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Vėlinės
Reta tauta palaiko tokius gilius ryšius 

su mirusiais, kaip lietuviai. Nuo pagony
bės laikų iki šiai dienai lietuviai gerbia 
mirusiuosius, tikėdami, kad bendravimais 
su jais tik laikinai yra nutrūkęs.

Vėlinės yra diena ne tik minusiems pa
minėti, bet — pagal katalikų Bažnyčios li
turgiją — už juos ir pasimelsti. Vėlinių 
dieną tikintieji lanko kapus, juos puošia 
gėlėmis, žvakėmis. Lietuvoje, ypač nepri
klausomybės laikais, susidarė gražus pa
protys tą dieną papuošti ne tik savųjų, 

bet ir bendrus kerių, savanorių ir kitų 
tautos didvyrių kapus. Kapai būdavo su
tvarkomi, paipuolšiamii žalytmynais, o va
kare, prie žvakių šviesos, būdavo laikomos 
pamaldos.

Dabar, esant Lietuvai nelaisvėje, miru
sieji vistiėk yra minimi. Vėlinės, be to, 
virto tautinio liūdesio diena. Tą dieną lie
tuviai, dažnai slaptai, prisidengę religinė
mis tradicijomis, pagerbia didvyrius,, ir 
kurie dirbo ir aukojosi už savo kraštą; už 
partizanus, kurie krito kovodami nelygioje 
kovoje dėl >savo krašto laisvės už ištrem
tuosius tautiečius, kurių kaulai ilsisi Sibi
ro tundroje; už tuos, kurie sudėjo savo gy
vybės aukas, kaip Romas Kalanta, kad lie
tuvių tauta būtų laisva. Minėdami visus 
tuos mirusius, mūsų broliai ir seserys tė
vynėje pabrėžia savo meilę tėvų žemei.

Sibiro tremtyje miršta dar ir dabar mū
sų broliai, kuriems žiaurus okupantas ne
leidžia grįžti į tėvynę. Išeivijoje taip pat 
lietuviai, nesulaukę laisvės ryto, tarsi tie 
pageltę lapai, atsisveikina su šiuo pasau
liu ir keliauja į anapus. Nukrenta ir žali 
ąžuolų lapai, kaip prieš devynius mėne
sius nelauktai krito šio laikralščio pasiau
kojęs redaktorius agr. Juozas Lūža. Mirtis 
yra nepaperkama ir nenugalima, kaip jis 
pats rašė dar prieš metus šioje skiltyje.

Daugybė mūsų tautiečių yra prisiglaudę 
amžinam poilsiui svetimose žemėse. Kas 
besuskaitys juos visus plataus pasaulio 
kapinėse, Sibiro taigose ar Lietuvos miškų 
glūdumoje supiltuose kauburėliuose! Ten 
visiur ilsisi nustojusios plakti lietuviškos 
širdys.

Vėlinės yra geriausia proga prisiminti 
visus tuos, kurie su mumis gyveno, mius 
pagimdė, mus į žmones išleido. Laimingi 
yna tie, kurie gali Vėlinių dieną aplankyti 
savųjų kapus, juos simboline žvakute ap
šviesti, rudens gėlės žiedu papuošti. Iš mi
rusiųjų kapo išgirsti, ko jie gyvi būdami 
nespėjo ar negalėjo padaryti, ką jie įparei
goja mus padaryti, kad mūsų tėvynė būtų 
laisva.

Mūsų visų dvasios sparnai yra atkreipti 
į tėviškės dangų. Savo kaulus ar pelenus 
norėtume priglausti šalia tėvų ar protėvių. 
Tie, kurie suklupo pusiaukelėje į namus, 
Vėlinių vakarą iŠ savųjų kapų mus įparei
goja neužmiršti, kas mes esame ir kur yna 
mūsų amžinojo poilsio vieta.

Vien tiktai nepriklausomybės netekus, 
lietuvių tauta yra sudėjusi dešimtimis, o 
gal ir šimtais tūkstančių aukų. Tos aukos 
nebuvo nei pripuolamos, nei beprasmiš
kos. Kaip sužinome iš pogrindžio leidinių, 
tos aukos pakėlė jaunimo patriotizmą. Jos 
suteikė tautai Stiprybės ir atnešė naujo 
ryžto toliau kovoti dėl nepriklausomybės. 
Todėl Vėlinių dieną, prisimindami miru
sius savo artimuosius, prisiminkime ir pa
gerbkime ir tuos, kurie paaukojo savo gy
vybę, kovodami dėl tautos laisvės.

A. A.
Mielam draugui ir tauriam lietuviui

AUGUSTINUI JOVARUI
staiga mirus, jo liūdinčiai žmonai, 
dukrelėms ir sūnui nuoširdžią

užuojautą reiškia ir kartu liūdi
P. Milašius ir šeima
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A. LAURUVĖNIENEI mirus, 
jos vyrą STASĮ LAURUVĖNĄ 

ir gimines užjaučia ir kartu liūdi

Bradfordo Vyties klubo valdyba 
ir nariai

Brangiam vyrui ir tėvui
A. A. AUGUSTUI JOVARUI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame žmoną 
Eleną, dukteris ir sūnų ir kartu 

liūdime
Lietuvių Instituto valdyba ir 

nariai
Šv. Cecilijos choras

TEISIAMAS LATVIS

Švedijos konsulatas Leningrade pranešė, 
kad spalio 23 d. Rygoje Sovietų teismas 
pradėjo svarstyti Laimono Niedrės bylą, 
kurioje tas latvis yra kaltinamas šnipinė
jimu.

54 metų amžiaus Laimėms Ndedrė nuo 
1955 m. yra priėmęs Švedijos pilietybę. Jo 
motina gyvena Rygoje. Birželio 7 d. su tu
ristine grupe jis iš Švedijos išvyko į Tali
ną, o iš ten nuvažiavo į Rygą, kur birželio 
23 d. buvo suimtas. Jo draugai saiko, kad 
L. Niedrė yra entuziastiškas fotografas, ir 
dėl to gal būt jis buvo areštuotas.

Švedijos konsulatas Leningrade norėjo 
pasiųsti į Rygą savo atstovą, bet rusai ne
leido nei dalyvauti teismo posėdyje, nei 
susipažinti su kaitinamuoju aktu. Teismas 
vykstąs prie uždarų durų.

DR. A. GERUTIS KONFERENCIJOJE

Dr. A. Gerutis, gyvenantis Berne, Švei
carijoje, išvyko į Pietų Tirolį (šiaurės Ita
lijoje), kur nuo spalio 31 iki lapkričio 3 d. 
Brixen (Bressanone) kurortinėje vietovė
je vyksta svarbus suvažiavimas, skirtas 
tautybių ir regionalizmo problemoms Eu
ropos žemyne nagrinėti. Mūsų tautietis pa
ruodė referatą apie Baltijos valstybes „įša
lusių konfliktų“ paskaitų cikle apie Rytų 
ir Centro Europą.

Konferenciją sušaukė Bavarijos kance
liarija kartu su Austrijos sostinės tarptau
tiniu tautybių ir regionalizmo institutu ir 
kitais tarptautiniais gremiiuimais. Konfe
rencijoje 'dalyvauja žymių profesorių iš 
daugelio Vakarų Europos valstybių uni
versitetų, trys italų senatoriai, keli bava
rų, belgų bei prancūzų vyriausybių nariai 
ir kiti pasižymėję asmenys. Referatai iš 
anksto atspausdinti ir išdalinti konferen
cijos dalyviams.

SĄŽINĖS KALINYS

Britų dienraštis „The Times“ (23. 10) 
„Prisoners of Conscience“ skiltyje apraišė 
Balio Gaajusko bylą. Straipsnyje pasaky
ta, kad lietuvių tautinis sąjūdiis ir jo per
sekiojimas turi žymiai ilgesnę istoriją ne
gu žmogaus teisių reikalavimas.

Toliau sakoma, kad B. Gajauskas buvo 
pirmą kartą suimtas 1948 m. už dalyvavi
mą lietuvių tautinėje veikloje. Jis buvo 
nubaustas 25 m. darbo stovyklos. Būda
mas stovykloje, jis pasižymėjo kaip žmo
gaus teisių gynėjas. Straipsnio pabaigoje 
aprašoma J . Gajausko suėmimas 1947 m. 
ir tolesnis likimas.

TAIKOS PREMIJA

Nobelio taikos premija paskirta Egip
to prezidentui Sadatui ir Izraelio mdn. 
pirm. Beginui.

STASIUI LAURUVĖNUI, 
jo žmonai Adelei mirus, 

gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 
M.L.S. klubo v-ba 

ir nariai
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A. A.

AGOTAI LAURUVĖNIENEI 
mirus,

jos liūdintį vyrą Stasį nuoširdžiai 
užjaučiame
D. Banaitis su šeima

Žmonai Adelei mirus, jos vyrui
STASIUI LAURUVĖNUI 

gilią užuojautą reikškia ir katrų liūdi
Ramovėnų skyriaus

v-ba ir nariai

A. A.

Tauriam lietuviui veikėjui, 
mielam AUGUSTUI JOVARUI 

mirus, jo liūdinčią žmoną, dukras 
ir sūnų nuoširdžiai užjaučia

Bradfordo Vyties klubo valdyba 
ir nariai

LIETUVA TELEVIZIJOJE

Spalio 22 d. Britų televizijos „Credo“ 
programoje buvo kalbama apie padėtį Lie
tuvoje ir apie katalikų Bažnyčios perse
kiojimą. Programoje dalyvavo Keston Col
lege dir. M. Bourdeaux, parašęs knygą 
„Land of Crosses“, ir latvaitė Marite Sa- 
ptots, daugelio straipsnių apie Lietuvą au
torė.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS ROMOJE

Popiežius Jonas Paulius II priėmė spe
cialioje audiencijoje Prancūzijos preziden
tą Giscard d'Estaing ir kalbėjosi per 45 
min. Prezidentas po to pasakė spaudos ko
respondentams. kad jis kalbėjosi įvairiais 
pasauliniais ir krikščionybės klausimais. 
Popiežius jam pasirodė „lygus savo milži 
niškaii atsakomybei“ ir padarė jam labai 
gerą įspūdį.

LENKAI PAMINĖJO VILNIAUS 
UNIVERSITETO 400 METŲ SUKAKTĮ

Didž. Britanijos lenkų mokslinės, kultū
rinės bei visuomeninės organizacijos su
rengė š. m. spalio 20 d. Lenkų Visuomeni- 
niame-Kultūriniame Centre Londone Vil
niaus Universiteto 400 metų minėjimą.

Žmonių prisirinko pilnutėlė salė, kurią 
puošė Vilniaus Universiteto herbas ir se
nojo Vilniaus vaizdai.

Iškilmingosios dalies centre buvo prot. 
dsro J. Buinovskio pranešimas „Jubilieji
nis žvilgsnis į Batoro universitetą“. Su di
džiu susijaudinimu kalbėjo vilnietis moks
lininkas apie tamsybę, įsiviešpatavusią se
najame Gedimino mieste, apie broliško
sios lietuvių tautos kančių kelią.

Prof. M. Botruš-šisko apžvelgė St. Bato
ro Universiteto Akademinės Bendrijos už
sienyje veiklą.

Meninėje programos dalyje praskam
bėjo Vilniui Skirti poetiniai ir muzikiniai 
kūriniai, Adomo Mickevičiaus posmai, St. 
Moniuškos ir Šopeno melodijos.

Minėjimas užbaigtas visai salei sudaina
vus Gauideamus.

Vliko veikla
— VLIKo VALDYBA, patyrinėjusi sąly

gas, savo rugsėjo 21 d. posėdyje nutarė 
metinį Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto Seimą įšaukti Chicagoje gruodžio 
pradžioje.

— Dr. KĘSTUTIS VALIŪNAS. VLIKo 
pirmininkas, spalio 11 — lapkričio 2 idi.d. 
lankysis Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijo
je, Šveicarijoje ir Vokietijoje.

— PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAUTŲ 
GENERALINIO KOMITETO metinis posė
dis įvyko 1978 m. rugsėjo 14 d. New Yorke 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
patalpose. Apžvelgta praeitos kadencijos 
veikla, įvertinta tarptautinė padėtis, nu
matyti ateities darbai, išrinkta valdyba ki
tų metų kadencijai. Valdybon išrinkti: Ste
fan Konbonski (lenkas) — pirmininku, dr. 
Bronius Nemickas — vicepirmininku, Mi
ron Butario (vengras) — iždininku ir Fe
liks Gadomski (lenkas) — generaliniu sek
retorium. Dr. B. Nemickas toms pareigoms 
perrenkamas jau trečiai kadencijai.

— SOFIJA LUKAUSKAITĖ-JASAITIE- 
NĖ ir VLItKo valdybos narys informacijos 
reikalams lEiroinius Bieliukas sutvarkė ir 
sukatalogavo dr. Domo Jasaičio per eilę 
metų surinktą ir vertingą medžiagą apie 
nacių genocidą Lietuvoje. Jąja naudoja
masi, ruošiant knygą apie lietuvių-žydų 
santykius. B. Bieliukas, dalyvaudamas 
rugsėjo 6-10 d. d. Šviesos-Santaros suva- 
žavime A. ir V. Adamkų Tabor Formoje, 
Mich., rugsėjo 17 d. — Worcester'yje, rug
sėjo 16-18 d. d. Norwell, Mass, pas I. ir B. 
Galinius, tvarkė taip pat ir šios knygos 
reikalus. Iš B. Galinio 'gautas jo vertingų 
atsiminimų rankraštis apie jo pagalbą žy
dams nacių okupacijos metu.

— BRONIUS BIELIUKAS, VLIKo val
dybos narys, rugsėjo 28 d. New Yorko lie-
tuvių Kultūros Židinyje Lietuvių Karių 
Veteranų Sąjungos „Ramovė“ -New Yorko 
skyriaus susirinkimo dalyviams skaitė pa
skaitą apie rezistentus, disidentus ir 
VLIKą. Po to visi susirinkimo dalyviai pa
sidalino mintimis apie Lietuvos laisvini
mo problemas. Svarstybas pravedė dr. Eu
genijus Noakas, skyriaus pirmininkas.

VLIKo Valdyba MARIJĄ NOREIKIENĘ 
nuo 1978 metų rugsėjo 15 dienos paskyrė 
VLIKo reikalų vedėja
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Vatikanas naujuoju keliu
Visas pasaulis nustebo tą pirmadienio 

vakarą, kai išgido, kad naujuoju popie
žium tapo išrinktas kardinolas Karolis 
Wojtyla. Pagal Londono savaitraštį „The 
Economist“ (21.10), laibiausiai nustebęs tu
rėjo būti prez. Brežnevas. Jis turbūt sušu
ko tokia proga naudojamą rusiš
ką posakį, ir pridėjo. „Viską daleidau, bet 
niekad nesitikėjau, kad popiežium bus 
išrinktas lenkas“. Tikriausiai, jis būtų pa- 
pasisalkęs dar gražiau, jeigu .būtų sužino
jęs, kad naujojo '.popiežiaus motina buvo 
lietuvė. Tuo labiau, kad jau pirmomis die
nomis Šv. Petro vietininkas yra pasakęs, 
kad „negalime būti tuo pat laiku tikinčiais 
ir atleistais“, ir ,,krikščionimis ir materia
listais“. , ,

Vienas arkivyskupas teisingai pasa
kė, kad karei. Wojtyla yra „fronto karys 
pakeltas Į kariuomenės vadus“ Jis tokį 
gerą politinį patyrimą, kad yra vienintelis 
žmogus,— „The Eeon'cmisto“ nuomone, — 
kuris sugebės vesti prasmingą dialogą su 
marksistais. Jo antikomunistiniai kreden
cialai yra be priekaištų.

Kitame straipsnyje „The Economist“ ap
raišo Rytų Europos kraštus, kuriuose ka
talikai sudaro žymią gyventojų dalį ir ana
lizuoja jų santykius su valstybe. Priėjęs 
prie Sov. Sąjungos, straipsnio autorius 
saiko, kad iš visų sovietų respublikų stip
riąsias disidentinis sąjūdis yna katalikiš
koji Lietuvoje ir Vakarų Ukrainoje.

„The Times“ (21.10) plačiau aprašė po
piežiaus Jano Pauliaus II kalbą diploma
tams, akredituotiems prie Švento Sosto. 
Toje kalboje jis apibrėžė katalikų Bažny
čios pasaulinį vaidimianį ir pasakė, jog 
Bažnyčia 'Siekia, kad tikėjimo laisvė Ibūltų 
respektuojama kiekvienoje valstybėje. 
Diplomatinių santykių palaikymas su 
Šventuoju Sostu nereiškia, kad šv. Sostas 
pripažįsta kiekvieną režimą.

Popiežius kreipėsi į tautas, turinčias il
gą praeitį, ir į jaunas tautas, pažymėda
mas, kad jos visos turi 'teisę egzistuoti.

Bažnyčia visuomet pripažino įvairių 
kultūrų vertę, istoriją ir kalbų įvairumą.

„Bažnyčia mano, jog tarptautiniai san
tykiai reikalauja, kad kiekviename kraš
te būtų gerbiamos žmogaus teisės,“ — pa
sakė popiežius. Kreipdamasis i susirinku
sius diplomatus, jis prašė, kad visų kraš
tų vyriausybės taip tvarkytų religinius 
reikalus, kad „tikintieji krikščionys, gy-

Segtos DIENOS
— Britų konservatorių partijos lyderė 

ponia M. Thatcher dalyvavo Ispanijos 
Centro demokratinės unijos kongrese, kur 
pasakė, kad Britanija ir Ispanija turi ben
drų interesų ir rūpėsiu. Ispanijos partijos 
kongresas perrinko min. pinmininkx Adol
fą Suarez partijos prezidentu.

— Popiežius Jonas Paulius II priėmė 
Lenkijos prezidentą H. Jablonskį ir kalbė
josi dėl Bažnyčios-valstybės santykių Len
kijoje.

— JAV Valstybės sekretoriaus Cyrus 
Vance derybos Maskvoje su prez. Brežne
vu ir užs. reik. min. Gromyka nedavė jo
kių rezultatų. Deryboms pasibaigus, Ame
rikos delegacijos narys pasakė, kad stra
teginių ginklų apribojimo (SALT) sutar
čiai sudaryti dar liko kiai kurie klausimai 
neišspręsti.

— Kinija ir Japonija pasikeitė taikos 
sutarties ratifikacijos dokumentais. Sutar
tis turi „anltihegemonijos“ klauzulę, tai
komą Sov. Sąjungos ekspansijai Azijoje ir 
Ramiajame vandenyne sustabdyti.

— Lapkričio 5 d. Austrijoje vyks refe
rendumas, kuriame gyventojai turės pasi
sakyti, ar naudoti pastatytąją atominę jė
gainę elektros energijai gaminti. Kancle
ris Kreiskis pareiškė, kad jis atsistaty
dins, jeigu gyventojai pasisakys neigia
mai.

— Alabaimoje, JAV, du liūtai suėdė 28 
metų amžiaus moterį, kurios vyras nupir
ko juos iš zoologijos sodo.

— Milžiniški miško (brush) gaisrai Ka
lifornijoje sunaikino apie 200 vilų Santa 
Monikos rajone prie Los Angeles. Tame 
rajone yra apsigyvenę ir kai kurie lietu
viai. Manoma, (kad gaisras kilo dėl tyčia 
padegtų krūmų.

— JAV prez. Carteris paskelbė anti-in- 
fliacijos programą, pagal kurią Ameriko
je turės būti sumažintos valstybinės iSlai- 1 
dos ir atlyginimai negalės būti didinami 
daugiau negu 7 proc. per metus.

— Prancūzijos parlamentas yra privers
tas panaikinti mirties bausmę, įvestą prieš 
70 metų, nes taupumo sumetimais nebus 
paskirta lėšų giljotinai užlaikyti.

t— Sovietų žurnalas „Meždunarodnaja 
žizn“, paskelbė straipsnį, kuriame puola
mas Anglijoje gyvenąs gr. Nikolai Tolsto
jus, parašęs knygą „Jaltos aukos". 
Straipsnyje sakoma, load sovietų karo be

vanentieji jūsų 'kraštuose galėtų prakti
kuoti, atlikti religines apeigas, ir kad ti
kintiesiems būtų leista, kaip visiems pilie
čiams, su pilnomis teisėmis dalyvauti vi
suomeniniame gyvenime“.

Šventas Sostas siekia, kad kiekvienoje 
valstybėje būtų respektuojamos žmogaus 
teisės ir teisė tikėti. Popiežius pasakė, jog 
„gyvename tokioje epochoje, kada visas 
pasaulis skelbia sąžinės ir tikėjimo lais
vę“, bet yra kraštų, kur religija vadinama 
„liaudies opiumu“ ir yra persekiojama.

Žmogui tikėjimas suteikia jėgų. Todėl 
jis negali leistis nustumiamas nuo stipry
bės šaltinio.

ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI 
LIETUVOJE

DR. BRONIUS NEMIOKAS, VLIKo vi
cepirmininkas teisių ir politikos reika
lams, palaiko ryšius su Jungtinių Ameri
kos Valstybių Kongreso įsteigtosios Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavimo Komi
sijos štabu, ją nuolat informiucdamas apie 
žmogaus teisių pažaidos faktus okupuoto
je Lietuvoje ir kitur, jei tie pažeidimai lie
čia lietuvius. Jis prašo pranešti Vyriau
siam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui (29 
West 57th Street. New York, N. Y. 10019) 
žinomus Lietuves okupanto veiksmus, pa
žeidžiančius žmogaus teises:

a) pavergtųjų lietuvių persekiojimą 
(įspėjimą, tardymą, įkalinimą ir kitas 
bausmes, nutrėmimą, iš darbo atleidimą ir 
kt.);
■b) kliudymą susijungti perskirtųjų šeimų 
nariams;

c) trukdymą laisviesiems lietuviams ap
lankyt savo 'gimines ir artimuosius oku
puotoje Lietuvoje;

d) pavergtųjų lietuvių neišleidimą į 
laisvąjį pasaulį aplankyti ten gyvenančių 
savo giminių ir artimųjų.

Žinios yra reikalingos tik apie tuos žmo
gaus teisių pažaidos faktus, kurie vyko po 
Helsinkio baigminio akto pasirašymo, t. y. 
po 1975 m. rugpiūčio 1 d., ar dabar vyksta. 
Jų .reikia ne tik minėtai Kongreso komisi
jai, bert ir pačiam Vyriausiam Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetui, kuris, ruošdamasis 
1980 m. įvyksiančiai Madrido konferenci
jai, kaupia šios rūšies medžiagą.
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laisviai. buvę Vakaruose, savanoriškai grį
žo į tėvynę.

— Izraelio parlamentas po trijų dienų 
diskusijų nutarė principe priimti Izraelio- 
Egipto taikos sutartį, paruolšftą Vašingto
no derybose. Tolimesnėse derybose bus 
bandoma įnešti į sutarties projektą kai 
kurių pataisų.

Egipto prezidentas Sadatas taip pat no
ri padaryti pataisų.

— Vakarų ir Rytų Vokietijos po derybų, 
kurios truko ilgiau 5 'metų, sutarė dėl 
1.300 km ilgio tarpusavio rubežiaus. Liko 
nesutarta dėl 93 km, kur rubežius eina pa
gal Elbės upę ir /vienas tarpas Harzo kal
nuose.

— Naujasis popiežius „pirmajam savo 
valdžios laikotarpiui“ patvirtino Valstybės 
sekretorių kard. Villot ligšiolinėse parei
gose.

— Naujuoju Portugalijos <min. pirminin
ku paskirtas prof. Carlos Alberto de Mota 
Pinto, kurio paskyrimui pritarė socialistų 
ir centro partijos.

— Nusipelnęs sovietų veikėjas Anastas 
Mikojan, artimas Stalino, Malenkovo, 
Chruščiovo ir Brežnevo bendradarbis, spa
lio 25 d. buvo palaidotas Novodevičy vie
nuolyno kapinėse šalia N. Chruščiovo.
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Jurgio Gliaudos

NARSA GYVENTI”
Neįprasta ir didaktiką primenanti pro

duktyvaus raižytojo Jurgio Gliaudos pa
skutiniojo romano antraštė. Kitas pama
nytų, kad tai kokia pedagoginė auklėjimo 
knyga, rengianti jaunuolį drąsiai veržtis 
į reiklų gyvenimą.

Įgudęs raižytojas, niekad nepristigdamias 
naujų temų, panūdo pavaizduoti kelių, 
čaižomų įvairių prieštaravimų, žmonių 
narsą, drąsą gyventi. Tačiau tai anaiptol 
ne didaktinis romanas, o rašytojo narsa 
pafilosofuoti, analizuojant kelių veikėjų 
gyvenimą, svajones, idėjas ir filosofinį 
pagrindą. Esmėje romano vertę nulemia 
ne raižytojo deginantis troškimas pafiloso
fuoti; o konkretaus gyvenimo aplinkybių

J. Kuzmickis
objektyvus išryškinimas. Tam reikalui 
daug padeda rašytojo gyvenimiška patir
tis, minties naujos perspektyvos ir pagrin
dinio veikėjo kriterijai, Iškeliant naujų 
idėjų antplūdį.

J. Gllialuda (g. 1906. VII. 4), 1951 m. 
išėjęs i literatūros laukus su premijuotu 
„Namai ant smėlio“ romanu, metai po me
tų įturtino mūsų tremties literatūrą bran
džios, gerai dlšmąstytais romanais. Lite
ratūrinės nuovokos ir patirties jam nestin
ga. Pasigėrėtinas jo ryžtas ieškoti ir at
rasti vis naujų .minties perspektyvų, per- 
leidžiant jas per įvairaus tankumo krite
rijų koštuvą. Atidžiai sekdamas beskuban
tį gyvenimą, sugeba atrinkti besikeičian
čias idėjas ir sutirštinti metafizinėmis prie
laidomis.

Romano sąranga

Paliekant nuošulumoje nuotykių apsaky
mus, pažymėtina, kad šiandien populiarėja 
psichologinis buitinis romanas. Jame pa
prastai sutelpa sudėtingas dabarties gyve
nimas su realiais, žemės purvą mindžio- 
jančiaiis žmonėmis. Svarbiausia psicholo
giškai atskleisti jų charakterį, savitą są
monės išrautą, išreiškiantį veikėjo vidinę, 
įtikinančią tiesą.

„Narsos gyventi“ romano pagrindinio 
veikėjo Albino Karkos du esminiai atra
mos taškai: gilius pėdsakus į jo sielą 
įspaudęs dalyvavimas (Vietnamo) kare ir, 
grįžus namo, nauja, svetima įtemptai dva
siai tikrovė. Tarp tų dlviejų pagrindinių 
polių muistosi įvairiaspalviai veikėjai. Jų 
nėra daug, bet jie visi yra sudėtingi sve
timo krašto(JAV) buities tipai: buvęs ka
rys „bemafci'S Džeimsas gyvena be gita
ros“; Albinas gyvena be šuns Ajekso, žu
vusio eisimo nelaimėje; Albino tariamas 
tėvas Karka, turtingas pramoninkas, „gy
vena nežinodamas Norkaus tėvystės“; „jo 
motina gyvena po slaptybių kauke*; myli
moji Gabija Troškūnaitė gyvena karjeris
to tėvo prabanga ir Albino meilės pataika
vimais: „kokia jų visų narsa gyventi!“ 
(295 p.).

Šie visi įvairiaspalviai veikėjai, ieško
dami savaip suprastos gyvenimo prasmės, 
vaikšto su viduje slypinčiomis dramomis, 
pasiekiančiomis tragizmo bedugnių.

J. Gliaudą, 'atsisakęs tariamo išminčiaus 
togos, nestumdo savo veikėjų ir neguldo į 
žeminančią Prokrusto lovą: jie patys ieš
ko savaip suprastos gyvenimo pilnatvės, 
grindžia ją savo įsitikinimų premisomis, 
be atodairos siekia norimo tikslo. Autorius 
nežaidžia pertemt'a intriga, dirbtinai ne
stumia veiksmo į iš anksto numatytą kon
fliktą. Patys veikėjai grumiasi su pasitai
kančiomis kliūtimis, kurios savaime veda 
į besišaipančią dramą: dr. Norkus numirš
ta, palikdamas milijonus Albinui; jo mo
tinos (aureolė sudūžta, paaiškėjus, kad ne

Jonas Gailius

Vėliniu psalmės
Skiriu per anksti išėjusiai 
brolaitei Ramutei.

Paskutiniame laiške, kuriame 
baugiai griuvinėjo išsigandusios, 
kažką, nelemto nejaučiančios ne
lygios raidės, raudodama man ra
šai:

Sėdėjome, laikėme ranką ranko
je ir verkėme. Bet jos nėra. „Jos 
nėra, — sakė jis, — bet ji neišėjo“.

Tiesa, ji neišėjo...
1--------
Kapinės. Rudens vėtrų nugai- 

drinti pašiurpę medžiai. Numiru
sių lapų kaugės. Pasvirę kryžiai su 
išėjusių vardais.

Lietuje, darganoje, pageltusių 
žolynų šlamesyje ieškau vienišo ka 
po, bet nerandu. Klajoju, slankio
ju, kaip šešėlis mirusiųjų miesto 
aptemusiais takais ir klausausi 
raudančio vėjo Requiem.

— Paliesk nuvargusiomis ranko
mis tau ištiestas pabalusias ran
kas... Vakaras liūliuodamas sumer
kia žiedams liūdnas akis. Tai jis, 
mano ankstybas dar nepasibaigu
sios dienos vakaras, į nežinomų 

buvo ištikima vyrui; pats Albinas pereina 
deginantį persikeitimo katarsį.

Albinas Karka
Pagrindinis romano veikėjas — Albinas 

Karka, dramatiškai pasibaigusio karo ve
teranas. Grįžęs iš karo, nebegali priside
rinti prie normalaus gyvenimo tempo ir, 
vienatvės viliojamas, palieka turtingų tė
vų namus, nes vienatvė jam — „vienin
telė egzistencijos bazė“. Vienišumas, kaip 
ir mintis, jam atrodė „vienintelė buities re
alybė“.

Albinas jaučiasi „esąs labai mažos, tie
siog mikroskopiškos tautos narys, ir tai 
skaudžiai slėgė jo savijautą, jo išdidumą“. 
Paskutines „etninių iliuzijų“ liekanas nu
plovė universitetas ir kariuomenė su bai
siuoju fronto sūkuriu. Nors, autoriaus 
noru, mėgsta pafilosofuoti, tačiau žinijos 
negilina: nustoja lankęs universitetą, ne
skaito knygų, nes, jo nuomone, rašytojai 
„supažindina su gyvenimo vyksmu, vedan
čiu į tuštėjimą“. Jam ir įvykiai ir faktai —- 
„kvailas geidulys“, nes, juos susumavus, 
„gaunama beprasmybė“.

Gražių progų Albinui pafilosofuoti su
teikia inteligentiškas vienuolis tėvas Ged- 
rndlas, kuris per daug įkyriai nesibrauna 
į pasimetusio kario vidų. Jo teorijos oplti- 
mistilškos, šviesios: „Kadia džiaugsmas, ta
da ramybė“, nes „kiekvienas, kas mąsto, 
vienišas“.

Albiną visą laiką niokoja išvidiniai ir 
išoriniai konfliktai: kukliai su šuneliu gy
vendamas, jį praranda; praturtėja milijo
niniu dr. Norkaus palikimu; susirūpina 
mylimosios Gabijos nėštumu; sunkiai iš
gyvena motinos neištikimybę vyrui ir ne
užmiršta, faktą kad jis — dr. Norkaus sū
nus. Tačiau, atsidūręs paskiro konflikto 
sūkuriuose, nors ir giliai Išgyvendamas, 
lieka pasyvus, pasidiuodamas laiko eigai: 
daug prikalbėjęs apie žuvusį šunį, pasi
tenkina jo pelenų urna; šnairuodamas į 
tariamą tėvą Karką, lieka ištikimu įmonės 
bendrininku; Gabijai prisipažinus, kad vis 
dėlto ne drąsuolė nusikratyti nėštumu, o 
bailė, tveria „į savo Stiprų, ją dusinantį 
glėbį“ ir pagaliau suranda konflikto iš
sprendimą: „Tai gera. Gyvensime“.

Kiti veikėjai

Kai Albino pečius užgriuvo visa eilė iš
orinių ir išvidinių konfliktų, skaitytojui 
kilio klausimas: ar jis atsilaikys, ar nesu- 
gniuš po našta, ar nedezertyruos iš taip 
plačiai svarstomos buities 'spendžiamų 
spąstų.

Ne, nedezertynavo, ndšlvaistė sukilėlis^ 
kų šūkių ir įrodė turįs narsą gyventi, su
tikdamas gyventi su faktais tiek, „kiek 
faktas tirpsta užuomaršoj“, kai „savitvar
da — narsos sparnai“. Tos savitvardos 
jam, pasimetusiam karo sūkuriuose, padė
jo susirasti atsakomybės jausmas — etinė 
visuomenės elgsenos norma.

Albiną, be abejo, stiprino ne tiek nuolat 
kartojama Charono kelto istorija ar „Gy
vatės baladės“ simbolika, kiek jo buities 
sušnekami, pakantūs bendrakeleiviai. Gy
venimą suimti už ragų jį išmokė ne tik ka
ro invalidas Džeimsas, bet ir taktiškas, 
gražiai išryškintas tėvais Gedmilas, ir na
tūrali, praktiška, V. Mykolaičio Putino 
„Altorių šėšėly“ Auksę primenanti, Gabi
ja, ir taktiški Norkai bti oportunistas 
Troškūnus. Sakoma, kad 'šie laikai — te
levizijos, radijo, spaudos įtakoje — stan
dartizuoja nieko nepaisančio laiko aukas. 
Tokie standartiniai tipai, patogiai plaukią 
per daug ką teikiantį gyvenimą, beveik vi
si J. Gliaudos romano žmonės, išskyrus 
gal Albiną ir tėvą Gedmilą.

Albinas, išgyvenęs karo baisenybių ug
nį, trokšta išsipasakoti, išmesti viršun vi
są krūvį jausmų, nuotaikų, prieštaravimų.

dienų kelionę dūsaudamas išves...
Tačiau tavęs nėra. Išvaikščiojau 

visas kapines, bet nerandu nei tavo 
kapo, nei marmurinio paminklo su 
įrėžto vardo šauksmu.

Tavęs nebėra, bet tu neišėjai. Ne
nustygstanti atmintis pavydžiai 
seka, sergi visa, kam lemta išblėsti. 
Patamsy nušvinta lengvi pelenai. 
Iš griuvėsių kyla lieknos atsimini
mų kolonos. Viršum lūžusio lanko 
sušvilpia strėlė ir, rodos, atsimuša 
į krūtinę.

2--------
Taip neseniai, tartum nemirš

tanti gimtosios žemės dvasia, at
siuntei man tėviškės laukų rugio 
varpų gelsvumą ir lopinėlį dan
gaus mėlynės. Atsiuntei Merkinės 
piliakalnio pasaką, stebėdamasi, 
kad dar gyveni---------

kai kepino karštis^ kai degė suke
pusios lupos, kai krutinėję liepsno
jo kančios laužas, kai ėjai nuleidu
si galvą pro Kauno pilį, senutę 
katedrą, rausvus mokyklos rūmus.

Kas ir kada lepino tave? Kas, 
nugnybęs kuklutį baltos ramunės 
žiedą, įsegė į tavo plaukus?

Kas ir kada paklausė, kaip gy
veni? Kas klausėsi tavo pavargu
sios širdies dužių? Kas įmanė su
prasti sunkiais vokais uždengtų 
akių rasojimo 
akių rasojimą?

Bridai per jaunystės šviesių at

Jo charakterio vidinė tiesa pamažu išryš
kėja, jam pačiam individualiai susiduriant 
su kontrastingu visuomenės gyvenimu.

Romano architektūra

J. Gliaudą atidžiai planavo „Narsa 
gyventi“ romano architektūrą. Tarsi no
rėdamas išryškinti literatūrinio pastato 
paskiras linijas, autorius kai (kuriuos fak
tus net kelis kartus kartoja, nuolat primin
damas žuvusio prezidento nuotrauką mo
netoje, Charono keltą, Gyvatės baladę, ru
dą voką, o netgi žaisdamas pačiu karto
jamu žodžiu: „Buvo tokių, kurie... karto
jo tiktai vieną žodį ir kartojo, ir kartojo 
tą žodį, ieškodami kartojime sąskambių ir 
tą žodį, ieškodami kartojime sąskambių ir 
magiškos kartojamo žodžio prasmės' (ma
no pabr.).

Išvesdamas veikėjus į filosofinius lau
kus, autorius ne tiek rūpinasi romano sti
liumi, kiek intelektą pabrėžiančius sve
timžodžiais: dominantas, frotonas, kaba
listika, mokasinas, vibracija, kafeterija, 
bravūra, protuberansas, pedesitalas ir 
pjedestalas, daikiri, psichotikas ir t.t.

Nevengia autorius nė naujadarių žodžių, 
atrodo, net paties sukurtų: povaizdis, po- 
šaukis, postūmis, poraiškis, santalka, sa- 
viapgava, slėgtis, stogvamzdis, griovyba ir 
k. —

Lengvą, žaismingą stilių paprastai pa
deda sukurti veiksmažodžiai, kurių tur
tingumu mūsų kalba itin pasižymi. Daik
tavardiniai išsireiškimai (a la „stambaus 
turto gavimas“, „užstojo erdvesnį maty
mą“) stilių apsunkina, sugriozdiina.

Kartą M. Vaitkus pastebėjo, kad,-įkyriai 
nekartodami tų pačių įvardžių, rašytojai 
galėtų efektingai sutrumpinti patį kūrinį. 
Ir pridėkime: apdoroti stilių. Kaip nuolat 
kartojami tie patys įvardžiai sužaloja sifi
lių, gali paliudyti toks pasakojimas: „Jis 
tapo veiksmu milijoninio verslo mašinoje. 
Jis jiau matė: jis galės palikti šį būtą,jis 
galės gyventi prabangiame bute dangorai
žyje. Jis pagalvojo apie Gabiją: ji bus par
blokšta. Jis pasijuto esąs sausas lapas“... 
(185 p.).

Atidumo stigo ir teisingai perkeliant 
žodžius į kitą eilutę. Korektorius neturėjo 
praleisti šitokių nebūtų skiemenų kaip: 
kamlbar-ys, rėžia-nčiai, maigi-Skae, moke
sčius, drąsina—nčiai, šn-aibždesių ir p.

J. Gliaudos „Narsa gyventi“ — gerai 
suplanuotas, psichologiškai pagrįstas, nau
jos minties romanas. Nestinga jam filoso
finės gilumos, svarstant „buities ir būties“ 
klausimus. Neit ir išlepintas Skaitytojas ga
li pasigėrėti nauja tema ir nauju priėjimu 
prie egzistencinių problemų.

Jurgis Gliaudą, NARSA GYVENTI. Ro
manas. Lietuviškos knygos klubas, Chica
go, 1978 m., 310 psl. Viršelis: Vilija Eivai- 
tė.

LIETUVOS VYČIU SEIMAS

JAV veikianti Lietuvos vyčių organiza
cija turėjo savo 65-ąjį seimą, kuriame iš
sirinko naują vadovybę.

Naujuoju pirmininku išrinktas Philip 
Skabeikis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Karys, Nr. 7, 1978 m. rugsėjis. Pasaulio 

lietuvių ikarių-veteranų mėnesinis žurna
las, leidžia L. V. S. Ramovė N. Y. Skyrius, 
Brooklyn.

Laiškai lietuviams, Nr. 8, 1978 m. rugsė
jis. Religinės ir tautinės kultūros žurna
las, leidžia Tėvai Jėzuitai, Čikaga.

Laivas, Nr. 8, 1978 m. rugpjūtis. Religi
nio ir tautinio gyvenimo mėn. žurnalas. 
Leidžia Marijonų vienuolija, Čikaga.

Ateitis, Nr. 6, 1978 m. birželis. Ateiti
ninkų Federacijos leidžiamas katalikiškos- 
Jfctuviškos orientacijos mėnesinis žurna
las, Čikaga.

siminimų sukeltas buities bangas, 
visa pasinėrei Žilvino kraujo pu
tomis burgiančiose nelemties gel
mėse ir kaip skenduolė iškėlei šą
lančias rankas---------

jau nepakėlei naštos, kuri slėgė 
linkstančius pečius; buvo šiurpu
lingai sunku, ir norėjai šaukti, rėk
ti, bet neturėjai jėgų. Pavargai net 
nuo sapnų ...

3 ---------
Trapiame kaip rožės žiedas kūne 

buvo įkurdinta j autri, grožio ir gė
rio besiilginti siela. Skraidydama 
kaip paukštė nykaus slėnio platy
bėse, stengeisi pakilti aukštyn, ta
čiau gležni sparnai atsimušdavo į 
kietas, pajuodusias uolas, — ir ne
lemta buvo bent iš tolo prie laimės 
prieiti---------

augai tartum našlaitė, ilgėda
masi motinos meilės; pikti pamo
tės žodžiai užtrenkė duris į tą, ku
ris turėjo geriausiai suprasti; įsi
kabinai į gyvenimo draugo ranką, 
bet ji buvo šalta kaip ledas ir iš
stūmė į darganą ir lietų.

šaukeisi savo vaikystės paguo
dos, bet... grįžta visi, tik ne tie, ku
rių reikia, tik ne tie, kurių verkiam: 
kam tie laivai, kurie išveža juos, 
kam tie laivai, kurie jų negrąžina...

4 ---------
Tavęs nėra, — ir rudeniškas 

dangus rauda, ir į šiltus kraštus 
klykaudami skrenda neramus

Su lietuviais 
pasaulyje
LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ 

FEDERACIJAI 30 METŲ

Lietuvių Moterų Klubų Federacija pra
dėjo Vokietijoje 1947 metais savo veiklą 
drauge su latvėmis ir estėmis ir išplėtė ją 
per savo klubus ir įgaliotines išeivijos kul
tūrinėje, charitatyvinėje ir politinėje sri
tyse. Tapusi vienuolikos milijonų tarptau
tinės General Federation of Women's 
Clubs aktyvia nare ir dalyvaudama per sa
vo atstoves kasmetiniuose jos suvažiavi
muose (juose būna iki 2.000 įvairių kraš
tų atstovų), nuolat kelia Okupuotos Lietu
vos problemas ir jomis sudomina tą di
džiąją moterų organizaciją. Tatai yna svar
bu, nes General Federation of Women's 
Clubs prezidentė ar jos atstovės dalyvau
ja svarbiuose pasitarimuose Šaltuosiuose 
Rūmuose, Valstybės Departamente ir ki
tur.

Žmogaus teisėms ir jų pažeidimams iš
kilus tarpvalstybinių santykių plotmėje, 
lietuvės šių metų birželio 4-9 d. d. šios or
ganizacijos metinėje konferencijoje per 
savo atstovę Margaritą Samatienę pasiūlė, 
ir General Federation of Women's Clubs 
konferencija priėmė nutarimą . įpareigo
jantį naująją valdybą žmogaus teisių ko
mitetą, kad būtų speciali institucija, kuri 
rūpintųsi tautų ir žmogaus teisėmis.

Lietuvių Moterų Federacija taip pat ak
tyviai reiškiasi 'šeimų sujungimo, kali
niams ir disidentams pagalbos įteikimo ir 
kitose srityse. Kai liepos 17 d. Eltos Infor
macijų atstovas apsilankė pas Lietuvių 
Moterų Klubo Federacijos dabartinę pir
mininkę Ireną Banaitienę (ji LMKF-joje 
dirba jau 30 metų) Viktoro Petkaus reika
lu, patyrė, kaip daug ji (sūnaus Donato 
padedama) yra padariusi per seseris Fe
deracijai savo pirmininkavimo metus.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to valdyba yra dėkinga Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijai už jos ilgametį rūpestį 
Lietuvos laisvės reikalu.

Bronius Bieliukas
ELTA

POPIETĖ SU BENJAMINU 
GORBULSKIU

Melbourne (Australija) Čiurlionio klu
bas Lietuvių namuose suruošė, kaip buvo 
skelbta, linksmą popietę su ten paviešėti’ 
iš Lietuvos atvažiavusiu kompozitorium 
Benjaminu Gorbulskiu ir Melbourne dai
nininkais.

Ta popietė įvyko spalio 15 d.

APIE AUSTRŲ LUIZĄ GAVORSKIENĘ

Dažnai tarp Pietų Amerikos lietuvių 
vaižgiantilšlkų deimančiukų surandanti A. 
Vaisiūniienė šįkart „Tėviškės Žiiburiuoe“ 
platokai parašė apie Venecuelos mieste 
Maracay gyvenančią Luizą Gavorsklienę, 
austrę, kuri ne įtik pati užsispyrusi išmo
ko lietuviškai, bet ir savo vaikus išmokė.

Pasidairę, tur būt, ir Britanijoje suras
tume tokių moterų.

SAOPAULIEČIAI DŽIAUGIASI SAVO 
VASARVIETE

Sao Paulo lietuviai Brazilijoje prie Ati- 
bajos miesto, už 85 km nuo to didmiesčio, 
gavo vasarvietei didelį plotą žemės, 50 
sklypų po 1.000 Ikv. metrų pardavė, o 
240000 kv. metrų paliko lElrazilijos Lietu
vių Bendruomenės ir šv. Juozapo draugi
jos nuosavybei.

Šv. Juozapo draugija dabar organizuoja 
ten namelių statybą seneliams.

Vasarvietė Dariaus ir Girėno vardams 
įamžinti pavadinta Lituanika. Joje jau 
buvo surengtos jaunimo stovyklos.

paukščiai.
Ant Nemuno kranto paliko tušti 

atsiminimų namai, o šviesūs mo
kyklos kambariai nesulaukia šir
dies įkvėptų žodžių, šusnis dainuo- 
jančių laiškų dūli pas klajūną, nu
vedus} į knygą ir mokyklos šven
tovę.

Nesudundės lengvų kojų žings
niai senamiesčio siaurose gatvėse, 
šv. Jurgio bažnyčios bokštas nesu
lauks susimąsčiusio žvilgsnio. Į 
pašto dėžę neįkris rūtomis pakvipęs 
laiškas.

Tačiau tu neišėjai —------
išsilaisvinusi dvasia, nesaistoma 

rūsčių prievartos varžtų, skrenda 
per Baltijos jūrą, nematyto krašto 
pašiurusias uolas, padūmavusius 
miestus.

Palydi sparnuotas atpildo ange
las, kuris vienas globojo negando 
ir širdgėlos metais. Ir priveda prie 
tylaus, vienišo klevo, pilkšvų Įauks
ino durų.

Gal dabar suprasime išsiskyri
mo palaimą?

Musų Tėvo namuose yra daugy
bė buveinių. Kančia, ašaromis, il
gesio giesme nugrindusi kelią į 
anapus, džiaugsmingai atsikvėpsi 
ir klausysies šubero Avė mėgiamos 
giesmės----------

mano jaunystės džiaugsme, 
tremties paguoda, neužmirštama 
brolaite!..

ANITA PAKALNIŠKYTĖ — 
GARSĖJANTI DAINININKĖ

Kanados Hamiltone gyvenanti jauna 
dainininkė Anita Pakalniškytė vis labiau 
vertinama kritikų.

Neseniai ji dainavo .,Carmen" operoje, 
kurią pastatė vietinis Mohawk College, dr 
muzikos kritikas A. Hammond Hamiltono 
dienraštyje „The Spectator“ parašė, kad 
ji gaili susilaukti didelės ateities.

1979 m. ji „Hamilton Place“ teatre dai
nuos „Carmina įBurana“ veikale.

JAU TURI 12 BUTŲ SENELIAMS
Sydney (Australija) Lietuvių moterų 

socialinės globos draugija jau yra pastaty
dinusi 6 namus, iš viso 12 butų.

Statybai pritrūkusi lėšų, draugija nesu
spėjo baigti statyti dar 2 namų (5 butų).

Bet užtat pastatė dar seklyčią gyvento
jų patogumui ir reprezentacijai — įsu lie
tuvišku kampeliu, raštine, būstine ir bib
lioteka. Seklyčia iškilmingai atidaryta 
spalio 15 d.

DELS PIRMININKO PASITARIMAI SU 
PLB VALDYBA

Lankydamasis JAV, DBLS pirmininkas 
Jaras Alkis, kaip rašo „Darbininkas“, ta
rėsi su PLB pirm. V. Kamantų ir valdybos 
nariais G. Juozapavičiūte, dr. A. Paulium 
ir kun. A. Saulaičių dėl Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso rengimo ir finansavimo 
Britanijoje.

TARĖSI DU PIRMININKAI DĖL 
VILNIAUS UNIVERSITETO MINĖJIMO 

IR LITUANISTIKOS KATEDROS

iEbstone buvo susitikę Lituanistikos in
stituto įpirm. dr. J. Gimbutas ir PLB pirm. 
V. Kamantas ir tarėsi dėl Vilniaus univer
siteto 400 m. sukakties minėjimo pasauli
niu mastu ir pastovios lituanistikos ka
tedros steigimo kuriame nors JAV univer
sitete.

VILIJA NASVYTYTĖ CROUGHTON 
BAZĖJE

Vilija Nasvytytė, tarnavusi JAV karo 
aviacijos Tonrejon bazėje Ispanijoje, 
kaip rašo „Dirva“, gavo naują paskyrimą 
toms pačioms pareigomis į Britaniją — į 
Croughton bazę.

LIETUVIŲ KNYGOS ANGLŲ KALBA

Stp. Zobarsko vadovaujamoji Manyland 
Books leidykla JAV šiais metais išleidžia 
penkias lietuvių autorių knygas anglų 
kalba: L. Andiriekiaus eilėraščių rinkinį 
„Eternal Dream“ (vertė J. Zdanys), J. 
Zdanio eilėraščių rinkinį „Voice on an 
Anthill“, J. Gliaudos romaną „Agonija“, 
vysk. V. Brizgilo „Catholic Church in Li
thuania from 1940 to 1944“ ir dr. J. Pajau
jo „Soviet Genocide in Lithuania“.

LIETUVOS ISTORIJA
Prano Čepėno „Naujųjų laikų Lietuvos 

istorijos“ I t. brangi knyga visiems lietu
viams. graži dovana kiekviena proga. Įsi
gydami pirmąjį tomą, padėsite išleisti 
antrą istorijos tomą. Kietais viršeliais, 
560 psl. kaina 15.00 dolerių.

Reikalaukite knygynuose ir leidėjo ad
resu: J. Urbelis, 1649 No. Broadway, Mel
rose Park. Ill. 60160, U.S.A.

INŽ. V. IZBICKAS BALTUOSIUOSE 
RŪMUOSE

Pasaulio Lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos pirm. Vytautas Izbickas buvo 
pakviestas į įBaltuosius rūmus, kai prez. 
Canteris su patarėjais svarstė energijos 
klausimus.

Po karo inž. V. Izbickas yra gyvenęs D. 
lEiritanijoje.

MIRĖ VLADAS SELENIS

Rugsėjo 20 d. Mančesteryje, Mičigane, 
JAV, mirė 65 m. amžiaus žurnalistas Vla
das Selenis, dar Lietuvoje pradėjęs ben
dradarbiaut laikraščiuose, o svetur taip 
pat rašęs daugiausia „Draugui“, „Naujie
noms“, yra ilgai dirbęs Lietuvių žurnalis
tų sąjungos centro valdyboje ir vadovavęs 
tos organizacijos Detroito Skyriui.

SUMUŠTA KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

Čikagoje gyvenanti rašytoja Karolė Pa
žėraitė negrų buvo užpulta ir sumušta.

PER TREJUS METUS APKELIAVO 
PASAULĮ

Australijos lietuvaitė iš Newcastle grįžo 
namo iš trejų metų kelionės aplink pasau
lį.

Ji buvo Japonijoje. Tailande, Himalajų 
kalnuose ,Turkijoje, Izraelyje ir Europos 
kraštuose.

Kai pritrūkdavo kelionei pinigų, tai ap
sistojusi užsidirbdavo. Ji yra dirbusi Izra
elyje, Škotijoje, Anglijoje ir Islandijoje.

VADOVĖLIS „KALBĖKIME 
LIETUVIŠKAI“

Kanados Toronte gyvenąs mok. A. Rin- 
kūnas parašė vadovėlį „Kalbėkime lietu
viškai“ — Lithuanian' for Beginners“.

Vadovėlis bus išleistas penkiomis kny
gelėmis — vaikų darželio ir I-II skyrių 
vaikams, vidurinių skyrių mokiniams, stu
dentams ir suaugusiems, tekstas su žody
nu, mokytojo vadovas dviem kalbomis.

Vadovėlis skirtas nemokantiems lietu
vių kalbos.
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Popiežius Jonas Paulius II Santaros Šviesos sukaktis
Kardinolų kolegija, išrinkusi naujuoju 

popiežium lenkų kardinolą Karolį Wojty- 
lą, nustebino visą pasaulį. Vakaruose tas 
išrinkimas 'buvo sutiktas su pasitenkini
mu, dažniausiai net su džiaugsmu. Vakarų 
spauda įvykį komentavo labai palankiai.

Žymiausias Londono dienraStis „The 
Times“ (17. 10. 78) sako, kad naujasis po
piežius turi didelį patyrimą tuose reika
luose, kurie 'liečia Bažnyčią. Turint ome
nyje Lenkijos politinę ir geografinę padė
tį, žymiai reikšmingiau turėti lenką popie
žium, negu Brzezimškį prezidento Carterio 
patarėju tarptautiniams reikalams.

Lenkijos Bažnyčia per amžius buvo Len
kijos velstybingumo ištikimu sargybiniu. 
Per ilgus metus po svetima vokiečių, aus
trų ar rusų valdžia, jos Bažnyčia išsaugo
jo tautines tradicijas ir Lenkijos tapaty
bę. Po karo Lenkijos lEiažnyčia jautė ko
munistinės valdžios priespaudą, kartais 
labai žiaurią, 'bet išsilaikė kaip institucija, 
be kurios palaiminimo kraštas negali būti 
efektyviai valdomas.

Kad ir persekiojimo sąlygose, Lenkijos 
bažnyčios yra visuomet pilnos. Tikėjimas 
Lenkijos katalikų masėse yra stipresnis, 
negu beit kurioje kitoje Vakarų valstybėje.

Kai kardinolai rinko popiežių Joną Pau
lių II, jie tikriausiai turėjo omenyje euro
komunizmo problemą ir ypač eurokomu
nizmą Italijoje. Patyrimas Lenkijoje, tik
riausia, yra paveikęs naująjį popiežių. Jis 
bus 'įsitikinęs, kad komunistų partija nėra 
nenugalima. Varžybose dėl pasitikėjimo 
Lenkijos liaudyje Bažnyčia laimėjo ir par
tija pralošė.

Lenkų tauta bus laibai patenkinta tuo iš
rinkimu, o gal net ir valdžia. Bet rusams 
popiežius lenkas bus sunkiai suvirškina
mas visų pirma dėl to, kad tas išrinkimas 
dar labiau sustiprins katalikų Bažnyčią 
Lenkijoje, o antra, kad popiežius yra kilęs 
iš tautos, kurią Sov. Sąjunga buvo pasiry
žusi pavergti.

Krikščionys, engiami komunistinėje Eu
ropoje, taip pat matys tarne išrinkime 
ženklą, kad katalikų lEiažnyčia rūpinasi jų 
likimu ir žiūri su pasitikėjimu į ateitį.

Vedamajame „Popiežius iš už uždangos“ 
„The Guardian“ dienraštis svarsto, kokie 
motyvai galėjo nulemti, kad kardinolai po 
455 metų išrinko popiežium neitalą. Prieš' 
renkant Joną Paulių I buvo nemaža rašy
ta, kad popiežium gali būti išrinktas kuris 
nors pasižymėjęs trečiojo pasaulio kraštų 
kardinolas -(buvo minimas argenitinietis, o 
šįkart britai dėjo nemaža vilčių ir į savo 
kardinolą Hume. O kai buvo išrinktas vy
ras iš už geležinės uždangos, tai laikraštis 
rašo:

VAKARIETIS DAIROSI ALMA ATOJE
Sovietinės Kazachstano respublikos sos

tinėje Alma Atoje įvyko visą savaitę už
trukusi tapptautinė konferencija, kuri 
svarstė sveikatos priežiūros klausimus. 
„The Guardian“ dienrašty (rugsėjo 29 d.) 
savo įspūdžius apie tą miestą papasakojo 
Iain Guest, kuriam pirmiausia krito į 
akis, kad ten dar tebeslankioja antrojo pa
saulinio karo dvasia. Visli jaunavedžiai, 
sutuoktuvių rūmuose atlikę vedybines ce
remonijas, paprastai eina į miesto parką 
ir padeda gėlių prie Sov. Sąjungos žemė
lapio formą turinčio didžiulio granitinio 
paminklo, kuris buvo pastatytas pagerbti 
ginant iMaskvą 1941 m. žuvusiems 28 ka- 
zachstaniečiams kariams. Prie paminklo 
sargybą eina dailiomis mėlynomis unifor
momis aprengti keturi geriausius pažy
mius turintieji miesto moksleiviai, gink
luoti automatais.

Užsieniečiams Alma Ata daranti įspūdį, 
kaip miestas, kuriame daug ko nėra. Jame 
nėra šunų, tai 'šaligatviai neapteršta. Nėra 
vakarietiškų laikraščių (yra tik Humanite 
ir Morning Star). Nėra pornografijos 
(prancūzai, sako, šaiposi, kad net mode
liai medicinos muziejuje neturi lytinių or
ganų). Nėra trafiko susigrūdimų, tačiau 
automobilių pagausėjimas stebina svečią, 
kuris yra čia lankęsis prieš 10 metų.

Maskvoje už 100 dolerių gavę 79 rub
lius, o čia 66. Guest gautasis A klasės 
kambarys Jititsu viešbutyje kainavęs 
brangiai — 70 dol. (o jame vonios kamš
tis netinka, televizija neveikia, ir tualete 
negalima nutraukti vandens). Maistas, pa
lyginti, pigus: kaviaras, šampanas, vodka, 
rūkyta žuvis ar mėsos patiekalas kainavo 
tik truputį daugiau kaip 15 dol. Vertėjo 
atlyginimas už normalų darbo laiką 120 
rb., žurnalisto 220 rb. mėnesiui. Bet iš mė
nesinio 120 rb. atlyginimo už butą temoka 
8 rb. Duona ir cigaretės kainuoja trečdalį 
rublio. Kibiras obuolių 2 rb., bet kilogra
mas mėsos taip pat 2 rb.

Erdviame valgomajame to viešbučio, ku
riame apsistojo žymieji konferencijos da
lyviai, vakarais įskamba kristalas ir muzi
ka, nuo kurios garsų, sako, Leninas karste 
turėtų .apsiversti! Ta vakarietiška muzika 
ypač hipnotiškai veikianti padavėjus.

Viešbutyje buvęs įtaisytas judrus spau
das centras žurnalistų patogumui su tele- 
xais ir vertėjais.

Varginančių nesusipratimų buvę aero
drome. Valandą reikėję laukti, kol pagal 
ranka rašytuosius sąrašus tarnautojai at
rinko, kur ką apgyvendinti. Suvažiavo 
1.400 delegatų, o sąrašai buvo sudaryti pa
gal kraštus, dr reikėjo atrinkti, kurie as
menys yra tikrieji konferencijos dalyviai, 
kurie J. Tautų pareigūnai ir kurie žurna

„Pasirinkimas pirmojo neitalo po 455 
metų yra svarbus ir reikalingas svarbių 
priežasčių. Tokių yra — Bažnyčios atsako
mybė trečiajame pasaulyje, krikščionybės 
didesnis apsijungimas, daugeriopi ir sku
būs sprendimai, kurių iš popiežiaus laukia 
ko greičiausiu laiku eilinės šeimos, bet ar 
tad būtų pasiekta, jei susigiedotų Bažny
čia ir valstybė, krikščionybė ir komuniz
mas Rytų Europoje? Juk tai kol kas ir bū
tų betarpiškas aiškinimas, kurį reikia kel
ti ryšium su kardinolo Wojtylos rinkimais.

„Keletas dienų ir savaičių parodys, ar 
toks aiškinimas teisingas. Jeigu taip, tai 
pasaulio pašaliečiai, net Lenkijos pasaulio 
pašaliečiai gali pradėti dar labiau gailėtis 
kardinolo Wojtylos pirmtako per anksty
vos mirties. Juk plačiai laikomasi prielai
dos, kad konklava, kartą jau įvesdinusi 
šypseną į Šventojo Sosto veidą (o jau la
bai ilgas laikas, kai tokia žmogiško jausmo 
išraiška buvo matyta, išskyrus Jono XXIII 
initerliudą), norės tai pastoviai matyti. 
Kardinolais Wojtyla, taip kitų ypatybių, 
gal iš tikrųjų ir dėl to buvo pasirinktas; iš 
tiesų tokią viltį skatina ir jo pasirinktasis 
naujas popiežiškasis vardas. Iš tiesų taip 
pat jo speciali studija Bažnyčios požiūrio 
i vedybas galėtų būti rodyklė sprendi
mams, kurių laukia milijonai katalikų.

„Greit mes gal pamatysime 'besišypsantį 
popiežių, kuris supranta, ko pasauliui rei
kia — jo moterims, jo vedusiems, jo netur
tingiesiems, jo nuskriaustiesiems“.

Italų dienraštis „Corriere della Serą“ 
(17. 10. 78) vedamajame sako, kad šio po
piežiaus išrinkime yra daug kas naujo. 
Naujasis popiežius ateina iiš' Rytų, iš „skir
tingos“ Europos, iš „'komunistų stovyklos“, 
kur katalikų Bažnyčia sugebėjo išsilaiky
ti pirmiausiai skausmingame, po to — drą
siame ir pagaliau „normalizuotame“ sam
būvyje įsu „liaudies demokratijos“ valsty
be. Karolio Wojtylos išrinkimas rodo dau
gelio kardinolų nepasitenkinimą popie
žiaus Pauliaus VI politine linija Rytų Eu
ropos atžvilgiu, ir taip pat Valstybės sek
retoriatu, kurį Luciani patiko nepakeitęs. 
Šia prasme naujasis popiežius, manoma, 
norės įvesti pakeitimų, kurie turės įtakos 
net ir į dialogą tarp komunistų ir katalikų 
Italijoje.

Apie katalikiškosios Lietuvos reakciją 
dėl Krokuvos kardinolo išrinkimo popie
žium, vienas „The Guardian“ bendradar
bis, pasikalbėjęs su Kestono koledžio di
rektoriumi Michael Bourdeaux, paraižė: 
„Žinia turės būti entuziastiškai sutikta ir 
Lietuvoje, kuri nuolat žiūrėjo į Lenkijos 
katalikų lElažnyčią, kad paremtų ją“.

listai. O kai patikrino, sugrupavo ir suso
dino į autobusus, tai visu greičiu pasileis
ta važiuoti į viešbučius — policija lydėjo, 
sirenos kaukė, pro raudonas šviesas šaute 
prašaudavo, visas kitas trafikas turėjo 
trauktis į šalį.

Savaitgaliu delegatams buvo aprodytas 
vaikų sveikatos centras, švariai išvalytas, 
kai kurie ligoniai laikinai iškraustyti. Jis 
delegatams padaręs įspūdį: per 60 metų, 
kaip vienas aiškinęs, Sov. Sąjunga pasie
kė, kad kūdikių mirtingumas buvo numuš
tas iki 28 tūkstantyje, nors vis tiek dar 
keturis kartus toks kaip Švedijoje ir du 
kartus kaip Britanijoje, bet tesudaro tik 
penktadalį daugelio ūkiškai atsilikusių 
kraštų.

Tokie išvažiavimai iš Alma Atos sudarę 
saugumui pridėtinių rūpesčių. Nuvažiavus 
į Karagandą, prie Švedijos delegacijos va
dovo priėjo žmogus ir įbruko j ranką laiš
ką. Prisistatė policija, bet švedas atsisakė 
jai atiduoti laišką, tai visą išvykos laiką 
buvo iš arti sekamas. Laiškas buvo adre
suotas Vakarų Vokietijos ambasadai Mas
kvoje, kaip spėjama, atneštas vokiečio, ku
rių keletas šimtų tūkstančių ten buvo Sta
lino atitremta karo metu nuo Volgos.

Politinis dialogas vykdavęs spaudos 
kambaryje, kai vodka ir šampanas atliau- 
nina liežuvius. Mums, sako, nepakenčia
mas asmens laisvės nebuvimas, jiems Šča- 
ranskis — ČIA šnipas. Londonas jiems Va
karų pasaulio narkotikų centras, ir Vaka
rai būtinai susilauksią revoliucijos, bet, 
kaip jaunas istorikas sakęs, gal nekruvi
nos. Jie kalba apie Kiniją, kuri nuo Alma 
Atos yra už 300 kilometrų. Kalba pritildy- 
dami balsus. Kinijos politika esanti atvi
rai grėsminga: pirma ta sutartis su Japo
nija, dabar vėl Hua kelionė į Balkanų 
kraštus.

LIETUVOS SODŲ DERLIUS

Lietuvoje iš sodų šįmet tikimasi surink
ti apie 220 tūkst. tonų vaisių.

Sodai esą turtingi obuoliais ir slyvomis, 
kiek menkiau derėjusios kriaušės ir vyš
nios.

Vasaros pradžioje dėl sausrų ir vėsaus 
oro vaistai vystęsi silpnai, buvę smulkūs, 
bet kad liepos mėn. visur gausiai paliję, tai 
ir vaisiai smarkiai paūgėję.

LIETUVOS LAIŠKANEŠIŲ DARBO 
STATISTIKA

Lietuvos laiškanešiams per metus tenka 
išnešioti apie 125 mil. laiškų, o iš viso be
veik 660 mil. pašto siuntinių.

Kai kas vadina Lucko suvažiavimu, kai 
kuris prasitarė: „Tai liberalų rekolekci
jos“. Kasmet daugiau ir daugiau suplau
kia visokio manybo, visokio amžiaus ir ly
ties.

šiemet vaišingas Valdas Adamkus ir jo 
glaudi talkininkė žmona pajuto — kaip 
sunku atsakyti broliui lietuvininkui, kai 
jis prašo šaukšto ir guolio, o visa tai jau 
užimta ir išdalytai. Šimtus mylių atvyku
siam reikia atsakyti: „Visos pastogės, visi 
kampai jau užimti“.

Taip dėjosi Santaros-Šviesos suvažiavi
me š. m. rugsėjo 7-10 d. d. Sodus, Mičiga
no valstijoje. Visada ta dvivardė organiza
cija sutraukia gausius būrius klausovų, 
žiūrovų, o šiemet 'buvo tos organizacijos 
dvidešimt penkerių metų sukaktis. Išskir
tinai graži, derlinga sukaktis.

Savo laiku tai buvo studentiškas rankų, 
smegenų sutelkimas. Laikas iš studentų 
padaro visokių dalykų. Net ir patį studen
tą pražildo. išstumia pliką pakaušį pro 
kudlų kupetą, kuprą užsodina. Tai bus at
sitikę ir su Šviesos-Santaros studentais. 
Dar toliau nueita: virto jie visuomenės 
veikėjais, politikais, profesionalais, redak
toriais. Nepatikimai toli nueita — pasau
linio garso vyrais, moterimis pasidarė, 
kaip tai: A. Greimas, M. Gimbutienė, R. 
Šilbajoris, V. Kavolis. Prie progos sumi
nint. Rastum ir daugiau. Santaros-Šviesos 
rate atsidūrė rasto, teptuko, muzikos pra
sišovusieji. Gal tatai ir traukia išeivį ru
deniop į Sodus, didelę Adamkų (buvusią J. 
lElačiūno) vasarvietę, kaip į kokią metinę 
šventę, tarp savų, su savais. Ir papras
tai ir nepaprastai. Taigi, turi santariečių- 
šviesiečių žmonės nenusakomą paprastu
mo, jaukumo, o kartu ir erdvaus sugyveni
mo šilumą. Tatai gal ir traukia.

Kai kuris Santaros-Šviesos sambūrį 
krikštija humaniško liberalizmo puoselė
tojais. Dabar madoje liberalizmą pakal
tinti anarchijos, toliau — totalitarizmui 
kelio grindėjais. Manau, senas liberalizmo 
vynas geras, švarus. Ar liberalizmas kal
tas, jeigu kas pila savo nešvarion statinėn?

Čia rašančiam teko garbės, redaguojant 
žurnalą Nemunas, patalpinti žinių apie 
„Šviesos“ organizaciją. Tai buvo 1951 me
tais, tada „Šviesos“ sambūris šventė pen- 
kerių metų sukaktį. Tarp kitko rašė taip:

„Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lietu
vai, 'vietoje Atlanto Chartoje deklaruotų 
laisvių, atnėšė raudonojo Minotauro aukos 
rolę. Karo metais kruopščiai puoselėtas 
vilčių ,— kortų namelis griuvo, nežiūrint 
to, kad mūsų širdys netikėjo, kad .griūva. 
Praregėjome tarp griuvėsių. Apgauti pa
niekinti, įtiar-inėjami DP...

Laikas įbėgo, reikėjo gyventi ir viską 
kurti iš nieko. Jaunimas griebėsi mokslo.

S&aitytaju laiškai
SKOTUOS LIETUVIAI

„Europos Lietuvio“ 41 numeryje J. lEiliū- 
džius reiškia man visokiausius priekaištus 
dėl mano straipsnio „šaltinio“ Nr. 3. Pa
tarčiau jam dar kartą perskaityti straips
nį. Rašydama apie veiklą Škotijoje, pami
nėjau čionai atvykusį po karo priaugantį 
jaunimą, kuris nedalyvauja lietuvių veik
loje. J. Bliiūdžiaus suminėtų pavardžių 
lietuvių jokiu būdu negailima laikyti at
vykusiųjų priaugančiu jaunimu. Organi
zacijų veikėjų pavardžių neminėjau, nes 
jų yna 'įvairiose apylinkėse. Minėsi vieną, 
tai tada reikia ir visus minėti, ne vien tik 
pavardes iš J. Bliūdžiaus apylinkės.

Kad Institutas surengė vysk. Deksniui 
pobūvį, tai todėl, kad tą savaitgalį, kai jis 
čia lankėsi, kaip tik buvo Bellshill apylin
kės mėnesinės mišios. Dėl to Parapijos 
draugija .r nesiveržė į tos apylinkės veik
lą, ir Institutas pasinaudojo ta proga. Pa
rapijos draugijos visa valdyba dalyvavo 
tame pobūvyje, tik gaila, kad rengėjai la
bai nemandagiai pasielgė su tuo laiku bu
vusiu tos draugijos centro pirmininku. Iš 
viso negaliu net suprasti, kodėl tas įvykis 
man primetamas. Aš nesu Parapijos drau
gija, aš tik eilinė narė, ir Parapijos drau
gijos veikla ne mano vienos reikalas.

J. Bliūdžius, lyg netikėdamas, iš mano 
straipsnio kartoja, kad prieš antrąjį karą 
aš čia turėjau net šešis lietuviškus chorus. 
Kadangi jis tada dar buvo Lietuvoje, tai 
tvirtinu^ .kad mano informacija yra teisin
ga. Taip pat 'klaidingas priekaištas ir dėl 
šv. Cecilijos choro, kad aš niekuo nesu 
prie jo prisidėjusi. Po pirmojo karo Bells
hill apylinkė, taip pat ir Glazgovo turėjo 
lietuvių parapijos chorus. lEellshill chorui 
ilgus metus vadovavo a. a. A. Bancevičius. 
Prieš antrąjį karą jam mirus, Parapijos 
draugija pakvietė mane perimti tas parei
gas. Nors gyvenu Glasgove, o ne Bellshill, 
priėmiau tą kvietimą, ir su Bellshill choru 
teko darbuotis 15 metų, taip kaip ir su ki
tais penkiais, kuriuos sukūriau. Kai kurie 
Bellshill choristai nuo anų laikų ir dabar 
tebėra šv. Cecilijos choro nariais, tarp jų 
ir dabartinis vedėjas Pr. Dzidolikas. Iš po 
karo atvykusiųjų net keli iš J. Bliūdžiaus 
suminėtųjų taip pat įsijungė ir su manim 
dalyvavo chore. Vėliau po karo čia atvy
kęs a. a. kun. Gronis sumanė perkrikštyti 
chorą ir pavadinti Šv. Cecilijos vardu. Ta
da aš savo pareigas perleidau a. a. 'A. Mul
len Tai taip įsikūrė Šv. Cecilijos choras. 

Atgyjančiuose universitetuose suskambo 
ir lietuviškas žodis. Svetimšalių apsup
tiems lietuvių studentams reikėjo židinio, 
apie kurį susispietus būtų galima ruoštis 
ateities pareigoms. Taipogi buvo reikalin
gi atstovai kovoti už teisę mokytis.

Būti branduoliu tokiam židiniui buvu
sios Lietuvos akademinės organizacijos 
netiko, nes, būdamos daugumoje sudarytos 
politiniais, profesiniais ar regionaliniais 
pagrindais, buvo -per siauros. Ateitininkų 
pastangos vadovauti ir atstovauti liėtu- 
vių studentijos gyvenimui nerado plates
nio pritarimo. Buvo reikalinga nauja orga
nizacija, kurios tikslai ir idealai išreikštų 
daugumos studentų troškimus ir tikėjimą.

Taip prieš penkis metus Tuebingene, Va
karų Vokietijoje, įsisteigė A. J. S. „Švie
sa“ ir įsijungė į lietuviško akademinio 
jaunimo gyvenimą tremtyje.

Pagrindiniais sambūrio tikslais buvo pa
sirinkta studento paruošimas būsimam vi
suomeniniam gyvenimui, kultūros ugdy
mas, lietuviškumo puoselėjimas ir, pirmo
je eilėje, talka kovai už tautos laisvę.

Rinkdamiesi dvasinę rezistenciją, švie- 
siečiai rinkosi ir dvasinius kovos metodus. 
Dvasinė rezistencija jiems reiškė pasiprie
šinimą prieš visa tai, kas grasina žmogui, 
jo laisvei ir jo tėvynei. Jie ne vien (tiktai 
ryžosi be kompromiso priešintis blogiui, 
gresiančiam sunaikinti vieną pagrindinių 
žmogaus gyvenimo vertybių, ‘bet taip pat 
ir kovoti už tai, kad kiekvienam laisvę 
gerbiančiam žmogui būtų leista išreikšti 
savo nuomonę, kad žmonių tarpe įsivyrau
tų pozityvusis minties vergijos antipodas 
— tolerancija.

šiandien L. K. S. Šviesa veikia trijuose 
kontinentuose, skatindama tautiečius ir 
toliau siekti kultūrinių vertybių bei nepa
miršti savo pareigos kenčiančiai tėvynei 
—kovoti visur ir visuomet už Lietuvos 
laisvę ir žmogaus teises“.

Prieš dvidešimt .penkerius metus „Švie
sos“ sambūris susijungė su panašia „San
taros“ organizacija, gal geriau — 
sambūriu. Ir štai šiemet, kaip ir kitais me
tais .Sodus pašonėje, Tabor farmoje, at
šventė 25 metų sukaktį. Santaros-Šviesos 
sambūris dabar turi narių bene visuose 
kontinentuose.

Santaros-Šviesos sambūris išugdė Algi
manto Mackaus Knygų leidimo fondą, ku
ris išleistaisiais ir leidžiamaisiais leidi
niais ryškiai išsiskyrė iš kitų leidyklų.

Sambūris leidžia Metmenis, kultūros, 
kritikos žurnalą. Kas skaitė žurnalą, tam 
daug nedera aiškinti žurnalo svorį, o ne- 
skaičiusiems — ką bepasakyti?

Visus vežimus linkėjimų Santarai-Švie- 
sai nebus per didelis. Daug padaryta, dar 
daug dambų 'laukia.

Liudas Dovydėnas

Išskyrus ar tik ne 4 po karo atvykusius 
vyrus, visi kiti to choro dalyviai yra čia 
gimę ir augę šeimose, atvykusiose prieš 
antrąjį karą.

Nežinau, kodėl, būtent, užsiminta, kad 
aš buvau atėjusi pasiklausyti kanadiškės 
„Aušros“ choro koncerto. Daug kas buvo, 
tai kodėl aš viena susilaukiau tokio dėme
sio? Man visuomet malonu dalyvauti to
kiuose lietuviškuose renginiuose ir ne tik 
Škotijoj, bet ir Anglijoj, ypač ten, 'kur ga
lima pasiklausyti lietuviškų dainų. O kad 
Lietuvių Institutas surengė tą koncertą 
Bellshilly, tai todėl, kad ten patogiausia 
vieta lietuviams suvažiuoti iš visų apylin
kių.

1970 m., kai Parapijos draugija rengė 
mūsų prelato garbingą kunigystės auksi
nį jubiliejų, Glasgovo choras, kaip vyriau
sias, buvo kviestas giedoti per iškilmingas 
mišias katedroje. Tada buvo priimtas ma
no pasiūlymas, kad Glasgovo ir šv. Cecili
jos chorai drauge giedotų. Taip buvo su
tarta ir padaryta, ir per mišias abu cho
rai giedojo, Pr. Dzidolikas jiems vadova
vo, o aš vargonais grojau. Tokie mano ry
šiai su šv. Cecilijos choru.

Dėkui Dievui, kad ilgus, ilgus metus vis 
dar galima darbuotis su lietuviška giesme, 
daina, vargonais ir visuomene.

J. Sarafinaitė

KĄ NUVEIKĖ KRAŠTOTYRININKAI?

„Tiesos“ .pranešimu, šių metų vasarą 
apie tūkstantis kraštotyrininkų dalyvavo 
ekspedicijose.

Panevėžiečiai , kaupė medžiagą apie 
miesto komunistus pogrindininkus, užrašė 
gyventojų atsiminimus apie Tarybų val
džios atkūrimą 1940-aisiais metais. Kretin
gos, Mažeikių, Rokiškio ir kitų rajonų 
kraštotyrininkų ekspedicijos dirbo istori
nėse vietovėse, susijusiose su revoliucio
nierių pogrindininkų veikla. Medžiagą sa
vo rajono partinės organizacijos istorijai 
rinko Kupiškio kraštotyrininkai“.

„Labai atsakingo darbo — miesto dar
bininkų klasės istorijos atkūrimo — ėmė
si kauniečiai“, — toliau rašoma apie tų 
vadinamųjų kraštotyrininkų veiklą. „Užra
šomi seniausių darbininkų, gamybos vete
ranų atsiminimai, pasakojimai apie darbo 
sąlygas miesto fabrikuose buržuazijos val
dymo metais, apie kovas už geresnį gyve
nimą“.

-ii-ii—
LIETUVOJE

IŠĖJO „LITVA LITERATURNAJA“

Vilniuje išėjo pirmas numeris žurnalo 
rusų kalba „Litva 'literaturnaja“. Kaip ra
šytojų sąjungos pirm. A. Maldonis įvadi
niame straipsnyje rašąs, juo „lietuvių ta
rybiniams rašytojams suteikiama tokia 
pastovi tribūna, kaip literatūrinis žurnalas 
rusų kalba, kad jis padės keistis meninė
mis vertybėmis, bus prieinamas sąjungi
niam skaitytojui“.

J. GRUŠO „UNIJA“ KAUNO TEATRE

Kauno dramos teatras pastatė naują is
torinę Juozo Grušo dramą „Uniją“.

Autorius apie tą savo veikalą „Literatū
ros ir meno“ bendradarbei sakė:

.^Norėjau parodyti vieną labai svarbų ir 
tragišką Lietuvos istorijos momentą — 
Liublino uniją, kuri buvo visų ankstesnių
jų unijų tęsinys. Tuo metu Lietuva ir Len
kija buvo reikalingos viena kitai, kad at
silaikytų prieš augančią kaimyninių vals
tybių galybę. Lietuviai norėjo išsaugoti sa
varankiškumą, savo įstatymus ir su Len
kija turėti tik bendrą seimą karo atveju, 
o lenkai — net panaikinti Lietuvos vardą. 
Lenkija buvo didesnė galybė ir laimėjo, 
lietuviai turėjo nusileisti. Lenkai perėmė 
Vakarų Europos kultūrą, katalikų tikėji
mą. Lietuviai dar ilgai laikėsi pagonybės, 
senasis fanatizmas buvo labai stiprus. Ka
ralius Žygimantas Augustas, kuris buvo 
labai artimas Lietuvai, ypač tuo metu, kai 
vedė iEiarborą Radvilaitę, į senatvę (Liub
lino unija įvyko, praėjus 19 metų po Bar
boros mirties) persiėmė Lenkijos dvasia 
ir konflikte palaikė lenkų pusę. 'Lietuvių 
delegacija, kuriai vadovavo Mikalojus 
Radvila Rudasis ir Žemaičių seniūnas Jo
nas Chodkevičius, labai atkakliai gynė 
Lietuvos reikalus, bet galų gale turėjo nu
sileisti.

„Savo pjesėje aš atsisakau kaltintojo 
vaidmens, stengiuosi suprasti ir pateisinti 
kiekvienos tautos -aspiracijas ir pozicijas 
Liublino unijoje, turėjusioje -tragiškas pa
sekmes“.

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS 
INSTITUTO VASAROS DARBAI

Lietuvių kalbos ir literatūros institutas 
šių metų vasarą buvo išleidęs po Liėtuvą 
lituanistinės medžiagos rinkti net tris gru
pes. Aplankyta net 12 Lietuvos rajonų, jo
se dalyvavo 230 asmenų, ir -surinkta dau
giau kaip pusė milijono medžiagos viene
tų.

Kalbinė ekspedicija buvo išvykusi į Mo
lėtų ir Švenčionių rajonus ir rinko vieto
vardžius, pavardes, pravardes, zoonimus, 
užrašinėjo žodžius, atsakymus. į dialekto- 
logines anketas ir Europos kalbų atlaso 
klausimus. Užrašyta 13.000 vietovardžių, 
apie 10.670 asmenvardžių, 3.160 žodžių di
džiajam lietuvių kalbos žodynui, 2.280 tar
minės medžiagos vienetų.

Instituto dialektologinės ekspedicijos 
dalyviai dirbo Joniškio, Panevėžio, Prienų 
ir Šilutės rajonuose — rinko medžiagą Eu
ropos kalbų atlasui ir lietuvių kalbos atla
sui. Dialektologė E. Grinaveckienė dirbo 
Gardino rajone — rinko lituanizmus iš Pa- 
riečės apylinkių tarmių, ir jie bus panau
doti kartu su -baltarusiais leidžiamam 
„Baltarusių-lietuvių-lenkų paribio šnektų 
žodynui“. Žodynų sektoriaus darbuotojai 
Kupiškio, Alytaus ir Ukmergės rajonuose 
užrašė 1.200 žodžių didžiajam lietuvių kal
bos žodynui.

Didelė tautosakinė grupė Šiaulių ir Tel
šių rajonuose surinko 2.500 liaudies dainų, 
1.000 pasakojamosios tautosakos kūrinių, 
4.500 patarlių ir priežodžių, be to, užsira
šė daugiau kaip 10.500 memorialinių pa
minklų ir laidotuvių vainikų užrašų.

“ TRUPUTIS STATISTIKOS APIE 
VILNIAUS UNIVERSITETĄ

„Literatūra ir menas“ atspausdino savo 
korespondento S. Kašausko pasikalbėjimą 
su Vilniaus universiteto prorektorium doc. 
B. Sudavičium.

Prorektorius, be kita ko, sakė, kad šįmet 
į universitetą priimami 3.025 nauji stu
dentai (kandidatų buvę daugiau kaip 
7.000).

Prorektorius nusiskundė, kad pažymiai 
gimnazijų baigimo atestatuose vis geresni 
rašomi, tačiau stojamuose egzaminuose į 
universitetą jaunuoliai nesugeba parodyti 
sugebėjimų. Tėvai ir visokie globėjai stu
mia abiturientus į -aukštąją mokyklą ir 
net suvažiuoja i Vilnių tam metui, kai uni
versitetas egzaminuoja kandidatus į stu
dentus.

Universitete specialistus rengia 1.094 
dėstytojai (tarp jų 86 profesoriai ir moks
lų daktarai, 589 docentai ir mokslų kandi
datai). Iš viso universitetas turi 3.344 dar
buotojus. Universitetui talkina 560 Moks
lų akademijos mokslininkų. Universiteto 
aspirantūroje mokslo kandidato laipsniui 
ar doktoratui ruošiasi 200 Vilniaus ir kitų 
respublikų aukštųjų mokyklų dėstytojų. 
1977 m. daktaro ar kandidato disertacijas 
universitete apgynė 48 jo dėstytojai.

1976 m. bendrabučiuose gyveno 2.479 
studentai, o 1978 m. gyvens 4.737 (dieni
niame skyriuje mokosi daugiau kaip 8.500 
studentų). Statomos dvi naujos valgyklos.
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D. Britanija
PARENGIMŲ KALENDORĖLIS

Lapkričio 4 d. — DBLS Tarybos posėdis 
Derbyje, dalyvauja organizacijų atstovai.

Lapkričio 11 d. — Meškeriotojų šokiiĮ 
vakaras Lietuvių Sodyboje. Pradžia 20 vai. 
Kviečiami visi lietuviai.

Lapkričio 25-26 d. d. — Baltiečių baza- 
ras Latvių Namuose, Londone.

Gruodžio 16 d. — Lietuviškas vakaras 
Sodyboje. Įėjimas £1.00.

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Redakcija prašo visus tuos, kurie nori 

Įdėti į E. L. kalėdinį numerį sveikinimus, 
atsiųsti juos iki gruodžio 5 d.

Kaip ir už skelbimus, mokestis už svei
kinimus, Įdėtus vienoje skiltyje, yra £3.00 
už colį, ar 25 mm. Didesni skelbimai ati
tinkamai brangesni.

Mokestis už užuojautas, sveikinimus 
įvairiomis progomis ir už asmeniškas pa
dėkas yra toks pat kaip už skelbimus: už 
vienoje Skiltyje įdėtų tekstą £3.00 už colį 
(mažiausias mokestis). Už ilgesnį tekstą 
— atitinkamai brangiau.

Pageidaujama, kad1 mokestis būtų pri
siųstas kartu su tekstu.

AUKOS

Spaudos reikalams aukojo:
VI. Žemaitis — 3.00 sv., V. Leonas — 

3.00 sv.
Ačiū.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
V. Leonas — 10.00 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

„DAINAVOS“ SAMBŪRIO PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rė
mėjams ir svečiam® už gausų dalyvavimą 
21 m. „Dainavos“ sambūrio veiklos Jubi
liejiniame Baliuje.

Taip pat dėkojame visiems už sveikini
mus žodžiu ir raštu, skatinant ir toliau 
tęsti visuomenini dlarbą. Pasižadame Jūsų 
neapvilti.

Labai atsiprašome tuos svečius, kurie 
nebuvo užsisakę staliukų ir, atėję, nerado 
šokių salėje sėdimų vietų.

Dainavietės

DBLS S-gosl parama

DBLS Valdyba nutarė padengti nuosto
lį, kuris susidarė Skautų ir Jaunimo sto
vykloje 1978 m. vasarą Lietuvių Sodyboje.

Kaip pranešta „Skautiškuoju keliu“ skil
tyje (17.10), nuostolių buvo £307.19.

DBLS Tarybos posėdis
DBLS Tarybos posėdis įvyks lapkričio 

4 d. Derbyje, Duke of York viešbutyje.
Posėdyje numatoma .aptarti DBLS vaid

muo D. Britanijos lietuvių visuomeninėje 
veikloje, ryšiai su kitomis organizacijomis, 
ateities uždaviniai, ir šiuo metu (aktualus 
klausimas — paramos teikimas persekio
jamiems ir nukentėjusiems kovotojams 
dėl žmogaus teisių Lietuvoje. Teks .aptarti, 
kaiijp suderinti tos paramos organizavimą 
su jau esamų organizacijų darbu.

Posėdžiuose dalyvauja DBLS įstatuose 
numatytų organizacijų atstovai su balsa
vimo teise. Kiti lietuviai gali taip pat da
lyvauti ir prisidėta prie visiems rūpimų 
klausimų svarstymo.

RENKA MEDŽIAGĄ APIE LIETUVIUS

Jaunas anglas renka medžiagą moksli
niam darbai apie Škotijos ir Anglijos lie
tuvius. Baigdamas universitetą, jis yra pa
rašęs disertaciją apie Škotijos lietuvius, 
jų organizacijas, leistus laikraščius ir t. t. 
Dabar tą darbą jis nori išplėsti. Todėl jis 
prašo lietuvių, kurie turi seniau išleistų 
'knygų ar laikraščių, kur yra rašcma apie 
lietuvių praeitį ar jų veiklą, paskalyti tą 
medžiagą trumpam laikui.

Jo adresas: Mr. Murdoch Rodgers, 17, 
Waverley Park, Abbeyhill, Edinburgh, 
EH8 8ER.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — lapkričio 5 d., 11.15 
vai., Židinyje. Po to lietuvių lankymas 
kapinėse, a. a. Juliaus Matuškos ir 
Liudo Nemeikos antkapio kryžių šven
tinimas.

NOTTINGHAME — lapkričio 12 d., 11.15 
vai.. Židinyje.

CORBYJE — lapkričio 12 d., 14 vai., St. 
Patrick's, Gainsborough Rd.

NOTTINGHAME — lapkričio 19 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DEERBYJE — 'lapkričio 19 d„ 14 vai., 
Bridge Gate.

LEEDSE — lapkričio 12 d., 3 vai. p. p., Ho
ly Rosary bažn.: mūsų mirusiųjų at
minimui.

BRADFORDE — lapkričio 19 d., 12.30 vai.

KIEK YRA BRITANIJOJE LIETUVIŲ?
..Darbininkas“ atspausdino tokią žinią:
„Jaras Alkis, Lietuvių Bendruomenės 

Anglijoje darbuotojas, Anglijos lietuvių 
sąjungos pirmininkas, Lietuvių namų di
rektorius, didelis skautų entuziastas, bu
vo atvykęs į lietuvių skautų šeštąją tauti
nę stovyklą Paxton, Mass. Laisvės Varpo 
vedėjas Petras Viščiunas perdavė pasikal
bėjimą su svečiu aipie Anglijos lietuvių gy
venimą. Anglijoje lietuvių skaičius suma
žėjęs iki 700. Lietuviai gerai susiorganiza
vę, leidžia savaitraštį Europos Lietuvį, tu
ri Lietuvių namus ir vasarvietę, kurioje 
gyvena pensininkai, rūpinasi lituanistinė
mis mokyklomis“.

LONDONAS

KALĖDINIS BAZARAS

Lapkričio 25-26 dienomis įvyks tradici
nis Pa'baltiečių Moterų Kalėdinis Bazaras 
Latvių Namuose, Londone, kur „Dainava“ 
tvarko lietuvių skyrių.

„Dainava prašo mielus tautiečius talkon; 
lietuviškam kampeliui labai reikalingi tau
tinių motyvų darbeliai: juostos, pagalvė
lės, medžio drožiniai ir kita. Be to, didelis 
trūkumas fantų loterijai; čia tinka viso
kios smulkmenos (iš loterijos gaunama 
daugiausia pelno).

Malonėkite dosniai atsiliepti į šį mūsų 
prašymą. Remdami „Dainavą“, padėsite li
goniams, seneliams ir kitiems vargan pate
kusiems tautiečiams. Dalis metinio pelno 
taip pat Skiriama jaunimo ir lietuvių or
ganizacijų paramai.

Daiktus, pinigines aukas siųsti iki lap
kričio 23 d. šiuo adresu: „Dainava“, 2, Lad- 
broke Gardens, London, Wil 2PT.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavos“ valdyba

KAPŲ LANKYMAS
Lapkričio 5 d., sekmadienį, bus lankomi 

lietuvių kapai šv. Patriko kapinėse 3.30 
vai. Artimiausia požemnė stotis — Leyton 
Central Line.

bradfordas
PENSININKŲ POBŪVIS

Bradfordo Vyties klubo valdyba gruo
džio 9 d. klubo nariams pensininkams ren
gia pobūvį. Norintieji dalyvauti užsirašo 
pas p. Trašką.

Taip pat kviečiami ir nariai neipensinin- 
kai.

Vyties klubo valdyba

MANCHESTERIS
FILATELISTŲ DRAUGIJA „VILNIUS“
Draugijos vaidyba apgailestauja, kad su

sirinkimas, planuotas spalio mėn. 21 die
nai, yra atidėtas iki lapkričio 4 d. 6 vai. 
vak.

Visi filatelistai yna kviečiami šiame su
sirinkime — pašto ženklų mugėje daly
vauti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

L. K. V. S-gos „Ramovės“ Manchesterio 
skyrius rengia š. m. lapkričio 25 d., šešta
dienį, 6 vai. vakare Cheėtham Hali, Chee- 
thaim. Manchester 8
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMĄ.
Programą išpildys Wolverhamptono G. 

Ivanauskienės vadovaujamas mišrus cho
ras Ir kiti. Bus šokiai, loterija; veiks baras 
ir užkandinė.

Kviečiame visus pavieniai ir ekskursijo
mis atvykti į minėjimą.

Tad iki malonaus pasimatymo Manches- 
teryje!

Ramovėnų skyriaus valdyba

FOTO PARODA

Iki š. m. spalio 22 d. Fribourge (Šveica
rijoje) vyko antroji pasaulinė foto paro
da, rengiama kas 'treji metai. Joje lietu
viui Aleksandrui iš Lietuvos paskirta spe- 
cialinė premija už fotoreportažą apie gy
vulių ligoninę ir kaimo prekyvietę.

VOKIETIJA
MIRĖ DOMINIKUS DZERKELIS IŠ

HANAU 

Dominiikus Dzerkelis, gimęs 1896 m. 
spalio 25 d. Kalnuočių k., Pa'švytinės vis., 
Šiaulių aps., mirė 1978 m. spalio 6 d. Ha
nau miesto ligoninėje.

1941 m. jis kaip repatriantas su šeima 
atvyko į Vokietiją ir gyveno Gothos mies
te, Tiuringijoje. Išmokęs šaltkalvio amato 
nepriklausomoje Lietuvoje dirbo garvežio 
mašinistu iki pat repatriacijos. Vokietijo
je dirbo irgi savo specialybėje Gothos 
mieste iki antrojo pasaulinio karo pabai
gos. 1945 m. Tiuringiją užėmus Raudona
jai armijai, su šeima pasitraukė į Vakarus

ir gyveno Etedenkcpf mieste netoli Mar- 
burgo a. d. Lahn. Hanau mieste gavo dar
bą pas amerikiečius ir dirbo iki 1956 m. 
1956-1969 m. gyveno Čikagoje, bet grįžo į 
Hanau. Nuo 1969 m. buvo pensininkas.

1924 m. buvo vedęs Adelinę Bansleben, 
susilaukė dviejų dukrų ir sūnaus (duktė 
Marija gyvena Hanau, Eilė su šeima JAV, 
sūnus Albertas žuvo kare).

Palaidotas spalio 12 d. Hanau kapinėse. 
Laidojimo apeigas trimis įkalbomis atliko 
ekumeniškai kun. Br. Liubinas ir kun. Fr. 
Skėrys. Laidotuvėse dalyvavo apie 100 
žmonių, beveik visi kilimo iš Lietuvos. Ant 
kapo sudėta daug vainikų ir gėlių, jų tar
pe vainiką ir VLB Hanau apylinkėse.

Velionis buvo giliai religingas, ne tik 
skaitė, bet ir rėmė lietuvių evangelikų liu
teronų spaudą bei mūsų Bažnyčią stam
biomis sumomis, mylėjo lietuvišką jauni
mą, ypač Vasario 16 gimnazijos auklėti
nius, buvo darbštus, rūpestingas, parei
gingas, draugiškas ir taurus lietuvis.

Fr. Sk.

ALGIRDUI PALAVINSKUI 50 METŲ
Sukaktuvininkas gimė 1928 m. spalio 10 

d. Babtų valse., Kauno aps., smulkaus ūki
ninko šeimoje. Mokėsi Babtuose ir Kaune. 
1947 m., dar prieš įsigydamas abitūrą, 
perėjo į mokytojų seminarijos neakivaiz
dinį skyrių ir gavo mokytojo darbą Juo
daičiuose, Girkalnio vaisė. Dinbo dar Be
tygaloje.

1950 m. buvo pašauktas į Raudonąją ar
miją. Nors pateko į labai sunkias klimati
nes sąlygas (Karia-Kumio dykumą Turk
mėnijoje), bet į atsargą išėjo su fizinio at
sparumo atžymėjimais ir karininko laips
niu.

Vėl dirbo mokytoju Raseinių apylinkėse, 
dėstė rusų kalbą. Vedė dar prieš karo tar
nybą iš Vokietijos pargabentą (prieš pat 
'karą ten su tėvais išsikėlusią) Jurgauskai- 
tę. 1960 m. persikėlė su šeima į Vakarų 
Vokietiją, kadangi žmona turėjo vokiečių 
pilietybę.

Atvykęs Vokietijon, (pasinėrė į lietuviš
ką gyvenimą. Jis ir Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos narys ir vienerius 
metus valdybos narys, o inuo pat savo at
vykimo jo paties 'įkurtoje Saaro krašto lie
tuvių apylinkės pirmininku. Galima saky
ti, labai universalus, tolenantas ir aktyvus 
lietuviško gyvenimo veikėjas.

Atvykęs Vokietijon, dar nemokėdamas 
vokiečių kalbos, dirbo fabrike. 1965-1967 
m. buvo lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
mokytojas ir berniukų bendrabučio vedė
jas. Iš čia pasitraukęs, baigė vokiečių 
aukštesniąją pedagogikos mokyklą ir šelše- 
ris metus dėstė vokiečių mokyklose.

Prieš trejus metus pakeitė profesiją — 
ėmėsi vertėjo darbo. Nepasitraukdamas 
nuo darbo, Saarbrukene baigė vertėjų iinsti 
tūtą ir gavo kvalifikuoto ir prisaikdinto 
vertėjo teises, šiuo metu dirba su Sovietų 
Sąjunga bendradarbiaujančioje firmoje.

Tai niekada nepailstas žmogus. Niekada 
jam nestigo jėgų ir laiko. Judrus, visada 
Skubąs ir (jo paties manymu — niekur ne
spėjus) su niekad nesibaigiančiu optimiz
mu ir humoru, o dažnai ir satyra, žmogus.

Išaugino du vaikus, kurie puikiai kalba 
ir rašo lietuviškai. Sūnus baigė Vasario 16 
gimnaziją, o dukrelė 6 klases.

Žmona Vokietijoje baigė medicinos se
serų mokyklą ir dirba .sesele. Turi nuosavą 
namą ir, anot jo paties: „Avių, triušių, viš
tų ir kitokių galvijų — pusę „kolchozo“.

Sveikindami gerbiamąjį Jubiliatą ir di
delį tolerantą, linkime jam stiprios svei
katos ir dar ilgus metus nepritrūkti jėgų 
ir energijos mėgiamam ir lietuvių tautai 
naudingam darbui bendruomenėje ir lElaž- 
nyčioje. Ilgiausių Metų!

Kunigas Fr. Skėrys

IŠEIVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ 
SUVAŽIAVIMAS 1978 M.

BAD SEGEBERGE

1978 m. išeivių evangelikų liuteronų ku
nigų ir Bažnyčios darbuotojų suvažiavi
mas įvyko rugsėjo 11-15 d. d. Bad Segeber- 
ge (Šiaurės Vokietijoje) Evangelikų Aka
demijos patalpose. Jam vadovavo jau 19 
metai iš eilės ilgametis Pasaulio Liutero
nų Sąjungos vokieių tautinio komiteto įga
liotinis, Eiažnyčios tarėjas kunigas dr. 
Ernst Eberhard iš Stuttgarto. Suvažiavi
mas atidarytas pamaldomis, kurias laikė 
pats vedėjas. Didžiausią dalyvių grupę su

darė latviai — 15, estų buvo 8, lietuvių — 
7, lenkų — 2 ir vengrų — 1. Prieš suvažia
vimą prisiminti mirusieji ir konstatuota, 
kad mūsų eilės kasmet retėja. Vakarų Vo
kietijoje yra 4 lietuviai evangelikai kuni
gai, ir trys iš jų jau pensininkai. Po ko
kių dešimt metų lietuvių evangelikų liute
ronų Bažnyčios Vakarų Vokietijoje, tur 
būt, iš viso jau nebebus.

Lietuvių grupei šį kartą atstovavo sen
joras kunigas A. Keleris iš Bremeno, gar
bės senjoras kunigas A. Gelžinius 
iš Braunschweigo, vicesenjoras kunigas J. 
Urdzė iš Bonn-iEiad Godesbergo, kunigas 
Mikas Klumbys iš Barntrupo, mūsų Baž
nyčios reikalų vedėjas ir buhalteris Fr. 
Šlenteris iš Bremeno ir kunigas Fr. Skėrys 
su žmona Anelyza iš Mannheimo.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos, kurias pakaitomis laikė visų pen
kių tautybių kunigai. Po biblijos studijų 
kasdien vykdavo paskaitos. Du vakarus 
vyko dalyvaujančių Bažnyčių atstovų pra
nešimai su skaidrėmis apie per paskuti
nius metus nuveiktuosius darbus. Vicesen
joras kunigas J. Urdzė davė gana platų 
pranešimą su skaidrėmis apie savo kelio
nę po .Lietuvą rugpiūčio 16-26 d. d. Jis 
ten dalyvavo iškilmingose pamaldose Al
kiškiuose ir kapinių šventėje. Į šią šventę 
buvo suvažiavę apie 600 žmonių iš įvai
riausių vietovių, ir apie porą šimtų ėjo 
prie šventos Vakarienės. Jis pirmą kartą 
po 37 metų susitiko su savo buvusiais pa
rapijiečiais. Taip pat jis dar darė praneši
mą apie savo parapijų aptarnavimą Nordr- 
hein-Westfaleno valstybėje ir apie suva
žiavimus Pabaltiečių Krikščionių Studen
tų Sąjungos namuose.

Kunigas Fr. Skėrys kalbėjo apie savo 
veiklą Pietų Vokietijoje ir apie kelionę 
rugpiūčio gale į ekumeninį centrą Ženevo
je. Grįždamas namo, jis važiavo pro Zue- 
richą ir Schaffhauseną ir ten susitiko su 
senomis Prūsų lietuvėmis, kurios iš Tilžės 
ir apylinkių išemigravo dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą į Šveicariją.

-Lietuvių delegacija, kuri dalyvavo Bad 
Segebergo suvažiavime, rezoliucijoje pra
šo „Svečio“ leidėją ir administraciją, kad 
šis vienintelis lietuvių evangelikų liutero
nų laikraštis pasaulyje pasirodytų regu
liariai ir nevėluotų, kaip ligi šiol.

Senjoras kunigas A. Keleris (pranešė 
apie savo veiklą Šiaurės Vokietijoje, o 
garbės senjoras kunigas A. Gelžinius apie 
savo parapiją Lebenstedte.

Dipl. inž. Kurt Moritz iš Kiel .parodė 
skaidrių ir braižinių tema JEiažnyčios po 
raudona žvaigžde“. Jis yra surinkęs daug 
nuotraukų apie Bažnyčias Sovietų Sąjun
goje ir Pabaltijo kraštuose ir jų sumažė
jusią veiklą po 1917 m. Spalio revoliucijos. 
Tai buvo laibai įdomus pranešimas. Moritz 
šią medžiagą rinko per 20 metų iš įvai
riausių knygų, iš žmonių pasakojimų. per
gyvenimų ir t. t.

Vyriausias Baž.nyčios tarėjas dr. Gott
fried Klaipper kalbėjo apie 'šeštąjį Pasau
lio liuteronų sąjungos suvažiavimą Dares 
Salame, Tanzanijoje.

Vieną popietį keliavome autobusu į Lue- 
becką. Laiveliu apiplaukėme uostą ir susi
pažinome su miestu.

Paskutinės dienos rytą įvyko iškilmin
gos atsisveikinimo pamaldos su Šventa 
Vakariene.

Fr. Skėrys

PREZ. A. SMETONOS ARCHYVAS

Savo nuolatinėje skiltyje iš Čikagos V. 
Ramojus „Tėviškės Žiburiuose“ rašo apie 
lietuvį kuris ruošiąs knygas apie Lietuvos 
bažnyčias. lEus bažnyčių nuotraukos ir ap
rašymai. Tekia knyga jau esanti paruošta 
aipie Telšių vyskupiją, o visą veikalą su
darys 5 tomai.

„Pas tą patį žmogų“, toliau rašo V. Ra
mojus, „yra ir privatus buvusio paskutinio 
neprikl. Lietuvos prezidento Antano Sme- 
toos (archyvas, palyginti, visai neblogomis 
Sąlygomis nupirktas iš buv. prezidento (gi
minių. Archyvo aplankuose daugybė laiš
kų, kuriuos prezidentas gaudavo riš įvai
rių aukštas pareigas einančių lietuvių, taip 
pat užsienio diplomatų, menininkų, aukš
tų dvasininkų ir t.t. Aplankuose yra ori
ginalai Lietuvos kalėjimuose sėdėjusio 
prof. A. Voldemaro malonės prašymų, pra
šančių jį paleisti iš (kalėjimo ir leisti iš
vykti į užsienį. Pasirodo, ikad ir pats A. 
Smetona krikščionių demokratų valdymo 
laikais 1923 m. buvo pasodintas į kalėjimą. 
Tali liudija Smetonos iš kalėjimo parašy
tas trumpas laiškelis pieštuku ant mažo 
popierėlio, kuriame prašo pristatyti ciga
rečių ir kitų smulkmenų. Taip pat archyve 
randami dokumentai atskleidžia A. Smeto
nos veiklą JAV. ypač jo platų susirašinė
jimą su Lietuvos ministeriu Vašingtone P. 
Žadeikių ir kitais. Įvairūs kvitai rodo, kad 
buv. prezidentas sąžiningai mokėjo mo
kesčius, o iš bankų paimtą paskolą sąži
ningai atmokėdavo. I'š gausaus archyvo, 
prezidento pasiimto 1940 m. birželio mėn. 
15 d. bėgant iš Lietuvos, matyti, kad jam 
ne tiek rūpėjo brangenybės, kiek svarbūs 
laiakši, užrašai, kvitai ir t.t.“.

SKELBIMAS

Trejos Devynerios 1978 metų. Vieno pū
kelio kaina su (persiuntimu — 2 sv. 30 p.

Baltic Stores Ltd., 11 London Lane, 
Bromley, Kent, BRI 4HB. Telef. 
01 460 2592.

D. BRITANIJOS LIET. KAT. BENDRIJOS 
FONDAS,

jo uždaviniai, vajus ir talkininkai

Per paskutini DBLK Bendrijos visuotinį 
suvažiavimą geg. 13 d. buvo stipriai pagei
dauta, kad šiame krašte liet, šalnos-lalbda- 
ros reikalai būtų suderinti, apjungti. DBLK 
lEendiįjos Centro Valdyba savo (posėdyje 
rugsėjo 2 d. galutinai nutarė suvažiavimo 
norą vykdyti per DBLK Bendrijos Fondą, 
kuris yra įsteigtas 1970 m. lapkričio 28 d. 
ir veikė mažai skelbemasis. šiek tiek 
žinių davė šių metų „Šlaitinis“, nr. 4, 139- 
140 psl.

Į DBLKB Fondo uždavinius įeina Liet. 
Religinė šalpa, lietuviai sąžinės — peliti
niai kaliniai, LKB Kronikos bei kitos Lies 
tuvos pogrindžio spaudos išleidimo Vaka
ruose parama, mūsų jaunimo reikalai ir 
kitos būtinybės. Fondas veikia C. Valdybos 
bei visuotinio DIELKB suvažiavimo prie
žiūroje ir atsakomybėje.

Dabar yra .atspausdintos Fondo kvitų 
knygutės ir pradėtas vajus, kuriam talki
ninkauti C. Valdyba visus, ypatingai vie
tines DBLK Bendrijos Tarybas-skyrius, 
maloniai kviečia.

Lenlkijos-Seinų krašto lietuviai irgi įei
na į Fondo rūpesčių sritį. To krašto lietu
viams priimami ir dėvėti drabužiai, au
tuvas, kurie -pristatomi C. Valdybai arba 
siunčiami tiesiog atskirų Tarybų-skyrių 
ar (pačių (aukotojų šelpiamiesiems, šiuo at
veju prašome pranešti C. Valdybai, kam i 
kiek paramos išsiųsta atiba bus pasiųsta, 
kad tai žinodami, galėtume paramą tiks
liau paskirstyti.

Taip pat laukiame (šelptinų asmenų- 
išeimų antrašų, o iš savo pusės suteiksime 
šelptinųjų antrašų įkiltiems; kurie jų netu
ri, o norėtų paramą patys tiesiog pasiųsti.

Testamentiniuose palikimuose aukos 
Bendrijos Fondui taip įrašomos: The Fund 
of Lithuanian Catholic Community in 
Great Britain, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Noiltljngham NG2 6AH.

Fondui pinigines aukas įteilkiti CV iždi
ninkei: Janina Narbutienė, 177 Regis Rd„ 
Tettenhall, Wolverhampton WV6 8XF ar
ba CV sekretoriui: kun. S. Matulis, 16 
Hound Rd., West lEiridgford, Nottingham 
NG2 6AH. Atskirose vietovėse aukas prii
ma Fondo įgaliotiniai, kurie turi Fondo 
pajamų, aukų kvitų knygeles.

DBLK Bendrijos C. Valdyba yra įsitiki
nusi, kad tęsti šalpos-lalbdaros darbą yra 
ne įtik reikalinga, bet ir būtina, ir kad tau
tiečiai D. Britanijoje bei kitur yra pajėgūs 
ir nori jį remti. Tad maloniai ir kviečia
me prie šio būtino reikalo prisidėti vien
kartiniais, metiniais ar testamentiniais 
įnašais. I'š anksto visiems nuoširdžiai dė
kojame. linkėdami gyvenime ir lietuviško
je veikloje sėkmės.

Petras Popika,
DBLK Bendrijos C. V. pirmininkas 

kun. Steponas Matulis, MIC,
C. V. sekretorius 

Notitinghamas, 
1978. X. 14.

Ateinančių metų liepos mėnesį D. Brita
nijoje turėsime nepaprastą įvykį. Pas mus 
pasidės Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas, ir kartu tai bus visų mūsų šio 
krašto lietuvių egzaminai. Ar mes juos iš
laikysime, pareis nuo mūsų gerų norų, su
gebėjimų .ir paramos darbu ir pinigais.

Dažnai nusiskundžiame mūsų jaunimo 
neveikia. Štai jaunimas sukruto, suaktyvė
jo. ir mes turime geriausią progą parody
ti, kad mes vyresnieji jų 'veiklą remiame.

Reikia sudaryti sąlygas, kad (kuo dides
nis skaičius šio krašto j^aunuolių dalyvau
tų kongrese. Kai kam reikės finansinės pa
ramos. Neturi likti nė vieno gero lietuvio 
jaunuolio-lės, kuris dėl nepajėgumo apsi
mokėti pilno nustatyto mokesčio, negalėtų 
dalyvauti kongrese. Jaunimas iš viso pa
saulio suvažiuos į Londoną. Būtų mums 
gėda, jei iš šio krašto tik vienas kitas jau- 
nuolis-ė tedalyvautų.

Taip pat ir vyresnieji, kas gali, turėtų 
pasistengti kongreso svarbesniuose įvy 
kiuose dalyvauti, kaip tai, 'atidaryme, kon
certe, pamaldose ir k. Tikimasi, kad tuo 
laiku Londone turėsime daug lietuvių tu
ristų iš visų pasaulio kraštų, ir mums bus 
gera proga susitikti su giminėmis, pažįsta
mais, na ir užmegzti naujas pažintis.

Pradėkime ruoštis kongresui jau dabar. 
Pirmoje eilėje (planuokime patys ir ragin
kime mūsų vaikus (kongrese dalyvauti. 
Antroje vietoje, dėkime visas pastangas 
surinkti 2.500 svarų kongreso reikalams. 
Tokią sumą iš mūsų vyresniųjų norėtų 
gauiti kongreso organizatoriai, kurie suda
rė kongreso biudžetą. Neseniai Londone 
sudarytas Pagalbinis Komitetas (kongresui 
ruošti kreipsis į visus D. Britanijos lietu
vius (šiuo Ir kitais reikalais ir tikisi, kad 
jis ras nuoširdų visų pritarimą ir paramą.

Mes negalime apvilti jaunimo — jis yra 
mūsų ateitis.

JAUNIMO KONGRESO PAGELBINIS 
KOMITETAS

M. Bajorinas (pirm.), Z. Juras (vice- 
pirm.), S. Kasparas (vicepirm.), R. Kinka 
(sekr.).
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