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Gruzinai ir mes
DBLS suvažiavimas, posėdžiavęs balan

džio 15-16 d. d. Londone, pareiškė protes
tą prieš priverstinį Lietuvos valstybės 
įjungimą į Sov. Sąjungą, įvykdytą 1940 
metais, ir prieš dabar Lietuvai primeta
mą naują sovietinę konstituciją, per kurią 
siekiama prailginti lietuvių tautos nelais
vę. Ta nelaisvė, palaipsniui eliminuoda
ma respublikoje lietuvių kalbą, sudaro pa
vojų lietuvių -tautos gyvybei.

Kitos Sov. Sąjungos tautos, matydamos 
panašų pavojų, kovoja prieš Kremliaus 
užmačias savais būdais. Kaip skaitėme 
Vakarų spaudoje, Gruzijos studentiškasis 
jaunimas prieš porą savaičių suruošė pro
testo demonstracijas Tbilisyje, respublikos 
sostinėje, kai jų Aukščiausioji Taryba 
svarstė naujosios konstitucijos projektą. 
Spaudos pranešimais, protestavo ir kitos 
Kaukazo tautos, kad, pagal Brežnevo pa
tvirtintą konstitucijos pavyzdį, tų respub
likų oficiali kalba ateityje bus ne jų pa
čių gimtoji, bet rusų.

Panašus protestas prieš keletą metų bu
vo atėjęs iš Latvijos. Tai buvo 17-kos Lat
vijos komunistų laiškas, pasiekęs Vakarus 
1972 m. sausio mėn., kuriame buvo skun
džiamasi dėl sovietinės rusinimo politikos 
Baltijos kraštuose.

Ta proga buvo išaiškinta, kad po Stali
no mirties partijos ir valstybės organams 
buvo įsakyta pakeisti tvarką nacionalinė
se respublikose, kur į vadovaujančias vie
tas buvo Skiriami rusai, nemokantieji vie
tinės kalbos, ir tuo būdu rusų kalba buvo 
padaryta privaloma visose įstaigose 
(TSKP CK įsakas iš 1953, VI. 12). Stali
nu© mirus, buvo įsakyta suorganizuoti vie
tinių žmonių paruošimą vadovaujančiam 
darbui necionalinėse respublikose. Bet ar 
ilgam?

Brežnevo laikais Stalinas vėl gyvas. Jo 
patobulintos konstitucijos, kuri balandžio 
20 d. įsigaliojo Lietuvoje, preambulėje ki
tais žodžiais, bet vis tiek sako tą patį me
lą, kad 1940 m. Lietuva „jos liaudies lais
vo apsisprendimo pagrindu savanoriškai 
įstojo į TSR Sąjungą". Reikia suprasti, 
kad lietuvių tauta tiek pat „savanoriškai" 
atsisakė nuo savo įsunkia! iškovotos ne
priklausomybės ir valstybinės lietuvių 
kalbos. Nauja sovietinė konstitucija tik 
tam tikrais atvejais lietuviams suteikia 
„galimybę vartoti gimtąją kalbą“ (34 str.).

Vieną iš tokių galimybių nusako konsti
tucijos 157 str., įkuriame pasakyta:

„Teisminis procesas Lietuvos TSR vyks
ta lietuvių kalba arba tos vietovės gyven
tojų daugumos kalba. Byloje dalyvaujan
tiems asmenims, nemokantiems kalbos, 
kuria vyksta teisminis procesas, užtikri
nama teisė visapusiškai susipažinti su by
los medžiaga, dalyvauti teisminiuose 
veiksmuose per vertėją ir teisė kalbėti 
teisme gimtąja kalba.“

Tai yra vienintelis konstitucijos straips
nis, kur yra paminėta lietuvių kalba. Dau
gelyje institucijų, kurios tiesiogiai pri
klauso centrinei valdžiai Maskvoje, kaip: 
prokuratūra, kariuomenė, KGB. paštas, 
geležinkeliai ir kt„ vyrauja rusų kalba. 
Panaši padėtis, o gal net blogesnė, yra ki
tose sovietų respublikose.

Todėl Maskvos .pavergtosios tautos, gru
zinai, lietuviai ir kitos, protestuoja prieš 
joms primestąsias konstitucijas ir prieš 
prievarta brukamą joms svetimą kalbą.

BRITŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS 
SUJUDO DĖL SOVIETINĖS 

DISIDENTINĖS PROFESINĖS
SĄJUNGOS

Tarptautinė darbo organizacija atmetė 
nepriklausomos disidentinės Sov. Sąjun
gos darbininkų profesinės sąjungos prašy
mą priimti ją nariu.

Ligi šiol tuo klausimu buvęs abejingas, 
dabar susidomėjo tuo reikalu Britų profe
sinių sąjungų kongresas (TUC) ir renka 
su šia byla susijusius dokumentus.

Susidomėjimas kilo ne savaime: atskirų 
profesinių sąjungų vadovybės pradėjo 
spausti TUC, kad jis dėl tos bylos parody
tų savo svorį.

A. ŠEVČENKO NEGRĮŽTA

Sovietų pilietis Arkadij Ševčenko, bu
vęs JTO Sekretoriaus pavaduotojas, prieš 
mėnesį atsisakęs grįžti į Maskvą , dabar 
viešai pareiškė, jog jis prašo azyliaus tei
sės Amerikoje. Balandžio 25 d. jis susitarė 
su JTO gen. sekr. K. Waldheimu, kad pa
sitraukdamas iš pareigų jis gaus 76 tūkst. 
dolerių kompensacijos.

Spaudtas atstovams A. Ševčenko pareiš
kė, jog jis atsisakė vykdyti Sovietų vy
riausybės potvarkį, kuriuo jam buvo įsa
kyta tarnybos reikalais atvykti į Maskvą. 
„Aš mainau, kad kaip Sekretoriato tarnau
tojui jie neturi teisės man to įsakyti“. To
liau jis pasakė: „Kaip yra žinoma, meno 
politinė filosofija ir įsitikinimai nesideri
na su dabartine Sovietų santvarka. Todėl 
aš nusistačiau negrįžti j Sovietų Sąjungą".

PAŠA V L YJE
LIETUVIAI RESPUBLIKONAI PAGERBĖ 

VLIKO PIRMININKĄ

JAV lietuvių respublikonų lyga išrinko 
Vilko pirmininką dr. Kęstutį J. Valiūną 
1977 metų pasižymėjusiu lietuviu — „Man 
of the Year“.

Jam pagerbti ta proga suruoštas puikus 
banketais.

SOVIETŲ NAIKINTUVO ŠŪVIAI Į 
LĖKTUVĄ

Pietų Korėjos lėktuvo, skridusio iš Pa
ryžiaus į Aliaską, keleiviai papasakojo, 
kaip sovietų naikintuvas apšaudė jų lėk
tuvą, per navigacijos klaidą patekutį virš 
sovietų teritorijos prie Murmansko. Per 
apšaudymą buvo užmušta du ir sužeista 
13 keleivių. Pilotui pavyko išvengti dides
nės katastrofos, laimingai nusileidus ant 
užšalusio ežero.

Balandžio 23 d. sveiki ir sužeisti kelei
viai, JAV specialiai prisiųstu lėktuvu, bu
vo pervežti iš Murmansko į Helsinki, bet 
sovietai sulaikė lėktuvo pilotą ir navigato
rių. Nesant diplomatinių santykių tarp P. 
Korėjos ir Sov. Sąjungos, Amerikos amba
sada Maskvoje bando pilotą ir navigatorių 
išlaisvinti.

Vakarų spauda aštriai pasmerkė sovietų 
barbarišką apšaudymą keleivinio lėktuvo, 
ligšiol negirdėtą įvykį taikos metu. Kiek 
žinoma, įsakymas šaudyti į lėktuvą buvo 
duotas iš Maskvos.

VISI Į VAKARUS, O VIENAS Į RYTUS

Vakarų Vokietija kelia bylas trims če
kams už dviejų Čekoslovakijos lėktuvų 
priverstinį atvarymą į Frankfurtą. Visi 
trys kaltinamieji prašosi politinio prie
globsčio.

Čekas kareivis atbėgo į V. Vokietiją 
kaip tik tuo metu, kai į Boną valstybinio 
vizito atvažiavo Čekoslovakijos komunistų 
vadas Husaikas.

Hongkonge nuo Rytų Vokietijos laivo 
nušoko jūrininkas ir kreipėsi į Vakarų 
Vokietijos konsulatą pagalbos.

O Suomijos policija pasienyje suėmė 
jauną šveicarą, kuris sakosi sudeginęs vi
sus savo dokumentus ir norėjęs pereiti 
sieną ir pradėti naują gyvenimą ten, Sov. 
Sąjungoje.

RUMUNIJOS KELIAS

Rumunijos komunistinis prezidentas, 
lankydamasis Vašingtone, turėjo ilgesnį 
pasikalbėjimą su prez. Carteriu. Per pie
tus Baltuose Rūmuose prez. Čeaušescu ra
gino atkreipti dėmesį į reikalą nusigink
luoti ir telikti pagalbą ūkiškai atsitiku
siems kraštams.

Kaip žinoma, ekonominė pagalba reika
linga ir pačiai Rumunijiai. Iš visų Rytų 
Europos komunistų valdomų 'šalių Rumu
nija garsėjo savo labiausiai centralizuota 
ekonomine santvarka. Kovo pabaigoj Ru
munijos kompartijos potvarkiu čia papū
tė nauji vėjai. Paskelbtuoju planu priva
čiai verslo iniciatyvai suteikiama daugiau 
laisvės ir savarankiškumo. Rumunijos ži
nių agentūros pranešimų, valstybinė pa
rama sustabdoma. Nuo šiol įmonės ir fir
mos turės pačios tvarkytis ir derinti savo 
gamybą su paklausa. Šis posūkis Rumuni
jos ekonomikoj oficialiai vadinamas 
„Naujuoju mechanizmu“. Darbo žmonių 
iniciatyvai 'skatinti skiriamų piniginių 
premijų dydis neribojamas. Amerikiečių 
tyrinėtojų nuomone, tokį centrinio vado
vavimo sušvelnininmą Rumunijos ekono
mikoj iššaukė padidėję prekybiniai ryšiai 
su Vakarais. Pastaraisiais metais Rumu
nijos prekyba su nekomunistiniais kraš
tais viršijo prekybą su komunistų valdo
momis šalimis. Kai ptik dėl to, žinovų 
nuomone, gamybos kokybė pasidarė svar
besnė už kiekybę“. Per dešimtmetį, prade
dant 65-taisi.ais metais, Rumunijos visu
minis nacionalinis produktas kasmet vi
dutiniškai augo aštuoniais nuošimčiais. 
Tokiais augimo tempais negali pasigirti nė 
viena europinė valstybė, šiuo atžvilgiu 
Rumunija rikiuojasi į pirmaujančiųjų gre
tas visame pasaulyje. Kokiu būdu Rumu
nija pasiekė tokių aukštumų? Ogi iš nau
jo investuodama trisdešimt tris nuošim
čius nacionalinio produkto pramonės iš
vystymui. Betgi tokiu keliu einant jau pa
siekta veiksmingumo riba, ir teko ieškoti 
naujos krypties. Rumunijos „Naujojo me
chanizmo“ planas pabrėžia gamybinį už
davinį patenkinti vartotojų paklausą, kad 
parduotuvių lentynose atsirastų daugiau 
prekių ir būtų geriau aptarnaujami gy
ventojų buitiniai poreikiai.

Pernai vasarą ilgokai streikavo rumunų 
angliakasiai. Matyt, valdžia sučeaušescu 
priekyje, nebegalėjo ilgiau likti kurčia 
vartotojų pageidavimams. Naujoji ūkinio 
valdymo tvarka Rumunijoj siejama su ne
seniai įvykusiais aukštųjų pareigūnų pa
keitimais ūkinio planavimo ir vadovavimo 
srityje.

Nuteistas
PASISAKYMAI DĖL NAUJŲ REPRESIJŲ 
SOV. SĄJUNGOJE IR YPAČ DĖL BALIO 

GAJAUSKO TEISMO VILNIUJE
1. GEN. PIOTRAS GRIGORENKA:

Apsidžiaugus rezultatais, pasiektais Bel
grado pasitarimuose, kur Vakarų vyriau
sybės dar kartą bailiai atsitraukė prieš 
Maskvos šantažą, sovietų valdžia ėmėsi 
dar griežtesnių represijų prieš Žmogaus 
teisių sąjūdžio dalyvius.

Tuoj po žiaurių nuosprendžių, paskelb
tų trims jauniausiems Ukrainos visuome
ninės Helsinkio grupės nariams, valdžia 
nuteisė 15 metų lagerio ir tremties drąsų 
kovotoją už žmogaus teises Lietuvoje —• 
Gajauską.

Balį Gajauską esu asmeniškai susitikęs 
tiktai vieną kartą 1976 m., kai jiedu buvo 
atvažiavę su Viktoru Petkum. Aš negalė
jau su juo artimiau susipažinti, bet iš kar
to pamačiau, kad tai krištoliniai tyros sie
los žmogus, kuriam savo tautos interesai 
svarbiau už jo paties interesus. Tiesiog 
nusikaltimas tokį žmogų suimti, teisti ir 
apšaukti nusikaltėliu. Tuo metu jis tebe
turėjo 50 metų ir jau 25 iš jų buvo pralei
dęs kalėjimuose už tai, kad dalyvavo lie
tuvių nacionaliniame išsivadavimo sąjū
dyje. Išėjo iš lagerio jis tik 1973 m. gegu
žės mėnesį, o jau 1977 balandį jis vėl bu
vo suimtas. Nepaisant visų pastangų jį pa
laužti, Gajauskas išliko garbingu žmogu
mi, tokiu, keiks jis buvo. Jis neatsižadėjo 
savo įsitikinimų, neapšmeižė savo draugų. 
Ir štai, beveik metus tardytas, jis stojo 
prieš teismą. Tris dienas teismas bandė 
įrodyti jo kaltę. Kaltinimas tarybine agi
tacija, kaip paprastai, nieko nepasako. 
Juo labiau, kai turima reikalo su garbin
gu žmogumi. Neįmanoma be pasigailėjimo 
galvoti apie tuos, kurie galėjo nuteisti ši
tokia bausme žmogų, visą savo gyvenimą 
atidavusį tarnavimui savo tautai. Žmogus, 
kuris jau 25 metus atsėdėjo lageriuose už 
partizanines kovas, nuteistas dar 15 me
tų! 40 metų kalėjimo vien už tai, kad jas 
doras ir drąsus. Gėda, tris kartus gėda bu
deliams ir tautų slopintojams!

RYTŲ IR VAKARŲ ŽODINIS 
APSIKAPOJIMAS ŽENEVOJE

Mėtinėje Jungtinių tautų ekonominės 
komisijos Europai konferencijoje, kuri vy
ko Ženevoje, jau antrąją dieną susikirto 
Vakarai ir Rytai.

Konferencijos darbotvarkėje buvo nu
matyta svarstyti ekonominio bendradar
biavimo klausimus. Rusai pasiūlė pradėti 
kalbą dėl pagalbos energijos, transporto 
srityse ir dėl aplinkos saugojimo. Jiems 
čia kaip tik esanti reikalinga pagalba (ne
pajėgia pasinaiudciti energijos ištekliais, 
transportas taip pat nėra pavyzdinis).

Kanados 'ambasadorius tuoj užpylė ru
sams šalto vandens, sakydamas, kad kol 
nepajudėta į priekį humanitariniais klau
simais, tol sunku bus pastūmėti ekonomi
nius reikalus.

Sovietų delegacijos vadovas Nesterenka 
dėl tokios kalbos užsipuolė vakariečius, 
kaid ijie esą užsispyrę būtinai suardyti de
tantą.

„PRAVDOS“ REDAKTORIUS DĖL 
EUROKOMUNIZMO

Į Ispanijos komunistų partijos kongresą 
Sov. Sąjunga 'atsiuntė delegaciją, vado
vaujamą „Pravdos“ redaktoriaus Afrnas- 
ievo, kuris pasikalbėjime su laikraščiu 
„Informaciones“ pareiškė, kad jokio eu
rokomunizmo nėra — tok kiekvienas kraš
tas savaip prisitaikąs mokslinio marksiz
mo teorijas.

Jį nustebinę, kad Ispanijos komunistai 
nuolat smarkiai kritikuojia savo partijos 
vadovybę. Sovietinėje partijoje nesą pa
pročio viešai diskutuoti vidaus reikalus. O 
pradžiugino, kad per metus partijos narių 
skaičius iš 50.000 pašoko iki 200.000.

Tačiau ne tik jam, bet ir Sov. Sąjungos 
komunistų partijai turėjo būti smūgis, 
kad kongrese komunistai savo partijos 
programą nutarė remti nebe leninizmu, 
bet marksizmu, demokratija ir revoliucio- 
nieriškumu. Dėl noro atsisakyti leninizmo 
savo sveikinime kongresui buvo įspėjusi 
ispanų komunistus Sov. Sąjungos komu
nistų partija, sakydama, kad tai būtų pa
vojingas žingsnis.

SNEGIREVAS NEATSILAIKĖ PRIEŠ 
SOVIETINIO SAUGUMO SPAUDIMĄ 
Ukrainietis raižytojas Gelis Snegirevas 

buvo suimtas praeitų metų rugsėjo 27 d. 
ir pakaltintas šmeižimu Sov. Sąjungos, 
nes savo raštus siuntinėjo spausdinti už
sienin.

Matyt, nepajėgdamas atsilaikyti sovieti
nio saugumo spaudimui, dabar jis pasiun
tė ukrainiečių laikraščiui „Radiianska Uk
raina“ atvirą laišką, kuriame disidentus 
vadina „apgailėtina sauja atskalūnų", ap
gaili savo praeitį ir „nuodėmes“, nes tar
damas turėjęs laiko apsvarstyti savo „nu
sikalstamąją veiklą“ ir giliai įsisąmoninęs 
tą „'didžiulę žalą“, kurią padaręs savo 
kraštui.

patriotas
Ir dar vienas nusikaltimas. Beveik sep

tynis mėnesius praleidęs Kijevo kalėji
muose, pervežtas į ligoninę paraližuotas, 
žymus ukrainiečių rašytojas Geliijus Sneg- 
riovas. Kas privertė jį prie tokios būklės 
ir kokiais metodais? Šito mes dar nežino
me, bet užtat dabar žinome, 'kad iš jo bu
vo reikalaujama parašyti malonės prašy
mą. To iš jo neišgavo. Bet, matyt, tikėda
miesi jo mirties, paskelbė klastotę — ma
lonės prašymą, parašytą jo vardu.

Valdžia siautėja. Ruošiamas susidoroji
mas su Helsinkio grupių nariais, maskvie
čiais Ginsburgu, Orlovu, ščaranskiu, su 
dviem gruzinais, dviem armėnais ir su lie
tuviu Viktoru Petkum.

Dori pasaulio žmonės, protestuokite! 
Reikia sulaikyti nusikalstamo režimo ran
ką, kuri, tęsdama agresijas Afrikoje, tiek
dama ginklus teroristams visame pasau
lyje, tuo pat metu smaugia savo liaudį. 
Bet liaudies kantrybė nėra beribė. Grės
mingai apie tai primena Tbilisio demonst
racija.

2. SIMAS KUDIRKA:

Praeitą savaitę okupuotos Lietuvos sos
tinėje Vilniuje, Aukščiausiame teisme įvy
ko kraują 'itingdantiis susidorojimas su 
vienu iš mano draugų, Baliu Gajausku.

Balys Gajauskas gimė 1927 m. Kaune. 
Rusams okupavus Lietuvą, nuožmiausio 
teroro ir genocido akivaizdoje Balys tapo 
partizanu. 1948 m. jis gyvas pakliuvo į en
kavedistų rankas. Stalininė inkvizicija pa
gal 58 paragrafo 1-jį straipsnį Balį teisė 
už tėvynės, t. y. Rusijos, išdavimą. Baus
mė — 25 metai.

Balys buvo ištremtas iš Lietuvos į Ru
sijos imperijos šiaurę ir ten svetur, alky
je, šaltyje ir ligose, beveik visų užmirštas 
kantriai ėjo savo kryžiaus kelią. Ir Štai 
1973 m„ palaužta sveikata, Balys palei
džiamas iš lagerio. Sugrįžta Lietuvon pas 
savo senutę, paliegusią mamą, gyvenančią 
Kaune.

Po 25 katorgos metų ramybės vis nėra. 
Jam neleidžiama prisiregistruoti ir ben
drai gyventi Lietuvoje.Grasinimas po gra
sinimo iš KGB pareigūnų pusės nepalaužė

SeptiįnioS DIENOS
— Prez. Carterio patarėjas saugumo rei

kalams Zbigniev Brzezinški gegužės 20-25 
d. d. lankysis Kinijoje ir tarsis su to kraš
to lyderiais.

— Kinijos žinių agentūra pranešė, kad 
sausio mėn. Kaichou miesto fejerverkų 
fabrike įvyko sprogimas, padaręs daug 
nuostolių. Sugriovė fabriką ir 800 gyv. bu
tų.

— Balandžio 26 d. į Pekingą, Kinijos 
sostinę atvyko sovietų delegacija, su užs. 
reik, viceministeriu L. lljičiovu priešaky
je, deryboms su kiniečiais dėl sienų ginčo.

— Švedijos karalius Karlas Gustavas su 
karaliene Silvija birželio 7 d. atvyks į Sov. 
Sąjungą oficialiam vizitui.

— Pirmą kartą per 40 metų Turkijoje 
lankėsi Sovietų gen. štabo viršininkas 
marš. N. Ogarkovais. Pasikalbėjęs su min. 
pirm. Ecevitu, jis pareiškė, kad Sovietų 
vyriausybė nori pagerinti santykius su 
Turkija.

— Pasibaigus Socialistų Internacionalo 
specialiai konferencijai Helsinkyje, pirm. 
Willy Brandt pareiškė, jog Socialistų In
ternacionalas įsteigs studijų grupę nusi
ginklavimo klausimui tirti. Helsinkio kon
ferencijoje dalyvavo ir Sov. Sąjungos 
kom. partijos C. K. sekretorius Boris Po- 
nomariov, kuris pakvietė socialdemokratų 
tarptautinę organizaciją konferencijai į 
Maskvą.

— Buv. Pensilvanijos angliakasys Čar
lis Puka, dabar 89 metų amžiaus pensinin
kas, pagaliau ištrūko iš Sov. Sąjungos, kur 
jis buvo nuvažiavęs aplankyti savo gimi
nių Ukrainoje. Vykstant į tėviškę, Sovie
tų .ambasada Vašingtone buvo išdavusi 
jam sovietinį pasą, nors jis buvo JAV pi
lietis. „Mielą svečią“ rusai nenorėjo išleis
ti grįžti į Ameriką, todėl viešnagė „darbi
ninkų rojuje“ užtrūko ištisus metus.

— Guenter Sonnenberg, vokiečių tero
ristas, įtariamas priklausęs Baader-Mein- 
hof grupei, Vaik. Vokietijos teismo nuteis
tas kalėjimu iki gyvos galvos už pasikėsi
nimą nužudyti du policinlnKu.

— Amerikos prezidentas Carter atmetė 
Sovietų prez. Brežnevo pasiūlymą susitar
ti dėl neutrono bombos. Brežnevas, kalbė
damas komjaunuolių suvažiavime, buvo 
pasakęs, kad Sov. Sąjunga susilaikytų ga
minti neutrono bombą, jeigu tą pat pada
rytų Amerika.

— Pasibaigus Kubos užs. reik, ministe- 
rio Peoli vizitui, Maskvoje buvo paskelb
tas komunikatas, kuriame pasakyta, kad 
Sov. Sąjunga ir Kuba taip pat ir ateityje 
rems partizanų karą pietų Afrikoje ir ki

Balio. 1974 m. rugsėjo mėnesį mes susipa
žįstame su juo. Atsilankau pas jo mamy
tę, kuri gyveno ir po šiai dienai tebegyve
na namo rūsyje įrengtame bute. Ką pama
tau ir išgirstu, giliai įsidedu į širdį. Po to 
jo butais nuolat kratomas, jis pats tardo
mas ir 1977 m. balandžio 20 d. Balys su
laikomas KGB agentų. Sielvarto prislėgta, 
nelaiminga senutė Balio mamytė apalpsta. 
Ją išveža ligoninėn, Balį gi į Vilniaus 
KGB tardomąjį izoliatorių. Ten slenka il
gos. amžius trunkančios bemigės naktys ir 
dienos. Vėl amžina prieblanda KGB pasta
to rūsyje, vėl raktų žvangėjimas, vienat
vė, tardymai, alkis ir dūlėjančių gyvų kū
nų kvapas. Vėl chloroformas grauž akis ir 
plaučius. Taip Balys buvo fiziškai ir dva
siškai luošinamas ištisus metus. Balys ne
išsižadėjo laisvės ir tiesos idealo. Jis ne
prašė pasigailėjimo. Galop 1978 m. balan
džio 14 d. Vakarus pasiekia baisi žinia: 
Balys Gajauskas vėl nuteistas 10 metų 
specialaus režimo lagerio ir 5 metais trem
ties. Visagalis Dieve, juk tai baisiau negu 
kartuvės ar sušaudymas...

Maskvą galima pažinti iš jos darbų, bet 
ne iš žodžių. Pasauli, prisimink: ta pati 
Maskva 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašė 
Lenkijos ir Lietuvos bei Latvijos su Esti
ja valstybių mirties nuosprendį, o 1956 m. 
išsižadėjo Stalino. Juk Maskva pasirašė 
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją San 
Franciske ir ta pati Maskva bruitališkiau- 
siai sutrempė savo įsipareigojimus. Balio 
Gajausko nuosprendis yra atviras Mask
vos atsakymas į Helsinkio bei Belgrado 
konferencijas. Per neišmatuojamus tokių 
moralinių gigantų, kaip Balys Gajauskas, 
kančias laisvas, 'bet, dejia, naivus pasaulis 
vis ryškiau pradeda suvokti, kas iš tikrų
jų yra Kremlius ir jo proletarinė diktatū
ra.

Mielas Baly, ir jo miela mamyte, būkite 
tikri, jūs neliksite užmarštyje. Balys Ga
jauskas beįstatymiškai pasmerktas už pat
riotizmą nepriklausomai Lietuvai. Aš 
jums prisiekiu, kad platūs amerikiečių 
sluoksniai bus informuoti apie Balį Ga
jauską ir apie tą siaubą, kuris šiandien te- 
besiautėja Lietuvoje. Ir kaip beslėptų 
KGB archyvai savo nusikaltimus prieš 
Lietuvos patriotus, istorija parodys tikrą
ją tiesą ir dienos šviesoje.

tuose Afrikos kraštuose, siekiant „visiš
kai ir galutinai eliminuoti kolonializmą 
bei apartheidą“.

— Europos konservatorių partijų kon
ferencijoje Kleisheime, Austrijoje, nutar
ta įsteigti tarptautinę demokratų sąjungą 
kovai prieš marksizmo pavojų.

— Sovietų Aukščiausios Tarybos depu
tatų delegacija, kuri lankėsi Olandijoje, 
atsisakė dalyvauti spaudos konferencijo
je, nes Olandijos parlamento atstovai tei
ravosi apie žmogaus teisių įgyvendinimą 
sovieti joje.

—■ Britų gen. štabo viršininkas marš. Sir 
Nei Cameron, lankydamasis Kinijoje, ta
rėsi su Kinijos kariuomenės vadais dėl 
„gynybos filosofijos ir savitarpių .gynybos 
interesų“.

— Ginkluotų pajėgų „revoliucinė tary
ba“ balandžio 27 d. nuvertė Afganistano 
prez. M. Daoud vyriausybę ir „likvidavo“ 
prezidento šeimą. Po žiaurių kautynių Ka
bule, Afganistano sostinėje, sukilimo va
das gen. Abdul Khadir paskelbė, kad kraš
to valdžia perėjo į „liaudies rankas“.

— Britų vyriausybė nutarė padidinti 14 
proc. atlyginimus ginkluotų pajėgų perso
nalui.

— Italijos policijai vis dar ieškant pa
grobtojo dem. lyderio Aldo Moro, Raudo
nosios brigados tęsia terorizmo aktus. Ro
moje jie apšaudė ir sunkiai sužeidė kitą 
k.- d. partijos veikėją, o Turine sužeidė 
„Fiat“ fabriko direktorių Sergio Palmieri.
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Vaizduotės Mažvydas
J. Marcinkevičiaus „Mažvydą“ perskaičius

Žiūriu į savo sielą ir svaigsta — iš
degusi, tuščia, bevaisė žemė.

„Mažvydas“, 146 psl.

Justinas Marcinkevičius (g. 1930 m. ko
vo 10 d..), Studlijalvęs Vilniaus universitete 
lietuvių kalbą ir literatūrą, 1977 m. auto
biografijoje pažymėjo, jog kūryba jam yra 
kalbėjimas su žmogumi ir apie žmogų 
žmonių kalba, nes visada norėjęs suprasti 
ir būti suprastas.

Rašytojas ir jo kėslai
J. Marcinkevičius — mąslus poetas, pa

žėręs įdomių ir problematiškų eilėraščių 
bei buitinių mažųjų poemų 1975 m. rink
tinėje. Pažįsta lyg vario varpą gaudžiantį 
grauidlulį, o taipgi jaučia sąžinę — savo 
skaudžią žaiilzdą, įžiilrėdamias tolimame 
vaitoti ime alegorifiĮką, rūsčiai perspėjantį 
pirištą. Mąstydamas apie neišpažintas -kal
tes, išdrįsta viešai nulenkti nusikaltusią 
galvą, kurią grauduliu apgaubia atgaila 
(plg. „Atgaila“).

Poetas -giliai susirūpinęs ne tik „švaria 
sąžine ir 'tiesiu keliu“, bet ir per didelį 
vargą bei skausmą dygu-siomis lietuvių 
tautos šaknimis bei 'sunkiai gimusiomis 
tautinio (ar kaip jis vadina — nacionali
nio) -gyvenimo formomis — valstybe, raš
tu, menu. Norėdamas priminti „tų formų 
kūrėjų žygdarbį, įprasminti jų idėją isto
rijoje ir -dabartyje, nusilenkti jiems“ (1976 
m. „Nemuno“ 12 nr., 13 psl.), ėmėsi rašy
ti dramas ar poemas, pasiremdamas isto
rine medžiaga, o jos stingant — „intuicija 
ir fantazija-“. Tokiu būdu kelerių metų bė
gyje paskelbė nedidelės apimties draminę 
trilogiją: dviejų dalių „Mindaugo“ dra- 
mą-poemą (1968 m.), dešimties giesmių 
„Katedros“ dramą (1971 m.) ir trijų da
lių giesmę — „Mažvydą“ (1977 m.).

Šių dramų trilogiją labai palankiai su
tiko šių laikų Lietuvos kritikiai, kai', pa
sak J. Lankučio, pats tenykštis gyvenimas 
skatina sieti praeitį, -dabartį ir ateitį, kai 
aplinkui vyksta svarbūs 'socialiniai ir po
litiniai pakitimai, kai reikia ieškoti šaknų 
ir atramos tautiškumo sampratai, nau
joms idėjinėmis ir estetinėms koncepci
joms, skirtingoms visuomeninėms pažiū
roms (plg. „J. Marcinkevičiaus draminė 
trilogija“, 1977 m., 185 psl.). Į šią trilogi
ją -atkreipė dėmesį ir TSRS Rašytojų są
junga: -rusų kritikai pastebėjo, 'kad poeto 
„simboliuose kartais pernelyg lengvai per
sišviečia dugnas“, kad kūriniuose truputį 
stinga „oro“, kad kai kuriose situacijose 
„autorius pereina prie emocionalios reto
rikos“, o kadi kur prabyla pernelyg tiesiai 
(t. p., 177 psl.).

Mūsų spaudoje įšiltos labai išgarsintos J. 
Marcinkevičiaus poemos kažin kodėl nu
tylimos ,nors ne vienas 'turi „Mindaugo“ 
poemą, įkalbėtą magnetofono plokštelėse, 
o taipgi paskiras -knygas.

Katedra — tai mauzoliejus

Sąmoningai liečiant tautas esminių for
mų — valstybės, literatūros, meno bei kul
tūros — raidą ir jos dvasinio gyvenimo 
pagrindus, literatūros kūriniui privalu su
žvilgėti ne tik estetinėmis vertybėmis, bet 
įr tautos dvasiniais lobiais, kurių taip 
gausiai pažeria kovinga tautos istorija, 
tautosaka, rašytiniai paminklai.

Ypač filosofinėmis prielaidomis ryški
nant ir -analizuojant mūsų tautos dvasinio 
gyvenimo esmę, nebūtina- romantikų pa
vyzdžiu visa idealizuoti, užmerkiant akis

Simanas Daukantas

Lietuvos girios 
senovėje

(Iš knygos BŪDAS SENOVĖS 
LIETUVIŲ KALNĖNŲ IR 

ŽEMAIČIŲ)

Kožnas čia numano, jog tos gi
rės buvo jiems ne vien pirmąja pa
stoge ir uždanga nuo žiaurio oro, 
bet dar klėtimis visų jų turtų, ku
riose pavalga, apdaras ir lobis bu
vo paklėstas. Bitys buvo jiems vi
su naudingiausiais girių gyvoliais, 
nesgi nešė medų ir vašką į dreves; 
iš medaus darė midų, o vašką tan
kiai leido į svečią šalį: ikaipogi 
metuose dar 1467 išleido Į svečią 
šalį dvi tūkstanti pundų vaško. 
Prašaleitis, žemaičiuose gyvenąs 
dar metuose 1540, saiko, jog visoje 
pasaullėje nesą taip didžiai balto 
medaus, kaip žemaičiuose, ką var
dai patys — bičiulis, bitkopis, bit- 
nikas, vaškinykas stygavoj a, o įsta
tymai Lietuvos apei dreves tą aiš
kiai rodo. Girėse taip pat augo 
apyniai, kuriuose paupiais rinko 
ne vien dėl savęs alui ir midui da
ryti, bet dar atminamai vežė į mu
gę parduoti, tarp kitų medės apy
nojų yra metuose 1456 garsiais mi
na vojamys žemaičiuose apygardų 
Skirsnemunių, Pamūšio, Joniškės; 
mėsa paukščių ir žvėrių patys mai
tinosi, o nuo speigų ir darganų jų 

rūsčiai gyvenimo tikrovei. Tačiau svarbu 
ir būtina, kad rašytojo sąmonėje švytėtų 
kilni tėvynės meilė, pagarba jos praeities 
didvyriams, nepaverčiant jų manekenais, 
šokinėjančiais pagal autoriaus siekiamos 
idėjos timpčiojimus.

Ypač atkuriant istorinį asmenį ir trūks
tant istorinių žinių, gresia pavojus pa
lenkti jį savo apriorinei idėjai, iškraipyti 
jo charakterį bei elgseną ir, pastačius į iš 
anksto numatytą situaciją, privesti iki už
sibrėžtos atomazgos.

Kai socialistinio realizmo teorija apsi
gaubusiam J. Marcinkevičiui, bekuriant 
„Katedros“ dramą, prireikė, trūkstant is
torinių duomenę, „įvesti nemaža išgalvo
tų epizodų“, jis, pasak J. Lankučio, sugal
vojo vysk. „Masalskio-Lauryno-Ievos mei
lės trikampį“ „veikalo emocinei atmosfe
rai įkaitinti“ (156-162 psl.). Marksistinis

/. Kuzmickis
rašytojas savo pareigą „gerai“ atliko: 
remdamasis autoriaus iš piršto išlaužtų 
bei vaizduotės išgalvotų epizodų „tiesa“, 
kritikas J. Lankutis galėjo šūktelėti: „Jo 
(vysk. Masalskio) sąžinę slegia suvedžio
tos Ievos sielvartas, -nužudyto jos vaikelio 
kraujas, mirčiai -atiduotų menininkų pra
keikimas ir daugelis Iklitų nusikaltimų“ 
('158-9 psl.). Taigi, vienas kala, kitas zala- 
tinia: rašytojas, pasišovęs pagal receptą 
suniekinti vysk. Masalslkį, išgalvotais mo
raliniais nusikaltimais iškraipo i-storinio 
veikėjo charakterį, o jo draugas kritikas, 
nesusivokdamas tiesos ir melo maišatyje, 
kaip istorinę tiesą priima fantazijos su
kurto liūno pašvinkusias ištakas: „išsigi
mimą, savivaliavimą..., pataikūnilšikuimo, 
'šnipinėjimo ir įtarinėjimo tvaiką“ (159 
psl.). Siekiant pasistatyto tikslo, nesiskai
tyta -su etinėmis priemonėmis: ne rašyto
jas nusilenkia istorinei tikrovei, — istori
ja turi nusilenkti marksizmo dėsniams, 
kad — iškraipyta ir suniekinta — „įrody
tų“ norimą „tiesą“.

Tokiu būdu „Katedra“, anot ruso L. 
Ozerovo, tai tartum „muzikinė upė, tekan
ti autoriaus paruošta vaga“: juk netgi 
pats autorius Lauryno lūpomis prisipažįs
ta, jog „ne apie pastatą kalbąs, o „apie ly
gybę, l-aisvę, šviesą... apie žmogų... 'tėvy
nę“ (16,-psl.). Vėliau tas pats Laurynas, 
asociuoj antis -autoriaus mintims su dabar
tiniais laikais išniekinta Vilniaus kated
ra, pastebi: „Būk mūs panteonu ir mau
zoliejumi, jei Katedra nesugebėjai būti“ 
(152 psl.)...

Be abejo, pati katedra ir naujų laikų 
košmare dunkso „šalta ir -abejinga“, nes 
ji — talk „stebėtoja“, o „ne dalyvė“. „Tai 
kais tu — sandėlis?“ — klausia Laurynas 
ir -taria pranašingus žodžius:

-Sulgriūk ir po -griuvėsiais 
palaidok viską. Nieko nepalik. 
Nėra tėvynės — paskutinio ramsčio, 
kurtis dar laikė mus abu (151 psl.).

M. Mažvydo fikcija
Kai J. Marcinkevičius sumanė pakeisti 

-katedros prasmę, surasdamas jai sofistiiiš- 
ką paskirtį — „herojinį ir romantinį už
mojį, susietą su realia socialinių lūžių si
tuacija“, „naujų žmogaus ir visuomenės 
idealų kūrimą“ (160 psl.), lengvai supran
tama, kodėl jam prireikė -guldyti į Pro- 
'krusto lovą ir perkurti istorinę medžiagą 
ir veikėjus.

kailiais dangstės ir siaustės;tų ne- 
gavusys, tad iš liepos lunkų demb
lius drabužiui audė, jau avalus vy- 
žo, iš mauknų palagus, punes ir la
pines sau dirbo, apynių virkštėmis 
ir plaušoimis bei vytimis siulojo ir 
raišiojo. Iš tų pačių lunkų vijo taip 
pat virves ir namų padargą tiekė, 
ką šiandien dar daugio j e vietoje 
tebdaro. Iš tošių, šaknų ir vyčių 
pynė ir siuvo namų stotkus, beje: 
rakandas, kurvius, rėčius, sėtuves, 
pintines, kretilus ir t.t. žilvyčių, 
blendžių vytes virbgalių vietoje 
dėvėjo. Iš beržų ir klevų sulą leido, 
sakus, dervą ir degutą žiburiui tie
kė. Kailiais meškų, lūšių, briedžių 
ir taurų jau patys, kaip sakiau, da
rės, jau pluoštų ir valčių vietoje 
per upis keldamies naudojo. Vėbrų, 
sabalų, kiaunių ir ūdrų, audinių 
blornas leido į svetimus kraštus, 
keisdamys jas į reikalingus sau 
daiktus, beje: į geležį ir druską. 
Pačius ragų žvėrių, vienus ant kes
čių galų maustė ir ragotines dirbo 
sau ginklui, nesgi geležies dar ne
žinojo, iš kitų gėrė, nuo ko iki šio
lei geriamą stokelį senu įpročiu 
taure arba taurage tebevadina. Uo
gos pačios ir grybai medėjo augo. 
Ąžuolai, šermukšniai, ievos ir pu
teliai taip pat vaisių nešė, kuriuo- 
mi jau žmonės, jau paukščiai mai
tinosi, o prielaidus labiau nekaip 
javais atminami dar žemaičiuose 
bario j o. Visi tie daiktai taip didžiai 
reikalingi žmogaus gyvenime, juk 
be jų niekaip negalėjo gyvuoti, ne 
kame kitur, tiktai tose girėse te
buvo gaunamys. Ir taip, aiškiai 
anie regėjo, girės jiems šimtą kar
tų daugesnei naudingų gyvolių ir

Raižytojas, pasiliŲvęs sukurti trilogijos 
trečiąją ir paskutiniąją dalį, logiškai gal
vodamas mąstė 'apie .medžiagą, kur tėvy
nės tema tampa visos liaudies, o ne atski
rų žmonių, ne -pralenkusių savo laikų ka
ralių ar menininkų drama. Natūraliai gal
vojant, trečiame kūrinyje pagrindinio 
veikėjo neturėtų būti — tai turėtų būti 
grupės drama“ („Teatras“. 1972 m.. 1 nr., 
14 psl.).

Deja, rašytojas negalėjo „įveikti“ tokios 
masiškos medžiagos — vienalytės liaudies, 
jei tokia būtų, pastangų . pralenkiančių 
karalius ir menininkus ir pasukančių vie
ningu tautos formavimo keliu. Savaime 
aišku: po nuolat kartojami) ir auksiniais 
pažadais ataudžiamų „penkmečių“ planų 
komunizmas vis dlar nepajėgia susidoroti 
su „'buržuazijos atliekomis“. Vis dar liau
dis „perauklėjaima“ kalėjimuose, priver
čiamojo darbo gulaguose, psichiatrinių li
goninių palatose ir nuolatine propaganda.

1975-1976 m. J. Marcinkevičius, numo
jęs ranka į sumanytą visos liaudies dra
mą, naujojo kūrinio -pagrindiniu veikėju 
pasirinko 1547 m. paskelbtos pirmosios 
lietuvių įkalba knygos autorių, liuteronų 
pastorių Martyną Mažvydą, Ragainės kle
boną. Tam reikalui -galėjo pasinaudota 
1974 m. Vilniuje „Lituanistinės bibliote
kos“ serijoje išleista „Pirm-orios lietuviš
kos knygos“ medžiaga (K. Korsako ir M. 
Ročkos Išsamiomis studijomis ir paties M. 
Mažvydo raštais) ir atkurti palyginti ša
kotą M. Mažvydo asmenį). Tačiau, kaip ra
šytojas 1976 m. pastebėjo, „istorija -deja, 
išsaugojo labai -nedaug duomenų apie 
Mažvydo gyvenimą ir veiklą... Nedaug te
turime šaltiniu ilr paminklų, bylojančių 
apie to meto kultūrą ir buitį, socialinius, 
religinius, tautinius ir -kitus ideologinius 
vaizdinius. Todėl, restauruojant epochą ir 
žmones, ne sykį teko vadovautis analogi
ja, pasiremti intuicija ir fantazija“ („Ne
munas“, 12 nr.. 13 psl.).

„Pasitelkęs intuiciją, paremtą kai ku
riomis inspiracijomis“, K. Korsakas mi
nėtoje studijoje stengėsi sąžiningai -atkur
ti „M. Mažvydo gyvąjį atvaizdą“. Jo nuo
mone. M. Mažvydo „judrūs judesiai, im
pulsyvus reagavimas, atvirai' reiškiamos 
emocijos -turėjo atspindėti jo sangvin-ilšką 
temperamentą, kurį jis bus tramdęs dva
sininko padėties bei orumo nuovoka“ (44 
psl.). Deja, J. Marcinkevičius, užsimojęs 
numatytoje -dramoje, pasak J. Lankučio, 
akcentuoti filosofinę ir sąlyginę istorinio 
laiko erdvę, su M. Mažvydu susidorojo ly
giai taip, kaip ir su „Katedros“ vysk. Ma
salskiu: kaip, nepaisydamas istorinių duo
menų, šį pastarąjį „supiršo“ su lev-a-Tere- 
se, taip — tiktai ta pačia „analogija, in 
tuicija ir fantazija“ tesiremdamas — M. 
Mažvydą įpainiojo, pasak J. Lankučio, į 
„gana intymią (beje, 'istoriniais duomeni
mis nepagrįstą) Mažvydo meilės koliziją“. 
Nors, to paties .kritiko teigimu., J. Marcin
kevičiui svarbu žmogiškoji esmė, dorovė, 
socialines teisingumas, tačiau jis išleistą 
iš Vilniaus „kalėjimo“ M. Mažvydą suve
da su -tūla Marija, nugabena abu į Butkiš
kę ir palieka ją -nėščią, kad M. Mažvydui, 
Ragainės parapijos perėmimo labui vedu
siam buvusio klebono dukterį Benigną, 
Nemunu atplukdytų povaiinikį sūnų Kas
parą ir priverstų jį kankintis, atgail-auti.

Gal būt, J. Marcinkevičiui svarbu žmo
giškoji esmė, dorovė bei socialinis teisin
gumas, tačiau keistai atrodo, kad rašyto
jas, vadovaudamasis kažin kokia jo paties 
įsikalta analogija (su kuo?), intuicija (lie
čiančia ką?) ir fantazija, pats savo valia 
doroviškai suluošina pirmosios lietuviškos 
knygos niekuo dėtą autorių, kad fiktyvaus 
sūnaus vardu galėtų aiplšaulkti Mažvydą 

paukščių bei putnių augino ir le
sino, ne kaip patys galėjo su didžiu 
vargu galvijus į savo namus įsteig
ti. Kas dar yra didesniu, girės juos 
šildė ir ne vien nuo biaurių darga
nų, lytų ir speigų bei vėtrų, bet ir 
nuo pačių neprietelių glemžė: kai
pogi, kad kitas tautas pilys, kalnai 
ir jūros nuo neprietelių gyniojo, tad 
žemaičius ir kalnėnus arba aukš
tėjus traškančios girės ir versmės 
dangavo. Todėl senieji kalnėnai ir 
žemaičiai apsikapėję savo girėse ir 
versmėse it pilėse ilgus amžius 
laimingai gyveno liuosybe savo bo
čių džiaugdamos ir vieną Dievą 
pasaulės, Perūną garbindamys.

Regėdamys seniejai tokią naudą 
iš tų girių didžiai jas gerbė ir au
gino, žalius medžius laikė, o po- 
sausius tiktai namų medžiagai ir 
padarynei tekirto, o sankritomis 
ir saušakėmis namuose šildėsi; ir 
taip, juo naudingesnis medis žmo
gaus gyvenimui buvo, jou didesnei 
jį saugojo, ne vien tūlus medžius, 
bet ir cielas gires taupė ir už šven
tas turėjo, iš kurių be žinios girių 
kunigo niekšai nė vieno žalio vir
belio išlaužti, bet įžengti tenai ne
galėjo, negut galą daromas, kaipo 
šventoje vietoje, globos sau veizė
jo. Ąžuolus ir ąžuolynus per vis di
desnei gerbė, kurių malka pagal jų 
nuomonės reikėjo šventą ugnį tuo 
įtimpos ant Dievo garbės kūrinti 
iki pabangos šios pasaulės, todėl 
ąžuolus kirsti, kaipo šventus me
džius, patys kunigai šventais kir
viais tegalėjo. Ne vien buvo perdė
ti ant tų girių kunigai, kurie jas 
saugojo, bet ant didesnio jų oru
mo visu dideliojo ąžuolo uoksuose,

bailiu, melagiu, išdaviku, o jo jaunystės 
tariamąją simpatiją — katalikų persekio
jimo auka. Taigi, pats įsibėgėjusia fanta
zija 'sukuria vėjo malūnus ir pats donki
chotiškai su jais kovoja, pasitelkdamas iš
sigalvotąjį Kasparą: „Tu bijai, nenori .pri
sipažinti... pasakyti -tiesą, kad sugalvojai 
visą šitą melą... įsūnijimą šitą“ (138 
psl.)...

„Mažvydo“ mechanizmas
Kaipgi sukasi, J. Lankučio žodžiais be

tariant, ,įšios neįprastos dramos mechaniz
mas“, kokiomis priemonėmis J. Marcinke
vičius stengiasi išryškinti Mažvydo -asme
nį ir jo veiklą?

Pasinaudodamas dramos dramoje įitair- 
pu (1542 m. „įvykiais“ Vilniuje) ir savo 
herojų paversdamas bemaž komunistiniu 
propagandininku, J. Marcinkevičius suku
ria „inkvizicijos“ laužus. deginančius 
„eretikų“ knygas, tirštomis spalvomis nu
dažo vienuolynų požemius, kad Mažvydą 
tykotų jtragilška grėsmė“, tačiau, pasak J. 
Lankučio, „pirmosios lietuviškos knygos 
tema veikale paliečiama vos viena kita 
užuomina“. Aišku, kaip marksistinėje li
teratūroje galima judinti katekizmą, suke
liant ateizmo dvasioje -auklėjamos liaudies 
norą juo -susidomėti, nors pats Mažvydais 
trumpai drūtai pastebėjo: „Kursai nena- 
retų tą m-akslą žinaty ir makiety, tasai 
amžinasu tamsibesu tur būti“?!

J. Marcinkevičius, pasirinkęs poemos 
pagrindiniu veikėju M. Mažvydią, tris tos 
poemas dalis jam vienam težinomu tikslu 
pavadino lotynų kal-bon išverstais trimis 
Kristaus pasakymais: Sėd libera nos a 
mato — bet gelbėk mus nuo pikta, Ego 
sum panis vivus — iaš esu gyvenimo duo
na (turėtų -būti: Ego sum panis vitae) ir 
Transeat a me calix iste — teaplenkia ma
ne ši taurė.

Pirmojoje -giesmėje liečiant Mažvydo 
tariamąją jaunystės meilę ir ipovainikį sū
nų, antrojoje — Mažvydo sielai išdžiūvus, 
-suabejojimą maldą, o sielovadoje tik pa
reigos jausmas ir, poeto noru, itebedekla- 
muojant romantišką misiją — „Prūsiją į 
Lietuvą parvesti“ ir trečiojoje giesmėje 
vaizduojant žmonos brolio Kristupo i-r 
Mažvydo ipovainikio sūnaus Kasparo idė
jų koliziją, net išdavimą ir graužatį, ikad 
Dievą laikęs aukščiau už tėvynę, — ši ori 
autoriaus poza nublanksta Kristaus ir 
Mažvydo misijų nevykusioje analogijoje.

J. Marcinkevičiaus Mažvydas J. Lanku
čio nuomone iškeltas ilki negęstančios žaiz
dos jausmų ekstazės ir humanistinių pa
žiūrų brandumo, kad galėtų suteikti dra
matiškos ireikšlmės pirmosios i!ietuvil\kos 
'knygos išleidimui, ilgainiui, t-airamojo jo 
sūnaus draimos veikiamas, nepajėgia pa
kilti i'ki heroizmo, bet palūžta. Jis suabe
joja viso savo gyvenimo misija, pasimeta, 
pervertina vertybes:

Aš nežinau, kur nešti šitą kryžių, 
nes stoviu vienas ant bedugnės krašto, 
žiūriu į savo sielą ir svaigstu ■—■ 
išdegusi, tuščia, bevaisė žemė (146 p.). 
Autorius taip sura&go jo patie-s planu 

palaužto Mažvydo galvoseną, jog poemos 
pabaigoje, tarsi nukėlęs jį į dabartie? lai
ką, priverčia kaip tardytojas suimtąjį ap
gailėti, kad aukojęsis Ragainės žmonėms, 
apie kuriuos Prūsijos kunigaikščiui Al
brechtui rašė: „Žmonės pasakojo, kad 
gūsių — be išpažinties ir altoriaus sakra
mento; tuo tikrai reikėtų -susirūpinti“ 
(Pirmoji liet, -knyga, 253 psl.).

Įsivėlęs į vaizduotės sukurtus „faktus i-r 
įvykius“, rašytojas pagal -savo planą Maž
vydą dvasiškai palaužia ne dėl kokių pir
mųjų mūsų tautinio gyvenimo formų, o 
dėl išfantazuotų -šeimyninių nesusiprati
mų.

(bus daugiau)

šėtra uždengtus, savo dievų stabus 
laikė ir tenai meldės, šventą ugnį 
kurindamys; nesgi kaip tuojau re
gėsime, bažnyčių neturėjo, bet jų 
vietoje buvo ąžuolynai ir lieknai, 
kuriuose Dievą, šios pasaulės Peru- 
ną, garbino, todėl ir tas gires it 
šventas vietas gerbė ir godojo.

Tas dar yra stebuklingesniu, jog 
tose girėse ilgainiui įsikūrė, atsi- 
kieminėdamys vienkiemiuose, per 
gerą šaukimą nuo kits kito taip, 
idant balsą gaidžio ar šunies savo 
susiedo galėtum girdėti, ką darė 
jau dėl išvengimo tarp savęs bar
nių, kurie it veikiai galėjo keltis, 
turint lygiai pievas, dirvas, ir dar
žus, jau saugoidamys nuo gaisrų, 
idant, vienam trobesiui užsidegus, 
negalėtum ugnis prigauti susiedo 
trobesio, arba, nutikus viename 
kieme kokiai notie, idant antrasis, 
girdėdamas savo susiedo šunis lo
jant, pats galėtum tuo tarpu pasi
tiekti ojų nuo savęs remti, ar ant
ram pagalbą duoti, jei to butų rei
kėję. Ir taip, išmintingi kalnėnai ir 
žemaičiai tokių pasirėdymų pagal
bą ir atsargą viens antram įsteigė, 
nesgi taip gyvenant, nebuvo tarp 
jų nei įžodžiui, nei įtartie, neigi 
skaugei vietos. Pakajus tarp jų bu
vo jiems visų pirmąja lėta: kaipo
gi šiandien dar klausiamas žemai
tis, dėl ko nekišas į svetimus bar
nius ar vaidus, atsako: ne mano 
kiaulės, ne mano pupos, arba kas 
man lig to, noris sau tepasibučiuo
ja. Taip šiandien dar daugioje vie
toje tikrieji lietuviai tebegyvena, 
atsikieminėję savo vienkiemiuose, 
žemaičiuose, Kurše, Parusėję bei 
Kalne.

Su Hpturiais 
pasaulyje

CALGARYJE SU ALGIRDU 
LANDSBERGIU

Atvykęs į Calgarį (Kanadoje) dalyvauti 
etninių studijų draugijos suvažiavime, ra
šytojas. Algirdas Landsbergis buvo pa
kviestas ta proga susitikti su lietuviais. 
Jis susirinkusiems paskaitė savo kūrinių 
ištraukų ir papasakojo apie savo kūrybinį 
darbą.

Programa paįvairinta dainomis ir piani
no muzika.

Užsikvietę ir kitą kartą atvykti, lietu
viai išlydėjo rašytoją į 'aerodromą, o ten 
A. Landsbergis užsidėjo kaubojišką -skry
bėlę Calgario lietuviams prisiminti.

LIETUVIŲ STUDENTŲ KLUBAS
West Lafayette Pardu-a universitete 

(JAV) Astos Baškauskaitės iniciatyva 
įsteigtas lietuvių studentų klubas „Litua- 
nica“, kuris turi 25 narius, turi lietuvių 
kalbos kursus, ir susirinkimai šaukiami 
kas dvi savaitės. Klubo pirmininkė yra A. 
Baškauskaitė.

Universitetas klubą yra įregistravęs 
kaip oficialią organizaciją.

„Lituanica“ norėtų užmegzti ryšius su 
kitais lietuvių studentų klubais, ir jos ad
resas yra: Lituanica, c/o International 
Center, 124 Marsteller St., West Lafayette, 
Ind. 47906. U. S. A.

ŠEŠTASIS PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

Jis vyko Montevideo (Urugvajuje) sau
sio 28-vasario 2 d. d.

Pradėtas jaunimo -stovykla, kurioje da
lyvavo Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus lietuviškasis jaunimas.

Kongreso pabaigtuvėms buvo suruoštas 
vakaras su menine programa. Ansambliai 
buvo suvažiavę iš visų trijų kraštų (Uru
gvajaus „Ąžuolynas“, Brazilijos „Rūtelė“ 
ir Lietuvių su-sivienijimo ansamblis). Da- 
ir Argentinos „Žibutė“ ir Lietuvių susivie
nijimo ansamblis). Dalyvavo ir solistė A. 
Jocytė.

Skaityta nemaža paskaitų aktualiomis 
temomis.

TORONTO SKAUTAI PAMINĖJO 
BASANAVIČIŲ

Toronto (Kanada) skautai meninio žo
džio ir dainos popiete paminėjo dr. J. Ba
sanavičiaus mirties 50 m. sukaktį. Apie J. 
Basanavičių kalbėjo G. Kurpis, V. šaltmi- 
ras ir D. Puterienė.

Dalį -meninės programos atliko Toronto 
dainos vienetas „Volungė“ — padainavo 
liaudies dainų, o kitą dalį — -svečias akto
rius Henrikas Kačinskas, skaitęs Vaižgan
to. B. Sruogos, V. Mykolaičio-Putino kūri
nius.

VEIKALAS APIE JAV LIETUVIUS 
ANGLŲ KALBA

Išleistas prof. dr. Leo J. Alilu-no reda
guotas stambus veikalas „Lithuanians in 
the United States: Selected Studies“.

Tai yra veikalas 'apie lietuvių imigraci
ją į JAV prieš abu pasaulinius karus ir po 
antrojo.

PAKEISTA RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
KOMISIJA

Anlksti buvo paskirta Lietuvių -rašytojų 
draugijos komisija atrinkti geriausiai 
1977 m. knygai, kuriai bus paskirta pre
mija. Norėta, kad -premijos įteikimo laikas 
sutaptų su Vasario šešioliktosios iškilmė
mis.

Tačiau ta komisija iširo (joje buvo K. 
Grigaitytė-Graudienė, P. Jurkus, A. Mer
kelis, P. Naujokaitis ir V. Volertais). Naiu- 
jon komisčjon pakviesti ž. Bilai'šytė, P. 
Gaučys, č. Grincevičius, K. Keblys ir J. 
Švabaitė-Gylienė.

PARODĖ, KĄ TURI SURINKUSI
Jaunimo centre Čikagoje įsikūrusi M. 

K. Čiurlionio vardo galerija iper ilgesnį 
laiką yra sukaupusi nemaža lietuvių daili
ninkų kūrinių.

Vasario mėn. buvo suruošta tų kūrinių 
paroda.

Atsiųsta paminėti
Stasys Yla, Jurgis Matulaitis, asmeny

bės .apybraiža. 380 psl. knyga. Išleido Nek. 
M. Pr. Seserys, Putnam, Conn., JAV. 1977 
m.

Skautų Aidas, Sausis, 1978 m. Lietuvių 
Skautų S-gos organas, leidžia LSS Tary
bos Pirmijia, Čikaga.

Budėkime, pavasaris, 1978. L. S. S. Ang
lijos Rajono leidinys. Londonas. 32 psl. 
gausiai iliustruotas ir gražiai atspausdin
tas skautų žurnalas.

Administracijos adresas: J. Levinskas, 
11 Willcock House, St. Mariks Rd., Derby 
DE2 6 AJ.

Laivas, Nr. 2, Vasaris, 1978 m. Religinio 
ir tautinio gyvenimo žurnalas, leidžia Ma
rijonų vienuolija, Čikaga.

Moteris, Nr. 1, 1978 m. sausis-vasaris, 
Lietuvių moterų žurnalas, leidžia Kana
dos lietuvių katalikų moterų d-ja, Toron
to.

Akiračiai, atviro žodžio mėnraštis. Nr. 
2, 1978 m. vasario mėn.

Petras Stravinskas, Ir šviesa ir tiesa, 
pirma knyga. 214 psl. knyga, išleido V. 
Šimkus, Čikaga.
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

...„Visos vertybės praeina, viskas sutry
piama. Tik vienas dalykas yra nepajudi
namas. Tai jėga. Taip, ištvermingiausiais 
pasaulio įstatymas yra įtiktai jėga... Jai 
mes duodame kilnius arba net baisius var
dus — religija, grožis, asmenybė, talentas, 
garbė, pinigas, kumštis, smurtas.

...Ir jeigu šie dalykai nebetenka jėgos, 
jie pasidaro tiktai šlamštas, juos sutrypia 
baisesnė galybė. Taip, jėga ir tiktai jėga
— nuo pat pasaulio pradžios iki šių dienų 
visi 'bijo jėgos ir jai ipataikauja. Ir taip 
daro visi — karaliai, prezidentai, diktato
riai, diplomatai, visi šventieji ir niekšai
— visi nori laimėti jėgos malonę arba pa
tys laimėti jėgą. Tiktai jėga padaro teisę 
ir į statymus.

Kaip keista. Dievas sutvėrė pasaulį, o 
šėtonas jį sau pasiėmė. Ir šitas dalykas 
smarkiai supurtė visus mano dvasios pa
matus“...

Iš Stasio Būdavo romano „Europietė“.

Ir kaip, žmogau, tu čia nesusipurtysi, 
kai jėga graso tau tapti jos vergu? Bet... 
jėga irgi yra materialinės ir dvasinės pa
žangos šaltinis — be jėgos (energijos) ne
užžiebsi' šviesos, jėga varo motorus, jėga 
varo žmogų ir tautas. Tik visas ir esminis 
klausimas — kuria kryptimi? Žmogaus 
gerovės ir jo dvasinio klestėjimo ar prie
šingai?..

• **
Šis klausimas vargu kada buvo toks ašt

rus, toks gyvybinis, toks melo bei klastin
gos propagandos sužalotas, kaip šiandien. 
Kais yra žmogaus gerovė ar jo dvasinis 
'klestėjimas Vašingtone, Paryžiuje, Stock
holm® ar Londone, tais Maskvoje, Pekine, 
Varšuvoje ar Belgrade yra to paties žmo
gaus išnaudojimas ir dvasinis jo pavergi- 
masL Vaizdingiau paryškinant šią mintį, 
gal būtų pravartu pasakyti taip: kasdieni
nis stovėjimas ilgoje eilutėje prie mėsinės 
uždarų durų dėl lange padėto mėsos gaba
lėlio Maskvos supratimu reiškia žmogaus 
gerovę komunizmo vardan; bet jeigu mė
sinių langai perkrauti įvairių rūšių mėsos 
gaminiais, mėsinių durys plačiai atviros, 
mėsos pardavėjai išsirikiavę eilutėje lau
kia pirkėjo, tos pačios Maskvos supratimu 
reiškia buržuazinį žmogaus išnaudojimo 
būdą ir dirbančio žmogaus skurdą.

Šitokių priešingumų ir šitokių nesąmo
nių aplinkoje pasaulis sugeba kažkaip gy
venti. Propagandos .apakintas žmogus, 
tautos ir valstybės kovoja, Skelbia karus, 
lenktyniauja dėl to, kuri iširas galimai di
desnės žmogų naikinančios jėgos ginklų. 
Ir visa tiaii dėl ko? Ogi dėl to, kad koncent
racijos stovyklos žmogaus dvasinis „kles
tėjimas“ būtų vis didesnis ir vis tobulesnis, 
o mėsos gabalėlis uždaros mėsinės lange 
būtų vis mažesnis.

Šiuo metu tokios kovos vykote beveik 
visuose pasaulio kontinentuose, .pasižymė- 
damos ne kovingumu, bet nepaprastai 
brutaliu žiaurumu. Štai Vietname, Kaim- 
bodijoje, Angoloje, Etiopijoje vis dar iš
prievartaujami, iškarta,mi, iššaudami 
tūkstančiai žmonių, kitur milijonai laiko
mi baimėje, jog jie taip pat gali būti iš
prievartauti arba iškarti. Visa tai vyksta 
tylos tamsoje; niekam neleidžiama 'apie tai 
žinoti.

Tiesa, ne taip seniai Belgrade buvo mė
ginta užžiebti švieą, kad ji šios tylos tam
są išblaškytų, bet... ten susirinkę, kad ir 
kaip keista bebūtų, patys pateko į tylos 
tamsų tunelį. Daugiau kaip penketą mė
nesių išklaidžioję jame, pagaliau išlindo 
iš jo, net be žvakės ir net be degtukų...; 
tiesa, jų pačių tuščiai paguodai, išlindo su 
bilietais ir vizomis į Madridą, kurios pra
dės galioti tik po dvejų metų. Tuo būdu 
Belgrado konferencija pasibaigė prie už
gesusio Žmogaus Laisvės Teisių žibinto.

Tie, kurie nclrėjo, jog jis degtų, teisina 
Eėlgrado konferenciją: jos didelis nuopel
nas ir esąs tas, kad ji neleido žmogaus 
Laisvės Teisių žibintui visai užgesti, kad 
jis bus perneštas į Madridą, kur 1980 me
tais vėl suliepsnos (?!). Taip savo nuopel
ną išsiaiškinę, Vakarų atstovai išsiskirstė 
su ramia galvosena ir sąžine.

Bet ar Vakarų delegatai pagalvojo nors 
akimirką apie tuos, ,kurie gyvena KGB 
nuolatos grasomi, dažnai net be būtiniau
sių pragyvenimo priemonių, o vienintelis 
nusikaltimas ir yra nesuvaldomas žmo
gaus laisvės troškulys? Jiems Belgrado 
konferencija nėra jokia raminanti paguo
da; jiems ji yra didelis, daugeliu atvejų 
mirtinas smūgis; jiems dveji metai ne 731 
diena, bet naujų kančių ir nevilties neži
nomas, neapskaičiuotinas laikas.

Sovietams Belgrado konferencija — vi
siškas laimėjimas. Jiems Žmogaus Lais
vės Teisių smilkstanti dagtis Belgrade ta
po užgesinta, ir niekas jos nei Madride, 
nei kitur nebeužžiebs. Kremlius paskelbė 
sau ir pasauliui, kad Žmogaus Laisvės 
Teisių reikalas, kiek jis susijęs su Euro
pos rytais (o artimoj ateity ir su Afrika), 
yra Sovietų ir tik Sovietų reikalas.

Štai kaip Helsinkio konferencijos garsų 
aidai užglušo.

Helsinkyje Sovietų pasirašytojo susita
rimo nuostatas Žmogaus Laisvės Teisių 
reikalu buvo tik masalas Vakarams, kad 
gautų iš Vakarų užtikrinimą, jog rytų ir

vidurio Europos satelitinės valstybės ir 
toliau liks Sovietų išimtinėje įtakoje. Tai 
■gavusiems, sovietams kiti Helsinkio susi
tarimo nuostatai niekuomet negaliojo.

Tekia jau visuomet buvo ir yra apskri
tai niekuomet nekintanti Sovietų tarpvals
tybinių sutarčių vykdymo praktikos tai
syklė — tarpvalstybinės sutartys vykdo
mos tik tiek ir tol, kol jos naudingos So
vietams. Todėl sutartį vykdant skubama 
paimti viską, kas tik pagal ją galima.. Po 
to elgiamasi taip, tartum sutarties išvis 
niekuomet nebūtų buvę.

Gaila, kad tai vis dar tebėra nesupras
ta. Nuo Sovietų įsikūrimo jau praėjo 60 
metų, o vis dar gyvenama apgaulingomis 
viltimis arba nepagrįstais lūkesčiais.

Štai, va, visai neseniai Didž. Britanijos 
užsienio reikalų mėnisiteris dr. Owen pa
grasino Sovietams: jeigu, girdi, jie kišis į 
Rodezijos reikalus, tai tuo labai pakenks 
det-antei, t. y. geriems santykiams su Va
karais.

Dr. Owen turėtų žinoti, kad bet kokie 
grasinimai žodžiu sovietų jau seniai ne
beveikia, o ypač dabar Afrikos reikalais. 
Antra, detante Sovietams irgi jau pasida
rė mažai įdomi. Pirmaisiais detianitės me
tais Vakarai su dideliu įkarščiu pirii-ta.tė 
tiek daug milžiniškų fabrikų, priskolino 
tiek daug pinigų (60 tūkstančių milijonų 
dolerių!..), kad net Kremliuje atsirado pa
kankamai padorumo jausmo daugiau ne
reikalauti ir nesitikėti. Tad detante par
baigė, neteko savo pirmykščio patrauklu
mo, tuo pačiu ir dr. Owen grasinimai buvo 
labai pavėluoti.

J. Arner. Valstybių prezidento J. Carte- 
rio grasinimai Sovietams tiek dėl jų per
nelyg didelio ir pernelyg spartaus ginkla
vimosi, tiek ir dėl jų savarankiškos poli
tiškai karinės ofenzyvos Afrikoje, atrodo, 
irgi pradeda būti mažai veiksmingi. 
Kremlius, atrodo, yra apsisprendęs, bent 
tuo tarpu, izoliuotis nuo bet kurių sveti
mų pelitinių 'kombinacijų, turėti tik savas 
su „technikume“ Kubos ir Rytų Vokietijos 
pagalba ir eiti savais keliais. Kremlius 
nemato, kas gailėtų jį atgrasinti ar veiks- 
miškaii sutrukdyti.

Ir iš tikro — kas gi galėtų?!
Sovietų nepagrįstai (taip galvoja Vaka

rai) kiekybiškai ir kokybiškai aukšto 
ginklavimosi ir sparčių Afrikos užkariavi
mų akivaizdoje, jau ne paslaptis, Vašing
tono politika Rusijos atžvilgiu susvyravo. 
Vieni plradėjo gąsčiotis ir darytis 'politikos 
sušvelninimo šalininkais su pačiu užsienio 
reikalų miniisteriu Vance priešakyje; kiti, 
mažiau išgąstingi ir gal geriau pažįstą 
Kremlių, su vyriausiu J. Amer. Valstybių 
prezidento patarėju krašto saugumo rei
kalais Zbig Bžezinski priešaky pataria ne
svyruoti, laikytis tvirtai ir toliau. O pre
zidentais savo ruožtu vis dar nežino, kaip 
apsispręsti. Vieną dieną jis jau- siunčia 
Vancę ipasit arimam s į Maskvą, bet kitą 
jau pakeičia savo sprendimą, ir Vance lie
ka sėdėti savo kabinete. Vieną dieną jis iš
didžiai primena Maskvai', kad, nežiūrint 
Sovietų spartaus ginklavimosi, Jungi. 
Amerikos Valstybės visuomet yra ir bus 
vadovaujanti ir visus viršijanti karinė jė
ga pasaulyje, bet 'kitą dieną, bijodamas 
suerzinti Kremlių, apsisprendžia sustab
dyti tolesnį neutrono bombos vystymą, 
noris NATO to beveik desperatiškai reika
lauja.

Tokia suirutė Vašingtone Kremliui ir 
negali būti daugiau reikalingesnė, kaip 
šiuo mietu — Afrikoje, atseit, viskas gali 
vykti ir toliau pagal pianą. O tai nepa
prastai svarbu, nes Afrika yra artimiau
sias ir turtingiausias žaliavų šaltinis Va
karų pramonei. Afrikos kontinento žemė
je guli raktas Vakarų Europos gerovei ir 
tuo pačiu jos politinei nepriklausomybei.

Šį laišką berašant, Brežnevas užbaigė 
savo kelionę, lankydama® miestus ir kari
nius įrengimus, 'išrikiuotus pagal Kinijos 
3.000 kilometrų ilgio sieną. Tai didelė ir 
biauni rakštis Kremliaus aky, ta Kinija 
„tokia milžiniška... ar negalėtų ji būti 
kiek mažesnė?! O tų kiniečių daugybė!.. Iš 
kur jų tiek? Air jų negalėtų būti kiek ma
žiau... Tik pagalvoti — dešimt kartų dau
giau negu mūsų .tikrų rusų... ir vis dau
ginasi, o mūsų mažėja“. Taip turėjo galvo
ti Leonid Brežnev sau vienas traukiny, 
susirangęs savo šiltuos kailiniuos.

Gal Šios jį slegiančios .mintys kiek pra- 
skaidrės. 'atvykus į Vakarų Vokietijos 
sostinę. Čia bus kitaip — čia niekas jo ne
erzins, visi tik lankstysis ir klausys, nors 
ir būgštaujamai, bet pagarbiai jo šnekos. 
Prileisfina manyti, kad Leonid Brežnevo 
įvadinis sakinys bus šitoks: „Kremlius la
bai pageidautų, pone Šmidte, kad Tamstos 
vedamoji politika būtų labiau priderinta 
prie Sovietų Sąjungos. Atskirus punktus 
išdėstys Tamstai mano patarėjas tovarišč 
Kulakov“.

S&aityteju, laiškai
DĖL VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
KURATORIJOS SUSIRINKIMO

„Europos Lietuvis“ š. m. kovo 21 d. 
Nr. 12 išsp.ausdino A. Smito straipsnį, ku
riame polemiškai aprašomais Vasario 16 
gimnazijos Kuratorijos susirinkimas, įvy
kęs š. m. vasario 24-25 d. d. Romuvoje 
(Huettenfelde). Kadangi man teko šitam 
susirinkimui pirmininkauti, jaučiu parei
gą pataisyti A. Š. akivaizdesnius prasilen
kimus su tiesa.

Bet pirmiausia reikia apgailestauti, kad 
Kuratorijos narys A. Šmitas, kuris susi
rinkime kėlė obstrukcijas, negalėdamas 
pravesti savo norų prieš daugumos valią, 
dabar yra išėjęs su ginčais į spaudą, nors 
žino, kad Kuratorijos susirinkamai nėra 
viėši. Taip pat reikia atitaisyti jo dides
nius ar mažesnius prasilenkimus su tiesa.

1. A. Šmitas savo straipsny teigė, kad 
savo pranešime .apie gimnaziją direkto
rius nedavęs faktų, iš kurių būtų matyti, 
kad Vasario 16 gimnazijos moksleiviai bu
vo 'kurstomi iš šalies. Tš tikrųjų tai netie
sa: direktorius citavo „Kontakto“ laikraš
tuką, kuris leidžiamas bene Frankfurte.

2. A. Šmitas rašo, kad pernai metais M. 
Saulaityitė-Stankuvienė buvusi atleista iš 
bendrabučio auklėtojos pareigų, nes direk
torius reikalavęs, kad „iškilus nuomonių 
skirtumui galiotų tik jo nuomonė“. Tai ne
tiesa: minima bendrabučio vedėja buvo 
atleista, nes atsisakė pasirašyti su gimna
zija darbo sutartį.

3. Savo straipsny A. Šmitas teigė, kad 
pernai direktorius atleidęs 'du bendrabu
čio vedėju. Iš tikrųjų direktorius šitokios 
galios neturi: visus gimnazijos tarnauto
jus priima ir atleidžia Kuratorijos valdy
ba.

4. A. Šmitas skelbia, kad Kuratorijos su
sirinkimas atidėjęs kitam kartui svarbių 
mokymo bei auklėjimo klausimų svarsty
mą. Šitaip nebuvo. Susirinkimas priėmė 
naują gimnazijos bendrabučių statutą, il
gai svarstė vieną straipsnį, kuris turėtų 
patarnauti geresniam tautiniam ir religi
niam auklėjimui. Susirinkimas svarstė 
naujų abitūros egzaminų galimybes ir mo
komųjų dalykų priderinimą prie naujos 
vokiečių gimnazijos praktikos; jos nutarė 
sudaryti savo projektą ir su juo pasiųsti 
delegaciją į vokiečių Oberschulaimtą, kur 
ji taip pat turėtų išaiškinti stovį tų moki
niu, kurie atvyksta iš užjūrio, visai nemo
kėdami vokiškai, bet norėtų laikyti gim
nazijos baigiamuosius egzaminus.

5. A. Šmitas klaidina lietuvių visuome
nę, rašydamas apie Kuratorijos garbės na
rius. Šitokių narių Kuratorija neturi, bet 
jai leista turėti 'tris gimnazijai nusipelniu- 
sius narius, renkamus trejiems metams. 
Susirinkimas vieną tokį narį išrinko, o ki
to nebeperrinko.

Kaip nepirmlametis Kuratorijos nifįrys, 
A. Šmitas turėtų žinoti, kad' polemikomis 
iš šalies gimnazijai negalima padėti, bet 
pakenkti. Tikra jai pagalba tereikalinga 
iš vidaus, nes gimnazijai reikia daugiau 
gerų lietuvių mokytojų bei auklėtojų, 
daugiau gerų mokinių, daugiau tėvų lietu
viško sąmoningumo ir daugiau lėšų.

Dr. J. Grinius,
Vasario 16 gimnazijos Kuratorijos 

susirinkimo pirmininkas

MŪSŲ VĖLIAVŲ SPALVOS

„Europos Lietuvio“ Nr. 12 J. Kr. aprašė 
Vasario 16 minėjimą Stockholme. Dalinai 
pakartodamas J. Lingio paskaitos turinį, 
jis rašo taip:

„...Kaip daugeliui žinoma, atgimusios 
Lietuvos valstybinė vėliava buvo raudona 
su Gedimino stulpais vienoj nusėj ir raite
liu lant balto žirgo kitoj pusėj“.

Taip, valstybinė vėliava yra raudonos 
spalvos, bet jos viršutiniame kampe buvo 
tiktai vienas valstybinis ženklas — Vytis 
arba Gedimino stulpai.

Prisimindamas mūsų tautinės vėliavos 
spalvas geltona-žalia-raudonai, apie vėlia
vos atsiradimą jis rašo taip:

„...Šių spalvų vėliava buvo įsisavinta 
lietuvių studentų korporacijos „Litu-anica“ 
Karaliaučiuje jau apie 1830 metus“.

Pažymiu, kad mūsų tautinės vėliavos 
spalvos buvo parinktos 1917 m. Lietuvių 
konferencijoje buvo išrinkta komisija, ku
rią sudarė dr. J. Basanavičius, dail. J. 
Žmuidzinavičius, archit. T. Daugirdas ir 
dali. J. Vienožinskis. Jie parinko tautinės 
vėliavos spalvas, ir Valstybės Taryba jas 
priėmė .Vėliau jas patvirtino Steigiamasis 
Seimas. Iki to laiko tokių spalvų vėliavų 
bei korporacijų ženkliukų niekas nevarto
jo. O Karaliaučiaus lietuvių studentų kor
poracijos spalvos buvo žalia-balta-raudona 
(„Studentenverbindungen III“, Meyers 
Konv. Lexicon, 5 Aufl. Bibliographisches 
Institu't in Leipzig).

Žalia-balta-raudona yra ir M. Lietuvos 
vėliavos pagrindinės spalvos. Ta vėliava 
kartais pasinaudodavo ir D. Lietuva, nes 
po paskutinio (1795 m.) Lietuvos-Lenkijos 
valstybės padalijimo Lietuva tikros savo 
vėliavos beveik neturėjo. Kai 1905 m. d'r. 
J. Basanavičius lietuvių studentų buvo pa
klaustas, kokia buvusi senovėje tautinė

Jeigu ir kada jis taip pasakys, tuomet 
prasidės nauja Vakarų Europos istorijas 
gadynė.

Iki pasimatymo čia ar Karaliaučiuje.
Stasys Kuzminskas 

vėliava ir kokia turėtų dabar būti, dakta
ras trumpai atsakė: „Buvo raudona“. Tai 
revoliucionieriai, žygiuodami su raudona 
vėliava, jautėsi ne tik revoliucionieriais, 
bet ir lietuviais. Apskritai paėmus, tuomet 
raudona spalva buvo laisvės ir džiaugsmo 
simbolis.

Po revoliucijos Rusijoje pradėjo for
muotis lietuvių karių tautiniai daliniai. 
Kai kurių dalinių kariai turėjo ant ran
kovių užsisiuvę M. Lietuvos spalvų, žalia- 
baltai-raudona, trikampius. M. Lietuvos 
spalvas buvo įsivedęs ir 1 įpėst. Prūsų Lie
tuvos pulkas. O kai jau buvo pradėta or
ganizuoti mūsų kariuomenė, tai savano
riai prie kairės rankovės, aukščiau alkū
nės, nešiojo Lietuvos tautinių spalvų, gel- 
tona-žaliia-raudona, trikampius. M. Lietu
vos spalvos buvo užsilikusios iš gilios se
novės, o D. Lietuvos buvo parinktos tik 
1917 m. Tuomet komisija nustatė ir vėlia
vos spalvų vyresniškumą. Vyriausioji 
spalva yra raudona, nes tokia buvo seno
vinės istorinės Lietuvos spalva, žalia — 
M. Lietuvos spalva, o geltona pridėta tik 
dėl grožio.

J. Kr. stengiasi paaiškinti ir mūsų tau
tinės 'vėliavos spalvų reikšmę. Bet jo aiš
kinimas toks silpnas, lyg tai būtų pasako
jamos vaikų darželio auklėtiniams pasa
kėlės. Lietuvos mokyklose ir kariuomenė
je spalvų reikšmė buvo aiškinama taip: 
geltona spalva reiškia derlinguosius Lie
tuvos laukus, žalia — nepalaužiamą viltį 
■amžinai gyvuoti, raudona — lietuvių tau
tos narsumą ir už tėvynę pralietą kraują.

V. Vytenietis

Red. pastaba, Pagal prof. S. Dirmantą 
(L. E. XXXIII t. 307 p.), Lietuvos valsty
binė vėliava buvo raudona su Vyčiu vie
noje puisėje ir Gedimino stulpais antroje. 
Karaliaučiaus u-to studentų korporacija 
Litu an i a naudojo M. Lietuvos spalvas: ža
lia, balta, raudona.

MIRUSIEJI NEPAMIRŠTAMI
J. Liobė labai nusigando ir patikėjo B. 

Šarūno pasakojimui apie lietuvių skyrių 
išv. Patriko kapinėse.

Perskaitęs tą B. Šarūno rašinį, tikėjau, 
kad žmonės viską priims už gryną pinigą.

Lietuviškame skyriuje, kuris yna 20 
metrų pločio ir 4Q metrų ilgio, yra jau pa
laidota apie 100 asmenų. O priežiūros pa
vyzdingumu jis yra antrasis visose kapi
nėse (pirmoje vietoje būtų anglų karių 
plotas, kurio priežiūra rūpinasi valdžios 
įstaigos).

Mūsiškis prižiūrimas neblogai. Tuo rū
pinasi 'beveik nuolatinis būrelis talkinin
kų, kurie lygina, plauna žolę ir atlieka vi
sus kitus darbus. Jiems vis tiek, kieno ka
pas, svarbu, kad lietuvio. Miniisterio B. K. 
Balučio kapas nėra apleistas. Pasiuntiny
bė papuošia jį gyvų gėlių vazoniukais, 
dažnai jo kapas lankomas.

Nenusigąskite, ponas Liobe. Kol bus lie
tuvių, tol mūsiškės kapinės bus gražesnės 
už anglų.

S. Kasparas

PAKELIUI I LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS SUVAŽIAVIMĄ

Visais laikais lietuvis išeivis atsivežda
vo su savim, tėvų ir protėvių puoselėtus 
lietuviškos doros principus ir pagal juos 
gyvendavo. Kur begyventų, statėsi savo 
bažnyčias, steigė religineis-t-autihes orga
nizacijas ir stengėsi išlaikyti lietuvį kuni
gą. Tos organizacijos ir dvasiškija buvo 
tvirčiausias ramstis mūsų išeivijai.

Pažiūrėję į Amerikos kontinentą, mato
me, kad daugelis (jei ne dauguma) spaus
tuvių, laikraščių ir žurnalų leidyklų yra 
dvasininkų nuosavybė. Ten marijonai, 
pranciškonai, jėzuitai iir marijonės sese
rys dirba tą didelį lietuvybės darbą. Jie 
yra patys nuosaikiausi, pastoviausi, dirba 
su atsidėjimu, be skundo ir nelaukdami 
pagyrų.

Britų salose taip pat mūsų tvirčiausi 
ramsčiai ,ant kurių dar laikosi lietuviškos 
doros papročiai, yra mūsų dvasiškija. Jie 
taip pat yra pastoviausi ir darbščiausi vi
suomenės veikėjai, jie čia ir laiikraščius- 
žumalus leidžia, ir knygas rašo, ir yra 
nuolatiniai kalbėtojai bei paskaitininkai 
lietuviškuose parengimuose.

Lietuvių Katalikų Bendruomenės cent
ras šiose salose yra Lietuvių židinys Not- 
tinghame, kur yra ir L. K. Bendrijos būs
tinė.

Tos Bendrijos atstovai gegužės 13 d. 
renkasi į savo suvažiavimą, 'kuriame 
svarstys B-jos reikšmę mūsų visuomenei 
ir priemones, kaip išlaikyta tuos lietuvy
bės ir katalikybės pamatus, amt kurių lie
tuvis išeivi® tiek metų stovėjo.

O reikalas susirūpinti tikrai rimtas, kad 
nepaskęstame alkoholio baloj ir nepaklys
tame neįprastuose mums keliuose.

Pakeliui į Bendrijos suvažiavimą norisi 
pasakyti, kad atvažiuodami į jį atsivežta
me visus tuos rūpesčius, kurie slegia ir 
alina mus, ir čia paieškotume į juos atsa
kymo.

Kazys Leonas

ŽALIOSIOS ATŽELDINAMIEJI 
HEKTARAI

Žaliosios girioje (Panevėžio aps.) pernai 
medeliais užsodinta 187,2 ha, šįmet numa
toma užsodinti 165,5 ha.

Šių metų sodinimui paruošta 260 tūks
tančių medelių.

1IETUV3JE
KUO GYVENA KRAŠTOTYRININKAI?

Keli „Tiesoje“ išspausdinti pranešimai 
rodo, kokiais sumanymais yra gyvi Lietu
vos kraštotyrininkai.

Iš Kuršių nerijos rašomia:
,,'Nidiečiai kraštotyĮrininkai tarėsi, kaip 

geriau puoselėti gamtos ir kultūros pa
minklus, rašyti darbo -kolektyvų istorijas 
ir metraščius“.

Pranešime iš Pravieniškių iškeliamas 
mokytojas G. Liepomis, kuris už savo dar
bą „Intemladionalinė veikla Pravieniškių 
.aštuonmetėje mokykloje“ kraštotyrininkų 
parodoje buvęs apdovanotas medaliu.. „G. 
Liepomis“, rašomia, „yra atsidėjęs gyven
tojų pažiūrų ir pasaulėžiūros vystymosi 
tyrimui. Didelė pedagogo patirtis, nuola
tinis bendravimas su vietos gyventojais 
leido jam giliai įžvelgti ir užfiksuoti pa
žangiosios iminties raidą, parengti ateisti
nę dokumentinę apybraižą, remiantis 
RumšiSkių apylinkėse surinkta medžiaga“.

Iš Marijampolės rašoma:
„Kapsukiečiai surengė jaunųjų krašto

tyrininkų vakaronę -tema „Draugystės žie
dai“, kurioje dalyvavo per 150 kraštotyri
ninkų. Moksleiviai, per jubiliejinius me
tus rinkę medžiagą apie kurią nors broliš
kąją respubliką, vakaronėje įdainavo, šo
ko, žaidė, pasipuošę TSRS tautų naciona
liniais drabužiais, linksmino žiūrovus 
liaudies -sąmoju, siūlė paragauti etnogra
finių valgių“.

Ir iš Biržų:
„LTSR paminklų apsaugos ir kraštoty

ros draugijos, Biržų skyrius išleido bukletą 
„Poeto gimtinės takais“. Jame pasakoja
ma apie lietuvių proletarinio poeto Ju
liaus Janonio gyvenimą ir kūrybą, -apie jo 
šviesios asmenybės atminimo įamžinamą 
respublikoje ir Biržų rajone“.

PANERIO AGURKAI
Iki balandžio mėn. Panerto daržininkys

tė iš sausio mėn. šiltnamiuose sodintų 
agurkų derlių pradėjusi skinti vasario 
antroje pusėje, iš viso jau išauginusi be
veik 68 tanas, dabar kiekvieną savaitę 
parduodanti 16 tonų (iš kvadratinio met
ro šiltnamių surinkta .arti 5 kg agurkų).

RADINIAI VILNIAUS KATEDROS 
POŽEMIUOSE

A. Užunevėžis „Tiesoje“ rašo apie Vil
niaus požemius ,jų restauravimą ir pritai
kymą. Mūsų skaitytojui gal bus įdomiau
sia šios jo straipsnelio pastraipos:

„Grupė Vilniaus senamiesčio restauruo
toji; kovo 30-ąją triūsė Paveikslų galeri
jos, buvusios katedros -požemiuose. Jie ty
rė neseniai aptikto kvadratinio pastato 
fragmentais.

„Kaip papasakojo menotyrininkas Š. 
Pinikus, randamos plytelės rodo, ka-d tai 
likigotinio laikotarpio pastatas, stovėjęs 
Mindaugo laikais.

„Nuodugniai ištyrus pastato liekanas, 
tikimasi vertingos medžiagos istorikams“.

LIUTERONAI ESTIJOJE Hi LATVIJOJE
Vokietijos laikraštis „Frankfurter AJ1- 

gemeine“ kovo 25 d. išspausdino Peter Jo
chen Winters straipsnį apie liuteronus Es
tijoje ir Latvijoje, pavadintą „Bažnyčios 
tinka tik seneliams“, kuriame -rašoma apie 
panašius varžymus ir vargus, su kokiais 
susiduria katalikai Lietuvoje.

-Keliais bruožais supažindinęs skaityto
jus su -tų kraštų istorija, straipsnio auto
rius primena, kad Latvijoje ir Estijoje gy
venę vokiečiai išsikraustė iš Baltijos vals
tybių, kai buivo pasirašyta Hitlerio-Stali- 
no sutartis, ir ligi 'šiol jau buvę užmiršti 
seni ginčai, kurie vykdavo tarp vokiečių 
ir estų ir latvių liu-teronų ar tarp jų ir ru
sų ortodoksų. Dabar ortodoksai, liutero
nai, katalikai ir baptistai gyveną ekume
nine dvasia.

Pereidamas į dabartinę religijos padėtį, 
Winteris .atskleidžia, kad šiuo metu Esti
joje iŠ apie 1,4 mil. gyventojų tik apie trys 
ketvirtadaliai yra estai, o likusį ketvirta
dalį sudaro rusai ir ukrainiečiai. Religijo
mis pasiskirstymas yra toks: apie 250.000 
liuteronų, 50.000 ortodoksų ir 9.000 bap
tistų. Latvijoje iš 2,5 -mil. gyventojų jau 
mažiau kaip 70 procentų besudaro latviai. 
Šičia liuteronų dar esą apie 400.000, o apie 
katalikų ir ortodoksų religijas išpažįstan
čius nesą laiškesnių duomenų.

„Mes esame bažnyčia, kuri tinka tik se
nelėms“, pasakiusi jam sena moteris. 
„Kas čia bežino, ar vaikaičiai dar galės 
gyvą išlaikyti bažnyčią“. Vaikams bažny
čia Sov. Sąjungoje draudžiama, prideda 
ta proga straipsnio autorius, kaip ir nau
dojimasis vaikų darbu. Auklėjimas pri
klauso ateistinės valstybės monopoliui — 
nėra -jokių biblijos valandėlių jaunimui, 
jokių paruošimų konfirmacijai, nei pa
maldų vaikams. Tai senelės jaučiasi pa- 
šauktos pasirūpinti religine vaikų auklėji
mo ir apmokymo puse. Tačiau šiuo metu 
vis daugiau jaunimo eina konfirmuotis.

Estijoje iš ketvirčio milijono liuteronų 
tik apie 80.000 esą aktyvūs. Jie turi 140 
parapijų, kurias aptarnauja 80 kunigų ir 
40 pasauliečių. Jaučiamas kunigų trūku
mas, bet teologijos mokytis -teleidžiaima tik 
25. Latvijoje yra 200 parapijų ir įtik 100 
kunigų. Neakivaizdinį teologijos kursą ei
na 47 studentai, tarp kurių yra 3 lietuviai 
(jie grįš į savo -kraštą).
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EUROPOS LIETUVIS

Europos _
Lietuvių Kronika

Energingai pasidarbuota,
1978 m. gegužės 2 d. Nr. 18 (1408)

bet darbai dideli laukia

DBLS-LNB VADOVAI SUSITIKO SU 
J. GAILA

Jau buvo rašyta, kad JAV LB Kultūros 
tarybos pirmininkas J. Gaila dalyvavo 
DBLS suvažiavime.

Dar savaitę užsibuvęs Britanijoje, jis tu
rėjo progų susitikti vadovaujančių lietu
vių ir išsiaiškinti PLB vadovybei rūpimus 
dalykus. Vienas tokių ilgokai nusitęsusių 
ir ligi šiol dar neišspręstų klausimų: kas 
iš tikro turėtų Pasaulio Lietuvių Bendruo
menėje atstovauti Britanijos lietuviams. 
DBLB ar DBLS?

Balandžio 22 d., šeštadienį, vakare sve
čias Lietuvių Namuose susitiko su DBLS- 
LNB vadovais, norėdamas išgirsti jų nuo
mones dėl to neaiškumo. Prieš tai jis jau 
buvo išklausęs DBLB valdybos aiškini
mus. Šiame pasikalbėjime dalyvavo DBLS 
pirm. Jaras Alkis, LNB pirm. Zigmas Ju
ras, DBLS sekr. linž. Aleksas Vilčinskas ir 
DBLS tarybos narys Rimantas šova.

Svečią J. Gailą buvo prašęs tuos reika
lus išsiaiškinti PLB pirm. B. Nainys.

Be to, svečiais papasakojo, kaip JAV lie
tuviai susiorganizavę ir kaip organizacijos 
bendrauja. Viešėdamas Londone, jis su
spėjo įžiūrėti įdomių skirtumų tarp to. 
kaip tvarkosi JAV lietuviai, ir to .kaip 
Britanijos lietuviai, o taip pat ir visur lie
tuviams įprastų panašumų.

SUVAŽIAVIMO FOTO-NUOTRAUKOS
DBLS raštinėje galima gauti DBLS su

važiavimo nuotraukų, kuriose galima ma
tyti prezidiumą, atskirus kalbėtojus, arba 
suvažiavimo dalyvius.

Vienos nuotraukos kaina 15 p. Užsakant 
paštu, prašoma pridėti pašto ženklui.

BALTIC STORES
Nuo 8-tos gegužės 1978 m. Baltic Stores 

Ltd., siuntinių skyrius iš 421 Hackney Rd., 
London E2, bus perkeltas į 11 London La
ne, Bromley, Kent, BRI 4HB, telefonas 
01 460 2592.

Pasiekti tą vietą iš Londono centro ge
riausi būdai yra Šie: Autobusais (Green 
Line) 704 ir 705 nuo Victoria stoties ilki 
London Lane, Bromley, arba traukiniu iš 
Victoria Stoties iki Bromley South, paskui 
autobusi 47 iki London Lane.

Važiuojant iš rytų Londono, galima at
važiuoti tiesiog autobusu nr. 47 nuo Liver
pool Str. Station iki London Lane, Brom
ley.

LONDONAS

RICARDO DAUNORO KONCERTAS

Sekminių sekmadienį, gegužės 14 d. 
Londono lietuviams yra nepaprasta diena. 
Lietuvių bažnyčią ir lietuviškąją parapiją 
lankys Westminsterio arkivyskupijos vys
kupas Viktoras Guazeili. Iškilmingąsias 
mišias atnašaus pats vyskupas 11 vai. ry
to (ne 9 vai. ryto, kaip anksčiau buvo 
skelbta). Pamaldų metu giedos solistas 
Ričardas Daunoras, atvykęs iš Vokietijos. 
Be to, tas sekmadienis yra skirtas maldai 
už Lietuvą, kartu bus paminėta Tikinčios 
Lietuvos Diena ir užbaigiamas Anglijos 
Lietuvių Katalikų Bendrijos suvažiavi
mas, kuris prasidės Nottinghame gegužės 
13 d.

Po pamaldų tą pačią dieną 1.30 vai. bus 
solisto Ričardo Daunoro koncertas Sporto 
ir Socialinio klubo salėje, 345A Victoria 
Park Road, London E9.

Norintieji gauti užkandį prieš koncertą, 
prašomi ilki gegužės 11 d. pranešti parapi
jos komitetui šiuo adresu: Lithuanian 
Church 21 The Oval, London E2 9DT, ar
ba telefonu 01-739-8735.

Klebonas ir Parapijos Taryba kviečia 
visus Londono ir jo apylinkių lietuvius 
atšvęsti kantu šią iškilmingą dieną.

Mielam tėveliui 
mirus

Gavusi liūdną žinią, kad įmano mielas 
Tėvelis taip staiga mirė, aš atvykau į 
Angliją. Šitą sunkų laiką man padėjo iš
gyventi visi Tėvelį pažinojusieji lietuviai 
iš Anglijos ir užsienio. Jų pagalba, užuo
jautos, maldos ir gėlės leido man pamaty
ti, kaip visi jį mylėjo.

Ypatingą padėką norėčiau išreikšti kle
bonui J. Sakevičiui ir kun. A. Gerybai už 
apeigas bažnyčioje ir kapinėse. Dėkinga 
esu Londono parapijos chorui, jo vadovui 
J. Černiui ir solistui J. Alkiui. Akys, tur
būt, ne man vienai paplūdo ašaromis, kai 
jie giedojo.

Taip pat norėčiau visiems padėkoti už 
tokias gražias gėles ir vainikus, kuriais 
buvo papuoštas karstas, už užuojautas žo
džiu, laiškais ir per laikraštį. Norėčiau 
jus visus čia išvardyti, ‘bet nebūtų laik
rašty tiek vietos.

Krematoriume paskutines maldas su
kalbėjo klebonas kun. J. Sakevičius, o 
jaudinančias atsisveikinimo kalbas pasa
kė inž. J. Vilčinskas ir DBLS pirmininkas 
J. Alkis. Ačiū jiems.

Didžiausią padėką turiu pareikšti ponui 
Z. Jurui ir jo žmonai Veronikai, nes jie vi
sus reikalus taip sutvarkė, kad man ne
buvo jokių rūpesčių.

Ačiū visiems iš arti ir toli, kurie daly
vavo laidotuvėse, ir tiems, kurie norėjo 
dalyvauti, bet negalėjo atvykti.

Taip pat dėkoju p. K. Makūnui ir po
nams Ruseckams už paruošimą skanių už
kandžių ir priėmimą Lietuvių Namuose.

Tėvelis turėjo daug draugų ir bendra
darbių. Visiems, kurie jam kaip nors gy
venime padėjo, aš nuoširdžiai dėkoju, ši
ta proga turiu paminėti p. Reginą Girėnie- 
nę, kuri nesigailėjo laiko ir jėgų, rūpinda
masi Mamyte ir padėdama kiek galėdama 
Tėveliui sunkiausiais jam laikais.

O Elenos Bliūdžiūtės niekada nesusvy
ruojančiam atsidavimui ir jos širdingu
mui, darbštumui ir kantrybei išreikšti ne
pajėgiu surasti patenkamų žodžių. Jinai, 
slaugydama Miamytę namie, o paskui li
goninėj, suprato ir Tėvelio vargus ir rū
pinosi juo. Jinai pergyveno linksmų ir 
liūdnų laikų, visuomet bandydama išlai
kyti kuo aukščiau jo dvasią, kad 'turėtų 
vilties ir galėtų toliau dirbti naudingą vi
suomeninį darbą, atiduodamas visas jėgas 
„Europos Lietuviui“.

Negalėdama jai duoti jokio didesnio at
pildo, norėčiau 'tik pasakyti, kad jinai pa
sidarė .mūsų šeimos nariu.

Dar kartą visiems ačiū.
Netekusi brangaus Tėvelio,

Jo duktė Dalia

DBLS pirmininko Jaro Alkio pranešimas, 
skaitytas Suvažiavime balandžio 15 d.

Kaip jau minėjau savo atidarymo žo
dyje, šis 30-tasis DBLS 'suvažiavimas su
tampa su Lietuvos valstybės nepriklauso
mybės atstatymo 60-ties metų sukaktimi. 
Tegul šie metai suteikia mums visiems 
dar daugiau vienybės ir pasiryžimo atei
ties darbams, vilties ir nepalaužiamos 
dvasios išlaikyti ir toliau tą mums visiems 
brangią, tautinės gyvybės išlaikymo veik
lą, o tuo pačiu ir politinės akcijos tęstinu
mą, kuris yra toks svarbus mūsų tautai.

Deja, šis suvažiavimas vyksta liūdesio 
ženkle, nes netekome mums labai bran
gaus ir mielo bendradarbio „Europos Lie
tuvio“ redaktoriaus Juozo Lūžos. Jo stai
gi mintis padarė didelę spragą mūsų eilė
se, ir šiandieną tiek čia susirinkę atstovai 
ir suvažiavimo dalyviai, tiek nariai ir 
„Europos Lietuvio“ skaitytojai liūdi kar
tu su jo seimą, ir vis jaučiame tetekę kaž
ko brangaus ir nepamainamo.

Tas smūgis sukrėtė „Europos Lietuvį“, 
bet į pagalbą atėjo buvę laikraščio ben
dradarbiai, kurie bendromis jėgomis tęsia 
redagavimo darbą. Nežiūrint tai, valdybai 
tenka didelis uždavinys ir rūpestis suras
ti tinkamą asmenį ateičiai, kad' šis vienin
telis Europoje lietuviškas laikraštis ne
prarastų savo pasiektojo lygio ir tarnautų 
Europos lietuviams, kaip kad dabar tar
nauja ir jungia mus visus.

Kaip žinome, praeitame suvažiavime 
buvo pateikta idėja naujai „E. L.“ Baltgal
vei. Projektais paruoštas, bet valdyba jau
čia, kad visapusiško pritarimo jam visuo
menėje nėra, ir vertėtų dar kartą šio su
važiavimo metu tą reikalą panagrinėti.

Praeitus veiklos metus valdyba pradėjo 
su kai kuriais savo sudėties pakeitimais. 
Ilgametis Bendrovės pirmininkas S. Ne
nortais pasitraukė iš pareigų, kurias pa
ėmė DBLS vald. vicepirmininkais ir politi
nių reikalų vedėjas Z. Juras, kuris ir to
liau, šalia Bendrovės reikalų, vadovavo 
politinei veiklai, apie ką išgirsime iš jo 
paties pranešimo.

Valdyba dėkoja S. Nenortai už neįkaino
jamą darbą, įdėtą vadovaujant Bendrovės 
veiklai, ir įjo didelį pasiaukojimą Sąjungai 
ir apskritai šių abiejų mūsų institucijų 
gerovei, ir tikimės, Ikad dar ilgus metus 
mes galėsime naudotis jo darbštumu ir 
patyrimu valdyboje.

Tenka pastebėti, kad dėl tam tikrų prie
žasčių kai kurie valdybos nariai negalėjo 
kaip reikiant prisidėti prie bendros veik
los, ir dėl to gal kai kam teko atlikti pri
dėtinio darbo, už ką neminėdamas pavar
džių dėkoju, nes ir mano paties privačios 
problemos neleido paskirti pakankamai 
laiko kai kurioms darbo sritims.

Praeiti metai buvo skirti jaunimui ir jo 
veiklos atgaivinimui mūsų kolonijose. Li
tuanistinis skyrius su savo vadovais Ri
mantu šova ir Aleksu Vilčinsku pravedė

jaunimo registraciją ir įvairiose vietose 
užmezgė ryšius, o to paseka buvo ta, kad 
buvo suruošta bendra skautų ir jaunimo 
stovykla Sodyboje ir du seminarai. Tiek 
stovykloje, tiek seminaruose buvo praves
ta plati lituanistinė programa ir diskusi
jos veiklos klausimais. Sudaryti branduo
liai Stoke-on-Trente, Manchesteryje, Not
tinghame ir Londone. Tas darbas tęsia
mas: jaunoji karta raginama jungtis į Są
jungą ir jos darbus. Ryšiams palaikyti 
pradėtas teisti jaunimo biuletenis, kuris 
A. Vilčinsko pastangomis siuntinėjamas 
jaunimui kartu su „E. Lietuviu“.

Lituanistinio skyriaus veikla valdybai 
ir apskritai mums visiems yra labai svar
bi. Jam vadovauja tam reikalui pasiauko
ję žmonės, ir norėčiau pabrėžti, kad mūsų 
visų pareiga yra sudaryti palankias sąly
gas skyriaus programai pravesti. Ir čia 
mūsų DBLS skyriai turi įsipareigoti teikti 
lituanistikai visas savo pajėgas, atliekant 
praktiškus paruošimo darbus, įtraukiant 
pačius tėvus ir pajėgesnius jaunuolius į 
Sąjungos gretas, kad kiekvienoje- koloni
joje turėtume jaunuolių branduolį, kuris 
palaikytų ryšius su kitais panašiais viene
tais. Mes nelaukiame stebuklų, o ieškome 
nutolusių žmonių, nes kiekvienas lietuvis, 
jaunas ar senas, yra mūsų organizacijai 
gyvybinės reikšmės, ir labai malonu pra
nešti,' kad štai turime įsisteigusį naują 
DBLS skyrių Maidenheade. o tai reiškia, 
kod organizacinis darbas vyksta. Čia siū
lyčiau suvažiavimui priimti rezoliuciją — 
įsipareigojimą steigti prie esamųjų skyrių 
jaunimo branduolius, neis tik ten, kur bus 
aktyvaus jaunimo, skyrių veikla nesustos, 
o tuo pačiu ir mūsų Sąjungos veikla turės 
užtikrintą tęstinumą.

Organizacinė veikla nesibaigia naujų 
narių verbavimu ar skyrių steigimu. Ją 
sustiprina įvairūs kultūriniai parengimai 
ir politinė akcija. Sekminių ir rudens są
skrydžiai tapo tradicija. Tiktai jaučiamas 
pavojus, kad tradicija kartais nustumia į 
šalį parengimų kokybę. Savo subuvimuo
se turime atkreipti dėmesį į programą ir 
jos pravedimą. Kultūriniai parengimai tu
ri būti -kultūringai ir pravedami, pritai
kant juos nrie minėjimų reikšmės ir tiks
lo.

Teko išgirsti nusiskundimų iš kai kurių 
skyrių, kad valdyba nepadeda jiems pa
rengimų ruošti.

Tiesa, valdyba stengiasi perdaug į sky
rių vidaus reikalus nesikišti, bet ji visuo
met padės tiems, kurie pagalbos pareika
laus ar programai paruošti, ar jai praves
ti. Tai yra ryšių palaikymo problema, ir 
valdyba, nepaisydama net tolimų atstumų, 
prižada visiems talkininkauti.

Praeitame suvažiavime nagrinėjome 
naujų įstatų projektą, kuris, deja, nepra
ėjo. ir specialiai komisijai buvo pavesta šį 
reikalą toliau tyrinėti. Apgailestaujame, 
ted dėl įvairių kitų įsipareigojimų tas 
projektas nebuvo galutinai paruoštas. Ko
misija turi naują ipasiūlym-ą-projektą,

prie kurio, atrodo, galima būtų pritaikyti 
turimuosius įstatus ir gauti panašius re-

BOLTON AS ROCHDALĖ

DERBY
SUSIRINKIMAS

Šiuo pranešame, kad š/m. gegužės 7 d. 
('Sekmadienį) DBLS Derby skyrius šau
kia visų vietos bei apylinkės tautiečių 
bendrą susirinkimą.

Susirinkimas įvyks „Duke of Yorks“ 
vielšbučio patalpose, Burton Rd., Dėrfby, 
7 vai. vakaro.

Šis susirinkimas svarbus tuo, kad jame, 
be kita ko, bus svarstomi tolimesni vietos 
lietuviškos veiklos reikalai, savitarpio ry
šių palaikymas ir t. t. Be to, jame bus pa
darytas pranešimas iš metinio DBLS ir B- 
vės suvažiavimo Londone.

Todėl visus vietos bei apylinkės tautie
čius, tiek narius, akcininkus bei visus, ku
rie domisi lietuviškais reikalais, maloniai 
kviečiame į šį svarbų susirinkimą gausiai 
atsilankyti.

Skyriaus valdyba
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — gegužės 4 d., šeštinė
se, 18 vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — geg. 7 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
LEICESTERYJE — geg. 7 d., 14 vai., Sac

red Heart, Mere Rd.
NOTTINGHAME — geg. 13 d.. 12 va-1., Ži

dinyje, už Lietuvą.
NOTTINGHAME — geg. 14 d., Sekminėse, 

11.15 vai., Židinyje, už Lietuvą.
BRADFORDE — gegužės 7 d., 12.30 vai. 

Minint mūsų motinas, šv. Mišios bus 
aukojamos už Lietuvoje mirusią a. a. 
Kazimierą Puteikienę.

MANCHESTERIS
MANCIIESTERIO IR APYLINKIŲ 

MAMYČIŲ, TĖVELIŲ IR VISUOMENĖS 
DĖMESIUI!

VEIKLOS PLANAI

Trečiasis šiais metais boltoniškių susi
ėjimas įvyko balandžio 23 d1, latvių klube. 
Skyriaus pirmininkas trumpai papasako
jo apie metinį Sąjungos atstovų suvažia
vimą, pridėdamas savo asmenišką nuomo
nę ir komentarus. Pranešimą Boltono lie
tuviai priėmė laibai šiltai. Tada buvo išdis
kutuotas lietuvių šbkių-pobūvio rengimas. 
Buvo galutinai nutarta pobūvį suruošti 
spalio 21 d. Puiki ukrainiečių salė buvo 
tuojau užsakyta ir susirinkimas nutarė, 
kad boltoniškiai savo pobūvį padarys ki
taip negu dauguma kiltų lietuvių kolonijų 
— nebus ilgų paskaitų ar minėjimų ir ne
bus koncerto. Boltono lietuviai savo sve
čiams tačiau garantuoja labai gražią sa
lę, labai gerą muziką šokiams, gerus ba
rus išgėrimui ir skanius užkandžius, vienu 
žodžiu — prižada kiekvienam malonų ir 
linksmą vakarą.

Visos apylinkės lietuvių kolonijų valdy
bos bus vėliau raštu pakviestos, ir bolto- 
niškiai tikisi, kad susilauks daug svečių, 
su kuriais galės paplepėti, išgerti ir pa
šokti.

Ateinantis skyriaus susirinkimas įvyks 
liepos 23 d., 7 vai. vak. Boltono latvių klu
be.

SUSIRINKIMAS

Š. m. gegužės 7 d., sekmadienį, 1 vai. uk
rainiečių klube, 80, Molesworth Str., kvie
čiamas DBLS Rochdale skyriaus narių su
sirinkimas. Bus padarytas pranešimas iš 
suvažiavimo ir aptarti kiti svarbūs reika
lai.

Visus narius prašome būtinai -dalyvau
ti.

Skyriaus valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Ponia E. Vaitkevičienė Anglijos Rajono 
skautams padovanojo didelį pašto ženklų 
rinkinį. Ženklai gražiai išdėstyti -albume. 
Jų tarpe yra ir lietuviškų pašto ženklų. 
Nuoširdžiai dėkojame už tokią puikią do
vaną.

Buvęs „Budėkime“ redaktorius V. Ignai- 
tiis Anglijos Rajono skautų veiklai ir spau
dai paaukojo 20 sv. Savo redaguotus. „Bu
dėkime“ numerius įrišo į knygą ir perlei
do dabartiniam „Budėkime“ redakcinės 
kolegijos vadovui. Už gausią paramą ta
riame skautišką ačiū.

Anglijos Rajono Vadovybė

BRADFORDAS
NOTTINGHAMAS

Gegužės 6 d. 6 vai. p. p. Manchesterio 
Liet. Soc. klube 121 Middleton Rd. sk-au- 
tų-čių Tėvų Komitetas ruošia

Motinos Dienos minėjimą.
Programoje: dr. A. Štromo paskaita.
Trumpa skaiuitų-čių meninė programa.
Loterija, gėlės ir vaišės Mamytėms. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ ..DAINAVOS“ SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus gegužės 6 d. šeštadienį į

TRADICINI PAVASARIO BALIŲ
LIETUVIŲ NAMUOSE, 2 LADBROKE GDNS.. W.11
Pradžia 7.30 vai. Gros puikus orkestras.

Turtingas bufetas, loterija ir kitos staigmenos. ĮĖJIMAS 1 sv.
Staliukus užsisakyti iš anksto. Tel.: 727 2470.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Šių metų gegužės 6 d. (šeštadienį) 6 vai. 
Vyčio klubo salėje rengiama

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.
Programoje kun. A. Putcės paskaita ir 

kita.
Visus vietos ir apylinkės lietuvius kvie

čiame šiame minėjime dalyvauti.
Vyčio klubo valdyba

KUN. J. KUZMICKIO PAMOKSLAI
Gegužės mėnesio sekmadieniais Vatika

no radijo lietuviškoji laida transliuos į 
Lietuvą Š. Anglijos kapeliono kun. J. Kuz- 
mickio pamokslus aktualiomis tikėjimo, 
nuopolio, ištvermės ir maldos temomis.

Lietuviškos laidos transliuojamos kas
dien 7 vai. vakare, o sekmadieniais 7.15 
vai. ryto 21, 31 trumpomis bangomis.

SUJUDIMAS

Pasiruošimas ALK Bendrijos suvažiar- 
vimui ir iškiliam koncertui-minėjimui (žr. 
„E. L.“ Nr. 15, 16) vyksta vieningai pilnu 
tempu. Dalyvaus gausiai iš visur. Atsilie
pė net iš Amerikos sostinės Vašingtono.

Suvažiavimo dalyviai registruojasi iš 
anksto: Liet. Ždinys, 16 Hound Rd., West 
Bridigford, Nottingham NG2 6AH. Telef. 
0602-865738.

Suvažiavimas prasideda geg. 13 d., 12 
vai. Židinyje pamaldomis už Tėvynę su so
listu R. Daunoru. Prieš jas svečias kuni
gas klauso išpažinčių, visi kviečiami šv. 
Komunijai už Lietuvą.

Koncertas prasidės punktualiai 18 vai., 
30 Bentinck Rd.

Visi gaiviom iškilmėm maloniai laukia
mi!

ALK Bendrija

zultatus. Pranešimą tuo reikalu padarys 
komisijos pirmininkas.

Registracija skyriuose -jau atlikta, ir tu
rime geresnį skyrių ir kolonijų vaizdą. Vi
si skyriai, išskyrus vieną, šiuo atveju 
kruopščiai atliko savo pareigas.

Be abejo, organizaciniame darbe turime 
pasižymėjusių žmonių, -kuriuos norime ir 
privalome pagerbti, tuo atsilygindami 
jiems už nuopelnus. Būtų malonu, kad 
skyriai tokius pagerbimus atliktų pasitai- 
rę su centro valdyba, ypač kiek tai susiję 
su garbės vardo teikimu pagal įstatuose 
numatytas sąlygas.

Šia proga norėčiau išreikšti ypatingą 
padėką dr. S. Kuzminskui už atliktąjį šių 
namų salės papuošimo darbą. To darbo re
zultatus matome prieš akis. Mūsų gerbia
mojo daktaro nuopelnai Sąjungai ir mūsų 
tautai yra dideli ir mums visiems žinomi. 
Šių sukaktuvinių metų proga siūlau Suva
žiavimui už nuopelnus tautai ir mūsų 
veiklai šiame krašte suteikti dr. Stasiui 
Kuzminskui Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos garbės nario Titulą.

Turime ir kitą garbingą ir nusipelniusią 
asmenybę savo tarpe, būtent, mūsų mielą
jį pulkininką Tomą Vidugirį, kuris visą 
savo gyvenimą aukojo tautai ir rūpinosi 
mūsų organizacijos veikla- ir rėmė ją. Dėl 
to siūlau suvažiavimui mūsų tautos nepri
klausomybės sukakties proga suteikti To
mui Vidugiriui DBLS garbės nario titulą.

Suvažiavimo proga reiškiame didelę pa
dėką Lietuvos Atstovui Londone V. Balic- 
kui ir Poniai už Sąjungai padovanotąjį ku
nigaikščio Algirdo portretą, kuris puošia 
Lietuvių Namų salę. Tarne moste matome 
gerb. Atstovo padrąsinimą ir pritarimą 
mūsų veiklai.

Žvelgiant į praeitus metus, į akis krenta- 
dar vienas ypatingas įvykis, būtent, Euro
pos Liet. Studijų savaitė, kurios ruošimu 
rūpinosi mūsų kviesti žmonės, vadovauja
mi J. Vilčinsko. Tas įvykis suartino Euro
pos lietuvius ir atidarė duris artimeisniam 
bendravimui. Suvažiavimo vardu dėkoju 
rengėjams už pavyzdingai atliktą dlarbą.

Ateities darbai
Ateinančią vasarą Kanadoje įvyks PLB 

Seimas, kurialme DBLS -atstovaus Zigmas 
Juras ir Aleksas Vilčinskas. Prašau susi
rinkimą atstovus patvirtinti, nes užtikri
nu. ik-ad jie tinkamai atstovaus mūsų ben
druomenei.

Tą pat vasarą man teks garbė dalyvauti 
L. S. S. Tautinėje stovykloje J. A. V. Sto
vykla bus tam tikras tęsinys tos Tautinės 
stovyklos, kuri įvyko Australijoje ir ku
rioje dalyvavo dvi Anglijos Rajono atsto
vės — D. Traškaitė ir A. Valterytė. Čia 
norėčiau išreikšti padėką skyriams ir lie
tuviškai visuomenei už suteiktą paramą ir 
aukas siunčiant skautų reprezentantus.

Kaip minėjau, šie metai yra sukaktuvi
niai. Turime pareigą juos 'tinkamai -atžy
mėti. Kolonijose matėme i'škilmiingesnius 
Vasario 16-ios minėjimus. Siūla-u ir mūsų 
busimąjį} rudens sąskrydį Wolverhamplto- 
ne rugsėjo 9 d. padaryti kuo iškilminges
nį, jei įmanoma, pakviečiant į jį menines 
pajėgas iš užsienio. Valdyba yra pasiruo
šusi skyriui patalkininkauti.

Yna numatytas bendras pabalitiečių kon
certas 60-ties metų sukaktuvėms atžymėti. 
Jei sąlygos leis, iš savo pusės numatome 
pakviesti solistus iš užsienio.

Tie du .parengimai turėtų būti ypatingi 
ir susilaukti visų paramos ir atsilankymo.

Sodybos sąskrydis skiriamas daugiau 
jaunimui, kuris jau dabar yra numatęs 
sporto ir meninės dalies programą.

Bendros skautų t'r jaunimo stovyklos 
bus ruošiamos ir toliau. Tad ir šios vasa
ros stovykla bus bendra. Jai vadovaus Ei
mutis Šova. Skautų vadovybė ir lituanisti
nis skyrius ruošia programą ir kviečia 
jaunimą -kuo gausiau dalyvauti.

Lituanistinio skyriaus veikla iš dalies 
susijusi su Pasaulio Liet. Jaunimo Sąjun
gos .ruošiamuoju Kongresu 1979 m. vasa
rą. Kongreso pirmoji dalis vyks Anglijo
je, ir tai organizuoja Aleksas Vilčinskas. 
Tai bus didelis įvykis Anglijos lietuvių 
gyvenime, ir tai vien tik iš paruoštosios 
sąmatas matyti, nes išleisti teks netoli 
£30.000. Valdybai teks parūpinti užstatus 
ir talkininkauti paruošimo ir pravedimo 
darbams. Tikimės, ikad iki to laiko mūsų 
jaunimas susiorganizuos ir altei-s į talką.

Apskritai paėmus, praeiti metai buvo 
darbingi. Kaip praeityje, taip ir ateityje 
valdyba stengsis ugdyti vienybę ir susi
klausymą mūsų -bendruomenėje. Turime 
stiprius ekonominius p,amatus, naudokime 
juos savo kultūrinės ir politinės veikios 
statybai. DBLS istorija remiasi giliai įau
gusiomis tradicijomis, kruopščiu darbu ir 
jos narių ištikimybe savo tautai ir organi
zacijai. Jos 'abi mus jungia ir teikia mumis 
viltį -ateičiai, o ta ateitis priklausys nuo 
to, ką mes šiandieną darome ir ką planuo- 
j ame.

Savo 'šiame pranešime aš nenorėjau per
daug gilintis ‘ir minėti nuveiktuosius dar
bus. Ką aš norėčiau matyti, tai šio suva
žiavimo dalyvių pasiryžimą perduoti vi
siems lietuviams šio suvažiavimo dvasią, 
kuri, mano nuomone, turėtų būti didėlis 
visų D. Britanijos lietuvių įsipareigojimas 
organizuoti ir lavinti mūsų jaunimą tiek 
tautinėje, tiek organizacinėje dvasioje.

Linkiu sėkmingo ir naudingo suvažiavi
mo.
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