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Kas valdo?
Vis dažniau ir dažniau britų spaudoje
keliamas klausimas — Who rules the
country, an elected Government or the tra
de unions? (Kas valdo kraštą, išrinktoji
valdžia, ar profesinės sąjungos?) Šalia jo
keliamas ir kitas klausimas: kas valdo pro
fesines sąjungas — į socialistų pusę pasi
nešusi darbininkų dauguma, ar aktyvus
komunistų (trockistų, maoistų ir bolševi
kų) elitas? Kas bent šiek tiek pažįsta Ang
lijos gyvenimą, tam didelių abejonių šito
je srityje nebekyla.

Londonas, 1974 m. sausio 8 d.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Vienam savo mielam pažįstamam (visi
Nottinghamo lietuviai prisimena jį dar lar
bai gerai) kalėdinių sveikinimų proga pa
rašiau „Ačiū už linkėjimus. Esu sveikas,
pas gydytojus vis dar nevaikščioju. Jeigu
kokia liga retkarčiais ir užpuola, tai pora
skaidriosios lašų man vis dar geriausias
vaistas. 1975 metų rudenį ruošiuosi visus
darbus baigti. Tuomet gal aplankysiu ir
Čikagą. Sakau, — gal, nes tai priklausys
nuo trijų sąlygų: 1. jeigu iki to laiko aš nesugriusiu; 2, jeigu mano pinigai nesugrius
ir 3, jeigu nesugrius pasaulis, įkuriame gy
vename. Ir čia. Mielasis, nustebsi, kad aš,
jau aštuntą dešimtį beveik įpusėjęs, tų tri
jų tarpe esu stipriausias.“
Dovanokite man, brangūs lietuviai, kad
dalinuos su Jumis savo asmeniško susira
šinėjimo mintimis. Taičau aš neabejoju,
kad Jūs lengvai suprasite, ką aš turiu gal
voje. Manau, kad pasakyta trumpai ir aiš
kiai.
Todėl šį kartą nerašysiu, kaip tai pa
prastai, apie pasaulį, jo skausmingus ne
galavimus ir dramatiškus išgyvenimus. Šį
kartą kalbėsiu tik apie vietą, kurioj mes
gyvename.

Lapkričio 10-12 d. įvykusiame D. Brita
nijos komunistų partijos kongrese, kuria
me dalyvavo 459 delegatai, pasakę 200 kal
bų, buvo nustatyltos partijos artimiausios
veiklos gairės, .kurių rezultatai jau prade
da rodytis.
Tuoj po kongreso komunistų organo
„Morning Star“ redaktorius George Mattews šitaip trumpai išreiškė komunistų
partijos politinę programą: „Masinė pra
monės ir ekonominė kova turi pasidaryti
politine kova. Socializmas privalo laimėti.
Šiai kovai nebegali vadovauti profesinių
sąjungų vadovybė, ją turi pavaduoti revo
liucinė partija, tai yra mūsų D. Britanijos
komunistų partija. Mes privalome stiprinti
ryšius tarp komunistų partijos ir darbo
masių organizacijų, kad galėtume jiems
Gyvename mes Europoje, arba tiksliau
vadovauti“.
— ant jos vakarinės skeveldros (ačiū Va
J. Gollan, D. Britanijos komunistų par karų išminčiams Jaltoje!). Tik rytuos da
tijos gen. sekretorius, tame pačiame „Mor limi ir šiaurėje ji yra prikabinta prie že
ning Star“ lapkričio 24 d. taip rašė: „Ang mės. Šiaipjau ji plūduriuoja Viduržemio
liakasiai yra fronto linijose. Visi privalo jūroje ir Atlanto vandenyne. Ant tos ma
juos remti. Turi būti sušauktas specialus žos skeveldros tiek daug įvairių tautų ir
prof, sąjungų (TUC) kongresas atlygini tiek daug žmonių, kurie nesiliauja daugin
mų ofenzyvai apsvarstyti. Mes kreipiamės tis, kad akyliam dažnai atrodo, jog ji stai
į Darbiečių Partiją, kooperatyvus ir prof, ga nustos lygsvaros, apsivers ir pradės
sąjungas, prašydami išvystyti masinę veik skęsti. Tokiu atveju, žinoma, kaimynai iš
lą, kuri laimėtų daugumos gyventojų pri rytų atskubėtų ir pradėtų rankioti ir „gel
tarimą ir padėtų nuversti konservatorius“ bėti“ skęstančias tauteles vieną po kitos.
Naujai perorganizuotos trockistų parti Švento Rašto žodžiais tariant, Europa, ku
jos (Workers Revolutionary Party) orga rioje mes gyvename, galėtų būti prilygin
nas „Workers Press“ tą pačią lapkričio 24 ta Nojaus arkai, tik, deja... to Nojaus vis
d. rašė, kad konservatoriams nepavyks at dar nėra ir nėra. Tiesa, reikėtų pripažinti,
kad pačioj pradžioj tuo Nojum mėgino bū
sukti Anglijos laikrodį 200 metų atgal.
ti išdidus prancūzas de Gaule.
„Penki milijonai darbininkų remia ang
«*«
liakasių teisėtus reikalavimus —■ jie nėra
Šiandien niekas neginčija, kad Vakarų
savo kovoje palikti vieni“.
Europos valstybių apsivienijimo mintis ir
Išvardinęs visas tuos penkis milijonus veiksmo pradas yra kilęs Prancūzijoj. O
sudarančiaas organizacijas, laikraštis ši kur gi kitur jis ir galėjo kilti? Po antrojo
taip užbaigia: „Būtinai reikia šias visas or. pasaulinio karo Vakarų Europos kontinen
ganizacijas sujungti j galingą politinį vie te ir buvo likusios tik keturios didesnės
netą, kuris galės atsispirti prieš arogan valstybės, kurių tarpe Vokietija su Italija
tiškus E. Heath'o grasinimus“.
buvo karo parblokštos ir sunkiai sužalotos,
Praėjusiųjų savaičių įvykiai rodo, kad Ispanija vis dar užimta revoliucijos laimė
šios visos kalbos nėra tušti žodžiai. Britų jimais, o už kontinento ribų esanti Dldž.
politinėms partijoms atėjo laikas pabusti. Britanija perdaug tikėjosi iš jau subyrėju
Esamoji ar busimoji vyriausybė turės pa sios, nors dar ir pertvarkomos, savos im
sirinkti vieną iš dviejų kelių: įstatymais perijos ir mažai domėjosi kontinentu. Na
sutvarkyti darbo jėgos santykius kitų tūraliai tad Prancūzijai teko šis svarbus
kraštų (gal ir Sov. Sąjungos) pavyzdžiu, uždavinys ir vaidmuo. Ji jo noriai ėmėsi,
arba kapituliuoti prieš gerai organizuotą nes, tuo metu taip atrodė, kad Prancūzija
agresyvią mažumą.
dominuos Europoje ir bus jos vadovė. Be
to, taip dar pasitaikė, kad Prancūzija tu
rėjo de Gaule, idealų žmogų tokiam dar
bui atlikti. De Gaule buvo tikras, kad jis
mokės ir sugebės tvarkytis su Vokietija,
Italija, Belgija, Olandija ir Liuksembur
Jeigu nafta būtų ne nafta, o saldus vy gu, bet nepasitikėjo D. Britanija ir laikė ją
nas, tai arabai ir jų draugai jį išgertų, ne už durų.
sirūpindami parduoti Vakarų imperialis
Dešimt metų de Gaule vadovavo, ir jam
tams, remiantiems Izraelį. Bet nafta nėra
vynas, tad ją reikia mainyti į prekes, kurių sekėsi. Europa anų penkių valstybių ribo
patys arabai nepasigamina, o Vakaruose jų se tapo ekonomiškai labai stipri, o Prancū
pakankamai. Todėl nenuostabu, kad už zija, naudodamasi įvairiomis jai duotomis
naftą surinktų pinigų perteklius Vakarų lengvatomis, pasidarė turtingiausia valsty
valstybių bankuose jau sudaro 4.000 be kontinente. Tuo būdu savo pirmų de
milijonų svarų rezervą. O bankai tais šimties metų laikotarpyje ši Europos vals
pinigais finansuoja ginklus gaminančią tybių bendruomenė tapo savotišku, savim
pramonę. Ginklai, savo ruožtu, keliauja į labai patenkintu prekybiniu ir finansiniu
Izraelį, nes 80% bankų ir stambiosios pa koncernu. Bet tai ir buvo viskas.
Pagrindinė gi europietiškosios bendruo
saulio pramonės yra žydų arba jų artimų
menės mintis buvo padaryti Vakarų Euro
draugų rankose.
Nenuostabu, kad Sovietų Sąjunga spirte pą ne tik ekonomiškai, bet, gal visų pirma,
spiria arabus ne tik sumažinti naftos tie politiškai prilygstančia Amerikai, Sovietų
kimą, bet taip pat atsiimti pinigus iš kapi Imperijai arba Kinijai; trumpai — pada
talistinių bankų. Tada Vakarai, ekonomi ryti Europą ketvirtuoju milžinu pasaulyje.
Šia kryptimi eidamas, de Gaule padarė
nės krizės prislėgti, turėtų galutinai kapi
labai didelę, istoriškai nedovanotiną klai
tuliuoti ir žlugti.
Bet pasakyti lengviau, negu padaryti. O dą. Jis, švelniausiai išsitariant, negalėjo
kur tuos milijardus svarų padėti? Atiduoti pakęsti anglo-saksų, t. y. britų ir ameri
Sovietams, kurie patys neišsiverčia be Va kiečių. šio grynai asmeniško jausmo veda
karų pramonininkų pagalbos, o jų rublis mas, jis ne tik neįsileido D. Britanijos j
nieko nevertinamas pasaulinėje pinigų rin Europos bendruomenę, bet išvarė NATO
koje. Jau ir taip Sovietų Sąjunga imasi pa vyriausią būstinę iš Prancūzijos. Prancūkankamai naftos už giiiklus, kuriais arabai
norėjo, bet nepajėgė suvaryti žydus į jūrą.
Atidavus pinigų rezervus Sovietams, būtų trauklus ir vakariečiams, yra viso pasau
atiduoti ir Viduriniai Rytai, o tai reikštų, lio naftą „internacionalizuoti“. Tai yra su
kad atėjo galas arabų šeikams, karaliams daryti traptautinius organus naftos ištek
ir prezidentams.
liams skirstyti. Tuo tarpu šio plano smulk
Visi žino, kad arabai yra labai apsukrūs menos neskelbiamos, bet „The Times“
biznieriai ir beveik fanatiškai nemėgsta dienraštyje pasirodęs B. Račkovo tuo rei
komunizmo. Todėl jų valdovai ir nesisku kalu straipsnis byloja, kad Maskva šitą
bina tų milijardų judinti, arba vakariečių idėją laimina.
„pribaigti“. Iš kitos pusės, Sovietai yra
Antrasis planas yra kapitalus ir naftos
kantrūs. Jie laukia ir tikisi, kad vistiek perdirbimo pramonę pradėti koncentruoti
ateis diena, kada liaudies sukelta revoliu neutraliuose kraštuose, tuo būdu pasida
cijos banga nušluos visus karalius ir šei- rant visiškai nepriklausomais nuo didžių
kus, kuriems priklauso nafta ir milijonai- jų įtakos. Bet naftos valdovai sėdi ant pa
Tada Vid. Rytai, kaip nunokęs obuolys, nu auksuotų kilimų ir galvoja — kaip ilgai
kris į Maskvos sterblę.
neutralieji kraštai galės pasilikti neutra
O kol tai atsitiks, Sovietai siūlo kitus pa liais?
Lucanus
rengiamuosius planus. Vienas iš jų, pa-
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zija išstojo iš NATO ir nutraukė glaudų
bendravimą su Amerika.
Žinoma, nei Vokietija, o juo labiau ma
žosios valstybės — Olandija ir Belgija su
Liuksemburgu — negalėjo ir nenorėjo sek
ti Pracūzijos pėdomis. Tokiu būdu politiš
kai Europos valstybių bendruomenė, de
Gaule'i mirus, nebuvo joks milžinas, bet
veikiau nykštukas, skilęs per patį vidurį.
Nei vakarų Vokietija, nei Italija, savaime
„GULAG ARCHIPELAGO“
aišku, dėl daugelio priežasčių negalėjo iš
Tokiu
vardu Paryžiuje išspausdinta nau
vystyti bet kurios savarankiškos bendros
užsienio politikos Vakarų Europos vardu. ja Solženitsyno knyga. Joje aprašomos So
vietų stovyklos ir jų nežmoniškos sąlygos
Į šitokią ekonomiškai turtingą ir politiš 1918-1958 m. laikotarpyje.
Knyga buvo parašyta prieš penkis me
kai elgetišką Vakarų Europą įstojo D. Bri
tanija, Airija ir Danija. D. Britaniją vie tus, bet autorius ją slėpė, bijodamas, kad
nodai viliojo Europos turtingumas ir jos nenukentėtų dar gyvi esą buvę stovyklų
elgetiškumas. Ministeris pirmininkas p. kaliniai. Praėjusiais metais Leningrade
Heath ne kartą viešai pareiškė: „Mes tu buvo surastas vienas rankraščio egzemp
rime eiti į Europos kontinentą, nes ekono liorius. Jį slėpusi moteris per tardymą nu
miškai mums reikia dalytis jo turtingumu, sižudė. Po to Solženitsynas nutarė knygą
o politiškai — duoti naujų idėjų ir vadovy leisti spausdinti.
Pats autorius knygą vadina atsišauki
bę. Mūsų istorija ir šimtmečių patyrimai
liudija, kad mes tai galime padaryti; euro mu į savojo krašto ir visos žmonijos sąži
piečiai kontinente tai žino ir mūsų laukia“. nę.
Neužilgo pasirodys knygos vertimai į
Puiku! Lietuviškai tariant, — iš p.
Heath'o burnos į Dievo ausį... Deja, kaž anglų ir vokiečių kalbas.
koks padangėse skrajojantis Sovietų sate
litas sukliudė šiems p. Heath'o žodžiams
nueiti į Dievo ausį. Per labai trumpą lai
ką, net pačiam p. Heath'ui nespėjus gerai
apsidairyti, D. Britanija pradėjo grimzti i
skolas, nuostolius, nedarbą, streikus ir
tamsą. Savaime aišku, kad tuo būdu vado
vavimas Europai virto trumpai trukusiu
sapnu. Veikiau kyla klausimas — kas va
dovaus D. Britanijai?

Ir štai mes atsiduriame vėl ant tos pačios
plūduriojančios skeveldros su milijoninė
mis komunistų partijomis Italijoj ir Pran
cūzijoj, su streikais ir teroru D. Britanijoj
ir Airijoj, su tūkstančiais ardančiai vei
kiančių sovietinių agentų visur ir visuo
met. Jūra darosi vis neramesnė ir jos ho
rizontuose matosi pamažu kylančios aud
ros. Mes, skeveldros gyventojai, tad neno
romis atsiduriame ties klausimu — kaip
dar ilgai galės ji sau viena taip plūduriuo
ti?
Atsakymas —■ jei dabartinė padėtis ne
pasikeis, jos dienos yra neilgos. Nei Pran
cūzija, nei D. Britanija vadovauti Vakarų
Europai pasaulio politinėse sankryžose nė
ra pajėgi. Todėl Vakarų Europa turi tik
vieną pasirinkimą — dėtis su Jungt. Ame
rikos Valstybėmis arba su Sovietų Imperi
ja. Dedantis su Amerika, Prancūzija turi
atsisakyti nuo pasenusių, visiems žalingų,
liguistų, degauliškų ambicijų. Paskutiniai
įvykiai rodo, kad ji pradeda tai suprasti ir
gal jau artimiausiu laiku pradės perjungi
nėti savo užsienio politikos bėgius. Tuomet
Prancūzija ir D. Britanija gal suartėtų ir
iš to gal ir galėtų išdygti koks kad ir tik
šešių pėdų aukščio europietiškas milžinas.
Savaime aišku, kad čia reikalingas laikas.
Deja, šiais pastaraisiais metais ne laikro
dis rodo laiką (jis per lėtas), bet įvykiai,
kurie vystosi žymiai sparčiau net už žmo
gaus sugebėjimą galvoti.

Vakarų Europos politikų dvejojimams
pašalinti ir jų galvojimui paspartinti dr,
Kissingeris apsilankė Londone. Savo pusė
tinai dinamiškoj kalboj jis pasakė, kad
„visapusiškas (ekonominiu, politiniu ir militariniu požiūriu) Atlanto Chartos per
svarstymas yra būtinas,: Vakarų Europos
glaudesnis apsijungimas yra labai pagei
dautinas; Atlanto valstybių tarpusavis eko
nominis prigulmingumas yra faktas“, šiuo
se žodžiuose slypi milžiniška darbų pro
grama, ir kai kuriom Vakarų valstybėm
beveik revoliucinis persiorientavimas. Tai
pasakęs, dr. Kissingeris nuskubėjo į arabų
kraštus.
Visame šitame įkarštyje viena valstybė
sėdi, atrodo, ramiai ir laukia — tai Sovie
tai. Ir ko jiems skubėti? Kremlius tuo tar
pu juk sėdi patogiai prie žibalo vamzdžio
ir čiaupo pasukimu sėkmingai reguliuoja
ne tik Europos, bet ir Amerikos tempera
tūras. Sovietai tad gali leisti sau šypsotis.
***
Visi reikalai, kaip matote, yra tiek sudė
tingi ir tiek susipainioję, kad mes, ypačiai
čia Vakarų Europoje, dar ilgainiui liksime
skeveldroje. Todėl, mano brangūs ir mieli
lietuviai, mano nuoširdžiausias linkėjimas
jums Naujų Metų proga — įsitaisykite pa
togiai ir, kas dar sugebate, linksmai!
Viso geriausio. Iki pasimatymo.
Stasys Kuzminskas

DR. PETRUI BAUBLIUI
Lietuvoje lėktuvo avarijoj žuvus,
jo broliui inž. R. Baubliui ir
šeimai reiškiame nuoširdžią
užuojautą.

V. ir O. Mamaičiai

SOLŽENITSYNAS SAKO...
Savo naujoje knygoje „Gulag Archipela
go“ Solženitsynas, be kita ko, sako:
„Turint galvoj, kad Vak. Vokietija po
karo nubaudė 86.000 nacių karo nusikal
tėlių. kodėl to paties negali padaryti Rusi
ja.“
Jis skaičiuoja, kad tokių nusikaltėlių
Sov. Sąjungoje yra apie 250.000. Bet jis
nesiūlo jiems keršyti ir elgtis su jais taip,
kaip jie elgėsi su savo aukomis.
„Mes būsime kilnesni. Mes jų nešaudy
sime, neversime gerti sūrų vandenį, neapleisime blakėmis, nepaliksime suraišiotų
virvėmis, neversime stovėti be miego išti
sas savaites, nespardysime jų, nemušime
guminėm lazdom, neveršime jų galvos me
taliniais varžtais ir nesumesime kalėjimo
celėse kaip maišus vienas ant kito — ne
darysime taip, kaip jie darė su kitais.
Bet mūsų vaikų ir mūsų krašto labui
mes turime jausti pareigą juos surasti ir
atiduoti teismui. Ne tiek mes turime pa
smerkti juos, kiek jų biaurius prasikalti
mus.
Mes turime išreikalauti, kad kiekvienas
iš jų viešai ir garsiai pasisakytų: „Taip,
aš esu korikas ir žmogžudys“.

G. BROWN PATARIMAS

Lordas George Brown, buvęs darbiečių
ministeris, vienoje kalboje pareiškė, kad
britų profsąjungos bankrutavo ir nebepa
jėgia imtis atsakomybės už savo veiksmus.
Jis pataria vyriausybei imtis griežtų prie
monių krašto ūkiui tvarkyti, o draugams
darbiečiams liautis visą laiką kritikavus.
UŽSIENIO STUDENTAI JAV-SE

JAV aukštosiose mokyklose studijuoja
didelis skaičius užsienio jaunimo. Pirmau
ja Indija. Praeitais metais JAV universite
tuose ir kolegijose studijavo 11,350 Indijos
studentų. Antrą vietą užėmė Kanados stu
dentai — 10,400. Taip pat JAV-se yra
stambus skaičius Hong Kongo, Taiwano,
Irano, Japonijos ir D. Britanijos studentų.
Net ir kubiečių studentų yra arti 8000,
daugiausia pabėgėlių. Vokiečių studentų
JAV-se 1972 m. buvo 2000. Numatoma, kad
jų skaičius ateityje gali padidėti net iki
3.000 ir daugiau. Iš viso dabar JAV-se yra
apie 140,000 užsienio studentų, gi ameri
kiečių užsienyje studijuoja apie 32,000,
daugiausia Prancūzijoje, Kanadoje, Mek
sikoje, Anglijoje, Vokietijoje ir kitur. Net
ir Indijoje yra 550 amerikiečiai studentai.
„Dr.“
EIS Į TEISMĄ

Sovietų autoriaus teisių apsaugos agen
tūros vedėjas B. Pankin pranešė, kad jis
trauks atsakomybėn tas vakariečių leidyk
las, kurios be jo žinios spausdins rusų au
torių raštus. Pasirašius tarptautinę auto
riaus teisių apsaugos konvenciją, Sovietų
vyriausybė apsiėmė atstovauti visus savo
autorius, ir be jos žinios jie negali savo
raštų skelbti užsieny, žinoma, tai liečia
tuos autorius, kaip Pasternakas, Maksimo
vas, Solženitsynas, kurių raštai Sov. Sąjun
goj uždrausti.
Vakariečių ekspertai sako, kad Pankino
grasinimas yra be pagrindo. Jeigu bet ku
ris autorius asmeniškai duoda sutikimą
leidyklai jo raštus spausdinti, tai teismas
gali bausti tik tą autorių, o ne leidyklą,
SOCIALISTŲ LAIŠKAS
šiaip ar taip draudžiamųjų sovietinių au
Visų trijų Baltijos valstybių socialdemo torių raštų Vakaruose dabar pasirodys žy
kratų partijos nutarė pasiųsti Tarptauti miai mažiau.
niam Socialistų Biurui laišką, kuriame
KAS YRA PATRIOTAS?
prašoma padaryti visa, kad Baltijos valsty
bių prijungimais Saugumo konferencijos
„Jei rusas sako, kad jis myli savo kraš
nebūtų pripažintas. Nurodoma, kad Balti tą ir žmones, jis vadinamas patriotu. Jei
jos valstybių prijungimas buvo padarytas žydas sako tą patį — tai jis yra išdavikas“.
slaptu Ribbentropo-Molotovo aktu, kuris Taip pareiškė pulk. Alšanski's, kuris su
šiandien dar nėra atitaisytas.
kitais dviem Sovietų kariuomenės pulki
Reikalaujama, kad Baltijos tautų žmo ninkais norėjo emigruoti į Izraelį. Jų pra.
nės galėtų laisvai keliauti Europoje ir keis šymas atmestas. Minske jiems buvę pasa
tis informacijomis.
kyta: „Mes negalime išleisti kariuomenės
pulkininkų. Kaip į tai žiūrėtų visas pasau
GERIAM IR RŪKOM
lis?“
Pagal britų muitų ir akcizo paskelbtus
REIKIA GELBĖTI...
davinius, gėrimas, rūkymas, ir lažybos
smarkiai didėja. Spiritinių gėrimų suvar
Pagal JAV spaudos pranešimus, Anglija
tojimas per paskutinius statistikos metus esanti taip giliai įklimpusi į visokius eko
padidėji 11% ir pasiekė 24.7 mil. galonų. nomiškus sukumus, kad beveik nebeverta
Alaus išgerta per metus 36.6 milijonai sta apie juos ir kalbėti. Tačiau vis dėlto atsi
tinių (padidėjo 1.4%). Importuoto vyno iš rado vienas laikraštis, „New Yorker“, ku
gerta 52.2 mil. galonų (padidėjo 19.2%). ris parašė:
Britiško vyno išgerta 12.6 mil. galonų. Mui
„Dabartinės krizės metu JAV ir jos
tų ir akcizo valdžia surinko 1.074.6 mil. draugai nesiskubina padėti Anglijai, kuri
svarų (padidėjo 7.5%).
prieš 33 metus buvo visiems tvirtybės ir
Už tabaką surinkta 1.184.6 mil. svarų
pasiaukojimo pavyzdys.
Anglija davė
muito. Jo suvartota 236.8 mil. svarų.
Jungtinėms Valstybėms kalbą, įstatymus
Benzino suvartojimas padidėjo 7.8% ir ir moralines tradicijas. Todėl būtų tragiš
davė valdžiai pajamų 171.4 mil. svarų.
ka leisti šitam kraštui žlugti.“
Smarkiai padidėjo pajamos iš futbolo,
Tik kažin, ar iš tikrųjų toje Anglijoje
bingo ir įvairių lenktynių varžybų.
taip blogai.

Med. dr. P. BAUBLIUI tragiškai

žuvus, reiškiu nuoširdžią

užuojautą Rosčiui, Juzei,

Kastyčiui ir Gilijai Baubliams.
Elena Gaputytė

DAKTARUI PETRUI BAUBLIUI
netikėtai lėktuvo katastrofoje
žuvus, jo brolį Rostį Baublį,
ponią Baublienę ir Kastytį Baublį
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.
Didžiosios Britanijos Lietuvių
Bendruomenės Valdybos nariai:
kun. K. A. Matulaitis, P. Bulaitis
KSS, S. Kasparas, J. Sarafinaitė,
J. Babilius.
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Dvejopos sukaktuvės
Lietuvoje leidžiamas „švyturys“ paskel
bė sąrašą 24-rių kalinių, kurie prieš 40 me
tų, kaip slaptai veikę komunistai, buvo iš
keisti į Sov. Sąjungoje kalinamus lietu
vius. Pirmuoju tame sąraše yra {rašytas
tūlas Kasperaitis, nuteistas 30-čiai metų,
o ketvirtuoju eina Sniečkus — 15-kai me
tų. Daugiau kaip trečdalis pavardžių yra
nelietuviškos.
Gerai prisimenu tą 1933 metų spalio po
pietę, kai iš Sov. Sąjungos grįžo lietuviš
kieji įkaitai. Jų tarpe — vyskupas T. Ma
tulionis. Todėl norėtųsi palyginti nuotai
kas ir skirtumus, organizuojant įkaitų su
tikimą Lietuvoje ir Maskvoje.
„1933 metų spalio 20 d. kovos draugus,
atvykusius iš Lietuvos kalėjimų, džiaugs
mingai sutiko Maskvos darbo žmonės, juos
sveikino įvairių tautų proletariato atsto
vai. Lietuvos Komunistų Partijos veikėjų,
revoliucionierių, pogrindininkų sutikimas
Maskvoje virto tikrai įvairių tautų darbo
žmonių kovinio solidarumo švente“. Šitaip
apie atvykimą rašė lietuviškas komunistų
laikraštis, „Priekalas“.
Įkaitams atsiųstame laiške V. Kapsukas
rašė:
„Brangūs draugai! Kartu su jumis
džiaugiuosi, kad galų gale, po tiek sėdėji
mo metų bjauriausiose Lietuvos kalėjimų
sąlygose, pasisekė išplėšti jus iš Lietuvos
budelių nagų, kad jūs dabar savo akimis
galite pamatyti milžinišką TSRS socialis
tinę statybą ir vėl galite prisidėti prie gy
vo proletarinės revoliucijos darbo“.
Atvykusieji kreipėsi į Sov. Sąjungoje gy
venančius lietuvius tokiais žodžiais:
„Mes, Tarybų Sąjungos išplėštieji iš fa
šistų Lietuvos kalėjimų, nuošiddžiai sveiiknam jus, brangūs draugai, kartu perduo
dami visų revoliucinių politkalinių linkėji
mus. Apleidžiant mums kalėjimo sienas,
mūsų likusieji draugai įpareigojo mus ne
tik būti gerais socializmo statytojais, bet
kartu būti visuomet Lietuvos revoliucinio
judėjimo ir revoliucinių politkalinių rėmė

jais. Mes tą -pareigą pąsižadėjom ištikimai
pildyti.“
Iš šitų citatų matyti, kad iškeistieji buvo
pasiryžę vėl mestis į kovą ir, esant reika
lui, savanoriškai grįžti į Lietuvą, ką ne
vienas iš jų ir padarė.
Lietuviai iš Sov. Sąjungos kalėjimų grį
žo tylūs, apdriskę, iškankinti, suterorizuo
ti. Pervažiavus Latvijos sieną, vienam >š
jų, kun. T. Matulioniui, Rygos vyskupas J.
Rancans uždėjo raudoną vyskupišką kepu
raitę. Tada tik sužinota, kad T. Matulionis,
popiežiaus parėdymu, 1929 m. slaptai buvo
konsekruotas vyskupu. Kilo nepaprastas
džiaugsmas ir susijaudinimas.
Šių eilučių autorius traukinį su iškeis
tais kaliniais praleido Dotnuvos stotyje.
Liūdna buvo žiūrėti į suvargusius, iškan
kintus žmonių veidus. Naujasis vyskupas
pasirodė ant vagono laiptelių. Susirinkęs
didokas žmonių, daugiausia studentų, bū
rys kėlė džiaugsmingas ovacijas. Visi pra
šė vyskupą T. Matulionį pasakyti bent ke
letą žodžių. Nebegalėčiau po tiek metų jo
kalbos pažodžiui pakartoti, bet prisimenu,
kad jos vedamoji mintis buvo didelė padė
ka ir džiaugsmas. Jokios pagiežos, peiki
mo ar grasinimo. Jis tada pareiškė atleidžiąs tiems, kurie nekaltai jį persekiojo ir
prašė visus melstis už stovykloje likusius
tautiečius ir Sov. Sąjungą.
Nežinojome, ką tuo metu kalbėjo į Mas
kvą atvykusieji komunistai, bet kaip da
bar skelbiama, jų kalbos buvo visai kito
kios.
Kai vyskupui palaiminus susirinkusius,
trąukinys pamažu pradėjo judėti Kauno
link, studentai spontaniškai užtraukė
„Leiskit į tėvynę“... Ne tik grįžtančiųjų,
bet ir sutinkančiųjų akyse matėsi ašaros.
Vysk. T. Matulionis, kuriam praėjusią
vasarą būtų sukakę 100 metų, 1946 m. vėl
buvo Lietuvoje suimtas ir ištremtas 10čiai metų į Sibirą. Mirė 1962 m., sulaukęs
89 m. amžiaus.
L. Tuja

Tautos Himnas
Prieš 75 metus dr. V. Kudirka sukompo
navo Tautišką giesmę arba „Lietuva, Tė
vynė mūsų“. Ji pirmą kartą buvo atspaus
dinta 1898 m., 10 metų sukaktuviniame
„Varpo“ numeryje. Ir ši giesmė tuoj buvo
pradėta giedoti iškilminguose minėjimuo
se, suvažiavimuose ir išklausoma publi
kai atsistojus.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Valstybės
Taryba, paskelbusi Nepriklausomybės Ak
tą, priėmė valstybės ženklą — Vytį, tautos
himną „Lietuva, Tėvynė mūsų“ ir tautinę
vėliavą geltonos-žalios-raudonos spalvos.
Nuo tada „Tautiškoji giesmė“ buvo pripa
žinta Tautos himnu ir iškilmingai giedama.
Atsikūrusi Lietuvos kariuomenė pirmą
kartą sugiedojo Tautos himną 1918 m. spa
lio 17 d., Vilniaus kareivinėse.

1920 m. gegužės 15 d. susirinkęs Steigia
masis Seimas, Tarybos priimtą himną ir
valstybinius ženklus patvirtino. O 1940 m.
liepos 21 d. susirinkęs vadinamasis Liau
dies seimas, A. Sniečkaus pasiūlymu, „nu
tarė“ Lietuvą įjungti į S. Sąjungą, uždrau

dė giedoti mūsų Tautos himną ir naudoti
valstybinius simbolius.
Kodėl komunistai uždraudė giedoti mū
sų Tautos himną, A. Venclova savo atsimi
nimuose taip aiškina:
„...Be abejo, iš esmės neturėjome nieko
prieš demokratines idėjas, kadaise Vinco
Kudirkos išsakytas „Tautiškoje giesmėje“.
Bet himnas daug metų buvo giedamas fa
šistų bei klerikalų ir, deja, įgijo atitinka
mą atspalvį, maža to — jį dar labiau su
kompromitavo policija ir Dimitravo bei
Pabradės darbo stovyklų administracija,
kuri pasityčiodama vertė jį giedoti inter
nuotuosius revoliucionierius. Todėl tomis
dienomis jo buvo stichiškai atsisakyta."
(„Vidurdienio vėtra“, 16 psl.).
Okupuotoje Lietuvoje išleistoje Tarybi
nėje enciklopedijoje (ž. 1 t., 629 psl.) rašo
ma: „...1940 atkūrus Lietuvoje Tarybų val
džią, Lietuvos valstybiniu H. vėl tapo „In
ternacionalas“, o nuo 1944. III. 15 — nau
jasis TSRS himnas „Laisvųjų respublikų
sąjunga“, kurio liet, tekstas (vertė A.
Venclova) 1944. VI. 30 išspausdintas laik-

raštyje „Tarybų Lietuva“. Greta jo kaip
Lietuvos TSR himnas buvo atliekama ir
„Tautiška giesmė“.
Iš dalies tai yra tiesa. Kai 1944 m. antrą
kartą rusai okupavo Lietuvą, tai radijo
stotys transliavo ir mūsų Tautos himną.
Bet pavergtoje Lietuvoje tas transliacijas
vargu, ar kas nors girdėjo? Tai buvo savo
tiška „meškerė“ mulkinti pasauliui, kad
komunistai jau yra pasikeitę ir vilioti pa
bėgėliams, kad grįžtų į pavergtą tėvynę.
Nuo 1950 m. okupuotos Lietuvos himnu
yra patvirtinta A. Venclovo sukurta dai
na „Tarybinę Lietuvą liaudis sukūrė“. Jai
muziką pritaikė B. Dvarionas ir J. švedas.
V. Vytenietis

SPORTO MEISTERĖ

Sovietų Sąjungos kūno kultūros ir spor
to komitetas kaunietei M. Treinytei sutei
kė tarptautinės klasės sporto meisterės
vardą.
Jos šuolis į tolį siekia 6 m. 62 cm. ir
užima trečią vietą lengv. sovietų atletikos
istorijoje.

1974 m. sausio 8 d. Nr. 2 (1192)

„Ghost Embassies“
Britų spaudoje laikas nuo laiko pasirodo
rašinių apie „ghost embassies“. Tai JAV
žurnalistų nukaltas terminas Baltijos vals
tybių pasiuntinybėms apibūdinti. Kažko
kiu būdu landūs korespondentai išgauna
iš atstovų tariamus pasikalbėjimus, ku
riuos savotiškai „apdailinę“, paskelbia
skaitytojams.
Paskutinį tokį savo korespondento Mark
Murphy „interviu“ paskelbė „Liverpool
Echo“ gruodžio 11 d. (1973).
Pradžioje korespondentas kalba apie
„praktiškai nebeegzistuojančių ghost em
bassies“ valdytojų svajones atgauti, kaip
kalėdinę dovaną, įšaldytus šešis milijonus
svarų. Esą dabar tos ambasados gyvenan
čios iš kitų tautų malonės, o jų tarnautojų
algos nuo karo pabaigos dar nebuvusios
padidintos.
Turint galvoj, kad šešių milijonų svarų
aukso bylą jau seniai, mūsų neatsiklaususios, sutvarkė D. Britanijos ir Sov. Sąjun
gos vyriausybės, atrodytų, kad korespon

J. Kuzmionis

Dvasios šauksmas
Tu seniai ieškojai laivo paslaptingo,
pražiūrėjai tolius varstančias akis žvalias.
Tu matei žuvėdras pro pušis tylias, žalias,
o širdis iš nerimo ir nevilties krūtinėj stingo.
Bangos išbučiavo tavo kojas, vėjas — veidą, —
saulė kilo, suposi ant debesų ir leidos.
Kur esi, o mylimasis? Rožės žiede?
O gal rojuj laistai besiglaudžiančias gėles?
Gal tu kalbini prabočių tylinčias vėles...
Gal sode tu su varnėnais ir lakštutėm giedi...
Gal esi sūrių, skausmingų ašarų lašely,
kad tavęs išsilgęs žvilgsnis įžiūrėt negali.

dentas yra labai blogai informuotas ir tik
ieško prašmatnių istorijų, pasakodamas sa
vo skaitytojams apie „užmirštus žmones,
svajojančius apie Kalėdų senelį su šešių
milijonų svarų dovana“. Tokiu atveju jų
pasakas vargu būtų verta kartoti ir mūsų
skaitytojams.
Bet laikraščio korespondentas eina žy
miai toliau. Jis aprašo neva pasikalbėjimą
su paskirais atstovais, iš kurių daugiausia
minimas Lietuvos charge d‘affaire V. Balickas.
Pirmiausia V. Balickas jam papasako
jęs, kaip lietuviai išeiviai švenčia Kūčias
ir Kalėdas. Tas pasakojimas atrodo toks
sudurstytas ir nevisiškai tikslus.
Toliau kalbama apie atstovybių išsilai
kymą ir pajamas. Estų atstovas prisipažįs
ta korespondentui, kad jis visiškai nesąs
diplomatas, o tiktai tarnautojas.
V. Balicko ir Latvijos charge d'affaire
T. Ozolinš diplomatinį statusą korespontas
taip nusako:
„Jos Didenybės vyriausybės priimti as
menys, besinaudoją tam tikromis diploma
tinėmis privilegijomis (courtesies)“. Nors
esą jiems ir neteikiamas diplomatinis imu
nitetas, bet pagal Užsienio reikalų minis
terijos patvarkymą, policija tik specialiai
pakviesta galėtų peržengti atstovybių
slenkstį.
Straipsnis iliustruotas Latvijos pasiunti
nybės nuotrauka. Tai esanti diplomatinio
pasaulio prieblandos atstovybė, kuri gyve
nanti vakar diena, bijanti rytojaus ir vis
dar svajojanti apie šešis milijonus svarų...
Kiek vėliau (gruodžio 18 d.), straipsnį
persispausdino „Evening Telegraph &
Post“ (Dundee, Angus).
Pasiteiravus pasiuntinybėje, Lietuvos
charge d'affaire V. Balickas pareiškė, kad
jis jokio pasikalbėjimo su minėtu spaudos
atstovu nėra turėjęs.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
BIULETENIAI

Gal tu papiruso knygose rausiesi,
ieškai išminties senų filosofų rašte;
gal tu klausinėj! sfinksus saulėtam krašte;
gal šventovėj prie pilioriaus rymai ir meldiesi...
Gal lankai neturtėlių šeimas, vaikus, ligonius...
Jei žinočiau kur, paukšte aš būčiau atplasnojus.
Gal radai ieroglifuose papiruso,
kad šioj žemėj lemta žmones kaip žvaigždes atskirt,
ilgesio, vienatvės karčią taurę joms paskirt:
gal piktam šiam dėsniui nuplakta širdis pakluso.
Kai dvasias lyg ežerą sudrumsčia žemės jausmas,
amžiams suveda mirties neatšaukiamas šauksmas.

Ak, neabejok: buvau, esu ir būsiu:
amžiai kaip javų laukai, kaip gėlės nulinguos,
įauksino gūsiai dvasią vienišą man nuramins,
paguos, —
išsipildymą žvaigždžių šviesiais sparnais nusiųsiu
Kai suskudęs vakarais į žvaigždeles žiūrėsi, —
amžinybės tylų sfinksą kaip žynys atspėsi.

Pr. Gr„ rašydamas „Draugo“ (lapkričio
10, 1973) dienrašty apie lietuvišką spaudą,
sako, kad be JAV spaudos (atseit, laikraš
čių) dar išleidižama Kanadoje, Argentino
je, Australijoje, Brazilijoje. Biuletenių esą
išleidžiama ir kituose kraštuose.
O mes čia, Europoje, vis manydavome,
kad leidžiame bent šiokį tokį laikraštį ir
daug neatsiliekame, sakysime, nuo Brazi
lijos. ..
ARKIV. M. REINIO MIRTIES SUKAKTIS

Lapkričio 8 d. suėjo dvidešimt metų nuo
kankinio, žuvusio Sovietų Rusijos Vladi
miro kalėjime, arkivyskupo Mečislovo Rei
nio mirties. Jis mirė 1953 m. lapkričio 8 d.
Apie jo mirtį vokietis protestantas, kar
tu su arkiv. M. Reiniu buvęs tame pačia
me kalėjime, yra pareiškęs: „Jo laikysena
yra tikrai Bažnyčios šventojo laikysena“
Arkiv. M. Reinio testamentiniai žodžiai,
pasakyti kalėjime prieš mirtį: „Tebus pa
šlovinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie gy
vena amžinai“.
VILNIAUS PARODA

ŽIAURIOS KAUTYNĖS
Bronius Vrublevičius
Bronius Vytis-Vrublevičius po
karo audrų buvo patekęs į Sve
timšalių Legioną ir net atsidū
ręs Vietname, Išgyvenęs daug
šiurpių ir tragiškų įvykių, jis
juos aprašė knygutėje „Lietu
viai — legionieriai Vietname“.
Čia duodama iš to leidinio vie
na ištrauka, vaizduojanti ko
vas su partizanais.

Kiek pailsėję ir pasistiprinę, pra
dėjome kelionę atgal. Vadas nuta
rė grįžti, nes nemažai kelio buvo
me padarę per ryžių laukus ir ba
las. Priėję upę, radome mums prie
šo pastatytas pinkles. Tiltas, per
kurį iš ryto ėjome, jau buvo su
sprogdintas. Kol tarėmės, ką toliau
daryti, pasigirdo šūviai iš visų pu
sių. Iš trijų pusių buvome apsupti,
o ketvirtoje — upė. Musų vyrai
pradėjo narsiai gintis. Iš paskuti
nių jėgų kasėmės į žemę, kad nors
kiek apsisaugotume nuo priešo šū
vių. Padėtis buvo labai kritiška, ir
mes siųstuvu prašėme skubios pa
galbos. Priešas vis artėjo iš trijų
pusių. Jie lyg skruzdėlės lindo iš že
mės. Svaidėme granatas, bet ir jos
nedaug tepadėjo. Azijatai (drąsiai
veržėsi į priekį, norėdami mus su
naikinti. Juos vedė japonai ir mu
sų dezertyras šroederis (pasidaręs
net jų „pulkininku“). Matėme, kad
padėtis beviltiška, priešas jau už
kelių metrų.
Komanda: „Durtuvus paruošti
dvikovai“. Vietnamiečiai veržėsi
pirmyn, nepaisydami kulkų nei
granatų. Prasidėjo kautynės su azi
jatais vyras prieš vyrą. Japonai

mus puolė savo ilgais kardais, o ki
niečiai — ilgais peiliais „coupcoup“. Legionieriai nebuvo įpratę
tokiomis priemonėmis kautis, bet
reikėjo gintis, kitos išeities nebuvo.
Viena laimė, kad dauguma buvo su
sipažinę su „Ju-jit-su“, ir tas spor
tas šiose kautynėse labai padėjo.
Legionieriai grūmėsi kaip liūtai,
užmiršę nuovargį ir baimę, steng
damiesi išgelbėti savo gyvybes. Jau
žuvo musų kapitonas ir nei vieno
karininko nebeliko! šaukiamės
Saigono pagalbos, prašome naikin
tuvų bei parašiutininkų mums pa
dėti, nes žūstame. Pagaliau atskri
do du naikintuvai, bet negalėjo
šaudyti, nes kova vyko vyras prieš
vyrą — priešai ir mūsiškiai buvo
drauge, šaudydami išžudytų ir sa
viškius. Tada atskrido parašiuti
ninkų komanda ir iš visų pusių
pradėjo šaudyti į partizanus. Pa
vyko juos apsupti ir kai kuriuos
nuginkluoti. Parašiutininkai- buvo
mūsų išgelbėtojai, kitaip butume
visi žuvę. Kautynių rezultatai buvo
skaudūs: mūsiškių žuvo apie pusė
vyrų, o sužeistų irgi buvo nemažai.
Mano bury žuvo jaunas lietuvis Al
gis Rinkevičius, o kitas lietuvis bu
vo sunkiai sužeistas. Vaizdas tie
siog neaprašomas — draugų lavo
nai be galvų, supiaustytais vidu
riais subadyti... Surankioję sužeis
tuosius ir žuvusius, radome visus
penkis karininkus azijatų taip „sumėsinėtus“, kad beveik negalima
buvo atpažinti. Visi, kurie čia žuvo,
tikėjosi po trijų savaičių jau būti
Europoje ar Afrikoje. Sveiki liko tik
35 legionieriai, o iš mano būrio tik
du: vokietis Hans Zbikowski ir aš.

Nežinau, kaip išlikau gyvas. Visa
da pasitikėdavau Dievu ir prieš
kiekvieną operaciją sukalbėdavau
„Sveika Marija“, kurią senelė dar
mažą buvo išmokiusi.
Priešo paguldėme 85 procentus —
sunku buvo tiksliai suskaičiuoti.
Laukas buvo lavonais nuklotas, lyg
po atominio bombardavimo. Turė
jome ir keliasdešimt belaisvių. Jų
tarpe vieną japonų karininką, var
du Yorinomiy (Paklusnusis). Jis
buvo sužeistas į dešinę ranką ir ko
ją, todėl nespėjo sau persipjauti vi
durių, kaip reikalauja jų tikėjimas:
geriau garbingai žūti, negu pasi
duoti europiečiui į nelaisvę. Jis
musų maldavo, kad nukirstume
jam galvą. Jo noras buvo įvykdy
tas... Pasisekė gyvą pagauti ir mu
sų dezertyrą vokietį šroederį, pasi
vadinusį „pulkininku“. Jis ir buvo
visų didžiausias šios medžioklės
kaltininkas. Jis jau anksčiau pran
cūzų karo lauko teismo buvo pa
smerktas, todėl tuojau pat buvo
pakartas.
Turėjome nemažai vargo, kol
persikėlėme per upę su sužeistais,
mirusiais ir belaisviais. Vienas
vengras legionierius, išvirtęs iš lai
velio, aligatorių buvo tuojau su
draskytas, mes ant vandens pama
tėme tik raudoną dėmę... Visi nu
vargę, apiplyšę, alkani, ištroškę,
vos gyvi varėme belaisvius į šolon
stovyklą, žygiavome keikdamiesi ir
klausdami: Už ką? Mūsų tėvynė
Lietuva taip toli, ji spaudžiama
raudonųjų okupantų. Lietuva lau
kia musų ir laisvės rytojaus. O mes
čia... žygiavome susigrupavę keli
tautiečiai drauge. Pro ašaras prisi
minėme tą 1943 metų pavasario
dieną Kaune, kai mus „savanorius“
vokiečiai varė į geležinkelio stotį, o
mes dainavome tą liūdną posmą:
„Oi, močiute, kam auginai, kam
kariaut išmokinai?“..

VISUOMENININKO VEIKĖJO PREMIJA

Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija, ku
rios centro valdyba yra JAV, paskelbė vi
suomenininko veikėjo premijai gauti to
kias taisykles:
1. Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija
įsteigia nuolatinę kasmetinę visuomeninin
kui premiją, kurios mecenatas ir iniciato
rius yra kun. dr. Juozas Prunskis.
2. Premija skiriama asmeniui, kuris sa
vo visuomeniniu veikimu daugiausia pasi
tarnavo lietuvybės ir krikščioniškos kultū
ros idealų skiepijimui ir plėtimui lietu
viuose.
3. Kasmetinę 500 dolerių premiją išmo
ka kun. J. Prunskio specialus fondas.
4. Pas. Liet. Kat. Bendrijos centro valdy
ba sudaro 5 asmenų jury komisiją, parink
dama kasmet įvairius kontinentus bei lie
tuviškas kolonijas.
5. Premijai gauti kandidatus gali siūlyti
visi lietuviai, patiekdami iki 1974 m. vasa
rio 28 dienos jury komisijai motyvuotą
raštą.
6. Premijos paskyrimą skelbia Pas. Liet.
Kat. Bendrijos centro valdyba, nustatyda
ma, kada ir kur ta premija bus įteikta.
7. Jury komisiją sudaro: Ričardas Bačkis
(Prancūzija), prel. Petras Celiešius (Vo
kietija)-. dir. Vincas Naikus (Vokietija),
dr. Jonė Pečiulionytė (Šveicarija) ir prel.
Ladas Tulaba (Italija).
8. Asmuo, siūlantis kandidatą visuome
nininko premijai gauti, siunčia motyvuotą
raštą jury komisijai sekančiu adresu:
Msgr. P. Celiešius, 8939 Bad Woerishofen,
Kirchenstrasse 5. West Germany.
Pas. Liet. Kat. Bendrijos centro valdyba
PS. Jury komisija kandidatų apsprendi-

mo datą paskelbs vėliau.
Jury komisija

A. GIEDRAITYTĖS LAIMĖJIMAI

Asta Giedraitytė, neseniai žaidė stalo te
nisą Anglijoje ir Airijoje. Čia ji įveikė Sov.
Sąjungos čempionę Rudnovą ir laimėjo
moterų ir mišrių dvejetų varžybas.

Lietuvių filatąlistų draugija „Lietuva“
Čikagoje buvo suruošus! Vilniaus praeities
dokumentinę parodą. Joje buvo išstatyti
eksponatai, primeną Vilnių, jo praeitį ir
lietuvių kovas dėl savo sostinės.
Ypač dėmesį traukė senosios Lietuvos
monetos (500 vienetų), seni ir naujesnių
laikų lietuviški medaliai, gausus Vilniuje
išleistų lietuviškų knygų rinkinys iš kelių
šimtų egzempliorių. Seniausias šios rūšies
eksponatas — 1744 m. Vilniaus jėzuitų
spaustuvėje atspausdintas Lietuvos statu
tas. Plati Vilniaus periodika, pradedant
1905 m. „Vilniaus Žiniomis“, „Viltis“,
„Lietuvos Aidas“, „Nepriklausoma Lietu
va“. I pasaulinio karo meto spauda, lietu
viškoji spauda, leista lenkų okupacijos me
tais. Periodikos rinkinius gražiai papildė
kruopščiai surinkti įvairūs lietuvių vienkartiniai leidiniai, plakatai bei atsišauki
mai. Netrūko vėlesnius laikus liečiančių
dokumentų. Buvo ir „Aušra“, „Varpas“.
„Apšvieta“, „Tėvynės Sargas“, „žinyčia“.
Be to daugybė ženklų, suvenyrų, autogra
fų, Vilniaus miesto nuotraukų, grafiškų ir
kitokių piešinių. Platus ir labai įdomus
Vilniaus filatelijos skyrius.
DU, KURIE DAR GALĖJO GYVENTI

Jei per ankstyva mirtis nebūtų pakirtu
si, poetas Kazys Binkis ir uolus visuomeni
ninkas Vytautas Endziulaitis 1973 m. būtų
sulaukęs 80 metų. Kazys Binkis buvo gi
męs 1893 m. lapkričio 4 d. Gudelių k., Bir
žų apskr. Mirė neturėdamas nė pilnų 49
metų. Pasitraukdamas iš mūsų tarpo pa
čiame brandžiausiame savo kūrybos am
žiuje, vis dėlto paliko didelį įnašą savo
poezija, drama, proza, taip pat ir raštais
periodinėje spaudoje.
Vyt. Endziulaitis buvo gimęs 1883 m.
lapkr. 5 d. Mirė teturėdamas 25 m. am
žiaus, bet jau paliko neišdildomus pėdsa
kus savo visuomenine veikla atsikurian
čioje Lietuvoje, organizuodamas darbinin
kiją, kurdamas laikraštį „Darbininką“ ir
bendradarbiaudamas periodinėje spaudoje.
„Dr.“
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SENASIS KAUNAS
KAUNO AMŽIUS
Kaunas „gimė“ 1030 metais. Šiandien
„eina 943 metus. Jo tūkstantinę sukaktį
sulauks tik mūsų vaikai ar vaikaičiai.
Iš istorijos žinome, kad Kauno gyveni
mas visą laiką buvo neramus: daugiau jį
plėšė, ardė ir degino vokiečiai. Keliems
šimtmečiams praėjus, Kauno tvarkymą
paėmė rusai. 1812 m. rusai Kauną paliko
Napoleono kariuomenei, bet jo nenusise
kęs žygis Kauną vėl grąžino rusams, kurie
jį tvarkė iki pat Didžiojo karo.

Ne tik svetimieji įsibrovėliai, bet ir gais
rų nelaimės kelis kartus Kauną suanikino iki pamatų. Pirmas didysis gaisras, ku
ris įvyko 1731 m., paliko be pastogės vi
sus gyventojus. Nemažiau Kaunas nuo
gaisro nukentėjo ir 1800 m. 1812 m., pasi
traukdama Napaleono kariuomenė, vėl pa
liko liepsnose. 1717 m. Kauną sugriovė už
plūdę švedai. Taigi jau nuo pirmykščių
kryžiaus karų, Kauną kankino vis kitos
nelaimės.
XV ir XVI šimtmety Kaune buvo pla
čiai išsivysčiusi vietinės žaliavos pramonė,
mieste amatais vertėsi per 100 odadirbių,
o dar daugiau stalių, tekintojų, stiklių ir
audėjų. 1613 m. Kauno prekyba siekė apie
1 milijoną dukatų. Kaune prekybos reika
lais lankydavosi Danijos, Anglijos ir kt.
kraštų pirkliai. Nemunu ir Nerimi buvo
plukdoma iš didžiųjų Lietuvos miškų miš
ko medžiaga, kuri ėjo į Dancigą ir kt. uos
tus. 1794 m. Kauno prekyba tiek išsiplėtė,
kad su juo nuolatinį susisiekimą palaikė
21 laivas ir gerai vertėsi apie 10 pirklių.
Prekybai vystyti buvo reikalingi specia
listai pirkliai. Ankstesniųjų laikų valdo
vai pirklius kvietėsi iš įvairių kraštų.
D.L.K. Gediminas pakvietė žydus, kad
jie išvežtų ir parduoti) turimus belaisvius

— vergus. Tais laikais buvo pirmasis žydų
žygis į Lietuvą. Prekyboje jiems sekėsi,
buvo toleruojami bet laikas nuo laiko prieš
juos kildavo nemaža audrų. Istorijoje ran
dame, kad žydus toleravo ir dar didesnį
jų skaičių pasikvietė Vytautas Didysis, bet
prie kun. Aleksandro žydai susilaukė sun
kaus smūgio: buvo įsakyta visiems išsi
kraustyti, turtą konfiskavo ir padalijo
vienuolynams. Tai įvyko 1495 m. Po trum
po laiko — 1503 m. žydams buvo leista
grįžti į Vilijampolę. Viešpataujant Alek
sandrui, 1566 m. buvo paskelbta vadina

majam „Antrajam Lietuvos statute“ XII
skyriuje toks nuostatas: „Tenedrįstie žy
dai vaikščioti brangiais rūbais su aukso
grandinėmis, o jų žmonos puoštis auksu ir
sidabru. Tenedrįstie žydai nešioti sidabrą
ant kardų ir kalavijų. Tačiau jų drabužiai
tebūnie žymūs kiekvienam; jie tedėvi gel
tonomis skrybėlėmis ir kepurėmis, o jų
moterys — geltonos spalvos apsiaustais,
kad kiekvienas galėtų atskirti žydą nuo
krikščionio“. Jau ne tik teisių susiaurini
mas, bet toks našystos atžymėjimas žydus
nepaprastai slėgė ir nedavė galimybės
jiems viešai pasirodyti. Neturėjo jie kur
ir išsikelti, nes kituose kraštuose žydams
taikomas režimas nebuvo minkštesnis.

Kai 1750 m. (po švedų sunaikinimo) ru
sai Kauną dalinai atstatė ir sutraukė dide
lį kiekį kariuomenės, panoro atgaivinti ir
jo prekybą. Tam tikslui iš visų provincijų
skatino žydus, kad keltųsi į miestus. 1834
m. Kaune buvo jau per 2000 žydų.
Nors žydai gavo teises turėti nekilnoja
mąjį turtą, plačiai veikti ekonomiškam gy
venime, bet tokių pilietinių teisių, kaip ki
ti, jie neturėjo iki Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo. Prie rusų jie neturėjo
teisių dalyvauti savivald. rinkimuose.

SENIEJI KAUNO PASTATAI
Seniausiais Kauno pastatais, kurie iki
šiai dienai išsilaikė, skaitomi „Perkūno“
namai, esą prie Jėzuitų gimnazijos, bet išviešųjų pastatų seniausia yra miesto ro
tušė.

šenką, kuriam suteikė teises naudotis vi
sais rūmais ir dar 2000 rublių metinės pa
šalpos. Rusiškas menas lietuvių liaudžiai
nepatiko ir niekas jame rengiamų spektak
lių nelankė. Dorošenka savo paskirtimi
visai
nesidomėjo, lėbavo ir švaistėsi paja
Rotušė pradėta statyti 1542 m. Liepos
momis, kol jį patį rusų valdžia 1869 m. iš
29 d. ir baigta tik 1562 m„ projektas —
pareigų išvijo ir teatrą panaikino.
Benedikto Choinovskio. Statyta magistrato
Teatro rūmai pradėti statyti 1890 metais.
ir seimelių reikalams. Dvidešimt metų sta
tyba vilkosi todėl, kad, matyt, nei magis Pastatas kainavo per 40.000 rublių. Pasta
tratui, nei seimeliams nebuvo ji reikalin tytuose teatro rūmuose pirmą kartą, 1892
m. sausio 9 d., buvo suvaidinta M. Gogo
ga.
lio „Revizorius“.
Dėl menkos priežiūros 1638 metais ro
Prie v. teatro esąs sodas įsteigtas žymiai
tušė buvo tiek sunykusi, kad Kauno vai
vada Albrechtas — Stanislovas Radvila ją anksčiau — 1843 m. Tada Laisvės ai. va
perstatė. 1771 m. karaliaus Stanislovo Au dinosi Mikalojaus prospektu, o dabartinia
gusto laikais buvo įrengta laikinė rusų me sode buvo senų kapinių liekanos su
cerkvė. Reikalams pasikeitus, po kelių me koplyčia. Sodą steigiant, koplyčią teko nu
tų rotušėje buvo įrengti artilerijos sandė griauti. Sodas buvo įsteigtas tik ji tokiu
liai, o 1836 m. jau buvo karų pusiaukelės vardu pavadinant, o galutinai sodą su
rūmais.
1850 m. rusų suorganizuota ug tvarkė ir pritaikė žmonių poilsiui tūlas
niagesių komanda bokšte įsirengė stebėji biznierius Jonas Rudolfas 1866 m. Sode jis
mo punktą, o žemutiniame aukšte buvo padarė takus, pagamino suolų, pasėjo gė
karių daboklė. Visas tas pareigas perėju lių. Miesto valdyba jam leido pasistatyti
si, 1865 m. garsaus Muravjovo įsakymu, laikinį pastatą prekybai. Tokį „laikinį“ —
rotušė buvo paskirta teatro reikalams. „palečių“ kaip reikiant pastatė dabartinio
Muravjovas manė, kad per meną greičiau teatro vietoje. Jame atidarė mineralinių
surusins lietuvius, todėl šiam reikalui pa vandenų prekybą, o kad daugiau publikos
skyrė nemažas lėšas ir rusicizme pasižy pritrauktų — pasamdė muzikantus. Tai
mėjusį antreprenerį — Večeslovą Doro- buvo pirmieji vieši koncertai visuomenei.
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Kili, rasoj
„Dirva“ (Nr. 85, 1973) įsidėjo vedamąjį
lietuviškos spausdos reikalais. Tarp kitko
ten rašoma:
„Šiais metais suėjo 90 metų nuo pirmo
lietuviško laikraščio AUŠROS pasirodymo.
Ir pirmasis laikraštis gimė ne savoje žemė
je, bet tremtyje. Sunki ir vargana dalia
buvo pirmojo lietuviško laikraščio ir kny
gos. Rusų žandarų persekiojamas, gaudo
mas ir baudžiamas, negalėjo pasiekti tau
tos daugumos, o tik mažą jos dalį.
Šiandien lietuviškas raštas gali pasiekti
pasaulyje išsklaidytus lietuvius, jei jie to
pageidauja, išskiriant pavergtą tėvynę.
Laisvas žodis, laisva mintis okupanto
griežtai uždrausta ir žiauriausiomis prie
monėmis persekiojama.
Tarpusavis lietuvių ryšys yra galimas
tik per spausdintą žodį. Asmeniniai kon
taktai palaikomi laiškais, neturi visuotino
pobūdžio, o ribojasi giminystės ar draugys
tės paskirtimi.“
Toliau rašoma:
„Mūsų seneliai dėl lietuviško rašto ne
pabūgo nei kalėjimo, nei tremties į šaltąjį
Sibirą. Mums nereikia bijoti kalėjimų ar
tremties, kad galėtume skaityti lietuvišką
spaudą, knygas ir kt. leidinius. Bet ar pa
kankamai įvertiname ir išnaudojame turi
mą laisvę ir sąlygas. Vargsta leidėjai, re
daktoriai, rašytojai, kūrėjai.“

„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 50, 1973) savo
vedamajame kelia Vliko perorganizavimo
reikalą.
„Vliko seimo organizavimas Kanadoje
buvo, be kitko, išraiška jo valdybos pastan
gų užmegzti platesnius ryšius su visuome
ne. Jau seniai girdėti balsų, kad VLIKas,
išlaikomas visuomenės lėšomis, nuo tos vi
suomenės izoliuojąs), netenka atramos. To
kie seimai, įvykę Detroite, Klevelande, To
ronte, yra vienas tų tiesioginių kelių į vi
suomenę. Jis pasirodė gana veiksmingas,
tad reikėtų šiuo keliu ir toliau eiti. VLIKo
atrama išeivinėje visuomenėje dar labiau
sustiprėtų, jeigu jis rastų formulę, suderi
nančią partinį ir bendruomeninį pradą.
Partinis pradas yra tradicinis, savo laiku
labai aktualus Lietuvoje, bet išeivijoje to
aktualumo jis nebeturi. Partinė veikla yra
nutilusi ne tiktai Kanadoje, bet ir kituose

lietuvių gyvenamuose kraštuose, išskyrus
JAV-es. Šiuo metu yra iškilęs bendruome
ninis pradas, kuris visiems yra priimtinas,
o ir jaunimui suprantamas. PLB seime Va
šingtone vienas kalbėtojas net buvo siūlęs
įderinti bendruomeninį pradą į VLIKo
struktūrą ta prasme, kad rinktieji Bend
ruomenės atstovai sudarytų VLIKo seimą,
o politinių grupių atstovai — tarybą. Ar
tokia formulė praktiškai įmanoma, galėtų
pasakyti aktyvieji veikėjai, bet ji įdomi
savo užmoju suderinti du pradus, kurie
šiuo metu yra būdingi mūsų visuomenei.
Tuo atveju, pvz., Kanados lietuviai, kurie
nori matyti savo atstovą VLIKe, galėtų jį
turėti. Jei kanadietis įeitų VLIKan kaip
kurios politinės grupės atstovas, jis jai ir
atstovautų, o ne Kanados lietuviams.“
„Draugas“ (Nr. 259, 1973) savo Kultūri
niame priede, kalbėdamas apie Stepo Zobarsko norą išleisti lietuvišką chrestoma
tiją angliškajai visuomenei, užsimena, kad
ir kultūrinėje srity dar kartais pasitaiko
stebuklų.
„Ką jūs besakysit, o stebuklų ir šiandien
pasitaiko. Net ir tame pačiame mūsų išei
vijos kultūriniame gyvenime. Tik stebuk
ladariai čia būna ne kas kitas, o patys
žmonės. Ir tai iš mūsų pačių tarpo. Argi ne
stebukladaris buvo ir yra Juozas Kapočius
bei visi jo pasitelkti redaktoriai, išleidę 36
tomų Lietuvių Enciklopediją ir dabar beleidžią dar 6 tomų anglišką Encyclopedia
Lituanica, kai „realistai“ jau pačioje pra
džioje tvirtino, jog nieko iš to neišeis. O kai
vieniems stebukladariams ima trūkti kva
po, ar neatsiranda naujas stebukladaris,
kuris vėl viena ranka pažeria 10.000 dole
rių angliškos Encyclopedia Lituanica la>bui, o kita net 25.000 dolerių Pasaulio lie
tuvių archyvo patalpoms. Toks yra prela
tas Juozas Karalius. Ir nebūkit visai tik
ri, kad jis ir vėl neištrauks 12.000 dolerių,
reikalingų leidiniui Fifty Years of Lithua
nian Literature. O ir šio leidinio sumany
tojas ir rengėjas ar nėra stebukladaris!
Juk, galima sakyti, kad vienut vienas Ste
pas Zobarskas su savo Manyland Books
leidykla išleido kone viską ,kas šiandien
reprezentuoja lietuvių literatūrą angliškai
kalbančiam pasauly.“

Tamsios buvo Kalėdos
Auksiniai angelai su ilgomis dūdomis su
glaudė savo šviesom mirgančius sparnus
ir nebeatskrido šiais metais į Oxfordo gat
vę. Nebeatėjo ir žėrinčiomis pušnimis ap
siavę, išpūstažandžiai, su deimantinėmis
barzdomis Kalėdų seniai. Nebepasirodė
Regent gatvėje auksiniai varpai, prana
šaują laimę ir prabangą, žodžiu, garsiųjų
Londono iliuminacijų, kurių pasižiūrėti at
vykdavo ne tik Anglijos gyventojai, bet ir
užsieniečiai, šiais metais nebebuvo. Užėju
si energijos krizė nutraukė šviesas.
Gatvės taip pat buvo menkai apšviestos.
Krautuvių vitrinos, nors ir lūžtančios pre
kėmis, bet be įprasto blizgesio. Viduje kurne-kur švietė lempa, o tamsesniuose pa
kampiuose žvakutės į butelių kaklus įkai
šytos gailiai spinksojo. Tikras rojus, norin
tiems kalėdinių dovanų be pinigų pasigraibstyti. Krautuvių sekliai, tarsi katinai,
dairosi į zujančią minią, bet kur čia visus
suvaikysi. Savininkai prekių nuostolius pa
keltomis kainomis išlygina. O tų prekių esą
šiais metais parduota daiugiau nei visada.
Prieblanda ir baruose, kuriuose Kūčių
vakare lankytojai nesutelpa. Bet čia nie
kas nesiskundė: jauniesiems drąsiau, se
niam įdomiau... Pačios įdomiausios istori
jos pasakojamos prie stalų, kurie vien tik
moterų apsėsti. Po kiekvienos „riebios“ is
torijos juokiasi tos riebios ponios, viena
kitai kaklus apsikabinusios, tiesiog striū
bauja iš pasitenkinimo.
Ir bažnyčios menkai buvo apšviestos. Vi
sur buvo įsakyta taupyti. Bet lankytojų

Tačiau šie koncertai kėlė nesusipratimus:
publika, kuri norėjo sode rasti poilsio vie
tą, turėjo pirktis bilietus. I nesusipratimus
įsikišo miesto valdyba ir sodą padalijo į
dvi dalis: norintieji koncerto klausytis tu
rėjo eiti iš Kęstučio g. ir pirktis bilietus,
o iš Laisvės alėjos visiems įėjimas buvo
laisvas. Miesto valdyba su tuo balaganu
negalėjo iškrapštyti to biznieriaus, nes
per neapsižiūrėjimą pastatą statytis leido.
Jos laimei, pastatas sudegė ir jo vietoje
išdygo dabartinis teatras.

Prezidentūros, buv. gubernatūros, rūmai
statyti 1860 m. Tai rūmai, kurie nemažai
matė ir rišasi su praeities istorija. Šiuose
rūmuose 1915 m. viešėjo vokiečių kaize
ris.
Įgulos bažnyčia pradėta statyti 1890 m.
prie imperatoriaus Aleksandro III ir baig
ta 1895 m. prie Nikalojaus II. Statybos
darbus prižiūrėjo inž. Limarenka, o vietą
parinko gen. Klemovas. Tai pirmas pasta
tas, kurį rusai pastatė per tokį trumpą lai
ką, — statyba užtruko penkis metus.

F. Žibėtis

KĄ PASAKĖ CHAZAROVAS?

per vidurnakčio mišias gal net daugiau —
nesimato, kuris įkaušęs, ir kuris ne. Suvir
to tiesiai iš barų ir klubų maldingi airiai.
Su jais maišėsi ir vienas kitas anglas arba
kitoks užsienietis. (Kalbama ne apie lietu
vių bažnyčią). Snūduriuoja pasieniais
įraudę vyrai. Vienas kitas kartais staiga
apsigręžia ir skubinasi lauk „ožio paplau
ti“. O kitas, patamsyje durų greitai nesu
radęs, net ir klausyklon įpuola...

Valdžios buvo įsakyta deginti tik vieną
elektrinę krosnelę, vadinasi šildyti tik vie
ną kambarį. Mano kaimynė pasakojo, kad
jai tai labai patikę. Girdi, ne tik pigiau,
bet ir jaukiau. Nors kartą visa šeima krū
von susirinko. Ir išsikalbėti buvę galima,
nes televizijos programai anksčiau kaip
įprasta pasibaigus, žmonės pastebėję, kad
jie ir kalbėti dar moka...
Jau Kūčių vakare buvo per radiją pra
nešta, kad benzino tik tiek bus, kiek jo yra
mašinos tanke. Visos kuro pardavimo sto
tys iš anksto užsidarė. Nereikėjo jokių kor
telių ar suvaržymų — uždaryta ir gana.
Bet keliuose žmonių buvo daug. Pritrūkę
benzino, sumanūs keleiviai pylė į tankus
whisky. Sako, kad nors ir čiaudėdami, mo
torai vis dėlto pajėgę mašinas iki savų ga
ražų parvaryti. Netrūko darbo ir policinin
kams: vieniems pasistumti padėk, kitiems
duok pūslėn papūsti. O tų pučiančiųjų kai
kuriose vietose buvę tiek daug, kad kažkur
ten apie Sodybą policininkai pritrūkę apa
ratų ir vartoję paprastus kalėdinius balienėlius. Jei dar pajėgi iki reikiamo dydžio
išpūsti, tai ir keliauk sveikas...

„Manchester Evening News“ (gruodžio
12 d.) paskelbė Lietuvos komunistų parti
jos antrojo sekretoriaus Chazarovo kalbą,
pasakytą Vilniuje.
Laikraštis jau pradžioje nurodė, kad ko
munistų partijos antrasis sekretorius ru
sas yra galingesnis už pirmąjį sekretorių
lietuvį. Todėl Chazarovas savo kalboje vi
sai nepaminėjęs Antano Sniečkaus, kuris
nuo 1940 m. yra Lietuvos KP pirmasis sek
retorius.
Chazarovo kalba buvusi labai kritiška,
agresyvi ir priminusi praėjusių metų kal
bą Ukrainoje, po kurios išlėkė partijos sek
retorius Petras Selestas. Atseit, galima
laukti pasikeitimų ir Sniečkaus karjero
je...
Chazarovas pradėjo nuo būtinųjų prekių
trūkumo Lietuvoje ir kyšių ėmimo, pabrėž
damas, kad daug prekių parduodama tik
už kyšius. Visokių kontraktų kyšiai vals
tybei kaštavę per pirmuosius devynis mė
nesius 331.000 svarų.
Kai kurie fabrikų direktoriai atsisako
gaminti pigesnes prekes, nes per mažai už
dirba...
Ideologinis darbas esąs perdaug apleis
tas. Daugelis dar tikį imperialistų propa
ganda, susijusia su katalikų bažnyčia. Baž
nyčia ir nacionalizmas esančios dvi di
džiausios Lietuvos problemos.
Laikraštis nuo savęs prideda toms pro
blemoms paryškinti praėjusiųjų metų su
sideginimų aprašymą.
PALAIDOTAS GEN. STANKUS

Prieš Kalėdas Lietuvoje mirė vidaus rei
kalų ministerio pavaduotojas, policijos ge
nerolas Stanislovas Stankus, gimęs 1924
m. Mirties priežastis nepaskelbta. Iškil
mingai palaidotas Antakalnio kapinėse.
TRIJŲ GYDYTOJŲ LAIDOTUVĖS

Dabar jau paaiškėjo, kad lėktuvo avari
joje kartu su anksčiau minėtu gydytoju P.
Baubliu dar žuvo du Lietuvos pediatrai
(vaikų ligų specialistai) — prof. L. Stepo
naitienė ir docentas R. Lučinskas. „Tiesa“
įsidėjo platų pranešimą apie šių trijų as
menų laidotuves ir aprašė jų nuveiktus
darbus. Taip pat pranešė, kad jie žuvo kar
tu su visa lėktuvo įgula, skrisdami į pe
diatrų draugijos plenumą Maskvoje.
Vilniaus universiteto aktų salėje prie tri
jų karstų įvyko gedulo mitingas, kuriame
kalbas pasakė universiteto rektorius prof.
J. Kubilius, aukštojo ir specialiojo mokslo
ministras H. Zabulis, sveikatos apsaugos
ministras Kleiza, prof. Pavilonis ir valdžios
bei komunistų partijos pareigūnai.
Iš smulkiai aprašytų biografijų paaiškė
jo, kad jauniausias iš šių trijų mokslinin
kų buvo doc. R. Lučinskas — 36 m. am
žiaus.
Trijų geriausių pediatrų staigi ir netikė
ta mirtis yra didelis nuostolis Lietuvos
medicinos mokslo įstaigoms.

PARDAVĖJOS LUPIKAUJA
Keletas skaitytojų prisiuntė „Tiesai“
laišką, kuriame rašoma:
„Kaune, Skuodo gatvėje, yra maisto pro
duktų parduotuvė Nr. 61. Joje maisto pro
duktus perkame ir mes. Deja, tai nelengva:
tvarka mūsų parduotuvėje gerokai skiriasi
nuo kitų.
Prekių į parduotuvę pristato labai ma
žai. Retesnes pardavėjos skubiai iškaišioja
į pastales. Tiesa, jeigu gražiai paprašysi,
dar pasiūlysi rublį viršaus, tada gal ir pa
vyks įsigyti kokio nors „deficito“.
Pardavėjoms labai įprasta paimti bran
giau, negu prekė kainuoja iš tikrųjų. An
tai butelis „Žigulinio“ dažnai ne 33 kapei
kos, o keturiasdešimt. Per šventes ir viso
pusrublio reikia. Cigaretės „Kastytis“ —
40 kapeikų.“

GALVOSŪKIS

Nr. 21

Labiausiai užsiėmę per Kalėdas buvo
angliakasiai. Jie visą laiką posėdžiavo, ne
galėdami nutarti, kiek reikia laiko anglių
dulkėms iš kasyklos išsikėlus nusiplauti.
, Dėl tų dulkių ir visa toji nelemtoji energi
jos krizė prasidėjo. Ir jei valdžia greitai
nesutiks angliakasiams vonioj praleistą
laiką apmokėti, tai jie ir toliau svarstys
kasti anglis ar nekasti.
Tuo tarpu per pačias Kalėdas trys ara
bų karaliai savo Cadillacus ir Rolls-Roysus benzino prisipylę, atvyko ir pranešė,
kad ateity tas benzino galonas, kurį jie
teiksis mums įlašinti, bus dvigubai bran
gesnis. Valdžia, panikos pagauta, nutarė
nuo Naujųjų Metų leisti tik tris dienas sa
vaitėje dirbti, o keturias ilsėtis. Iš pradžios
šis nutarimas visiems labai patiko — ang
las niekada negreitas prie darbo. Bet čia
įsikišo šeimų reguliavimo šalininkai ir
pradėjo kelti paniką. Girdi, žmonėms pa
tamsiais betinginiaujant, neišvengiamai po
devynių mėnesių turės prasidėti nauja gy
ventojų pertekliaus krizė. Per ateinančias
Kalėdas pažiūrėsime, ar jų pranašavimas
buvo teisingas.
Klemensas Ropelė

Gulsčiai: 1. Darbininkas, neturįs savo
turto. 6. Naminis paukštis. 7. Kaustymo
dirbtuvė. 9. Stiprybė. 10. Kūno dalis. 11.
Žodinė kūryba.
Statmenai: 2. Dygliuotas sutvėrimas. 3.
Valgomas moliuskas. 4. Gydytojas. 5. Spar
nuotas gyvis. 8. Lietuvos kaimynai. 10. Ski
riamoji siena.
GALVOSŪKIO NR. 20 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Demokratas. 6. Odelė. 7. Dai
na. 9. Sari. 10. Dayan. 11. Asketizmas.
Statmenai: 2. Katė. 3. Angola. 4. Jautie
na. 5. Woodbine. 8. Irklas. 10. Dėti.
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EUROPOS LIETUVIS

STEuroposrį
Lietuvių Kronika

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
„Europos Lietuvio“ ir Nidos klubo atsto
vės adresas Vokietijoje — Živilė Vilčinskaitė, 58 Hagen/Westf. Luetzowstr. 59.
Ji mielai tarpininkauja norintiems užsi
sakyti spaudą ir už ją atsilyginti.
Administracija

LONDONAS
KALĖDŲ ŠVENTĖS LIETUVIŲ
ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE

giliai susipratęs lietuvis, aktyviai dirbo
Šaulių Sąjungoje, eidamas atsakingas pa
reigas. Ilgą laiką dirbo Miškų urėdijoje.
Po karo iš Vokietijos emigravo į Angliją
ir nuo 1948 m. gyveno Huddersfielde. Už
kelerių metų vedęs, sulaukė keturių vaikų,
kurie jau patys savarankiškai kuriasi.
Vertindamas lietuvių organizuotą darbą,
aktyviai dalyvavo, kuriant vietos DBLS
skyrių. Beveik visą laiką, kol neištiko li
ga, buvo vietinio skyriaus pirmininku.
Nors sąlygos buvo nelengvos, kaip beįma
nydamas darbavosi, kad lietuviai laikas
nuo laiko susiburtų, paiškilautų, prisidėtų
prie bendrų reikalų.
Buvo draugiškas, nuoširdus ir paslau
gus, dėl to gražiai su visais sugyveno. Ta
čiau sunkūs praeities pergyvenimai pakir
to jo sveikatą: sunegalavęs, su skaudama
širdimi turėjo pasitraukti iš aktyvaus dar
bo, kol šalta mirtis amžinai užmerkė jo
akis.
Amžiną atilsį!

Kalėdos yra šeimų šventė. Žmonės vie
nokiu ar kitokiu būdu patekę į kitų tautų
tarpą, per Kalėdas visuomet bando bent
dalį tų švenčių praleisti savo tarpe, savoje
bendruomenėje. Londono lietuviai nuo sa
vos bažnyčios pasistatymo turi tradiciją,
kad Bernelių Mišios būtų visų lietuvių su
sivienijimo šventė, ir jie jose visi dalyvau
ja. Tad ir šiais metais bažnyčia buvo už
pildyta daugumoje senosios išeivijos lie
tuviais bei jų priaugančiu atžalynu.
Mišias atnašavo kun. dr. J. Sakevičius,
MIC. Pamokslo metu jis pasveikino susi
SUSIRINKIMAS
rinkusius, palinkėdamas praleisti Kalėdų
šventes lietuviškoje dvasioje.
Pranešame, kad 1974 m. sausio mėn. 20
Pamaldų pabaigoje žodį tarė anglų kal
d., sekmadienį, 1 vai., ukrainiečių klube,
ba tiems, kurie jau sunkokai supranta lie
80, Molesworth st., šaukiamas DBLS-gos
tuviškai, ką tik grįžęs aplankyti savo tė
Rochdale skyriaus narių metinis susirinki
velių prel. dr. V. Bulaitis.
mas.
Narius ir prijaučiančius prašome gausiai
LONDONO ŠEŠTADIENINĖS
dalyvauti.
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETO
Skyriaus Valdyba
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

tyviu dalyvavimu lietuviškoje ir religinėje
veikloje.
Kalėdų dienos pamaldos St. Ann's baž
nyčioje buvo paįvairintos nuoširdžios tal
kininkės I. T. Dickinson solo giesmėmis.
Buvęs

DERBY
VERTINA SPAUDĄ

Atsiskaitydamas už gaunamą spaudą,
derbiškis A. Tirevičius jai paremti paau
kojo 2.50 sv. Ta proga prisiųstame laiške
jis rašo:
„Nors daug tautiečių sako, kad lietuviš
ka spauda yra per brangi, bet aš noriu pa
reikšti, kad kam yra brangi mūsų tėvynė,
negali būti per brangus mūsų kuklus laik
raštis. Aš visada randu džiaugsmo ir ma
lonumo, skaitydamas savo mielą „Europos
Lietuvį“ ir. Nidos klubo knygas.“

VO&UETIJA
TARPTAUTINIS VAKARAS

Nordrhein-Vestfalijos užsieniečių pabė
gėlių vadovybė lapkričio mėn. Vokiečių
Rytų namuose Duesseldorfe suruošė muzi
kos bei dainų vakarą, kurio programą iš
pildė 5-ių tautybių menininkai. Lietuviams
atstovavo BALTIJOS kvintetas.
Į salę, turinčią apie 300 sėdimų vietų,
susirinko mažiau negu 200 asmenų, tarp
jų keletas vokiečių pareigūnų, dirbančių
su užsieniečiais pabėgėliais. Lietuviai ne
buvo gausūs. Iš Romuvos atvyko Vokieti
jos LB Valdybos pirmininkas kun. Br. Liubinas su reikalų vedėju J. Lukošium, tos
pat Valdybos įgaliotiniai prie NordrheinVestfalijos vyriausybės G. V. šimkevičius
iš Bocholto ir L. Vilčinskas iš Hageno,
Nordrhein-Vestfalijos lietuvių kata), kuni
gas tėv. dr. K. Gulbinas, Duesseldorfo ir
kaimyninių Bonn-Koelno ir Dortmundo LB
apylinkių pirmininkai M. Valaitis, Kiužauskai, Lukošaičiai ir dar pora tautiečių.
Scenoje, papuoštoje rudenio lapų puokš
tėmis ir Nordrhein-Vestfalijos vyriausybės
remiamų tautybių vėliavomis, tarp jų ir
Lietuvos trispalve, programą pradėjo sty
iškilmingos kūčios
ginis vengrų „Philharmonia Hungarica“
Gruodžio 24 d. DBLS skyrius, nuošir kvartetas, pagrodamas F. Farko barokinius
džiai talkininkaujant „Vyties“ klubo val vengrų šokius ir F. Erkelio Palotą. Estų
dybai, surengė klube jaukią Kūčių vaka sopranas Vilma Brinkmann, palydima Sylrienę, kurioje dalyvavo apie 40 lietuvių ir vijos Lemkes, estiškai padainavo J. Mandres Tėviškės šilą, M. Luedigo Jaunystėje.
jų bičiulių.
Kūčias pradedant, kun. kapelionas su M. Maermos Vestuvių dainą ir A. Velmeto
kalbėjo Sibiro lietuvaičių Kristaus Gimi linksmą estų liaudies dainą apie kaimyno
mo maldą, kviesdamas atsiminti savo arti Marytę. Mūsiškė BALTIJA temperamen
muosius Lietuvoje. Pasidalinę Kūčių plot- tingai ir įtaigiai padainavo Studentų dai
kelėmis, darbščiųjų šeimininkių vaišinami, ną, Oi neverk motinėle, Karių dainą ir Va
visi lietuvišku papročiu kibo į tradicinius karui atėjus. Pianistė lenkė, vengusi pasi
patiekalus: įvairiai sutaisytas silkes, žu sakyti savo pavardę, paskambino F. Šope
vis, net šlyžikus su aguonomis.
no nokturną B-moll ir M. A. Oginskio po
Po Kūčių vakarienės koplyčia paversto lonezą Atsisveikinimas su tėvyne. 14 metų
je salėje kun. J. Kuzmickis aukojo Berne pianistas jugoslavas R. Delorko virtuoziš
lių Mišias. Tai buvo pirmosios Mišios savo kai atliko F. Šopeno baladę G-moll.
patalpose, gražiai įrodant, kad gimusiam
Po pertraukos puošniais kazokiškais
Kūdikėliui yra vietos lietuvių užeigoje. Šią drabužiais apsivilkęs ukrainietis Bohdan
mintį iškėlęs pamoksle, kun. kapelionas Šarko, pritardamas sau bandūra, padainapasidžiaugė visų darniu sugyvenimu ir ak I vo penketą kazokų dainų: Mano mintys

ROCHDALE

Jaukų Naujųjų Metų sutikimą paruošė
mokyklos tėvų komitetas ir vaikų tėvai.
Sporto ir Socialinio klubo salė buvo pa
puošta gėlėmis ir mokinių darbais.
Prie gražios muzikos ir skanios vakarie
nės buvo palydėti Senieji ir sutikti Nau
jieji Metai.
Po gardžių pusryčių visi išsiskirstė į na
mus.

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC,
SVEIKSTA
Prieš pat Kalėdų šventes kun. dr. K. A.
Matulaitis, MIC, buvo smarkiau susirgęs
ir ilgesnį laiką teko pabuvoti lovoje. Da
bar jau sveiksta ir greitai žada grįžti prie
savo kasdieninio darbo. Linkime sveikatos.

VYSKUPAS LANKYS LIETUVIŲ
BAŽNYČIĄ
Kovo mėn. 3 dieną, 11 vai. ryto lietuvių
Šv. Kazimiero bažnyčią lankys vyskupas
Victor Guazzelli. Visi parapijiečiai kviečia
mi dalyvauti šioje šventėje.
Smulkesnė šventės programa bus pra
nešta vėliau.

BRADFORDAS

PO PIETŲ KRYŽIUMI

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS
Ava Saudargienė
Minėjimą rengia D. B. Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdyba š. m. vasario
KALĖDOS
džiai išsipuošusios, o vyrai, jauni ir seni,
16 dieną.
vaikščioja pasipūtę, kaip gaidžiai.
Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu
Kalėdos Australijoje nepanašios į jokias
Sydnėjus jau lapkričio pradžioje pasi
bo salėje, 345a Victoria Park Road, Lon Kalėdas pasaulyje: be sniego, su plastiki puošė žibančiomis grandinėmis, marga
don. E9.
nėmis eglutėmis.
spalviais metaliniais balionais, sidabri
Minėjimo pradžia ir programa bus pa
Saulė, Kalėdų metu pasiekusi zenito, niais varpeliais. Kalėdinėj nuotaikoj skęs
skelbta vėliau.
kaitina Australijos žemę labiau, negu bet ta krautuvės, viena už kitą puošnesnės.
kokio kito sezono laiku. Kas buvo ruda, Dovanėlių paketėliai paruošti vyrams, mo
Nepriklausomybės šventės pamaldos Lie dar labiau parudo, kas buvo išdžiūvę, dar terims ir vaikams. Kiekvienas amžius turi
tuvių Šv. Kazimiero Bažnyčioje bus vasa labiau išdžiūvo. Dūmų debesėliai tolimuo savo pasirinkimą. Individualūs pirkėjai
rio mėn. 17 d., 11 vai. ryto.
se horizontuose įspėja keleivį apie degan medžioja puošmenų, brangenybių ir skulp
čius eukaliptų miškus ir geltonų smilgų tūrų skyriuose. Laikraščiai kasdieną skai
HUDDERSFIELDAS
laukus. Raudonos žemės dulkės, saulės čiuoja, kiek milijonų dolerių jau išleista
spindulių peršviestos, gaubia dykumas kalėdinėms dovanoms.
MIKĖ PETKAS JANUŠAITIS
Aikštėje, prie Nežinomojo kareivio kapo,
rusvu rūku. Kalnai, eukaliptų aliejaus ga
stovi milžiniška, gyva eglė. Jos žibantys
rų
nuspalvinti,
yra
mėlyni.
Išdžiūvo
upių
Praėjusių metų gruodžio 9 d. Hudders
papuošimai šviečia dieną ir naktį.
fielde po ilgo negalavimo mirė a. a. Petras vagos: augmenija ir gyvūnija miršta troš
Kalėdų dieną gatvės ištuštėja. Po minios
kuliu.
Janusaitis.
judėjimo, triukšmo, skubos ir šventiško su
Velionis buvo gimęs 1911 m. birželio 19
Aborigenas išvyksta medžioklėn su sū sijaudinimo įsiviešpatauja ramybė, kurią
d. Slepšių kaime, Biržų apskr. Būdamas numis, kaip ir kitomis dienomis. Jų žiban
nutraukia vien St. Marijos katedros var
tys, bronziniai kūnai nesiskiria nuo uolų ir
pai.
rudos žemės. Jo moterys, vaikai ir šunys,
Jaunimas, vaikai ir jų tėvai Kalėdų die
PRAŠO ATSILIEPTI
po ilgo varginančio ėjimo, suranda dar ne ną skuba į pajūrį. Užima kopas, paplūdi
Australijoje gyvenanti Vaškelienė prašo visai išdžiūvusią vandens duobę ir mirks mius, pripildo klegesiu baltas, putojančias
atsiliepti savo sūnų Jurgį Vaškelį (Stepo ta joje, išdykauja. Saulei leidžiantis, visi bangas.
no sūnų), gimusį 1924 m. Kaune. Apie 1950 sugrįžta su maisto laimikiais prie laužo,
Susimąstęs emigrantas liūdnas klaidžio
m. jis atvyko iš Austrijos ir apsigyveno dalinasi duosnia, gal skurdžia, vakariene, ja parke, kur nėra ir niekad nebuvo snie
dainuoja, šoka ir mylisi. Saulei patekėjus, go, ir svajoja apie baltas Kalėdas.
Anglijoje.
Jis pats ar žinantieji apie jį prašomi ra sukrauna savo neturtingą mantą ant pečių
šyti: Vida Vaitiekūnas, 2, Schofield st., Es- ir eina į kitą vietą.
FAUNA IR FLORA
sendon, Vic. 3040. Australia.
Kalėdos aborigenams nieko nesako. Jie
Ji perduos laiškus motinai.
turi savo šventes kitu laiku, kitokios pras
Gyvūnai, pabudę iš sezoninio miego, iš
mės. Tik tolimoje šiaurėje, misijose ar di lindo iš guolių pasiruošę varginti žmogų.
džiulėse farmose, jie įsijungia į baltųjų Vietinės savivaldybės ir laikraščiai pilni
suruoštas. Kalėdas.
įspėjimų. Daug kur parodoma nuotrauka
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Baltiesiems Kalėdos didžiųjų metinių funnel-web, voro, kurio įkandimas gali bū
CORBYJE — sausio 6 d., 12 vai., St. Pat atostogų laikas. Plaunami viščiukai, par ti mirtinas; išstatyti užmarinuoti stiklinėse
rick, Gainsborough Rd.
šiukai ir kalakutai. Yra ką vaišinti: apsi raudonkupriai ir kiti vorai, gyvatės ir bulNORTHAMPTONE — sausio 13 d., 12 vai., lanko vaikai, besimoką mieste, gal brolis doginės skruzdės.
katedroje.
dirbąs banke, gal sesuo įstaigoje. Bus ir
Paplūdimius užplūdo mėlyni buteliukai
NOTTINGHAME — sausio 6 d., 11.15 vai.. pakeleivingų. Visiems durys atdaros.
su ilgais, nuodingais siūlais. Besimaudant,
Liet. Židinyje.
Keleivių ant dulkėtų kelių daug. Atosto toks siūlas apsivyniojo man apie blauzdą
DERBYJE — sausio 20 d., 11 vai., Bridge gaujantys miesčionys su šeimomis, kaip ir taip nudegino, kad pasiliko gilus, raudo
Gate.
europiški čigonai, keliauja ilgais siaurais nas ruožas.
NOTTINGHAME — sausio 20 d., 11.15 vai., keliais, sustodami tolimojo „bušo“ susibū
Sužydo Kalėdų krūmas. Jo mažyčiai bal
Liet Židinyje.
rimų vietose. Čia stebi arklių lenktynes, ti žiedeliai, kekėmis kabo ant šakų. Žiedai
dalyvauja metiniam baliuje, o drąsesni net rausvėja palaipsniui. Prieš pat Kalėdas
BRADFORDE — sausio 20 d., 12.30 v.
HALIFAXE — sausio 27 d., 1 v. p. p. St. bando atsisėsti laukiniam jautukui ant nu pasidaro visai raudoni. Žiedų tiek daug,
garos. Tokie, nors ir baigia susirietę ant kad visas krūmas parausta. Tai žiedai, ku
Columbia bažn.
žemės prie jautuko kojų, bet nesiskundžia. riais puošiamas kalėdinis stalas, kamba
BRADFORDE — vasario 3 d., 12.30 v.
Vietinės merginos ir moterys pasirodo di riai ir bažnyčios.
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PASITARIMAI VAŠINGTONE

neša mane į mielą Ukrainą, Už įlankos ky
la debesis. Dainavo kazokai, Podolijoj bal
tas sniegas ir barkarolę Ant bangų. Jauna
sis R .Delorko paskambino M. Ravelio Van
dens žaismą. Vietoj neatvykusios mūsų so
listės Br. Spies BALAIJOS vyrai padaina
vo Pilki keleliai dunda ir Penkialapį dobi
lėlį, o vietoj taip pat nepasirodžiusio bari
tono H. Jurečko vėl skambino jugoslavas
Delorko.

1973 m. lapkričio 29 d. Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos diplomatiniai atstovai JAVse, turėjo pasitarimą Vašingtone. Jo metu
jie pasikeitė informacijomis ir pasitarė
klausimais, liečiančiais jų atstovaujamus
kraštus bei tarptautinę padėtį. Pasitarime
dalyvavo atstovai — J. Kajeckas, A. Dinbergs ir E. Jaakson bei Lietuvos ir Latvi
jos pasiuntinybių Vašingtone patarėjai —
Didžiausio pasisekimo susilaukė gabusis
dr. S. A. Bačkis ir V. Tomson.
pianistas R. Delorko ir BALTIJOS kvinte
Tos pačios dienos vakare Lietuvos, Lat
tas. Mūsų vyrai buvo visi apsirengę vieno
dais žaliais marškiniais. Jų programą pra vijos ir Estijos atstovai su žmonomis daly
vavo Valstybės Sekretoriaus dr. H. Kissin
nešinėjo vokiškai St. Jasulaitis.
ger surengtame Valst. Departamento pri
Po koncerto garbės svečiai buvo pakvies
ėmime, diplomatinių misijų šefų ir jų žmo
ti į restoraną šaltų užkandžių su gėrimais.
nų garbei. Tai buvo pirmas Valst. Dep-to
Sekretoriaus H. Kissingerio priėmimas,
APLEISTOS KAPINĖS
kuriame dalyvavo 400 svečių ir jis buvo
labai įspūdingas.
(ELTA)
Hanau lietuviai Vėlinių proga lapkričio
3 d. aplankė vietos kapines, kur amžiną
poilsį rado daugybė mūsų tautiečių. Ant
„Gelbėjimo stotyje randasi vaikas, visai
daugiau kaip 60 kapų uždegtos žvakutės,
sukalbėtas amžinatilsį. Šv. mišias aukojo nuogas. Su raudona kepuraite ir margomis
kelnaitėmis. Prašome atsiimti“.
tėv. A. Bernatonis.
(Nugirsta pliaže)
Daugelis kapų labai apleisti. Nedidelis
būrelis Hanau lietuvių jau nebepajėgia vi
„Drg. Jonaitis negeria (tik retkarčiais),
sų bent kiek aptvarkyti. Į užjūrius išemi
gravę tautiečiai turėtų pasirūpinti savo gi todėl manau, kad griovyje gulėjo ne jis“.
(Liudininko parodymas)
minių ir artimųjų kapų sutvarkymu.

SejttŲnfos DIENOS
— Sir Harry Brittain, kuris 1909 m.
— šventųjų metų (1975) proga Romos
įsteigė Commonwealth Press Union, kūčių miestas numato išleisti 32 mil. svarų įvai
deiną atšventė šimtąjį gimtadienį.
riems pagerinimams ir sanatorijai.
— Dėl kuro stokos, Švedijos miestuose
— Goldą Meir Amerikoje išrinkta ..Wo
men of the year“. Anglijos karalienė liko laikas nuo laiko išjungiamas savivaldybės
namų butuose šiltas vanduo.
devintoje vietoje.
— Naujuoju Ispanijos ministeriu pirmi
— Lenkijoje teisiami keli Fiat automo
ninku paskirtas buvęs policijos viršininkas
bilių ir vienos metalo firmos direktoriai už
Carlos Arias Navarro.
sukčiavimą.
— Gallup apklausinėjimo metu paaiškė
— Tradicinės Monte Carlo automobilių jo, kad populiariausias žmogus JAV yra
lenktynės dėl kuro trūkumo šiais metais dr. Kissingeris.
neįvyks.
— Šiaurinėje Airijoje praėjusiais metais
— Dr. Kissingeris pareiškė, kad jis esąs nužudyta 249 žmonės. Iš viso nuo 1969 m.
nusivylęs iš anksto skelbtais „Europos me nužudyta 927 žmonės, iš jų 241 kareiviai.
tais“.
— Dėl kuro krizės Fordo fabrikuose
— Buckingham Rūmai pranešė, kad gan Detroite atleista 86.000 darbininkų. Apie
dai apie karalienės atsisakymą nuo sosto 38.000 nebebus priimti ir sąlygoms page
neturi jokio pagrindo.
rėjus.
— Libijos vadas Gaddafi ragina egiptie
— Vokietijoje bankrutavo tekstilės fir
čius sukilti ir pasipriešinti žydų-arabų tai ma Gebhard Und. Apie 1.300 žmonių liko
kos deryboms.
be darbo.

Skaitc/taju Lusfiai
HITLERINĖS SUTARTYS

1973 m. gruodžio 11 d. Pragoję Vokieti
jos kancleris Brandt as su Čekoslovakijos
vyriausybe pasirašė aktą, kuriuo panaiki
no 1939 metais pasirašytą sutartį, atskiriančią Sudetų kraštą nuo Čekoslovakijos.
Tai reiškia, kad dabartinė Vokietijos vy
riausybė ištaiso hitlerines klaidas.
O kaip su hitlerine Stalino sutartimi,
tais pačiais metais Pabaltijo valstybes pri
pažinusią Sovietų Sąjungai, t. y. Rusijai?
Žinoma, čia juridinė padėtis yra kitokia,
nes nebėra Pabaltijo valstybių. Bet princi
pas lieka tas pats: svetimi kraštai (Pabaltijos valstybės) pripažįstami trečiam kraš
tui (Sovietų Sąjungai).
Ar neprivalėtų vokiečių kancleris, kuris
taip nori gerų santykių su Rytų Europos
tautomis, ir už tai yra gavęs taikos Nobe
lio premiją, ir Pabaltijo valstybių atidavi
mo sutartį paskelbti negaliojančia?
Be abejo, jis to pats savo gera vaila ir
iniciatyva nepadarys. Mes neturime vals
tybės, kuri galėtų to reikalauti. Bet kur
yra mūsų veiksnių spaudos tarnyba, kurios
pareiga šį klausimą vokiškoje ir angliško
je spaudoje iškelti? Pavartoju žodį „veiks
niai“ sąmoningai, nes man nesvarbu, kas
jie tokie ir kaip jie vadinasi. Man tik svar
bu, kad jie tinkamu laiku pavartotų geras
kovos priemones. Norėčiau klysti galvoda
mas, kad lietuvių kovingumas baigiasi ap
silankymais pas ketvirtos ar trečios eilės
sekretoriaus užsienių ministerijų kancelia
rijose, kur nieko neįpareigoją pasikalbėji
mai užmirštami, jiems duris uždarius.
Reikšmingiausia veikla šiandien gali būti
tik įtakinga spauda. Kaip į ją patekti —
ne mano pareiga aiškinti. Tik tegul man
kas nors nesako, kad tai negalima.
Baigiant leiskit man pasakyti šveicariš-

I ką priežodį, nors ir laisvai išverstą: „Su
kepure rankose niekur nieko nepasieksi!“
O užsidėti skrybėlę mūsų dar niekas neiš
mokė.
Bernietis

LIETUVIAI VOKIETIJOS SCENOJE
Už rūpestingą „sulasinėjimą“ žinučių
apie lietuvius menininkus Vokietijos sce
noje („E. Lietuvis“, Nr. 49) reikia Romą
Šilerį nuoširdžiai pagirti. Iki šiam laikui
niekas rimčiau apie juos nebuvo rašęs, tar
si visiškai tokių žmonių nebūtų, arba jų
neturėtume Vokietijoje. Tačiau norėčiau
šiame savo rašinėlyje patikslinti žinias
apie Anelę Valaitytę, kuri šiuo laiku gal
plačiausiai yra girdima ir žinoma Vokieti
joje, o taipgi ir Europoje.
Apie mūsų šauniąją Anelę plačiai rašė
ne Hamburgo vokiečių spauda, bet Vak.
Berlyno. Visos mėnesinės tarptautinės
„Hitparade“ programos vyko ir vyksta tik
Berlyne. Ten šiose lengvosios muzikos-dainos programose beveik visada dalyvavo Ir
Anelė Valaitytė. (Dabar ištekėjusi). Kiek
vieną kartą „Hitparade“ transliuoja ZDF
— antroji vokiečių televizijos programa
taip pat iš Berlyno. Kiek mūsų Anelytė yra
gavusi iš „B. Z.“ reporterių Berlyne gra
žiausių, šilčiausių ir nuoširdžiausių recen
zijų ir foto nuotraukų! Berlyniečiams re
porteriams Anelė Valaitytė yra tikras
Lieblingskind — mylimasis vaikas. Už ta
tai verta pagirti Berlyno vokiečių spaudos
žmones, kad jie taip išgarsino mūsų mielą
dainininkę. Aišku, kad Anelė Valaitytė ne
buvo visai pamiršta ir kitų Vak. Vokietijos
miestų, vokiečių spaudos reporterių, o
taipgi ir Hamburgo.
J. Pyragas

Tradicinis metinis ,,Europos Lietuvio“ ir
Nidos Knygų Klubo rengiamas
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Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 26 d., ŠEŠTADIENĮ.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU
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Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika

Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.
Tel 01-727 2470
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