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Plunksnos jėga
Didžiausia praėjusiųjų metų staigmena 

yra paskutinėmis savaitėmis pasirodžiusio- 
ji Solženitsyno knyga „Gulag Archipela
go“. Jei šitoji rašytojo, Nobelio laureato 
plunksna nukaltoji bomba neišjudins Sibi
ro stovyklų užtvarų, tai tamsieji viduram
žiai dar ilgai laikysis šios varganos žemės 
paviršiuje.

Buvo Niurenbergo teismai. Kersteno ko
misijos, pabėgėlių raštai ir liudijimai, bet 
jie praėjo paviršium, nesudrebinę lede įša
lusių stovyklų sienų. Reikėjo dvasios mil
žino, pasaulinio masto autoriteto, pačiam 
savo kailiu patyrusio žiauriąją stovyklinę 
tikrovę, plunksnos, kuri ugninėm raidėm 
parašytų: „Žiūrėkite, kas darosi mūsų pla
netoje dvidešimtojo amžiaus antrojoje pu
sėje!“

Solženitsynas skaičiais įrodė, ikad žiau
rieji rusų carai per šimtmečius neišžudė 
tiek žmonių, kiek jų buvo sunaikinta vien 
tik 1918-1919 m. laikotarpyje. Per 1937- 
1938 m. valymus buvo sunaikinta daugiau 
kaip pusė milijono „politinių" ir 480.000 
„paprastųjų“ kalinių, neskaitant tų mili
jonų, kurie žuvo baisiose Sibiro stovyklo
se.

Ir niekam dėl šito barbariško elgesio ne
nukrito plaukas nuo galvos. Niekas nebu
vo patrauktas atsakomybėn ir nubaustas 
už nekaltų žmonių žudymą ir kankinimą. 
Gal būt stovyklose laikomųjų kalinių skai
čius šiandien yra sumažėjęs iš 20 milijonų 
iki dviejų millijonų, bet jos tebeegzistuo
ja.

Pavartę Mažąją Liet. Tarybinę Enciklo
pediją, rasime, kad vien lietuvių, kurie po 
pirmojo pasaulinio karo buvo pasilikę Sov. 
Sąjungoje, per įvairius valymus buvo ne
kaltai nužudyta, o vėliau reabilituota dau
giau kaip šimtas žmonių. Bet juk enciklo- 
depijon pateko tik žinomi, aukštas parei
gas ėję žmonės, kaip Z. Angarietis, gen. 
Putna ir daugelis kitų. O kur paprastieji 
gyventojai, eiliniai kareiviai, žemesnieji 
tarnautojai, ūkininkai, kurie dingo be pėd
sako kruvinųjų valymų metu. Ir ieškok ne
ieškojęs toje pačioje enciklopedijoje, kad 
nors vieno „neteisėtai represuoto asmeny
bės kulto sąlygomis“ ir vėliau reabilituoto 
žudikai būtų buvę jei nenubausti, tai nors 
papeikti ar pakaltinti. O kiek lietuvių tie
sioginiai ar netiesioginiai sunaikinta nuo 
1940 m., kai visas kraštas atsidūrė KGB 
valdžioje — niekas tiksliai pasakyti nega
li ir, tur būt, niekada negalės.

Kai su tokiu dideliu patosu šiandien kal
bama apie žmogaus teises ne tik Vakaruo
se, bet ir Sov. Sąjungoje, nejučiom prieš 
akis stojasi Solženitsyno aprašytas šešių 
valstiečių nužudymo vaizdas. Stalino parė
dymu jie buvo likviduoti už tai, kad ban
dė pakelėse pašienauti žolės savo karvėms 
pašerti. „Jei Stalinas nebūtų nei vieno 
žmogaus daugiau nužudęs, tai vien už tų 
šešių ūkininkų sunaikinimą jis būtų ver
tas sudraskyti į keturias dalis“, sako Sol
ženitsynas.

Skaitydami šios knygos ištraukas (tuo 
tarpu ji pasirodė dar tik rusų kalboje), ne
tyčia lenkiame galvas prieš savo brolius 
tėvynėje, kurie, pergyvenę tokį baisų 
smurtą ir grėsmę, sugeba kurti geresnį gy
venimą ir puoselėti lietuviškąją kultūrą.

K. L.

POPIEŽIAUS VARDU TRYS DARBO DIENOS
Grafienė Elena Rossignani skundžia Ro

mos teismui filmo „Reprisal“, kuris, grei
čiausia, bus vadinamas „Romos skerdy
nės“, režisierių, autorių, direktorių ir ar
tistus. Tame filme vaizduojama, kad po
piežius Pijus XII nedėjo pastangų išgelbė
ti 335 Italijos gyventojų, daugiausia žy
dų. Grafienė Rossignani yra pop. Pijaus 
XII dukterėčia.

Filmas padarytas pagal amerikiečio R. 
Katz'o knygą „Mirtis Romoje“. Joje apra
šyta, kaip 1944 m. Romoje buvo išsprog
dintas sunkvežimis, kuriame žuvo 33 vo
kiečiai. Už tai buvo sušaudyti minėtieji 
335 įkaitai. Esą Pijus XII galėjęs juos iš
gelbėti, pasižadėdamas atlaikyti iškilmin
gas mišias už žuvusius vokiečius, bet jis 
nieko nedaręs.

Į teismą traukiami, be knygos autoriaus, 
režisierius Carlo Ponti, jo žmona Sophia 
Loren, Richard Burton, Marcello Mastro- 
ianni ir kt.

Byla jau iš anksto kelia didelį susidomė
jimą, nes tai bus pirmas kartas, kai Itali
jos civilinis teismas nagrinės popiežiaus 
gyvenimą.

Buvusiam mano pirmajam 
mokytojui — į gimnaziją 

paruošėjui

VACLOVUI SIDZIKAUSKUI

mirus, jo žmonai ir giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

J. Reinys

NEPAKANKAMAI SAUGU NEKETINA ĮSILEISTI ATGAL

Sovietų civilinės aviacijos žurnalas 
„Graždanskaja Aviacija" paskelbė straips
nį apie reikalą sustiprinti Aerofloto lėktu
vų saugumą. Jame nurodoma lėktuvų trū
kumai ir nepakankamas lakūnų pasiruoši
mas.

Užsieniečių patirtomis žiniomis per pas
kutiniu;! 15 mėnesių nukrito ne mažiau 
kaip 17 Aerofloto lėktuvų ir žuvo apie 500 
žmonių. Tikslus nukritusių lėktuvų ir žu
vusių žmonių skaičius neskelbiamas. Taip, 
pvz., „Sovietskaja Litva“ paskelbė, kad 
gruodžio 16 d. iš Vilniaus į Maskvą skri- 
dusiame lėktuve žuvo trys žymūs Lietuvos 
pediatrai. Maskvos diplomatiniai sluoks
niai skelbia, kad lėktuve buvęs ir vienas 
vokietis. Pilnas žuvusių keleivių sąrašas 
nebuvo paskelbtas.

Spaudos žiniomis, lėktuvui Sov. Sąjun
goje nukritus, žuvusiųjų šeimos gauna po 
300 rublių, urną pelenams supilti ir įspė
jimą apie avariją nekalbėti.

Lėktuvų avarijos yra pasidariusi rimta 
problema. Tatai patvirtino Planavimo Ko
misijos pirmininkas N. Baibakovas, pa
reikšdamas Aukščiausios Sovietų Tarybos 
sesijoje, kad bus imtąsi reikalingų prie
monių skridimo saugumui užtikrinti.

PASITARNAVIMO TRIBŪNA

„Valstiečių Laikraštis“ apie Londone 
įvykusį tarptautinį socialistų kongresą taip 
pasisako:

„Šių metų lapkričio mėnesį Londone įvy
ko Socialistų internacionalo vykdomojo ko
miteto nepaprastasis posėdis. Pagrindinis 
jo darbotvarkės klausimas buvo padėtis 
Artimuosiuose Rytuose. Goldą Meir — Iz
raelio ministrė pirmininkė ir valdančio
sios, vadinamosios darbo partijos (ši parti
ja įeina į Socialistų internacionalą) — ly
derė visaip stengėsi palenkti savo pusėn 
kitas Socialistų internacionalo partijas.

Goldos Meir skundo dėl nepakankamos 
partijų sąjungininkių paramos (grobiant 
arabų žemes) klausėsi V. Brandt'as — Va
karų Vokietijos vyriausybės vadovas, B. 
Kreiskis — Austrijos vyriausybės vadovas, 
Norvegijos, Švedijos socialdemokratinių 
vyriausybių lyderiai. Socialistų internacio
nalas tapo vienu tų tarptautinių forumų, 
kuriame Izraelio karingieji sluoksniai jau 
daug metų ieško paramos savo agresyviai 
politikai pateisinti. Londone įvykęs minė
tas Socialistų internacionalo vykdomojo 
komiteto nepaprastasis posėdis nors ir ne
pritarė visoms Izraelio užmačioms, tačiau 
pasitarnavo tribūna, iš kurios Izraelis bu
vo traktuojamas kaip „nukentėjusioji pu
sė“, „agresijos auka“.

Nuo N. Metų Anglijoje prasidėjo nauja 
era — trys darbo dienos savaitėje. Jau pir
mąją dieną iki vidurdienio prie darbo ir 
socialinės apsaugos įstaigų durų stovėjo 
apie trys ketvirčiai milijono žmonių. Tai 
tik pirmosios kregždės. Tai žmonės, kurie 
neturi darbo sutarčių, garantuojančių sa
vaitinį uždarbį. Jiems reikia maitinti šei
mas, mokėti mokesčius, skolas ir visokias 
sąskaitas. Niekas nežino, kiek jų skaičius 
padidės, jei dabartinė padėtis užsitęs. Taip 
pat niekas nežino, kiek mažesnių įmonių, 
kurios verčiasi diena iš dienos gaunamais 
ištekliais, turės susilikviduoti.

Apie aštuoni milijonai darbininkų turi 
taip vadinamas darbo garantijas, pagal ku
rias darbdaviai turi mokėti minimalinį at
lyginimą ir už nepilnai dirbtą laiką. Bet 
dabartinė krizė prasidėjo ne dėl darbda
vių kaltės, ir todėl jie nori atsisakyti savo 
įsipareigojimų, kol visuotinė krizė pasi
baigs. Taip atsitikus, visi Anglijos dirban
tieji atsistotų prie bedarbių įstaigų durų. 
Kraštas išgyventų depresiją, kokios nebu
vo Anglijos istorijoje.

Ir visa tai atsitiko todėl, kad 197.000 
angliakasių atsisakė dirbti viršvalandžius. 
Valdžia jau dabar yra peržengusi savo 
įstatymus, pažadėdama angliakasiams net 
18% algų padidinimą. Bet tas jų nepaten
kina. Angliakasių vadovybė, nematomų 
jėgų iš šalies inspiruojama, neketina susi
tarti, kol dabartinė vyriausybė nebus nu
versta. Jie jau grasina paskutine priemo
ne — streiku. Jiems, atrodo, per daug ne
rūpi, kad kraštas „eina ubagais“.

Tačiau visame krašte vyrauja neįprasta 
tyla ir ramybė. Žmonės kantriai prisiima

„Tiesa“ rašo, kad Austrijoje šiuo metu 
yra daugiau kaip 300 „žmonių be tėvynės“ 
t. y. norinčių į S. Sąjungą grįžti žydų emi
grantų. Laikraštis sako, kad išvykstant žy
dai buvo įspėti, jog netenka pilietybės ir 
negalės grįžti atgal. Esą S. Sąjungos vy
riausybė nei vieno piliečio neprivertė iš
vykti iš šalies, bet ir neketina įsileisti at
gal tų, kurie nepanorėjo gyventi S. Sąjun
goje.

N. METŲ „DOVANA“

Tasso agentūros komentatorius S. Kalik 
pareiškė, kad Solženitsyno ką tik pasiro
džiusi knyga „Gulag Archipelago“ yra jo 
Naujųjų Metų dovana krašto priešams.

Jis sako, kad Solženitsynas toje knygoje 
pasakoja senas istorijas apie Sibiro sto
vyklas. Esą tarybiniai žmonės jo knygos 
visiškai nenorėtų skaityti. Kalik betgi ne
paneigė, kad stovyklos egzistuoja ir kad 
jų režimas yra nežmoniškas. Jis tik papei
kė tuos vakariečių laikraščius, kurie šoko
si knygą reklamuoti.

Vienintelė naujiena knygoje esanti tai, 
kad Solženitsynas teigia, jog caro valdžia 
buvusi liberalesnė už komunistinį režimą 
ir hitlerininkai buvę geresni Rytų Europos 
gyventojams, kurių vakariečiai negalėje 
apsaugoti nuo Sovietų okupacijos.

Paskutinėmis žiniomis Sovietų Sąjungoj 
pradėta smarki propaganda prieš Solženi- 
tsyną per spaudą, radiją ir televiziją. Pats 
autorius pareiškė trims prancūzų advoka
tams, kad, greičiausia, jam bus keliama 
byla.

Dr. Sacharovas tiems patiems prancū
zams pareiškęs, kad žmogaus teisių ir lais
vės varžymas Sov. Sąjungoje priklausys 
nuo to, kiek Vakarų valstybės pajėgs So
vietus paveikti ir įtikinti Saugumo konfe
rencijoj. Jis taip pat pareiškė visiškai ne
sibaiminąs dėl savo likimo.

E. B. PO VIENŲ METŲ

Sausio 1 d. sukako vieneri metai, kai D. 
Britanija įstojo į Europos Bendruomenę. 
Dauguma britų laikraščių pasisako, kad tie 
metai jokių žymesnių pakitėjimų neatnešė. 
Entuziazmas, kuris vyravo į Bendruomenę 
įstojant, yra atvėsęs, nes bendrame ūkio 
balanse pliusai labai sunkiai teatsvėrė mi
nusus. O metų gale pati Bendruomenė, 
svarstydama atsilikusių rajonų šelpimo ir 
naftos krizės klausimus, suskilo į dvi da
lis. Ypačiai ryškus nesutarimas pasireiškė 
tarp britų ir vokiečių — pirmieji nori gau
ti galimai daugiau paramos savo ūkiui pa
gerinti, o antrieji nenori jos duoti.

visus suvaržymus ir nepriteklius be pani
kos, be demonstracijų. Jie stebi ir laukia. 
Bet toji visuotinė ramybė darosi įtartina. 
Daugelis pradeda stebėtis, kaip ilgai ang
lai pajėgs maitintis „Dunkirko spiritu“ 
Jei styga bus pertempta, tai po ramybės 
ateis audra. Ir nežinia, koks bus sprendi
mas, jei valdžia, neberasdama kitos išei
ties, paskelbs naujus parlamento rinkimus.

Tuo tarpu labai autoritetingas prof. N. 
Kaldor paskelbė „The Times“ dienraštyje 
trijų darbo dienų savaitės nuostolius. Jis 
sako, kad tik už vienos savaitės gamybos 
nuostolius angliakasiams būtų galima mo
kėti jų reikalaujamus 2 svarus kas savai
tę ne vienerius, bet 15 metų.

Jis skaičiuoja, kad ir kitiems 10 milijo
nų prof, sąjungų narių pridėjus po 2 sva
rus, jei dabartinė padėtis pasitęstų bent 
16 savaičių, vistiek tas priedas lengvai iš
lygintų nuostolius. Jo manymu angliaka
siai yra išimtinoje padėtyje, nes (a) nuo 
jų gamybos priklauso visos kitos pramonės 
šakos, (b) pakilus naftos kainai, anglių 
vertė atitinkamai padidėjo.

Siūlydamas angliakasiams daryti išimtį, 
prof. Kaldor vis dėlto galvoja, kad kitų 
pramonės šakų darbininkams galima tik 
tiek kelti atlyginimus, kad nepabrangtų 
jų gaminamųjų produktų vertė.

Šitokia politika lengvai galėtų sukelti 
streikus. Bet profesorius skaičiuoja, kad 
pavienių įmonių streikai, palyginus su da
bartiniais trijų darbo dienų nuostoliais, 
būtų tik lašas jūroje.

Britų vyriausybė yra ne kartą prof. Kol- 
daro patarimo paklausiusi, gal paklausys 
ir šį kartą.

Europos Bendruomenės labai išpūstam 
aparatui išlaikyti D. Britanija išleido 85 
mil. svarų. Apie tiek pat ji laimėjo įvai
rių pašalpų, muitų ir pigių paskolų pavida
lu. Ekonominė krizė sutrukdė normalius 
prekių mainus, svaro vertė nukrito, preky
bos balansas buvo nuostolingas. Tad ne
nuostabu, kad Bendruomenės priešai, ro
dydami į stipriai besilaikančią Norvegiją, 
kuri atsisakė stoti į Bendruomenę, vis gar
siau šaukia — Ar mes nesakėme...

Vieneri metai yra per trumpas laikas 
nuspręsti, gerai ar blogai padaryta, stojant 
į Bendruomenę. Tuo labiau, kad tie metai 
visais atžvilgiais buvo nenormalūs. O be 
to, reikia atsižvelgti ir į politinius moty
vus. Jeigu Bendruomenė sugebės sukurti 
vieningą ūkį, vieningą politinę sistemą ir 
vieningą gynybą, tai jos buvimas su kau
pu pasiteisins. O jei ji subyrės, kaip žydo 
bitės, ir nueis kiekvienas sau, tai geriau, 
kad būtų ir nepradėję.

„THE TIMES“ AIŠKINASI

Savo vedamajame „The Times“ (sausio 
5 d.) rašo, kad susidaro įspūdis, jog Mas
kvoje yra spausdinamas kitas tuo pačiu 
vardu ir tokios pat išvaizdos laikraštis ir 
dalinamas sovietų žurnalistams. Kitaip esą 
nebūtų galima suprasti sovietinėje spaudo
je pasirodančių straipsnių, kurie puola 
„Times“, kad jis kurstąs šaltąjį karą, ne
pageidaująs anglų-sovietų santykių page
rėjimo, pranašaująs liūdną socializmo ga
lą ir t. t.

Tuo tarpu „Times“ vedamasis aiškina, 
kad kaip tik esą priešingai. Skirtumas esąs 
tik toks, kad laikraštis atveria savo skiltis 
ir kritiškesniems pasisakymams, o taip pat 
nevengia pasakyti teisybės, nežiūrint kaip 
ir kiek ji galėtų užrūstinti paliestuosius.

Laikraštis nurodo sovietų spaudos pa
vyzdį, kuri nerašo apie Watergate bylą to
dėl, kad JAV ir Sov. Sąjungos santykiai 
yra geri. „Times“ šitaip daryti negalįs — 
jis mano, kad teisybė patarnauja abiem 
pusėm, ir kad laikraščio tikslas yra tą tei
sybę skelbti ir komentuoti.

Baigdamas straipsnio autorius pataria 
sovietiniams žurnalistams atidžiau skaity
ti „Times“ vedamuosius, kad galėtų įsiti- 
nikti, kad šis laikraštis šaltojo karo nesi- 
ilgi.

Tasso agentūra panašiai kaltina ir kitą 
britų laikraštį, — „Observer“. Tačiau tie 
kaltinimai iki šiol dar nepasirodė sovieti
nėje spaudoje.

Ar atnaujinote 
„Europos Lietuvio“ 

prenumeratą 1974 m.?

Seįitųnios DIENOS
—- Izraelio min. pirmininkė G. Meir at

siuntė specialius linkėjimus peršautam 
Mark & Spenser prezidentui J. Sieffui.

— Nuo sausio 1 d. britų muziejai pradė
jo imti iš lankytojų po 10 p. už įėjimą (vai
kams 5 p.).

— Buvęs Anglijos prof, sąjungų vadas 
Vic Feather, N. Metų proga pakeltas į lor
dus.

— Libijos vadas Gaddafi grasina, kad 
arabai boikotuos Fiat automobilių firmą, 
jeigu nebus atleistas La Stampa redakto
rius žydas A. Levi. Laikraštis yra Fiat nuo
savybė.

— Radijas „Liberty“ ištisai transliuoja 
Solženitsyno „Gulag Archipelago“ rusų 
kalba Sov. Sąjungos gyventojams. Šios 
knygos transliacijos jau išverstos į 17 kitų 
kalbų.

— „Pravda“ paskelbė partijos nutarimą, 
kad ateinančiais metais Sov. Sąjungos pi
liečiai turės daugiau dirbti ir gaminti ge
resnes prekes.

— Įvedus 50 mylių greičio apribojimą, 
Anglijoje žymiai sumažėjo eismo nelaimių 
skaičius.

— Indijoje policija nušovė šešis strei
kuojančius darbininkus, kai jie pradėjo ap
mėtyti batais min. pirmininkę Gandhi.

— Praėjusiais metais dėl ekonominių 
sunkumų Anglijoje bankrutavo daugiau 
kaip 1.500 mažesnių įmonių.

— Geriausiu 1973 m. automobiliu pripa
žintas vokiečių Mercedes-Benz 450.

— Čekoslovakijoje uždrausta apie 1.000 
plokštelių, kurių autoriai yra pabėgę arba 
neištikimi. Jų tarpe ir pasaka apie septy
nis nykštukus.

— Charles Bohlen (69), buvęs JAV am
basadorius Maskvoje, mirė N. Metų dieną. 
Jis kalbėjo labai gerai rusiškai ir yra pra
leidęs 3.000 valandų įvairiose konferenci
jose, įskaitant Jaltą, Teheraną ir Potsda
mą.

— Anglijos kepyklos sumažino 5% duo
nos produkciją. Tačiau duonos netrūksta, 
nes kepyklos nebepriima iš krautuvių ne
parduotos duonos.

NEPAVYKUSI KONFERENCIJA

Praėjusiais metais buvo rašyta apie Lon
done organizuotą WACL (World Anticom
munist League) konferenciją, kurioje bu
vo skaityta apie tuzinas tikrai vertingų pa
skaitų. Tačiau pati konferencija, kuri pir
mą kartą buvo organizuojama Europoje, 
nesusilaukė numatyto dalyvių skaičiaus, 
nerado reikiamo pritarimo valdžios sluoks
niuose ir išsiskirstė, palikdama 31.000 sva
rų neapmokėtų sąskaitų.

Anot britų spaudos, konferenciją WACL 
centro pavedimu (jis yra piet. Korėjoj) 
ruošė žinomas britų antikomunistų veikė
jas, parlamento narys, Foreign Affair 
Circle organizatorius Geoffrey-Smith.

Buvo išnuomota brangi salė, užsakyti 
viešbučiai, paruošti kelionių maršrutai ir 
kt. Tačiau iš numatytų 500 kandidatų at
vyko tik apie 60.

Dabar iškilo klausimas, kas turės apmo
kėti susidariusius nuostolius. Stewart- 
Smith, kuris jau yra nutraukęs ryšius 
WACL, teigia, kad tai yra ne jo, o WACL 
reikalas. Jis yra net pradėjęs teisme bylą 
prieš WACL.

Šitoji WACL konferencija, kurios vado
vai dėl savo rytietiško prabangumo jau 
yra ir seniau turėję finansinių sunkumų, 
buvo ruošiama tarsi valstybinio masto iš
taigingas subuvimas. Dalyviai turėjo mo
kėti dideles sumas pinigų už maistą, nak
vynes ir kt. Tuo tarpu britų vyriausybei 
atsisakius duoti vizas Formozos atsto
vams, jos populiarumas sumažėjo. Daugu
ma emigrantų atstovų konferencijoje dėl 
per didelių kainų taip pat negalėjo daly
vauti (Lietuvos emigrantinės organizacijos 
nėra WACL nariais).

Vienintelis dalykas, kurio tikrai yra gai
la, tai konferencijos kalbėtojų (įskaitant 
gen. sir Walter Walker) kruopščiai paruoš
tos paskaitos, nesusilaukusios net tinkamo 
spaudos įvertinimo.

APDOVANOTI „GARBĖS ŽENKLU“

Ištisi puslapiai „Tiesoje“ užimti pa
vardėmis tų žmonių, kurie už laimėjimus 
žemės ūkyje ir socialistinį lenktyniavimą 
apdovanoti „garbės ženklo“ ordinu ir me
daliais. Nieko nesakoma, ar su ordinais 
duodamos ir kokios medžiaginės premijos.

PERSODINTOS ŠIRDYS

Nuo 1967 metų gruodžio mėnesio pasau
lyje buvo padaryta 213 širides persodinimo 
operacijų. Šiuo metu dar gyvena 34 pa
cientai. Ilgiausiai išgyvenęs pacientas yra 
prancūzas E. Vitria (Š3 m.), kuriam prieš 
5 metus buvo persodinta kito asmens šir
dis.

— Čekoslovakijoj paleista iš kalėjimo 11 
buvusių komunistų vadų, kurie buvo areš
tuoti 1972 m. už nepaklusnumą naujai par
tijos linijai.

— „Washington Post“ paskelbė apie JAV 
povandeninius šnipinėjimo laivus su elekt
roniniais prietarais Sov. Sąjungos pakraš
čiuose. Jie vadinami „Underwater U2S“.

— Konfliktų studijų institutas paruošė 
raportą, kuriame įrodoma, kad komunis
tai ir kairiosios politinės grupės yra pajė
gios visiškai paralyžuoti britų pramonę.

— Nuo žydų-arabų karo pradžios 15.000 
imigrantų atvyko į Izraelį.

— Garsiajame Londono Madame Tus
saud's muziejuje .teroristų bomba sunaiki
no Trafalgaro mūšio reprodukciją.

— Izraelyje gyvenančių arabų beduinų 
vadas šeikas Abu Rabeya išrinktas į naują 
Izraelio parlamentą.

— Čekoslovakijos ir Rytų Vokietijos 
spauda smerkia Solženitsyną už jo knygą 
apie vergų stovyklas.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
ŽVILGSNIAI Į LIETUVĄ

Lietuvoje praėjusiais metais pasirodė 
Broniaus Akstino anglų kalba parašyta ir 
„Gintaro“ išleista knyga „Glimpses of Li
thuania“ (Žvilgsniai j Lietuvą). Nereikia 
ir minėti, kad tai yra daugiau propagandi
nis, negu informacinis leidinys, turįs tiks
lą supažindinti lietuviškai nemokantį skai
tytoją su dabartine arba sovietine Lietuva.

Knygoje yra šeši skyriai: geografija, 
žmonės ir miestai, istoriniai bruožai, vals
tybinė sistema, tauta (kalba, menas, moks
las) ir ekonomija ir ūkis.

Nors atrodo, kad knyga, ar bent kai ku
rie jos skyriai, yra tik vertimas iš lietuvių 
kalbos, bet jos stilius yra lengvas, o turi
nys pritaikytas vidutinio išsilavinimo skai. 
tytojui. Taip pvz., pirmasis skyrius duoda 
dailią santrauką apie Lietuvos žemės pa
viršių, klimatą, upes bei ežerus, augmeni
ją, gyvulius ir žmones. Tai bus bene įdo
miausias skyrius, kuriame, palyginti, ma
žai primaišyta politinės propagandos ir tuš
čiažodžiavimo.

Įdomūs 'būtų ir paskirų miestų aprašy
mai, jeigu ten nebūtų prikaišiota svetimša
liui ar kalbos nebemokančiam lietuviui vi
sai neįdomių pasakojimų, kur ir kada gyve
no koks nors užsimaskavęs revoliucionie
rius arba kada ir kur buvo bandyta de
rlus, arba kada ir kur buvo bandyta de
monstruoti ar raudonas vėliavas iškelti. 
Šitų dalykų aprašinėjimas nuvertina patį 
leidinį ir sumažina jo patrauklumą.

Apie istorinį skyrių neverta ir kalbėti. 
Jis taip sukirptas ir pasiūtas, kad Lietuva 
atrodo ir už pačius didžiausius bolševikus 
bolševikiškesnė. Pvz., Vasario 16 dienos ak
tas paminėtas tik vienu sakiniu, paaiški
nančiu, kad ijs buvęs paskelbtas tik todėl, 
kad vokiečiams parsidavusi Lietuvos Ta
ryba bijojusi masių sukilimo...

Užtat valstybinės sistemos skyriuje taip 
aiškiai ir išsamiai nupasakotos sovietinės 
Lietuvos politinės, socialinės ir kultūrinės 
laisvės, kad niekam nekelia abejonės, jog 
tai laisviausias ir demokratiškiausias kraš
tas pasaulyje... „Sovietinės respublikos, jų 
tarpe ir Lietuva, yra bendrai atstovauja
mos tarptautiniuose reikaluose. Visasąjun
giniai valstybės organai sudaro sutartis 
su užsienio valstybėmis, o taip pat 
sprendžia karo ir taikos klausimus“.

O tuose organuose Lietuvai atstovauja 
kolūkietė Grimašauskienė, darbininkė Jur
gaitytė, darbininkas Šileikis ir dar visa ne
reikšmingų vardų litanija. Tik nepasaky
ta, kas atstovauja Lietuvai visagalinčiame 
Politbiure, kuriame iš tikrųjų yra spren
džiami „karo ir taikos klausimai“. O pa
gal skelbiamą demokratinę sistemą, ten tu
rėtų būti kiekvienos sovietinės respublikos 
bent po vieną atstovą. Tad kam be reikalo 
gaišinti laiką, verčiant skaitytoją susipa
žinti su melžėjomis ir kiaulių šėrėjomis, 
kurios išrinktos į jokios reikšmės neturin
čias tarybas.

Išbridęs iš politinės klampynės, autorius 
paskutiniame skyriuje pateikia naudingos 
informacijos apie lietuvių kalbą, būdą, pa
pročius ir tradicijas. Paminėta lietuvių li
teratūros istorija, tautosaka, liaudies me
nas. Nepamiršti ir Lietuvos rašytojai. 

Nors, sakysim, tokio Vienuolio ir Gudaičio- 
Guzevičiaus vardai sunkiai rikiuojasi į tas 
pačias gretas, bet jeigu jau taip reikia... 
Neaplenkti ir menininkai. Ypačiai gražiai 
iškeltas Čiurlionis. Skirta vietos Lietuvos 
muzikai, sportui, švietimui, ypač lituanis
tikai.

Paskutinysis skyrius, vaizduojąs pramo
nę ir žemės ūkį, perkrautas begaliniais pa
lyginimais iš dabartinės pažangos su 1939- 
taisiais metais. Niekas negali neigti pada
rytos pažangos, ypač tose srityse, kurias 
tvarko patys lietuviai, bet vis dėlto atro
dytų objektyviau, jei palyginimai prasidė
tų nuo faktinosios tarybinės santvarkos 
kūrimo pradžios, sakysim, nuo 1945 metų. 
Juk jau ta „buržuazinė“ Lietuva malta ir 
sumalta per daugelį metų periodikoje, tad 
kam tą malimą dar kartoti rimtesniame 
leidinyje.

Jeigu šitame 237 puslapių leidinyje būtų 
galima atskirti dailiai patiektą informaci
nę medžiagą nuo propagandos, jeigu ji bū
tų galima padalyti į dvi savarankiškas 
knygeles, tai informacijai skirtoji dalis bū
tų tikrai rekomenduotina lietuviškai nebe
mokančiam išeivijos jaunimui. Jeigu...

Bitai.

A. Bučys

MANO BRANGENYBĖS

Savo pastogėje turiu prisikrovęs
Visokių brangenybių:
Sklypelį tėviškės dangaus.
Dobilo žydėjimą
Ir, tarp kitko,
Svirties girgždėjimą.

Kai tą svirties girgždėjimą
Atsiminęs pabudinu, —
Sukyla visas kaimas:

Mauroja karvės ir buliai.
Sužvengia žirgai
Ir išeina sesė su naščiais...

Pasiklausęs sukilusio kaimo
Ir pasigrožėjęs išsiilgtu reginiu,
Svirties girgždėjimą
Vėl ramiai palieku
Savoj pastogėj.

REIKĖJO PASISTENGTI

šešiasdešimt metų atšventęs, „Išeivių 
Draugas“ išleido gana patrauklų sieninį 
1974 m. kalendorių su lietuvišku vaizdeliu 
ir prel. Gutausko mėgiamos dainos „Sėjau 
rūtą“ pirmuoju posmu. Bet, varge tu ma
no!.. Dailiame ketureilyje palikta net tuzi
nas akis badančių lietuvių kalbos klaidų. 
O ir pats kalendorius pavadintas ne Išei
vių, bet Išeiviu kalendorium.

Suprantama, kaip sunku teisingai at
spausdinti, neturint lietuviškų ženklų. Bet 
jau kalendoriaus lentelę reikėjo padaryti 
geriau, pasikviečiant į talką kitas lietuviš
kas spaustuves.

«
Sii Uetuinais
PASAULYJE-1

LENA VALAITIS

Vokietijos lengvosios muzikos pasaulyje 
arba kaip jie vadina „Hitparaden“ Lena 
Valaitis (Anelė Valaitytė) yra iškopusi į 
pačias aukštumas. Jos naujos plokštelės

pasirodymo proga „Bild & Funk“ ją pava
dino Star der Woche ir paskyrė pilnus du 
puslapius. Viename gražus spalvotas Le
nos portretas, o kitame vaizdai iš šeimos 
gyvenimo ir trumpa tos šeimos istorija.

Lena, arba kaip ji aprašyme vadinama 
„dainininkė iš Lietuvos“, yra ištekėjusi už 
pramonininko Robert Wiedman’o. Juodu 
augina sūnų Marcų, kuris šiuo metu yra 
abiejų jaunųjų tėvų dėmesio centras. Laik
raščio bendradarbiui Lena pareiškė, kad 
nežiūrint didelio pasisekimo, šeimos gyve
nimą ir sūnaus auklėjimą ji laiko pirmoje 
vietoje.

Gaila, kad Lenos plokštelės iki šiol vis 
dar per mažai žinomos Anglijos lietuvių 
jaunimo.

DR. P. RADVILAI 70 M.
Praėjusiais metais Šveicarijoje gyvenąs 

dr. Petras Radvila atšventė 70 m. sukaktu
ves.

Baigęs veterinarijos mokslus Berno uni
versitete, 1933 m. jis buvo paskirtas Vals
tybės veterinarijos bakteriologijos institu
to vyr. asistentu. Vėliau specializavosi Vie
noje ir Budapešte serumų ir Skiepų gamy
boje. įsteigus Veterinarijos akadmiją, jis 
buvo paskirtas jos serologijos skyriaus di
rektorium.

Karo pabaigoje vėl atsidūrė Šveicarijo
je ir ilgą laiką dirbo Berne serumo ir skie

pų institute. Prieš porą metų išėjo į pensi
ją.

Dr. P. Radvila yra parašęs nemaža savo 
specialybės raštų įvairiuose lietuvių ir 
šveicarų žurnaluose. Pastaruoju metu jis 
aktyviai veikia Šveicarijos lietuvių ben
druomenėje, kur yra perrenkamas pirmi
ninku. Nors ši bendruomenė nėra didelė, 
bet pirm. P. Radvilos dėka ji energingai 
garsina Lietuvos vardą politinėse sferose 
ir šveicarų spaudoje.

1973-ji Sovietuose
Praėjusiais metais Sov. Sąjungos vardas 

pasaulyje buvo linksniuojamas dažniau, 
kaip kada nors prieš tai. Šalies derlius bu
vo rekordinis ir duonos: nereikės svetur 
ieškoti. Pramonės gamyba pakilo 7,3%, o 
bendros tautos ūkio pajamos — 6,3%. Nors 
krašte dar jaučiamas įvairių reikmenų 
trūkumas, bet bendras gerbūvis 1973 m. 
gerokai pakrypo į gerąją pusę.

Įvedus įmonių decentralizaciją ir pelno 
motyvą, ypačiai šoktelėjo pramonė. Smar
kiai pradėjo kilti naujieji pramonės pro
jektai, kurių svarbiausi — sunkiųjų sunk
vežimių fabrikai prie Karnos upės, Volgos 
Fiat automobilių fabrikas, pasiekęs 600.000 
„Žigulių“ per metus, įvairūs naftos produk
tų (Mažeikiai) ir chemikalų fabrikai.

Eilinis Sovietų gyventojas praėjusiais 
metais neturėjo daug rūpesčių: nebuvo 
streikų, nepasikeitė daug uždarbiai, ne
sproginėjo bombos, nesiautė ligos; išsky
rus žydų demonstracijas, krašte buvo, pa
lyginti, ramu.

Pasaulyje prasidėjusi krizė daugiausiai 
palietė tik aukštesniuosius gyventojų 
sluoksnius. Kaviaro kainos pakilo dvigu
bai. kai kurių delikatesų ir iš svetur atsi
gabentų gėrimų kainos net patrigubėjo, 
pabrango geros rūšies drabužiai ir avaly
nė, numatoma pakelti 60% benzino kainą. 
Tačiau pagrindinių maisto produktų, pras
tos avalynės bei drabužių ir vodkos kainos 
beveik nepasikeitė.

Ekonominį pagerėjimą rodo ir tas fak
tas, kad į tą aukštesniąją klasę jungiasi 
vis daugiau gyventojų. Nors oficialiai vi
dutinis atlyginimas yra tik apie 120 rublių 
per mėnesį, bet geruose restoranuose, kur 
pietų kainos prasideda maždaug nuo pen
kių svarų, negalima prie jų prisimušti. 
„Žigulio“ kaina yra apie 5.000 rublių, ta
čiau, nežiūrint padidėjusios gamybos, lau
kiančiųjų eilės netrumpėja.

Praėjusiais metais Sov. Sąjunga ypačiai 
smarkiai ir, galima sakyti sėkmingai, reiš
kėsi politikoje. Brežnevas ir kiti politiniai 
vadai iškilo kaip taikos pionieriai. Beveik 
nemažindama ginklavimosi išladų, per vi

sus metus Sov. Sąjunga stovėjo žodinėje 
taikos ofenzyvoje. Europos saugumo kon
ferencija, Vid. Rytų karo paliaubos, pasau
lio taikos kongresas Maskvoje ir visos ke
lionės į užsienius buvo organizuojama pa
saulinės taikos vardu. Kokie bus visų tų 
užsimojimų rezultatai, parodys ateitis.

Savotiška tarptautinė taikos politika bu
vo labai smarkiai vystoma ir krašto vidu
je. Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į 
tai, kad mažesniosios respublikos vis dau
giau pamiltų vyresnįjį brolį — rusų tautą. 
Buvo įsteigti specialūs tautų draugystės 
ordinai ir vėliavos, kurių įteikti į atskiras 
respublikas važiavo vis kiti Politbiuro na
riai. Pagal tas keliones ir pasakytas kalbas 
užsienio komentatoriai bandė nustatyti ne 
tik Politbiuro politikos kryptį, bet ir jos 
narių gradaciją.

Pats pirmasis dar liepos mėnesį su tau
tų draugystės ordinu į Kijevą atkeliavo 
Brežnevas. Lietuvoje su ta pačia misija 
lankėsi „partijos teologas", jau 72 metų 
sulaukęs Suslovas. Čia jis turėjo specialų 
uždavinį įspėti, kad internacionalinis auk
lėjimas ir susipratimas Lietuvoje dar ge
rokai šlubuoja.

Kirgizijoje buvo Mazurovas, Turkmėni
joje Šelepinas, Estijoje Andropovas, Tadži
kistane Polianskis. Jie visi gyrė Brežnevo 
politinius nuopelnus ir pabrėžė reikalą ko
voti su nukrypimais nuo partijos linijos ir 
disidentais. Labiausiai išreklamuotas ir 
šiltai sutiktas buvo žemės ūkio ministeris, 
palyginti dar jaunas (56 m.) Polianskis, 
kuris gana sėkmingai pakėlė praėjusių me
tų derlių. Kai kas jau dabar spėja jį bū
siant Brežnevo įpėdiniu.

Vienintelė sritis, kurioj partijai ir vy
riausybei ne per daug sekėsi, buvo kova su 
nepaklusniais disidentais, susispietusiais i 
nelegalią Žmogaus Teisių Apsaugos Lygą. 
Nors pogrindžio spauda (išskiriant Lietu
vos Bažnyčios Kroniką) ir buvo likviduo
ta, bet jau vien tik Sacharovo ir Solženi- 
tsyno vardai visą laiką priminė pasauliui, 
kad Sovietų Sąjungoje žmogui dar nėra su
rasta jam priklausanti vieta.

Lietuva, atrodo, buvo viena iš tų respub
likų, kuri praėjusiais metais vis dar suda
rė Maskvai tam tikrų nemalonumų. Tauti
nis ir religinis pasipriešinimas vertė net 
keisti kovos metodus ir pavartoti specia
lius suvaržymus. Nors lietuviai savo „nuo
dėmes“ su kaupu išpirko gerais gamybos 
rezultatais, bet visuotinio pasitikėjimo, at
rodo. neįsigijo.

PAMINKLAS DONELAIČIUI

K. Donelaičio 260 gimimo metinėms pa
minėti jo vardo aikštėje Klaipėdoje pasta
tytas paminklas — Donelaičio biustas. Au
torius — Petras Deltuva.

KNYGA APIE L. BREŽNEVO KELIONĘ 
Į JAV

„Minties“ leidykla lietuvių kalba išleido 
masiniu tiražu knygą „Leonido Brežnevo 
vizitas į Jungtines Amerikos Valstijas“ 
Rinkinyje išspausdintos kalbos, medžiaga 
apie TSKP CK Generalinio sekretoriaus 
pasikalbėjimus, dokumentai, pasirašyti vi
zito metu.

JUOZAS MARCINKEVIČIUS

POBŪVIS
Eulagijus šventė savo gimimo dieną.
Ta proga buvo ruošiamas nedidelis 

pobūvis — šalti užkandžiai, gira, limo
nadas... Ir aišku — saldūs patiekalai.

Buvo nuspręsta kviesti tik artimiau
sius bičiulius bei kaimynus. Tačiau su
tartą valandą svečių susirinko nema
žai. Atėjo du Rolandai, trys Dariai, po 
vieną Ričardą, Rdbertą bei Henriką, 
keli Žilvinai, Ugnius bei keletas kitų, 
kurių vardų Eulagijus nenugirdo. Be 
to, daugelį kviestųjų lydėjo mamos.

Svetainėje puikavosi didžiulis tortas, 
kuriame švietė aštuonios žvakutės — 
tiek metų sukako „gerbiamam jubilia
tui“. Beje, svečių amžiaus vidurkis bu
vo artimas solenizanto amžiui.

Vaišės vyko šiltoj ir draugiškoj, nors 
truputį nervingoj aplinkoj. Motinos la
bai stengėsi, kad jų atžalos prie stalo 
elgtųsi kultūringai. Ir reikia pripažinti, 
kad visos atžalos sėkmingai išlaikė šį 
egzaminą.

Kalba, savaime aišku, sukosi apie 
vaikus ir jų auklėjimą.

— Nelengva dabar su vaiku, oi ne
lengva... — samprotavo viena mama. 
— Sakysime, kad ir rūpestis, į kokią 
mokyklą leisti. Kiek vargo turėjom, 
kol savąjį įtaisėm... Į mokyklą, kur su
stiprintą literatūrą dėsto. Užtat kiek 
dabar džiaugsmo vaikui, kokia nauda! 
Rolandėli, juk tu mėgsti literatūrą?

— Aha, mėgstu, — patvirtino pa
blyškęs busimasis literatas.

— Kaip gražu — Sartras, Heming
vėjus...

— Šitų dar nesimokėm, — atrėžė 
Rolandas.

— O ką mokėtės?
— Žemaitę mokėmės, Maironį...
— O kokias knygas labiausiai mėgs

ti?
— „Drąsiųjų kelius“, — nedvejoda

mas pareiškė „sustiprintas literatas“.
Viešnių sumišimą išsklaido šeimi

ninkė — Eulagijaus mama.
— Rolandėli kiek knygų parašė Mie

želaitis?
Berniukas padėjo šaukštelį, kuriuo 

valgė tortą, ir, lenkdamas pirštus, pra
dėjo skaičiuoti. Sprendžiant iš to, kaip 
lėtai ir sunkiai jis tai darė, mokykloje 
su sustiprinta literatūra matematikai 
nebuvo skiriamasi reikiamas dėmetsys. 
Kadangi Rolandui pritrūko rankų 
pirštų, šis klausimas liko be aiškaus at
sako.

Tačiau visų dėmesys jau buvo nu
kreiptas į Ugnių, kurį motina trumpai 
charakterizavo:

— Muzikos mokykloje. Dainavimo 
klasėje.

— Padainuok mums ką nors, — su
tartinai suklego mamos.

Solistas nevertė ilgai laukti — sudai
navo Hercogo dainelę iš „Rigoleto“ 
Paprašytas dar atliko senovinį lyrišką 
romansą „O kur, o kur, o kur jūs din
got, jaunystės tolimosios svajos“. Ke
lios solidesnio amžiaus moterys slap

čia nubraukė ištryškusias ašaras. Kitos 
tik kraipė galvas:

— Noreika, tikras Noreika!
— Sustiprintas piešimas, — lakoniš

kai pristatė sekantį kandidatą jo moti
na, pagyvenusi, bet energnga dama.

„Sustiprintas piešimas“ įprastu jude
siu išsitraukė iš liemens kišenėlės pieš
tuką, iš kelnių kišenės — popieriaus 
lapą ir čia pat, sužavėtų mamyčių aki
vaizdoje, nupiešė fotelį iš rumuniškų 
baldų komplekto.

— Žiūrėk tu man! Kaip tikras! — 
aiktelėjo moterys.

Viena net bandė sužinoti, kur galima 
gauti tokių fotelių. Tačiau, priekaištin
gų žvilgsnių sugėdinta, nutilo.

— Manasis dieną lanko muzikos mo
kyklą, o vakarais — baleto studiją.

— Čia tai bent!
Busimoji baleto žvaigždė susuko ke

letą piruetų iš „Žizel“ ir „Don Kicho
to“.

Po to buvo pristatytas sustiprinto 
anglų kalbos mokymo atstovas, 
šniurkščiodamas nosimi, jis angliškai 
papasakojo apie „savo šeimą“ ir „savo 
klasę“.

— Galvokit kaip norit, bet šiais lai
kais svarbiausia — tikslieji mokslai, — 
pasinaudodama trumpa pauze, tarė 
viena dama. — Savąjį mes įtaisėme j 
mokyklą su sustiprinta fizika.

„Fizikas“ neapvylė. Pasitaisęs smun
kančius akinius, jis populiariai paaiš
kino radiolokacijos ir termobranduoli
nės reakcijos principus, paskui, vikriai 
darbuodamasis atsineštu atsuktuvu, iš 
sugedusio lygintuvo, kelių varžtų ir vie

los padarė neveikiantį atominio ledlau
žio modelį.

Kadangi viešnios, matyt, nebuvo 
stiprios matematikės, berniukui iš „su
stiprintos matematikos“ buvo užduotas 
tik vienas klausimas — kiek bus tryli
ka tūkstančių šešis šimtus trisdešimt 
devynis padauginus iš septynių tūks
tančių keturių šimtų septyniasdešimt 
keturių, šis valandėlę įtemptai galvojo. 
Atrodė, kad jo galvutėje kažkas tyliai 
suūžė, suburzgė ir spragtelėjo:

— Šimtas du milijonai devyni šimtai 
keturiasdešimt septyni tūkstančiai aš
tuoniasdešimt šeši.

Daugiau klausimų nebuvo. Tai tru
putį nuvylė matematiką ir jo motiną, 
nes jie buvo atsinešę aukštosios mate
matikos uždavinyną ir ruošėsi išspręsti 
keletą antro laipsnio diferencialinių bei 
integralinių lygčių.

Didžiausią susidomėjimą sukėlė che
mija. Deja, po išsamaus, gausiai iliust
ruoto pasakojimo apie stambiamole- 
kulinių polimerų gamybos perspekty
vas busimasis chemikas nieko negalėjo 
papasakot i apie naujas kosmetikos 
priemones.

— Jie dar šito nesimokė. Mokysis 
vėliau — teisinosi jo mama.

Dama, prieš tai klausinėjusi apie fo
telius, dėl visa ko užsirašė berniuko ad
resą ir telefoną, pasižymėdama: „su- 
stipr. chemija“.

Tik moteris, sėdinti šalia foršero, vi
są laiką tylėjo ir nedalyvavo bendrame 
šurmulyje.

— Na, o ką jūsiškis studijuoja? Tur 
būt, ką nors nepaprasto? — meiliai 

kreipėsi į ją šeimininkė.
— Ak. nieko nepaprasto... Jis mo

kosi paprastoje mokykloje... — tyliai 
prisipažino vargšė moteris.

Viešnios taktiškai, bet nesėkmingai 
bandė paslėpti užuojautą. O viena — 
tai buvo labai jauna, gal todėl ne visa
da taktiška mama — nustebusi pa
klausė:

— Kaip? Nejaugi dar yra tokių mo
kyklų?

— Yra, yra, kaipgi nebus, — vienin
gai suklego moterys, bandydamos bent 
tiek paguosti nelaimingą motiną.

Po to vaikus išsiuntė į gretimą kam
barį pažaisti, o motinos, truputį pavar
gusios po tokios „proto gimnastikos“, 
gėrė kavutę. Po pusvalandžio gretimam 
kambary kilo triukšmas, dar po pusva
landžio jis pasidarė nepakenčiamas. 
Motinos puolė prie durų ir išvydo tokį 
reginį.

Tarp baltaveidžių ir indėnų vyko 
nuožmus mūšis. Indėnai buvo karingai 
išsiteplioję veidus raudonais ir juodais 
dažais. Persvara aiškiai buvo jų pusė
je. Raudonodžių armija, energingai ra
ginama savo vado — vienintelio „ne
sustiprinto“, spaudė baltaveidžių ka
riauną, kuri gėdingai traukėsi, slapsty
damasi už fotelių bei rašomojo stalo. 
Baltaveidžių vadas — „sustiprintas li
teratas“, paleidęs dūdas, pasislėpė kny
gų spintoje.

Nuošaliai laikėsi tik busimoji baleto 
žvaigždė. Palindęs po sofa ir, spren
džiant iš visko, vaizduodamas tigrą, 
jis šiepė dantis, urzgė ir vis taikėsi įkąs
ti besitraukiančiai armijai į kojas.
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BRITŲ SALOSE STOVYKLOJ SU LIETUVIAIS LIETUVOJE
(Ištraukos iš „Mokslas ir Gyvenimas“)

Seniausi Britų salų gyventojai žemdir
biai daugiausia pėdsakų paliko pietinėse 
plynaukštėse: išskaptuotas didžiules baltų 
žirgų figūras, didelius urvinius kapinynus. 
Baltas žirgas — tipiška pietinės ir viduri
nės Anglijos viešbučių, užeigos namų, ka
vinių emblema. Bet garsiausia senovinių 
žmonių palikta įžymybė ne tik Anglijoje, 
'bet ir visoje Europoje — tai didžiulių ak
mens blokų megalitinis statinys Stonehen
ge, netoli Salisburio. Trigubų blokų žiedi
niai statiniai ir alėjos, pastatyti apie 1600 
m. pr. m. e. iš milžiniškų, po 40 t sverian
čių blokų, kurie nežinia kokiu būdu atga
benti net iš Velso per 300 km, yra ne ma
žiau paslaptingi, kaip Velykų salų akmeni
nės figūros arba majų piramidės.

Tautų kraustymosi epochoje į salas atsi
kėlė keltų gentys: britai, valai, škotai, ai
riai, kurie apgyveno visą kraštą, dirbo že
mę, prekiavo suRomos imperija. Mūsų eros 
pradžioje Angliją užkariavo romėnai. Verž
tis į šaltą ir kalnuotą Škotiją jie nedrįso.

Turtingo anglo rezidencija — dabar Lietuvių Sodyba.

Apsigynimui nuo škotų puolimų jie pasi
statė dar ir dabar išlikusią sutvirtinimų 
sieną. Romėnai tiesė kelius, 'kūrė įtvirtin
tas karines stovyklas, kurių vietoje vėliau 
išaugo miestai. Anglija, įtraukta į Romos 
imperijos ekonominį gyvenimą, buvo smar
kiai romanizuota. V a. romėnai paliko Bri
taniją. Netrukus jų vietą užėmė įsibrovė
liai germanai: anglai, sa'ksai, jutai. Anglai 
užkariautas keltų valstybėles 802 m. sujun
gė į Anglijos karalystę. Anglų ir saksų epo
cha paliko pačius seniausius architektūros 
paminklus, davė pagrindinį žodžių fondą 
anglų kalbai. XI a. prasidėjo suprancūzė. 
jusiu normanų invazija. Normanai gausiai 
praskiedė kalbą prancūziškais žodžiais, at
nešė naują romantišką stilių, pertvarkė vi
suomeninį ir politinį gyvenimą.

Tolesnė, jau be svetimųjų įsiveržimų 
900 metų Anglijos istorija užkonservavo 
daugelį tokių bruožų, kuriuos žemyne se
niai išsklaidė istorijos sūkuriai. Kad Ang
lija yra sala, buvo ypač palanku Didžiųjų 
geografinių atradimų epochoje. Ispanų 
konkistadorai hidalgai, prisiplėšę inkų ir 
astekų aukso ir sidabro, noriau visko pirk
davosi svetur, ypač Anglijoje, negu patys 
imdavosi negarbingo riteriams gamybos 
organizavimo.

Anglijoje anksčiausiai panaikinama bau
džiava, išplečiama manufaktūrinė gamyba, 
įvyksta buržuazinė revoliucija, atvėrusi ke
lius kapitalizmui vystytis. Anglija nustel
bia vieną po kito savo varžovus. Prasideda 
naujų žemių užkariavimo ir kolonijų plėši
mo epocha. Pirmiausia užkariaujama Airi
ja, prijungiama Škotija. Išaugusi jūrinė 
valstybė veržiasi į kitus pasaulio žemynus. 
Napoleono nugalėjimas ilgam laikui pada
ro Angliją galingiausia imperialistine vals
tybe, ketvirtadalį pasaulio eksploatavusios 
imperijos metropolija.

Imperijos irimas prasidėjo Airijos atsi
skyrimu, apėmė užjūrio valdas ir koloni
jas, o šiandien tas procesas baigiasi, vėl 
sugrįžęs į Šiaurės Airiją, kur nuo 1969 m. 
liepsnoja nacionalinio išsivadavimo lieps
na. Anglijos valdantys sluoksniai nepajė
gūs išspręsti šiaurės Airijos problemos, 
kuri yra kartu ir socialinė, ir nacionalinė, 
ir religinė problema: airiai kovoja prieš 
klasinį ir tautinį jų diskriminavimą, kovo
jančias puses dažnai skiria religinės (ka
talikų ir protestantų) barikados.

Mūsų dienomis, kolonializmo likvidavi
mo epochoje, Anglija vėl pergyvena naują 
„invaziją“. Tūkstančiai negrų, mulatų, in
dų su Britanijos pasais iš buvusių Britani
jos valdų plūsta į Angliją, ir šalis darosi 
kaskart mišresnė rasiniu atžvilgiu. Imigra
cija kelia daug naujų, jų tarpe ir rasinių, 
problemų.

Anglija — viena labiausiai urbanizuotų 
ir tankiausiai gyvenamų šalių (310 gyv. 1 
kv. km). Dideles Britanijos miestų dalis 
dar ir dabar užima XIX a„ greito kapita
lizmo vystymosi epochoje, statyti menkos 
architektūrinės vertės, neišvaizdūs dvi- 
aukščiai-triaukščiai gyvenamieji blokai. Jie 
juosia pramonės rajonus. Pajuodavę nuo 
suodžių, neturintys geresniems anglų na
mams būdingų darželių ir žalių vejų, jie 
sudaro mažiausiai apmokamų darbininkų 
kvartalus, kuriuose telkiasi ir spalvoti imi
grantai.
Nepaisant ištisinės urbanizacijos, Anglijo-

je nejaučiamas viską užgožiantis didmies
čio tvaikas, nes miestai nėra praradę ryšio 
su gamta. Nors krašto teritorija maža, 
miestai daugiausia auga ne aukštyn, bet 
platyn. Reprezentacinius didmiesčių cent
rus ir pramonės rajonus supa bekraščiai 
ir vis platėjantys individualių vienbučių 
dviaukščių namų rajonai. Jeigu namas il
gas, daugiabutis, tai kiekvienas butas vis 
tiek užima pilną abiejų aukštų segmentą 
su siauru darželiu už namo.

Miestai, plėsdami dviaukščių namukų 
kvartalus, auga ir absorbuoja daugybę 
mažų, anksčiau savarankiškų miestelių, 
kurie, netgi „praryti“ didelių miestų, iš
laiko savo pavadinimus ir išplanavimą. 
Vieną nuo kito tokius „prarytus“ mieste
lius skiria parkai, žaliųjų vejų plotai. Di
džiojo Londono magistralėse kelrodžiai 
po senovei rodo kryptis į šiuos netekusius 
savarankiškumo ir seniai prisijungtus 
miestelius.

Anglijos miestų parkai atrodo kaip

praretintų natūralių lapuočių (bukų, 
skroblų) miškų liekanos su sodria, nebi
jančia trypimo, žalia veja, reguliariai ir 
rūpestingai karpoma. Švelnios žiemos, 
drėgna vėsoka vasara, ilgas ruduo teikia 
labai palankias sąlygas žolinei augalijai, 
stipriai velėnai. Iš parkų žalios vejos, tik 
kai kur paįvairintos gėlių puokštėmis, 
pereina į skverus, jungiasi su individua
lių namukų darželiais, kurie yra tarsi 
kiekvieno buto tęsinys, neretai sujungtas 
plačiai atveriamomis durimis. Buto grin
dys ir žalia veja yra viename lygyje, nes 
anglų namai neturi rūsių ir pastatyti ant 
labai žemų pamatų, mat, nebūna sniego 
dangos, tad nereikia jų iškelti ant aukš
tesnių cokolių.

Anglai iš senovės paveldėjo du visai 
skirtingus tradicinius kaimo namų tipus. 
Aukštumose su kietomis uolienomis, kur 
daug statybinio akmens, vyrauja dviaukš
tis akmeninis kotedžas, paveldėtas iš kel
tų. O minkštų uolienų žemumose, kur 
statybinio akmens nebuvo, buvo statomi 
medinių karkasų namai su moliu krėstais 
tarpais pagal anglosaksų stilių. Anglai 
moka senus tradicinius elementus įjungti 
į modernų turinį ir labai urbanizuotame 
krašte išlaikyti nenustelbtus tiek gamti
nius kraštovaizdžio elementus, tiek ir isto
rinius kultūrinio kraštovaizdžio „sluoks
nius“.

Epochų susisluoksniavimą galima ma
tyti ir Birminghamo autostradų sankryžo
je, kurią anglų vairuotojai vadina „spa- 
gheti“. Greta šios estakadų raizgynės ei
na senas geležinkelis — senovinis kana
las, vykdęs transporto magistralės funk
ciją dar prieš geležinkelių atsiradimą.

Anglijoje, gal kaip niekur kitur, nauja 
yra apraizgyta senomis tradicijomis, kon
servatizmu. Konservatoriai, bankininkai, 
makleriai negali užmiršti, jog Didžiosios 
Britanijos didybė ir galybė jau praeities 
dalykas. Po antrojo pasaulinio karo Di
džioji Britanija prarado savo prestižą 
tarptautinėje arenoje. Draskoma vidinių 
prieštaravimų, ekonominių ir finansinių 
sunkumų. Anglija viliasi atgauti savo po
zicijas, įstojusi į Europos ekonominę ben
driją.

A. Basalykas

„Draugo“ (Nr. 273, 1973) vedamajame 
A. B. rašo apie darbus ir jų kritiką. Prisi
mindamas Europos saugumo konferencijos 
nuotykius Helsinkyje, jis sako:

„Atsiranda asmenų, kurie mano, kad vi
si pasiruošimai Europos saugumo konfe
rencijai buvo netinkamai padaryti. Gali
mas daiktas, buvo galima atlikti viską ge
riau, bet manyti, kad Helsinkio įvykiai bu
vo tik pramoga, kaip vienas senukaš taria
mame jaunimo laikraštyje parašė, yra ne

Prieš du mėnesiu iš Leningrado išvykęs 
ir lapkričio gale New Yorką pasiekęs ru
sas pradėjo ieškoti lietuvių. Jis trisdešimt 
ketverių metų teisininkas. Rusijos demo
kratinio sąjūdžio (gen. Grigorenko, Pavel 
Litvinov, Yakir ir kt.) dalyvis, trejus me
tus atkalėjęs koncentracijos stovykloje.

Radio Liberty centras jam nurodė Vliką 
ir Eltos redakciją, kur jis, iš anksto susi
taręs, atvyko gruodžio 1 d. Čia jis daugiau 
kaip tris valandas pasakojo apie koncen
tracijos stovyklą ir, svarbiausia, apie ten 
buvusius lietuvius, jų didvyriškumą ir sa
vo su jais draugystę. 1964 m„ atkalėjęs tre
jus metus, jis buvęs paleistas, bet visą lai
ką susirašinėjęs su stovykloje likusiu savo 
artimiausiu draugu Vytautu, Antano s., 
Basčiu. Papasakojo, labai susijaudinęs, 
maždaug taip:

„Aš pasakoju savo įspūdžius nei kiek jų 
neperdėjęs ar padailinęs. Mano santykiai 
su lietuviais padarė man neišdildomą gi
lų įspūdį. Tai yra nepaprastai tvirto būdo, 
kieti, užsispyrę, giliai religingi žmonės. 
Net tokie didžiarusiai nacionalistai, neda
lomos Rusijos šalininkai, pripažino lietu
vių garbingą elgesį ir jų ibūdo orumą, ku
ris sudarė aureolę šiai mažai tautai.

Svarbiausiai noriu kalbėti apie savo ar
timiausią draugą Vytautą Bastį, arba kaip 
jį vadinau, Vytą. Gražuolis, puikūs veido 
bruožai, pilkos akys. Tvirto, kieto būdo. 
Jis buvo draugas, su kuriuo, stovyklos ter
minologija kalbant, dvejus metus gėriau 
kartu arbatą. Arbatą stiprią, kokios čia 
niekas negertų, nes nuo stovyklos maisto 
visų kalinių viduriai buvo nuolat sugedę, 
ir tokia karšta, stipri arbata buvo vienin
telis išganymas, vaistai.

„Vytautas ilgai sėdėjo Vladimiro kalė
jime, mėgino pabėgti ir už tai gavo dar 
trejus metus priedo. Kalėjime atsisakė 
vaikščioti į komunistinius subatvakarius, 
marksizmo pamokas.

Nuo 1944 iki 1954 metų kriminalinius ir 
politinius nusikaltėlius laikė kartu, kas nei 
caro laikais nebuvo daroma. Kriminalistai 
buvo lyg „administracijos prailginta ran
ka“. Jie buvo didžiausia stovyklų rykštė; 
užpuldinėjo, plėšė, užmušinėjo. Sykį už
puolė, nužudė ir apiplėšė vieną lietuvį. Lie
tuviai, kurie gyveno susispietę bendruome
nėje, susiorganizavo ir naktį užpuolė kri
minalistų baraką. Tai buvo klaikus, 'kruvi
nas mūšis su peiliais ir kitais įrankiais. 
Buvę daug aukų. Bet nuo to laiko lietuvių 
nebeužkabinėjo. Lietuviai taip gynė savo 
skurdžią nuosavybę ir gyvybę nuo krimi
nalistų. Vėliau kriminalistus atskyrė nuo 
politinių kalinių.

Stovyklos vadovybė vogė ir taip skur
džius maisto davinius. Taip, pvz., kalinys 
turėjo gauti 330 gr. cukraus per mėnesį. 
Administracija cukraus maišus tyčia pa
statydavo greta vandens statinių, kad cuk
rus sudrėktų ir pasidarytų sunkesnis. Žmo
gaus niekšybei stovyklose nebuvo ribų.

Kalinys turėjo teisę gauti vieną 5 kg. 
siuntinį ir dvi po 1 kg. banderoles per me
tus. Bet ir čia administracija stengėsi kiek 
galėdama sunkinti kalinių gyvenimą. Siun
tinių gavimo taisykles keisdavo nuolat: 
jei galima siųsti cigaretes — tabokos ne
galima; arba atvirkščiai — kai nusiimti ci
garetes, negalima siųsti tabokos ir t. t. Aš 
tai labai gerai žinau, nes kai išėjau į lais
vę, siųsdavau Vytautui siuntinius. Kai ku

Ar yra Ispanijoj lietuviu?
jau daugiau kaip 20 m. kai kurie Angli

jos lietuvių atostogauja Ispanijoje. Jie su
grįžę iš atostogų pasakoja, kad ten pigi 
degtinė ir labai meilios restoranų mote
rys, kurios vietoj degtinės geria tik van
denį. O už jų išgertą vandenį reikia už
mokėti tą pačią kainą, kaip ir už degtinę. 
Bet niekad negirdėjau pasakojant, kad kas 
nors sutiko iš senesnių laikų Ispanijoj ap
sigyvenusį lietuvį. Niekas Ispanijos mu
ziejuose nesurado ir lietuviškų senienų. 
Tai ir kyla klausimas, ar Ispanijoj yra ap
sigyvenusių lietuvių?

J. Paluikis (ž. „Pasaulio Lietuviai“, 172 
psl.) rašo, kad pirmasis lietuvis Ispanijoj 
apsigyveno apie 1890 m. Jis 'buvo kilęs iš 
Suvalkijos ir, kiek laiko pagyvenęs P. 
Amerikoje, persikėlė į Ispaniją. Ten sukū
rė šeimą, išaugino vaikus ir, sulaukęs se
natvės, mirė. Daugiau lietuvių atvyko į 
Ispaniją po 1905 m. įvykusio Rusijoj suki- 

rasoj
susipratimas. Kam teko būti sulaikytam, 
kad ir prasižengus eismo taisyklėm, tas 
gali pasakyti, kad tai nesudarė didelio 
džiaugsmo, nors žinai, kad didesnės baus
mės nebus, bet vistiek nemalonu, nekal
bant jau apie kitus atvejus, kada tenka tu
rėti reikalų su kokiais nors saugumo ar 
valdžios pareigūnais. Niekas Helsinkyje 
buvusių suimtų estų, latvių ir lietuvių ne
laiko kankiniais, bet juos reikia laikyti 
ryžtingais vyrais, kurie verti pagarbos ir 
už patirtus nemalonumus užuojautos.“ 

rie jų grįždavo po penkis kartus ir reikė
davo perpakuoii.

Klaiku pagalvoti, kad esi nuteistas 25 
metams, palaidotas gyvas. Bet buvo žmo
nių, kurie ir tokiomis sąlygomis nenusto
davo vilties, tikėjimo, žmoniškumo. Jų el
gesys, mano nuomone, yra herojiškumo 
viršūnė, prilygstanti pirmiesiems krikščio
nims.

Vienas toks pavyzdys ypatingai įstrigo 
mano atmintyje. Buvo mūsų stovykloje lie
tuvis, jau kiek pagyvenęs, paprastas ūki
ninkas, rodos, Vytautas Slapšinskas. 'Nu
baustas 25 metams, atkalėjęs 21-rius. Buvo 
ramaus būdo, dirbo stovyklos disciplinai 
nenusikalsdamas. Į stovyklas laikas nuo 
laiko atvykdavo tam tikros komisijos bylų 
peržiūrėti, vadinamieji tribunolai. Jies pa
tikrindavo kalinių bylas ir kai kuriuos pa
leisdavo. Žinoma, reikėjo paduoti malonės 
prašymą, kuriame buvo toks kabliukas: 
„Mušuos! į krūtinę, gailiuosi, prisipažįstu 
kaltas, Lietuva turi būti Sovietų Sąjungos 
dalimi“ ir pan. Vieną kartą į stovyklą at
vyko tribunolas, peržiūrėjo Slapšinsko by
lą ir iškvietė jį. Tribunolo pirmininkas ir 
sako Vytautui S.: „Na, tai galėtume patį ir 
paleisti. Tik, žinoma, turėsi mums nusi
lenkti“. Slapšinskas ramiai išklausė ir taip 
pat ramiai atsakė: „Aš budeliams niekad 
nesilenkiau ir nenusilenksiu“. Tribunolas 
buvęs pritrenktas.

O tribunolo sprendimas atleisti kalinį 
reiškia, kad jis gali eiti kur nori ne po me
tų, ne po mėnesio ar net savaitės, bet čia 
pat po valandos-kitos, kai ant jo 'bylos pa
dėtas užrašas „osvobodit“ — atleisti. Ir vis 
dėlto man neteko pačiam girdėti, kad lie
tuviai būtų padavę malonės prašymus.

Maždaug prieš dvejus metus Mordovs- 
kaja Respublikos stovykloje, kurioje buvo 
pasakotojau, buvęs ir Simas Kudirka. Ta 
stovykla yra 500 km. nuo Maskvos, pelkė
toj vietoj, kurioj pilna uodų. Vietos labai 
žuvingos, daug žvėrių, tad Maskvos pa
reigūnai labai dažnai atvyksta „tarnybos 
reikalais“ — pamedžioti ir pažuvauti. 1914 
metais čia buvusi austrų stovykla. Tad kur 
tik kastuvu pakeli žemę, randami kaulai, 
kartais dokumentai, buteliai su rašteliais ir 
pan. Sargybiniai, it vanagai, seka ir viską 
tuoj atima.

Maždaug prieš dvejus metus iš Mordovs- 
kaja Respublikos stovyklos, kur buvęs ir 
Simas Kudirka, visus perkėlė į

618810 Permskaja obl.
Čusovskoj r-n.
st. Bcesviatskaja 
yčr. UT 389/35-3

Kiek žinau, Vytauto tėvas yra žuvęs, o 
motina 80 metų amžiaus. Su Vytautu pas
kutinį kartą mačiausi 1964 m. Man išėjus 
į laisvę ir apsigyvenus Leningrade, su juo 
susirašinėjau. Iš Sovietijos išvykstant, da
viau jo adresą savo draugams Maskvoje. 
Kiek žinau. Vytautas neturi giminių, o ka
linys, apie kurį niekas iš laisvės nesitei- 
rauja ir nesirūpina, yra beteisis. Kiekvie
nas dėmesys iš šalies, užstojamas ir siunti
niai bei laiškai jau verčia stoyklos admi
nistraciją su juo skaitytis. Patariu rašyti 
Vytautui daugiau laiškų ir juos siųsti ap
draustus.“

Tai trumpa santrauka, kurią Eltos re
dakcija išgirdo iš malonaus svečio.

(ELTA)

limo. Jie tada Ispanijoj apsigyveno ir su
kūrė šeimas. Dar keletas lietuvių atvyko į 
Ispaniją Pirmojo pasaulinio karo metais, 
pabėgę iš carinės Rusijos kariuomenės.

Autorius girdėjo pasakojant, kad Mad
rido metraščiuose esančios minimos dvi 
lietuviškos pavardės: Songaila ir Dainys. 
Tai buvusios lietuviškos šeimos, kurios ap
sigyveno Madride, dar senosios Lietuvos 
valstybės laikais, „kai lietuviai ispanams 
buvo paskolinę didelį 'kiekį aukso“. Bet 
tolimesnis tų šeimų likimas nežinomas.

Ispanijoj gyvenantieji lietuviai daugiau
sia vertėsi žvejyba. Kultūrinės veiklos ne
galėjo išvystyti, nes buvo mažai savų žmo
nių. Mūsų laikais Barcelonoje veikė Lie
tuvių Draugija „Vienybė“.

1932 m. Lietuvoje įsisteigė Draugija Už
sienio Lietuviams Remti. Ši draugija už
mezgė glaudžius ryšius su Ispanijos lietu
viais ir su Barcelonos lietuvių draugija. 
Juos apdovanojo knygomis, laikraščiais ir 
tuo žymiai atgaivino lietuvybės dvasią. 
DULR žiniomis, 1934 m. Ispanijoj gyveno 
apie 30 lietuvių. Dauguma jų (apie 20) gy
veno Barcelonoj.

1936-39 m. Ispanijoj vyko pilietinis ka
ras. Tais metais Ispanijoj buvo formuoja
mos Internacionalinės brigados. MLT En
ciklopedijoje rašoma, kad tose brigadose 
buvo daugiau kaip 100 lietuvių, atvykusių 
iš įvairių pasaulio kraštų. Tai gal dar ir iš 
tų laikų Ispanijoj yra užsilikusių lietuvių?

Gal būt, kad ir šiandien dar yra Ispani
joj gyvenančių lietuvių. Tad mūsų atosto
gautojai galėtų pamėginti užmegzti su jais 
artimesnius ryšius.

V. Vytenietis
Šiek tiek žinių apie Ispanijos lietuvius 

ir Madrido radijo stoties lietuviškas trans
liacijas pateikia Lietuvių Enciklopedija, 
IX t,, 111 psl. Red.

NEIŠNAIKINAMA BLOGYBĖ
Atrodo, kad didžiausia blogybė, šalia 

girtuokliavimo, Lietuvoje yra kyšių ėmi
mas ir sukčiavimas. Reikia pripažinti, kad 
spauda šitų blogybių neslepia, kelia jas 
viešumon, o teisingumo organai baudžia. 
Bet nežiūrint visa tai, jos klesti, atrodo, 
yra pilnateisiškaii įsitvirtinusios ir neišnai
kinamos. Štai keletas ištraukų iš „Valstie
čių laikraščio“:

Neseniai norėjau nusipirkti gerus bal
dus svetainei. Tačiau veltui varsčiau par
duotuvės duris. Kai pasiūliau pardavėjui 
300 rublių priedo, importinis svetainės 
komplektas kaip mat atsirado. Taip, ma
čiau, „pirko“ vertingas prekes Kauno bal
dų parduotuvėje ne tik aš. Nejau nėra 
nei liaudies kontrolierių, nei milicijos pa
reigūnų, kurie spekuliantus sudraustų?

Vienas pažįstamas kolūkio pirmininkas 
atvirumo minutę pasakojo:

— Netepsi — nevažiuosi. Nuvažiuoji į 
mėsos kombinatą, visuomet konjako bute
lis pravers. Niekas neišvarys pro duris, jei 
su buteliu nuvyksi į tiekimo ar prekybos 
bazę. Nuveši sunkvežimį ar traktoriaus 
variklį remontuoti, metus lauksi, jei be 
„dovanų“ nuvažiuosi. O yra tokių, kurie 
atvirai sako: duok tiek ir tiek — gausi tą 
ir tą. Biauru!..

— Kolūkio motociklui labai reikėjo vie
no guoliuko, bet parduotuvėje jo nebuvo. 
Apie tai pasibėdojau vienam pažįstamam 
vairuotojui. O tas porina:

— Spausk į turgelį. Tenai pamatysi senį 
su pritraukta dešine ranka. Jį paklausk. 
Mes iš jo viską gaunam...

Taip ir padariau. Senis nužiūrėjo mane 
tiriančiu žvilgsniu, pašaukė kažkokią Bar
borą, ir po kurio laiko jo delne blizgėjo 
guoliukas. Paprašė 5 rublių. Nei čekio, nei 
sąskaitos. Pavardės neklausiau. Džiau
giaus, kad motociklą susitaisysiu.

Laikraštis skundžiasi, kad tų visų nieka- 
dėjų neįmanoma pagauti. Gal būt kas nors 
pasiskųs, pasirašys slapyvarde, bet nei sa
vo, nei sukčiautojo vardo nepasakys.

— Argi iš mėnulio nukritę esate, kad ne
žinote, kaip pelnosi sukčiai? Ką nori pa
klausk — visi pasakys: norint gauti retes
nę prekę, reikia viršaus duoti.

— Neverta. Nenoriu būti panašus į Don 
Kichotą, kuris kovojo su vėjo malūnais. 
Pagaliau tai ne mano darbas. Tegul tuo už
siima liaudies kontrolė ar dar kas kitas...

Šitaip atsako žmonės, paklausti, kodėl 
jie nesiskundžia ar nepraneša. Matyti, kad 
sukčiavimas yra taip giliai įleidęs šaknis, 
kad jis nebeskaitomas blogybe.

RANDA NAFTOS
Gargždų apylinkėse tęsiami naftos ieš

kojimo gręžiniai. Vienas Vėžaičių rajono 
gręžinys pasiekė net 2187 m gylį. Tikima- 
gręžinys pasiekė net 2.187 m gylį. Tikima
si, kad Lietuvoje bus surasta pakankamai 
naftos, kad būtų galima ją 'pelningai iš
naudoti.

Pabiros
KUR PADĖS ŽEMĘ?

Londoniškis A. J. Stanius „Drauge“ ne 
visai palankiai pasisako apie numatomą 
tunelį, kuris jungs Angliją su kontinentu. 
Pagal jį, tunelio planuotojai nepaminėję, 
kiek bus streikų, kol iškas tunelį, ir kur 
padės tą iškastąją žemę...

ENOCH POWELL KAINA
Britų televizijos ir radijo programų ve

dėjai dalyvaujantiems pokalbiuose politi
kams moka po 11 sv. už radijo ir 25 svarus 
už TV pusvalandį. Kandidatų, pasirodo, 
netrūksta. Tačiau gerai žinomasis „sukilė
lis“ parlamentaras Enoch Powell reikalau
ja po 50 ir 100 svarų už savo programas. 
Ir gauna.

GALVOSŪKIS
Nr. 22

Gulsčiai: 1. Skaičiavimo mokslas. 6. Va
dovaujamoji mintis. 7. Liepsna. 9. Vargas. 
10. Aukštuma. 11. Vieta, kur palaidotas V. 
Kudirka.

Statmenai: 2. Povandeninis ginklas. 3. 
Laukinė bitė. 4. Ugnies skeltuvas. 5. Lietu
vos miestas. 8. JAV valstybė, kurioj leisti 
azartiniai lošimai. 10. Vietos prieveiksmis.

GALVOSŪKIO NR. 21 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Proletaras. 6. Antis. 7. Kal

vė. 9. Jėga. 10. Ranka. 11. Literatūra.
Statmenai: 2. Ežys. 3. Austrė. 4. Dakta

ras. 5. Paukštis. 8. Lenkai. 10. Ribą.
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BENDRADARBIAMS
„Europos Lietuvio“ redakcija kartais 

gauna vertingų rašinių ar korespondenci
jų visai nepasirašytų, ar pasirašytų tik 
slapyvardžiais. Tokių rašinių dažnais at
vejais negalima panaudoti, ypačiai jei tai 
yra korespondencijos ar aktualūs visuome
ninio pobūdžio rašiniai. Todėl visi bendra
darbiai maloniai prašomi siunčiant raši
nius, nurodyti savo pavardę ir adresą. Tuo 
atveju rašiniai gali būti ir nepasirašyti ar
ba pasirašyti slapyvardžiais. Nenorinčių 
pasirašyti autorių pavardės laikomos pa
slaptyje.

AUKOS

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos klubo knygas, lietuviškai spaudai 
paremti aukojo;

J. Jakimavičius — 3,75 sv.; A. Tirevičius 
'— 2,50 sv.; J. Zokas ir J. Bačianskas — po 
1,65 sv,; A. Rimdzevičius — 1,00 sv.; J. 
Strumskis, R. Gustainis, A. Miliūnas ir J. 
Gudaitis — po 0,75 sv.; M. Tulytė — 0,85 
sv.; V. Danilevičius — 0,50 sv.; B. Kuz- 
sv.; V. Danilavičius — 0,50 sv.; B. Kuz- 
minskaitė — 0,40 sv.; V. Bakys, J. Tamu- 
laitis ir V. Paliuskevičius — po 0,25 sv.

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

MIRĖ JERONIMAS ČERNIUS
Sausio 9 d. mirė pensininkas Jeronimas 

Černius, gyvenęs Barton House, kuris pri
klausė British Council for Aid to Refugees. 
Palaidotas New Milton kapinėse (New 
Forrest).

Tame pačiame name dar gyvena lietu
viai pensininkai B. Brazauskas ir V. Ku- 
kanauskas.

/.ONDONAS
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.

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS
Minėjimą rengia D. B. Lietuvių Ben

druomenės Krašto valdyba š. m. vasario 
16 dieną.

Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345a Victoria Park Road, Lon
don, E9.

Minėjimo pradžia ir programa bus pa
skelbta vėliau.

**•
Nepriklausomybės šventės pamaldos Lie

tuvių Šv. Kazimiero Bažnyčioje bus vasa
rio mėn. 17 d., 11 vai. ryto.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Pranešame, kad 1974 m. sausio mėn. 20 
d., sekmadienį, 1 vai., ukrainiečių klube, 
80, Molesworth st., šaukiamas DBLS-gos 
Rochdale, .skyriaus narių metinis susirinki
mas.'

Narius ir prijaučiančius prašome gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LEICESTERIS4 ’ ’
MIRĖ J. VALSKIS

Sausio 9 d. Leiėestery staiga mirė lietu
vis Justinas Valskis,- 62 m. amžiaus.

A. a. Justinas buvo vedęs kitatautę ir su 
lietuviais artimų, ryšių nepalaikė. Jo kū
nas sausio 17 d Sudegintas vietos kremato
riume.

......i::::::::::!:::::::::

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
ĮVYKS SAUSIO 26 d., ŠEŠTADIENĮ, 

i
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W11 2PU

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel 01-727 2470
i ?

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis

SUSIRINKIMAS. ,
Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir 

t. t.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

SPAUDOS TALKININKAS
Viktoras Ignaitis ir šiais metais yra ma

loniai sutikęs talkininkauti, surinkdamas 
Bradfordo apylinkėje „Europos Lietuvio“ 
prenumeratas ir pinigus už Nidos klubo 
knygas.

Šiuo metu jau yra prisiuntęs pirmąjį 14- 
kos skaitytojų sąrašą, už kurį „E. Lietu
vio“ redakcija ir administracija jam yra 
labai dėkinga.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai kviečia
mi V. Ignaičio patarnavimu pasinaudoti.

MANCHESTERIS
PADĖKA

Manchesterio sekmadieninės mokyklos 
ir skautų tėvų komitetas nuoširdžiai dėko
ja Lietuvių Socialinio Klubo valdybai už 
piniginę paramą ir patalpas, rengiant Ka
lėdų Eglutę.

Kartu reiškiame padėką LVS Ramovės 
Manchesterio skyriaus valdybai už leidimą 
pravesti bazarą Naujų Metų išvakarėse. 
Tuo pačiu dėkojame visiems tautiečiams, 
aukojusiems fantus ir parėmusiems šį ba
zarą.

Manchesterio Sekm. Mokyklos ir 
Skautų Tėvų Komitetas

KALĖDŲ EGLUTĖ
1973 m. gruodžio 22 d. Manchesterio 

Liet. Skautų ir Sekm. Mokyklos Tėvų K- 
tas M. L. S. klubo patalpose surengė vai
kams Kalėdų Eglutę, kurioje dalyvavo apie 
40 vaikų. Kalėdų Senelis visus vaikus ap
dovanojo įvairiomis dovanomis. Kalėdų Se
neliu buvo V. Motuzą. Eglutės programą 
pravedė mok. D. Damauskas. Eglutės pro
gramą atliko jaunieji Skautai-ės. Visas Eg
lutės išlaidas apmokėjo M. L. S. klubas. Po 
programos visi vaikai buvo pavaišinti už
kandžiais ir arbata. Be to, užkandžiais ir 
saldumynais buvo pavaišinti ir visi klube 
atsilankę tėvai ir svečiai.

Eglutės paruošimas, programa ir prave
damas visiems padarė gražų įspūdį.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L. V. S. RAMOVĖS Manchesterio skyrius 

surengė M. L. S. klube Naujų Metų sutiki
mą, kurin atsilankė daug tautiečių. Klubas 
visus pavaišino sumuštiniais, nors daug 
kas atsinešė savo įvairaus maisto.

Naujų Metų sutikimą pravedė ramovėnų 
skyr. p-kas K. Murauskas. N. Metų proga, 
susirinkusius sveikino ir geros kloties atei
nančiuose metuose linkėjo M. L. S. klubo 
p-kas V. Bernatavičius, DBLS Rochdale 
skyr. p-kas D.. Banaitis ir Skautų ir Sekm. 
Mokyklos Tėvų k-to p-kas V. Kupstys. 
L. V. S. RAMOVĖS Centro valdyba pri
siuntė N. Metų sveikinimus raštu, kuriuos 
perskaitė S. Lauruvėnas. N. Metai sutikti 
sugiedaint Tautos Himną.

METINIS KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Š. m. sausio 6 d. M. L. S. klubas turėjo 
savo metinį klubo narių susirinkimą. Jame 
buvo aptarti visi klubo einamieji reikalai 
ir išrinkta nauja valdyba. Iš valdybos pra
nešimų matėsi, kad klubas yra geroje ma
terialinėje ir finansinėje padėtyje, šių me. 
tų pelnas siekia virš 550 sv. Susirinkimas 
nutarė papildomai nupirkti kapinėse dar 
dešimt lietuviams laidoti vietų ir pastaty
ti paminklą. Tiksli kaina dar nežinoma. 
Pripirkus dar 10 vietų, lietuvių kapuose 
susidarys 127 laisvos vietos.

Susirinkimas šiems metams išsirinko 
naują valdybą, į kurią įeina beveik visi

EUROPOS LIETUVIS

buvusieji praėjusių metų valdybos nariai. 
Šių metų klubo valdybą sudaro: V. Berna
tavičius — p-kas, S. Lauruvėnas — vicep- 
kas, J. Podvoiskis — sekretorius, D. Jelins- 
kas — kasininkas; nariai: A. Jeloveckas, 
V. Kupstys, A. Podvoiskis, P. Virbickas ir 
A. Vigelskas. Kandidatais liko V. šiaučiu- 
lis ir J. Butėnas. Revizijos komisijon iš
rinkta: A. Jeloveckas, K. Steponavičius ir 
P. Podvoiskis. Kandidatas — K. Muraus
kas.

Naujai valdybai visi linkime sėkmės.
A. P-kis

ITALIJA
MARIJONŲ IŠKILMĖS ROMOJE

Vykdant Vatikano II susirinkimo nuta
rimus, vienuolijos peržiūri ir naujiems lai
kams pertvarko savo konstitucijas. Praei
tų metų lapkričio mėnesio gale Romoje 
buvo suvažiavę atskirų marijonų provin
cijų atstovai bei delegatai aptarti kai ku
riuos administracinius klausimus, besiruo
šiant 1975 m. generalinei kapitulai — su
važiavimui, ir užbaigiant Vienuolijos įkū
rimo 300 metų sukaktį.

Trys įvykiai žymėtini tomis dienomis.
Gruodžio 5 d. atstovai dalyvavo bendro

je audiencijoje Vatikano rūmuose. Popie
žius Paulius VI, atkreipęs tūkstantinės 
žmonių minios dėmesį, pasakė, jog šioje 
audiencijoje dalyvauja marijonų atstovai, 
kurių Vienuolija yra įkurta Europos šiau
rėje — Lietuvoje, Lenkijoje. Pirmoje vie
toje paminėjo Lietuvą ir pasakė gana ilgą 
nuoširdžią kalbą.

Gruodžio 7 d. iškilmės vyko marijonų 
būstinėje Romoje, Via Corsica 1. Nugrio
vus seną pastatą, toje pačioje vietoje pa
statytas naujas. Ši diena buvo Skirta pa
šventinti koplyčią ir naują namą, kuris dar 
nėra baigtas viduje įrengti. Kardinolas U. 
Poletti, naujas generalinis Romos vikaras, 
atliko pašventinimo apeigas, atnašavo šv. 
Mišias, koncelebruojant keliems, suvažiavi
mo dalyviams, ir pasakė pamokslą, kuris, 
deja, ne visiems patiko. Lietuviai buvo ne
patenkinti, kad nebuvo jie paminėti. Tai 
galėjo atsitikti dėl to, jog kardinolas ne
buvo užtenkamai susipažinęs su marijonų 
vienuolijos istorija. Kai kam gal atrodė, 
kad vyriausias marijonų vadovas, taręs 
trumpą padėkos kalbą pamaldų pabaigoje, 
galėjo kardinolą pataisyti, bet jis to nepa
darė.

Iškilmėse dalyvavo miin. S. Lozoraitis 
sen. su Ponia, S. Lozoraitis jr„ vysk. A. 
Deksnys, Vatikano atstovas mons. G. Mon
talvo, prel. L. Tulaba, įvairių tautų kvies
tieji svečiai, Romos lietuviai. Pasibaigus 
pamaldoms, ten pat salėje buvo trumpas 
svečių pavaišinimas.

Gruodžio 8 d. įvyko marijonų vienuoli
jos, kurią įsteigė Dievo tarnas Stanislovas 
Papčinskis, 300 metų sukakties užbaigimo 
iškilmės. Visa tai vyko seserų nazaretiečių 
vienuolyno patalpose, Romos užmiestyje.

Didingoje bei puošnioje koplyčioje šv. 
Mišias atnašavo ir jaudinantį pamokslą 
pasakė kard. A. Samorė, koncelebruojant 
vysk. A. Deksniui. vysk, tėvų jėzuitų gene
rolui P. Arrupe, saleziečių atstovui kun. 
M. Burbai ir L. Rubin, dalyvaujant mari
jonams. Gerai pažįstąs Lietuvą bei lietu
vius ir susipažinęs su marijonų vienuoli
jos istorija, kard .Samorė labai tiksliai nu
brėžė istorinę eigą, gražiai lietuviškai iš
tardamas Lietuvos miestus bei pavardes. 
Labai šiltai atsiliepė apie Dievo tarną ar
kivyskupą Jurgį Matulaitį, marijonų vie
nuolijos atnaujintoją, kurio kūno perkėli
mo iškilmėse Marijampolėje dalyvavo ir 
perkėlimo dokumentą pasirašė. Keletą 
minčių jis „paskaitė iš Dievo tarno dieno
raščio“. Pamaldose dalyvavo kard. S. Vi
šinskis, keletas Lenkijos vyskupų, mons. P. 
Jatulis, mons. Kl. Razminas, Grigaliaus 
universiteto profesoriai tėv. A. Liuima, 
S. J., tėv. P. Rabikauskas, S. J., kun. M. 
Burba, S. D. B., keletas Vatikano kongre
gacijų patarėjų, Vatikano radijo lietuviškų 
transliacijų vedėjas kun. V. Kazlauskas ir 
daug kviestųjų svečių. Apeigoms vadova
vo mons. S. Žilys ir kun. J. Vaišnora, MIC.

Iškilmės baigėsi ten pat iškilmingais pie
tumis, kurių metu kalbas pasakė kard. S. 
Višinskis, vysk. A. Deksnys, tėv. P. Arru
pe, marijonų vyr. vadovas J. Sielski. Nega
lėdamas pamaldose dalyvauti, į iškilmes 
atvyko ir Vatikano valstybės lietuvių rei
kalams atstovas mons. G. Montalvo.

Dalyvis

VOKIETIJA
XI EVANGELIKŲ ADVENTAS

Kiekvieneriais metais, adventui baigian
tis, Vidurio Vokietijos lietuviai evangeli
kai susitinka susikaupti religiškai ir pa
bendrauti lietuviškoje aplinkoje. Tokios 
santalkos kukliai vadinamos kavutėmis, 
nes jos vyksta paprastai popiet prie puo
duko kavos. Jas ruoiša Vasario 16 gimna
zijos evangelikų tikybos mokytojas ir 
Evangelikų jaunimo ratelio vadovas Fri- 
cas Skėrys.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

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

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

BRADFORDE — sausio 20 d., 12.30 v.
HALIFAXE — sausio 27 d., 1 v. p. p. St. 

Columbia bažn.
BRADFORDE — vasario 3 d., 12.30 v.

Gruodžio 16 d. Vasario 16 gimnazijos 
valgyklos salėje ir šiemet susitiko apie 50 
lietuvių evangelikų bei jų svečių. Dvasinio 
susitelkimo nuotaikai sudaryti labai padė
jo šventiškai papuošti stalai su uždegtomis 
žvakėmis, kvapniai garuojančia kava ir 
įvairių rūšių pyragaičiais. Eglutės taip pat 
netrūko.

Pobūvį pradėjo šeimininkas mokyt. Fr. 
Skėrys, primindamas, jog praėjusiais me
tais kartu buvo kun. Julius Stanaitis ir Vo
kietijos LB Romuvos apylinkės pirminin
kas mokyt. Saliamonas Antanaitis, šian
dien jie yra kitame pasaulyje, kurio mes 
nepažįstame, bet į kurį visi keliaujame. 
Pakvietė prisiminti juos atsistojimu ir 
malda.

Eglutę uždegti pakviesti jaunimo atsto
vai: ateitininkų — Marina Normantaitė, 
skautų — Rainis Valiūnas, skaučių — Al
dona šaduikytė, Evangelikų jaunimo rate
lio — Romy Piedaitė ir moksleivių komite
to pirmininkas Albertas Harneris. Jaukiai 
žvakučių šviesai pasklidus salėje, suskam
bėjo visų sutartinai giedama ir Bruno Du
bausko akordeonu palydima „O, džiaugs
minga, išganinga ta Kalėdų skaisti diena“.

Šeimininkas pasveikino pirmą kartą 
evangelikų advento kavutėje dalyvaujan
čius gimnazijos direktorių V. Natkevičių, 
M. A., su ponia, antrą kartą atsilankantį 
garbės senjorą kun. A. Gelžinių, katal. ka
pelioną kun. J. Dėdiną ir kt.

Garbės senjoras kun. A. Gelžinis iš 
Braunschweigo pasidžiaugė, kad po dviejų 
metų vėl gali būti kartu su lietuvišku jau
nimu „mažojoje Lietuvoje“, kaip pavadino 
Romuvą prieš dvejus metus šitoje vieto
je tarusi žodį -neseniai iš Lietuvos atvyku
si viena kalbėtoja. Ne savo teritorija ši 
vieta yra mums mažąja tėvyne, bet savo 
dvasia. Romuvos gyventojams sunku su
prasti, kaip nuo lietuvių atskirtam tautie
čiui malonu pabūti tarp savų žmonių.

Pasistiprinus kava ir pyragais, Brigita 
Girskytė, III kl., padeklamavo „Miega 
šventas Kūdikėlis“, o Dieteris Bruzdeili- 
nas, II kl., — „Die Hirten“, von R. A. 
Schroeder. Visų giedamą tradicinę Kalėdų 
giesmę „Tyli naktis“ akordeonu palydėjo 
E-r. Dubauskas ir dar solo pagrojo „Sal
džiai skamba varpai“. Vera Augustaitytė, 
I kl., sugebėjo perteikti „Jėzaus gimtadie
nį“ ir Siegrid Preusaitė, II kl., — J. v. Ei. 
chendorfo „Weihnachten“.

Romy Piedaitės vadovaujamas mergai^ 
čių chorelis pagiedojo „Veni, veni, Emma
nuel“, „Sveikas, Jėzau, gimusis“ ir „Tylią
ją naktį“. Violeta Vasiliauskaitė, III kl., 
padeklamavo „Žiema karalienė“. Gražiai 
atliktomis giesmėmis visus maloniai nuste
binęs mergaičių chorelis, jau spėjęs pasi
rodyti ir bažnyčioje, vėl darniai sugiedojo 
„Ateikite, tikintys“, „Bernelis gimė Bet
liejuj“ ir „Šventa naktis“.

Mokyt. Fr. Skėrys -padėkojo visiems, pri. 
sidėjusiems prie šio pobūvio suorganizavi
mo savo auka ir darbu, prie adventinės ka
vutės nuotaikos sukūrimo, už malonų atsi
lankymą ir -atkyvų dalyvavimą meldžian
tis bei giedant. Per valandą trukęs religi
nis susikaupimas baigtas garbės senjoro 
kun. A. Gelžiniaus sukalbėta malda.

Dalyvis

JAUNIMO VAKARONĖ
Lapkričio 24 d. Muencheno jaunimo RA

TUKAS sukvietė didelį būrį svetelių į lie
tuvišką vakaronę. RATUKO seniūnė stud. 
Kristina Pauliukevičiūtė, atidarydama 
renginį, savo žodyje paminėjo taip pat ir 
Lietuvos kariuomenę. Vieniems toji ka
riuomenė primena gerai išmokslintus, išla
vintus Lietuvos „riterius“, pasiruošusius 
ginti savo tėvynę. Kiti vis negali užmiršti, 
kad toji kariuomenė perdaug kainavo, o 
pavojui atėjus, neišlaikė egzamino — ne
paleido nė šūvio. Pranešėja kivetė prisi
minti ir šių laikų mūsų „kariuomenę“ — 
pavergtos Lietuvos jaunimą, kuris taip 
stipriai priešinasi okupantui. Pagaliau ji 
kvietė visus šį vakarą būti nuoširdžiai

Skaitytoju Laiifcai
AR LIETUVIŲ MARIJONŲ NIEKAD 

NEBUVO IR NĖRA?

Gavęs raštišką kvietimą, praėjusių me
tų gruodžio 7 d., nuvykau į naujosios Ma
rijonų centrinės būstinės Romoje Įkurtu
ves. Apeigos prasidėjo kertinio akmens 
pašventinimu ir Mišiomis, kurias atnaša
vo Popiežiaus Vikaras Romos miestui, kar
dinolas Ugo Poletti. Po Evangelijos pats 
kardinolas labai šiltais žodžiais išaukštino 
„Lenkų Marijonų Kongregaciją“, o taipgi 
didvyriškai katalikišką lenkų tautą ir, ži
noma, sveikino lenkus marijonus jų nau
jųjų centrinių namų Romoje šventinimo 
proga, bei linkėjo jiems sėkmės.

Nei žodžio, nei mažiausios užuominos 
apie lietuvius. Tas man. manau, kad ir ki
tiems lietuviams, sukėlė slegiančią nuotai
ką. Tiesa, bendrai paėmus, kardinolai to
kiomis progomis savo kalbose vadovaujasi 
kvietėjų suteiktomis žiniomis bei sugesti
jomis. Tačiau taip pat tiesa, kad po Popie
žiaus Romoje aukščiausias dignitorius nė
ra koks neapsišvietęs praastuolis, kuris vi
sai nesusivoktų įvairių dabartinių kongre
gacijų istorijoje. Be to, kodėl tokių „liap
susų“ niekuomet nepasitaiko, kuomet yra 
liečiami lietuvių reikalai?

Bet vis dar menka vilties kibirkštėlė ru
seno, kad pamaldų pabaigoje marijonų vir
šininko padėkos žodyje kaip nors bus pa
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linksmais, atsipalaiduoti nuo kasdieninių 
rūpesčių, bičiuliautis.

Karišku žingsniu, net žaliais marškiniais 
apsirėdę, įžygiavo scenon Wuppertalio 
BALTIJOS kvintetas. Bosas St. Jasulaitis 
pristatė jį, pasakodamas susikūrimo isto
riją. Na, ir užtraukė vyrai iš pilnos krūti
nės, net 12 dainų trimis išėjimais. Dalis 
jau girdėtų, bet nemažai naujų, labai tin
kamų linksmavakariui. Pertrauka užpildė 
RATUKO šokėjai trim tautiniais šokiais, 
grojant stud. M. Landui akordeonu.

Jau trečią kartą Muenchene pasirodžiu
si BALTIJA publikos buvo sutikta vis tuo 
pačiu entuziazmu, kurį ji iššaukia savo 
jaunatviška, vyriška jėga, ritmiškumu, 
sparta ir mūsų širdžiai artima tematika. 
Merginų išpuošti gvazdikais vyrai turėjo 
kartoti. Po koncerto tuoj buvo nupirktos 8 
kvinteto plokštelės ir dar trūko.

KOČIOS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Viena nuotaikiausių gimnazijos švenčių 
yra Kūčios. Šiemet jos buvo suruoštos 
gruodžio 15 d.

Iškilmė pradėta varpų skambesiu ir 
giesme iš 1646 m. Slavočinsko giesmyno — 
Sveikas, Jėzau, gimusis. Direktorius V. 
Natkevičius, M. A., pasveikino svečius ir 
mokinius, paaiškindamas, kad šiemetinė 
eglutė kukli, skirta tik saviesiems. Tuo ti
kėtasi padidinti jos nuotaikumą. Kun. J. 
Dėdinas paskaitė Kalėdų Evangeliją mo
dernia interpretacija. Choras paigedojo J. 
S. Bacho — Prie prakartėlės.

Garbės senjoras kun. A. Gelžinis iš 
Braunschweigo aptarė advento ir Kalėdų 
prasmę, pabrėždamas, kad ši šventė svar
bi ne tiek istoriniais faktais, kiek tuo, kad 
„Žodis tapo kūnu“. Tas tapimas vyksta vi
są laiką, teikdamas žmonijai gaivinančią 
jėgą. Po jo kalbos vėl prabilo choras, var
gonai ir dūdelės V. Banaičio aranžuota 
„Šviesios žvaigždės naktį šitą“.

Valgykloje visų laukė gražiai išpuošta 
eglutė ir stalai, apkrauti -patyrusių gimna
zijos virėjų pagamintais skaniais valgiais: 
kelių rūšių silkėmis 'bei kita žuvimi, miš
rainėmis, Saločiais, grybų virtiniais, kom
potu, sponguolių kisielium, na ir, aišku, 
prėskučiais. Kalėdų eglutę uždegti mokyt. 
Fr. Skėrys pakvietė direktorių V. Natkevi
čių, kun. Br. Liubiną ir kun. A. Gelžinių.

Iš VLB Informacijos Biuletenio

cV.25 —
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. sausio 14 d.
— A. Kirkilionis rašo, kad Vokietijos li

goninėse yra likę apie 400 lietuvių džiovi
ninkų. Ragina tautiečius ligoniams padėti.

— Perspausdinta iš danų laikraščio vie
no lietuvio rašytojo, ką tik atvykusio į 
Vakarus, šiurpus pasakojimas apie parti
zanų kovas Lietuvoje.

— Žydai Izraelio valstybėje numušė pen
kis britų lėktuvus. Lakūnai paimti į nelais
vę. Britų vyriausybė įteikė protesto notą...

— K. Plaučiūnas pasigenda žinių iš gau
sių DBLS Skyrių. Tokių žinių trūksta 
ir dabar. Korespondentai, paaštrinkite 
plunksnas.

— Žinutėje iš Tadcasterio pranešama, 
kad po pamaldų katalikų bažnyčioje, per 
kurias giedojo lietuvių choras, vietos kle
bonas paprašė visus atsistoti, o choras gra
žiai sugiedojo Lietuvos himną.

— Lietuviai gausiai remia Namų Fondą. 
Pvz., Petras Peleckis, ž. ū. darbininkas, 
pats vienas įmokėjo 30 svarų, Vacys Leo
nas 20 svarų, kiti po mažiau.

minėti ir lietuviai, tuo labiau, kad apeigo
se dalyvavo visa mūsų bažnytinė vadovy
bė su vyskupu dr. A. Deksniu priešakyje, 
Lietuvos Diplomatijos Šefas St. Lozoraitis, 
Lietuvos Atstovas prie Šv. Sosto ir, neskai
tant lenkų, mes lietuviai, tur būt, buvome 
gausiausia grupė.

Deja, marijonų viršininkas lenkas savo 
kalboje apsukriai sugebėjo išvengti to jam 
„nelemto“ lietuvių vardo, šalia marijonų 
įsteigėjo Papczynski'o, jis prabėgom tik 
pratarė „Matulaitis - Matulewicz“, kuo 
griežčiausiai saugodamasis pasakyti, ko
kios tautybės ta asmenybė buvo. Toks aki
plėšiškas ir įžūlus nesiskaitymas net su 
elementariausia teisybe kėlė tik apmaudą 
ir pasipiktinimą! Koks neišmatuojamas 
skirtumas tarp šovinistinės lenkų dvasi
ninkijos, kuri ant savo ultranacionalistinio 
kurpalio tempia ne tik bažnyčią, religiją, 
bet ir patį Dievą, ir tų lietuvių dvasininkų, 
kuriems ir atsitiktiniai bažnyčios prisitai
kymai prie tam tikrų politinių aplinkybių, 
stovi virš visko.

Gaila buvo ir tų lietuvių, kurie, dosniai 
marijonams aukodami savo sunkiai už
dirbtą pinigą, dalinai prisidėjo prie lenkų 
megalomanijos įtvirtinimo Romoje. Gi vi
siems yra aišku, kad gan ištaigingi naujie
ji namai negalėjo būti pastatyti iš komu
nistinės Lenkijos gautais pinigais.

Romietis

4


	1974-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1974-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1974-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1974-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0004

