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Santykiai su 
kaimynais

Problemų su kaimynais turi visos vals
tybės, bet ypač tos, kuries neturi natūra
lių rubežių, 'kaip jūra, plačios upės, ar ne
pereinami kalnai. Nuo tų problemų iš- 
spfendimo priklauso ir valstybių santy
kiai. Atsikūrusi po pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva buvo patenkinamai susita
rusi su savo kaimynais, išskyrus Lenkiją, 
dėl valstybės sienų. Dėl tų ir dar kitų 
priežasčių su lenkais turėjome problemų.

Lietuvių-lenkų santykiams nagrinėti 
yra prirašyta tomai knygų, bet vistiek 
apie tuos santykius vis dar rašoma išeivi
jos spaudoje, kalbama susirinkimuose ir 
privačiuose pasikalbėjimuose. Pastaruoju 
laiku, ar tai dėl naujausių įvykių Lenki
joje, ar dėl PLB vadovų susitikimo 1980 
m. gruodžio mėn. 13 d. Čikagoje su Ame
rikos lenkų tarybos vicepirmininku K. 
Lukowskiu, — ginčai Amerikos lietuvių 
spaudoje dėl tų santykių dar labiau paašt 
rėjo. Susidarė įspūdis, kad Amerikos lie
tuvių atskiras grupės, jau ilgesnį laiką 
tarpusavy kovojusios dėl visai kitų moty
vų, dabar gavo naujos amunicijos kovai 
tęsti. Nereikia nei sakyti, kad ,,kur du 
.pešasi — trečias laimi“. Šiuo atveju lietu
vių patriotai pešasi, o komunistai rankas 
trina. Tą turbūt labiausiai jaučia, būda
mi arčiau prie tėvynės, Europos lietuviai.

Todėl, palikdami nuošaliai Amerikos lie 
tuvių tarpusavį ginčą, mes turėtume pa
žiūrėti į lietuvių-lenkų santykių klausimą 
iš esmės. Turėtume panagrinėti, ar lietu
vių tautos interesai reikalauja ir toliau tęs 
ti lietuvių-lenkų šaltąjį karą, ar, neatsi
žvelgiant į Skriaudas, kurias lietuvių tau
ta patyrė praeityje, dabar reikia su len
kais bendradarbiauti, siekiant bendro 
tikslo — nusikratyti Maskvos jungo.

Atsižvelgiant į tai, kas dabar vyksta 
Lenkijoje, ir mažesniame laipsnyje — 
Lietuvoje, tas yra labai aktualus klausi
mas. Jo negalima pilnai aptarti viename 
straipsnyje. Turėtume atkreipti dėmesį į 
labiau kompetetingų žmonių pasisakymus, 
spausdinamus kitur. Kiek anksčiau san
tykių su lenkais klausimu buvo pasisakęs 
mūsų žymiausias istorikas prof. Zenonas 
Ivinskis. Tad jo straipsnio santrauką 
spausdiname 3 puslapyje. Mūsų skaityto
jai taip pat kviečiami šiuo klausimu pa
sisakyti.

D. Britanijos lietuvių veiksniams šis 
klausimas daugiau rūpi, negu kitų kraštų 
lietuviams, vien tik dėl to, kad šiame 
krašte yra įsikūrę pokarinės lenkų 
emigracijos svarbesnieji centrai, ir politi
nėje veiklioje čia nuolat su jais tenka su
sidurti.

Pirmaisiais pokario metais Londone 
veikė geras desėtkas tarptautinių Rytų 
Europos tautų organizacijų, kurių neima
mai tebeegzistuoja ir šiandien. Tad lietu
viams buvo toks pasirinkimas: arba bend
radarbiauti tose organizacijose su lenkais, 
arba nieko neveikti.

Didžiausias ginčas pastaruoju laiku mū 
sų laikraštyje buvo kilęs dėl lietuvių da
lyvavimo Rytų Europos federalistų orga
nizacijoje, kurioje dalyvauja estai, latviai, 
lenkai, vengrai, rumunai, čekoslovalkai, 
albanai, baltarusiai, ukrainiečiai ir jugos
lavai. Ta organizacija propaguoja Rytų ir 
Vid. Europos valstybių, kai jos .atgaus 
laisvę, glaudesnį bendradarbiavimą, pa
našų į dabar esamą ir vis labiau plečia
mą Vakarų Europoje valstybių bendradar 
biavimą. Bet tos organizacijos pirmas už
davinys, kaip ir visų kitų, kurias pekari- 
niame laikotarpyje įsteigė Rytų europie
čiai, yra išsikovoti savo kraštams laisvę.

Kai kurios Londone esančių Rytų Euro
pos tarptautinės organizacijos turį ryši 
su platesniais Europos, ar net viso pasau
lio sąjūdžiais. Tarp tokių yr,a socialde
mokratų, valstiečių, liberalų ir Europos 
federalistų organizacijos. Jos turi plates
nį veiklos lauką ir todėl yra Maskvos im
perializmo labiau nekenčiamos.

Vilniuje išleistoje knygoje „Ideologinės 
srovės lietuvių išeivijoje“ sakoma (62p.(): 
„Lietuvoje veikusių nacionalistinių ir kle
rikalinių partijų bei organizacijų likučiai 
įeina į tarptautines antikomunistines or
ganizacijas...“ ir skelbia antitarybinio po
būdžio pareiškimus svetimomis kalbomis. 
Toje pat knygoje (70 p.) nurodoma taip 
pat kas gina Maskvos interesus: „Didelių 
nuopelnų kovojant prieš buržuazinę ide
ologiją turi pažangioji (reiškia komunis
tinė) užsienio lietuvių spauda“. Tanp to
kių paminėta New Yorke leidžiama komu
nistų „Laisvė“.

Reikia pažymėti, kad Sov. Sąjungai ir 
Lietuvos komunistams visuomet labai rū
pėjo Lietuvos-Lenkijos santykių klausi
mas. Sov. Sąjunga visuomet vaidino Lie
tuvos ,,gelbėtojos“ vaidmenį, kol pagaliau 
1940 m. galutinai Lietuvą „išgelbėjo“.

TERORIZMAS ISPANIJOJE
Gegužės 4 d. kairieji ekstremistai nušo

vė Madrido gatvėje gen. Andres Gonza
les de Suso ir nužudė tris policininkus 
Madride ir Barcelonoije.

Gegužės 7 d. taip pat Madride, teroris
tai susprogdino bombą ant automobilio, 
kuriame važiavo karaliaus gvardijos vir
šininkas. Sunkiai sužeistas gen. Valenzu
ela ir nužudyti trys kareiviai.

SCHMIDTO ATSAKYMAS (BEGIN UI
Vak. Vokietijos kancleris H. Schmidt, 

kalbėdamas gegužės 7 d. parlamente, pa
sakė, kad jis nesiruošia ginčytis su Izrae
lio min. pirm. Beginu, dėl pastarojo puo
limų prieš ji patį ir vokiečių tautą.

Beginąs sakė, kad karo metu Schmidtas 
buvo lojalus nacis ir tarnavo kariuomenė
je, kuri žudė žydus. Dėl tokio kaltinimo 
yra pasipiktinę netik Vokietijos parlamen 
to atstovai, bet ir visa vokiečių tauta.

SUĖMĖ ČEKŲ (DISIDENTUS
Čekoslovakijos saugumas gegužės 7 d. 

suėmė Prahoje 8 disidentus. Tarp suim
tųjų yra Jiri Hajek, buv. užs. reik, minist 
ras ir keli kiti Čarterio 77 dalyviai.

KOVOS (LIBANE
Sirija koncentruoja daugiau savo ka

riuomenės ir SAM raketų Libane, pasi- 
ruošdama susidūrimui su Izraelio pajėgo
mis.

Kaip Vytautas Meškauskas, rašydamas 
apie prieškarinius laikus, visai teisingai 
sako (str. „Lietuviai ir lenkai“ — Dirva, 
81.11.26) — „Tarybų Sąjungos pakalike 
Lietuvoje — komunistų partija — mielai 
įsijungdavo į propagandos akciją prieš 
kiekvieną vyriausybę, kuri tik pabandy- 
vo pagalvoti apie bet kokius santykius su 
lenkais“.

Tokios politinės linijos laikosi komunis
tai ir dabar. Kovodami prieš Rytų Euro
pos išeivijos apsijungimo pastangas, jie 
tikisi galėsią sėkmingai užslopinti paverg 
tųjų tautų laisvinimosi aspiracijas pavie
niuose kraštuose.

Kova dėl krašto demokratizacijos, kuri 
šiuo metu vyksta Lenkijoje, tikimės, tu
rės teigiamos įtakos ir į kitų Rytų Euro
pos kraštų išsilaisvinimo eigą. Jos pasise
kimas parodytų kitoms tautoms kelią į 
laisvę. Tas yra svarbu ypač tiems, kas sie
kia laisvės, bet nenori karo. Atrodo, kad 
tokioje šviesoje turėtų būti suprastas ir 
PLB vadovybės žygis Čikagoje.

Dėl santykių su lenkais kiek anksčiau 
buvo pasisakęs ir mūsų aukščiausias 
laisvinimo veiksnys — VLIKas. Jo pilna
ties sesijos, įvykusios 1959 m. spalio 17- 
18 dd., priimtoje rezoliucijoje buvo pasa
kyta:

VLIKas, išklausęs pranešimų dėl san
tykių pu (lenkais ir turėdamas galvoje, įkad 
Lietuva ir Lenkija (yra tapusios (sovietinio 
imperializmo laukomis [ir tai, kad Lietu
vos ir .Lenkijos [nepriklausomybės (atstaty
mas k ra bendras šių [abiejų tautų (reika
las, laiko, Įiad lietuvių jr lenkų laisvinimo 
organizacijų bendradarbiavimas Biam tiks 
lul siekti tyra palaikytinas ir plėstinas.

Visų Rytų Europos tautų likimas yna 
tarpusavy surištas. Tad mes lietuviai, siek 
darni savo tautai laisvės, turime remti ir 
savo kaimynų kovą dėl laisvės. Tada ir 
mūsų kaimynai rems mūsų siekimus. Ma
žai lietuvių tautai tokia parama yra labai 
reikalinga. Todėl reikalingi ir kultūringi 
santykiai su kaimynais.

Londonas, .1981 Ini. gegužės 11 įtl.

D. Britanijos sosto įpėdinis tarp lietuvaičių .Derbyje, prieš išvykstant kelionėn 
aplink pasaulį.

LAIMĖJO (DARBIEČIAI
Gegužės 7 d. savivaldybių rinkimuose 

D. Britanijoje, Londone ir daugelyje pro
vincijos vietų laimėjo Darbo partijos kan 
didatai. Londono m. savivaldybė, ligšiol 
buvusi konservatorių valdoma, dabar pe
rėjo i darbiečių rankas.

MADRIDO KONFERENCIJOJE
Po Velykų atostogų susirinkusioje Mad

rido konferencijoje JAV delegatas Max 
Kampleman perspėjo Sov. Sąjungą, kad 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferecija nepriims jokių nutarimų, jei
gu Sov. Sąjunga nekreips dėmesio į Vaka
rų valstybių reikalavimus dėl žmogaus 
teisių.

JAV delegatas pasakė; Mes nesutik 
Sime priimti baigiamojo dokumento, ku
riame bus kalbama tik apie saugumo reįka 
lūs nepadarius svarbių nutarimų žmo
gaus teisių srityje“. Amerika laukia, iš 
Sov. Sąjungos netik žodžių, bet ir veiks
mų. Ligšiol Afganistane tebėra 85 tūkst. 
sovietų karių, Rusijoje Helsinkio grupių 
veikėjai tebėra suimami ir siunčiami į 
psichiatrines ligonines.

Sov. Sąjungos delegatas Leonid Ujičiov 
pasakė, kad neutraliųjų valstybių paruoš
tame nutarimų projekte esama paragrafų, 
kurie Sov. Sąjungai yra nepriimtini.

Gegužės 6 d. valstybių konferencija pra 
dės posėdžiauti prie uždarų durų.

NATO 'KONFERENCIJA (ROMOJE
Gegužės 5 d. Romoje posėdžiavusi NA 

TO valstybių užsienio reikalų ministrų 
konferencija paskelbė savo komunikatą, 
kuriuo įsipareigojama išdėstyti Europos 
kraštuose Amerikos pagamintas automa
tiškas vairuojamas ir Pershing—-2 rake
tas. Jos esančios tuo labiau reikalingos, 
kad Sovietai dislokuoja vis daugiau SS-22 
raketų, kurių veiklos radiusas yra 7000 
km.

NATO gen. sekretorius dr. Luns pers
pėjo Sov. Sąjungą, kad jos intervencija 
Lenkijoje sužlugdytų numatomas derybas.

JAV Valstybės sekretorius gen. A. Haig 
pasakė, kad Amerika pradės derybas su 
Sov. Sąjunga dėl raketų „prieš šių metų 
pabaigą“. Jis pasakė, kari Romos konfe
rencija buvo labai sėkminga.

ŠVEICARAI (RUOŠIA KONFERENCIJĄ 
APIE RUSINIMĄ

Šveicarijoje veikia Europos sąjūdis už 
žmogaus teises ir tautų apsisprendimą. Jo 
valdyba pritarė dr. Alberto Geručio pa
siūlymui sušaukti konferenciją, kuri na
grinėtų tautų rusinimą ir kolonizaciją So
vietų Sąjungoje. Dr. Geručiui pavesta pa
ruošti konferencijos programą. Lietuvių 
sukilimas 1941-ais metais ir partizaninės 
kovos bus šįmet svarstomos Liucernoje, 
ryšium su vengrų revoliucijos 25-ių metų 
sukakties minėjimu. ELTA

DANIJOJE IŠLEISTA KNYGA APIE 
LIETUVIŲ (PARTIZANUS

Danų leidykla „Borgen“ pernai išleido 
Bernardo Karawackio autografinių apsa
kymų rinkinį lernulven (Geležiniai vil
kai). Varšuvoje 1938 m. gimęs ir 1944- 
1957 m. Lietuvoje gyvynęs autorius apra
šo savo vaikystės išgyvenimus ir keliuose 
skyreliuose pavaizduoja lietuvių partiza
nų kovą už savo tėvynės laisvę ir nepri
klausomybę.

i DOMISI PADĖTIMI LIETUVOJE
Joe Harris, Reader's Digest korespon

dentas iš Washingtono, š.m. kovo 12 atvy
ko į Lietuvių Informacijos Centrą pada
ryti pasikalbėjimą su kun. Kazimieru. Pu- 
gevičium apie religinį persekiojimą Lie
tuvoje. LIC vedėjas korespondentui iš
dėstė religinio persekiojimo faktus Lietu
voje, patiekdamas statistikos apie Lietu
vos bažnyčių uždarymus, ypač išryškinda
mas Klaipėdos bažnyčios atvejį ir valdžios 
apribojimą iį seminariją priimamųjų kan
didatų skaičių. Be kita ko, korespondetui 
buvo perduota nuotraukų iš LIC foto ar
chyvo ir kitų informacijų iš IJtB Kroni
kų anglų kalba ir prof. Vytauto Vardžio 
„The Catholic Church, Dissent and Natio
nality in Soviet Lithuania“.

AUKSINIS VATIKANO (RADIJO 
JUBILIEJUS

Vatikano radijas šias metais minėjo 
savo amžiaus 50 metų sukaktį. Lygiai 
prieš 50 metų — 1931 metų vasario 12 
dieną — tuometinis popiežius Pijus XI 
pirmą kartą radijo bangų pagalba kreipė
si į visą pasaulį, taip atidarydamas pirmą
jį Vatikano radijo siųstuvą kurį įrengė 
pats radijo išradėjas genialusis įtalų fizi
kas Guglielo Marconi, šiandien popie
žiaus radijas yra vienas iš stipriausių ir 
plačiausiai klausomų visame pasaulyje. 
Jo programos yra perduodamos 35-kiomis 
įvairiomis kalbomis, šiame tarptautinia
me įvairių kalbų chore lygiai prieš 40 
metų — 1940 metų lapkričio 27 dieną — 
pirmą kartą prie popiežiaus radijo mikro
fono suskambėjo ir lietuvių kalba. Tad 
lietuviškos tranliacijos iš Vatikano radi
jo vyksta jau 40 metų.

Auksinio jubiliejaus proga popiežius 
Jonas Paulius II-sis didingoje Siksto ko
plyčioje Vatikane aukojo iškilmingas Šv. 
Mišias, Drauge su Šventuoju Tėvu konce- 
lebravo Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Casaroli, keturi Vatikano radi
jo direktoriai, etninių sekcijų vadovai ir 
bendradarbiai — iš viso daugiau negu 50 
kunigų. Tarp jų buvo ir du lietuviai kuni
gai.

Lietuviam šio jubiliejaus proga buvo 
padarytas ypatingas dėmesys. Šv. Mišių 
Dieviškojo žodžio liturgijos pirmajam 
skaitiniui buvo parinkta lietuvių kalba. 
Evangelija buvo paėkaityta angliškai Ju
biliejinės Mišios buvo transliuojamos i 
visą pasaulį su paaiškinimais šešiomis pa
grindinėmis kalbomis. Visi komentatoriai 
atkreipė dėmesį į lietuvių kalbą, kuria bu
vo skaitomas pirmasis skaitinys, paimtas 
iš apaštalo Šv. Pauliaus laiško Romie
čiam.

Tanp šešių invokacijų Tikinčiųjų mal
dose viena buvo Skirta už tuos, kurie ken
čia religinės laisvės slopinimą ir pagrin
dinių žmogaus teisių pažeidimus, ši mal
dos invokacija buvo Skaitoma kinų kalba: 
„Už tuos, kurių religinė laisvė yra su
varžyta, kurie kenčia savo pagrindinių 
teisių pažeidimus, kad Kristaus vardan 
žmogų ginančio popiežiaus žodžiu jie pa
sijustų sustiprinti teisingesnio pasaulio 
viltyje“. (Dr.)

MIN. LOZORAIČIO (LAIŠKAS 
BENDRUOMENEI

Atsiliepdamas į PLB Valdybos sveiki
nimą Nepriklausomybės šventės proga, 
Lietuvos Diplomatijos šefas ministeris 
Stasys Lozoraitis atsiuntė pirmininkui 
Vytautui Kamantui laišką, kuriame sako: 
„Aš didžiai vertinu Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės veiklą tiek Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo byloje, tiek sie
kiant jungti užsienio lietuvis į vieną vis
uomenę. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
vardu dėkoju taip pat už Jūsų Bendruo
menės palankumą mums ir linkiu toles
nės sėkmės“.

ST. [LOZORAITIS, JR. APIE 
SUKILIMO (SUKAKTĮ

Gavęs iš PLB pirmininko V. Kamanto 
laišką, primenantį apie 40 m. sukaktį nuo 
1941 m. birželio 23 d. sukilimo, Lietuvos 
Atstovas prie Šv. Sosto Stasys Lozoraitis, 
jr. atsakė: Šis istorinis įvykis, kuris dar 
nėra nei pakankamai ištirtas, nei įvertin
tas, turėjo praeityje ir turės ateityje ne
paprastą vietą mūsų tautos istorijoje... 
Aš manau, kiad man nereikia dar kartą 
pabrėžti, kokį didelį vaidmenį mūšų 
visuomeniniame ir politiniame gyvenime 
turi Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir 
kaip daug ji yra nuveikusi mūsų diplo
matinių postų labui. Būkite tikras, p. 
Pirmininke, jog aš ir ateityje tampriai 
bendradarbiausiu su Tamsta ir PLB Val
dyba kovoje už mūsų tautos laisvę“.

SOLIDARUMAS
Lech Walensa reikalauja, kad jo or

ganizacijos nariams būtų leista kandida
tuoti į Lenkijos seimą.

PA S A U LIJU
— Didėjant bedarbių Skaičiui, mažėja 

britų profesinių sąjungų narių skaičius. 
Iki metų pabaigos, TUC, britų unijų są
jungoj, beliks apie 11 mil. narių. TUC 
gen. sekretorius Len Murray pareiškė, 
kad 1982 m. pabaigoje unijos gali būti fi
nansiniuose sunkumuose, todėl nutarta 
TUC metinį narių mokestį pakelti nuo 40 
p. iki 47.5 p.

— Vokiečių Vollkswageno automobilių 
fabrikų pelnas sumažėjo 52%. Kaltė ver
čiama japonams, kurie dabar priversti ma 
žinti savo eksportus į Vak. Vokietiją.

JAV taip pat veda pasitarimus su japo
nais tuo pačiu reikalu.

— Britų Lloyds Bankas, norintiems pirk 
ti namus, duos 95% namo vertės paskolas.

— Paryžiuje įvykusiuose pasitarimuo
se, Lenkija susitarė su Vakarų finansinin
kais atidėti skolų mokėjimą, šiuo metu 
Lenkija skolinga 15 Vakarų valstybių 7.5 
bil. dolerių. Kitos skolos, kaip Brazilijai, 
Ispanijai ir Opeko kraštams, į šią sumą 
nejeina.

— Britų Darbo partija savo ekonomi
nės politikos gairėse, laimėjusi sekančius 
rinkimus, numato išstojimą iš Europos 
bendruomenės.

— V. Vokietijos Kruppo pramonės ša
ka, Krupp Stahl, kuri gamina plieną, pra
ėjusius metus užbaigė be jokio pelno.

— Britų parlamento rūmų valgyklose 
panaikinti meniu kortelės prancūziški 
valgių pavadinimai, kurie dažnai suklai
dindavo išalkusius parlamentarus. Dabar 
vietoje „Consommė“, bus aiškiai parašy
ta „clear soup“ (buljonas).

— Lenkijoj „Solidarumo“ unija išsiko
vojo teisę kalbėti per radiją ir televiziją.

— Meksika paskelbė, kad Kalifornijos 
įlankoje rasti nauji naftos ir gamtinių 
dujų šaltiniai.

— Portugalijos valiuta bus dar daugiau 
nuvertinta, jeigu nesustos algų kėlimas ir 
nepakils pramonėj produktyvumas. Kraš
tas pergyvena ekonominius sunkumus ir 
turi didelį prekybos deficitą.

— Didžiausia infliacija Europos Bend
ruomenės kraštuose yra Graikijoj — 25%.

— Ispanijos baskai, kurie kalinami 
Prancūzijos kalėjimuose už ginklų gabe
nimą ir veikimą nelegaliose organizacijo
se, pradėjo bado streiką, reikalaudami 
politinių pabėgėlių teisių.

— Karinis prokuroras Ankaroj reika
lavo mirties bausmės buvusiam Turkijos 
min. pirmininko pavaduotojui pik. Turkes 
ir kitiems 219 Tautinės akcijos partijos 
(NAP) nariams. Iš viso bus teisiama apie 
590 NAP rėmėjų. Anksčiau pik. Turkes 
du kartus kreipėsi į dabartinės valdžios 
vadą gen. Euren atmesdamas kaltinimus 
ir iškeldamas neteisingus, kankinimais iš
gautus, liudininkų parodymus. Tai pat tei
siamas Darbininkų - valstiečių partijos 
skilimo iniciatorius socialistas D. Pemi- 
cek ir kiti 23 tos partijos aukštesnieji pa
reigūnai.

— Per praėjusius metus D. Britanijos 
darbininkų atlyginimų kėlimas sumažėjo 
per pusę. Daug kur buvo susitarta algas 
padidinti žemiau 10%. Darbo departamen
to duomenimis, 1980 m. atlyginimai vidu
tiniškai kilo tris ketvirčius proc. per mė
nesį, 1979 m. — vienas ir trys ketvirčiai 
proc.

— Andalūzijoj, Ispanijoj, 1.500 žemės 
ūkio bedarbių buvo paskelbę bado streiką, 
protestuodami prieš tame rajone didelę 
bedarbystę.

— Trejų metų sausra Somalijoje ir ry
tų Abisinijoje baigėsi didžiausiom liū
tim ir potvyniais.

— Fiat didžiausia italų automobilių ga
minimo kompanija, birželio ir liepos mėn. 
paleis 68.000 darbininkų kelioms savai
tėms atostogų, nes perdaug prigaminta 
mašinų ir pardavimas sumažėjęs.

— „Dviejų partijų kraštą valdyti siste
ma, kuri per paskutiniuosius 20 metų pa
darė daug žalos, yra baigta“, pareiškė nau 
josios britų social-demokratų partijos ly
deris Dr. D. Owen.

Laike ateinančių 4 mėnesių daugelyje 
didžiųjų miestų numatyta suruošti specia
lius narių ir rėmėjų verbavimo susirinki
mus, o taip pat pravesti akciją profsąjun
gų narių tarpe.

— Argentina uždarė savo 2.600 mylių 
sieną su Čile ir sutraukė daug kariuome
nės pasienin. Ginčas dėl kelių neapgyven
tų salelių priklausomumo tęsiasi jau dau
gelį metų. 1977 m.išvengta karo Vatikanui 
tarpininkaujant. Dabartinis įtempimas ki
lo, kai Čilėje buvo suimti du Argentinos 
karininkai ir kaltinami šnipinėjimu.

— Čekoslovakų trijų asmenų šeima, 
atskridusi mažu lėktuvu i Austriją, pa
prašė politinio prieglobsčio. Lėktuvo pilo
tas Vaclav Otahal, laukų tręšimo specia
listas, atskrido su savo žmona ir 7 m. am
žiaus sūnumi.
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Uola ir skurdo peles
Teisingai prof. V. Mykolaitis Putinas 

Tolminkiemio (dąbar Čistyje Prudy.) pro
testantų kleboną Kristijoną Donelaitį 
(1714.Ll-1780.il.18), „Metų“ įspūdingos 
poemos autorių, pavadino grožinės lietu
vių literatūros pradininku.

glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllg

J. Kuzmickis 
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini^

Bnudžiauniukų dainius
Nors Donelaitis, kaip Vilniuje 1957 m. 

išleistoje „Lietuvių literatūros istorijoje“ 
tvirtinama, savo kūryba atstovavo ne 
viešpataujlančiai feodalų klasei, o valstie
čiams - baudžiauninkams būrams, tačiau, 
besiramstant marksistinės metodologijos 
pagrindais, būtinai rašytojo asmenyje at
randama „gilių jo asmenybėje glūdėjusių 
prieštaravimų“. Nors kilme, o ir kūryba 
buvęs susijęs su darbo žmonėmis bau
džiauninkais, tačiau „savo socialine pa
dėtimi, kaip dvasininkas-klebonas, jis bu
vo artimas viešpataujančios klasės — feo 
dalų ideologijai.

Žinia K. Donelaitis galėjo „nusikalsti“ 
marksistinės metodologijos principams. 
Gyvendamas prieš porą šimtų metų Tol
minkiemyje, kuriame po 1709-1711 m. 
bado ir maro lietuviai tesudarė vos ket
virtadalį gyventojų (šalia vokiečių, pran
cūzų, šveicarų, lenkų bei žydų), be albejo 
negalėjo sukelti be K. Markso pagalbos 
revoliucijos prieš baudžiavinę santvarką. 
Būrams pasiaukojęs pastorius, plakda
mas valdančių patikėtinius amstrotus, 
dumčius, pakamores bei šaltyčius už bau
džiauninkų žiaurią priespaudą, žinojo sa
vo ribotas galias ir stengėsi sumažinti 
blogybes, iškeldamas humaniškumo bei 
moralės visus saistančius dėsnius, ir ne
lygstamą lygybę:

Ciesorius teipjau, kaip jo skaroti pa
doriai;
ubags taip, kaip pons kytriausias už
gena a glūpas...

Meilės trikampis
Apie turiningą K. Donelaičio gyvenimą 

daug žinių neturime. Net jau minėtame 
keturių tomų „Lietuvių literatūros istori
jos“ veikale Donelaičio gyvenimui ir as
menybės bruožams tepaskirti vos du pus- 
lapai. Ką tad turėjo daryti A. Drilinga, 
rašydamas apie jį „Jau saulelė“ romaną?

Autorius pasirinko poeto J. Marcinke
vičiaus, rašiusio apie vysk. Masalski (Ka
tedroje) ir M. Mažvydą, kelią, kai res
tauruojant epochą ir jos žmones, tenka 
vadovautis analogija, pasiremti intuidi- 
ja ir vaizduote. Laikantis lit. kritiko J.

Sekmadienis laiv<
(Laiškas „Europos Lietuviui“ liš 

Šveicarijos)
Nuo balandžio 5 d. didžiaisiais Šveica

rijos ežerais pradeda plaukioti keleiviniai 
laivai. Tikrasis vasaros sezonas praside
da įtiktai gegužės 31 d., kai įsigalioja nau
jasis geležinkelių tvarkarštis. Tarp kitą, 
tais pačiais bilietais Šveicarijoje galima 
naudotis tiek važiuojant geležinkeliais, 
tiek plaukiant laivais.

Bet priešsezonyje laivai dažniausia 
plaukioja tiktai sekmadieniais. Pasinau
dojęs pirmuoju sekmadieniu, kai baltai 
dažyti laivai ima skrosti ežerų vandenis, 
atsiradau Zueriche, ir štai einu garsiąja 
Bahnhofstrasse (Geležinkelio Stoties gat
ve) i Zuericho ežero pakrantę, j prieplau
ką.

Daug kas teigia, kad Bahnhofstrasse 
esanti gražiausia gatvė pasaulyje. Grei
čiausia, tai gerokai perdėta. Bet negalima 
neigti, kad toji kiek daugiau nekaip vie
ną kilometrą (tiksliai pasakius. — 1.300 
metrų) nusitiesusi svarbiausioji big busi
ness arterija teikia turistui daug įdomy
bių. čia susitelkusios prašmatniausios 
krautuvės su išvaizdžiomis vitrinomis, 
kuriose skoningai išdėliotos įvairiausios 
perkės, bet akivaizdžiai vyrauja moterų 
mados ir laikrodžiai. Pigumu turisto akį 
veriančios prekės nepasižymi. Čia moka
mos aukščiausios nuomos, čia kiekvienas 
ploto kvadratinis metras galėtų būti at
svertas auksu.

Turistui Bahnhofstrasse pasidarė itin 
žmoniška po to, kai iš jos buvo išjungtas 
automobilių judėjimas. Tiesa, pasiliko 
tramvajai. Tuo tarpu kai kituose Vakarų 
Europos didmiesčiuose jie jau seniai pa
naikinti, šveicarų miestuose tramvajai ir 
toliau pasiliko svarbiausioji susisiekimo 
priemonė. Zuerich'as yra stambiausias 
Šveicarijos miestas. Jo gyventojų skai
čius siekia beveik 400.'000. Bet metai iš 
metų gyventojai vis daugiau keliasi į 
tolimesnius priemiesčius, tad miestelėnų 
tolygio mažėja. Tai reiškinys, būdingas ir 
kitiems didiesiems miestams.

Išsidėstęs ežero pakrantėje ir kopiąs pa
šlaitėmis i neaukštas kalvas, miestas 
juosia tarytum amfiteatras siaurėjančią 
ežero vietą, iš kurios išteka Limmato upė. 
Bendras miesto vaizdas tikrai patrau
klus, ypač vakarais kai sužvilga reklamų 
šviesos.

Lankučio terminų, A. Drilinga, veikalo 
emocinei atmosferai įkaitinti įvedė ne
maža išgalvotų epizodų, besisukinančių 
apie Donelaičio-Helgos Laumen-Anos Re
ginos meilės trikampį.

Autorius, tarsi norėdamas aptemdyti 
šviesų pagrindinio veikėjo asmenį, įbog- 
lina į šiaip jau palyginti objektyvų pasa
kojimą Helgą, kurią Karaliaučiaus uni
versiteto studento Donelaičio draugai 
apšaukia „šliundra“ ir net „kekše“. Nors 
ją Kristijonas susitinka aludėje, tačiau ta 
smulkutė didelių akių ir besišypsančio 
veido mergaitė „visus, kurie lindo prie 
jos, stūmė šalin“ ir susibičiuliavo su juo. 
Net slaptai sekdamas susitikimų vietoje 
prie Žuvų tilto, matė ją vieną liūdnai 
žiūrinčią „į pakeltas bures, kurios tolda- 
vo pasroviui Priegliaus upe“. Helga jam 
atrodė „gražiausia mergaite, kai jis ją 
bučiuodavo ir bijodavo stipriau priglaus
ti, kad neišnyktų šitas stebuklas“.

Tamsūs šešėliai
Nors mergaitę draugai studentai vadi

no šliundra ir kekše, A. Drilinga vis dėl
to neįtikina, kad ji būtų verta tokių žemų 
studentiškų „komplimentų“. Tačiau tam
sus šešėlis sąmoningai paliktas, kad Kris
tijonas, net vedęs savo pirmtako pasto
riaus našlę Aną Reginą, dažnai apie ją 
svajotų ir gailautų.

Autoriui nelengva susidoroti nė su Do
nelaičio ir Anos Reginos vedybų motyvais 
Stalupėnuose mėgęs pasikalbėti su choris- 
teMorta, laisvo valstiečio Reketaičio duk
terimi. Ana Regina jai pavyduliavo. Kris
tijonui tvankią vasaros naktį grįžus na
mo, neištvėrė, „atsiklaupė ant grindų 
prieš Nukryžiuotąjį, persižegnojo, sukal
bėjo poterius ir atsistojusi ryžtingai nuė
jo prie laiptų, nuėjo pas Kristijoną, kad 
su juo nusidėtų“.

Dar daugiau: Ana Regina suprato, kad 
Kristijonas, nors jau pergyvenęs meilės 
su Helga stebuklą, „nieko neišmano apie 
nuodėmę, ir pati turėjo jam viską paro
dyti“...

Emocinė atmosfera
Tokiu būdu veikalo emocinę atmosfe

rą įkaitinus, didžio rašytojo jaunystė su
banalinama, o jis pats paverčiamas Hel- 
gos bei Anos Reginos žaisliuku. Gi minė
toje „Lietuvių literatūros istorijoje“ V. 
Mykolaitis Putinas toli gražu jo necha
rakterizuoja kaip „Altorių šešėly“ silp
navalio Vasario, bet priešingai— tvirtina, 
kad „buvęs žmogus stiprios valios, teisin
gas, pasiryžęs atkakliai ginti savo teises 
ir garbę“.

Kažin, ar A. Drilinga atkreipė dėmesį 
į minėtos literatūros istorijos, parašytos

Petras Volungė

5 Zuericho ežeru
Kas dar krinta į akis, einant Bahnhof

strasse, tai bankų gausumas. Jų palociai 
smelkia net prekybą. Zuerichas garsėja 
kaip Šveicarijos finansų centras. Ne tik 
šveicarų bankai turi pasistatę Bahnof- 
strassėje savo būstines. Kone kiekvienas 
stambesnis užsienio bankas čia laiko sa
vo skyrių. I neutralinę, normalinį ramų 
gyvenimą gyvenančią Šveicariją ieško 
užuovėjos stambusis kapitalas ypač ne
ramiais laikais. Apie šveicarų bankų pa
slaptis yra susidariusios net legendos. 
Bankuose galima atidaryti sąskaitą, turin 
čią, tik numerį. Bet bankai yra įpareigo
ti nepriiminėti vad. „nešvarių“ pinigų. 
Kai kas betgi teigia, jog šveicarų ban
kuose sąskaitas turį net tarptautiniai 
bankų plėšikai.

Be tai priklauso paplitusioms gausin
goms legendoms apie Šveicariją. Daug 
legendų, perkoštų per cenzūros koštuvą, 
dabartinėje susovietintoje Lietuvoje pa
skleidė Vincas Paleckis, 1974 metais pa
skelbęs Vilniuje veikalą savotišku „Švei
carijos piramidės“ pavadinimu. Jis kelis 
metus išbuvo maskvinės ambasados Švei
carijos sostinėje sekretoriumi.

Kur sukaupta daug turto, kur daug sau 
lės, ten krinta ir daug šešėlių. Eidamas 
Bahnhofstrasse į paežerį vienus kitur pa
stebiu lentomis užkaltas krautuvių vitri
nas ir išdaužytus bankų langus. Tai jau
nimo neseniai sukeltų riaušių padariniai. 
Aišku, neramumus kėlė destruktyvus gai
valas (ijis čia vadinamas „chaotais“), bet 
bigesnių butų stoką jaučia ne tik jauni
mas, bet ir ypač senyvo amžiaus žmonės.

Artėju prie ežero. Kairėje stūkso di
džiuliai biržos rūmai. Nors Šveicarija ma
žas kraštas, bet Zuericho birža pagal apy
vartą laikoma trečioje vietoje, — po New 
Yorko ir Londono. O aukso prekyboje bir
ža konkuruoja ir su anais milžinais.

Prieplaukoje laukia motorlaivis, kuris 
už kelių minučių išplauks į kitą Zuericho 
ežero galą, į Rapperswilį. Oras pasitaikė 
gana apsiblausęs, protarpiais lynoja. Tad 
žmonių sulipo nedaug. Priešakiniame lai
vo salione sėdime tik du keleiviai. Laivas 
vadinasi „Helvetia“, 410 tonų talpos jo 
greitis — 27 km per valandą, pastatytas 
1964 metais. Gali sutalpinti iki 1.500 žmo
nių, bet šiandien esame gal koks pusšim
tis keleivių.

„neklaidinga“ marksistine metodologija, 
teigimus, ar— priešingai — sąmoningai 
pasišovė, rusų kritiko L. Ozerovo žodžius 
parafrazuojant, sukurti muzikinę upę, 
tekančią autoriaus norima vaga.

Kai A. Drilinga, šaržuodamas Aną Regi 
ną ir patį tikėjimą, verčia ją klauptis 
prieš Nukryžiuotąjį, kad pavyktų sugun
dyti trisdešimties metų „naivų“ akademi
ką, kai L. Gineitis suranda jame „vidinių 
prieštaravimų“ ir prikiša moralizavimą, 
nesipriešinimą, nuolankumą, susitaikymą 
su Dievo valia, prof. J. Brazaitis pridu
ria jog „Donelaitis tuo ir buvo vieningas, 
kad jo religinėje šviesoje nyksta visoki 
prieštaravimai, — jų nebūtų ir gyvenime, 
jei ta religinė šviesa žmonių gyvenimą 
nušviestu ir jį vairuotą“.

Įvykių paralelė
Kai šiais laikais Lietuvoje visi tie, ku

rie iškelia blogį ir smurtą, yra pakaltina
mi, kai, net rašytojų tvirtinimu eilės 
prie krautuvių nemažėja, kai naujai par
tiečių ponijai įrengtos specialios parduo
tuvės, A. Drilinga gal net sąmoningai at
kuria prūsų valdžios taipgi persekiotų 
būrų pastoriaus, liaudies šauklio dvasinę 
stiprybę, tiesos meilę, drąsą.

Įsručio archipresbiteriui Miuleriui in
spektuojant Tolminkiemį dėl gauto prieš 
jo pastorių skundo, K. Donelaitis rėžia 
drąsų pamokslą vokiečių kalba, kad jį 
suprastų valdžios atstovai. Tas jo pamoks
las — tarsi ir šių laikų įvykių ir kovų pa
ralelė:

„Kai atėjo laikas sakyti pamokslą, Kris 
tijonas pradėjo jį vokiškai, primindamas, 
jog biblijoje, Amoso pranašystėje, kalba
ma, kad protingasis ir teisusis negerais 
laikais turi tylėti, nes aplinkui siautėja 
blogis ir smurtas, ir jeigu maro laikus jau 
visi baigia užmiršti, tai žmones kankina 
ir žudo baisesnis už marą kasdieninis 
skurdas ir tie, kurie nieko nedaro, kad tą 
skurdą panaikintų, atvirkščiai, jie tunka 
iš to, kad kiti skursta, jie kraunasi sau 
turtus, iš elgetos atimdami paskutinį ska
tiką, ir jiems vis tiek, kas atsitiks tam 
vargšui, iš kurio skatiką atėmė, bet ateis 
paskutiniojo teismo diena, ir vargšai bus 
išaukštinti, o visi plėšrūnai, vagys, mela
giai, apgavikai ir visos žmonijos atmatos 
nugarmės pragaran“...

Ponai ir tarnai
Tęsdamas pamokslą lietuviškai, Done

laitis pažeria „Metų“ hegzametrą: „Mes 
lietuvninkai vyžoti, mes nabagėliai po
nams ir tarnams jų rods prilygti negalim, 
bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom“...

Šių laikų tikrovę primena ir Miulerio 
kaltinimas, kad Donelaitis „iš sakyklos 
ne Dievo, o savo žodį skelbia“. „Tai kaip 
aš be savo žodžių skelbsiu Dievo žodį?“ 
— atšauna Donelaitis. Perspėtas ateityje 
pamoksluose nenukrypti nuo biblijos žo
džio, jis, kaip ir šių laikų Lietuvos pamoks 
lininkas, atrėžia: „Šito niekada ir nebuvo. 

Kai motorinis laivas pamažu stumiasi 
priekin, stebiu kalvotas ežero pakrantes. 
Galiu kiek atitrūkti nuo kasdienybės. Išė
jus į denį, žvarbus vėjas prasiskverbia 
pro apsiaustą, „įpučia“ visa, kas susikau
pė nuo nebaigiamų darbų. Turiu dvi va
landas laiko, galiu atsigręžti ir į praeitį.

Savaime gali atrodyti nuostabu, bei. 
stambios pramonės išsišakojusios preky
bos, pasaulinis finansų centras Zuerichas 
yra suvaidinęs tam tikrą vaidmenį ir lie
tuvių tautos gyvenime. Reikia atsiminti, 
kad didžiausias Šveicarijos miestas yra 
taip pat žymus mokslo bei kultūros cent
ras. Čia veikia Aukštoji Technikos Mo
kykla. Tuo tarpu kai universitetai (o švei
carai jų turi nemažai) išlaikomi kantonų 
(atsieit, Šveicariją sudarančių valstybių- 
valstybėlių), abu politechnikumai (antra
sis yra Lausanne mieste, prancūžiškaine 
kantone) finansuojami tiesioginiai Švei
carijos federacijos. Zuericho politechniku
mas yra išgarsėjęs savo aukštu moksliniu 
lygiu. Į jį jau iš seno veržėsi jaunimas iš 
artimų ir tolimų kraštų.

1896 metais į Zuericho aukštąją techni
kos mokyklą įstojo Vincas čepinskas, 
prieš tai jau baigęs chemijos mokslus Pet
rapilio universitete. Jaunas mokslininkas 
išbuvo Zueriche iki 1899 metų. Nepriklau
somybės laikais V. Čepinskis 1919 metais 
buvo Lietuvos diplomatinis atstovas Lon
done, o paškum atsidėjo mokslui. Jis net 
du kartus ėjo Lietuvos universiteto rekto
riaus pareigas, o 1926 metais buvo švieti
mo ministeriu.

Dar labiau išgarsėjo kitas iš Lietuvos 
kilęs asmuo, deja, tarnavęs ne savo tau
tai, bet sutapęs su lenkais. Turiu galvoje 
Gabrielių Narutavičių, gimusį 1865 me
tais Alsėdžių valsčiuje, Telšių apskrityje. 
1907 m. paskirtas Zuericho aukštosios tech 
nikos mokyklos profesorium jis net pa
tapo tos garbingos mokyklos fakulteto de
kanu. 1920 m. išvykęs į Lenkiją, Gabrie
lius Narutavičius paskirtas užsienių mi
nistru, o 1922 metų pabaigoje išrinktas 
Lenkijos valstybės prezidentu, bet po dvie 
jų dienų žuvo per atentatą- Jo trim me
tais vyresnis brolis Stanislovas pasirašė 
Vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo aktą!

Praėjo nemaža metų ir vėl Zuericho po
litechnikumą lankė tokia iškili asmenybė 
kaip Kazys Škirpa. Kai pasibaigė kovos 
kovos už Lietuvos nepriklausomybę, jis 
pasitraukė iš Steigiamojo Seimo ir 1921

Aš visa siela atsidavęs bažnyčiai, ir tai 
gali pasakyti kiekvienas, kas mane pažįs
ta“.

Taip, šitokie žmonės .praeina ugnį ir 
vandenį, jie aukščiau visų nelaimių ir kan 
čių... ir jie vis tiek nugalės, nes be tokių 
žmonių pasaulis būtų skurdus ir pilkas“.

Išvados
A. Dailingos romanas įdomus: marksiz

mo ideologijoje (anot K. Markso) auklė
jami žmonės — kaip Juozas Tumėnas, jo 
duktė Skaistė ar Regina — blaškosi, ne
telpa savo kailyje, nes, Skaistės žodžiais, 
„tokia baisi ta tuštuma, tuštuma širdy
je“...

Tuo tarpu vieningos dvasios Donelaitis, 
kuriam religinėje šviesoje nyksta visoki 
prieštaravimai, net 62 metų sulaukęs, ne
pasiduoda nevilčiai: „Jis nenusileis, sto
vės lyg uola, nes kas gi apgins vargšų jo 
būrų reikalus, jeigu ne jis, kuriuo taip 
tiki tos.vargo ir skurdo pelės... turi nu
galėti teisybė, turi būti šiame pasaulyje 
teisybė“...

Šis romanas, reikia manyti, bus atidžiai 
skaitomas Lietuvoje ir jame bus jiešlkoma 
paralelės su dabartimi. Nepaisant lengva
būdiškai pavaizduotos jaunystės, K. Do
nelaičio asmuo sušvinta kovingumo, tvir
tos valios ir ryžto spalvomis, įtaigojan- 
čiomis, „kiek daug pasaulyje blogybių h- 
kaip sunku jas išnaikinti, reikia stiprių 
žmonių, kurie jas galėtų išnaikinti“.

K. Donelaitis — literatūros istorijos he
rojus, dar ir šiandien aktualios „Metų“ 
poemos autorius — ilsisi „Cistyje Prudy“ 
mauzoliejuje, tačiau jo pavyzdžiu neri
mauja, nepakelia dvasinės tuštumos ir, 
pervertinusi protu tariamas vertybes, tę
sia kovą naujoji karta, kad tušti „prū
dai“ vėl pavirstų Tolminkiemiu.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Aidai, Nr. 1, 1981 m. sausis - vasaris. 

Kultūros žurnalas, leidžiamas Tėvų Pran 
ciškonų Brookllyne, JAV.

Šaltinis, Nr. 2, 1981 m. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas. Leidžia Marijonai 
ir šv. Kazimiero S-ga, Nottingham, Ang
lija.

Lietuvių dienos, 1981 m. vasario mėn. 
Iliustruotas žurnalas lietuvių ir anglų 
kalbomis. Leidžia A. F. Skirtus, Los An
geles, JAV.
JURGIO MIKELAICIO NAUJAS FILMAS

„Screen International“ (18.4.81) prane
ša, kad mūsų tautietis George Mikeli, 
Londone gyvenąs filmų aktorius — rašy
tojas, grįžo iš Australijos, kur jis parda
vė savo naujausį kūrinį filmui „Paskuti
nis tango su Rudolfu Valentino“. Tą fil
mą statys Ted Hamilton ir David Joseph 
su Diana Ciiento, kurt vaidins paslaptin
gos „Juodai apsirengusios moters, kuri 
kasmet deda ant Valentino kapo gėles, 
vaidmenį.

metais mokėsi Zuericho politechnikumo 
kariniame skyriuje. Su jam įprastu entu
ziazmu Škirpa susižavėjo šveicarų milici
jos sistema ir kurį laiką propagavo ją 
Lietuvoje.

Zueriche veikia ir universitetas, ku
riuo lietuviai irgi domėjosi. Universitetą 
lankė mūsų du įžymūs literatai: Marija 
Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana ir Jonas 
Biliūnas.

Gavusi Povilo Višinskio rūpesniu „Mo
tinėlės“ stipendiją, Pečkauskaitė 1905 me
tais įsirašė į Zuericho universitetą, kur 
tris semestrus gilinosi į profesoriaus F. 
W. Foersterio pedagoginę sistemą (ji pas
kum jo mokslo išvadomis sekė, grįžusi 
Lietuvon). Gyvendama Šveicarijoje, ra
šytoja parašė pedagoginio užmojo roma
ną „Vincas Stonis“, o apysakoje „Mėly
noji mergelė“ vyksmas rutuliojasi pačia
me Zueriche. Sugrįžęs iš pasivėžijimo lai
vu, atskleidžiau V. Mykolaičio - Putino 
„Naujosios Lietuvių Literatūros“ veika
lą, išleistą Kaune 1936 metais humanita
rinių mokslų fakulteto. Štai iš to leidinio 
nusirašiau šią ištrauką (pusi. 370-71):

„Mėlynojoj mergelėj“ meilė vaizduoja
ma kaip kelianti, dorinanti jėga, amžina, 
magiškos galios turinti meilė. Studentas 
Jurgis Tautivydis po linksmai su sėbrais 
praleistos viename Ziuricho restorane 
nakties jau buvo bepriimąs lengvo mote
ries pasiūlymą, bet pasipainiojusi po ko
jų mėlynos medžiagos skiautelė staiga jį 
prablaivina. Tai buvo sklypelis tokios 
medžiagos, kurios rūbu vilkėjo jo kilniai 
mylėta, dabar jau mirusi sužadėtinė Mi
riam. Jurgis grįžta į savo kambarį, ir jo 
atsiminimai apie Miriam, jo išgyvenimai 
ir jausmai, nuo didžiasio pasibjiaurėjimo 
savim dėl šios nakties įvykių, ligi guo
džiančio nusiraminimo ir net laimės, kad 
Miriam jo nepaliko, ji „buvo su juo šian
dien ir ištraukė jį puolantį į purvo duo
bę“, — visa tai sudaro šios lyrinės, sva
jingos novelės turinį. Kūrinėlis papuoštas 
vienu kitu Šveicarijos gamtos bruožu, vie
na kita mintim apie Platoną, viena kita 
refleksija romantinėmis temomis: didelės 
trumpumas, meilės, mirties giminingu
mas, meilės pasižadėjimų amžinumas ir 
kitomis panaSiomis“.

Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raga
nos kūryba gėrėjosi kiekvienas mūsų li
teratūros mėgėjas, o man rašytoją atmin
tyje atkūrė kelionė laivu Zuericho ežeru.

(Bus daugiau)

Sif lietiniais 
įgasaa lyge

KETVIRTOS KARTOS CHEMIKAS
1980 m. gruodžio 12 d. Viktoras Juozas 

Ruokis baigė UCLA universitetą Los An
geles, Kalifornijoj, gaudamas Bachelor of 
science laipsnį iš chemijos inžinerijos. Vik 
toras yra 22 amžiaus; gimė 1958 m. rug
pjūčio 9., Chicagoje.

Viktoras palaiko Ruokiu šeimos chemi
kų tradiciją ir tęstinumą mažiausiai 120 
metų: yra ketvirtos kartos chemikas,

Gabrys Ruokis, Viktoro prosenelis, bu
vo chemijos genijus. Jau praeito šimtme
čio antroje pusėje aprūpindavo Švenčio
nių apylinkes reikalingom cheminėmis 
medžiagomis: virė degutą — ratam tepa
lą, muilą, iš sėmenų spaudė aliejų, darė 
pokostą,namam dažyti aliejų išdirbo 
odas ir kailius. Gabrys, būdamas abstinen 
tu, gamino alkoholį, kaip sakydavo, tik 
vaistams,žolelėms ir šaknelėms pamirkyti 
ir ištraukti iš jų reikalingus syvus — 
vaistus.

Gabrys Ruokis, stambus 60 hektarų ūki 
ninkas nuo Daujeliškio, padėdavo savo kai 
mynams parašydamas prašymus.

Yra žinių, kad Ruokiai atkeliavo iš šiau
rės; vieni patraukė į pietų rytus, kiti į 
vakarus prie jūros. Ruokiu yra Palangos 
apylinkėse ir apie Švenčionis. Toliausiai 
į rytus Ruokiai apsigyveno prie Molodeč
no (kunigo Jono Ruokio tėvai). Vidurio 
Lietuvoje Ruokiu nerasi, nebent vėliau 
atvykusių studijų ar tarnybos reikalais.

Viktoro senelis chemikas prof. Viktoras 
Ruokis — Dotnuvos Žemės ūkio akademi
jos geologijos - minerologijos, o taip pat 
dirvožemio chemijos katedros vedėjas.

Viktoro tėvas Juozas Ruokis — chemi
jos inžinierius, pramonininkas, turi nuo
savą pramoninių dažų įmonę, gamina ne 
tik pramoninius, bet ir namų reikalams 
dažus nuo 1955 metų Chicagoje. Dabar 
sėkmingai jau 26-tus metus tą verslą tę
sia Los Angeles, Kalifornijoje.

PROF. J. ŽILEVIČIUI — p0 ^IETŲ
Amerikoje gyvenančiam muzikos profe

soriui Juozui Žilevičiui kovo 16 d. sukako 
90 metų. Juibilijatas Lietuvoje dirbo nuo 
pat nepriklausomybės pradžios, dėstyda
mas muzikos mokyklose ir konservatori
joje, organizavo pirmąją dainų švetę 1924 
m. Kaune, rašė muzikos vadovėlius mo
kykloms ir 1.1. Prof. J. Žilevičius visą sa
vo gyvenimą buvo veiklus, energingas ir 
kūrūbingas. Savo veikla muzikos srityje 
daug nusipelnė lietuvių tautai.

PIANISTAS VYTAUTAS SMETONA
Šis jaunas ir iškilus pianistas susilau

kia vis daugiau pripažinimo muzikiniame 
pasauly, šią vasarą jis, kaip solistas, 
skambins su žinomais St. Louis ir Toron
to simfoniniais orkestrais, o kovo 1, sek
madienį, 3 vai. p.p., koncertuos Lakeland 
Community College Performing Art Cen
ter, Menor, Ohio.

šio koncerto programoje klausytojai 
be Bacho, Beethoveno ir Schuberto kūri
nių pirmą kartą išgirs pianisto variaciją 
liaudies dainų tema „Kas bernelio su- 
mįslyta“.

AMERIKOS BALSUI 30 METŲ
Amerikos Balso lietuvių skyriaus 30 

metų veiklos sukaktis bus paminėta ge
gužės 14 d. 12:30 vai. JAV kongreso rū
muose — Kapitelyje. Minėjimo garbės 
pirmininkas yra sen. Ch. Percy. Minėjimo 
rengimu rūpinasi Amerikos Lietuvių Ta
ryba, kurios iniciatyva ir pastangomis bu
vo gautas lietuviškas skyrius. Minėjimu 
rūpinasi Altos vice-pirm. dr. I.eonas 
Kriaučeliūnas. Jo rengimo reikalai ap
tarti su Lietuvos atstovu Washingtone 
dr. S. Bačkiu ir Amerikos Balso liet, 
skyriaus vedėju A. Petružiu.

UŽSISAKYKITE IR DRAUGŪS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 

„EUROPOS LIETUVĮ“

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 10

a) Kodėl vyro galvos plaukai greičiau 
pražyla už ūsus?

b) Kaip vadinsit žmogų,-kuris neturi vi
sų pirštų ant vienos rankos?

c,) Kur sekmadienis eina prieš šeštadie
nį?

Atsakymai sek. nr.
Atsakymas Nr. 9

Per 10 minučių.
Jeigu mergaitė apkasa tėvą per pusę ■ 

vai., tai per 1 vai. apkas du kartu; brolis I 
per 1 vai. atliktų tai 4 kartus. Taigi, dirb
dami kartu, gali per valandą apkasti tė
vą 6 kartus.

Žydelis nori apleisti Rusiją. Eina į KGB 
įstaigą ir sako:

— Noriu emigruoti į savo tėvynę.
— Kokia profesija? — klausia saugu

mietis.
— Esu kompiuterių specialistas.
— Nė negalvok! Negausi leidimo, nes 

gali išduoti visas paslaptis.
— Kokios čia paslaptys? Juk mes atsi- , 

likę bent 10 metų.
— Čia ir yra didžio

tai atsakė KGB-istas.
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Prof. Z. Ivinskis apie santykius su lenkais
Ištrauka iš jo straipsnio (,,AIDAI“, 1969 
m, Nr.10)

Paveikslas ar fotografija paprastai lai
koma geresnės kokybės, jeigu šalia tam
sių šešėlių matomos ir šviesesnės dėmės. 
Tad trumpai dabar atsakysime į klausimą 
ar buvo lietuviams iš... unijiniu aktų su 
lenkais kurių nors laimėjimų?

Pirmas neginčijamas nuopelnas buvo 
sutartinė lietuvių ir lenkų kova prieš kry
žiuočius pačiais svarbiausiais tos kovos 
momentais, šitaip vokiečių ordinas buvo 
nugalėtas. Lietuvių gyvenamieji plotai, 
pinmiausia Žemaitija, buvo išlaisvinti. 
Drauge sutrukdyta Ordinui iš Prūsų per 
Žemaičius pasidaryti teritorinį tiltą į Li
voniją. I heroiškas lietuvių kovas su kry
žiuočiais esame įpratę žiūrėti vadovėliš- 
kai.romantiškai. Tų kovų centriniai punk
tai yra Pilėnų Margis, Žalgirio pergalė ir 
dar vienas kitas įspūdingas laimėjimas, 
kuriuos laikome Kęstučio ar jo didžiojo 
sūnaus nuopelnu. Tačiau faktas, kad ir 
jungtinėmis lietuvių ir lenkų jėgomis Or
dinas ir karo lauke, ir diplomatiniame 
tarptautiniame forume nelengvai tesidavė 
nugalimas.

Nuo Astravos aktų (1392), t.y. nuo ant
rojo Vytauto D. grįžimo iš kryžiuočių, iki 
Melno taikos su Ordinu (1422) per išti
sus tris dešimtmečius abu pusbroliai bend 
radanbiavo be jokio šešėlio. Gana gausūs 
to laiko dokumentai neiškelia jokių nesu
tarimų tarp Krokuvoje karaliaujančio Jo
gailos ir Vilniuje - Trakuose sėdinčio Vy
tauto. Jeigu ne Algirdaitis Krokuvos soste 
tai lenkų pulkai Žalgirio laukuose nebū
tų pasirodę. Lenkija nuo paskutiniojo 
Piasto - Kazimiero Didžiojo laikų iki pat 
ano vad. „Didžiojo karo“ išvakarių (1343 
-1409) su Ordinu buvo turėjusi 66 taikos 
metus tuo laiku, kai Lietuva turėjo atlai
kyti pati didžiausią Ordino spaudimą. 
Bet Lenkija laiku atėjo Lietuvai talkon. 
Žalgiryje ne lengvai buvo laimėta perga
lė, drauge kovojant lietuvių ir lenkų pul
kams. Bet ir po to laimėjimo dar reikėjo 
pusbroliams drauge tris kartus savo že
mių karius mobilizuoti prieš kryžiuočius. 
O protarpiais sutartinai vis buvo vedamos 
nepaliaujamos derybos su įkyriu ir dar 
nepasiduodančiu priešu, kol prie Melno 
ežero lenkų (Jogailos) kariuomenės sto
vykloje Ordinas pagaliau išsižadėjo taip 
jam reikalingos Žemaitijos. Dėl tos že
mės, kurią vien Vytautas keturis kartus 
buvo Ordinui užrašęs ir tiek pat kartų ją 
vėl atsiėmęs, reikėjo išvystyti ir sunkią 
diplomatinę kovą. Joje lenkų vaidmuo bu
vo vadovaujantis.

Šia proga verta prisiminti ir gausios vo
kiečių istoriografijos išvadas: Ordino silp
nėjimą vokiečiai paprastai laiko lietuvių 
ir lenkų sutartinės kovos natūraliu rezul
tatu, jų „unijos“ pasekme, ypač akcentuo
dami tą alkciją prieš Ordiną nuo 1410 kry
žiuočių katastrofos. Iš čia suprantama, ko 
dėl kryžiuočiai visaip stengėsi išardyti 
pusbrolių vienybę, kodėl pats imperato
rius Zigmantas Liuksemburgietis kelis kar 
tus išėjo su planais suteikti Vytautui ka
rališką vainiką. Kiekvienas Vytauto konf
liktas su Lenkija tada reiškė bendro fron
to prieš dar stiprų priešą silpninimą. Fak
tai rodė, kaip kiekvienas tų dviejų part
nerių nesutartinis veikimas ar jų ginčas 
buvo naudingas Ordinui. Tada Ordinas 
išeidavo kaip „tertius gaudens“ — trečia
sis besijuokiantysis.

Kaip lietuvių krikšto klausimu benusi- 
statysime, jogailinis krikštas ano meto 
politinėmis aplinkybėmis buvo vienintelis 
reliatyviai geras pasirinkimas... Viename 
dokumentų Jogaila buvo pasižadėjęs ne 
tik vesti Dimitro dukterį Sofiją, bet krikš 
tytis ir savo graikiškąjį tikėjimą viešai iš
pažinti, t.y. tuo pat krikštu ir savo tautą 
krikščioninti. šis Algirdaitis tačiau nuėjo 
trečiuoju keliu. Jis priėmė didžiojo ano

S&aityt&įu taukai
NAUJAS KULTŪRINIS CENTRAS IR 

LIETUVIŠKA KULTŪRA

DBLS-LNB metinis suvažiavimas buvo 
audringas, ir jame nebuvo laiko išspręsti 
tokių reikalų, kaip naujosios sodybos pir
kimas ir kt. Sodybos reikalas dar bus 
svarstomas gegužės 16 d. suvažiavime. 
Tuo reikalu ir norėčiau pasisakyti.

Praeitais ir šiais metais skaitytojai laiš
kuose daug kas pasisakė už ir prieš nau
ją sodybą. O kai kurie bandė įrodyti 
(įskaitant ir Tarybos pirmininką E. šovą), 
kad būtinai reikalingas kultūrinis centras 
Vid. Anglijoje. Net buvo nurodyta, kad 
Vid. Anglijoje yra 920 lietuvių (rodos, 
jaunimas nebuvo į tą skaičių įtrauktas). 
Skaičius įspūdingas. Jis rodytų, kad jie 
galėtų pajėgti išlaikyti tą centrą patys, be 
Lietuvių Namų Bendrovės pagalbos.

Bet kas tai būtų per kultūrinis centras?
Tikrai esu nustebęs, kad ten tiek daug 

lietuvių, o toks mažas „E. Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo prenumeratorių skai
čius.

Man atrodo, kad tie, kurie taip energin
gai kalba apie naują centrą, pirmiausia 
turėtų išsiaiškinti, kas yra mūsų kultūri

meto Lietuvos priešo — kryžiuočių ordino 
lotyniškąjį tikėjimą, bet, nota bene, ne iš 
paties priešo.

Įdomu, kad lietuvių tautai ir po beveik 
570 metų nuo ano Jogailos žygio ir apsi
sprendimo testovi tie patys klausimai. Tai 
ypač ryškėjo 1939 rudenį, kai nepriklauso
mybę ėmė gaubti sutemos: priimti Reicho 
sąlygas, tapti jo sąjungininku ir eiti Vil
niaus atsiimti (min. J. Urpšio pakvietimas 
į Zapotą), priimti Maskvos garnizonus pa
gal ultimatyviai reikalaujamą savitarpi
nės pagalbos paktą, ar puoselėti geresnius 
santykius su lenkais, su kuriais santykių 
užmezgimą min. St. Lozoraitis įžvalgiai 
savo plačiame memorandume prez. A. 
Smetonai jau buvo 1935. IV. 18 slapta 
siūlęs.
Poliublininiuose dešimtmečiuose, žinoma 

taip pat galima rasti ir šviesių momentų, 
kur (lenkai buvo lojalūs lietuvių sąjungi
ninkai kovojo prieš vis labiau stiprėjan
čią Maskvą. Toks buvo laikotarpis bendro 
elekcinio valdovo Stepono Batoro, kuris 
iš kietai į vakarus, t.y. Lietuvon, besiver
žiančio Jono IV Žiauriojo atėmė ne tik 
Polocką, bet rusus išvarė ir iš Lietuvos 
(respublikai) pasidavusios Livonijos. Ši
taip rusų slinkimas į Vakarų Europą bu
vo užtvertas ilgesniam laikui, o „langą 
prasikirsti“ jūroje tepajėgė tik Petras Di
dysis.

Trumpai dar sustokime ties klausimu, 
ar lenkai turi kokių nors nuopelnų nau
jausioje istorijoje. Nepereidami į smulk
menas, pažymėsime tik vieną stambų fak
tą, kuris paprastai mūsų nepriklausomy
bės kovų istorijoje nėra užtenkamai pami
nėtas.

Remdamasis faktais, kuriuos atskleidžia 
ano meto šaltiniai, aš drįsčiau formuluoti 
tokią tezę: savo energingais karo veiks
mais prieš bolševikus lenkai 1920 m. ru
deniop ne tik sulaikė jų į Vakarus (t.y. į 
Lenkiją) veržimąsi, bet aiški lenkų per
galė įgalino ir tris Pabaltijo valstybes, ku
rios visos trys jau buvo spėjusios su bol
ševikais sudaryti taikos sutartis (Estija 
— 1920.II.2, Lietuva — VII.12, Latvija — 
VIII.ll), realiai kurti savo nepriklauso
mybę. Lengva atspėti, kas būtų atsitikę, 
jeigu nebūtų garsusis „Vyslos stebuklas“! 
Jeigu lenkai vadovaujami prancūzų gen. 
M. Weygando ir jo štabo, nebūtų tada 
skaudžiai sumušę TuchačevSkio divizijų, 
trijų jaunų valstybių surašytieji su Mask 
va sutarčių dokumentai, atrodo, greit bū
tų virtę archyvinėmis popieriaus skiaute
lėmis. šitaip, žinoma, netiesioginiai lenkai 
yra prisidėję, kad bolševikai turėjo Mask
voje su Lietuva pasirašytą sutartį vykdyti 
nors ir daug jos punktų liko tik pažadais.

Šiuo metu mums verta padiskutuoti, ieš
koti įmanomai vienos, nusistovėjusios, 
bendros visų laisvojo pasaulio lietuvių 
pažiūros į santykius su kaimynais. Su vo
kiečiais po 700 metų netekame bendros 
sienos. Gudai mums kelia rūpesčio savo 
jaunu nacionalizmu. Žydai mums atvejų 
atvejais vis daro priekaištų dėl nacių Lie
tuvoje vykdyto žydų tautos genocido (mū
sų veiksniai iki šiol tuo reikalu dar nėra 
pasakę autoritetingo ir kritiško žodžio). 
O kaip yra su lenkais?

Šiandien, kai kalba eina apie jungtinę, 
sukonfedaruotą Europą, kurioje ir trims 
Pabaltijo tautams, išgyvenusioms savo 
skaidrų nepriklausomybės „intermezzo“, 
turi būti skirta atitinkama vieta, lietuviai 
labiausiai turi susirūpinti savo santykiais 
su lenkais.

Kiek esu sekęs mūsų ir iš dalies lenkų 
periodiką bei leidinius, susidariau įspū
džio, jog daug kas dar nenorėtų pasitrauk 
ti „iš apkasų“, kad ir šaltojo karo. Čia vėl 
liūdnas, beveik paradoksiškas faktas: len
kai, buvę ilgus šimtmečius lietuvių uniji
nis partneris, šiandien lietuvius labai ma
žai pažįsta, savo vertinimams vartoja jau 

nis centras ir kas to centro kultūrinės, po
litinės ir socialinės sričių veiklos vykdy
toj as-ryšininkas tarp LNB centro ir pro
vincijos ir iš viso pasaulyje, net ir Lietu
voje. Tai ir bus tas ,,E. Lietuvis“ ir Ni
dos Knygų Klubas, kurie daug metų suve
da mus visus į bendrą organizaciją — 
DBLS-gą ir duoda mums savaitines ži
nias, pranešdamas, kas vedė, gimė, mirė, o 
taip pat pateikdamas naujienų iš lietuvių 
gyvenimo svetur ir Lietuvoje.

Taigi, mieli kultūros centro steigėjai, 
jeigu jūs norite tokio centro Vid. Angli
joje, tai man atrodo, kad turėtumėte pri
statyti DBLS Centro valdybai duomenis 
apie tuos 920 lietuvių, kaip apie ,,E. Lie
tuvio“ ir Nidos Knygų Klubo skaitytojus. 
Jei jie visi prenumeruotų „E. L.“ ir NKK 
leidinius, padvigubėtų skaitytojų, ir tuo
met mūsų kultūrinės veiklos amžius būtų 
užtikrintas bent 5 metams. O per tuos 
metus centras, pravedęs gerą propagandą, 
galėtų surasti užsienyje ir daugiau skai
tytojų. Tada gal verta nukelti ir spaustu
vę į tą naująjį centrą, nes ten būtų leng
viau su darbininkais ir gail daug pigiau 
būtų galima padaryti darbus. O būtų nedi
delė prasmė pirkti tik tam, kad galėtume 

pasenusius ai- aštriųjų konfliktų dienų 
klišes. Pvz., iš lenkų pusės pasipylė labai 
nemaloni polemika laiškų redakcijai pa
vidalu, kai Vincente Lozoraitienė parašė 
motyvuotą laišką (Litwini a Polska) Lon
done leidžiamo savaitraščio „VViadomoš- 
ci“ redakcijai (1965, nr. 1022).

Toji po'emika buvo dar vienas įrody
mas, kaip daugelis lenkų apie lietuvius 
kalba su grubiomis klaidomis ir dideliais 
netikslumais. Mūsuose gi, su mažomis iš
imtimis, irgi nėra progos sine ira et stu
dio lenkų painformuoti, jų supažindinti 
su Lietuvos problemomis. Ir mūsosios 
spaudos (išeivinės) didelė dalis nėra dar 
išėjusi iš anų aštriųjų metų nomenklatū
ros, kada už Vievio ant geležinkelių bėgių 
išaugo didokos pušaitės...

Lenkai labai maža teturėjo progos pa
žinti mūsų didžiuosius rašytojus. Prieš 
1939 lenkiškai tebuvo išverstas tik Putino 
„Altorių šešėly“ I tomas ir išleista „An
tologija poezji litewskiej“ (1939). Beje, 
nors tarp lenkų ir lietuvių rašytojų tada 
negalėjo būti oficialių kultūrinių ryšių, 
lietuviai visgi buvo išvertę daug lenkų 
autorių; paskutinis stambesnis ir labai 
geras vertimas buvo W. Reymonto „Kai
miečių“, už kuriuos vertėjas Fab. Neve- 
ravičius 1939 spėjo gauti Varšuvos PEN 
klubo premiją.

Aš norėčiau čia pasiūlyti lietuviams ir, 
žinoma, lenkams bandyti ieškoti naujo ke
lio. Reikia platesnio dialogo, kuris tik 
tarp politinių laisvinimo veiksnių viršū
nių težinomas. Reikia, uždarius kalčių 
sąskaitas partneriui, bandyti su juo atvi
rai kalbėtis, nuoširdžiai aiškintis.

Tiesa, lenkų emigracijoje tokių prošvais 
čių tėra mažiau. Ypač naujieji emigran
tai, natūraliai pilsudskinių idėjų nešėjai, 
tebegyvena senu ir žinomu emigrantų šū
kiu iš XVIII a. gailo: nieko sena neužmir
šo ir nieko nauja neišmoko. Bet ir emigra 
cijoje jau ne vienas lenkų šviesuolis yra 
praregėjęs, kokią didžiulę Skriaudą Lietu
vai, nekalbant apie kitus nuostolius, Len
kija padarė, negrąžindama jai jos sosti
nės. Šitoji stambi Lenkijos užsienio poli
tikos klaida ne tik neleido konsoliduotis 
Pabaltijo valstybių santarvei, ne tik pri
vertė Lietuvą pirmąją sudaryti su Maskva 
heipuolimo sutartį (žr. 1969 m. Aidai nr.6- 
8), bet turėjo nemalonių atgarsių ir pačiai 
Lenkijai. Per vėlai ji tai suprato 1939!

Bet nuolat praeities kaltes primindami, 
savo santykiuose su lenkais tikrai nepa
darysime jckios pažangos.

Reikia mums domėtis pažanga, objek
tyvesne mintimi ir lenkuose. Tokia proš
vaiste laikau įdomius Lenkijos karo at
tache pik. Mitkewicziaus atsiminimus 
„Wspomnienia Kowienskie“ (1968, 294 p.) 
Didelę dalį tų atsiminimų gražiai sulietu
vino „Tėv. žiburiuose“ (1968-69 K. Ba
ronas, kuris ten anksčiau (1967) davė 
svarbių ištraukų ir iš minėto P. Lossows- 
kio knygos apie lietuvių-lenkų santykius 
1918-20.

Laikau teigiamu dalyku pvz., kad Lon
dono lietuviai bendradarbiauja su len
kais Adomo Mickevičiaus vardo draugijo
je (Towarzystwo Polsko - Litewskie im. 
Adama Mickiewicza w Brytanii.) šitoji 
draugija, be kitko, 1966 gražiai lenkiškai 
išleido Sibiro tremtinių maldaknygę: Ma
ryje, ratuj nas“.

Šiandien yra atėjęs laikas, uždarius 
praeities sąskaitas, kaip jas, pvz., savo 
santykiuose su vokiečiais yra uždarę pran 
cūzai, pradėti pazityviai kelti ir nagrinėti 
mūsų tarpusavio santykius. Iki šiol gausi 
mūsų publicistika, daug Liublino sukak
ties proga rašytų straipsnių ir šiaip jau 
įvairūs spaudos balsai neduoda '.a krypti
mi daug viličių.

Nereikia pamesti vilties, kad vis didės 
blaivių lenkų būrelis, kurie mokės į lie
tuvių-lenkų buvusį konfliktą pažiūrėti ir 

susirinkti, pasižiūrėti šokančio jaunimo, 
paploti, išgerti, pasiplepėti ir išvažinėti 
namo patenkinti. Žinoma, gražu ir tai, 
bet kas atsitiks po 5 metų, jei neturėsime 
savaitinio „E. Lietuvio“ ir NKK leidinių? 
Ką mes galėsime parodyti kitataučiams ir 
ką paliksime ateities archyvams, bibliote
kom? Negi išgertas tuščias bonkas?

Ką paliko senųjų lietuvių išeivija Lon
done? Pastatė bažnyčią, taip, gražu! Bet 
ką jie paliko iš spaudos ir literatūros? Vi
siškai nieko! Kodėl? Atsakymas papras
tas: neturėjo laikraščio, neleido knygų, 
todėl ir šiandien negalima nueiti į biblio
teką ir pasiteirauti, kokią veiklą jie čia 
gyvendami išvystė.

Pažvelkime į Škotiją. Visiškai kita is
torija! ,,Išeivių Draugo“ palikimas yra 
didelis. Šiandien galima pavartyti jų me
tinius komplektus ir įvertinti jų praeities 
veiklą.

Todėl nepasekime senosios Londono iš
eivijos, o bandykime tęsti škotiškąją tra
diciją, kol dar esame pajėgūs leisti .JI, 
Lietuvį“ ir NKK leidinius, kalendorių, 
„Pradalges“. Neapleiskime jų ir tęskime 
tol, kol tikrai mūsų jėgos išseks. Taip da
rydami, paliksime mūsų tremties istoriją 
ne bokale, bet bibliotekos lentynose atei
nančioms kartoms ir laisvai Lietuvai.

Neužmirškime, kad plunksna yra di
džiausias ir galingiausias ginklas!

Stasys Bos i k is 

iš pačios Lietuvos. Turės atsirasti daugiau 
tokių lenkų, koks yra buvęs, pvz., ilgame
tis teisių fakulteto profesorius ir du kar
tu Vytauto D. universiteto rektorius My
kolas Roemeris. 1908 jis parašė įdomią 
knygą lenkiškai apie tautinį lietuvių atgi
mimą (Litwa). Jau prieš I pas. karą jis 
pasisakė už lietuvių-lenkų sugyvenimą ir 
bendravimą. Bet jis aiškiai pasmerkė nau 
josios Lenkijos smurtą Lietuvai.

Tai, ką šviesusis lenkas Roemeris tada 
siūlė, kartoju po 60 metų, tikėdamas, jog 
abi šalys savo santykius ta dvasia per
žiūrės. Kai vyks Europoje konsolidacija, 
laikau tai svarbiu dalyku lietuvių tautos 
ateičiai. Tuo būdu pagaliau bus surastas 
ir objektyvesnis matas daugeliui abiejų 
tautų bendrų ir svarbių žygių per praei
tus šimtmečius. O tie žygiai sudaro dau
gelį jų istorijos puslapių!
Bonn, 1969.XI.3.

SOVIETŲ TIKROVE 
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„šluota"

Suslovo vaidmuo
Kremlius turi savo specialią kalbą, ku

rią ir Vakaruose jau pradedama suprasti. 
Po pasitarimų ar konferencijų su sateliti
nių valstybių galvom, komunistinėj spau
doj skaitome komentarus ar trumpesnius 
tų pasimatymų aprašymus. ,.Šilti ii- drau
giški pasitarimai baigėsi vieningais nuta
rimais,“ — reiškia viskas išėjo Rusijos 
naudai. „Draugiškas pasitarimas privedė 
prie bendro reikalų supratimo,“ — reika
lai išspręsti nevisiškai pagal Maskvos 
kurpalį, bet galima laikinai toleruoti. Ne
pavykęs pasimatymas, kuriame aršiau pa 
siginčyta, gal net kumščiais į stalą padau
žyta, skambėtų šitaip: „Atviras nuomonių 
pasikeitimas partijos atmosferoje.“ Taip 
dažniausia „Pravdoje“ komentuojami 
Kremliaus šulų susitikimai su Vakarų 
euro-komunistų neramiaisiais lyderiais.

Suslovo Varšuvos vizitas praėjo be karš 
tesnių pasibučiavimų ir glebėsčiavimosi, o 
iš maskvinės spaudos išryškėjo menkas 
lenkų papuliarumas rusų akyse ir atviras 
įspėjimas: „Išlaikymas socialistinės siste
mos yra ne tik pareiga kiekvieno komu
nistinio krašto, bet ir visos socialistinės 
bendruomenės.“ Ateitis parodys to trum
po Suslovo lankymosi Varšuvoje pasek
mes.

1944 m., Stalino įsakymu, Suslovas, už 
bendradarbiavimą karo metu su vokie
čiais, panaikino kalmikų autonominę res
publiką, ištremdamas visus į Centrinės 
Azijos darbo stovyklas.
Po to, Suslovas atvyksta į Lietuvą. Per 
keletą metų praveda ūkių sukolchozinimą 
ir išveža 400.000 žmonių į Sibirą.

1956 m. Chruščiovas pasiunčia jį sussi- 
tvarkyti su vengrų revoliucija.

1968 m. „Pragos pavasariui“ užbaigti, 
Brežnevo nutarimas pasiųsti tankus, taip 
pat neapsiėjo be Suslovo patarimų ir pla
nų.

Pažiūrėję į 1950 m. gegužės 1 d. Mask
vos parado nuotrauką, valdžios tribūnoje 
rasime Suslovą, stovintį dešimtuoju Sta
linui iš Kairės, o 1979 m. nuotraukoje jis 
jau atsidūręs šalia Brežnevo. Taigi dabar
tinėj Sovietų valdžioj Suslovas eina ant
ruoju, ir čia turbūt baigsis jo karjera, 
nes, būdamas 78 metų, nėra skaitomas 
Brežnevo įpėdiniu, tačiau jo įtaka turės 
reikšmės Kremliaus sosto varžybose.

šaltas dogmatikas, atsidavęs marksiz
mui leninizmui, Mikai! Suslov turėjo lai
mės ir gabumų išlikti sovietinėj hierar
chijoj. Iškilęs prie Stalino, suvaidino svar
bų vaidmenį Chruščiovo valdymo laikais 
1953-64 m., o paskui dar sustiprino savo 
poziciją prie Brežnevo. Apie jo privatų gy 
venimą maža žinių, tik žinoma, kad yra 
našlys ir turi dukterį-

Savo raštų įžangoje, kurie buvo išleisti 
ir anglų kalba Oksforde, Suslovas sako:“ 
„Aš priklausau tai sovietų generacijai, ku 
rios pažiūros į pasaulį ir gyvenimo prin
cipai susiformavo Rusijos revoliucijos įta 
koje. Neturtingų valstiečių sūnus, pirmą 
kartą pajutau gyvenimą, kai, revoliucijos 
dėka, liaudis nusimetė šimtmečių priespaų

LIETUVOJE
KUO įdirbti sklypą?

(Iš Ariogalos gyventojų laiško „Tiesos“ 
redakcijai)

. Vargu ar kas iki šiol Ariogaloje ar ki
tuose miesteliuose pasidomėjo, kuo žmo
nės įdirba savo sodybinius sklypus, kaip 
nuima derlių. Specialios tam reikalui skir 
tos technikos nėra. Tad sodybinis Sklypas 
paliktas kiekvieno asmeninei nuožiūrai. 
Ką nori, tą ir daryk. Medžiok arklį, ieš
kok traktoriaus ar dirbk kastuvu.

Tokia padėtis siūlytų vieną sprendimą 
— centralizuoti sklypų įdirbimą mieste
lių gyventojams. Kodėl, sakysim, tokios 
paslaugos negalėtų teikti buitinio gyven
tojų aptarnavimo kombinatai? Ji būtų 
labai reikalinga ir miestiečių ganykloms 
prižiūrėti. Pavyzdžiui, jų tręšimas — da
bar irgi tik kiekvieno naudotojo reikalas: 
ieškok parduotuvėje trąšų, tempk jas į 
ganyklą, paskleisk. O kaip tai padaryti?

Miesto vydomajame komitete mums pa
skaičiavo, kad ariogaliečių dėmesys as
meniniam ūkiui nemažas. Žmonės nori pa 
ruošti žemės ūkio produkciją. Antai per
nai gyvulius laikė 225 šeimos, o šiemet šis 
skaičius padidėjo beveik penktadaliu. 
Kaip žinia, gyvuliams reikia nemaža pa
šarų. Tad be ganyklų ir sodybinio sklypo 
neišsiversi.

Asmeninis pagalbinis ūkis — ir ženkli 
ekonominė paspirtis žmogui. Tai padeda 
apsirūpinti daržovėmis žiemai. Maža to. 
dažnas miestelio gyventojas pieną, nupe
nėtus gyvulius parduoda valstybei. Vien 
šiemet 70 ariogaliečių pardavė valstybei 
apie 100 įvairių gyvulių.

Ne mažiau svarbu ir kita: sodybinis že
mės sklypas — tai vieta, kur žmogus gali 
rasti sau tinkamą užsiėmimą, pratinti vai
kus, anūkus prie naudingi darbo...“

Buvo organizuojami reidai, kurių tiks
las — organizuoti priemonių kompleksą, 
užtikrinant kelio eismo nelaimes vaikų 
tarpe. (Iš ataskaitos) 

dos jungą ir tapo savo likimo sprendėju. 
1921 m. įstojau į komunistų partiją. Tai 
buvo svarbiausias mano gyvenimo spren
dimas. Aš supratau, kad tik komunistų 
partija gali vesti žmones socialinio išsi
laisvinimo keliu, išugdyti lygiateisę visuo
menę pasaulyje, visuomenę be išnaudoji
mo, be persekiojimo, be socialinės nelygy
bės, be skurdo ir bedarbystės.“

Tai ypač nuobodus traferitinių kalbų ir 
raštų rinkinys.

„Prieškariniais laikais partija paskyrė 
mane politiniam darbui, kuris tapo mano 
gyvenime pagrindiniu tikslu,“ rašo jis. 
Tas Suslovo „politinis darbas“ reiškė ak
tyvias pareigas “liaudies priešų“ ieškoji
me pačioje partijoje. 1931 m. jis gavo at
sakingas pareigas partijos „čistkop,“ su
naikinime įtariamųjų, kurių nuomonės 
nesutiko su Stalino. Tose pareigose Sus
lovas išbuvo iki 1937 m. Tai buvo didžiau 
šio teroro laikotarpis: tūkstančiai ukrai
niečių ir Uralo rajono gyventojų atsidūrė 
Sibiro darbo stovyklose. Stebėtina, kad 
jis ir pats išliko.

1941 m. Suslovas paskirtas Sovietų ko
munistų partijos centro komiteto nariu, 
o 1947 m., būdamas 45 metų, tampa sekre
torium „Agitacijos ir propagandos“ de
partamento viršininku.

Po Stalino mirties, Suslovo karjera tru
putį sušlubavo, bet reikalai vėl greit pa
sitaisė, 1955 m. jis jau Politbiuro narys.

Chruščiovo laikų pradžia, prasidėjusi 
destalinizacija, Suslovui nebuvo lengva, 
tačiau savo gudrumu ir prisitaikymu jis 
išvengė didesnio susikirtimo su Chruščiu- 
vu, o pabaigoje net rėmė Chruščiovo kovą 
prieš „senąją Stalino gvardiją“.

Kai Chruščiovas norėjo perorganizuoti 
partijos aparatą, kuriuo remiasi visa so
vietinė sistema, Suslovas pajuto ir laiku 
perėjo kiton pusėn. Chruščiovas buvo nu
verstas ir išsiųstas iš Maskvos, ir 1964 m. 
spalio mėn. Brežnevas užima sostą. Mo
lotovo ir maršalo Žukovo pašalinime Sus
lovas taip pat atliko savo uždavinį. Gy
venimas prie Brežnevo Suslovui paleng
vėjo, nes jų pažiūros į griežtą discipliną 
namuose ir užsienio politikoje nesiskyrė.

Suslovas nėra sveikas žmogus, sirgo tu
berkulioze ir inkstais, tačiau, Kremliaus, 
daktarų priežiūroje, dar negalvoja pasi
traukti. Labai retai kada jis išvažiuoja į 
Vakarų valstybes. Kartą dalyvavo parla
mentarų delegacijoj D. Britanijoj. Jį ne
domina prakeiktas kapitalistų pasaulis. 
Kartą paklaustas, kodėl sovietų pilie
čiams neleidžiama laisvai lankytis Vaka
ruose, atsakė: „Mano duktė niekad nepa
reiškė noro pamatyti Europą ar Ameri
ką.“

Robert Ford, Kanados ambasadorius 
Maskvoje, apie Suslovą pareiškė tokią 
nuomonę: „Nepaprasta figūra, bet kartu ir 
pasibaisėtina. Jo įtaka politbiure milži
niška. Tokiam užsispyrusiams siaurapro
čiui, turint tiek valdžios vienoje didžiųjų 
valstybių, pasaulyje nėra saugu gyventi.“
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kietija.
VII. 4. Vasaros Šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
Vn. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
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YPATINGO SUVAŽIAVIMO 
šaukiamo

šeštadienį, 1981 |m. Igegužės .16 d.
Lietuvių židinyje, Nottinghame,

DARBOTVARKE
13.00 vai.

1. Suvažiavimo atidarymas
2. Prezidiumo rinkimai
3. Lietuvių Centro Vidurinėje Angli 

joje įsigyjimas
a. Centro dydis ir tikslas
>b. Finansų sudarymas
c. Komercinis išnaudojimas
Diskusijos ir nutarimai
4. DBLS-gos ryšių palaikymas su 

kitataučių ir tarptautinėmis organizaci
jomis

Kas sprendžia su kokiomis organi
zacijomis palaikomi ryšiai

Diskusijos ir nutarimai
5. Kiti einamieji reikalai 
(Diskusijos be nutarimų)
6. Suvažiavimo uždarymas
Tautos Himnas

Ištrauka iš įstatų 35 paragrafo:
Suvažiavime klausimai sprendžiami 

viešai. Trims turintiems teisę balsuoti Su
važiavimo dalyviams, arba Suvažiavimo 
pirmininkui, pareikalavus, balsuojama 
slaiptai. Slaptas balsavimas gali būti rei
kalaujamas prieš ar po viešo balsavimo 
rezultato paskelbimo.

Pagal 1948 m. Bendrovių įstatymo 141 
paragrafą, nutarimai turi gauti 3/4 balsų 
daugumą.

SUVAŽIAVIMO SVEIKINIMAI
Pagal DBLS suvažiavimo, įvykusio 1981 

m. balandžio 4-5 dd., nutarimą, Centro Vai 
dyba išsiuntė suvažiavimo sveikinimus 
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdybai ir per radiją į Lietuvą.

DBLS suvažiavimas taip pat išreiškė il
gamečiu! ,,Europos Lietuvo“ redaktoriui 
ir Nidos knygų klubo vedėjui K. Barėnui 
laibai nuoširdžią padėką už atliktą darbą 
lietuvių kultūriniame bare.

Suvažiavimas paragino D. Britanijos lie 
tuvius aukoti Tautos Fondui ir Tautinės 
Paramos Fondui.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Lietuvių Namų B-vė 100.00 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

Londonas
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais metais sukanka 40 metų nuo Bai
siojo Birželio trėmimų iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos. Baltų Taryba ruošia geduilin 
gas pamaldas birželio 14 d. 14.30 
vai. St Martin-in-ithe-Fields, Trafalgar 
Square, Londone. Visi tautiečiai kviečia
mi gausiai dalyvauti ir prisiminti nuken
tėjusius ir vis kenčiančius brolius ir se
ses tėvynėje.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

GRĮŽO Iš ATOSTOGŲ
Melita ir Petras Varkalos, praleidę 6 

savaičių atostogas J.A. Valstybėse ir Ka
nadoje, kupini įspūdžių grįžo į namus.

SUSIRGO P. MIKLOVAS
Lietuvių Namų gyventojas Petras Mik- 

lovas, žemaitis, susirgo ir gegužės 6 d. bu
vo nuvežtas į St. Georg's ligoninę.

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS
Lietuvių Namuose apsistojo Henrikas 

Antanaitis, atvykęs iš Australijos tarny
bos reikalais į Londoną.

H. Antanaitis nuolat gyvena Melbour
ne ir yra Skautų „Džiugo“ tunto tuntinin- 
kas.

Liet. Sodyba
Lietuvių Sodyboje kiekvieną šeštadie

nį būna disco muzika, o vieną kart mėne
syje — šokiams groja šokių kapela.

Šokiai bus gegužės 23 d.
Loterija ir šokiai birželio 27 d.
Šokiai, grojant šokių kapelai, bus lie

pos 25 d., rugpiūčio 29 d. spalio 31 d. ir 
lapkričio 28 d.

Bradfordas
GRAŽIAI [PAGERBTOS (MOTINOS
Gegužės 3 d. vietos ir apylinkių lietu

viai gražiai paminėjo gyvas ir mirusias 
motinas.

Bažnyčioje altorių puošė kvapios gėlės, 
o „Pulkim ant kelių“ giesmė surišo visus 
į darnią šeimą. „Vyčio“ klubo valdybai 
paprašius, ir Mišios buvo aukojamos gy
vų ir mirusių mūsų motinų intencija. Gra 
žiu giesmių sutartinai pagiedojo svečias 
iš Škotijos Pr. Dzidolikas ir f. I. Dickin
son, palydėdama vargonais. Pamoksle bu
vo iškelta Švč. Marijos motinystė ir jas 
lydėjusio kančia ir aukos dvasia.

Po pietų lietuviai gausiai susirinko „Vy 
čio“ salėje. Minėjimą trumpa kalba pra
dėjo kultūrinių reikalų vadovas Ant. Traš 
ka, o pirm. V. Gurevičius šiltai pasveiki
no susirinkusias motinas, kurioms maža 
mergaitė įteikė gėlių ir sveikinimo atvi
rukus. Kun. J. Kuzminskiš paskaitoje pa
minėjo įvairių rašytojų vaizduotas lietu
ves motinas, jų lietuvišką nusiteikimą ir 
dvasinio lobio perteikimą jaunajai kartai, 
o taipgi svetimas įtaikąs ir kovą už būvį.

Meninėje dalyje Br. Kuzminskaitė, 
Leeds lietuvaitė, nemažai rašanti liaudies 
motyvais alsuojančių eilėraščių, perskai
tė švelniais jausmais nuaustą „Mano Ma
mytei" eilėr. Laureta šilingaitė, dailinin
kė ir poetė, anglų k. perskaitė tris eilėraš
čius, dedikuotus motinai, kuri visuomet 
jas supranta, šaltame pasaulyje globoja ir 
gaivina jaukia namų šiluma. Pr. Dzidoli
kas, skambindamas pianinu, padainavo 
dvi liaudies daineles — „Močiute širdele“ 
ir „Aukštas dangus, šviesios žvaigždės.“

Po minėjimo klubo pirmininkas pakvie
tė visus pasistiprinti Z. Voicėkauskienės 
ir dukters Romos parengtais patiekalais. 
Vakarą pasikalbėdami gražiai praleido 
Bradford©, Leeds, Rochdales ir Halifaxo 
lietuviai su savo svečiais. J. K

Gloucesleris
KONTINENTALINIS VAKARAS

Gloucesterio anglų laikraštis THE CI
TIZEN (1981.422) aprašė kontinentalinį 
Vakarą, kuriame dalį programos atliko 
vietos lietuviai. Akordionistas Juozas 
Kulkštas grojo šokiams ir tautinių šokių 
grupei, kuri atliko keletą lietuviškų šokių. 
Šokių grupės vadovė Marija Gelvinauskie- 
nė gavo padėką ir dėžę šokolado iš IFL 
skyriaus pirm. Cecil Nurse.

į iškilmes buvo atvykęs DBLS Centro 
valdybos ižd. B. Butrimas, kuris pasakė 
kalbą, iškeldamas tautinių šokių reikš
mę bendruomenės įvairių grupių geres
niam sugyvenimui.

Halifaxas
RAŠYTOJO R. SPALIO ATMINIMAS
Mirties metinių išvakarėse A. Giedrai

tienės namuose įvyko a.a. Romualdo Spa
lio - Giedraičio, mirusio 1980 m. gegužės 
14 d., atminimas.

Šv. mišias už Romualdą aukojo vienos

EUROPOS LIETUVIS

Halifaxo bažnyčios kunigas. Visi susikau- j 
pę, susijaudinę.

Svečių buvo iš Boltono, Bradford o, 
Rochdalės ir didelis būrys kaimynų iš Ha 
lifaxo. Puokštės gėlių.

Po mišių ponia Giedraitienė visus pa
kvietė vaišėms.

Labai gražiai paruoštas stalas, skaniai 
pagamintas maistas. Kava, arbata ir ne
mažas skaičius bonkų. Kiekvienam pagal 
skonį.

Prikrovę lėkštes pasidalinome į du kam 
barius — tiek daug mūsų buvo.

Pasivaišinę, apsidairėme tuose gražiuo
se namuose. Lentynose knygos, kaip ir 
kiekvieno intelektualo namuose. Iš nuo
traukų žvelgia buvusio mūsų taip mielo pa 
žįstamo a.a. Romualdo giedriai malonius 
veidas, Liūdna, kad jo jau nebėra. Liko 
jo parašytose knygose tik lietuviškai gra
ži siela. A. Adomonienė

A.fA. iR. SPALIO GIEDRAIČIO 
ATMINČIAI

Šiais metais gegužės mėn. 14 d., nuke
liavo į praeitį 12 mėnesių, kai Tavo šir
dis nustojo plakusi ir amžiams užmerkei 
mėlynąsias akis.

Mielas ir nepamirštamas Romai, per vi
są tą laiką Tu buvai mano mintyse ir aš 
supyniau Tau vainiką iš gražiausių pa
saulyje gėlių ir maloniausių žodžių, pri
imk jį.

Ta pačia proga dėkoju visiems, kurie 
mane lankė ir guodė. Ypatingą padėką 
reiškiu pjp. V. G. Brazaičiams, p.p. K. M. 
Barėnams, p. O. Ramonienei taip pat kun. 
S. Matuliui ir Nottinghamo ponioms.

Angelė Giedraitienė

Manchesteris
VELYKOS KLUBE

Velykų antrą dieną į lietuvių klubą at
silankė daug žmonių ir ekskursija iš Lei
gh. Visi pakilioje šventiškoje nuotaikoje 
linksmai praleido laiką. Įvykusiuose mar
gučių ir kepuraičių varžybose margučių 
pirmą ir antrą premijas laimėjo J. ir S. 
Verbickai, kepuraičių — J. Jones. Laimė
jusieji gavo 1. klubo dkirtas premijas. 
Laimėjusius sveikiname.

IŠKLAUSĖ (PRANEŠIMŲ
Balandžio 25 d. DBLS Mančesterio sky

riaus nariai, susirinkę M. lietuvių klube, 
išklausė DBLS suvažiavime dalyvavusių 
Skyriaus atstovų V. Kupsčio ir A. Jalo- 
vecko padarytų pranešimų, po kurių įvy
ko gyvos diskusijos, palietusios visus DB 
LS, LN, spaustuvės, Sodybos, naujojo 
centro pirkimo ir kitus reikalus.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 3 d. M.L. jaunimas surengė M. 

lietuvių klube Motinos dienos minėjimą, 
į kurį atsilankė 35 žmonės, jų tarpe 10 
motinų. «

Minėjimą atidarė ir pravedė P. Podvois 
kis, kartu pasveikindamas susirinkusias 
motinas ir svečius. Visoms motinoms bu
vo prisegta po gėlę, kuriomis pasirūpino 
L. Podvoisikienė.

Šia proga paskaitą skaitė V. Bernata
vičius, kuris platesniu žodžiu apibūdino 
svarbų motinos vaidmenį tautos ir žmoni
jos gyvenime, jos rūpesčius ir vargus, 
auginant ir auklėjant naujas kartas.

Programos vietoje L.F.R. vienetas pa
rodė filmų iš lietuvių kultūrinio gyveni
mo, kur programas daugumoje atliko 
vien moterys.

Visos motinos ir svečiai buvo pavaišin
ti gardžiais užkandžiais, tortu, arbata ir 
kava. Juos paruošė L. ir P. Podvoiskiai 
ir K. Kupstytė.

A. P-kis

Nollinghamas
PAKELTA DVASIA Į SĄSKRYDĮ

Birželio 20 d. lietuviai vyksta į Notting 
hamą į Didįjį Sąskrydį, paminėti 40 me
tų Lietuvos Sukilimo sukaktį ir pasigėrė
ti ta proga ruošiamu šauniu koncertu.

Birželio mėnuo kiekvienam lietuviui 
išeiviui atsiminimais pristato anas neuž
mirštamas dienas šiurpius trėmimus ir 
spontanišką lietuvių tautos sukilimą at
sikratyti okupantą ir atstatyti krašto ne
priklausomybę.

D.B.L.K. Bendrija, kuri ši sąskrydį ir 
koncertą organizuoja, maloniai kviečia 
visus lietuvius iš visų Britanijos kampų 
pasistengti atvykti į ši sąskrydį, pasige
rėti šauniu koncertu, pasižmonėti tarp 
savųjų ir pagyventi ano sukilimo dvasia.

Sąskrydžio dalyvius palinksminti at
vyksta iš Amerikos žymusis lietuvis ju
moristas — vaidintojas Vitalis Žukaus
kas. Prie jo prisijungia vietinės meno pa
jėgos.

Sąskrydis vyks Ukrainiečių salėje, 30 
Bentinck Road, Koncerto pradžia 18 vai.

Prašome visus nenuklysti tą dieną kur 
nors kitur, bet atvykti į Nottinghamą.

D.B.L.K. Bendrijos Centro /Komitetas

D.B.L.K. BENDRIJOS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Birželio 20 d. Bendrijos Centre Lietu
vių Židinyje, 16 Hound Road, West Bridg 
ford, Nottingham, įvyksta trimetinis B- 
jos skyrių atstovų Suvažiavimas-Seimas 
Numatyta posėdžių eigoje apsvarstyti B- 
jos veiklą ir nustatyti gaires ateities dar
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bams. Taip pat bus pagerbta jo Ekscelen
cijos Europos Lietuvių Vyskupo Antano 
Delksnio 75 metų gimimo ir 50 metų ku 
nigystės sukaktis.

Suvažiavimas prasidės 11 vai. pamal
domis Židinyje.

Centro Valdyba
«*■

Šveicarija
„KURATORIUM (GEISTIGE FREIHEIT“

Šiomis dienomis šio vardo organizacija 
ir leidyfklla išleido naują, 14-tą numerį 
,,Samisdat“ laidos knygutę vokiečių kal
ba, tęsdama savo užduotį, perduoti Sov. 
Sąjungoje persekiojimą kūrybiri ir kritiš
ką žodį ir engiamų tautų balsą į Vakarus. 
Žymią dalį šioje naujoje (126 psllp,) kny
gutėje, kaip jau ir keliose ankstyvesnėse, 
užima lietuvių gausi ir pagarsėjusi savo 
ryžtu ir gaivalingumu pogrindžio spauda 
(vertimai), liečianti įvairius užgniauž
tus ir slopinamus tautino, religinio ir kul
tūrinio gyvenimo aspektus. Joje mes skai
tome atsišaukimus dėl Žmogaus teisių ir 
apie nuolatinį jų pažeidinėjimą, apie grės 
mę gimtąjai kalbai ir knygų naikinimą 
Lietuvoje bei didvyriškas pastangas jų 
gelbėjimui, ir kreipimąsi į jaunimą sun
kioje tautos egzistencijos kovoje kovoti 
moralinio atsparumo ginklu. Gilią nežino
mų, pasišventusių leidėjų ir autorių viltį 
(„Perskaitęs duok kitam!“, ir Tautos 
šauksmas, prašantis paramos iš tautiečių 
užsienyje) paremia pati šios Kuratorijos 
Dvasinei Laisvei redakcija, pakartodama 
šį šūkiį savo skaitytojams, padedant ne
priklausomai minčiai sklisti. „Vienybėje 
galybė“ įsakmiai primena tautiečiams 
krašte ir svetur „Perspektyvos“.

Vokietija
A.A. JUOZAS GENYS

Balandžio 23 d., šv. Jurgio dienoje, Lue 
beako miesto ligoninėje OST, mirė Juozas 
Genys, plaučių vėžio pakirstas.

Velionis gimė 1917 m. birželio 29 d- 
Šiauliuose. Buvo giminaitis pulkininko 
Genio, anksčiau mirusio Chicagoje.

Baigiantis II pasauliniam karui, likimas 
velionį nubloškė į dar kariaujančią Vo- 
kietją, o po karui 1945 m. pateko į Lue- 
becko stovyklą. Gyvendamas stovykloje, 
greitai įsijungė į darbą prie UNRA, o vė
liau ir prie IRO, kaip šoferis, ir prie šių 
tarptautinių organizacijų išdirbo iki jų 
likvidacijos. Vėliau dirbo pieno perdirbi
mo įmonėse Schweizerhof ir Hansens, iki 
sveikatos sumetimais (stuburkaulio su
trikimų) prieš pora metų buvo išėjęs ant 
sumažintos rentos. Kada šiais metais ve
lionis susirgo plaučių uždegimu ir buvo 
paguldytas į ligoninę, tik tuomet konstan 
tavo plaučių vėžį, bet daryti operaciją 
buvo per vėlu.

1946 metais velionis vedė vietos vokie
taitę su kurią gražiai išgyveno iki mir
ties. Gyvendamas stovykloje, po VLB Lue 
bedko — Meesen apylinkės valdybos pir
mininko Petro Labanausko išsikėlimo į 
Kaiserslautern, velionis ilgiau kaip du 
metus laiko buvo Meesen apylinkė valdy
bos pirmininkas. Velioniui pirmininkau
jant, tuo laiku buvo sujungtos trys VLB 
apylinkės į vieną apylinkę — Luebeck — 
Artillerie, Luebeck — Meesen ir Bad 
Schwartau. Kada 1962 metais velionis iš 
stovyklos išsikėlė į privati) gyvenimą, 
nuo to laiko liko neaktyvus lietuviškame 
gyvenime.

Balandžio 28 d. Luebecko miesto Vor- 
werker kapinių krematoriaus koplyčioje 
su velioniu atsisveikino velionies draugai 
ir bičiuiliai, o taipgi ir velionies žmonos 
giminės. Laidotuviųapeigas koplyčioje at
liko šv. Vicelino parapijos klebonas ir 
kun. Vaclovas Šarka. Kun. šarka tarė 
gražų ir jautrų atsisveikinimo žodį vokie
čių kalba, apibūdindamas velionies nuei
tą žemišką kelią ir uždėjo ant karsto tau
tinių spalvų kaspinus su atitekamais įra
šais.

Velionis paliko našlę žmoną Paulą, po
dukrą Ingridą su šeima ir artimus gimi
nes Lietuvoje.

Amžinąjį atilsį mūsų tautiečiui Juozui 
Geniui, kurio pelenus priglaudė svetinga 
Vokietijos žemė. J. Pyragas

PROF. D. GERINGO KONCERTAS
Humburgo lietuviai ir latviai bei jų 

draugai turėjo nepaprasto malonumo ko
vo 29 d., 19 vai. pasiklausyti ir giliai 
pergyventi prof. Davido Geringo, pasau
linio garso muziko virtuozo-volencėlisto 
koncerto.

Programoje buvo atlikta, tarp pasauli
nio garsokoimpozitorių kūrinių, taip pat 
lietuvio Balio Dvariono — Elegie - Prie 
ežerelio ir latvių komp. Jozeps Medinš— 
Romansas Nr. 3.

Koncerto publika buvo sužavėta tokiu 
gražiu grojimu ir net kelius sykius atli
kėjus iššaukė bisui.

Pianinu čelistą palydėjo jo žmona — 
Tatjana Schatz.

Muzikai buvo apdovanoti gėlėmis ir 
lietuviškomis juostomis.

Spaudos atsiliepimai apie atlikėjus 
kuogeriausi. Vokiečių plačiai publikai jie 
laibai gerai žinomi, tik su lietuviais jie 
turėjo mažiau kontakto.

Po koncerto buvo priėmimas visiems 
svečiams su šaltais užkandžiais; tad kon
certo dalyviai praleido dar apie porą va
landų maloniai besišnekučiuodami.

Prie šio koncerto suruošimo daugiausia 
prisidėjo Dr.-Liucija Pašaitienė, Terese 
Lipšienė, A. Mašidlauskienė ir kitos 
darbščios Humburgo moterys.

Prof. Daivid Geringas yra gimęs 1946 
metais ir užaugės Lietuvoje — Vilniuje, 
kur jis išėjo pirmuosius muzikos mokslius, 
Jis kalba labai gražiai lietuviškai ir nori 
su lietuviais palaikyti ryšius. Jau šešti 
metai, kaip jis gyvena Vakarų Vokietijo
je ir profesoriauja Hamburgo konserva
torijoje.

I. Sragauskis

(PADĖKA
Brangiam vyrui ir tėvui 

a.a. (Fabijonui iNeveravičiui

mirus, reiškiame mūsų gilią padėką: ku
nigui už pamaldas, organizacijoms, drau
gams ir pažįstamiems palydėjusiems ve
lionį į amžino poilsio vietą, už užuojau
tas išreikštas žodžiu, raštu bei spaudoje 
už gėles ir aukas Tautinės Paramos ir 
Tautos Fondams velionies vardu, atsisvei
kinimo žodį, nekrologą „Europos Lietu
vyje“, suruoštą priėminą Lietuvių Na
muose ir vienokiu ar kitokiu būdu prisi- 
dėjusieims prie velionies pagerbimo.

Jūsų parodytas nuoširdumas skausmo 
valandose liks neužmirštamas mūsų šir
dyse.

žmona Irena,
Dukterys Danutė ir Ina

7 dienos
— JAV karo aviacijos lėktuvui EC-135 

kritus prie Walkersville, Maryland vals
tijoje, žuvo visa įgula. Lėktuve buvo slap 
ti radaro įrengimai raketų ir satelitų ste
bėjimui. Tai buvo lėktuvo bandomasis 
skridimas. Žuvo 21 lakūnas.

— Šiaurės Airijos kalėjime badu mirus 
kaliniui Bobby Sands, kuris protestuoda
mas prieš kalėjimo režimą badavo 66 die
nas, provincijoje kilo riaušės, kurios pri
darė daug nuostolių.

— Vatikanas padidino savo karines pa
jėgas — šveicarų gvardiją, priimdamas 19 
naujokų. Dabar Vatikanas turės 93 karius.

— Sovietų kariniai vienetai pietų-rytų 
Lenkijoje, Jaroslavo apylinkėje, stato ra
dijo stiebus karinės komunikacijos reika
lams. Lenkijos kariuomenės „Žolnierz 
Wo'.nosci", paneigdamas žinias apie sovie
tų kariuomenės judėjimą Lenkijos terito
rijoje, pasakė, kad šiuo metu ten esama 
„ne perdaug didelių dalinių“, kurie atlie
ka normalius pratimus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Rochdalėjc —■ gegužės 17 d., 12.15 vai.
Bradforde — gegužės 17 d., 12.30 vai., at

simenant a.a. Adomo šilingo vėlę.
Huddersfield — gegužės 24 d., 1 vai., ptp„ 

Šv. Juozapo bažn., atsimenant a.a. Ka
zį Levinską.

Leigh — gegužės 24 d., 5 vai.
Manchesteryjc — gegužės 31 d., 12.30 vai.
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