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Spauda gyvenimo veidrodis

Šiam rašiniui impulsą davė „Nemuno 
Krašte“ (Nr. 4, 1976) parašyti žodžiai, kad 
„Europos Lietuvis“ bešališkai pasakojąs 
apie Lietuvos laimėjimus. Tų žodžių au
torius stebisi: „Įdomu, kas tai, — ar tik 
laikinas redaktorių sudetentėjimas, ar pa
galiau vis labiau imanti viršų blaivesnio
ji kryptis“.

Norint atsakyti į 'šį neįprastą klausimą, 
reikia gerai įsisąmoninti, kad demokratiš
kuose kraštuose periodinė spauda yra 
ne kas kita, o tiktai gyvenimo veidrodis, 
rodąs ne tik šviesiąsias to veido puses, bet 
ir jo dėmes. Todėl patys svarbiausieji 
spaudos kriterijai yra tiesa ir nešališka 
informacija. Žinoma, paklysti ar pasiduo
ti individualiniams polinkiams kartais ne
išvengiama, bet tai nekeičia bendrosios 
taisyklės.

Kaip šito dėsnio laikosi vakariečių 
spauda, kurios pavyzdžiu mes bandome 
sekti, rodo toks .pavyzdėlis. Atvykus į 
Angliją V. iEukovskiui, žurnalistė Heilą 
Pick (Guardian, sausio 6 d.) išspausdino 
straipsnį, kurio pagrindinė mintis buvo 
klausimas, ką reiktų daryti, norint pa
keisti sovietinę sistemą, kartu nurodyda
ma, kad Bukovskis ir kiti politiniai kali
niai nukenčia dėl bandymo tai padaryti.

Po poros dienų (sausio 8) tame pačiame 
laikraštyje pasirodė Novosty Press Lon
dono korespondento V. Dobkino laiškas, 
kuriame įrodinėjama, kad Bukovskis bu
vęs nuteistas už kriminalinius prasikalti
mus, nors tas korespondentas gerai žino
jo, kad kriminaliniai kaliniai nekeičiami i 
politinius. Bet spaudos integralumas buvo 
išlaikytas — išklausyta ir antroji pusė.

Ar toks atsitikimas būtų buvęs galimas 
krašte, kur „spaudos, televizijos ir radijo 
darbuotojai garbingai vykdo partijos pa
vedimus“. (Iš LKP sveikinimo Lietuvos 
žurnalistų suvažiavimui). Visuotinis ob
jektyvumas yra įmanomas tiktai laisvoje 
spaudoje, kurios nevaržo politiniai, kapi
talistiniai ar dar kitoki pančiai.

Mūsiškės spaudos tikslas yra teisingai 
vaizduoti lietuviškąjį gyvenimą ir visus 
jo aspektus. Kalbant platesne prasme, iš- 
eiviškosios spaudos uždaviniai apima ir 
lietuviškosios sąmonės bei gimtosios kal
bos išlaikymo sritis. Tos sritys, iš tiesų, 
sudaro lietuviškojo gyvenimo esmę — ne
bereikės ir spaudos, jei bus pamiršta kal
ba ir nebesijausime esą lietuviai.

Išeivija, ypačiai pirmoji jos karta yra 
tampriais gyvybės siūlais susijusi su gim
tuoju kraštu. Jai nėra vistiek, kas tame 
krašte darosi. Kiekvienas doras lietuvis, 
kur jis .bebūtų, didžiuojasi savo tėvyne, 
džiaugiasi jos vaikų kultūriniais laimėji
mais, liūdi dėl jos nelaimių, piktinasi dėl 
tautos idealų išmainymo į „trupinį aukso, 
gardaus valgio šaukštą“.

Žiūrint iš tokio taško, nebūtų ko stebė
tis, kad išeivių spauda objektyviai mini 
Lietuvos kultūrinius laimėjimus ar kraš
to ūkiškąją pažangą. Negalima užmerkti 
akių prieš tiesą, kad Lietuvoj aukštai pa
kilo švietimas, kad Lituanistikos institu
tas išleido daug mokslo veikalų ir tritomę 
lietuvių kalbos gramatiką, kad pastatyti 
puikūs akademinio teatro rūmai, nutiesta 
daug gerų kelių, išplėstas elektrifikacijos 
tinklas, kuriama pramonė ir t. t.

Tačiau negalima užmerktomis akimis 
praeiti ir pro sritis, kuriose gal ne dėl pa
čių lietuvių kaltės iki šiol didelių laimėji
mų nepasiekta. Dėl vietos stokos, gal tik 
porą pavyzdėlių.

Mechanizuotame Lietuvos žemės ūkyje 
ypčiai didelėj pagarboj laikomos moder
niškai darbą atliekančios karvių melžėjos 
ir kiaulių šėrėjos. Jos dažnai fotografuo
jamos, apdovanojamos medaliais, renka
mos deputatėmis. Paprastos sodybinių 
sklypų savininkės, melžiančios karves sa
vo rankomis ir šeriančios kiaules kibirais, 
niekada neminimos, nors jos, valdydamos 
tik keletą procentų diibamos žemės, pa
tiekia kraštui apie pusę mėsos bei pieno 
produktų ir dar daugiau daržovių.

Arba vėl. Juknaičių kolchozo vedėjas 
pasakoja, kad į jo pavyzdingai sutvarky
tą gyvenvietę lankėsi žmonės iš visur. 
„Dalijosi įspūdžiais svečiai anglų, italų, 
vengrų, vokiečių ir ispanų kalbomis...“ 
Bet išskiriant keletą šiuo ar tuo nusipel
niusių išeivių, kitiems nebuvo galima lan
kyti Juknaičių, nors ten būtų ir jų gimtie
ji namai. Užtenka tų penkių dienelių Vil
niuje su išvykomis į Kauną, Trakus ir 
Druskininkus. Jeigu krašte būtų laisvė, 
ar draustų brolis broliui gimtinę aplan
kyti?

Tokių ir panašių properšų (nekalbant 
apie politinius klausimus) Lietuvos laimė
jimų skalėje pasitaiko apsčiai. Ne visos 
jos atsiranda dėl lietuvių kaltės. Bet no
rint spaudoje išeivijos lietuviams pavaiz
duoti kiek galima teisingesnį dabartinės 
Lietuvos veidą, jos taip pat privalo būti 
paminėtos. Ar tai jau būtų šališkumas ar
ba „nudetentėjimas“?

Lucanus

BUKOVSKIO LAIŠKAS

„Times“ (sausio 14 d.) išspausdino di
sidento V. Bukovskio ir jo draugų (D. 
Markham, M. Vaikchanskaja, H. Wolzak, 
B. Nahaylo) atvirą laišką. Jame rašoma:

„Sausio 12-15 d. sukanka 5 metai, kai 
KGB žygis prieš ukrainiečius virto tau
tiniu pogramu prieš ukrainiečius ir kitas 
Sovietų Sąjungos tautas. Sov. S-gos tau
toms žmogaus teisių idėja yra neatskiria
ma nuo tautiškumo idėjos.

Vakarų ekspertų nuomone, 1972 m. 
KGB Ukrainos valymai buvo didžiausi 
nuo 1953 m. Tuo metu buvo nuteista ar iš
tremta daugiau kaip šimtas jaunų rašyto
jų, artistų, mokslininkų ir kt. Chornovilio, 
Svitličnio, Sverstiuko, Plachotniuko, Kra- 
sivskio, šabaturos, Gluzmano vardai ge
rai žinomi Vakaruose.

Tautinis judėjimas, kuris yra dalis ko
vos dėl žmogaus teisių Sov. Sąjungoje, re
tai atkreipia vakariečių dėmesį. Faktas, 
kad rusinimas yra virtęs valdžios politi
kos dalimi rodo, kad ši rimta problema 
sprendžiama be reikiamo supratimo ir 
takto.

Atsižvelgiant į tai, kad dauguma nuken
tėjo gindami savo tautinę kultūrą ir kal
bą, Vakaruose mažų mažiausia turėtų bū
ti skiriami Sov. Sąjungos ir Rusijos ter
minai. Šios dvi sąvokos neturėtų būti mai
šomos.“

SAMIZDATAS ĮSIPILIETINA

East-West Digest įsidėjo ilgą vertimą fš 
Russkaja Mysl apie Sov. Sąjungoje pasi
rodančius „samizdatus“, kurių skaičiuje 
minimos ir LKB Kronikos. Be kita ko, ten 
rašoma, kad žodis „samizdat“ jau įsipi- 
lietino Rusijoje, ir galima laukti, kad jis 
pasirodys kaip naujadaras Akademiškojo 
žodyno 17-tame tome.

GERAS ATLYGINIMAS

Viena iš mažiausių prof, sąjungų 
(67.000 narių), National Assoc, of Tea
chers in Further and Higher Education sa
vo generaliniu sekretorium išsirinko ko
munistų partijos narį, lektorių S. Broad- 
bridge. Jo metinis atlyginimas — £11.500 
yra beveik dvigubai didesnis už pačių di
džiausių prof, sąjungų vadų atlyginimus.

BIJO MIRUSIO KARDINOLO

Kard. Jozsef Mindszenty ir po mirties 
tebegąsdlna Vengrijos '.komunistus. Anks
čiau į užsienį išleidžiamų vengrų katalikų 
turistinės grupės galėdavo aplankyti Aust
rijos šventovę Mariazell. Tos šventovės 
kapinėse buvo palaidotas kard. Mindszen
ty. Pagal Austriją pasiekusias žinias iš 
Vengrijos, vengrai turistai, prieš gaudami 
užsienio pasą, turėdavo pažadėti nesilan
kyti prie kardinolo kapo, bet galėjo lan
kyti Mariazell šventovę. Vis dėlto po kiek
vienos turistinės grupės atsilankymo 
šventovėje prie kardinolo kapo atsirasda
vo žymiai didesnis skaičius gėlių puokščių 
bei vainikų. Dabar turistams komunistinė 
valdžia uždraudė vykti ir į pačią Maria
zell šventovę.

DISIDENTŲ PROBLEMA
Sov. Sąjungoje, Lenkijoje, Čekoslovaki

joje ir Rytų Vokietijoje disidentai kelia 
rimtą susirūpinimą komunistinėje hierar
chijoje. Jie ne tik veikia Vakarų viešąją 
opiniją, bet varo kylį tarpe Rytų bloko ir 
vakariečių komunistų partijų.

Spaudoje daug kalbama apie suaktyvė
jusi Maskvos-Prahos, Varšuvos-Berlyno 
kontaktą, norint surasti geriausią būdą di
sidentams nutildyti. Kalbama apie gali
mas disidentų bylas Maskvoje ir Prahoje. 
Esą, jiems prikergiamas net Maskvos po
žeminio traukinio išsprogdinimas. Tačiau 
pradėjus politinį persekiojimą prieš artė
jančią Belgrado konferenciją, reikėtų su
tikti, kad Helsinkio susitarimai nevykdo
mi, kad vadinamasis trečiasis susitarimų 
krepšys, liečiąs žmonių santykius ir sąži
nės laisvę, išmestas į šiukšlyną.

Daug patogesnis ir priimtinesnis kelias 
būtų disidentų kompromitacija, paverti-

DBLS Sodybos skyrius giliai 
užjaučia JONĄ MATULĮ, mirus 
jo tėvui KAZIMERUI Lietuvoje. 

mas jų Vakarų agentais ir žvalgybų įran
kiais. Jau dabar jiems nesigailima visokių 
atmatų, alkoholikų, banditų ir kitokių epi
tetų. Tačiau kai kurių kraštų, pvz., Len
kijos partijų vadai mano, kad tokių prie
monių gali .nebepakakti.

Paskutinioji ir tikriausia priemonė di
sidentų nepageidaujamai ir pavojingai 
veiklai nuslopinti būtų „Brežnevo doktri
nos“ pritaikymas, arba Raud. armijos in
vazija. Bet turint galvoje Vengrijos ir Če
koslovakijos invazijų sukeltus atgarsius 
ne tik Vakarų visuomenėje, .bet ir komu
nistų partijose, šitoji priemonė būtų pa
naudota tik paskutiniuoju ir kritiškiausiu 
momentu.

MIRĖ A. GRIŠONAS — LIETUVOS 
ATSTOVAS PIETŲ AMERIKOJE

1977 m. sausio 1 d. mirė Lietuvos atsto
vas Pietų Amerikoje Anatolijus Grišonas. 
Palaidotas sausio 2 d. Montevideo prie
miesčio Cerro kapinėse. Laidotuvėse daly
vavo Apaštališkasis nuncijus, Urugvajaus 
užsienio reikalų ministerijos protokolo še
fas, draugingų šalių atstovai ir gausus 
būrys vietinių lietuvių. Nuliūdime liko 
žmona Liucija.

A. Grišonas buvo gimęs 1902 m. liepos 
9 d. Kijeve. Pirmą kartą su tėvais 1909 m. 
emigravo Argentinon, iš kur į Kijevą grį
žo 1913 m. 1915-18 m. mokėsi vokiečių ma
žojoje dvasinėje seminarijoje Saratove. 
1920 m. atvykęs Lietuvon, tarnavo įstaigo
se ir kartu tęsė vidurinį ir muzikos moks
lą. Klaipėdos konservatoriją baigė 1929 
m. su muzikos mokytojo ir dainininko 
laipsniu. 1930 m. vėl emigravo į Argenti
ną, kur dainavo solo ir kvartetuose, dir
bo lietuvių jaunimo organizacijose, reži
savo operetes, dramas. 1934 m. Pasaulinio 
eucharistinio kongreso lietuvių sekcijai 
parašė himną.

Nuo 1930 m. tarnavo Lietuvos konsulate 
Buenos Aires. Konsulatui persiorganiza
vus į pasiuntinybę, 1932 m. paskirtas rašt
vedžiu, o 1939 m. konsulinio skyriaus ve
dėju. Pasiuntinybei persikėlus Urugvajum 
pakeltas į attache. 1959 m. Urugvajaus vy
riausybė jam pripažino konsulo titulą. Po 
ministro dr. K. Graužinio mirties paskir
tas Lietuvos atstovu Urugvajuje charge 
d'affaires a. i. titulu ir tas pareigas ėjo 
nuo 1962 m. birželio 5 d. Lietuvos diplo
matijos šefas S. Lozoraitis jam suteikė 
patarėjo titulą. (ELTA)

NUTEISTI UŽ AKIŲ

Apie 6.000 pabėgėlių iš Sov. Sąjungos 
yra nuteisti už akių sunkiomis kalėjimo 
arba mirties bausmėmis. D. Floyd (D. Te
legraph, sausio 26 d.) rašo, kad KGB su
daryto nuteistųjų sąrašo vienas egzemplio
rius esąs patekęs į rusų emigrantų NTS 
organizacijos rankas. Sąraše esą trumpi 
kiekvieno asmens aprašymai, pabėgimo 
datos, kai kurių fotografijos ir teismo 
sprendimai.

Esą, „Possev“ leidykla ketinanti pa
skelbti sąrašuose esančiųjų pavardes.

KAS YRA TAIKOS PRIEŠAI?

„Komunistas“ (Nr. 1) išspausdino pasi
kalbėjimą su Lietuvos Taikos Gynimo Ko
miteto pirmininku Justu Paleckiu apie 
taiką. Tame pasikalbėjime jis pareiškė, 
kad didžiausi taikos priėšai — tai 1) im
perialistinių valstybių stambiųjų mono
polijų savininkai, nesuinteresuoti santy
kių su Sovietų Sąjunga ir kitomis socia
listinėmis valstybėmis gerinimu, 2) Vaka
rų Vokietijos revarišistai, kurie norėtų, 
kad Europoje būtų grąžinta prieš antrąjį 
pasaulinį karą buvusi padėtis ir 3) agre
syvaus kurso Izraelio viršūnėse besilaiką 
sionistai.

SOCIALIZMAS IR TROCKIZMAS
Britų švietimo ministrė Shirley Wil

liams, kalbėdama viešame mitinge, griež
tai pasisakė prieš per daug į kairę nukry
pusius socialistus, besivadinančius troc- 
kistais. Be kita ko, ji pareiškė: „Mes ne
privalome turėti jokių iliuzijų dėl skirtu
mo tarp tikrojo socializmo ir to, kurį tuo 
pačiu vardu pretenduoja vadinti komunis
tų vadai“.

NEKVALIFIKUOTA VODKA

Sov. Sąjungoje spauda nusiskundė, kad 
valdžia, duodama kokybės pažymėjimus 
ir antspaudus vodkai ir tabakui, netiesio
giniai propaguoja produktus, su kuriais 
turėtų kovoti. Ateityje vodkos butelių eti
ketės nebeturės kvalifikacijos antspaudų.

Lenkai apie mus
Paryžiuje leidžiamo lenkų žurnalo „Kul

tūra“ skiltyse kas mėnesį spausdinama 
„Kronika Litewska" (Lietuviška Kroni
ka), kurioje E. žagiell aprašo, kas vyksta 
Lietuvoje ir lietuvių išeivijoje. Pažiūrėki
me, ką sužinojo skaitytojai iš naujausio 
žurnalo numerio (1977 m., Nr. 1-2).

Pastaruoju laiku rusifikacijos tempas 
Lietuvoje yra žymiai padidintas. Prieš ke
liolika metų Lietuvos respublika turėjo 
mažiausia rusiškų mokyklų. Dabar rusų 
kalba jau dėstoma pradžios mokyklose.

Nuo 1976 m. sausio mėn. buvo įgyven
dintas įsakas „Apie techniškos dokumen
tacijos vienalytę sistemą“. Pagal tą .nekal
to pavadinimo įsaką visuose respublikos 
fabrikuose ir įmonėse buvo įvesta rusų 
kalba, kaip oficiali kalba. Ta kalba ve
dama atskaitomybė, susirašinėjimas ir 
skelbiami potvarkiai. Techniška termino
logija yra išimtinai rusiška.

1976 m. sausio mėn. įvykusioje Lietu
vos komunistų partijos XVII konferenci
joje pirmą kartą visos diskusijos buvo 
vedamos rusų kalba. Pikantiška, ar grei
čiau tragiška smulkmena: Lietuvos rašy
tojų sąjungos suvažiavimą atidarė lietu
vių poetas... rusų kalba.

Toliau E. Žagiell grįžta į ankstyvesnę 
žurnalo laidą, kur buvo atpasakojęs Ter- 
leckio istoriją. Dabar jis priduria Terlec- 
kio tardymo metu turėtą „draugišką“ pa
sikalbėjimą su majoru Lėščenko. Pasta
rasis kalbėjo apie mažų tautų asimiliaciją 
Rusijoje, ir apie reikalą tam procesui pa
greitinti. „Ar nematei, kaip mes sutriuški- 
nom Vengrijos kontrarevoliuciją? Jeigu 
jūs, lietuviai, būtumėt tai matę, tai nekel- 
tumet galvų. Lietuva! Jūsų Lietuvą mes, 
kaip blakę, vot taip (majoras padarė ant 
stalo nykščio nagu charakteringą judesį), 
ir jos nėra“.

Paminėjęs Liet. Katalikų Bažnyčios kro
nikos 23 Nr. turinį ir „Gimtajame Krašte“ 
pasirodžiusį ginčą su V. Jungėnų, E. Ža
giell duoda ištrauką iš Efraimo Sevelio 
apysakos „Truth is for Strangers", šioje 
apysakoje Izraelyje gyvenąs, bet iš Vil
niaus kilęs rašytojas aprašo pokarinį lai
kotarpį Lietuvoje, kada ten vyko karas, 
„niekad nepaskelbtas ir neaprašytas isto
rijos vadovėliuose“.

Žiaurus tai buvo karas. Abi kariaujan
čios pusės belaisvių neėmė. Suimtieji bu
vo laikomi tik keletą dienų, kol tardomi. 
Po to jie buvo užkasami kaip gyvuliai, be 
kryžiaus, be kapo paženklinimo. „Mažytė 
Lietuva skendo ugnyje ir kraujo upėse“. 
Niekas, nei Vakaruose, nei Rusijoje neži
nojo, kad Lietuvoje kiekviename žingsny
je tekėjo kraujas, ir kad šios mažos tau
tos nuostoliai viršijo tuos, kuriuos ji tu
rėjo per didįjį karą.

Niekas netikėjo baisiomis žiniomis, at
einančiomis iš Lietuvos. Rusai buvo ją vi

Sentų^los DIENOS
— Neatsižvelgiant į Vatikano protestą, 

Italijos parlamentas priėmė abortus lega
lizuojantį įstatymą.

— Nobelio premijos laureatai S. Bellow 
ir H. Boell įsijungė į tarptautinį komite
tą, remiantį Čekoslovakijos disidentus.

—- Vietinis Alfrestono (Derbyshire) 
teismas nubaudė princesę Anne £40 už 
per greitą važiavimą (98 mylios per va
landą). Jos vairavimo leidime įrašyta ati
tinkama pastaba.

— Enoch Powellio viešas pasisakymas, 
kad Britanijoje gali kilti pilietinis karas, 
jei rasinė problema nebus radikaliai su
tvarkyta, sukėlė daugumos laikraščių pa
sipiktinimą.

—■ JAV senatoriai S. Nunn ir D. Bartlett 
paskelbė pareiškimą, kad Nato valstybėms 
rimtai gresia „blitzkriego“ pavojus.

— D. Britanija užsitraukia dar vieną 
trylikos Europos ir JAV bankų paskolą — 
1.500 mil. dolerių.

— Rytų Vokietijos pasiuntinys atšauk
tas iš Bonos. Išvykdamas nusiskundė, kad 
jo pasiuntinybė nuolat užpuldinėjama ir 
gadinamas turtas.

— Vokietijos kancleris Schmidt spaudos 
konferencijoje Londone pareiškė, kad 
aliarmas apie galimą Sovietų invaziją tuo 
tarpu neturi pagrindo.

— Čekų televizija apkaltino „Times" 
vedamųjų autorių R. Davy ir du buvusius 
britų diplomatus šnipinėjimu britų nau
dai.

— Keturi šimtai Kazachstane ir Kirgi
zijoje gyvenančių vokiečių atsisakė Sov. 
S-gos pilietybės ir pasiprašė leidimo emi
gruoti į Vak. Vokietiją.

— Neoficialiomis žiniomis, prie Alma 
Ata nukrito sovietų lėktuvas. Spėjama, 
kad žuvo 90 žmonių.

— Sovietų valdžia įspėjo dr. Sacharo
vą dėl jo pareiškimo, kad bomba Maskvos 
požem. traukinyje galėjusi būti padėta 
KGB agentų.

— Ukrainiečių vyskupas A. Horn i ak 

siškai izoliavę nuo pasaulio. Maskva vaiz
davo Lietuvą laimingą... Maskvos sceno
se šoko lietuvių tautiniai ansambliai, mer
ginos ir vyrai, apsirengę tautiniais rūbais, 
šviesiaplaukiai, liekni ir gerai suaugę.

O Lietuvos kaime „iš liepsnojančios ba
kūžės išbėga jauna mergina, visa apimta 
ugnies, su Lietuvos Himno žodžiais lūpo
se. Jos Šauksmą turėjo girdėti ne tik apy
linkės kaimai, bet tur būt viso pasaulio 
pakraščiai“.

Algis tada sako: „Ta mergina yra stip
resnė būtybė už Joanna d'Arc. Ugnis nu
neš ją į dangų. Ji taps šventąja. O aš? 
Esu mėšlo gabalas. Esu niekas. Viskas yra 
niekas. Rusija, kuri mus žudo, Amerika, 
kuri tyli. Abi yra š... Pasaulyje tebėra 
kankinė — mano Lietuva, kryžiuojamoji 
mano tėvynė po peilio ašmenim.“

Pabaigai E. Žagiell duoda pora žinučių 
iš liet, išeivijos gyvenimo.

Anglijoje leidžiamas „International 
Who's is Art and Antiques" mini tris lie
tuvius dailininkus: Bronę Jameikienę, 
Adolfą Valešką ir grafiką Romą Viesulą. 
Pastarojo darbų paroda bus suruošta at
einančiais metais Tate galerijoje, Londo
ne.

VATIKANO DIPLOMATIJA

Knygų rinkoje pasirodė arkiv. Cardina
le veikalas, pavadintas „The Holy See 
and the International Order“. Iš jo pati
riama, kad Vatikanas labai aktyviai da
lyvauja diplomatinėje veikloje. Ši ma
žiausia pasaulyje valstybė per paskuti
nius 20 metų padvigubino savo diplomatų 
skaičių. Šiuo metu Vatikanas, šalia 22 
apaštališkųjų delegatų, turi savo diploma
tinius atstovus 82 valstybėse. Jis atsto
vaujamas net tokiose tarptautinėse orga
nizacijose kaip Atomic Energy Agency ir 
European Steel & Coal Community. Ta
čiau Jungt. Tautose Vatikanas neturi sa
vo nuncijaus, o tiktai oficialų stebėtoją.

Anglijai Vatikane atstovauja minist
ras ne katalikas, o Vatikanas neturi nun
cijaus. Čia yra tiktai apaštališkasis dele
gatas, skirtas prie Katalikų Bažnyčios 
hierarchijos, kuriam teikiamos kai kurios 
diplomatinės privilegijos.

Šveicarija turi nuncijų, bet pati nesiun
čia ambasadoriaus, tuo būdu norėdama 
išlaikyti atskirų kantonų neutralitetą.

Kuba yra vienintelis kraštas, kuris, per
ėmus valdžią komunistams, nenutraukė 
diplomatinių santykių su Vatikanu. Ku
bos ambasadorius yra Vatikano diploma
tų dekanas.

Jugoslavija, kuri buvo nutraukusi su 
Vatikanu ryšius, dabar veda derybas vėl 
juos atstatyti.

suspendavo tris ukrainiečius kunigus, ak
tyviai rėmusius kardinolą Slipij, kurio 
reikalavimą pasiskelbti Ukrainos katali
kų patriarchu popiežius yra atmetęs.

— Bokso čempionas Muhommad Ali, jo 
paties žodžiais, „gražiausias žmonių rasės 
atstovas“, pasisiūlęs prezidentui J. Car- 
teriui į diplomatinę tarnybą.

— Tūlos miestui, už jo gyventojų nar
sumą karo metu, suteiktas miesto-didvy- 
rio vardas. „Aukso žvaigždės“ medalį at
gabeno pats L. Brežnevas.

— Sausio 14-16 d. Taikos Forume Mas
kvoje dalyvavo 500 delegatų iš 115 pasau
lio kraštų.

— Vakarų Vokietijos prekybos balanso 
perteklius praėjusiais metais buvo DM 
34.500 milijonų.

— JAV vyriausybė pareiškė viešą nepa
sitenkinimą dėl Čekoslovakijos vyriausy
bės elgesio su disidentais.
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J. Kuzmickis

Lietuvos karaliaus legenda
A. šešplaukis — Tpruolis, Vytauto D. 

Universitete studijavęs "germanistiką ir 
lituanistiką, o Innsbrucko universitete už 
disertaciją apie J. G. Herderį ir baltų tau
tas įsigijęs filosofijos daktaro laipsni, ge
rai žinomas bene 8 poezijos rinkiniais, 
gausiais vertimais ir literatūros bei kultū
ros straipsniais. 1945 m. lankydamasis Bo- 
deno ežero Mainau salos Donaueschinge- 
no mieste, jo bibliotekoje užtiko Schondo- 
cho eiliuotą kūrinėlį „Kaip vienas pago
nių karalius, vardu Lietuvis, stebuklingai 
atsivertė ir buvo pakrikštytas Prūsuose“.

Ši poema parašyta senąja vokiečių kal
ba ir galėjo būti sukurta po 1377 m. ar 
net ipo Žalgirio mūšio, naudojantis žmo
nių padavimais ar austrų poeto Petro Su- 
chenwirto kūriniu, kuriame aprašytas 
1377 m. kryžiuočių žygis į Lietuvą jam 
pačiam dalyvaujant. 1826 m. Merserbur- 
go baronas J. Lassbergas, išvertęs Schon- 
docho poemą į bendrinę vokiečių kalbą, 
išspausdino ją Konstancijoje, klaidingai 
prisfkyręs kryžiuočių ordino komtūrui Hu
go von Langensteinui. Vokiečių literatū
roje ši poema sutrumpintai pavadinta 
„Lietuvio“ antrašte.

Keliaujančio poeto Schondocho pavardė 
iš tikrųjų nežinoma: tai yra slapyvardis, 
sudarytas ils dviejų vokiškų žodžių — 
„Schon doch“, kuriuos autorius įrašė pas
kutinėje poemos eilutėje.

Poemos turinys
Anų laikų priimtu papročiu, poema pa

rašyta dvieiliais (posmais), ritmingai 
slenkančiais jambinėmis pėdomis. Turint 
galvoje kiekvieno dvieilio paskutinių 
skiemenų sąskambį arba rimą, mūsų ver
tėjui teko gerokai padirbėti, kad ritmas 
išlaikytų vienodą slinktį, o rimas būtų 
įvairus, turtingas ir nemonotoniškas.

„Lietuvos karaliaus krikšto“ poemoje 
pasakojama apie nežinomą Lietuvos kara
lių, kuris, daug kartų pralaimėjęs kovos 
lauke, panūdo sužinoti kryžiuočių laimė
jimo paslaptį:

Kas man paaiškintų tatai 
iš riterių ar jų tarnų, 
kai grumtis aš su jais einu, 
kur ta kryžiuočių paslaptis, 
kad apgali mane jie vis, 
tas pilį ir daug žemės gautų.

Pagonis riteris pasisiūlo „ištirt gerai, 
pagrindinai, kaip įsikūrę jie, ką daro, 
kaip ruošiasi slaptai į karą“, jeigu kara
lius sutiktų savo karius suburti miške, 
tartum slapta rengdamasis pulti. Karalius 
sutinka, ir riteris negaišdamas skrieja į 
Torunę.

Kryžiuočių magistras tuo tarpu užaliar- 
muoja .kryžiuočius, kad „veikiai žygiuotei 
susirinkti reikia“. Prieš mūšį jie „maldin
gai ėjo išklausyt šventų Mišių“ ir lietu
vis pastebi, kaip kunigas Ostijoje esantį 
Kūrėją „sulaužė jį į tris dalis, o kiekvie
na iš tų dalių pavirto karžygiu žvaliu, 
kurs nepažįsta niekad baimės ir, siekda
mas didvyrio laimės, vis veržias mūlšyje 
pirmyn“. Po tokį karžygį priima kunigas 
ir kiekvienas kryžiuotis.

Atsargus karalius, norėdamas pats įsi
tikinti, keliauja į Torunę su riteriu, „pa
liepęs laukti jo visus — savus, totorius ir 
rusus“, ir pamato tokį patį stebuklą — 
„kaip Dievas tampa žmogumi, kaip su 
žmonėm kartu jis būna“, „kaip kunigas 
Dievu gaivinos ir kaip tuo su kitais dali- 

nos“. Trokšdamas patapti nenugalimu, ka
ralius prašo kunigą, kad leistų ir jam pri
imti vieną karžygį. Supratęs, kad tai pa
gonis, .kunigas slaptai išklausinėja, ką jis 
matęs, ir pataria atlikti išpažintį bei pri
imti krikštą „su tais, kuriuos didžia galia 
valdai, kad pasiguostumei šventai, kai 
reiks palikt pasaulį šitą“.

Karalius sutinka. Apie tai kunigas pra
neša kryžiuočių magistrui, motyvuodamas, 
kad „karalius Lietuvos, Mišias išklausęs 
dar anksti, pajuto permainą širdy“. Ma
gistras nudžiunga, pats dalyvauja kara
liaus ir jo riterio krikšto apeigose, o po 
to iškelia šaunią puotą. „Abu lietuviai iš
tesėjo: po savo krikšto jie išties tarnavo 
Dievui iš širdies, taipgi pašlovintai Mer
gelei, kuri kaltus nuo žemės kelia“.

"Poema baigiama malda į Švč. Mariją, 
kad užtartų pas Sūnų: „Tegul gerovė že
mėj būna, o sielai amžina palaima“.

Poemos reikšmė
A. Tyruolis mano, kad Schondocho poe

moje apdainuotas Lietuvos karalius galė
jęs būti Kęstučio sūnus Butautas. Šis ne
nuorama kunigaikštis, susimokęs su kry
žiuočių ordinu, 1365 m. panūdo užgrobti 
valdžią Lietuvoje. Vilniuje Dirsūno įkiš
tas į kalėjimą, vėliau Survilos sąmoksli
ninkų išleistas,nuskubėjo į Įsrutį ordino 
globos prašyti ir Karaliaučiuje buvo pa
krikštytas Henriko vardu. Dar kartą ne
nusisekus žygiui į Lietuvą, nusibastė pas 
imperatorių Karolį IV į Prahą, kur 1380 
m. mirė. Už jo vėlę Vytautas 1413 m. už
prašė egzekvijas. Lietuvoje buvo likęs Bu
tauto Henriko sūnus Vaidutis, kuris taip
gi pabėgo iš Lietuvos, studijavo Prahos 
universitete, o 1401 m. buvo Krokuvos 
akademijos rektoriumi (A. Tyruolis tei
gia jį buvus Prahos universiteto rektoriu
mi).

Atsimenant, kad pirmoji rašytinės lie
tuvių literatūros knyga — M. Mažvydo 
„Catechismusa Prasty Shadei“ — pasiro
dė 1547 m., tikrai džiugu ,kad žymiai 
anksčiau — prieš 600 metų — trubadū
ras iSchondochas iškėlė Lietuvos vardą, o 
jos karalių pavaizdavo giliu patriotu, no

Apie eilėraščius ir 
Ukmergę

Ateina laikas,
kai reikės viską palikti:
savo meilės eilėraščius,
kuriuos kartą mylėjau, labiau, negu meilę moteriai;
melancholišką
rudens vakaro saulę,
kuri buvo visų mano meilės eilėraščių leitmotyvas;
ir tave,
mano mielas,
gimtasis
ir tolimas mieste,
su svyruojančiais gluosniais,
su siaurom ir kreivom gatveliūkštėm,
kurios bėgo žemyn į pakalnę pavasario saulėje.

rėjusiu apsaugoti Lietuvą nuo kryžiuočių 
ir apdovanotu stebuklinga malone Ostijo
je įžiūrėti Kristų karžygio pavidale. Ant
ra, autorius išryškino Lietuvos karaliaus 
tikrą riteriškumą, kai šis nesulaužė savo 
priesaikos ir ištesėjo, pasiaukojęs Dievui 
ir Mergelei Marijai.

A. Tyruolio vertimas — kruopštaus ir 
valingo darbo vaisius. Ilgametė patirtis, 
verčiant poeziją į lietuvių kalbą, paleng
vino nelengvą darbą. Ritmas pulsuoja tai
syklingomis jambinėmis pėdomis, o rimas, 
reikalaująs tikro meistriškumo, įvairus, 
netikėtas, vis naujas: buvę — lietuviai; 
gautų — tuojau tuo; tą patį — matė. Ko
rektūros klaidų beveik nėra, išskyrus vie
ną puikiai parašytoje „Apie autorių ir 
jo kūrinį“ įžangoje: „parašytą vidu- 
riniąją vokiečių aukštaičių kalba“ (įnagi
ninko linksnyje nosinė nenaudojama).

Knygos viršelį ir karaliaus siluetą įdo
miai nupiešė Danguolė Stončiūtė. Gal bū
tų buvę geriau tuodvi iliustracijas sukeis
ti, kai karaliaus siluetas tiksliau atitiktų 
poemos antraštę. Knygos kaina nepažymė
ta.

Schondoch, LIETUVOS KARALIAUS 
KRIKŠTAS. Vizijinė poema iš XIV am
žiaus. Vertė A. Tyruolis. Chicago, 1976 
m., 30 psl. Išleido ir spausdino M. Morkū
no spaustuvė.

VEIKALAS APIE TAUTINIUS 
DRABUŽIUS

Kanadoje gyveną dailininkai ir lietuviš
kųjų tautinių drabužių žinovai su Kana
dos valdžios pagalba paruošė veikalą „Li
thuanian National Costume“. Dabar ieš
komas leidėjas veikalui išleisti. Tai bus 
pirmoji knyga anglų kalba apie liet. taut, 
drabužius.

IZRAELYJE PAGERBTAS LIETUVIS
Jeruzalėje pagerbtas žydų gelbėtojas 

lE’ronius Gotautas. Jam išduotas specialus 
pažymėjimas. Jame sakoma, kad Br. Go
tautas, rizikuodamas savo gyvybe, gelbėjo 
žydus. Jo garbei S. Finkelbrandienė paso
dino medelį teisingųjų alėjoje. Žydų insti
tuto dir. dr. Dov Levinas pranešė, kad me
delio sodinimo iškilmė įvyko 1976 m. ge
gužės 13 d. Joje dalyvavo S. Finkelbran
dienė ir dr. Švalbaitė (jos buvo išgelbėtos) 
su vaikais ir Vaikų vaikais.

Vladas šlaitas

Savaitgalis Londone
PERSEKIOJAMOS BAŽNYČIOS 

PARODA

Sausio 21 d. Londone atidaryta kilnoja
moji Persekiojamosios Bažnyčios paroda, 
vaizduojanti tikinčiųjų ir religijos padėtį 
komunistų valdomuose kraštuose, visų 
pirma Sov. Sąjungoje.

Sukviestieji spaudos atstovai susipažino 
su parodos eksponatais, kurie rodo, kokiu 
būdu Bažnyčia yra persekiojama nuo pir
mųjų revoliucijos dienų Sov. Sąjungoje. 
Tarp eksponatų, vaizduojančių padėtį Lie
tuvoje, matosi pirmojo bolševikinio komi
saro Guzevičiaus slaptas potvarkis, išleis
tas 1941. I. 21 d., kuriuo buvo įsakoma 
paruošti dvasiškių ir religinių veikėjų są
rašus. Toliau — ištremtųjų mergaičių Si
bire parašytoji maldaknygė. Dar toliau — 
Nijolė Sadūnaitė, katalikiškame pasauly
je pagarsėjusi kovotoja dėl religijos lais
vės Lietuvoje, dabar kalinama Sov. Są
jungos koncentracijos stovykloje.

Parodos pasižiūrėti susirinko pilna salė 
anglų ir Rytų europiečių žurnalistų. Ma
tėsi didžiosios anglų spaudos ir B. IE". C. 
atstovų, kurie ypatingai domėjosi Bažny
čios padėtimi Lietuvoje. "Atrodo, kad šiuo 
metu Lietuva yra laisvojo pasaulio tikin
čiųjų dėmesio centre.

Anglų organizacijos „Aid to the Church 
in Need“, kuri suruošė šią parodą, atsto
vas paaiškino susirinkusiems parodos 
tikslą.

Parodos plokštės yra lengvai sudedamos 
ir galės būti siunčiamos į įvairias vietas 
D. Britanijoje. Netrukus paroda bus su
rengta Manchestery, Glasgowe ir Mother- 
wel'lyje. Pagal pageidavimus, ji galės būti 
persiųsta ir į kitus centrus, kur atsiras 
iniciatorių ją parodyti anglams bažnyti
nių iškilmių ar konferencijų proga. Inicia
toriai turės sumokėti tik pervežimo išlai
das.

„Aid to the Church in Need“ yra anglų 
katalikų organizacija, kuri teikia pagalbą 
persekiojamai Bažnyčiai ir tikintiesiems 
visame pasaulyje, bet šiuo metu jos dė
mesys yra nukreiptas į komunistų valdo
mus kraštus.

Kalbėdamas apie pagalbą kalinamiems 
Sov. Sąjungoje, organizacijos atstovas pa
sakė, kad Nijolės Sadūnaitės bylą vesti 
apsiėmė Amnesty International per savo 
skyrius Amerikoje ir Newcastle (Angli
joje). "Rūpinamasi ją išlaisvinti iš kon
centracijos stovyklos ir gauti leidimą iš
vykti į Vakarus.

Norintietji gauti platesnių informacijų 
apie kilnojamąją parodą, ar finansiškai 
paremti organizacijos darbą, prašomi 
kreiptis šiuo adresu:

Aid to the Church in Need, 3-5 North 
Street, Chichester, West Sussex, Po 19 
liLB.

365 SIUNTINIAI

Balfas savo bendraraštyje (Nr. 4) skel
bia, kad 1976 m. Suvalkų trikampyje gy
venantiems lietuviams buvo pasiųsta 365 
vartotų drabužių siuntiniai. Taigi to kam
po lietuviai gavo kasdien po vieną siunti
nį.

Tas pats biuletenis praneša, kad rūpi
nasi padėti Paryžiuje apsigyvenusiam pa
bėgėliui dainininkui R. Daunorai "persi
kelti į JAV.

SUBUVIMAS PAS DAUGUVOS 
VANAGUS

Tur būt visi yra girdėję apie labai sėk
mingai Veikiančią latvių organizaciją 
Dauguvos Vanagai. Šitos organizacijos 
veikla apima visas latvių išeivių "gyveni
mo sritis — pradedant socialine globa, 
baigiant okupuotos tėvynės reikalais.

Sausio 22 d. londcniškiai Dauguvos Va
nagai buvo sukvietę didelį būrį saviškių 
ir kaimynų į Latvių Namus Londone. Tai 
buvo gerai suorganizuota „wine and 
cheese“ party, kurios metu buvo išklausy
ta įdomios paskaitos ir pasižiūrėta filmo, 
vaizduojančio kalėjimus ir darbo stovyk
las Latvijoje.

Kalbėtojas buvo dienraščio „Daily Te
legraph“ politinis korespondentas, dau
giausia rašąs apie Rytų Europą ir Sov. 
Sąjungą, David Floyd. Šis patyręs laikraš
tininkas gerai orientuojasi komunistinių 
kraštų politikos vingiuose, moka rusų kal
bą, yra lankęsis Maskvoj ir Baltijos vals
tybėse. Jis yra labai daug rašęs apie Bal
tijos kraštų problemas ir palaiko ryšius 
su tų kraštų kai kuriais veikėjais. Praėju
siųjų metų .rugpiūčio mėnesį jis buvo pa
skelbęs spalvotomis iliustracijomis pa
puoštą straipsnį (Sunday Telegraph) apie 
Anglijoj gyvenančius latvius ir jų proble
mas.

Savo paskaitoje D. Floyd peržvelgė Ry
tų Europos politinius įvykius nuo Stalino 
mirties iki Helsinkio konferencijos. Jo pa
darytoji analizė išsami, teigimai tikslūs, 
išvados realios — kaip ir dera patyrusiam 
žurnalistui. Neliko nei vieno žymesnio 
įvykio, kurio jis nebūtų palietęs ir -poli
tiškai "įvertinęs.

Kas atidžiai seka spaudą, tam šitoji pa
skaita iš naujo priminė įvykius, turinčius 
ar galinčius turėti įtakos ne tik Rytų Eu
ropos tautoms, bet ir visam pasauliui. M.-> 
žiau spauda besidominčiam klausytojui 
buvo puiki proga su tais įvykiais susipa
žinti ir pasidaryti savo išvadas.

Antroji subuvimo dalis buvo pusiau 
spalvotas filmas apie Latvijos kalėjimus 
ir darbo stovyklas, kurių ten esama apie 
dvidešimt. Nekalbant apie filmo politinę 
ar meninę vertę (abiem atvejais jis yra 
be priekaištų), jau pats jo atsiradimas 
yra beveik stebuklas.

Gal tik ateityje sužinosime vardus tų 
baimės neturinčių rezistentų, kurie, rizi
kuodami patys ilgiems metams patekti už 
spygliuotų vielų, nufilmavo atskirus vaiz
dus ir epizodus, iš kurių Amerikoje buvo 
sumontudtas šis retas filmas.

Kaip žinoma, sovietinėje spaudoje bu
vo teigiama, kad tai yra tik moderniški 
kalėjimai, kuriuose įvairių rūšių krimina
listai, panaudojant darbo ir švietimo me
todus, perauklėjami ir grąžinami į laisvę.

Tačiau buvo pamirštama pasakyti, kad 
šalia tų kriminalistų esama ir politinių 
kalinių, reikalavusių žmogaus teisių ir są
žinės laisvės. Jie, vienokiu ar kitokiu bū
du ištrūkę į laisvąjį pasaulį, gyvu žodžiu 
pasakoja, kas dedasi už tų spygliuotų vie
lų ir už kokius prasikaltimus jie patys 
ten buvo patekę. Taigi nėra abejonės, kad 
politinių kalinių esama ne tiktai Sibiro 
stovyklose, bet ir "E-altijos valstybėse.

Pobūvyje dalyvavusieji yra dėkingi 
Dauguvos Vanagams už visais atvejais 
naudingą ir įdomų subuvimą, ir Mrs. A. 
Liepinš už puikų jo praveldimą.

ji

Atsiusta paminėti
J. Grušas

Už saulę gražesnis
Keliu per eglyną nuvažiavo dailios rogutės. 

Pro medžių tarpus buvo matyti, kaip bėras arklys 
nepaprastai gražiai meta kojas. Žvangučiai skardė
jo tyliame miške, kaip sraunus upelis. Kirtėjai aki
mis nulydėjo puikius keleivius.

— Šalta, — ištarė vienas, kai jau nebesigirdė
jo žvangučių, ir stipriau susisupo į kailinius.

— Kvailys esi, Adomai, didžiausias kvailys, — 
šaukė jaunas kirtėjas, lyg norėdamas staiga kilusį 
nepasitenkinimą išlieti.

— Kodėl?
— Kvailys, kad vedei, supranti dabar!
Adomas susimąstė. Lengvo vėjo srovė padvel

kė medžių viršūnėmis, ir smulkios sniego žvaigždu
tės pabiro ant degančio laužo.

— Gryname lauke, vėjo pagairėje, nė medis 
neauga... Aš dažnai žiūriu į miško tankmę ir gal
voju...

— Žmogus gi ne medis.
— Ir žmogus nori prie žmogaus prisiglausti...
— Žiemą ne taip šalta, ar ne? — kalbėjo sulai

kydami juoką kirtėjai.
— Ne taip šalta... — atsakė Adomas.
— Junti kūno šilumą ir širdies plakimą...
— Ir dar ką? — kvatojosi vyrai. — Bet kas gi 

prie tokio tavęs norės glaustis!
— Pasakyk jam, kad jis biaurus, kaip rūpužė.
— Argi taip galima ant žmogaus...
— Sakyk, kad jis — kaip išmirkusi velėna.
— Klausyk, Adomėl, — šaukė į ausį jaunas 

kirtėjas, — sako, kad biaurus, kaip ru...
Per rauplėtą veidą perbėgo šešėlis.

— Nenusimink, Adomėl, neklausyk jų...
— Ko man nusiminti, — sako Adomas, tan

kiai mirksėdamas. — Aš žinau, koks esu, ką čia 
kalbėti. Bet vyresnioji mergytė Steputė kartą man 
pasakė, kad aš gražesnis už saulę. Tai va!.. Kada 
žmona pradėjo mane... kaip jūs dabar... lygiai 
kaip ir jūs... ir taip pat... Steputė ilgai verkė. Kai 
motina išėjo, ji prislinko, atsiklaupė, pabučiavo 
mano kojas ir pasakė, kad aš už saulę gražesnis.

— Bet juk Steputė akla, iš pat mažens nemato.
— Tai juo labiau, juo labiau... — kalbėjo su

sijaudinęs Adomas. — Ji pasakė už saulę ...Tik 
reikia suprasti.

— Gražesnis už saulę! Tai gražesnis!
— Ir už mėnulį.
— Jūs nieko nesuprantate, nesuprantate nieko, 

— mikčiojo paraudęs Adomas. — Gyvenu kaip 
šuo, dieną ir naktį dirbu, jei tik gaunu darbo... Ką 
jie be manęs... Ką tos mergytės... Manot, kad jų 
motina... Jūs nieko nesuprantate! Ji, Steputė, ji ak
la mergaitė, bučiuoja mano kojas... Ar jūs supran
tate!

Kirtėjai nutyla. Jiems nejauku.
Visi ilgai žiūri į degantį laužą.
Girioje ramu ir nyku, šalčio dvelkimas sklinda 

per aikštes ir tankumynus, per plačiais pušis ir mė
lyną skliautą, kaip sunkus ir tylus alsavimas.

Adomas susigūžia prie ugnies, jo veidas išba
lęs ir pašiurpęs, o lūpos kietai sučiauptos. Sustin
gusiu. žvilgsniu jis žiūri į plazdantį laužą, o liepsna 
kaskart vis labiau skirstosi, virsta šviesiomis žvaigž
dutėmis ir spindi. Jis girdi kažkieno tylią tylutėlę 
raudą, kuri plaukia kartu su vėju, siūbuoja su me
džių šakelėmis.

Jis pakyla nuo laužo ir nueina svyruodamas 
per gilų sniegą. Ir dabar jam ašaros viena po kitos 
ritasi per veidą.

XXX

Vėl suskambėjo miškas. Kirvių kirčiai trinksė
jo, kaip kalvėj, krisdamos eglės šniokštė ir drebino 
žemę. Jų aidas toli skardėjo per mišką, aidėjo ža
liomis eglyno vilnimis.

Protarpiais vėjo papūsta šlamėjo ir gaudė gi
ria, o tuo momentu kirtėjai atrodė mažyčiai, kaip 
vabalai plačiame kviečių lauke. Atmetę galvas jie 
žiūrėjo į dangų siekiančias pušis, atkakliai kapojo 
puikius jų liemenis ir šypsojosi, kai medis išsitiesia 
po jų kojomis.

Bet štai viena miško gyventoja sumanė trupu
tį pasijuokti iš tų ginkluotų vabalų. Rimta ir daili 
eglė pasipriešino kirtėjų valiai ir virsdama pasuko 
į stipraus kaimyno glėbį. Ji dabar kybojo ore, sa
vo šakas supynusi su. beržo šakomis.

— Vyrai, į talką! — šaukė kirtėjai, nebeįsteng
dami nugalėti medžio.

Visi, padėję kirvius, rinkosi murmėdami, tik 
vienas Adomas, nekreipdamas dėmesio, genėjo sto
rą pušį.

— Ei, jūs, seni gluosniai, -— šaukė atėjusieji, 
— argi nematote, kad negalima buvo leisti į šitą 
pusę.

— Medis yra gyvas daiktas, vyručiai, jis paro
do kartais ir savo įnorių: būtinai virsta priešingai, 
negu manai jį nuleisti.

— Nepažįstate medžių, vyrai... Kaip žmogu
je, taip ir medyje kartais velnias slypi.

Kirtėjai surėmė dalbas ir nustūmė kamieną 
nuo kelmo, į kurį jis buvo atsirėmęs. Tačiau eglė ir 
nemanė taip lengvai pasiduoti. Ji tik gūžtelėjo, pa
sisuko, sušlamėjo ir dar labiau įsispraudė tarp sto
rų beržo šakų. — Velnias ar angelas, visvien kas 
nors čia tarp šakų pasipynė, — kalbėjo kirtėjai.

Liko dar vienas būdas nugalėti užsispyrusią 
miško gražuolę.

(bus daugiau)

Pranas Naujokaitis — LIETUVIŲ LI
TERATŪROS ISTORIJA, IV tomas. (1944- 
1975 m.) JAiV LB Kultūros Tarybos leidi
nys Nr. 4, 1976. Kaina 10 dol.

Šiame ketvirtame ir paskutiniame tome 
nagrinėjama priverstinės išeivijos ir oku
puotos Lietuvos literatūra. Priverstinės 
emigracijos lietuvių literatūra padalyta į 
du laikotarpius: stovyklinį ir išsisklaidy
mą po visą pasaulį. Iš vieno ir kito laiko
tarpio surankiota ir suminėta visa lietu
viškoji -periodika, knygos, jų autoirai ir 
leidyklos. (Neaplenktas ir Nidos knygų 
klubas).

Toks pat platus ir Lietuvos rašytojų 
skyrius, savo ruožtu padalytas į keletą 
poskyrių.

Paliekant apie šią knygą plačiau pasi
sakyti tos srities žinovams, "šia proga "bet
gi pacituotina ištrauka iš Leidėjų žodžio, 
nusakanti veikalo kultūrinę vertę ir pa
skirtį.

„Savo apimtimi ši mūsų literatūros is
torija yra monumentalus veikalas. Tai ne 
vien literatūros, ibet visos mūsų kultūros 
veidrodis. Čia plačiai, išsamiai ir objekty
viai atsispindi mūsų tautos kultūrinis ir 
meninis genijus, reiškęsis per kelis senes
niuosius šimtmečius, sulklestėjęs laimin
game nepriklausomybės laikotarpyje, ne
palūžęs dabartinėje okupacijoje ir kūry
bines jėgas žudančioje tremtye bei išeivi
joje. Didelio formato keturi tomai, turį 
per 2.400 puslapių, pareikalavo daug me
tų ir medžiagą renkant, ir daug valandų 
rašant ir galutinai rankraščius paruošiant 
spaudai pagal rankraščių tikrinimo komi
sijos (A. Kairys, P. Gaučys. J. Masilio- 
nis) pastabas ir pageidavimus. Nemažiau 
darbo, rūpesčių bei finansinių pastangų 
įdėjo ir leidėjai. Todėl autorius ir leidėjai 
tikisi, kad susidomėjimas šia literatūros 
istorija bus pakankamai didelis ir kad 
veikalas galės atlikti tuos uždavinius, ku
riems jis yira skirtas.“
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Lietuvos kaimas
ESAMA IR OPOZICIJOS

„Valst. laikraštis“ (Nr. 2) įsidėjo 
straipsni „Tik aklas gali nematyti“, įku
riame kalbama apie Lietuvos kaime dar 
vis neišnykusį pasipriešinimą naujai tvar
kai ir praeities idealizavimui, čia patei
kiama keletas to straipsnio ištraukų.

„Piketų, juodinančių mūsų tarybinį gy
venimą ir net šmeižikiškų laiškų redakci
ja kartais gauna. Dažniausiai po jais ano
niminiai parašai, išgalvotos pavardės.

Aišku, tokie autoriai, daugiau vadovau
damiesi jausmais negu faktais ir protu, 
bevelija likti nežinomais. Su jais nėra iko 
ir ginčytis. Toks buvo ir pastarasis laiš
kas, pasirašytas V. Jančausko vardu. Pa
tikrinus paaiškėjo: V. Jančkauskas gyve
na Vilniuje, P. Cvirkos gt., Nr. 10 — 4c. 
Dirba jis kuro aparatūros gamykloje. 
Tvarkingas, darbštus, pamėgęs dailę. Ta
čiau kas gi jį, miestietį, paskatino para
šyti laikraščiui, kuris skirtas žemdirbiui? 
Pasirodo, susirūpinimas kaimo reikalais. 
Jie, atvirai sakant, jam atrodo blogi. Jis 
nepatenkintas, kad 'šalis nederlingais me
tais perka dalį grūdų iš kitur.“

„...Tiesa, yra ten ir priešingai nusitei
kusių jėgų, kurios tarsi kreivame veidro
dyje mato savo Tėvynę, įtūžę prieš tarybi
nę santvarką. Jie nieko nenori žinoti apie 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje. Duok jiems 
buvusią „nepriklausomą“ Lietuvą su dva
rais ir vienuolynais, privačiais fabrikais 
ir parduotuvėm, su visokio plauko išnau
dotojais ir pačiu „tautos vadu“ viršūnėje 
— kitos kalbos nežino.

Šie jų norai, savaime aišku, mūsuose 
nepopuliarūs, nes reikia visiškai būti alk
iam, kad tam galėtum pritarti. Tačiau 
anoniminių tarybinės santvarkos tobulin- 
tojų dar esama. 'Mintys jų panašios: kam 
Lietuvos respublikai reikalinga industria

Skaitytoju taiokai
NAUJI AKCININKAI

Skaičiau Stasio Kasparo laišką, siūlan
tį paskelbti L. Namų b-vės akcijų vajų 
(E. L., 18. I. 77).

Aš sutinku su jo siūlymu pradėti par
duoti iš naujo akcijas ir plėsti L. Namų 
b-vę. Man atrodo, kad daug lietuvių pirk
tų jas savo vaikams, ir tuo būdu atsiras
tų naujos kartos žmonių, kurie įsijungtų 
į lietuvišką darbą.

'Nemanau, kad L. Namų valdybai būti
nai reikia sekti Kanados kredito bendro
ves, kurias mini S. Kasparas. Kiekvienas 
kraštas turi savo tvarką ir papročius. Pvz. 
Amerikoje bendrovės didžiuojasi, jei jų 
prezidentas dar nėra sulaukęs 40 metų. 
Mūsų sąlygose tai būtų sunkiai įmanoma.

Man atrodo, kad Anglijos lietuviai turi 
patyrimo viešbučių ir namų administraci
joje. Todėl siūlyčiau tas sritis plėsti, o 
vėliau pagalvoti, ką nauja galima pradė
ti.

Manyčiau, kad sumanių žmonių mums 
netrūksta, nors kartais ir pasirodo spau
doje nuomonių, kad nepakankamai esama 
intelektualų. Prisiminkime, kad Anglijoje 
buvo ne vienas ministeris, neturįs aukšto
jo mokslo, o valdė jie šį demokratišką 
kraštą gana gerai.

Albinas Ivanauskas

AR YRA NEAIŠKUMU?

Per trumpą laiką „E. Lietuvyje“ pa
skelbta labai priešingų pasisakymų apie 
naujų DBLS įstatų projektą. Kodėl? Ar 
projektas blogas, ar jame yra neaiškumų?

Skaitant projektą nuo pradžios, galima 
sustoti prie kai kurių straipsnių.

Pirmiausia, kodėl grįžtama prie žymiai 
ankstyvesnės tvarkos reikalaujant, kad 
norintieji 'būti pilnateisiais nariais turi 
paduoti raštišką pareiškimą (10 str.). Tai 
buvo gal reikalinga anksčiau, bet dabar 
skyrių valdybos priverstos ieškoti narių. 
Labai gerai, jei kas neatsisako ir dar su
moka nario mokestį. Raštiški formalumai 
neminimi dabartiniuose įstatuose.

40 str. sakoma: Centro Valdyba renka
ma S-gos visuotiniame suvažfevime ir t. t. 
Šis visas straipsnis paliktas toks, koks yra 
dabar. Bet dabar ir norėsime vykdyti taip, 
kaip pasakyta. Iki šiol rinkdavome direk
torius akcijoms, iš jų buvo sudaroma ir 
S-gos Valdyba. Dabar rinksime atstovau
jančių pilnateisių narių dauguma. Tai ar 
nereikėtų pirmą kartą tuo būdu išrinkti 
visą S-gos Valdybą, kasmet prirenkant 2 
narius, vietoje pasitraukusių. Tai turėtu
me iš karto visą Valdybą pagal įstatų rai
dę. O gal taip ir galvota, tik aiškiai nepa
sakyta.

41 str. pasakyta, kad Valdybą sudaro 
pirmininkas, 2 vicepirmininkai, sekreto
rius ir iždininkas. Faktinai Valdyboje yra 
kultūriniams, politiniams ir jaunimo rei
kalams pareigūnai. Labiau abejotina, ar 
L. Namų B-vės Valdyboje turi būti tokie 
pareigūnai, bet S-gos Centro Valdyboje 
būtini. Tai ar nereikėtų taip įrašyti įsta
tuose. O gal numatoma tiems reikalams 
steigti atskirus skyrius. Išeitų, nariai ma
žėja, bet vienetai — skyriai augtų.

44 str. pasakyta, kad Centro Valdyba 
leidžia „E. Lietuvį“. Dabartiniuose įsta
tuose pasakyta, kad Valdyba rūpinasi „E. 
L.“ leidimu. Yra skirtumas. Iki šiol „E. L.“ 
leidžia L. Namų B-vė, nors ir dejuodama 

lizacija, atominės elektrinės statyba Igna
linoje, naftos perdirbimas Mažeikiuose? 
Šiame rašinyje neįmanoma į šias proble
mas iš karto atsakyti, bet drąsiai galime 
tvirtinti, kad taip gali kalbėti negalvojan
tys apie ateitį žmonės, kurie toliau savo 
slenksčio nemato.“

„...Panašia „logika“ dvelkia laiškas, po 
kuriuo pasirašęs „švenčioniškis“. Jis giria 
tarybinę santvarką, pripažįsta, kad milži
niškas lėšas ji skiria švietimui, gydymui, 
pensijoms, kultūrai, tačiau po ilgiausių 
„įrodinėjimų“ daro išvadą, kad ji .būtų 
dar geresnė, jeigu bažnyčios neatskirtų 
nuo valstybės, jai patikėtų žmonių auklė
jimą ir jos nepersekiotų. Nesunku suvok
ti, kur ienas suka „švenčioniškis“ — al
gos kunigams pageidauja. Apie tai turbūt 
kalbėti neverta. Tačiau ką švenčioniškis 
turi mintyse, sakydamas „nepersekiotų“, 
sunku suprasti, mat konkrečių faktų jis 
nepateikė. O ir pateikti negali. Melas apie 
bažnyčios ir tikinčiųjų persekiojimą tiek 
nuvalkiotas, kad jis jau nebe populiarus 
ne tik pas mus, bet net ir ten, užjūryje, 
kur su faktais nesiskaitoma.

Žinoma, kalbėdami apie mūsų gyveni
mą, nenorime teigti, kad viskas eina kaip 
sviestu patepus. Yra mūsuose kai kurių 
sunkumų ir problemų.“

Apie tuos sunkumus pasisakęs ir L. 
Brežnevas, kalbėdamas partijos XXV su
važiavime.

Žiūrint iš toliau, atrodo, kad „Valst 
laikraštis“ daro pažangą ir pats darosi 
įdomesnis, pabandęs leisti pasisakyti 
„opozicijai“, nors čia pat vietoje ir duo
damas atkirtį. Ateityje lauktina „opozici
jos“ pasisakymų ir atkirčių Lietuvos oku
pacijos, rusų kalbos brukimo, demokrati
jos ir kitais panašiais klausimais.

J. P.

dėl susidarančio nuostolio. Ar priėmus 
projektą, Centro Valdyba perims laikraš
čio leidimą? Ar įstengs tai padaryti be 
LNlB-vės paramos?

Taryba, kaip yra dabartiniuose įstatuo
se neaiškus organas, taip paliktas ir šia
me projekte. 41 str. pasakyta Tarybos už
davinys yra puoselėti vienybę D. Britani
jos lietuvių bendruomenėlje ir derinti jos 
veiklą. 50 str. dar sakoma, kad Taryba 
yra patariamasis S-gos organas, bet ko
kiais klausimais pataria, nepasakyta. 44 
str. sakoma, kad Centro Valdyba derina 
S-gos veiklą ir koordinuoja ją su kitų vie
tos lietuvių organizacijomis. Tai kas be
lieka Tarybai? 48 str. aiškinama, kad Ta
rybą sudaro 5 išrinkti S-gos suvažiavime 
ir kitų veikiančių lietuviškų organizacijų 
po 1 atstovą. Tų kitų atstovų gali būti apie 
10. T. y. iš viso gali būti apie 15 narių. Jie 
turi išsirinkti (projekte sakoma pasiskirs
tyti pareigomis — nelabai tinka) trijų na
rių prezidiumą. Gali atsitikti, kad iš 5 iš
rinktųjų suvažiavime, nė vienas nepateks 
į prezidiumą. Tai jau būtų tų kitų organi
zacijų Taryba. Abejotina, ar taip norima 
padaryti. Tiesa, Taryba dar įturi savo sta
tutą, bet statute išvardintos Tarybos tei
sės ir pareigos, negalėtų prašokti S-gos 
įstatuose numatytų Tarybos uždavinių.

Kai prieiname skyrių „Patikėtiniai“, tai 
jau reikia ilgiau sustoti ir pagalvoti. Apie 
trijų S-gos patikėtinių išrinkimą kalbama 
56 ir 57 str. Projekte tam reikalui prirei
kė 32 eilučių. Tarp tų eilučių net sunku 
susigaudyti. Bet pagrindinė mintis gal 
šiaip taip apčiuopiama. Tų patikėtinių 
teisės ir pareigos sutalpintos į 9 eilutes 
58 str. Tiek ir tesimato patikėtinių parei
gų. Jie taip nunuoginti be valios ir be ga
lios, net S-gos likvidavimo atveju (60 str.) 
Centro Valdyba realizuoja S-gos turtą, ir 
patikėtiniai turi vykdyti jos nurodymus. 
Beje, čia pat pasakyta, kad tuo atveju, kai 
S-gos pilnateisių narių skaičius sumažės 
iki 15, — S-ga likviduojama. Kitaip sa
kant, kai liks 7 Centro Valdybos nariai, 3 
Revizijos Komisijos nariai ir 3 patikėti
niai. Tikėkime, kad taip niekados neatsi
tiks!

Projektą priėmus, bus dvi Valdybos ir 
visai atskiros, bet patikėtinių nuolankiu 
tarpininkavimu, S-gos akcijomis renkant 
direktorius į LNB-vės Valdybą, gal S-ga 
ateityje galėtų kontroliuoti B-vės veiklą 
ir turtą.

Šitaip braunamasi per užpakalines du
ris. Tiesa, S-ga pradėjo supirkti lietuvių 
aukomis ir paskola turtą, kad galėtų iš
vystyti lietuvišką veiklą. Tą turtą vėliau 
perėmė LNB-vė ir ne prievarta. Tiesa, kad 
B-vės akcininkai daugumoje yra S-gos na
riai. Nariai rūpinasi S-gos turto ir gal 
veiklos tęstinumu. Tur būt ne mažiau rū
pinasi ir LNB-vės Valdyba jos turto tęsti
numu, kuris jau gerokai didesnis. Ar ne
galėtų B-vės akcininkai ir S-gos nariai tuo 
svarbiu visiems reikalu bendrai pasitar
ti. Paaiškėtų akcininkų nuomonė ir kokie 
jų ateities planai ir įstatai.

A. Bučys

SPAUDA YRA VIENINTELIS RYŠYS, 
JUNGIĄS PLAČIAI IŠSISKLAIDŽIUSIUS 

LIETUVIUS. AR JAU UŽSISAKĖTE 
„E. LIETUVĮ“ ŠIEMS METAMS?

Kiti rasoj
LIETUVIŲ AUTORIŲ KNYGOS 

ANGLIŠKAI

„Draugas“ (Nr. 289, 1976 m.) įsidėjo 
Al. B. pasirašytą vedamąjį, sprendžian
tį klausimą, ar verta lietuviškajam jauni
mui piršti anglų kalbon išverstas lietuvių 
autorių knygas? Ten, tarp kitko, rašoma:

„Kai kam gali atrodyti, kad tai nepat
riotiška, kad beveik nusikaltimas lietu
viui lietuviškas knygas skaityti angliškai, 
bet manome, kad gelbstint lietuviškąjį ve
žimą, vienos, kitos knygos perskaitymas 
nėra kriminalas, nes dažnai jaunuolis vis 
tiek neskaito lietuviškos, o skaitys ang
liškąją, kurios turinys toli gražu ne lietu
viškas, kartais net tam tikra prasme 
kenksmingas.

Mūsų lietuviškojo vežimo ratai reikia 
stumti visomis jėgomis. Jeigu jaunuolis 
lietuvišką knygą pajėgia skaityti, labai 
puiku, reikia jį skatinti, reikia jam ją 
dovanoti. Eet kai jis nesikrato lietuvišku
mo, o nepajėgia perskaityti sunkesnių 
knygų lietuviškai ir jų kratosi, nereikia 
bijoti lietuviško teksto knygą pasiūlyti 
angliškai. Be abejo, nereikia nuolat to 
jaunuolio gundyti eiti lengvuoju keliu, 
bet, jei vieną kitą lietuvišką knygą, skirtą 
amerikiečiui skaitytojui, jis perskaitys 
lietuviškai, nieko neatsitiks. Priešingai, 
jis gali pasidomėti, kaip atrodo ta knyga 
lietuviškai ir kaip skamba abiem kalbom 
vienas ar kitas sakinys ar poezijos pos
mas. O angliškai lietuviukas jau gali pa
siskaityti ir Vaižgantą, kurio gal nelabai 
norėjo skaityti lituanistinėje mokykloje, 
ir Krėvę, ir Vaičiulaitį, ir Šeinių ir dar 
vieną kitą autorių. St. Zolbarsko vadovau
jama Manyland Books leidykla parūpino 
angliškai keliasdešimt lietuvių autorių 
poezijos, prozos ar atsiminimų. Beveik vi
si tie leidiniai gaunami „Drauge“.

PRŪSŲ TARYBA

Tame pačiame dienraštyje b. kv. palie
čia vokiečių klausimą. Jis kalba apie Lie
tuvoje gimusius ir gyvenusius vokiečius, 
tebeturinčius daug simpatijų savo gimta

JAUNIMUI
IV PLJ KONGRESO RUOŠA

Jaunimo kongresas įvyks dar tik už 
dviejų metų, o pasiruošimo darbai jau 
vyksta dabar. Kongresas šį kartą bus Eu
ropoje, tad čia yra sudarytas ir kongresui 
ruošti komitetas, kuris sausio 15-16 d. d. 
posėdžiavo Vokietijoje, Annabergo pilyje, 
Bad Godesberge.

Posėdyje dalyvavo 11 komiteto .narių, 
VLB pirm. J. Barasas, Prancūzijos jauni
mo atstovė S. Kcndrotaitė, DBLS atstovas 
A. Vilčinskas ir Laisvės Radijo korespon
dentė E. Juodvalkytė. Gauti laiškai iš 
Šveicarijos ir D. Britanijos B-nių valdy
bų.

Priėmus dienotvarkę ir perskaičius 
ankstyvesnio posėdžio protokolą, k-to 
pirm. Andrius Šmitas pristatė komiteto 
prezidiumą: A. Lucas — vicepirm., R. 
Šreifeldaitė — sekretorė, R. Šileris — iž
dininkas ir Kęstutis Ivinskis — reikalų 
vedėjas. Naujos būstinės adresas: IV 
PLJK Būstinė, Oppelner Str. 61, 53 Eonn 
1, Vak. Vokietija. (Tel. 02221-662505)

Informacijos komisiją kol kas sudaro 
du asmenys: dr. G. Bauras ir A. Herma
nas. Dr. Bauras informuos vokiečių spau
dą paties kongreso metu. A. Hermanas 
apsiėmė informuoti lietuvių spaudą. Taip 
pat bus sekama lietuvių spauda, kur pasi
rodys pasisakymai dėl jaunimo kongresų.

Vokietijos LB valdyba sutiko perimti 
finansų telkimo komisiją. Jai talkininkaus 
kongreso komiteto vicepirm. A. Lucas. 
Šveicarijos 'LB pažadėjo finansinę para
mą. Visos kitos Europos Kraštų Liet. Ben
druomenės, tikimasi, seks tuo pavyzdžiu. 
Taip pat tikimasi gauti pagalbą iš Pasau
lio L. iE<-nės.

Kun. V. Damijonaitis pranešė apie kon
gresui pravesti technikinės komisijos dar
bus. Komisija apžiūrėjo kelias vietas, ku
rios tiktų kongresui. Taip pat tartasi su 
geležinkelių valdyba dėl specialaus trau
kinio kongresinėms kelionėms. Jeigu bū
tų daugiau negu 300 dalyvių (kongrese 
numatoma apie 500 dalyvių), tai apsimo
kėtų nusamdyti traukinį.

Meninės ir pramoginės dalies komisija 
sudaryta Muenchene. Jai pirmininkauja 
Kr. Pauliukevičiūtė. Komisija jau pradė
jo užmegzti ryšius su menininkais, an
sambliais ir t. t. Planuojama suruošti 
kongresinio plakato ir ženklo konkursus.

Akademinei bei studijų komisijai tuo 
tarpu vadovauja V. Bartusevičius. Komi
sija surinks visų kraštų liet, jaunimo 
nuomones dėl kongrese diskutuotinų te
mų. Visuomenė prašoma pasisakyti spau
doje. Pageidaujama, kad tam klausimui 
panagrinėti paskirtų laiko ir šiais metais 
įvyksianti 24-ji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė. Galutinis kongreso studiji
nės programos paruošimas, pagal III-jo 
PLJK nutarimą, priklauso PLJS-gos val
dybai. 

jam kraštui, apie Klaipėdos krašto vokie
čius (daugiausia suvokietėjusius lietu
vius), kurie lietuviams ir Lietuvai nebe- 
suranda šiltesnio žodžio, ir apie Rytų Prū
siją bei jos gyventojus, čia pateikiamoje 
ištraukoje kaip tik apie juos ir rašoma.

„Bet eikime dar toliau į Lietuvos vaka
rus, į tas sritis, kurias mūsų didieji Lie
tuvos kunigaikščiai, maudydami savo žir
gus Juodojoje jūroje, pamiršo ir paliko 
vokiečių likimui. Turime galvoje Rytų 
Prūsiją ir jos gyventojus, ši sritis, kaip 
žinome, buvo vokiečių kolonizuota. Rytų 
Prūsijos vokiečius ir lietuvius ištiko tas 
pats likimas, kaip ir klaipėdiečius. Dau
gumą jų priglaudė vakarinė Vokietija, o 
tačiau per 30 metų jie su ja nesutapo.

Vokietijoje šiuo metu veikia Rytprūsių 
gyventojų organizacija (Landmannschaft 
Ostpreussen). Skelbiama, kad ji turinti 
100.000 narių. Amerikoje veikia Jungtinė 
Prūsų taryba, turinti 16 skyrių, šios orga
nizacijos tikslas atgauti vokiečių praras
tas žemes Rytuose, o svarbiausia — Ryt
prūsius. Sau narių ieško Amerikos vokie
čių organizacijose. Palaiko ryšius su mi
nėta Rytprūsių vokiečių organizacija. Ta
rybos pirmininkas Manfred G. Kairet, 39 
m. amžiaus, gimęs Karaliaučiuje, į JAV 
atvykęs 1957 m. II pasauliniam karui bai
giantis tebuvo 8 metų, taigi nebuvo nacis 
ir negalėjo dalyvauti jų nusikaltimuose. 
Jis neslepia savo lietuviškos kilmės ir ži
no, kad jo tėvai kilę iš Gilijos kaimo. Jis 
ir jo bendradarbiai yra atsidavę Rytprū
sių išvadavimui ir jų atstatymui. Yra aiš
kūs komunizmo priešai.

Pagal Kairet, lEonna su savo detente ir 
savo Rytų politika Rytprūsius išdavusi. 
Todėl Rytprūsių gyventojai turį skirtis 
nuo Vokietijos ir gal kur nors sudaryti 
savo egzilinę vyriausybę. Jie jaučiasi esą 
baltais ir norį išvaduoti Rytprūsius nuo 
rusų, lenkų, suburti į atskirą valstybę, ku
ri susijungtų su Lietuva, Latvija ir Esti
ja į keturių valstybių bloką — konfedera- 
siją — Baltic Alliance. Kairet nuomone, 
Baltijos sąjungai priklausančiuose Ryt
prūsiuose antroji valstybinė kalba turėtų 
būti lietuvių.“

Ilgiausias diskusijas sukėlė kongreso 
eigos ir laiko ‘klausimas. Išklausius visas 
nuomones buvo nutarta, kad kongresas tu
rėtų užtrukti apie tris savaites (neskai
tant kelionių). Kongreso atidarymas bei 
pirmoji dalis vyks D. Britanijoje, netoli 
Londono. Dalyviai pradės rinktis 1979 m. 
liepos 12 dieną. Po 5 ar 7 dienų visi daly
viai .persikels į Vokietiją, tikriausiai ne
toli 'Bonnos. Dalyviai pasiskirstys į dvi 
dalis: atstovai važiuos į Studijų Dienas, 
kiti — į stovyklą. Stovyklos programa bus 
pritaikyta ir lietuviškai nekalbančiam 
jaunimui. Visi dalyviai vėl susitiks kon
greso iškilmingam uždarymui. Pasibaigus 
kongresui, jaunimui bus sudarytos gali
mybės pavažinėti po Europą ir aplankyti 
lietuvių kolonijas.

Taip pat buvo svarstyta komiteto teisi
nė padėtis ir jos danbo bei finansų tvar
kymo nuostatai. Nuspręsta pakviesti Eu
ropos L. B-nių ir DBLS atstovus pilnatei
siais komiteto nariais.

Komiteto iždininkas R. Šileris pristatė 
kongreso rengimo ir pravedimo provizo
rinę sąmatą. Atrodo, kad kongresas gali 
kainuoti daugiau kaip DM 60.000 
(£15.000). Dalį išlaidų padengs patys da
lyviai, tačiau tam tikra dalis (pvz. Studi
jų Dienos) turės būti apmokėta organiza
torių. Tad Europos lietuviams teks su
rinkti nemažą sumą pinigų. Operuojant 
tokiomis stambiomis sumomis, kongreso 
komitetas nutarė prašyti PLfE'-nę finansi
nės garantijos. Reikia pastebėti, kad ligi 
šiol liet, jaunimo kongresai išsivertė be 
nuostolių.

Komiteto posėdis tęsėsi nuo šėštadienio 
ryto 9.30 iki sekmadienio nakties 1.00 vai., 
ir sekmadienį nuo 9.30 vai. ryto iki vidu
dienio.

aVč

Skautiškuoju keliu
ANTRASIS TAUTINĖS STOVYKLOS 

KVIESLYS
šeštosios Tautinės Stovyklos (Australi

joje) rengimo komiteto pirmininkas s. H. 
Antanaitis mums rašo: 6-ji Tautinė Sto
vykla įvyks Australijoje, Melbourne apy
linkėse, gale 1977 ir pradžioje 1978 metų. 
Ši stovykla yra labai svarbi Australijos 
lietuvių skautams. Gyvendami diena iš 
dienos, mes kartais pritrūkstame naujų 
idėjų, o kartais ir noro siekti užsibrėžtų 
uždavinių. Ruošimasis Tautinei Stovyklai 
sukėlė didelį entuziazmą skautų-čių tar
pe, ne vien veikiančių vienetuose, bet ir 
tų, kurie jau pradėję nutolti nuo skautiš
kojo gyvenimo. Yra labai džiugu matyti, 
kad tiek daug jaunų vadovų dirba su di
deliu pasiryžimu, prisidėdami vienu ar ki
tu būdu prie stovyklos paruošiamųjų dar
bų.

Mes entuziastingai ruošiamės didžiajam 
įvykiui ir tikimės sulaukti 100 brolių-sesių 
iš užjūrio. Dar kartą kreipiamės į Jus, 
mieli vadovai: neapvilkite mūsų, raginki
te savus skautus ir atsiųskite galimai 
daugiau stovyklautojų. Nors mūsų skai
čius nėra gausus, bet pasiryžimas didelis 
— stengsimės Jūsų neapvilti.

Šios stovyklos pasisekimas daug pri
klausys nuo atvykstančio iš užjūrio skau- 
tų-čių skaičiaus. Tad, broliai ir sesės, mes 
labai lauksime Jūsų atvykstant kuo di
džiausiu būriu.

Komiteto kvieslys pateikia ir daugiau 
įvairiausios Taut. Stovyklos informacijos 
Lietuvių Skautų Vyriausiam Skautininkui 
ir kitiems asmenims. (Informacija iš Vyr. 
Skautininko — „Krivūlė“, Lietuvių Skau
tų Brolijos Vadovams).

šeštosios Tautinės Stovyklos (Australi
joje) Rengimo Komiteto pirmininkui s. H. 
Antanaičiui, visam komitetui ir rėmėjams 
linkime kuo gražiausios sėkmės.

v. s. J. Maslauskas

Aukos skautų-jaunimo stovyklai į 
Australiją

R. Spalis, Halifax — 5 sv., A. Kuka- 
nauskas, Kettering — 5 sv., Liudas (pa
vardė nepažymėta), Kettering — 5 sv., J. 
Struoginis, Lietuvių Namai — 10 sv., J. 
Vilčinskas, Londonas — 5 sv„ A. Kuka- 
nauskas, Kettering — 15 sv. (10 sv. atsto
vui į Australiją ir 5 sv. skautų-jaunimo 
stovyklai).

Mieliems skautiškos idėjos rėmėjams 
reiškiame nuoširdų ir skautišką ačiū.

v. s. J. Maslauskas, Aukų Vajaus 
Vadovas

„BUDĖKIME“ LEIDINĖLIS 
APSIRENGĘS NAUJU DRABUŽIU

L. S. S. Anglijos Rajono skautų leidžia- 
mas „Budėkime“ prieškalėdinis numeris 
pasiekė skaitytojus, pasipuošęs nauju ap
daru ir išvaizda. Jo puslapiuose atsispindi 
kai kurių iš mūsų veidai, o turinys žada 
dar labiau tobulėti. Tai nuopelnas B. 
Daunoros (buvusio „E. L.“ redaktoriaus) 
ir s. v. v. si. Eimučio Šovos.

Labai džiugu, kai mieli Skautiškos idė
jos rėmėjai, suprasdami mūsų rajono ne
gausų darbuotojų būrelį, taip nuoširdžiai 
atėjo į talką, aukodami savo poilsio laiką 
„Budėkime“ leidimui. Jiems tariame nuo
širdų, skautišką ačiū.

Nepamirštame ir mūsų buvusių ir esa
mųjų redaktorių, rėmėjų ir iliustruotojų, 
pvz., F. Ramonio, kuris ilgus metus iliust
ravo leidinį. Jiems visiems tariame skau
tišką ačiū.

Mūsų dabartinis „Budėkime“ redakto
rius ps. D. Damauskas, nors jau sulaukęs 
pačios „jaunystės žydėjimo“ metų, dar 
rankų nenuleidžia ir tebetęsia „Budėki
me“ redagavimą, prašydamas visų sesių 
ir brolių aprašyti savo įvairiausius dar
bus, susibūrimus bei nuotykius.

,/Eudėkime“ tolimesnis tobulėjimas pri
klausys nuo mūsų visų korespondencijų, 
straipsnių, įvykių ir nuotykių aprašymų. 
Kviečiami visi siųsti rašinius ir nuotrau
kas. Jos turi būti juodos-baltos; spalvotos 
netinka.

v. s. J. M.

—— — »«LIETUV
ŽEMAIČIŲ SUVENYRAI OLIMPIADAI

Plungėje veikiąs „Minijos“ liaudies kū
rybos gaminių kolektyvas jau pasiuntė į 
Maskvą 1980-tųjų metų olimpiadai skirtą 
suvenyrų siuntą. „Minijos“ įmonė gavo 
leidimą gaminti medinius suvenyrus, su 
olimpiniais ženklais. Per metus įmonė nu
mato pagaminti 5.000 dekoratyvinių lėkš
čių, dėžučių ir kitų medžio drožinių.

PUTINO POEZIJOS VAKARAI

Tris vakarus Vilniuje aktorius Laimo
nas Noreika susirinkusiems vilniečiams 
skaitė V. Mykolaičio-Putino poeziją. Apie 
tai „Tiesoje“ šitaip informuojama:

„Jau seniai Leimoną Noreiką domino 
Vinco Mykolaičio kūryba. Dar 1964 metais 
suruošė pirmąjį poezijos vakarą. Kas
met į atmintį įsirašydavo vis naujos eilės, 
jos kaupėsi ir nebetilpo širdyje.

Minties žaismas ir rimtis užvaldo salę. 
Taupiom, nepaprastai taupiom išraiškos 
priemonėm Laimonas Noreika veda min
ties vingiais. Tai poeto vidinis monologas. 
Tai ir aktoriaus vidinis monologas, pokal
bis su klausytoju, kaip su artimu bičiuliu, 
draugu. Kaip jūros vandenų begalybė 
įtampa čia prityla, nurimsta, čia vėl įsi
banguoja, veržiasi iš krantų.

Didelį eilių lobį paliko poetas.
Didelę šventę poezijos mėgėjams suruo

šė aktorius.“

PAMINĖJO P. RUIGIO VEIKALĄ

„Literatūra ir menas“ (Nr. 3) įsidėjo 
platesnį Pilypo Ruigio lotyniško veikalo 
apie lietuvių kalbą, kuris, kaip žinome, 
prieš porą metų buvo Londone parduotas 
iš varžytinių.

Aprašyme paminėta, kad šio veikalo (jį 
nupirko prof. K. Varnelis) kopiją su ko
mentarais į Lietuvą atsiuntė prof. dr. V. 
Maciūnas. Kopija laikoma valstyb. biblio
tekos rankraščių skyriuje.
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PASISEKĘS BALIUS

Tradicinis spaudos balius šiais metais 
buvo ypatingai sėkmingas. Svečių susirin
ko daug. Matėsi ne tik londoniškiai, bet 
ir iš tolimesnių apylinkių — Birmingha- 
mo, Portsmoutho, Dunstable ir kt. Iš Lie
tuvių Sodybos taip pat buvo atvykusi nuo
taikingų svečių ekskursija, atgabenusi di
džiulį tortą loterijai. Salės papuošimu ir 
bilietais pasirūpino S. Bosikis, baru — K. 
Makūnas, loterijos bilietus sėkmingai iš
platino B. Namajuškienė ir P. Nenortienė, 
o ją pravedė J. Alkis. Puikiais užkan
džiais vaišino S. ir P. Ruseckai. Nedidelis, 
bet senus ir jaunus patenkinęs orkestras 
šokius užbaigė sugrodamas Tautos himną.

Lietuviškosios spaudos leidėjai yra dė
kingi svečiams, kurie savo atsilankymu 
morališkai ir mateirališkai parėmė jų 
pastangas.

REIKALINGAS SPAUSTUVININKAS

Lietuvių spaustuvei tuojau reikalin
gas nors šiek tiek lietuviškai nusimanąs 
jaunuolis ar jaunuolė, norį išmokti linoti
pininko amato. Dėl atlyginimo bus susi
tarta vietoje.

Kreiptis į Nidos spaustuvės vedėją, 2 
Ladbroke Gdns., London, Wil 2PT. Tel. 
01 727 2470.

Gali kreiptis ir vyresnio amžiaus žmo
nės.

PENKTADIENIO DISKO SEZONAS 
LIETUVIŲ NAMUOSE

1977 m. vasario 4 d.
1977 m. balandžio 1 d.
1977 m. birželio 3 d.

Kviečiame ateiti su savo draugais/ėm.
20.30 iki vidurnakčio

ĮĖJIMAS 50 p.
LIETUVIŲ NAMAI, 2 LADBROKE GAR
DENS, Wil 2PT.
Penktadienio Klubas

SUSIŽEIDĖ J. LUKĖNAS

Jūrininkas Juozas Lukėnas laive susi
laužė koją. Šiuo metu jis guli ligoninėje 
Rotterdame. Ligoninės adresas: Holly Zie- 
kenhuis, Rotterdam, Holland.

UŽSISAKĖ DBLS ISTORIJĄ
Žemiau išvardinti asmenys yra jau už

sisakę ir užsimokėję už ruošiamą DBLS 
knygą.

Aleknavičius, Rochdale; J. Banys, Bol- 
tonas; V. Balickas, Londonas; A. Bara
nauskas, lEradfordas; M. Balčiūnas, Lon
donas; kun. Pr. Dauknys, Australija; Br. 
Daunoras, Londonas; K. Erštikis, Rochda
le; B. Gurgždantis, Kanada; Vik. Ignaitis, 
Bradfordas; A. Jakimavičius, Mancheste- 
ris; V. Jokūbaitis, Londonas; kun. J. Kuz- 
mickis, Bradfordas; V. Kupstys, Manches- 
teris; P. Lederienė, Gloucesteris; J. Le- 
vinskas (5), Derby; J. Liobė, Ketteringas; 
J. MaslauSkas, Ashbourne; V. Motuzą, 
Rochdale; A. Papievis (2), Halifaxas; P. 
Popika, Derby; J. Peleckis, JAV; J. Pat
rick, JAV; J. Sližys, Derby; J.. Sasnys, 
Rochdale; J. Vasiliauskas, Leigh; B. Zin- 
kus, Derby.

Taupumo sumetimais centro valdyba 
yra nutarusi asmeniškų pakvitavimų ne
siųsti, o tik paskelbti E. Lietuvyje.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 

ŠVENTĖS 59-TOSIOS METINĖS

Vasario 13 dieną, sekmadienį, Londono 
ir jo apylinkių lietuviai švenčia Vasario 
16 59-tąsias metines. Šventė prasideda 11 
valandą pamaldomis Lietuvių bažnyčioje, 
21 The Oval, Hackney Rd., E9, kurias už
prašė Lietuvos Atstovas Vincas Balickas.

Pavakaryje, 5 vai., bus akademinis mi
nėjimas Bishopsgate Hali, 230 Eishopsga- 
te, London, EC2 (netoli Liverpool geležin
kelio stoties).

Kalbės Lietuvos atstovas V. Balickas. 
Meninėje dalyje dalyvauja solistė Vida 
Gasperienė iš Nottinghamo, tautinių šo
kių „Lietuva“ grupė ir Londono lietuvių 
choras, vedamas Justino Černio.

Londono ir jo apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti pamaldose ir minėjime.

D. B. Lietuvių B-nės Krašto Valdyba

BLYNŲ BALIUS

Šv. Onos draugija ruošia
BLYNŲ BALIŲ,

kuris įvyks 1977 m. vasario 19 d., šeštadie
nį 345A Victoria Park Road, London, E9.

Pradiža 8 vai., pabaiga 12 vai.
Veiks geras lietuviškas bufetas su bul

viniais blynais. Gros gera muzika.
Įėjimas — 80 p.

UKRAINOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

Ukrainos Tautinė Taryba D. Britanijoje 
paminėjo Ukrainos nepriklausomybės pa
skelbimo 59 m. sukaktį. Sausio 23 dieną 
iškilmės įvyko Estų Namuose, dalyvau
jant kaimyninių tautų atstovams ir Ukrai
nos išeiviams.

Minėijime kalbėjo V. Babickyj ir A. 
Kostiuk. Po meninės dalies visi dalyviai 
buvo pavaišinti.

Kaip žinome, paskelbus Ukrainos nepri
klausomybę 1918 m., bolševikai užgniaužė 
ją pačioje užuomazgoje.

LIET. SODYBA
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 20 d., sekmadienį DfELS Sody
bos skyriaus valdyba kviečia atvykti į So
dybą skyriaus narius ir ne narius iš toliau 
ir iš arti į visuotinį skyriaus narių susi
rinkimą ir naujos valdybos rinkimą. Tuo 
pat metu bus pravestas ir Vasario 16- 
tosios minėjimas be pasilinksminimo.

Dienotvarkė: 11.30 vai. pamaldos už nu
skriaustą ir kenčiančią Lietuvą, kurias at
laikys Sodybos kapelionas kun. Geryba ir 
tars tai dienai tinkantį žodį. 13 vai. pietūs. 
14.30 vai. susirinkimas. Nariams dalyvavi
mas būtinas.

Skyriaus valdyba

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 12 d., šeštadienį, 6.30 vai. uk
rainiečių klubo salėje, 30, Bentnick Rd. 
ruošiamas Vasario 16 minėjimas.

Programoje paskaita ir įvairi meninė 
dalis.

Kaip jau anksčiau buvo su kitų koloni
jų skyriais kalbėta ir spaudoje užsiminta, 
vidur. Anglijoje rengiamas tik vienas Va
sario 16 minėjimas Nottinghame. Todėl 
kviečiame visas lietuvių kolonijas gausiai 
atsilankyti dideliais būriais ar pavieniui 
su draugais. Tūpsime visi. Nepasigailėsim 
apsilankę.

DBLS Nottinghamo skyriaus valdyba

VOKIETIJA
ANTRAS IŠ LIETUVOS KILUSIŲ

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ KUNIGŲ, 
GYVENANČIŲ VAKARŲ VOKIETIJOJE, 

SUVAŽIAVIMAS BONN-BAD 
GODESBERGE, ANNABERGO PILYJE

Nuo 1977 m. sausio 6 ligi 9 d. įvyko ant
ras iš Lietuvos kilusių evangelikų liutero
nų kunigų, gyvenančių Vakarų Vokietijo
je, suvažiavimas Bonn-Bad Godesberge, 
Annabergo pilyje, Pabaltiečių Krikščionių 
Studentų Sąjungos laisvalaikio namuose. 
Į Annabengo pilį suvažiavo iš viso 11 
evangelikų kunigų, būtent:

garbės senjoras kunigas Adomas Gelmi
nius iš Braunschweigo, pats šimininkas 
vicesenjoras kunigas Juozas Urdzė su 
žmona, kunigas Alfredas Franckaitis su 
žmona iš Freistatto, kunigas Martynas 
Klumbys iš Bensheimo, kunigas Mikas 
Klumbys iš Barntrupo, reformatų kunigas 
Fridrikas Barnelis su žmona iš Hofheimo 
Taunus, metodistų kunigas Ričardas Lu
pas iš Leer Ostfriedland, kunigas Vilhel
mas iB'anžėrius iš Korschenbroicho, kuni
gas Rudolfas Vymeris i'š Bad Oeynhause- 
no 8, kunigas Karolis Feflgendreheris iš 
Hamburgo ir kunigas Fr. Skėrys iš Mann- 
heimo.

Raštu suvažiavimo dalyvius sveikino: 
dabartinės Lietuvos vyskupas Jonas Kal- 
vanas iš Tauragės, Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Vyriausios Bažnyčios Tarybos 
pirmininkas senjoras kunigas Adolfas Ke- 
leris iš Bremeno, kunigas dr. Gustavas 
Vagneris iš Wietze, kunigas Hermanas Je- 
kelis iš Goettingeno, dekanas Jurgis Gun- 
ga iš Lippstadt-Benninghauseno ir kuni
gas Gustavas Butkevičius iš Bochumo.

Pirmą dieną vakarines pamaldas laikė 
pats šeimininkas vicesenjoras kunigas 
Juozas Urdzė. Po pamaldų sekė mirusiųjų 
kunigų prisiminimas ir pasimeldimas už 
a. a. Henriką Šmitą (kilimo nuo Prienų), 
Julių Stanaiti ir Petrą Šimukėną.

Po to visi susirinko Pabaltiečių kamba
ryje pasidalyti jaunystės prisiminimais, 
apie studijų laikus, išeitą mokslą ir dar
bo stažą iki šios dienos.

Penktadienį prieš pietus buvo pravesta

PADĖKA

Visiems Europos ir užjūrio draugams ir 
pažįstamiems, sveikinusiems mane ir žmo
ną mano 90-ties metų amžiaus sukakties 
proga, nuoširdžiai dėkojame už linkėjimus 
ir gausias dovanas.

Zina ir Jonas Glemžai 

Biblijos studija iš Mato Evangelijos 25, 34- 
46. Studijos vedėjas buvo kunigas Karolis 
Felgendreheris. Po kavutės vicesenjoras 
kunigas Juozas Urdzė darė pranešimą apie 
evangelikų Bažnyčią dabartinėje Lietuvo
je. Visi dalyviai labai apgailestavo, kad 
evangelikai kunigai Lietuvoje yra susi
skaldę ir ne vieningai dirba Viešpaties 
vynuogyne. Kunigai ir jų padėjėjai, dia
konai ir parapijų pirmininkai turėtų bur
tis apie mūsų naują vyskupą Joną Kalva- 
ną ir bendrai dirbti krikščionišką darbą 
be jokio skirtumo. Tik vienybėje mes iš
laikysime tėvynėje ir išeivijoje savo kal
bą, papročius ir mūsų brangų tikėjimą 
motinos kalba. Pasimeldėm už mūsų bro
lius kunigus Lietuvoje, kad jie drąsiai ir 
linksmai liudytų Dievo žodį ir teiktų pa
guodos ir stiprybės mūsų tikėjimo žmo
nėms.

Vakare įvyko bendras visų evangelikų 
kunigų pasitarimas su svečiais ir nustatė 
ateities gaires. Planuojama ir kitais me
tais, tokiu pat laiku, sušaukti trečią tokį 
suvažiavimą Annabengo pilyje. Visi išreiš
kė viltį, kad. kitais metais dar daugiau 
kunigų su savo žmonom suvažiuos į Bad 
Godesbergą. Valteris Banaitis prašė, kad 
kiekvienas kunigas, kuris dabar buvo 
Annaberge, dar atsivežtų po vieną kunigą, 
tuomet būtų apie dvidešimt.

Kadangi šis suvažiavimas buvo surištas 
su lietuvių evangelikų liuteronų suvažia
vimu, tai jau ■penktadienį vakare buvo iš 
viso apie 30 žmonių. Vakarines pamaldas 
laikė kunigas Martynas Klumbys. Maldo
se prisiminėm kompozitorių ir pianistą 
prof. Vladą Jakubėną (72 m. amžiaus), 
kuris staigamirė praėjusių metų gruodžio 
13 d. Chicagoje ir palaidotas gruodžio 18 
d.

A. a. prof. Vladas Jakubėnas įsijungė 
evangelikų pionierių, didžiai nusipelniu
sių lietuvių tautos kultūrai eilėn, prade
dant kunigo Martyno Mažvydo pirmos lie
tuviškos knygos (1547 m.) ir giesmyno 
(1566 m.) autorium. Be to, jis dažnai 
akomponuodavo solistams įvairiuose kon
certuose. Muzikas Valteris Banaitis pa
grojo vargonais keletą jo kūrinių ir into
navo prie Nežinomo kareivio kapo Kaune 
vėliavos nuleidimą. Buvo labai jaudinan
ti valandėlė, prisiminus Lietuvos Nepri
klausomybės laikus.

šeštadienį Biblijos darbą pravedė re
formatų kunigas Fridrikas Barnelis iš Lu
ko Evangelijos 16, 1-13. Prie Biblijos stu
dijų ar darbų kiekvienas dalyvis-ė prisi
dėjo ir davė teigiamą įnašą.

Po kavutės matėme filmą „Trys tautos 
tarp rytų ir vakarų“. Iš filmo turinio bu
vo galima matyti, kaip tos trys tautos 
(Lietuva, Latvija ir Estija) savo istorijo
je buvo vėtytos ir mėtytos. Matėme labai 
tragiškų vaizdų. Neturėdamos nepriklau
somybės, jos visvien išlaiko savo kultūrą, 
kalbą ir papročius, dainas ir tautinius šo
kius.

Vakarines pamaldas laikė kunigas Fr. 
Skėrys. Vakare įvyko aukšto lygio koncer
tas. Čia jau buvo atvykę daugiau žmonių 
iš Bonnos ir apylinkių. Broliai latviai 
Daniels ir Pauls Bruveris (neseniai atvy
kę iš Latvijos) smuiku ir pianinu išpildė 
Boehmo „Tišeną“ ir Guno „Meditaciją“ 
Ponia Rūta Sprogienė i'š Wuppertalio pa
deklamavo savo sukurtų eilėraščių „Ne
daug draugų Svetimoj šaly“, „Pasiilgau 
namų, bet sugrįžt negaliu“, „Atgyja su 
Lietuva ryšys“. Petras Odinis (fleita) iš 
Wuppertalio ir Valteris Banaitis (piani
nu) iš Huettenfeldo išpildė Balio D vari o- 
nio „Eleginė pjesė“ ir Kačanausko „Siun
tė mane motinėlė“. Pauls. Bruveris (smui
ku), Petras Odinis (fleita) ir Daniels Bru
veris (pianinu) išpildė Greeno „Lopšinė“, 
Denzo „Vakarinė giesmė“ ir Fiebigo „Poe
ma“.

Žinomas lietuviškos poezijos vertėjas iš 
lietuvių į vokiečių kalbą kunigas Alfredas 
Franckaitis padeklamavo Mykolaičio4Pu- 
Franckaitis padeklamavo Mykolaičio-Pu- 
po to savo vertimą į vokiečių kalbą. Taip 
pat Maironio „Gražumas dangaus“ dviem 
kalbom. Kunigas Franckaitis yra apie 350 
lietuviškų eilėraščių išvertęs į vokiečių 
kalbą. Būtų labai gaila, jei tie eilėraščiai 
pasiliktų neatspausdinti. Gal atsirastų 
laisvajame pasaulyje mecenatų, kurie pa
dėtų jam išleisti keletą knygų? Tai būtų 
didelis lietuviškos poezijos įnašas vokie
čiams.

jE'uvusi Vilniaus operos solistė šima- 
niukštytė-Pansė, dabar gyvenanti Bonno- 
je, padainavo, palydint pianinu Valteriui 
Banaičiui, visą eilę dainų: Gruodžio — 
„Visur tylu“, Šimkaus — „O kas, Dievu
liau mano“, „Kur bakūžė samanota“ ir 
liaudies dainų — „Saulelė raudona“, „Oi 
kas sodai do sodeliai“, „Aš paėmiau mer
gužėlę“. Bendrai visi padainavome „Lie
tuva brangi“, „Bijūnėlis žalias“. Tai buvo 
labai gražus ir širdį jaudinantis koncer
tas, kurio dalyviai ilgai neužmirš, ypač 
tie, kurie lietuviškų koncertų j'au 20 ar 
30 metų nebuvo girdėję.

Sekmadienį įvyko visiems pamaldos su 
Šventa Vakariene, kurias laikė mūsų gar
bės senjoras kunigas Adomas Gelžinius. 
Vargonais grojo muzikas Valteris Banai
tis.

Po pamaldų suėjome paskutinį kartą į 
susirinkimo patalpas. Tenai įvyko suva
žiavimo įvertinimas ir pasiūlymai. Užda
rymo žodį tarė šeimininkas kun. J. Urdzė.

Pavalgius skanius pietus, visi nuošir
džiai padėkojo kun. J. Urdzei už suvažia
vimo suorganizavimą ir poniai Verai Ur- 
dzienei už kūnišką aprūpinimą.

Kun. Fr. Skėrys

NEPAILSTANTIS MENININKAS
Vechtoje gyvenąs Stasys Motuzas vėl 

prisiuntė dvi savo medžio dirbinių nuo
traukas. Viena iš jų vaizduoja Lietuvos 
knygnešį (kišenėje matosi „Aušra“), o 
antroje dr. J. Basanavičius skaito Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo aktą.

Savo laiške S. Motuzas rašo: „Kaip pa
sikeitė laikai. Dabartiniai knygnešiai slap
tai gabena iš Lietuvos LKB Kronikas, o 
čia, tremtyje, daugelis tautiečių jau kra
tosi lietuviško laikraščio ar knygos“.

S. Motuzo „Knygnešis“

SUVAŽIAVIMAI IR SUSITIKIMAI

Sausio 14-16 d. Lueneburge, šiaurės Vo
kietijoje, vokiečių Rytų Akademijos pa
talpose įvyko eilinis „Baltų Draugijos“ 
suvažiavimas-seminaras. Paskaitų bei pra
nešimų vedamoji mintis buvo pasiprieši
nimas sovietiniam režimui Baltijos vals
tybėse ir pačioje Sovietų Sąjungoje.

Išsamų pranešimą apie rezistenciją Lie
tuvoje padarė dr. A. Gerutis iš Berno. 
Apie Vokietijos užsienių politiką ir Rytų 
Europą kalbėjo vokiečių federalinio par
lamento (Bundestag) narys Schroeder.

Lygiagrečiai su „Baltų Draugijos“ su
važiavimu ėjo intensyvūs pasitarimai, 
kaip reaguoti į Helsinkio nutarimų pažei
dimus iš Maskvos pusės, ypač turint prieš 
akis Belgrado konferenciją, turinčią įvyk
ti šių metų vasarą.

Vieną vakarą suvažiavimo dalyviai sve
čiavosi Lueneburge nuosavose patalpose 
įsikūrusioje „Carl Schirren Draugijoje“. 
Ši draugija puoselėja Baltijos vokiečių 
kultūrines tradicijas. Istorijos profesorius 
Carl iSchirren praėjusiame šimtmetyje va
dovavo Baltijos vokiečių pasipriešinimui 
rusifikacijos pastangoms.

Tuo tarpu, kai Lueneburgo suvažiavime, 
be vokiečių, gausiai dalyvavo estai bei 
latviai, vėl krito į akį menkas lietuvių do
mėjimasis „Baltų Draugijos“ siekiais, bū
tent, pastangomis supažindinti vokiečius 
su baltų tautų kultūra ir laimėti simpati
jų mūsų išsilaisvinimo pastangoms. Suva
žiavimo dalyvius lietuvius galima buvo 
suskaičiuoti kone ant vienos rankos pirš
tų...

Suvažiavime dalyvavo Lietuvos vokie
čių Landsmannschaft valdybos narys Al
bertas Ungeris, redaguojąs tos organiza
cijos leidinį „Die Raute“ (Rūta).

Maloni staigmena Lueneburgo semina
re buvo netikėtas svečias — jaunas italas 
Guido Michelini iš Parmos, kalbąs lietu
viškai. Įsigijęs filologijos daktaro laipsnį 
Bolognos universitete, jis 1975/76 metais 
apie 8 mėnesius studijavo lietuvių kalbą 
Vilniaus universitete. Šiuo metu dr. G. 
Michelini gilina germanistikos studijas 
Hamburgo universitete. Jaunas italų 
mokslininkas pasirinko kaip specialybę 
lyginamąją kalbotyrą.

Būdami Lueneburge, dr. A. Gerutis ir 
Valteris Banaitis (muzikas) aplankė ten 
gyvenantį Mažosios Lietuvos lietuvį Vilių 
Mačiulaitį, ilgametį Vokietijos Lietuvių 
Susivienijimo pirmininką. Šis nepalaužia
mas lietuvininkas patyrė skaudžių perse
kiojimų ypač nacionalsocialistų valdymo 
laikais, o karo metu buvo uždarytas Sach- 
senhauseno koncentracijos stovykloj. Nors 
Mačiulaitis jau peržengė 80-tuosius am
žiaus metus, jis dar gana žvalus, tiktai 
menkai teprigirdi, nes atsiliepia žiaurūs 
mušimai stovykloje.

V. Mačiulaitis su žmona Valerija, gimu
sia Šulcaite iš Marijampolės apskrities, 
pavaišino svečius kava. Priėmime daly
vavo ir Tilžės lietuvaitė EUi Šlenterytė, be 
to, Eva Koch-Banaitytė.

V. Banaitis su seserimi Eva i Luenebur- 
gą atvyko iš Fuerstenbergo (Weser) — 
tarp Goettingeno ir Kasselio, — kur jų tė
vas Kristupas Banaitis gruodžio 31 d. pa
minėjo savo 98-tojo gimtadienio sukaktį. 
Gimęs 1878 metų paskutinę dieną Tilžės 
— Ragainės krašte, jubiliatas visą savo il
gą amžių pasiliko susipratęs lietuvis ir da
lyvavo Mažosios Lietuvos savo tautiečių 
gyvenime bei veikloje. Jo brolis Mikas pa
sireiškė kaip uolus lietuviškosios tautosa
kos rinkėjas.

Jubiliatas gyvena pas dukterį Evą ir 
yra palyginti gana geros sveikatos.

Jubiliato sūnus Valteris Banaitis dėl 
lietuviškumo 1937 metais buvo priverstas 
palikti gimtąjį kraštą ir ieškoti prieglobs

čio nepriklausomoje Lietuvoje, šiuo metu 
jis mokytojauja Vasario 16 gimnazijoje 
Huettenfelde.

SUVAŽIAVIMAI ANNABERGE 1977 
METAIS

Ir šiais metais Annabengo kalnelis lau
kia svečių. Ruošiami mažesni ir didesni 
suvažiavimai. Jų tikslas: susipažinimas, 
meditacija evangelijos žodžių bei litera
tūros studijos, kultūriniai parengimai — 
koncertai, paskaitos, filmai, parodos, poil
sio dienos, žaidimai, sportas, ekskursijos 
ir t. t.

1977 m. Annaberge numatomi sekantie
ji parengimai:

1977. 3. 18 — 20. Annabengo lietuvių li
teratūros sekcijos savaitgalis.

1977. 4. 29 — 5. 1. Lietuvių jaunimo su
važiavimas. Tema: Materialistinės pasau
lėžiūros atsiradimo priežastys.

1977. 5. 19 — 22. Pabaltiečių Krikščio
nių Studentų Sąjungos kongresas.

1977. 6. 3 — 5. Labdaros draugijos ir 
PKSS ruošiamas lietuvių suvažiavimas 
labdaros tema.

1977. 6. 17 — 19. Annabengo lietuvių li
teratūros sekcijos seminaras.

1977. 7. 11 — 31. Lietuvių poilsio dienos 
ir literatūros kursas.

Norintieji šiuose suvažiavimuose daly
vauti, prašomi dvi savaites iš anksto už
siregistruoti pas kunigą J. Urdzę, Anna- 
berger Strasse 400, 5300 Bonn-Bad Godes- 
berg. Telefonas /02221/373040.

Austrija
PARODA IR MEMORANDUMAS 

ZALZBURGE
Sausio 10-30 d. Zalzburge (Austrijoje) 

vyko lietuvių menininkų pritaikomojo me
no paroda, pavadinta „LIETUVOS ME
NAS — TRADICIJA IR DABARTIS“ (Li- 
tauische Kunst — Tradition and Gegen- 
wart). Joje buvo trys skyriai: sienų kili
mai, grafika ir keramika. Parodą suruošė 
Austrų — Sovietų Draugija.

Tekstilės (kilimų) skyriuje savo darbus 
eksponavo J. (Balčikonis, D. Kvietkevičiū- 
tė, M. Švažienė ir B. Valantinaitė-Jokubo- 
nienė.

Grafikai atstovavo J. Kuzminskis, S. 
Krasauskas, R. Gibavičius, A. Steponavi
čius, A. Skirutytė.

Keramikos meno išdirbinius patiekė M. 
Bankauskaitė, A. Laucius, L. Šulcaitė.

Parodą atidarė Landeshauptmano padė
jėjas Moritz ir general, konsulas Kriuko
vas.

Vietos laikraštis „Salzburger Nachrich- 
ten“ (sausio 11 d.) įsidėjo iliustruotą pa
rodos vertinimą, pavadintą „Reto gražu
mo sienų kilimai“. Straipsnyje neapibūdi
nami atskirų menininkų darbai, bet patie
kiama bendra lietuviškojo meno apžval
ga, ir to meno ryšys su tautinėmis tradi
cijomis. Pabaigoje nurodoma, kad pagal 
kultūrinių mainų planą Vilniuje bus su
ruošta austrų paroda, pavadinta „Salzbur- 
go menas nuo 1500 m. iki šiandien“.

Tas pats laikraštis įsidėjo ir kitą 
straipsnį, pavadintą „Memorandum on 
Sowjets wegen Litauen“.

Straipsnis pradedamas Insbrucko vys
kupo Pauliaus Rusch žodžiais — kas tyli, 
tas yra bailys. Toliau pasakojama, kaip 
parodos atidarymo metu Salzburgo Kata
likų Vyrų Sąjungos pirmininkas Wolf- 
Dieter Zuzan bandė Sovietų konsului M. 
Kriukovui įteikti memorandumą, kurį šis 
atsisakė priimti (jis buvo pasiųstas Sov. 
S-gos ambasadoriui Vienoje per paštą). 
Straipsnyje įdėta nuotrauka, kurioje ma
tyti Wolf-Dieter Zuzan su memorandumu 
rankose ir gen. konsulas Kriukovas.

Memorandumo pradžioje sakoma: 
„Mums atrodo sunkiai suderinami tokie 
įvykiai, kai užsienyje rodomas vieno kraš
to menas, o to krašto viduje vertingi 
krikščioniškojo meno kūriniai naikinami 
arba paliekami be priežiūros“.

Toliau memorandume pateikiami šeši 
punktai, liečią persekiojamos Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį. Juose nurodo
ma, kad bažnytinius reikalus Lietuvoje 
tvarko valdžios įgaliotinis, o du vyskupai 
ištremti iš savo vyskupijų. Išvardijami už 
maldaknygių ir LKB Kronikos platinimą 
nukentėję lietuviai — Stašaitis, Plumpa, 
Petronis, Jaugelis, Sadūnaitė. Pasakoja
mas Mindaugo Tamonio, atsisakiusio re
montuoti Raud. armijos paminklą, tragiš
kas likimas.

Memorandume nurodoma, kad Kaune ir 
Vilniuje du trečdaliai bažnyčių uždaryta 
ir kad tik viena nauja bažnyčia buvo pa
statyta, ir ta pati tuoj buvo paversta į 
koncertų salę. Nurodomas Vilniaus Ka
tedros, šv. Stanislovo ir šv. Kazimiero 
bažnyčių likimas. Primenama, kaip ren
kami ir naikinami religiniai paminklai, 
kaip išardytos Kryžiaus kelių stotys Bars
tyčiuose. Pagaliau pasakoma, kaip užtar
dami Lietuvos tikinčiuosius, nukentėjo 
Maskvos mokslininkai Tverdochlebovas ir 
Kovalevas.

Šis drąsus Salzburgo katalikų vyrų žy
gis nebėra reikalingas jokių komentarų. 
Jis pirštu prikišamai rodo, kad pasaulis 
žino apie Lietuvos tikinčiųjų padėtį ir ne
vengia apie tai viešai pasisakyti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — vasario 13 d., 12.15 vai.
EIRADFORDE — vasario 6 d., 12.30 vai. i

Pamokslas: Ką liudija pasiekę mir
ties slenkstį.
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