuvas 
pritaikytas transatlantinių bombų trans
portui.

— Egipte uždaryta keletas Sovietų fi
gos konsulatų ir kultūros centrų. Priežas
tis — sovietų kišimasis į Egipto vidaus 
reikalus.
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Mano kaimynas
Ak, nenusigąsk, kad širdies lieps

na spragėdama žadina tavo sielą už
simoti šviesiųjų debesėlių sparnais 
ir tavo svajones lakina į Paukščių 
Kelio tolybes.

Nušviesti takai 
1-----

Manding, tai buvo 1927 metų saulėtą, 
kaitrią, žolynais pakvipusią vasarą.

Mokiausi tada Jurbarko gimnazijos IV 
klasėje. Nusižiūrėjęs į vyresniuosius bro
lius, panorau pats ką parašyti ir pamatyti 
atspausdintą „Saulutės“ žurnale, kurį re
dagavo pradžios mokyklų inspektorius, ra
šytojas Antanas Giedraitis-Giedrius.

Tačiau, varge mano, ką galėjau pats pa
rašyti?! Mėginau eilėraštį, — neišdegė.

J. Kuzmickis
Bandžiau pasakėlę, — per ilga ištįso. Su
siradęs svetimtaučių knygeliūkštę, išver
čiau „Nelaimingąją knygą“, raudančią, kad 
ją vaikis apdraskė. Įbrukęs pluoštą „kūry
bos“ į pageltusį voką, nusiunčiau paštu 
čia pat, į Jurbarką, su nuolankiu laišku 
redaktoriui.

Laukiau savaitę, kitą, o mano „šedev
rai“ vis nesirodė „Saulutėje“, pasipuošu
sioje baltais drabužėliais.

Taigi, tą giedrią vasarą, užsidėjęs gerai 
nupucuotus sandalus, drugelių lydimas 
skuodžiau Pūsodžio vinguriuotais takais 
pas redaktorių.

Šalia pasakiškų namų sustojau. įaugau 
į žemę. Mano drąsa išsisklaidė kaip mig
los: eiti ar Skuosti namo? Prisiverčiau. Pa
sibarškinau į duris. Jas atidarė redakto
riaus svainė Viktorija ir išplėtė akis:

— O, Jonukas! Kągi pasakysi?
— Noriu redaktorių pamatyti, — parau

dęs kaip vėžys išveplenau.
— Ak, tai tu rašytojas! — nusikvatojo 

Viktorija ir, nuvedusi į didelį, tuščią kam
barį, vieną paliko.

Mano širdis kaip pagauta paukštė spur
dėjo, daužėsi susidumsčiusioje krūtinėje. 
Laikydamas virpančioje rankoje naujų ra
šinių pluoštą, nerimaudamas laukiau.

Į didįjį kambarį įžengė redaktorius — 
rimtas, su dienraščiu rankoje — ir, tartum 
manęs nepastebėjęs, Sklaidė didelius lakš
tus. Man nieko nesakė.

— Aš čia naujų rašinėlių atnešiau, — 
praveplenau ir pakštelėjau rankraščius 
ant stalo.

Redaktorius vis nieko nesakė, ir ta tyla 
didžiuliu kalnu užgulė mano besikilojan-1 
čius petukus. Reikėjo vėl ką nors pasakyti. |

— Ar mano rašinėliai „Saulutei“ tinka?

Vincas Pietaris

Aršiojo žuvimas
(Iš istorinės apysakos „Algimantas“).

Pamatęs Algimanto pulkų skaičių, Aršusis 
su savo artimesniaisiais, metęs Dainavą, dar 
prieš apstojant, bėgo į šiaurės šalį.

Ir pati Aršiojo kariuomenė nemaža nuste
bo, pasijutus be jokios valdžios ir viršenybės 
pilyje, šitokiu padėjimu norėjo pasinaudoti 
gudų pulkvedys, prižadėdamas Algimantui 
atiduoti pilį, jeigu tas išleis jį su visu labu. Bet 
nemaža nusiminė, kada gavo atsakymą, jog 
pasiduodamas be kovos, gyvybę išlaikys ir ga
lės išsipirkti, bet visas lobis turi tekti Algiman
tui. Tačiau paprastiems kareiviams Gandino 
valdovas prižadėjo ne tiktai palikti gyvybę, 
bet ir laisvę, jeigu jie be kovos sudės ginklus.

Buvo bebandąs pasiderėti gudų pulkvedys, 
bet gavęs nemielą atsakymą pasiskubino išpil
dyti Algimanto norą. Taip Dainavos pilis teko 
Algimantui beveik be jokios baldos.

Lobio Dainavoje Gardino kareiviai labai 
maža ką rado; tur but, Aršusis ir nesirengė 
joje gintis, nes ir maisto buvo tiktai kokiai sa
vaitei pagaminta.

— Vytis'- Vytis! — šūkavo Algimanto ka
reiviai, pamatę, kad čia nėra Aršiojo.

Bet Algimantas nenorėjo alsinti visą ka
riuomenę, kad pavytų kelis vyrus. Dėl to. pa
siuntęs porą dešimčių vyrų Aršiojo vytis, su 
savo kariuomene jisai pasiliko Dainavoje pa
silsėti ir tvarkos įvesti. Paskyręs visur naujus 
tijūnus ir palikęs pilyje viršininką, Algiman
tas ištraukė toliau. Ėjo jis atsargiai, paimda
mas vieną pilaitę po kitos, tolydžio apsidairy
damas. Jis gerai žinojo, jog Aršusis ne tiktai 
prityręs kareivis ir kariuomenės vadas, bet ir 
neapsakomai klastingas, ypač karo dalykuose. 
Neturėdamas jokių teisių, Aršusis mokėjo tap
ti ir per ilgą eilę metų būti kunigaikščiu. To 
maža, atsiradus Algimantui, mokėjo jisai taip 
elgtis, kad tiktai dalies valdžios nustojo. Kada 
jį galutinai sumušė Algimantas ir sunaikino 
jo kariuomenę, Aršusis nenusiminė. Per pa
čią, per- gimines ir sykį ir antrą surinko ka
riuomenę. Iš visai nustojusio jėgų tarėsi vėl, 
jeigu ne grasus, tai tokis, apie kurį reikėjo pa
manyti — ir nemaža. Ir dabar, nustojęs ka
riuomenės daugumo, neturėdamas nei meilės 
savo valdomų žmonių, kurie galėtų užstoti sa
vo valdovą, Aršusis bėgo ir vėl tvenkė jėgas. 
Iš pilaičių ir pilių, kurios negalėjo laikytis 
prieš Algimanto galybę, Aršusis traukė-rinko 
prie savęs kareivius; tiems kurie nuošaliai bu
vo, liepė rinktis į paskiras vietas, iš kurių jam

buvo lengva juos ir paimti ir pasiųsti prieš 
Algimantą. Tokias sląstas Algimantui darė Ar
šusis kiekvienoje vietoje, kur tiktai galėjo, ir 
tiktai Algimanto atsargumas ir žmonių palin
kimas prie jo išgelbėjo ne sykį jo kariuomenę 
nuo pavojaus. Bet vis tik tokios sląstos tram
dė kelionės spartą. O to tiktai ir reikėjo Aršia
jam, kurio pati su paskuba iš paskutines rinko 
pagalbą vyrui.

Drutkiškių apygardoje, kur prasidėjo ežios 
krivičių, genties nors lietuviškos, bet gana sky
rium stovinčios ir jau gerai sujudėjusios, pra
dėjo rodytis pirmi didesni kareivių pulkai, einą 
į pagalbą Aršiajam. Su džiaugsmu jisai sutiko 
vyrų pulką, išėjo iš Drūtiškių jo sutikti. Dabar 
įgijęs šiek tiek jėgų tiesa, nustojo Aršusis laku
mo, bet sustiprėjo drąsa ir ties upelių brasto
mis bandė pastoti Algimantui kelią ir sykį ir 
antrą.

čia Aršusis gavo gandą, kad jam į talką ei
na pulkai iš Palocko, iš Vitebsko. Netoli nuo 
Drūtiškių prie Aršiojo pristojo pirmi naugar- 
diškių kareivių pulkai, su kuriais atė j o gandas, 
jog Aršienė, be to, veda rimtus jų bendrų pul
kus.

Pavakare Aršusis pasijuto vadu tokios ka
riuomenės, kad ryžosi atsispirti Algimantui. 
Buvo tai pirma naktis, kurią dvi priešingos ka
riuomenės nakvojo viena kitos akivaizdoje.

Iš ryto Aršusis gavo žinią, kad ir jo pati ne
toli nakvojo su naugardiškių pulkais ir kad 
skubinasi pas jį ir netrukus atvyks.

Aršusis prieš tai buvo besirengiąs trauktis 
toliau į šiaurę, kol pasitiks pačią su Naugardo 
kareiviais, bet dabar pakeitė sumanymą. Vieta 
kovai jam buvo tyčiomis gera. Aršusis nakvo
jo aukštumoj, einančioj toli į šiaurę. Į rytus bu
vo žemesnės vietos, dažnai pelkėtos. Iš kitų pu
sių nors ir lengviau buvo pasiekiama šita vieta 
nei iš rytų, vis tiktai žemės paviršius aiškiai 
buvo Aršiojo naudai.

Vos-ne-vos brėkštant dienai, pakilo pirmi 
Algimanto kareiviai ir nuskrijo į apygardą 
žvalgybos. Rado jie čia ir visus Aršiojo talki
ninkus ir Aršienę su Naugardo kariuomene. Ir 
visas šitas žinias pranešė Algimantui. Dėl to 
nespėjo lemtai ir piktiti Aršiojo kariuomenė, 
jau sugaudė Algimanto karo vamzdžiai, ir jo 
kariuomenė ėmė supti Aršųjį iš visų pusių. La
bai gali būti, jog Algimantas norėjo palengvin
ti darbą saviškiams, stengdamasis sumušti abi 
Aršiojo kariuomenės dalis skyrium.

Ištiko kova, pikta, biauri kaip visos kovos, 
su vaitojimais ir mirštamais sužeistųjų šūks
mais, kardų žvangėjimais ir su pralieto krau
jo kvapu.

Aršienė, Išgirdusi apie susirėmimą, dabar 
su paskuba pasiuntė atvestus pulkus, kurie tik 
susikirtus pasirodė esą labai ir labai reikalin
gi, dėl to Aršusis ir pačią ir jos pagalbą sutiko 
su išskėstomis rankomis, šita maloni pora at

— nedrąsiai paklausiau.
Redaktorius, rodos, tik dabar mane pa

matė, bet nenusišypsojo, tik trumpai atsa
kė:

— Kai kurie tinka, kai kurie ne! — ir 
vėl tylėjo.

Sumušiau sandaliais, žemai nusilenkiau 
ir atsisveikinęs sprukau iš didžiojo kam
bario. Skriejau kaip aitvaras Mituvos 
pakrante, ristele kaukšėjau vingiuotais ta
kais ir, parlėkęs į mokyklos namus, užsida
riau savo kambaryje.

Tų pačių 1927 m. vasarą mano pirmasis 
rašinys buvo išspausdintas pasakiškoje 
„Saulutėje“. Ir tada nutariau: apsimokėjo 
man valandas gaišti, apsimokėjo belstis į 
pasakiškus namus ir, nukerus galvą, raus
ti prieš garsųjį rašytoją, „Saulutės“ redak
torių.

2 -----
Kai po kelerių metų mano tėveliai ir 

Giedraičių šeima įsikūrė nuosavuose na
muose Barkūnuose, buvusiame striplau- 
kyje, kai jau mokiausi Kauno Kunigų 
seminarijoje ir tik atostogų metu atpuš
kuodavau garlaiviu namo, kur kas drą
siau ir dažniau aplankydavau savo kaimy
ną A. Giedrių. „Saulutė“ jau buvo užgesu
si. Buvęs redaktorius ėjo Raseinių apskr. 
pradžios mokyklų inspektoriaus pareigas, 
rašė straipsnius, dorojo liaudies pasakas, 
leido į žmones knygeles.

Tada pajutau, kad A. Giedrius, nors 
truputį ir oficialus, rimtas, yra nuoširdus 
ir vaišingas kaimynas: kalbino mane drau
ge su draugiška žmona rašyt. Nemuno Ban
gele, vaišino vegetariškais patiekalais — 
agurkais, medumi, kukurūzais ir mielai 
pasisukiodavo su manimi jauname sode
lyje. Tačiau ir dabar man buvo drąsiau 
padūkti su jo dukrelėmis Danute ir Grož- 
vyda žalumynuose ar pažaisti sodo tven
kinio lelijų žiedais.

Tik 1936 m., primicijų vaišių metu, A. 
Giedrius prabilo į mane kaip į suaugusį, 
jau ir „rašyti“ išmokusį vyrą, ir iškilmių 
įkarštyje pranašavo man gražią ateitį...

3 -----
Ant. Giedraitis-Giedrius gimė 1892 m. 

balandžio 4 d., Lukšių km., Jurbarko vals., 
Raseinių apskr. Pradžios mokyklą baigęs 
Jurbarke ir privačiai pasimokęs, karo nu
blokštas į Rusiją, 1909-12 m. dirbo Mask
vos metereologijos observatorijoje, o 1912- 
14 m. Kursko savivaldybėje.

1916 m. įsigijęs pradžios mokyklos vyr. 
mokytojo diplomą, mokė tremtinių vaikus 
Maskvos pradžios mokykloje. Norėdamas 
daugiau žinių įsigyti, lankė Voronežo Lie
tuvių institutą, drauge mokydamas lietu
vių k. M. Yčo mergaičių gimnazijoje. Kal
bos žinių prisilasiojo iš instituto dėstyto
jo, mūsų kalbos tėvo Jono Jablonskio.

Grįžęs į Lietuvą, vėl apsigyveno upių ir 
šilų apgaubtame Jurbarke ir įsijungė į pe
dagoginį darbą: 1918 m. buvo paskirtas 
švietimo ministerijos įgaliotiniu, 1919 m. 
— „Saulės“ progimnazijos mokytoju, 1920- 
24 m. jos direktoriumi, o 1924-38 m. — Ra
seinių apskr. pradžios mokyklų inspekto
riumi. 1939 m. ėjęs tas pačias pareigas 
Šakiuose, sovietų okupacijos metu (1940- 
1) vėl grįžo dirbti į Jurbarko gimnaziją. 
Vokiečiams įsiveržus į Lietuvą, buvo Kau
no apskr. vyr. pradžios mokyklų inspekto
riumi.

1944 m. rudenį pasitraukęs į Vokietiją, 
dirbo Augustdorfo ii' Oldenburgo tremti
nių gimnazijoje, o vėliau (1952-54 m.) di
rektoriavo Vasario 16 d. gimnazijoje. 
Tremtyje ir „Saulutės“ žurnalą atgaivino.

Išemigravęs į JAV, įsikūrė Worcesteryje 
ir, sulaukęs pensininko amžiaus, nemaža 
rašė, tvarkydamas senesnius rankraščius 
ir paleisdamas į žmones visą eilę knygų. 
Mirus žmonai, vienai dukrai išemigravus į 
Australiją, antrai persikėlus į Chicagą. 
pasijuto vienišas.

1973 m. man rašė: „Šiek tiek dar ir ra
šinėju. Tik visai jau beveik nutolau nuo 
vaikų pasaulio, o raminuos tuo. kas mano 
širdžiai miela. Bet kai pamatau nekaltus 
vaikelius, man vis dėlto pagailsta jų. Dar 
keli geresnieji mano veikaliukai tebėra 
neišleisti. Vieni leidėjai pasisako, kad per 
maža skaitytojų, kiti mano, kad senieji ra
šytojai nepažįsta Amerikos gyvenimo, tai 
negali pataikyti nė Amerikoje gyvenan
tiems (ir amerikonėjantiems) lietuvip-

Mirė šiais metais, sulaukęs 85 mėtų am
žiaus.

4——
Nepr. Lietuvos vaikai, lankę pradžios 

mokyklas, laukė ir godžiai skaitė A. Gied
riaus redaguotus „Žiburėlį“ 1920-24 m.) ir 
„Saulutę“ (1925-31 m.). Neturitingų mo
kyklų knygynėlių lentynos buvo pustuštės: 
vaikai graibstė A. Giedriaus parašytas 
knygeles (Devynias pasakas, Gailutę, Su
temų šnekas .Doriuką, Rausvą lapą, Švie
sos rate, Tėvelių pasakas, Pasakas ir k.), 
skaitė, kalbos mokėsi ir gėrėjosi.

Jau bene 1925 m. „Baro“ žurnale mūsų 
kritikas A. Dambrauskas Jakštas, perskai
tęs (A. Giedriaus-Kri-slelio rinkinėlį „Iš 
Nemuno“, tvirtino: „Mažytis prozos ir ei
lių rinkinėlis, bet dailės žvilgsniu bran
gesnis už ne vieną storoką, pretenzingais 
viršeliais papuoštą moderniosios poezijos 
leidinį. Autorius yra tikras liaudies poezi
jos dvasia ir forma“.

Šitai A. Giedrius įrodė ir vėliau (1930 
m.), išėjęs į viešumą su poetiškų vaizdų 
prozoje „Nušviestų takų“ knyga. Autorius 
jautriai išjautė ne tik žydinčias gėles, ku- i 
rios „vilioja mus į puikesnę saulę ir švie
sesnę dieną“, bet ir mėlynuosius tolius, 
Jkur širdis jau seniai paskendus“ bei spar 
nuotus debesėlius, kurie savo sparnais 
„tavo svajones lakina į Paukščių Kelio 
“tolybes“.

Europos
Redaktorius ir žurnalistas kun. J. 

Prunskis, grįžęs iš kelionės po Europą, 
.Draugo" kultūriniame priede paskelbė 
straipsnį, pavadintą „Apie Europos mote
ris“. (Gaila, kad rugsėjo 24 d. išleistas 
laikraštis, kaip ir paprastai, kelionėje la
bai ilgai užtruko — jis pasiekė Londoną 
tiktai lapkričio 24 d.).

Savo kelionės įspūdžiuose autorius pa
bandė nušauti du zuikius: aprašyti Euro
pos moteris abelnai, ir ten pat išsikirti Eu
ropoje gyvenančias lietuves moteris. Nors 
rašinys nėra per daug išsamus, tačiau mo
terų skyriaus redaktorės spėliojimas pasi
tvirtino — jis yra įdomus. O svarbiausia, 
kad jį perskaičius, nejučiom ateina noras 
surinkti daugiau žinių ir parašyti visą se-

Alina Grinienė

Didis patriotas, grožėjęsis ir puoselėjęs 
gimtąją kalbą, nuoširdus krikščionis, sė- 
męsis dvasinių jėgų iš amžinosios Tiesos 
aruodų, A. Giedrius prasminga tėvų že
mės ir Viešpaties meile alsavo visuose kū
riniuose. Neužmerkė akių nė blogiui, teig
damas, kad nereikia slėpti nuo mažų skai
tytojų dažnai pasitaikančių blogybių: „Ar 
galim rasti nors vieną pasaulinėj literatū
roj pasaką apie velnius ir raganas, kur bū
tų panašių baisenybių, kaip yra buvę Ati
los siaubimuos ir kokių dar žinom ir ant 
savo kailio jaučiam mūsų laikais? Negali 
būti jokio palyginimo“ („Tėvų pasakos“, 
1951 m., XX psl).

Gyvenimo pabaigoje, likęs vienas ir ma
tydamas svetimųjų įtaką, A. Giedrius su
nerimo, nuliūdo, bet kūrybinės dvasios ne
prarado: rašė, kūrė ligi pačios mirties.

Netekome patyrusio pedagogo, liaudies 
pasakų stilizuotojo, lietuviškos buities kū
rėjo, lietuvių kalbos žinovo, — ir susimąs
tome su tūkstančiais tų, kurie susidūrė su 
A. Giedrium ar jo raštais.

sidūrė dabar pačioje aukštumoje, nuo kurios 
buvo gražiai matyti visa kova kaip ant delno.

— Kaip piktai lenda tie algimantiškiai! — 
atsiliepė, žiūrėdama kovą, Aršienė į vyrą. — 
Sunku bus taviškiams nugalėti juos.

— Lengviau, nei tu manai. Aš išgalvojau 
tokį gražų dalyką.

— Et, mano brangusis, — tarė pati, — jei
gu nuo tavęs vieno priklausytų, tai kovos pa
baiga aš ir neabejočiau. Kas nežino Lietuvoje 
ar Guduose tavo smarkumo ir drąsumo? Bet 
čia priklausys ne nuo tavęs vieno.

— Taigi, aš noriu padaryti, kad priklausy
tų nuo manęs vieno. Va, matai Sūduvos vėlia
vą. Na, ties ja mušasi Algimantas. Ir tegul sau 
sveikas mušasi ir žudo mano kareivius. Matai, 
kaip jie nuo Algimanto lenkiasi, kaip paukščiai 
nuo erelio. Na, kada jis truputį pails...

— Tai prasišalins pasilsėti, — tarė Aršienė.
— Aš taip ilgai ir nelauksiu. Kareiviams 

įsakyta, kad jie vestų Algimantą ant manęs. 
Na, jie ir užves. O kai užves, tai neteks Algi
manto, o tada sustos ir kovos ir visi rūpesčiai, 
nes nebus kam kilti prieš mane.

—Aš girdėjau, kad Danutė laukia sūnaus 
ar dukters...

— Ar tai jiems negalima taip jau nusukti 
sprando?

— Bet žiūrėk, — kalbėjo toliau Aršusis. — 
Algimantas stačiai beveik ant mūsų eina, žiū
rėki, jau kur jo vėliava! Tačiau, ar žinai, ką, 
pasitrauki tu geriau iš čion, kovoje viso buna.

— Ir tiesą sakai: kad ne aš, tai šitas karei
vių pulkelis, kur čia stovi man apginti, seniai 
remtų savo bendrus. Ir tu jau būtum kovoje.

—Taip, taip! Jau seniai aš būčiau be jodi
nėjus, ieškodamas Algimanto.

Palydėjęs pačią, Aršusis paspyrė žirgą į tą 
šalį, kurioje jisai matė Algimanto vėliavą.

Kova toje šalyje ėjo pikčiausia. Algimanto 
milžinai blaškė į šalis Aršiojo kareivius, klojo 
jų kunus kaip pėdus ant žemės. Kareiviai ne
išlaikydami buvo jau beskrieją į šalis nuo pa
vojingo pulko, kada pamatė Aršųjį su pagalba 
ir gulė vėl su aitra į lietuvius su šūksmais:

— Aršusis! Aršusis!
Ties vietinių sūduvių vėliava jojo pietinės 

Sūduvos ir Gardino kunigaikštis, kurį lengva 
buvo pažinti ir iš drabužių ir iš skydo ženklų. 
Išgirdęs Aršiojo vyrų balsus, jisai pakėlė gal
vą. Į jį stačiai lėkė su pakeltu kardu Aršusis.

—Gudų verguti! Nevengsi dabar tu mano 
rankų! — rėkė Aršusis dar iš tolo.

— Radau aš tave, tėvažudy, tu! — sušuko 
ir Algimantas, įpuldamas Aršųjį. Ir vienos ir ki
tos kariuomenės vyrai kaip ir susitarę liovėsi 
kovęs! ir padarė vietos kunigaikščiam, dviem 
rinktiniam Lietuvos milžinam.

(Bus daugiau)

moterys
riją straipsnių apie paskiruose Europos 
kraštuose gyvenančias iškiliąsias lietuves 
.moteris (įakai'tant ir Angliją). Tik kyla 
klausimas, įkas šį darbą galėtų padaryti?

Kun. J. Prunskis pradeda nuo populia
riausios Vokietijoje (ir Europoje) moters 
Alinos Grinienės, dėl jos didelio populia
rumo artimesniųjų draugų „ponyte“ vadi
namos. štai ką jis apie šią niekada ne
senstančią Europos iškiliąją lietuvę papo
rino:

„Kalbant apie Europos moteris, reikia 
pradėti nuo vienintelės ten esančios visuo
menine premija apdovanotosios Alinos 
Grinienės. Tai energinga, sumani lietuvė. 
Viena iš iniciatorių ir vadovaujančių as
menų, organizuojant garsiąsias Europos 
lietuvių savaites, šokėjų ratelio vadovė. O 
ten suburti jaunimą nelengva — jo ne 
tiek daug ir išsiblaškę po įvairius miestus. 
Jos vadovaujami šokėjai gerai pasirodė 
Chicagos šokių šventėje, o dabar svajoja
ma pasiekti gal net Australiją. Protarpiais 
ji eina pranešėjos pareigas Laisvės radijo 
transliacijose į Lietuvą.

A. Grinienė pasižymi ypatingu svetin
gumu ir vaišingumu. Šią vasarą jų bute 
viešėjo dvi savaites — viena lietuvė ir ki
ta svetimtautė -jos draugė — negrė, kuri 
jokios kitos kalbos nemokėjo, tik anglų, 
ir Grimams buvo sunkiai įmanoma su ja 
ųusirokuoti, bet ir jai buvo parodytas nuo
širdumas.

A. Grinienės butas, tai kaip lietuviško
jo meno muziejus. Visos sienos nukabinė
tos gintarų ornamentais, lietuviškais dro
žiniais ir visokiausiais kitais lietuviško 
meno .'kūriniais. Ji labai rūpestingai glo
boja savo kūrybingąjį vyrą dr. Joną Gri
nių, bet ir svečiui daug pasišventimo pa
rodo, nukraudama stalą Bavarijos gausiai 
teikiamais skanumynais ir padeda susiras
ti reikiamas vietas.

Vieną rytą išvykau lankyti Dachau sto
vyklos. Ji palydėjo iki autobuso. Raginau 
grįžti į namus, tačiau ji buvo neper kalba
ma — vyko kartu, kad galėtų geriau ap
rodyti jos jau daug kartų matytą vietą. 
Kitą kartą, kai turėjau grįžti iš Muenche- 
no į gamtos prieglobstyje esantį priemies
tį, kur Griniai gyvena, lynojo. Atradau 
Grinienę belaukiančią su lietsargiu prie 
autobuso .sustojimo vietos... Sakė, būtų 
ėjusi su lietsargiu prie kiekvieno ateinan
čio autobuso, kol svečias grįš.“

Dar keletas šiltu sakinių straipsnio au
torius nepagaili iš Londono į marčias iš
ėjusiai Paulinai Ivinskienei:

„Vokietijos sostinėje Bonnoje stud. A. 
Šmita dėka lengvai suradau kitą nuošir- 
džąi lietuvę — Pauliną Ivinskienę. Atsikė
lusi ji j butų koloniją arčiau kapų, kur 
palaidotas jos vyras istorikas a. a. dr. Z. 
Ivinskis. Kaipą rūpestingai prižiūri, gėlė
mis apsodina. Visus savo sugebėjimus ski
ria savo sūnaus, gimnaziją bebaigiančio 
Kęstučio lietuviškam ugdymui. Ir kokie 
džiuginantys rezultatai — tas jaunas žmo
gus jau labai sėkmingai įsitraukia į lietu
višką veiklą, nors jam tenka gyventi vo
kiškoje aplinkoje, švelnus motiniškas lie
tuviškas nuoširdumas jam šviesus kelro
dis. Bet ponia Paulina ir pravažiuojan
čiam svečiui maloni ir vaišinga.“

Likusios (toli gražu ne visos) iškiliosios 
Europos lietuvės jau beveik vien tik var
dais bepaminėtos. Štai jos: Janina Vos- 
gien, Lilija Šukytė, V. Lozoraitienė, Biru
tė Venskuvienė.

Būtų tikrai gera, kad kas nors su tan
kesniu tinklu pažvejotų Europos kraštuo
se ir bent trumpai suminėtų tyliąsias lie
tuves darbininkes ir kultūrininkes, kurių 
vardai nepatenka į enciklopedijas, bet ku
rios tikrai nusipelno būti iškeltos ir pa
minėtos.

J. Baltmiškis

Sti lietuviais 
pasaulyje

MIRĖ KRIAUČIŪNAS
A. a. Feliksas Kriaučiūns, JAV gimęs 

lietuvis, 1937 ir 1939 m. vadovavęs Lietu
vos krepšinio rinktinei, abiem atvejais lai
mėjusiai Lietuvai čempionatą, mirė Chi- 
cagoje. Palaidotas lapkričio 3 d. Velionis 
veikė Lietuvos vyčiuose ir artimai bendra
vo su lietuviais.

Jau anksčiau išleista A. Budrio to pa
ties žanro knyga „Roo.ue Moon“ laimėjo 
Hall of Fame of the Science Fiction Wri
ters of America premiją. Pagal jo romaną 
„Who“ pagamintas filmas. Didelio įverti
nimo susilaukė ir kiti A. Budrio kūriniai.

Gaila, iki šiol neteko nieko girdėti 
apie jo kūrybos pasirodymą lietuviškai.

A. Budrys yra gimęs 1931 m. Nuo 1936 
m. su tėvais atsikėlė į New Yorką. Čia Co- 
lumbijos universitete studijavo anglų li
teratūrą ir pradėjo pirmuosius savo kūry
bos darbus.

PAGERBTAS GEN. A. GUSTAITIS
S. Balzako Lietuvių Kultūros muziejui 

Chicagoje spalio 16 d. buvo įteiktas avia
cijos .gen. inž. Antano Gustaičio portre
tas, surengta jo sukurtų „ANBO“ lėktuvų 
nuotraukų bei jų brėžinių paroda. Apie šį 
talentingą lėktuvų konstruktorių, 1941 m. 
spalio 16 d. sušaudytą sovietų kalėjime, 
kalbėjo buvęs Vilniaus miesto burmistras 
pilk. K. Dabuievičius, aviacijos pilk. A. Mo
tuzas, buvęs velionio bičiulis Marijampo
lės gimnazijoje inž. V. Žemaitis. Iškilmėje 
dalyvavo velionio našlė Bronė Gustaitie- 
nė su jauniausia dukra Elena.
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T. Venclovos liudijimas
Grįždamas iš Sacharovo tribunolo Ro- 

moję Tomas Venclova buvo sustojęs Lon
done ir apsilankė „E. Lietuvio“ redakcijo
je. Kaip žinoma, šis tribunolas arba ap
klausinėjimas Palazzo dei Congress rū
muose įvyko lapkričio 25-28 dienomis. Tai 
buvo antrasis tos rūšies apklausinėjimas, 
turįs tikslą apginti nekaltai suimtus ko
votojus už žmogaus teises Sovietų S-goje 
ir Rytų Europoje. Pirmajame, Kopenha
gos tribunole (1975 m.) dalyvavo du lie
tuviai liudytojai — Simas Kudirka ir J. 
Jurašas, o dr. A. Štromas buvo tribunolo 
moderatorius. Į Romą atvyko tiktai vie
nas Tomas Vencova. Dar buvo įkviestas

Tomas Venclova

neseniai iš Lietuvos atvykęs Kęstutuis Jo- 
kūibynas, bet dėl įvairių priežasčių nega
lėjo atvažiuoti.

Į klausimą, kokį įspūdį padarė tribuno
las, T. Venclova atsakė:

— Labai įdomų ir rimtą. Pirmiausia su
tikau daug senų pažįstamų draugų-disi- 
identų. Jų tarpe buvusį Maskvos Amnesty 
International vyr. atstovą V. Turtiną, 
•Helsinkio grupės Maskvoje atstovę, dabar 
gyvenančią Vakaruose L. Alėksiejevą (ji 
yra buvusi Lietuvoje ir pažįsta daug lie
tuvių), V. Bukovskio motiną, matematiką 
Pliuščą, neseniai į Vakarus atvykusį dr. 
Sacharovo žentą F. Jankelevičių siu šeima 
ir daug kitų asmenų. Jų visų parodymai 
buvo rimti ir padarė gerą įspūdį daly
viams.

Viktoras Petkus

— Ar nebuvo sunkumų išvykti į Romą?
— Taip. Atrodo, Italijos vyriausybė ne

buvo labai .palanki 'tribunolo idėjai, nors 
ir netrukdė jį organizuoti. Italijos konsu
las Los- Angeles mieste vis delsė duoti vi
zą. Pagaliau ją pavyko gauti Chicagoje 
prieš pat lėktuvui išvykstant. Šiek tiek pa
vėlavęs, atvykau į patį posėdžių įkarštį.

— Apie ką Jums teko daugiausia kalbė
ti?

— Lapkričio 27 d. padariau pranešimą 
apie Lietuvoje esančių religijų (įskaitant 
ir mahometonus bei žydus) persekiojimą 
ir suvaržymus. Kalbėjau remdamasis 
LKB Kronikomis ir Helsiinkio komiteto 
Lietuvos grupės dokumentais. Iškėliau 
faktą, kad valdžia, varžydama religijos 
laisvę, kartu pažeidžia ir tikinčiųjų tei
ses, nes ateizmas iŠ galimo laisvo asmens 
pasirinkimo daromas valstybine pareiga.

— Ar persekiojamųjų disidentų bylos 
buvo aptariamos .bendrai, ar kiekviena at
skirai?

— Kaip žinoma, iš 20-ties Helsinkio įvy
kiams sekti komiteto narių (Maskvoj, Uk
rainoj, Gruzijoj ir 'Lietuvoj) trylika jau 
suimta. iApie kiekvieną jų buvo kalbama 
atskirai. Daugelis turėjo iš kitų kraštų at
vykusius teisės ekspertus-advokatus, ku
rie aiškiai įrodė suimtųjų nekaltumą.

— Ar Jūs pažinote Lietuvoje Viktorą 
Petkų, apie kurį kalbėjote tribunole?

— Taip. Tai buvo drąsus žmogaus tei
sių ir sąžinės laisvės gynėjas, dviem atve
jais suimtas ir iškalėjęs 14 metų. Tiek jo,

tiek ir viso mūsų komiteto veikla niekur
neapsilenkė su Sovietų S-gos įstatymais.

— Ar Lietuvoje esančios Helsinkio gru
pės veikla buvo žinoma už Sovietų S-gos 
ribų?

— Mūsų grupė, kurios narys buvo ir 
Viktoras Petkus, paruošėme dvylika įvai
rių dokumentų. Jie pasiekė Vakarus, bet 
iki šiol dar ne visi paskelbti. Visi doku
mentuose iškeltieji klausimai nepriešta
rauja Sovietų S-gos įstatymams.

— Ar V. Petkus, ilgą laiką praleidęs ka
lėjime, turėjo kokią nors specialybę?

— Mokslinių diplomų jis nespėjo įsigy
ti. Tačiau buvo puikus Lietuvos istorijos 
ir literatūros žinovas. Būdamas laisvas, 
paskutiniuoju metu dirbo ligoninėje.

— Ar galėtumėte trumpai pakartoti sa
vo liudijimo pagrindinius punktus?

— Mano liudijimo baigiamieji žodžiai 
buvo tokie: „Esu pasiryžęs liudyti Viktoro 
Petkaus naudai bet kurioje vietoje, o la
biausiai Tarybų Sąjungoje, nors nežinau, 
ar ten būčiau įsileistas. Mudu su Viktoru 
Petkum dirbam tą patį darbą, bet nežinia, 
kodėl mums pritaikytos kitokios bausmės: 
jis atiduotas teismui, jam gresia daugelis 
metų kalėjimo, o aš tuo tarpu atsidūriau 
Vakaruose, netekdamas Sovietų S-gos pi
lietybės, kas iš 'tikrųjų nėra tokia didelė 
bausmė. Norėčiau paklausti teismo, kodėl 
mudviem pritaikyti tokie Skirtingi spren
dimai? V. Petkaus veikla, mano manymu, 
buvo tiesiog herojiška. Jis niekur neiš
kraipė tikrovės, bet atskleidė daug žmo
gaus teisių pažeidimų Lietuvoje ir už jos 
sienų. Už tai kiekviena normali vyriausy
bė turėtų būti jam įtiktai dėkinga. Jei ši
tas žmogus bus nuteistas kalėti, tai bus 
naujas ir labai rimtas žmogaus teisių pa
žeidimas, į kurį Vakarų valstybės turėtų 
atkreipti rimtą dėmesį.“

— Kaip į Jūsų pareiškimus reagavo 
vietos ir užsienio spaudos atstovai?

— .Mano pareiškimus paskelbė italų 
spauda. Taip pat turėjau pasikalbėjimus 
su prancūzų, lenkų ir čėkų koresponden
tais.

— Ar turėjote progos apžiūrėti Romą?
— Tokią progą sudarė S. Lozoraitis 

(jin.), už ką jam esu laibai dėkingas. Ap
žiūrėjau miesto įžymybes, lietuvių įstai
gas, Vatikaną, mačiau iš tolo popiežių, 
perdaviau linkėjimus į Lietuvą.

— Kokie tolimesni planai ir kelionės?
— Iš iLondono grįžtu į Los Angeles, o iš 

ten, jei neatsiras kliūčių, vyksiu į rašyto
jų PEN klubo kongresą Australijoje. Ten, 
be abejo, susitiksiu ir nemažą islkaičių lie
tuvių.

Atsisveikindamas T. Venclova įteikė 
draugų į Romą atgabentą Viktoro Pet
kaus pirmąją ir vienintelę Vakaruose nuo
trauką, kurią čia įsidedame.
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Religijos reikalai Lietuvoje
(Iš T. Venclovos liudijimo Romoje)

40-siais metais Lietuvoje valdžia užda
rė apie pusę katalikiškų 'šventovių. Sosti- 
riėje Vilniuje jų uždaryta trys ketvirčiai. 
Labiausiai su istorija susijusios švento
vės, kaip Katedra ir universiteto bažny
čia, paverstos muziejais. Lietuvos Globė
jo šventojo Kazimiero bažnyčia buvo pa
versta vyno ir vaisvandenių sandėliu, o 
dabar — ateizmo muziejum, ką tikintieji 
pergyvena kaip šventvagystę. Uždaryta 
daug protestantų bažnyčių, kai kurios sta
čiatikių, dar hitlerininkų sunaikinta sina
gogų daugybė, bet nė viena vėliau nebuvo 
atstatyta, uždarytos Vilniaus ir Kauno 
mečetės bei karaimų kenesa Vilniuje. Už
daryti visi iki vieno katalikų vienuolynai, 
nors vienuoliai veikia slaptai. Daugiau ne
gu per pusę sumažėjo katalikų kunigų 
skaičius: iŠ 1450-ties pasiliko mažiau negu 
700. Kunigų amžiaus vidurkis siekia 60 
metų. Apie 20 jų kasmet išmiršta. Du tei
sėti vyskupai — Julijonas Steponavičius 
ir Vincentas Sladkevičius — jau daug 
metų laikomi tremty už atsisakymą ben
dradarbiauti su valdžia ir KG®. Vietoje 
buvusių keturių 'kunigų seminarijų palik
tą viena, o seminaristų priėmimą prižiūri 
ir varžo KGB. Venclovos nuomone, padė
tis šiuo metu kiek geresnė, negu Stalino 
laikais. Dar blogesnė, pasak Venclovos, 
žydų, mahometonų ir iš dalies protestan
tų padėtis Lietuvoje, o sektantai visoj Ta
rybų Sąjungoj yra už įstatymo ribų.

.Nutrauktas teologijos dėstymas univer
sitete, uždaryta Katalikų mokslo akade
mija, 'šešios bibliotekos, muziejai, 32 ka
talikų laikraščiai ir 7-nios leidyklos. Už
daryta ir žydų rabinų akademija. Pasta- 
ruouju metu išspausdinti maldynas, psal
mynas ir Evangelijos, tačiau jų neužteko 
visiems kunigams, juo mažiau tikintie
siems. Už jų perspausdinimą baudžiama 
kalėjimu (Povilo Petronio, Juozo Gražio 
atvejai). Persekiojami religiniai siužetai 
mene. Sunaikinta nemažai religinių ir me
no istorijos paminklų, kaip Trys Kryžiai 
Vilniuje, Vilniaus Kalvarijos, Kryžių kal
nas prie Šiaulių (pastarasis tikinčiųjų at
kakliai atstatomas). Tikintiesiems nelei
džiama naudotis jokiomis informacijos 
priemonėmis, kuriose pilna ateistinės pro
pagandos. Religijos laisvė oficialiai aiški
nama kaip „laisvė nuo religijos“. Drau
džiami religiniai rateliai, susirinkimai, 
juo labiau organizacijos, tačiau primeta
mi ateistiniai rateliai, klubai ir ateizmo

JAUNIMUI
JAUNIMO SEMINARAS

Lietuvių Jaunimo seminare (Stoke- on- 
Trent) lapkričio 26-27 dd. dalyvavo 42 as
menys. Jaunimas buvo suvažiavęs iš Man- 
chesterio, Rochdale, Huddersfield©, Nott
ingham©, Wolverhampton©, Portsmouth©, 
Londono, Stke-n-Trent ir net iš Baltomi- 
res, JAV. Kun. dr. J. Matulis padarė invo- 
kaciją.

Seminarą atidarius, R. šova paaiškino 
seminaro tikslus ir padarė trumpą prane
šimą apie D. Britanijos lietuvių išeivijos 
uždavinius ir ateities perspektyvas. Po to 
sekė pranešimai ir diskusijos (kartais ga
na karštos) apie D. Britanijos lietuvių jau
nimo problemas, apie jaunimo santykius 
su vyresniosios kartos organizacijomis, 
apie jaunimo visuomeninę veiklą, apie esa
mų ryšių išplėtimą ir apie lietuvių jauni
mo veiklą bendrai.

Iš diskusijų iškilo sekančios išvados:
1. Svarbu išsaugoti D. lEiritanijos lietu

vių organizaciją, kad galėtume padėti
savo tautai atgauti nepriklausomybę.

2. Mūsų išeivijos ateitis priklauso nuo 
jaunimo. Todėl reikią kuo daugiau 
jaunimo įtraukti į visuomeninę veik
lą.

3. Jaunimo veiklos koordinacijai reikė
tų steigti DBLS lituanistinius būre

lius kur tik galima. Glaudesnių ry
šių tarp jaunimo ir senimo palaiky
mui, DBLS skyrių valdybos ragina
mos kooptuoti iš jaunimo tarpo na
rius.

4. Vienas iš pirmųjų uždavinių litua
nistiniams būreliams — užmegsti ry
šius su kiek galima daugiau lietu
vių kilmės jaunuolių. Tam tikslui 
visi skyriai turėtų surinkti vietinio 
jaunimo adresus.

5. Ruošti daugiau seminarų jaunimui. 
Sekantis seminaras numatytas Man- 
chesteryje, 1978 m. sausio mėn. gale. 
Pagrindinė tema bus: gausesnis jau
nimo dalyvavimas ateinančios vasa
ros stovyklos organizavime ir prave- 
dime. Skautų-čių vadovai bus spe
cialiai pakviesti dalyvauti.

6. Būtų naudinga leisti jaunimo biule
tenį anglų kalba.

7. D. Britanijos jaunimas dalyvaus IV 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese, 
ir prisidės prie jo rengimo.

8. Lituanistiniai būreliai platins „Bu
dėkime“ žurnalą vietinio jaunimo

-tarpe ir prisidės prie leidinio tobu
linimo.

Jaunimo seminarą organizavo DBLS Li
tuanistinis skyrius ir globojo DBLS Stoke- 
on-Trent skyrius. Ta pat proga įvyko di
desnis lietuvių pobūvis Sneyd Arms Kote
lyje, Turnstall. Pažymėtina, kad Stoke- on- 

kursai. Mano nuomone, — įkalbėjo Tomas 
Venclova, — tokiu būdu engiami ne tik ti
kintieji, bet ir netikintieji, nes ateizmas 
iš galimo laisvo asmens pasirinkimo daro
mas valstybine pareiga. Patįs Bažnyčios ir 
valstybės atskyrimas yra melagingas, nes 
Bažnyčia negali ir nenori kištis į valsty
bės reikalus, bet valstybė kišasi. Ji nuolat 
varžo kunigus, leidžia ar neleidžia jiems 
eiti kunigiškas pareigas, jiems grasina ir 
dažnai grasinimus įvykdo (kunigų Garuc- 
ko, Dobrovolskio, Uždavinio, Svarinsko ir 
kitų atvejai). Būta mėginimų priversti 
kunigą pažeisti išpažinties paslaptį (kuni
go Paukščio atvejis). LTSR Baudžiamojo 
kodekso 143-ju straipsniu draudžiama mo
kyti tikybos, nors tai prieštarauja anks
tesniems tarybų valdžios potvarkiams. 
Teisė mokyti religijos formaliai palikta tė
vams, tačiau ir ji nuolat laužoma: tikin
tieji tėvai ir jų vaikai įvairiai skriaudžia
mi ir bauginami (Vaitkutės, Stašausko at
vejai, o taip pat Vytauto Boguišio ir šeštų 
jo draugų byla, uždokumen.tuOta Helsin
kio grupės). Tikintieji atleidžiami iš dar
bo. Valdžia visaip varžo 'šventųjų vietų 
lankymus, devocionalijų pardavimą, truk
do kunigams lankyti ligonius ligoninėse, 
rengti procesijas. Religinės bendmiomes 
neturi juridinio asmens teisių, negali tu
rėti savo kooperatyvų, užsiimti šalpa. Pas
taruoju metu nukentėjusių už tikėjimą ei
les šalia Petro Plumpos, Šarūno Žukaus
ko, Nijolės Sadūnaitės papildo Vladas La- 
pienis ir Helsinkio grupės narys Viktoras 
Petkus.

15'aigdamas savo liudijimą Venclova pa
žymėjo, kad po Helsinkio susitarimų val
džia derina kai kuriuos manevrus su 
griežtesnėmis reipnesijĮomiis) todėl nepa
kankamas Vakarų dėmesys būtų pragaiš
tingas.

Tomas Venclova perdavė Tarptautinei 
Sacharovo vardo apklausai lietuviškosios 
Helsinkio grupės dokuumentus, o spaudos 
konferencijoje kalbėjo apie šios grupės 
veiklą.

PRISIVEISĖ LŪŠIŲ

Veisėjų miškuose ir apylinkės kolcho
zuose pagausėjo lūšių, kuriuos žmonės 
„miškų katėmis“ vadina. Praėjusį me
džioklės sezoną net dvi lūšys buvo nušau
tos Petroškų miške.

Kiškių per šių metų medžioklės sezoną 
numatyta sumedžioti 20.000.

Trent skyriaus valdyba yra sudaryta vien 
iš jaunų žmonių.

aVč

I-jo seminaro dalyvių sąrašas
Aleknavičius R, Alkis J, Andruškevičius 

J, Andruškevičius K. Bernatavičius F, Ber- 
natavičiūtė G. Bruce G, Dargis A, Dargis 
VI, Dargytė I, Drazdytė A, Gasiūnas A, 
Girdžiūnas M, Gugas J, Juozelskis R, Ju
ras K, Kalusevičiūtė A, Kupstys A, Matu
lis S. kun, Motuzą A, Navickas R, O'Brien 
V, Petkevičius J, Petronytė D, Podvoiskis 
J, Puodžiūnaitė R. Puodžiūnas Ą, Radze
vičius V, Repšys J, šmitaitė S, Šova A, 
Šovaitė A, Šova G, Šova R, Šovie- 
nė R, Stirbytė R, Vainoriūtė N, Van 
Staeyen N, Važgauskas J, Valterytė A, 
Vilčinskas A.

Organizacinė talka
Seminaro dalyvių maitinimu rūpinosi: 

B. Andruškevičienė, J. Andruškevičienė, 
Balnienė ir N. Dargienė. Petrauskų me
tu kava ir arbata vaišino: G. Bruce, I. Dar
gytė ir N. Van Staeyen. Transporto reika
lus tvarkė K. Andruškevičius. Seminaro 
eigą į magnetines juosteles įrašė A. Dargis. 
Organizacinius reikalus koordinavo DBLS- 
gos Stoke-on-Trent skyriaus valdybos na
riai J. Andruškevičius. VI. Dargis ir J. Rep
šys. Seminaras vyko Suaugusiųjų Moks
lo Centre, Cartwright House, Hanley. Su
sidariusias šildymo, šviesos ir švaros iš
laidas per Darbininkų Mokslo Draugijos 
(W.E.A.) sekretorių Mr. E. Tams, sutiko 
padengti Apskrities Mokslo Reikalams 
Įstaiga.

Piniginė parama
I-jam Jaunimo Seminarui aukojusių as

menų sąrašas (skliausteliuose paaukotų 
svarų suma). Vt. Andruškevičius (1), V. 
Budrevičius (2), Al. Dargis (6), J. Dow- 
bar (2), P. Dudėnas (1), Z. Kalusevičius
(2) , A. Kalusevičius (2), K. Kamarauskas
(3) , A. Kučinslkienė (1), kum S. Matulis
(4) , P. Puodžiūnas (2), per J. Repšį (6), 
R. Šova (6), A. Vilčinskas (1), Anoniminė 
auka (1).

Nakvynė ir pusryčiai
Stoke-on-Trent DBLS skyriaus nariai, 

kurie sutiko priimti I-jo Seminaro daly
vius nakvynei ir pusryčiams: Andruškevi- 
čiai (2), J. Andruškevičienė (3), Budrevi- 
čiai (1), Balniai (1). Dargiai (3), P. Du
dėnas (1), Kalusevičiai (1), Repšiai. (2).

14 seminaro dalyvių nakvojo naujai pa
statytame YMCA viešbutyje, o 10 patys 
pasirūpino nakvyne,, šiaurinio Stafford© 
Apskrities Skautų ir Skaučių Organizaci
ja sutiko apnakvinti tuos seminaro da
lyvius, apie kurių atvykimą nebuvo iš 
anksto žinoma.

Transliacijos per BBC radiją
Apie I-jį jaunimo seminarą per BBC Ra

dio Stoke buvo transliuojamos dvi progra
mos. Pirmoji penktadienio rytą pranešė, 
kad iš visos Anglijos į Stoke-on-Trent su
važiuoja jaunieji lietuviai dviejų dieni; se
minarui. Pranešimą padarė Miss Sue 
Booth, o į jos klausimus atsakė VI. Dargis. 
Antroji 20 min. programa buvo transliuo- 
jamama po seminaro, sekmadienio vaka
re. Joje dalyvavo Gintas, Anita ir Eimu
tis Šovai. Gintas (11 m.) kalbėjo apie įvy
kusią L. Sodyboje skautų ir jaunimo sto
vyklą. Anita — apie Chicagoj buvusią tau
tinių šokių šventę ir jaunimo seminarą 
Stoke-on-Trent. Eimutis Šova apibūdino 
atskirtų nuo tautos lietuviškųjų šeimų rū
pesčius ir sunkumus, norint išauginti vai
kus lietuviškoje dvasioje. Programos pra
džioje ir pabaigoje visi trys pagrojo akor
deonais. Programą režisavo Miss S. Booth. 
BBC Radio Stoke programomis rūpinosi 
(tai jau penktoji radio programa) Stoke- 
on-Trent lietuviško filmo ir radijo viene
tas.

Apyskaita 
Pajamos
1. Stoke-on-Trent skyriaus parama £21.00
2. Pavienių asmenų aukos £40.00
3. DBLS-gos parama (per R. Šovą) £75.00
4. Asmeninė paskola £8.00

Viso £144.00

Išlaidos
Maistas £61.00
2. Vaisvandeniai ir vynas £11.00
3. Nakvynė pusryčiai viešbutyje £44.00
4. Kitos išlaidos £28.00

Viso £144.00

I-jo jaunimo seminaro organizatoriams ir 
seminaro moderatoriams DBLS-gos Litua
nistinio Skyriaus nairams E. Šovai ir A. 
Vilčinskui, kun. S. Matuliui, seminaro da
lyviams, rėmėjams ir talkininkams DBLS 
Stoke-on-Trent skyriaus valdyba nuošir- 
džiai dėkoja.

(Skyriaus valdyba

J. MAŽEIKAI 70 METŲ

Lapkričio 18 d. sukako 70 metų, kai gi
mė žymus lietuvių dainininkas, operos so
listas Juozas Mažeika. Per 25 kūrybinio 
darbo metus jis sukūrė 43 vaidmenis. Yra 
gastroliavęs Pietų Amerikoje, Čekoslova
kijoje, Sovietų S-goje.

Amnestuotas Michailovas
Lapkričio pabaigoje Jugoslavijoje pa

skelbta amnestija palietė 723 asmenis, 170 
politinių kalinių buvo paleista iš kalėji
mų. Amnestija nebuvo taikoma tik komin- 
formistams, t. y. tiems, kurie pateko kalė- 
jirnan už propagavimą yaptingai artimų 
santykių su Sov. Sąjunga.

Labiausiai žinomas politinis kalinys, 
kuris šia proga buvo paleistas ilš kalėjimo, 
yra 43 m. amžiaus rašytojas Michailo Mi
chailovas. 1975 m. vasario mėn. jis buvo 
nuteistas 7 metams už tariamą priešvals
tybinę propagandą.

iM. iMichailovas, rusų revoliucijos emi
granto sūnus, studijavo (Eelgrado ir Zag
rebo universitetuose, baigęs studijas dinbo 
aisistenitu Zadre universitete. 1964 m., pa
gal mokslininkų pasikeitimo sutartį 'buvo 
nuvykęs į Sov. Sąjungą. Grįžęs iš Mask
vos, jis nesijautė buvęs Sov. Sąjungoje 
kaip svečias, todėl „nebuvo priverstas me
luoti“, — kaip jis pats pareiškė, — ir sa
vo įspūdžius plačiai apraišė. Tas pateko į 
užsienio spaudą ir sovietų samizdato lei
dinius, o jis — į Jugoslavijos kalėjimą. 
Išėjęs iš kalėjimo, 1975 m. vėl buvo nu
teistas.

1964 m. nuvykęs į Maskvą Michailovas 
pamatė reginį, kurio anksčiau neįsivaiz
davo, iškaitydamas Vakarų ir Sovietų 
spaudą. Eidamas gatvėmis, jis matė be
veik kiekviename kvartale blaivyklas. 
Vakarais pilna girtų, dienomis gatvėje 
praeivis paprašo užrūkyti. Naktimis mies
to pakraščuose pavojinga išeiti į gatvę. 
Žmonės vienas 'kitam stebėtinai storžieviš
ki. Restorane, jeigu bandysi atsisėsti prie 
laisvo staliuko, kelneris subliaus: „Ar ne
matai, kad anas ten nepilnai užimtas, ar 
aklas esi?“ Tas pat parduotuvėse, autobu
suose ir tramvajuose. Santykiuose su sve
timšaliais, tiesa, kiek kitaip. Viešbutyje, 
kur norėjo gauti kambarį, jam atsakė: 
„Sakau, kad nėra vietų, tai ko čia dar sto
vi?“ Bet kai parodė pasą, tai atsiprašė: 
.Dovanokite, maniau, kad Tamsta esi ru
sas“. Ir vieta atsirado.

Sovietų laikraščiai yra labai nuobodūs. 
Todėl keliaudami rusai dažniausia skaito 
•knygas. Nesimato tokio vaizdo, kaip Va
karuose, kur rytais važiuojantieji į darbą 
dažniausiai skaito laikraščius.

'Maskvoje, Raudonojoje aikštėje prie 
mauzoliejaus eilė padaroma dirbtinai, ati
darant įėjimą tik nuo 11 iki 14 vai. ir ne 
kasdien.

Rusų rašytojai ir profesoriai, kuriuos 
Michailovui teko sutikti, labai žavėjosi Ju
goslavijos santvarka. Vienas jaunas uni
versiteto lektorius jam pasakė: „Jūs Jugo- 
slavjoje padarote gerą darbą, išleisdami 
rusų modernistų kūrinius. Panašiai pasi
tarnauja tik Italijos komunistai“. Jie iš
leido Pasternako „Daktarą živago“ ir ki
tus raštus, kurie nespausdinami Rusijoje. 
Įdomus faktas, kad tik po to, kai Vakarų 
komunistai pradeda domėtis kuriuo nors 
užmirštu Dusų veikėju, jį tuoj pat rehaibi- 
liltūoja Šov. Sąjungoje.

Maskvos valstybinio universiteto nau
jieji rūmai — tai „kulto“ laikotarpio pa
minklas, pastatytas tame pat stiliuje, 
kaip „Kultūros rūmai“ Varšuvoje. To uni
versiteto studentai, neatsižvelgiant, kad 
jiems nuolat gresia. „darbo stovyklos“ pa
vojus, — beveik nieko nebijo. Kalba atvi
rai apie viską, kritikuoja be baimės trū
kumus savo šalyje. Vis dar esama tarpu
savio nepasitikėjimo, dažnas įtariamas 
esąs „stukač“, t. y. slapukas, bet studentai 
geriau informuoti apie pasaulį, negu kiti 
gyventojai. Dažniausiai per užsienio stu
dentus, kurių MVU yra arti tūkstančio, 
jie gauna žinių iš užsienio spaudos. MVU 
studentai domisi užsienio rašytojų kūry
ba, bet Michailovas nesutiko tarp jų nei 
vieno, kuris žavėtųsi dogmatiniu sacrea- 
lizmu.

Vakarais studentai susirenka salėje ir, 
vienam „sibiriakui“ vedant, dainuoja 
tremtinių 'bei kalinių dainas. Tų dainų, 
neretai anti-sovietinių, žodžius Michailo
vas užrašė.

M. Michailovas paminėjo viisą eilę Va
karų autorių, kurių kūriniai Sov. Sąjun
goje yra uždrausti. Negali būti kalbos, 
kad į rusų kalbą būtų leista išversti T. S. 
Eilioto, Joyce ir kitų poetų kūrinius. (Į 
lietuvių kalbą tų poetų kūrinius, kaip ži
nome, išvertė T. Venclova).

Apžvelgęs sovietų literatūrą, filmus, 
teatrą, — Michailovas palietė atsiminimus 
apie sov. darbo stovyklas. Pirmąsias „mir
ties stovyklas“ buvę įsteigę ne vokiečiai, o 
sovietų valdžia. 1921 m. netoli Archan
gelsko pradėjo veikti stovykla, kurioj bu
vo naikinami nebolševikišikų partijų na
riai (eserai, menševikai ir kt.). Genocidą 
taip pat pirmieji pradėjo bolševikai. To
dėl antrojo pasaulinio karo metu Rusijos 
mažosios tautos atsigręžė prieš Sov. Są
jungą.

•Michailovas, paleistas dabar iš kalėji
mo, dėl ateities yra optimistas. Turint 
galvoje jaunosios kartos nuotaiikas, jis ti
kisi, kad Sov. Sąjunga stovi milžiniškų 
permainų angoje. Jo nuomone, Jugoslavi
ja gali suvaidinti didelį vaidmenį tame 
procese, kuris vyksta Sov. Sąjungoje.

D. B.

LIETUVIŲ SKYRIUS TORONTO 
BIBLIOTEKOJE

Toronte neseniai atidaryta didžiausia 
Kanadoje biblioteka, turinti 45 km knygų 
lentynų. Jos literatūros Skyriuje esama 70 
kalbų knygų, jų tarpe ir lietuvių skyrius 
su apie 400 tomų.
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4 EUROPOS LIETUVIS

Š. A. L. Biuletenis paminėjo savo 
dešimtmetį

Europos _
Lietuvių Kronika

BRADFORDASATSIŠAUKIMAS Į LONDONO JAUNIMĄ
Aktyviąją lietuvių bendruomenę sudaro 

pirmosios ir antrosios kartos lietuviai, ku
rie, gaila, neišvengiamai eina senyn. Todėl 
bendruomenės veiklą turės perimti jauni
mas.

Mes privalome išlaikyti gyvą lietuviško
sios bendruomenės veiklą, kad galėtume 
padėti tautiečiams už geležinės uždangas. 
Todėl kreipiamės į jus, jaunime, gruodžio 
18 d. (sekmadienį) 3.30 vai. atvykti į Lie
tuvių Sporto ir Socialinį klubą (345 A Vic
toria Park Rd., London, E9), kur vi
si kartu susitikę, padiskutuosime klausi
mą — kaip galime padėti lietuvių bendruo
menei. Iš tiesų, yra verta paskirti vieną 
popietę šitam svarbiam reikalui.

Kas norėtų gauti daugiau informacijų, 
prašomi kreiptis į Christopher Jurą 

(01-460 2592) arba
Petrą Pukštį (01-698 5476).

P.S. šis atsišaukimas buvo parašytas 
angliškai, tačiau tikėdami, kad kiekvieno
je šeimoje yra pakankamai kalbančių lie
tuviškai ir norėdami, kad pirmasis toks 
gražus ir prasmingas kvietimas pasirody
tų lietuvių kalba, skelbiame jo lietuvišką
jį vertimą. Laukdami šio susirinkimo re
zultatų aprašymo, linkime jam geriausios 
sėkmės. Redakcija.

KALĖDINIAI PARENGIMAI
Bradfordo Vyčio klubo valdyba malo

niai prašo visus klubo narius ir rėmėjus 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga apsilanky
ti ir draugiškai praleisti laiką savo (klube.

Programa: gruodžio 24 d. 8 v. v. bend
ras kūčių stalas — vakarienė. Po vakarie
nės Bernelių mišios. Mišias laikys kun. J. 
Kuzmickis, giedant vyrų oktetui (tikima
si, prisidės ir visi dalyviai). Už vakarienę 
reikės apsimokėti. Nedelsiant užsirašyti 
pas Augį Lesčinslką.

Pirmąją Kalėdų dieną du išgėrimai ne
mokamai.

Antrą Kalėdų dieną vaikams eglutė ir 
dovanėlės.

Naujųjų Metų išvakarėse — tostas, su
muštiniai, šokiai (jei bus gauta muzika) 
— nemokamai.

Dar kartą prašome visus atsilankyti.
Klubo valdyba

BOLTONAS

KALĖDINIS PASITARIMAS

Paieškojimai
Vladės Pocevičiūtės-Sakalauskicnės, at- 

vykuusios į Angliją 1947 m., ieško J. Di
džiulienė, 11 London Lane, ILromley, Kent. 
01. 460 2592.

AMNESTY INTERNATIONAL, Šveica
rijos dkyrius, kreipėsi. į Vliką teirauda
miesi žinių apie Oną Prandkūnaitę, kuri 
1977 metų sausio mėnesį buvo suimta Pa
nevėžyje ryšium su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika. Klausia jos (šeimos 
adreso.

(Lapkričio 27 d. latvių klube Boltono lie
tuviai (buvo susirinkę aptarti savo kalėdi
nę programą. Visi sutiko, kad ir šiais me
tais reikia organizuoti š'ventinį pobūvį. 
Buvo nutarta pobūvį padaryti ukrainiečių 
klube gruodžio 27 d. 7.30 vak. Boltono lie
tuvės vėl apsiėmė paruošti maistą. Pobū
vio kaina — 1 sv. 50 p (pensininkams — 
1 sv.).

Daugumas boltoniškių iš ankslto už po
būvį apsimokėjo ir laukia gero pasilinks
minimo.

BIRMINGHAMAS

AMNESTY INTERNATIONAL, Prancū
zijos Grupės Nr. 82, ieško žinių apie lietu
vius sąžinės kalinius Henriką Klimašaus
ką ir Zigmą Širvinską.

Jeigu kas turėtų žinių apie šiuos kali
nius, prašome pranešti: Vilkas, 29 West 
57th Street, New York, N. Y., 10019.

LONDONAS
SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO NARIŲ 

KALĖDINIS POBŪVIS

šeštadienį, gruodžio 17 d. 8 vai. vakarą, 
Sporto ir Socialinio klubo patalpose yra 
klubo narių Kaldinis pobūvis, visi klubo 
nariai kviečiami dalyvauti. Įėjimas už
kandžiai ir iš dalies išgėrimas nariams ne
mokamas. Kas norės, galės pasišokti, nes 
bus lietuviška „Disco“ muzika.

KALĖDŲ ŠVENTĖS IR NAUJIEJI METAI 
SOCIALINIAME SPORTO KLUBE

šeštadienį, gruodžio 24 dieną ir Kalėdų 
pirmąją dieną (gruodžio 25) klubo patal
pos bus uždarytas.

Pirmadienį gruodžio 26 klubas atidary
tas nuo 2 vai. p.p.

Gruodžio 31 dieną Naujųjų Metų šo
kiai. Bilietus prašome įsigyti jau dabar.

Sausio 2 dieną klubas bus atidarytas 
kaip sekmadienis, 2 vai p.p.

GLOUCESTER
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 31 d., 6.30 vai. vak. Glouceste- 
rio-Stroudo DBLS skyrius ukrainiečių klu
bo patalpose, 37, Midland Road, rengia 
Kalėdų eglutę. Programoje pasirodys vie
tinis janiimėlis, M. Gelvanauskie.nės vado
vaujamas. Po to ateis Ktalėdų .senelis su 
pilnų dovanų maišu ir apdovanos jaunuo
sius. šokiams gros jungtinė kapela. Ta 
proga bus užbaigti 1977 metai ir sutikti 
1978-ieji. Prašome visus iš toli ir arti at
silankyti ir nevėluoti. Baras veiks iki 11 
vai.

Skyriaus valdyba

LETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gruodžio 18 d., 12.30 vai.: 

šv. Mišios, prisimenant mūsų ark. J. 
Skvirecką ir vyskupus A. Baranaus
ką, V. Padolskį, Pr. Brazį.

NOTTINGHAME — gruodžio 18 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 18 d., 14 vai., (Brid
ge Gate.

MANCHESTERIS — gruodžio 25 d., 12-30 
vai., St, Chad‘s bažn., Cheetham 
Hill Rd.

BRADFORDE — gruodžio 24 d. po bendrų 
Kūčių klube 11 v. v. (Bernelių Mišios, 
giedant vyrų chorui.
Gruodžio 25 d., Kalėdų dieną, iškil
mingos Kristaus užgimimo Mišios St. 
Anne‘s bažn., 12.30 vai.

BRADFORDE — 1978 m., sausio 1 d., 12.30 
vai. St. Ann‘s bažn.

Šiais metais (Biuleteniui suėjo 10 metų, 
kai jis buvo pradėtas leisti. Ta proga lap
kričio 3 d. (buvo M. L. S. klube surengtas 
spaudos balius-pobūvis, kuriame dalyva
vo apie 33 žmonės.

Pobūvį atidarė adm. L. Pūras. Pravedė 
vyr. red. D. DainauSkas. Maistą paruošė 
B. Barauskienė ir E. Pupelienė. Stalus pa
laimino kun. V. Kampaitis.

Su Biuletenio padėtimi supžindino L. 
Pūras ir D. Damauskas.

Šis Biuletenis yra leidžiamas M. L. Kul
tūrinio Rateloi vardu. Nors jo išleidžiama 
tik 130-140 egzempliorių, tačiau jis yra 
skaitomas visuose žemynuose, keletas egz. 
yra pasiekę ir Lietuvą. Jis nepretenduoja 
į labai aukštą žurnalų postą, tačiau 
kruopščiai renka žinias iš šiauriečių lietu
vių gyvenimo ir palaiko tarpusavio ryšį. 
Paįvairinimui įdedamas vienas kitas 
sstraipnis, atsiminimai ir šiaip kas nors 
pasiskaityti. Jis išleidžiamas tik 3 kartus 
per metus: Velykoms, atostogų metu ir 
Kalėdoms. Jo finansinis stovis geras. Susi
laukia ir aukų, už ką leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja. Pasišventusių leidėjų dėka drąsiai 
žengia į ateitį. Tuoj išeis kalėdinis nume
ris, kuris bus jubiliejinis. Numerio kaina 
yra pakeliama iki 20 p, nes kitaip Biule
tenis negali išsiversti. Metinė prenumera
ta — 1 svaras.

Biuletenį sveikino ir geros kloties linkė
jo visos Manchesteryje veikiančios liet, 
organizacijos. D. Damauskas iškėlė la
biausiai (Biuletenyje rašiusių pavardes, 
jie buvo A. Podvoiskis ir K. Pažėra. Be 
to, paskaitė rinktinės poezijos ir pravedė 
dainas su paįvairintam interpretacijom. 
Visų nuotaika buvo puiki.

Šios kuklios sukakties proga sveikiname 
Biuletenį ir linkime sėkmingai reikštis ir 
toliau.

KVIEČIAME Į SUVAŽIAVIMĄ

IBtirminghamo DBLS skyriaus valdyba 
praneša, kad ateinančiųjų metų sausio 
mėn. 25 d. Birminghame, .Lenkų katalikų 
klube (Bardesley St., Birmingham 5) 
įvyks plataus masto lietuvių suvažiavimas 
Vasario 16 dė sukakčiai paminėti.

Nors dar kreipsimės i kaimyninių kolo
nijų DBLS valdybas atskirais laiškais, ta
čiau jau dabar kviečiame visus tolimes
nių ir artimesnių apylinkių lietuvius su
sirinkime dalyvauti.

Sveikiname visus Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga.

DBLS skyriaus valdyba

MANCHESTER IS
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS"
Lapkričio 26 d. įvyko penktasis šiais me

tais filatelistų draugijos susirinkimas. K. 
Minutas parodė labai įdomų Austrijos 
pašto ženklų rinkinį. Labai gražiai paruoš
tas pirmasis Anglijos lietuvių filatelinis 
biuletenis taip pat išvydo šviesą šiame su
sirinkime ir buvo visų maloniai priimtas.

Ateinantis draugijos susirinkimas 
planuojamas 1978 m. sausio 28 d. 4 
p. p. Manchesterio lietuvių klube. K. 
nutas parodys Švedijos pašto ženklų 
lekciją.

PARENGIMAI

A. P-kis

VOX!ETIJA

yra 
vai.
Mi- 
ko-

Tradiciniai Kalėdų šokiai
Manchesterio Lietuvių Socialinio klubo 

valdyba Kalėdų antrą dieną savo patalpo
se rengia tradicinius Kalėdų šokius, į ku
riuos kviečia visus savo narius bei sve
čius.

Kalėdų eglutė

Skautų Tėvų komitetas, talkininkautia- 
mias (klubo, Kalėdų trečią dieną, t. y. gruo
džio 27 d., antradienį, 4 vai. p. p. klubo 
patalpose rengia

KALĖDŲ EGLUTĘ,
kurios programą atliks skautai. Kalėdų 
Senelis žada mažuosius apdovanoti dova
nėlėmis. Po programos arbatėlė mažie
siems ir mamytėms. Į Eglutę kviečiami at
silankyti visi, o ypatingai tėveliai su savo 
vaikučiais.

Naujųjų Metų sutikimas
Naujųjų Metų išvakarėse L. K. V. S-gos 

.^Ramovės“ Manchesterio skyriaus valdy
ba liet, klube, kaip ir kiekvienais metais, 
rengia Naujųjų Metų sutikimą, į kurį 
kviečia atsilankyti visus iš arti ir toli.

Metinis klubo narių susirinkimas
Manchesterio Liet. Soc. klubo valdyba 

1978 m. sausio 8 d., sekmadienį, 3 vai. p. 
p. saivo patalpose šaukia savo narių visuo
tinį metinį susirinkimą.

Darbotvarkėje valdybos ir Revizijos Ko
misijas pranešimai, valdomųjų organų 
rinkimai, sąmatos 1978-tiems metams pri
ėmimas ir einamieji reikalai.

Kvorumui minėtą valandą nesusirinkus, 
susirinkimas bus atidėtas vienai valandai 
ir po to pravestas, nežiūrint į susirinkusių 
narių skaičių.

Sragausko bei A. Gedvilo Hamburge, lap
kričio 26 d. suvedė balsavimo duomenis 
ir konstatavo, kad į naują VLB 
pagal balsų daugumą išrinkta: 

mokyt. V. 'Bartusevičius, kapt, 
sas, prof. dr. G. Bauras, tėv. A. 
nis, mokyt. M. Dambriūnaiitė, kun. J. Dė
dinas, prof. dr. J. Grinius, doktorantas M. 
Landas, teisin. J. Lukošius, direkt. V. 
Natkevičius, kun. F. Skėrys, kun. V. Šar
ka, stud. A. Šmitas, inž. J. Valiūnas, gyd. 
dr. A. Veigel-Plechavičiūtė.

Rinkimų Komisija (buvo labai kruopš
čiai paruošusi sklandų balsavimo prave
damą. Didžioji darbų našta teko Rinkimų 
Komisijos sekretoriui J. Valaičiui. Jis 
ruošė visus aplinkraščius ir susirašinėjo 
su apylinkėmis rinkimų reikalais.

Žemaitis

EVANGELIKAI PRASMINGAI ĮŽENGĖ Į 
ADVENTĄ

Adventas yra skirtas mums susikaupti, 
nukreipti savo žvilgsnį nuo išorinių daly
kų į savo vidų, papurenti per ilgą laiką 
apleistą savo dvasios gyvenimą, pamąsty
ti apie mus laukiantį anapus. Mirtis yra 
taip tikra, kaip gimimas. Slenkstį į ana
pus vieną kartą reikės kiekvienam per
žengti, tad pravartu pamąstyti, kas mus 
laukia už to slenksčio.

Maždaug tokiu įvadiniu žodžiu Vasario 
16 gimnazijos evangelikų jaunimo ratelio 
vadovs kunigas Fr. .Skėrys pradėjo moks
leiviams evangelikams ir jų svečiams su
ruoštą kavutę lapkričio 26 d. popiet gim
nazijos valgyklos salėje. Nuotaika šven
tiška: stalai 'švariai ir gražiai padengti, 
mirga žvakutės, ant lėkštučių kiekvienam 
padėta krūva įvairių pyragų. Nepamirštas 
ir evangelikų giesmynas.

Gražiai atliepė kunigo Fr. Skėrio min
tis jo pakviestos sugiedoti giesmės žodžiai: 
„Širdie, pamesk visus niekus“. Akordeonu 
palydėjo Valdas Kemeraitis.

Įžangai į adventą labai tiko evangelikų 
vadovo trumpas pamokslėlis pagal I Jono 
laišką I (1-4).

Visais amžiais žmonės ieškojo Dievo. Jį 
jautė esant, užčiuopė .jiį, bet nesurado. 
Dievas per savo sūnų atėjo į žemę, kartu 
gyveno ii- kentėjo su žmonėmis. Tai links
moji advento žinia. Tarp mūsų buvo ir pa
siliko pasaulio Išganytojas. „Žodis tapo 
kūnu“.

Advento džiaugsmo niekas neįstengia 
sudrumsti. Krikščionių persekiotojai 
surakinti (tikinčiuosius pančiais, bet 
įstengia nuslopinti jų džiaugsmo ir 
ties, kurią suteikė užgimęs Kristus.

Sukalbėjus maldelę prieš valgį, 
geriama kvapni kava ir valgomi
pyragai. Pasisotinus, sugiedota iš evange
likų giesmyno 9-ta giesmė „Štai ateina 
Viešpats tau...“

Kavutės (šeimininkas jfasveikino visus 
dalyvius, ypač pirmą kartą į evangelikų 
pobūvį atsilankiusius. (Sveikino Vasario 16 
gimnazijos ateitininkių pirmininkę Liliją 
Rekašiūtę ir ateitininkų pirmininką Ro
meo Guenterį, skaučių atstovę Ireną Ma
čiulytę, mokinių komiteto pirmininką Pet
rą Ramanauską, Vokietijos LB Hanau 
apylinkės pirmininką A. Keimeraitį su 
žmona, bendrabučių vedėjus V. Pancerie- 
nę ir A. Veršelį, Vokietijos iI(Si Valdybos 
sekretorių V. Svilą, mokytoją Kaciucevi- 
čių ir VLB Krašto Valdybos reikalų vedė
ją J. Lukošių, virtuvės personalą ir kt. Iš 
viso kavutėje dalyvavo apie 50 asmenų.

Lidija Kairytė, ketvirtos klasės mokinė, 
gerai padeklamavo Bernardo Brazdžionio 
nuotaikingą „Rarotų giesmę“, 
kvintetas (Pėtra Langytė, Irena 
tė Kristina Prišmantaitė, Rima 
ir Laima Valiūnaitė) pagiedojo
adventinių bei kalėdinių giesmių. Kunigas 
Fr. Skėrys padėkojo visiems, (padėjusiems 
suruošti šią kavutę, sukalbėjo maldą ir 
kartu su visais — Tėve mūsų...

Nuotaiki bei prasminga susikaupimo va
landėlė baigta visų darniai sugiedota „Ty
li naktis, šventa naktis“...

ŠVEICARIJA

gali 
ne- 
vil-

buvo 
skanūs
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Tarybą

J. Bara- 
Bernato-

M. K. ČIURLIONIO ŽVAIGŽDĖ KYLA

Šiomis dienomis „Vizija ir harmonija“ 
vardu žinomame Šveicarijos dienraštyje 
„Neue Zuercher Zeitung“ pasirodė išsa
mus straipsnis apie mūsų meno genijų. 
Tiesiog stebinantis svetimSalės istorikės! 
gilus, intuityvus, veik, pasakysime, „lietu
viškas“ įsijautimas į šį meno dainių ir jo 
skambutį vaizdinį-muzikinį pasaulį, — ne
skaitant dalykinio pažinimo tiek muzikos, 
tiek meno srityje. Paminėdama, jog ligšio
linė literatūra pie Čiurlionį daugumoje 
yra lietuvių kalboje, ji, matyt, naudojasi, 
ryšium su 100 metų gimimo sukakties mi
nėjimu (1975 metais) pasirodžiusia Dres- 
dene vokiška monografija ir keliais me
tais anksčiau išleistu rusišku leidiniu Le
ningrade, kur didelio atgarsio susilaukė jo 
kūrinių paroda. Autorė tačiau neapsiri
bojo šiais veikalais, bet, galima pasakyti, 
su pagarbiu žavesiu išvystė tiek moksliš
kai pagrįstą ir platų, tiek poetiškai stilin
gą ir vaizdžiai trapų, „čiurlioniškai“ ar- 
chitektoninį — nežemiškos, vienišos didy
bės ir sapnų pasaulio audinį. Seka atsar
gios paralelės su simbolizmu ir panteiz
mu, paliečiama romantinė laiko įtaka, mi
tologiniai motyvai ir filosofiniai pagrin
dai jo meditatyvinės pasaulėžiūros, har- 
moniškas junginys tarp muzikos ir meno 
jo kūrinių cikluose. Straipsnis yra pa
iliustruotas dviem kūrinių reprodukcijom.

Pateikiama apsčiai ir biografinių žinių, 
paminint jo vardo muziejų Kaune. Nors 
jo paveiksluose patriotizmas atspindi tik 
mitologiniame pavidale, bet jis nelikęs 
abejingas krašto siekiams, kurie vedė prie 
aušrinio laikotarpio. M. K. Čiurlionis pa
lūžęs jaunas (mirė 1911 metais), savo ta
pybos darbus sukūrė tik per trumpą pen
kių metų laikotarpį. Jo vardu esanti pa
vadinta uola ašigalio srityje ir kalnų vir
šūnė Pamiro kalnyne. Jo vardas yra vis 
dažniau minimas meno istorijos šaltiniuo
se ir jo muzilkinė-tapy.binė kūryba laiko
ma pavyzdžiu harmoniško kelio į abstrak
tumą. Jam gyvam esant, (beveik nebuvo 
galima rasti jo skambančiam paveikslų 
pasauliui analoginio palyginimo. Tik pra
ėjus pusšimčiui metų, pradedama aptikti 
panašiai subtilaus monumentalumo. 
Straipsnis užbaigiamas mintimi, jog šio i® 
dalies pamiršto, iš dalies vėl atrasto lie
tuvio vis dar tebelaukia teisėtas pripaži
nimas.

Mokinių 
Mičiuly- 
Šilėnaitė 
ketvertą

Dalyvis

IŠRINKO VLB TARYBĄ

Lapkričio 19 d. įvyko Vokietijos Lietu
vių lElendruomenės Tarybas rinkimai. Da
lyvavo 75% balsavimo teisę turinčių na
rių. Rinkimų Komisija, susidedanti iš pir
mininko A. Lingės, vicepirmininko M. Lip- 
šio, sekretoriaus J. Valaičio ir narių I.

pj

Skautiškuoju keliu
VI TAUTINĖ STOVYKLA 

AUSTRALIJOJE

(LSS Australijos Rajono Vado v. s. dr. 
A. Mauragio rašto santrauka) 

Australijos lietuvių didysis rūpestis, be 
abejo, yra tas pats, kaip ir kitų kraštų lie
tuvių, būtent — kaip išlaikyti savo jauni
mą nenutautėjusį. Uždavinys nelengvas, 
tačiau nėra neįveikiamas, kai visi: tėvai, 
kultūrininkai ir visuomenininkai tuo rū
pinasi ir šiam reikalui aukojasi.

Australijoje lietuvių yra nedaug. Šiuo 
metu aktyvių lietuvių yra apie 4.000, gal 
dar mažiau. Didesnėse lietuvių kolonijose, 
kaip Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, 
Canberra, Brisbane, Newcastle dar lietu
viai tebėra gyvi. Tik ir čia, dėl didelių at
stumų, ne visi pakankamai yra 
mažai prisideda prie lietuviškas 
Bet reikia pripažinti, kad turime 
pasi'šventusių lietuvybei šeimų,

dalyvauja tautinėje 
būdami skautais.

judrūs, 
veiklos, 
ir labai 
kuriose

jau trečioji karta 
veikloje, draugiausia

Skautiška veikla Australijoje prasidė
jo nuo pat pirmojo transporto atvykimo į 
Australiją 1947 im. Tame transporte buvo 
skautiško jaunimo (būrelis, kuris atsivežė 
su savimi lietuviškos skautuos dvasią ir 
tradicijas. Jų pasodintas skautybės mede
lis, kad ir svetimoje žemėje, greitai prigi
jo ir išsiplėtė po visą Australiją. 'Dėka ge
rų vadovų skiautininkų, kurių, ačiū Die
vui, niekad netrukome, lietuviškas jauni
mas įsijungė į lietuvišką skautišką veik
lą. Galima sakyti, kad kone visas jauni
mas, tautiškai dar gyvas, yra praėjęs 
skautišką auklėjimo mokyklą.

Didelės reikšmės turi mūsų jaunimui 
Vl-sios Tautinės stovyklos organizavimas 
Australijoje. Šis didelis įvykis atkreips ir 
viso pasaulio lietuvių jaunimo akis į 
Australiją. Kad ir nedidelis skaičius žmo
nių, gali padaryti didelį darbą, jei tik yra 
sutarimas ir ryškus, aiškus tikslas jį įgy
vendinti. Mes (kaip tik turime tokį tikslą 
ir sutarimą dirbti drauge su plačia visuo
mene, Ikuri mus remia moraliai ir mate
rialiniai.

Mes kviečiame (kuo daugiausiai Skautiš
ko jaunimo iš užsienio atvažiuoti pas 
mus. Priimsime, kaip mielus svečius, ir 
dialysimės patirtimi ir ištekliais, (kurie rei
kalingi pragyvenimui. Turėdami tokį už- 
dvinį, mes stiprėjame, mūsų jėgos ir skai
čius auga. Iš praktikos žinome, kad Ikiek- 
vienas didesnis sąskrydis turi magiškos 
reikšmės, nes uždega jaunųjų 'širdis ir pa
silieka ilgiems laikams atmintyje, jei 
visam gyvenimui.

Tikimės savo skautų turėti apie 300 
svečių iš užsienio susilaukti apie 100.
<abejo, tai nebus viena iš tų didžiųjų jubi
liejinių stovyklų, kokias esame turėję 
praeityje, bet ir su mažesniu skaičiumi 
mes glalime turėti labai gerą jubilieninę 
stovyklą, ir tokiai mes ruošiamės. Stovyk
lavietę esalme parinkę pačią gražiausią ir 
patogiausią visoje Australijoje. Savo sve
čiams parodysime charakteringiausius 
Australijos gamtovaizdžius, fauną ir flo
rą. Savaime suprantama, ir savo namus ir 
savo svetingumą, nes apgyvendinsime pas 
skautų tėvus, arba rėmėjus ekskursijų 
metu.

Čia norėčiau paskatinti ir paraginti tė
vus išleisti savo sūnus ir dukreles į Aust
raliją, į VI TS, ne vien dėl to, kad yra ge
ra proga pamatyti Australiją ir aplankyti 
savo brolius lietuvius, bet ir dėl to, kad 
Jūsų ir mūsų vaikai sugrįš iš Vl-sios Tau
tinės stovyklos daug lietuviškesni ir są
moningesni lietuviai, o tai juk yra didelis 
dalykais mums ir jums, o ypač mūsų vai
kams, kovojantiems už tautos likimą.

(v. s. dr. Aleksandras Mauragis)

Laisvieji lietuviai,
kol okupantas laiko pavergęs Tėvynę 

Lietuvą, kol pamintos Lietuvoje žmogaus 
teisės, tol reikalingas ir remtinas Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondas, nes auka 
Tautos Fondui yra auka Vyriausiam Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui — auka Lie
tuvos laisvinimui.

Lietuvos laisvinimo darbą VLIKAS be 
paliovos dirba daugiau kaip trisdešimtį 
metų: be kita ko, tai Eltos biuleteniai įvai
riom kalbom ir radijo valandėlės į Lietu
vą. Į informacijos darbą neseniai įsijungė 
VLIKO suorganizuota žinių tarnyba, „Li
thuanian Information Service“. Dirbama 
be paliovos ir neperiodinės informacijos 
srityje. Taip, pavyzdžiui, šiuo metu ruo
šiamas anglų kalba išsamus enciklopedi
nio pobūdžio leidinys apie Lietuvą, kurio 
seniai pasigendama.

Politinėje srityje VLIKO pagrindinis 
dėmesys pastaruoju laiku teko (Belgrado 
konferencijai, kad ją panaudotų Lietuvos 
labui, nežiūrint tai, kad ji yra' nelemtos 
Helsinkio konferencijos padarinys.

Šią konferenciją vietoje stebėjo VLIKO 
atstovas. Jos dalyviams buvo įteikti me
morandumai. Ryšium su ja paskleista 
6.000 egzempliorių religinio persekiojimo 
Lietuvoje apžvalgos anglų kalba. Per Eltą 
surinkti duomenys apie išskirtas (šeimas.

VLIKAS labai vertina bei sveikina ir 
kitų organizacijų dirbamą politinį darbą, 
bet nemažiau džiaugiasi Jūsų pasitikėjimu 
ir parama VLIKO veiklai.

Už nuolatinę ir tolimesnę paramą VIJI
KUI per Tautos Fondą iš anksto nuošir
džiai dėkojame savo ir pavergtos Lietuvos 
lietuvių vardu, kurių pasitikėjimą VLI
KAS ir šiandien neabejotinai turi.

šešiasdešimtosios Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo paskelbimo sukakties 
proga sustiprinkime ryžtą, ntpagailėkime 
aukas 'Lietuvos laisvės labui.

Dr. J. K. Valiūnas, Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto Pirmininkas

ne

ir
Be

Jurgis Valaitis, Lietuvos Išlaisvinimo 
Tautos Fondo Tarybos Pirmininkas 

(ELTA)

Mielus stovyklautojus Vl-je 
stovykloje sveikiname švenčių 
linkime džiaugsmingų, darbščių 
dienų.

Linkime Anglijos-Vokietijos 
brolių vardu ir kartu budime!

v.s. J. Maslauskas,
LSB Anglijos-Vokietijos Raj.

I AUSTRALIJĄ

Tautinėje 
proga ir 

ir saulėtų

sesių ir

Vadeiva

Audrilė
į VI Tautinę

Neužilgo mūsų Rajono atstovės — vyr. 
sk. Daina Traškaitė ir vyr . sk. 
Valterytė pakels sparnus 
Stovyklą Australijoje.

Linkime sesėms atstovėms sėkmingos 
kelionės, kalėdiškos ir skautiškos nuotai
kos stovyklaujant kengūrų žemėje ir re
prezentuojant D. Britanijos lietuvius.

Kaip jau buvo minėta „E. L.“, tolima ir 
(brangi (kelionė išsėmė visas sutaupąs, ku
rių dr neužtenka.

Į Rajono vado pra'šymą-atsišaukimą 
mieli skautiškos idėjos rėmėjai nuošir
džiai atsiliepė. Aukojo: kun. J. Sakevičius, 
MIC, — 10 sv., K. Plukas — 10 sv., J. 
Struoginis — 20 sv. (visi iš Londono), A. 
Miliūnas — 10 sv., K. Murauskas — 5 sv., 
lA. Podvoiskis — 1 sv., L. Pūras — 1 sv., 
S. Aleknavičius — 1 sv., Ant. Jaloveckas 
— 1 sv., K. Steponavičius — 1 sv., O. Dai- 
nauskienė — 1 sv. ir VI. Kupstys — 1 sv. 
(visi (Manchesterio apylinkės). Mieliems 
aukotojams reiškiamas nuoširdus ačiū.

Turime vilties, kad ir toliau mūsų ir at
stovių žygius ir brangią jų kelionę kas 
kiek gali parems. Iš anksto širdingai dė
kojame.

Rajono Skautų Vadija
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