
Naujuosius Metus 
sutinkant

Praėjusieji metai nuėjo į amžinybę, jokių 
džiaugsmų pasauliui nesuteikę. Išskyrus 
atominį karą, beveik visos kitos blogybės 
svečiavosi mūsų planetoje. Infliacija, poli
tinės žmogžudystės, perversmai, bombos, 
streikai, padidėję narkotikų ir abortų skai
čiai — tai nuolatiniai dalykai, nepranykę 
iš laikraščių puslapių per 1973 metus. O 
metų pabaigoje užsiliepsnojęs Vid. Rytuo
se karas pagreitino pasaulinę krizę, iš ku
rios niekas nesitiki per ateinančius metus 
išsikrapštyti.

Lietuviškajai išeivijai praėjusieji metai 
nebuvo per daug tragiški. Nors naujų lais
vės prošvaisčių ir nesimatė, bet kultūrinis 
gyvenimas, kad ir lėtėjančių tempu, yrėsi 
į priekį. Metų bėgyje turėjome seimus, 
kongresus, stovyklas, simpoziumus ir kito
kius kultūrinius parengimus. Išsilaikė ir 
mūsiškė spauda. Tik gaila, kad beveik po 
kiekvieno didesnio įvykio joje kiek per 
daug rodėsi ne visada užpelnytos kritikos 
dirbantiesiems.

Lietuviškojo gyvenimo centras, kaip ir 
turi būti, pasiliko Amerikos žemyne. Čia 
gyvenimas nestovėjo vietoje: buvo tęsiama 
angliškoji L. Enciklopedijos laida, Čikago
je veikė net dvi operos, Bendruomenė ir 
Vilkas turėjo seimus, skautai jubiliejinę 
stovyklą, jaunieji mokslininkai simpoziu
mą. New Yorke išdygo milžiniškas kultū
ros židinys, parašytos ir išleistos labai rei
kalingos knygos anglų kalba, surengta vi- 
sa eilė meno parodų.

Gražiai reiškėsi ir kitų kraštų lietuviš
kosios kolonijos. Pietų Amerikoje smarkiai 
sukruto jaunimas, Kanada pasigarsino su 
baltų gyvenimą vaizduojančia drama tele
vizijoje ir Anapiliu, Australijoje aktyviai 
dalyvauta tarpt. Eucharistiniame Kongre
se, atidaryti prabangūs Lietuvių Namai 
Sidnėjuje, pradėta kurti Sodyba.

Europos lietuviai, savo kultūrinių pajė
gų žymią dalį jau seniai išdalinę kitiems 
kraštams, praėjusiais metais bandė išsilai
kyti bent užimtose pozicijose.

Anglija vis dar pirmavo spaudos srityje, 
ir žada taip daryti, kol pritrūks skaitytojų. 
L. Namų Bendrovė ir toliau ryžtasi suda
ryti pakenčiamas sąlygas kultūrinei veik
lai vystytis. DBLS veikla daugiau koncen
travosi gausesnėse lietuvių kolonijose ir 
gražiai pasireiškė masiniu sąskrydžiu 
Bradforde. Tuo tarpu DBL Bendruomenė 
labiau reiškėsi Londone. Škotijoje iškilo 
stiprus lietuvių choras, beveik nurungęs 
visus kitus D. Britanijos dainininkus.

Vokietija garsėjo savo kūrybingais inte
lektualais ir Vasario 16 gimnazija. Pasku
tiniuoju laiku stipriau ėmė reikštis mote
rys. Jei per praėjusius metus čia nieko 
daugiau nebūtų atsitikę, tai vien tik Vasa
rio 16 gimnazija ir Studijų savaitė pakan
kamai liudytų, kad lietuviškasis gyveni
mas Vokietijoje dar gyvas.

Italija per praėjusius metus daugiau pa
sireiškė ne kaip religinis, bet kaip politi
nis centras. Lietuvos vardą čia gražiai gar
sino Eltos biuleteniai italų kalba ir Vatika
no radijas.

Atsižvelgiant į lietuvių skaičių, gal veik
liausiai praėjusiais metais pasirodė šveica- 
riečiai. Jie garsino Lietuvą ne tik pačioj 
Šveicarijoje, bet ir už jos ribų.

Prancūzijoje vis dar leidžiamas Eltos 
biuletenis. Švedijos negausūs intelektualai 
aktyviai reiškėsi tarptautiniuose sambū
riuose. Belgijoje išryškėjo nauji lietuvių li
teratūros talentai.

Būta lietuviškame gyvenime ir liūdnes
nių šešėlių. Mirtis negailestingai šienavo 
išeivijoje, nusinešdama tokius šviesius tau
tinės kultūros žiburius kaip M. Vaitkų, S. 
Žymantą, J. Aistį, V. Sidzikauską, Rukui- 
žą, Antanaitį ir daugybę kitų. Anglijos lie
tuviai taip pat neteko keletos ryškesnių as
menybių ir poros desėtkų kolonijos narių.

Ateinančių metų viltis yra lietuviškasis 
jaunimas. Dalis jo per greitai atitrūko nuo 
lietuviškojo kamieno. Dėl to praretėjo su
sirinkimų salės, parapijų bažnyčios. Bet 
tie, kurie neišbirėjo su pelais, pradeda kil
ti gražiu lietuvišku želmeniu. Gal ne labai 
gausiu, bet vešliu ir sąmoningu. Reikia ti
kėti, kad jie susiras savo lietuviškąjį ke
lią. Gal kiek skirtingą nuo mūsiškio, bet 
naują ir gaivališką.

J. Vikis

DR. PETRUI BAUBLIUI

tragiškai žuvus lėktuvo nelaimėje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Rosčio, Mykolo, Kastyčio ir 
Sauliaus Baublių šeimoms.

Alfredas ir Dalia Pusarauskai

Prie vieno stalo
...%»

Žmogaus Teisių Dienos pį-oga gruodžio 
10 d. šv. Petro bažnyčioje Londone ne per 
gausiai susirinkusiai publikai rašytojas 
Bernard Smith pasakė ne vienam daug 
minčių sukėlusią kalbą. Čia jis nepagailė
jo karčių žodžių tikintiesiems ir Bažny
čioms, kurios „bando tuo pačiu metu sėdė
ti prie vieno stalo su Dievu ir jo priešais“. 
Šičia perduodamos svarbesnės tos kalbos 
ištraukos, visiškai nesiimant jų vienaip ar 
kitaip komentuoti.

Bernard Smith, po trumpos Šv. Rašto ci
tatos, savo pagrindinę kalbą pradėjo Lie
tuvos įvykiais, kai trys katalikai susidegi
no ir 17.000 tikinčiųjų įteikė valdžiai peti
ciją, prašydami daugiau religinės laisvės.

KOMENTARAI
(Gal taip, gal kitaip...)

Dabartinėje politinės ir ekonominės kri
zės maišatyje beveik kiekvienas turi idė
jas, kaip reiktų tą ar aną dalyką sutvarky
ti ar klausimą išspręsti. Kur tik susirinko 
bent du trys žmonės, ten žydų-arabų karas 
ir energijos krizė pasidaro pagrindinė po
kalbių tema. Lygiai tas pats ir spaudoje — 
kiekvienas savaip rašo, savaip tuos pačius 
įvykius aiškina, savas nuomones kitiems 
perša. Pažvelkime tik į vieną kitą mums 
įdomesnį atvejį.

Staiga pritrūkus naftos, daugelis dėl to 
pradėjo kaltinti Egipto-Izraelio karą, o 
kartais tiesiog žydus. Iš tikrųjų toji krizė 
yra žymiai senesnė už paskutinįjį Švento
sios dienos karą. Naftos trūkumas seniai 
jaučamas, ir karas jo nei padidino, nei pa
mažino. Jis tik sudarė progą pertvarkyti 
naftos paskirstymą, o kartu ir panaudoti 
ją kaip ginklą prieš Izraelio draugus. Ir 
taikos sutartį pasirašius, naftos šaltiniai iš 
naujo neprisipildys, todėl ir energijos kri
zė nepranyks.

Kai dr. Kissingeris atvyko į Egiptą ir 
per kelias valandas sutvarkė karo paliau
bų reikalą, daugelis laikraščių rašė, kad iš 
to niekas neišeis. Jie sakė, kad rusai jau
čiasi įžeisti, nes dr. Kissingeris išmušęs iš 
jų rankų taikos iniciatyvą. Tuo tarpu kiti 
apdairesni politikai pataria prisiminti, kad 
dr. Kissingeris į Egiptą ir Izraelį atvyko ne 
tiesiog iš Vašingtono, bet iš Maskvos. Jis 
turėjo atsivežti Sovietų palaimintą paliau
bų planą, kurį abi kariaujančios šalys, no- 
ri-nenori, turėjo priimti. Sovietų Sąjunga 
leido Kissingeriui joms atstovauti, nes šiuo 
atveju jis buvo vienintelis žmogus, galėjęs 
paspausti žydus, kad karo veiksmai būtų 
sustabdyti. Bet jeigu karas nelauktai vėl 
suliepsnotų, tada iš naujo būtų svarstoma, 
gal buvo taip, o gal ir ne taip...

Inž. R. Baubliui ir šeimai 
dėl brolio dr. PETRO BAUBLIO 

tragiškos mirties užuojautą reiškia

P. ir S. Nenortai
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R. ir J. Baublius, broliui
MED. DR. PETRUI BAUBLIUI

tragiškai žuvus, 
nuoširdžiai užjaučiame

E. ir J. Lūžos

Dėl tragiškos
PROF. DR. PETRO BAUBLIO

mirties didelio skausmo valandoje
Juzei, Rosčiui, Celijai ir Kastyčiui 

Baubliams nuoširdžią užuojautą 
reiškia

M. ir K. Barėnai

Med. dr. PETRUI BAUBLIUI

tragiškai žuvus, reiškiu nuoširdžią 
užuojautą Rosčio. Mykolo.

Kastyčio ir Sauliaus Baublių 
šeimoms.

Antanas Žukauskas

Praslinkus keliems mėnesiams po šių 
įvykių, Lietuvos vyskupai, Religijos Reika
lų Tarybos įsakymu turėjo paruošti „gany
tojišką laišką“, smerkiantį „neatsakingą 
dokumentą ir jį pasirašiusius katalikus“. 
Kunigai turėjo tą laišką perskaityti iš sa
kyklos, ir KGB agentai žiūrėjo, kad tai bū
tų padaryta. Bet daugelis kunigų nepaklu
so, anot autoriaus, „valstybės ir hierarchi
jos sąmokslui“. Čia jis prisiminė Solženi- 
tsyno žodžius apie rusų ortodoksų bažny
čią, kurią „tvarko ir valdo ateistai, kur ku
nigas, norėdamas aplankyti ligonį ar palai
doti mirusį, turi gauti savo miesto tarybos 
leidimą“.

„Sovietų Sąjungoje ir Rytų Europos

Sovietams pradėjus taip vadinamą de- 
tentės akciją, kuri buvo -apvainikuota 
Brežnevo vizitais į Vakarų sostines ir ben
dradarbiavimo sutartimis, daugelis klausė, 
koks esąs Sovietų siekiamojo atolydžio 
tikslas. Beveik visi krausiantieji turėjo ir 
gatavus atsakymus: pasinaudoti Vakarų 
techniška pažanga ir kartu su JAV padaly
ti pasaulį į dvi įtakų zonas. Vargu kas nors 
galėtų šituos teigimus nuginčyti. Bet vis 
dėlto esama ne maža nuomonių, kad pa
grindinė didžiųjų pasaulio pajėgų (JAV ir 
SSR) suartėjimo priežastis yra atominio 
karo arba visuotinio pasaulio susinaikini
mo baimė. Toji baimė ypačiai pasidarė ak
tuali, kai Kinija iškilo kaip atominė pajė
ga ir jėgų balanso ašis pasviro, pasikeisda- 
ma į trikampį. Žinoma, Sov. Sąjunga nie
kada neatsisakys savo plano užvaldyti pa
saulį taikiu būdu ar net užkariauti jį pa
prastais ginklais, bet beprotiško pasaulio 
sunaikinimo ir ji nenori.

Kada JAV turėjo atominių ginklų per
svarą ir jų pagalba išrūkė rusų raketas iš 
Kubos, daugelis europiečių atvirai kalbė
jo, kad atėjęs laikas toms dviem pajėgoms 
tarp savęs susitarti. Be tvirto jų susitari
mo, pasaulio taika visada būsianti pavoju
je. Bet tartis jos neskubėjo ir šaltasis ka
ras vyko toliau. Dabar, pajėgoms susilygi
nus, jos jau tariasi ir, atrodo, susitaria. 
Bet Europoje vėl kyla balsai, kad jos ne
paiso mažųjų valstybių reikalų ir veikia 
jų neatsiklaususios...

Iki šiol tvirtai tikėta, kad Europos ap
saugai būtinai yra reikalinga Nato organi
zacija, kurios stipriausias narys yra JAV. 
Bet atsirado pačių NATO narių tarpe bal
sų, garsiai skelbiančių, kad dabartinė Na
to struktūra Europos neišgelbėtų, kad 
JAV, sovietinių pažadų ir sutarčių užliū
liuota, mažina savo karinį pajėgumą ir ne
pakankamai rūpinasi Europos gynyba. 
Keisčiausia, kad Sov. Sąjunga, seniau taip 
garsiai reikalavusi JAV kariuomenę ati
traukti iš Europos, dabar nutilo. Atrodo, 
kad jai būtų geriau, kad dabartinė apglu- 
musi padėtis pasiliktų ir toliau. Sov. Są
junga bijo, kad JAV kariuomenei pasitrau
kus, gali pabusti europiečių savisaugos in
stinktas, kurio rezultatus sunku pramaty
ti. Tokio pabudimo ženklai jau rodosi, nes 
socialistinės vyriausybės, vykdžiusios Ry
tų-Vakarų suartėjimo politiką, pradeda ne
tekti populiarumo.

Tokius „gal taip, gal kitaip“ politinius 
komentarus būtų galima tęsti be pabaigos. 
Pasauliniai įvykiai prasiveržia vis naujais 
ugniakalniais, duodančiais ir vis naujus 
komentarus. Bet gal apie tai kitą kartą.

Lucanus

DBLS Derby Skyriaus Sekretorių 
J. SADULĄ,

jo brangiam tėveliui Lietuvoje 
mirus,

giliai užjaučiame ir kartu liūdime 
Sk. Valdyba ir Nariai

Motinai Čikagoje mirus,
M. Bylienę ir jos šeimą 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Kaimynai — Marta ir Kazimieras

Kolegai R. Baubliui dėl brolio
DR. PETRO BAUBLIO mirties 

užuojautą reiškia

J. Vilčinskas 

kraštuose valkas jau įsisuko į avių kaime
nę, kai kuriais atvejais pačių piemenų pa
kviestas. O kaip yra Vakaruose?“

Čia kalbėtojas papasakojo, kaip Vatika
nas prieš 10 metų kvietė į Antrąją Vatika
no Tarybą ortodoksų bažnyčios atstovus. 
Specialiai į Maskvą pasiųstas kardinolas 
gavo neigiamą atsakymą.

„Bet kardinolas nebuvo protingas“, sa
ko kalbėtojas. „Jis pasižadėjo rusams, kad 
Taryboje nei vienu žodžiu nebus pasmerk
tas komunizmas. Ir rusų ortodoksų atsto
vai atvyko stebėtojais“.

„Tarybų sesijai baigiantis, 450 vyskupų 
prašė viešai paskelbti komunistus smer
kiantį nutarimą. Savo peticijoje jie pareiš
kė, kad tylomis šį reikalą praleidus, anks
tyvesnieji popiežių ir Šventojo Sosto ko
munizmo pasmerkimai būtų paversti nie
kais. Bet jų prašymo niekas nepaklausė“.

Kodėl Vatikano Taryba atsisakė pa
smerkti komunizmą?

„Todėl, kad jie manė, jog komunizmas 
pasikeis. Dešimtis metų praėjo nuo popie
žiaus Jono pranašauto pasikeitimo. Gal 
šiandien yra tokių kardinolų, kurie dar ti
ki į pasikeitimą, gal kai kurie net dalyva
vo Taikos Kongrese Maskvoje ir klausėsi 
Brežnevo gražių žodžių apie neišpasakytą 
žmogaus teisių vertybę. Bet iš tikrųjų iki 
šiol pastebimai pasikeitė ne komunistai, 
bet mes. Mūsų sąžinės nutilo ir mintys at
buko, mums pritrūko ryžto priešintis blo
giui, mes bailiai nusilenkėme smurtui, mes. 
anot Solženitsyno, įsileidome vilkus į avių 
kaimenę“.

„1956 m. popiežius Pijus XII pasmerkė 
komunizmą, pareikšdamas, apaštalo žo
džiais, jog padorus krikščionis negali sėdė
ti prie to paties stalo su Dievu ir jo prie
šu. Bet šių dienų Vakarų bažnyčia, kuri 
per amžius saugojo nuo blogio, nebedrįsta 
to pasakyti“.

LATVIŲ MEMORANDUMAS
Pasaulinė Laisvųjų Latvių Federacija 

gruodžio mėnesį Ženevoje įteikė visiems 
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo 
konferencijos atstovams memorandumą, 
kuriame jie prašomi paremti tokius pasiū
lymus:

1. Leisti Baltijos valstybių gyventojams 
laisvai emigruoti į kitus kraštus, o emi
grantams laisvai grįžti į namus.

2. Leisti į užsienį keliauti ne viėnam as
meniui, bet visai šeimynai. Taip pat leisti 
laisvai dalyvauti ekskursijose, tarptautinė
se konferencijose ir kt.

3. Panaikinti 400 rublių mokestį už už
sienio pasus. Leisti užsieniečiams laisvai 
keliauti po Sov. Sąjungą.

4. Leisti laisvai apsikeisti laikraščiais, 
knygomis, filmomis ir netrukdyti radijo 
transliacijų. Nedrausti siųsti į užsienį kny
gas, išleistas nepriklausomybės laikotarpy
je. Leisti atsiimti honorarus užsienio vals
tybėse.

5. Nesiųsti politinių kalinių į vietoves už 
gyvenamojo krašto ribų.

6. Panaikinti aukštus muitus ir pašto su
varžymus dovanų siuntiniams į Sovietų 
Sąjungą. Panaikinti draudimą siųsti vais
tus ir medicinos priemones. (Tekstas su
trumpintas).

BRANGUSIS TĖVELI
Spaudoje vis dažniau pasirodo žinių apie 

didėjantį Brežnevo asmens kultą Sov. Są
jungoje. Nuo Chruščiovo laikų niekas ne
buvo susilaukęs tokio didelio spaudos ir 
TV dėmesio, kaip Brežnevas. Jam lankan
tis Taškente, oficialus sveikinimas buvo 
pradėtas žodžiais „Brangus tėveli“, taip la
bai primenančiais Stalino laikus.

Dažnai skelbiama, kad dėl atgimstančio 
staliniško Brežnevo kulto Politbiure esą 
tam tikrų nesusipratimų. Tačiau kiti 
sluoksniai vėl teigia, kad Brežnevo kulto 
mitas tyčia yra skleidžiamas užsienyje va
kariečiams suklaidinti.

Britų užsienio reikalų ministeriui Doug
las Home lankantis Leningrade, buvo leis
ta vairuoti požeminį traukinį.

Paskelbtame 19-kos punktų komunikate 
kalbama tik apie bendro pobūdžio susita
rimus. Anksčiau minėtas galimumas susi
tikti su L. Brežnevu nepasitvirtino.

Sovietų užsienio reikalų ministeris Gro
myko pakviestas apsilankyti D. Britanijo
je.

PANOVŲ VARGAI NESIBAIGIA

Leningrado garsiojo Kirovo baleto šokė
jai Valerijus ir Galina Panovai gavo poli
cijos įspėjimą pradėti dirbti. Kitaip būsią 
teisiami už „parazitavimą“. Galina galėtų

B. Smith toliau išvedžiojo, kad šių dienų 
politikų daromosios nuolaidos yra labiau 
suprantamos ir atleidžiamos. Jų karalystė 
yra šitas pasaulis. Bet jei bažnyčia nori pa
silikti žmonių moralės sargyboje, ji negali 
prisiimti atsakomybės už tas klaidas, ku
rios yra atleidžiamos politikams. „Bažny
čia yra arba uola — arba niekas. Jei ji nu
stoja buvusi dieviškoji institucija, tada ji 
pasidaro tik paprastas politikos įrankis“.

„Visiškai žemiška politine institucija yra 
pasidariusi „Pasaulio Bažnyčių Taryba“. 
Tai yra savo rūšies bažnytinės Jungtinės 
Tautos, sekančios tos organizacijos veid
mainišką politiką. Tai yra prieš Vakarus 
nusistačiusi prokomunistiška organizacija, 
nieko peiktino niekada nemačiusi komu
nistiniuose kraštuose ir niekad nepasmer
kusi Sov. Sąjungos už ten vykstančius lais
vės1 varžymus.“

Čia jis papasakojo, kaip Civil. Teisių 
Gynimo Grupė kreipėsi į J. Tautų Centrą 
Maskvoje, prašydama perduoti J. T. būs
tinei prašymą, kurio pašte nepraleistų cen
zoriai. Bet pagal tam tikrus skyrius ir pa
ragrafus, J. Tautų Centras Maskvoje atsi
sakė prašymą priimti. Tuometinis J. T. 
gen. sekretorius U. Than tokį žygį užgyrė, 
nors iš kitų kraštų panašūs laiškai buvo 
priimami ir siunčiami. Tik po metų rusų 
rezistentų laiškas pasiekė J. Tautas. Bet į 
jį niekas čia nekreipė dėmesio, taip, kaip 
nekreipia dėmesio į panašius raštus Pasau
lio Bažnyčių Taryba.

Savo išvedžiojimus kalbėtojas baigė Sol
ženitsyno žodžiais, patariančiais tikintie
siems nesitraukti nei vieno žingsnio atgal, 
nors dėl to tektų kentėti ir aukotis.

Pažymėtina, kad „Pamaldas už persekio
jamuosius“ jaunųjų krikščionių atstovas 
Mervyn Eastman baigė giliu susikaupimu 
ir trumpa malda iš Sibiro lietuvaičių mal
daknygės.

grįžti į baletą, jei sutiktų skirtis su savo 
vyru. Bet jie abu nori išvykti į Izraelį ir 
išsigabenti seną motiną. Valerijui balete 
dirbti uždrausta, o kito darbo jis nemoka.

Kirovo baletas garsėja savo pabėgėliais. 
Iš jo į Vakarus pasitraukusi šokėja N. Ma
karova ir žinomasis Rudolfas Nurejevas.

Paskutinėmis žiniomis Panovas gavo vi
zą išvykt, bet žmona neišleidžiama.

DRAUDŽIA POLITIKUOTI
V. Vokietijos vyskupai uždraudė savo 

kunigams dalyvauti viešoje politinėje veik
loje. Kunigai gali būti partijų nariai, kaip 
ir visi kiti piliečiai, tačiau negali darbuo
tis viešai kurios nors partijos naudai ar ją 
reklamuoti, pasiremdami savo kunigiškuo
ju autoritetu.

CARRERO BLANCO
Iki paskutinės 1973 m. savaitės buvo gal

vojama, kad Europa jau yra 'politiškai pa
kankamai subrendusi ir valdžios gali pasi
keisti be kraujo praliejimo. Tos rūšies „po
litika“ buvo skiriama Amerikos, ypač Pie
tinės, žemynui.

Bet štai generolo Franko numatytasis 
įpėdinis, Ispanijos min. pirmininkas adm. 
Carrero Blanco buvo staiga nužudytas fan
tastišku, iš anksto gerai apgalvotu ir pa
ruoštu būdu. Tai yra, be jokios abejonės, 
politinė žmogžudystė, kurios pasėkų Ispa
nijoje niekas negali numatyti.

Franko opozicijoje yra dvi grupės: kai
rieji — komunistąi ir dešinieji — krikščio
nys demokratai. Ar pasiseks vienai kuriai 
iš jų pakeisti krašto režimą — nelengva at
sakyti. Carrero Blanco nužudymas gali bū
ti įvadas į kruviną vidaus maišatį, kuris 
Ispanijoje niekada nebuvo svetimas.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
ANTANO GUSTAIČIO

saulės šermenys

Antanas Gustaitis, mūsų svetur gyve
nančių ir rašančių humoristų-satyrikų ka
ralius, jei žvilgterėsime į atgalinius jo ra- 
šytojiškus metus, buvo daugiausia susijęs 
su dramaturgija. Bet svetur, kaip sau nori
te, dramai nebėra kur dėtis, kai nėra pa
stovesnių teatrų, ir tik per aukas ir pasi
šventimą dar kai kas mėgina kurti vaidi
nimus. O Antanas, sakytume, laiku padė
jo plunksną, kuria rašė draminius veika
lus, ir persimetė į dar ir šiandien mėgsta
mą, mielai klausomą, linksmai nuteikian
čią humoristinę-satyrinę poeziją.

Dar jis Vokietijoje tebegyveno anais pir
maisiais pokario metais, kai garsas apie jį 
kaip humoristą pradėjo sklisti po lietuviš
kas pabėgėlių stovyklas. Tada Pulgis And
riušis, Bernardas Brazdžionis, Stasys San
tvaras ir jis, Antanas Gustaitis, važinėjo 
per didesnes stovyklas ir gyvu žodžiu skel
bė savo meną kiekvienas pagal savo natū
rą. Kaip matome, tarp anų keturių vyrų 
buvo du humoristai, lietuviško žodžio iš
troškusių tautiečių linksmintojai ir juo- 
kintojai. Tiesa, mūsų humoristai nemėgs
ta tuščiai juokinti, vien tam, kad tik būtų 
linksma. Jie mėgsta sustoti ties mūsų žmo
giškosiomis ir ypač ties lietuviškomis ydo
mis. Šitaip darė Pulgis, šitaip darė ir tebe
daro Antanas. Humoristai ir satyrikai ži
no, ką gali juokas (anot ano galvočiaus, 
kai jau, rodos, niekas žmogaus nebeveikia, 
juokas dar vistiek sugeba surasti jautrią 
vietą ir tokiame atbukusiame, apsikūlusaa- 
me).

Praėjo kiek laiko nuo anų stovyklinių 
vakarų. Tautiečiai išvažinėjo po visokias 
amerikas. Amerikon nusikėlė ir Antanas 
Gustaitis, ir apie 1956 metus ten pasirodė 
pirmasis jo tos linksmosios kūrybos rinki
nys, pavadintas „Anapus teisybės“, ir tada 
su linksmuoju Antanu turėjo progos pla
čiai susipažinti ir tie, kurie Vokietijos me
tais prisilaikė mažesnėse stovyklose ir ne
galėjo išgirsti jo skaitant ir entuziastiškai 
jam paploti. Taip, toji Antano poezija ro
dė, kad esama apsčiai iš ko pasijuokti. Bet 
Antanas Gustaitis niekada nesijuokė ir li
gi šiol nesijuokia iš jokio konkretaus žmo
gaus, niekam nedurna, pirštu ten, kur po 
to turėtų Skaudėti. Per Atlantą miestą 
Liudvinavo vadavo ir vaduoja ne kuris 
nors vienas ar kitas lietuvis, >bet daug jų. 
Taip pat nemaža jų garsiai sako patrioti
nes kalbas ir sparnuotus dolerėlius deda į 
rankoves. Apie tokius dalykus ir dainavo 
Antanas Gustaitis nuo pat pradžios, kai 
tik pradėjo praktikuoti tokią poeziją.

Dabar A. Mackaus knygų leidimo fondas 
paleido į žmones jau trečią iš eilės Antano 
Gustaičio eilėraščių knygą Saulės šerme
nys (antroji, „Ir atskrido juodas varnas“, 
išleista 1966 m. ir apdovanota Lietuvių ra
šytojų premija, buvo tokia papuliari, kad 
tuoj pat susilaukė antros laidos). Iš visų 
trijų ši paskutinioji pati prabangiausia: 
didelis formatas, drobelės įrišimas, o svar
biausia — spalvotos dail. V. Vizgirdos 
iliustracijos, vis per visą puslapį! Šiuo at
veju, kai du stojo, tai knyga išėjo ne tik 
turininga, bet ir graži pasižiūrėti. Taip pa
leidžiamų į pasaulį knygų maža tesusilau
kiame (pastaruoju metu gražiai apipavi
dalinti buvo paleisti K. Bradūno „Pokal
biai su karalium“). A. Gustaitis — skaity
tojo mėgiamas, dėl to ir išleista šios kny
gos net 1.500 egzempliorių, kad nepritrūk
tų ir nereikėtų tuoj pakartoti.' Net ir kal
ina (7 dol.), pasirodo, šįkart nebaido skai
tytoj o-pirkė j o.

Bet ar Antanas Gustaitis vis toks pat, 
kaip ir ankstyvesnėse knygose?

Taip ir ne. Nežinia, kokios jis nuomonės 
dabar yra dėl mūsų galimybių juoktis. Gal 
būt, ir jis galvoja, kad šiandien tiesiog jau 
nelabai bėra iš ko lietuviškame gyvenime 
juoktis — susmulkėjome, subanalėjome, ir 
neretais atvejais gal greičiau tiktų pra
virkti, o ne juoktis. Taigi sakyčiau, kad gal 
ir būdinga tokioms nuotaikoms ir galimy
bėms, jei knygoje turime eilėraščius apie 
Bem. Brazdžionį, S. Santvarą, V. Vizgirdą 
ir P. Andriušį. Tai poeto bičiuliai, ir jų 
portretuose jeigu pro įprastinį iškilmingą 
stilių A. Gustaičiui kas prasiveržia būdin
gai gustaitiška humoristiška, tai tik drau
giška šypsenėlė, draugiška ir šilta.

Tur būt, toms šiandieninėms nuotaikoms 
itin būdingas giesmės „Visi laimingi, vi
siems gerai" tegu ir toks posmas:

Praėjo metai, palikę gėrį:
Gudruoliam turtą, kvailiam pagyrą, 
Vieni už laisvę save pragėrė. 
Kiti išmainė kriukius į lyrą, 
Ir buvę žvirbliai dabar arai, — 
Visi laimingi, visiem gerai.

Visi laimingi, visiems gerai! Todėl poe
tas, nepajėgdamas visiškai išsiskirti su dai
na, skirta lietuviškai kasdienybei ar filo
sofiškai išvestai bendrybei, dažniau jau 
nukrypsta ir į visuotinumą. Dar jam rūpi 
apdainuoti, kai ,

Staugia Vilkas geležinis, 
Tautai susigrūmus, — 
Sūnužėlis, jį pažinęs, 
Su ožka į krūmus...

Dar jam
Kai Aistis šaukia: Kraujas liejas!
Brazdžionis: Kelkitės, liepiu! — 
Marė, iškvėpinta aliejais, 
Sapne bučiuojas su hippiu.

Bet jam jau rūpi ir elegiją senatvei pa

skirti, o senatvė, kaip žinome, yra tarp
tautinė, ir mirtį savitu stiliumi apdainuoti, 
ir žmogiškajai išminčiai paskirti posmų, ir 
poeto neaplenkti, „kurs rauda, kad plinka 
suaugę“, ir apie moteris pafilosofuoti su 
iškilmingumo šypsena, ir apie draugystę, 
ponias, jaunystę, žmonas ir dar apie kitus 
dalykus.

Taigi Ant. Gustaičio poezija, sakytume, 
platėja ir tarptautiškėja, iš siauručių lie
tuviškų takelių suka į plačius vieškelius, į 
visuotinumą. Nors mūsų tie takai siauru
čiai, kad jiems kartais gal ir gaila gero, 
skambaus, meistriškai parašyto eilėraščio, 
bet didesni patriotai, tur būt, vistiek būtų 
už juos ir už poeziją apie juos.

Taip, Antanas Gustaitis yra meistras, 
skambus, dažnai iškilmingas, tarytum pa
siryžęs himnus giedoti, bet tik dėl to, kad 
čia pat gretimai pateiktų mizerijos men
kystę. Tuo iškilmingumo ir menkystės de
rinimu jis mums perdėm savitas. Didelis 
rūpinimasis eilėraščio forma Antaną Gus
taitį iškelia į mūsų humoristų-satyrikų 
viršūnes (toks rūpinimasis forma savas ir 
Leonardui Žitkevičiui, tik, deja, jis pasta
raisiais metais aptilo).

K. Abr.

A titanas Gustaitis

DIALOGAS SU KRAŠTU

Susitiko gentys gentį, 
Alpo laimės burte.
Vienas kentė, kitas šventė, 
O visi apkurtę.

Kalba broliai, kalba sesė,
Kalba ne tą patį:
Viens Vorkutoj vargą tęsė, 
Kits — Las Vegas matė.

Atminimą atgaivinęs, 
Brolis broliui sako,
Kaip viens verkė be tėvynės, 
Kitas — be tabako.

Vienas skundžias: rentė trobą, 
Kai ten purga ūžė,
Kits — jog širdį graužia boba, 
O degtinė gūžį.

Viens — kad žemė ten sustirus, 
Karčios tundrų uogos, 
O kitam — Nevados tyruos 
Visos mergos nuogos...

GERA BŪTI DIDELIAM

Kur tik mintimis nuskrieji — 
Didūs, dideli, didieji;
Kur tik reikalai kiek slidūs — 
Dideli, didieji, didūs, 
O politikos veiksny — 
Užu didį didesni.

Dideli po UNO stogu 
Su kiaule sutaiko žmogų, 
Taikoje pradėjus karą, 
Didis didįjį, rods, bara, 
O už nuodėmes visų — 
Griebia mažą už ausų.

Kas paauga dar per nykštį, 
Jau didesnis už pernykštį:
Žengia žingsnį — tautos klykta, 
Mina koja mažo plikę, — 
Nes pasaulyje dailiam 
Gera būti dideliam.

O mažieji išbadėję 
Skelbia didžiojo idėją, 
Savo kūnais grindžia kelių, 
Didįjį aukščiau dar kelia, — 
Ir iš graboriaus gėlių 
Šypsos galvos didelių...

(iš „Saulės šermenys")

„LITUANIA MARTIRE“

Romoje gyvenančio prel. Vinco Mincevi
čiaus pastangomis ir pasinaudodami jo re
daguojamo Elta-Press biuletenio medžiaga, 
prof. Raimond Rossi ir kun. Cristofor 
Campana suredagavo italų kalba knygelę 
„Lituania Martire“. La tragedia de un po- 
polo e di una Chiesa. („Lietuva Kankinė“ 
Vienos tautos ir bažnyčios tragedija). Lei
dėjas: Cura della Com. Dioc. per la Chiesa 
del Silenzio. Urbania (Ps). Tiražas 15.000.

Knygelės viršelis papuoštas Dievo Mo
tinos spalvota nuotrauka. Paaiškinime pa
sakyta, kad tas paveikslas buvęs sukurtas 
Sibiro kalinio, prisimenančio Aušros Var
tų Dievo Motiną. Knygelėje plačiai apra
šytos masinės deportacijos, bolševikų žiau
rumai, Lietuvos bažnyčios persekiojimai 
ir vis augąs tikinčiųjų pasipriešinimas, i 
Knygelė gausiai iliustruota. (ELTA) |

-PASAULYJE
A. VOLDEMARO RAŠTAI

Prof. Augustino Voldemaro raštus, su
rinktus ir paruoštus spaudai Baltimorėje 
gyvenančio Morkaus Šimkaus, išleis Čika
goje Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio „Laisvo
sios Lietuvos“ knygų leidykla. Knyga tu
rės apie 500 psl.

„MEDICINA“

Redakcijai atsiųsta paminėti Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos lei
džiamas prabangus žurnalas „Medicina“ 
Nr. 5. Tai didelio masto (daugiau kaip 80 
psl.) leidinys, nagrinėjąs įvairias su gydy
mu susijusias problemas, o taip pat ir gy
dytojų profesinius, socialinius ir teisinius 
reikalus. Redaktorius H. Armanas, M. D.

Be kitų rašinių ten randame ir mūsų 
mielojo buvusio „E. L.“ bendradarbio dr. 
K. Valterio pasisakymus dėl paties žurna
lo ir jo bendradarbių. Su įprastu atvirumu 
jis ir čia pareiškia pasipiktinimą girtavi
mu. „Man tai koktu žiūrėti į girtaujančius 
gydytojus, o ypač žiūrėti į „Medicinos“ 
nuotraukas, rodančias gydytojus, laikan
čius taures, t. y., reklamuojančius girtavi
mą.“

MARŲ GATVĖS VAIKAI

K. Milkovaitis „Karyje“ pasakoja žydės 
Saros Neshamit parašytą ir iš hebrajų į 
anglų kalbą išverstą knygą „The Children 
of Mapu Street“ (Mapų gatvės vaikai). To
je knygoje esąs aprašytas Lietuvos žydų 
likimas antrojo pasaulinio karo metu. Dau
giausia už jų naikinimą kaltinami šauliai, 
kurie iš tikrųjų jau prieš metus bolševikų 
buvo išblaškyti. Lietuviai, o ypačiai šau
liai prieš karą prabangiai gyvenusius savo 
žydus ėmę tiesiog gatvėse žudyti. Iš dau
gybės papasakotų pavyzdžių, autorė radusi 
tik vieną Paulauskų šeimą padorią, nes ii 
priglaudusi gydytojo Weisso dukterį.

K. Milkovaitis savo straipsnyje įtaria, 
kad knyga galinti būti tyčia tendencingai 
parašyta, norint pakenkti organizuotai 
šaulių veiklai užsienyje.

DOSNUS SKAITYTOJAS

Derby gyvenąs lietuvis dailininkas Pet
ras Bugailiškis pasiuntė „Laisvosios Lietu
vos“ laikraščiui 100 dolerių auką. Ne 
dažnas atsitikimas, kad Anglijos lietuviai 
paremia užjūrio lietuvių spaudą.

IŠSAUGOTA JUOSTA

Kauno Aušros tunte, J. Mašiotui būnant 
tuntininku, pavyzdingiausias tunto skautas 
gaudavo vieneriems metams „garbės skau
to“ vardą. Su titulu būdavo įteikiama ir 
tautiniais raštais dabinta juosta, kurią pri
rišdavo prie draugovės vėliavos.

Prieš pat Lietuvos okupaciją garbės 
skauto titulu buvo apdovanotas trečios Ge
dimino draugovės skautas, jaunesniųjų 
skautų būrelio vadas, si. Vytautas Katelė. 
Draugovės draugininkas tuo metu buvo 
skautininkas R. Spalis.

Pasirodo, — V. Katelė (dabar biologas) 
neprarado tos juostos, bet atsivežė su sa
vim į tremtį.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS

Kaip jau buvo skelbta, lapkričio 21-25 
d. d. Čikagoje įvyko lietuvių mokslininkų 
simpoziumas, sutraukęs didelį skaičių JAV 
ir Kanados jaunųjų mokslininkų. Iš apra
šymų spaudoje neteko matyti, kad jame 
būtų dalyvavęs bent vienas Europos lietu
vis mokslininkas.

Prof. V. S. Vardys, simpoziumo pirmi
ninkas ir rengimo darbų koordinatorius, 
skaitė įžanginę suvažiavimo paskaitą te
ma „Akademiko dilemos: dabartis iš šimt
mečio perspektyvos“. Pastebėjo, kad šia
me simpoziume dalyvauja dvigubai dau
giau dalyvių nei pirmajame prieš ketverius 
metus, būtent, 108. Iš jų apie 40 yra aukš
tųjų mokyklų profesoriai, 30 dirba mokslo 
tyrinėjimo srityje, kiti yra pasiekę aukšto 
lygio profesinėse ar mokslinėse srityse. 
Simpoziumas skiriamas 100 metų sukak
čiai paminėti nuo organizuoto lietuvių įsi
kūrimo JAV-se ar tiksliau nuo to laiko, kai 
atsirado akivaizdūs darbai: pirmoji kata
likų šventovė Shenandoah 1874 m., pirma
sis lietuviškas laikraštis „Gazieta Lietu- 
wiszka“ 1879 m.

Simpoziumas buvo labai plataus masto, 
apėmęs daugelį mokslo sričių. Atrodo, kad 
iš viso buvo skaityta apie 80 paskaitų, na
grinėjusių ne tik tiksliųjų mokslų, bet ir 
JAV bei Lietuvos mokslo bei mokymosi są
lygas. Apie 40% paskaitų buvo iš siaures
nių mokslinių sričių ir apie 45% mokslinio 
apžvalginio pobūdžio. Visos paskaitos bu
vo gausiai lankomos.

Pagal vieną pranešimą nuo 1945 m. apie 
270 lietuvių yra įsigiję doktoratus. Kai kas 
teigia, kad tas skaičius yra dar didesnis, 
tik ne visi mokslininkai įsijungia į lietu
viškąją veiklą.

Simpoziumo dalyviams buvo surengtas 
prof. V. Jakubėno kūrinių koncertas, jo 50 

metų kūrybai atžymėti. Pabaigoje įvyko 
šaunus banketas.

Tuo pat metu vyko ir Pasaulio ir Ameri
kos Lietuvių Inžinierių bei Architektų Są
jungos ir Lituanistikos Instituto organiza
ciniai posėdžiai.

STUDENTIJOS SUVAŽIAVIMAS

Apie Detroite vykusį lietuviškosios stu
dentijos 23-jį suvažiavimą, kuriame daly
vavo apie 300 studentų, Al. Gimantas rašo:

„Tuo pat metu, kai Čikagoje rinkosi mū
sų mokslininkų, tautinių šokių ir fotogra
fų elitas, Detroite savo 23-iąjį suvažiavimą 
surengė lietuviškoji studentija. Tai mūsų 
jaunosios kartos taipgi elitas, tad ir tas są
skrydis kai kuriuo atžvilgiu negalėjo turė
ti mažesnės reikšmės už čikagiškius įvy
kius.“

„Visas suvažiavimas, lyg anuometinis 
Vienos kongresas, praėjo šokių nuotaiko
je. Buvo šokta ketvirtadienio, penktadie
nio ir šeštadienio vakarais. Surengtas sa
vų talentų pasirodymas, akordeonų muzi-

..IŠEIVIU DRAUGUI44 
<*O metų

1914 m. sausio 1 d. Škotijoje pasirodė 
lietuviškas laikraštis „Išeivių Draugas“, 
kuris tebesilaiko iki šiai dienai. Tai nėra 
pirmasis D. Britanijos lietuvių laikraštis, 
nes prieš tai (1899 m.) Glasgowe buvo pa
sirodžiusi „Vaidelytė“, 1900 m. Londone 
„Tėvynės Sargas“, 1905 m. Bellshile „Lai
kas“, 1907 m. „Rankpelnis“. Bet „Išeivių 
Draugas“ yra vienintelis, galįs didžiuotis 
tokiu ilgu amžiumi. Net JAV iki šiol išsi
laikė tik keturi lietuviški laikraščai, gimę 
anksčiau už „Išeivių Draugą“, o penktasis 
iki šiol dar einąs („Naujienos“) yra kelio
mis savaitėmis jaunesnis.

Nuo pat pradžios „Išeivių Draugas“ (iki 
Nr. 5 jis vadinosi Jšeivių Draugas) buvo 
katalikiškas laikraštis. Jį leido Škotijos 
Lietuvių Rymo Katalikų Darbininkų Są
junga, redagavo kun. J. Norbutas.

Savo įžanginį pasisakymą redakcija pra
deda (kalba netaisoma):

„Vargingas yra padėjimas lietuvio dar- 

»WIwfe. Si,

HUO REDAKCIJOS \ <'a'j . '>">x 4 "k v.

bininiko svetimoj šaly. Ne kaip jis yra ap
rūpintas medžiagiškai. Turi jis sunkiai 
dirbti neretai vietinių gyventojų skriau-' 
džiamas, neapkenčiamas. Geresnio darbo 
lietuviui neduos niekas, užtarti už jį nėra 
kam, uždarbis jo nedidelis, jis ir vargsta 
tarpe svetimųjų. Jei medžiagiškai išeivis 
darbininkas nekaip yra aprūpintas, tai 
apie dvasiškus jo reikalus ir kalbėti nėra 
ka. Tikėjimo priedermės jam yra sunkiau 
atlikta, jis retai gali turėti savo tarpe lie
tuvį kunigą, svetimų nesupranta kalbos, o 
savos bažnyčios neturėdamas — ėsti jis 
ant malonės svetimtaučių“.

Laikraščio linija nusakoma taip:
„Jšeivių Draugas spausdins: straipsnius 

svarstančius lietuvių gyvus reikalus, žinias 
iš lietuvių išeivių gyvenimo Anglijoj ir ki
tur, pasaulio žinias iš draugijų ypač ka
talikiškųjų gyvenimo. Kadangi Škotijos 
lietuvių tarpe kitų katalikiškųjų draugijų 
likimas labiausiai rėmėsi ir remiasi Šv. 
Kazimiero Draugija — Jšeivių Draugas 
gins tos Draugijos reikalus. Jšeivių Drau
gas irgi rūpinsis „Blaivybės“ Draugijos 
reikalais ir ves kovą su girtuoklyste. Ne
pamirš ir šiaip jau apšvietos draugijėlių, 
skaityklų ir t. t.. Rems jis Katalikų Pašal
pos Dr. reikalus ir trumpiau kalbant daly
vaus lietuvių katalikų gyvenime, jų reika
luose.

Jšeivių Vadovas paduos žinias ir iš kitų 
laikraščių paimtas ypač jai jos bus paduo
tos apie išeivių lietuvių Anglijoj gyveni
mą. Čia priverstas bus susidurti su einan
čių, Škotijoj „Rankpelniu“ bet sistematiš- 

kos varžybos. Piniginėmis premijomis ap
dovanoti meno parodos (įvairių sričių) lai
mėtojai.“

„Nebuvus aktyviu dalyviu, tik pašaliniu 
stebėtoju, norisi pastebėti, kad, aplamai 
žvelgiant, atvykęs jaunimas buvo gražus, 
tvarkingas ir atsakomybę jaučiąs. Viešbu
čio prieangyje, gatvės pusėje, plevėsavo 
lietuviškoji trispalvė, kuriai gėdos tikrai 
niekas nepadarė.“

ANTROJI LAIDA

Žurnalisto Algio Rukšėno knygos „Day 
of Shame“ pirmoji laida jau išparduota. 
Jau atspausta ir antroji laida.

KALANTOS SUSIDEGINIMO 
LIUDININKAS

I JAV atvyko iš Lietuvos Simas Velons- 
kis su žmona. Iš Lietuvos išvyko prieš pus
metį, įrodęs savo žydišką kilmę. Kaune jis 
buvo gimnazijos mokytoju, ir gaudavo 220 
rublių algos per mėnesį. Už mokslą išvyk
damas turėjo sumokėti 8.000 rublių. Jo 
žmona Irena yra lietuvaitė, kap. Dilio duk
tė. Iš Lietuvos jie atvyko į Izraelį, o iš čia 
persikėlė į JAV.

S. Velonskis yra gyvas liudininkas, ma
tęs Romo Kalantos tragišką mirtį. Jis su 
sūneliu tuo laiku sėdėjęs Kauno miesto 
sodelyje ir matęs, kaip žmonės ėmė mesti 
gėles, o milicininkai už tai juos mušė laz- 
domis.

kos polemikos, ginčų, su juomi ne ves: tai 
butu tuščias darbas“.

Bet jau pirmame numeryje „Išeivių 
Draugas“ „susiduria“ su socialistų leidžia
mu „Rankpelniu“, kurį savo metu trumpą 
laiką redagavo Anglijon atbėgęs Vincas 
Kapsukas. Ginčas kilo dėl ekskomunikuoto 
kunigo Dembskio, kurį „Rankpelnis“ giria 
už „stojimą atviron kovon su Katalikų 
Bažnyčia“.

Iš spaudos apžvalgos sužinom apie pa
skyrimą kun. Karevičiaus iš Peterburgo 
Žemaičių vyskupu. „Kunigas Mačiulis 
(poetą Maironis) Kaunos Seminarijos rek
torius ir kun. Bučys, Dv. Akademijos in- 
spektorius esą lenkininkų įskunsti Rymo 
popiežiui“.

Vienas senas darbininkas gražiai papa
sakoja apie Kūčias ir jų papročius. Prisi
mena, kaip būdamas 5 ar 6 metų gavo pir
mas kelnes. „Buvau dar mažas vaikas... 
Turėjau gal penkis ar šešis metus. Gerai 

tus metus atmenu, nes tai buvo labai svar
bus mano gyvenime. Tais metais pirmą 
kartą mama pasiuvo man kelnes. Dabar 
mane seną žmogų net juokas ima, bet ta
da man atrodė svarbiausiu atsitikimu ma
no gyvenime... Mat aš iki tam laikui dėvė
jau vien tik suknelę...“

Iš vietinių žinių aprašytas toks atsitiki
mas:

„Subatoj 20 Gruodžio Carfin'e prie alaus 
bonkos (kiti sako ir prie lošimo rinkėmis) 
karčemoj John‘o Reid'o lietuvis Tomas Ka- 
lakauckas susipešė su anglu Barney Gib
son ir liko ant vietos užmuštu, nespėjo nei 
kunigo pasikviesti. Tai vis darbeliai degti
nės ir alučio. Užmuštasis neprigulėjo prie 
Lietuvių Katalikų Parapijos ir kunigui ka
lėdojant griežtai atsisakė prisidėti“.

Pranešama, kad pakeliamas angliakasių 
atlyginimas iki 7/6 šilingų per dieną.

Įdomu, kad laikraštyje jau pirmam nu
mery yra apie pustuzinis angliškų skelbi
mų.

Laikraštis yra keturių didokų puslapių 
ir spausdintas anglų spaustuvėje. Kaina 2 
penai.

Tolimesni „Išeivių Draugo“ numeriai 
duoda nemaža įdomios medžiagos apie D. 
Britanijos lietuvių gyvenimą ir tais metais 
prasidėjusį I pasaulinį karą. Laikas nuo 
laiko tų žinių pateiksime ir „E. Lietuvio“ 
skaitytojams.

Ta proga linkėtina iki šiol vis dar gyvuo
jančiam jubilijatui ir jo didižausiam rū
pintojui prelatui J. Gutauskui ilgiausių 
metų.

J. Baltmiškis
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PAUKŠTE AUKSO NARVE
Teatro pasaulis pripažįsta, kad klasiki

nio baleto centras yra Maskvos Bolšoi te
atras, kuris yra davęs ir tebeduoda pasau
linio garso profesionalus. Viena iš tokių 
profesionalių šokėjų yra Maja Plisetskaja, 
savo gabumais ir dideliu intelektualiniu 
išprusimu atkreipusi pasaulio dėmesį, bet 
jau ne kartą ir į valdžios nemalonę pakliu
vusi.

Plisetskaja yra viena geriausių pasau
lio balerinų, išgarsėjusi pati ir išgarsinusi 
Bolšoi teatrą ir rusų baleto meną. Ji yra 
dviguba teatro „didvyrė“, apdovanota Ru
sijos respublikos ir Sovietų Sąjungos nu
sipelniusios liaudies artistės garbės titu
lais. Nors jau pasiekusi subrendusio am
žiaus (gimusi 1925 m.), ji dar tebestovi 
baleto meno viršūnėje, o jos vyro Šchedri- 
no specialiai sukurtoji „Carmen-Suite“ 
dar nesulaukė kitos balerinos, kuri bent 
iš tolo prilygti Plisetskajos Carmenai.

Maja Plisetskaja yra kilusi iš labai me
niškos Rusijos žydų šeimos. Jos senelis dar 
ir dabar tebeveda Bolšoi teatro akademi
jos vyrų klasę, kurioje ir Maja treniruoja
si. Jos tėvas, kasyklų inžinierius, buvo su
šaudytas per 1937 metų Stalino valymus 
(1956 m. rehabilituotas), o motina užda
ryta į kalėjimą. Maja buvo pašalinta iš 
baleto akademijos.

Baletu pradėjo domėtis nuo trijų metų 
amžiaus. Karo metu su dideliu vargu su
grįžo į baleto mokyklą, kurioje greitai iš
ryškėjo jos nepaprasti gabumai. 1943 m. 
ją baigė ir iš karto pradėjo kilti kaip ne
prilygstama baleto žvaigždė. Ji greitai pa
garsėjo viso pasaulio sostinėse, į kurias su 
dideliais sunkumais laikas nuo laiko pasi
sekdavo išvykti su gastrolėmis. Labiausiai 
ji mėgsta Paryžių — jo meną ir žmones. 
Anglus laiko nemeniškais ir nemėgsta 
anglų kritikų. „Anglai yra šalti žmonės. 
Jie mėgsta tik šaltą muziką ir šaltą me
ną; anglai yra besieliai. Pažiūrėkite į isto
riją — nerasite nei vieno žymaus anglų 
kompozitoriau s“.

Ir vis dėlto tie „šaltieji“ anglai patys 
pirmieji pasiskubino su protestais, kai 
Majos bendradarbiai, baleto šokėjai Pano- 
vai, pateko į nemalonę, norėdami išvažiuo
ti į Izraelį. Ix>ndono baleto ir dramos ar
tistai. įvertindami Panovų meną ir teisę 
pasirinkti gyvenamąją vietą, demonstravo 
prie Sovietų ambasados vartų, reikalauda
mi jiems laisvės.

Nors Plisetskaja ir žavisi moderniškuo
ju baletu (toks yra ir jos „Carmen Sui
te“), bet, sekdama Bolšoi tradicijas, dau-

Skaitytoja faiakai
BENDRADARBIAMS IR PIRMININKAMS

Spalio mėn. 30 d. numeryje su dideliu 
susidomėjimu perskaičiau „Europos Lietu
vio“ bendradarbio p .J. Vikio vertingas pa
stabas apie „Studijų Savaitę“.

Gal kiek pavėluotai, bet norėčiau atsi
liepti į tą straipsnį ir papildyti anas pasta
bas savo keliomis pastabomis.

Autorius pagrįstai iškelia „Studijų Sa
vaičių“ reikšmę Europos lietuvių kultūri
niame gyvenime. Pradžioje buvę daugiau 
vienos srovės renginiai, „Studijų Savaitės“ 
jau kelinti metai vis labiau darosi bendru 
visų lietuvių reikalu. Tuo tikrai galima pa
sidžiaugti, nes mūsų intelektualinės jėgos, 
deja, tolygio mąžta. Tenka visiems lietu
viams, kurie dar pajėgia daugiau ar ma
žiau kūrybiškai pasireikšti ar kurie nėra 
beviltiškai pasinėrę į asmeninio gerbūvio 
kūrimą (o tam užmojui nėra ribų!), su
glaudinti gretas. Paskutiniųjų metų „Stu
dijų Savaičių“ programos bent dalinai pa
tvirtina, kad ligšioliniai rengėjai suvokia 
esamą būklę ir yra pasukę savo renginius 
visiems Europos lietuviams priimtina (nes 
visus jungiančia) kryptimi. Ligšioliniams 
rengėjams tenka didelė visų laisvųjų lie
tuvių padėka.

Nūn sėkmingai praėjus jubiliejinei — 
dvidešimtajai — „Studijų Savaitei“, ne
kantriai laukiau „Europos Lietuvyje“ to 
renginio išsamaus aprašymo. Praėjo viena 
savaitė, praėjo antra savaitė, — nieko. Pa
galiau, po daugiau kaip dviejų mėnesių 
paskelbtos p. J. Vikio pastabos. Ačiū ir už 
tai...

Bet man, kaip skaitytojui, būtų suteikę 
didesnio pasitenkinimo, jeigu vienintelis 
Europos lietuvių savaitraštis, turįs begali
nių nuopelnų mūsų medžiaginio pertek
liaus, bet dvasiniu atžvilgiu gana vargana
me emigrantiniame gyvenime, nelaukda
mas aprašymo iš šalies, pats būtų pasirū
pinęs bendradarbiu, kuris būtų išsamiai 
aprašęs aną „Studijų Savaitę“. Ir tai nepa
sitenkindamas prtotokoliniu suregistravi- 
mu, o būtų 'perteikęs tą pasigėrėtiną nuo
taiką, kuri dažniausiai vyrauja tuose ren
giniuose.

Terika bent tikėtis, kad ateityje bus ki
taip!

Autorius ne be pagrindo kreipia dėmesio 
į Europos lietuvių bendruomenių darbo ko
ordinacijos stoką. Buvo laikai, kai patir- 
davome apie bendruomenių vadovybių pir
mininkų pasitarimus, suvažiavimus ir t. t. 
Keistasi nuomonėmis bei patirtimi, smaigs
tytos gairės naujiems užmojams. Bet jiau 
daug metų praėjo, kaip viskas nutilo. Apie| 

giausia laiko skiria klasiniam rusų bale
tui. Kai vienas anglų kritikas išsireiškė, 
kad jau atėjęs laikas palaidoti senąją gul
bę („Mirštančios gulbės“ baletą), Plisets
kaja atsakiusi rusų priežodžiu: „Geri 
anekdotai niekada nesensta, sensta tik 
žmonės“. Pagal jos sampratą, tikrasis me
nas yra amžinas, nesvarbu, ar tai būtų 
baletas ar dailė.

Maja ir jos kompozitorius vyras Sched
rinas gyvena aristokratų rajone Gorkio 
gatvėje, Maskvoje. Jie turi vilą užmiesty
je, du automobilius (vienas iš jų Land-Ro
ver), daug meno vertybių ir, be abejo, ge
rą sąskaitą banke. Jie pavaišina savo sve
čius retais užsieniniais valgiais ir gėri
mais, kurių ne dažnas Maskvos gyventojas 
yra ragavęs. Ir vis dėlto ji jaučiasi kaip 
paukštė auksiniame narve ir sakosi, kad 
greit užtrokštų, jei bent retkarčiais nega
lėtų atsikvėpti laisvu oru. Dėl kiekvieno 
tokio atsikvėpimo, dėl kiekvienos koman
diruotės į užsienį, ji turi kovoti su kultū
ros ministerija ir drebėti laukdama teigia
mo atsakymo. Apie paprastas atostogas 
užsienyje esą negalį būti ir kalbos, nors ji 
labai norėtų paatostogauti kur nors Itali
joje.

Prasidėjus propagandai prieš žydus, Pli
setskaja buvo priversta kartu su būriu žy
dų intelektualų pasirašyti pareiškimą, 
smerkiantį sionistus. Tai buvo nepaprastas 
smūgis: iki šiol gyvenusi tik menui, staiga 
pasijuto įvelta į politiką, kuri grasino su
naikinti jos gyvenimo pagrindus ir tikslą.

Žurnalistas Feiferis, apsilankęs pas Pli- 
setskają, paklausė, ar ji, priklausydama 
tarptautinio garso rusų intelektualų ir 
aristokratijos rateliui, dar turinti baimin
tis dėl savo privataus gyvenimo?

„Jūs esate naivūs kvailiai. Mūsų šalyje 
nėra tokio asmens, kuris negyventų bai
mėje. Brežnevas bijo Kosygino. Kosyginas 
— Brežnevo, o jie abu bijo Podgornio. Nei 
vienas žmogus visoje Sovietų Sąjungoje 
negali laisvai atsikvėpti. Sovietų įstaty
mai yra pagrįsti melu. Kiekvienas žodis 
čia yra melas. Visi meluoja — maži ir di
dieji. Meluoja biauriai ir ciniškai. ...Ne
buvo jokio žmoniškumo Rusijoje 17 šimt
metyje, nėra jo dvidešimtame, nebus ir 
dvidešimt pirmajame. Skaitykite Rusijos 
istoriją —■ niekas čia negerėja, nesikeičia 
ir niekas nesikeis“.

Ar išsilaikys ši didžioji menininkė, ši 
nuostabiai šokanti paukštė po tokio „pa- 
čiulbėjimo“ savo auksiniame narvelyje — 
parodys ateitis.

J. Bltm.

kai kurių kraštų lietuvių bendruomenes 
kaip ir iš viso nieko nebegirdėti. Pasklai- 
dai „Europos Lietuvį“ ir pasigendi infor
macijos apie atskirų kraštų lietuvius. Jų 
tikrai visur esama, — nuo poliarinio skri
tulio iki Viduržemio pajūrio kaitrių regio
nų. Bet apie jų veiklą bei iš viso gyvenimą 
tik retai šį tą patiriame.

Po vasaros atostogų skaitome „Europos 
Lietuvyje“ įdomius kelionių po svetimus 
kraštus aprašymus. Bet vis laukiu, bene 
atsiras koks plunksną valdąs keleivis, kurs 
pakiltų į kitokią kelionę, būtent, ryžtųsi 
aplankyti po Europą išsisklaidžiusius tau
tiečius? Esu tikras, kad „Europos Lietu
vio“ skaitytojams būtų nepaprastai įdomu 
pasiskaityti, kaip gyvena ir ką veikia, pvz„ 
lietuviai Švedijoje, kur jų nestinga ir kur 
jie gana gerai įsikūrę, bet apie 'kuriuos ma
žai kas girdėti. Ne daug ką patiriame ir 
apie kai kurių kitų kraštų lietuvius. Susi
daro įspūdis, kad laikraštyje pasirodan
čios informacijos yra labiau atsitiktinio po
būdžio.

Pradėjau nuo „Studijų Savaitės“, ja ir 
baigiu. Kitais metais ji rengiama Šveicari
joje. Tai savos rūšies bandymas. O gal dar 
po metų ją galima surengti kitame krašte, 
sakysime. Didžiojoje Britanijoje, kur lie
tuvių gana gausu? Jie, be to, turi savus na
mus ir savąją sodybą.

O gal laisvosios Europos lietuvių bend
ruomenių pirmininkai, kurie — neabejoju 
— į kitų metų „Studijų Savaitę“ atvyks, 
galėtų ta proga paposėdžiauti?

Petras Volungė

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
l LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

„Draugas“ Nr. 264 (1973) spausdina Ka
zio Ambrozaičio straipsnį apie Lietuvių 
Fondą. Ta pačia proga kiek paliečiami ir 
kiti reikalai.

„Neturime tikslių duomenų, kuriam tiks
lui lietuviai Amerikoje daugiau dosnūs: 
religiniam, laisvinimo ar kultūriniam? Kai 
kurios religinės organizacijos dar laikosi 
ir atlieka svarbius darbus spaudos leidi
mo, lituanistinio švietimo ir jaunimo auk
lėjimo srityse. Gaila, kad dešimtmečiais 
sudėtos daugelio viltys į lietuviškas para
pijas šiendien neša nusivylimą, nes daugu
ma jų nyksta, viena po kitos užsidaro. Re
tas dalykas, kad senosios parapijos dėtų 
pastangų persikelti į naujas vietoves ir 
vėl telktų išsisklaidžiusius lietuvius. O 
kiek ten sudėta aukų ir palikta palikimų? 
Laisvinimo reikalams dar lietuvis yra pa
kankamai jautrus, nors proporcingai net 
negalime lygintis žydų jautrumui ir jų pa
vyzdžiui. Laisvinimui aukų nepakanka, be
lieka tenkintis vienkartinėmis aukomis, 
pastovesnių šaltinių nebuvo suorganizuo
ta. Kultūriniams lietuvių reikalams į pa
galbą ateina Lietuvių fondas, kuris jau 
dvylika metų teikia pastovią paramą. LF 
kultūriniams reikalams jau davė 244,505 
dol. ir iš šių metų 50,000 dol. skiriamos su
mos didesnė dalis dar nepaskirstyta. De
ja, pagrindinis kapitalas šiandien siekia 
tiktai 845,539.83 dol. sumą.“

„Laisvoji Lietuva“ 1973 m. lapkričio 1 d. 
įsidėjo pasikalbėjimą su iš Belgijos atvy
kusiu praėjusiųjų metų lietuvių grožinės 
literatūros laureatu, rašytoju Ed. Cinzu. 
Čia paduodama to pokalbio, pasirašyto 
„Matęs ir Girdėjęs“, ištrauką.

„Pradžioje svečias pabėrė keletą blankių 

GIRIA VATIKANO VEIKLĄ

Lietuvos KP leidžiamas „Laikas ir įvy
kiai“ įsidėjo A. Martinonio straipsnį 
„Naujas Vatikano politikos kursas“. Jame 
pirmiausia nurodoma, kad „Romos kurija, 
priešingai savo įpročiams ir per amžius su- 
nedviprasmiškai pasmerkdama (moraliniu 
aspektu) kruvinojo perversmo (Čilėje) or
ganizatorius ir vadeivas“.

Nurodęs, kad Ispanijos pilietinio karo 
metu Vatikanas rėmęs gen. Franko, auto
rius šitaip nusako pasikeitimo priežastį: 
...„Šiandien pasaulinių įvykių arenoje 
svarų vaidmenį atlieka socialistinės šalys 
ir visų pirma TSRS. Į jas nukreiptos visų 
demokratinių jėgų akys, jos remiasi socia
listinių šalių parama. Su tuo negali nesi
skaityti kapitalistinis pasaulis, su tuo turi 
skaitytis ir Vatikanas.“

Toliau minimas Pietų Vietnamo Laiki
nosios Revoliucinės Vyriausybės atstovų 
apsilankymas Vatikane ir popiežiaus pa
lankumas, pertvarkant lenkams atiteku
sias vokiečių diecezijas. Paskutiniuoju at
veju Vatikanas pripažinęs Oderio-Neisės 
sieną.

Pagaliau nurodoma, kad Vatikano vals
tybės sekretorius, prelatas G. Cheli daly
vavo restauruotos katedros atidarymo iš
kilmėse Vengrijoje ir įteikė muziejui do
vaną —■ seną kryžių.

Straipsnis baigiamas tokiu sakiniu: „Ro
moje už Bronzinių vartų vis galingiau įsi
suka gaivesni politiniai vėjai, verčiantieji 
kurijos šeimininkus daryti naujas išvadas 
ir sprendimus, laužančius senas Vatikano 
politikos tradicijas, nenorint likti balsu, 
šaukiančiu tyruose“.

INVALIDAI IR APSINUODIJIMAI

Dr. Kiauleikis skelbia 23.956 apsinuodi
jimų atvejus Lietuvoje. Pasirodo, kad 
23.428 arba 97,8% visų apsinuodijimų buvo 
su alkoholiu. Daugiausia apsinuodija alko
holiu, palyginti, jauni vyrai, 25-45 m. lai
kotarpy. Taip pat įdomu, kad alkoholiu ap
sinuodijusios moterys sudaro tik 3,2%.

Invalidų su amputuotom kojom Lietuvo
je dabar esama 2.209. Jų tarpe 700 karo in
validų. Daugiausia invalidų (743) yra tarp 
21-30 m. amžiaus.

NAUJA ENCIKLOPEDIJA

„Mažosios lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos“, kurios buvo išleista 30.000 
egz„ pirmųjų dviejų tomų laidos jau yra 
išsibaigusios. Todėl nutarta išleisti naują, 
pertvarkytą ir pagerintą lietuvišką enci
klopediją Lietuvoje. Pirmojo tomo bando
masis spausdinimas jau pradėtas.

Enciklopedijos apimtis bus 480 spaudos 
lankų (po 32 psl.), apie 70.000 straipsnių, 
15.000 iliustracijų. Formatas bus toks pat, 
kaip anksčiau išleistos Mažosios enciklo
pedijos. Tiražas 60.000. Atrodo, kad numa
toma visą medžiagą sutalpinti keturiuose 
tomuose. Tai bus lietuviška tarybinė en
ciklopedija, kurioje anot redaktoriaus pa
vaduotojo doc. J. Zinkaus bus sukaupta 
gana visapusiška, objektyvi, naujausiais 
tyrinėjimų duomenimis ir marksistine me
todologija paremta informacija apie Lie
tuvą.

filosofinių minčių iš paruošto teksto, pasi
rinkdamas tris autorius iš prancūzų litera
tūros, tačiau taip paviršutiniškai, kad bu
vo neįmanoma susigaudyti, ko siekiama. 
Po to analizavo 3 lietuvių rašytojus: Avy
žių, Bubnį ir Sają. Kadangi šie autoriai su
sirinkusiems buvo mažai žinomi ir dar ma
žiau girdėti, tai ir pasipylė nepalankių 
klausimų kruša.

— Kokias lietuviškas problemas jūs ke
liate savo romane „Brolio Mykolo Gatvė“,
— klausia apsiSkaičiusios išvaizdos poniu
tė.

— Jokių, miela ponia, — atsakė laurea
tas. — Lietuviškų problemų aš nežinau ir 
negalėčiau jų apibūdinti. Matote, aš gyve
nu Belgijoje, skaitau prancūziškai, o ra
šau lietuviškai.

— Ar nemanote šio romano išversti į 
prancūzų kalbą, — kažkas įsiterpė iš toli
mo pakraščio.

— Ne, — buvo atsakymas. — Nieko nau
jo neduočiau. Kas jums, lietuviams atrodo 
įdomu ir negirdėta, tas prancūzams jau se
niai pergyventa ir užmiršta. Nenoriu pasa
kyti, kad lietuvių literatūra dar vystyk
luose, bet taip išeina...

— Ką manote apie išeivijos rašytojus?..
— kažkas veptelėjo ir nebedrįso sakinio 
užbaigti.

— Išeivijos rašytojų aš nepažįstu, jų kū
rybos neskaitau, todėl negaliu atsakyti prie 
geriausių norų, — šaltai atsakė laureatas.

— O kaip belgų rašytojai, lyginant juos 
su lietuvių rašytojais? — neatleido pirmo
ji poniutė.

— Belgų rašytojų aš irgi neskaitau. Su 
jų kūryba nesu susipažinęs, gaila, negaliu 
atsakyti.“

Toliau pasikalbėjimas vyksta apie iš 
Lietuvos gaunamąją literatūrą.

LIETUVOJE
NUTEISTI MIRTI

Trys buvę Lietuvos policininkai — Juo
zas Miakišius, Vladas Butkunas ir Jonas 
Barkauskas Lenkijoje nuteisti mirties 
bausme. Esą jie 1941-1944 m. dalyvavę 
šaudant piliečius Vilniuje.

PAMINKLAS A. ŠAPALUI IR KUN. 
LIPNIŪNUI

Lenkijos lietuviai, padedant buvusiems 
Štuthofo kaliniams, Pucko miestelio kapi
nėse pastatė paminklą dviems toje stovyk
loje buvusiems kaliniams — inž. chemikui 
A. Šapalui ir kun. Lipniūnui. Juodu abu 
sulaukė stovyklos žlugimo, bet išsivadavi
mo prieaušryje mirė užsikrėtę šiltine. Pa
laidoti Pucko kapinėse, dabart. Lenkijos 
teritorijoje.

RELIGIJOS LAISVĖ

„Gimtasis 'kraštas“ Nr. 49 ilgame Jono 
Aničo straipsnyje įrodinėja Lietuvoje 
esančią religijos laisvę, kurios nenorį ma
tyti „religingieji emigracijos sluoksniai“. 
Straipsnis daugiausia remiasi Vilniaus ar
kivyskupijos valdytojo Č. Krivai.čio, vysk. 
Pletkaus, kun. A. Lapės ir kitų kunigų ko- 

‘ monistiniams JAV laikraščiams duotais 
pasikalbėjimais.

APIE L. K. BAŽNYČIOS KRONIKĄ

„East-West Digest“ (gruodžio mėn.) įsi
dėjo gana ilgoką „Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos“ aprašymą. (Žurnalas 
siunčiamas visiems parlamento nariams). 
Jame iškeliamas iki šiol mažiau minimas 
faktas, kad Lietuvoje persekiojama už iš
tremtų giminių ir draugų lankymą, už su
sitikimus su kitų respublikų intelektualais, 
už patriotines dainas, už lietuvių-latvių 
bendrai keliamas „nacionalistines nuotai
kas“, už susirašinėjimą su Baltgudijos lie
tuviais, už raginimą vaikus leisti į lietu
viškas mokyklas ir už Lietuvos laikraščių 
siuntinėjimą kitose respublikose gyvenan
tiems lietuviams.

AGRO-GORODS

„Pravda“ paskelbė L. Brežnevo planą 
pertvarkyti Sov. Sąjungos žemės ūkį. Jis 
nutarė atgaivinti dar 1950 metais keliamą, 
bet pripažintą utopišku, planą, smarkiai 
padidinti kolūkius ir valstybinius ūkius, 
sukuriant apie juos savotiškus ūkio cent
rus, agrogorodus. Tie centrai bus žymiai 
daugiau specializuoti, t. y. jie koncentruos 
savo gamybą į kurią nors vieną žemės ūkio 
šaką. Tuo būsianti pakelta žemės ūkio pro
dukcija ir kainos žymiai labiau priartintos 
prie miesto.

Kaip žinoma, Lietuvoj žemės ūkio spe
cialistai dėl įvairių specifinių sąlygų visą 
laiką buvo priešingi neribotam ūkių vie
netų didinimui. Iš tikrųjų Lietuvoje vidu
tinis kolūkio dydis yra vienas mažiausių 
iš visų kitų sovietinių respublikų. Ar pa
siseks lietuviams išlaikyti jau gerokai įpu
sėtus kurti ūkio centrus nuo naujo pertvar
kymo — parodys ateitis.

Pabiros
ABU LABU TOKIE

Dr. Č. Pienkowski's buvo iškviestas į 
Hatfieldo policiją patikrinti girto vairuo
tojo. Pakelėj jis pats buvo policijos paste
bėtas įtartinai vairuojant. Atvykus į poli
cijos būstinę, jam buvo pasiūlyta pirma
sis pūtimo bandymas. Pienkowski's atsi
sakė, pareikšdamas, kad jis atvykęs kito 
asmens bandyti, o ne pats būti bandomas.

Teismas jį buvo nubaudęs pinigine bau
da ir atėmęs leidimą, bet apeliacinis teis
mas leidimą grąžino.

MAC'S
Išduodant benzino kuponus, vienoj Heb- 

ridų saloje 95% gyventojų susirinko jų at
siimti, kai atėjo raidės „M“ diena. Pasiro
do, jų visų pavardės prasideda su Mac, o 
ten gyveną pakistaniečiai 'beveik visi Mo- 
hammeds... Tokiu būdu kuponų išdavimo 
tvarka turėjo būti pakeista.

MOKĖK RUBLĮ
Kai Brežnevas vizitavo Indiją, jis turėjo 

tokį pasikalbėjimą su ponia Gandhi.
Brežnevas: — Kaip jūs privertėte tą vi

są minią šičia susirinkti ir mane sveikin
ti.

Gandhi: — Mokėjome kiekvienam maž
daug po vieną rupiją.

Brežnevas: — Rusijoj mes darome ki
taip, kas nepaklauso įsakymo atvykti, tas 
turi mokėti rublį.

VYNO BUVO DAUGIAU
Atidarius naują benzino stotį Shoreha- 

me, kiekvienas galėjo pirktis tiek, kiek no
rėjo. Automobiliai su „G“ raide dar gavo 
priedo po butelį vyno. Vakarui artėjant, 
benzinas jau buvo išsibaigęs, o vyno — 
kiek tik nori.

GALVOSŪKIS
Nr. 20

Gulsčiai: 1. Laikosi demokratinių princi
pų. 6. Mažo gyvulio kailelis. 7. žodžių ir 
melodijų junginys. 9. Azijos moterų rūbas. 
10. Žydų generolas. II. Kraštutinis susilai
kymas.

Statmenai: 2. Naminis gyvulys. 3. Portu
galų kolonija. 4. Mėsos rūšis. 5. Angliškų 
cigarečių pavadinimas. 8. Būtinas laively
je. 10. Krauti.

GALVOSŪKIO NR. 19 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Jaunamartė. 6. Utena. 7. Tal

ka. 9. Lėlė. 10. Ašara. 11. Savamokslė.
Statmenai: 2. Alga. 3. Tėvynė. 4. Brolė

nas. 5. Durtuvas. 8. Lašiša. 10. Alio.

Bubiu piliakalnis
Dešiniajame Dubysos krante, netoli 

plento Šiauliai —■ Tauragė, stūkso Bubių 
piliakalnis. Jis užima 6 m. aukščio kalvą, 
turi ovalo pavidalo apie 50 m. ilgio ir 30 
m. pločio aikštę ir gana stačius šlaitus. 
Pietvakarių dalyje supiltas 5 m. aukščio 
pylimas. Kultūrinis sluoksnis aikštelės pa
kraščiais siekęs 1 m. storio. Tyrinėjant bu
vo rasta akmeninių grindinių, po kuriais 
konstatuotas pelenų sluoksnis.

Prieš 'šešis šimtus metų prie piliakalnio 
pirmą kartą atsibastė kalavijuočių būriai. 
Jų kalavijai jau buvo iškapoję Kulos, Ba
sinės, Zėlos pilių gynėjus. Liko ši — Debe
sinės (Dubysos) pilis. Pilies gynėjai grū
mėsi narsiai, tačiau jėgos buvo nelygios. 
Suliepsnojo pilis, žuvo paskutinieji jos gy
nėjai. O Livonijos kronikininkas Dionyzas 
Fabricijus įrašė metraštin, kad magistras 
Gosvinas von Herikė 1348 metais žygyje į 
Saulės žemę paėmė keturias pilis ir laimė
jo didelį grobį.

Prabėgo dešimt metų. Piliakalnio viršū
nėje vėl stovėjo didžiulė pilis, pasiruošusi 
atremti priešą. Ir vėl prie jos sienų atsi
bastė kalavijuočiai, vadovaujami to paties 
magistro. Pilis ir vėl buvo sunaikinta, bet 
kronikininkas Hermanas von Vartbergė 
jau neberašo apie prisiplėštus lobius, o 
kalba apie žuvusius kalavijuočius. Anot 
jo. užimant pilį, žuvo apie šimtą riterių. 
Du kalavijuočių riteriai buvę nustumti 
nuo pilies sienos ir užsimušę. žinoma, ne
minimi eiliniai kariai.

Iš atsitiktinių radinių galima spręsti, 
kad žmonių čia gyventa daug anksčiau, ne
gu atsibastė pirmieji kalavijuočiai! Tai liu
dija prie piliakalnio rasti kiaurakryžmdai 
žalvariniai smeigtukai, įvijiniai žiedai iš 
žalvario, kaulinis verpstukas, balno kilpos.

Dabar jau iškirstas pušynas, puošęs ir 
saugojęs piliakalnį, tačiau apylinkių gam
ta nuostabi. Šiauliečiai, ir rajono gyvento
jai dažnai aplanko vietas, kuriose mūsų 
protėviai prieš šešis šimtus metų kovėsi su 
kalavijuočiais.

„Kultūros Barai“
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jas — estų rašytojas K. Lepik. Iš lietuvių 
jo valdybai priklauso lėkt. Juozas Lingis. 
Reikalui esant, galima rašyti: Baltiška Ar
ki vet, Postbox 16 042, 103 21 Stockholm.

(j. v.)

Žuvo gydytojas P. Baublys

DĖL PRENUMERATOS
Keičiant laikraščio prenumeratos kainą, 

pensinikams buvo nutarta ją padidinti iki 
4 svarų metams. Per neapsižiūrėjimą apie 
tai nebuvo pranešta. Anglijoje gyvenan
čius pensinikus dėl įvykusios klaidos atsi
prašome.

Administracija

SKAITYTOJŲ AUKOS
Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 

Nidos klubo knygas, lietuviškai spaudai 
paremti aukojo:

A. Skamarauskas, J. Pumeris ir J. P. 
Nasvytis — po 5 sv.; J. Kriščiūnas — 2.25 
sv.; P. Vasis ir V. Leonas — po 0.75 sv.; J. 
Kasponis — 0.60 sv.; J. Vaškelis ir P. Bi- 
dulskis — po 0.40 sv.; A. Mažeika, E. Lau
raitis ir K. Norkaitė — po 0.25 sv.

AUKOS TAUTOS FONDUI
R. I. Kvedaravičiūtė — 10.00 sv., Lietu

vių Sporto ir Soc. Klubas — 8.00 svarus.
t 

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
„Europos Lietuvio“ ir Nidos klubo atsto

vės adresas Vokietijoje — Živilė Vilčins- 
kaitė, 58 Hagen/Westf. Luetzowstr. 59.

Ji mielai tarpininkauja norintiems užsi
sakyti spaudą ir už ją atsilyginti.

Administracija

LONDONAS
JAUNIMAS IS KANADOS IR JAV

Toronto lietuvių jaunimo grupė — Jonas 
Grupiljonas, Gina Stonkutė, Margarita 
Nacevičiūtė, Eleonora Zuibrickaitė ir Edu
ardas Stravinskas — Kalėdas ir N. Metus 
praleido Londone. J. Grupiljonas neseniai 
yra persikėlęs į Kanadą, o dabar vykda
mas aplankyti tėvų, atsigabeno ir draugus. 
Malonu konstatuoti, kad visi jaunuoliai 
gražiai kalba lietuviškai.

Lietuvių Namuose taip pat lankėsi bos- 
toniškis V. Antanaitis, kuris studijuoja ar
chitektūrą Edinburgho universitete. Jis do
mėjosi Nidos klubo leidiniais ir užsisakė 
„E. Lietuvį“.

MANCHESTERIS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Š. m. sausio 6 d., 4 vai. p. p. Mancheste- 
rio Liet. Soc. klubo valdyba savo patalpo
se šaukia klubo narių visuotinį susirinki
mą. Bus aptariami visi klubo reikalai ir 
renkama nauja valdyba.

Kvorumui (ketvirtadaliui narių) skelb
tą valandą nesusirinkus, susirinkimas bus 
atidėtas vienai valandai ir po to bus pra
vestas, nežiūrint susirinkusiųjų narių skai
čiaus.

Klubo valdyba

DERBY
ABN MITINGAS

Š. m. grnuodžio mėn. 9 d. Derbyje įvyko 
didelio masto A. B. N. (Anti Bolshevik 
Block of Nations) demonstracija, kurioje 
dalyvavo įvairių pavergtųjų tautų atsto
vai. Dienos demonstraciją rengė vietinis 
ukrainiečių A. B. N. Skyrius, kartu su ki
tomis tautybėmis, atžymėdami 30-ties me
tų nuo A. B. N. įsikūrimo.

Jau prieš dieną vietos spaudoje buvo at
žymėta apie būsimą demonstraciją bei su
kaktį ir kad joje dalyvaus daugelis paverg
tųjų tautų.

Į didžiulę Derby Playhouse salę susirin
ko apie 700 žmonių ir vietos radijo ir spau
dos atstovai bei kiti žymūs svečiai. Sceno
je šalia kitų tautybių vėliavų, buvo ir lie
tuviškoji trispalvė. Reikia pažymėti, kad 
šios demonstracijos parengimui daug prisi
dėjo ir oficialiai joje dalyvavo vietinis 
Derby DBLS skyrius.

PRAŠO ATSILIEPTI
Petras Pukelevičius, gyv. Coventry ar jo 

apylinkėse, įprašomas atsiliepti.
Rašyti: Jonas Karaliūnas, 77 Park Row 

S. Hamilton ,Ont. Canada L8K — 2J6.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — sausio 6 d., Trijų Kara
lių šventėje, 12.30 v.

CORBYJE — sausio 6 d., 12 vai., St. Pat
rick, Gainsborough Rd.

NORTHAMPTONE — sausio 13 d., 12 vai., 
katedroje.

NOTTINGHAME — sausio 6 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 13 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

DERBYJE — sausio 20 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — sausio 20 d., 11.15 vai., 
Liet Židinyje.

Minėjimą atidarė A. B. N. Derby Sky
riaus pirmininkas p. M. Popovytch (ukrai
nietis), kuris pažymėjo šios dienos reikš
mę ir tuos svarbius darbus, kuriuos 
A. B. N. su kitomis tautybėmis kartu atlie
ka.

Pagrindinę kalbą angliškai pasakė kun. 
A. Geryba, 'kuris aiškiai ir vaizdžiai nu
švietė bolševikinius darbus ir jų tikslus.

Toliau kalbėjo Baltgudžių Išvadavimo 
Fronto atstovas, Latvių Tautinės Tarybos 
narys, Lietuvių DBLS-gos Derby Sk. pir
mininkas, Ukrainiečių Sąjungos Derbio 
Skyriaus atstovas ir galiausiai jau mums 
lietuviams gerai pažįstamas, buvęs Sherif 
of Derbyshire Col. P. Hilton. Savo kalboje, 
be kita ko, jis pasakė: „Šitame krašte mes 
visada kovojome už laisvę. Nors esame per
gyvenę sunkius laikus, bet su jūsų tautie
čių ir kitų laisvės kovotojų bei sąjunginin
kų pagalba mes išsaugojome savo laisvės 
židinį. Bet kaip ilgai?

Tuo tarpu šičia nėra priešo tankų, pa
būklų ar slaptosios policijos, bet jų gerai 
įsitvirtinę agentai yra mūsų tarpe. Mes 
privalome tai suprasti, privalome žinoti, 
kad žūtbūtinė kova gali prasidėti ateinan
čiomis savaitėmis ar mėnesiais.“

Buvo priimta rezoliucija, kuri bus pa
siųsta Ministeriui Pirmininkui ir Jungti
nėms Tautoms.

Po oficialiosios dalies buvo labai graži, 
įvairi ir gausi meninė programa, kurioje 
pasirodė ukrainiečių, lietuvių ir kroatų 
meninės pajėgos. Didžiausią meninės da
lies programą išpildė ukrainiečiai.

Lietuviškoje programoje pasirodė kank
lininkės E. Vainorienė su dukra N. Cou
sins. Jos gražiai atliko keletą lietuviškų 
dalykėlių. Tenka padėkoti visų derbiškių 
vardu joms už apsilankymą ir gražų mūsų 
lietuviškos muzikos atstovavimą tarptauti
niame subuvime.

Taip pat lietuviškoje programoje pasiro
dė ir mūsų jaunoji Z. Popikaitė, kuri var
gonėliais pagrojo keletą lietuviškų ir tarp
tautinių dalykėlių. Linkime ir jai sėkmės.

Dvi jaunos kroatų mergaitės puikiai pia
ninu paskambino keletą klasinių dalykėlių.

Šis politinis protesto mitingas tikrai pui
kiai ir gerai pavyko. Labai malonu, kad į 
jį atvyko daugelis vietos tautiečių. Tas įro
do, kad mūsų žmonės yra tikri patriotai ir 
remia kovą prieš bolševizmą. Tuo pačiu 
tenka ir apgailestauti, kad kai kurie pa
našiuose subuvimuose nedalyvauja, nors 
paprastai daug apie tai šneka.

Sekančią dieną vietos Derby radijais pra
nešė apie vykusią demonstraciją ir skaitė 
kai kurių atstovų kalbų ištraukas. Gruo
džio mėn. 11 d. vietos spaudoje pasirodė 
jau gan ilgokas straipsnis, kur daug aiš
kiau ir plačiau įvykis buvo aprašytas.

J. Levinskas

Švedija
SVEČIAI IŠ JAV

— Lapkričio 26 Stockholmo universitete 
viešėjo du lietuviai iš JAV-bių. Wisconsi- 
no un-to profesorius dr. Anatolijus Matu
lis skaitė paskaitą apie baltų įtakas šiuo
laikinėje germanų ir slavų literatūroje. 
Rašytojas Algirdas Landsbergis savo pa
skaitoje supažindino su lietuvių literatū
ra Amerikoje. Abu svečius pakvietė slavų 
instituto baltų skyrius, kuriam vadovauja 
žymi latvių kalbininkė prof. dr. V. Ruke- 
Dravinia.

Prof. A. Matulis jau antrą kartą su pa
skaita lankėsi Stookholme. Birželio mėn. 
jis dalyvavo baltologinių studijų konfe
rencijoje, kur jo įžanginė paskaita apie 
baltiečius Solženicino kūryboje sukėlė di
delį susidomėjimą.

NAUJA GYDYTOJA
— Gyd. Ona Vyšniauskienė, gyvenanti 

Nykoepingo mieste, neseniai gavo teises 
praktikuoti Švedijoje. Kilusi iš Vilniaus 
krašto, ji po karo išvyko į Lenkiją, iš kur 
tik prieš keletą metų jai pavyko su sūnumi 
atvykti ir apsigyventi Švedijoje. Medicinos 
studijas ji pradėjo dar karo metais Lietu
voje, o jas užbaigė Lenkijoje. Kalėdoms 
daktarė išvyko trim savaitėm atostogų į 
JAV-bes. Gyd. Vyšniauskienė priklauso 
Švedijos LB valdybai. Pastaraisiais metais 
ji veikliai prisidėjo prie Liet, studijų sa
vaičių.

BALTŲ ARCHYVAS
Skandinavijos Baltų archyvas išleido at

sišaukimą į baltiečius ir jų bičiulius šve
dus deponuoti ar testamentu užrašyti savo 
asmeninius archyvus, bibliotekas, doku
mentus, laiškus, fotografijas, laikraščių iš
karpas ar kitokią istorinės vertės medžia
gą, liečiančią baltiečių veiklą užsienyje. 
Baltų archyvas Stockholme įsteigtas 1966 
m. ir glaudžiai bendradarbiauja su Švedi
jos valstybiniu archyvu. Abiejų pastango
mis 1973 m. pradžioje buvo surengta dide
lio pasisekimo sulaukusi paroda: Pabaltijo 
istorija dokumentuose, kuriuos saugoja 
valstybinis archyvas. Baltų archyvo vedė

TRUMPAI
— Nykoepingo vidurinėje mokykloje 

švedų jaunimą šviečia mokytoja Ona Šim
kienė, dirbusi mokytojos darbą dar Lietu
voje.

— Uppsaloje sėkmingai savo profesijoje 
reiškiasi veterinarijos gydytojas Apoloni
jus Batvinis. Baigęs aukštąjį mokslą 
Muenchene, 1951 m. jis persikėlė Švedijon. 
kur anksčiau dirbo Storkholme ir Enkoe- 
pinge.

— Stocklolme gyvena ir praktika verčia
si gyd. Gintautas Būga, žymiojo kalbinin
ko sūnus. Jis yra Švedijos LB valdybos na
rys. Jo namuose dažnai įvyksta metiniai 
šio krašto lietuvių susirinkimai.

BELGIJA
LIETUVA IR MES

Spalio mėnesio gale pagaliau išsiruošiau 
į kelionę: į Lietuvą. Ši kelionė man buvo 
reikalinga: gyvendama tarp belgų, aš pasi
jutau lyg pritrūkusi tautinio kuro, ir va
žiavau į Lietuvą ne vien tik pabučiuoti sa
vo artimuosius, bet pajusti savo tautos, iš 
kurios esu kilusi, pulsavimą.

Išvažiavau, pagal turistinius nuostatus, 
penkioms dienoms, o Vilniuje Kultūrinių 
ryšių komitetas sudarė sąlygas, kad pasi
likčiau ilgiau.

Kai žmogus važiuoja į kitą kraštą kaip 
svečias, tai nėra sunku svečiuotis, apžiūrė
ti tą kraštą kritiškomis akimis, daryti iš
vadas ir palyginimus su savuoju. Bet kada į 
išeivis lietuvis svečiuojasi savo gimtajame, 
krašte, pažindamas to krašto istoriją nuo Į 
A iki Z, kai jis dar suranda savo vaikystės 
pramintus takelius, — tada viskas atrodo 
kitaip, ir jokio palyginimo negali būti iš
vis...

„Šalis ta — Lietuva vadinas.
tik aš neilgai ten buvau..." — dainavo

Maironis.
Pirmą vakarą Lietuvoje prisiminiau sep

tyniolika metų, praleistų Vakaruose, kai 
bendradarbiavau su Belgijos lietuviais. 
Prisiminiau mūsų kuklią, primityviose są
lygose leidžiamą spaudą, visus mūsų minė
jimus, kalbas, dainas apie tėvynę, jos gro
žį. Ir tą vakarą aš jaučiau sieloj nepapras
tą dėkingumą savo suvalkiečiams tėvams, 
kurie man įžiebė savojo krašto ir tautos 
meilę. Buvau dėkinga mokytojams, kurie 
anomis dienomis pripildė dvasią pasidi
džiavimu mūsų tautos būdu ir tradicijo
mis, dėkinga lietuviams Belgijoje, kad jie 
man padėjo išlaikyti tą lietuvybę, dėkinga 
seserims ir broliui, kad tą vakarą jie mane 
skaitė kaip grįžusią kelioms dienoms į na
mus... Nes jau seniai geraširdžiai belgai 
bandė mane įtikinti, kad Lietuva visai ne
egzistuoja, kad yra tiktai Rusija rytuose.

Aš gi buvau Vilniuje, mūsų tautos šven
tovėje. Gal ten lietuvių yra tik keturiasde
šimt procentų, bet visur girdisi lietuviška 
kalba, ir, atrodo, kad Vilnius niekad toks 
lietuviškas nebuvo kaip dabar.

Dažnai manęs klausė: ar jaučiama Vil
niuje pažanga, pakitėjimas? Mačius šį 
miestą pirmą kartą dar vaikystės akimis, 
bent kokio palyginimo išvis negalima da
ryti, nes per tokią eilę metų visas Europos 
veidas yra pasikeitęs. Ir gal aš nemoku gė
rėtis tais naujais kvartalais, kurie supa 
Vilnių ir kur suspaustai apgyvendinta 
tūkstančiai žmonių?... Aš ieškojau sen- 
miesčio su amžių nušlifuotais gatvių grin
diniais, su senais kiemais ir užkampiais, 
kuriuose dvelkia dar anų šimtmečių dva
sia. Vilniaus grožis netraukia lyg blizgesys 
iš tolo, jis randamas staiga, iš arti, įsijau
čiamas ir sunkiai užmirštamas. Kaip tie 
kapai, kur deginome žvakutes lapkričio 
pirmosios vakare, pušaitėmis apaugusios 
kalvos, kalvelės... Jų papėdėj — Vilnius, 
su nedrąsiais vakaro žiburiais. Ir tą vaka
rą aš daug galvojau apie Čiurlionio gimti
nėje, Druskininkuose, matytas menininko 
paveikslų reprodukcijas, ypatingai apie tą 
„Karalių pasaką“. Gal tie karaliai simbo
lizuoja mūsų išeiviją, gyvenančią pertek
liaus kraštuose, o tarp jų rankų spindinti 
šiaudinė pastogė tai yra mums, išeiviams, 
sunkiai pasiekiama tėviškė.

Man sugrįžus, daug kas klausinėjo, kaip 
gyvena Lietuvos žmonės dabartiniais lai
kais? Atsakyti keliais sakiniais yra sunku, 
nes reikia atsižvelgti į kiekvieno buvusias 
gyvenimo sąlygas prieškariniais laikais. 
Yra skundų dėl prekių (ypač importuotų) 
kainų, dėl mažų algų, dėl negalėjimo nusi
pirkti mašinų ir t. t. Bet atrodo, kad visi 
tie kasdieniniai rūpesčiai nustumia į antrą 
eilę politinius dalykus. 1973-čių metų Lie
tuvos lietuviai gyvena diena iš dienos, ne- 
sižvalgydami į praeitį, nesidairydami atei
tim ieškodami tikslo gyventi kasdienybėje.

Jie nepaprastai didžiuojasi savo Lietu
va! Didžiuojasi savo statybomis, savo kul
tūriniais pasiekimais, švietimo galimybė
mis, savo scenomis, muziejais. Ir jie turi 
kuo didžiuotis, nes kultūrinis gyvenimas 
šiandien priklauso ne vien tik privilegijuo
tai klasei, jis yra pasiekęs aukštesnį laips
nį negu kada nors.

Per tą perą savaičių aš bandžiau nejaus
ti pagrindinių sistemų skirtumo, norėjau 
išbraukti iš savo žodyno tuos komunisti
nių ir kapitalistinių propagandų išsireiški
mus — aš važiavau į Lietuvą ieškoti ne 
tai, kas mus skiria, nes tą aš puikiai žinau, 
bet tai, kas mus riša...

Grįžus, mane vėl pasitiko išeivės-emi-

Spaudoje pasirodžiusi maža žinutė apie 
iš Lietuvos į Maskvą skridusio lėktuvo 
avariją, atrodė toks kasdieniškas reiški
nys. Bet lėktuvai neskraido tušti. Juose ke
liauja žmonės, kurių staigi ir tragiška mir
tis atneša liūdesį į šeimų ir artimųjų na
mus.

Tokia gedulo žinia gruodžio 17 d. atke
liavo ir į londoniškio inž. Rastislavo Bau
blio pastogę. Anoje lėktuvo avarijoje žuvo 
jo jauniausias brolis gydytojas prof. Pet
ras Baublys.

Baublių šeima buvo neeilinė ano meto 
Lietuvoje. Mokytojas Petras Baublys išau
gino šešis tvirtus, tarsi ąžuolus, sūnus, bai
gusius aukštuosius mokslus ir dirbusius at
sakingus profesinius darbus. Petras (gimęs 
1914 m. gegužės 23 d.) buvo pats jauniau
sias ir, tegu atleidžia man likusieji penki 
broliai, pats ryškiausias ir populiariausias. 
(L. Enciklopedija, aprašydama Baublių 
šeimą, regimai, susimaišo varduose ir, mi
nėdama tėvą, taip pat Petrą, praleidžia sū
nų).

Karo vėtrose broliai išsiskyrė: trys liko 
tėvynėje, kiti trys atsidūrė Vakaruose. Gy
dytojas Petras jau nuo 1936 m. dirbo uni
versitete vaikų ligų katedros asistentu. 
Mėgo savąjį darbą, visa siela buvo jam at
sidavęs, tad prie jo ir pasiliko.

1942-1944 m., būdamas Kauno Kūdikių 
namų („Lopšelio“) direktorium Vilijampo
lėje, jis išgelbėjo daugybę iš žydų geto at
gabentų ar žuvusių tėvų vaikų, kurie, kaip 
pamestinukai, atsirasdavo prie dr. Baublio 
vaikų ligoninės durų. Viena tik moteris (I. 
Šaterienė) atgabeno penkis „pamestinu
kus“. Kas atsimena ano meto sąlygas, su
pras, kiek drąsos ir humaniškumo reikėjo 
turėti tam, kuris ryžosi tokiam gelbėjimo 
žygiui. Jo paties gyvybė ne kartą kabėjo 
ant plauko, nes už žydų slėpimą grėsė mir
ties bausmė. Nenuostabu, kad gydytojo P. 
Baublio vardas po karo pasidarė beveik le- 
gendarinis, išgelbėtųjų žmonių pasakoji
mais apipintas.

Po karo P. Baublys dirbo Vilniaus uni
versitete vaikų ligų katedros vedėju. Vė-

grantės dalia; su visomis demokratiškų ša
lių galimybėmis laisvai kalbėti, laisvai ra
šyti, laisvai kurtis; bet dvasia palieka su
pančiota tėvynės ilgesiu. Kas mums, išei
viams pagaliau yra toji Lietuva: vien tik 
prisiminimų migloti paveikslai, ar įsitiki
nimas kad ir mes, tie daugelio tautų pava
dintieji „heimatloss“ ar „apatrides“ — be
namiai — turime savo gimtąjį kraštą ir 
esame kilę iš egzistuojančios tautos? Koks 
mūsų tikslas būtų dirbti dėl lietuvybės iš
laikymo, jei ta lietuvybė būtų tik poetiškų 
frazių rinkinys, o Baltijos pakrantėje ne
skambėtų gyvi lietuviški žodžiai?

St. Baltus

SefitifnfoS DIENOS
— Sov. Sąjunga pažadėjo už 4 mil. sva

rų paskolinti raketą Indijos pirmam sate
litui paleisti.

— Dėl energijos krizės bedarbių skaičius 
Anglijoje gali padidėti iki kelių milijonų.

— Galutinis kare žuvusiųjų žydų skai
čius yra 2.412. Be to, 508 žmonės yra din
gę be žinios.

— Taupydamas benziną, Norvegijos ka
ralius Olavas (70 m.) važiuoja į kalnus pa
sportuoti tramvajumi.

— Po keturių dienų derybų Anglijos, Ai
rijos ir Š. Airijos vyriausybės sudarė tary
bą Ulsterio reikalams tvarkyti.

— Oslo universiteto studentai demonst
ravo dėl Nobelio taikos premijos suteikimo 
dr. Kissingeriui.

— Atsargos pulkininkas R. C. Vigors nu
baustas 70 svarų už benzino atsargas. Jo 
garaže rasta 70 gal. statinė benzino.

— Londono varžytinėse Stradivarijaus 
smuikas parduotas už 34.000 gns.

— Vokietija derasi su satelitiniais kraš
tais gauti naftos.

— Sov. Sąjunga oficialiai sumažino savo 
karines išlaidas 1974-tiems metams. Prie
žastis — pagerėję santykiai su Vakarais.

— E. E. Bendruomenės užsienio reikalų 
komisijos narys C. Soames pareiškė, kad 
Anglijos ūkis yra vienas iš labiausiai kri
zės paliestų. Tik Italija ir Airija yra maž

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 26 d.. ŠEŠTADIENĮ, 
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liau jis buvo vyriausias Lietuvos pediat
ras. Nuo 1958 m. Vilniaus universiteto vai
kų ir infekcinių ligų katedros vedėjas. 
Dirbdamas mokslinį ir praktišką gydytojo 
darbą, jis daug prisidėjo prie Lietuvos vai
kų sveikatos apsaugos gerinimo ir naujų 
gydytojų paruošimo.

P. Baublys buvo nepaprastai malonaus 
būdo ir geros širdies lietuvis. Tai lengvai 
galėjo pastebėti kiekvienas jį sutikęs, kai 
prieš keletą metų lankėsi pas brolį Angli
joje.

Teko girdėti, kad visi šeši broliai plana
vo bendrą visų šeimų susitikimą ateinančią 
vasarą. Deja, Petro tame susitikime jau 
nebebus. Jis atsiskyrė vienas, palikdamas 
liūdinčią žmoną, sūnų, dukterį ir penkis 
brolius.

J. L.

Prieš 25 metus
„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. sausio 1 d.
— Vedamajame redakcija rašo: „Laisvės 

ir išsilaisvinimo, ar tiksliau Europos ir vi
so kito pasaulio išlaisvinimo akcijos reika
lai pasistūmėjo žymiai pirmyn“. Tai buvo 
prieš 25 metus...

— Vengrijoje areštuotas kardinolas Min- 
dszenty.

— Palestinoje žydai atnaujino puolimus 
prieš arabus.

— K. Barėnas rašo, kad dabar naujų 
knygų išleidžiama maždaug 800 egzemp
liorių tiražu. Vadinasi, toj srity tebesto
vini toje pačioje vietoje, kurioj buvom 
1949 m.

— Anglijos krepšininkai nesutiko žaisti 
su Sovietų krepšinio rinktine, kurios pa
grindą sudarė lietuviai krepšininkai.

— Buvusių karių sąjunga „Klajūnas“ 
paskyrė Namų Fondui 23 svarus. Kas žino 
daugiau apie tos sąjungos veiklą?

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
„Įsakau prekių sandėlyje griežčiau ko

voti su pelėmis ir žiurkėmis, o už jų suge
dimą atitinkamai atskaityti iš sandėlinin
ko“.

(Iš prekybinės bazės direktoriaus 
įsakymo)

„Basanoškės neatitiko kojų, todėl prašau 
jas pakeisti“.

(Pareiškimas parduotuvės vedėjai)

„Manyje užkilo nervai, ko pasėkoje pra
dėjo drebėti rankos ir kojos“.

(Iš pareiškimo teismui)

..Dviems karvių melžėjoms meistrų var
dai nesuteikti, nes jos neproduktyvios“.

(Iš zootechniko pranešimo)

daug panašioje padėtyje.
— Sov. Sąjunga praėjusiais metais su

rinko rekordinį grūdų derlių — 220 mil. 
tonų. Tai yra 30% daugiau, negu 1972 m.

— Daugiausia naujų pašto ženklų išlei
džia Sov. Sąjunga — 1.650 skirtingų ženk
lų per paskutinius dvylika metų, arba nau
jas ženklas kas trečia diena.

■— Sovietai viešai pripažino, kad nuo 
1972 m. gegužės mėnesio rusų gamybos 
lėktuvuose žuvo apie 500 žmonių. Svarsto
mos geresnės saugumo priemonės.

— Ugandos prezidentas gen. Amin pa
skelbė vajų į krizę patekusiai D. Britanijai 
paremti. Jis pats paaukojo 600 svarų...

— Anglas A. Paton areštuotas Leningra
de sąryšy su viešbučio gaisru, kuriame vie
nas žmogus sudegė.

— Temzėje narai atrado gabalą aukso su 
600 deimantų. Manoma, kad tai yra Nelso
no kardo, kuris jam buvo įteiktas 1798 m., 
papuošalas. Jis vertinamas 30.000 svarų.

— Traukinio nelaimėje West Ealinge žu
vo 10 žmonių — visi vyrai.

— Anglijoje Kalėdų laikotarpyje žmones 
buvo apėmusi pirkimo karštligė. Krautu
vės niekada iki šiol nebuvo taip apgultos 
ir nepadarė tokios apyvartos.

—■ Australiečiai pasiuntė 25.000 maisto 
siuntinių giminėms į Angliją Kalėdų pro
ga.
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