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Londonas, 1972 m. balandžio 18 d. XXVI metai

VATIKANO POLITIKA SU RYTAIS
Britų „The Economist" balandžio 8 d. 

išsispausdino straipsnį dėl Vatikano Rytų 
-politikos.

Laikraštis naujiena laiko tai, kad popie
žius Paulius savo velykinėje kalboje įjun
gė keletą padrąsinančių žodžių „tylos baž
nyčiai“. Tas išsireiškimas dažnai buvęs 
vartojamas jo pirmatakų aptarti katalikų 
bažnyčiai komunistiniuose kraštuose, bet 
dabar jau ilgas laikas, kai iš Vatikano jo 
nebebuvę girdėti. Jis turįs žinoti, kad toks 
išsireiškimas daugeliui komunistų rėžia au
sį. Tai kodėl vis dėlto jis nutarė dabar tą

PASAVL YJE
— Čarlis Čaplinas, garsusis filmų komi

kas, pastaruosius 20 m. išgyvenęs Šveica
rijoje ir žadėjęs niekada nebegrįžti į JAV, 
kur jis darė filminę karjerą ir buvo apkal
tintas prokomunizmu, vis dėlto išskrido ap
lankyti tos savo antrosios -tėvynės, nes jis 
yra gimęs ir augęs Britanijoje (o dabar 
jau ir amžiaus gražaus sulaukęs — 82 m.).

— Romoje teisman patraukta signorina 
Caterina Težita, 43 m. amžiaus buvusi vie
nuolė, kuri daugiausia motinų nenorimus 
laikyti kūdikius pardavinėjo po 333 svarus, 
pusė tų pinigų motinai, pusė jai (gresia 15 
m. kalėjimo).

— Rytų Vokietija tvirtina, kad Velykų 
metu joje ir Rytų Berlyne viešėję Vakarų 
Berlyno gyventojai reiškia pasitenkinimą 
gera organizacija perėjimo punktuose, o 
studentai, kaip „Neues Deutschland“ rašo, 
ypač džiaugsmingai vertiną priėmimą, kaip 
geros valios parodymą.

— Čekoslovakijos policija dar papildomai 
suėmusi 285 piliečius (praeitų metų gruo
džio mėn. suimti 645).

— Jau 16 mėnesių, kai Kalifornijoje lei
džiamas laikraštis Good News (Geros ži
nios), kuris, amerikonišku palinkimu, sten
giasi iškelti, kas gera (pavyzdžiui, kad pra
eitais metais 196.459.483 JAV gyventojai 
nepadarė jokio kriminalinio nusikaltimo ar 
nusižengimo arba kad net 4.896.720 studen
tų nedalyvavo jokiose riaušėse), tik, dejia, 
bėda arba negera žinia, kad tą laikraštį 
skaito 10.000 piliečių, o neskaito 208.547.735 
dėl to laikraštis jau turi 25.000 svarų skolų.

— Mirė buvęs Vakarų Vokietijos prez. 
Heinrichas Luebkė.
Starfighter lėktuvą per dešimt metų (lakū
nas taip pat žuvo).

Mielą mūsų pirmininkę Gailą Gasiūnienę 
ir jos šeimą, brangaus vyro ir tėvo netekus, 

giliai užjaučia ir kartu liūdi
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Krašto Valdyba
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Gailai Gasiūnienei, Arui ir Mantui, 
staiga netekusiems vyro ir tėvelio, 

reiškiame giliausią užuojautą liūdesio 
valandoje.
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DBLS ir LNB Valdybos

INŽ. ANDRIUI GASIUNUI 
mirus, jo žmoną Gailę ir sūnus 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

PETRAS IR MELITA VARKALOS

išsireiškimą panaudoti? — klausia laikraš
tis.

„Paprasčiausiai jis galėjo jausti, kad rei
kia parodyti kokį nors gestą tiems 17.000 
lietuvių katalikų Sov. Sąjungoje, kurie da
bar skundėsi Brežnevui ir Jungtinių Tautų 
generaliniam sekretoriui dėl religinės lais
vės nebuvimo. Bet jeigu sekmadienio ges
tas pasirodytų esąs ženklas, kad Vatikanas 
persvarsto dabartinę artėjimo su komunis
tinėmis vyriausybėmis politiką, pajustų pa
lengvėjimą tie katalikai, kurie jautėsi ne
laimingi dėl popiežiaus Rytų politikos ga-

— Amerikiečių-sovietų komisija, svars
tanti strateginių ginklų apribojamą, balan
džio 7 d. Helsinkyje, Suomijoje, amerikie
čių ambasadoje turėjo šimtas septynioliktą
jį posėdį (118 posėdis numatytas balandžio 
11 d. sovietų ambasadoje).

— Europos komisija kritikavo šešis, kad 
jie nepagamina pakankamai gero vyno 
(1971 m. buvo pagaminta 13,4 milijardai 
litrų vyno, bet tik ketvirtadalis jo buvo 
rinktinės rūšies, ir 350 milijonų litrų net 
turėję būti grąžinti gamintojams, toks pras
tas buvo tas vynas, ir perdirbti į alkoholį).

— Australijos d-arbiečių vadas Whitla
mas pareiškė, kad jeigu jo partija laimės 
rinkimus, Anglijos himnas „Dieve, saugok 
karalienę“ nebebus laikomas Australijos 
himnu, ir jis, sako, nesigėdintų, jei Austra
lijai himnu būtų parinkta populiarioji dai
na „Waltzing Matilda“.

— Danijos užsienio reikalų ministerija 
paskelbė komunikatą, kuriame 3 sovietų 
diplomatai kaltinami šnipinėjimu, bet Da
nija jų neištremsianti, o jeigu Sov. Sąjun
ga parodysianti draugiškumą, tai pati ga
lėsianti atšaukti.

— Mirdama brite Bowker, kaip jos testa
mentas rodo, turėjo arti 90 tū-kst. svarų, 
bet -savo šuniui Billiui išlaikyti užrašė tik 
1.000 svarų.

— Barcelonoje (Ispanija) jauna ispanė 
prisipažino pardavusi už 42 svarus savo 6 
mėnesių kūdikį, kurio nepajėgusi išlaikyti.

— Išreikalavęs pusę milijono dolerių, 
kad lėktuvą su keleiviais paleistų, ir pa
rašiutų, užpuolikas ties Uta (JAV) nusilei
do, ir policija jį sugavo.

■— Britanijos žemės ūkio ministerija ruo
šiasi įstatymiškai paversti pilkąsias vove
res „priešais“ -ir naikinti jas.

— 83 m. amžiaus filmų artistas Čarlis 
Čaplinas, nuo 1952 m. gyvenąs Šveicarijo
je, buvo sugrįžęs į JAV, kur jis visus savo 
filmus pastatė ir kur jį dabar pagerbė Hol- 
lywoodas ir miesto -garbės raktus įteikęs 
New Yorkas, verkiančiam, besijaudinan- 
čiam (iš JAV jis išvažiavo, kadangi buvo 
kaltinamas amoralumu ir prOkomu-nistiš- 
kumu).

— New Yo-rke, deja, turėjo sustoti ėjęs 
„Morning Telegraph“ dienraštis, ėjęs 139 
metus ir skirtas arklių lenktynių reikalui, 
turėjęs 260 darbuotojų ir 50 -tūkstančių ti
ražo (numarintas dėl savaitę užsitęsusio 
spaustuvininkų streiko).

— Vakarų Vokietijoje 1971 m. 27.657 jau
nuoliai atsisakė stoti kariuomenėn dėl įsi
tikinimų, kurie jiems neleidžia būti kariais 
(spėliojama, -kad šiais metais tokių bus dar 
daugiau, nes per pirmuosius 2 mėnesius to
kių jau buvo 10.205, V. Vokietija turi 
464.800 karių, bet vistiek 58.012 jaunuolių 
buvo pripažinta teisė dėl įsitikinimų nestoti 
į kariuomenę).

— Zanzibaro pabėgėliai tvirtina, kad da
bar nužudytasis salą diktatūriškai valdęs 
šeikas Ka-ru-mė Londono bankuose turėjo 
pasidėjęs 30 mil. svarų.

— 12 Ispanijos parašiutininkų žuvo, 60 
sužeista, kai pratimų metu pateko į vėjo sū
kurį.

— Britanijos sveikatos ekonomija besi
rūpinanti organizacija yra priėjusi išvados. 

| -kad -priemonės nėštumui kelią užkirsti kraš- 
| tui galėtų kaštuoti tarp 40 ir 60 mil. svarų.
I — Vakarų Vokietijos aviacija sudaužė 
šimtas penkiasdešimt antrą amerikietišką 

Urnų ilgalaikių pasėkų. Niekas nekelia abe
jonių dėl Vatikano teisės bandyti sutvarky
ti santykius su bet kuria vyriausybe, kuri 
valdo didesnį skaičių katalikų. Ne princi
pas tartis kelia kai kuriems žmonėms abe
jones, bet pelno ir nuostolio sąskaitos.

„Kai kurie popiežiaus kritikai galvoja, 
-kad jis gali -perdaug duoti komunistinėms 
vyriausybėms, nedaug ką iš jų tegauda-mas. 
Kai kuriems tų kritikų Skaudėjo širdį, kai 
jis vos prieš keletą dienų draugiškai šne
kėjosi su atstovais Rumunijos ortodoksų 
bažnyčios, kuri 1948 m. su komunistinės 
valstybės visišku pritarimu prarijo IĮ mil. 
rytų apeigų katalikų. Matyti pasipiktinimas 
kardinolo Slipyj (dabar gyvenančio vaka
ruose po ilgų -metų sovietinėse koncentraci
jos stovyklose) dėl to, kad jam, kaip atro
do, nebus, leista organizuoti vakaruose gy
venančių ukrainiečių į atskirą patriarcha
tą, nes Vatikanas žino, kad sovietų vyriau
sybė yra priešinga visam kam, kas tik gali 
kelti ukrainiečių nacionalistinę dvasią. Ir 
daugelis ukrainiečių yra nepatenkinti, kad 
Vatikanas neprotestavo, kai naujasis rusų 
ortodoksų patriarchas neseniai aptarė Sta
lino 1948 m. įvykdytąjį rytų apeigų katali
kų sunaikinimą Rusijoje, kaip vieną di
džiausių įvykių rusų ortodoksų bažnyčios 
istorijoje.

„Nusiskundimai tokių senių, kaip kardi
nolas Slipyj (ir kardinolas Mindszen-ty, ku
ris dar vis tebėra nepatenkintas dėl to bū
do, kaip jis praeitais metais buvo ištrauk
tas i-š Budapešto, nesusilaukus nė žodžio 
atsiprašymo iš Vengrijos vyriausybės, iš
laikiusios jį taip ilgai uždarytą), vargu ro
dytų, kad Vatikanas neturėtų tartis su ko
munistais. Pijaus XII griežtas -antikomu
nizmas visiškai nebetiktų šiandien, kai net 
ir prez. Nixon-as gali keliauti ir į Maskvą 
ir į Pekiną. Bet kritikų argumentas prieš 
dabartinę -popiežiaus Rytų politiką yra tas, 
kad jis gali pasirodyti iliuzijų ir kažkokio 
drumsto galvojimo mišinys, ko būtų ne- 
lauktina iš seniausios pasaulyje diploma
tinės tarnybos.

„Vatikanas gali sakyti, kad 1966 m. Bel
grado protokolas -davė Jugoslavijos Romos 
katalikų bažnyčiai tam tikrą kiekį tikros 
laisvės. Bet tose rytinėse Europos dalyse, 
kur sovietai valdo, derybos atnešė skur
džias pasėkas. Po keletą metų užtrukusių 
bandomųjų derybų su Čekoslovakijos vy
riausybe katalikų bažnyčios padėtis Čeko
slovakijoje dabar yra blogesnė negu prezi
dento Ncvotnio laikais. Vengrijoje joks pa
žymėtinas pagerėjimas neįvyko po to, kai 
praeitais metais išvažiavo kardinolas Min- 
dszentys. Lenkijoje tikrai matyti pagerėji
mas, kai 1970 m. gruodžio mėn. Gierekas 
perėmė valdžią, bet ir tai gali būti tik lai
kinis laimėjimas. Rusijoje katalikai nesu
silaukė jokio pagerėjimo ir nematyti jokio 
ženklo, kad vyriausybė-leistų prievarta „su- 
ortedoksintiems“ katalikams vėl laikytis iš
tikimybės Romai.

„Net ir, palyginti, liberalinėje Jugoslavi
joje krikščionys dar nelaikomi visiškai ly
giais su kitais viešajame gyvenime, kur jie, 
atrodo, toleruojami, bet ne oficialiai pripa
žįstami. Jeigu komunistiniame pasaulyje 
bus laikomasi dabartinės linkmės, krikščio
nis maža teturi vilties susilaukti rytų Eu
ropoje, kad daugėtų jo -bendratikių. Bet ma
ža tegali kilti abejonių dėl to, kad Vatika
no politika tartis su komunistiniais reži
mais ir sušvelninti draudimą katalikams 
stoti į komunistų partijas vakaruose bus 
padėjęs komunistams, suteikdamas jiems 
daugiau -pagarbumo vakaruose ir sustiprin
damas jų režimus rytuose.

„Kai kurie Vatikano žmonės ginčytų, kad 
nekomunistiniame pasaulyje vykstanti evo
liucija pagaliau pateisins tą politiką ir kad 
savo ruožtu nurašymas rytų apeigų katali
kų Rusijoje, palyginti su pažadais daryti 
nuolaidas kituose rytinės Europos kraštuo
se, -pasirodys -ne toks jau blogas derybų re
zultatas. šitokie skaičiavimai, deja, atrodo 
remdami 1960 m .pradžios viltimi, -kai ko
munistiniame pasaulyje buvo matyti ženk
lų, kad užsimota sukti -tikro laisvėjimo link- 
me. Šiandien ta viltis atrodo vien tik trokš
tamoji. Nesunku suprasti, kodėl politikai tų 
kraštų, kurie turi stiprias komunistų par
tijas, nori išvystyti draugiškus santykius su 
Sov. Sąjunga. Jie nori sau namie nusipirkti 
šiek tiek ramybės. Kai kurie tų politinių 
apskaičiavimų, -atrodo, bus gimę galvose tų 
monsinjorų, kurie tvarko -popiežiaus užsie
nio politiką. Kai dėl paties popiežiaus, aiš
kintis galima būtų labai -paprastai. Savo 
Rytų politikoje jis gali įžiūrėti kelią suma
žinti pačioje bažnyčioje įtempimą, kuris 
yra kilęs dėl nenoro daryti nuolaidas to
kiais kontroversiniais klausimais, kaip gim
dymų kontrolė ir celibatas“.

VEDAMASIS

„Chicago Sun-Times“ kovo 29 d. įdėjo 
svarbų vedamąjį „17.000 drąsių lietuvių“.

(E)

MIRĖ INŽ. ANDRIUS GASIŪNAS

Balandžio 16 d. Londone staiga mirė D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos ir Lietuvių 
Namų Bendrovės valdybos narys inž. And
rius Gasiūnas.

SOLŽENICYNAS NEPATENKINTAS

Jau skaitėme, kad Sov. Sąjunga nedavė 
vizos įvažiuoti Švedijos akademijos sekre- 

| toriui, kuris turėjo įteikti Solženicynui No
belio premijos diplomą ir -auksinį medalį, 
įteikti buvo ruoštasi privačiame bute.

Švedai -pakartojo ankstyvesnį savo pasiū
lymą, kad diplomas ir medalis būtų įteikti 
be jokių ypatingų iškilmių Švedijos atsto
vybėje. švedij-a nenori erzinti rusų, dėl to 
nori vengti kokių nors iškilmių, nes Solže
nicynas valdžios nemėgiamas.

Bet Solženicynas nepatenkintas, kad Šve
dija taip santūriai laikosi jo atžvilgiu.

REIKIA PROTESTUOTI

Rusų rašytojas Solženicynas esąs nuste
bęs ir nepatenkintas, kad Švedijos akade
mijos sekretoriui nebuvo leista įvažiuoti i 
Sov. Sąjungą įteikti jam Nobelio premijos.

O tarptautinio Pen klubo pirmininkas vo
kiečių rašytojas Heinrichas Boellis sako, 
kad Švedijos -akademija ir vyriausybė turė
tų griežtai protestuoti dėl Sov. Sąjungos to
kio elgesio.

SEPTYNIOS dienos
Baudžiami susižalojusieji

Sov. Sąjungoje rusų kalba leidžiamasis 
pogrindinis laikraštis „Bėgamųjų įvykių 
kronika“ rašo, kad 15 kalinių stovykloje ne
toli Leningrado užsisiuvo bumas, protes
tuodami dėl tų aplinkybių, kuriose jie bu
vo suimti.

6 buvo nusiųsti į psichiatrinę ligoninę, 9 
uždaryti vienutėse, -bet ryšium su tuo įvy
kiu atleistas ir stovyklos viršininkas.

Tolyn nuo pasienio
Kinija pradėjo iškeldinti savo atominių 

tyrimų centrą į krašto vidurį iš Sinkiango 
provincijos, kuri yra netoli Sov. Sąjungos 
sienos.

Prieš keletą metų Sov. Sąjunga davė Ki
nijai suprasti, kad tie įrengimai galėtų bū
ti subombarduoti Kinijai pamokyti.

Partijos neiinkusios klausyti
Turkijos respublikonų liaudies partija, 

antroji didumu krašte, turinti 141 vietą 
parlamente ir 3 mini-sterius vyriausybėje 
atmetė prez. Sunaj-aus reikalavimą parti
joms sustabdyti politinę veiklą ir leisti vy
riausybei reikalus pačiai vienai savo įsaky
mais tvarkyti.

Kitos dvi mažesnės partijos taip pat pa
sisakė prieš vyriausybės norą suli-kviduoti 
parlamento teises.

Nutraukia santykius
Prez. Sadiatas pareiškė, kad Egiptas nu

traukia bet kokius -ryšius su Jordanu-, kuris 
atsisakąs arabų siekimų ir statąs tiltus su
sisiekti su Izraeliu.

Jordano vyriausybė apgailėjo tą Egipto 
nusistatymą.

Ginklai per Kiniją
Kai Šiaurės Vietnamas pradėjo pulti Pie

tų Vietnamą, -per Kiniją paskubom gabena
mi jam tankai, raketos, sunkioji artilerija.

Kaltinimai Solženicynui
„Trud“ ir „Literatumaja Rossija“ persi

spausdino iš lenkiško laikraščio didelį 
straipsnį, kuriame puolami Solženicynas ir 
jo romanas „Rugpiūtis 1914“.

Solženicynas romane nesirūpinęs bešališ
ka tiesa. Jis vaizduojamuosius įvykius taip 
patvarkęs, kad jie sutampa su prūsiškojo 
militarizmo propaganda.

Ulsteryje vistiek sprogsta bombos
Ulsterio (Šiaurės Airijos) valdyti paskir

tasis Whitelawas paleido dalį — 73 — in
ternuotųjų, įtariamų teroro vykdymu.

Tačiau bombos vistiek sprogsta, ir žmo
nės šaudomi.

Karumė nušautas
Užpuolikai nušovė Rytų Afrikos salos 

Zanzibaro prez. šeiką Karumę, valdžiusį 
kietos diktatūros sąlygomis.

Zanzibaras yra federacinė dalis Tanzani
jos.

Nepatenkinta Britanijos laikysena
Tassas paskelbė pareiškimą, kuriame 

reiškiamas nepasitenkinimas Britanija, kad 
ji taip griežtai pasielgė su įtariamaisiais 
šnipinėjimu Sov. Sąjungos piliečiais. Tai 
buvęs provokacinis pasielgimas.

Po briitų su sovietiniais šnipais šiaip ar 
kitaip apsidorojo Belgija, Danija, Prancū
zija ir Bolivija.

POTMOS STOVYKLOJE
1970 m. vokietis jūrininkas metęs į rusą 

sargybinį kiaušinį. Už tai jis buvo nuteis
tas pusantrų metų darbo stovyklos.

Nuteistas Archangelske, kalėti buvo nu
gabentas į Potmos sovyklą Uralo kalnuose. 
Ten buvęs rusų, kinų, žydų iš tos bylos, ku
rioje jie buvo teisiami už suokalbį pagrobti 
lėktuvą, afrikiečių, arabų. Tarp jų buvo ir 
buvęs vokiečių kareivis Gerhard Naujcks, 
patekęs karo metu į nelaisvę, tuomet dar 
tik 16 metų amžiaus, ir iki šiol vis tebelai
komas stovykloje.

Tas jūrininkas stovykloje smarkiai suly
sęs per tuos -pusantrų metų — numetęs 56 
svarus svorio. Jo barake buvo 28 kaliniai, 
tarp jų vienas amerikietis dezertyras, pa
bėgęs iš Vietnamo ir ieškojęs prieglobsčio 
Sov. Sąjungoje.

Kaliniai valgą žolę ir medžių lapus, nes 
maža maisto. Neatliekanteji darbo normos 
esą uždaromi į šaltas vienutes, kuriose nė- 
la vietes nei atsisėsti, nei atsigulti.

Stovykla apsupta dviguba aukšta spyg
liuotos vielos tvora, dviem minuotais žemės 
ruožais, turi sargybos bokštą, kuriame sto
vi automatais ginkluoti sargybiniai.

„CINĄ“ PUOLA
Latvijos komunistų organas „Ciną“ ilgu 

straipsniu puolė Latvijos 17 komunistų Va
karuose paskelbtą raštą. Dienraštis teigia, 
girdi, raštą sufabrikavusi amerikiečių žval
gyba (ČIA), o šiai talkininkavęs „Brivi-ba“ 
Švedijoje redaktorius Bruno Kalninš. (E)

Potlgornas Turkijoje
Sov. Sąjungos prezidentas (aukščiausio

sios tarybos -pirmininkas) Nikolajus Pod- 
goinas lankėsi Turkijoje.

Ta proga keletas Turkijos laikraščių pri
minė dviveidę Sov. Sąjungos politiką ir jos 
pusiau atvirą paramą teroristams.

Europietiškai galvojantieji pasitraukia
Keletas Britanijos darbo partijos parla

mentarų pasitraukė iš iki šiol eitųjų taria
mai -ministerių pareigų, -protestuodami dėl 
savo partijos -politikos Europos Ekonomi
nės Bendruomenės atžvilgiu.

Nesmagus busimasis susitikimas
Daugelis laikraščių reiškia nuomonę, kad 

JAV -prez. Nixonui bus nesmagu gegužės 
mėn. važiuoti į Maskvą -labiausiai dėl Viet
namo karo, kadangi komunistai pradėjo 
puolimą, -naudodamiesi sovietiniais gink
lais.

Žemės drebėjimas Irane
Pietiniame Irane žemės drebėjimas su

griovė 45 kaimus.
Gelbėjimo operaciją vykdant, surasta 

apie 1.600 lavonų, 'bet -trūksta daugiau kiaip 
3.500, -kurių dalis gali būti pabėgusi, o dalis 
žuvusi.

Mainų prekyba
JAV pasiūlė Sov. Sąjungai tartis dėl il

galaikio įsipareigojimo, pagal kurį JAV 
tiektų grūdų, o Sov. Sąjunga natūralias 
dujas ir naftą iš Sibiro.

Lyg ir priedas prie sutarties
Bandydama palenkti į savo pusę Vakarų 

Vokietiją, kad greičiau patvirtintų pasira
šytąją sutartį. Sov. Sąjunga žada paleng
vinti sąlygas Volgos vokiečiams išvažiuoti 
į Vokietiją.

Tokių padavusių prašymus leisti išva
žiuoti šiuo metu esą apie 700. Iš viso vadi
namųjų Volgos vokiečių Sov. Sąjungoje yra 
keli šimtai tūkstančių.

Specialus Kinijos ginklas
Kinija kasmet pagamina ir nelegaliai 

parduoda Vakaruose 2.000 tonų opiumo už 
500 mil. dolerių.

Pinigai esą panaudojami užsieniuose vi
sokioms riaušėms finansuoti, narkotikai — 
palaužti laisvųjų kraštų žmonėms, ypač 
Vietname -kovojantiems amerikiečiams.
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A PRIEST IN STUTTIIOF LIETUVIS OLEGAS TRUCHANAS SU LIETUVIAIS PASAULYJE
R. E. MAZILIAUSKAS PASITRAUKĖ

Nei sovietiniai, ned vokiškieji naikina
mieji koncentracijos lageriai nėra vien lie
tuviška tema. Pro juos yra praėję milijonai 
įvairių tautybių asmenų, tarp kurių dau
gumas (buvo tokių, kurie įėjo, bet niekada 
nebeišėjo. Sovietiniuose lageriuose, aišku, 
netrūko rusų, o naciniuose vokiečių, bet 
kai skaitome savųjų rašytuosius atsimini
mus tiek apie Sibirą, tiek ir apie Stutthofą, 
nejučiom veržiasi į paviršių faktas, kad tai 
bene pirmoje vietoje buvo (o Sov. Sąjungo
je ir tebėra) tokios institucijos, jeigu tokiu 
rimtu žodžiu galima tas skerdyklas pava
dinti, į kurias buvo grūdami pavergtieji. 
Skaityk Stefaniją Rūikienę, ir užtiksi, kad 
šalia lietuvių sutelkti ukrainiečiai, rumu
nai, lenkai. Skaityk kun. Stasį Ylą — Stut- 
thofe buvo naikinami lietuviai, lenkai, žy
dai, čekoslovalkai, latviai, inteligentai ir 
darbininkai, žinantieji, kad jie gali būti 
kuo nors kalti naikintojų akyse, ir net ne
žinantieji. Taigi koncentracijos stovyklos iš 
dalies yra priemonė ne tik sunaikinti tik
rus ar vien tariamuosius politinius priešus 
ir per tai susilaukti ramybės užimtuosiuose 
kraštuose, bet ir pasiruošti sau daugiau 
erdvės žemėje, vietos savo tautoms kitų 
tautų sąskaitom.

Vokiškųjų nacių pagrindinis siekimas 
buvo įsigyti daugiau erdvės savo tautai, ir 
jų žygis į rytus buvo, be abejo, tokio sieki
mo vykdymas. Lietuva irgi turėjo būti ko
lonizuota, ir pirmieji kolonistai jau buvo 
įsikraustę į kai kuriuos ūkius dar karui 
tebevykstant. Vietiniai gyventojai galėjo 
būti jeigu ne mėšlas tiems kolonistams, tai 
paklusnūs darbininkai ir talkininkai, lau
kiantieji panašios padėties savo kraštui, 
kaip savo įmetu lietuviškieji prūsai. O kai 
vyko karas ir dar nesėkmingas ir vokie
čiams reikėjo talkos, nieko nežadėdami ir 
neduodami, kraštą kontribucijomis alinda
mi, jie reikalavo sudaryti pulkus, raginti 
jaunimą stoti į armiją. Kai raginimai ir 
grasinimai nedavė jokios didesnės naudos, 
1943 m, kovo mėn. buvo suimti keliasde
šimt inteligentų ir nugabenti į Stutthofą. 
Kaip savo atsiminimų knygoje „žmonės ir 
žvėrys dievų miške“ mums tvirtina kun. 
St. Yla, buvo norėta tuos vadinamuosius 
įkaitus, 46 lietuvius, Lietuvoje tuoj pat su
šaudyti, bet tuo susirūpinęs komendantas 
gen. Justas ir paveikęs generalinį štabą, 
kad sprendimas būtų pakeistas ar atidėtas. 
Tai jie buvo išgabenti į Stutthofą, kaip 
visa kas rodytų, nuošaliai nuo viso pasau
lio sunaikinti, bet dar net žiauriau negu su
šaudant. Jie ten buvo pavesti sadistiškų 
prižiūrėtojų ir kriminalistų sauvalei, iš 
pradžių sunkiai dirbo, negaudami patenki
namo maisto, ir vienas po kito mirė. Tur 
būt, sunku būtų pasverti, kieno stovyklose 
buvo žiauriau, sovietinėse ar nacių, nes ir 1 
vienur ir kitur baisybė neįsivaizduojama 
siautėjo ir žmogus nebebuvo nė grašio ver
tas. Štai Stutthofe tiesiog buvo užmuštas 
K. Bauba, tiesiog už nieką šlykščiausiai su
muštas žymusis finansininkas prof. V. Jur
gutis, spardomi ir daužomi, galima sakyti, 
visi.

Ten šimtai kasdien ėjo pro kaminą, dalis 
buvo šaudoma ir leidžiama pro kaminą, kai 
kurie kariami. Ir jeigu ne pasikeitusi padė

tis, tikriausiai nė vienas tų „įkaitų“ nebe
būtų gyvas išėjęs iš Stutthofo, o ten jau ir 
prieš jiems atvykstant šimtai lietuvių buvo 
praleisti pro krematoriumo kaminą. Vokie
čiai jau žinojo, kad lietuvių mintys Lietu
voje krypsta į Stutthofą, kur naikinami va
dinamieji įkaitai, ir didesnio pasipriešini
mo vengdami dar gyvus likusius tuos inte
ligentus jie padarė garbės kaliniais! Sąly
gos tokiems buvo gerėlesnės, darbas leng
vesnis, bet ligos dalį ir tų likusių išskynė 
vietoje, o paskui ir kelionėje, kai frontui 
artėjant pradėta evakuoti.

Tai baisus ir kartu žiaurus dokumentas. 
Baisus, nes kupinas žiaurybės scenų ir duo
menų. O šviesus, nes parodo nemaža to
kių atvejų, kai žmoguje gražiausiais žie
dais sužysta žmoniškumas, kuris reiškiasi 
iki aukščiausio laipsnio kai kuriuose kali
niuose ir net kartais budelių pareigas ei
nančiuose. Lietuviui ta S. Ylos knyga bran
gi ir dar vienu atveju: joje plačiau charak
terizuojami kartu su autorium buvę Stut
thofe kali kurie lietuviškosios inteligentijos 
atstovai (K. Bauba, prof. V. Jurgutis, prof. 
B. Sruoga, R. Mackonis, V. Meilus, J. Nava
kas, J. Rimašauskas, dr. A. Starkus, V. Sta- 
nevičius-Stonys ir kiti).

Kam čia tą knygą dabar užsimename? 
Juk S. Ylos knyga „Žvėrys ir žmonės dievų 
miške“ išleista 1951 m.

Kalbame, nes ta knyga dabar išleista 
anglų kalba, pavadinta A Priest in Stutt- 
hof. Išvertė ją Nola M. Zobarskaitė, o iš
leido Manyland Books leidykla, vadovauja
ma Stepo Zobarsko (viršeliai kieti, su ap
lanku, kaina 7,95 dol., 300 psl.).

Knyga ir ta pati ir nemaža dalimi jau 
kitokia, negu ta, kurią sikaitėm lietuvių 
kalba. Ji jau žymiai perredaguota ir pri
taikyta kitataučiui Skaitytojui, atsisakant 
kai kurių lietuviui skaitytojui gal ir bran
gių detalių, bet anglosaksui mažiau įdomių.

Ar po tiek metų buvusių baisybių ir 
kančių vaizdai gali dar veikti skaitytoją? 
Tur būt. Baisybėms, tiesą sakant, nėra nei 
pradžios, nei galo, jos vyksta visą laiką, 
perrimesdamos iš vienų valstybių į kitas. 
Gal tik kai kurie jų būdai keičiasi (pvz„ 
dabar nebegirdėti, kad kankinamieji būtų 
maunami ant kuolo, bet užtat kišami į be
protnamius) .

Be kita ko, šios knygos pabaigoje spaus
dinamieji reklaminiai pranešimai rodytų, 
kad Many land Books leidykla pradeda suk
ti į visuotinumą. Matyt, tinkamų versti lie
tuviškų knygų trūksta, o kiekviena leidyk
la turi judėti, jei nenori mirti, tai Many- 
land Books, štai, nauja papildyta laida kar
toja modernių tarptautinių apsakymų rin
kinį, leidžia eskimų kūrybą, Afrikos rašy
tojus ir kita.

K. Abr.

Žuvusio lietuvio gamtos tyrinėtojo vardu 
pavadintas tautinis parkas, leidžiama 

spalvota knyga

Veltui apie lietuvį Olegą Truchaną ieš
kosi žinių Lietuvių Enciklopedijoje ar ki
tur. Jos mūsų spaudoje pradeda rodytis tik 
dabar, po jo tragiškos mirties.

Kuo pagarsėjo svetimo krašto sūnus taip 
labai, kad jo vardas tiek pagarbos pelnė 
Tasmanijoje? (Tasmanija yra sala, esanti 
Australijos pietinėje pusėje, turi apie 
400.000 gyv., 58.680 kvadratinių km plotą. 
Ji yra Australijos sąjungos narys. Ją atra
do olandas A. J. Tasman 1642 m„ bet tada 
jis manė, kad Tasmanija yra Australijos 

ALGIRDAS GUSTAITIS

„SIMONAS DAUKANTAS“ PLAČIAM 
SKAITYTOJUI

Istorikas Vyt. Merkys parašė stamboką 
knygą „Simonas Daukantas“ (334 psl.).

Knygoje ne tik pasakojama apie S. Dau
kanto gyvenimą ir darbus, bet ir apie jo 
laikus.

dalis, o sąsiauris tesąs įlanka, ką patikslino 
anglas G. Bass 1796 m.).

Esu gavęs iš Tasmanijos iškarpų, štai 
„The Mercury“ (leidžiamas 118-ti metai) 
1972 m. sausio 8 d. beveik visą pirmąjį pus
lapį paskyrė Olego Truchano dingimui pa- 
dūkusioje Gordon upėje aprašyti. Įdėtos 
dvi jo nuotraukos, viena per dvi skiltis (ko
pia su kuprine kalnais), antroji per ketu
rias skiltis (baidariuoja upėje), ir didelė 
nuotrauka tos upės vietos, kur, spėjama, 
galėjo O. Truchanas žūti. Redakcija rašo:

„Mr. Truchanas, kuris užaugo Lietuvoje 
ir yra ekstensyviai laipiojęs Austrijos Al
pėse, buvo pasaulinio garso laipiotojas. Jis 
buvo kietas kaip pragaras, bet taip pat ma
lonus ir švenlus“.

Ir ten pat toliau: „Savo drąsiais žygiais 
jis pasiekė vietų, kur iki tol joks baltasis 
žmogus nebuvo pastatęs kojos, tai filmuo
damas“.

O. Truchano ieškojo policija su malūn
sparniais ir pėsti, bet veltui. „The Saturday 
Evening Mercury“ 1972 m. sausio 15 d. 
Chris Lewis rašo apie nuostabų Olego Tru
chano norą tyrinėti, siekti naujų vietų, ra
ginti žmones saugoti gamtą. Jis buvo kieto 
nusistatymo, visad gyvas, patvarus, mokė 
kitus mylėti ir saugoti gamtą, fotografavo. 
Neįkainojama jo spalvotų slaidžių kolek
cija ir 'knygos, užrašai žuvo 1967 m. gaisre, 
bet jis vėl iš naujo pradėjo ir buvo sudaręs 
naują gražų rankinį.

Kitame laikraštyje Norman Laird rašo: 
„Žuvus Olegui Truchanui, Tasmanijos vi
suomenė ne tik neteko žymaus tyrinėtojo- 
geografo, bet taip pat pirmaeilio laipiotojo; 
tai buvo vyras, kuris tikrai užima vietą 
greta tų drąsių ir nežinomi), nesibaigian
čių žmonių tyrinėtojų“.

Max Angus, žinomas asmuo Tasmanijo
je, kitame laikraštyje savo pasisakymą apie 
O. Truchaną pradeda: „Kai bus žinomas 
visas jo gyvenimas, kas turės būti padary
ta, jis pasirodys kaip pirmaeilis legendari- 
nis asmuo“.

Ir 1.1. Panašiais pasisakymais mirguliuo
ja Tasmanijos spauda.

Nepaprasta, kad viename laikraščio nu
meryje skelbiami trys ar keturi skaitytojų 
laiškai, vienas už kitą labiau garbinantieji 
O. Truchaną. Iš jų sužinome, kad jo, O. 

Truchano, pastangomis išsaugoti didieji 
Huon pušynai, kuriems užauginti reikia 
tūkstantmečių.

Ir kitur: Parkų ir Laukinių gyvių minis
terija paskelbė, kad Denison upės Huon pu
šų rezervuaras (draustinis) pavadintas 
Olego Truchano vardu.

Yra siūlymų jo vardu pavadinti kalną, 
upę.

Be abejo, trumpame rašinėlyje neįmano
ma išvardinti net pagrindinių lietuvio ty
rinėtojo, gamtininko, fotografo nuopelnų.

Jo garbei ir atminimui įamžinti rengia
ma knyga, kurioje bus daug Olego Trucha
no spalvotų Tasmanijos gamtos, neįžengia
mų vietų, upių ir kt. nuotraukų. Leidiniui 
paruošti sudarytas tasmaniečių komitetas, 
pirmininkaujamas Max Angus. Visuomenė 
prašoma aukoti to leidinio parengimui, 
spausdinimui. Aukas siųsti: Olegas Trucha
nas Publication Appeal, Box No. 1, Post 
Office Sandy Bay 7005, Tasmania, Austra
lia.

Kiekvienoje vietoje Olegas Truchanas 
minimas kaip lietuvis, ir jo vardas, pavar
dė visur rašoma su lietuviškomis galūnė
mis. Reikia nuoširdžiai džiaugtis ir didžiuo
tis, kad tarp lietuvių susirado toks žymus 
keliautojas pirmūnas, ’kurį patys tasmanie- 
čiai vadina legendariniu.

Olegas Truchanas į Tasmaniją nuvyko 
kaip „dypukas“ ir žuvo būdamas 48 metų 
amžiaus. Lietuviai galėtų paremti savo tau
tiečio garbei svetimųjų leidžiamą puikią 
knygą, kuri, manau, bus puošmena kiek
vieniems namams ir gal paskatinimas ki
tiems lietuviams siekti didesnių kelionių, 
didesnių žygių, laimėjimų, vistiek, kuriame 
krašte jie gyventų.

MOTERYS PAMINĖJO SUKAKTĮ

Pabaltijo Moterų Taryba kovo 5 d. New 
Yorke paminėjo savo veiklos 25 metų su
kaktį.

Buvo apžvalginių kalbų ir pranešimų, bu
vo meno paroda (iš lietuvių joje dalyvavo 
V. Ignas, V. Jonynas, D. Ramanauskaitė, A. 
Sutkuvienė, R. Viesulas, L. Židonytė ir M. 
Žymantienė), buvo koncertas.

GIMNAZIJOS DIREKTORIUS LANKO 
RĖMĖJUS

Vasario 16 gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius kovo 25 d. išskrido į JAV-bes ir 
Kanadą. Kelionės metu aplankys Čikagą, 
Torontą, Montreal), Clevelandą, Detroitą, 
New Yorką ir kitus miestus. Kelionės tiks
las — užmegzti glaudesnius ryšius su gim
nazijos rėmėjais, ypač Čikagoje, iš kur kun. 
B. Sugintui nebesidarbuojant, piniginė pa
rama labai sumenko. Kelionėje išbus iki 
balandžio 23 d.

B. GRAŽULIS SVEIKSTA

Detroite (JAV) gyvenančiam rašytojui 
Baliui Gražuliui sėkmingai padaryta sunki 

Į širdies operacija.
Ligonio sveikata ipo operacijos stiprėja.

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad Kanados 
lietuvių Montrealyje leidžiamo savaitraš
čio „Nepriklausomos Lietuvos“ redaktorius 
R. E. Maziliauskas pasitraukė.

Laikraštį leidžiančios bendrovės valdyba 
nesutarusi tarp savęs: pusę jos narių su
darę senesnieji darbuotojai, kitą pusę aka
demikai, ir jie nesutarę dėl laikraščio lini
jos. Pagrindinis senesniųjų priekaištas bu
vęs, kad perspausdinama medžiaga iš Lie
tuvos spaudos. Redaktorius R. E. Maziliaus
kas aiškinęs, kad nėra pakankamai bendra
darbių, o esantiems kai kuriems reikėtų 
mokėti honorarą, bet nėra lėšų.

Po penkias valandas užtrukusių diskusi
jų akcininkų susirinkimas išrinko naują 
valdybą, kuri pakeitė prieš 6 mėnesius iš
rinktąją, ir tada redaktorius atsistatydino.

LIETUVIŲ FONDO NARIAI IR 
KAPITALAI

Lietuvių Fondui JAV kovo 14 d. sukako 
10 metų.

Kapitalo, kaip „Tėviškės Žiburiuose“ ra
šo V. Ramojus, tas Fondas turi tris ketvir
tadalius milijono dolerių. To Fondo kapita
lo tik palūkanos naudojamos lietuviškiems 
reikalams. Kapitalo norima sudaryti milijo
ną dolerių, ir tai turi būti nejudinama.

Narių Lietuvių Fondas turi 2.952, tarp jų 
apie 70 organizacijų. Nariu* būti gali, kas 
įmoka ne mažiau kaip 100 dolerių. Kadangi 
norima greičiau surinkti numatytąjį mili
joną, tai galvojama, kad gal reikėtų suma
žinti nario mokestį.

ANTANUI GUSTAIČIUI 65 METAI

Bostone, JAV, gyvenančiam poetui Anta
nui Gustaičiui kovo 12 d. sukako 65 m. am
žiaus.

27 PER METUS

LITERATŪROS VAKARAS
_____  V. ALANTAS __

(iš Nidos Knygų Klubo leidžiamo romano „Amži
nasis lietuvis")

— Tik nepradėk girtis, kad tu ir Lietuvą ap
krikštijai! — nusijuokė Strazdelis patyčiomis.

— šaipykis, kiek nori, bet maždaug taip ir bu
vo, — atsakė Jaujinis rimtai. — Anais laikais, prieš 
karaliui Mindaugui apsikrikštijant, mes abu su Juo 
bastėmės prie Lietuvos sienų: mus viliojo šiame 
krašte plačios veiklos galimybės, bet patekti negalė
jome, nes sienas stropiai saugojo rūstusis tėvas Per
kūnas. Mat, visi dievai yra dideli vienvaldžiai ir pa
vyduoliai: jie nepakenčia šalia savęs svetimų dievų. 
Tur būt, tėvas Perkūnas taip nekenčia manęs nuo 
anų lai'kų dėl to, kad aš jam dėl piktumo vis įšmu- 
geliuodavau į jo karalystę vieną kitą šventeivą, ku
riuos tačiau jo ištikimieji pasekėjai sudegindavo. 
Pavojų prie sienos priremtas, Mindaugas apsikrikš
tijo, ir mums kelias į Lietuvą atsidarė, — Jaujinis 
vėl žvilgtelėjo į Rūpintojėlį — bet, reikalui praėjus, 
karalius nuo mūsų nusigręžė, ir tėvas Perkūnas vėl 
mus išspyrė iš savo karalystės- Mes ir vėl bastėmės 
Lietuvos pasieniais Rytuose ir Vakaruose, ieškoda
mi brastos į krašto vidų, bet rasti negalėjome. Žval- 
gėmės ir šiaurėje iš vikingų žemės per Baltijos jūrą, 
bet ir čia kitas didelis dievas Bangpūtys akylai dabo
jo jūrą nuo svetimų įsibrovėlių. Ir visi Lietuvos ka
raliai po Mindaugo nenorėjo Jo ir, žinoma, manęs. 
Tik reikalai smarkiai ėmė eiti geryn, kai Jogaila, 
nužudęs savo dėdę Kęstutį, įsitvirtino Vilniaus sos
te. Tada man atėjo galvon išganinga mintis: pakiš
ti jam moterį! Žinai gi, kur velnias bejėgis, siunčia 
bobą! Ir man pavyko: už Jadvygos gražias blauzdas

jis ne tik apsikrikštijo, bet jai į sterblę įmetė ir savo 
didesnę ir galingesnę už Lenkiją Lietuvos imperiją. 
Ir tada mums plačiai atsivėrė durys į Lietuvą...

— Velnias nebūtų velnias, jei nebūtų kreiva- 
burnis, — galvojo sau vienas Strazdelis. —Tik vėl
gi vienas Dievas težino, ar tas pragaro pagyrūnas 
sapalioja, ar teisybę sako? Juk Jogaila iš tikrųjų už 
Jadvygą atidavė savo prosenelių tikėjimą ir Lietuvą. 
Jei tos lenkų mergos strėnos nebūtų buvusios taip 
aistringai patrauklios, gal mūsų Lietuvėlės likimas 
būtų nuriedėjęs kitais, geresniais keliais, — atsidu
so Strazdelis.

— Jei vienas vairininkas, dūkio apsėstas, nu
vairuoja vežimą į šunkelius, tai jo įpėdinis turi vėl 
išvažiuoti į platų vieškelį, — kalbėjo toliau Jauji
nis, atspėdamas Strazdelio mintis. — Apsidairyk, 
kas čia dedasi! — sušuko jis, smeigdamas savo laz
dą į purvyną. — Mes skęstame pelkynuose! Perniai 
buvo lietinga vasara: baudžiauninkai turėjo bulves 
žvejote žvejoti iš ta'laknos. Bus ir šiemet tas pats, o 
viešpačiai lėbauja, lyg niekur nieko, trypdami mo
zūrą savo išauksintuose salonuose, nekvaršindami 
galvos, kad savo užkulniais jie vis giliau gramzdi
na purvynan savo vergus, kol jie galutinai užsprings! 
Argi tai nėra Jo karalystė? — Jaujinis parodė lazde
le Rūpintojėlį. — Jis čia viešpatauja! Jo pavidalai 
išrikiuoti visose pakelėse! Vergai Jam bučiuoja ran
kas ir kojas ir už ką? Visi paskui Jį seka: Jis čia vy
riausias piemuo, bet ar kas pagalvoja, kur Jis nuve
dė ir kur veda? Jūs vadinate Jį Rūpintojėliu, bet 
kuo Jis rūpinasi? Jis tik rymo pakelėse, rankeles su
dėjęs ir Pats susirūpinęs, liūdi kartu su visais, bet 
ničnieko nedaro. Jūsų Rūpintojėlis tikras baudžiau
ninko paveikslas, Jis sužalotas Žmogaus Sūnaus pa
vidalas! Anas rimbu kapojo pirklius iš šventyklos, 
o Šis tik stebi, kaip viešpačiai kapoja rimbais savo 
vergus. Anas buvo didžiausias pasaulio revoliucio
nierius ir maištininkus, o Šis taip susivergino, kad 
kartu su savo išpažinėjais nugrimzdo į šias pelkes. 
Štai ir dabar Jis šlepsi šalia tavęs, tyli ir nieko nesa
ko, o žiūrėk, kokie keliai: pabiurę, laukai nemunais

plaukia, viešpačiai lėbauja ir ištvirkauja, vergai 
dūsta susmegusiose lūšnose, o šiąnakt ir nekaltybę 
tos skaistuolės, kurios gėdą tu norėjai pridengti, gra
fas nugramzdins į purvyną ir suės jos gyvenimą. 
Argi tu toks apakėlis, kad nematai, jog Jis visiškai 
susibankrotino?

Tokio maištingo puolimo prieš Jį savo gyveni
me Strazdelis dar nebuvo girdėjęs. Jam buvo gaila 
Rūpintojėlio, jis norėjo Jį užstoti, tačiau nesusigau
dė nei kaip, nei nuo ko pradėti. Ir staiga jį apėmė 
baimė ir susirūpinimas: ar tik ir jam pačiam ne
drumsčia proto panašios mintys? Jis baimingai 
žvilgterėjo į Rūpintojėlį, lyg Jį atsiprašydamas, lyg 
laukdamas Jo pagalbos atremti Jaujinio priekaiš
tams, tačiau jam pasivaideliojo, kad Jo liūdnas vei
das lyg sakyte sakė:

—Žinokis! Aš einu su tavimi, bet tu gali pasi
rinkti jį ar mane!

Kodėl jis bent menka užuomina negali jam pa
dėti sutriuškint Jaujinio puolimų. Juk Jis darė dide
lius stebuklus, o čia tik menkniekis! Kodėl jo priešas 
toks ylius: jis visur įlenda ir visada atsiranda su sa
vo patarimais ir gundymais, o Jis toks nejudrus, 
abejingas ir nekalbus? Kodėl iš Jo veido niekad ne
padvelkia gyvenimo džiaugsmas? Jo veide niekada 
nepamatysi jokių šviesesnių prošvaistėlių. Ar Jis 
savo sielvartu pritaria, ar smerkia, kas dedasi ap
link, kas žino? Gal Jis padeda liūdėti vergams, kad 
jiems būtų lengviau maknoti gyvenimo pabiurusiais 
keliais į dangaus karalystę? Jaujinis sako, kad Jis 
esąs tik baudžiauninkų Dievas. Ir tikrai Rūpintojė
lio niekas į bažnyčią neįsileidžia: viešpačiai ten turi 
savo paauksuotą Dievą, o Jis vargsta nuo žvarbių 
vėjų ir liūčių savo pastogėlėse, kaip ir baudžiaunin
kai savo lūšnelėse. Guosdamas ir užjausdamas be
dalius, Jis padeda jiems vargą vargti, bet ar būtinai 
reikia šioje žemėje skursti, kęsti smurtą ir neteisybę, 
idant patektum dangaus karalystėn?

(Bus daugiau)

„Keleivis“ rašo ,’kiad Rochesteryje (N. Y., 
JAV) mirė 27 lietuviai per 1971 metus.

MIRĖ S. SLAVINSKIENĖ

Hamiltone. Kanadoje, kovo 5 d. mirė mo
kytoja Stasė Slavinskienė (gimusi 1907 m. 
rugpiūčio 29 d. Kiduliuose, Šiaulių aps.).

Ją pažinojo Tolke ir Flensburge gyvenu
sieji lietuviai: ji ten mokytojavo. Tolke jos 
pastangomis buvo įkurta mokykla.

VYT. ALANTO SUKAKTIS

Detroito (JAV) lietuvių žurnalistų są
jungos Skyrius spalio 21 d. rengiasi paminė
ti tame mieste gyvenančio rašytojo Vytauto 
Alanto 70 metų sukaktį ir jo naujų knygų 
(Nidos Knygų Klubo leidžiamojo dviejų 
dalių romano „Amžinasis lietuvis“ ir Vii- 

| ties leidžiamojo „Šventaragio“ pirmojo to
mo) pasirodymą.

MIRĖ DR. VLADAS RAMANAUSKAS
Clevelande (JAV) balandžio 4 d. mirė 

gyd. Vladas Ramanauskas, gimęs 1915 m. 
Trakiškių k„ Marijampolės aps.

Dr. V. Ramanausko vadovaujami cleve- 
landiškiai lietuviai gydytojai šauniai reiš
kėsi ir lietuviškos kultūros laukuose: jie 
skirdavo premijas 'kurioje nors srityje iški
lusiems lietuviams.

MIRĖ DOMAS VELIČKA
Chicagoje (JAV) kovo 18 d. mirė Pedago

ginio Lituanistikos Instituto direktorius 
Domas Velička (gimęs buvo toje pat Chioa- 
goje 1906 m., bet augęs, mokęsis ir mokyto
ja vęs Liet uvoj e).

Kaip Instituto direktorius jis parodė ypa
tingo veiklumo ir išradingumo.

BERN. BRAZDŽIONIUI 65 M.

Kalifornijoje (JAV) gyvenąs ir „Lietu
vių Dienų“ žurnalą redaguojąs poetas Ber
nardas Brazdžionis sulaukė 65 m. amžiaus.

MAGISTRĖ

Vasario mėn. Birutė Kazlauskaitė-Vitė- 
nienė gavo magistro laipsnį Columbijos 
universiteto inžinerijos fakultete New Yor
ke.

V. PETRAVIČIAUS PARODA
Chicagos lietuvių jūrų skautų korp. 

„Gintaras“ surengė grafiko ir tapytojo Vik
toro Petravičiaus kūrinau parodą.

Paskaitą apie jo kūrybą skaitė Ealys 
Chomskis. Anot B. Chomskio, Petravičiaus 
meno darbai yra susiję su žeme: žemė jam 
yra ta vieta, kur žmogus susitinka su Die
vu.

SPORTO KLUBAS „KOVAS“

Sydnejaus (Australija) lietuviai turi gar
sų sportą klubą „Kovą“, kuris reiškiasi 
įvairiose sporto šakose.

Jo veiklos platumą rodo jau vien tai, kad 
net į valdybą išrinkta 10 asmenų. Per pra
eitus metus jis turėjo 7.000 dolerių pajamų.

RUOŠIASI DAINŲ ŠVENTEI

Melbourne (Australija) Dainos sambū
ris, vadovaujamas A. Čelnos, pradėjo ruoš
tis dainų šventei, kuri vyks Lietuvių dienų 
proga Sydnejaus mieste.
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ATLIKTIEJI IR NUMATOMIEJI DARBAI LIETUVA LENKO KNYGOS
Tuo ir kitais reikalais lankytasi Federal, vi
daus reikalų ministerijoj Bonnoje ir tarta
si su vadovaujamais pabėgėlių skyriaus pa
reigūnais. Išsiaiškinta, kad šiais metais Fe
deral. vokiečių vyriausybė Vokietijos lietu
vių kultūrinę veiklą tikrai dar rems, tik ne
žinia, koks bus tos paramos dydis. Atskai
tomybę tvarkantieji pareigūnai jau dabar 
nori gauti tikslių žinių apie VL Bendruo
menės ruošiamus arba jos remiamus ren
ginius, kaip XIX Liet, studijų savaitę, vai
kų stovyklą ir kt. Probėkšmais paliesti ir 
Vasario 16 gimnazijos reikalai. Išreikštas 
pageidavimas ateinančiais metais jos tauti
nių šokių grupę pamatyti Bonnoje.

VLB Valdybos iždininkas J. Barasas su
pažindino su 1971. XII. 31 balansu ir 1971 
pajaimų-išlaidų apyskaita, pastebėdamas, 
jog praėjusiais metais tik vasaros pabaigo
je sužinota, kokio dydžio parama bus gau
ta iš vokiečių vyriausybės. Tuo tarpu didie
ji renginiai, kaip Liet, studijų savaitė ir 
vaikų stovykla bei jaunimo suvažiavimas, 
vyko vasarą. Nežinodama gausimosios pa
ramos dydžio, VLB negalėjo jiems skirti 
tiek lėšų, kiek skirdavo ankstyvesniais me
tais. Iš savo pusės Valdyba pasistengė su
mažinti personalines išlaidas — jos nariai 
atsisakė dienpinigių už posėdžius.

Bcnn-a pareikalavo išbraukti iš sąmatos 
tautos šventės minėjimams numatytas iš
laidas. Jos išbraukiamos, bet tokia pat su
ma (3.000 DM) padidinama parama kultū
riniams apylinkių renginiams. Susirinki
mas šiam neesminiam pakeitimui pritarė.

Kontrolės komisijos pirmininkas R. Ten- 
dzegolskis perskaitė VLB Valdybos pinigi
nės apyvartos ir ūkio atskaitomybės kont
rolės protokolą. Kontrolieriai rado, jog at
skaitomybė ir ūkis vedami tvarkingai, ir 
pasiūlė Tarybai 1971 m. balansą bei paja
mų-išlaidų apyskaitą patvirtinti.

Garbės teismo pranešimą pateikė pirmi
ninkas J. Lukošius. Pastebėjo, kad dr. P. 
Karvelis užvertė VLB Tarybos rinkimų ko
misiją ir vėliau Garbės teismą skundais 
dėl 1971. XI. 23 vykdytų rinkimų. Reika
lavo, kad skundai būtų nagrinėjami teismo 
posėdy. Atsisakius iš anksto įmokėti teismo 
išlaidas, skundai spręsti korespcndenciniiu 
būdu ir visi atmesti, kaip nepagrįsti.

VLB Jaunimo sekcijos pranešimą patei
kė reikalų vedėjas kun. V. Damijonaitis. 
Nurodė, kad svarbiausias nūdienis JS už
davinys yra pasiruošti II Pas. lietuvių jau
nimo kongresui. Susitarus su VLB Valdyba, 
patvirtinti 19 jaunuolių atstovauti lietuviš
kajam Vokietijos jaunimui: dr. B. Paltaro
kaitė, studentai P. Veršelis, P. Nevulis, D. 
Zarachaitė, A. Repšys ir M. Dressleris, abi
turientai R. Žutautaitė, M. šiušelis ir A. 
Lutzas, bibliotek. A. Hermanas, mokslei
viai Kr. žutautaitė, R. Pauliukevičiūtė, A. 
Valiūnas ir Kr. Sutkaitytė, tarnaut. R. Ši
leris. H. Eertulaitis, EI. Baliulienė ir J. bei 
St. Jasulaičiai.

Ruošiama jaunimo peticija, kuri bus 
įteikta Jungtinių Tautų gener. sekretoriui 
K. Waldheimui. Suvažiavimas supažindin
tas su jos turiniu. Parašai peticijai bus ren
kami ir Vokietijoje.

Suruošti du Vokietijos lietuvių jaunimo 
suvažiavimai: vasarą Bad Pyrmonte ir Nau
jųjų Metų sąvartoje — Koenigswintery. 
Per Atvelykį susitiko delegatai į II PLJK. 
Jie tarėsi dėl kelionės ir arčiau susipažino 
su kongreso programa. Sugrįžę iš kongreso, 
delegatai rudenį suvažiavime painformuos 
jaunimą.

VLB Tarybos referentų pranešimų eilę 
pradėjo referentas vaikų reikalams tėv. 
Alf. Bernatonis. Buvo suruoštos dvi vaikų 
vasaros stovyklos: Esslingene Nordrhein- 
Westfalijos lietuvių vaikams ir Romuvoje 
visos Vokietijos lietuviukams.

Kultūrinės informacijos svetimiems refe
rentas dr. V. Lenertas į VLB Tarybos na
rius praeitais metais nebekandidatavo ir 
padaryti pranešimo į suvažiavimą neatvy
ko.

Veiklos planavimo referentas V. Bartu
sevičius turėjo paruošęs ilgą referatą, ku
rio skaitymas būtų užtrukęs 4 valandas. 
Nesant tiek laiko, jis pateikė svarbiausias 
referato mintis. Pirmiausia apžvelgė Ben
druomenės, kaip organizacijos, sąrangą. Pa
stebėjo stoiką susigrupavimų, aptarė šei
mos, aplinkos, lietuviškų renginių, vargo 
mokyklų ir kitų veiksnių įtaką į lietuvy
bės išlaikymą. Jo teigimu, esame senių ben
druomenė, nes neturime paveikios ir gau
sios jaunimo organizacijos. Vokietijos lie
tuvių studentų sąjunga neveikia, kitos jau
nimo organizacijos tik vegetuoja. Tokiomis 
sąlygomis ir iš Vasario 16 gimnazijos ste
buklų netenka laukti. Vertinant referatą, 
atkreiptinas dėmesys į jo minčių brandu
mą. Kun. V. šarka pažadėjo jį padauginti 
ir padaryti prieinamą daugiau tautiečių.

Socialinių ir teisinių reikalų referentas J. 
Lukošius atkreipė dėmesį į rentų bei pensi
jų (klausimą. Anksčiau kiekviename Vokie
tijos krašte veikė teisinės pagalbos punktai 
pabėgėliams. Jau daugelis metų, kaip jie 
panaikinti. Verkiant reikia pasirūpinti, kad 
tautiečiams būtų suteikta kvalifikuota tei
sinė pagalba, ypač rentų ir pensijų reikalus 
tvarkant. Daugelis neišnaudoja visų gali
mybių, tenikindamiesi menkesnėmis rento
mis, negu kad iš tikro priklauso.

Socialiniais klausimais patarimus ir pa- 
i gaibą teikia daugiausia dvasiškiai. BALFo 
paprašyta, VLB Valdyba ėmėsi iniciatyvos 

1 organizuoti šalpos komisijas apylinkėse. Jų 
Į uždavinys — teisingai ir tiksliai paskirstyti 
I šalpos organizacijų teikiamą paramą. Tad

Vokietijos LB Tarybos pirmoji sesija vy
ko kovo 4 d. ir 5 d. Romuvoje. Ją pradėjo 
Tarybos prezidiumo pirmininkas dr. J. Gri
nius, dalyvaujant 12 narių (iš viso yra 15). 
Vėliau atvyko dr. V. Bylaitis ir kun. V. Šar
ka; laišku pranešė negalėsiąs atvykti kun. 
klebonas A. Bunga.

Į prezidiumą išrinkti: pirmininku dr. J. 
Grinius, vicepirmininku tėv. A. Bernatonis 
ir sekretorium mokyt. R. Eialiulis.

Priimta 15-ikos punktų darbotvarkė. Pra
eito Tarybos suvažiavimo protokolas, kurį 
perskaitė A. Lingė, priimtas be pakeitimų, 
nutarus prijungti du VLB Valdybos raštus 
su patikslinimais.

Į rezoliucijų komisiją išrinkti dr. J. Gri
nius, V. Natkevičius ir R. Baltulis.

Praeitų metų (bendruomeninės veiklos ap
žvalgą pateikė VLB Valdybos pirmininkas 
J. K. Valiūnas. Pranešėjas informavo apie 
VLB Valdybą, tarnautojus. Valdybos įgalio
tinius, VLB apylinkes, vargo mokyklas, 
bendrąją veiklą, VLB Valdybos veiklą, 
ateities planus, VL Bendruomenės proble
mas.

Valdyba turi du tarnautojus — reikalų 
vedėją bei „Informacijų“ redaktorių J. Lu
košių ir buhalterį R. Schulz'ą (nenuolati
nį).

VLB Valdybos įgaliotiniai prie Vokieti
jos kraštų vyriausybių: Baden-Wuerttem- 
berge Z. Glemžienė, Bavarijoje stud. M. 
Landas. Bremene B. Skruodis, Hamburge 
ir Žem. Saksonijoje kun. V. šarka. Nordr- 
hein-Westfalijoj G. Širrikevičius, A. Blinke- 
vičius ir St. Jasulaitis, Rheinland-Pfalze ir 
Saare kun. Br. Liubinas, Hessene tėv. A. 
Eernatonis. Pr. Liegus Schleswig-Holsteine.

Praėjusiais metais savo veiklų sustabdė 
dvi apylinkės —■ Gautingo ir Weinheimo. 
Gautingo apylinkė nebeveikia jau seniau, 
bet tik praeitais metais formaliai išbraukta 
iš apylinkių sąrašo. Tuo būdu iš viso vei
kia 33 apylinkės. Apie pora dešimčių narių 
yra įsirašę tiesiog į VLB Valdybos veda
mus narių sąrašus, nepriklausydami jokiai 
apylinkei.

Šiuo metu VL Bendruomenei priklauso 
952 nariai (praeitais metais mirė per 20), 
kurie, tur būt, nesudaro nė dešimtadalio 
visų Vokietijoj gyvenančių lietuvių. Pirmi
ninkas bandė aptarti priežastis, dėl kurių 
tautiečiai vengia stoti į L. Bendruomenę.

Apylinkių veiklai atskiruose Vokietijos 
kraštuose daug padeda VLB Valdybos įga
liotiniai. Pagrindinis jų uždavinys yra pa
rūpinti lėšų, nuo kurių didele dalimi pri
klauso visokia veikla. Kai kurie kraštai 
(landai) yra dosnūs. Pvz., Nordrhein-West- 
falija lietuviškai veiklai paremti pernai 
skyrė 22.260 DM. Kai kurie remia vos jun
tamai, o dar kiti visiškai nieko neduoda. 
Kai kurios aylinkės išsiverčia savomis lėšo
mis (Darmstadto, Kaiserslautemo, Schwet- 
zingeno, kurių branduolius sudaro lietuvių 
darbo kuopos) arba su maža parama (Le- 
benstedt-Salzgitter ir k.) pajėgia suorgani
zuoti reikšmingus renginius. VLB Schwet- 
zingeno apylinkė dar visa tūkstantine pa
rėmė praeitą vasarą Schwetzingeno pušyne 
suruoštą tautinę Skautų stovyklą.

Dideliu ramsčiu apylinkių veikloj laikyti
ni Moterų klubai. Jie daug prisideda ruo
šiant įvairius renginius, rūpinasi socialine 
pagalba. Praėjusiais metais pastebėtas Mo
terų klubų veiklos pagyvėjimas.

Gražiai reiškiasi 4 tautinių šokių grupės: 
Nordrhein-Westfalijos, Muencheno ir dvi 
Vasario 16 gimnazijos. Dvi jų — Muenche
no ir gimnazijos vyresn. mokinių grupė — 
vyks į IV Liet, tautinių šokių festivalį Či
kagoje.

Savo renginius apylinkės organizuoja 
daugiausia tautos švenčių. Motinos dienos, 
baisiojo birželio bei kariuomenės metinių 
progomis.

Vokietijoje šiuo metu veikia 7 vargo mo
kyklos su apie 60 mokinių. Apie pusę jų re
mia kraštų vyriausybės tiesiogiai, o kitą 
pusę — VLB Valdyba .

Valdybos veikla pasireiškia kultūrinės 
veiklos skatinimu bei derinimu apylinkėse, 
lėšų parūpinimu ir rengimu didesnių minė
jimų. Praėjusiais metais daug dėmesio 
kreipta į pagyvinimą ryšių su apylinkėmis. 
VLB Vaidybos vicepirmininkas kun. Liubi
nas aplankė apie 20 apylinkių, kai kurias 
net po keletą kartų.

VLB Valdyba praeitais metais paveikiai 
prisidėjo prie XVIII Liet, studijų savaitės 
suruošimo Stuttgart-Hohenheime, suorgani
zavo vaikų vasaros stovyklą Romuvoje, 
jaunimo sąskrydį Koenigswintery ir ben
druomenės darbuotojų suvažiavimą Romu- 
voje-Lorsche. Šie renginiai ruoštini kiekvie- 
neriais metais.

Nemaža pastangų pareikalavo 1971 m. 
lapkričio 23 d. vykdytieji VLB Tarybos 
rinkimai. Nariai informuojami per „Infor
macijų“ biuleteni, kurio 1971 m. išleista 12 
numerių.

Turėta ir nepasisekimų. Buvo norėta 
įrengti lietuviškų knygų dr kitų leidinių 
kioską, bet dėl vietos stokos to užmojo ne
pavyko įgyvendinti. Aiškinta, bet neišaiš
kinta galimybė perkelti Vydūno palaikus 
iš Detmoldo į Huettenfeldą. Nepavyko susi
tarti su autore Lietuvių kalbos vadovėlio 
vokiečių kalba dėl jo pataisymo ir galuti
nio paruošimo spaudai.

Turima nemaža ir planų ateičiai. Bus 
ruošiami įvairūs renginiai, kurie iki šiol 
kasmet buvo ruošiami, stengiamasi įgyven
dinti dar neįgyvendinti užmojai ir ieškoma 
naujų būdų kultūrinei veiklai pagyvinti. 
Pasiųsti į II PLJK 19 delegatų trūksta lėšų. 

nuo šiol visi paramos prašantieji tautiečiai 
turėtų kreiptis tik į savo apylinkės šalpos 
komisijas.

Referentas visuomeniniams reikalams dr. 
J. Grinius įteikė rezoliuciją, kuria prašoma 
už Lietuvos laisvę vadovaujančias organi
zacijas rodyti daugiau darnos savo tarpe ir 
įtraukti jaunų išeivijos jėgų ne vien iš 
JAV-bių lietuvių; priminti PLB Valdybai, 
kad jau baigiasi laikas įvykdyti III PL Sei
mo rezoliuciją; siūlyti VLIKui įsileisti II 
PLIK rinktus atstovus į savo sudėtį. Jei 
Europos saugumo konferencijos darbotvar
kėj nebūtų numatytas Molotovo-Ribbentro- 
po susitarimų dėl Pabaltijo panaikinimas, 
atkreipti į tai dėmesį bado streikais. Rezo
liucija suvažiavimo priimta.

Santykiams su apylinkėmis palaikyti re
ferentas kun. Br. Liubinas painformavo, 
kad iš pradžių jis nevystė savo veiklos, ne
norėdamas būti įtartu rinkimine propa
ganda. Vėliau (aplankė 20 apylinkių, su kai 
kuriomis jų vadovybėmis palaikė nuolatinį 
ryšį. Jo iniciatyva buvo surengtas ir VLB 
darbuotojų suvažiavimas-semi-narias 1971. 
XII. 10 — 2 Romuvoje-Lorsche. VLB Val
dybos pavestas skatino ir derino šiemeti
nius Vasario 16 minėjimus vidurinėje Vo
kietijoje. Pastebėjo, kad apylinkių veikla 
menkėja dėl veikėjų pasenimo, jaunimui 
neskubant į ją jungtis. Vasario 16 gimnazi
ja turėtų daugiau dėmesio kreipti į ben
druos eninį jaunimo auklėjimą

Statuto ir nuostatų referentas J. Barasas 
juo patenkinti. Geri ir VLB Tarybos rink i- 
juo patenkinti Geri ir VLB Tarybos rinki
mų nuostatai, nes rinkimai įvykdyti tvar
kingai.

Vasario 16 gimnazijos kuratorijos valdy
bos pirmininkas V. Natkevičius pranešė, 
kad gimnazijos padėtis nebloga. Mokinių 
skaičius patenkinamas (77 mokiniai), nors 
per mažai atsiunčia Vokietijos lietuviai. Ar
timiausios apylinkės, kaip Hanau, Rastatt, 
jau keleri metai neduoda nė vieno mokinio. 
Brandos egzaminus laiko 3 abiturientai. 
Mokykloj dėsto 19 mokytojų ir tik pusė jų 
pilnu etatu. Dvi tautinių šokių grupės daž
nai pasirodo lietuviams ir vokiečiams.

Naujame bendrabuty ateinantį rudenį 
bus apgyvendinti 55 mokiniai. Jam pasta
tyti buvo daug kliūčių, bet visos nugalėtos. 
Dabar galvojama. kaip pastatyti antrąją 
bendrabučio dalį. Jo statybai kelią užstoju
sios dar didesnės kliūtys. Kun. B. Sugintui 
sustabdžius aukų rinkimo darbą, sumažėjo 
JAV-bių lietuvių aukos gimnazijai.

Diskusijų metu išryškėjo, kad kandida
tai į VLB Tarybą, rinkimų metu norį pasi
siūlyti rinkėjams, pasigenda jų adresų. 
Prieita išvados, kad VLB narių adresai nie
kam neduotini. Kaip šį reikalą išspręsti, 
svarstyti VLB Tarybos sesijoje prieš rinki
mus.

Mokyt. Fr. Skėrys painformavo, kad Maž. 
Lietuvos bičiuliai pavedė jam rūpintis Vy
dūno kapu. Jie nesutinka, kad palaikai bū
tų kur nors keliami.

Daug aštrių žodžių pasakyta dėl nepa
kankamos tarpusavio pagarbos. Nurodyti 
konkretūs išsišokimai toje srityje.

Išreikštas pageidavimas, jog kompeten
tingi asmenys užmegztų ryšį su Lietuvių 
kalbos vadovėlio vokiečių kalba autore ir 
susitartų su ja dėl leidinio galutinio paruo
šimo spaudai.

VLB Valdybos 1971 m. pajamų-išlaidų 
apyskaitą referavo iždininkas J. Barasas. 
Dėl jos nebuvo jokių abejonių — patvirtin
ta 50.701,76 DM sumai.

Nutarta įrašyti į VL Bendruomenės ne- 
kiln. turto (knygas hipotetiką po 200.000 DM 
sumos Federal, vokiečių ir Baden-Wuert- 
tembergo krašto vyriausybių naudai. Pini
gai sunaudoti mokinių bendrabučio staty
bai.

Kun. K. Senkus pranešė, kas iki šiol pa
daryta, rūpinantis įsteigti Liet, mokslo ir 
meno draugiją Vokietijoje. Jau sukurtas 
muzikos ir dainos ratelis. Bus stengiamasi 
suorganizuoti literatų, dailininkų, mokyto
jų. gydytojų, teisininkų ir kt. studijiniai ra
teliai. Jie sudarys L. mokslo ir meno drau
gijos pagrindą.

VLB Taryba pritarė šios draugijos steigi
mui ir pasiūlė paruošti statuto projektą.

Svarstant 1972 m. pajamų-išlaidų sąma
tą, nutarta padaryti anksčiau suminėti pa
keitimai ir išbraukti Pabaltiečių krikšč. 
studentų sąjungai numatytus 2.000 DM, nes 
Federal, vid. reik, ministerija pranešė, kad 
Annabergo renginiams per VL Bendruome
nę nebebus lėšos skiriamos. Tuo būdu 1972 
m. ipajiamų-išlaidų sąmata (patvirtinta 94.310 
DM sumos.

1973 pajamų-išlaidų sąmata pataisoma 
panašiai (kaip ir 1972 ir priimama 89.150 
DM sumai.

Priartėjus Bendruomenės organų rinki
mui. nutarta VLE Valdybą rinkti iš trijų 
asmenų. Išrinkti — J. Barasas, J. K. Valiū
nas ir kun. Br. Liubinas.

Kontrolės komisija sudaryta iš J. Pau
liukevičiaus, mokyt. Fr. Skėrio ir R. Ter- 
dzegolskio.

Į Garbės teismą išrinkti: pirmininkas di- 
plcm. teis. J. Lukošius ir nariai — Vyt. Svi
tas Ir dr. V. Bylaitis.

Vietoje iš kultūrinės informacijos sveti
miesiems referento pareigų atsisakiusio dr. 
V. Lenerto išrenkamas dr. V. Bylaitis. Kiti 
referentai palieka tie patys, išskyrus pasi
traukusį veiklos planavimo referentą mo
kyt. V. Bartusevičių. Referentūra pasiliko 
našlaujanti.

VLB Tarybos atstovu į Vasario 16 gimna-

PUSLAPIUOSE
Visi mūsų kaimynai, kurie rašo apie savo 

kraštą, daugi u ar mažiau turi paliesti ir 
Lietuvą. Ją d.-žnai ir lenkai mini savo vei
kaluose, nes Lenkija ir Lietuva buvo, gal 
būt, dauigiauLia paliestos bendro likimo, 
ypač senesnia.'siais laikais. Tad ir Konrad 
Syrop, šiuo metu Londone gyvenąs lenkas, 
savo veikale „Poland (between the Hammer 
and the Envil", rašydamas apie Lenkiją, 
daugelyje vietų negali praeiti nepaminėjęs 
Lietuvos ir lietuvių.

Autorius pirmiausia pamini Lietuvą Len
kijos karaliaus Kazimiero Didžiojo laikais. 
Jis ten rašo, kad Lenkija buvo silpna, kai 
1333 metais Kazimierą Didįjį vainikavo 
Lenkijos karaliumi. Tai jis diplomatiniais 
keliais norėjo atgauti vakarines provinci
jas, bet kai atsisuko į rytus ir prie Lenki
jos norėjo prijungti Haličo ir Volinijos že
mes, tai susidūrė su lietuviais, kurie jau 
tada buvo gerokai pasistūmėję j rytus.

Kai Liudvikas mirė, tai jo jauniausia 
duktė Jadvyga buvo paskelbta Lenkijos ka
raliene. Dar gyvas jos tėvas buvo nuspren
dęs Jadvygą apvesdinti su vokiečių kilmės 
princu Vilhelmu Habsburgu. Tuo tarpu 
Lenkijos ponai nenorėjo vokiečių kilmės 
karaliaus ir pradėjo slaptas derybas su Di
džiuoju Lietuvos Kunigaikščiu Jogaila. Kai 
pagaliau Jogailos piršlybų pasiuntiniai at
vyko į Vavelio pilį ir kunigaikščio vardu 
paprašė Jadvygos rankos, ši griežtai pasa- 

I kė: ne. Mat, Jadvyga buvo dar visai jaunu
tė, o Jogaila jau 36 metų -amžiaus; Jadvy
ga buvo pamaldi katalikė, o Jogaila — 
stabmeldys; Jadvyga buvo išauklėta kara
liškuose rūmuose, o Jogaila — barbaras. 
Tačiau Lenkijos ponai vistiek vertė Jad
vygą tekėti už Jogailos, nes tuo metu Len
kija ir Lietuva turėjo bendrą sieną su tuo 
pačiu priešu — kryžiuočių ordinu, kurio 
kėslai nuolatos grėsė abiejų valstybių eg
zistencijai. Toliau autorius tų laikų padėtį 
taip nusako: nesusijungusios valstybės tuoj 
galėjo atitekti kryžiuočiams, o susijungu
sios būtų viena didžiausia karinė jėga Eu
ropoje. Ir iš tikrųjų jaunutė Didžioji Lietu
vos Kunigaikštija tuo metu taiip buvo išsi
plėtusi — pasistumėjusi į rytus, kad buvo 
jau daug didesnė ir už Lenkiją. Lietuva bu
vo paskutinė stabmeldiška valstybė Euro
poje. Lietuviai buvo daugiausia stabmel
džiai ir vieninteliai pabaltiečiai, kurie vis 
dar įstengė priešintis kryžiuočių kėslams. 
Jogaila nesvyruodamas pasirašė sutartį su 
Lenkijos ponais ir pasižadėjo už Jadvygos 
ranką ir Lenkijos karūną priimti Romos 
(katalikų tikėjimą.

Kad tų laikų Lietuva buvo daug didesnė 
už Lenkiją, tai patvirtina ir 32-33 knygos 
puslapiuose išspausdintasis 1466 metų že
mėlapis. žemėlapyje matyti, kad lenkai tais 
laikais Lietuvai pripažino ne tik Vilnių ir 
jo kraštą, bet ir Vitebską. Smolenską, Ki
jevą, Kurską ir daugelį kitų žemių nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų.

Pagaliau po ilgų derybų Jogaila apsi
krikštijo, vedė Jadvygą ir 1386 metais Va
velio katedroje karūnuotas Lenkijos kara
liumi. Jadvygos ir Jogailos vedybos sudarė 
sąlygas Lenkijos imperijai išsiplėsti ir už
tikrino saugumą. Lenkijos ir Lietuvos jung
tinės karinės jėgos, giedodamos seną lenkų 
giesmę „Virgin Mother of God, Blessed be 
the Lord“, sumušė kryžiuočių ordiną prie 
Žalgirio 1410 metais. 1569 metais Liubline 
pasirašytas unijos aktas, kuriuo Lenkijos 
karalija ir Didžioji Lietuvos Kunigaikšti
ja tapo vienu organiniu ir nedalomu viene
tu, kur dvi valstybės ir dvi tautos lygiatei- 
siškai susijungė į vieną. Kai Jogailaičių di
nastija viešpatavo Krokuvoje, suvienyta 
karalija gyveno aukso amžių: jos turėjo jė
gos, saugumo ir gerovės.

Lietuva ir dideli jos plotai rytuose turė
jo plačios apimties autonomiją. Lietuvos di
duomenė ir bajorai turėjo tas pačias tei
ses ir privilegijas, kaip ir tų luomų žmonės 
Lenkijoje. Kai tos dvi tautos pagal konsti
tuciją buvo lygiateisės, tai nėra jokios abe
jonės, kad Krokuva su blizgančiais kara
liškais rūmais, puikiomis pilimis ir Jogai
los pertvarkytais universitetais buvo ta 
magnetinė jėga, kuri Lietuvos diduomenę 
ir bajorus traukė, žavėjo, ir jie pamažėli sa
vo laisva valia sulenkėjo.

Kai Lenkijos sienos pasistūmėjo į rytus, 
jie nekolonizavo tų sričių, kaip kad vokie
čiai vakaruose. Lenkai neprimetė ir savo

zijos kuratoriją išrinktas mokyt. R. Baliu
lis.

Priimta dr. J. Griniaus pasiūlytoji rezo
liucija Lietuvos laisvės reikalu.

VLB Tarybos prezidiumo pirmininkas dr. 
J. Grinius padėkojo visiems Tarybos orga
nams ir nariams už atliktus darbus, prane
šė. kad pasitraukia iš Prezidiumo pirminin
ko pareigų, ir apleido posėdžių salę. VLB 
Tarybos prezidiumo sekretorius R. Baliu
lis taip pat paskelbė, jog pasitraukia iš sa
vo pareigų ir taip pat apleido salę. Su jais 
išėjo dar pora narių. Susirinkimas konsta
tavo, kad pagal statuto 43 paraigr. VLB Ta
rybos prezidiumo pirmininko pareigas 
perrima vicepirmininkas tėv. A. Bernato
nis.

Sesija baigta Lietuvos himnu. Paskuti
nieji jo žodžiai skambėjo lyg įsakmus krei
pimasis į susikivirčijusius narius užmiršti 
ginčus ir tęsti bendrą darbą.

, (VKV Informacijos) 

kalbos tų sričių gyventojams. Tik aukštes
nis lenkų išsilavinimas ir jų kultūra nesu
laikomai visus viliojo, ypač po Vilniaus 
universiteto įsteigimo 1578 metais. Keletu 
šimtmečių vėliau didysis lenkų poetas Ado
mas Mickevičius rašė:

Lietuva, mano tėvyne.
Jis rašė lenkiškai, laikė -save lenku ir Lie

tuvą Lenkijos dalimi-. Bet lenkinimo proce
sas Lietuvos kaimo žmonių nepalietė, ir jie 
visi kalbėjo savo gimtąja lietuvių kalba.

Po unijos Lenkų-Lietuvių valstybė išsi
plėtė: jos sienos buvo netoli Maskvos ry
tuose ir netoli Berlyno vakaruose, siekė 
Baltijos jūrą šiaurėje ir Juodąją jūrą pie
tuose. Ir čia autorius, lyg ir netyčiomis, pa
sigiria: girdi, svetimų valstybių užkariavi
mai nebuvo Lenkijos specialybė.

Jau daug vėliau autorius pasakoja, kad 
Juozas Pilsudskis po karo norėjo išnaudo
ti susidariusią padėtį ir lietuvius su ukrai
niečiais prisivilioti į federaciją su Lenkija. 
Tačiau jis neįvertino jų tautinių polinkių 
ir prarajos tarp didžiųjų lenkiškų žemių 
valdovų ir lietuvių, ukrainiečiiį ir gudų 
valstiečių. 1919 metais lenkai pasistūmėjo į 
sovietinę Lietuvą, ir frontas sustojo prie 
Minsko. Vakariečiai buvo silpni, negalėjo 
nustatyti Lenkijos ir Sovietų Sąjungos sie
nos ir nepritarė, kad Lenkija sau pasiimtų 
Jogailos laikais turėtąsias žemes.

Kai Leninas 1919 metų lapkričio mėne
sio gale nedavė lenkams laukiamo atsaky
mo, Pilsudskis susitarė su latviais, puolė 
bolševikus šiaurės fronte prie Dauguvos ir 
užėmė Daugpilio tvirtovę. Dar liko Vilnius 
Ir jo sritys, kurias rusai pripažino Lietu
vai. O Pilsudskis turėjo savo pažiūras į tas 
vietoves. Jis laikėsi nuomonės, kad ten yra 
lenkiškos žemės, ir nenorėjo jų palikti Lie
tuvai. Bet jis nenorėjo ir kariauti su maža 
Lietuvos valstybe (koks -geras tas Pilsuds
kis?! G. I. R.). Tada davė generolui Želi
govskiui slaptą įsakymą, kad iš Vilniaus 
krašto žmonių suorganizuotų kariuomenę, 
tariamai be Lenkijos vyriausybės žinios už
imtų sostinę ir sudarytų ten laikiną karinę 
vyriausybę. Vėliau Vilniaus sritis buvo for
maliai įjungta į Lenkiją.

Lenkija šiandien yra kitokia, rašo K. 
Syrop, po karo ji atgavo tik truputį dau
giau, kaip pusę turėtosios teritorijos. So
vietų Rusija pasiėmė rytines provincijas, 
daugiausia neturtingas, be industrijos, kur 
vis dar yra primityvus žemės ūkis ir tik du 
dideli miestai: Vilnius ir Lvovas.

Stalinas tada parodė Lietuvai geros šir
dies gestą — Vilnių ir jo sritis atidavė Lie
tuvos respublikai, nes jau gerai žinojo, kad 
-neužilgo pasiims sau ne tik visą Lietuvą, 
bet ir kitas Eialtijos respublikas.

Aš visai nesiimu spręsti, ar šie istoriniai 
faktai teisingi, bet -pasigendu Suvalkų su
tarties, P. O. W. sukilimo Kaune ir Širvin
tų su Giedraičiais.

G. I. Ri mutis

LIETUVOJE
MOKSLININKAI Į UŽSIENĮ

Į Kubą išvažiavo Lietuvos vandens ūkio 
projektų specialistai iš Kauno G. Šatkaus
kas, V. Zinkevičius, St. Vėlius.

Gvinėjoje dirba tos srities specialistai P. 
Kriščiūnas, Mongolijoje J. Valienė, Jamene 
A. Orlovas.

I Prancūziją išvyko fizikinių-techninių 
energetikos problemų instituto direktorius 
V. Dauknys ir ten dalyvaus prancūzų moks
lo centrų (atliekamuose tyrimuose.

Į Vakarų Vokietiją buvo išvykęs techni
kos mokslų kandidatas V. Žiugžda.

DISERTACIJOS GINAMOS KAUNE.
RYGOJE IR MINSKE

Kauno Medicinos institute tris disertaci
jas gynė spcialistai iš Rygos ir Minsko.

Kaunietis doc. Andrius Praškevičius me
dicinos mokslų daktaro disertaciją apgynė 
Rygoje.

Medicinos instituto vyr. dėstytoja Jūratė 
Norvaišienė medicinos mokslų kandidato 
disertaciją gynė Minske.

DVIEJŲ ALGIU IŠRADIMAS

Kauno Politechnikos instituto Kazimiero 
Baršausko ultragarso laboratorijos moksli
ninkai Agis Madonis ir Algis Petrauskas 
sukonstruaivo akustinį profilografą, kuris 
parodo, kaip mašina įdirba žemę, ir įrodo, 
ar -mašinos tinkamos serijinei gamybai.

V. MICKEVIČIAUS — KAPSUKO
PREMIJOS

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos 
prezidiumas metines V. Mickevičiaus-Kap
suko vardo premijas -paskyrė A. Juodžen- 
čiui (po mirties) už publicistinius straips
nius „Kultūros barų" ir „Jaunimo gretų“ 
žurnaluose, J. Lukoševičiui už knygą „Re- 
emiigrantai“ ir straipsnius „Gimtojo kraš
to“ laikraštyje ir D. šniuikui už straipsnius 
„Tiesoje“, „Komuniste“ ir „Pergalėje“.

Premijos buvo įsteigtos 1964 m., ir jomis 
jau yra apdovanoti 33 asmenys.
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Europos Lietuvių Kronika
NAUJA DBLS IR LNB VADOVYBĖ

Balandžio 16 d. DBLS ir LNB suvažiavi
me išrinktoji valdyba buvo laikinai taip 
pasiskirsčiusi pareigomis: DBLS pirm. J. 
Alkis, I viccpirm. Z. Juras, II vicepirm. A. 
Gasiūnas, sekr. A. Pranskūnas, ižd. V. Zda
navičius, nariai P. Mašalaitis ir inž. S. Ne
nortas.

LNB pirm. inž. S. Nenortas.
DBLS Tarybos pirm. A. Bučys, sekr. K. 

Eivainis.
Platesnį suvažiavimo aprašymą su smul

kesniais duomenimis tikimės išspausdinti 
sekančią savaitę.

LANKYSIS VYSKUPAS 
DR. A. L. DEKSNYS

Eirželio 10 d. Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas dr. A. L. Deksnys lankys Glou- 
cesterio ir Stroudo lietuvius, o birželio 11 
d. Leicesterio. Teiks Sutvirtinimo sakra
mentą, laikys pamaldas, susitiks tautiečius 
priėmime salėse. Ne tik vietinius, bet ir iš 
visur lietuvius bei jų bičiulius kitataučius 
maloniai iš anksto kviečiame dalyvauti pa
maldose ir priėmimuose.

Norintieji gauti Sutvirtinimą iš lietuvio 
vyskupo, prašomi skubiai pranešti kun. S. 
Matuliui, MIC, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham NG2 6AH. Telefonas: 
865 738.

Vyskupo liet, pamaldos Gloucesteryje 
vietos, Stroudo lietuviams ir svečiams bus 
VI. 10, 12 vai. šv. Petro bažnyčioje, London 
Rd., Leicesteryje VI. 11, 12 vai., švč. Šir
dies bažnyčioje, Mere Rd. Po pamaldų — 
priėmimai. Norintieji dalyvauti priėmime 
iš anksto praneša Jonui Vilimui, 18 Sinope 
Street, Gloucester, GL1 4AW, arba Aldonai 
Tūrienei, 26 Glenfield Crescent, Glenfield, 
Leicester LE3 8FH.

Kitur Anglijoje vyskupas lankytis nega
lės dėl kitų įsipareigojimų.

Kun. S. Matulis, M. I. C.

LIETUVIAMS VERSLININKAMS

Rugpiūčio 5 d. Anglijos lietuvius aplan
kys dš Amerikos atvažiuojanti Cleveland© 
Tautinių šokių grupė „Grandinėlė“, kuri 
čia koncertuos mums.

Ta proga bus spausdinama programa. 
Mūsų verslininkams, kas jų norėtų, siū
loma pasinaudoti proga ir programose iš
spausdinti savo įkeitimus.

Taip pat būtų labai gražu, kad mūsų 
lietuviški leidėjai pasiryžtų pareklamuoti 
savo leidinių skelbimus, o visi Anglijos lie
tuviški klubai parodytų savo tautiečiams 
iš lanapus Atlanto, kad ir mes čia, Anglijo
je, nemiegame. Tuo taip pat paremtume at
vykstančią grupę.

Vieno puslapio kaina:
7“ X 5“ — £6,00

Pusė puslapio:
3i“ X 5“ — £3,00

Ketvirtis puslapio:
1“ x 5“ — £1,50

Kaa nosįėtų, prašome Skelbimus siųsti 
kuo 'greičiau, nes tada bus galima gražiau 
ir geriau padaryti.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad balandžio 23 d., sekma
dienį, 1 vai., ukrainiečių klube, 80, Moles- 
worth St., šaukiamas Rochdale skyriaus na
rių susirinkimas, kuriame atstovas padarys 
pranešimą iš DBL Sąjungos ir Namų B-vės 
akcininkų suvažiavimo.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LEIQH
SUSIRINKIMAS

Balandžio 29 d., šeštadienį, 6 vai., Lord 
Nelson Hotel, Bradshawgate, Leigh, DBLS 
Skyriaus valdyba šaukia narių susirinkimą, 
kuriame mūsų atstovas padarys pranešimą 
iš DBL Sąjungos ir Namų B-vės akcininkų 
suvažiavimo.

Skyriaus narius ir akcininkus prašome 
gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventnio Skyriaus Valdyba gegužės 
6 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Lenkų atsargos 
karių klubo salėje, Whitefriars Lane, Co
ventry, rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Tos dienos programoje numatoma pa

skaita, deklamacijos ir kt. Po oficialios da
lies bus šokiai, gros E. Dragūno vadovauja
mas „Avon“ orkestras iki 1 vai. ryto, baras 
ir užkandžių bufetas veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su ’draugais bei pažįstamais maloniai pra
šom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
SUDARYKIME ALBUMĄ

Šiais metais sueina 15 metų nuo lietuvių 
Vyties klubo įsteigimo ir 25 metai nuo liel 
tuvių platesnio įsikūrimo Bradforde.

Tas sukaktis minint, be kita ko, numaty
ta sudaryti albumą. Tam tikslui reikalinga 
ko daugiau nuotraukų iš klubo narių ir 
apskritai lietuvių gyvenimo Bradforde ir 
artimesnėse apylinkėse.

Visi čia gyvenusieji ar gyvenantieji lie
tuviai maloniai prašomi paaukoti po vieną 
kitą nuotrauką.

Nuotraukas įteikti ar pasiųsti, pažymint 
jų antroje pusėje ar atskirai jų datą, kas ir 
kokia proga fotografuota, šiuo adresu: Li
thuanian Vytis Club, 5, Oak Villas, Brad
ford BD8 7BG Yorks, England.

Toks albumas bus lyg mūsų gyvenimo 
veidrodis ir gera medžiaga istorijai.

GROŽIO KARALAITĖS RINKIMAI

Balandžio 30 d., sekmadienį, 3 v. p. p., 
Vyties ’klube įvyks lietuvių gražuolės rinki
mai.

Maloniai kviečiamos dalyvauti lietuvai
tės iš Bradfordo ir artimesnių apylinkių.

Išrinktoji bus 1972 m. lietuvių grožio ka
ralaitė, bus apdovanota pinigine premija ir 
galės dalyvauti Pavergtųjų Tautų Komiteto 
rengiamuose grožio karalaitės rinkimuose 
Bradforde gegužės 13 d.

Lietuvaitės, nepraleiskite šitos progos.
Vyties Klubo Valdyba

PRESTONAS
RETĖJA PRESTONO LIETUVIŲ GRETOS

Kovo 30 d. mirė Pranas Vanilevičius, 
turėdamas 61 m.

Kilimo buvo iš Vilniaus krašto, eigulio 
sūnus. Sirgo plaučių vėžiu. Kai jau sveika
ta pradėjo eiti geryn, gavo širdies smūgį.

Euvo susipratęs lietuvis. Aukodavo lie
tuviškiems reikalams ir rėmė Skyriaus bib
lioteką.

Laidotuvės įvyko balandžio 6 d. Palydėti 
jo į dausas (’krematoriumą) susirinko bū
relis lietuvių ir fabriko draugai. Paliko 
dukterį ir sūnų.

Prestono lietuviai, pergyvendami šį įvy
kį, liūdi jo.

M. Ramonas

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENA

„Živilės“ ir „Maironio“ draugovės gegu
žės 6 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Manches- 
terio Lietuvių Soc. Klubo patalpose rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Bus paskaita. Meninę dalį išpildys skau

tai ir skautės. Maloniai kviečiame visus 
tautiečius minėjime dalyvauti. Motinos bus 
pavaišintos arbatėle.

Draugovių Vadovai

KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose balandžio 30 d. 
(sekmadienį), 5 vai. p. p„ šaukia visuotinį 
pusmetinį narių susirinkimą.

Nesusininkus kvorumui 5 vai., susirinki
mas bus atidėtas viena valanda ir 6 vai. bus 
pravestas nežiūrint susirinkusių narių skai
čiaus.

Klubo Valdyba

DBLS SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba ba
landžio 29 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Socialinio klubo patalpose 
šaukia savo skyriaus narių susirinkimą.

Grįžęs iš suvažiavimo atstovas A. Jalo- 
veokas padarys pranešimą.

Kviečiame Ramovėnų skyriaus narius pa
siklausyti pranešimo iš suvažiavimo. Kvie
čiame ir apskritai visus dalyvauti ir pasi
klausyti žinių iš Londono.

Skyriaus Valdyba

KAULINIŲ VEDYBOS

Saulėta ir šiltoka pavasario pradžia lyg 
ir pagražino jau rudenėlio sulaukusių Do
mo ir Winifred Kaulinių vedybas. Klube 
Ivanauskienės paruoštas vestuvių stalas 
priėmė per 30 svetelių. Nesigailėta linkėji
mų, gražių žodžių Kauliniams, dainos 
skambėjo iki vėlumos, artimųjų dovanos 
džiugino kaltininkus.

Sėkmės naujajai šeimai!
Ta proga pirm. Verbickas įteikė naujajai 

narei Klubo nario kortelę.

VERBŲ SEKMADIENIS IR KUN. 
KAMAICIO PAGEGB1MAS

Verbos. Pilna seselių vienuolyno koply
čia apylinkės tautiečių, kurie visi papuo
šiami palmėmis. Kun. V. Kamaitis savo pa-

Susituokusius mielus Vyties klubo narius 
Lilian Rupkus ir Feliksą Adamonį 

sveikina ir linki jiems laimingiausio 
gyvenimo

Bradfordo Vyties Klubo Valdyba

DBLS narius Lilian Rupkus ir Feliksą
Adamonį, sukūrusius šeimos židinį, 

nuoširdžiai sveikina ir linki ilgo, laimingo 
gyvenimo

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba 

I moksle išryškino kančios prasmę, vilties ga
lybę. Giesmės lydėjo šv. mišias.

Ta proga Klube vietos bažnytinis komi
tetas suorganizavo visuomeniškus pietus 
kun. V. Kamaičiui.

Kadangi jis yra mūsų koordinacinio ko
miteto pirmininkas, tai puskapio svetelių 
tarpe matėme visų organizacijų pirminin
kus, veikėjus ir jo gerbėjus.

Tarta malonių žodžių ir linkėjimų.
Šeimininkės Barauskienė, Navackienė iš

ties paruošė gardžius, visus nuteikusius 
pietus. Visiems nuoširdžiai padėkojo kun. 
V. Kamaitis ir tų pietų iniciatorius A. Ja- 
loveckas.

VELYKINIS SUBUVIMAS

Velykos Lietuvoje — didžiulė šventė. Čia 
tai nejaučiama. Todėl iš plačios apylinkės 
(buvo ekskursija iš Lowtono) sugūžėjo tau
tiečiai į klubą. Sveikinimai, kalbos, dainos, 
šokiai lydėjo velykinį subuvimą. Kas be 
margučių! Jų būta nemaža. Savo margučio 
grožiu nunešė visus didžiuosius mažytė 
skautuke Kristina Kupstytė ir gavo pirmą
ją premiją. Nepasidavė ir buvusioji skau
čių vadovė stud. N. Kuitkutė, jai irgi teko 
premija.

Kad ir mažytės tradicijos, bet visi džiau
gėsi, nes jos priminė tėvynės laikus.

Klubo vadovybė liūdėjo, kad kai kurie 
sveteliai peržengė velykinės nuotaikos ri
bas, ir linkėjo prisikelti po meilės vėliava.

Taip ir įžengėme į pavasarinį gamtos pri
sikėlimą.

D. Dailintis

VISI Į MANCHESTER!

Šv. Jurgio proga balandžio 22 d. Anglijos 
Skautų Rajonas ruošia skautiškos literatū
ros ir skautiško turto parodą Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose (121, 
Middleton Rd., Manchester 8).

Skautų ir Skaučių vadovai kviečia visus 
tautiečius į šią išsamią parodą skautiško 
turto, surinkto per 25 metus tremtyje. Ypač 
laukiama tėvų su mokyklinio amžiaus jau
nimu ir jaunosios lietuvių visuomenės.

Šalia parodos bus parodyta, kaip „Budė
kime“ spausdinamas, filmai iš kelių stovyk
lų ir kitų skautiškų susibūrimų, o alkani 
galės paragauti skaučių pagamintų užkan
džių.

Parodos atidarymas įvyks punktualiai 7 
vai. vakare. Paroda vyks balandžio mėn. 
nuo 22 iki 29 d., ir bus galima savaitės bė
gyje ją lankyti, pranešant iš anksto klubo 
sekretoriui. Ypač patartina ekskursijoms iš 
anksto apie savo atvykimą pranešti klubo 
sekretoriui.

Mieli tautiečiai, pasinaudokite šia vien
kartine proga susipažinti ir su kita vadovo 
darbo dalimi ir tikruoju skautavimu.

Anglijos Rajono Vadovybė

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS TARYBOS 

REZOLIUCIJA LIETUVOS LAISVĖS 
REIKALAIS

Apsvarsčiusi Lietuvos laisvės reikalą ir 
turėdama galvoj, Ikad artėjanti Europos 
saugumo konferencija aptemdo Lietuvos 
laisvės perspektyvas, PLB Vokietijos Tary
ba savo ’posėdy 1972 metų kovo 5 dieną nu
tarė:

1. kviesti Lietuvos laisvei vadovaujančias 
organizacijas rodyti daugiau darnos savo 
tarpe ir, kad bendras laisvinimo darbas bū
tų sustiprintas, įtraukti į jį jaunų išeivijos 
jėgų ne vien iš Jungtinių Amerikos Valsty
bių lietuvių;

2. priminti PLB Valdybai, kad jau bai
giasi laikas įvykdyti III Pasaulio lietuvių 
seimo rezoliuciją, kuria jis įpareigojo „PLB 
Valdybą tartis su VLIKu dėl laisvojo pa
saulio lietuvių aktyvesnio įjungimo į 
VLIKo vadovaujamą laisvinimo veiklą“;

3. pasiūlyti PLB Valdybai išsiderėti iš 
VLIKo tam tikrą atstovų skaičių, kurį kas 
penkeri metai rinktų pasaulinis lietuvių 
jaunimo kongresas, o pirmą kartą šituos 
rinkimus įvykdytų II-jo Pasaulinio lietuvių 
jaunimo kongreso delegatai;

4. prašyti VLIKą ir Lietuvos partijų at
stovybes išeivijoj neprieštarauti šitokiam 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo įjungi
mui į VLIKo organizaciją, nors jie ir ne
priklausytų Lietuvos partijoms arba nebū
tų Lietuvos piliečiai;

5. raginti laisvojo pasaulio lietuvius or
ganizuoti bado streikus dėl Lietuvos lais
vės, jei eventualios Europos Saugumo kon
ferencijos darbotvarkėj nebūtų numatytas 
panaikinimas Molotovo-Ribbentroppo pak
to slaptųjų protokolų, kuriais remdamasi 
Sovietų Sąjunga aneksavo Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklausomas respublikas.

PLB Vokietijos Tarybos prezidiumas

ŠVENTĖ ROMUVOJE

Kovo 18 d. vakare Vasario 16 gimnazijos 
salėje VLB vietos apylinkė suruošė tautos 
šventės minėjimą, pavadintą lietuvių-estų 
vakaru-. 12-kos estų tautinių šokių grupė at
vyko iš Stuttgarto.

Kultūrinį pobūvį atidarė apylinkės pir
mininkas Sal. Antanaitis. Lietuvių kalba 
jis pristatė svečius tautiečiams ir papasa
kojo apie Estiją. Vokiečių kalba pasveikino 
estus, nurodydamas, kokį kelią praeityje 
nuėjo Estija ir kokį Lietuva.

Paskaitą skaitė svečias iš Muencheno dr. 
J. Sakalauskas. Jis nušvietė Vasario 16 Ak
to gimimo aplinkybes, nevengdamas anam 

metui būdingų ir įdomių smulkmenų, ir 
pirmuosius nepriklausomos valstybės žings
nius tarptautinėje arenoje. Lietuvos diplo
matai, kovoję už Vilnių ir Klaipėdą tarp
tautinėse institucijose, sutiko užsienyje ge
rų draugų, nesavanaudiškai parėmusių tei
singą mūsų reikalą. Nepaisant visų pastan
gų. Lietuva neteko laisvės. Prelegento įsi
tikinimu, gims trečioji Lietuva, geresnė ir 
šviesesnė už buvusias.

Estų tautinių šokių grupės vadovė A. 
Kalninš padėkojo už pakvietimą. 5 estų po
ros pašoko Šuoliavimą (Sprungtanz) bei 
Virų polką (polką iš Viru) ir du trejetukai 
(po 2 mergaites ir 1 berniuką) — Joną iš 
Raksi .Vasario 16 gimnazijos mokyt. E. 
paluliukonytės vadovaujama tautinių šo
kių grupė, besiruošianti vykti į IV Liet, 
tautinių šokių šventę Čikagoje, pašokdama 
Ketvirtainį (4 poros) ir Linelius (8 mergai
tės), parodė, kad paruošiamasis darbas yra 
gerokai pastūmėtas pirmyn ir savo rėmėjų 
neapvils.

Po pertraukos inž. G. šlikas iš Reutlin- 
geno gražaus tembro ir tinkamai moduliuo
tu balsu paskaitė montažą, sudarytą iš jo 
paties eilėraščių apie meilę žmogui, tėvy
nei, mergaitei, motinai, gyvenimui... Anot 
Šliko, kur pranyksta meilė ir kiti taurūs 
jausmai, jų vietą užima skausmas, nusivy
limas ir kt. Darbas ir meilė padės mums iš
likti lietuviais. Žmogus, neatitrūkęs nuo tė
vynės, negali atitrūkti ir nuo gyvenimo.

Dr. J. Sakalauskas paskaitė savo kūrybos 
eilėraščių Motinai Lietuvai, eiliuotą pasa
kojimą apie istorinį Lietuvos kelią ir kt. 
Estų grupė, palydima gitara, padainavo tre
jetą savo liaudies dainų. Du estų jaunuoliai 
pašoko triukšmingą lazdos šokį, 5 poros — 
vestuvių šokį Kuljaiką ir linksmąją polką. 
6 poros romuviečių elegantiškai atliko Gy- 
vatarą ir suklupo su Kubilu. Abiejų grupių 
vadovės apdovanotos gėlėmis.

Programos atlikėjai pakviesti į gimnazi
jos valgyklą vakarienės, kuri, dalyvaujant 
apylinkės nariams ir svečiams, akordeonu 
palydint mokytojams E. Pauliukonytei ir 
R. Baliuliui dainas ir šokius, užtruko iki vi
durnakčio.

A. BUNGOS KUNIGYSTĖS 
DVIDEŠIMTMETIS

Kovo 16 d. suėjo VLB Tarybos nariui ir 
referentui jaunimo reikalams kun. Anta
nui Bangai 20 metų nuo tos dienos, kai jis 
Bamberge buvo įšventintas -kunigu. Sukak- 
tini-nkas yra gimęs 1919. I. 5 Šipyliuose, 
Šiaulių apskr.

Gavęs šventimus, darbavosi pirmiausia 
Sielovados įstaigoje Dieburge, paskiau 5 
metus buvo Memmingeno lietuvių klebo
nas, išvystęs labai gyvą ir šakotą visuome
ninę bei kultūrinę veiklą. Apie 5 metus 
vadovavo VLB Memmingeno -apylinkei. 
Paskui stojo į vienuolyną, bet, neilgai ten 
išbuvęs, turėjo eiti į sanatoriją gydytis. Pa
sveikęs pasitraukė iš ietuvių gyvenimo į 
mažą kaimo parapijėlę Mittelneufnache. Pr. 
Braziui tapus vyskupu, Augsburgo vysku
pas pakvietė Bungą šv. Ulricho parapijos 
Bad Woerishofene klebonu.

VLB Taryboje kun. Bunga yra- buvęs 
1956-1959 m. ir vėl nuo 1965 iki šios dienos. 
Porą kadencijų yra buvęs Valdyboje ir eilę 
kartų Garbės teisme.

PAMOKYMAS
NEDRAUGAMS

J. KELIUOTIS „LITERATURNAJA 
GAZETA“ PUSLAPIUOSE

Juozas Keliuotis, vyresniosios kartos žur
nalistas, nepriklausomybės laikais leidęs ir 
redagavęs „Naujosios Romuvos“ žurnalą, 
neseniai „Kultūros barų“ žurnale plačiau 
pasisakė apie žmogaus, menininko atsako
mybę savo liaudžiai ir epochai.

Dabar tą pokalbį jis pratęsė rusiškosios 
„Literatumaja gazeta“ balandžio 5 d. nu-1 
meryje (to pasikalbėjimo vertimą išsi
spausdino balandžio 8 d. „Literatūra ir me
nas“).

Pakalbėjęs apie savo praeitį ir smulkiau 
neaptartas ano meto klaidas, J. Keliuotis 
toliau atsako į klausimą, kaip gi yra su tais, 
kurie niekaip nenori pripažinti Tarybų 
Lietuvos laimėjimų, jų tarpe — tautinės 
kultūros, literatūros suklestėjimo. Dėl to J. 
Keliuotis atsakymą pradeda taip:

„Apie mūsų laimėjimus užsieniečiai „ge- 
radėjai“ puikiai žino. Jie skaito tarybinius 
laikraščius, susitinka su tėvynainiais ir 
anoje, ir šioje okeano pusėje. Savo straips
nyje „Kultūros baruose“ rašiau, kad Lietu
voje niekad nebuvo tokių, kaip dabar, pui
kių sąlygų švietimui, kultūrai ir literatū
rai, nacionalinių tradicijų dauginimui“.

Čia jis toliau nurodo į istorinių pamink
lų apsaugą ir tyrimą, į muziejus, klubus, 
istorijos veikalų leidimą, ekspedicijas tau
tosakai rinkti, didįjį lietuvių kalbos žody
ną, aukštąsias ir kitokias mokyklas, išlei
džiamųjų specialistų skaičių. Jo išvada:

„Visa tai pasiekta socializmo kūrimo me
tais, padedant broliškoms tautoms, jų glau
daus bendradarbiavimo dėka“.

Toliau J. Keliuočiud buvo duotas toks 
klausimas:

„Reakcinės emigracijos „veiksniai“ tvir
tina, kad, tokiu būdu vystydamas!, lietuvių 
kultūra asimiliuojasi“.

Atsakymą J. Keliuotis pradeda tokia apo
logija:

„Apie kokį -asimiliavimąsi gali būti kal
ba, kai nacionalines tradicijas vysto ir puo
selėja pati valstybė?“

Ta esamosios padėties apologija baigia
ma taip:

„Aš galiu užtikrinti Tarybų Lietuvos ne
draugus, kad niekad ji nebuvo tokia lietu
viška, kaip dabar, o su rusais, kaip ir su 
visomis kitomis mūsų šalies tautomis, lie
tuvių tautą sieja tvirtos ir nesugriaunamos 
draugystės ryšiai“.

„Nedidelei tautai, tokiai, kaip mūsų, lie
tuvių, tauta, jeigu ji siekia išeiti į platųjį 
pasaulį, antroji kalba — būtina. Maždaug 
1930 -metais panašias problemas kėlė lietu
vių spauda — kokią antrąją kalbą išsirink
ti? Kalbos problemą išsprendė tarybinė 
santvarka. Rusų kalba tapo tuo tiltu, kurio 
dėka mes bendraujame ne tik su kitomis 
tarybinėmis tautomis, bet jos pagalba mū
sų literatūra pasidarė žinoma ir kitose pa
saulio šalyse“.

Ir jis primena „buržuazinės Lietuvos li
teratūrą“. Buvę gabių, talentingų rašytojų, 
kurie ir dabar yra lietuvių literatūros pa
sididžiavimas, bet, sako, jų darbai buvo ži
nomi tik vienam kitam tūkstančiui skaity
tojų. O dabar „lietuvių rašytojų knygos iš
verstos daugiau kaip į 30 tarybinių tautų 
kalbas ir į 20 užsienio kalbų“.

„O štai kai kurie reakcinės emigracijos 
veikėjai tvirtina“, buvo pakišta J. Keiiuo- 
čiui -mintis, „kad tik emigracijoje kuriama 
tikroji lietuvių literatūra. Netgi leisdami 
antologijas, jie ignoruoja lietuvių tarybi
nių rašytojų kūrinius“.

„Be abejo, lietuvių literatūra kuriama 
Tarybų Lietuvoje“, atsakė J. Keliuotis. 
„Bet, tarp kitko, geriausi kūriniai, parašyti 
emigracijoje, nelieka nepastebėti ir mūsuo
se — jie išleidžiami, spausdinami periodi
koje (M. Katiliškis, K. Almenas, eilė poe
tų).

„Šiaip ar taip, nori to lietuviškoji emig
racija ar nenori, ji gyvena vakarykšte die
na, kai jos gimtasis kraštas ir visa tauta 
gyvena šia diena ir rytdiena. Tokia gyve
nimo dialektika, ir niekur nuo jos nepasi
dėsi. Reikalauti, kad tauta savo gyvenimą 
vertintų ir ’matuotų nuo jos atskilusios 
emigracijos kriterijais — geriausiu atveju 
naivu, o nemokėjimas ar nenoras pripažin
ti realios tikrovės — prietaras. Apgailėti
nas, o neretai ir tragiškas“.

Išvada:
„Begalinį pasididžiavimą kelia man Ta

rybų Lietuvos laimėjimai, jos suklestėjusi 
kultūra, jos talentinga literatūrai Nuėjęs 
labai sunkų, sudėtingą kelią, aš laimingas, 
kad esu liudininkas tų pakitėjimų, tų po
slinkių, kurie vyko ir tebevyksta Lietuvo
je...“

J. Keliuotis, be abejo, laimingas pasidarė, 
atbuvęs ilgus metus Sibire. Tai jo labai 
sunkus, sudėtingas kelias, kuriuo eidamas 
po ilgų metų įsigijo naują dialektiką.

I GYVENVIETES

Širvintų rajono Puškino kolūkyje iš me
lioruojamų plotų į naujas gyvenvietes per
sikėlė apie 80 šeimų.

DAUGIAU NEGU PO DU

Panevėžio 'rajono Gustonių ryšių Sky
riaus darbuotojai, kaip „Tiesa“ rašo, pasie
kė tai, kad šimtui gyventojų tenka 234 eg
zemplioriai spaudos.

„Kelio į gyvenimą“ ir Pašuojo kolūkių 
gyventojus lanko -po 3-4 periodinius leidi
nius.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEICESTERYJE — balandžio 23 d., 12 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — balandžio 23 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

CORBYJE — balandžio 30 d., 12 vai., šv.
Patriko bažn., Gainsborough Rd.

NOTTINGHAME — balandžio 30 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NORTHAMPTONE — gegužės 7 d., 12 vai., 
katedroje.

NOTTINGHAME — gegužės 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje. Minima Motinos Diena.

IR ŠIRDŽIAI IR PROTUI...

Naujos vertingos ’knygos ir nauja ilgo 
grojimo lietuviška plokštelė.

Dr. A. Kučas — Amerikos Lietuvių Isto
rija, didelio formato, kietais apdarais, Liet. 
Enciklopedijos leidinys. 640 puslapių. Kai
na £5,75.

K. Bradūno redaguota Lietuvių poezija 
išeivijoje 1945 — 1971 m. 670 puslapių, kie
tais apdarais. Puikus poezijos leidinys. Kai
na £4,30.

Agnė Lukšytė — Kalnų velnias, 14 atski
rų novelių. Kietais apdarais. Dailininko V. 
Rato iliustracijos. 172 puslapiai. Didelio 
formato. Kaina £2,25.

Stasė Klimaitė — sopranas. Lietuvių 
kompozitorių dainų rečitalis. M. Petrausko, 
Tallat Kelpšos, A. Vanagaičio, S. Šimkaus, 
J. Gruodžio, J. Naujalio, V. Jakūbėno, V. 
Banaičio komponuotos liet, dainos. K. Bin
kio, Maironio, Kiršos, Putino ir kitų poetų 
žodžiai. Iš viso 14 puikių dainų. Kaina 
£2,75.

Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey. Telef. 940-63-77.
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