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Vasario 16 gimnazijos
Jaunoji karta yra pats didysis svetur 

gyvenančių tėvų rūpestis. Kas gi iš mūsų 
nenori, kad vaikai išmoktų lietuvių kalbą 
žodžiu ir raštu, kad pamiltų Lietuvą ir sie- 
lotųsi jos reikalais, kaip ir tėvai sielojasi, 
kad subrendę sukurtų lietuviškas šeimas. 
Bet labai dažnai tie kilnūs troškimai pa
skęsta svetimos aplinkos bangose. Jei abu 
tėvai lietuviai, ir tai jiems reikia daug 
kantrybės ir pasišventimo išmokyti vaikus 
savos kalbos, ypač raštu. Dar sunkiau se
kasi įdiegti jaunajai kartai Lietuvos mei
lę. Šiandieninis jaunimas turi kitokį ver
tybių supratimą. Todėl reti proginiai tėvų 
mokymai atsimuša kaip žirniai į sieną. 
Jiems į pagalbą kai kur ateina lituanisti
nės savaitgalių mokyklos. Deja, tik labai 
maža dalis lietuvių tėvų jomis tepasinau- 
doja. Bet ir tos vargo mokyklėlės nėra pa
kankamos. Jos neįstengia suteikti vaikams 
tiek lituanistinių žinių, kiek jų reikalinga, 
kad taptų susipratusiais lietuviais.

Dar blogiau toms šeimoms, kurių tik vie
na pusė yra lietuvė (-is). Tokiu atveju, ir 
labai norint, lietuviui tėvui ar motinai ne
pasiseka išmokyti vaikų savos kalbos. Ir 
šeštadieninės mokyklos čia nedaug ką te
gali padėti. JAV-bėse, kur dar tebestovi 
tvirčiausios lietuvybės pilys, tokių šeimų 
vaikų, nemokančių nė kiek lietuviškai, iš 
viso, rodos, nepriima į šeštadienines mo
kyklas.

Vienintelis išsigelbėjimas būtų reguliari 
pradžios mokykla ir gimnazija. Tuoj po 
karo Vokietijoje mes jų turėjome visą gau
sybę. Bet ar ilgai išlaikėme? Turime prisi
pažinti, kad patys vieni reguliarios lietu
viškos mokyklos nepajėgiame išlaikyti. Už
sidarė lietuvių saleziečių mokykla Italijo
je, buvo priversta likviduotis ir pranciško
nų šv. Antano gimnazija JAV-bėse. Teliko 
viena Vasario 16 gimnazija Vokietijoje. Ir 
ji vien tik lietuvių aukomis nepajėgtų iš
silaikyti. Jei tos aukos ir gerokai padidėtų, 
tai vistiek jų neužtektų Vasario 16 gimna
zijos egzistencijai ilgiems metams užtik
rinti.

Negalima sakyti, jog lietuvių visuomenė 
nebuvo ar nėra dosni savai mokyklai. Jei 
ir ne vien tik lietuvių sudėtomis, tai jų su
rinktomis aukomis prieš 20 su viršum me
tų įsigyta didelis parkas su pilimi, kur il
gus metus susispaudęs mokėsi mūsų jau
nimas. Iš pradžių keletą metų vieni savo 
gimnaziją ir išlaikėme. Tik vėliau ėmė ją 
remti vokiečių vyriausybė. Parama toly
džio didėjo. Su Bonnos ir Stuttgarto pagal
ba pastatyti nauji, gražūs ir patogūs rūmai 
gimnazijai, o neseniai ir mergaičių bendra
butis, tuo padedant stiprius pamatus mo
kyklos ateičiai. Bet vien rūmų nepakanka 
— reikalinga juos ir pripildyti mokslei
viais. Taigi, Vasario 16 gimnazijai pir
miausia reikia mokinių. Jos durys atviros 
viso pasaulio lietuvių vaikams. Daugiausia 
ja turėtų pasinaudoti Vokietijos lietuviai. 
Ne tik dėl jos artumo, bet ir dėl vokiečių 
teikiamos paramos. Tėvai, kurių uždarbiai 
bei kitokios pajamos menkos, gali gauti ir 
gauna iš vietos įstaigų paramą užsimokėti 
už vaikų išlaikymą bendrabuty. Toji para
ma dažnai būna tokio dydžio, kad patiems 
nieko nebereikia ir pridėti.

Antrasis mūsų gimnazijos egzistencijos 
pagrindas yra lėšos. Vokiečių valdžia iki 
šiol reguliariai teikė paramą mokyklai iš
laikyti. Kaip sakme, be jos būtų tekę užsi-
daryti. Pragyvenimui brangstant, ir duo
dama parama atitinkamai turėtų didėti. 
Bet praėjusiais metais vokiečių vyriausy
bė savo subsidijų nepadidino. Susidarė 
kebli padėtis. Ją dar pasunkino žymus au
kų iš JAV-bių sumažėjimas, mirus Čika
goje didžiajam gimnazijos rėmėjui kun. E. 
Sugintu! ir dolerio kursui staiga nukritus. 
Gale metų pabrangus alyvai, smarkiai pa
kilo šildymo išlaidos. Metus teko užbaigti 
su žymia skola.

Šiemet vokiečių įstaigos savo paramos 
taip pat nežada didinti. Priešingai, buvo 
užuominų, kad ji dar gali būti sumažinta. 
Todėl laukiama, jog šie metai mūsų gim
nazijai taip pat bus sunkūs. Dideli nepri
tekliai ypač jaučiami metų pradžioje, kai 
krašto (Lando) ir federalinės vyriausybės 
biudžetai dar nepriimti ir attitinkamos mi
nisterijos neskuba paramos siųsti. Užtat 
kiekviena auka, tokiu sunkiu laiku gauna
ma iš tautiečių, gimnazijos sutinkama su 
dvigubu dėkingumu.

Tokią Vasario 16 gimnazijos padėtį pra
nešė jos direktorius V. Natkevičius, M. A.. 
Vokietijos LB Tarybos suvažiavime š. m. 
kovo 1 d. Nelinksma žinia metė šešėlį vi
sai sesijai. Nors jau beveik tikra, kad Ben
druomenei vokiečių vyriausybės parama 
bus dar daugiau sumažinta, nubraukiant 
subsidiją tarnautojų algoms mokėti, tačiau 
pagrindinis suvažiavimo dalyvių rūpestis 
buvo skiriamas ne Bendruomenei, o gim
nazijai. Buvo galvojama, kad Bendruome
nė, turinti kelis kartus mažesnę sąmatą, 
vis jau šiaip taip išsivers ir su menkesne 
parama, o gimnazijai tai jau gyvybinis 

į klausimas. Todėl vienbalsiai buvo nutarta 
f kreiptis telegramomis į vokiečių vyriausy-

problemos
bės vadovus bei politikus, pradedant kanc
leriu W. Brandtu ir baigiant mums palan
kiais parlamentarais, išreiškiant susirūpi
nimą dėl finansinės paramos mažinimo ir 
prašant toliau paveikiai remti vienintelę 
lietuvių gimnaziją laisvajame pasaulyje.

Šių kreipimųsi teigiami vaisiai jaučiami. 
Pirmiausia, vokiečiuose kilo susidomėji
mas mūsų mokykla. Antra, nors šiemetinės 
paramos dydis dar neaiškus, bet jau gauta 
žinia, kad ji bus tuoj pradėta teikti. Yra 
vilčių, kad gal ir nebus sumažinta.

Bet to nepakanka. Reikia laukti, kad ir 
lietuviškoji visuomenė daugiau susidomės 
sava mokykla ir stipriau ją parems. Juk 
Vasario 16 gimnazija yra mūsų tautinio ir 
kultūrinio gyvastingumo įrodymas. Dar 
daugiau — ji yra to gyvastingumo šaltinis. 
Labai liūdna šiandien būtų Vokietijos lie
tuvių bendruomenės padėtis, jei neturėtu
me savos gimnazijos. Visi jaunesnieji mū
sų Bendruomenės veikėjai be jokių išim
čių yra baigę Vasario 16 gimnaziją. Kadan
gi tą mokyklą lanko ir kitų kraštų lietuvių 
vaikai, tai j'i prisideda ir prie lietuvybės 
išlaikymo kitur. Tad visiškai teisinga, kad 
dalis jos išlaikymo finansinės naštos tenka 
ne tik Vokietijos, bet ir kitose šalyse gyve
nantiems tautiečiams. Tik daug pečių di
delę naštą pakelia.

VLB Inform.

PASAI! YJE
PARUOŠIAMASIS PASITARIMAS

Šių metų kovo mėnesio 23 dieną New 
Yorke įvyko Lietuvos Laisvinimo Darbo 
Konferencijos paruošiamasis pasitarimas.

Pasitarimą kvietė VLIKas. Dalyvavo pir
mininkai ir atstovai šių organizacijų: ALT- 
os —■ T. Biinstrubas ir dr. J. Genys, Diplo
matinės Tarnybos — Generalins Konsulas 
A. Šimutis, JAV Lietuvių Bendruomenės 
— J. Gaila ir A. Gečys, Lietuvių Laisvės 
Komiteto — V. Vaitiekūnas ir dr. B. Ne- 
mickas, PL Bendruomenės — B. Nainys ir 
J. Kavaliūnas, VLIKo — dr. J. K. Valiūnas 
ir J. Valaitis. Kanados L. Bendruomenės 
pirmininkas E. Čiuplinskas ir ALTos pir
mininkas dr. K. Bobelis dėl asmeninių ap
linkybių atvykti negalėjo.

Pasitarimo tikslas buvo aptarti Lietuvos 
Laisvinimo Darbo Konferencijos apimtį, 
turinį, dalyvius, vietą ir laiką. Konkrečius 
numatytos konferencijos darbo projektus 
buvo paruošę VLIKas ir PLB Valdyba.

Po išsamių diskusijų, išlyginus kai ku
riuos nuomonių skirtumus, buvo susitarta 
konferencijos dienotvarkės ir visais kitais 
klausimais. Konferencijos pagrindiniams 
pranešimams paruošti numatytos penkios 
komisijos. Komisijoms į talką bus kviečia
mi atskirų sričių žinovai iš visos lietuvių 
išeivijos. Paruošiamieji darbai pradedami 
tuoj pat. Pati Lietuvos Laisvinimo Konfe
rencija įvyks š. m. spalio mėnesio gale. Su
tarta sudaryti bendrą fondą konferencijos 
darbams finansuoti. (ELTA)

Sefitųnios DIENOS
— Darbiečių ruošiamame plane pirmoje 

eilėje numatoma suvalstybinti šias firmas: 
I. C. I, British Leyland, Unilever, Shell, 
G. E. C.

— JAV dr Saudi Arabija pasirašė abipu
sio bendradarbiavimo sutartį.

— Senatorius Edward Kennedy pareiš
kė, kad Amerikai reikia pastovios vyriau
sybės ir prezidentas Nixon'as neturėtų at
sistatydinti.

— Pekinge kiniečiai užpuolė du britų 
studentus ir atėmė jų filmus už tai, kad 
bandė nufotografuoti moterį, maišančią 
cementą ir smėlį namų statybai.

— Per Šveicarijos žinių agentūrą A. Sol- 
ženicinas padėkojo visiems, 'kurie užjautė 
jį ir jo šeimą ištrėmimo metu.

— Valdžia pažadėjo namų pirkmio sko
linimo draugijoms (Building Societies) po 
100 mil. svarų kas mėnesį paskolą, už 'ku
rią jos mokės 10% palūkanų. Skolintojai 
draugijoms dabar moka 11%.

— Lenkijos užs. reik, ministeris S. 
Olszowski lankėsi Londone ir tarėsi Euro
pos saugumo konferencijos reikalais.

— Palestinos arabų teroristų organizaci
jos prisiima kaltę už 18 nužudytų Izraelio 
gyventojų Kišijat Šmona gyvenvietėje. Jų 
tikslas — sutrukdyti žydų-arabų taikos de
rybas. Žydai atsikeršijo, sunaikindami ara
bų kaimą.

— Prahoje leidžiamas „Actuality Week
ly“ skelbia, kad A. Solženicinas pasirašęs

STOVYKLA MINĖJO ŽUVUSIUS
Tolimame Sibire, Permos oblasty, Vse- 

sviatskoje koncentracijos stovyklos kali
niai pradėjo minėti priverčiamojo darbo 
stovyklose žuvusius. Ta minėjimo diena 
Rusijoj yra rugsėjo penktoji, nes 1919 m. 
rugsėjo 5 d. pats Leninas, kaip sovnorkomo 
pirmininkas, pasirašė dekretą koncentraci
jos stovykloms steigti. Jų, kaip pataisos- 
darbo kolonijų, paskirtis — vesti kovą su 
klasiniu priešu.

Ir štai 1972 ir 1973 m. rugsėjo 5 dieną 
36-je stovykloje buvo paskelbtas tylus, bet 
reikšmingas protestas prieš pasibaisėtinas 
piktadarystes, papildytas sovietų priver
čiamojo darbo stovyklose. Susirinkę kali
niai supylė simbolinį kapą, aptvėrė jį spyg
liuota viela ir uždegė žvakes. Po minutės 
gilios tylos ir susikaupimo, kaliniai, pagal 
savo tautybę 'ir tradicijas, perskaitė mal
das prisiminti savo artimiesiems ir ki
tiems, žuvusiems koncentracijos stovyklo
se. Krikščionys įtaisė stalą-altorių. Vulf 
Zalmanson ir Mendelevič perskaitė „ka- 
diš“. (Visa tai buvo daroma slapta). Kiek
viena grupė perskaitė maldą savo kalba. 
Ten buvo rusų, žydų, ukrainiečių, armėnų 
ir lietuvių. 1972 metais dalyvavo trys lie
tuviai: šilinskas, Kudirka, Mikalauskas. 
Kiti buvo: 4 rusai, 3 ukrainiečiai, 6 žydai, 
1 armėnas, 1 degestanietis, 1 asirietis. Kaip 
ir reikėjo laukti, stovyklos administracija, 
patyrusi apie konclagerių aukų minėjimą, 
dėjo visas pastangas surasti iniciatorius, 
bet nesurado.

1973 m. rugsėjo 5 d. buvo taip pat atitin
kamai pademonstruota. Tačiau atpasakoji
mo autoriui šio minėjimo pasekmės neži
nomos. (Žinia paimta iš rusų kalba žurna
lo „Posev“, Nr. 2, 1974, leidžiamo Frank
furt a. Main, V. Vokietijoje). (ELTA)

MAKSIMOVAS VOKIETIJOJE
Vieneriems metams į Vakarus išleistas 

Sovietų rašytojas Vladimiras Maksimovas, 
laikraščio „Bild und Sonntag“ korespon
dentui pareiškė, kad jis turįs maža vilties 
sugrįžti atgal į tėvynę. Jo kiekvienas žodis 
ir kiekvienas žingsnis esąs sekamas. Ta
čiau jis neketinąs tylėti. „Mano draugų li
kimas man daugiau rūpi, negu kelionės do
kumentai“, pareiškė Maksimovas. Savo pa
sikalbėjime telefonu su Sacharovu jis rū
pinęsis tiktai draugais, kurie kalinami ar
ba teisiami. Apie juos jis žada papasakoti 
savo naujoje knygoje „Karantinas“, kuri 
dar šiais metais žada pasirodyti. Baigda
mas pasikalbėjimą, jis pareiškė: „Prašau 
neužmiršti Rusijos, šios dienos Rusijos 
problemos yra kartu ir viso pasaulio prob
lemos“.

KAIP IŠGAUTI PASLAPTIS?
Po to, kai D. Britanijos vyriausybė pa

prašė išvažiuoti 105 Sovietų diplomatus, 
įveltus į šnipinėjimą, jie pradėjo ieškoti 
naujų kelių paslaptims išgauti. Ir sura
do. Dabar Sovietų bloko diplomatiniai 
atstovai stoja nariais į britų techniškas or
ganizacijas. Čia jie turi progos susitikti 
vadovaujančius britų mokslininkus, inži
nierius, tarnautojus. Iš viso esama net 16 
britų techniškųjų sąjungų, į kurias dabar 
stoja minėtieji diplomatai. Pasirodo, kad 
užsieniečiams nariams tos organizacijos 
netaiko savo griežtų įstojimo taisyklių. 
Jiems nereikia pateikti mokslinių diplomų 
ir rekomendacijų — pakanka tik pareikšti 
norą įstoti nariu. Tokiu būdu surastas 
lengvas ir patogus būdas išgauti pageidau
jamas paslaptis.

naują sutartį su JAV saugumo agentūra 
ČIA.

— FCI agentūros žiniomis, Sovietų cen
zūros įstaigoje Glavlit dirba 20.000 tarnau
tojų — cenzorių.

— Britų vyriausybė paskelbė amnestiją 
nelegaliems Commonwealtho imigrantams. 
Apie 30.000 žmonių nebus grąžinta atgal.

Pirmasis Sov. Sąjungos ambasadorius 
Airijai, A. Kaplin, pareiškė, kad jis esąs 
labai patenkintas atvykti į kraštą, kuris 
„pats pirmasis nusikratė kapitalistų jun
go“.

— Generolas Amin areštavo vieną savo 
žmoną, su kuria neseniai buvo išsiskyręs.

— Egipto prezidentas Sadart, nepatenkin
tas Sovietų elgesiu arabų-žydų konflikte, 
pageidauja, kad Europos valstybės akty
viau prisidėtų prie Vidur. Rytų problemų 
išsprendimo.

— Airiai per Velykas rengė demonstra
cijas 1916 m. sukilimui paminėti.

— Britų BBC radijo žinios yra perduo
damos 39 kalbomis, neskaitant anglų.

— Bournemouth pripažinta geriausia 
Anglijos vasarviete. Populiarusis Brighto- 
nas pateko į antrą vietą, o Blackpool net į 
šeštą.

— D. Britanija praėjusiais metais par
davė užsieniams ginklų už 291 mil. svarų.

— Brežnevas surengė Sirijos preziden
tui Assad banketą, kurio metu pasiūlė ne
sileisti į derybas su žydais.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
„Štai palipėjęs puošniu kilimu išklotais 

dviem ar keturiais laiptais, atsiradau čia 
tarti savo žodžio Nobelio premijos suteiki
mo proga. O kiek šimtų ar tūkstančių sta
čių, apledėjusių, slidžių laiptų turėjau pra
eiti iš šalčio ir tamsos, kol čia patekau! 
Ten man likimo buvo nulemta gyventi, bet 
daugelis žymiai stipresnių ir gabesnių už 
mane turėjo mirti. Juos palaidojo be kars
tų, be drabužių — nuogus, tik su maža var
do lentele, pririšta prie kojos piršto... Jie 
niekuomet nebesugrįš į mūsų tarpą.“

Tai yra ištrauka iš Solženicino parašytos 
kalbos. Paduodu ją, nes savo dramatišku
mu ji labai gerai pavaizduoja ir primena 
lietuvių tautos nueitą kelią. Tik Solženici- 
nas lipa iš šalčio ir tamsos į šviesą, o lietu
vių tauta tuo pačiu keliu leidžiasi iš švie
sos į tamsą. Kam likimo bus lemta išgy
venti ir kam mirti, mes. lietuviai, dar ne
žinome. Tačiau mes jau žinome, kad daug 
už mus stipresnių, talentingesnių ir ver
tingesnių nebesugrįš — jie mirė ir palai
doti net be vardo lentelės prie kojos piršto.

Čia, atrodo, galėčiau savo laišką ir už
baigti. Ką gi daugiau dar būtų galima ir 
pasakyti? Gsil tik pakartoti tai, ką Vasario 
16 proga esu pasakęs Nottinghamo lietu
viams: „Per audras lietuvių tauta atkūrė 
savo laisvę, per audras jos neteko, buvo 
pavergta ir išblaškyta ir tik per audras 
pavergtieji išsilaisvins ir išblaškytieji su
grįš“.

**•
Mes, lietuviai, audrų nekeliame. Jos 

ateina pas mus iš svetur — iš Rytų ar Va
karų.

Jau prieš keletą metų „patikimi šalti
niai“ tvirtino, kad Kremlius svarsto pre- 
ventyvinio karo galimybes Kinijos pasie
nyje ir kad tokio karo šalininkai jau pra
deda imti viršų. Visai neseniai pasaulinė 
spauda, vertindama rusų-kiniečių karo pa
jėgas, priėjo išvados, kad Kremliui liko tik 
trys metai apsispręsti. Atseit, po trijų me
tų Kinija kariškai bus pranašesnė ir 
Kremliui teks savo preventyvinio karo 
planus iš dienotvarkės išbraukti.

Šitokie, nors ir iš „patikimų šaltinių“, 
spaudos tvirtinimai vis dėlto yra tik spė
liojimai ir dažnai klaidingi. Bet štai kovo 
mėnesį pasirodė Solženicino labai ilgas 
laiškas Kremliaus vadams. Kas tą laišką 
skaitė, turėjo nustebti, nes didelė jo dalis 
buvo skirta Kremliaus ruošiamam karui 
prieš Kiniją. Solženicinas beveik despera
tiškai mėgino įtikinti Sovietų vadus, kad 
jie nuo karo minties atsisakytų, nes tai 
būtų Rusijos pražūtis. Šiuo atveju jau ga
lime remtis nebe spėliojimais, o pasaulyje 
išgarsėjusio Sovietų piliečio tvirtinimais, 
kad kiniečių-rusų karas yra Kremliaus die
notvarkėje. Ir tikrai būtų audra, jei Krem
lius staiga apsispręstų.

♦♦♦
Apsisprendžiant kariauti, reikia tinka

mai kariškai pasiruošti ir sudaryti tinka
mas tarptautinės politikos sąlygas. Tam, 
kaip manoma, Sovietą iir sukvietė konfe
renciją Ženevoje, norėdami užsitikrinti 
saugumą Vakarų Europoje.

Konferencija vis dar tebevyksta, bet Va
karų Europa ir be Sovietų pagalbos nu
grimzdo į politinę betvarkę. Ji iš jos ne
greit išsikrapštys, veikiau dar giliau nu
smuks. Jei kadaise Sovietai baiminosi dėl 
Vakarų Europos galimo apsijungimo, tai 
šiandien jie gali džiaugtis dėl jos subyrė
jimo. Viskas nelauktai dingo — bendrieji 
tikslai, gerbūvis, bendrasis saugumas, net 
ir tokie menki bendrieji dalykai kaip Con
corde ar tunelis tarp Anglijos ir Prancūzi
jos. Vakarų Europoje liko tik paskiros 
valstybės, su paskirais rūpesčiais bei tiks
lais, bet su bendru nepajėgumu. Atsitiko 
tad, ko Kremlius seniai siekė. Jeigu tik D. 
Britanijoje darbiečiai įsitvirtins valdžioje,

„VOICE OF AMERICA“ PROGRAMAS 
SUŠVELNINO

Associated Press pastebėjo, kad „Voice 
of America“ programos, siunčiamos į So
vietų Sąjungą, labai švelnios. Tai esanti 
dalis vadinamo atlydžio. Valstybės depar
tamentas pasirūpino, kad programose nie
ko nebūtų, dėl ko sovietai vėl atnaujintų 
transliacijų trukdymus, todėl ir apie disi
dentus labai nedaug ar net visai nekalba
ma, nekritikuojama vidaus politika. Truk
dymus sovietai sustabdė pernai rugsėjo 
mėnesį. Amerikos spaudos komentarų apie 
sovietų gyvenimą sumažėjo 61 procentu, o 
daugiau duodama muzikos, sporto ir moks
lo žinių.

Disidentai Rusijoje sako, kad tuo reika
lu Amerika su Sovietų Sąjunga yra slaptai 
susitarusi, bet Amerikos ambasada Mask
voje neigia. Apie Solženicino knygą, sovie
tų spaudos ataką, „Voice of America“ pra
nešdavo gan trumpai. Kitaip elgėsi ir el
giasi kitos radijo stotys, taip pat išlaiko
mos Amerikos pinigais — Radio Liberty ir 
Radio Free Europe. Tos stotys kasdien išti
sai skaito „Gulag Archipelago 1918 - 1956“

„Dr.“ 

tai vieną naktį pranyks čia amerikiečių 
povandeninių laivų bazės, kad kitą dieną 
linksmiau galėtų nardyti sovietiniai laivai.

O kas bus Prancūzijoje? Kas bus nauja
sis prezidentas — ar kairysis socialistas 
Metterand, einąs iš vien su komunistais, 
ar gaulistas Šaban-Delmas, ar Vakarų Eu
ropos fanatiškasis patriotas Giscard d‘Es- 
taing? Atsakymo sulauksim gegužės pra
džioj. Tuo tarpu galima pasakyti, kad jei
gu Metterand taptų Prancūzijos preziden
tu (skaitlingai komunistų partijai remiant 
tai yra galima), tai Vakarų Europa at
skleistų savo istorijoje naują puslapį, ku
rio pavadinimas būtų „Tamsa Vidudieny
je“.

*♦*

Sovietų-JAV santykiai labai keisti. Ame
rika mano, nors kartais ir susvyruodama, 
bet pati save vėl įtikindama, kad tie san
tykiai yra pastoviai draugiški, saugūs ir 
abiem pusėm naudingi. Sovietai ir be įti
kinėjimų žino, kad tie santykiai jiems yra 
naudingi, kol kiekviena Brežnevo šypsena 
dosniai atlyginama. Jiems mažai rūpi, kiek 
tie santykiai naudingi ir saugūs Amerikai. 
Kremlius šiuo metu galvoja, kad JAV dau
giau priklauso nuo Sovietų Sąjungos, negu 
atvirkščiai. JAV nejučiomis, nors gal ir lai
kinai, darosi Maskvos satelitu.

JAV prezidento Nixono autoritetas jau 
tiek yra nusmukęs, kad norint jį atitaisyti 
ir dar du metus išsilaikyti prezidento vie
toje, reikia įspūdingų, pasaulinės reikšmės 
laimėjimų.

Vienas tokių buvo egiptiečių sutaikymas 
su žydais. Tik deja. Nixonui nepasisekė tri
mitams gaudžiant įžygiuoti į Kairą, kaip 
prieš 2,000 metų buvo padaręs Romos im
perijos garsusis karžygis Cezaris. Taip bu
vo planuojama ir net viešai skelbiama. 
„Draugiškai“ Maskvai tas planas nepatiko 
ir ji pastojo kelią. Nixonas liko namie, žy
dų-arabų karas vyksta toliau, nes taip no
ri Maškva...

Nenuilstąs dr. Kissingeris, norėdamas 
padėti prezidentui, ėmė ieškoti naujų ke
lių. Kremlius, žinoma savais sumetimais, 
jam atėjo į pagalbą. Ir štai, birželio mėne
sį JAV prezidentas vyksta į Maskvą. Taip 
dabar jau skelbiama.

Kokios yra Kremliaus sąlygos, kad JAV 
prezidentas būtų iškilmingai sutiktas Mas
kvoje? Ar susitarimai bus pasiekti tik JAV 
sąskaiton, ar, kaip nepamirštamais Jaltos 
laikais, taip pat ir kitų valstybių, pirmoje 
eilėje Europos? Kokia bus Maskvos sąskai
ta už prezidento Nixono išgelbėjimą iš Wa
tergate aferos?

Tai yra mįslė, kurios niekas negali at
spėti. Todėl Europos politikai dėl jos bai
minasi ir Amerika nebepasitiki. Tai yra 
viena iš priežasčių, kodėl tarp JAV ir Eu
ropos atsirado pavojinga praraja.

Trumpai ir suglaustai tariant — visur 
maišatis, tad gal ir tikrai prieš audrą.

»*»
Tuo tarpu pamirškime visas tas nesan- 

taikas ir gresiančias audras. Geriau pasi
klausykime, ką trys vyrai (prancūzas, 
amerikietis ir rusas) kalba ramiame Itali
jos pajūrio kampelyje.

— Aš jums tikrai pavydžiu, kad jūs gy
venate taip arti tokio gražaus miestelio, — 
sako amerikietis prancūzui.

— O taip, puiki vieta. Aš čia atvažiuoju, 
kada tik norėdamas nuosava mašina. O 
kaip jūs sugebate iš taip toli ?

— Žinoma, važiuoti iš Amerikos vienam 
būtų per brangu. Todėl sudarome grupes 
ir samdomės lėktuvą. Taip žymiai pigiau.

Pagaliau rusas taip prašneko:
— O pas mus, Sovietuose, visai kitaip. 

Jei kas nori į užsienį vienas išvykti, tai 
bėgte bėga savo kaštais ir rizika. Taip ir 
aš padariau. Bet jei organizuojama grupė, 
tai visus kaštus apmoka valdžia. Ji duoda 
tankus, ir su jais žygiuojame į užsienį.

Iki pasimatymo,
Stasys Kuzminskas
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Kpt. R. MARCINKUS
Šiemet sukanka 30 m., kai buvo vokie

čių sušaudytas kpt. Romas Marcinkus. Tai 
prisimindami tą liūdną sukaktį, susipažin
kime su to žymaus Lietuvos lakūno tragiš
kos mirties aplinkybėmis.

Pirmiausia kilo klausimas, kaip kpt.
R. Marcinkus pateko į prancūzų karo avia
cijos tarnybą? Patikrinęs „Kario“, „Euro
pos Lietuvio“ ir kitos spaudos puslapius, 
sužinojau kad į Prancūziją atvyko su Lie
tuvos karo vyriausybės sutikimu, štai jo 
1941 m. kovo 12 d. rašyto laiško ištrauka:

„...Prancūzų karo vyriausybė (Ministre 
de l‘Air) paprašė mūsų vyriausybės, kad 
pasiųstų jiems eskadrilę lietuvių — karo 
lakūnų. Kadangi mes turėjome glaudžius 
santykius su prancūzų karo aviacija ir vi
sad pirkdavom pas juos savo kariškus lėk
tuvus, tai sunku buvo jiems atsakyti. Todėl 
buvo surengta eskadrilė, ir mane paskyrė 
tos ekspedicijos vadu. Išvažiavau pirmas. 
Jie turėjo 'atvažiuoti vėliau, nes kartu bu
vo neįmanoma važiuoti. Vykti reikėjo ap
linkiniu keliu per Rygą-Sotchholmą-Mal- 
mo-Amsterdamą-Bruselles-Paris. Kiti pilo
tai atvykti negalėjo, nes vokiečiai, turėda
mi puikią žvalgybą, tuoj apie mūsų pa
siuntimą sužinojo ir parašė protesto notą. 
Tuo būdu pasilikau vienas. Tuomet pran
cūzai mane paprašė stoti į savo aviaciją ir 
tuo būdu tapau prancūzų aviacijos kari
ninku.“ („Karys“, 1950 m. Nr. 2).

Mūsų lakūnas tarnavo naikintuvų ir 
bombonešių eskadrilėse, kovėsi fronto lini
jose ir už narsumą buvo apdovanotas 
„Croix de la Guerre" ordinu. Kai buvo su
darytos paliaubos, vokiečiai pareikalavo 
jiems išduoti visus prieš juos kariavusius 
svetimšalius karius. Tik paskutinę minutę 
pavyko mūsų lakūnui pasprukti iš Tarbes 
(vietovė netoli Lourdo šventovės) į Afri
ką. Kaip minėta, į Prancūziją Marcinkus 
buvo atvykęs tik karo laikotarpiui, todėl 
darė žygių grįžti į Lietuvą. Bet sužinojęs, 
kad rusai okupavo Lietuvą, nuo grįžimo at
sisakė. Po ilgų prašymų buvo demobilizuo
tas, kad galėtų grįžti į Europą. Bet kai vo
kiečiai sužinojo, kad svetimšaliai nori vyk
ti į Angliją ir tęsti kovą prieš vokiečius, 
uždraudė jiems išvykti iš Š. Afrikos. Tada 
mūsų lakūnas nelegaliai atvyko į laisvąjį 
Š. Afrikos miestą Tanger. Nuėjo pas ang
lų konsulą, kuris jį išsiuntė į Gibraltarą, o 
iš ten laivu atvažiavo į Angliją.

Pirmiausia atvyko į Lietuvos Pasiunti
nybę pasiteirauti, kaip būtų galima susi
siekti su Lietuva ir namiškiais. Bet kai ne
buvo galimybių susisiekti, tai vėl nutarė 
kariauti prieš vokiečius ir įstojo į anglų 
karo aviaciją. Paskyrė į naktinių naikintu
vų tarnybą, kuri tuo laiku buvo pavojin
giausia aviacijos rūšis. Bet jis mėgo pavo
jus ir tuo paskyrimu buvo patenkintas. 
Štai jo anuometinis adresas: Captain R. 
Marcinkus, R. A. F. station, Upavon, Offi
cers Mess, Marlborough, Wilts.

Po kelių mėnesių narsios kovos vokiečiai 
pašovė mūsų lakūno lėktuvą ir jį, kaip 
anglų aviacijos karininką, paėmė į nelais
vę. Buvo nuvežtas į „Stalag Luft III“ be
laisvių stovyklą, Sagau mieste. 1942 m. pa
baigoje į šią stovyklą buvo atvežtas 
R. A. F. Squadron Leader Eushell, kuris 
už spygliuotų vielų jau buvo išbuvęs apie 
trejetą metų. Jis du kartus bandė pabėgti, 
bet abudu kartus buvo gestapo pagautas ir 
kankintas. Atlikęs keletos savaičių baus

Liudas Dovydėnas

Kai karalius llllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllpašaukia
Nežinau, teisybę sakant, kiek dėliojau kojas, 

bet ėmė ir sulinko mano nuosavos kojos. Kai jau 
kojos sulinksta, tada, sakau, Jeronimai, sėskis ant 
sieros žemelės ir pailsink kojeles. Sėdžiu, o už pir
mojo kalniuko saulė leidžiasi. Sakykim sau ir pa
sauliui — diena negrįžtamai praėjus. Ir mano kojas 
saulė apšviečia, o prie pat kojų dulkės siaučia: tai 
ratu sukasi, tai kūliu verčiasi, tai viena kitą rateliu 
griebia virbuliuodamos ore ir man mirkčioja. Tai 
aš į jas žiūriu, paskutinių saulės spindulių uždegtas, 
ana, štai ir man mintys galvoje kaip tos dulkės. Ei
nu ašen karaliui Lcksandrai padėti, o šitai dulkelė 
prie mano kojų vis linksma sau su saule užsnūs, su 
saule pabus- O taip dėsis per dienas ir naktis, net ir 
tada, kai jau mane šuo neaplos, šaukšto šalta ran
ka nepakels. Griaudu, pasakysiu, pasidarė, vos ne
pravirkau. Bet tuojau susigriebiau; juk aš einu pas 
karalių, aš Jeronimas Plukiava, iš kaimo Dundulių 
tėvo motinos sūnus, devintas vaikas iš eilės. Tai ko 
čia man dėl tos dulkelės širdį užsiduoti. Aš ėmiau ir 
pašokau. Taigi, matykit, būta užmigta, o aš, regėkit, 
pačiam miško viduryje būsiu susapnavęs. Saulė jau 
aukščiau medžių, pilkasis kikilis man ant peties tu
pia ir sako: — Pačiu laiku, Jeronimai, pačiausiu lai
ku, nes gi man paliepta tave kviesti į karalienės 
Varlės vestuves.

Tai čia vėl naujiena! O gal aš dar sapnuoju, 
kaip sapnavau tas dulkes šokančias. Ne, gnybu sau

mę vienukėje, kur gavo tik duonos ir van
dens, vėl pradėjo ruoštis pabėgimui. Jis 
paruošė pabėgimo planą, pavadintą „Di
džiuoju X“. Prie šio plano prisidėjo ir kpt.
R .Marcinkus. Nutarė tuo pačiu laiku pra
dėti kasti tris tunelius. Iš jų du buvo tik 
suklaidinti vokiečiams, o trečiasis — slap
tas 20 metrų žemės gilumoje. Šį tunelį pa
vadino Harry vardu ir juo pasiruošė pa
bėgti 200 belaisvių. Jų didesnioji dalis ne
mokėjo vokiečių kalbos, tai apsisprendė 
keliauti per Vokietiją kaip svetimšalisii, at
gabenti į šį kraštą darbams. Tuo tikslu bri
tas Tim Wallen pasirinko lietuvio tautybę.

1944 m. kovo 24 d. vakare prakasamas | 
tunelio galas ir prasidėjo bėgimas į laisvę. 
Prakasus angą paaiškėjo, kad ji yra čia pat 
už vielų, kai ji tuo tarpu turėjo būti pamiš
kėje augančių krūmų. Tas apsunkino bėgi
mą, nes iki krūmų reikėjo šliaužti ir sau
gotis, kad nepamatytų sargybiniai. Iki auš
ros į laisvę spėjo iššliaužti 86 belaisviai. 
Sekantį bėglį jau pastebėjo bokšto sargy
binis ir jį nušovė. Buvo paskelbtas aliar
mas ir komendantas, išgirdęs, kad pabėgo 
86 belaisviai, neteko žado. Šitas įvykis su
krėtė visą Vokietiją, ir buvo paskelbtas 
aliarmo stovis. Tikrinant buvo suimta apie 
4.000 svetimšalių. Hitleris įsakė, kad visi 
pabėgę belaisviai turi būti sugauti ir su
šaudyti. Goeringui nurodžius, kad toks pa
sielgimas galįs pakenkti vokiečių belais- 
vianjs, esatiems sąjungininkų rankose, Hit
leris nusileidęs, įsakydamas sušaudyti tik 
didesniąją sugautųjų dalį. Iš 86 pabėgusių, 
tik trys pasiekė Angliją. Įvairiose Vokieti
jos vietovėse po kankinančių tardymų su
šaudė 50 belaisvių.

1945 m. R. A. F. ypatingų reikalų kari
ninkui Bowes buvo pavesta išaiškinti, ko
kiomis aplinkybėmis buvo sušaudyti tie 50 
belaisvių. Jam pavyko išaiškinti 46 belais
vių nužudymo aplinkybes ir vietas. Taip 
pat surado ir suėmė kaltininkus, kurie bu
vo pakarti ar nubausti ilgomis kalėjimo 
bausmėmis. Tik ilgesnį laiką nepavyko iš
aiškinti 4 belaisvių likimo: kpt. R. Marcin
kaus, Tim Wallen, Henry Picard ir Gordon 
Brettel. Pagaliau išaiškėjo, kad šie 4 be
laisviai buvo sugauti prie Schneidemuelles 
ir atvežti į Danzigo stovyklą. Juos sušaudė 
tūlas Burchhardt ir du jo pagalbininkai. 
Tai padaryta Trampken miške, 12 klm. nuo 
Danzigo ir 70 metrų nuo kelio.

Romas Marcinkus buvo gimęs 1908 m. 
Jurbarke, Raseinių aps.. 1929 m. baigė Ka
ro mokyklos XI laidą. Buvo gabus lakū- 
nas-parašiutininkas ir žymus sportininkas.

V. Vytenietis

LIETUVIAI DOMISI AVIACIJA
Lietuviai aviacijos moksle ir sporte Chi- 

cagoj plečia savo veiklą. Prieš kelerius me
tus įsisteigęs Aero klubas leidžia neperio
dinį leidinį Plieno Sparnai, turi savo lėktu
vą. Aviacija domisi jaunimas ir vyresnio 
amžiaus lietuviai.

GAMINA KANKLES
Montevideo, Urugvajuje, lietuvių kank

lių orkestrėliui Antanas Liūdžius pagami
no dvejas kankles. Vytauto Dorelio vado
vaujamas orkestrėlis dabar jau turi aštuo- 
nerias kankles. Paskutinis orkestrėlio pa
sirodymas buvo Vasario 16 minėjime.

į dešinę šlaunį — skauda, gnybu į kairę — taipgi 
sKauda. lai, matykit, ne sapnas.

lai Ką gi, ncgaii apieuKti vartės karalienės ves-1 
tuvių. Ausiu naujas vyžas, Kelnes po aKmeiinms 
pusdienį paslėgsiu, pypKes ciDuKą storu šiaudu išsi
valysiu. Ne kasdien vanes Karalienės vestuvės!

Miško viduryje toks iiūnėtas ežeriuKas Kaip 
akis dairosi medžių apsuptas, fenai, tam ežeriuKo 
pakraštyje Varlės Karalienės vestuvės pačiam iside- 
gime- Net devyni nykštukai triūbomis ir vamzdeliais 
groja. Varlės karalienės dar vis nematyti, o tie mu
zikantai devyni man akį traukia kaip nežinau kas. 
Vienas nykštukas, žalias žaliausias, ant varnalėšo 
pasistojęs raudoną dūdelę pučia. Jis pats didumo 
kaip geras kumštis, bet jo dūdelė ilgesnė už grėblia
kotį. O kai jau pučia dūdą, tai jo žandai išsipučia 
nei sėtuvė. Anava, mėlynas nykštukas, vardu. Din- 
da Rinda būgną muša. Būgnas, vyre, tokio dydžio 
kaip Apušoto varpinė, tai ant pat viršaus nykštukas 
Dinda Rinda mėlynas kaip vasaros dangus, pats šo
kinėja, trepsinėja, net jo kojytės linksta. Ne ką di
desnis už strazdą, o kai trepsi ant būgno, tai arčiau 
pasimaišiusi varna, ar pelėda krinta negyva būgno 
trenksmo pritrenkta. Taip jau, matyt, reikia Varlės 
karalienės vestuvėse. Matau, regiu nykštuką smuiką 
dzyruojantį. Nykštukėlis, Dievuli tu mano, gal di
dumo kaip du geri žiogai, o jau traukia smičiolą 
net lapai čiuža.

Tuo metu ir atvežė, atbildino septyni širmi žir
gai mėlynam vežime aukso rėmais spindintį veidro
dį. Tuojau pastatė prie beržo; pulkas varlių sustojo 
garbės sargyboje. Kokios varlės? Baltomis suknelė
mis ligi pat žemės, batukų, tiesa, neįžiūrėjau, per 
pečius mėlynos juostos aukso žvaigždėmis akį dilgi
na, o ant krūtinių joms gintaro karoliai- Akys ža
lios, didelės, o ant galvų auksu deimantais spindin
čios karūnos. Neprastos, oi neprastos, tai jau ma
žiausiai tikros princesės! Už varlių nuogais kardais.

Baudžiava
Balandžio 5 d. A. Solženicinas pirmą kar

tą po ištrėmimo viešai prabilo į pasaulį. Jis 
kalbėjo apie baudžiavą Sovietų Sąjungoje. 
Savo pranešimą jis atsiuntė BBC tarnybos 
rusų kalbos skyriui. Po to jis buvo išvers
tas ir į kitas kalbas. Pranešime sakoma:

Sovietų Sąjungoje veikia baudžiavos 
įstatymai. Aš tai esu sakęs daug kartų, bet 
mano pasakymas dažnai suprantamas kaip 
savotiškas literatūrinis palyginimas.

Iš tikrųjų baudžiava įvairiais būdais 
nuo pašaliečių slepiama. Ir tik tada, kai 
jos įstatymai paliečia visiems žinomus 
žmones, pasaulis gali apie tai patirti.

Neseniai rašytojas Viktoras Nekrasovas, 
Sovietų premijos laimėtojas, buvo pagrob
tas tarsi prasikaltęs vergas ir išgabentas 
toli nuo Maskvos, kur jis turės gyventi 
nuolatinėje policijos priežiūroje.

Šiandien tuo pačiu būdu buvo pagrobtas 
Aleksandras Ginsburgas, nenuilstantis ko
votojas už kalinių teises, Politinio Raudo
nojo Kryžiaus atstovas. Nors ir sunkiai 
sergąs ligonis, jis buvo išplėštas iš savo 
šeimos ir atiduotas provincijos vadukų 
malonei.

Tokie yra baudžiavos įstatymai — nuo
latinė registracija policijoje, draudimas 
palikti gyvenamąją vietą be vietinės val
džios leidimo, štai kodėl baudžiava veikia 
ne tiktai lageriuose ir kolūkiuose, kur 
žmonės nėra pilnai atlyginami už savo dar
bą, bet visame krašte.

Laisvieji žmonės iš tikrųjų nėra laisvi. 
Jie negali laisvai pasirinkti darbo ir kovo
ti dėl tinkamų atlyginimų. Žmonių likimas 
priklauso nuo partijos vadų — užpykdei 
juos, ir joks įstatymas neapsaugos nuo 
baudos.

Sovietų žmonės negali laisvai pasirinkti 
gyvenamosios vietos savo krašte. Tuo la
biau ;ie neturi laisvės emigruoti. Nenuo
stabu. kad dėl to kyla teisėti protestai vi
same pasaulyje.

RELIGIJA POEZIJOJE

Vladas Kulbokas, lituanistas pedagogas, 
ruošia spaudai veikalą „Religinis elemen
tas lietuvių poezijoje“. Knygą išleis 
„Krikščionis gyvenime“ leidykla.

E. Matuzevičius

PAVASARIO NAKTĮ

Mano žeme gimtoji,
Š!ą trumpą ir šiltą
Pavasario naktį
Pailsėk,
Nors bent kiek pamiegok.
Už tave pabudėsiu...
Pailsėk, —
Tiek darbų čia dar laukia tavęs,
Tiek javų išaugint, 
Subrandinti reikės------
Tokios trumpos pavasario naktys, —
Pailsėk,
Pamiegok.
Aš Nemuno vingiais tave apkabinsiu,
Aš pasaugosiu tavo sapnus.
Kad juose susapnuotą
Išaugintąją duoną
T it kaip motina
Mums padalintum
Po rugpiūčio dangum...

wBSu (fctupiais
pasaulyje

KIEK LIETUVIŲ KANADOJE?

„T. Žiburiai“ skelbia, kad Kanadoje 1971 
m. buvo 24,535 lietuviai. (Iš jų — 13,000 
vyrų ir 11,535 moterų). Daugiausia lietu
vių įsikūrę Ontario provincijoje (15,365), 
mažiausia Princo Edvardo saloje irYukone 
(po 10).

Estų Kanadoje esą 18,810 ir latvių — 
18,180.

MIRĖ DR. K. SRUOGA

JAV mirė dr. K. Sruoga, sulaukęs 75 m. 
amžiaus. Velionis buvo rašytojo Balio 
Sruogos brolis, baigęs Panevėžio gimnazi
ją, Šveicarijos St. Galeno prekybos institu
tą, doktoratą įsigijęs Berno universitete. 
Lietuvos nepriklausomybės kovose dalyva
vo savanoriu. 1929-36 m. buvo finansų mi
nisterijos paskolų ir ekonominės informa
cijos skyriaus vedėju, 1934-40 m. — „Mais
to" bendrovės direktoriaus pavaduotoju. 
Kauno radiofone skaitė paskaitas, 1933-36 
m. redagavo „Verslą“, bendradarbiavo 
„Lietuvos Aide“, „Tautos Ūkyje“, „Vaire“, 
pokaryje — išeivijos spaudoje. Priklausė 
ALT Sąjungai, buvo „Vilties“ draugijos 
šimtininku.

PAGERBTAS SOL. A. KEBLYS

Montrealyje buvo pagerbtas kadaise iš 
Anglijos atvykęs lietuviškos dainos ir gies
mės mylėtojas solistas Antanas Keblys. Pa
gerbimą suruošė šv. Onos draugija, vado
vaujama A. Ūsienės. Solistą sveikino Mont- 
realio lietuviškosios visuomenės atstovai, 
įteikė dovanų ir sugiedojo „Ilgiausių Me
tų“.

LENKIŠKOS PAMALDOS LIETUVIAMS

Pamaldos lietuviams laikomos ir Varšu
voje. Laiške iš Lenkijos rašoma: „Lietuviš
ka bažnyčia yra ir Varšuvoje. Tik kunigas 
lenkas.“ Taip pat bus lietuviškos pamaldos 
ir Vroclave. Dar 1973 m. vrocloviečių lie
tuvių prašymas buvo patenkintas — vieti
nė dvasiškija leido kun. Rūkštai atnašauti 
lietuviškas Mišias du kartu į mėnesį.

KONFERENCIJA IR PRIĖMIMAS

Vasario 19 d. Wasingtone įvyko JAV vy
riausybės suruošta etninių grupių atsto
vams konferencija, kurioje dalyvavo ir 
pranešimus padarė vyriausybės nariai.

Vakare Baltuosiuose rūmuose vyko pri
ėmimas, kurį suruošė prezidentas Nixonas 
ir dalyvavo su ponia Nixoniene.

Priėmimo metu dr. Bobelis turėjo progos 
asmeniškai pasikalbėti su prezidentu Ni- 
xonu ir įteikti jam raštą, pasirašytą dr. 
Bobelio ir dr. Genio, iškeliant Pabaltijos 
kraštų, ir ypatingai Lietuvos, padėtį. Pre
zidentas Nixonas pareiškė , kad lietuviai 

aukštomis kepurėmis kildami aukščiau medžių, sto
vi raudoni kareiviai, — tai jau gal Varlės karalienės 
gvardija. Veidrodyje matau pačią Varlę karalienę, 
o jai ant galvos derina auksinę kruną. Dvi tokios, 
mėlynais drabužiai, matyti princesės, savo plonais 
piršteliais dėlioja karūną, o varlė karalienė visaip 
kraiposi veidrodyje. Žinia, žmogeli tu baltasai, ne 
taip lengva pritaikyti Varlei karalienei karūną. Ma
tau veidrodyje karalienės veidą, dideles akis, bet 
karūnos nepritaiko ir gana.

Taip man belaukiant, kada Varlei karalienei 
pritaikys auksu ir deimantais spindinčią karūną — 
šlamy pašlamy atsiranda prie manęs barsiukas. Ir 
man kiša savo leteną ir nori mane pabučiuoti. Ir 
matau, kad barsiukas girtas kaip maišas. Ką gi da
rysi su lipšniu barsiuku, nes gi man dera būti svie
tišku, jeigu aš einu talkon karaliui Leksandrai. ■— 
Mesk, Varlė karalienė gal dvi savaites ir pusantros 
dienos taisys karūną. Karalienė, oho! — Ir tempia 
jis, barsiukas, už krūmo, girdi, turiu alaus ir midaus, 
tai — galugerklėn.

Nuslinkom už krūmo. Ragas vienas, ragai du 
midaus, gorčius vienas, gorčiai du alaus- Nugėrėm 
abu, nėra ką sakyti, šnekus barsiukas kaip kalno 
upelis ir žino visą Varlės karalienės gyvenimą. Gy
venanti Varlė karalienė, pasak barsiuko, tam miško 
ežaity nuo amžių amžinųjų. Tenai pat nuo visuoti
nio tvano gyveno jos seneliai, dėdės diedukai. Liko 
iš jos gausios giminės ji paskutinė, tai ir susirado 
jauną Varliną karalių iš trečio ežero. Tai tam ir ves
tuvės, o mums išgertuvės.

Matau Varlė karalienė vis dar prie veidrodžio, 
dar vis princesės dėlioja karūną, nors jinai pati pyk
čiu netveria.

Išgėręs alaus ir midaus, kojų nejuntu — pačios 
skriste skrenda, kartais net pečius užkulniu pasiek
damos.

(bus daugiau)

yra labai puikūs žmonės ir kad Amerika 
neužmirš pavergtųjų kraštų.

Iš lietuvių priėmime dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo pirminin
kas, Thomas E. Mack, dr. Kazys Bobelis, 
dr. Jonas Genys, Kazimieras Oksas ir A. 
Novasaitis.

IŠLEIS VISAS „LIETUVOS BAŽNYČIOS 
KRONIKAS“

Lietuvių Religinės šalpos rėmėjai, ku
riems Chicagoje vadovauja kun. K. Kuz
minskas, išleis visas slapta tėvynėje lei
džiamas „Lietuvos Bažnyčios kronikas“ 
lietuvių kalba.

Palaidoti Jogailos 
palaikai

New Yorko lenkų kalba savaitraštis 
„Tydzien Polski“ sausio 26-27 laidoje įdė
jo ilgoką iliustruotą straipsnį, pavadintą 
„Tauta nusilenkia Jogailaičių palaikams“ 
Trumpai atpasakojame jį.

1973 m. gegužės mėn„ remontuojant Va- 
velio požemiuose Šv. Kryžiaus koplyčią, 
buvo atrasti Jogailaičių poros — karaliaus 
Kazimiero Jogailaičio ir jo žmonos Elzbie
tos — palaikai. Tas įvykis gyvai sudomi
nęs visuomenę. Tačiau oficialūs šaltiniai 
Lenkų Liaudies Respublikoj šykštėjo žinių 
apie jį. Atrasti palaikai buvo su iškilmė
mis vėl padėti toje pačioje šv. Kryžiaus 
koplyčioje. Štai kaip tas iškilmes aprašo jų 
liudininkas, aplinkiniais keliais atsiuntęs 
laišką iš Krokuvos aukščiau minėtam laik
raščiui.
„Krokuvos visuomenė yra ypatingai jaut

rį praeities kultui — juk tame sename Ja- 
gelonų mieste stovi tautos panteonas Va- 
velis. žmonės tikėjosi, kad karališkos lai
dotuvės vyks ne uždaruose mūruose, kad 
procesija eis gatvėmis. Tačiau valdžia, ku
ri labai santūriai laikosi jagelonų tradici
jų atžvilgiu, nutarė neleisti didesnio masto 
patriotinių manifestacijų, bijodama, kad 
dviejų tautų bendros valstybės vizijos at
gaivinimą (lietuviai to nesiekia Red.), rytų 
kaimynas gali išsiaiškinti nepageidaujama 
prasme. Jau gegužės mėn., kai pradėtas ty
rinėti Kazimiero Jogailaičio karstas, paste
bėta, kad radijo programos tam įvykiui 
skyrė tik lakoniškas žinutes, ir tiktai kata
likiškoji spauda plačiau komentavo jį. Ofi
cialios radijo transliacijos pakartotinų ka
rališkų laidotuvių nepaminėjo.

„Valdovo, kurio viešpatavimas auksinė
mis raidėmis yra įrašytas mūsų krašto is
torijos lapuose, palaikų laidotuvės įvyko 
1973 m. spalio 18 d. Vavelio katedroje. Iš
kilmes organizavo kardinolas Karol Woj
tyla“.

Laidotuvių iškilmėms vadovavo Lenkijos 
Primas kardinolas Wyszinski, asistuoja
mas Krokuvos Kapitulos. Katedra buvusi 
pilnutėlė žmonių, daug jaunimo. Septintą 
valandą pradėjo mušti visi Vavelio laikro
džiai. Kardinolas Wyszinski, išgarbinęs Ja
gelonų penkioliktąjį šimtmetį, žėrintį iš
mintingais valdovais, drąsiais mąstytojais 
ir kūrėjais, įprasmino tautos simbolišką 
nusilenkimą didžiojo Jogailaičio palaikams.

(ELTA)

Italijos spaudoje
Keli Italijos laikraščiai viena ar kita 

proga paminėjo Lietuvą, neretai cituodami 
kaip šaltinį italų kalba „Elta-Press“, prel. 
V. Mincevičiaus redaguojamą.

„Gazetta di Parma“ 1973 m. lapkr. 27 d. 
laidoje, aprašydama gyvenimą už geležinės 
uždangos, mini lietuvius ir kitus baltiečius. 
Turistai Vilniuje, esą, turį saugotis mikro
fonų ir pan.

Dienraštis „H Secolo dTtalia“ 1973 m. 
lapkr. 6 d. laidoje rašo, kad 1,200,000 žmo
nių kenčia sovietų priverčiamojo darbo 
stovyklose. Pamini lietuvį Juozą Lankaus
ką, kuris, iškalėjęs 19 metų, nebegalėjo pa
kelti baisaus gyvenimo ir papildė savižu
dybę.

„Liberta“ 1973 m. lapkr. 2 d. laidoje pla
čiai aprašo Maskvos įsakytą valymą tarp 
Lietuvos intelektualų. Ypatingai sustoja 
prie dramaturgo ir režisieriaus Jono Jura
šo atvejo. Pasižymėjęs savo originaliais pa
statymais ir gavęs nemaža pagyrimų, Jura
šas staiga neteko sovietų malonės po to, 
kai atsisakė daryti sovietų cenzūros reika
laujamus pakeitimus jo parašytoje dramo
je „Barbora Radvilaitė“.

„II Tempo“ 1973 m. lapkr. 9 d. numeryje 
patalpino straipsnį apie „skilimą“ tarp 
Brežnevo ir Suslovo. Paminėdamas Suslo- 
vo apsilankymą Vilniuje ir jo ten pasaky
tą kalbą, paskelbtą „Sovietskaja Litva“, 
pabrėžia, kad „Pravda“ neperspausdino 
tos kalbos ištisai, o pasitenkino tik jos at
pasakojimu, „matomai padarytu kokio 
nors Brežnevo ištikimo žmogaus“, išlei
džiant viską, kas galėtų sudaryti įspūdį, 
kad Suslovo ir Brežnevo politika nesutin
ka šimtu procentų. (ELTA)
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Aukštieji durpynai
Rašo A. Tenisonas

Ant kalno kasamos durpės

Mokyklos suole, skaitydamas Cezario De 
Bello Gallico veikalą, pirmąkart arčiau su
sipažinau su Galija, tuo labiau, kad mūsų 
žilabarzdis lotynistas Elers įdomiai aiški
no apie to Romos karvedžio žygius į „Galli- 
ją Transalpiną“ ir galų gentis, „horum om
nium fortissimi sunt belgae“ (iš kurių ka
ringiausi yra belgai). Galijos užkariavi
mas giliai įstrigo man į galvą ir dar šian
dien teberusena atmintyje tų senų galų 
kovų epopėja už laisvę ir nepriklausomy
bę (nuo 58 iki 51 metų prieš mūsų erą).

Vėliau Žemės Ūkio Akademijoje, Dotnu
voje, girininkų kursuose, prof. A. Rukui- 
ža, per Bendrosios Miškininkystės paskai
tas palietė ir Aukštuosius Durpynus Ar
dėnuose. taigi Galijoje, kurie pakilę iki 700 
metrų virš jūros lygio, ir reprezentuodami 

Aukštieji durpynai

pačias aukščiausias Belgijos sritis, sudaro 
ištisą durpynų masyvą. Buvau nustebintas 
tokiu gamtos paradoksu: aukštumos — 
„kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų“... dur
pynai! Neteko tada net sapne sapnuoti, kad 
po ilgos odisėjos teks gyventi toje Galijoje 
„Transalpine“, eburonų palikuonių šalyje 
prie Aukštųjų Durpynų, Eupene, ir Ambio- 
rix‘o markės batais dar braidžioti jau po 
girdėtas aukštumas. Ar ne likimo ironija 
nuvedė Lietuvos žaliųjų girių girininką i 
Galijos durpynus?..

Aukštieji Durpynai ir jų apylinkės yra 
plačiai žinoma turizmo vieta Belgijoje. 
Juos yra išgarsinę ne vien romanistai, poe
tai, turizmo ir gamtos mylėtojų draugijos, 
bet ir žymūs mokslininkai savo mokslinio 
tyrimo darbais.

Kokie ryškūs kontrastai turistui, ištrū
kusiam iš civilizuoto žmonių skruzdėlyno 
į gamtą ir patekusiam į Aukštųjų Durpynų 
sritį! Aukštieji Durpynai — erdvūs platūs 
landšaftai, mėlyni horizontai, savita gam
ta, flora, žvarbūs vėjai, šiurkšti vienuma 
ir nyki primityvi aplinka. Keliaudamas iš 
Eupeno pro Baraque Michel. Malmedy ir 
St. Vith kryptim, nebesijaut! esąs Vakarų 
Europoje. Iš akiračio dingsta miškai. Pa
kelio sodybose nėra sodų su vaismedžiais, 
ir tik pievų, ganyklų pakraščiuose nyku- 
lioja nusususios šakainės ganyklinės eglės, 
retas 'keverza berželis bei kerėpla bukas. 
Nenorom pradedi galvoti, patekęs į tolimos 
šiaurės tundrą. Ši savita ir šiurkšti gamta 
ypatingai veikia žmogų ir palieka įspū
džius ilgesniam laikui.

Geologinių padermių susiklostymas A-D 
(Aukštuose Durpynuose) sudaro savitą 
masyvą, kurio aukščiausias pakilimas prie 
Botrangė’s siekia 694 m virš jūros lygio. 
Ten pat sukrautas šešių metrų aukštumo 
pakilimas, o kai ant jo užlipi, atsistoji ant 
akmens su jame įkaltu įrašu: „700 metrų 
virš jūros lygio“.

Kai gretimieji Eifelio ir Reino kalnynai 
yra Devono laikotarpio, A-D masyvas pri
skiriamas seniausiajam Paleozojaus laiko
tarpiui — Kambrio formacijoms. Greta 
kietų kvarcito uolienų, kyšančių tiesiog že
mės paviršiuje, slūgso po durpėmis van
dens nepraleidžiąs pilkas Kambrio molio 
(Phillite) sluoksnis. Masyvo pakraščiais į 
žemės paviršių išlenda Devono konglome
ratai, smiltainiai, smėlis, molis. Ties Mal- 
medy margai rausvąjį smiltainį — „Mal- 
medy Pudding“ (atrodo lyg angliškas pu
dingas su razinkomis), geologai skiria 
Triaso laikotarpiui. Vienintelė vieta Belgi
joje ir toli už jos ribų, kur užtinkamas taip 
vadinamas Hillgranitas —- magmatinė uo
liena, pilkai mėlynos arba šviesiai žalsvos 
spalvos. Tai iš žemės gilumos išsiveržusi ir 
susikristalizavusi magma tarp Hill ir Spor- 
bach’o upelių.

Kita A-D geologinė savybė —tai akmenų 
srovės (Steinstrome) — molingos žemės 
nuolaidumuose akmes susitelkimai. Pir
miau manyta tai esant glečerių sunešta. 
Dabar aiškinama, kad akmenų srovės su
sidarė dėl žemės nuslinkimo (solifluction) 
jau ledynams ištirpus.

Kryžiai durpynuose

Geografiniam žemėlapy A-D (Aukštieji 
Durpynai) sudaro pailgą iš pietvakarių į 
šiaurės rytus nukrypusių kalvotų plokščia
kalnių areną, apie 15.000 ha ploto. Jos 
aukščiausią Botrangės aukštumą supa pla
čiai susigrupavusios kitos aukštumos 500- 
690 m virš jūros lygio, tarp kurių įsiter
pusios įdubios lygumos per daug tūkstan
čių metų kritulių drėkinamos, užpelkėju
sios ir apaugusios durpynais. Landšaftiniu 
požiūriu pačią gražiausią vietą sudaro Va
lonų Durpynas, kurio 2.192 ha plotas nuo 
1957 metų yra Nacionalinis Gamtos Rezer
vatas.

Iš Atlanto pakilę vandens garai, vakarų 
vėjų nešami į Europos žemyną, sutinka čia 
pirmąjį aukštumų pasipriešinimą. Kildami 
aukštyn ir patekę į šaltesnę oro sferą, ga

rai atšąla ir iškrinta lietaus ar sniego pa
vidalu. Vidutinis metinis kritulių kiekis 
prie Botrangės siekia 1350 mm, kitur aukš
tumose 900-1200 mm. O jau antroje aukš
tumų pusėje, Reinlande — 700mm. Šie 
gausūs kritulių kiekiai A-D duoda pradžią 
daugybei upelių, posamaninių upokšnių ir 
vandens versmių, kurie, srauniai tekėdami 
tarp plokščiakalnių ir durpynų, yra išgrau- 
žę gilias, dažnai slaptas ir pavojingas va
gas. Neprityręs turistas, eidamas minkštu 
samanotu durpyno kilimu ir užlipęs ant 
gilios po samana pragraužtos vandens gys
los, smunka kiaurai ir in perpetuam me- 
moriam. Nemaža kryžių ir kryželių puošė 
A-D. Nemaža šiurpių tragedijų paslėpė sa
vyje durpynų sphagnum samanos.

Kadangi per laiką atsirado per daug 
kryžių, tai A-D administracija vieną die
ną juos atrinko, kad nebebūtų kapinių 
vaizdo. Tik keli dar liko stovėti. Taip pat 
pamiškėje rymo paminklas šešiems ameri
kiečių lakūnams, kurie su bombonešiu nu
skendo liūne per II-ąjį pasaulinį karą.

Tenka pažymėti, kad durpynų formavi
mosi procesas vyko tik aukštumose — virš 
600 meirų ir beveik nenusileidžia žemiau 
500 metrų virš jūros lygio. Žemesnieji šlai
tai yra apaugę miškais ir pievomis.

Svarbiausieji augmenijos atstovai, kurie 
formuoja čionykščius durpynus, yra įvai
riaspalvės sfagninės samanos. Jų reikš
minga ypatybė, kad jos gali augti liesose 
ir rūgščiose žemėse, nebijo šalčių ir mėgs
ta drėgmę. Šimtas gramų sausų samanų 
sugeria iki 6.000 gramų vandens ir tokiu 
būdu didelius drėgmės kiekius išlaiko il
gesniam laikui.

Įdomu pažymėti, kad durpes kurui čia 
pradėta naudoti jau 16-ojo šimtmečio ant
roje pusėje, kada tūlas Longflay gyvento
jas, aplankęs Kempeno durpynus prie Ant
verpeno, išmoko durpes paruošti ir naudo
ti. Dabar durpės naudojamos daugiausiai 
kraikui ir daržininkystei.

(Bus daugiau)

VILNIAUS SENAMIESTIS

Pastaruoju metu daug nuveikta, rekonst
ruojant senamiestį. Baigiamas kompleksiš
kai atstatyti vadinamas 34-asis kvartalas 
su spėjusią išpopuliarėti „Lokio“ užeiga, 
projektuojama arba jau rekonstruojama 
nemaža stambių visuomeninių pastatų, ar
chitektūros paminklų: buvusioje „Visų 
šventųjų bažnyčioje baigiamas įrengti Dai
lės muziejaus filialas, įdomiame renesansi
niame pastate Gorkio gatvėje Nr. 84 bus 
atidaryta vyninė, „Anykščių vynas“, Mu
ziejaus gatvėje Nr. 20 — „Žemaičių alinė“, 
Gorkio gatvėje Nr. 47 — „Cukrainė“, bu
vusioje Kotrynos bažnyčioje L. Giros gat
vėje numatyta įrengti baroko epochos mu
ziejų; bus pradėta rekonstruoti Jaunimo ir 
Lėlių teatrai, buvusio Aliumnato pastatas 
tarnaus kultūros ir meno reikalams, o bu
vusiuose Karininkų namuose įsikurs Me
no darbuotojų rūmai ir t. t. Architektūros 
paminklai vėl atgimsta, kai jiems sutei
kiama senoji, panaši ar nauja paskirtis.

„Lit. ir Menas“

LIETUVOJE
PREMIJOS ŽURNALISTAMS

V. Mickevičiaus-Kapsuko 1974 metų pre
mijos paskirtos šiems žurnalistams: F. Bu- 
tienei — už radijo laidas ateistinėmis te
momis ir knygą „Ten nėra visagalio“, L. 
Grudzinskui — už publicistinių straipsnių 
ciklą „Gamtos vartus atvėrus“, S. Kriau
čiūnui — už straipsnius socialistinio lenk
tyniavimo žemės ūkyje klausimais.

APIE MAISTĄ

Sąryšyje su pasauline sveikatos diena, 
sveikatos apsaugos ministro pavaduotojas 
M. Zaikauskas paskelbė pranešimą apie 
Lietuvos gyventojų mitybą. Be kita ko ten 
sakoma:

„Didelė bėda, kad mūsų respublikoje 
įprasta vartoti daug riebalų. Kai kurių 
žmonių maisto racione jie sudaro 140-200 
procentų normalaus kiekio, be to, vartoja
mi beveik vien gyvuliniai riebalai: taukai, 
sviestas, riebi mėsa, riebūs pieno produk
tai. Aliejaus suvartojama vidutiniškai vos 
1-2 g per dieną, t. y. viena dešimtoji ar vie
na dvidešimtoji dalis reikalingo kiekio. Ki
tų energetinių maisto medžiagų — baltymų 
ir net angliavandenių — suvartojau- j ma
žiau, negu reikėtų. Mažiau vartojama kai 
kurių vertingų kruopų. Vitamininė racionų 
dalis smarkiai nukrypusi nuo fiziologinių 
poreikių: A vitamino beveik visada randa
ma pakankamai arba daugiau, negu reikia, 
BĮ kartais trūksta, ypač miestų gyventojų 
maiste. C trūksta pavasarį, o B2 ir E trū
kumas labai dažnas.

Būdinga, kad sergą hipertonine bei iše
mine širdies ligomis, nieko nepaisydami, 
valgo riebų ir nevitamingą maistą. Ieškant 
ligų priežasčių mityboje, buvo nustatytas 
tiesioginis ryšys tarp cholesterino kiekio 
kraujyje ir riebalų kiekio maiste, sergan
čių hipertonine liga.

Aprūpinant produktais gyventojus, rei
kėtų daugiau atsižvelgti į šiuolaikinius ra
cionalios mitybos reikalavimus ir higienis
tų pasiūlymus. Sakysim, ūkiai ekonomi
niais sumetimais stengiasi parduoti kuo 
geriau įmitusius, riebius gyvulius. Todėl 
parduotuvėse dažnai matome tik riebią 
mėsą. Nepakankamą gyventojų aprūpini
mą daržovėmis taip pat reikia paaiškinti 
ekonominių svertų netolygumu. Betgi pri
pažinkime ir pernelyg didelį valgio kultą, 
kurį reikia mums patiems ir nugalėti.“

ANKSTYBA SĖJA
Žiema šiais metais Lietuvoje buvo švel

ni. o pavasaris šiltas. Todėl ir laukų dar
bai prasidėjo gana anksti. Balandžio pra
džioje jau daug kur buvo sėjami vasari
niai javai.

POPULIARIAUSIA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos nauja laida A. S. 

Hornby žodyno „Advanced Learner’s Dic
tionary of Current English“. Nors pačioje 
Anglijoje žodynas nėra labai populiarus, 
bet iš tikrųjų tai yra labiausiai perkama 
knyga pasaulyje po šv. Rašto. Iki šiol jau 
parduota daugiau kaip 7 milijonai. A. S. 
Hornby žodyno.

šis žodynas ne tik pateikia žodžius, bet 
jis taip pat moko, kaip juos vartoti, kaip 
sudaryti sakinius ir kaip teisingai angliš
kai išsireikšti. Anot vieno recenzento, tai 
yra kiekvieno užsieniečio vadovas, draugas 
ir instruktorius. Pats autorius sako, kad 
knyga yra žodyno-sintaksės mišinys, turįs 
tikslą ne tik išmokyti angliškai skaityti, 
bet ir rašyti. Telkiu būdu žodynas yra ne
pamainomas draugas ir anglų kalbos mo
kytojams. Turint galvoj, kad žodynas kaš
tuoja tik 2.50 sv„ jis yra lengvai prieina
mas ir neturtingesniems vartotojams.

Kiti apie Lietuvą
Apie Lietuvą ir jos problemas laikas nuo 

laiko parašo svetimi laikraščiai. Taip Švei
carijos didysis Zuericho laikraštis „Neue 
Zuercher Zeitung“ vasario 1 dienos laido
je paminėjo Antano Sniečkaus mirtį ir jo 
karjerą, kaip Maskvos įrankio.

Venecuelos „EI Universal“ vasario 2 d. 
laidoj aprašo Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos platinimą, KGB pastangas Kro
nikos leidimą suardyti, suėmimus ir nutei
simus.

Chicagos „The New World“ vasario 1 d. 
įdėjo Jono Kudirkos straipsnį apie jo lan
kymąsi Lietuvoje. Jo įspūdžiai liūdni. Pa
mini taip pat religijos varžymą. Sako, kad 
Vasario šešioliktoji bus minima, kad ir 
slaptai. „The New World” įdėjo ir vedamą
jį (?) „Persecution of Lithuanians“, kur 
taip pat aprašo tikinčiųjų vargus, cituoda
mas Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vie
nybės leidinį „From the Catacombs“.

„O Estado de Sao Paulo“ 1974 m. vasa
rio 3 d. rašė: „Naujas Protestas Lietuvo
je".......Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kroni
kos Nr. 7 ir Nr. 8 pateko į Vakarų žurna
listų rankas Maskvoje ir parodo, kad disi
dentai sugebėjo įjungti bendrą nepasiten
kinimą Lietuvoje į įvairias slaptas organi
zacijas. Kronika kalba apie platų įvairių 
biuletenių išdalinimą, maldaknygių slaptą 
leidimą, apie slaptų spaustuvių įrengimą 
ir nesuskaitomus grupinius protestus prieš 
valdžią.“

„O Globo“ (vienas dviejų pagrindinių

Kiti, rašo
„Darbininkas“ (Nr. 9) nagrinėja Vatika

no „dialogą“ su Maskva ir kelia nevieno
das šiuo klausimu nuomones spaudoje ir 
pačių tikinčiųjų tarpe. Nagrinėjimas bai
giamas:

„Nuomonių skirtybėje tektų pergalvoti 
klausimus: 1. Ar pavergtuose kraštuose 
reali tikėjimo atspara yra bažnytinės orga
nizacijos biurokratija: vyskupas, klebo
nas... ar tokia reali atrama yra Žmogus —' 
tikinčiųjų masės? 2. Ar masių tikėjimą pa
laiko Bažnyčios atstovų prisitaikymas, ar 
jų kentėjimas, virsdamas Bažnyčios didy
bės simboliu? 3. Ar siūlantieji Bažnyčios 
bendradarbiavimą su „marksistinėm“ vy
riausybėm, neapgaudinėja savęs, nutylėda
mi, kad realiai siūlo visai kitą bendradar
biavimą — bendradarbiavimą su kovingo 
ateizmo vyriausybėm?“

„Draugas“ (Nr. 49) išspausdino vedamą
jį apie asmenybės kulto ligą. Jo autorius 
(b. kv.) gražiai išaiškina, kad ne kiekvie
nas asmuo, užimąs aukštą ar pelningą vie
tą, jau yra asmenybė. Jis sako, kad asme

Pasaka ar teisybė?
Rašo Ėdė Jankutė

Mano tėvas, Martynas Jankus, iš Bitėnų 
kaimo šalia Nemuno prie Rambyno, visuo
met sakydavo: „Mūsų istorija, tai mūsų 
kalba“.

O D-ras Sauerweinas, arba kaip lietuviš
kai jis vadindavosi, Girėnas, kuris mums 
mūsų antrąjį himną

„Lietuviai esame mes gimę. 
Lietuviai norime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę
Tai ir neturim leist pražūt“ 

sukūrė ir kuris tik 43 kalbas mokėjo, laikė 
lietuvių kalbą visų kalbų motina. (Žiūrėk 
Hermano Tumo straipsnį „Klaipėdos suki
limas tautos likiminės raidos šviesoje“. 
„Draugas“, 1970 m. vasario 11 d„ 35 nu
meris. Tąsa 1970 m. vasario 12 d„ 36 nu
meris).

Calcutos universiteto profesorius Abinas 
Chandra Das savo 1921 metais Calcutos 
universiteto išleistoje knygoje „Rig. Vedic 
India“ tarp kitko rašo, kad emigrantai iš 
Indijos apsigyveno įvairiose Europos ir 
Azijos vietose ir skleidė arijų kalbą ir folk
lorą. Kaip pavyzdį jis nurodė lietuvių kal
bą, kuri stebėtinai panaši į sanskritų kal
bą. O filosofas Emanuelis Kant’as, kaip ra
šo profesorius Das, nors sanskritų kalbos 
nemokėjo, bet labai stebėjosi lietuvių kal
bos moksliškąja struktūra. Kant’as sakė: 
„Lietuvių kalba turi raktą, kuris atrakins 
ne vien kalbotyros (filologijos), bet ir vi
sos žmonijos istorijos paslaptis.“ Tad, kur 
yra toji žmonijos istorijos paslaptis?

Keletas žinomų mokslininkų, kaip tai 
James Churchward, visą savo amžių ban
dęs tą paslaptį savo knygose išaiškinti, pa
sakoja apie nugrimzdusį Ramųjį kontinen
tą toje vietoje, kur dabar tyvuliuoja Ra
musis vandenynas.

James Churchward tą nugrimzdusį Ra
mųjį kontinentą vadina kažkodėl „Mu“ 
vardu. O vienoje savo knygoje sako, kad 
to nugrimzdusio Ramiojo kontinento vy
riausias kunigas-valdovas vadinosi „Ra- 
Mu“. Keista, ar ne? Nugrimzdusio Ramio
jo kontinento valdovas-kunigas vadinosi 
Ramu. Ramusis kontinentas, anot James 
Churchward’o, nugrimzdo maždaug prieš 
70.000 metų. James Churchward’as apie 
nugrimzdusį Ramųjį kontinentą parašė 
šias knygas:

1) Dingęs Mu kontinentas (The lost Con
tinent of Mu). 2) Mu vaikai (The Children 
of Mu). 3) Šventieji Mu simboliai (The 
sacred Simbols of Mu). 4) Kosmiškos Mu 
jėgos (The Casmic Forces of Mu). 5) Ant
roji knyga apie kosmiškas Mu jėgas (The 
second Book of the Cosmic Forces of Mu). 
6) Išaiškintas Mu (Revealed Mu).

O Hans Stefan Santesson savo knygoje 
„Understanding Mu“ šias šešias James 
Churchward’o knygas apie nugrimzdusį 
Ramųjį kontinentą yra gana gerai apibū-

Rio de Janeiro dienraščių) 1974 m. vasario 
2 d. rašo: „Lietuvos Katalikų Bažnyčia 
pasmerkia KGB persekiojimą“. „...Vienas 
diplomatas ryšium su šiuo (nr. 7 ir 8) pa
sakęs: „Tai karti ironija, kad kompiuterių 
technologija, kurią parduodame sovietams, 
yra panaudojama taip pat trukdyti infor
macijų ir idėjų pasikeitimui, kaip to pasi
keitimo, kurį, kompiuterius parduodami, 
norime skatinti“.

„Raportas iš Pragaro“ — tokiu pavadini
mu straipsnis pasirodė New Yorko „Daily 
News” š. m. kovo 1 d. laidoje. Tai yra dien
raščio korespondentės Lauros Foreman pa
sikalbėjimas su neseniai iš Lietuvos atvy
kusiu Jonu Kreivėnu, kuris 1940 metais 
buvo komunistų suimtas, nuteistas ir de
portuotas į Sibirą — į priverčiamojo darbo 
pragarą.

Tą pačią žinią įdėjo „Philadelphia In
quirer” savo š. m. vasario 17 d. laidoje, 
Seattle. „Washington Times“, 1974. II. 2.

(ELTA) 

nybėmis dažniausiai nebūna tokie žmonės, 
kurie asmenybėmis patys skelbiasi arba 
jomis dedasi.

„Joks žmogus negali reikalauti, kad bū
tų kitų perdėtai aukštinamas, perdaug ger
biamas ar net dievinamas. Nesveikas as
menybės supratimas, perdėtas autoriteto 
gerbimas gali patį autoritetą ar jo gerbė
jus pastūmėti į labai pavojingą, asmenybę 
iškriepiantį kraštutinumą — vadinamą as
menybės kultą. Ypač blogai būna, kai as
menybės kulto siekia daugeliu atžvilgiu ri
boti žmonės. Absoliučiai gali būti gerbia
mas ir garbinamas tiktai Absoliutas — 
Dievas.“

„Nuo savotiško asmenybės kulto nesame 
laisvi ir mes, lietuviai. Mat, ten, kur tikrų 
asmenybių stokojame, jų nerandame ar ne
sudarome progų joms iškilti, stengiamės 
dirbtiniu būdu sukurti asmenybes ir iš
plėsti jų kultą. Ir taip pamažu mes imame 
garbinti vienas kitą.“

Pagaliau autorius nurodo, kad nuo asme
nybės kulto nėra laisvi ir spaudos žmonės, 
dažnai perdėtai iškeldami paskirus asme
nis ar padidindami jų darbus.

dinęs. Visas James Churchward’o knygas 
galima pigiai gauti Paperback Library De
partment MMu, 315 Park Avenue South, 
New York 100100. Anot James Church
ward’o išvedžiojimų, Ramusis kontinentas 
turėjo aukštą kultūrą ir civilizaciją. Jis 
taip pat kolonizavo aplinkinius žemynus ir 
kraštus. Siuntė savo kunigus-misionierius 
į visus kraštus. Taip kaip ir mes darėme 
ir darom. Tokiu būdu jie savo kultūrą, ci
vilizaciją ir religiją atnešė į Indiją, Egiptą 
ir kitur.

Šie Ramiojo kontinento kunigai-misio- 
nieriai savo žinias ir pamokslus buvo už
rašę ant akmeninių plokščių, kurios ir lig- 
šiol dar saugojamos kunigų Indijos šven
tyklose. Indijos šventyklų kunigai šias 
plokštes slepia ir nenoriai rodo. Ilgai rei
kėjo James Churchward’ui vaikščioti ir 
ieškoti, kol galu gale vienas senas kunigas 
jo pasigailėjo ir leido tas akmenines plokš
tes apžiūrėti. Bet, pasirodė, kad tos akme
ninės plokštės buvo parašytos ne sanskri
tų, bet visiškai nežinoma kalba.

Senukas kunigas pakišo jam tos senos 
kalbos raidyną ir sako: „Pirma išmok šitą 
kalbą, tada galėsi ir tas akmenines plokš
tes išskaityti“.

James Churchward’as taip ir padarė. Jis 
dabar sužinojo, kad tos akmeninės plokš
tės tikrai iš nugrimzdusio Ramiojo Konti
nento. Tuo remdamasis jis ir parašė savo 
šešias knygas apie Mu.

Perskaičius tas knygas, reikia nustebti to 
prieš maždaug 70.000 metų nugrimzdusio 
Ramiojo kontinento santvarka. O taip pat 
jo žodžiais ir ženklais, pavyzdžiui, to nu
grimzdusio Ramiojo kontinento kunigo- 
valdovo pavadinimu Ra-Mu. Toliau randa
mas žodis „cariai“. Taip vadinosi vyrai, 
kurie keliavo į kitus kraštus turto paieš
koti. Tarp ženklų yra ir mūsų Gedimino 
stulpai. Dabar ir kyla klausimas, ar Ema
nuelis Kant’as nebus pasakęs teisybę, kaip 
Abinas Chandra Das savo knygoje „Rig. 
Vedic India” cituoja, kad lietuvių kalba 
atskleis ne vien kalbotyros, bet ir visos 
žmonijos istorijos paslaptis.:.

O mano tėvas, Martynas Jankus, visuo
met tvirtino, kad mūsų istorija, tai yra 
mūsų kalba.

Tad kas čia yra — pasaka ar teisybė?

GALVOSŪKIS
Nr. 36

Gulsčiai: 1. Žmonės vartoja bažnyčioje. 
6. Smarkus vėjas. 7. Neregįs. 9. Siela. 10. 
Ne čia. 11. Rūpintojėlių meistras.

Statmenai: 2. Dievams skiriamas daik
tas. 3. Paukštis. 4. Patalpa kam sudėti. 5. 
Sporinis augalas. 8. Iš jų daromas garbės 
vainikas. 10. Ne arti.

GALVOSŪKIO NR. 35 ATSAKYMAI

Gulsčiai: 1. šermukšnis. 6. Utena. 7. Dū
mai. 9. Šaka. 10. Pluta. 11. Čiurlionis.

Statmenai: 2. Uoga. 3. Išnara. 4. Česna
kas. 5. Puodukas. 8. Miltai. 10. Pūti.
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Europos
Lietuvių Kronika

LONDONAS
DVASINIS SUSITELKIMAS

Gegužės 10-12 d. vyskupas A. L. Deksnys 
praves dvasinį susitelkimą Lietuvių bažny
čioje Londone šia tvarka:

gegužės 10 d. — 8 vai. vak.,
gegužės 11d. — 7 vai. vak., 
gegužės 12 d. — 9 ir 11 vai. ryte.
Kardinolas J. C. Heenan leido šia proga 

Šventųjų Metų atlaidus pelnyti ir mūsų 
bažnyčioje. Vys k. A. Deksnys labai pagei
dauja, kad kuo daugiau žmonių pasinaudo
tų Šv. Metų malonėmis, ypač priimant šv. 
sakramentus, kaip sąlyga atlaidams gauti.

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Londono lietuvių parapija š. m. gegužės 

26 d. (sekmadienį) rengia ekskursiją į tra
dicinį lietuvių sąskrydį Sodyboje.

Norintieji vykti, prašomi užsirašyti Kle
bonijoje (21 The Oval, Hackney Rd., E2), 
pas tarybos narius S. Kasparą ir I. Dailidę, 
Baltic Stores krautuvėje arba Lietuvių’ 
Namuose.

Kelionės kaina — £1.30. Sumokama už
sirašant, nurodant iš kurios vietos pagei
daujama išvykti — L. Namų ar bažnyčios.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 8 
vai. ryto punktualiai. Pasivėlavusių nebus 
laukiama. Prie L. Namų autobusas bus 8.30 
vai. Iš Sodybos išvykstama 7 vai. vakare. 
(Sudaroma proga grįžusiems pasinaudoti 
Londono transporto priemonėmis į na
mus.).

Vykstantiems traukiniu primenama, kad 
vietinis autobusas (Nr. 6) tarp Aidershot 
ir New Inn dabar eina rečiau.

PETRAS BULAITIS I KENIJĄ
Žinomas visuomenininkas, D. Britanijos 

Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
narys Petras Bulaitis su žmona išvyko ap
lankyti savo sūnaus prel. Jono Bulaičio, 
kuris dabartiniu metu yra šventojo Sosto 
pasiuntinybėje Nairobi mieste, Kenijoje. 
Šis vienas gražiausių Afrikos miestų yra 
prie pat pusiaujo. Grįš apie gegužės mėne
sio vidurį.

KETTERINQAS
ATMINTINA

Maldos Žygio Diena už Lietuvą šiemet 
Ketteringo, Corby ir apylinkės lietuviams 
yra skirta balandžio 26. Šio mėnesio ben
dra intencija yra sekanti: kad lietuvių 
dvasinės jėgos sustiprėtų savo tautos gy
vybei ugdyti.

DERBY
DBLS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. gegužės mėn. 4 d. DBLS Derby sky
rius šaukia visuotinį-metinį skyriaus narių 
susirinkimą.

Susirinkimas įvyks „The Pelican“ vieš
bučio patalpose, Abbey Str., Derby, 6 vai. 
vakaro. Susirinkime bus aptariami įvai
rūs skyriaus veiklos darbai bei numatomi 
užsimojimai.

Be to, susirinkime bus pranešimas iš 
DBLS-gos ir akcininkų suvažiavimo Lon
done.

Visus narius, akcininkus ir svečius ma
loniai kviečiame gausiai atsilankyti ir pra
leisti vakarą draugiškoje ir šeimyniškoje 
nuotaikoje.

Sk. Valdyba 
Skyriaus valdyba

STOKE-ON-TRENT
MOTINOS DIENA

Gegužės mėn. 11 dieną, nuo 6 vai. iki 12 
vai. Tunstall Sneyd Arms Hotel salėje, 
įvyks Motinai pagerbti

MINĖJIMAS.
Progai pritaikytas žodis, deklamacijos, 

loterija, užkandžiai ir geras orkestras pa
įvairins vakarą ir susirinkusius. Geros va
lios kaimynai laukiami ir sveikinami.

Ruošia vietos DBLS-gos Skyrius

NAUJA VALDYBA

Balandžio mėn. 6 d. įvyko vietos skyriaus 
visuotinis susirinkimas. Dalyvavo 21 na
riai (iš 28). Apie Skyrių atstovų suvažia
vimą Londone trumpą ir konkrečią apžval
gą padarė VI. Dargis. Skyr. pirm. P. Dudė
nas painformavo skyrių apie veiklą ir siū
lė dažniau susirinkti, kad lengviau galėtų 

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIS 

maloniai kviečia visus gegužės 4 d. (šeštadienį) į 

TRADICINI PAVASARIO BALIU • I
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS., W.11

Pradžia 8 vai. Veiks turtingas Bufetas,
Gros puikus orkestras Loterija.

veikti. Kasininkas A. Kalasevičius suma
vo pajamų ir išlaidų balansą, pranešdamas 
dabartinį kasos stovį. Perrinkta nauja val
dyba. Valdybon išrinkta: P. Dudėnas, A. 
Kalasevičius, P. Vencaitis, V. Dargls ir J. 
RačlSsiuskas. Bendrai, skyrius pasiruošęs 
šiais metais parodyti daugiau aktyvumo.

V. A.

NOTTINQHAMAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d. 6.30 vai. p. p., šeštadienį, 
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
rengia ukrainiečių klubo salėje 30, Ben- 
tinck Rd.

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje: kun. S. Matulio, MIC, pa

skaita. Meninė dalis bus įvairi ir įdomi. Ją 
atliks Coventrio ir vietos mėgėjų artistų 
grupės. Bus pritaikytas tai dienai scenos 
vaizdelis ir feljetonas. Vėliau gera muzika, 
loterija. Šokiai iki 11 vai.

Kviečiame vietos ir plačiųjų apylinkių 
tautiečius gausiai dalyvauti.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Balandžio 27 d, 'šeStadienį, 7 vai. vak. Vy
ties klubo salėje šaukiamas DBLS Brad- 
fordo skyriaus narių, LNB-vės akcininkų 
ir besiinteresuojančių susirinkimas.

Bus pranešimai iš DBLS ir LNB šuva* 
žiavimo Londone.

Skyriaus valdyba

LIET. SODYBA
ATVYKO KUN. A. GERYBA

Kun. A. Geryba iš Nottinghamo atvyko 
į Lietuvių Sodybą. Jis čia numato pabūti 
ilgesnį laiką.

DIDYSIS SĄSKRYDIS
Tradicinis lietuvių sąskrydis Sodyboje 

šiais metais įvyksta gegužės 25-26 dd.
Gegužės 25 d. (šeštadienį) vakare bus 

šokiai, grojant Sodyboje gerai žinomai 
„Scene III“ ksipelai. Šokių metu organizuo
jama turtinga loterija. Kas norės, galės 
gauti užkandžių ar vakarienę.

Gaila, bet kambariai nakvynėms jau vi
si užsakyti. Palapinių, kaip seniau, šiais 
metais nebus. Tačiau iš anksto pranešusie- 
ji, galės pasinaudoti mažesnėmis skautiš
komis palapinėmis, kuriose gali permiego
ti 10-12 žmonių. Nebus ir atskiros baro pa
lapinės. Abu barai veiks viduje iki 1 vai. 
ryto.

Sekmadienį, gegužės 26 d. pamaldos bus 
11 vai. Po pietų, jeigu pasiseks, organizuo
jamas jaunimo pasirodymas.

Atvykusieji galės gauti Sodyboje už pri
einamą kainą maistą, todėl patariama nuo
savomis maisto ir gėrimų atsargomis nesi
rūpinti.

Praėjusiųjų metų patyrimas parodė, kad 
sąskrydžiai yra pasidarę pernelyg visuoti
ni, tarptautiški. Į juos kartu su lietuviais 
atvyksta daug svetimųjų, kurie nejaučia 
jokios atsakomybės ir gadina gerą lietuvių 
vardą. Dėl tokių asmenų neatsakingo elge
sio, šiais metais atsisakyta ir palapinių, 
nes pasidarė nebeįmanoma jas sveikas iš
saugoti.

Todėl visi lietuviai prašomi nesikviesti 
pašalinių žmonių, kurie nėra klubo nariai 
ir dėl kurių elgesio nesiimamai atsakomy
bės. Šių metų sąskrydis bus lietuvių są
skrydis. Bus daroma visa, kad į jį atvykę 
lietuviai jaustųsi savi tarp savų ir išsivež
tų geriausius prisiminimus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

KETTERINGE — balandžio 28 d.. 12 vai., 
St. Edward's.

NOTTINGHAME — balandžio 28 d., 11.15 
vai., Lietuvių židinyje.

NOTTINGHAME — gegužės 5 d., 11.15 
vai., Lietuvių Židinyje.

MANCHESTERYJE — balandžio 28 d., 11 
vai. (Notre Dame seselių koplyčioje, 
Bignor St., Manchester 8). Išpažintys 
prieš pamaldas. Dvasinį susitelkimą 
praves kun. A. Geryba.

PRESTONE — gegužės 5 d., 12 vai. (Igna
tius' bažn.).

ECCLES — gegužės 12 d., 12.15 vai.

VOKIETIJA
SIDABRINIS VEDYBŲ JUBILIEJUS 

LUEBECKE

1974 m. balandžio 6 d. atšventė savo si
dabrinį vedybų jubiliejų Bronius ir Marta 
Medelinskai, Luebecke.

„Hohenstiege“ skoningoje svetainėje įvy
ko iškilmingi pietūs ir jubiliatų pagerbi
mas. Pirmiausia jubiliatus labai šiltais žo
džiais pasveikino PL Vokietijos Krašto 
Valdybos įgaliotinis Sdhleswig - Holstein 
kraštui Pranas Liegus savo ir Šiaurės Vo
kietijoje gyvenančių lietuvių vardu ir įtei
kė jubiliatams dovaną. Toliau sveikino ir 
apdovanojo svečiai, giminės ir pažįstami. 
Tarp kitų, jubiliatus pasveikino ir atsiun
tė dovanas giminės iš Lietuvos. Jubiliatas 
gavo iš tėvynės meniškai išdrožtą pypkę, 
o jubiliatė nepaprasto grožio namie išaus
tą staltiesę. Abu dovanomis labai patenkin
ti. Pasibaigus pietums, atvyko puikus 
akordeonistas F. Meyer ir šokių mėgėjus 
gana gerai pakaitino puikioje salėje iki 1 
vai. ryto.

Broi dus ir Marta Medelinskai sukūrė 
šeimą 1949 m. balandžio 6 d. Luebecke. 
Žmona yra kilusi iš Klaipėdos krašto, o 
Bronius iš Tytuvėnų, Raseinių aps. Bro
nius Lietuvoje buvo kirpėjas, o po karo 
Luebecke išmoko statybininko amato, ku
riuo dabar sėkmingai verčiasi. Dar sto
vykliniais laikais jubiliatas turėjo įvairias 
pareigas lietuvių bendruomenėje, o vėliau 
dirbo apylinkės valdyboje ir BALF'o šal
pos komisijoje. Šeima išaugino du tvirtus 
sūnus. Jubiliatai yra malonūs žmonės, 
draugiški, vaišingi ir susipratę lietuviai. 
Mes, Luebecke gyvenantieji lietuviai, lin
kime jiems geriausios sveikatos ir sėkmės, 
kad tvirti ir sveiki dar sulauktų auksinio 
savo vestuvių jubiliejaus.

J. Pyragas

Švedija
Paprašė ministrą pasiaiškinti

(ŠLi) Baltų bendradarbiavimo santalka 
raštu kreipėsi į Švedijos švietimo minist
rą ryšium su sovietinėje spaudoje pasiro
džiusiais jam priskiriamais pareiškimais.

Švedijoje neseniai lankėsi sovietinis Es
tijos kultūros ministras Juema, kurį pri
ėmė švietimo ministras Zachrissonas. Po 
to sovietinėje estų spaudoje buvo paskelb
ta, kad pastarasis išreiškęs norą pagerinti 
informaciją apie Sov. Sąjungą, nes baltų 
mažuma Švedijoje skleidžianti dezinfor
maciją apie tikrąją padėtį Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje.

Baltų bendradarbiavimo santalka atkrei
pia Švedijos švietimo ministro dėmesį, kad 
toks pareiškimas neigiamai paliečia stam
bią p liečiu grupę, kurią sudaro daugiau 
negu 40,000 baltų kilmės asmenų. Nors ir 
negal na pasikliauti sovietinės spaudos 
tvirtinimais, tačiau jie turėtų būti paneig
ti.

Santalkos raštą pasirašė baltų bendrinių 
organi racijų pirmininkai: Estų atstovybės 
— L. Karupaa, Latvių centrinės tarybos — 
L Frcimanis ir Lietuvių bendruomenės — 
V. Vilkenas.

Švedijos Estų Komitetui 30 metų
(ŠLI) Estų tautinis komitetas paminėjo 

savo veiklos trisdešimtmečio sukaktį. Ko
mitetą įsteigė pirmieji negausūs estų pa
bėgėliai Švedijoje 1944 m. kovo 26 d. Jam 
vadovavo paskutinysis Estijos seimo pir
mininkas R. Penno. Savo veiklą komitetas 
pilnai išvystė 1944 m. rudenį, kai reikėjo 
antrosios sovietinės okupacijos pradžioje 
iš Estijos ir Suomijos perkelti dešimtis 
tūkstančių estų ir padėti jiems įsikurti 
Švedijoje.

Švedijos estų komitetas rūpinasi ne tik 
savo organizacijos nariais, bet visais savo 
tautiečiais. Jo išduotieji dokumentai ir 
pažymėjimai pripažįstami švedų įstaigų. 
Per trisdešimtmetį komitetas daug nuvei
kė ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje 
srityse. Neturintiems pilietybės verslinin
kams ir įmonininkams savo garantijomis 
ir teisiniais patarimais padėjo įsikurti. 
Taip atsirado estiškos krautuvės, dirbtu
vės, kepyklos ir pan. Daug pasidarbuota, 
steigiant ir išlaikant mokyklas, vaikų dar
želius, švietimo įstaigas ir kursus. Komite
to tvarkoma šalpos organizacija rūpinosi 
taip pat karo invalidais ir jų šeimomis Vo
kietijoje, skiriant kasmet piniginę paramą 
invalidų fondui, organizuojant vasaros 
stovyklas ir t. t. Iki 1969 m. komitetas

BIRMINQHAMAS
Kazys Urbonas balandžio 11 d. atšventė 

savo 60 m. amžiaus jubiliejų. Jani, kaip 
duosniam DBLS skyriaus nariui, linkime 
Ilgiausių Metų!

DBLS Birminghamo skyriaus valdyba

JAUNIMO ŠOKIAI

Jaunimo „Disco“ šokiai ruošiami š. m. 
balandžio 27 d., 7.30 vai. vak. iki 12 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns. 
W. 11.

Maloniai prašome dalyvauti ir vyres
niuosius. Iš anksto dėkojame.

Įėjimas 50 p., įskaitant užkandžius. Or
ganizuojama gausi loterija.

Stockholme išlaikė estų gimnaziją, kuri tę
sia savo veiklą, įsijungusi į švedų švietimo 
kursų sistemą.

Estų komitetas nuo pat pradžios palaiko 
glaudžius santykius su švedų įstaigomis ir 
naudojasi jų visokeriopa parama. Vien tik 
praėjusiais metais jo veiklos piniginė apy
varta siekė 1,65 mil. kronų.

Nauja esto knyga švediškai
(ŠLI) Populiari švedų 'knygų leidykla 

Aldus/Bonniers išleido esto žurnalisto 
Andres Kueng gnygą „Švedija, Švedija, tė
vyne!“. Knygoje nušviečiamos ateivių pri
sitaikymo ir savitos kultūros išlaikymo 
problemos, panaudojant šiame krašte su
kauptą baltų patirtį. Toji pati leidykla 
anksčiau yra išleidusi to paties autoriaus 
studija apie šiandieninę Estiją ir „Kas 
vyksta Baltikume“. Pastaroji knyga išvers
ta į islandų ir vokiečių kalbas ir verčiama 
į anglų kalbą. Andres Kueng yra gimęs po 
karo Švedijoje ir sėkmingai reiškiasi šve
dų spaudoje. Estų komitetas jam paskyrė 
šiemetinę kultūros premiją 3.000 kr.

Sėkmingas debiutas
(ŠLI) Balandžio pradžioje Uppsalos me

nininkų klubo galerijoje vyko jaunųjų dai
lininkų paroda, kurioje su savo darbais da
lyvavo ir Tomas Skimutis, išstatęs kelioli
ka tušo piešinių ir raižinių. Jo darbus kri
tikai įvertino labai palankiai. UNT meno 
kritikas U. Liljedahl jį pavadino jaunu vir
tuozu, kurio grafikai būdinga santūri ele
gancija.

Tomas Skimutis yra gimęs Švedijoje, 
Uppsaloje baigęs humanitarinius mokslus. 
Šiuo metu jis yra Stockholmo profesinės 
meno mokyklos studentas.

Iš Baltų Instituto veiklos
(ŠLI) Kovo 22 d. Stockholme, Estų na

muose, Baltų Institutas surengė bendrą in
formacijos ir diskusijų vakarą, skirtą lais
vojo pasaulio baltų organizacinėms proble
moms.

Savo įžangoje dr. B. Kalninš apžvelgė 
Baltų instituto veiklą ir ateities planus. 
Pagrindinius pranešimus apie laisvųjų es
tų, latvių ir lietuvių organizacinę sandarą 
skaitė ekon. A. Horm, inž. J. Ritums ir dr. 
K. Čeginskas. Po pranešimų sekė paklausi
mai ir nuomonių pasikeitimai, kurių metu 
išryškėjo veiklos panašumai ir skirtumai. 
Prieita išvada, kad būtina geriau pažinti 
vieniems kitų problemas ir sprendimus, 
siekiant atskleisti nepanaudotas galimybes 
ir pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą.

Gegužės 18-19 d. d. Haesselby pilyje 
Baltų institutas rengia simpoziumą, kuria
me bus svarstomos estų ir latvių studijuo
jančiojo bei aukštąjį mokslą baigusiojo 
jaunimo problemos.

Skautiškuoju keliu
SVEIKINIMAS IR AUKA

LSB Vyr. Skautininkas v. s. P. Molis, 
JAV, šv. Velykų proga sveikina seses, bro
lius, rėmėjus ir tėvelius, linkėdamas kuo 
gražiausios šventiškos nuotaikos ir pasiry
žimo pavasario skautiškiems darbams.

Ta pačia proga iš Brolijos iždo prisiuntė 
50 dol. čekį numatytai išleisti knygai Ra
jono 25 m. sukakčiai atžymėti.

Reiškiame nuoširdų Skautišką ačiū.
Rajono Skautų Vadovybė

APDOVANOTI RĖMĖJAI
DBLS atstovų metiniame suvažiavime 

kovo 23 d. Londone Rajono Vadovybė, di
džiai įvertindama skautiškos idėjos rėmė
jus, pagerbė-atžymėjo LSS 55-jų Sukaktu
vinių metų ženklu šiuos rėmėjus: Londono 
Lietux ių Moterų „Dainava“ Sambūrio Val
dybą, prel. J. Gutauską, J. Levinską, P. 
Mašalaitį, V. Zdanavičių, D. Banaitį ir J. 
Dimšą.

Sveikiname. Dėkodami džiaugiamės nuo
širdžiu ir maloniu talkininkavimu skautiš
kame sąjūdyje ir lietuviškuose kultūros 
darbuose.

Sveikindami linkime dar ilgus metus lik
ti mūsų gretose.

Rajono Skautų Vadovybė

SUSIPAŽINKIME!
Akademikų Skaučių Draugovės Centro 

Valdyba, 1973. IX. 16 Čikagoje, pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkė — fil. Virginija Sa- 
baliūnaiitė (3206 W. 67th Street, Chicago, 
IL 60629), pavaduotoja — t. n. Julytė Sa
kalauskaitė, iždininkė — t. n. Lydia Jad- 
viršytė, kandidačių globėja — fil. Ramutė 
Bartuškienė, sekretorės — t. n. Loreta 
Grybauskaitė, t. n. Dalia Eidukaitė.

Pirmasis valdybos uždavinys susirišti su 
Akademikių Skaučių Draugovės skyriais, 
palaikyti glaudžius ryšius, atgaivinti miru
sius skyrius ir steigti naujus bei išleisti 
kandidačių konspektą. Kad tai būtų leng
viau įvykdyti, pirmininkė pasiūlė ir valdy
ba sutiko globoti po du ar tris skyrius. To
kiu būdu palaikomi ryšiai padėtų greičiau 
mums suartėti.

1974 metai yra Akademinio Skautų Są
jūdžio Jubiliejiniai metai. Š. m. spalio mėn. 
16 d. sueina 50 metų, kaip 1924 m. Lietuvos 
Universitete Kaune įsisteigė Studentų 
Skautų Draugovė, vėliau išaugusi į korp! 
Vytis, ASD ir FSS. Šių metų vasaros gale 
bus suruošta studijų savaitė — stovykla, 
atžymėti 50 metų nueitojo kelio.

Studenčių Skaučių Dr-vė anais laikais 
Lietuvoje ir dabar gyvai reiškiasi skautiš
kame— visuomeniniame gyvenime. Pabrė
žia meilę artimui, pagarbą žmogui. Sukū- 
rusios studenčių skaučių tradicijas Lietu

voje, stengiasi jas išlaikyti, ruošiasi profe
siniam darbui ir laiko svarbiausiu tikslu 
sąmoningos lietuvaitės ugdymą ir savęs to
bulinimą. Nuoširdžiai bendradarbiauja su 
brolių korp! Vytis. Baigusios studijas, su
kūrusius šeimas, bei dirbdamos profesinį 
darbą, neatitrūksta, bet įeina į Filisterių 
Skautų Sąjungą.

Taigi mielos Sesės studentės, jei jūsų 
vietovėje ir nėra Akademikių Skaučių 
Draugovės skyriaus, jūs vistiek galite tap
ti tokio skyriaus nare. Čia rasite draugiš
kumą, meilę ir, reikalui esant, pagalbos 
ranką.

Centro valdybos narės yra jaunos ir už
sidegusios entuziastės dirbti ASD labui. 
Kviečiame kreiptis į aukščiau patiektą 
CV-bos sąrašą ir jos suteiks jums visas ži
nias ir įjungs jus į šią gražią 50 metų vei
kiančią studentišką — skautišką organiza
ciją, kurios šūkis Ad meliorem! — vis ge
ryn!

ASS Centro Valdyba

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PENSININKAI

Apie pensininkus, jų buitį, tamsią ateitį, 
pasiūlymus, kaip tą liūdną kelionės galą 
apšviesti, buvo jau daug rašyta. Norisi čia 
pareikšti, kaip anglai sako, kad lojama 
prie ne to medžio. Labai gražu pasirūpinti, 
pagerbti seną amžių, nes visi tą nemalonų- 
neišvengiamą etapą turėsime pereiti. Įky
ri mintis, kaip uodas ar bimbalas, urzgia 
tau apie artimą amžino poilsio valandą. De
ja, pensininkų klausimas ir jais rūpinima
sis, bent čia Anglijoje, lietuviams neturi 
jokios realios, praktiškos reikšmės dėl to, 
kad pas mus pensininkų, norinčių apsigy
venti kur nors bendrame, patogiame ir 
lengvinančiame mirties agoniją name, ne
bus.

Nesuklysiu tvirtindamas, kad mūsų ko
lonijų socialinė padėtis yra panaši. Tad 
imdamas savo apylinkės padėtį, nesuklysiu 
išvesdamas bendrą liniją visiems lietu
viams. Didelė dauguma lietuviškos ben
druomenės šeimų, pagal mūsų gražius pa
pročius ir įgimtą kruopštumą, įsitaisė, įsi
gyveno, įsikūrė puikiai. Jų šeimoms sene
lių prieglauda atpuola, nes lietuviškas pa
dorumas neleistų naudotis prieglauda. 
Žmogus turi savo jau išmokėtą namą, kiek 
nusibodusią, bet per visą gyvenimą padė
jusią, gal 'kiek zirzinčią žmoną, paaugusius 
ir savo gyvenimą sukūrusius vaikus —tai 
kodėl jis turi ieškoti svetimų kampų. Yra 
šeimų, stipraus gerbūvio dar nepasiekusių, 
bet jos eina prie to.

Pagaliau prieisime prie tų, kuriais, ma
nau, visi yra susirūpinę. Tačiau ir čia ne
reikalingas rūpestis. Prisiekę viengungiai, 
kurie išdirbo vienoje apylinkėje po 27 me
tus, kur visi barai ir draugai, kaip dangus 
ir angelai, tai kaip tu tokį patalpinsi tarp 
nepažįstamų, kad vėl įsigytų naujų draugų. 
Jis tuose namuose užtrokš. Ne, iš tos apy
linkės jis niekur nevyks. Čia jis sugyveno, 
bendravo, dalyvavo lietuviškame veikime, 
kur reikėjo aukojo ir t. t. Jis čia savas tarp 
savų, ir jis čia mielai savųjų tarpe baigs 
gyvenimą.

Pagaliau yra ir tokių (greičiausia apie 
tokius ir teks rūpintis), kurie niekad nesi
domėjo lietuviais, bendravo su kitatau
čiais, niekada nedalyvavo lietuviškame 
veikime ir netikėjo nei lietuviais, nei Lie
tuva. Toks gali ateiti prašyti pagalbos, kai 
svetimiesiems jis taps nebenaudingas. Bet 
dėl tokių galvos nesukčiau, kur surasti pa
togius senelių namus. Ačiū labai, tegul pa
siskaito, jei moka, pasaką apie skruzdėlę 
ir žiogą.

V. Andruškevičius

„Pil. M. š„ būdamas girtas, nušovė du 
paršelius ir antį. Už tai iš jo atimtas šau
tuvas ir bauda sumoje 10 rb. Be to, pilie
čiui nurodyta, kad lauke daugiau nešaudy
tų“.

(Iš biuletenio)

^25^
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. balandžio 22 d.
— Perspausdintas iš lenkų laikraščio 

straipsnis „Tremtinių Babelio bokštas Vo
kietijoje“, kuriame aprašomos visų tauty
bių pabėgėlių organizacijos ir jų savitar
pio santykiai.

Apie lietuvius rašoma, kad jų Vokietijo
je buvę 42,000. Apie 13,000 pasiruošę iš
vykti į JAV. Pusmilijonis lietuvių Ameri
koje jau turįs daug įvairių rūšių specialis
tų — gydytojų, advokatų, rašytojų.

Pabėgėlių tarpe esą 3 vyskupai, daug 
buv. ministerių, profesorių, generolų. Lie
tuvių studentų skaičius pabėgėlių tarpe 
siekiąs 50% prieškarinės studentijos. Mi
nima lietuviška opera, keturi laikraščiai, 
mokyklos, knygų leidyklos.

Politinėje srityje esama trinties tarp 
VLIKo ir diplomatų, bet tas nekenkiąs 
bendram reikalui. Didžiausia politinė par
tija esanti krikščionys demokratai.

Šitaip atrodė lietuviai pabėgėliai prieš 
25 metus, žiūrint svetimomis, bet palyginti 
objektyviomis akimis.
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