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PLB LIBANE VIS NERAMU
PLB ir VLIKo pasitarimai

Pirminiai pasitarimai tarp PLB ir VLI 
Ko atstovų įvyks š.m. gruodžio 17 d., Či
kagoje. Pasitarimuose PLB valdybai at
stovaus dr. Kazys Ambrozaitis, Juozas 
Danys ir Algimantas Gečys. VLIKo atsto 
vais paskirti Teodoras Blinstrubas, Liū
tas Grinius ir Vladas Šoliūnas.
PLB darbuotojų pasitarimas su Atstovu 
Stasiu I.ozoraičiu, jr.

Š.m. lapkričio 23 d., Lietuvos atstovui 
prie šv. Sosto Stasiui Lozoraičiui, jr. 
lankantis Čikagoje PLB būstinėje įvyko 
pasitarimas su PLB darbuotojais, kurio 
metu pasiinformuota ir pasidalinta min
timis įvairiais aktualiais klausimais. 
Dalyvauta JAV ir Kanados LB Tarybų 
sesijose

JAV LB Tarybos sesijoje š.m. spalio 
22 d., Clevelande, dalyvavo PLB valdybos 
nariai V. Kamantas, M. Drunga, B. Jasai
tienė, M. Lenkauskienė ir R. Kudukis. 
Toronte įvykusioje Kanados LB Tarybos 
sesijoje gruodžio 3 d. dalyvavo PLB val
dybos pirm. V. Kamantas.
Pasveikintas VLIKo Seimas

Negalėdamas asmeniškai dalyvauti lap
kričio mėnesi įvykusiame VLIKo Seime, 
PLB valdybos pirmininkas pasveikino Sei 
mą raštu.
Paremti atstovai į PEN suvažiavimą

Tomas Venclova ir Stasys Goštautas at 
stovnvo išeivijos lietuvius rašytojus tarp
tautiniame rašytojų PEN suvažiavime Ca 
racas, Venezueloje. Jų kelionę į suvažiavi 
mą dalinai finansavo PLB valdyba.
II PLD-ų užbaigtuvės

Š.m. spalio 1 d., Jaunimo Centre Čika
goje, įvyko II Pasaulio Lietuvių Dienų 
darbininkų užbaiigtuvių pobūvis. PLD-ų 
dar nėra galutinai suvesti bet tikimasi, 
kad iki šių metu galo visi darbai bus už
baigti ir bylos perduotos PLB valdybai

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

LITUANISTIKOS KATEDRA
Š.m. lapkričio 4 d. Illinois universiteto 

Čikagoje patalpose 'įvykusiose iškilmėse 
universitetui buvo įteiktas 200,000 dolerių 
čekis, tuo išpildant pirmąjį Lituanistikos 
Katedros steigimo sutarties reikalavimą. 
Lėšų telkimas vykdomas toliau, nes pa
gal sutartį, per sekančius keturis metus 
kas metai turi būti įmokėta no .100,000 
dolerių. Įsteigus Lituanistikos Katedrą ji 
bus viso pasaulio lietuviu mokslinė insti
tucija, tad tikimasi,kad jos įgyvendinimą 
rems visų kraštų lietuviai. Katedros stei
gimu rūpinasi Pasaulio Lietuvių Bendruo 
menės Fondacija, kurios direktoriais šiuo 
metu yra V. Kamantas (pirm.), Povilas 
Kilius, Kazys Laukaitis, dr. Antanas Raz
ma ir Mečys šilkaitis. Lėšų telkimo komi
tetui vadovauja JAV LB švietimo Tary
bos pirm. Jonas Kavaliūnas. PLB Fonda
cija yra tiesioginiai atsakinga PLB valdy
bai.

ŽIAURUS UŽPUOLIMAS
Gruodžio 8 d., vyrui nesant namie, į 

Lapinskų namus, esančius šiaurės Londo
ne, dienos metu pro užpakalines duris įsi
brovęs užpuolikas 81 metų Lapinskienę 
užpuolė ir taip sumušė, kad ji turėjo bū
ti patalpinta ligoninėje.

Ilgamečiu! DBLS Stoke-on-Trent 
skyriaus pirmininkui 
V. ANDRUŠKEVIČIUI

mirus, jo šeimai reiškiame gilią 
užuojautą.

DBLS Centro valdyba

Lietuvių Sodybos vedėjams, jų 
brangiam tėveliui

A.A. kap. V. ANDRUŠKEVIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą.

DBLS-gos Stoke-on-Trent skyriaus 
garbės nariui ir buvusiam pirmininkui 

VYTAUTUI ANDRUŠKEVIČIUI 
mirus, jo šeimai reiškiame gilią 

užuojautą.
DBLS Stoke-on-Trent skyriaus 

valdyba ir nariai

DBLS Sodybos skyrius

Apšaudžius žvalgybinius amerikiečių 
lėktuvus, skridusius virš Sirijos karinome 
nės pozicijų Libane, amertikiečių karo 
laivas New Jersey, su 40 cm. kalibro pa
būklais, apšaudė slriečių pozicijas Chouf 
kalnuose. Tuo pačiu laiku kiti du karo 
laivai šaudė su 125mm kalibro pabūklais 
Viso buvo paleista 80 sviedinių. Leidimas 
panaudoti didžiuosius antrojo karo metu 
statyto karo laivo New Jersey pabūklus, 
manoma buvo gautas Iš Baltųjų rūmų.

Tai jau antras atvejis, kai po apšaudy
mo jų žvalgybinių lėktuvų, amerikiečiai 
atsakė ugnimi iš karo laivų.

Tuo tarpu iš Izraelio ateina ženklai, 
kad nepaisant kai kurių grupių, vadovau
jamų buvusio gynybos ministerio Ariel 
Sharon, reikalavimo sugauti ir teisti PLO 
vadą Yasser Arafat, kuris šiuo metu dar 
laikosi šiauriniame Libano uoste laukda
mas evakuacijos, Izraelis leis jam ir jo 
vyrams išplaukti laivais į kitas arabų 
šalis. Izraelio vyriausybė susilaiko nuo 
oficialaus pareiškimo jam leisti išvažiuo
ti dėl dviejų priežasčių: Shamir vyriausy
bė neslepia savo džiaugsmo del palestinie 
čių tarpusavio kovų, privedusių prie da

Atsibunda tadžikai
Kai europinėje Sovietų Sąjungos daly

je gimimų skaičius yra labai sumažėjęs, 
centrinės Azijos tautos auga vis didėjan
čiu greičiu, šiuo laiku musulmonai sudaro 
tik šeštadalį visų gyventojų Sov. Sąjungo
je, bet pabaigoje šimtmečio, vienas iš tri
jų bus gimęs Azijoje.

Didžiausias prieauglis yra Tadžikistane. 
Per paskutinius 20 metų tadžikų skaičius 
Tadžikistane ir kaimynystėje esančiame 
Uzbekistane padvigubėjo, galvojama, kad 
per sekančius penkiolika metų jų skaičius 
vėl padvigubės ir sieks penkis milijomus.

Sovietų vyriausybė mieliau priimtų pa
didėjimą baltųjų Sovietų Sąjungos gyven
tojų tarpe. Tuo tikslu jie yra skatinami 
piniginiais priedais, juos duodant moti
noms, turinčioms tris ar daugiau vaikų, 
bet tais piledais naudojasi centrinės Azi
jos tautų žmonės. Kai Rusijoje dauguma 
moterų dirba, kai kuriose Tadžikistano 
vietose dirba tik kas trečia moteris — ki
tos būna namie ir augina vaikus.

Bet padidėjęs Azijos gyventojų skaičius 
nedžiugina sovietinių pareigūnų. Buvo 
galvojama, kad perteklius darbo jėgos 
Azijoje galės būti perkeltas į europinę 
Sov. Sąjungos dalį. Tuo tikslu keletas tūks 
tančių jaunų tadžikų buvo pasiųsti mo
kytis 'į institutus Rusijoje, tikintis, kad 
jie ten ir pasiliks. Bet Tadžikistano min. 
pirm, padėjėjas su tuo nesutiko. Jo nuo
mone visiems yra pakankamai darbo Ta
džikistane. Tad Maskvos problema yra ne 
tiek išaugusių Azijos tautų persikėlimas 
į Rusiją ir atmiešimas rusų azijatais, kiek 
jų nenoras išvažiuoti iš savo krašto ir, kas 
dar svarbiau, jų nepersiėmimas peršamu 
komunizmu. Keliautojų (įspūdžiai, taip 
pat ir retkarčiais pasitaiką straipsniai so
vietinėje spaudoje rodo, kad islamo reli

ŠACHMATAI
Londone vykstą Pasaulio šachmatų 

čempljonato pusfinaliai jau eina prie ga
lo. Viename iš jų buvęs pasaulio čempi- 
jonas rusas Smyslov po devynių susitiki- 
mų veda dviem taškais prieš vengrą Ri- 
bli. Antrajame, po devynių žaidimų, 
dviem taškais veda jaunas sovietų šach
matų meisteris Kasparov, prieš už
sienyje gyvenantį rusą Korčnoj. Pus
finalius laimės po 12 susitikimų surinkęs 
daugiausia taškų žaidėjas. Pusfinalių lai
mėtojams susitikus ir tarpusavyje išspren 
dus laimėtoją, jis žais pileš dabartinį pa
saulio meisteri! Karpov.

šachmatų pasaulis yra dominuojamas 
rusų šachmatininkų jau ilgą eilę metų. 
Tik 1972 m. čempijonatas buvo laimėtas 
amerikiečio Bobby Fisher, iš kurio buvo 
tikimasi, kad jis galės likti čempijonu il
gą laiką. Bet Fisher savo laimėtus 100.000 
dol. atidavęs Herbert W. Armstrong įkur
tai ir vadovajamai „pasaulinei dievo baž-

Lietuvoje mirus motinai, 
BRONEI PUODŽIŪNIENEI 
reiškiame gilią užuojautą.

DBLS Stoke-on-Trent skyriaus valdyba 
ir nariai

Lietuvoje mirus motinai, 
BRONEI PUODŽIŪNIENEI 
reiškiame gilią užuojautą

Vencaičių ir Zaveckų šeimos 

bartinės padėties Tripoli ir uždelsdama 
bet kokį pareiškimą apie evakuacijos sau 
gumą tikisi kad tos kovos atsinaujins, an
tra, jie principiniai nenori garantuoti sau 
gurno PLO nariams, kuriuos jie laiko 
„banditais“,

PREZIDENTAS IKI 1988?
Visi ženklai rodo, kad JAV prez. Rea- 

gan'as kandidatuos į prezidentus per 1984 
metais įvyksiančius rinkimus. Gerėjanti 
ekonominė padėtis ir pavykusi Grenados 
karinė operacija atsispindi viešosios nuo
monės apklausinėjimo rezultatuose, kurie 
rodo, kad prez. Reagan'as šiuo laiku yra 
populiarus. Nors oficialiai jo kandidata
vimas dar nėra paskelbtas, bet į laikraš
tininko klausimą ar jis kandidatuos, prez. 
Reagan'as atsakė, kad bus žinoma sausio 
29 d., kai jis kalbės Į amerikiečius per 
televiziją ir radiją. Sekančių metų vasa
rio 6 d. prezidentui sueis 73 metai.

— Naujasis Argentinos prez. Raul Al- 
fonsin, už žudymus ir kankinimus įsakė 
teisti narius trijų buvusių karinių vy
riausybių, įskaitant ir tris buvusius pre
zidentus.

gija ir papročiai tebesitęsia ir net stiprė
ja. Net ir rusiškai kalbančios fabriko dar 
bininkės Dušanbe sakosi, kad jų tėvai 
joms niekados neleistų ištekėti už rusų 
ir jos su tuo visiškai sutinka. Taip pat 
tebesitęsia mokėjimas „kraičio“ nuota
kos šeimai — nuotakos pirkimo paprotys. 
Daugumas tadžikių mergaičių telanko mo 
kykla tik 8 privalomus metus. Tėvai ju 
toliau mokytis neleidžia, nes už mažiau 
mokytas mokama aukštesnė kaina!

Nors oficialių žinių apie praktikavimą 
religijos nėra, bet visi daviniai rodo, kad 
kaime valkai yra mokomi Korano, nors 
sovietų įstatymai religijos mokymą vai
kams draudžia. Pareigūnai skundžiasi, 
kad dvasiškija sėkmingai skleidžia idėją, 
kad islamas ir „tadžikas“ yra vienas ir 
tas pats ir jauni žmonės, nenorėdami pa
sirodyti nepatriotiškais, nors ir išvirši
niai, parodo esą religingi.

Sovietų Išmokslinti tadžikai, kurie šiuo 
metu sudaro valdantįjį elitą, (žinoma „re
miant“ stipriems rusų kadrams), nors ir 
nėra religingi, supranta, kad sovietų 
rusų bandymas sudaryti iliuziją, jog So
vietų Sąjunga yra „laimingas“ tautų 
mišinys, jiems duoda progą sukurti tautą. 
Prieš 50 metų tadžikai egzistavo tik kaip 
grupė atskirų genčių. Dabar pas juos vyks 
ta tautinis atgimimas ir valdantieji tadži
kai nenori pasirodyti, kad jie yra mažiau 
patriotiški, negu jų tautiečiai tebetęsią 
senąsias tradicijas.

Sostinėje Dušanbe esanti Mokslų aka
demija leidžia daugiatomį leidinį apie vi
duramžių tadžiką mokslininką Aviceną. 
Kaimuose yra ieškomi išlikę seni arabų 
ir persų manuskriptai. Jaunieji tadžikai 
jaučia, kad jie kuria tautą, kuri pagal 
normalų tautos sąvokos supratimą, anks
čiau neegzistavo.

nyčiai“, siūlymus su dabartiniu pasaulio, 
šachmatų čempijonu Karpov sužaisti eilę 
partijų dėl '3 mil. dol. prizo, atsisakė ir 
šachmatų varžybose daugiau nedalyvavo. 
Neįvykus „pasaulinės dievo bažnyčios“ va 
do pranašavimams, kad 1975 m. į pasaulį 
grįš Kristus, Fisher nuo bažnyčios atsime
tė. Jis .galvoja esąs persekiojamas KGB 
agentų ir, kad pasaulis yra valdomas 
Maskvoje esančios slaptos pasaulinės žy
dų valdžios. Gyvena jis iš mažų pajamų, 
gaunamų už dar vis parduodamą jo šach
matų knygą ir iš šalpos, telkiamos vienos 
jo garbintojos, per kurią jam perduoda
mus pasiūlymus vėl dalyvauti šachmatų 
varžybose, jis visuomet atmeta.

Retkartinis jo draugiškų šachmatų par
tijų partneris Ron Gros, su kuriuo Fisher 
susipažino dar 1955 m. dalyvaujant JAV 
junjorų čempijonate, sako, kad nepaisant 
ilgų metų pertraukos, Fisher galėtų būti 
stipriu varžovu Karpov'ui dėl pasaulio 
šachmatų čempijono vardo.

D. BRITANIJA — ARGENTINA
Naujam Argentinos prez. Raul Alfonsin 

perėmus valdžią, D. Britanijos min. pirm. 
M. Thatcher jį pasveikino, pareikšdama 
viltį, kad nepaisant tarp Argentinos ir D. 
Britanijos esančių „skirtumų“, naujoji 
valdžia atneš Argentinai laisvę ir sugrą
žins teises visiems jos žmonėms. Tuo pat 
laiku naujajam Argentinos ųžs. reikalų 
min. Dante Caputo buvo įteiktas doku
mentas, išdėstantis eilę Londone padary
tų pareiškimų, rodančių D. Britanijos no
rą atstatyti santykius tarp abiejų šalių 
Prez. Alfonsin D. Britanijos min. pirm, 
davė palankų atsakymą.

VLIKAS
VLIKO SUKAKTUVINIAI METAI

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Valdyba, vykdydama Seimo atsto
vų 1983 metų lapkričio 13 dieną vienbal
siai priimtą nutarimą Detroite, kuriuo 
1983-1984 metai yra skelbiami VLIKO ke
turiasdešimties metų veiklos sukaktuvi
niais metais, kreipiasi į viso pasaulio 
Lietuvių bendruomenes, organizacijas, 
spaudą, leidyklas bei radijo programas, 
skatindama, kad 1984 metų bėgyje šven
čiant Vasario 16 dienos šventę, .būtų prisi
minta 1944 metų Vasario 16 dienos VLIKO 
Deklaracija, kurioje pagrindinis mūsų 
tikslas yra išreikštas sekančiai:

„LIETUVIŲ TAUTOS LAISVĖ IR LIE
TUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ YRA TAU 
TOS EGZISTENCIJOS IR JOS VISO
KERIOPOS GEROVĖS BŪTINOJI SĄLY
GA“.

VLIKO Valdyba ragina viso pasaulio 
lietuvius 1983-1984 metais skirti daugiau,- 
šia dėmesio j VLIKO ir jo darbo svarbos 
pabrėžimą ir rėmimą.

Yra pageidaujama, kad visų leidinių, 
laikraščių, programų ir kitų įvykių datos 
būtų papildytos, pažymint

„1984 METAI — VLIKO SUKAKTUVI
NIAI METAI“.

LENKIJA
NOBELIO PREMIJOS

Danuta Walęsa savo vyro vardu pri
ėmė 1983 m. Nobelio taikos premiją, vertą 
beveik 200,000 dolerių. Su ja įteikimo 
ceremonijose dalyvavo jų vyriausias sū
nus Bogdan. Priėmimo kalboje perskaity
toje jo žmonos, Walęsa pasakė, kad „Mes 
kovojame už visų darbo žmonių teisę or
ganizuotis ir už žmogaus darbo orumą. 
Mes gerbiame orumą ir teises visų žmonių 
ir visų tautų“.

BBC pranešė, kad premijų įteikimo me
tu buvo labai sustiprintas radio priėmimo 
trukdymas Sovietų Sąjungoje ir visoje ry
tų Europoje. Stockholm'e Nobelio premi
jos literatūros premijos laimėtojas nove- 
listas William Golding su kitais trimis 
Nobelio premijos laimėtojais kreipėsi į 
Sovietų Sąjungos prez. Andropov'ą, prašy 
damas paleidimo disidento fiziko Andrėj 
Sacharov, kuris Nobelio premiją laimėjo 
1975 m.

— Lenkijos uždraustos darbininkų są
jungos „Solidarumas“ vadas Lech Walęsa 
savo laimėtą Nobelio taikos premiją pa
skyrė lenkų tautai laike ankstyvų mišių 
Lenkijos patronės Juodosios Madonos 
šventovėje Čenstachavoje.

Laike jo kelionės namo į Gdanską, 
Walęsa ir jo žmona lenkų policijos buvo 
sulaikyti, iškrėsti ir patikrinti trylika 
kartų.

— Po trijų dienų trukdymo, laike No
belio premijų įteikimo, Lenkijoje vėl yra 
girdimos BBC vidutinių bangų radijo lai
dos.

TEISMAI PABALTIJY
— Iš Danijos pranešama, kad po dviejų 

baptistų įkalinimo, Rygoje yra teisiami 
Gunars Astra ir Gunars Freimanis už tu
rėjimą ir nerkopijavimą Amerikoje gy
venančio disidento Anslavs Eglits knygos 
„Penkios dienos“.

Estijos sostinėje Taline neužilgo prasi
dės teismas trijų estų — Lagle Parėk, Hei 
ki Ahonen ir Arvo Pešti — už „skleidimą 
ai (tiso vietinės propagandos“. Jie visi pri
klauso Helsinkio susitarimo stebėjimo 
grupei.

KUN. S. TAMKEVIČIUS
Katalikų laikraštis „The Universe“ pra 

nešė TASS žinią, kad kun. Sigitas Tam- 
kevičlus rastas kaltu už „prieiškonstituci- 
nę ir priešvalstybinę veiklą“. Bausmės 
TASS nepaskelbė. Pranešime sakoma, kad 
„kun. S. Tamkevičius sistematiškai įtai
gojo ypatingai jaunus klausytojus (pa
mokslų) imtis priešovietinės veiklos ir 
nesilaikyti įstatymų“. Teisėjai pareiškė, 
kad „jo žalinga veikla buvo daroma są
moningai“.

Kun. Sigitas Tamkevičius buvo nuteis
tas šešiems metams kalėjimo ir keturiems 
metams ištrėmimo.

SPAUDOS KURJOZAI
Negalėjimas prieiti prie užsienio spau

dos, sovietų žurnalistus priveda prie sa
votiškų prielaidų. „Komjaunimo tiesoje“ 
lapkričio 1 d. rašoma: „...Vietos žurnalis
tų sluoksniai atkreipia dėmesį į keistą bu
vusio Grenados generalgubernatoriaus ang 
lo Polio Skuno elgesį...“ Visi skaitantieji 
tarptautinę spaudą žino, kad išskyrus jo 
titulą, Sir Paul Scoon yra toks pat anglas, 
kaip Idi Amin. O gal sąmoningai klaidina 
mi žmonės?

— Budapešte vykusiose „Intervizijos“ 
taurės meninės gimnastikos varžybose D. 
Kutkaitė užėmė antrą vietą.

PASAULYJE
— Gruodžio 8 d. dėl Kalėdų atostogų 

pasibaigę Strateginių ginklų sumažinimo 
derybos bus toliau tęsiamos po Naujųjų 
metų, — paieiškė Sov. Sąjungos komunis
tų partijos dienraščio „Pravda“ redakto
rius būdamas Tokio.

Viktor Afanasjev pasakė, kad laike 
naujų pasitarimų Sovietų Sąjunga pa
siūlys sumažinimą ne tik strateginių, bet 
ir tarpinių nuotolių bei taktinių atominių 
ginklų. Tuo tarpu kitas sovietų ekspertas 
Ženevoje pasakė, kad nutrūkę vidutinių 
nuotolių raketų apribojimo derybos nebus 
atnaujinamos.

— Japonijos min. Nakasone pareiškė, 
kad Japonija nepriims draugiškam vizi
tui D. Britanijos lėktuvnešio Invincible, 
jei jame vra atominiai ginklai.

'Lėktuvnešiui būnant Australijoje, Bri
tanija atsisakė pasakyti, ar laive yra to
kių ginklų.

— Rusai atsisakė dalyvauti Hastings 
šį mėnesį įvyksiančiame Tarptautiniame 
šachmatų kongrese. Tai jau antras jų at
sisakymas dalyvauti šiame kongrese per 
paskutiniuosius tris metus.

— Londoro „Daily Telegraph“ gruodžio 
12 d. iš Washington'© pranešė, kad sovie
tų kariuomenės daliniai Afganistane, ata
kuodami į šiaurę nuo Kabulo esantį Ista- 
lef miestelį, durtuvais išžudė jo gyvento
jus, jų tarpe ir vaikus, įtariamus simpa
tizuojant laisvės kovotojams. Žudynės vy
ko kelias dienas, nepaisant partizanų 
pastangų apsaugoti miestelio gyventojus.

— Pirmą kartą po 102 dienų buvęs Iz
raelio min. pirm. Menachem Begin aplei
do oficijalią min. pirm, rezidenciją ir ap. 
slgyver.o nuomojamame bute.

— .Sovietinių povandeninių laivų, plau
kiojančiu apie D. Britaniją ir ginkluotų 
„eruise“ raketomis, skaičius nuolatos di
dėja, — pareiškė buvęs laivyno minlsteris.

— JAV charge d'affaires Lenkijai lan
kėsi Gdanske ir parapijos .bažnyčioje pa
sveikino Lech Walęsa ryšium su paskyri
mu Nobelio taikos premijos, nepaisant gan 
dų, kad Walęsa gali būti apkaltintas „san- 
dėriavimu su pilešu“.

— Sovietų saugumo policija sustabdė 
10 jaunų žmonių taikos demonstraciją ne
toli Maskvos universiteto ir sulaikė tris 
vyrus.

Grupė, save vadinanti „laisva inicija- 
tyva“, ir semianti įkvėpimą iš anglų pop. 
muzikos dainuotojo ir dainų rašytojo 
John Lennon, vakarų žurnalistams per
davė „kreipimąsi į Amerikos jaunimą“, 
pasirašytą 89 jaunuolių tarp 16 ir 31 me
tų amžiaus. Trys sulaikytieji bandė iškel
ti olandų nusiginklavimo grupės plaka
tą, atvežtą į Maskvą pereitą vasarą. Vie
nas iš demonstrantų turėjo prisisegęs ženk 
lą, pereitą vasarą įsileistos šiauriečių mo
terų grupės „taikos žygiui“ per (Sovietų 
Sąjungą. „Laisva inicijatyva“ yra antra 
spontaniška Sov. Sąjungos taikos grupė, 
kuiią persekioja saugumas.

— Austriją pasiekė ir paprašė politinio 
prieglobsčio 16 rumunų, kurie pabėgo pa
sislėpę dėžėse su metalo guolių šratais.

— Grįžus iš Čenstachavos, Walęsa‘i bu
vo įteiktas šaukimas prisistatyti apklau
sinėjimui pas Gdansko prokurorą.

— Yra galimybių, kad JAV valstybės 
sekr. Shultz gali susitikti su Sovietų Są
jungos užs. reik. min. Gromyko sausio 
mėn. Stockholm'e įvyksiančioje nusiiginr 
klavimo konferencijoje.

— Amerikos laikraščiuose rašoma, kad 
JAV netolimoje ateityje gali mėnulyje 
pradėti statyti nuolatinę bazę. Galvoja
ma, kad prez. Reagan, įrodžius kad „erd
vės šaudyklė“ (space shuttle) gali pilnai 
išpildyti savo paskirtį iškelti į erdvę as
tronautus su sunkia važta, paskelbs pra
dėjimą konstrukcijos pastovios erdvės 
stoties, kurioje nuolatos būtų įgula, arba 
pastovios mėnulio kolonijos įkūrimą, pir 
muosius kolonistus išsiunčiant jau sekan
čiame dešimtmetyje. Yra galimybių, kad 
bus pradėti abu šie projektai.

— Po Pietų Korėjos lėktuvo numušimo 
Australijos pašto tarnautojų sąjunga du 
menesius atsisakė liesti iš Sovietų Sąjunr 
gos ateinantį paštą.

— Maskvoje įvykusioje spaudos konfe
rencijoje, gen. V. šatalov prisipažino, kad 
sovietų erdvės stotyje buvo 'įvykęs raketų 
kuro sistemos sutrikimas ir pareiškė, kad 
kosmonautams pavojaus tai nesudarė. 
Vienas iš kosmonautų taip pat pripažino, 
kad jų grįžimas žemėn buvo užtęstas dėl 
sprogimo ant žemės buvusios, skridimui 
į erdvę paruoštos, raketos, turėjusios juos 
parvežti iš erdvės. Sovietų mokslų akade
mija visa tai buvo anksčiau paneigusi.

— Iš New Delhi pranešama, kad dvie
juose atskiruose susirėmimuose tarp Af
ganistano Mujahideen partizanų ir Af
ganistano komunistinės kariuomenės, nu
šovus helikopterius žuvo du afganų gene
rolai ir 4 aukšto rango sovietų karininkai.
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30 m. be Vydūno
VYDŪNAS AMŽININKŲ 

PRISIMINIMUOSE
30-ųjų MIRTIES METINIŲ PROGA
Šilutės rajono Jonaičių tarybinio ūkio 

centre stovi namas, prie kurio pritvirtin
ta kauniečio skulptoriaus Vlado Žuklio 
sukurta memorialinė lenta su įrašu: „Lie
tuvių rašytojo, filosofo ir kultūros veikė
jo Vydūno —Viliaus Storosios (1868-1953) 
gimtinė“.

Ar tikrai Vydūnas gimė šiame pastate? 
Šiuo klausimu praėjusiais metais „Tary
binėje Klaipėdoje“ pradėtą diskusiją il
gai tęsė savaitraštis „Literatūra ir me
nas" (Nr. 40, 49, 51). Ir tik argumentuo
tame V. Bagdonavičiaus straipsnyje „Gi
męs esu Jonaičiuose...“ („Lit. ir menas“ 
Nr. 51 1982.12.18) prieita išvados, kad 
Vydūno gimtinė — Jonaičiai, tik ne pa
statys, pažymėtas memorialine lenta, bet 
kažkur kitur. Kurioje Jonaičių vietoje gi
mė Vydūnas, vargu ar jau, bepavyks 
kam nors nustatyti.

Šio rašinio paskirtis papasakoti skaity
tojams apie kai kurių Vydūno amžininkų 
prisiminimus taip, kaip jie matė rašytoją 
kasdieniame gyvenime bei kultūrinėje 
veikloje.

„Vydūnas buvo vidutinio ūgio, smul
kaus kūno sudėjimo. Jo apsirengimas sky
rėsi nuo kitų žmonių; buvo lengvas, lais
vas, be jokių suvaržymų. Vydūnas nieka
dos nedėvėdavo kietos apykaklės, kuri tuo 
met buvo madinga. Niekados neteko ma
tyti jo su kaklaraiščiu, bet ant marškinių 
ar megztuko ryšėdavo juosteles“, (kurias 
jam ausdavo lietuvininkų kultūros veikė
ja Marta Augustė Raišukytė (1874-1933) 
B.A.),— taip savo prisiminimuose Vydū
no paveikslą piešia šiuo metu Telšiuose 
gyvenanti mokytoja — pensininkė Ona 
Zemturytė Jarienė.

.Vydūno asmenybė man darė didelį įspū
dį - prisimena O. Jarienė - Tiesiog negalė
davau atsistebėti, kaip lengvai jis vaikšto. 
Rodos, jau nebejaunas žmogus, o eina 
kaip „ant spyruoklių, lengvai, laisvai, be 
jokio sustingimo, būdingo vyresnio am
žiaus žmogui“.

Vydūnas — viena sudėtingiausių as
menybių lietuvininkų tarpe. Anot klaipė
diečio poeto Salio šemerio-šmerausko 
<■1898-1981), mokytojaujant Vydūnui Kin
tuose, buvo inspektuojama ši mokykla. In 
spektorius, pamatęs jauną sulysusį moky
toją, suabejojo jo darbingumu ir 'įtraukė 
Vydūną į „mirties kandidatų“ sąrašą. Kad 
mokslo metų bėgyje Kintų mokykla nelik
tų be mokytojo, inspektoriaus pasiūlymu 
nuo 1892-92 mokslo metų pradžios čia pa
skiriamas naujas mokytojas, o Vydūnui 
tenka persikelti arčiau medikų į tuometi
nę neoficialiąją Mažosios Lietuvos sosti
nę — Tilžę, čia ir prabėgo patys kūry
bingiausi Vydūno gyvenimo metai. 1895 
metais Vydūnas pradėjo vadovauti baž
nytiniam lietuvių chorui, kuris netrukus 
tapo pasaulietiniu ir pasivadino Tilžės lie 
tuvių giedotojų draugija.

Vydūnas kaip dirigentas neapsiribojo 
vien Tilžės lietuvių giedotojų draugijos 
choro vadovavimu. Dažnai jis aplankyda
vo ir Klaipėdoje įsikūrusį „Aidos“ chorą, 
šio choro dalyvė, 1926-31 m. buvusi Klaipė 
dos mokyktojų seminarijos moksleivė Ona 
Zemturytė prisimena Vydūno dirigavimą 
„Aidai“:„Jis diriguodavo ne tik rankomis,

VLIKAS
VLIK'UI 40 M.

I.. Griniaus mintys 
U

Prie „didžiųjų“ klausimų reikia priskir
ti mūsų laisvės bylos gynimo strategijos 
klausimus. Suminėsiu keletą pavyzdžių:

— Lietuvos laisvės klausimas yra inty
miai surištas su Rusijos imperijos ateiti
mi. Ar mes galime ir ar mes norime pa
sauliui skelbti, kad dabartinė Rusija yra 
tolygi pereitame šimtmetyje sujungtai 
Prūsijai? Kol Rusija nebus suskaldyta į 
gal keturiasdešimtį ar penkiadešimtį ne
priklausomų valstybių, tol pasaulis dre
bės prieš ją. Ar pasaulis yra pasiruošęs 
tokią mintį priimti?

— Beveik visame pasaulyje esame su
siblokavę su latviais ir estais ir dažnai 
mes esame jau žinomi ne tiek lietuvių, 
kiek vienų Pabaltiečių vardu. Ar tai yra 
Lietuvai naudinga? At nebūsime padarę 
didelę klaidą pamiršdami, kad Lietuva 
yra kitokioje geografinėje ir istorinėje 
padėtyje, nei Latvija ir Estija? Ką mes 
esame padarę savo santykiams spręsti su 
pietiniais ir vakariniais kaimynais?

— Daugėjant rusų pabėgėliams, laisva
jame pasaulyje atsiranda nauji tarptau
tiniai sąjūdžiai į kuriuos yra kviečiami ir 
lietuviai. Yra laikas pagalvoti, kur ir su 
kuo mes galime bendradaibiauti. Viena 
sąlyga, kurios mes turėtume laikytis, yra 
kad lietuviai jungtųsi tik prie tų, kurie 
pripažįsta Lietuvos teisę būti atskira ir 
nepriklausoma valstybe su tarptautinėse 
sutartyse pripažintom Lietuvos sienom. 
Šį klausimą reikia mums plačiau apsvars
tyti ir tvirtai formuluoti.

— Ar tikslu jieškoti Lietuvos okupaci
jos bylos sprendimo Jungtinių Tautų Or
ganizacijos forume? Kokie pavojai yra su 
rišti su šiuo žingsniu, kokią naudą mūsų 
bylai tai atneš? Ar mes esame pasiruošę 
ir parengę dirvą savo klausimo kėlimui 
Jungtinėse tautose?

Be abejo, panašių strateginių klausimų 

bet ir veido išraiška. Jame atsispindėdavo 
visas atliekamos dainos turinys: džiaugs
mas ir liūdesys, o ypač skausmas ir nu
sivylimas. Jam diriguojant, lengva buvo 
dainuoti“.

„Ne tik chorų repeticijų metu susitik
davau su Vydūnu, — pasakoja O. Zem
turytė Janienė, — labai dažnai su Vy
dūnu susitikdavau šventėse ir minėji
muose, kur jis kalbėdavo arba skaitydavo 
paskaitas. Kada 1931 metais baigiau Klai
pėdos mokytojų seminarijos pirmąją lie
tuviškąją laidą, visuomenė mums, jau
niems mokytojams, „Viktorijos“ viešbu
čio salėje surengė iškilmingas išleistuves, 
kuriose dalyvavo ir Vydūnas. Jis širdin
gai mus pasveikino, palinkėjo daug ener
gijos ir neišsenkamo ryžto lietuviškojo 
darbo dirvoje. Paskum mus kartu su sve
čiais nufotografavo. Ir šiandien tarsi re
likviją saugau šią nuotrauką su Vydūnu“.

Vydūnas nemažai nuveikė ir dramatur
gijos srityje. Klaipėdietis Adomas Brakas 
(1886-1952) rašinyje „Teatrinė Vydūno 
veikla Mažojoje Lietuvoje“ („Teatras“ nr. 
6, 1938 m. Klaipėda) suskaičiavo, jog dra
maturgas, švęsdamas savo 70 m. gimta
dienį, jau buvo sukūręs 43 dramos' kūri
nius, iš kurių 30 buvo išleista atskiromis 
kr ygomis, o '35 veikalai, veikalėliai, kome
dijos, draminės aidijos, dramos, vaidinim
ai. draminės poemos, pasakos ir kitokio 
pobūdžio kūriniai pastatyti Mažosios Lie
tuvos mėgėjiškose scenose ir suvaidinti 
120 kartų.

Į profesionalią sceną Vydūno kūriniai 
kelią skynėsi sunkiai. Štai ką apie tai pri
simena buvęs Šiaulių, o vėliau Klaipėdos 
Valstybinio teatro direktorius, šiuo metu 
Kačerginėje gyvenantis respublikos nusi
pelnęs artistas Juozas Stanulis: „Šiaulių 
Valstybės teatras j savo repertuarą no
rėjo įtraukti Vydūno „Pasaulio gaisrą“. 
Kadangi veikalas buvo reikalingas su
trumpinimo, kreipėmės į autorių leidimo. 
Motyvavome, dėl ko tai reikia padaryti. 
Autorius trumpinti nesutiko, todėl su
manymas liko neįvykdytas.

1932 ar tai 1933 metais gastroliuojant 
Pagėgiuose, — prisimena J. Stanulis, — 
per žinomą lietuviškos spaudos darbuoto
ją Enzį Jagomastą gavome vokiečių val
džios leidimą pereiti Nemuno tiltą ir ke
lias valandas pabūti Tilžėje. Vydūnas 
mus maloniai priėmė, pavaišino riešutais 
ir paskambino arfa.

Teatrui iš Šiaulių persikėlus į Klaipė
dą, Vydūnas pirmą kartą apsilankė tea
tre, vaidinant B. Dauguviečio režisuotą 
P. Vaičiūno pjesę „Tuščios pastangos“. 
Nepatiko jam nei veikalas, nei vaidini
mas“.

Maitinosi Vydūnas vegetarišku maistu 
ir tai daryti kitiems patarinėjo. Vydūno 
biografas ir jo kūrybos tyrinėtojas Salys 
šemerys-šmerauskas, parašęs disertaciją 
apie Vydūną (šio darbo pirmoji dalis „Vy 
dūno gyvenimas“ atspausdinta almanache 
„Aukuras“, Klaipėda, 1937 m. p. 40-67), 
prisimena: „Stalo gale, pačioje garbin
giausioje vietoje, sėdėjo Vydūnas. Jis ne
valgė patiekalų ir negėrė nei kavos, nei 
vyno, o tik paprašė virinto karšto vandens 
stiklinę. į kurią jis ‘įbėrė iš tūtelės kažin 
kokių miltelių Ir vanduo stiklinėje nusi 
dažė gražia žalia spalva. Paskui jis išsiė
mė iš kišenės kitą tūtelę, iš kuilos pasižėrė 

galima daugiau rasti. Mums reikia juos 
ne tik išspręsti, bet yra svarbu nustatyti 
ir ji; pirmumo seką, nes visko iš karto 
apspręsti nepajėgiam.

„Mažųjų“ darbų tarpe yra eilė reikalų, 
kurie vykdytini. Iš arčiau į juos pažiūrė
jus nėra sunku pamatyti, kad jie, nors ir 
nebūdami „strateginiai“, yra reikalingi ne 
mažų pastangų ir lėšų. Čia taip pat verta 
įvardinti keletą pavyzdžių:

— Beveik kas dieną mūsų broliai ir se
serys susiduria su rusų ir parsidavėlių 
lietuvių vykdomais persekiojimais, seki
mais, įskundimais, įkalinimais. Lietuvos 
pogrindžio spaudoje yra apstu žinių apie 
rusų okupacinio aparato vykdomus nusi
kaltimus prieš tautą ir prieš žmones. Rei
kėtų tokių nusikaltėlių žygdarbius ir juos 
vykdančių pavardes sekti. Reikėtų juos 
skelbti ir spaudoje ‘ir per radiją į Lietu
vą, idant tie nusikaltėliai žinotų, kad jų 
darbai nepraeina nepastebėti ir gali su
laukti teisėto atpildo. Gal tai juos kiek 
sulaikytų nuo per didelio galios rodymo, 
gal tai atgrąsytų kitus nuo per didelio 
paslaugumo okupantui.

— Jau 1947 metų rugsėjo 17 VLIKAS 
pajėgė paruošti ir įteikti memorandumą 
Jungtinių Tautu Organizacijai, kuris buvo 
pasirašytas dešimties komunistų paverg
tų tautų atstovybių išeivijoje.

Laisvosios Europos Komiteto gyvavimo 
laiku lietuviai dalyvavo Filadelfijos ko
munistų pavergtų tautų suvažiavime, kur
piame buvo priimta „vidurio ir rytų Eu
ropos siekimų ir principų deklaracija“ 
1951 metų vasario mėnesio 11 dieną. Tos 
pačios tautos dalyvavo Villamsburgo, Vir
ginijos „Naujos žmogaus teisių deklaraci
jos" priėmime 1952 metų birželio mėnesio 
12 dieną.

Aš primenu šiuos istorinius įvykius, 
nes jie rodo bendradarbiavimą su kito
mis tautomis. Jie neturėtų būti pripuola
mi, bet planuoti ir formuluoti tarptauti
nės strateeijos plotmėje. Reikia apspręsti 
kur lietuviams paranku dalyvauti, ko rei
kia šioje plotmėje siekti, kiek pastangų 
ir lėšų mes galime šiems reikalams skirti. 
Tai nėra klausimas, ar VLIKAS turi tam 

sau į saują trupinių, kuriuos jis dėjosi 
į burną ir užsigėrė tuo savo pagamintu 
žaliu skysčiu. Ir tas viskas nė kiek nekliu
dė gerai vaišių nuotaikai, nes niekas dėl 
tokio Vydūno elgesio nesistebėjo.

Dar arčiau susipažinau su Vydūnu, kai 
rašiau disertaciją, — prisimena Salys še
merys-šmerauskas. — Jis pats ir jo bro
liai — Klaipėdos mokytojų seminarijos 
mokytojas Jonas ir Luižės gimnazijos mo
kytojas Jurgis — man teikė biografinės 
medžiagos. Su Vydūnu susirašinėjau laiš
kais, nes korės,pondencijos keliu daug kas 
paaiškėjo, kas buvo man neaišku. Aš jam 
buvau davęs paskaityti ir patį mano vei
kalą, kurį jis man grąžino su tam tikromis 
pastabomis. Aš su Vydūnu daug sykių 
konsultavausi, prieš atiduodamas į uni
versitetą disertaciją antrašte „Vydūnas, 
jo gyvenimas Ir kūryba“ daktaro laips
niui įsigyti“.

(Spalvingai Vydūną prisfimena Kauno 
2-os vidurinės mokyklos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja — pensininkė Al
dona Vokietaitytė: „1933 m. Vydūnas, at
vykęs 'į Kauną, skaitė paskaitą mums, 
studentams, tema: „Dabartinės moters už
daviniai". Prisigrūdo pilna salė ne tik 
studenčių, bet ir studentų, visiems buvo 
įdomu pamatyti ir išgirsti tą garsųjį Vy
dūną. Ir štai į sale įėjo lieknas, žilstančių 
plaukų, lengvos eisenos,sauso, asketiško 
veido vyras. Jo veide įdomiausios buvo 
akys ir teks ypatingas jų žvilgsnis. Kai 
žiūri į tave, aiškiai jauti, kad jis nemato 
tavo išvaizdos, gal net negirdi, ką jam 
sakai, nes jo žvilgsnis skverbiasi giliai 
į tavo vidų, Ir atrodo, kad jis pats skaito 
tavo mintis. Toks man susidarė ‘įspūdis, 
kai kartu su kitom mergaitėm priėjau pa
dėkoti jam už paskaitą. Iš karto nežino
jau, kaip prabilti; atrodė, kad čia visai 
netinka šabloniški padėkos žodžiai, todėl 
labai trumpai, bet nuoširdžiai jam padė
kojom. Vydūnas, matyt, liko patenkintas, 
nes šyptelėjęs tarė: „Ačiū, mergaitės, man 
patinka žodžiai iš širdies“.

O paskaita buvo tikrai įdomi ir nepa
prasta, kaip nepaprastas buvo ir patsai 
prelegentas. Vydūnas neskaitė iš rašto, 
bet kalbėjo, jam, matyt, buvo svarbu žiū
rėti į klausytojus ir tuo būdu juos veikti. 
Stengiausi šį bei tą pasižymėti, bet tai 
nebuvo lengva, štai viena kita paskaitos 
mintis iš mano užrašų knygelės.

„Tik žmoniškumas-humaniškumas ap
saugos pasaulį nuo katastrofos, o žmoniš
kumo prado apraiška yra moteris (jis sa
kė inotera). Ir mūsų tauta taps tobules
nė per moterį, jei ji supras, kuo ir kokia 
turi būti. Vyrai daug daugiau už moteris 
nusižengia žmoniškumui“.

„Mūsų sąmonė gali šviesėti ir tamsėti, 
tai pareina nuo to, kaip sąmonės turinys 
veikia kūną. Kai žmogui rūpi tasai žmo
niškumo pradas, tai sąmonė šviesėja; ji 
jungia vienybėn visą žmogaus sudėtingą 
organizmą. Žmogaus gyvenimo prasmė, 
kad jis kuo daugiau tobulėtų, kad taptų 
tikru žmogumi. Kas turi šitą žadinti 
žmoguje? Išmanymo dvasia ir motinos 
dvasia“.

„Moterį veikia ne vien minčių dvasia, 
bet žmoniškumas, intuicija, todėl jos nuo
monė gali būti teisingesnė. Kai moteris 
pradeda menkėt, tai žūsta visa tauta. Da
bar visą laika eina tas moters pasiprieš- 
nimas, noras stoti greta vyro. Apsirinka 
moterys, manydamos, kad, gavusios visas 

skirti dėmesį, bet ų;ra klausimas, kiek ir 
kokiomis sąlygomis reikia j'į skirti.

— VLIKO pagrinde yra žinios, Lietuvą 
liečianti medžiaga, archyvai, spaudos ir 
įvykių sekimas ir mokėjimas šią medžiagą 
Interpretuoti. Dalis šio reikalingo dėme
sio telpa ELTOS rėmuose, dalis yra tiesio
ginis VLIKO rūpestis, dar kita dalis yra 
reikalinga studijoms, rimtesnės medžia
gos šaltinių ruošimui.

Šie reikalai neišsipildo patys. Juos rei
kia sekti, rūšiuoti, klasifikuoti, papildyti. 
Kas diena pasirodo nauja medžiaga, kny
gos, žurnalai, vyriausybių pareiškimai. 
VLIKAS Ir ELTA neturi aparato šiai me
džiagai sekti. Pati medžiaga yra brangi ir 
jai kaupti reikia ir vietos ir darbo jėgos 
įvairiuose pasaulio miestuose. Tam reikia 
didelės talkos.

Archyvai. Jų daug. Daugelis yra išblaš
kyti įvairiose Europos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų vietose. Juos yra būtina 
konsoliduoti, sutvarkyti ir mikrofilmuoti. 
Tik taip sutvarkyta medžiaga bus prieina
ma naujoms Lietuvos politinės bylos gy
nimo jėgoms. Tai yra labai svarbus už
davinys, kurio negalima atidėlioti.

— Jau 1976 metais VLIKO valdyba ap
tarė reikalą paruošti informacinį leidinį 
anglų kalboje apie Lietuvą. Atsirado ir 
apmokamas autorius darbui vykdyti. Ir 
jam buvo sumokėta. Deja, iki šiol jokių 
rezultatų nesulaukta.

Išsamaus ir gerai dokumentuoto politiš- 
ko-geografiško-lstorinio-ekonominio veika 
lo paruošimas yra labai reikalingas. Toks 
veikalas turėtų tikti įteikimui vyriausy
bių užsienio reikalų ministerijoms, jis 
turėtu tikti persiuntimui vyriausybių at
stovybėms ypač komunistiniuose kraštuo
se.

Ką mes galėtume daryti, kad tai būtų 
įvykdyta?

— 1953-1954 metais vyko JAV Kersteno 
komiteto apklausinėjimai. Buvo surinkta 
ir atspausdinta kalnai medžiagos. Tai yra 
vertinga medžiaga, kuri dabar beveik ne
prieinama. Ji bus reikalinga ateityje. Rei
kia pastangų ir lėšų jai surinkti ir išsau
goti. 

teises, prilygs vyrams. Vyras ir moteris 
yra perdaug skirtingi ir turi vienas kitą 
papildyti, o ne supanašėti. Moteris pa
šaukta ne prakeikti ir neapkęsti, bet lai
minti ir mylėti. Per moterį visas pasau
lis gali pakrypti į gerąją pusę. Minčių 
išmiklintas intelektas dar nėra viskas ir 
neturi būti mums idealu“.

Baigdamas Vydūnas pareiškė, kad jis 
įsitikinęs, jog moteris ras savo vietą gy
venime ir supras tikrąjį savo gyvennimo 
tikslą.

Nors Vydūnas atrodė toks negyveni
miškas, atitrūkęs nuo realybės, bet jo min 
tys įkvėpdavo norą siekti to moralinio 
tobulumo, kr d jis tvirtai tiki tuo, ką kal
ba,, ir gyvena taip, kaip kalba.

Paskutinį kartą susitikau su Vydūnu 
1937 m., kai jis, atvykęs į Kauną, apsilan
kė „Aušros“ mergaičių gimnazijoje, kur 
aš tuomet mokytojavau. Mergaitėms skai
tė paskaitą, labai draugiškai su jomis kal
bėjosi. Tuomet jis buvo prislėgtos nuo
taikos, nes Tilžėje siautėjo hitlerininkų 
jaunimas. Vydūnas buvo užgauliojamas, 
turėjo didelių nemalonumų, bet keltis į 
Kauną nesutiko, nors jam buvo siūloma.

Kitą dieną išlydėjom jį į geležinkelio 
stotį, mokytojų ir mokinių atstovės. Iš 
rašytojų atėjo išlydėti Liudas Gira, Grai- 
čiūnas, Julius Būtėnas, Sirijos Gira, tuo
met dar jaunas bernelis. Apdovanojom jį 
gėlėmis ir nusifotografavom. Įteikusioms 
jam gėles mergaitėms Vydūnas pasakė: 
„Jūs kaip tos gėlės, tik atsiminkit, kad 
būtumėt tokios skaidrios ir tyros, kaip ir 
jos“.

O štai ką 1983.02.11. Lietuvos TRS Moks 
lų Akademijoje minint Berlyno Hum
boltų universiteto profesoriaus dr. Vikto
ro Falkenhano 80-tąjį gimtadienį pasakė 
jubiliatas: „Jaunystėje man be galo pa
tiko Vydūno raštai. Bendraudamas su Ra
šytoju, turėjau progos daug ką paklausti 
ir išsiaiškinti. Iš Vydūno esu girdėjęs 
daug įdomių dalykų apie praeitį, apie jo 
paties šeimos tradicijas. Vydūnas teigė, 
kad jo giminės šaknys net Iš Krivių Kri
vaičio kildinamos...Kokia keista ta ais
čių pasaka. (...) Ir šiandien, rašydamas 
noveles apie Bretkūną, 'į jas įdedu tai, ką 
esu gavęs iš Vydūno...“

Šiame rašinyje norisi atskleisti ir vieną 
rečiau visuomenėje žinomą Vydūno būdo 
savybę — gydymą įtaigos būdu. Dar ir 
šiandien mūsuose gyvena buvę Vydūno 
pacientai. Vienas tokių buvusių ligonių, 
kuriam nemažai padėjo Vydūnas, Vilkijo
je dirbantis pedagogas Pranas Mikalaus
kas. Savo prisiminimuose „Svečiuose pas 
Vydūną“ („Kraštotyra“, Vilnius, 19-69 m. 
p. 265-27U) Pr. Mikalauskas vaizdžiai ap
rašo susitikimą su Vydūnu jo bute Tilžė
je. Jaunvstėje Pranas sunkiai sirgo. Gy
dytojai atsisakė bet kuo padėti. Jaunuolis 
buvo pasmerktas mirčiai. Vilkijos gimna
zijoje Pranas jau anksčiau buvo matęs 
Vydūną, girdėjo jo įtaigią kalbą ir juo 
tikėjo. Jis tikėjo Ir tuo, kad jeigu dar kar 
tą pamatys Vydūną, pakalbės su juo, pa
klausys jo patarimų tai be abejo pasveik
siąs. Ir motina arkliais 120 kilometrų 
sergantį sūnų vežė >į Tilžę. Vydūno įtaiga 
jaunuoliui padėjo Pranas pasveiko.

Daugiau kaip prieš du dešimtmečius 
šios publikacijos parengėjui teko būti Pr. 
Mikalausko bendradarbiu. Tuomet Pranas 
dažnai sakydavo:

„Jei dabar esu kartu su jumis, tai už

III
Tikiuos, kad ši trumpa peržvalga ras 

savo išvadas šio seimo dalyvių tarpe. Aš 
norėjau parodyti, kad VLIKAS per eilę 
metų rūpinosi ir tebesirūpina savo pa
reigomis. Norėjau parodyti, kad VLIKAS 
gali būti lankstus ir kad jo struktūra ne
draudžia plėsti talkininkų ir dalyvių sam 
būrį. Nurodydamas „didelius“ ir „mažus" 
rūpesčius, manau, 'įrodžiau, kad yra ri
bos, kurios VLIKUI neleidžia visko atlik
ti. Tai yra ne dėl nenoro, bet todėl, kad 
yra ribotas skaičius dirbančių ir yra la
bai ribotos lėšos darbams vykdyti.

T r u m pa peržvalga rodo, 
kad yra daug darbų, kuriuos būtų įmano
ma vystyti įvairiose vietose kuriamų ko
misijų talkos pagrindais. Reikia tik norin
čių šiam darbui padėti, reikia sugebančių 
dirbti ir VLIKO valdybos dėmesio atsi
rasiančių talkininkų būreliui!

Pabaigai noriu priminti pirmojo nacių 
okupacijos metų VLIKO pirmininko žo
džius pasakytus pirmos dešimties metų su 
kakties proga 1954 m. Palyginkime pa
dėtį tuomet su padėtim dabar:

„Kai dabar kalbant apie reika
lą VLIKĄ reorganizuoti, kai kurių grupių 
siūloma padaryti VLIKĄ tik mūsų lietu
viškos emigracijos organu, tokiame pasiū
lyme nebūtų sunku įžiūrėti norą likviduo
ti patį VLIKĄ. Kokie sumetimai diktuoja 
panašius pasiūlymus?“

Matydamas sunkumus profesorius Ste
ponas Kairys rado reikalą pabrėžti sekan
čius tris būtinus dalykus:

1. VLIKAS turi būti bet kuriuo atveju 
išlaikytas,

2. Turi būti išlaikytas VLIKO pobūdis 
— būti vakaruose kovojančios tautos sie
kimų eksponentu,

3. VLIKĄ sustiprinti ir jam nedelsiant 
reikia užtikrinti kiek galima patogesnes 
veikimo sąlygas.

Praėjo veik trisdešimts metų nuo šių 
žodžių, o VLIKAS ir šiandien tebekovoja 
su tomis pačiomis problemomis! šiandie
ninio seimo tikslas turėtų būti į tas pro
blemas įžvelgti ir pamėginti rasti kokias 
nors išeitis. (Pabaiga) 

tai turiu būti dėkingas tik Vydūnui“. Pra 
nas sveikas ir šiandien, vaikšto be ramen
tų, sėkmingai darbuodamasis Vilkijos kai 
mo profesinėje technikos mokykloje.

Vydūnas gydė visų žmonių fizinius ir 
dvasinius skausmus. Jis stengėsi taurinti 
visą žmoniją. Tarsi nujausdamas artėjan
čią „rudojo maro“ epidemiją, 1928 r. dra
moje „Pasaulio gaisras“ rašė: „Bet aš 
jokios prievartos neklausau. Aš nenusilei
džiu jokiai nuogaliai. Aš nenusilenksiu 
nevienam. Aš savo galiomis išbūvu, o jūs 
dar kaupiate naują kaltę. Per šimtmečius, 
nuo kryžeivių laikų jūsų tauta nusižengė 
prieš mus. Likimas pats pateiks jums są
skaitą. Savo gyvybe pasirašau jos ieški
nį“.

Įsigalėjus Vokietijoje fašizmui už šiuos 
pranašingus žodžius ir lietuvišką veiklą 
Tilžėje Vydūnas nuolat buvo persekioja
mas, o jo knygos „Pasaulio gaisras“ ir 
„Vokiečių-lietuvių santykiai per septynis 
šimtmečius“ suliepsnojo ant Inkvizicijos 
laužo.

Vydūno įkurti kultūros židiniai Tilžėje 
palaipsniui uždaromi. Apie rudmarškinių 
išpuolius prieš filosofą rašė ir tuometinė 
tarybinė spauda, bet 'įsisiautėjusio fašiz
mo sudrausminti tuomet dar nebuvo įma
noma. Jį reikėjo sutriuškinti.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, pa
sitraukęs iš Tilžės, pabėgėlių stovykloje 
Vydūnas dažnai jausdavosi vienišas ir nie 
kam nereikalingas. Tuomet visi rūpinosi 
savimi, o greta esantis filosofas likdavo 
nepastebėtas. Tik nuolatiniai pavojai bu
vo artimi Vydūno palydovai, kurie tykojo 
jo kiekviename žingsnyje.

Nepilnas emigracijos dešimtmetis Vy
dūnui buvo sunkiai pakeliamas, bet ir čia 
jis nepalūžta. Nežiūrėdamas sunkių gy
venimo sąlygų, Vydūnas stengėsi dalyvau- 
kultūriniame pabėgėlių gyvenime; rašė, 
leido knygas.

Mirė Vydūnas 1953 m. vasario 20 d. 
Palaidotas Detmold'e (VFR). Jo kapą čia 
šiandien retai kas beaplanko.

Bernardas Aleknavičius

LIETUVOS ŽIRGAI
Ilgai Lietuvoje vyravo žemaičių veislės 

Žirgai (Žemaitukai), ištvėrę gamtos sąly
gų, sunkaus darbo ir karų išbandymą. 
Šiuose žirguose susikaupė daug naudingų 
savybių, kurias jie perdavė palikuonims. 
Tomis savybėmis puikiai pasinaudojo se
lekcininkai ir žemaičių bei prūsų arklių 
pagrindu sukūrė garsiąją trakėnų, išvedė 
Lietuvos sunkiųjų veisles ir žemaičių ar
klių veislės stambesnį tipą. Susidomėta ir 
kitais sportiniais žirgais. Žvilgsniai nu
krypo į arabų žirgų veislę.

Arabų žirgas nuo seno apgaubtas legen
domis ir dabar laikomas gražiausiu, popu
liariausiu ir vienu brangiausių pasaulyje. 
Jis susiformavo VII amžiaus antroje pu
sėje Arabijos pusiasalio oazėse ir dykynė 
se. Vieni tyrinėtojai teigia, kad arabų žir
gai seniausi pasaulyje, kiti — kad jie at
sirado mišnnami su dar senesnių veislių 
arkliais, kurių arabai įsigydavo kariauda
mi su Azijos ir Afrikos šalimis. Senovėje 
žirgai buvo girdomi kupranagarių pienu, 
šeriami liucerna Ir rinktiniais grūdais, o 
karo žygiuose iškęsdavo svilinančią dyku
mų saulę, akmenuotus kelius, ilgai būda
vo be maisto ir vandens, ištikimai tarnau
davo savo šeimininkui.

Į Europą arabų žirgas pateko VIII am
žiuje. Viduramžiais šarvuota sunkioji kry 
žiuočių raitija dažnai pralaimėdavo kaip 
viesulas atskriejantiems arabų raiteliams. 
Tuomet Europoje ir susidomėta arabų 
žirgais. (Vėliau buvo įkurti šių veislių 
žirgynai Prancūzijoje ir Vengrijoje, Angli 
joje ir Lenkijoje. Rusijoje grafas A. Orlo
vas 1774 metais nupirko savo žirgynui 
pirmuosius arabų veislės žirgus.

Pirmieji šios veislės žirgai buvo atga
benti prieš dvidešimt metų iš Tersko !į 
Vilniaus valstybinį žirgyną.

Šiandien vilniečių žirgyne jau 27 arabų 
žirgai ir 18 kumeliukų.

Į Tersko aukciono ringą įvedamas žir
gas iš Lietuvos Skalka. Reikia gerai pa
sukti galvą, kol parenki žirgui tinkamą 
vardą, nes jis būtinai turi prasidėti jo 
motinos ir tėvo vardų pirmosiomis rai
dėmis.

Kol Skalka išdidžiai žingsniuoja po rin
gą, aukcionierius apibūdina žirgo pirmta
kus, aiškina privalumus.

Skelbiama kaina, aukcionierius iškelia 
medinį plaktuką Ilgu kotu... Kas dau
giau?...

Aukcionierius trečią kartą taukštelėjo 
plaktuku — skelbė, kad -Skalka parduota, 
kai olandas Den Chartogas pasiūlė sumokė 
ti 28 tūkstančius dolerių. Jis nupirko ir 
dar vieną žirgą — Skalsą. Iš viso aukcio
ne už 69 tūkstančius dolerių buvo parduo
ti trys arabų žirgai, išauginti Vilniaus 
valstybiniame žirgyne, kuris, beje, vienin
telis Lietuvoje augina šios veislės žirgus. 
Skalka — brangiausiai aukcione įvertin
tas Lietuvos žirgas: iki šiol daugiausia — 
10 tūkstančių dolerių — buvo sumokėjęs 
Vakarų 'Vokietijos komersantas už Nemu
no valstybinio žirgyno trakėną Benuaną.

Spauda
AIDAI, 1983 m. Nr. 4.

Kultūros žurnalas. Vyriausias redakto
rius dr. L. Andriekus, O.F.M. Leidžia Tė
vai Pranciškonai, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207, USA. Išeina kas du 
mėnesiai. Kaina metams US 15 dol.
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BRAZILU
X

BRAZILŲ NAUJOSIOS POEZIJOS 
ANTOLOGIJA

Svetur verstinė knyga retas dalykas. 
Pirmiausia vis stengiamasi išleisti, kas 
lietuviška. To lietuviškumo vardan tad 
ir leidžiama, kas būtina ir reikalinga ir 
net kas nei būtina, nei reikalinga, bet to
dėl, kad lietuvio parašyta. O kai pirkėjų 
skaičiai tėra labai nedideli ir dar vis 
smunka, tai leidyklos dabar vertimų kra
tosi, kaip pikto pinigo. Tačiau turime to
kių idealistiškai nusiteikusių vertėjų, ku
rie nori praturtinti lietuvius tuo, kas 
kitų tautų sukuriama, ir atsidėję verčia 
vieną po kitos knygas iš svetimų kalbų. 
Jei kuri leidykla susimyli ir išleidžia vie
ną kitą tų vertimų — gerai, o jei ne, tai 
vertėjai leidžia savo lėšomis arba sudeda 
rankraščius į stalčius ir laukia šviesesnės 
dienos, kuri gal ateis, o greičiau gal ir ne.

Tarp tokių trokštančių mus vertimais 
praturtinti idealistų svetur, be abejo, pir
mauja Povilas Gaučys. Nemaža jo verstų 
romanų apysakų, novelių ir poemų vra 
išleista, bet dar daugiau turbūt tebestovi 
rankraščiuose, štai ir dabar jis ‘išleido, 
atrodo, savo lėšomis stambią knygą — 
brazilų naujosios poezijos antologiją, pa
vadintą Lianų liepsna (288 psl.), papuoš
tą liepsnos ir žalios spalvos V.O. Virkau 
pieštu viršeliu ir aplanku. Knygoje ‘iš
spausdintas ir paties vertėjo parašytas 
įvadas, kuriame supažindinama su antolo
gijoje pr’statomaisias poetais (knygos ga
le dar pridėtos trumputės tų poetų bio
grafijos).

Braziliją P. Gaučys pažįsta iš arti, nes 
ten yra diroęs kaip Lietuvos konsulas. Ją, 
žinoma, pažįsta nemaža lietuvių, kurie 
nepriklausomybės laikais tūkstančiais 
važiavo į Pietų Amerikos kraštus duonos 
kąsnio ieškoti, jeigu kam jo pritrūko na
mie. O Brazilija, kaip P. Gaučys savo 
įvadiniame straipsnyje liudija, yra ypatin 
gas kraštas. Kai, sako, kituose kaimyni
niuose kraštuose indėnai ir mulatai vis 
dar neįsileidžiami į kultūrinės veiklos 
sritį, tai Brazilijoje visos rasės yra susi
maišiusios ir darniai sugyvena. Jos gy
ventojų pagrindą sudaro ne baltieji, bet 
indėnai, negrai ir mulatai. Labai įdomus 
P. Gaučio aptarimas, ką tos atsikiros ra
sės yra davusios brazilų poezijai. Negras 
sako, sustiprino erotinę gaidą, atnešė ge
dulingą muziką ir kenčiančios sielos rit
mo jausmą. Tingus indėnas turi didelę 
vaizduotę. O mulatai yra tų rasių miši
nys, taigi savyje jungia tas ypatybes.

Antologijai vertėjas yra parinkęs 33 
poetus, kurie kūrė ar ir dabar dar ku
ria mūsų XX amžiuje, pradėję tada, kai 
vienas po kito buvo pradėti leisti žurna
lai, sklisti modernizmo teorijos ir ieško
jimai.

Tokią antologiją skaitant, ima tikras 
džiaugsmas, jeigu kuriam poetui pristaty 
ti išverstas didesnis pluoštas jo eilėraščių. 
Tada jau be didesnio vargo gali pajusti 
jo kūrybos skonlį, suprasti, kas jis toks 
yra. Deja, apie pusei jų tepaskirta tik po 
1-3 eilėraščius, ir jų kūrybinę charak-

BIJANTIS PRAEITIES
J. Hudreika

Taip neįprastai pavadino savo diserta
ciją Ab van Goudoever (tark: fan Chaudu 
fer), istorikas, Rytų Europos problemų 
žinovas, padėjęs kaip paraštę „Politinė 
reabilitacija Sovietų Sąjungoje po 1953 
m.“. Disertacijos gynimas š.m. lapkričio 
18 d. Utrechto universitete, viename se
niausių Olandijoje, sutraukė pilnutėlę aulę 
akademinio jaunimo ir senimo. Populia
rus Amsterdamo dienraštis „Volkskrant“ 
paskyrė tam įvykiui platų straipsnį su 
disertanto portretu ir dviejų sovietinių 
lyderių fotografijomis: Chruščiovo ir Sta
lino. Disertacija jau išleista knygos for
moje.

Anot van Goudoever'io, nuo Stalino 
teroro žuvę 60-80 milijonų žmonių (1936- 
1939 mm. 12-20 milijonų). Stalininio re
žimo metais pakliuvo į konclagerius 22- 
30 miljonų, iš kurių išgyveno ir sulaukė 
paleidimo po „vado ir mokytojo“ mirties 
apie 2 mil. Pradžioje vyko „tylioji“ reabi
litacija, kurios iniciatoriai buvo ultrastali- 
nistai Molotovas ir Berija, kuriems pa
tiems į stalinizmo galą taip pat jau grėsė 
žūtis.

Po Berijos likvidacijos Chruščiovas pra 
dėjo viešą bet labai išrankią, reabilitaciją, 
apsiribodamas Stalino nužudytais ištiki
mais partiečiais — stalinistais. Maskvos 
jPravila“ ir „Izvest'ijos“ iki 1961 m. ma
žai minėjo apie Stalino teroro aukas, bet 
Pabaltijo respublikų spauda rašė apie tai 
palyginus plačiai, nes Nikita suėjo į tam 
tikrą koaliciją su nacionalinių respubli
kų sekretoriais. Pabaltijyje ir Užkauka
zėje žiauriai siautėjęs teroras (prieš Pa
baltijo okupaciją — tarp Pabaltijo komu
nistų — emigrantų Rusijoje), ką iki 
tol gyvai prisimenė gyventojų masės ir 
kur buvo stipri pasipriešinimo rusinimui 
dvasia.

Brežnevui perėmus valdžią iš dalies 
buvo nutraukta reabilitacija ir pra"’ įėjo 
tam tikra restalinizacija.

Ar yra galimas stalininio teroro atnau
jinimas Sovietų Sąjungoje? Į šį „Volks- 
kranto“ žurnalisto klausimą van Goudoe
ver atsakė: „Institucinių (t.y. konstitu
cinių ir įstatyminių) garantijų nuo tokio 
atnaujinimo nėra, bet tai gali įvykti tik

POEZIJA
teristiką privalai susidaryti ne tiek iš tų 
šykščiai pateiktų eilėraščių, kiek iš ver
tėjo aptarimų įvadiniame straipsnyje. 
Skaitytojui tai, žinoma, nuostolis. Tokiais 
atvejais antologija, sakytume, šimtapro- 
centiškai neatlieka jai skiriamosios misi
jos taip, kaip lauktume, ši P. Gaučio su
darytoji nėra kokia nors išimtis: leisda
mi svetimomis kalbomis savo poezijos an
tologijas, lietuviai irgi panašiai padaro. 
Turbūt tų poetų perdaug pasirinkta, o jei
gu visiems jiems būtų skirta po didesnį 
pluoštą kūrinių, tai knyga būtų žymiai 
pastorėjusi.

Susipažinus su šia antologija, manyje 
stipriai susvyravo įsitikinimas, kad lietu
vių poezija yra labai religinga, gal net 
religingiausia pasaulyje. Religiniais moty 
vais eilėraščių nemaža yra rašę lietuviai 
poetai (Maironis, Brazdžionis, Bradūnas, 
Andriekus, Jasmantas, šlaitas ir kiti}. 
Bet brazilų tie modernistai beveik visi pa 
kankamai religingi. Toks Augusto Frede- 
rico Schmidt, kuriam pažinti nepagailėta 
gražaus pluošto eilėraščių (net 24), tik 
keliuose savo kūriniuose nesikalba su 
Dievu. Ta prasme panašūs į jį ir Murilo 
Mendes, Jorge de Lima ir kiti.

Brazilija ir labai turtingas ir neturtin
gas kraštas. Turint galvoje Brazilijos di- 
miesčių laužynus, net ir Žaliakalnio pana
šus rajonas Kaune buvo vadinamas Bra- 
zilka. Tačiau brazilų poezijoje tos antro
sios, vargingosios pusės atbalsių nematyti. 
Gal dėl to, kad poetai vis daugiausia pra
simušę į viršų, mokslus išėję, laužynų ir 
kitokių nepriteklių nematę ir nepatyrę 
žmonės. Tik Raul Bopp būtų išimtis iš tos 
išsimokslinusių ir sociališkai pakilusių 
poetų rikiuotės. Biografija rodo, kad jis 
ilgai keliavo, pragyvenimą užsidirbda
mas padieniu darbininku, kol vis dėlto 
pasidarė konsulu. Ir kaip tik jis paskyrė 
eilėraštį negrui, jo istorijai ir likimui, kol 
iš tolimojo Kongo pasiekė Braziliją („Ta
vo pirmas įrašas buvo botago kirčiu iš
kaltas ant nugaros“).

šiaip kritiškumas k.ai kur prasiveržia. 
Didesnėje poemoje „Mano tėvynė“ Vini- 
cius de Moraes, reikšdamas savo kraštui 
meilę, ir šitokį posmelį sukūrė:

Norisi pakeisti josios rūbo (auksiniai 
žalio!' spalvas, tokias negražias, 

mano tėvynės, mano tėvynės be batų 
ir be kojinių, mano tėvynės, 
tokios vargšytės!
Be kita ko, kaip tai panašu į meilę savo 

kraštui, kaip ją yra išsakęs ir mūsų Vaiž
gantas!

Tačiau net tas pats poetas kitame eilė
raštyje („Kūrimo diena“) vedė mintį, 
kad būtų geriau buvę, jei Dievas būtų 
ilsėjęsis ne tik sekmadienį, bet ir šešta
dienį ir nesukūręs žmogaus (sako, juk 
„Trisdešimt šimtmečių žmonija kovoja už 
penkias darbo dienas“), nes tada:

Nematytume gyvulių plovimo ir žuvų 
užtroškimo, 

nebūtume skausmuose gimdomi ir 
neprakaituotume už kasdienę mūsų duoną 

atsiradus naujam visagaliui diktatoriui, 
o to labai bijo pačios partinės viršūnės, 
smarkiai būkštaudamos praeities!“

Vieną iš baisiausių Stalino piktadary
bių atskleidė prieš keletą dienų į Amster
damą atvykęs Ukrainos Helsinkio grupės 
narys V. Malynkovič, kurį po ilgamečių 
persekiojimų (kalinimo, uždarymo į psi
chiatrines ligonines) sovietai privertė eml 
gruoti į Vakarus. Amsterdamo „Antrojo 
Pasaulio Knygyne“ jis su plačiai ilius
truota medžiaga papasakojo, kaip 1933- 
1936 mm. Kremlius tyčia organizavo Uk
rainoje badmetį — numarino 6 mlljonus 
valstiečių ne vien kolektyvizacijos tiks
lu, bet ir siekdamas palaužti nacionalinę 
ukrainietiškojo kaimo dvasią. Tomis apo- 
kaliptinėms žudynėms buvo paskirta ir 
olandų televizijos programa, ir Bukovskio 
komiteto Olandų skyriaus išleistoji bro
šiūra „Net šuva nesulojo...“

Apžvelgiant sovietinės tematikos svars
tymą Olandijoje dar grįžkime į Utrechtą, 
kur Universiteto Bendrųjų Studijų Biu
ras Rytų Europos Projektų grupės inicia
tyva organizavo visą seriją paskaitų ir 
diskusinių vąkarų apie Sov. Sąjungos už
sienio politika Europos atžvilgiu. Siekta 
maksimalinio objektyvumo ir visapusišku
mo — pakviesti dalyvauti ir Olandijos 
Užsienio reikalų min. direktorius P.J. Po
lak, ir Sovietų ambasadorius Olandijai 
dr. V. Belecki, žymūs sovietologai, tarp 
jų ir dr. M. van der Heuvel, kurį jau 
pažįsta lietuvių spaudos skaitytojai lais
vame pasaulyje, ir jau minėtas van Gou
doever, ir rusų disidentas žores Medve
dev, neseniai išleidęs knygą apie Andro
povą.

Prieš kiekvieną paskaitą ir diskusijas 
vyko meninė programa, sovietinių filmų 
demonstravimas, dokumentiniai filmai, 
dainų koncertėliai, poezijos skaitymas.

Lapkričio 19 d. Ž. Medvedevas ir olandų 
polemologas dr. H. de Lange kalbėjo apie 
Sov. Sąjungos vaidmenį ginklavimosi lenk 
tynėse. Įžangai Amsterdame gyvenąs Į. 
Kaplanas pusvalandį skaitė savo eilėraš
čius (olandiškus vertimus). Labai atydžiai 
buvo išklausytos poemėlės apie Lietuvą 
— ypač „Negęstanti giesmė" apie didvy
riškus lietuvius partizanus.

Nekentėtume meilės blogybių, nei 
geistume svetimos moters, 

neturėtume mokyklų, kalinės privolės, 
civilinių jungtuvių, mokesčių nuo turto 

ir sekmadienio mišių.
Viešpatautų neišsakomas grožis ir 

ė darna, žemės ir vandenų vestuvinė 
glotnumą.

Kai knyga tokia stambi ir joje repre
zentuojama daug poetų, tai yra kuo pa
sidomėti ir ką įsidėmėti. Tikra įvairybė! 
Vieni rašo šviesiau, kiti niūriau. Yra vi
sa ko. Toje gi knygoje ir turi atsispindėti 
kuriančioji Brazilija, kurios poetė Ceci
lia Mereles net dukart buvo pristatyta 
Nobelio premijai. Antologijoje išspaus
dintas Ronald de Carvalho sukurtas tik
ras himnas savo kraštui, pavadintas „Bra 
zilija“ ir parašytas garsajam amerikie
čiui W. Whitmenui būdingu stilium. Ta
me eilėraštyje iš tikro pateiktas didingas 
poetiškas vaizdas krašto, kuriame visa ko 
yra, kain ir šios knygos poezijoje.

Stasys Seleliūga

AfA ADOLFAS KELERIS

GARBĖS SENJORĄ KUNIGĄ 
ADOLFĄ KELERĮ IŠLYDĖJUS

AMŽINYBĖN
(1906. IX. 14. — 198'3 XI. 4.)

Gyvenimas susideda iš labai linksmų, 
ne taip linksmų ir laibai liūdnų momentų. 
Toks labai liūdnas momentas atėjo, kai 
1983 m. lapkričio mėn. 4,-tos dienos ryte, 
Garbės Senjoras Kunigas Adolfas Keleris 
užmerkė akis amžinam poilsiui.

Adolfas Keleris gimė 1906 metų rugsė
jo mėn. 14 d. šniūrų kaime, Garliavos vis., 
Kauno apskrityje, evangelikų liuteronų 
šeimoje. Jo tėvai ibuvo ūkininkai ir turė
jo 20 ha ūkį su dideliu vaismedžių sodu. 
Velionis turėjo dar tris brolius ir vieną 
seserį, kuri būdama 3 mėnesių amžiaus, 
pasimirė. Dėl neteisėto kaimyno įskundi
mo rusams 1915 metais, tėvas ir vyriau
sias sūnus buvo ištremti į Kostromą, prie 
Volgos. Ten 1917 metais, po sunkių dar
bų katargos stovykloje mirė tėvas. Vyriau 
sias sūnus sugrįžo atgal į tėviškę. Motina, 
pasilikus su keturiais vaikais darbavosi 
ūkyje, augino įir auklėjo: Joną, Juozą, 
Adolfą ir Albertą.

Prieš 2 metus Kanadoje, Viešpats pa
šaukė Juozą. Jau keli metai labai sunkiai 
serga Jonas. Jonas išleido Adolfą į moks
lus. Būdamas mokytoju ir jaunas vedęs, 
paskyrė pusę savo algos brolio mokslui.

Velionis lankė Veiveriuose pradžios ma- 
kyklą, o 1929 m. baigė Tauragės gimnazi
ją-

1929-1935 metais išklausė Lietuvos Vy
tauto Didžiojo Universitete Evangelikų 
Teologijos Fakultetą ir išlaikė visus tame 
fakultete nustatytus egzaminus.

1936 m. vasario mėn. 9 d. Batakių para
pijoje buvo ordinuotas — įšventintas pil
nateisiu Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
kunigu. Nuo 1936 iki 1940 m. A. Keleris 
buvo kunigu Batakiuose ir Tauragėje. Be 
to jis buvo evangelikų tikybos mokytoju 
Tauragės gimnazijoj ir mokytojų semi
narijoje.

Adolfas Keleris 1938 m. liepos 5 d. su
situokė su Tamara Štrausaite ir susilau
kė 4 dukterų: Tamaros, Jadvygos, Elenos 
ir Elzės. Jas visas augino lietuviškoj dva
sioje. Visos dukros lankė Vasario 16-tąją 
Gimnaziją.

Karo metais atvyko lį Vokietiją ir čia 
stengėsi patarnauti savo tautiečiams dva
siškuose reikaluose. 1948 m. gruodžio mėn 
7-12 d., Imshausen‘e buvo išrinktas Lie
tuvių evangelikų liuteronų tremties bažny 
čios sinodo senjoru ir Vyriausios tarybos 
pirmininku. Šias pareigas ėjo iki 1981 
metų. Jis virš 34 metų atstovavo Lietuvių 
Evangelikų Bažnyčiai. Tarp tremties evan 
gelikiškų bažnyčių jis vienintelis turėjo 
bažnyčios raštininką, kuris uoliai darba
vosi mūsų bažnyčiai.

Nuo 1952 m Adolfas Keleris buvo PLB 
Vokietijos krašto tarybos narys ir Breme
no krašto įgaliotinis, jis bendradarbiavo 
tremties bažnytinėj spaudoje, taip 1957- 
1971 m. buvo lietuvių evangelikų liutero
nų laikraščio „Svečias“ atsakingasis re
daktorius.

Adolfas Keleris buvo visuomet ištiki
mas Dievo tarnas. Jis vengė bereikalingų 
ginčų, nesusipratimų ir uoliai ieškojo tų

MIRĖ ONA LUKAUSKAITĖ-POŠKIENĖ
Elena Valiūnienė iš New Yorko tele

fonu pranešė, kad š.m. gruodžio 4 d. Šiau
liuose mirė Ona Lukauskaitė-Poškienė pa
laidota gruodžio 6 d. Šiaulių - Ginkūnų ka 
pinėse. Gimusi 1906 m. sausio 29 d., Lu
kauskaitė-Poškienė buvo viena iš steigėjų 
Lietuvos Helsinkio Grupės ir visą laiką 
aktyviai reiškėsi jos veikloje iki mirties. 
Ji buvo paskutinioji iš Helsinkio Grupės 
gyvenusi okupuotoje Lietuvoje. Nuteista 
25 metams kalėjimo ir išvežta į Sovietų 
Sąjungą, Stalinui mirus 1955 metais grįžo 
Lietuvon. Jos du sūnūs, Erdvilis ir Vyte
nis Poškai, abu žuvo partizanų kovose.

Lukauskaitė-Poškienė buvo poetė ir lais 
voje Lietuvoje išleido du eilėraščių rinki
nius, „Brangiausios Pėdos“, 1933 m. ir 
„Eilėraščių kraitis“ 1938 m.

JAU LAIKAS ATNAUJINTI
E. LIETUVIO PRENUMERATĄ ARBA 

NAUJAI LAIKRAŠTĮ UŽSISAKYTI.

taškų, kurie žmones jungia bendro tikslo 
siekimui.

Vienas iš jo reikšmingiausių pasisaky- 
mųbuvo: „Neužmirškime niekuomet mū
sų brangiausių vertybių: Tėvynės, tikė
jimo ir bažnyčios!“ Velionis primena 
mums, kad esame lietuvių liuteronų baž
nyčios dukterys ir sūnūs, kurie tvirtai sto
vi tikėjime ir pasitiki Dievu.

Į velionio laidotuves, kurios įvyko š.m. 
lapkričio mėn. 9 d. Bremene, Osterholzer 
kapinėse, atvyko netoli 200 žmonių iš 
daugelio Vakarų Vokietijos kraštų. Savo 
dėdę pagerbti atvyko net du brolio Jono 
sūnūs iš Šiaurės Amerikos. Daugybė vai
nikų, gėlių ir lietuviška trispalvė puošė 
velionio karstą.

Gedulingas pamaldas atliko giminaitis 
R. Amliug, vokiečių kalboje. Gyvenimą 
lietuvių kalboje papasakojo R. Baliulis. 
Velionis kunigaudamas Tauragėje laiky
davo pamaldas lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Vargonais grojo žentas B. šmidtas 
Giesmės buvo giedamos dviejose kalbose.

Lydint velionį prie duobės, švietė sau
lė. spindėjo auksiniai rudens medžių la
pai. Nuleidus karstą į duobę, pirmas kal
bėjo kun. Fr. Skėrys, kuris velionį paži
nojo jau nuo 1937 m. ir buvo mokinys 
Jis taip pat atsisveikino Lietuvių Evange
likų Liuteronų Egzilinės Bažnyčios, Va
sario 16-osios Gimnazijos direktoriaus A. 
Smito, mokytojų, mokinių, Jaunimo rate
lio, Krašto valdybos ir J. Lukošiaus var
du.

Po jo kalbėjo katalikų sielovados Va
karų Vokietijoje Tėvas dr. Konstantinas 
Gulbinas, dek. V.šarka, kun. P. Urdzė ir 
Bremeno lietuvių vardu Požėla, kurie iš
kėlė velionio tolerantiškumą, draugišku
mą ir nuopelnus Lietuvos evangelikų baž
nyčiai.

Daugybė vainikų ir gėlių puokščių den
gė velionio grabą.

Po laidojimo apeigų buvo visi susirinku 
šieji pakviesti velionio žmonos ir dukterų 
šermenims į parapijos sale, kur visi ben
drai galėjo paminėti vel'lonį ir pasidalinti 
mintimis.

Ilsėkis V:ešpaties ramybėje Tavo paties 
žodžiais:

„Jei kova bus baigta ir mes tik mažą 
vietelę išvargusiam kūnui gausime, tad 
norime ir ant paskutinės poilsio vietos 
pastatyti kryžių gyvam vilties ženklui, 
kuris per kapą ir mirtį siekia“.

Ričardas Baliulis

KVIETIMAS 
PASAULIO LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
1984 METŲ RUPJŪČIO 18-28 DIENOMIS 

ANNABERGO PILYJE, VAKARU 
VOKIETIJOJE

Jau dabar planuokite ateinančių metų 
atostogas. Jaunimas su ar be tėvelių, 
širdingai laukiamas Annaberge.

Programoje numatyta:
—Lietuvio evangeliko jaunuolio-ės identi
teto išryškinimas

— Lietuvių evangelikų mažumos išlaiky
mo tikslas ir galimybės
— Lietuvių evangelikų istorinių asmeny
bių reikšmė mūsų kultūroje

Bus galimybės pabendrauti, pasilinks
minti ir paiškylauti puikiose Rheino apy
linkėse!!!

REGISTRACIJAI KREIPTIS 
VOKIETIJOJE: 

Ričardas Baliulis 
Ohlendiekskamp 9 
2000 Hamburg 65 

West Germany 
Tel. 040/6029606. 

AMERIKOJE: 
Violeta Kelertienė 

P.O. Box 555, 
Richland Center, 
Wi. 53581 USA 

Tel. (608) 647 2704.

TĖVYNĖS SARGAS, 1983 m. Nr. 2.
Redaktorius Petras Maldelkis, leidžia 

popiežiaus Leono XIH literatūrinis fon
das. Krikščionių demokratų krypties žur
nalas. Admin. 6819 S. Washtenaw Ave., 
Chicago, IL 60629. Vieno sąsiuvinio kaina 
US 4 dol.

LIETUVOJE
— Šįmet sukako 110 metų nuo poeto J. 

Baltrušaičio gimimo.
— Lietuvos valstybiniame operos ir 

baleto teatre po 10 metų pertraukos .buvo 
vėl pastatyta Puccini opera „Bohema“. 
Pagrindinius vaidmenis išpildo I. Milkevi 
čiutė, J. čiurilaitė, S. Jonaitytė, G. Gri- 
gorianas ir S. Larinas.

— Po pirmojo finalinio turo rungtynių 
Tbilisi sporto rūmuose, Kauno „Žalgirio“ 
krepšinio komanda tebėra pirmoje vietot. 
je. Finaliniuose turuose dalyvauja koman 
dos, visos Sovietų Sąjungos aukščiausios 
lygos krepšinio pirmenybėse užėmusios 
pirmąsias 6 vietas.

Sekantis čempijonato turas įvyks Kau
ne, sausio pabaigoje. Tbilisi vykusiame 
ture geriausiai už „Žalgirį“ žaidė Arvydas 
Sabonis ir Sergiejus Jovaiša.

— Gruodžio pradžioje Kaune įvyko tra
dicinė kaimo šventė „Grok, Jurgeli“, į ku
rią iš tolimiausių Lietuvos kampelių at
vyko beveik 400 muzikantų. Pirmą vietą 
laimėjo Kauno „Litekso“ kaimo kapela 
„Vija“.

— Jungtinėse Amerikos Valstybėse gy
venantis dailininkas Viktoras Petravičius 
šiuo metu Vilniaus meno darbuotojų rū
muose turi savo grafikinio meno parodą.

— Spalio 7 d. Kauno rajono Krušinskų 
kaimo gyventoja Teofilė Krušinskaitė do
rojo runkelius. Netoliese ganėsi karvė, su
kinėjosi katė. Kiek atokiau stūksojo miš
kas, priklausantis Sališkių girininkijai. 
Darbais užsiėmusi moteriškė nepamatė, 
kaip gretimais pasirodė medžiotojų būre
lis. Tik driokstelėjęs šūvis ją privertė 
krūptelėti. „Nejau karvę!“ — persmelkė 
mintis. Mat vieną sykį įkaušę medžiotojai 
nušovė jautį.

Šįsyk karvei nekliuvo. Užtat paslika li
ko gulėti netoliese vaikščiojanti katė...

. V.L.

JUSTO PALECKIO SŪNAUS NAUJOS. 
PAREIGOS . . .

„Komunistas“ Nr. 11 (1983 m. lapkri
čio mėn.) pranešė, kad Justas Vincas Pa
leckis gavo naują paskyrimą Vilniuje. 
Jis yra antras Justo Paleckio sūnus, gi
męs jau antrojo pasaulinio karo metu, 
1942 m. Jis yra baigęs Vilniaus universi
tetą ir Aukštąją diplomatijos mokyklą 
Maskvoje. Ligšiol dirbo žurnalistinį ir 
diplomatini darbą įvairiose Sov. Sąjungos 
ambasadose užsienyje. Paskutinės jo pa
reigos Maskvoje buvo užsienio reikalų 
ministerijoje, kur jis ėjo spaudos skyriaus 
vedėjo pavaduotojo pareigas. Dabar jis 
yra paskirtas Lietuvos komunistų parti
jos Centro komiteto Užsienio ryšių sky
riaus vedėjo pavaduotoju.

To skyriaus vedėju kiek anksčiau buvo 
paskirtas rusas M. Sadovskis kulis nėra 
išėjęs jokio diplomatinio mokslo ir nebu
vo studijavęs universitete.

ŠILTAPŪTĖ
Žemaitė r.emaža yra patarnavusi mū

sų rašomosios kalbos ūgiui, ją praturtinu
si atskirais žodžiais ir ištisais pasakymais. 
Kas neatsimena, rašė kalbininkas, žemai
tės paleistų į apyvartą žodžių pūga, lūžt
vė, šūsnis, žiogris, prieplaikus, skubinai, 
šiukštu ir daugelio kitų.

Daug žodžių lietuvių bendrinei kalbai 
padovanojo K. Būga, J. Jablonskis, J. 
Balčikonis ir kiti.

— Laikas bėga, žmonės gyvena vis ge
riau ir gražiau. Sparčiai plinta inžinierių 
bei technikų išradimai, padedantys namie 
apsiruoštl. Įsigyjame daiktų, kurių mūsų 
tėvai bei seneliai nei matė, nei girdėjo. 
Bet, matyt, daiktą išrasti ir pagaminti yra 
lengviau, negu sukurti jam vardą. Labai 
daug atsirado visokių mašinėlių, tad, no
rėdami pasakyti ar parašyti, ką jomis da
rom, vartojame du ar net tris žodžius: ra
šomoji mašinėlė, mašininkė, mašinėlė, ma
šina (dažniausiai — apie lengvąjį auto
mobilį), mašinėlė barzdai skustis, elektri
nė mašinėlė barzdai skustis (kai kas sako
— elektroskustuvas), mašinėlė bulvėms 
skusti, mašinėlė bulvėms tarkuoti, mašinė
lė sultims spausti, mašinėlė pipirams mal
ti (kai kas sako — pipirmalė), mašinėlė 
kavai malti, mašinėlė kiaulei svilinti (kai 
kas sako — litlempė, lietlempė), mašinėlė 
plaukams kirpti (kai kas sako — mašin- 
ka), mašinėlė plaukams džiovinti ir suk
ti (kai kurios moterys sako — fenas), 
mašinėlė duonai raikyti, mašinėlė mėsai 
malti, mezgimo mašinėlė, skalbimo maši
na. .

Tų visokiausių mašinėlių — kalnas, jos 
griozdinamos vienos ant antrų, kaip ir jų 
vardai. O jeigu pažvelgsime įdėmiau, tu
rėsim gėdydamiesi prisipažinti, kad vi
siems šitiems naudingiems daiktams ne
same davę vardų. Man atrodo, kur kas 
geriau būtų, jei galėtume jau dabar žody
ne rašyti: skute — mašinėlė bulvėms skus 
ti, suite — mašinėlė vaisių sultims, sun
kai sunkti, spausti; zirza, zurza, zirzenė
— elektrinė mašinėlė barzdos plaukams 
skusti; šiltapūtė — mašinėlė plaukams 
džiovinti ir susukti: kerponė — mašinėlė 
plaukams kirpti. Pagaliau ar būtinai pa
vadinimas privalo turėti panašumo į daik
to, įrankio, įnagio, įtaiso leidžiamą garsą, 
veiksmą? Juk protėviai du besitrinančius 
akmenis pavadino girnos, bet ne mašinėle 
grūdams trinti, malti; spragilas, bet ne 
pagaikštis, mietas, lazda varpoms, ankš
tims daužyti, mušti, pliekti.

L. M.
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Nuoširdžiai dėkoja
. TFA D. Britanijoje

PADĖKA
Širdingai dėkoju DBLS Centro valdy

bai, skautams ir visiems draugams bei pa 
žįstamiems, sveikinusiems mane gimta
dienio proga.

Petras Varkala

Dar galima gauti Nidos K.K. išleistą 
1984 m. nuplėšiamą kalendorių. 
„Europos lietuvio“ skaitytojams kaina 
£3.00, Amerikoje ir Kanadoje oro paštu 
£4.00. Kitiems £4.50. Kreiptis į „Europos 
lietuvį“.

IŠVYKA Į LIETUVĄ
1984 m. liepos 28 d. rengiamos išvykos 

sąlygos pasikeitė. Kelionė tęsis 15 dienų, 
iš kurių 11 dienų bus Vilniuj. Išvyksta
ma iš Gatwick aerodromo. Kaina £480.

Užsirašoma pas Mrs. A. Kmita, 8 Ham
den Crescent, Bury Green. Oheshunt, 
Herts., EN7 5AY, ligi sausio 15 d. prisiun- 
čiant £100 įnašą.

AUKOS SPAUDAI
J. Butkevičius, K. Kirk po £6.00, K; Kai
rys ir V. Kazirsk'is po £5.00, J. Makovec- 
kienė £4.50, J. Gudynas £4.00, S. Gatoalis, 
P. Jakubėnas ir J. šukaitis po £3.00. B. 
Kaščiukaitis ir P. Simonaitis po £2.00. D. 
Mikulėnas, P. šumauskas ir T. Viliūnas 
po £1.50. J. Sankauskas, B. Sasnauskas, 
J. Pipynė, N. Butkus, P. Batakys ir I. 
Klumbys po £1.00.

Visiems nuoširdžiai dėkojame

London
CENTRINIO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
DBLS Centrinio Skyriaus ypatingas su

sirinkimas įvyko gruodžio 11 dieną, Lie
tuvių Namuose, Londone. Dalyvavo 19 na
rių ir 7 svečiai. Skyriuje yra iš viso 55 
nariai, kurių apie pusė gyvena išsisklaidę 
po visą Britaniją, nuo Aberdeen iki Corn- 
wall'io iki Valijos. Kita pusė narių gyve
na Londone ir apylinkėse. Dėl šių prie
žasčių skyrius veikia korespondenciniu 
būdu, ir tik retkarčiais šaukia susirlnki- 
mus.

Susirinkę nariai apsvarstė šio nepa
prasto skyriaus veiklos sunkumus, ir svar 
blausius uždavinius. Buvo vienbalsiai nu
tarta, kad pagrindinė Centrinio Skyriaus 
paskirtis yra apjungti pavieniai gyvenan
čius lietuvius, kurie nori priklausyti DBL 
Sąjungai, bet neturi artimo skyriaus. To
dėl skyrius turi ir toliau veikti neaki
vaizdiniu būdu. Antras skyriaus uždavi
nys yra prižiūrėti DBLS Centrinę, pulk T. 
Vidugirio vardo, biblioteką.

Dabartinei skyriaus valdybai prašant, 
susirinkimas sutiko išrinkti kandidatus 'į 
skyriaus organus. Patys rinkimai bus pra„ 
vesti korespondenciniu būdu. Į skyriaus 
valdybą kandidatuoja sekantys nariai: 
S. Bosikis, N. Butkus, V. Leonas, K. Ma
kūnas, A. Pranskūnas ir J. Parulis (bus 
renkami 5). I revizijos komisiją sutiko 
kandidatuoti: J. Benderius, V. Vilimaitė 
ir A. Žukauskas (bus renkami2). Į DBLS 
Suvažiavimo skyriaus atstovus kandida
tuoja: J. Benderius, S. Bosikis, A. Prans
kūnas, V. Vilimaitė ir A. Žukauskas (bus 
renkami 2). Rinkimų komisiją sudaro 
DBLS garbės nariai P. Mašalaitis ir J. 
Vilčinskas ir Centro Valdybos atstovas E. 
Šova.

Visi skyriaus nariai netrukus gaus ap
linkraštį su valdybos pranešimu ir balsa
vimo lapeliais. Rinkimai bus pravesti iki 
sausio mėn. galo.

Sk. sekr.

SUTUOKTUVĖS
Gruodžio 10 d. Lietuvių šv. Kazimiero 

bažnyčioje Londone įvyko Virginijos Ju
raitės ir Stephen Watson sutuoktuvės. 
Virginija yra Londone ir D. Britanijoje 
plačiai žinomų Veronikos ir Zigmo Jurų 
duktė, paskutiniu laiku vadovavusi Lon
dono lietuvių tautinių šokių grupei „Lie
tuva“. Stephen Watson yra kilęs iš Aus
tralijos, savo firmos atsiųstas padirbėti 
'į Londoną keliems metams. Po Naujųjų 
metų jaunoji pora žada persikelti gyventi 
; Sydney miestą Australijoje.

Vestuvių apeigos buvo atliktos laike 
mišių, laikytų šv. Kazimiero parapijos 
klebono kun. J. Sakevičiaus MIC, o vestu
vinė puota, dalyvaujant gražiam skaičiui 
svečių, šauniai praėjo Sodyboje, Headley 
Park.

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

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

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami. .
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

PAMALDOS
Rochdale — gruodžio 18 d., 12.30 vai.
Nottingham — gruodžio 18 d., 11.15 vai.,

Židinyje.
Derby — gruodžio 18 d., 14 vai.. Bridge 

Gate.
Nottingham — gruodžio 24 d., Bernelių 

mišios 24 vai. Židinyje,
— gruodžio 25 d., Kalėdų I d., 

11.15 vai. židinyje.
Manchester — gruodžio 25 d., 12.30 vai 
Wolverhampton — gruodžio 25 d., Kalėdų

I d., 17 vai. naujoj vietoj 38 Park Road 
East. Little Sisters of Infant Jesus.

Nottingham — sausio 1 d. 11.15 vai. Ži
dinyje.

Bradford — sausio 1 d., 12.30 val.
Nottingham — sausio 6 d., Trijuos Kara

liuos, 19 vai Židinyje.
Eccles — sausio 8 d., 12.15 vai.
Preston — sausio 15 d., 12.30 vai.
Leeds — sausio 22 d., 1 vai.
Manchester - sausio 29 d., 12.30 vai.

PAMALDOS KALĖDŲ ŠVENTĖJE 
LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE LONDONE
Kalėdų naktį Bernelių Mišios bus 24 

vai.
Kalėdų ryte, kaip ir kiekvieną sekma

dieni, Mišios bus 9 ir 11 vai.
Kalėdų pirmadienį (neprivaloma šven

tė) šv. Mišios 11 vai.

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ MIRTIES. 
SUKAKTIS

Laisvojo pasaulio lietuviai arkivysku
pai ir vyskupai šių metų atsišaukime kvie 
tė viso pasaulio lietuvius kuo iškilmin
giau švęsti šv Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo ir taip pat lietuvių kilmės jaunimo 
globėjo, 500 metų mirties sukaktį.

Anglijoje šį minėjimą pradėsime atei
nančių metų kovo 4 d., sekmadienį, iškil
mingomis pamaldomis Westmlnsterio ka
talikų katedroje Londone 5.30 vai. p.p.

Katedros administratorius mielai leido 
katedra naudotis ir jis taip pat sukvies 
įvairių kitų tautų svečius.

Pagrindiniu šv. Mišių aukotoju yra pak 
viestas apaštalinis pronuncijus D. Brita
nijai arkivyskupas Bruno Heim ir vys
kupas D. Konst ant centriniame Londone. 
Taip pat kor.celebruos pakviestieji mūsų 
kaimyninių tautų kunigai.

Mūsų choristai uoliai jau ruošiasi šiai 
iškilmei.

Kviečiami visi D. Britanijos lietuviai, 
pavieniai ir su šeimomis, dalyvauti šiose 
pamaldose, pradedant didžiojo mūsų tau
tos globėjo minėjimą.

Kun. J. Sakevičius, MIC

Gloucester
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. 7 vai. Ukrainiečių klubo 
patalpose 37 Midland Rd., Gloucester- 
Stroud DBLS skyrius ruošia Kalėdų eglu
tę ir Nauji} metų sutikimą. Ateis Kalėdų 
senelis su dovanomis, o programą atliks 
Baltija. Visi skyriaus nariai kviečiami su 
savo draugais nesivėluojant dalyvauti.

Veiks baras ir bus šokiai iki vidurnak
čio.

Skyriaus valdyba.

Rochdale
Gruodžio 4 d. savo namuose staiga mi

rė Albinas Bražinskas, gimęs 1920 m. ba
landžio mėn. 8 d. Papartėlių kaime, Ru
daminos vis., Lazdijų apskr.

Atvykęs į D. Britaniją 1947 m. pradžio
je dirbo žemės ūkyje, vėliau persikėlė į 
Rochdale ir dirbo medvilnės pramonėje. 
Sukūrė šeimą ir užaugino sūnų Petrą.

Velionis buvo ramaus ir sugyvenamo 
būdo, mėgo spaudą ir buvo duosnus.

Gruodžio 9 d. Kan. Kamaičiui atlaikiu.s 
gedulingas pamaldas, palydint šeimai ir 
draugams jis buvo palaidotas Rochdale 
kapinėse. Prie duobės atsisveikino Vytau
tas Budrvs. Liko liūdinti šeima. Liūdi ir 
visas DBLS Rochdale skyrius, netekęs ge
ro nario. Ilsėkis ramybėje, Albinai.

. . V.M.

SKAUTŲ AIDAS, 1983 m. Nr. 7.
Oficialus Lietuvių Skautu S-gos orga

nas. Redaktorius v.s. A. Saulaitis, SJ. 
Admin, vs M. Jonikienė, 6346 So. Wash
tenaw Ave, Chicago, IL 60629, USA. Išei
na 10 kartų per metus, prenumerata me
tams US 5 dol.

A.-?A. VYTAUTAS ANDRUŠKEVICIUS

1983 m. gruodžio 9 d. 2 vai. iš ryto po 
ilgos ligos mirė Vytautas Andruškevičius, 
gimęs 1908 m. kovo 10 d. Ukrainoje. Jo 
tėvas Albinas dirbo anglų firmai, kuri Do
no baseine rūpinosi anglies kasimu. 1918 
m. AndruŠKCvičių šeima grįžo 'į Lietuvą 
ir įsikūrė 120 ha ūkyje prie Vaiguvos, o 
vėliau persikėlė į Šiaulius. Baigęs Kra
žių gimnaziją Vytautas Andruškevičius 
įstojo į Karo Mokyklą, kurią baigė 1931 
m. gaudamas j. leitenanto laipsnį. Tarna
vo 9-jo DLK Vytenio ir 5-me DLK Kęs
tučio pulkuose. Po 1934 m. sukilimo pa
leistas atsargon, bet 1936 m. pakvies
tas vėl grįžo į aktyvią tarnybą Panevėžy
je buvusiame 4-me LK Mindaugo pulke. 
1938 m. buvo perkeltas ‘į I-mos Pėstininkų 
Divizijos štabą. 1944 m. su šeima Vytau
tas Andruškevičius pasitraukė iš Lietu
vos.

Vokietijoje gyveno Flensbunge ir Gre.- 
vene. 1948 m. atvyko į Angliją. 1953 m. 
apsigyveno TunstalTyje, prie Stoke-on- 
Trent, kur įsigijęs namus, subūrė po la
gerius išblaškytą šeimą ir įsijungė į lietu
višką veiklą.

Jau Vokietijoje dalyvavęs lietuvių vei
kloje, jis atvykęs į Angliją, Silsden'e, įs
teigė vien;) iš pirmųjų DBLS-gos skyrių, 
c Tunstall yje — Stoke.-on-Trent skyriaus 
pirmininku išbuvo 12 metų. Vytautas 
Andruškevičius vadovavo vietinei karių 
veteranų „Ramovėnų“ kuopai, organizavo 
Seinų lietuviams remti šalpos darbus, 
važinėjo po Kitų skyrių parengimus talkin 
damas paskaitomis ar paskatinančiu žo
džiu, rašė „Europos Lietuvyje“, „Šiaurės 
lietuvių biuletenyje“, „Tėviškės Žiburiuo
se“, „Karyje“, „Šaltinyje“ ir kitur.

Vytauto Andruškevlčiaus asmenyje išei
viai rado disciplinuoto ir kilnaus lietuvio 
patrijoto pavyzdį. Tokiu jis išbuvo ligi 
mirties. Visi jo liūdime, kaip karininko, 
visomenminko ir nuoširdaus bičiulio. Jo 
šeima, kelių mėnesių bėgyje praradusi 
motiną Benediktą Andruškevičienę, liūdi 
netekusi mylimo ir gerbiamo tėvo.

Tegu Tau būva lengva ši svetima žeme
lė.

Su Vytautu Andruškevičium galutinai 
atsiveikinam jo laidotuvėse 1983 m. gruo
džio 14 d.

VI. Dalyvis.

LIETUVIS LONDONO TRANSPORTE
Jau kuris laikas, kai Londono transpor

tas (Londono Transport) vykdo požemi
nių traukinių stočių modernizavimą, šio
mis dienomis buvo atidaryta naujai per
tvarkyta Charing Cross Station, aptarnau 
janti svarbią Londono Trafalgar 
Square apylinkę.
Pagrindinį projektą, pagal kurį buvo įvyk 
dyti atnaujinimo ir dekoravimo darbai, 
sudarė Lietuvių Namų Bendrovės direk
torius Klemensas Tamošiūnas.

K. Tamošiūnas jau 10 metų tarnauja 
Londono transporte kaip architektas Ir 
per tą laiką jis dirbo prie projektavimo 
daugelio stočių. Pagal jo paruoštus pla
nus buvo atnaujinta Oxford Circus stotis, 
o Marble Arch stoties atnaujinimui pa
ruoštas projektas jau yra priimtas ir 
neužilgo bus pradėtas vykdyti.

Skautiškuoju keliu
BUDĖKIME. 1983 - 84, Nr. 95

Lietuvos Skautų Sąjungos Europos Ra
jono leidinys. Red. Redakcinė kolegija. 
Šiame numeryje rašoma daug apie Angli
jos skautų gyvenimą ir veiklą. Gausiai il
iustruotas nuotraukomis iš šių metų sto
vyklų Kanadoje Ir Sodyboje. Gražiai iš
leistas ir sudarąs gerą įspūdį leidinėlis. 
Adm. J. Levinskas, 11 Willcock House, St. 
Marks Rd.. Denby DE2 6AJ. Kaina nepa
žymėta.

Škotija
Škotijos lietuvių klubas mielai laukia 

svečių ir lankytojų iš viso pasaulio. Visi 
bus maloniai priimti ir pavaišinti. Norin
tieji gauti tolimesnės informacijos, kreip
kitės telefonais 0698 745354 arba 0698 
832357. Klubo adresas yra:
Scottish Lithuanian Cultural Recreational 

& Social Club,
79 A, Calder Road, 

Messend Bellshill ML4 IPX 
Lanarkshire, Scotland.

SKOTUOS LIETUVIAI
Turimomis žiniomis Škotijoje lietuviai 

pradėjo įsikurti prieš daugiau kaip 90 
metų, bet tikrų ir tikslių davinių apie jų 
atvykimą ir įsikūrimą Škotijoje negalima 
surasti.

Daugiausia lietuvių į Škotiją atvyko ge 
rokai prieš pirmąjį pasaulinį karą, kuo
met jauni vyrai bėgo Iš Lietuvos, kad ne
patektų į caro kariuomenę, kurioje rei
kėjo tarnauti iki 25 metų. Tokiu būdu ne 
vienas jaunas vyras ieškojo laimės ir ge
resnio pragyvenimo užsienyje. Ne vieno 
tikslas buvo pasiekti Ameriką ar Kanadą, 
bet del ilgų ir sunkių tais laikais kelionių 
ir dėl neturėjimo pakankamai pinigų, kai 
kurie iš jų. davažiavę Iki Škotijos, susto
davo, tikėdamiesi čia užsidirbti ir susitau
pyti pinigų tolimesnei kelionei. Vienas ki
tas taip ir padarė, bet didelis skaičius 
dėl vienų ar kitų priežasčių liko Škotijo
je pastoviam gyvenimui. Viena iš prie
žasčių, sulaikiusių daugelį nuo įvažiavimo 
Amerikon, buvo plačiai lietuvių tarpe pa
plitusi akių liga trachoma.

Škotijoje tais laikais taip pat buvo ga
na sunkūs laikai ir darbą gauti buvo ne
lengva, ypatingai nemokant kalbos. Dau
guma atvažiavusiųjų apsistojo Lanark
shire apylinkėse ir Glasgow mieste, kur 
buvo sukoncentruota plieno pramonė ir 
anglių kasyklos. Šiose pramonės srityse 
dauguma jų ir įsidarbino, tik labai ma
žam skaičiui pavykus gauti darbo žydų 
siuvyklose Glasgow mieste.

Sėdi iš (kairės į dešinę: K. Rugienienė,. 
kult. reik, vadovė, J. Kaspenis — kasinin
kas, J. Bliūdžius — pirmininkas, K. Bliu 
džiuvienė — sekr., J, Cummings — posė

džių sekr. Stovi: (D. Rafferty, Mrs Raffer 
ty, J. Davidson, J. O'Connor, M. Pakros. 
menė, E. Jovarienė, Z. Pavilionis, E. Za 
veckienė ir J. Pautienius.

Apie 75% Škotijos vyrų lietuvių tuo lai 
ku dirbo anglių kasyklose, kur jie buvo 
mielai priimami, nes nesant modernių ma
šinų, visas darbas buvo atliekamas ran
komis, o lietuviai pasižymėjo kaip geri, 
sąžiningi darbininkai. Visi tuo laiku at
vykusieji Skotijon užsieniečiai buvo su
plakami po vienu vardu „Poles". Darbda
viai, negalėdami prisiminti ir ištarti lie
tuviškų pavardžių, pradėjo jiems siūlyti 
ir duoti pavardes kaip „Smith", „Brown“, 
„Kelly“ ir panašiai. Ir šiandien Škotijoje 
galima sutikti lietuvių su tokiomis darb
davių duotomis pavardėmis, bet tas ne
reiškia, kad jie neišliko lietuviais patrio
tais. Ir jie, ir jų šeimos kalba gana gra
žia lietuvių kalba, kurios jie nesigėdi var 
toti ir svetimtaučių tarpe.

Prieš pirmąjį karą atvažiavę ir Škoti
joje apsilikę jauni vyrai pradėjo ieškoti 
sau gyvenimo draugių ir kurti šeimas, 
bet trūkstant vietoje lietuvaičių, jie pra
dėjo jas atsikviesti Iš Lietuvos. Daugeliui 
tai pavyko ir tais laikais Škotijoje buvo 
priskaičiuojama iki 11,000 lietuvių.

Su šeimomis ir normaliu gyvenimu pra
dėjo atsirasti ir lietuviškos draugijos. Iš 
Lietuvos buvo atsikviestas lietuvis kuni
gas, kuris be religinio patarnavo, įkūrė ir 
blaivybės draugiją, kovoti su labai tuo 
laiku lietuvių tarne paplitusiu girtuoklia
vimu. Pradžioje Škotijos lietuvių tarpe 
vienas po kito darbavosi keletas lietuvių 
kunigų, bet nė vienas iš jų nepasiliko Il
gesniam laikui. Vėliau buvo įkurta šv. 
Kazimiero draugija, kurios tikslas buvo 
rūpintis kunigo išlaikymu ir subūrimu lie 
tuvių katalikų, su tikslu jiems teikti mora 
linę paramą. Šioji draugija veikia ir šian
dien, aptarnaudama Škotijos lietuvius. 
Draugija leido laikraštį „Išeivių draugas“ 
kuris 59 metus lankė Škotijos lietuvius, 
teikdamas jiems visokiariopų žinių. Neu
žilgo po šv. Kazimiero draugijos įsteigi
mo, įsikūrė ir Moterų katalikių draugija, 
kuri pernai metais atšventė 55 m. labda
rybės darbo lietuvių tarpe. Prie šių orga
nizacijų veikė ir jaunimo grupė, jungusi 
jaunimą meniniame ir kultūriniame 
veikime.

Škotijoje gimusi lietuvaitė J. Serafinai- 
tė įvairiose kolonijose buvo įkūrusi dau
giau nei šešis chorus, kurie visokiomis 
progomis pasirodydavo ir lietuvių ir sve
timtaučių publikai.

I Škotiją atvykus kun. J. Gutauskui, 
veikimas lietuvių tarpe itin sustiprėjo. 
Turėdamas retų organizacinių gabumų ir 
entuzijazmo, kun. J. Gutauskas pagyvino 
visų organizacijų veiklą ir redagavo „Iš
eivių draugą“ iki pat savo mirties šiais 
metais.

Esant didelei lietuvių kolonijai, atsira
do ir tokių kurie pradėjo verstis bizniais 
ir amatais, aptarnaudami savo tautiečius 
įvairiomis paslaugomis ir prekėmis. Atsi
rado lietuviškų kepyklų, siuvyklų, krau
tuvių, laikrodininkų ir kt.

Prie bažnyčios buvo gauta salė, pava
dinta Blaivybės sale, kurioje vykdavo mi
nėjimai, draugijų susirinkimai, koncer
tai, repeticijos ir t.t.

Po antrojo pasaulinio karo į Škotiją 
atvykus daugeliui lietuvių iš Vokietijos 
DP stovyklų ir jiems įsijungus į lietuviš
kas draugijas ir organizacijas, veikimas 
vėl pagyvėjo. Dauguma po II karo atvy
kusiųjų taip pat įsidarbino anglies kasy
klose ir geležies liejyklose.

Daugelis vedė jau čia gimusias lietu
vaites. Nemaža jų, sukūrus šeimas, iške
liavo į kilus kraštus ieškoti lengvesnio gy
venimo, bet likusieji ir toliau tęsė lietu
višką veiklą.

Atvykęs kun. Gronis įkūrė šv. Cecili
jos chorą, kuriam 16 metų vadovavo Ško
tijos lietuvaitė Varnaitytė Mullen. Jai 
mirus chorai pradėjo vadovauti taip pat 
Škotijoje gimęs lietuvis P. Dzidolikas, ku
ris šiam chorui dar ir dabar gražiai va
dovauja.

Po karo pagyvėjusiai veiklai labai truk
dė neturėjimas savo patalpų. Nors organi
zacijų senųjų ateivių tarpe buvo keletas, 
bet nė viena iš jų neturėjo savo nuosavy
bės. Tad naujai atvykusieji ėmėsi inicia

tyvos ir už 500 svarų buvo užpirktas anks 
čiau religiniams reikalams naudotas pas
tatas, kuriame buvo galima daryti susi
rinkimus. posėdžius ir įvairius minėjimus. 
Nei pirkiniui nei pastato pagerinimui pa- 
gelbos iš tuo laiku buvusio Lietuvai gel
bėti fondo nebuvo gauta. Pinigų sutelki
mas ėjo labai sunkiai, bet šiaip taip visos 
kliūtys buvo nugalėtos. Tame pastate taip 
pat Įsikūrė ir jaunimą jungianti organi
zacija.

Po kelių metų veiklos naujai įsigyta
me pastate kilo mintis įsteigti klubą, bet 
dėl didelės opozicijos šis naujųjų ateivių 
sumanymas nerado pakankamai pritari
mo.

Įsigytasis pastatas buvo pavadintas 
Škotijos lietuvių institutu ir 29 metus 
tarnavo lietuviškai ir kultūrinei veiklai, 
kol pagaliau prieš septynis metus buvo 
gautas pranešimas iš vietinės valdžios, 
kad dėl kelio praplėtimo šis pastatas tu
rės būti nugriautas. Kova dėl užtenkamos 
kompensacijos vyko tris metus, kol paga
liau valdžia sutiko pagal lietuvių reikala
vimus pastatyti naują pastatą, kuris 1979 
metais jau buvo perduotas lietuvių visuo
menei.

Kadangi pastato išlaikymas tuo laiku 
kainavo 40 svarų į savaitę, pirmajame 
naujame pastate įvykusiame organizaci
jų posėdyje, po įvairių pasisakymų ir ne
mažos opoz.cijos, buvo vėl grįžta prie se
nos idėjos ir įsteigtas Škotijos lietuvių so
cialinis ir kultūrinis klubas.

Nors sąlygos pradžioje buvo sunkios, 
bet valdyba ryžtingai sprendė visas prob
lemas. Metų bėgyje pasirodė, kad esamos 
klubo patalpos jau yra nepakankamos 
ir negali sutalpinti visų jas lankančių 
klubo narių ir jų svečių. Gavus narių pri
tarimą ir išsirūpinus paskolą, klubas bu
vo praplėstas.

Šių metų rugpjūčio 13 d. įvyko iškilmini 
gas klubo naujųjų patalpų atidarymas, 
kuris, dalyvaujant iš įvairių lietuviškų 
kolonijų atvykusioms svečiams, tęsėsi dvi 
dienas, šiuo laikų Škotijos lietuviai gali 
didžiuotis pirmą kartą savo istorijoje tu
rėdami tokias šaunias patalpas. Už tai 
didelė padėka tenka buvusiai ir esamai 
klubo valdyboms, kurios nežiūrint kliū
čių ir pasipriešinimo, įvykdė šį didelį dar
bą.

Naujame klubo pastate veikia Kastulės 
Rugienienės vadovaujama jaunimo tauti
nių šokių grupė, kuri jau ne vieną kartą 
pasirodė lietuviškai bendruomenei, o taip 
pat kaip ir choras, sėkmingai dalyvavo 

Išių metų Lietuvių dienoje Wolverhamp- 
ton e. J. Bliūdžius
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