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Motinos diena
Tik vieną žodį pasakyt, 
Tik kartą per metus:
— Kaip tuščias be tavęs, mamyt, 
Pasaulis šis platus —

Salomėja Nėris

Motinos dienos šventimas ir minėjimų 
rengimas, prasidėjęs prieš 70 metų Ame
rikoje, dabar yna paplitęs beveik visame 
pasaulyje. Atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai, Motinos diena pradžioje buvo įmini
ma atskirų organizacijų įvairiu laiku, bet 
nuo 1929 im. nutarta tą dieną švęsti pir
mąjį gegužės sekmadienį. Tad ateinančiais 
metais sukaks 50 metų Motinos dienos 
šventei Lietuvoje.

Bet Motinos diena nėra vien tik moder
niųjų laikų šventė. Jau prieš tūkstančius 
metų ji buvo iškilminga religinė Šventė. 
Motina buvo pagerbiama senovės Egipte 
ir Graikijoje. Žymaus tautosakininko dr. 
J. Balio surinktais duomenimis, senovės 
lietuvių tikėjime taip pat buvo dievaitės, 
kurios .įvairiais laikais būdavo pagerbia
mos. Daukšos katekizme (1595 m.) mini
ma dievaitė Žemyna. Ji buvo svarbiausia 
lietuvių dievaitė, duodanti bei palaikanti 
bet kokią gyvybę. Todėl ji visose šventėse 
buvo pirmiausia pagerbiama.

Nepriklausomoje Lietuvoje Motinos die
na buvo yipač iškilmingai minima. Nema
žai buvo pasakyta ir parašyta apie moti
nos vaidmenį šeimoje ir tautoje. Motina
— šeimos židinio saugotoja, prakilniausia 
vaikų auklėtoją, pirmoji jų mokytoja. Jos 
gyvenimas pilnas aukų, meilės ir sielvar
to. Jokia globa, kad ir rūpestingiausia, ne
gali atstoti motinos globos savo vaikams. 
Motina yra šeimos, o šeima — tautos pa
grindas. Todėl motinai priklauso pagarba 
ne tik 'šeimoje, bet ir visuomenėje.

Sunki yna motinos dalia pavergtoje tė
vynėje. Išauklėjiuisios vaikus patriotinėje 
dvasioje, partizaninių kovų metu motinos 
pergyveno didžiausią tragediją. Ta trage
dija tęsiasi ligi šių dienų. Apie Balio Ga
jausko senutės motinos pergyvenimus 
skaitėme šiame laikraštyje praėjusią sa
vaitę.

Išeivijoje nuo lietuvės motinos tautinio 
___ susiinratimn_r»rikla,u.«n lietuvybės: i&ęiliaiky- 

mas. Tai lietuvės motinos ir apskritai mo
terys dažnai geriau supranta už vyrus. To
dėl, jeigu išeivio šeimoje išsilaiko lietuvių 
kalba, tai pirmiausia yra motinos nuopel
nas.

Lietuvės motinos ir apskritai moterys, 
išsikovojusios lygias teises su vyrais nuo 
pat nepriklausomos valstybės atkūrimo, 
kad ir solidarizuodamos su tarptautiniu 
feminizmo sąjūdžiu, teisingai supranta sa
vo vietą visuomenėje. Lietuvės moterys, 
turėdamos lygias politines, socialines ir 
ekonomines teises, nepameta savo mote
riškumo. Jos yra kuklios, jautrios ir švel
nios. Tapusios motinomis, jos įneša į šei
mos gyvenimą šilumą ir giedrą, vaikams
— užuovėją nuo šiaurių vėjų.

Lietuvių poezijoje, dainoje ir pasakoje 
motinos paveikslas yra nupieštas skais
čiausiomis spalvomis. Tautosakoje nerasi
me jokio šiurkštaus (posakio motinos ad
resu. Lietuvių tautoje motina yra šeimos 
siela. Todėl ją gerbiame ne tik šią iškil
mingą dieną, bet ir kasdien.

MASKVA — BENDRAS PRIEŠAS

Sovietų spauda pakartotinai puola Bri
tų gen. štabo viršininką sir Caimeroną, ku
ris, lankydamasis Kinijoje, pasakė, kad 
D. Britanija ir Kinija turi „prie durų prie
šą, kurio sostinė yra Maskvoje“.

„Pravda“, pranešdama apie „nusikals
tamą puolimą prieš detantę ir nusiginkla
vimą“, reikalavo paaiškinimo, kieno var
du maris. Cameron a s kalbėjo.

KOMUNISTŲ SĄMOKSLAS 
AFGANISTANE

Sov. Sąjunga pirmoji pripažino komu
nistinę Afganistano vyriausybę, sudarytą 
po kruvino sukilimo, per kurį žuvo 10 
tūkst. senojo režimo šalinintcų. Prez. Brež
nevas, sveikindamas naują Afganistano 
prezidentą ir min. pirm. Tarakki, palinkė
jo sėkmės ir pareiškė viltį, kad santykiai 
tarp Maskvos ir Kabulo bus geri.

Bradfordo „Vyčio“ klubo ir 
DBLS skyriaus valdybos ir nariai

A. A. leitenantui 
ADOMUI ŠILINGUI mirus, jo 

žmonai MILDAI, dukrai 
LORETAI ir sūnui 

FERDINANDUI gilaus liūdesio 
valandoje nuoširdžią užuojautą 

reiškia

LIETUVIAI POLITINIAI KALINIAI, SU 
KURIAIS SUSITIKO V. BUKOVSKIS

Vladimiras Bukovškis, keturiolika me
tų praleidęs sovietų kalėjimuose, lageriuo
se ir psichiatrinėse ligoninėse ir prieš me
tus iškeistas į Čilės komunistų vadą Kor- 
valaną, dabar gyvenąs Šveicarijoje ir bai
giąs rašyti stambią knygą, kuri Šiais me
tais pasirodysianti rusų ir anglų kalbomis, 
ilgesniame pasikalbėjime su „Akiračiais“ 
taip pasisakė apie kalinamus lietuvius, su 
kuriais jam teko susitikti:

„Vladimiro kalėjime kurį laiką įteko sė
dėti vienoje kameroje su Simu Kudirka. 
Jūs jį gerai pažįstate, ir ne man Jums (aiš
kinti, kokis jis puikus vaikinas, koks tvir
tas savo įsitikinimuose ir nepalaužiamas 
principuose žmogus. Sėdėjau riš kartu ir 
su Dragūnu. Pradžioje jis buvo nuteistas 
už kažkokį tai grynai kriminalinį nusikal
timą ir bausmę atliko bendrame lageryje 
Lietuvoje. Ten sėdėdamas, 1969 metais jis 
iškėlė tautinę vėliavą, už ką buvo vėl tei
siamas jau kaip politinis nusikaltėlis ir 
nusiųstas atlikti bausmę į tą politinį lage
rį, kuriame alš tada sėdėjau.

„Aplaimai aš turėjau nedaug progų su
sitikti su tais lietuviais politiniais kali
niais, kurie buvo nuteisti dabartiniu me
tu. Jie visi sėdėjo kaimyniniame lageryje. 
Mano lageryje sėdėjo „žalieji broliai“ — 
tie lietuviai, 'kurie buvo savo metu nuteis
ti už dalyvavimą partizaniniame kare. 
Apie vieną iš jų, Joną Matuzęvičių, aš ga
na smulkiai pasakoju savo knygoje. Jis 
įstojo į „miškinių“ eiles 1951 metais, t. y. 
tada, kai ginkluotas pasipriešinimas Lie
tuvoje jau ėjo į galą. Jam buvo tuo metu 
25 metai. Tai begalinės drąsos ir ryžto vy
ras. Saugumo daliniai paėmė jį į nelaisvę 
nelygioje kovoje, visą persijotą kulkomis, 
be sąmonės, merdintį (jis buvo nutaręs 
gyvas į jų rankas nepasiduoti). Saugumo 
kalėjimo klinikoje jį stropiai sulopė, pa
gydė, o po to pradėjo kankinti, norėdami 
išgauti iš jo žinių apie kitus partizanus. 
Jis ne tik nieko neišdavė, bet ir nepratarė 
savo kankintojų akivaizdoje nė vieno žo
džio.

„Bendrai noriu Jums pasakyti, kad lie
tuvių TSRS politiniuose lageriuose yra la
bai daug. Tautiniame politkalinių sąstate 
jie užima antrą vietą. Pirma vieta pri
klauso ukrainiečiams, o 'tik trečia didžiau
siai TSRS tautai — ruisamls“.

AMNESTIJOS INTERNACIONALO 
GRUPĖ, KURI RŪPINASI LEONU 

PAULAVIČIUM

Amnestijos internacionalas turi įvai
riuose kraštuose iš viso tūkstančius gru
pių, kurios pasiskiria sau uždavinį pasirū
pinti išlaisvinti tris politinius kalinius, 
tarp kurių būna vienas, persekiojamas ko
munistiniuose kraštuose. Mažytis ir įdo
mus pavyzdys, kaip tas rūpinimasis vyks
ta.

Net ir Britanijoje gyvenantieji lietuviai, 
tur būt, retas težino, kur yra Chelmsfor- 
das, kuris, pasirodo, turi „The Essex 
Chronicle“ laikraštį. Tas laikraštis vasa
rio 24 d. numeryje 'atspausdino didoką 
Amnestijos internacionalo vakarų Essexo 
grupės sekretoriaus B. J. Hamo didoką 
laišką, pavadintą „Padėkite mums padėti 
jiems“.

Laiško pradžioje B. J. Hamas pasakoja 
apie sovietinį rašytoją Rudenką, kuris bu
vo nuteistas 7 m. kalėti ir 5 m. tremties, 
ir Tichį. nubaustą 10 m. kalėjimo ir 5 m. 
tremties, už rinkimą žinių, kaip vykdami 
Helsinkio susitarimai. Priminęs dar Vla
dimirą Klebanovą, kuris organizavo „Dar
bininkų teisių gynimo sąjungą“ ir su ki
tais penkiais buvo suimtas, jis dar rašo:

„Vietinė Amnestijos internacionalo gru
pė vysto veiklą, kad būtų paleistas 20 m. 
amžiaus universiteto diplomantas lietuvis 
Leonas Paulavičius, kuria atlieka 18 mė
nesių kalėjimo bausmę dėl to, kad nuo sa
vo universiteto pastato pašalino vėliavą.“

Laiškas ir jame minima L. Paulavičiaus 
pavardė stebina skaitytoją ir dėl to, kad 
kažkas rūpinasi sovietinin kalėjiman už
darytu lietuviu, ir dėl Amnesty interna
cionalo veiklos platumo. O B. J. Hamas 
kviečia talkon visus, kuriems rūpėtų pa
dėti jo grupei, kad ji galėtų padėti suim
tiesiems ar net nužudytiesiems dėl įsitiki
nimų. Tur būt, pagalba ir parama reika
linga me tik tai vienai g)rupei.
srityje .Buvo pakeisti net dfvidešimt trys 
vadovauti antys lasmenys, įskaitant kelis 
ministrus. Naujuoju ūkinės politikos po
sūkiu Rumunija priartėja prie dviejų sa
vo kaimynų, būtent Vengrijos ir Jugosla

vijos. Rumunijos prezidentas Čeaušescu 
jau daug metų savo užsienio politiką vai
ruoja dažnai kitaip, negu to pageidauja 
Maskva.

KODĖL ATIMTA PILIETYBĖ?

Londono „Soviet News“ paskelbė Tasso 
aiškinimus, kodėl (iš čelisto Mstislavo Ros
tropovičiaus ir jo žmonos clsiininiir.kės Ga
linos VišnevskajOB buvo atimta Sov. Są
jungos pilietybė. Tassas .radęs reikalo pa
sisakyti, nes Vakarų spauda, radijais ir te
levizija ilšlkraipiusios tiesą.

Išleisti į užsienį kcincei.iluoti, Rostropo
vičiai neparodę jckio noro grįžti į Sov. Są- 
jungą.Be to, jie varę antisocialinę ir ainiti- 
patrictiinę veiklą, plėšiančią Sov. Sąjungos 
ir sovietinio piliečio garbę. Jie sistemin
gai teikę žinias antisovietiiniiams centrams 
ir kitoms prieš Sov. Sąjungą nuizistačiu- 
sioms organizacijoms. Pavyzdžiui, 1976 ir 
1977 m. jie dallį savo pajamų už koncertus 
vis pastirdavę baltųjų rusų emigrantų or
ganizacijoms.

Oficialiai tebebūdami Sov. Sąjungos pi
liečiais, tuo pat metu jie jau buvę išvirtę 
į ideotoginius perslimetėliuis, įsitraukusius 
į prieis Sov. Sąjungą ir sovietinius pilie
čius nukreiptą veiklą. Tai ir susilaukę, 
kad Sov. Sąjungos Aulkiščiausioji Taryba 
pr'itaū'niusi jiems atitinkamą įstatymo pa
ragrafą už kenksmingą ir su sovietinio pi
liečio garbe nesuderinamą veiklą.

VANCE DAR ABEJOJA

James Reston, labiausiai žinomas Ame
rikos žurnalistas, kuris turi priėjimą prie 
patikimiausių informacijos Baltinių, para
šė „New York Times“ dienraštyje, kad, 
kiek žinoma Baltuosiuose Rūmuose, Itali
jos Raudonosios brigados yra tiesioginiai 
paklusnios sovietų slaptai tarnybai. Dėl 
to Valstybės Sekretorius Vance, lankyda
masis Maskvoje, turėjęs apie tai kalbėtis 
su Kremliaus valdovais. Vance turėjęs iš
siaiškinti, ar Sov. Sąjunga rimtai užinte- 
resuota tvarka ir ramybe Italijoje.

MIRĖ PROF. S. MASTAUSKIS

Balandžio 24 d. Lietuvoje mirė ilgame
tis Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos pro
fesorius Stanislovas Mastauskis.

Gimęs 1890 m. Panevėžio apskr., Dau- 
buraičių km., S. Mastauskis gamtos moks
lus studijavo Simferopolyje. Nuo 1920 m. 
dirbo Dotnuvos žemės ūkio mokykloje, o 
nuo 1924 im. Ž. Ū. Akademijoje.

7 dienos
— Iš Maskvos pranešama, kad KGB po

licijos viršininkas Gruzijoje F. S. Piliugin 
yra atleistas iš pareigų. Kaip žinoma, ba
landžio mėn. Gruzijos sostinėje buvo jau
nimo riaušės prieš naują konstituciją, ku
rioje gruzinų kalba buvo išbraukta kaip 
oficiali kalba respublikoje.

— Rusijoje priversto nusileisti Korėjos 
lėktuvo navigatorius, grįžęs į Seulą, pasa
kė, kad sovietai negrąžino lėktuvo skridi
mo rekorderio. Pilotas paaiškino, kad pa
stebėjo tik tada, jog lėktuvas nuklydo, kai 
pasirodė sovietų naikintuvas. Antrą kar
tą pasirodžius naikintuvui', lėktuvą sukrė
tė sprogimas.

— Per susišaudymą tarp kairiųjų parti
zanų ir JTO taikai palaikyti dalinio Liba
ne buvo užmušta 3 ir sužeista 12 prancūzų 
kareivių. JTO Saugumo taryba nutarė pa
pildomai pasiųsti į pietų Libaną 2.060 ka
reivių.

■— Gegužės 4 d. į Vak. Vokietiją atvyko 
prez. Brežnevas trijų dienų oficialiam vi
zitui. Svečią Bonoje pasitiko milžiniška 
demonstracija su plakatais, reikalaujan
čiais laisvės Rytų Prūsijai, Lietuvai ir kt. 
kraštams.

— Gegužės 1 d. mirė žymus armėnų 
kompozitorius Aram Chačaturian (74 m.), 
savo kūriniams sėmęs įkvėpimo iš Kau
kazo tautų melodijų.

— Per pastaruosius 20 metų Prancūzijo
je musulmonų skaičius pasiekė 2 milijo
nu. Tuo būdu Islamas dabar po katalikų 
užima antrą vietą tikinčiųjų tarpe. Prak
tikuojančių katalikų Prancūzijoje yra 14 
milijonų.

— Romos katalikų vienuolės D. Britani
joje parašė pareiškimą, kuriuo reikalauja 
didesnių teisių. Iš 12 tūkst. vienuolių, pa
reiškimą pasirašė 101 vienuolė.

Diena prisiminti komunizmo aukas
VAKARIETIŠKAS GEGUŽĖS 
PIRMOSIOS SUPRATIMAS

Šiais metais Britanija gegužės pirmąją 
jau šventė kaip valstybės nustatytą nedar
bo dieną. Buvo uždarytos parduotuvės, 
kaip ir visų oficialių švenčių dienomis, 
neišėjo laikraščiai, dėl to ir garsusis „The 
Times“ tik gegužės 2 d. išsispausdino tai 
progai skirtą didžiulį vedamąjį straipsnį 
„May Day 1978“, kuris pradedamos primi
nimu, kad ta diena yra ir tarptautinės ne
laimės signalas ir savo ruožtu tarptautinė 
socialistų šventė. Tai diena, kurią Sov. Są
jungos vadai atlšvenčia savo valstybinius 
laimėjimus. Nutarimas Britanijoje 'gegu
žės pirmąją paversti švente esąs išmintin
gas, nes „britai turėtų rimtai pagalvoti 
apie kcmunizmą ir dažniau negu jie gal
voja“.

Prieš smulkmeniškiau išdėstant, kas per 
nelaimės ženklas yra komunizmas, veda
majame dar kiartą grįžtama į neseniai pla
čiau judintą temą — į tuos apie porą mi
lijonų rusų, kurie karui pasibaigus buvo 
atiduoti Stalinui. Tokia šventiška diena, 
kaip raižoma, yra kaip tik tinkamais laikas 
prisiminti tiems kaltiems ir nekaltiems, 
moterims ir vaikams, net ir nesovieti
niams piliečiams, kurie Sov. Sąjungoje 
vieni be jokio teismo buvo nužudyti, o ki
ti įkalinti. Jie buvo grąžinti prievarta, nes 
norėta įsiteikti Stalinui ir nenorėta jų lai
kyti čiai Tasai gėdingas prievartinės re
patriacijos veiksmas padaręs Britaniją 
masinės priespaudos ir žudynių 'bendri
ninke.

Pajudinus britų sąžinę slegiančią pra
eitį, nukreipiamas žvilgsnis į Sov. Sąjun
gos nusikaltimus. Dar Stalino laikų nusi
kaltimai nesą nei pakankamai atskleisti, 
nei išpirkti. Be to, dėl ianų laikų nusikalti
mų ir dėl dabar įrašoma: „Tie nusikalti
mai buvo režimo nusikaltimai. Vienas at
skiras žmogus, nors ir kažin kaip nedoras 
būtų, negali išžudyti 20 milijonų savo 
bendrapiliečių. Nors sąlygos 'šiandieninėje 
Rusijoje nebe tokios, kaip Stalino laikais, 
tačiau režimas tebėra tas pats, ir pagrin
diniai Stalino laikų teroro instrumentai 
tebėra tie patys pagrindiniai instrumentai, 
kuriais naudodamasi komunistų partija 
valdo Sov. Sąjungą. Komunistų partija, 
KGB, sovietiniai teismai, biurokratinis 
aparatas — visa tai išsilaikė, net maža 
kuo tepasikeitė. Dabar jie maža težudo, 
bet vis tiek gana griežtai susitvarko su ne
patenkintaisiais, tai yra su tais žmonėmis, 
kurie prašo paprasčiausių žmogaus teisių 
ir laisvių“.

„Kiekvieną gegužės pirmąją“, toliau ra
šoma vedamajame, „mes turėtume prisi
minti visas sovietinės agresijos ir prie
spaudos aukas. Vienuolika Europos kraš
tų yra komunistų valdžioje. Nė viename 
jų nebuvo leista gyventojams laisvai ap
sispręsti. Du jų, Jugoslavija ir Albanija, 
pajėgė atsikratyti rusų kontrolės, bet nė 
viename jų nebuvo atstatyta laisvė“. Al
banija dar esanti lyg koks kalėjimas, ku
ris nepalaiko ryšių net su kitais komunis
tiniais kraštais. O štai ir mūsų, Baltijos 
kraštų, susovietinimo istorija:

„Trys tų pavergtųjų kraštų faktiškai 
buvo įjungti į Sov. Sąjungą . Tokia buvo 
Molotovo-Ribbentropo 1939 m. susitarimo 
sąlyga, kad Sov. Sąjunga gauna teisę savo 
nuožiūra susitvarkyti su . nepriklausomais 
Baltijos kraštais Lietuva, Latvija ir Esti
ja. Ribbentrcpas, žinoma, vėliau buvo nu
teistas mirti, kaip karo nusikaltėlis, kuris 
planavo agresiją“. O Sov. Sąjunga 1939 m. 
pareikalavo, kad tie trys kraštai įsileistų 
karines bazes, pasiūlė .abipusės pagalbos 
sutartį „garantuoti jų nepriklausomy
bėms“, 1940 m. birželyje pakaltino jų vy
riausybes, kad nesilaiko sutarčių, ir bir
želio 13-17 d. d. užėmė. Nors tos mažos 
valstybės 1918-1940 m. gražiai valdėsi, nuo 
anų metų jos priklauso Sov. Sąjungai, nes 
Hitleris atidavė jas Stalinui. Iki šios die
nos (tų kralštų tautos išlaikė savo indivi
dualybę, ir nepaisant išvežimų ir prie
spaudos, jos ilgisi nepriklausomybės, tegu 
ji ir kažkaip tolima dar būtų“, baigiama 
straipsnio pastraipa apie Baltijos valsty
bes.

Dar primenami trys Europos kraštai, 
kuriuose jėga laikosi komunistinė valdžia: 
visada pagal savo pajėgumą tokiam liki
mui priešinusi Lenkija, nesėkmingai už 
savo laisvę 1956 m. kovojusi Vengrija ir 
sužmoniškėti 1968 m. bandžiusi Čekoslova
kija, kuri buvo rusų užpulto, ir ten pasta
tyta marionetinė vyriausybė.

„Tie dalykai turėtų būti prisimenami 
kiekvieną gegužės pirmąją“, tuos pavergi
mo pavyzdžius nurodęs, siūlo laikraštis. 
„Tie, kurie mirė Stalino valymų metais, 
tie, kurie buvo grąžinti dr nužudyti, Euro
pos tautos, kurių laisvė buvo sunaikinta, 
— visi tie turėtų būti prisimenami šių me
tinių švenčių metu. IŠ tikrųjų gegužės pir
moji nuo šiol turėtų būti atminimo diena, 

kada pavasarinės gėlės dedamos ant nera
mių kapų. Yra daug žmonių, kuriems bū
tina tai priminti. Yra intelektualų, kurie 
dar tebegalvoja, kad sovietinis komuniz
mais yra kairioji partija; yra dvasininkų, 
kurie, atrodo, galvoja, kad Sov. Sąjungos 
valdovai yra krikščioniški socialistai; yra 
profesinių sąjungų vadų, kurie tiki į teisę 
streikuoti Britanijoje, -bet ne Sov. Sąjun
goje; taip pat yra Britanijoje gerų, tingių, 
skystoko proto žmonių, kurie linkę negal
voti nerimą jiems sukelti galinčiais klau
simais“.

Kai įkas galvojąs, kad Sov. Sąjunga da
bar yna visiškai kitokia, gal ne pasigėrėti
na, bet maždaug nuosaiki pasaulinė galy
bė. Tačiau nė viena komunistinė vyriau
sybė nėra perėmusi valdžios konstitucinė
mis priemonėmis ir nebūtų taip išsilaikiu
si. Dabar daugiau kaip milijardas žmonių 
yna komunistų valdomi — apie trečdalis 
viso pasaulio gyventojų. Komunistų val
domosios tautos nesinaudoja rinkimų, įsi
tikinimų, religijos, kalbėjimo, spaudos, su
sirinkimų. judėjimo, turėti turtą, darbo, 
kunti profesines sąjungas, nebūti sauva- 
liškai areštuotam, nubaustam ar įkalin
tam. jos neturi joms atstovaujančių insti
tucijų, nešališkų įstatymų ir nepriklauso
mų teisėjų. Sovietinėje konstitucijoje yra 
paragrafas, kuris garantuoja žmogui lais
ves, bet sovietiniai teismai įrodė, kad so
vietiniai piliečiai gali naudotis kalbėjimo, 
susirinkimų ir kitomis laisvėmis, jei jos 
naudojamos „socializmui stiprinti, o kas 
stiprina socializmą, tai nusprendžia vals
tybė. Kalbėjimo laisvę sudaro Brežnevo 
pagarbinimas, o susirinkimų laisvė reiškia 
laisvę susirinkti Raudonojoje aikštėje pa
reikšti savo džiaugsmo Brežnevui, nes tai 
yra tokia veikla, kuri stiprina socializmą. 
Bet laisvė kritikuoti Brežnevą nėra -socia
listinė laisvė, ir dėl to ji negarantuojama 
konstitucijoje“.

Patogu esą apsimesti, kad komunistiniai 
kraštai ne kuo tesiskiria nuo mūsiškių, 
laisvoji Europa nuo komunistinės ar Sov. 
Sąjunga nuo Jungtinių Valstybių. Bet 
„Kiekvieną gegužės pirmąją tie mes, ku
rie dar tebesame laisvi, turėtume rūpes
tingai pasvarstyti, -kas per gyvenimas ten, 
kur nėra nė vienos mūsiškių laisvių, kur 
net tok-s nekaltas pasiryžimas, kaip noras 
nuvažiuoti į užsienį, gali būti nusikalti
mas prieš valstybę“.

Komunistinių kraštų piliečiai neteko 
laisvių ,bet nelaimėjo nei lygybės, nei prai- 
turtėjo. Sov. Sąjungos ekonomija yra at
silikusi. Pajėgi yra tik ta pramonė, kurios 
gamyba tarnauja galimiems priešams ar 
galimoms aukoms sutvarkyti. Visuomenė
je nėra lygybės —■ didžiuliai klasiniai skir
tumai. Terorais naudojamas sukurti ir iš
laikyti komunistinėms valstybėms. Tero
ras, kuriuo naudojosi Leninas, ir dabar 
pataikomas rusų ir kubiečių armijų Kam
bodžoje ir Etiopijoje, kur priežiūrą vyk
do sovietinis generolas Borisovas, o pagal 
tenykštę 'politiką net vaikai šaudomi tėvų 
akivaizdoje. Klaidinga esą galvoti, kad 
komunizmas yra neišvengiamas arba kad 
jam neįmanoma pasipriešinti. Jam nepa
sisekė Portugalijoje, jis nelaimėjo Pran
cūzijos rinkimuose, Sov. Sąjungoje nepa
jėgia atgauti labai svarbių strateginių po
zicijų Viduriniuosiuose Rytuose, bet kari
nėmis priemonėmis jis įsitvirtino Afrikoje, 
laimėjo Afganistane.

Komunistinę santvarką, sako, gaubia ci
nizmas. Valdžias verčia dažniausiai idea
listai, bet Sov. Sąjungoje idealizmu pa
grįstas tik disidentinis judėjimas. Maža 
valdančiųjų grupė yra monopolizavusi 
višką, o ją palaiko didžiulė kairinė jėga.

Straipsnis baigiamas tokia išvada:
„Puiki mintis buvo tos kairės, 'kuri gal

voja, kad gegužės pirmąją mes turėtume 
atsiminti, ką yna padaręs pasauliui komu
nizmais. Jeigu apsvarstysime, ką yra pada
ręs sovietinis komunizmas, tik tada mes 
būsime pasiruošę atvirai pasižiūrėti į tą 
nuolatinę ir vis išbandymus pateikiančią 
grėsmę kiekvienos tautos laisvėms“.
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Laiškas iš Amerikos (1)
NE APIE VISKĄ DRĄSU RAŠYT...

Kompiuterių amžiuje vis dažniau gir
dim žodi — „informacija“. Kas tai būtų? 
Tai žinios, pranešimai, visokie duomenys 
apie ką nors, štai Amerikos lietuviai — 
bent aš, kaip vienas i!š jų — galėtume 
skųstis, kad pasigendam daugiau gyvų ži
nių (tų „informacijų“) apie vakarų Euro
poje gyvenančius lietuvius.

Tiesa, visai neblogas jūsų „Europos Lie
tuvio“ savaitraštis nuolat pateikia gana 
daug žinių žinučių iš lietuvių europiečių 
gyvenimo ir jų buities. Jei ne tiek žinių 
iš gyvenimo, tai bent apie tai, ką jie mini 
ir pamini (Vasario 16, kitas sukaktis, gim
tadienius...). Tai perskaitau, bent peržiū
riu. Tik prisipažinsiu — patenkinamai pil
no ir tikro vaizdo apie Europos lietuvius 
Kalifornijos skaitytojas iš to dar negaus. 
Kiek giliau 'šio gyvenimo pulsą pajuntam, 
kai randam išsamesnių aprašymų, pvz. 
apie Studijų savaites, Lietuvių Bendruo
menės ar D. Brit. Lietuvių Sąjungos suva
žiavimus, ir ypač kai surandama vietos iš
spausdinti įdomesnių paskaitų tekstus ar 
bent jų santraukas.

Bet išbuvęs ilgą laiką laikraštininku ir 
iš patyrimo žinodamas, kaip kartais tirš
tesnės vaizduotės žurnalistai sugeba apra
šyti gyvenimo nuotykius, aš kai kada su
abejoju ir save klausiu: kažin ar čia visa 
teisybė, ką tie teoretikai, mokslininkai ir 
idealistai susiuva savo referatuose ir pra
kalbose ?Ar jie tiksliai atplėšia tikrą pul
suojantį lietuvišką gyvenimą — ar tik 
abstrakčiai ant savo smegenų apmatų ir 
širdies ataudų jį sufasonuoja, vertybių 
pripildo ir, žinoma, išgražina?..

Amerikiniu požiūriu mano tema atrody
tų vėl kitaip. Turbūt niekas neginčys, kad 
lietuvių europiečių negausioje spaudoje 
Amerikos lietuvių gyvenimas, jo verpetai, 
versmės ir požeminės srovės pavaizduoja
mos itin menkai, baisiai paviršutiniškai 
ar stačiai niekaip. Už tai, žinoma, kalti 
mes, Amerikos lietuviai laikraštininkai, 
rašytojai ir visokie smarkūs, kaip sakoma, 
visuomenės ir politikos veikėjai. Vien 
„Europos Lietuvį“ pasekus, aiškiai maty
ti, kiek retai ir kaip mažai čia tėra straips
nių, korespondencijų ar „laiškų ilš Ame
rikos“. Kiek žinau, „EL“ redaktoriai jų vi
suomet norėdavo ir ieškodavo, ypač B. 
Daunoro ir K. Barėno laikais, bet mažai 
tokių bendradarbių terasdavo. Jei kas iš 
mūsų protarpiais vieną kitą koresponden
ciją ir suregzdavo, tai žiūrėk — prabėga 
kiek laiko, ir to paukščio vėl nebematyt.

Šiaurinės Amerikos lietuviai (aišku, 
įskaitant ir Kanadoje gyvenančius) šiaip 
ar taip dabar, kaip ir praeity, tebėra stam
biausias skaičiumi ir pajėgumu lietuviš
kosios išeivijos klodas. Tad ir jo pajudėji
mai bei žingsniai lietuvių kultūros ir poli
tikos uždaviniam siekti yra pusėtinai 
reikšmingi, gal ir patys svarbiausi dabar
ties laikų .išeivijoje. Tad laisvojoje vaka
rų Europoje gyvenantiems tautiečiams 
(kaip lygiai ir nelaisvoje rytų Europoje) 
informacijos apie to išeivijos pagrindinio 
klodo judėjimus turėtų būti svarbios ir, 
jei tinkamai jas pasiektume, galbūt įdo
mios.

Deja, nežinau ir labai abejoju, ar gali
ma greit tikėtis šioje srityje pagerėjimo. 
Mes čia pasidarėm patenkinti patys savi

noouEs

Irena Gansiniauskaitė

Stotiškiai
Traukinys išvažiavo, saulė nusileido. Vyrai 

bufete stalus apsėdo.
Dar viena diena pasibaigė.
Stovėjo žmogus perone ir svajojo: „Kokia 

mažutė mano stotis, koks juokingas traukinys. 
Didelių miestų parkuose tokiais traukinukais 
vaikai važinėja. Lyg žaislas mano stotis. Ir 
žmonės naivus lyg žaislai. O jeigu čia būtų di
delis miestas, didelė stotis! Platus peronas, ap
šviestas neono lempomis, ilgi traukiniai, mi
nios keleivių... Stovėčiau perone, kariškai pa
sitempęs, o už nugaros šypsotųsi sietynų nu
tvieksti langai. Ištaigingiausias restoranas, 
erdvios salės, garsiakalbiai...

Vaikštinėjo žmogus, svajojo. Ir nematė, 
kad pro bufeto langą, jį stebi.

Už stalelių, prie putojančių bokalų, sėdėjo 
geležinkelio vyrai. Nėra linksmesnės, įdomes
nės vietelės, kaip mažos stoties bufetas.

Šimtas metų ir astuoni, 
Kai žilvitis augo kluoni...

Užgiedojo senis Dryžius, apkabinęs perva
žos sargą. Nėra jėgos, kuri surištų vyrus stip
riau už alaus bokalą.

Palei pat bufeto langus bindzinėjo stoties 
viršininkas.

— Kas jam yr? — praskleidęs užuolaidą, 
paklausė pervažos sargas. _

Tas pats, kuris savo budelėje prie geležin
kelio pervažos susimūrijo krosnelę, verda arba
tą ir visus vaišina. Užsuks sušalęs keleivis — 
prašom prisėsti, užbėgs vaikigaliai — eikšekit, 
pasaką prisiminiau, — ir jau pila puodelin ga
ruojančią kmyninę... Dėdžiuku jį visi vadina. 
O jis rytą vakarą linksmai kiloja dryžuotą per
važos kartį ir taip gyvena.

— Kas jam yr? — pakartojo Dėdžiukas, 
žiūrėdamas pro langą.

— Taigi svajoja! — atsišaukė iš kampo 
siuvėjas Zigmas.

mi ir išsipūtėm savo lokalinių problemų 
balionais — apskritai mes iš tikrųjų jau 
sutingom. Sugebančių gerai ir saikingai 
laikraščiuose rašyti jau ir Amerikoje ne- 
bedaugėja. sakyčiau — mažėja, ir pokary
je kiek suklestėjusi „tremties žumalizmo“ 
kokybė dabar tolydžio menkėja. Ir jeigu 
man, kaip sakiau, kai kurių europiečių 
paskaitininkų, prakalbininkų ar ir publi
cistų pateikiamos informacijos atrodė kar
tais dirbtinai išpuoštos, tai čia, rašant iš 
Amerikos, situacija dabar būtų priešinga 
ir gerokai blogesnė. Mat, dabar būtų sun
kiau iš čia rašyti tik apie šviesiąsias pu- 
ses ir pozityvius veikalus, kurie europie
čiui lietuviui būtų malonūs, gražūs, keltų 
nuotaiką ir teiktų įkvėpimo. Ir kaip būtų 
galima taip rašyti, jeigu mūsų sugyveni
mas ir tarpusavio santykiai vis labiau 
bjaurėja?

Mūsų gyvenimas ir jo veidrodis spauda 
dabar čia tiek subarbarėjo, sunegalavo, 
sukiužo ir „apsipavidalino“ isteriSkai, 
kad jau ne apie viską begalima ramiai ra
šyti, nes ir ne apie viską drąsu rašyti. Pa
sakytum kiek daugiau nuodugnesnės tei
sybės, atviriau prakalbėtum apie mūsų 
bendruomeninius 'kultūrinius ir politinius 
reikalus — tuoj bematant sustaugs iš 
džiunglių tarzanai, suriks nauji „tautos 
vadai“ ir dar negirdėti autoritetai. Ir vul
gariausiais žodžiais jie nudės tave, kaip 
kokį tautinį nuodą, nieko neišmanantį, 
kaip nemokantį nei mąstyti, nei rašyti, 
pavirtusi naudingu idiotu Lietuvos oku
pantui, jeigu dar ne stačiai nupirktu KGB 
agentu. Pavyzdžiui, tokiu ir .mane patį da
bar jau apskelbė „Dirva" — laikraštis, 
kuriame anksčiau keliolika metų bendra
darbiavau. ..

Trenktų piliečių, ypač netekusių norma
lios tautinės bendruomenės pagrindo ir 
nuovokos apie vertybių gradaciją, būdavo 
visais laikais ir dar bus. Bet šiais laikais 
Amerikoje jie jau rado laikraščių ir re
daktorių, (kurie mieliausiai tokią „infor
maciją“ ir , publicistiką“ skelbia ir patys 
kasdien energingai veisia.

Taigi kartoju — nebedrąsu apie viską 
rašyt. Kadangi tačiau tebesijaučiu laisvas 
ir nepriklausomas laikraštininkas, nė tru
pučio nesikanfcinantis garbės troškimu, 
nei gerų tarnybų ar iškilmingų postų ir 
titulų vaikymusi ir, svarbiausia, nebetu
riu ant sprando jokio boso, išskyrus savo 
sąžinę, — tai pagal ją ir surizikuosiu dar 
kartą jums parašyti vieną kitą „laišką iš 
Amerikos“ apie šio žemyno tautiečių fizi
nes ir dvasines problemas.

Bronys Raila

Atsiųsta paminėti
Stasys Yla Jurgis Matulaitis. Asmeny

bės apybraiža. 384 puslapiai. Iliustruota 
siu arkiv. J. Matulaičio gyvenimu susiju
siomis nuotraukomis. Viršelis N. Vedegy- 
tės-Palubinskienės. Išleido ir spaudė Nek. 
M. Pr. Seserys, Putnam, Conn. 1977. Kau
na nepažymėta.

Petras Stravinskas Raštai ir credo, pir
ma knyga. Ir šviesa ir tiesa. 214 puslapių. 
Viršelis dail. Jono Tričio. Išleido Valerijo
nas Šimkus, spaudė M. Morkūno spaustu
vė. Kaina nepažymėta.

Geras siuvėjas: visus apsiuva ne tiek ada
ta, apmatuoja ne tiek centimetru, kiek ilgu 
bobišku liežuviu.

— Svajoja, matote... —paaiškino dar kar
tą.

— žiūrėkite, — sužvengė kelio meistras, 
žiūrėkit, jo ranka vis užantyje, po švarku... Jis 
ten savo širdį prilaiko, kad neiškristų kaip 
paukščiokas paskui traukinį.

Visi skaniai nusijuokė, išgėrė po bokalą „už 
viršininko šrdį“. Tiktai šoferis Anicetas Drigė- 
nas nesijuokė.

Įsižeidė, įgeltas užuominos apie traukinį, 
kuriuo ką tik pravažiavo jo padūkėlė žmona. 
Pro bufeto langą visi matė palydovę Palmirą,iš 
vagono tarpdurio kaprizingai besiginčijančią 
su stoties viršininku. Ji vis taisėsi pilkšvą 
kuokštą plaukų, lendančių iš po kepurėlės, kaž
ką įrodinėjo, kažko susirupinusi reikalavo, kaž
ko barėsi. Ji buvo taip arti ir taip toli, kad 
Anicetas vos neužduso, ilgesingai spoksoda
mas į ją — labai pastorėjusią, išblyškusią, ta
čiau vis tiek mielą ir savą. Norėjo pulti bent 
žodžiu su ja persimesti, nesvarbu, piktuoju ar 
geruoju, bet viršininkas kaip baslys nesitrau
kė nuo vagono, pravypsojo toje pačioje vietoje, 
už širdies susiėmęs, kol traukinys nutrepsėjo 
per tiltą, kol dingo už posūkio ties durpynu.

Įnirtingai sutrukčiojo plačios Aniceto 
šnervės, kai, vyrų užuominos įskaudintas, su
šnypštė kelio meistrui į ausį:

— Aš tą jo paukščioką... aš tą jo širdį... 
Tu pamatysi... Pišššš! Pradursiu kaip padan
gą... Prarėšiu!

Kelio meistras vėl kad sužvengs, kad su- 
prunkš!

— O aš teip pasakysiu, man šitei dedas, — 
nutraukė meistro juoką dėdžiukas. — Kazi
mieras perdaug geras visiems, užtat toks ir ne
tikęs...

— A, kad tu! — pasišiaušė kelio meistras.
— Ir dar pasakysiu, — tęsė dėdžiukas. — 

Pasakysiu, susiedai, kad jis už mus visus ver
tesnis.

,Susiedą!“, akis išpūtę, merkė lūpas alun.
— Boba buvo, boba ir liks! — nenusileido 

meistras.
Dėdžiukas nusiminė:

Vaizduotės Mažvydas
J. Marcinkevičiaus „Mažvydą“ perskaičius

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

„Mažvydas“, 146 psl.

Mažvydas ir jo problemos
Kač J. Marcinkevičius nė... vienos savo 

trilogijos dramos „nelaiko istorine“ ir pa
žymi, kad „taigreičiau dramos ar poemos, 
besiremiančios isterine medžiaga, tos me
džiagos pagalba atskleidžiančios žmogų ir 
jo problematiką“, pažvelkime, koks yra jo 
„atskleistasis“ pirmosios knygos autoriui 
Mažvydas, kokios jo problemos ir kaip jos 
sprendžiamos.

Poemoje autorius stengiasi atskleisti 
Mažvydą trejopu būdu: a) stilizuota, bet 
archaine chorvedžio Milkaus giesme; b) 
realiais jo buities vaizdais ir c) Mažvydo 
refleksijomis, praeities atsiminimais.

K. Korsako nuomone, Mažvydo būta 
„savajai epochai būdingo humanistinio iš
silavinimo žmogaus, pasižymėjusio nema
ža erudicija ir literatūrine kultūra“ (PLK, 
37 ps!.), išlaikiusio „tautinę savimonę vi
są gyvenimą“ (41 psl.) ir sangvinišką 
temperamentą „tramdžiusio dvasininko 
padėties bei orumo nuovoka“ (44 p.). Jis 
buvęs „prozalitiškai uolus bei pareigln- 
buvęs „prozeiitiškai uolus bei palreigin- 
g®s“, kai Ir pats pabrėžė rūpinęsis savo 
„parapijiečia-’s, skelbdamas jiems Dievo 
žodį su tokiu uolumu, koks tik įmanomas“ 
(31 psl.).

J. Marcinkevičiaus Mažvydas, tiesa, 
reiklus, bet Stingą® šilumos, sielų nuogu
mą, kaip ir jo parapijiečiai, dangstąs žo
džių žodžiais kaip rūbais (Mažvydas, 22 
psl.). Jis ne tik stačiokas, bet ir vulgarus, 
mokąs vežikiškai pasikeikti („velniai ne
matė“, „rupūžės, žalčiai, gyvačių išna
ros“) ir nevengiąs burtų („velniai nema
tė, kad tiktai prigytų“), nors, kaip Lietu
vos bažnyčių ganytojas rašė, pats ilš tikrų
jų ragino kovoti su „biauriiu sielų maru 
stabmeldybe“.

Mažvydas pirmosios lietuviškos knygos 
minėtame atsišaukime pažymėjo, kad 
„Dievas iš tų, kurie tiki... reikalauja tikė
jimo ir atgailos vaisiaus“ (PLK, 97 p.), 
tačiau J. Marcinkevičius verčia jį byloti 
pagal šiuo metu skelbiamojo ateizmo ma
dą: „Gal itai erezija, bet man atrodo, kad 
ne tikėjimais svarbu, ne maldos, o tai, kiek 
žmogui gera padarai“. J. Marcinkevičiaus 
Mažvydui atrodo, kad ir „giesmė — tai 
mūsų šauksmas tamsoje“, o tikėjimo išsi
skleidimas —■ „tik žodžiai, žodžiai“.

Labai jau modernia Lietuvoje propa
ganda ataustas antrosios giesmės įtarpas 
— 1542 m. riaušės Vilniuje. Čaižydamas 
Mažvydo vardu K. Bažnyčią, jam į lūpas 
grūdla visą šių laikų antireliginės propa
gandos trafaretą, išskaičiuodamas „girta
vimą, godumą, aplaidumą, paleistuvavi
mą“ ir baigdamas tarsi šių dienų sutemo
mis: „Užgeso žvakės. Apleido Dievas mal
dyklas ir sielas — ir dvasios votys, sąži
nės raupai užgriuvo Lietuvą. Vagysčių 
maras į vieną duobę guldo mus visus... 
Pro gerklę visikas lenda — tad pragersim 
ir Lietuvą, ir motiną, ir 'tėvą, vaikus ir 
anūkus — pragersim viską“ (71-72 p.).

Taigi, gera proga šį tą tikro pasakyti, 
išjaučiant gyvenamojo laikotarpio tikro
vę.

Toje pačioje J. Marcinkevičiaus nuotai
koje Mažvydas vaizduojamas vienuolyno 
požemyje. No: s Žygimanto Senojo dekretu 
reformacijos skelbėjai, pasak K. Korsako, 
buvo šaukiami „bažnytinių teisman“ ir 
tremiami „iš gimtojo krašto“, tačiau, rem
damasis paties Mažvydo prierašu — „Pro- 
tomartyr“, rašytojais Mažvydą įgrūdla į 
požemį ir apgaubia jį dabartinių kalinių 
desperacija: „Užkas kaip kokį šunį kur 
nors patvoryje. Arba sudegins“. Karštas 
reformatorius, savo „Katechismuse“ rašęs 
„ape dušas išganoma“, rašytojo noru poš
kina, kad net siela jam nepriklausanti, tik 
liekąs skausmas, vargas, neįvykdyta sva- 
jone, mokslo troškimas, didi laimė mylėti.

Gyvendamas iš kunigaikščio Albrechto 
išprašytoje Ragainėje, kad rūpintųsi kū
dikių ir 'suaugusių sielų reikalais, J. Mar-
Į i

/. Kuzmickis
i .

cinkevičiaus Mažvydas svajotoje kleboni
joje „verkia dėl savo gyvenimo“. Jo malda
— „baikšti ir neberandanti lizdo“ kaip iš
baidyti paukščiai: jo „menkas žibintas 
tamsoj“ — kieta pareiga, kad pirmąja lie
tuviška knyga „suteikt amžinybėje balsą 
tai žemei, tai Lietuvai“. Dabar jo meilė, 
jo imaldla ir tikėjimas, jo gyvenimas — „ta 
žemė po Dievo dangum — Lietuva“.

Susidūręs su ipovainikiiu sūnumi Kaspa
ru, Mažvydas tarsi užmiršta atvykęs į 
Prūsiją, kad galėtų „ginti tūkstančius lie
tuvių nuo dvasiškos ir kūniškos mirties“ 
ir suglaustų „Nemuno abu krantus“ — 
Lietuvą ir Prūsiją: jaučiasi vykdęs tik pa
reigą — išdžiūvusia .rieja, bemiegėmis 
naktimis ir likęs „tik pelenų žiupsneliu“. 
Dabar jo gyvenimas koncentruojasi apie 
fiktyvų sūnų — paskutinį jo tariamos my
limosios Marijos žcdį, nori jį giirdėti 
„kiekvieną dieną“ ir jausli akis užspau- 
džiančius jo pirštus.

žmonos brolis Kristupais, nenorįs „lopy
ti baudžiauninkų sermėgų“, o pasimokęs 
Karaliaučiuje svajoj ąs ,;po kiek laiko 
Mažvydą pakeisti“, duodia progą Kasparo 
vardu gnybtelti paties autoriaus „intuicija 
ir fantazija“ sukurtam mamos lepūnėliui, 
ieškančiam Dievo „ne širdyje, o kišenė
je“.

Neiškenčia autorius ir toliau pašiepti 
religiją bei „poną Dievą“: girdi, bažnyčia
— tik „vargšams, vyžotiems“, o Dievo 
pėdsakus įgalima būtų atpažinti „ilš batų 
■— taigi ne vyžomis ponas Dievas avi!“ 
„Nuo Dievo batų turėtų smėly atsispaust 
(kryželis, o smėlis, sako, auksu virst turė
tų“ (119 p.).

Kaip sunku dialektinio marksizmo ra
šytojui išvengti pigios antireliginės propa
gandos literatūros kūrinyje, nepajėgiant 
atplėšti minties nuo materijos ir neberan
dant rimtesnių argumentų.

Pagaliau J. Marcinkevičius, „vadovau
damasis analogija, pasiremdamas intuici
ja ir fantazija“, nutaria, kaip V. Mykolai
tis Putinas Vasarį, išlaisvinti Mažvydą iš 
pastoriaus pareigų:

šitiek metų 
tarytum karčią metėlių arbatą 
geriu alš pareigą. Tik pareiga 
mane čia atvedė ir čia paliko.

—širdis, tau, šaukoliau, ne alaus bokalas. 
Suprasti žmogų reikia ir atjausti.

— Tai, tai, tai!.. O jis kaip mus atjaučia...
— lyg žirklėmis įsikirpo kalbon siuvėjas.

Bufeto duryse perbalęs it alaus puta sto
vėjo viršininkas.

šoferis tik pasimuistė kėdėje, kaktą surau
kė, užspringęs sausu dešrigaliu. Kelio meistras, 
kaip sėdėjo su pakeltu prie lupų bokalu, taip ir 
liko išsižiojęs. Labai jį nugąsdino viršininko 
akys.

— Tai, tai... Kaziau, koks biesas tave nu
kuteno? Stovi kaip numirėlis! —siuvėjas viso
kias .skyles mokėjo užlopyti, liežuviu pro ada
tos skylutę išlįsdavo.

Viršininkas nejučiom stvėrėsi ranka šir
dies: „Valdykis, ko praskydai, valdykis.“ Sėdo 
už stalo ir ėmė pirštu vedžioti nematomas rai
des. Jis visada taip. Ateis, atsisės, braukys pirš
tu staltiesę ir tylės. Vis tylės. Ta tyla pagaliau 
įerzins vyrus arba pralinksmins, nelygu, kokia 
bus diena ir kokia nuotaika geležinkelyje.

Jeigu viskas gerai, darbas padarytas, vago
nai iškrauti, keleivinis išpuškavęs, laukiama
jame švaru ir bufete šviežias alus, tai šitokią 
dieną viršininko tylėjimas — puikiausia pra
moga geležinkelio vyrams.Apstato jį iš visų pu
sių bokalais, lenda, neduoda ramybės:

—, Na, Kaziuk, kas gi, sakyk, ko gi tu tyli ir 
tyli kaip užrakintas?

Amžinai įkaušęs krovėjas Bronius jau kiša 
juodą leteną jam užantin, jau graibo po švar
ku švebeldžiuodamas:

— Kaip ji, viršininke, ar dar gyva, dar va
žiuoja?

Kaziui šlykšti ta gauruota, grėbstanti kru
tinę ranka, bet jis šypsosi ir linkčioja:

— Važiuoja dar, Broniuk, važiuoja...
Vyrai nutyla, susimirkčioję ištempia ausis

— viršininkas vėl pradės pasaką apie savo šir
dį, kaip ir visada, tuoj po trečio bokalo.

— žinote, vyručiai, tikrai... Man vis atro
do. kad ji važiuoja... Kaip traukinys — talat, 
tallat, tal-lat...

Bronius kiša galvą, lenkia ausį prie virši
ninko širdies, nieko negirdi, bet pritardamas 
kartoja: „Talat, tala-lat.“

(Bus daugiau)

Bijau prisipažinti, load ne Dievui 
tai buvo (pareiga, o žodžiui, žodžiui, 
kurį reikėjo iš mirties vaduoti...

Ir toliau autorius rutulioja tą pačią 
mintį: Mažvydas esąs čia, kad pats save 
atpirktų, kad gintų lietuvišką žodį, nes tas 
„žodis esąs jo Dievas. Jėgos gi 'silpnėja, ti
kėjimas ir meilė 'atvėsta, pasišventimas 
gęsta“ (134 psl.).

Poemos pabaigoje J. Marcinkevičiaus 
herojus Mažvydas, Kasparo 'apšauktas bai
liu, melagiu ir išdaviku, visai palūžta, kai 
suimtas sūnus nenori jo tėvu vadinti. Jis, 
K. Korsako žodžiais betariant, tramdę? sa
vo temperamentą dvasininko padėties bei 
orumo nuovoka, rūpinęsis savo reputaci
ja bei aplinkos opinija, „stovi vienas ant 
bedugnės krašto, žiūri į savo sielą ir 
svaigsta — išdegusi, tuščia, bevaisė že
mė“. Svarstydamas, ką pasakyti žmonėmis, 
rašytojo įkvėptas nutaria, kaip tas asilas 
sužalotam liūtui, įspirti sau ir į jį pana
šiems išeiviams:

Gal būt, alš pasakysiu: Lietuva...
Ji neatleidžia man tos išdavystės, 
kad palikau ją kitados... kad Dievą 
aukščiau už ją stačiau.

Kaip naiviai rašytojas išdėsto marksis
tinio silogizmo klaidinančias prielaidas ir 
su kitais džiaugiasi tarsi geležėlę radęs pi
gia išvada. Kaip ir Belgrado konferenci
joje, ir čia nutylimos laisvės ir pagrindi
nių žmogaus teisių nesikeičiančios verty
bės.

Baigmės pastabos
Petras Bražėnas, rašydamas apie TSKP 

CK nurodytą literatūros kritikos partišku
mą, pažymi, kad „komunistinis partišku
mas — esminis ir svarbiausias socialisti
nio realizmo 'bruožas“ (šiuolaikinės kriti
kos problemos, Vilnius, 1975 m., 74 psl.). 
Šitokį realizmą nagrinėdamas, V. Arėštka 
vis dėlto pripažįsta, kad ^kritiškai nusitei
kus pasaulio atžvilgiu, daug lengviau pa
siekti meninių rezultatų ir patraukti skai
tytoją: ...įtikinamai pavaizduoti teigiamo 
žmogaus paveikslą yra daug sunkiau, nes 
blogis visada įvairesnis, spalvingesnis, ne
gu gėris“ (t. p., 40 psl.).

Paklusdamas partijos linijai, J. Marcin
kevičius ryškiai pasistūmėjo komunistinio 
partiškumo linkme ir, parafrazuojant V. 
Arelšką, pasirinko lengvesnį kelią 'atvaiz
duoti Mažvydui: kaip ir senovinės litera
tūros kūrėjai, (rioglino j sceną „deus ex 
machina“ — tariamą meilę Marijai, jos 
tragišką nukankinimą, maištingą povaini- 
kį sūnų Kasparą, Mažvydo palūžimą — ir, 
pasak J. Lankučio, pakylėjęs Mažvydą iki 
šitokios jausmų ekstazės, dejią, užmiršo 
pasiskirtąjį tikslą — asmens ir pirmosios 
knygos įvykio prasmę, nes mūsų pirmosios 
knygos tema dramoje paliečiama vos vie
na kita užuomina.

„Mažvydo^ giesmė   plimutslps—lietu- 
viškos knygos autoriaus, perdirbto pagal 
politinį kurpalių, panaudojimas dialekti
nio materializmo kėslams, parodyti,

kaip sunkiai jūs gyvenate ir kas 
dėl šito kaltas.

Neabejotino talento ralšytojias, pasišovęs 
pavaizduoti, „kaip sunkiai gimė pirmosios 
mūsų tautinio gyvenimo formos — vals
tybė, ralštais, menas“, vis dėlto nepajėgė 
objektyvinėje šviesoje pasekti šį procesą. 
Nesistengdamas iš Mažvydo šakoto as
mens ir veiklos dedukuoti ano veiklaus 
Ragainės pastoriaus religinių bei tautinių 
idėjų, taip 'aiškiai švytinčių jo pirmojoje 
knygoje ir laiškuose, pasirinko tradicinį 
socialistinio realizmo .kelią: savo pasirink
tai (idėjai paaukojo Mažvydo asmenį, stip
riai jį sužalodamas ir sumenkindamas.

Gaila, kad šitokį nerealų, dirbtinomis 
priemonėmis guldbmą į dialektinio mate
rializmo gultą, Mažvydą pažins šių dienų 
Lietuvos jaunimas.

Laimė, kad ir ten mokama skaityti tarp 
eilučių.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
HENRIKO KAČINSKO SUKAKTIS

75 m. amžiaus sulaukė JAV gyvenąs žy
musis aktorius Henrikas Kačinskas.

Lietuvos teatre jis yra sukūręs daug ne
pamirštamų vaidmenų tiek lietuviškų vei
kalų. tiek ir verstinių pastatymuose. Jis 
yra išgarsėjęs ir kaip meninio skaitymo 
retas specialistas. Buvo taip pat su Vikto
ru Dineika ir Jurgiu Petrausku sudaręs 
Lietuvoje išgarsėjusius „Linksmuosius 
brolius“.

Svetur, kai buvo kada progos, taip pat 
savo talentais žavėjo tautiečius.
TRŪKSTA NORINČIŲ MOKYTIS TĖVŲ 

KALBĄ
Trejus metus Adelaidėje (Australijoje) 

veikė lietuvių kalbos kursai. Baigusieji 
juos, laikydavo egzaminus 'švietimo minis
terijos komisijoje.

Baigė per tuos 3 .metus 24 jaunuoliai.
Pradedant ketvirtuosius metus, užsirašė 

10, o į pirmąją pamoką atsilankė jau tik 
5.

Sydnejuje padėtis geresnė: ten į kursus 
užsirašė 30 (20 kalbančių lietuviškai ir 10 
lietuviškai (nesuprantančių, bet norinčių 
išmokti).

DAR VIENAS SVEČIAS IŠ JAV 
AUSTRALIJOJE

„Laiškų lietuviams“ žurnalo redaktorius 
kun. J. Vaišnys ilgesniam laikui iš JAV 
nuvažiavo paviešėti į Australiją.

Pirminis jo viešnagės tikslas — praves
ti didžiosiose lietuvių kolonijose velykines 
rekolekcijas. Bet jis nuvažiavęs ir su lie
tuvybės misija — surandąs laiko šalia pa
mokslų pakalbėti ir tautiniais reikalais.
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Valstybingumo problemų reikalu
Dr. A. Štromas savo ilguose straipsniuo

se davė pakankamai įdomias • medžiagos 
okupuotos Lietuvos laisvinimo reikalams, 
apmąstyti.. Tai liudija, kad ir VLIKo Sei
me jo skaitytos paskaitos metu spontaniš
ki ovacijų prasiveržimai, katučių gausu
mas ir pagaliau gana skubus VLIKo pir
mininko išvykimas į Romą. Ten VLIKo 
pirmininkas turėjo pasikalbėjimą .su Lie
tuvos Diplomatijos šefu dr. A. Štromo 
VLIKo Seime iškeltaisiais klausimais. Pa
garba dr. A. Štromui!

Dr. A. Štromas yra juristais, todėl savo 
straipsniuose naudojasi daugeliu žodžių, 
kurie geriau suprantami išmokslintiems 
advokatams, o ne mūsų „Europos Lietu
vio“ eiliniams skaitytojams. Aš pasisteng
siu išdėstyti savo mintis suprantamiau ir 
galimai trumpiau.

Savo .straipsniuose dr. A. Štromas kėlė 
trijų rūšių problemas. Viena jų — būtinu
mas .patvarkyti dabartinius Lietuvos lais
vinimo veiksnius (visų pirma — Vliką) ir 
suaktyvinti jų veiklą. Antra susijusi su 
klausimais, kurie, dr. A. Štromo manymu, 
galėtų kilti, okupantui pasitraukiant iš 
Lietuvos. Pagaliau -trečia — išvystyti ir 
r:u brandinti bendradarbiavimą tarp kraš
to ir veiksnių išeivijoje. Suglaudęs visa 
tai dr. A. Štromas vadina Lietuvos nepri- 
klausomybine programa. šitokiai progra
mai paruošti, smulkiau ją išlukštenus, tu
rėtų būti tuojau .sudaryta speciali kvalifi
kuotų asmenų komisija.

Šitokiai programai vykdyti, kaip dr. A. 
Štromas mano. VLIKas nebūtų pakanka
mai pajėgus, nes jis yra tik visuomeninė 
politinių partijų organizacija. Tam reika
lui VLIKo vietoj turėtų būti sudaryta Lie
tuvos egzilinė vyriausybė.

Ar iš tikrųjų taip?
VLIKo .svarbiausias uždavinys buvo, 

yra ir lieka megzti, vystyti ir stiprinti 
Lietuvai palankius santykius su .kitomis 
tautomis ir valstybėmis ir tuo būdu pa
ruošti ir subrandinti pasaulio opiniją oku
puotos Lietuvos išlaisvinimui ir jos nepri
klausomybės atstatymui. Takiam uždavi
niui .atlikti, nesileidžiant į smulkmenas, 
reikalingi du dalykai: iš vienos pusės — 
VLIKo sugebėjimas, iš .kitos — tokios pa
dėties, kurioj svetimų valstybių vyriausy
bės, norinčios talkininkauti mums Lietu
vos išlaisvinimo reikalu, jaustųsi pakan
kamai laisvos tai daryti. Dej'a, kol Sovietai 
bus pasaulio „super power“, kol Sovietai 
sėkmingai lenktyniaus pasaulio ginklavi- 
mesi ir tarptautinės politinės padėties pa- 
vidalinime, tol, kad ir palankios Lietuvos 
Tutsvcniinio reikalui. vyriausybės jausis, 
kad jų veiksmai .mums pageidaujiam.a link
me yra suvaržyti; daugelis jų visą laiką 
net vengė ir vengs santykiauti su mumis.

Tad įkyla klausimas: ar VLIKo pertvar
kymas į egzilinę vyriausybę, kaip siūlo dr. 
A. Štromais, palengvintų draugingoms 
mums valstybėms (Amerikai, Kanadai, 
Didž. Britanijai...) bendradarbiavimą su 
mumis Lietuvos laisvinimo reikalais? At
sakymas: ne. Priešingai, tie bendravimo 
keliai su svetimomis vyriausybėmis, kurie 
dar yra likę VLIKu'i ir gali būti laisvai 
naudojami ir toliau, egzilinei vyriausybei 
jie tuojau užsidarytu. Egzilinė vyriausy
bė .atsidurtų visiškoj izoliacijoj, ir jos 
veiksmingumo galimybės susiaurėtų, o gal 
taptų ir visai suparaližuotos.

Santykiauti su visuomeninio pobūdžio 
kad ir politine organizacija (tokia yra 
VLIKas) yra vienas dalykas — gali bet 
kuri vyriausybė, bet kas, 'bet kur ir bet 
kada 'be trukdymų. Bet visai kitas daly
kas, kai atsiranda nauja vyriausybė ir dlar 
priedo prie to — egzilinė. Tuomet visoms 
kitoms j.au esamoms vyriausybėms visų 
pirma tuojau kyla klausimas, ar toji nau
ja vyriausybė yra tikrai vyriausybė, ar ji 
tikrai reprezentuoja kraštą ir jo gyvento
jus. t. y. tuojau kyla šios naujos vyriausy
bės pripažinimo .klausimas. Turint galvoje 
esamąją tarptautinę padėtį, nė viena, kad 
Lietuvai ir prielankiausia, vyriausybė ne
norėtų net pradėti svarstyti tokio .klausi
mo. Kiekvienas gerai žino, kad tai reikštų 
nesantaikos ir ginčų provokavimą su So
vietais. Tokia yra padėtis, .tokie yra fak
tai, į kuriuos spiauti negalima, bet su ku
riais reikia labai skaitytis.

Tokiu būdu prieiname išvados, kad eg
zilinė vyriausybė, turint galvoje dabarti
nę tarptautinę padėtį. Lietuvos laisvinimo 
reikalui negalėtų padėti, bet greičiau ga
lėtų pakenkti.

• ••
Kiti du klausimiaj, kuriuos, dr. A. Štro

mo nuomone, speciali komisija turėtų ap
svarstyti ir Išdavas perduoti kraštui, yra 
okupacijos vyksmo padarai. Pirmasis — 
Lietuvos nepriklausomybę atstačius, klau
sia dr. A. Štromas, kas turėtų būti pripa
žintais Lietuvos piliečiu ir kas paliktas at
eiviu? Antrasis — kaip reikėtų elgtis su 
okupanto pataikūnais ir bendradarbiais 
Lietuvai išsilaisvinus? Komisija turėtų iš
dirbti nuostatus, kad būtų su jais „atsi
skaitoma“ tvarkingai, be keršto ir berei
kalingo kraujo praliejimo.

Mintys geros ir humaniškos, bet .abejo
tina, .ar j.au šiandien aktualios ir ar prak
tiškos, ia.r čia (išeivijoj) galėtų būti svars
tomos? šie klausimai yra tiek giliai jaus- 
rn'iškai išgyventi pačiame krašte -beveik 
Pusšimčio metų eigoje, kad išeivijos pata
rimai gali pasirodyti labai juokingi, nors 
jie ir geriausiais norais būtų remiami. To
mis problemomis galvojant, kažkaip sa
vaime praišosi klausimas: ar nevertėtų su

daryta komisijos, 'kuri patartų, kaip elg
tis kalinamiems Sibire arba „gydomiems“ 
psichiatrinėse ligoninėse?

Taigi, ar tik ne geriau būtų palikti 
anuos du Mausimus kraštui. Ten irgi yra 
dar geriau galvojančių negu mes čia. Iš 
čia pakaktų pasisakyti vienu ar kitu 
straipsniu spaudoje arba perduoti vieną 
ar kitą mintį per radiją, kai laikas pradė
tų artėti.

Kiti .trys punktai — Lietuvos piliečių 
pagrindinės teisės, Lietuvos tautinių ma
žumų teisės, religinių įsitikinimų, infor
macijų. kelionių... laisvės — visa tai yra 
surašyta Lietuvos Steigiamojo Seimo 
Konstitucijoje, apie visa tai yra prirašy
tos knygas ir laikraščiai, 'apie visa tai yra 
nuolat kalbama .per radiją. Sunku net įsi
vaizduoti, ką naujo bet kokia komisija dar 
gailėtų sugalvoti. Ir kraštui visi šie (klausi
mai labai gerai žinomi, nes dėl jų kaip tik 
ten ir vyksta kova.

Tuo būdu iš visų dr. A. Štromo nepri- 
klausomybinės programos paskelbtųjų 
punktų dar lieka du. Pirmas, pageidautini 
Lietuvos valstybinių sienų pakeitimai ir, 
antras, Lietuvos pozicijos Rytų Prūsijos 
klausimu pareiškimas.

Šie abu klausimai yra nepaprastai svar
būs. Nuo to, kokios bus Lietuvos sienos, 
daug priklausys ir tolimesnė jos politiš
kai teisinė forma: ar Lietuva bus nepri
klausoma valstybė, ar bus federalinė, t. y. 
tamprioj sąjungoj su kurtai kita, <ar turės 
tik savo autonomiją kaimyninės didesnės 
valstybės (Lenkijos ar Rusijos) ribose. 
Nuo sienų taip .pat priklausys, kiek, tegu 
ir nepriklausoma, Lietuva galės būti ne
priklausoma ekonomiškai ir politiškai.

Tad atrodo, kad lygiagrečiai su jau 
daugiau '.kaip 30 metų vedamąja kova dėl 
nepriklausomybės atstatymo kralšte turėtų 
ir užsienyje būti -taip pat aiškus visiems 
(mums patiems ir užsienio valstybėms) 
mūsų pačių apsisprendimas, dėl kokios 
geografinės nepriklausomos Lietuvos ko
vojama. Deja, taip nėra.

Gražiai išgarsinome žodį (ir jos turinį) 
Lietuva; sėkmingai, rodos, išgarsinome 
„mes be Vilniaus nenurimsime“. Ir visa 
tai be ginklų ar .atominės bombos. Bet... 
.kas už Vilniaus — palikome tamsoje. Pa
tys nesutardami, kažko bijodami laukia
me... Laukiame .ko?! Ar kad kaimynai

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

AR BŪTŲ ĮMANOMA LIETUVIŠKA 
TELEVIZIJOS PROGRAMA?

Anądien (balandžio 10 d.) Britanijos 
BBC televizija antrajame kanale parodė 
ukira-inietišką programą, tikrai karališką, 
nes per pusvalandį prieš žiūrovų akis en- 
eiklopediškiai žodžiais ir vaizdais prabėgo 
visa Ukraina su savo istorija, kovomis už 
nepriklausomybę, su kultūra, su dabarti
nėmis pastangomis .atsilaikyti prieš rusi
nimą ir disidentų pasiaukojimai, su -atsa
kymais į sovietinį melą. Kalbant apie pa
sipriešinimą, net ir Lietuva trejetą kartų 
buvo suminėta.

Panašias programas, tik žymiai dažnes
nes, turi pakistaniečiai, indai, jamaikie- 
čiai. Jų, žinoma, daug, jie nuolat sudaro 
problemą, apie juos kalba politikai parla
mente ir .paskaitose, jų klausimą svarsto 
partijos ir parlamentas, tai ir televizijoje 
jie vis prisimenami.

Sakytum, kad būtų labai gražu ir miela 
susilaukti panašios programos ir apie Lie
tuvą. Ji turėjo taip pat turiningą istoriją 
ir permainingą likimą, -kaip ir Ukraina, 
kuri dar vis neužmiršta Vytauto Didžiojo, 
tiek .toli sielkė jo ranka- ir valdžia, kuri, 
ukrainiečių liudijimu, -buvo gera. Tik, tur 
būt, negautumėm leidimo šitaip pasireikš
ti. Maža to, kad Ukraina yra didesnė už 
Lietuvą ir .gyventojų daugiau tari. Ukrai
niečių ir šičia, Britanijoje, kaip išgirdome 
klausydamiesi programos, esą apie ketu- 
riasdeSimt tūkstančių! Mūsiškių, greičiau
sia, net ne dešimtadaliu, bet greičiau dvi- 
dešimtadialiu to skaičiaus galėtume pasi
girti. Pasaulyje jų daug, tų mūsų lietuvių, 
bet ne Britanijoje, ir jeigu reikėtų kam 
nors už tą šio krašto tautinių mažumų 
mažumą kalbėti, tik mirksėti, tur būt, įtek
tų, kad išdrįsti prašyti už saujelę. Tokią 
minutę gailėtum net pagalvoti: o. kad pa- 
jėgtamėm susigrąžinti visus tuos, kuriuos 
.per ketvirtį amžiaus gražiomis -kalbomis 
išlydėjome baltesnės duonos ieškoti į ki
tus žemynus, į turtingesnius -kraštas!

Tegu ir duotų laiko tokiai programai ir 
gal lėšų jaii paruošti, o .ką gi, sakau, mes 
darytame? Ar stovėtume ir žiopčiotame, 
nežinodami, už kurio galo griebtis? Gal ir 
sumedžiotume .per tautiečius šiokių ir to
kių liaudiško stiliaus dailenybių ir bran
genybių vienai kitai minutei, gal kuni
gaikščių ir .prezidentų portretai (švystelėtų 
.prieš žiūrovų akis, bet spėju, kad vargu 
išsiverstume be kitų žemynų lietuvių tal
kos.

Arčiau nepažindamas inteligentiško lie
tuvių jaunimo, nedrįsčiau nei džiaugsmo, 
nei abejonių reikšti dėl to, ar turėtume 
pakankamai gerų savų programos prane
šėjų. Ukrainiečių .programą pranešinėjo 
net keli, ir visi, sakyčiau, jie buvo geri. 

ateis su dovana, kiekvienas, atrėžęs žemes 
gabalą, maldaus mus paimti? Ar laukia
me, kad anglas, prancūzas, amerikietis, 
kanadietis pakils kovoti dėl Karaliaučiaus 
ar Mindaugo žemių?

Turint gaivoje, kaip mažai mes čia, išei
vijoje, esame padarę šiuo reikalu, kaimy
nai ateis <ne su dovanomis, bet su klasta 
— atsirėžti sau galimai didesnio Lietuvos 
gabalo, o visi kiti, liks abejingi ir net ne
kreips jokio dėmesio.

Tad labai svarbu, kad pasaulis nuolatos 
visomis galimomis priemonėmis būtų įta
kojamas, informuojamas, kokių žemių sie
kia lietuvių tauta savo politinei ir ekono
minei nepriklausomybei užtikrinti. O tam 
visų pirma reikalinga, kad kiekvienas lie
tuvis, kiekvienas redaktorius, kiekvienas 
veikėjas žinotų tą patį siekiamų sienų že
mėlapį.

Juk reikia ilgo laiko, daug metų ir daug 
sistemingo darbo viešajai tarptautinei 
nuomonei suformuoti. Todėl VLIKas turė
tų reikiamai apsispręsti it imtis reikiamo 
darbo tuojau. Pasaulinę opiniją įtakoti ir 
formuoti esamomis sąlygomis galime tik 
mes čia, išeivijoje, todėl mums ir visa at
sakomybė.

Pagrindinės šitokio apsisprendimo .min
tys turėtų būti šios: mes negalime būti at
sakingi ar baudžiami už tam tikrų Lietu
vos dalių sulenkinimą ar surusinimą ar 
subaltgudinimą .po 1920 metų. Lietuviai ir 
lenkai bendrai kovojome prieš kryžiuočių

Juozo Luzos atminimui
Mes visi skaudžiai pergyvenome, netekę 

Juozo Lūžos, kurį gerbėme ir mylėjome 
ne vien tik kaip sąžiningą ir atsidavusį 
Sodybos vedėją ar gabų „Europos Lietu- 
vio“red>aktorių, bet taipogi kaip taurų pla
čių pažiūrų lietuvį. Tokių asmenybių vis 
mažiau lieka mūsų tarpe. O iš jaunosios 
generacijas, deja, kol kas mažai atsirandą 
.naujų jėgų. Netekę Juozo Lūžos, ilgai jau
sime didelę spragą mūsų visuomeniniame 
gyvenime.

B. Daunoro pasiūlymas .atitinkamai pa
gerbti Juozo Lūžos aitminimą turėtų su
rasti plataus .pritarimo. Tačiau bus įvairių 
-nuomonių, kaip tai padaryti. Man atrodo, 
kad statymas paminklo vargu ar būtų 
prasmingas. Paminklai apsamanojai, su
griūva, užraišai išdyla... Pasivaikščiokite 
po bet kurias .kapines ir pasidairykite, net 
ir mūsų lietuvių rytų Londone. Apie tai ir

O pabandyti patyrinėti, ar tokią progra
mą būtų galima gauti, vis dėlto gal reikė
tų. Nalšta, taip, būtų tiems, kurie pasiimtų 
vykdyti, didelė -nalšta. bet garbinga -ir nau
dinga- lietuviškam reikalui.

LITUANISTINIAI TURTAI BRITANIJOS 
BIBLIOTEKOSE

O šia pačia proga gal tegu -bus leista po
rą žodžių .pasakyti ir apie kitą dalyką, taip 
pat sunkiai įvykdomą, žmogaus pastangų 
ir gal nemaža lėšų pareikalausiantį.

Žinoma, sunkiai įvykdomus klausimus 
keliantį nesunku ir nutildyti. Sakytum, 
kad ne kažin, 'kiek mes tų jėgų čia turim, 
ne kažin (kiek lėšų, o kasdieninius darbus 
atliekalm, ir mums užtenka. Kur čia dar 
pradėsi aukščiau bambos šokinėti, lyg į 
šviežią žolę išleistas veršiukas!

Taip, tiesa, atliekam, į ką esam per de
šimtmečius įpratę. Tačiau jeigu kai ku
riuos išimtinius darbus paliksime ateinan
čioms kartoms, tai vargu- ar juos Ikiae nors 
kada nors bepadarys.

O reikalais yra Štai toks. 1975 m, kana- 
diškis Albertos universitetas išleido di
džiulį Kantia-utų paruoštą veikalą „A Li
thuanian Bibliography“. Kantautai (vyras 
ir žmona) apvažinėjo Amerikos žemyno 
universitetus ir didžiąsias bibliotekas ir 
surankiojo žinias, 'kur yra sudėti kokie lie
tuviški ir lituanistiniai veikalai. Dabar, 
jei kam reikės daugiau medžiagos apie 
Lietuvą ir lietuvius -ano žemyno bibliote
kose, be Kantautų darbo neišsivers, ta 
stora knyga .tokiems -bus didžiulis pagalbi
ninkas. Matyt, feaid vertas 'tas jų darbais, 
jei universitetas išleido.

Neseniai skaitėme laikraštyje, kad pa
našų darbą yra atlikusi Australijoje Al
dona Juškaitė: parašė studiją apie lietu
vių literatūrą Austhalijos bibliotekose.

O imies?
Vien Britų muziejuje, kaip jį pažįstan- 

tiejl pasakoja, daugybė lietuviškų ir sve
timomis kalbomis apie Lietuvą ir lietu
viui?. veikalų laukia skaitytojo, kuriam to
kių dalykų reikia. Reikia tikėtis, (kad li
tuanistinės medžiagos apsčiai yra ir uni
versitetų ar jų atskirų katedrų biblioteko
se. Milžiniškas uždavinys būtų pa-ruoSti 
panašų darbą į tą, kurį Amerikos žemyne 
įveikė Kantautai. Milžiniškas, bet labai 
reikalingas ir naudingas. Jei man būtų pa
siūlyta balsuoti, ko -aš labiau pageidau- 
ar televizijos programos, ar tokio biblio
grafinio -veikalo, abi rankas pakločiau už 
čiau už pastarąjį. Tokiu veikalu pasitar
nautame ir saviesiems ir kitataučiams, ku
rte norės kada nors rašyti kuria nors lie
tuviška tema-. Ilgiems laikams pasitarnau
tume.

Augustinas Senavaitis

įsigalėjimą. Jeigu Lenkijai uz tai buvo pri
skirti dideli Prūsijos plotai nuo Oderio 
upės iki Mozūrų ežerų {skaitytinai, tai Lie
tuvai turi būti priskirta bent maža Kara
liaučiaus sritis.

Kalbant apie dr. A. Štromo svarstomą 
neprik-lausomybinę programą, reikėtų ją

I papildyti bent dviem tikrai aktualiais 
j klausimais.

Nepriklausomos Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba tikrai yra kritiškoj padėty, ir į 
savo veiklos galą artėja pasiuntinybės, 
konsulatai — štai kur mūsų tikrojo vals
tybingumo atstovai; štai kur mūsų nepri- 
klausomybinis .tarptautinių susitarimų .pri
pažintas ir užtikrintas tęstinumas. Štai ko
dėl mums ir nėra degančio reikalo ieško
ti kitokių valstybinių padarų — egzilinių 
vyriausybių, ypač kada jiems nėra sąlygų.

Tik, deja, šie esamieji valstybinio tęsti
numo atstovai sensta, ir jų ne tik sveika
ta, bet ir lėšos pradeda išsekti. Kiek šis 
klausimas bebūtų sunkus ir sudėtingas, 
mėginkime spręsti nedelsdami. Mūsų ne
pajėgumas bus okupantui džiaugsmas., o 
mums didelis apmaudas čia ir krašte.

VLIKas reikalingas pertvarkyti. Daug 
i metų .praėjo, daug sąlygų pasikeitė, nauja 
karta išaugo. Būtina taikytis prie naujų 
įvykių ir idėjų tėkmės; būtina atidaryti 
vartus naujai kantai. Patį pertvarkymą 
reikėtų pergalvoti labai kruopščiai.

Stasys Kuzminskas

pats velionis .neseniai rašė. Manau, kad 
toks atminimas jam nebūtų patikęs. Mudu 
dažnai padejuodavome savo tautiniais ir 
visuomeniniais reikalais. Jis buvo labai 
susirūpinęs dėl mūsų jaunimo ir kas bus, 
kai mes, senesnioji generacija, iškeliausi
me į kitą pasaulį. Kas perims mūsų su
kurtąsias ir puoselėtąsias organizacijas, 
kas toliau tęs mūsų pradėtąjį darbą? Jis 
apie tai dažnai mūsų spaudoje rašė. Ne
abejočiau. kad jis būtų labai patenkintas, 
jeigu jo atminimui; būtų paremtos mūsų 
jaunimo pastangos nepamiršti tėvų kalbos 
ir pasiruošti visuomeniniam bei kultūri
niam lietuviškam darbui. Ypač paremiant 
tą jaunimą, kuris turi literatūrinių ar žur
nalistinių gabumų.

Turėdamas tai galvoje, aš skiriu £700 
literatūrinei/žurnalistinei premijai!. Ta 
premija būtų padalyta į dvi dalis, kiekvie
na po £350. Pirmoji premija būtų įteikta 
1979 m. per Jaunimo Kongresą Europoje. 
Antroji — 1980 m. birželio mėnesį. Tos 
.premijos būtų paskirtos 18-28 metų am
žiaus jaunuoliui-jaunuolei, gimusiam ir 
gyvenančiam Europoje. Premijai gauti 
kandidatai turi atitikti bent vieną žemiau 
pateikiamųjų reikalavimų:

1) parašyti dr išleisti lietuvių kalba li
teratūrinį .ar politinį, mūsų tautą liečian
tį, veikalą, 'arba

2) parašyti „Europos Lietuviui“ per vie
nerius metus bent 'tris straipsnius 'kultūri
niais ar visuomeniniais klausimais.

Tą premiją skintų tam reikalui sudary
toji trijų asmenų komisija. Du kandidatus 
aš tuojau siūlau: mūsų žinomus rašytojus 
K. Baroną ir R. Spalį. Trečią narį jiedu 
susitarę patys pasirinktų. Premijos komi
sija, .pagal sąlygas ir savo nuožiūra, galė
tų .metinę .premijos sumą įteikti vienam 
asmeniui arba padalyti į dvi premijas (sa
kysime, £250 ir £100). Neatradus tinka
mų kandidatų, atitinkančių aukščiau mi
nėtus reikalavimus, komisija galėtų pre
miją paskirti Europoje gimusiam lietu
viui jaunuoliui, kuris .'kad ir 'svetima kal
ba, svetimoje spaudoje, parašytų lietu
viams artimas problemas svarstančius 
straipsnius.

Tad 'šitoks yra mano pasiryžimas pa
gerbti Juozo Lūžos atminimą. Būtų įdo
mu, jeigu kas nors dėl to pozityviai pasi
sakytų. Gal .atsirastų ir kitų mecenatų, ku
rie paskirtų .premijas 1978 .ir vėlesniems 
metams. Tačiau .aš tikiuosi, kad dėl mano 
pasiūlymo diskusijos ilgai neužsitęs ir ne
trukus bus sudaryta komisija šiam pasiū
lymui įvykdyti, žinoma, šitas mano planas 
netrukdo pagerbti velionio atminimą ir ki
tais būdais.

P. B. Varkaia

PATVIRTINTI REDAKTORIAI 
ŽURNALO RUSŲ KALBA

Lietuvoje įsteigtas naujas žurnalas rusų 
k.alba, pavadintas „Litva literatumaja“.

Žurnalo vyriausiuoju redaktorium pa
tvirtintas V. Kadaitis, pavaduotoju V. Ba- 
ranovskiis.

MINĖS RAŠYTOJĄ JONĄ BILIŪNĄ
1979 m. kovo 3 d. sueis 100 metų, kai gi

mė rašytojas Jonas Biliūnas.
Lietuvoje organizacinei busimojo minė

jimo komisijai vadovauja akademikas K. 
Korsakas. Sukakties proga bus ruošiami 
iškilmingi vakarai, mokyklose, aukštojo 
mokslo įstaigose ir bibliotekose veiks pa
rodos. Platūs minėjimai žada būti ruošia
mi rašytojo gimtinėje. „Vagos“ leidykla 
planuoja iš naujo iSleisti jo raštus.

DARBININKIŠKA PREMIJA UŽ DARBĄ 
APIE DZERŽINSKĮ

Kauno P. Ziberto šilko kombinatas kas
met skiria literatūrinę premiją už kūrinį 
darbininkiška tema.

Šįmet premija .paskirta Laimoniui Iniui 
už kūrinį „Ta liepsna — mano širdis“ apie 
Feliksą Dzeržinsk{.

LIETUVOJE
TERŠIA APLINKĄ

„Valstiečių laikraštis“ išspausdino tokį 
T. Bernoto skundą:

„Jeigu teks keliauti pro Kuršėnus, žino
ma, ne plentu, o kuršėniečių mylimos ir 
vietos poetų apdainuotos Ventos upės kai
riojo kranto vingiuotu keliuku, vedančiu į 
„Taikos“ kolūkio gyvenvietę, nenustebki- 
tę išvydę retą vaizdą. Taškydiamos juodą, 
dvokiantį purvą, čia lekia viena savivartė 
po kitos. Jos pakrautos Kuršėnų miesto 
valymb įrengimų nebaigta apdoroti skysta 
nešvarumų mase. Dauguma krovinio iš 
kėbulų išsilaisto prie pat Ventos ir į ją 
įtekantį upelį.

„Nešvarumai patenka į Ventą. Kelias 
pažliugęs nemalonaus kvapo marmalyne. 
O vaikai .per nešvarumus kiekvieną dieną 
brenda į mokyklą ir grįžta į namus. Kaip 
čia padaryti tvarką, turėtų pasirūpinti 
p.ats kaltininkas — Pavenčių Cukraus 
kombinatas“.

PAMINKLAS ANT V. MYKOLAIČIO- 
PUTINO KAPO

Rasų kapinėse Vilniuje .ant rašytojo V. 
Mykolaičio-Putino kapo buvo pastatytas 
ir iškilmingai atidengtas skulptoriaus Vla
do Vildžiūno sukurtas paminklas.

Sausio mėn. suėjo 85 metai, kai rašyto
jas gimė. Neseniai Nidos Knygų Klubas 
yra išleidęs stambų jo sesers M. M. Myko- 
laitytės-Slavėnienės atsiminimų tomą apie 
brolį „Putinas mano atsiminimuose“.

MIRĖ JULIJA BILIŪNIENĖ- 
MATJOŠAITIENĖ

Balandžio 8 d. Kaune mirė rašytojo Jo
no Biliūno našlė Julija Janulaitytė-Biliū- 
nienė-MatjoSaitienė, neseniai mūsų laik
raštyje minėto Augustino Janulaičio se
suo.

Ypač atsidėjusi ji rūpinasi J. Biliūnu 
(rašytojas mirė džiova 1907 m.), 1913 m. 
išleido jo raštus. 1918 m. ištekėjo už .peda
gogo S. Matjoišaiičio. Gimusi buvo 1880 -m-.

PABARIMAI DARŽOVES 
AUGINANTIEMS ŪKIAMS

Pavasaris, ir nenuostabu, kad balandžio 
1 d., vilniškė „Tiesa“ išsispausdino veda
mąjį pakankamai gal ir sezonine tema, 
pavadintą „Vartotojams — daugiau dar
žovių“.

Nekartodami pamokymų ir pabarimų, 
savo skaitytojams .susipažinti su padėtimi 
suminėsime daugiau tas straipcnio vietas, 
kuriose pateikiama skaitmenų.

„Susirūpinimą kelia daržininkystė“, ra
šoma vedamajame, „kurią tvarkant tebė
ra nemaža spragų. Respublikoje daržoves 
auginai alštuoniasdešitr.it specializuotų 
ūkių. Aštuoniolika iŠ jų neįvykdė daržo
vių pardavimo valstybei praėjusių metų, 
o dvidešimt šeši — dvejų penkmečio metų 
užduočių. Pernai respublikoje supirkta 
daržovių tiek, kiek .planuota., tačiau ben
dras kiekis dar ne Viską pasako: iš 29 pas 
mus .auginamų kultūrų tik dvylikos gau
tas reikiamas kiekis produkcijos. Daržo
vių derlingumas respublikoje vos 113 cent
nerių iš hektaro. Tiesa, -agurkams, pomi
dorams praėjusieji metai tikrai buvo ne
palankūs, bet, pavyzdžiui, Vilniaus rajono 
ūkiai neišaugino kiek reikiant netgi buro
kėlių, kopūstų — visur įprastų, nelepių 
daržovių“.

Suminimi keli ūkiai, .kuriuose išaugina
mi geri derliai. Va, vienas toks pavyzdi
nis:

„Ginkjįųuose pernai auginta 147 hekita- 
rat astuoniolikos rūšių daržovių, o viduti
nis jų derlius — 286 centneriai. Tai -ge
riausias pasiekimas respublikoje“.

Atsilikimas, sako, teisinamas tuo, kad 
daržams būtinas drėkinimas, nes kitaip 
sunku išauginti geras daržoves. O tuose 
labiausiai išgirtuose Ginkūnuose drėkina
mų daržų tebuvę tik 37 hektarai. To ūkio 
direktorius J. Mikutis sakąs, k.ad joks 
drėkinimas nieko nepadės, jei laiku nepa- 
sėsi ir gerai neprižiūrėsi pasėlių.

O štai apie dalį tų nepavyzdingųjų:
„Kas gi užaugs tokiuose laukuose, ku

riuos daržovėms skyrė, pavyzdžiui, Taura
gės rajono Lauksargių tarybinis ūkis: be
maž 130 hektarų drenuotą plotą apniko 
piktžolės. Arba vėl. Tris ketvirtadalius 
svogūnų pernai augino specializuoti ūkiai. 
Po trisdešimt hektarų jų buvo sodinta ir 
Kėdainių rajono Lančiūnavos bei Šakių 
rajono Kudirkos Naumiesčio tarybiniuose 
ūkiuose technikumuose. Pirmajame gautas 
126, o antrajame — vos 32 centnerių svo
gūnų derlius, nes čia pasėliuose buvo dau
giau piktžolių, negu kultūrinių augalų. Be 
abejo, kai ūkyje šitokia pažiūra į daržo
ves, geresnių rezultatų sunku tikėtis“.

Skaitant tokius straipsnius, gali kilti 
klausimas: kur .bus dingę agronomai, jei 
laikraščiui reikia mokyti ūkius, kaip pri
žiūrėti svogūnus ar kur juos sodinti?

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

Žentas pieno neduoda, nors karves lai
ko ant manęs.

(Iš pareiškimo draugiškam teismui)
Butelis iš marškinių iškrito todėl, kad 

rankos buvo užimtos kapeikomis.
(18 pasiaiškinimo)
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EUROPOS LIETUVIS Londonas, 1978 m. gegužės 9 d.

Europos _
Lietuvių Kronika

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Lietuvių Institutas Bellshillyje (Škoti

ja) — 10 svarų.
Ačiū.

TFA D. Britanijoje

LONDONAS

NEPAPRASTA DIENA

Sekminių sekmadienį, gegužės 14 d. 
Londono lietuviams yra nepaprasta diena. 
Lietuvių bažnyčią ir lietuviškąją parapiją 
lankys Westminsterio arkivyskupijos vys
kupas Viktoras Guazelli. 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 iki 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 kartu šią iškilmingą dieną.

„DAINAVOS“ VEIKLA
Balandžio 2 d. įvykęs Sambūrio susirin

kimas 'apsvarstė einamuosius reikalus ir 
nustatė numatytųjų šiais metais darbų da
tas: turgelis — rugpjūčio 16 d.; rudens ba
lius — spalio 21 d.; kalėdinis bazaras — 
lapkričio 25-26 d. d.

LLM „DAINAVOS“ SAMBŪRIO METINĖ 
APYSKAITA

(3. I. 1977 — 31‘ XII. 1977) 
Pajamos
1976 m. likutis £234.22
Pavasario baliaus pelnas 76.66
Rudens baliaus pelnas 79.50
Bazaro pelnas 328.57
Palūkanos iš L. N. B. 6.55

Viso £725.50
Išlaidos
Parama Studijų Savaitei £60.00
Auka Lietuvių bažnyčiai 25.00
Jaunimo stovyklai 30.00
Londono jaunimui 20.00
Liet. Radijo ir Filmo vienetui 20.00
Seneliame ir ligoniams 128.42
Spaudai ir laikraščių pren. ligoniams 

125.00
Ligonių lankymas 12.33
Užuojautos „E. Liet.“ 8.00
Kitos išlaidos 11.26

Viso £440.01 
£285.49 likutis keliamas į 1978 m.

„Dainavos“ valdyba

IŠKYLA Į PAJŪRĮ
Sekmadienį, liepos 2 d. šv. Onos drau

gija ruošia iškylą į Claoton-on-Sea. Norin
tieji užsirašyti, prašomi paskambinti tele
fonu 504-5215, >ar 550-3545. Autobusas kai
nuos Isv. 75 p.

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad gegužės 20 d., 6.30 vai. 
p. p. pas ponus Markevičius šaukiame ben
drą Skyriaus susirinkimą.

Šis susirinkimas mums visiems yra la
bai svarbus, todėl visus Wolverhamptono 
lietuvius prašome būtinai dalyvauti.

Skyriaus valdyba

MIRĖ B. BURAGAS

Gegužės 4 d. Wo’.verhamptone mirė Bro
nius Buragas.

Solisto Ričardo Daunoro

Koncertas
Gegužės 14 d. 1.30 vai.

Sporto ir Socialinio klubo salėje
345A Victoria Park Road, London, E.9

Įėjimas 1.50 sv., moksleiviams ir pensininkams 1 sv.

Solistas taip pat giedos tą dieną pamaldose Lietuvių bažnyčioje
11 vai.

Kviečiami visi lietuviai gausiai dalyvauti.

NOTTINGHĄMAS
SUJUDIMAS

Pasiruošimas ALK Bendrijos suvažia
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 
Brid'gford, 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

JAUNIMAS NELEIS ALKTI
Gegužės 13 d., didžiojo koncerto-minėji- 

mo proga, vietos lietuvių jaunimas daly
viams žada paruošti užkandžių. Pelnas — 
jaunimo veiklai remti.

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA I NOTTINGIIAMĄ

Gegužės 13 d. Gloucesterio-Stroudo 
DBLS skyrius rengia ekskursiją į Bendri
jos sąskrydį. Iš Gloucesterio nuo ukrainie
čių klubo autobusas išvyksta 2 vai. p. p., o 
iš Stroudo miesto centro 2.30 vai. Tad pra
šome nesivėluoti.

Skyriaus valdyba

BIRMINGHAMAS
IŠVYKA SODYBON

Per pavasarinį „Bank Holiday“ gegužės 
28 d. rengiama išvyka Lietuvių Sodybom

Autobusais išvažiuoja 7 vai. ryto nuo 
Grand Hotel, Colmore Row, miesto centre. 
Kaina 3 sv. Prašome užsirašyti skyriaus 
valdyboje. Telef. 328 2138.

bradfordas
MIRĖ VYR. LTN. AD. ŠILINGAS

Mirtis, taip dažnai atklystanti į plačias 
Bradfordo apylinkes, balandžio 28 d. nak
tį aplankė vyr. Įeit. Adomą Šilingą ir nu
sivedė į anapus.

Velionis gimė 1912 m. vasario 23 d. Lat
vijoje, Liepojos mieste, kur caro valdžia 
nugrūdo jo tėvus. Velionio tėvas ėjo sun
kiais tuo metu žandaro pareigas. Kai nepri
klausomybės saulė nušvito Lietuvoje ir 
Latvijoje, tėvas, atsisakęs priimti Latvi
jos pilietybę, sugrįžo į tėvynę Lietuvą ir, 
kurį laiką pagyvenęs Ukmergėje, pasto
viai apsigyveno Kaune. Čia Adomas lankė 
gimnaziją, o ją baigęs įstojo į V. D. Uni
versitetą, gamitos-matematikois fakultetą. 
Pašauktas į kariuomenę, .mokėsi Karo mo
kykloje, štabo kursuose ir net teisės fakul
tete. Priklausė Kunigaikštienės Birutės 
ulonų pulkui, kuris ilki rusų įgulų įsibro
vimo laikėsi Alytuje, o vėliau buvo per
keltas į Tauragę. Kaip teisininkas ėjo kai 
kurias pareigas ir kariuomenės teisme. 
Karo metu su kitais karininkais buvo ru
sų suimtas, vežamas į S. Rusiją, bet lai
mingai pabėgo į Lietuvą.

Atsidūręs vakaruose, įstojo į Gratzo 
universitetą Austrijoje ir Studijavo far
maciją, kuri tiria vaistinių preparatų ap
dorojimo bei gamybos dalykus. 1947 m. 
emigravo į Angliją. Kurį laiką ėjo vertė
jo pareigas Farley, vėliau Scriven (Kna- 
resborough) žemės ūkio darbininkų sto
vyklose. Apie 1949 m. persikėlė į Bradfor
dą. dirbdamas eksporto firmoje. Į pensiją, 
mažinant tarnautojų skaičių, pasitraukė 
1977 m.

Pačioje pradžioje uoliai dalyvavo lietu
viškoje veikloje, organizuodamas DBLS 
skyrius, eidamas įvairias pareigas valdy
bose, prisidėdamas prie tautinės 'bei meni
nės veiklos, iškylų į periferijas, šalia to 

įdomavosi lektūra, dažnai aplankydamas 
įvairias bibliotekas ir parsinešdamas na
mo įvairių anglų kalba parašytų knygų. 
Nuo aktyvios lietuvių veiklos pamažėle to
lo, užsidaręs sudėtingame vidaus pasauly
je. Į žmones, į viešumą nesiveržė.

STOKE-on-TRENT

LAIMINGO POILSIO!
Balandžio 8 d. Keel universiteto rūmuo

se vietos NCB (Anglies kasyklų valdyba) 
ir NUM (Angliakasių profesinė sąjunga) 
surengė iškilmingą atsisveikinimą ir ap
dovanojimą išeinantiems į pensiją. Daly
vių tarpe buvo ir mūsų Petras Dudėnas. 
Jam dar nėra 65 metų, bet paga 1 naują 
potvarkį, kaip išdirbęs sąžiningai 30 įme
tu, turėjo teisę išeiti į garbingą atsargą — 
poilsį. Nusipelnęs poilsio, jis gavo tradici
nę angliakasio lempą ir gražų atestatą. 
Iškilmės buvo paįvairintos vaišėmis ir ati
tinkamomis kalbomis. Šia proga P. Dudė
nas įteikė lietuvių vardu nuo savęs padė
kos laišką.

Kitas įdomus kita prasme įvykis tai 
„Bingo“ laimikis, atitekęs šio skyriaus na
rei 'Tris „Kim“ Kaminskienei. Ji laimėjo 
kelionę ir atostogas Bermudoje. Vieną pir
madienį dienos metu išlošė 27 sv.. o vaka
re pagrindinį metinį prizą — atostogas 
Bermudoje. Sekantį pirmadienį išlošė dar 
100 sv. Tai bent atostogos. Rugpiūčio 4 d. 
išvyksta sprausm'iniu lėktuvu per New 
Yorką į Bermudų, o iš ten Queen Eliza
beth II laivu atgal namo. Kadangi ji lošė 
su drauge per pusę, tai Juliaus Kaminsko 
dalyvavimas palydovo rolėje atpuola. Lin
kime abiem sėkmingo poilsio.

V. A.

UKRAINIEČIAI PAMINĖJO
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTĮ

Balandžio 15 d. Zuericho Kongreshaus 
salėje buvo minima Ukrainos nepriklauso
mybės paskelbimo 60 m. -sukaktis. Minėji
mas buvo tarptautinio 'pobūdžio: į jį 'su
kviestos įvairių tautų delegacijos. Atidarė 
Ukrainiečių susivienijimo Šveicarijoje 
pirm. dr. R. Prokop, su Ukrainos istorija 
supažindino A. Melnyk. Zuericho univer
siteto tarptautinės teisės žinovas prof. dr. 
W. Kaegi savo paskaitoje mintis grindė ne 
vien tik žmogiška, bet ir Šv. Rašte ap
reikštąja Dievo išmintimi. Jis išryškino 
sovietų tautybių politikos veidmainišku
mą, pacituodamas Stalino mintis apie są
junginių respublikų laisvę prisidėti prie 
Sov. Sąjungos ar išstoti iš jos. Pasmerkęs 
totalitarizmą, profesorius pripažino vi
soms Europos tautoms teisę į laisvą apsi
sprendimą. Ryšium su tuo kalbėtojas pri
siminė ir tragišką Baltijos valstybių liki
mą.

Po to prabilo Ukrainos tautiniai muzi
kos instrumentai — bandūros. Jų skambe
sys priminė Šveicarijos lietuviams gerai 
pažįstamus vokiečių ir austrų instrumen
tų Zitter garsus. Balerina Eugenia Zwa- 
agstra ir šokėjas Fredy Zwaagstra atliko 
virtinę ukrainietiškų šokių. Lucemos 
miesto styginis kvartetas atliko Joseph 
Haydn kelis kūrinius. Minėjimais baigtas 
sugiedant Ukrainos himną.

Iš lietuvių, kaip kviestiniai svečiai, mi
nėjime dalyvavo: dr. I. Pečiulionytė, I. 
Stasiulienė, dr. A. Gerutis, ŠLB pirm. dr. 
A. Kulšlys ir J. Jakaitis. Lietuvių delega
ciją sustiprino prie jos prisijungusi Glau- 
be in der zweiten Welt redaktorė panelė 
Ursula Moeseneder.

J. J.
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EUROPOS
ĮlietuvižkųjųĮ
STUDIJŲ 
snuniTė

Jubiliejinėje studijų savaitėje, kuri 
įvyks 1978 m. liepos 16-23 d. d. Freisinge 
prie Muencheno, paskaitas skaitys V. Ba
naitis, dr. K. Čeginskas, dr. A. Gerutis, -dr. 
K. Girnius, dr. J. Grinius, kun. dr. V. 
Kazlauskas, dr. R. Lampsatytė. St. Lozo
raitis, jun., dir. V. Natkevičius, dr. A. 
Štromas ir T. Venclova.

Moderatoriais pakviesti: dr. K. J. Če
ginskas. diir. V. Natkevičius ir dr. J. Nor- 
kaitis.

Organizacinę komisiją sudaro: A. Gri
nienė, inž. R. Hermanas, sbud. M. Landas 
ir Kr. Pauliukevičiūtė.

Studijų savaitėje bus atžymėta Lietuvos 
Nepriklausomybės 60 m. ir E. L. S. savai
čių 25 m. sukaktys.

Studijų savaitės dalyvio mokestis — 
250 DM, iš kurių 100 DM įmokama regist
ruojantis. Jaunimas įmoka 50 DM.

Registracijos mokestis — 30 DM, jauni
mui — 20 DM; nedirbančiam jaunimui 
numatomi palengvinimai.

Registracijos terminas baigiasi 1978 m. 
birželio 1 d.

Registruotis pas Aliną Grinienę, Dia- 
mantstr. 7, 8 Muenchen 50. Tel . 089-150 
44 71, pasiunčiant registracijos ir dalyvio 
mokesčio 130 DM (ar 70 DM) į Stud, sa
vaičių konto prie Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Vokietijoje.

Litauische Studienwoche Konto Nr. 8 
9340. 02 Volksbank Kreis Bergstrasse, 
Bankleitzahl 553 915 00 6840 Lampert
heim.

Organizacinė komisija

S&attytoju latakai
RIMTAS VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

REIKALAS

Andriaus Smito straipsnyje „Vasario 16 
Gimnazija" („E. L.“ Nr. 13) labiausiai 
man įstrigo paskutinis sakinys, kad jau 
atėjo paskutinės minutės susirūpinti pa
čios gimnazijos ateitimi.

Dar 1956 ar 1957 metais, pirmą kartą 
viešėdamas Huettenfelde ir atstovauda
mas vienai būsimajai bendruomenės apy
linkei, kuri ir iki 'šių dienų gerai išsilaikė 
(dar pasiunčia nario mokesčius krašto 
valdybai), pratariau tokį sakinį: „Nevers- 
kit gimnazijos politiniu futbolu“. Nenoriu 
sakyti, kad būčiau koks nors pranašas ar 
kad manęs niekas nepaklausė, bet kaip 
viskas vyksta, rodytų A. Smito žodžiai: 
„Šio posėdžio eiga rodytų, kad kuratorija 
nebeįstengia atlikti savo pareigų..." Tad 
kas ta .kuratorija yra ir kam ji tada iš vi
so egzistuoja, jeigu savo pačios egzisten
cijos pagrindo svarbiausius reikalus ati
deda vis ateičiai?

Vieną dalyką turėtų visi gerai suprasti: 
žlugus gimnazijai, žlugs ir Vokietijos lie
tuvių bendruomenė, nes pastaroji yra taip 
surakinta su gimnazija, kad pirmajai kri
tus, nebus galima ir, manau, niekas net ir 
nebenorės bendruomenės gelbėti.

Kitas man labai nesuprantamas dalykas 
tai nuolatinis aimanavimas, kad buvę gim
nazijos mokiniai ja nesirūpina. Iš tikro 
man atrodo, kad jų bijoma. Buvo ginčija
masi dėl kandidato į kuratoriją. Man, taip 
pat, manau, ir kitiems, gerai žinoma, kad 
yra keletas baigusių mūsų gimnaziją, ku
rie jau turi įsigiję daktaro laipsnius, o vie
nas, rodos, yra jau net profesorius. Tad 
kam ieškoti gimnazijai užsitarnavusio 
žmogaus, jeigu čia pat yra gyvų pavyz
džių?

Pagaliau apie to posėdžio eigą. A. Šmi
tas rašo: „Protestuodama dėl posėdžio pir
mininko vadovavimo... išėjo i'š salės“. 
Vargas Jeruzalei! Nejaugi nebėra Vokie
tijoje lietuvio, kuris galėtų pravesti posė
dį, kaip tvarka reikalauja? Mano pasiūly
mas būtų pakviesti žmogų, vokiečių jau 
išlavintą posėdžius vesti. Žinau, tokių 
žmonių yra, ir jie kvėpuoja dabartine at
mosfera, o ne kelių dešimtų metų praeiti
mi.

J. Petraitis

DĖL JAUNIMO KONGRESO 
ATSKAITOMYBĖS

„Europos Lietuvio“ š. m. 15 nr. straips
nyje ..VT.B Tarybos ou.vn?.lavimoo" žemai
tis rašo apie pastoriaus Frico Skėrio pa
stabas dėl Jaunimo Kongreso atskaitomy
bės.

Straipsnyje raišoma. kiad buvo iškelta 
eilė pastabų dėl išlaidas pateisinančių do
kumentų, nes ne visos išlaidos esančios 
pakankamai pateisintos.

Iš tiesų visi išlaidas pateisinantieji do
kumentai yra patvirtinti — kaip Kongre
so finansų tvarkymas numato — 'bent 
dviejų Kongreso Prezidiumo narių. Visos 
piniginės perlaidos yra pasirašytos taip 
pat dviejų Prezidiumo narių.

Straipsnyje dar sakoma, kad Kongreso 
rengimo Komitetas atskaitomybę, kiek tai 
galima, privalo vesti pagal šio krašto fi
nansinių įstaigų nustatytą tvarką.

Turiu pasakyti, kad Kongreso Komite
tas yra nutaręs buhalteriją tvarkyti pagal 
-amerikiečių sistemą. Aš jau 12 metų dir
bu šiame krašte buhalteriui, ir man tikra 
naujiena, kad amerikietiška sistema neįei
na į šio krašto finansinių įstaigų nustaty
tą tvarką.

Romas Šileris

LIETUVIŠKI LAIKRAŠČIAI EUROPOJE

„Europos Lietuvio“ Nr. 18 DBLS pirmi
ninkas J. Alkis savo pranešime pareiškė, 
kad „Europos Lietuvis“ yra vienintelis 
Europoje lietuviškas laikraštis. Tai klai
dingas pranešimas, nes mes Škotijoje tu
rime laikraštį „Išeivių Draugą“, kuris gy
vuoja nuo 1914 metų iki šiai dienai, ir ku
rį redaguoja mūsų garbingas Dvasios Va
das, prel. J. Gutauskas.

Joana Sarafinaitė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — geg. 13 d.. 12 vai., Ži

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

11.15 vai., Židinyje, už Lietuvą.
NOTTINGHAME — gegužės 14 d., Sekmi

nėse, Moterų Draugijos užprašytos 
tos pamaldos už gyvas ir mirusias 
Motinas.

NOTTINGHAME — gegužės 21 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYJE —■ gegužės 21 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — gegužės 2 5d.. Dievo 
Kūno ir Kraujo šventėje, 18 vai.. Liet. 
Židinyje.

LEEDSE — gegužės 14 d., 3 vai. p. p. Holy 
Rosary bažn.

BRADFORDE — gegužės 21 d.. 12.30 vai.: 
šv. Mišios už a. a. Romą Kalantą ir 
kitus tautos kankinius.

ECCLES — gegužės 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gegužės 21 d., 11.30 vai.
MANCHESTERIS — gegužės 28 d., 12.30 

vai., St Chad's bažn.

TESTAMENTAI IR PALIKIMAI

Jau ne kartą buvo rašyta, kad, kol dar 
esame gyvi, kol dar vaikštinėjame šioje 
ašarų pakalnėje, parašytume tsavo testa
mentą. B. Šarūnas jau net keletą kartų 
rašė „Europos Lietuvio“ skiltyse šiuo la
bai opiu reikalu. Tačiau, kaip gyvenimo 
praktika rodo, vis dar yra žmonių, kurie 
į tai visai nekreipia dėmesio. Gerai, kol 
esame sveiki ir gyvi, bet 'jau ne vieną kar
tą atsitiko ir taip, kad giltinė užklupo ir 
dar norinčius gyventi ir visai dar nė ne
galvojančius apie mirtį. Tokių atsitikimų 
turime jau ne vieną. Daugeliui sunku ir 
įsivaizduoti, kiek rūpesčių, kiek nereika
lingo vaikštinėjimo iš įstaigos į įstaigą 
tenka tiems, kurie turi rūpintis velionio 
laidotuvėmis ir po to vėl sukti galvą, kur 
gauti pinigo laidotuvių sąskaitai apmokė
ti. Neretai šiam reikalui reikia rinkti au
kas ir išgirsti kartais net ir piktų prie
kaištų ir tik dėl to, kad velionis neprisi
rengė parašyti tesfameneą.

Testamentą turėtų parašyti visi. Tai ne
sunku. Tik reikia užpildyti atitinkamą 
testamento formą, kurią galima gauti be
maž kiekvienoje pašto įstaigoje arba kny
gynuose, ir atlikti ten nurodytus formalu
mus. Ypač svarbu, kad testamentą para
šytų tie, kurie čia gyvena vieni, ir tos šei
mos, kurios čia neturi artimų giminių.

Kad būtų aiškiau, kokią svarbą turi tes
tamento surašymas, aš iš daugelio nuro
dysiu tik porą atsitikimų. Labai neseniai 
ir netikėtai mirė, testamento neparašęs, 
jaunas vyras Petras A. Jo draugai labai 
gražiai palaidojo, laidotuvių dalyvius, pa
gal seną lietuvių paprotį, pavaišino arba
tėle, ir atrodė viskas labai genai. Tačiau 
visas rūpestis prasidėjo, kai laidotuvių di
rektorius atsiuntė 431 sv. sąskaitą. Laido
tuvių tvarkytojas kreipėsi į darbovietę, 
nes ten velionio liko ar ne poros savaičių 
uždarbis ir atostogų pinigai; kreipėsi į 
mokesčių inspektorių, nes turėtų iš ten 
gauti permokėtus darbo pajamų mokes
čius; kreipėsi į banką, nes ten velionis tu
rėjo santaupų sąskaitą. Kur tik ėjo, visur 
susidūrė su tuo pačiu klausimu: ar velio
nis yra parašęs savo testamentą? Dabar 
jau ir laidotuvių tvarkytojui paaiškėjo, 
kad net ir laidotuvių išlaidoms apmokėti 
■tų pinigų lengvai negalima gauti.

Štai antras šiek tiek kito pobūdžio 'atsi
tikimas. Prieš dešimtį ar kiek jau daugiau 
metų staiga mirė Vincas M. Gyveno savo 
name ir turėjo šiek tiek santaupų banke. 
Jo namo gyventojai gražiai palaidojo, at
siskaitė su laidotuvių airektoriumi nr mo~ 
kėjo visus namo mokesčius. Jie galvojo, 
kad padarytas išlaidas gaus atgal, kai gi
minės ar jų įgaliotiniai parduos namą ir 
paims iš banko velionio santaupas. Bet 
išėjo visai kitaip. Po kiek laiko atsirado 
su kažkieno įgaliojimais rusų pasamdyti 
advokatai, pardavė namą, pasiėmė ilš ban
ko veltinio santaupas ir išvažiavo. Po visa 
to liko neapmokėtos sąskaitos ir kartėlis 
širdyje tų. kurie stengėsi, kad velionis bū
tų gražiai palaidotas, kad liktų jo gražus 
atminimas.

Vienas mūsų kaimynas praėjusią vasa
rą lankėsi Vilniuje ir atsitiktinai susitiko 
velionio Vinco našlę, jau pasenusią ir pa
liegusią. Kai išsikalbėjo apie jos vyrą ve
lionį Vincą, tai ji paklausė, ar jis nieko 
neturėjo ir nieko jai nepaliko. Ji dabar 
gauna 20 rublių mėnesinę pensiją, skursta 
ir vargsta. O kur dingo jai priklausantis 
palikimas, — niekas nežino.

Tokių atsitikimų yra daugybė.
J. Vaidutis

ĮDOMUS DR. A. ŠTROMO STRAIPSNIS

Prisipažįstu. Ikad dr. A. Štromo straips
nį buvo labai įdomu skaityti, bet nesu
prantu., kaip jo siūlymus būtų galima įgy
vendinti.

Kaip gi tą egzilinę vyriausybę Vakaruo
se sudaryti, kai beveik visi lietuviai yra 
tų kraštų piliečiai, kuriuose jie gyvena? 
Be to. kiam ji atstovautų? VLIKAS repre
zentuoja Lietuvoje buvusias partijas.

Atrodo, kad lenkai ir ukrainiečiai jau 
turi egzilines vyriausybes, o kokią naudą 
jie iš to turi?

Lietuvos nepriklausomybinės programos 
paruošimo klausimas būtų, gal būt, jau 
tikrai pribrendęs.

A. S. įves

LONDONO DBLS PIRMO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 13 d., 'šeštadienį, 7 vai. vakare 
Londono Lietuvių klube, Victoria Park Rd. 
įvyks skyriaus narių ir lietuviškos veiklos 
rėmėjų susirinkimas.

Bus. pranešimai iš DBLS ir Lietuvių Na
mų bendrovės metinių suvažiavimų ir 
diskusijos apie Londono lietuvių veiklą. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Skyriaus valdyba

LONDONIECIŲ IŠVYKA SODYBON
Per pavasarinį „Bank Holiday“ gegužės 

28 dieną rengiama išvyka Lietuvių Sody
bom

Autobusas išvažiuoja nuo lietuvių baž
nyčios pro Lietuvių Namus.

Užsirašyti reikia jau dabar. Kaina 2.25 
svarai, kurie sumokami užsirašant.

Užsirašyti ir apsimokėti galima 'kleboni
joje, Lietuvių Namuose pas A. Žukauską 
ir, be to, pas Igną Dailidę ir S. Kasparą.
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