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Laiko liko nedaug
Istorijoje yra daug pavyzdžių, kad prieš
tragiškus dr lemtingus įvykius žmonės pa
sidaro ypatingai nejautrūs. Didžiausių pa
vojų išvakarėse jie gyvena ir elgiasi taip,
įtarsi apie tuos pavojus visiškai nebūtų
nieko girdėję.
Prancūzų žurnalas „Le Point“, kuris iš
sirinko A. Solženicyną žymiausiu 1975-jų
metų žmogumi, išspausdino su juo platų
pasikalbėjimą. Tame pasikalbėjime Solže
nicynas kaip tik ir įspėja Vakarų pasaulį,
kad jis gyvena ant laiko ribos. Jis sako,
kaid mirtiname pavojuje yra atsidūrusi ne
tik Vakarų civilizacija, bet ir visa jų eg
zistencija.
„Jūs galvojate, kad jūsų demokraitiiįja iš
tvers įamžinai“, sako Solženicynas. „Nebū
kite tokie tikri. Demokratijos yra tiktai
salos istorijos upėje. Vanduo smarkiai ky
la — istorinis vyksmas dirba demokrati
jos nenaudai. Jūsų laisvės sąvokos Laiko
bėgyje nusidėvėjo; jūs susikūrėte mažo
sios 'laisvės tipą, kuris nejaučia įsiparei
gojimų ir atsakomybės. Tai yra tikrosios
laisvės kariiktaūra. Šiuo metu jūs jau ne
besistengiate aukotis ir nebenorite prie
šintis, o vien tiktai darote nuolaidas,“
Koks .grėsmingas įspėjimas! Jis pasa
kytas lūpomis žmogaus, kuris yra išgėręs
nelaisvės kartumo taurę ir, gindamas tik
rosios laisvės sąvoką, neteko tėvynės.
Solženicynas įspėja, kad Vakarams gre
sia ine ekonominė, bet dvasinė krizė. Jis
sako, kad Visur ten. kur Vakarai parodė
drąsos (Korėja, Berlynas, Kuba), ten jie
laimėjo. Ir priešingai, eidami nuolatinių
nuolaidų keliu., jie patyrė ne tik milžiniš
kus materialinius nuostolius, bet ir Skau
dų moralinį pažeminimą.
Šiandien Vakarai, anot Solženicyno ne
benori ir nebepajėgia sukoncentruoti savo
materialinių ir dvasinių jėgų laisvei ir de
mokratijai ginti. Laisvė jiems atrodo kaip
Stalo teniso žaidimas, kurį gali kiekvienu
momentu pralošti. J'is sako, kad Rytų Eu
ropos vadai atsidėję seka, kiek ryžto ir iš
tvermės vakariečiai rodo žaidimui laimė
ti. „Jeigu tiktai jie pajustų, kad jumyse
teberusena laisvės ugnis, kad jūs esate
rimtai pasiruošę tą laisvę ginti ir neven
giate aukų, tada jie nebebūtų tokie drą
sūs.“
Deja, Vakarai nebeįžvelgia jiems grę
siančio pavojaus. Jie daugiausia kalba ne
apie pasipriešinimą grėsmei iš Rytų, o
apie 'tai, kad Sov. Sąjungoje smarkiai
plinta vakarietiškos mados, kad farmeriai
turės gražaus pelno, parduodami sovie
tams duoną, kad sumažinus gynybas iš
laidas, galės ištaigingiau gyventi...
Savo pasikalbėjime Solženicynas atvirai
sako Vakarams, kad jokios politinės ar
kariškos kombinacijos, jokie atlydžiai ir
deklaracijas nieko nepadės, jeigu demokraitilnės laisvės dvasia bus numirusi. Va
kariečiai esą pamiršę, kad laisvės ugnis
ndkurstoma gęsta. Jeigu toji ugnis užgęs,
Vakarų pasaulio katastrofa neišvengia
ma. Laiko persigalvoti ir apsispręsti esą
likę nedaug.
Lucan us

Kinijos pavojus
Naujųjų meti; išvakarėse Vakarų spau
da gana daug rašė apie sovietų kariuome
nės koncentraciją Kinijos pasienyje. Tuos
pranešimus lydėjo rusų spaudos propa
ganda apie Kinijos užmačias atgauti Sibi
ro žemės plotus, kurie prieš 700 metų bu
vo Pekingo valdomi.
Panaši propaganda varoma ir istorinėje
literatūroje. Rusai, nepasitenkindami sa
vo istorikais, bando įkinkyti ir lietuvius
bauginti kiniečiais toliausios respublikos
gyventojus. Geriausiu tokabs propagandos
pavyzdžiu galima nurodyti 1975 m. Vil
niuje išleistą R. Batūros knygą „Lietuva
tautų kovoje prieš Aukso Ordą“.
Mat totorių-mongolų imperija XIILXIV
šimtmetyje buvo užkariavusi ne tik dide
lius Rusijos plotus, bet buvo taip pat per
kėlus! savo sostinę į Pekingą, ir Iš 'ten val
dė žemes abipus Uralo ir net pačią Mask
vą. Tuo pretekstu kiniečiai dabar turi pre
tenzijų į kai kurias Sibiro sritis.
R. Batūra savo knygos įvade sako: „Pa
staruoju metu'kinų istorikai, keldami Čin
gischaną, falsifikuoja istorinius faktus,
stengiasi pagrįsti savo šovinistines preten
zijas į žemes, kadaise valdytas totoriųmongolų. Tačiau istorinė patirtis rodo,
kad griaunamieji užkariavimai, siekimas
viešpatauti pasaulyje, yra pasmerkti gė
dingai žlugti, tai nulemia bendra daugelio
tautų kova prieš pavergėjus." Reiškia, jei
gu kiniečiai ateityje pultų Rusiją, tai ir
lietuviai turėtų stoti rusų pusėje „tautų
kovoje“ prieš Kiniją. Knygoje, aišku, ra
šoma apie totorių-mongolų žiaurumus
anais lankais, ko reikia Jaukti ir iš kinie
čių šiais laikas.
Bet mongolų imperijos laikotarpį apra
šo ne tik sovietų istorikai. Pastaruoju lai
ku ir Vakarų istorikai parašė nemaža vei
kalų, kuriuose vaizduojamas Mongolų im
perijos ir Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tystės laikotarpis ir kovos tarp totorių,
rusų ir lietuvių. Rusijos istorijos profeso
rius Yale universitete (JAV) G. Vernads
ky savo keturių tomų veikale rašo, kad
rusai perėmė iš anų laikų daugelį mongo
lų politikos ir valdymo sistemos aspektų.
„Be to, mes žinome, — sako prof. Ver
nadsky,— būdami liudininkais dviejų pa
saulinių karų ir dviejų revoliucijų,■ Rau
donosios ir Rudosios, kad kartu su techno
loginiu progresu buvo taip pat žymus pro
gresas visuotinėse žudynėse. Faktinai mū
sų „sukultūrėjusi“ karta yra net pralen
kusi Čingischano ir jo maršalų rekordus“.
(A history of Russia, III tomas, 2 psl.)
Miijonai žuvusių sovietų darbo stovyk
lose ir Gulago salynas, egistuojamtas dar
ir šiandien, vargu ar paskatins Kremliaus
vergijoje esančias tautas, naujo konflikto
atveju, ginti Sovietų imperiją. Nemažos
reikšmės turės ir sovietų privilegijuotos
klasės užsilaikymas darbo žmonių atžvil
giu.
Sovietų liaudis, kuriai dažnai trūksta
net juodos duonos, gauna pasiskaityti
„Pravdoje“ apie iškilmingus priėmimus
Kremliuje 'ir apie raudonųjų carų lėbavi
mą su užsienio delegatais. Ne paslaptis

Novosti Informacijos Tarnyba
Sovietų žinių agentūros Novosti biulete
nis Nr. 36609 pateikia smulkesnių žinių
apie darbo stovyklos Rygoje filmą, kuris
buvo parodytas per britų, prancūzų, italų
(dr JAV) televiziją.
Apie tą filmą Igoris Goriačevas parašė
straipsnį Maskvos Literary Gazette žur
nale. Jame sakoma, kad filmas, trukęs
truputį daugiau kaip keturias minutes,
parodė stovyklos pastatus, spygliuotų vie
lų tvorą ir sargybos bokštą. Po to pasiro
dė grupė kareivių su šunimis lydinčiais
žmones, kuriuos prancūzų komentatorius
pavadinęs kaliniais, lydimais į darbą. Ga
le kolonos buvę sunkvežimiai su „LAB“,
„LAT“ ir „LAG“ ženklais.
Goriačevas aplankęs pataisos darbų sto
vyklą Rygoje ir parodęs filmą jos virši
ninkui Aleksandrui Antonovui. Pasirodė,
kad tai buvusi ne stovykla, o statybos
aikštė, kurioje dirbę kad kurie kaliniai.
To užtekę, kad būtų nuspręsta, kad sunk
vežimiai ir žmonės priklausę darbo sto
vyklai.“
Pastatai, kuriuos suimtieji statę, ..buvę
laikino pobūdžio ir niekas jų nesaugojęs.
Spygliuotos vielos buvusios reikalingos
paprastai apsaugai, nes kitokių priemonių
ten nebuvę.
Antonovui pasiūlius, Goriačevas aplan
kęs stovyklos mokymo klases, ieškodamas
vadinamųjų politinių nusikaltėlių. Jis at
radęs daug žmonių, nuteistų už vagystę,
padirbinėjimus, išprievartavimus, apiplė
šimus, žudynes, bet ten nebuvę nei vieno
„laisvės kovotojo“, kuriais taip susirūpi
nusi Vakari; propaganda.
Klasėse .nubaustieji buvę mokomi kultū
ringai elgtis, jiems ten skiepijama darbo
meilė, kad išėję į laisvę, vėl gerbtų žmones
ir būtų naudingi piliečiai. Kolonija turin
ti aukštesniąją vienuolikos metų mokyk-

lą. kurioje dirba gerai pasiruošę mokyto
jai. Joje įtaisyti pirmos rūšies brangūs
darbo 'įrankiai, kurie padeda kaliniams
pasidaryti savo srities specialistais.
Goriačevui atvykus, kalinių komanda
žaidė 'tinklinį. Kiti ruošėsi N. Metų suti
kimo programai. Ligoninėje buvo gydomi
sergantieji, skaitykloje netilpo žmonių...
Visi dirbantieji gauną atlyginimą pagal
įstatymais numatytas normas.
Baigdamas Goriačevas pabrėžia, kad
provokacinės Vakaruose rodomos fUrnos
nei kiek neprisideda prie Helsinkio dekla
racijos įgyvendinimo.
Kam skaityti Solženicyną ar Juciuitę,
jeigu tikrą vaizdą apie darbo stovyklas
taip gražiai nupiešia jas aplankęs rusas
Goriačevas...

BALTŲ ANTOLOGIJA
Confrontations with Tyrany (Akistatos

su tironija), lietuvių, latvių ir estų dra
mos antologija anglų kalboje, pasirodys
1976 m. rugpiūčio mėnesį. Antologiją lei
džia žinoma
universitetinė leidykla,
Southern Illinois University Press. Jos še
šių dramų autoriai yra Algirdas Landsber
gis (The Five Posts), Antanas Škėma
(The Avekening), Martinš Ziverts, Gu
ri ars Priede, Paul-Erik Rummo ir Enn Veternaa. Be to, antologijoje randame lietu
vių, latvių ir estų dramos apžvalgas, įva
dinius straipsnius ir Išsamias bibliografi
jas. Antologją iki 1976 m. vasario 15 d.
galima užsisakyti iš anksto. $15.00 čekį už
1 egz. siųsti šiuo adresu: Southern Uni
versity Press, P. O. Box 3697, Carbondale,
III. 62901. Išankstinių užsakymų skaičius
turės įtakos į knygos tiražą.
(ELTA)
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taip pat, kad naujoji sovietų buržuazija
gyvena labai patogiai. Jie turi specialias
krautuves, kur netrūksta prekių, gražius
butus mieste ir patogias „dačas" užmies
tyje. Ji) gyvenimo sąlygas geriausiai vaiz
duoja anekdotas, kurį pasakoja mažiau
privilegjuoti maskviečiai:
Brežnevas panorėjo parodyti savo ma
mai, gyvenančiai kažkur provincijoje, kaip
jam gerai 'sekasi. Pakvietė ją į Maskvą,
aprodė savo butą ir laukia jos susižavėji
mo, o mamytė tyli. Tada gerasis sūnelis
paskambino savo šoferiui ir nuvežė ją į
savo „dačą“ netoli Usovo, kur kadaise gy
veno Stalinais, o po jo — Chruščiovas. Pa
rodė mamytei puošnų sodą, plaukymo ba
seiną, specialią krautuvę, kur kas rytą
didžiausios „šyškos“ pasivaikščiodami at
eina apsipirkti, ir kur ‘vsio jesiŲ*. Eiet ma
mytė vis dar tyli.
Tada sūnelis užsako malūnsparnį ir veža
mamą į Zavidovą, medžioklinę užuovėją,
kur jų laukia puiki vakarienė, ugniavie
tėje traška malkos, ant sienos blizga me
džioklės šautuvai — Brežnevo pasididžia
vimas. Motina dar nieko nesako. Tada ne
kantraujantis sūnelis klausia:
— Tai kaip, mamyte, ar tau niekas čia
nepatinka?
-— Patinka, tai patinka, — sako mama,
— net labai patinka, bet kas bus, .mano sū
neli',, kai grįš bolševikai?
„Bolševikų“ grįžtant laukia ne tik Brež
nevo motina. Kaip pasakoja rusų disiden
tai, 'atsidūrę Vakaruose, bet dar neseniai
buvę tremtyje sovehozuose Uralo srityje,
tikrų bolševikų — kiniečių labai laukia
tūkstančiai Sov. Sąjungos gyventojų. Jie
galvoja, kad tik kiniečiai, atėję į Maskvą,
sutvarkys naują sovietų buržuaziją. So
vietų liaudis, tuo labiau — pavergtos tau
tos, neatsižvelgiant į bauginimus, rimtai
laukia kiniečių.
D. B.

Tindemanso planas
Belgijos min. pirmininkas M. L. Tindemans paruošė naują planą Europos Ben
druomenei persiorganizuoti. Visi bandy
mai iki šiol nebuvo sėkmingi. Dabartinė
E. Bendruomenės sistema -baigia subyrė
ti. Jei iki 1980 m. jos nariai nesuras ben--

dros ūkinės, politinės ir gynybos sistemos,
tai kiekviena Iš devynių vastybių nueis
savais keliais, ir Europos vienybė bus pa
laidota.
Sunkiausias klausimas, atrodo, bus Eu
ropos gynyba. Vak. Vokietija ir Prancūzi
ja nori gynybos reikalus įjungti į bendrą
ją Europos Bendruomenės sistemą, o D.
Britanija pageidauja Europos gynybą
tvarkyti tiktai per Nato organizaciją. Tu
rint galvoje, kad pietinis Nato sparnas
(Graikija, Italija, Turkija) dėl vidaus
sunkumų darosi vis mažiau patikimais Eu
ropos Benruomenei, reikės apsispręsti, ko
kiomis priemonėmis ji panorės savo sau
gumą užsitikrinti.
Tarp kita ko, Tindemanso plane numa
tyta panaikinti veto teisė.

Pažymėtinai kad britų spauda, nors ir
užgindama Tindemanso vienybės planą,
nerodo ypatingai didelio entuziazmo jam
įgyvendinti. Pvz. „Guardian“ (sausio 8 d.)
pabrėžia, kad šitą planą būsią sunkiau
įgyvendinti, negu Jungtinių Amerikos
Valstybių susivienijimą prieš 200 metų.
Esą. anuo metu susivienijimo ar JAV kū
rimo tėvai turėję keturis bendrus apsijungimui būtinus faktorius: bendrą kalbą,
bendrą piniginę sistemą, bendrą teisinę
sistemą ir 'bendrą priešą. Šių faktorių
trūksta Europos apsijungimo tėvams, to
dėl jų kelias būsiąs žymiai sunkesnis. Gal
daugiausia galėtų padėti bendras priešas,
bet ir dėl jo pradedama .abejoti...

E. Sacharovu apie demokratija

Prieš grįžtant į Maskvą, Elena Sacharova, akademiko Andriejaus Sacharovo
žmona, Romoje turėjo pasikalbėjimą su
Italijos socialdemokratų partijos parla
Vyriausias Anglijos rabinas dr. I. Jako- mentarais. Atsakymuose į parlamento na
bovits, sugrįžęs iš Sov. Sąjungos, parašė rių klausimus ji pareiškė abejonių, kad
„Times" apsaugotomis teisėmis straipsnį Italijoje ar kur nors kitur gali' išsivystyti
apie žydų gyvenimą Sov. Sąjungoje.
skirtingo 'tipo komunizmas. „Nėra istoriPirmieji jo įspūdžiai buvę tragiškai
liūdni. Jis negalėjęs neverkti stovėdamas
prie masinio kapo Leningrade, kuriame
palaidota 680.000 iš bado mirusių žmonių
vokiečių apsupimo metu. Toks pat grau
dus įspūdis likęs prie Babi Jair Kijeve,
kur viename kape palaidotais šimtas, o gal
ir 200 tūkstančių daugiausia žydų, nužu
— Kinų laikraščiai N. Metų vedamuodytų, karo metu. Į šiito masinio kapo pa
sius pradėjo dviem Mao Tse-tungo eilė
minklą žydams nepasisekę gauti leidimo
raščiais. Ta proga Sovietų — JAV drau
įvesti žydų tautinių ženklų.
gystę kinų spauda vadina nevykusiu guŽydų dvasinis -gyvenimas esąs merdėji
liašu.
mo stadijoje. Senos sinagogos apleistos ir
— Kanadoje paskelbti buvusio laike ka
tuščios. Maskvoje, kur gyvena 400.000 žy
ro min. pirm. Mackenzie King atsimini
dų, jis radęs tik vieną seną rabiną. Visa mai. Juose aprašoma Jaltos konferencija
me mieste nesą jokios žydiškos organiza ir daug kitų įdomių ano meto smulkmenų.
cijos, klubo ar laikraščio. Leningrade jam
buvęs parodytas paskutiniojo prieš tris • — Praėjusį pirmadienį sukako šimtas
metus mirusio rabino kapas. Nors mieste metų nuo buv. Vokietijos kanclerio dr.
gyvena daugiau žydų kaip Londone, bet jų Adenauerio gimimo
— Spaudos žiniomis, britų, amerikiečių
kultūrinils bei tautinis pasireiškimas esąs
miręs.
ir Europos kraštų kairieji atvyksta į Por
Oficialiai nedraudžiami religiniai pa tugaliją dalyvauti demonstracijose. Vie
pročiai, apsipiaustymas, kalba ir net spau nas 22 metų vokietis studentas demonst
dai Tačiau praktiškame gyvenime tie da racijų metu buvo nušautas.
lykai tuoj išskintų žydus iŠ bendruomenės,
— Londono Oxfordo gatvės Selfridges
sumažintų galimybes gauti darbą, užimti 'krautuvė vien tik N Metų dieną pardavė
atsakingesnę vietą. Užtenka tik paprašyti prekių už pusę milijono svarų. Įtą dieną
emigranto vizos, ir jau prasideda nemato prasidėjusį išpardavimą suplaukė pirkėjai
mo persekiojimo kelias. Iš kitos pusės, žy iš visos Europos.
dai, kurie asimiliuojasi ir nueina .pasro
— Už dviejų eglučių iš parko pavogimą
viui, nejaučia diskriminacijos. Jie skaito, vienas rusas Maskvoje nubaustas 2į me
kad dabartinis režimas yra žymiai geres tų kalėjimo ir 142 rub.
nis, negu carų, Hitlerio ir Stalino laikais.
— Prof. M Eeloff Buck in gh ame pradės
Rabinas .aplankęs rusų ortodoksų bažny pirmąjį Anglijoje privatišką 'universitetą.
čios kunigų seminarijas Zagorske ir Le Studentų mokestis pirmus metus bus
ningrade, kuriose mokosi apie 500 studen £1.500.
tų. Per savo aStuonių metų kursą jie esą
— Sov. Sąjunga paprašė Norvegijos san
viskuo aprūpinti. Leidžiamos religinio tu dėliuose vietas iš JAV užpirktiems grū
rinio knygos, žurnalai, net parapijų biule dams, nes patys neturi kur jų sutalpinti.
teniai. Vadinasi, skirtumo esama.
— Į Vieną atvykusi sovietų rašytoja
Didžiausią nuostabą jam sukėlęs pažini Garbenskaja kreipėsi į Vakarų profesines
mas, kad žydų tautos dvasia tebesanti gy sąjungas, prašydama išlaisvinti darbinin
va ir kad didelė jų dalis tebesiilgi prieš ką — elektriką Igrunovą. suimtą už sam2000 metų prarastos tėvynės. Savo kelio izdato platinimą.
nę jis laiko .pasisekusią, nes turėjęs pro
— šečuain provincijoje Klnjoje susekta
gos pažinti apie dviejų su puse milijono disidentų grupė, pasivadinusi „Laisvės
savo tautiečių gyvenimą iš arčiau, patirti Balsas“.
jų vargus, pamatyti gerąsias ir blogąsias
— William Joyces's, žinomo karo metu
gyvenimo puses, ir, kur galima, užtarti. Ar lordo How How vardu ir kalbėjusio per
šis vizitas atsilieps į Sovietų Sąjungos žy Berlyno radiją, o vėliau pakarto, palaikai
dų gyvenimo pakitėjimus ateityje, dar esą bus perkelti į Airiją. Joyce buvo gimęs
per anksti spręsti.
Amerikoje. Jo tėvas buvo airis, o motina
anglė.
— Nuo Marble Arch Londone iki Trium
„THIEFROW“
fo Arkos Paryžiuje yra 214 mylių. Per
specialiai suruoštas lenktynes, jų laimėto*,
Specialus Shippers Council's Biuletenis jas Charles Maughan šį atstumą sukorė
paskelbė duomenis, kad Londono Heath per 40 minučių ir 44 sekundes.
row aerodromas sumušė viso pasaulio va
— Belgijos ministeris pirmininkas Tan
gysčių rekordą. Vien per 1974 m. pavogta demams paruošė projektą Europos Ben
prekių už 100 milijonų svarų. Didesnė da druomenės valstybėms galutinai apsivielis vagysčių įvykstanti dėl nepakankamų nyta.
apsaugos priemonių. Kai kas siūlo pakeis
— Maroko karo 'laivas paėmė rusų friti Heathrow vardą į „Thiefrow“ (Thief — gatą. gabenusią ginklus Alžerijos sukilė
vagis).
liams Ispanijos Sacharoje.

Geriau ir blogiau

nių pavyzdžių, kur komunistinis režimas
suteiktų savo piliečiams laisvę ir įvestų
demokratinę santvarką“.
Turėdama galvoje Italijos komunistų
pažadus, kad jie ir valdžion patekę laiky
sis demokratinių principų, ji pasakė: „Lig
šiol niekas rimtai netyrinėjo, kokiu būdu
komunizmas galėtų išsaugoįti tas verty
bes. Net pats Marksas nepadarė tokio iš
radimo".
E. Sacha lova pasakė, kad Sov. Sąj ungo
je vienas procentas visų gyventojų yra
laikomi 'kalėjimuose ir priverčiamojo dar
bo stovyklose tolimuose rajonuose, kur
gyvenimo sąlygos yra labai sunkios.
Masės sovietų gyventojų yra taip blogai
informuotos, kad neturi supratimo apie
paprasčiausius įvykius, kaip Stalino kulto
pasmerkimas, ar Chruščiovo pranešimas
KP XX kongrese.
Pradėjęs diskusijas, Italijos parlamento
socialdemokratų frakcijos pirm. Antonio
Cariglia pareiškė, kad PSDI solidarizuoja
ir pilnai remia Elenos ir Andriejaus Sa
charovų drąsią kovą dėl Sov. Sąjungos pi
liečių laisvės. PSDI pirmininkas ir buvęs
Italijos Resp. prezidentas, dabar senato
rius Saragat pasakė: „Pats faktas, kad po
nia Sachorova šiandien susitinka su par
lamento atstovais — socialdemokratiaiB,
rodo, kad ne visas parlamentas ignoruoja
jos viešnagę Italijoj, ir kad ji ir jos vyras
atstovauja tiems laisvės ir teisingumo
idealams, kuriuos vertiname ir mes"..
Pasikalbėjimui baigiantis E. Sacharova
pareiškė: „Demokratinės santvarkos mano
tėvynėje ateitis yra taip pat ir jūsų atei
tis. Jeigu maino tėvynėje nebus įgyvendin
ta laisvė, tai jos neliks ir pas jus.“
RUSAI OXFORDO GATVĖJE

Speciali delegacija, iš Sov. Sąjungos bu
vo atvykusi j Ipndoną. Jos tikslas krau
tuvių pigaus išpardavimo metu prisipirkti
prekių, kurias vėliau galėtų palyginti su
savosiomis ir nustatyti, kokie yra publikos
reikalavimai. Toji šešių asmenų delegacija
išleido £70.000. Selfridges Oxfordo gatvė
je turėjo specialius vertėjus tiems pirkė
jams padėti. Panašių delegacijų atvyksta
ir iš 'kitų pasaulio kraštų. Pasisukinėjus
Londono .pagrindinėse gatvėse žiemos sezo
no išpardavimo metu, vargiai galima iš
girsti kalbant angliškai...

SeįtiįHios DIENOS
— Prancūzijoj išleistas įstatymas, dnaudžiąs vartoti ktų kalbų žodžius skelbimuo
se. Įstatymas pradės veikti nuo 1977 m.
pradžios.
— Kinijos dienraštis „Peoples Daily“
Kalėdų metu paskelbė kad karas tarp Sov.
Sąjungos ir JAV neišvengiamas.
— Čilės vyriausybė formaliai paneigė
dr. Sheilos Cassidy pareiškimą kad ji bu
vo kankinama Čilės kalėjimuose.
— Liberalų partijos vadas J. Thorpe bu
vo paskelbęs, kad Sov. Sąjunga sumokėjo
25 mil. svarų vienos Afrikos valstybės va
dui už marksistų valdžios pripažinimą An
goloje. Užs. reiki, ministerija reikalauja
naujų įrodymų.
— Joe Bugner (25 m.), kuris atsisakė
boksininko karjeras, britų spaudoje vadi
namas „boksininku, kuris niekada nemė
go bokso“.
— Prieš Kalėdas Lietuvoje buvo išleis
tas l().00()-sis „Tiesos“ numeris. Ta proga
sušauktame mitinge kalbėjo Šarmaitis,
Zimanas ir Laurinčiukas.
— Naujasis 1976-1980 m. Sov. Sąjungos
planas daugelyje sričių atsilieka nuo pra
ėjusiojo penkmečio ūkio piano. Daugiau
sia nukentės asmeniškosios pajamos — at
lyginimai.
t
— Kardinolas Heenan mirdamas viso
turto paliko tiktai £3.459.
— D. Britanija praėjusiais metais gavo
ir Europos Elendruomenės socialinio fon
do £35 milijonus pašalpos.
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Poetas P. Vaičaitis

1976 m. sausio 13 <1. Nr. 3 (1293)

Kodėl kiti domisi?

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Nemažas Skaičius užsienyje gyvenančių dienų baltų kalbos, ypač lietuvių kalba.

(100 m. gimimo ir 75 m. mirties sukaktis) Panenupių kaime, šakių apskr., mirė 1944 lietuvių jau pradeda užmiršta savąją kal Tai* matyti iš 'atskirų lietuvių kalbos žo

P. Vaičaitis gimė 1876 m. vasario 10 d.
Santakų k., Sintautų vis., Šakių aps. Mo
kėsi Sintautų pradžios mokykloje i.r Ma
rijampolės gimnazijoje. Tėvų verčiamas,
atsisakė stoti į kunigų seminariją ir išvy
ko studijuoti i Petrapilio universitetą. Iš
taikęs egzaminus, kurį taiką dirbo Petra
pilio Mokslų Akademijos bibliotekoje. Ta
čiau sunikus gyvenimas, tardymai, kalėji
mas pakenkė jo sveikatai ir jis susirgo
džiova. Grįžo į Lietuvą čir iki mirties gy
veno savo tėviškėje. Tuomet džiova buvo
nepagydoma liga ir daug mokslo žmonių
be 'taiko nuvarydavo į kapus.
Mokydamasis Marijampolės gimnazijo
je, domėjosi lietuviško apaštalavimo idė
jomis, kurias Skelbė tuomet toje gimnazi
joje mokytojavęs P. Kriaučiūnas. P. Vai
čaitis, mokydemiasiS gimnazijoje ir studi
juodamas universitete, dalyvavo ir visuo
meninėje veikloje. Buvo Varpininkų ben
dradarbis ir platino draudžiamą 'lietuviš
ką spaudą. Studentų draugijos susirinki
muose skaitė savo kūrybą ir organizavo
lietuviškas pramogas. Ryšium su „Siety
no“ byla buvo suimtas ir kurį taiką kalin
tas.
Gimnazijoje susipažino su lietuvių ir
kitų tautų literatūra ir pats pradėjo ra
šyti eilėraščius. Pirmieji jo eilėraščiai be
autoriaus pavardės' buvo išspausdinti 1896
m. „Varpo“ 6 numeryje. Vėlesnius eilėraš
čius, pasirašytus Pranciškaus Sekupasakos slapivardžiu, spausdino „Vienybėje
Lietuvninkų“, ,/Ūkininke“, IkaiLendoriuciJei
ir kt. Jis savo kūryboje žadino tėvynės
meilės jausmus, užjautė žmonių nelaimes
ir smerkė prispaudėjus maskolius. Apdai
navo tėvynės gamtos grožį, žmonių darbš
tumą ir vaišingumą. Žymią vietą užima ir
jo sukurtos liūdnos elegijos, susijusios su
artėjančia mintimi. Išvertė A. Puškino
„šykštųjį riterį“, „Undinę“ ir kitų tautų
.autorių kūrybą. Jo 'poezijos kalba yra
vaizdinga, pasižymi paprastumu ir sklan
džiu eiliavimu. Vengdamas svetimų žo
džių, kūrė naujadarus, beit jie literatūri
nėje kalboje beveik neprigijo. Nors jis
jaunas mirė, bet yra vienas žymiausių mū
sų 'atgimimo laikotarpio poetų.
Atskiru leidiniu P. Vaičaičio kūrybą iš
leido Tėvynės mylėtojų draugija Ameri
koje 1903 m. Antras leidimas išleistais ten
pat 1912 m. Trečioji laida pasirodė Kau
ne, kurią 1921 m. išleido „švyturio“ ben
drovė. Ir gal du nepilni atskiri' leidiniai
išteisti okupuotoje Lietuvoje.
Baigiant šią trumpą P. Vaičaičio veiklos
apžvalgą, tenka patiesti ir buvusią jo su
žadėtinę. Štai spaudos ištrauka:
„Pirmasis lietuviškas periodinis Pran
cūzijoje Tai „Biuletenas miėlaszindiistes
darbo gelbėti duslias apleistas czyszciuje“,
kiuris 1903 m. buvo leidžiamas La-Chapelle-Montligeon (Ome). Jis pasirodydavo
kas tris mėnesius ir iš viso jo išėjo 9 nu
meriai. 'Biuletenį redagavo Julė Pramaityįtė, 'anksti mirusio poeto Pr. Vaičaičio su
žadėtinė, kuri sekretoriavo „Oeuvre Exptaitoiine“ įstaigoje Lą|4ChapeltejMc|nitligeon. J. Pranaitytė buvo pirmoji lietuvė mo
teris keliauninkė-rašytoja (gimė 1884 m.

m. Philadeliphijoje).“ („Naujienos“, 1969
m., Nr. 291).
Iš tolimesnio aprašymo aiškėja, kad J.
Prainaitytė apkeliavo didžiulius Europos,
Azijos ir Afrikos .plotus. Parašė ir išleido
savo kelionių aprašymų tris stambias kny
gas. Jos didelis archyvas ir rinkiniai po
mirties žuvo Philapelphijoje.
Pranas Vaičaitis mirė 1901 m. rugsėjo
21 d., sulaukęs 25 metų amžiaus. Palaido
tas rugsėjo 23 d. Sintautų kapinėse, netoli
koplytėlės, prie didžiojo tako. Veilionies
brolis kunigais Vaičaitis jo kapą papuošė
kukliu paminklu. Jame įstatė poeto nuo
trauką ir iškiaidino jo sukurto eilėraščio
posmą:
Vai, lėkite, daines, iš vargo nupintos,
Iš kaimo į kaimą, pas jaunus, senus,
Paguoskite širdis, nelaimių sutrintas,
Nušluostykit .ašaras, kelkit jausmus!
Vėliau jo brolis, jau būdamas Griška
būdžio klebonu, surinko visus velionies
raštus ir juos išleido atskiru rinkiniu.
MLTE rašo, kad Sintautų mokykloje
įrengta P. Vaičaičio memorialinė ekspozi
cija.
Nors nuo P. Vaičaičio mirties jau pra
ėjo 75 mėtai, bet jo poezija yra mumis sa
va, miela ir nesenstanti. Ką poetais pergy
veno anais laikais, tą mes ir šiandien pa
juntame, gyvendami toli nuo savos tėvy
nės. Tali užbaigai ir tenka kartu su poetu
skausmingai sušukti: O tėviške! Koks mie
las, kraštais, kurio taip netekau ūmai.

B. K. BALUTIS
KASTĖS NOREIKAITĖS ATSIMINIMAI
APIE MINISTER! B. K. BALUTI
(tęsinys)

Taip Balučiams begyvenant Kipro Petrausko
namuose, jis skiriamas į Vašingtoną Lietuvos įga
liotu mini'Steri'u. Išvažiuodamas jis ir sako: „Taip
aš nenoriu išvykti iš Lietuvos. Nenoriu tų aukštų
vietų. Nors Lietuva dar nevisai tvirtai ant kojų atsi
stojo, bet man ji labai miela. Jos buvau labai pasi
ilgęs, nors ir suvargusios.“
1928 m. liepos mėn. pradžioje Balutis išvyko į
Ameriką, šeima pasiliko Kaune. Kartu ir aš su ja.
Tada mes persikėlėme gyventi į Vailokaičio namus.
Po trijų metų jis atvyko atostogų į mielą savo šei
mą. Pirmiausia jis išbarė Vailokaitį, kad jis, girdi,
buvojęs po užsienius, neišmoko žmonių gerbti. Ko
dėl jis jo šeimininkei įtaisęs tokį prastą kambarėlį.
Juk žmonės visi lygūs. Visi privalo turėti ir tinka
mą kambarį. O mano kambarys buvo mažytis, kaip
meškos ausis.
Po trijų mėnesių atostogų Balutis išvyko į savo
vietą, Vašingtoną. Pe kelių metų visai sugrįžo į
Kauną. Bet vėl jį vyriausybė pasiuntė į Londoną.
1934 m. spalio mėn. jis atvyko pasiimti žmonos ir
dukters Ados. Kartu pasiėmė ir mane į Londoną,
kaip šeimininkę. Išsiderėjau, kad kas metai mane
leistų atostogų į Lietuvą. Taip ir išleisdavo. Ir patys
kartu važiuodavo. Taip kartu gyvenome Londone
iki 1939 m. Tais metais Balutienė ir dukra užsima
nė visai išvažiuoti į Lietuvą. Kartu atostogų atvyko
į Lietuvą ir ministeris Balutis. Bet kilo vokiečių ir
lenkų karas, ir Lietuvos vyriausybė įsakė visiems
diplomatams būti savo vietose. Taigi, Balutis išsku
bėjo į Londoną, o žmona ir dukra Ada pasiliko
Kaune. Ir aš likau Kaune. Bet ne pas Balutienę, o
pas mamą. Maniau, kad daugiau, nevažiuosiu į Lon
doną. Bet ministeris vis rašo ir prašo, ir telegrafuo
ja, kad būtinai atvažiuočiau. Nežinojau, ką daryti.

V. Vytenictis

bą. Tuo tarpu svetimtaučių susidomėjimas
lietuvių kalba vis didėja. Klausimą, kodėl
įvairių šalių mokslininkai domisi lietuvių
kalba ir ją tyrinėja, aiškina prof. dr. Zig
mas Zinkevičius („Mokslias ir Gyvenimas“
1975 m. Nr. 12). Čia pateikiama to aiškini
mo santrauka.
Dar XIX a. .pirmojoje pusėje buvo išaiš
kinta, kad daugelis Europos (čia neįeina
estų, suomių, vengrų, baskų, tolimosios
šiaurės tautelių kalbos) ir dalis Azijos
(visų pirma Irano dir Indijos) kalbų suda
ro vieną didelę kalbinę šeimą, kurią imta
vadinti indoeuropiečių kalbomis. Moksli
ninkai maino, kad bent ilki' IV tūkstantme
čio pr. Kr., būta vienos indoeuropiečių
kalbos (vadinamosios indoeuropiečių pro
kalbės) ar grupės artimų dialektų, iš ku
rių ilgainiui išsirutuliojo dabartinės indo
europiečių kalbos.
Viena iš indoeuropiečių šeimos kalbų
šakų yra baltų kalbos: lietuvių ir latvių,
kuriais vartoja mažiau negu 5 mil. žmo
nių. Tačiau praeityje ši šaka buvo gana di
delė. Mokslininkai, tyrinėdami Rytų Euro
pos hidronimus (upių ir ežerų vardus),
nustatė, kad senovėje baltų kalbomis bu
vę kalbama gana dideliame plote, kuris
rytuose siekęs Volgos ir Okos aukštupį,
pietuose Pripetę, vakaruose Vyslą.
Moksiiininkai nustatė, kad baltų šaka
buvo išlaikiusi archaišką kalbos modelį,
palyginti artimą indoeuropiečių prokalbei.
Archaišką kalbos pobūdį išlaikė ir šių

J. Kuzmionis

Naktis
Vėlai grįžai tą vakarą iš miesto
ir mano veido tu nepažinai,
o nušivetė abu tos pačios šviesos,
nustebę pasimuistė tylūs krūmai
ir dūmais apsiklostę kaminai.
Mieguistas laikrodis sujudo bokšte
ir trinktelėjo kartą, trindamas akis.
Kažką kuždėjo rožė. Liepos švokštė.
Suūžė motoras. Durys subildėjo.
Ant miesto nusileido vėlyba naktis.
Palietusi pečius, man nieko nepasakė,
tik pervėrė suprantančiu žvilgsniu mane.
Tai ji — lengva, graži, įsirpus tamsiaakė —
atsimena, pažįsta, visuomet aplanko,
paglosto karštą kaktą neramiam sapne.

Išpynusi kasas, pašoka džiaugsmo šokį,
palikus ant staliuko baltas lelijas.
Širdim už gerą širdį niekad jai nemoki...

Kai žodžiai kaktą tartum arklas plausto,
juoda ranka sulygina, raukšles gilias.
Nutariau dar vienerius metus važiuoti pas ministerį pašeimininkauti. Bet visi mane gąsdino, kad
Londonas bus bombarduojamas, ko aš ten į mirtį
važiuojanti.
Tuo metu vokiečių ir lenkų karas buvo apri
męs. Lenkija parklupdyta. Pribaigta. Taip aš 1939
m. gruodžio 22 d. atvykau į Londoną pas min. Ba
lutį. Dar iki 1940 m. pavasario Londone buvo šiek
tiek ramu. Bet netrukus, vasarop, prasidėjo nuolati
niai vokiečių bombardavimai, Londono puolimai.
Birželio 15 d. rusai ir Lietuvą okupavo. Pasiuntiny
bėje prasidėjo sunkios dienos. Min. Balutis labai
sielojosi ir krimtosi. Tuojau rusai prisiuntė raštą,
kad pasiuntinybė būtų perduota rusams. Tačiau
Balutis to rašto nepaisė ir protestavo.
Vieną dieną ministeris sušaukė visus pasiunti
nybės tarnautojus ir tarnus savo kabinetan ir apsi
verkęs ėmė kalbėti: „Leidžiu patiems apsispręsti,
kas nori, gali pasilikti Londone, o kas nenori, gali
važiuoti į Lietuvą pas komunistus“. Visiems sumo
kėjo už 3 mėnesius algas. Žinoma, beveik visi atsi
sakė važiuoti į Lietuvą. Tik vienas Jakobas išvyko
komunistams tarnauti. Ministeris pasiliko p. V. Balicką ir mane. Tai ir visas pasiuntinybės personalas.
Šią Lietuvos tragediją Balutis labai išgyveno.
Čia priešais rusų pasiuntinybė. Jų šnipai nuolat se
ka mūsų narna. Budi prie langų ir stebi, kas į mūsų
pasiuntinybę aioha. Naktimis slampinėja palangė
mis. Ministeris išveža pasiuntinybės geriausius bal
dus, kilimus ir kitus vertingus daiktus, kad juos ap
saugotų nuo rusų užgrobimo. Taip pat išgabena vi
sus savo asmeninius drabužius, ordinus ir kitas ver
tybes bei asmenines, atmintinas nuotraukas. Sau
pasilieka tik porą senesnių kostiumų.
Po to greit prasidėjo dideli Londono bombar
davimai. Nors pasiuntinybės namai dideli, senoviš
ki, ne taip lengvai sugriaunami, tačiau ar keturis
kartus pasiuntinybė sudrebėjo ir langai išlakstė. Mi
nisteris persikėlė miegoti į požeminį šoferio kamba
rį, ir tą pačią naktį jo miegamojo visi langai sukrito
į jo lovą. „Tai, — sako ministeris, — gerai patai
kiau persikelti“.
Ministeris vis turėdavo vilčių, kad karas greit

džių palyginimo su atitinkamais žodžiais
iš senesnių indų tekstų, rašytų bent prieš
3000 metų. Antai lietuviška ugnis — seno
vės indų kalba agnis, liet, avis — s. i avis,
liet, dūmas — s. i. dhūmas, liet, dievas —
s. ii. dėvas, liet, naktis — s. i. naktis, liet,
sūnus — s. i. sūnus ir kt.
Mainoma, kad I tūkstantmetyje pr. Kr.
baltų šalka suskilo į dvi atšakas: vakarinę
ir rytinę. Lietuvių ir latvių kalbos yra .ry
tinės atšakos tęsėjos. Vienintelė vakarinės
baltų atšakos atstovė, apie kurią daugiau
žinome,'buvo prūsų kalba, išnykusi XVIII
a.
Artima prūsų kalbai buvo jotvingių kal
ba, kurią netgi linkstama laikyti prūsų
kalbos tarme. Ji nėra palikusi rašto pa
minklų, ir apie ją sprendžiama vien tik iš
jotvingiškos kilmės vietų i.r asmenų var
dų.
Iš rytinių baltų dideliu archaiškumu pa
sižymi lietuvių kalba. Joje išliko daugelis
senųjų baltų kalbinių ypatybių, kurios lat
vių kalboje buvo gerokai pakeistos.
Indoeuropiečių kalbų tyrinėtojai tvirti
na, kad lietuvių įkalba esanti pati 'archaiš
kiausia iš visų dabartinių gyvųjų indoeu
ropiečių šeimos kalbų. Ir iš tikrųjų: seno
vinių indoeuropiečių ypatybių išlaikymo
laipsniu šių dienų lietuvių kalba neretai
prilygsta prie pačių seniausių indoeuro
piečių tekstų, rašytų bent prieš 2,5 —■ 3
įtūkst. įmetu.
Dėl viso to lietuvių kalbos duomenis
mokslininkai labai plačiai naudoja, re
konstruodami seniausią indoeuropiečių
kalbų istoriją. Tai daroma jau nuo lygina
mosios kalbotyros pradininkų Franco Bopo bei Augusto Šleicherio taikų iki šių
dienų.
Dabartiniu metu lietuvių kalba, iš dalies
ir 'senovės prūsų bei latvių kalbos, yra
dėstomos ir tyrinėjamos visuose didžiuo
siuose pasaulio lyginamosios indoeuropie
čių kalbotyros mokslo bei mokymo cent
ruose.
Betgi intensyviausiai dabartiniu metu
baltų kalbos yra tyrinėjamos pačių baltų
kraštuose: Lietuvoje ir Latvijoje. Iš tų
darbų išsiskiria bene stambiausias baltis
tikos darbas — penkiolikes tomų akade
minis „Lietuvių kalbos žodynas“ (jau iš
leisti. 9 'tomai). Intensyviai rengiami lietu
vių ir latvių kalbų atlasai', taip pat atliekaimi kiti svarbūs darbai. Didelius baltų
kalbotyros laimėjimus rodo Lietuvoje lei
džiamas .pirmasis periodinis baltų kalbų
tyrinėjimų leidinys „Baltistica“, kuriame
savo darbus lietuvių, latvių, rusų, anglų,
vokiečių ir prancūzų kalbomis skelbia
mokslininkai ne 'tik iš mūsų šalies, bet ir
i'š užsienio.
Atrodytų, jog mūsų kalbą daugiau ver
tina kai kurie užsieniečiai, negu mes pa
tys. Tas gal ir nėra taip nuostabu, nes
žmonės dažnai nepastebi labai1 ląirtimų da
lykų. Tačiau būtų labai gaila, jeigu mūsų
jaunesnioji karta neteiktų pasididžiavimo,
kad jinai žino vieną iš seniausių kalbų vi
same pasaulyje.
A. V.

baigsis. Jis mane vis guosdavo, kad mes dar grįšime
į Lietuvą, .kad jis ten, Palangoj, nusipirks namelį ir
ramiai ten savo gyvenimą baigs. Deja, taip neįvyko.
Vieną sykį ministeris skaito lietuvišką laikraš
tį, rodos, „Naujienas“. Ten surašytos kai kurių bol
ševikų išvežtųjų lietuvių pavardės. Ir klausia ma
ne: „Kastele, kaip Tavo brolienės ir jo sūnaus
vardai?“ „Brolienės — Milė, sūnaus — Dalius“ —
atsakiau. Tai, rodos, ir jie išvežti į Sibirą.“ Aš
ėmiau žliumbti. Prašiau, kad man duotų tą laikraš
tį. Nedavė. Sakė: „Tu ir taip perdaug verki“. Bet aš
vis tiek pasiėmiau tą laikraštį ir užtikau, kad tikrai
mano brolis Kastas Noreika, jo žmona Milė ir sū
nus Dalius — visa šeima — per baisiuosius trėmi
mus 1941 m. birželio 16 d. 3 valandą nakties išvež
ti į Sibirą.
Kai komunistai užgrobė Lietuvą, ministeris bū
davo labai susirūpinęs, bet visuomet viltingas. Jis
sakydavo: „Jeigu Dievas danguje, tai turi būti tei
sybė žemėje“.
Po žiauraus vokiečių puolimo, rodos, 1943 m.,
vieną dieną ministeris parvažiavo iš miesto labai
nusiminęs. Ir sako: „Tai žinai, mūsų baldus ir ma
no visus asmeninius daiktus vokiečiai subombarda
vo. Dabar nieko nebeturime.“
Nuo to laiko, kai rusai Lietuvą okupavo, man
ministeris algos mokėjo tik 4 svarus mėnesiui. Sa
kydavo: „Kastele, pinigų neturime“. Aš jam atsa
kydavau: „Pone ministeri, jeigu pinigų nėra, tai aš
Jums ir dėl Lietuvos galiu ir dovanai patarnauti,
kol Lietuvą atgausime“.
Bet antrą kartą Lietuvą komunistams užgro
bus, min. Balučio buvo didžiausias rūpestis, kad tik
pasiuntinybę išlaikytų. Dienos bėgo, rūpesčiai didė
jo. Galų gale 1945 m. ministeriui pasisekė didelę
pasiuntinybę, kuri buvo 19 Palace Gardens, par
duoti ir nusipirkti mažesnę, 17 Essex Villas, kur ir
savo gyvenimą baigė, palikdamas viską p. Balickui.
Dar Essex Villas išgyvenau pas min. Balutį, 22 me
tus šeimininkaudama jo linksmose ir sunkiose va
landose.

(Bus daugiau)

DR. J. JAKŠTO 75 M. SUKAKTIS

Dr. Juozas Jakštas. viduramžių istorijos
specialistas, atšventė 75 m. amžiaus su
kaktį. Jis yra baigęs Ukmergės gimnaziją,
istoriją studijavęs Kauno universiteto hu
manitariniame fakultete, studijas gilinęs
Berlyno ir Vienos universitetuose. Istori
jos doktoratą gavo 1938 m. Vytauto D.
universitete Kaune už 317 spaudos psl. disertaciją„Vakarų krikščionių iminltys apie
Romos imperiją iki V amžiaus“.
APIPLĖŠĖ KULTŪROS MUZIEJŲ

Praėjusiųjų metų spalio gale Chicagoje
vagys išplėšė S. Balzako j,r. Lietuvių Kul
tūros muziejų. Išnešė .senoviškus kario
šarvus, aptuštino pinigų, pašto ženklų ir
kitas kolekcijas. Vagys į muziejų pateko
pro stogą. Nuostolių padaryta už keliasde
šimt tūkstančių dolerių. Vėliau vagys pa
gauti bepardavinėjiant pavogtus daiktus.
„NEMUNAS“ VĖL PASIRODĖ

Š. m. lapkričio 23 d. Cacuera miestely
je, netoli S. Paulo, įvyko V Persikų šven
tė. Ją kasmet ruošia itų vaisių specialistai
japonai. Ta proga įvyko graži meninė pro
grama, kurion buvo pakviesti lietuviai su
tautiniais šokiais. Atidarymo vaišėse „Ne
muno“ vadovas J. Lukoševičius 'turėjo pa
sikalbėjimą su dviem japonų kilmės fede
ralinio seimo atstovais. Šventės leidinyje
lietuviams buvo skintas vienas ištisas pus
lapis su keliomis spalvotomis fotografijo
mis.
MIRĖ DR. JONAS PAUKŠTYS

Carace, Venezueloje, gruodžio 27 d. mi
rė dr. Jonas Paukštys, gimęs Lietuvoje,
Višakio Rūdoje, 1904 m., liepos 16 d.
Gimnaziją lainlkė Marijampolėje ir Kau
ne. Studijavo Austrijoje. 1936 m. Gnatzo
'universitete gavo daktaro laipsnį.
Vokiečių okupacijos metu ėjo darbo pa
tarėjo pareigas.
Sekmadienį , gruodžio 28 d. palaidotas
Caraco kapinėse, ten pat, kur prieš metus
buvo palaidota jo žmona. Veronika Paukš
tienė.
Laidotuvėse dalyvavo Venezuelos L. B.
pirmininkas dr. P. Dambrava, ilgametis
vicepirminiinukas St. Jankauskas, gausus
tautiečių būrys ir mirusiojo bendradarbiai
— venezualiečiai.
Jo ilgos ligos metu (sirgo gerklės vėžiu)
juo rūpinosi duktė ir sūnus, vi.e-nerių me
tų bėgyje netekę .motinos ir tėvo.
(B.)
IŠTEKA RŪTA KILMONYTĖ

Rūta Lee-Kilmonytė, filmų ir televizi
jos aktorė, 1976 m. vasario 14 d. ištekės už
Texas restoranų tinklo vadovo Webster
Lowe. „Los Angeles Harold Examiner“
pranešimu, jiedu jau įsigijo prabangius
namus Dailias Forth vietovėje.
KNYGOS APIE ADOMĄ GALDIKĄ

Prieš keletą metų gyvenimo kelionę bai
gęs iškilusis lietuvių dailinrinkas Adomas
Galdikas (1893-1969) pastaruoju metu bu
vo pagerbtas dviem leidiniais: 1973 m.
Charlottes Willard anglų kalba paruošta
monografija „Adomas tJaidikas: a color
Odystsey“ ir šįmet dr. Juozo Girniaus re
daguota knyga „Adomas Galdikas“, kurią
išleido įžymiojo velionies našlė Magdale
na Draugelytė-Galdakienė. Pirmasis leidi
nys su pačių geriausių dailininko kūrinių
reprodukcijomis Skirtais pirmiausia užsie
niečiui ir aplamai lietuviškai nekalban
čiam. Dabar išleistoji lietuviškoji mono
grafija bus itin vertinga dovana kiekvie
nam lietuviui, branginančiam meno kūry
bą, ir iš viso kiekvienam mūsų tautiečiui,
besirūpinančiam lietuviškąja kultūra.
Knygos išleista tiktai 500 egzempliorių.

LIETUVIŠKA DĖŽUTĖ IŠ DANGAUS...

Kuilio mieste, Anglijoje, kaip apraišo
„Sunday Express“ (21. 12. 75), Mrs. Lynn
Connolly savo 'kieme džiaustė baltinius.
Staiga jai ant galvos nukrito metalinis
daiktas. Pasilenkusi pamatė, kad tai yra
sidabriniais viirMHads mažytė dvieĮj'ų ir
pusės iš pusantro colio užrašų knygutė.
Dangus buvo giedras, nesimatė aplinkui
paukščių ar lėktuvų. Dėžutė nukrito tie
siai iš dangaus. Smulkiau apžiūrėjus, ras
ta įgraviruotas toks užrašais: „TBi" ar ,,JB“
ir žodis „Klaipėda“.
Dėžutė buvo atiduota į pamestų daiktų
įstaigą) bet. niekam neatsišaukus, MĮrs.
Connolly gavo ją 'atgal. Taip niekas ir ne
sužinojo. i'š kur ant jos galvos nukrito už
rašų knygutė su lietuvišku užrašu.

NEVERTAS PINIGO DOKUMENTAS

Buvęs Anglijos komunistų studentų va
das Steve Parry, kuris lankėsi Maskvoje
kaip D. Bri'tain|;os^Sav. Sąjungos dr-5I>S
gen. sekretorius, pareiškė, kad Helsinkio
konferencijos nutarimai Anglijoje žmonių
masėms esą neprieinami. Kalbėdamas per
Maskvos radiją, jis skundėsi, kad tie nu
tarimai buvę paskelbti mažoje brošiūrėlė
je, už kurią reikia mokėti 65 p. Tokios
kainos britai negalį išsigalėti.
„Daily Telegraph“ nuolatinis bendra
darbis Peterborough, komentuodamas sa
vo skiltyje šį pareiškimą priduria, kad iš
tikrųjų neverta mokėti 65 p. už dokumen
tą, įkuriame surašytųjų nutarimų Sovietų
Sąjunga pasisako nesilaikysianti.
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Rusijos kaimas

Dr. Sacharovas savo naujai išleistoje
dedasi teismo salėje — yna mūsų vidaus
reikalas“. Taip buvę pasakyta straipsnio knygoje „Mano kraštas ir pasaulis" dau
giausia vietos skiria sovietų bendruome
Po Kovalevo teismo Vilniuje Vakaruose autoriui Vilniuje.
nei apibūdinti. Ten jis apkaltina dabarti
plačiai nuskambėjo aidas, kad tas teismas
nę 'santvarką, kurioje per 6u melų nuo re
buvo vienašališkas ir nesiderino su Hel
Kodėl Vilniuje?
sinkio konferencijos dvasia. Kovalevas
Kodėl Kovalevo byla buvo nagrinėjama voliucijos ir 'Per 45 metus nuo kolektyvi
buvo kaltinamas dėl religinių ir politinių Vilniuje? Dr. Sacharovas galvoja, kad tuo zacijos dar vis nesugebama priisi auginti
įsitikinimų, jam nebuvo 'leista kviestis liu būdu norėta išvengti kaltinamojo draugų pakankamai duonos. Dabartinėje Rusijos
dininkų, nei pasirinkti gynėjo. Pats teis dalyvavimo ir ddesnės viešumos. Be to, kaimo bendruomenėje, nors ir dedama
mas vykęs pusiau slaptai: i teismo salę norėta parodyti, kad jei Vilniaus teismo daug pastangų ją suimiesčioninti ir sumo
nebuvo įleidžiami teisiamojo draugai ir sprendimas sukeltų labai didelę pasaulio derninti vėstiek vyrauja stagnacija, sve
giminės, jų tarpe specialiai į Vilnių atvy reakciją, neklaidingoji Maskva galėtų Vil timo turto grobstymas, apatija ir girtuokUavimas. „Nuolatinė nesėkmė mūsų kraš
kęs dr. Sacharovas.
niaus apsirikimą atitaisyti.
Paskelbus teismo sprendimą, vienas to žemės ūkyje, kuris kadaise buvo Euro
Norėdamas nuo tų gandų apsiginti. Sov.
pos duonos aruodas, atsiliepia ne tiktai
Sąjungos teisingumo ministro padėjėjas publikoje dalyvavęs lietuvis pareiškęs
mūsų krašte, bet sukomplikuoja ir pasau
A. Sucharevas paskelbė, kad Kovalevas Kovalevo sūnui Ivanui: „Atleiskite mums,
lio maitinimo problemas", rašo Sacharo
buvęs teisiamais ne dėl jo politinių ar re bet jūsų tėvą ne lietuviai nuteisė“. Iš tik
vais. Nereikia ir aiškinti, kad Brežnevas
liginių įsitikinimų. Esą, jis palaikęs ry rųjų teisėjas buvo 'lietuvis Mykolas Igno
jaučiasi pažemintas ir įžeistas, stovėda
šius su užsienio priešsov i etiniais centrais tas, bet anas kalbėtojas norėjo pabrėžti,
mas su kepure rankoj prieš Amerikos ka
ir organizavęs kriminalinio pobūdžio kad sprendimas buvo iš aukščiau primes
pitalistinį farmerį ir prašydamas iš jo
tas.
šmeižtų akciją prieš Sov. Sąjungą. Du iš
Teismui pasibaigus, kilo sąmyšis, kurio duonos.
jo nurodytųjų už žmogaus teises kovotojų
Tačiau įžvalgesnieji Rusijos gyvenimo
buvę vokiečių bendrininkai karo metu. metu publika ėmė kaltinti dr. Sacharovą
Teismais buvęs viešas, tik dėl vietas sto dėl ramybės drumstimo ir Kovalevo nu žinovai tvirtina, kad sovietinio ūkio nepa
kos ne visi galėję į salę patekti. Propagan teisimo. Jis ir čia, Vilniuj, palaikąs drau sisekimo priežastys glūdi giliau, negu iš
da prieš Kovalevo teismo bylą esąs tik gystę su žmonėmis, kurių protėviai padėję paviršiaus atrodo. Pvz. Edward Onankpiktas noras kiršinti žmones prieš Sov. naciams Lietuvoje. Ir vėl minios psicholo shaw, daugelio knygų apie Sov. Sąjungą
gijos pasireiškimas: ji nenori prisiimti at autorius, rašo (Observer, gruodžio 14 d.):
Sąjungą.
sakomybės už nekaltai nuteistą žmogų, „Greičiausia dar ilgą laiką Rusijoje nebus
kuris jiems visiems žinomas neteisybes pakankamai duonos, šitos problemos šak
Teismas eina...
nys eina laibai giliai. Giliau. nei Stalino
Vienintelis vakariečių spaudės atstovas drįso aprašyti pogrindžio spaudoje.
David Levy bylos metu buvo Vilniuje, se
kė tos bylos eigą ir kalbėjosi su. dr. A. Sa
charovu bei kitais žmonėmis. Jo įspūdžius
paskelbė „Spectator“ (1975 m. gruodžio 20
d.) straipsnyje „Trial without jury“.
Savo įdomų straipsnį jis pradeda paaiš
kinimu, kad Sov. Sąjungoje apkaltintasis
gali būti laikomas iki teismo kalėjime 11
mėnesių. Jokie užstatai nepadeda kaliniui
„Dirvoje“ (1975. 11. 20) išspausdintas 19 Nr. paskelbtas buvusio komunistinio
iki teismo būti laisvam. Bylos paruošimas Jūratės Statkutės — De Rosales straipsnis lietuvio autoriaus Antano Venclovos sū
vyksta lėtai. Autorius pats matė kaip po apie stebinančiai veiklų Venezuelos lietu naus Tomo laiškas, kurį jis parašė 1975
pirmos teismo dienos Vilniuje keturi ka viškąjį jaunimą. Štai jo ištraukia:
m. gegužės 11d. komunistų partijos cent
reiviai tempė iš sailės į saugius seifus krū
„Kai Venezuielics lietuvių bendruomenę ro komitetui. Antano Venclovos, tipingo
vas bylų. Jos sudarė 694 raportus apie ne aplankė trumpai prieš savo mirtį kardino ■komunistinio buržujaus, sūnus Tomas,
teisingą policijos elgesį. Tie raportai buvo las Mindszenity, priėmime dalyvavo kele auklėtas komunistinėj santvarkoj, galėda
per 4 metus .paskelbti „Einamųjų Įvykių tas aukštų JAV ambasados pareigūnų. Se mas užsidengti tėvo nuopelnais ir tėvo
Kronikose“, už kurių leidimą ir platinimą kančią dieną teko girdėti pastabą: „Mes santaupom, turėdamas neabejotinus gali
Kovalevas ir buvo teisiamas. Iš tų raportų manėme, kad šiandieną 'ambasadoje visi mumus kilti vadinamoj tarybinėj literatū
buvo sudarytos net 172 atskiros bylos. Pro kalbės apie kardinolą, bet pasirodo, kad roj, parašė laišką, 'teigdamas, kad jis to
kuroras įrodinėjo, kad visose tose bylose didžiausią įspūdį svečiams padarė lietuvių kioj komunistinėj santvarkoj negali gy
kaltinimai prieš policiją buvo sąmoningai jaunimas.“
venti ir kurti.
klaidingi. Pats kaltinamasis aiškino, kad
Šis Tomo Venclovos laiškas yra reikš
Jaunimas, rodos, buvo toks, kaip visuo
pasitaikiusias klaidas visada atitaisydavo met. Jie kalbėjosi įsu kardinolu, per vai mingas daugeliu atvejų. Viena, jis rodo,
vėlesniuose „Kronikų“ numeriuose. Po šes sukinėjosi tarp stalų, užėmė svečius, kad komunistinis auklėjimas nėra veiks
teismo sprendimo jis savo sūnui Ivanui juos vaišino, jais rūpinosi; vėliau susibū mingas, o antra, liudija tai, ką mes čia
pareiškė, kad iš 694 raportų tik vienuo rė į krūvą ir užtraukė dainą. Viskas buvo jau daug kartų teigėme, kad komunisti
likoje buvę nepatiksiant ų klaidingų pra natūraliu ir paprasta. To užteko, ikad sve niame pasaulyje sunku kurti menines ver
nešimų.
čius sužavėtų.
tybes, nuolat pučiant šiaurės vėjams, už
Kadangi niekais iš vakariečių negalėjo
Apie mūsų organizuotą jaunimą dažnai gesinantiems ne tik talentus, bet ir kūrėjų
dalyvauti „viešame teisme“, tai ir abiejų girdime gerus atsiliepimus. Kitų tautybių gyvybes.
pusių parodymų niekas negali pavirtinti. vadovai lietuviukus stato pavyzdžiu savo
Tomas Venclova savo pareiškime parti
Tokį teismą dr. Sacharovas pavadinęs jauniesiems.
jai rašo: „Komunistinė ideologija man to
„viešumos parodija“ (parodiia glasnosti).
Venezueloje lietuviukų yna nedaug. Jie lima ir, mano manymu, didele dalimi klai
gyvena išsibarstę vienas nuo kito. Jie su dinga. Jos absoliutus viešpatavimas atne
Dr. Sacharovo vaidmuo
sirado patys, susiorganizavo patys ir jų šė mūsų šaliai daug nelaimių, informaci
Toliau D. Levy kelia įdomų klausimą, veikla yra pagrįsta jų pačių iniciatyvo niai barjerai ir represijos, taikomos kitaip
manantiems, stumia visuomenę į stagna
kodėl teismas neįvyko po vienuolikos mė mis.
Veikdami savistoviai, jie seniai nebejau ciją, o šalį į atsilikimą“. Toliau -savo laiš
nesių, kaip numato įstatymai? (Dr. Kova
levas buvo suimtas 1974 m. gruodžio 27 d. čia jokio antagonizmo jausmo vyresniųjų ke Tomas -skundžiasi, kad jam užkirstas
ir turėjo būti teisiamas ne vėliau 1975 m. atžvilgiu. Ateina pas vyresniuosius atsi literatūrinės, mokslinės kultūrinės veiklos
lapkričio 27 d.). Kodėl byla buvo atidėta klausti, bendradarbiauja vyresniųjų pa galimybės. Jis 'taip pat skundžiasi, kad ne
ilki tos dienos, kad. Norvegijoje turėjo būti rengimuose; jei reikia, prašo vyresniųjų mokąs rašyti įtik į stalčių, tai yra laukti,
įteikta Nobelio taikos premija dr. Sacha taikos jaunimo veikloje.
kol papūs lengvesni vėjai, o kultūrinės
rovui? Kodėl pačiam Sacharovui buvo
Su vyresniaisiais yra tariamasi dažnai. darbo galimybės jam vis siaurėja ir todėl
leista atvykti į Vilnių ir belstis į teismo Du kart į savaitę mokytojai ir jaunimais „pati mano egzistencija šioje šalyje daro
duris, o jas pravėrus, garsiai reikalauti, susitinka lietuviškoje vakarinėje mokyk si beprasmė ir abejotina“. Toliau Tomas
kad būtų įleistas ir galėtų liudyti draugo loje, kurią jaunieji lanko uoliiai, savo no Venclova pareiškia: „Prašau leisti man, re.
byloje? Taikos premijos suteikimas dr. ru. šeštadieniais jaunimais susirenka šo imiantis visuotine žmogaus teisių deklara
Sacharovui buvo praneštas visą mėnesį kių repeticijoms, paskui nuvažiuoja pas cija ir veikiančiais įstatymais, išvykti su
anksčiau. Tad kodėl negalėjo per tą laiką kurio nors jaunuolio tėvus, ten tariasi, šeima gyventi į užsienį“.
būti išspręsta Kovalevo byla, kurios šiaip pasakoja, .planuoja.“
Tokie tat žodžiai žmogaus, turėjusio 'ar
ar taip joks nešališkas liudininkas negali
Venezuelos lietuvių jaunimas tikrai yra tebeturinčio visus galimumus kurti oku
stebėti?
puikus pavyzdys ir ilktų kraštų lietuviams, puotoje Dietuvije. Tačiau tas amžinas
Visa šita teismo procedūra, jos datos kurie nesudaro didelių, koncentruotų ko partijos slėgimas priverčia jauną poetą
nutęsimas ir leidimas Sacharovui -atvykti lonijų.
rizikuoti. Jis, nežiūrėdamas pasekmių, nu
į Vilnių, autoriaus nuomone, negalėjęs bū
tarė prašyti partijos, kad išleistų į-Vaka
ti eilinis sovietinių valdininkų neapsižiū
„Draugas" (Nr. 289, 1975 m.) įsidėjo Al. rus. Toks laiškas, be abejo, išreiškia dide
rėjimas. Tikriausia taip buvę padaryta, B. pasirašytą vedamąjį apie Lietuvoje ge lę drąsą, nes jis partijos sluoksniuose su
norint nukreipti pasaulio pasipiktinimą rai žinomo rašytojo ir komunistų veikėjo kels neabejotiniai priešiškų nuotaikų. Ta
dėl neleidimo dr. Sacharovui išvykti į Antano Venclovos sūnų Tomą. Jame rašo čiau poetas ryžosi ir, atrodo, matė, kad
Norvegiją atsiimti Nobelio premijos. Kai ma:
verta ryžtis. Tokie dalykai nedaromi tik
autorius teismo prieškambaryje apie tai
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos tuščiam garsui ar pasismaginimui.“
pasiteiravęs vieno ant Sacharovo širstančio piliečio., šis jam atsakęs: „nam niaiplevat“ (mums tai nerūpi). Teks atsakymas
kaip tik išreiškia oficialią partijos reakci
ją į pasaulio pagarbos pareiškimą žmo
gaus teisių gynėjui dr. Sacharovui.
Vilnius
ma“ arba tiesiog mane išvadindavo ban
Atradęs Sacharovą sėdintį Vilniaus .paš
ditu.
te ir veltui laukiantį sujungiant su žmo
1975 m. liepos mėnesį vilnietis 'Elronius
Tarybų Sąjunga pasirašė pagrindinių
na Norvegijoje. D. Levy paklausęs jo nuo
monės dėl Vilniaus ir Oslo įvykių sutapa Naudžiūnas gavo leidimą išvykti į Kana žmogaus teisių deklaraciją, kuri numato
tinimo. Sacharovas atsakęs: „Taip, Vil dą, pas savo brolį. Už šį leidimą jis užmo ir persikėlimo teisę. Mano atveju ši dekla
niaus ir Oslo įvykių supuolime yra kaž kėjo labai brangią kainą —■ du kartus te racija yra nevykdoma. Vienoje 'tarybinėje
koks paslėptas simbolizmas, kurio aš ne ko būti psichiatrinėje ligoninėje (nuo įstaigoje man pasakė, jog aš žinąs, kodėl
galiu aiškiai 'suprasti“. Ir tuo pačiu metu 1972. VI. 4 iki 1972. VII. 29 Maskvos psi man neleidžiama Išvažiuoti.
pabrėžęs, kad šitie įvykiai įrodo, jog žmo chiatrinėje ligoninėje Nr. 15 ir nuo 1974.
Taip, .aš žinau savo tragediją!
gaus teisės be kovos negali būti įgyven XI. 19 iki 1974. XII. 19. Vilniaus psichiat
rinėje ligoninėje Vasaros g. 5, I-jame sky
Man buvo 10 metų, kai mūsų namą ap
tos.
riuje) ir vieną kartą Pravieniškių lagery supo kareiviai su automatais, suėmė mus
je (nuo 1972. XII. 3 iki 1973. XII. 3) už ta ir su dvylikamečiu broliu išvežė į Sibirą.
Sovietų konstitucija
rybų valdžios šmeižimą.
Aš pergyvenau visus košmarus, gyvenda
Bet kam ir su kuo kovoti? Eilinis Rusi
mas lageryje ir psichiatrinėse ligoninėse.
Žemiau
pateikiamas
jo
pareiškimas
jos pilietis, kiurio protėviai per amžius gy
Mano 'tėvas buvo kalėjime nukankintas
veno autokratinėje santvarkoje, dar ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekreto
1946 m. Tą dieną, kai mus vaikus išvežė,
šiandien nesupranta ne tiktai konstituci riui:
motinos nebuvo namuose. Ją suėmė vėliau
jos garantuotų laisvių, bet ir pačios konsPonas SNO Generalini Sekretoriau,
ir nusiuntė į kitą lagerį. 1952 m. ji mirė
ttucijos. Prieš 150 metų St. Petersbunge
Padėtis be išeities privertė mane kreip Krasnojarsko krašte.
šaukė „Tegyvuoja korsititucijia“, tulrėdter tis į Jus. Mano pavardė Naudžiūnas, gy
mii galvoj ne ką įtik paskelbtąją konstitu venu Vilniuje. Štai jau eilė metų aš rūpi
1974 m. aš .rašiau Kanados pasiuntiny
ciją, o caro brolio Konstantino žmona. Da nuosi gauti iš tarybinės valdžios leidimą bei, prašydamas paveikti 'tarybinę valdžią.
bartinis režimas supranta masių psicho emigruoti į Kanadą, kur gyvena mano Gavau absurdišką atsakymą, tikriausiai,
logiją. Jiems konstitucija ne valstybės brolis, nuo kurio mane atskyrė kanas. Ma parašytą remiantis tarybinių organų in
pagrindas, o taisyklių rinkinys, kurį kiek no brolis du įkartus man atsiuntė pakvie formacija Kanados pasiuntinybei. Atsa
vienas sumanus pilietis gali savaip interp- timą .vykti į Kanadą, tačiau visose tary kymas be parašo ir antspaudas teigė, kad
retuoti. Sovietijos piliečių konstitucinės binės valdžios instancijose, kur man įteko negalima mane atskirti nuo 'tėvų.
teisės j sibaigia prie teismo durų. „Kas kreiptis, gavau žodinį atsakymą „negali Nuo kokių .tėvų? Juk nuo jų aš dar vaiVILNIAUS TEISMO ATGARSIAI
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kolektyvizacija, giliau nei klimatinės są
lygos, giliau nei Sacharovas jas yra ap
žvelgęs“. E. Cnanikshaw neneigia fakto,
kad priešrevoliucinė Rusija buvo Europos
duonos aruodas, bet tuoj pat nurodo, kad
dažnai grūdai buvo eksportuojami, neatsi
žvelgiant į baudžiauninkų, oj vėliau ben
druomenės ūkininkų nepriteklius ar net
badą.
Rusijos kaimietis ir baudžiavą panaiki
nus nepasidarė visiškai laisvas. Jis buvo
pririštas prie kaimo bendruomenės jam
duotos žemės, ją dirbo daugiau kiaip sam
dinys, negu laisvas savininkas. Toji žemė
buvo padalyta siaurais rėžiais, kurie kiek
vienu metu galėjo būti kaitaliojami. Tik
1909 m. didžioji Petro Stolypino reforma
galutinai sulaužė Rusijos atsilikusią ben
druomeninę sistemą, padarydama ūkinin
kus laisvais savo valdomas žemės savinin
kais. Tik tada jie galėjo parodyti laisvą
iniciatyvą ir sparčiau progresuoti. Bet vi
sa tai tęsėsi mažiau kaip dešimtį metų.
Dar neišmokęs būti tikru saivo žemės val
dytoju. ūkininkas po 1917 m. revoliucijos
pasidairė „kulokas“, o kiek vėliau — nau
jos rūšies baudžiauninkas — kolchozininkas. Visa tai paaiškina, kodėl Rusijoje bu
vo žymiai lengviau kurti kolchozus, negu
Baltijos valstybėse, o taip pat, kodėl da
bartinis Sov. Sąjungos kaimietis, nespėjęs
per 'trumpą laiką žemės kaip reikiant pa
milti', nerodo jai tos meilės ir dabar. Že
mė yra kerštinga: ji mielai dalija savo
vaisių tiems, kurie ją myli ir žino, kaip su
ja apsieiti. Tatai akivaizdžiai rodo ir tas
faktas, kad Lietuvos ūkininkas, nors ir
paverstas kolchoziniinku, iki šiol vis dar
tebemyli žemę ir iš jos išgauna daugiau,
nei „didieji broliai“ iš savo derlingųjų
laukų.
Jau minėtas E. Crankishaw sako: „So
vietų ūkis po Stalino mirties bando dau
giau investuoti į trąšų ir mašinų gamy
bą, bet vien tik šitomis priemonėmis ne
pajėgta gamybos kiek reikiant padidinti.
Visų vargų pagrindas yra žmogus, kuris
žemę dirba, bet kuris niekada neturi pro
gos parodyti pakankamai iniciatyvos, o jo
prižiūrėtojai dažniausia tinginiai ir neiš
manėliai, rūpinasi kiek galėdami patai
kauti -partijos sekretoriams, iš kurių gau
na įsakymus.“
■ Vienintelė priemonė išspręsti ūkines
problemas yrą pastangos pagerinti kaimo
žmogaus gyvenimą, sužadinti jo iniciatyvą
ilr norą dirbti. Atrodo, kad Lietuvoje šiuo
keliu ir sukama, kartais net apsilenkiant
su partijos sekretorių instrukcijomis ar
biurokratų potvarkiais. Tačiau Rusijos
kaimietis, neturėjęs pakankamai progos
susikurti laisvo ūkininko tradicijų, tebe
gyvena baudžiauninko aplinkumoje ilr tebekabina rusišką košę su atvirkščių šaukš
tu.
Lucanus

DOKUMENTAI APIE ,1. UBOREVICIŲ

Iš Lietuvos ‘kilęs buv. Raud. Armijos
vadas Jeronimas Uborevičius šiemet sau
sio 14 d. būtų atšventęs 80-tąją gimimo
sukaktį. Jis skaitomas vienu iš' geriausių
karo vadų, revoliucijos metais, be kita ko,
sutriuškinęs anglų ir amerikiečių interventų įgulas. Jo 'tėviškėje (Utenoje) 1974
m. pastatytais paminklais.
Sukakties proga „Komunistas“ (Nr. 12.
1975 m.) išspausdino šešių dokumentų
vertimus, kuriuose „atsispindi talentingo
karvedžio J. Uborevičiaus veikla įvairiais
jo gyvenimo laikotarpiais“. Juose kalba
ma apie įvairius perkėlimus, apdovanoji
mus, padėklas, susirašinėjimą su Leninu.
Tačiau vieno dokumento, vaizduojančio
patį svarbiausią ir tragiškiausią J. Uborevičiaus gyvenimo momentą — teismo
sprendimo, kuriuo remiantis 1937 m. ge
gužės 29 d. jis buvo sušaudytas — nėra.
Tik pavarčius Mažąją Lietuviškąją Tary
binę Enciklopediją III-čiojo tomo 590 psi.,
atrandame tekį nežymų įrašą: „žuvo ne
teisėtai represuotas asmenybės kulto są
lygomis. Reabilituotas.“
Pavarčius sušaudytųjų Sov. Sąjungos
maršalų bylas, tokį dokumentą, tur būt,
nesunku būtų buvę surasti. Tada publika
cija „Komuniste“ apie „ištikimąjį lietuvių
tautos sūnų, vieną iš žymiausių pilietinio
karo karvedžių, pirmojo rango armijos
vadą“ J. Uborevičių būtų buvusi žymiai
pilnesnė.

LIETUVOJE
DIDELĖ NELAIMĖ

Kudirkos Naumiestyje buvo vestuvinės
vaišės. Joms pasibaigus, spalio 18 d. ves
tuvininkai autobusu važiavo Alytun, į jau
nosios namus baigti vaišių. Tarp Vilkaviš
kio ir Marijampolės autobusas su vestuvi
ninkais įvažiavo į medį. Trys asmenys bu
vo užmušti vietoje, 18 sužeistų, iš jų 4
kritiškai. Jaunoji su svočia ir piršliu va
žiavo atiskirai lengvąja mašina ir katastro
fos nebuvo paliesti.
REIKIA LEIDIMO

„Tiesoje" (gruodžio 18 d.) buvo toks
laiškas:
„Prašau Jūsų leidimo man išreikšti
„Tiesoje" įmonių, kolūkių, organizacijų ir
įstaigų kolektyvams ir draugams nuošir
džiausią ačiū už sveikinamus ir linkėjimus
mano šešiasdešimtmečio ir Lietuvos TSR
nusipelniusio kultūros veikėjo garbės var
do suteikimo proga.
Albertas BARAUSKAS“

Nejaugi be leidimo negalima nei ačiū
pasakyti?
ŽUVO M. TAMONIS

Lietuva? Katalikų Bažnyčias Kronika
(Nr. 20) praneša, kad 1975 m. lapkričio
5 d. po traukiniu žuvo poetas ir moksli
ninkas Mindaugas Tamonis. Pagal Kroni
ką, Tamonį sunaikino KGB ranka.
Mindaugas Tamonis, gimęs 1940 m.,
gruodžio 14 d. buvo suimtas ir patalpintas
į psichiatrinę ligoninę, kur buvo tariamai
„gydomas“. Jis buvo kaltinamas tuo, kad
atsisakė restauruoti paminklą tariamai
Lietuvos išlaisvintojai — Raudonajai Ar
mijai. Po trijų mgnesių buvo išleistas pa
lūžęs fiziniai.
(ELTA)
N. METŲ SUTIKIMAS KAUNE

„Literatūra ir menas“ (Nr. 51) pateikė
tokį Naujųjų Metų sutikimo vaizdelį Kau
ne.
„Šiųmetinis kalendorius sparčiai plonė
ja, ir tūlas jiaiu svarsto, kur ir kaip atsi
sveikins su senaisiais metais ir pasitiks
Naujuosius. Žinia, šis pasirinkimas parei
na nuo pomėgių: vieniam mielesnė karna
valo linksmybė, antram šeimos raito jau
kumas, trečiam gamtas gražybės... Ren
kamasi itin kruopščiai’, nesgi tai ypatinga
šventė.
šios įžangėlės, aiškinančias žinomus da
lykus, prireikė, prisiminus praėjusių Nau
jųjų metų naktį Kaune. Šis miestas — tur
tingas tradicijų, ir viena iš gražesnių —
'Sutikti Naujuosius Istorijos muziejaus so
delyje, klausantis varpų. Deja, paskutinį
sykį ši tradicija neišrodė taip gražiai. Su
skambę varpai 'keletui kompanijų sukėlė
keistą reakciją: pasigirdo nešvankios dai
nuškos, pradėjo dužti buteliai.“
O .buvo laikai, kad tame pačiame sode
lyje kauniečiai sutikdavo Naujuosius Me
tus kaip tautinėje šventovėje.
.
MIRĖ V. NEŠUKAITIS

Prieš Kalėdas minė Mokslų akademijas
narys korespondentais, Fizikinių techninių
eneggetiikos problemų instituto valdymo -.
skaičiavimo įtaisų laboratorijos vadovas,
inž. Vytautas Nešuikaitis (gimęs 1915 m.).ATOSTOGOS KRYME

Vilniaus kelionių ir ekskursijų biuras
platina 'turistinius kelialapius dešimties ir
penkių dienų kelionėms, į Krymą lėktuvu.
Turistai gyvens Jaltoje, iš kur bus daro
mos ekskursijos į kitas vietoves. Išlaidos
„Jaltos“ viešbutyje, įskaitant kelionę, 5 d.
— 105 rb„ 10 d. — 130 rb. Pranešime apie
šiais keliones nieko neminima apie kokius
nors suvaržymus ar specialius leidimus
— 'keliauti gali, kas nori.
MEDALIŲ MEISTRAS — E. VARNAS

Maskvoje vykstančioje medalių parodo
je savo darbus pateikė 20 Lietuvos daili
ninkų. Tš 84 darbų, 26 yra sukurti dali.
ku būdamas buvau tarybinių organų at
Eriko Varno. Už savo darbus E. Varnas
skirtais, o jie žuvo lageriuose.
buvo apdovanotas ir pasaulinėje medalių
Štai kokia likimo ironija! 1974 m. mano parodoje Lenkijoje.
tėvai vienu plunksnos pabraukimu prisi
kėlė iš savo bevardžio kapo, kad sutruk
dytų man nuvykti pas 'tikrą brolį.
Aš gyvenu visiškai skurdžiai, pirkelėje,
kurią, grįžęs iš Sibiro, susikaliau iš lentų.
1948 m. po fašizmo sutriuškinimo nesu
drebėjo šalies „išvaduotojo“ kareivio ran
ka, kuri įmetė mus, vaikus, į gyvulių va
Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
goną ir išvežė į Sibirą. Kur garantija, kad
bire reikalingi paramos ir siuntinius
tai nepasikartos? Taigi, aš gyvenu pasto
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:
vioje baimėje ir skurde, ir manęs su Ta
rybų Sąjunga neriša jokie ryšiai. Mano
Lithuanian House Ltd.
svajonė gyventi Kanadoje pas savo brolį,
kuris sutinka manimi pasirūpinti.
Siuntinių Skyrius
Tikiuosi, kad Jūs ir Žmogaus teisių ko
1 LADBROKE GARDENS,
mitetas prie SNO padėsite man įgyven
LONDON,
WH 2PU
dinti savo svajonę. Kiekvienas žmogus tu
ri savo troškimų, kurie įsilieja į žmonijos
Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta
troškimą laisvės ir taikos. Jei mano sva
viskas pagal jūsų norus ir pageida
jonė išsipildys, žemėje bus vienu laimin
vimus.
gu žmogumi daugiau.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Br. Naudžiūnas

EUROPOS
LIETUVIS
4

4
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mu patirta, jog jaunoji karta ten labai
antikomunistiškia, ir 2) kad Vakarai gali
padėti Lietuvai ir drauge visam Pabalti
jui, supažindindami pasaulį su mūsų pro
blemomis, nes jos nežinomos, kai tuo tar
Vytautas Misevičius „Švyturyje“ (Nr. nebuvau užvažiavęs), reikėjo duoti ark
pu apie kitas mažumas turima daug dau
giau žinių. V. Nakas prašė 'skleisti infor 25) išspausdino raporltažą apie senąsias liams pasilsėti, taigi turėjau 'apsistoti kar
macijas spaudoje, mokyklose ir visur ki Lietuvos karčemas. Čia pateikiamos to čemoje, neva geriausioje, nes didelėje, su
išdažytomis fasade stiklinėmis, arbatinu
raportažo ištraukas.
tur.
Mano bičiulis nuo pat Ukmergės (vyks kais, žuvimis, riestainiais, bandelėmis,
Mitinge plevėsavo visų" jame dalyvavu tame dabar iš Vilniaus į Jonavą — Kauną peiliais, šakutėmis ir t. t. ir elipse 'apves
sių tautų vėliavos, tarp jų ir mūsų trispal senuoju Ukmergės vieškeliu, kuriuo kur tais šitokiu užrašu: „Tu Traktyer; Wutkii,
vė, .aidėjo politikų kalbos, mirgėjo meni savo imperijos paštas) dairosi, ieško se Kava ir Herbata“ (Čia traktierius, degti
MIELIEMS SKAITYTOJAMS
niai pasirodymai. Už „herojišką Lietuvos nosios Viliuku karčemos... Tad iš tvirtų nė, kava ir arbata — darkyta lenkų kalba
„Daugelis „Europos Lietuvio“ skaityto
jaunimą“ vokiškai kalbėjo stud. Kristina ąžuolo sienojų suręsta užeiga. Su valgiais, su rašybos klaidomis).
jų iš Anglijos ir kitų kraštų atsiųsdami
**•
Pauliukevičiūtė, pabrėždama jo patriotiš
prenumeratą ar specialiais laiškeliais PABALTIEČIŲ DRAUGIJA VOKIETIJOJ kumą, pasireiškusį sukilimu, susidegini gėrimais, nakvynės kambariais, .stadala.
XVI
amžiaus
gale
Lietuvoje smulkių
Viršum durų iškeltas pušies vainikas —
Švenčių proga sveikino laikraščio leidėjus,
mais ir ypač iškeldama Romą Kalantą, skaityti nemokantiems jis atstoja rekla karčemų buvo 'taip tiršta, kad jos kartais
Lapkričio mėn. Bonnoje buvo paminėta kurio 'auka sukrėtė pasaulį, bet, deja, tik
redakciją, administraciją, spaustuvės dar
sudarė daugiau kaip pusę miestelių pasta
buotojus ir visus tuos. kurie prisideda prie Pabaltiečių dlraugijos Vokietijoje 20 metų trumpam laikui. Didžioji politika pro mū mą — užrašą. „Vechos“ — gairės įvairių tų. Jei būtum užsukęs į Kurtuvėnus, čia
tautų
keleiviams
praneša,
kokių
’
r
ūšių
gė

laikrhščio ir Nidos Klubo knygų leidimo. sukaktis, o gruodžio pradžioj -ties Marbur- sų skriaudą praeina tylomis. Stud. Mari
būtum radęs trisdešimt tris gyvenamuo
Dauguma jų linkėjo ištvermės, priminda gu susirinko vadovaujantieji Pabaltijo tau ja Čeginskaiitė paskaitė anglišlkiai latvės! rimas karčemose pardavinėjamas: alus, sius namus ir trisdešimt karčemų. Radvi
mi, kad lietuviškos spaudos darbas viso tų ir vokiečių veikėjai pasitarti dėl toles poetės M. Ausalos eilėraštį Romo Kalan ruginė, midus, sula, krupnikas, užpilti liškyje — keturiasdešimt namų, ir pen
nės... Gėrimai labai įvairūs — kiekviena
mis išgalėmis turi būti tęsiamas.
nės tos draugijos veiklos. Su pasitenkini tos gabei.
karčema turi savo receptus ...O karčemų kiasdešimt vieną karčemą... Karčemos
Negalėdami kiekvienam skaitytojui at mu konstatuota, kad Pabaltiečių Draugija
kaimuose ir miesteliuose buvo statomos
Mūsų mergaičių, tautiniais drabužiais būta nemažai.
skirai parašyti, šia proga dėkojame per du dešimtmečius tikrai yna nudirbusi
iki XIX 'amžiaus pabaigos, kur toli buvo
Karčemos
visur
turėjo
savo
pavadini

pasirėdžiusių,
jaudinantys
žodžiai
buvo
la

visiems tiems, kurie mus sveikino, linkėjo dėmesio vertą darbą, siekdama įgyvendin
geležinkeliai. Jos nesikeitė ir vėliau.
mus.
Reikia
pasakyti
tiesiai
—
jų
vardus,
sėkmės ir padrąsino. Turime vilties, kad ti užsibrėžtus tikslus. Pagal įstatus Drau bai jautriai priimti 500 su viršum mitingo
Karčemos pavirto įžūlaus sukčiavimo,
kurie
daugiausia
charakterizavo
aplanką
■dalyvių.
Daugelis
jas
kalbino,
siūlėsi
iš

gija
skatina
vokiečių
ir
pabaltiečių
tautų
skaitytojams ir bendradarbiams padedant,
išnaudojimo,
paleistuvystės lizdais. Kiek
ar
karčemos
šeimininkus,
sukurdavo
pa

versti
Kalantos
eilėraštį
į
vokiečių
kalbą,
savitarpį pažinimą, stengiasi sustiprinti
savo įsipareigojimus ištesėsime.
tys keleiviai. Tai „Musinė“, „Bemarški- ašarų pralieta dėl jų. šeimos maitintojai
kiti prašė Kalantos paveikslo ir t. t.
kultūrinius
bei
kitokius
saitus
tarp
šių
Redakcija ir leidėjai
„Vagilė“, „Blakinė“, čia ne tik palikdavo paskutinius skatikus,
Šia .proga buvo suruošta, politinės, po nė“, „Sodoma“,
tautų. Neišduosime paslapties, jei šioje
„Rėksnių
“
,
„Čia
biškį
“, „Tuoj tuoj“, „Pra bet ir pragerdavo marškinius nuo kūno,
grindžio
ir
antikomunistinės
literatūros
vietoje pri-sipižansime, jog Pabaltijo tau
paroda., kurioje buvo ir lietuvių skyrius. garinė“, „Žalioji“, „Šerninė“, „Pušinė“, amato įrankius, namų apyvoką... Žmonės
tų
nariai
per
draugiją
tikisi
laimėti
vokie

DOSNUS SPAUDOS RĖMĖJAS
„Kvailių užeiga"... „Dar po vieną“... Pa iki šiol savo atmintyje išlaikė istorijas
čių tautoje draugų savo tautų alisvės paapie senąsias karčemas. Va, Rimdžiūnų
vadinimai
išliko ilgiausiems laikams.
Vokietijoje (Harpstert/Bremen) gyve tsangoms. Taigi, šalia kultūrinių tikslų
PABALTIECIŲ DRAUGIJOS VADOVŲ
Antai — mūsų horizonte jau pasirodė karčema tarp Joniškio ir Pašvitinio buvo
nąs A. Požėla „Europos Lietuviui“ pa draugija puoselėja ir kitokius užmojus.
PASITARIMAS
senoji Viliuku 'karčema... Kaip mus su tikras plėšikų lizdas. Joje ne tik apgrob
remti paaukojo DM 100.00. Laikraščio re
Kai draugijos gen. sekretorius A. Gruentiks? Ar galėsime čia pailsėti šį darganotą davo, bet dr žudydavo pravažiuojančius.
dakcija Ir leidėjai A. Požėlai nuoširdžiai baum, turįs mūsų organizacijai didelių
Pasitarimas įvyko gruodžio 6 ir 7 d. d.
Savotiška romantika apgaubta dviejų šim
dėkoja.
nuopelnų, apžvelgė 20 metų veiklą, suimi Gensungene, netoli Wabemo, Šiaurės Hes- vakarą? Ar bus taip, kaip aprašo tų laikų tu su viršum metų molinė Mikniūnų kar
karčemas
Tadeušas
Kviatkovskis:
Kartu su auka A. Požėla prisiuntė iš nėjo ir narių skaičių. Lietuviams teko sene. Pastogę posėdžiams ir nakvynei su
čema. Žinoma daug atsitikimų, kai mote
„...Pribėgę prie svečio, smuklininkai že
Sibiro grąžintą registruotą laišką, kurį jis rausti paaiškėjus, kad lietuvių sekcija teikė vietos Heimvolkshochschule. Kiek
rys, gyventojai, išvarginti nepriteklių,
mai
lenkdavosi...
Jei
keleivis
būdavo
iš
buvo pasiuntęs spaudoje skelbtuoju ad (Deutisch-Litauische Vereinigung) narių vienos tautybės buvo pakviesta po du at
skolų smuklei, užpuldavo, sugriaudavo,
resu Nijolei Sadūnadrtei. Laiško turinys atžvilgiu pati negausiausia^ Tiek latvių, stovus. Lietuviams atstovavo Lietuvių- kilmingųjų, smuklininkai, negailėdami žo sudaužydavo karčemas. Ypač tokias, ku
buvo trumpas — pasiteiravimas apie kil tiek estų skyriai turi po tris kantus dau vokiečių sąjungos pirmininkas dr. A. Ge džių, kelte keldavo į padanges savo užei riose būdavo prievarta pardavinėjama po
mę oįr pasiūlymas mažo siuntinuko. Atro giau narių už lietuvių sekciją! Kyla klau rutis iš Berno (Šveicarija) ir Vokietijos gas ir siūlydavo rojaus smagumus... išvy nų dvarų bravoruose varoma degtinė...
do, 'kad šiuo metu neseniai į Sibirą ketu simas, kodėl mūsų sekcija taip atsilieka LB Valdybos reikalų vedėjas J. Lukošius dę artėjant kokį nors prasčioką, miesto
• ••
padaužą arba keliaujantį studentą, smuk
riems metams ištremtai N. Sadūnaitei nuo kitų 'Skyrių. Kalti, be abejo, esame pa iš Romuvos.
Kelionė vežėčiomis greitai baigsis. Ma
lininkai apsigrįždavo, netarę nė žodžio...“
siunčiamieji laiškai nepriimami.
tys, kad laikomės nuošaly nuo draugijos,
no 'bendrui jau nusibodo pakelėse pūsti
Daugumas dalyvių suvažiavo iš vakaro,
•kuri turėtų mums visiems rūpėti. Lietu t. y. gruodžio 5 d. Pasitarimai pradėti
Kadangi mes ne keliaujantys studentai, žalvarinį pašto ragą. Pasiekėm Luokę. Ieš
AUKOS
vių skaičius V. Vokietijoje, greičiausiai, gruodžio 6 dienos rytą- Susirinkusius pa o rimti svečiai, buvome maloniai pakvies kome aprašytosios karčemos likučių...
yra didesnis už estų ir nedaug ką mažes sveikino namo šeimininkas .prof. dr. W. ti vidun. Ką Išvydome karčemos viduje — Luokės karčema turi savo seną istoriją ir
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo: nis už latvių, o narių Pabaltiečių Draugi
Schlau. Posėdį pradėjo Pabaltiečių Drau toliau pasakoja mūsų kolega Tadeušas savotišką likimą. Joje daug kartų susipy
K. Ramaitis — 3.50 sv.; J. Gudaitis, B. joje teturime nepateisinamai mažai.
nė daugelio žmonių keliai. Luokės karče
gijos
gener. sekretorius A. Gruenbaum. Kviatkovskis:
Drevinskas po 2.00 sv.; J. Sankauskas, M.
„... Nors čia jau viską gaubė prieblan ma pateko į literatūrą, į dramaturgiją...
Kaip
vokiečių-lietuvių
'sekcijos
pirmi

Jis glaustai .apibūdino Draugijos .padėtį ir
Vasiliauskienė — po 1.50 sv.; P. Voveris.
da, bet dair buvo galime įžiūrėti kampe Joje ne sykį lankėsi svieto lygintojas Ta
N. Žvirblis — po 1.00 sv.; F. Freitalkas - ninkas kviečiu tautiečius dėtis į Pabaltie nušvietė jos uždavinius šiuo metu.
apirusią krosnį, ties kuria prikabinėta uo das Blinda... Paskutinį kartą jį čia regėjo
čių
Draugiją.
Jos
tikslai
turėtų
būti
arti

O. 50 sv.
Pokalbiams apie politinius draugijos už
mi kiekvienam susipratusiam lietuviui, davinius vadovavo dr. A. Gerutis. Svars lekties ilgumo lašinių palčių, puikios šo 1873 metų pavasarį, per tradicinį Jurgio
gyvenančiam Vokietijoje. Draugija šau tyta, kaip būtų galima geriau supažindinti ninės, rausvų kumpių, rūkytos dešros rin jomarką... Jam besisvečiuojant Gordon©
IŠVYKO Į VENEZUELA
kia suvažiavimus, kuriuose svarstomi ak vokiečių visuomenę su Pabaltijo proble gių, vėdarų, storumo sulig šimtamečio karčemoje, atidardėjo du vežimai su gir
Žinomi Londono lietuviai B* ir B. Dau tualūs Pabaltijo tautų reikalai, ji rengia momis. Pastebėta, jog nemažiau svarbu ąžuolo šakomis, avienos kulšių... Pasieniu tais Oginskio dvartamiiais. Jie įsiveržė į
norai prieš pačias Kalėdas išvyko porai meno parodas bei koncertus, ruošia įvai užkirsti kelią neigiamoms informacijoms, ant tvirtų ožių rymojo pilvotos statinės...“ vidų ir pradėjo mušti Blindą. Svieto ly
mėnesių pasisvečiuoti i Venezuela. Ten rius minėjimus ir t. t. Draugija leidžia 4 kurių šaltinis dažniausia yra sovietinis.
gintojas su draugais gynėsi, bet dvartarAno meto Lenkijos — Lietuvos valsty ntų buvo daugiau. Jie vilko Tadą Blindą
gyvena net dvi jų ištekėjusios dukterys ir kartus per metus leidinį „Mi'tteilungen aus Reiktų surasti gabių paskaitininkų, kurie
augina gražias lietuviškas šeimynas.
baitischem Leben“, kuriame 'Skelbiama Skaitytų paskaitas Pabaltijo temomis. Jų bės žiemiečiai keliautojai žinojo savo lauk iš karčemos, bet jis įsikibo į duris.
B. Daunoras žada, vėliau papasakoti „E. vertinga aktuali medžiaga .apie pabaltie pareikalavimas nemažas, ypač iš politinio krašto karčemas ir, jei galėjo, visaip ven Tuomet Blindą ėmė badyti pesliais... Stai
gė jose nakčiai apsistoti. M. Matusevičius ga per Luokę nuskambėjo riksmas: „Už
Lietuvio“ 'skaitytojams savo įspūdžius čių gyvenimą. Draugijos nariai gauna lei lavinimo institucijų pusės.
savo atsiminimuose rašė, kad kelionėje jo mušė! Blindą... Tadą užmušė!“
dinį nemokamai.
apie Venezuela ir jos lietuvius.
Dr. A. Gerutis painformavo apie atei ponais hetmonas, nakčiai užėjus, verčiau
Tikiuosi, kad į šį raginimą gausiai atsi
lieps ne tik lietuviai, bet ir mišrių šeimų nančiais metais Vokietijoje ir kitur vyks nakvodavęs pirmoje pasitaikiusioje darži
DERBY
nariai. Taip pat kviečiami įstoti nariais tančius tarptautinius renginius, kuriuose nėje, negu karčemoje...
BRITŲ SPAUDA APIE ČOU EN-LAI
Šios patirties, žinoma, neturėjo keliau
Lietuvos vokiečiai'. Tautiečiai turėtų lai bus liečiami ir Pabaltijo klausimai, o taip
PAKEISTAS ADRESAS
mėti ir vieną .kitą Vokietijos vokietį, ku pat ir apie Pabaltiečių Draugijos ruošia tojai iš svetimų kraštų. Jau kai jie įkliūmus suvažiavimus. Pabrėžta, kad svarbu davo, tai nešykštėjo juodžiausių epitetų
Britų ir viso pasaulio spauda plačiai mi
Pranašui, kad esu pakeitęs savo adresą. ris domisi Lietuva bei kitais Pabaltijo turėti kuo daugiau draugų žymių vokiečių, už nakvynę. Kažkoks prancūzas pakliuvo ni sausio 8 d. vėžiu mirusį Kinijos politi
kraštais.
Mano naujasis adresas yra toks:
ypač politikų, nesiribojant kuria nors par sutemus į užvažiuojamuosius namus ir kos vadovą per ketvirtį šimtmečio ir arti
Dr. jur. A. Gerutis,
11 Wdlcodk House, St. Marks Road, Der Vokiečių-lietuvių sąjungos pirmininkas tija.
kaip košmarą aprašo praleistą, ten naktį. miausią Mao Tse-tungo padėjėją Čou Enby. DE2 6AJ.
'Kultūrinio darbo referentu buvo prof, Tarp kitų pakeleivingų ir kerčemininko lay.
Todėl visais DBLS Skyriaus, „Budėki
„The Guardian“ rašo: „Užsienio politi
dr. Dahmen. Jis apžvelgė kultūrinius pa- šeimos 'bei naminių gyvulių. Visą naktį
JAUNIMAS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
me“ administracijos bei privačiais reika
baltiečių renginius, aptarė spaudos vaid buvo girdėti girtų keiksmai per miegą, kos reikaluose jis buvo žymiai 'tinkames
lais prašau rašyti man naujuoju adresu.
Praėjusiųjų metų lapkričio 14-17 d. d. menį, įvairias galimybes tarptautiniuose baisus 'knarkimas, vištų kudakavimas, šu nis, negu kiti jo kolegos. Ypačiai jis pasi
J. Levinskas
Muenchene vyko EFC (European Freedom santykiavimuose, olimpinę regatą Taline nų šlaiistymasis. Klykė naujagimis, aima rodė gabus derybose su JAV ir Vakarų po
Council) ir ABN (Anitibolschewistischer 1980 m., įteikiančią gerą progą paskelbti navo serganti senė, kažkas apgraibomis litikais, nors ir nenulkrypo nuo Mao pa
E|lock der Nationen) posėdžiai, konferen pabaltiečių pasiekimus sporte, palietė ar baldė kaušu į tuščią kibirą vandens... Kai grindinės linijos“. „The Times“ sampro
cijos ir manifestas su menine programa. chyvų klausimą. Apgailestavo, kad . dėl fi prašvito, apstulbau, išvydęs tokį didžiulį tauja, kad „Čou En-lai mirtis neturės di
BRADFORDAS
Dalyvavo 7 tautų atstovai ir daug žymių nansinės paramos netekimo nebegali įvyk tumulą žmonių ir galvijų vienoje patalpo delės takosi i Kinijos politiką, nes jo funk
cijas jau seniai buvo perėmęs min. pirmi
asmenų. Laisvų ir pavergtų tautų jaunimo ti pabaltiečių kultūros dienos, kurios buvo je“.
SUSIRINKIMAS
Kituose kelionių aprašymuose karčemos ninko padėjėjas Teng Hsiao-ping. Per il
simpoziume jaunieji kalbėtojai laisvai ga 'susilaukusios nemažo visuomenėj dėme
Vasario 1 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p. lėjo pasirinkti savo tautą liečiančias pro sio. Jis atkreipė dėmesį ir į nežemo lygio apibūdinamos kaip „būdos, kuriose drau gesnį laiką Kinija pasiges moderatoriaus,
šaukiamas „Vyčio“ klubo narių metinis blemas. Lietuviams labai gražiai atstova Lietuviškųjų studijų savaičių menines ge telpa ir stadala, ir ratinė, ir klojimas, kuris balansuodavo nuomones tarp radika
susirinkimas.
liųjų ir atsargesniųjų vidurio kelio parti
vo Vytautas Nakas. Kalbėdamas gražia programas ir kvietė pasvarstyti, kaip ga ir žmonių gyvenamas būstas“.
Dienotvarkėje pranešimai apie klubo anglų kalba, jis atkreipė dėmesį į du da lima būtų padaryti jas prieinamas plates
Vietiniams žmonėms, sodiečiams karče jos atstovų.“ „The Daily Telegraph“:
veiklą praėjusiais metais ir rinkimai klu lykus: 1) kad iš ryšių su'Lietuvos jauni- nei visuomenei. Nusiskųsta dideliu infor mos nebuvo tokios baisios, jie čia burda „•Premjeras Čou buvo labai patraukli as
bo valdybos bei revizijos komisijos.
macinės medžiagos vokiečių kalba, apie vosi. O ir karčemininko duonos griebėsi menybė, juo žavėjosi vyrai ir moterys, ku
Kviečiama visi klubo nariai dalyvauti.
Pabaltijį trūkumu. Referentas pažadėjo dažnas. Savaip svečius viliojo: „Vieno ge rioms teko .premjerą susitikti. Tačiau už
„Vyčio“ klubo valdyba
išsiaiškinti galimybę tokią brošiūrą išleis ra miera, kitas patikliai duodavo skolon, malonaus šypsnio slėpėsi giltai perverianLIETUVIŠKOS PAMALDOS
ti. Pora suvažiavimo dalyvių čia pat paža trečias garsėjo solidarumu išgeriantie čios ir gailesčio neturinčios akys. Jis 'buvo
siems, atremdavo jų žmonų užpuolimus, labai geras diplomatas, dr pasiekė stebuk
dėjo finansinę paramą.
BRADFORDE — sausio 18 d., 12.30 vai.
MANCHESTERIS
Prof. dr. Schau painlformavo apie jo pa ketvirtas priglausdavo kaimo rykštę — lų, prikalbėdamas skirtingų pažiūrų žmo
NOTTINGHAME — sausio 18 d., 11.15
sekmingai vadovaujamą instituciją — arkliavagius... Dar kito karčema stovėjo nes dirbti kartu. Čou En-lai savo „ping
BUVO UŽPUOLĘ BANDITAI
vai., Liet. Židinyje.
pong“ diplomatija atidarė užsieniečiams
DERBYJE — sausio 18 d., 14 vai., Bridge Heimvolkshochcchule Gensungen, išleidu patogioj arba saugioj vietoj“ ir t. t.
Pensininką, žinomą spaudos mylėtoją ir
duris
į Kiniją. Jo dėka buvo atvykę su
Ne
geresnis
karčemų
vaizdas
ir
praėjus
sią
per
20
metų
apie
2.500
absolventų,
tarp
Gate. Pamaldos už Lietuvą.
dosnų skautų rėmėją D. Jelinską pakeliui NOTTINGHAME — sausio 25 d., 11.15 jų ir apie 500 užsieniečių. Čia nagrinėja kelioms dešimtims metų. Liudvikas Juce slapta misija dr. Kiissingeris, po kurio se
į namus buvo užpuolę du vynai. Vienas jų
mos ūkinės, socialinės ir politinės proble vičius 1849 metų „Žemaičių žemės prisi kė prezidento Nixono vizitas 1972 m.“
vai., Liet. Židinyje.
iš užpakalio nutvėręs laikė rankas, o ki LEAMINGTONE SPA — sausio 25 d., mos. Daug vietos skiriama Rytų klausi minimuose“ rašo:
JAV spauda ir radijas taip pat plačiai
tas, kumščių smūgiais sukruvinęs Jelins
„...Už pusės mylios nuo Dirvėnų yna ne komentuoja Čou En-lai mirtį. Vyriausybė
mams. Klausytojai yra įvairių 'politinių
14.30 vai., St. Peter's, Dormer Pl.
ką, bandė jį -apiplėšti. Laimei tuo pačiu COVENTRYJE — sausio 25 d.. 19 vai., St. pažiūrų. Yra programų abiejų lyčių jauni didelis, bet senas miestelis Luokė. Tarpe ir buv. prezidentas Nixonas pasiuntė už
momentu iš Ukrainiečių klubo išėjo kelios
mui ir suaugusiems savaitg.aliįais,' įtren devynių parapijų, Vytauto apdovanotų uojautos telegramas. Maskvoje apie Čou
Elizabeth's.
moterys, kurių pabaidyti užpuolikai pali
kančių savaitę ir 6 savaites. Iš vyriausy fondais, buvo ir Luokės parapija. Nuva mirtį kol kas paskelbta tik trumpa Tasso
ko savo auką neapiplėštą ir pabėgo.
bės ir privačių šaltinių gaunama parama žiavome kelias mylias kelio (į Dirvėnus žinutė.
įgalina šešių savaičių kursų dalyviams
duoti nemokamai nakvynę ir maistą. Ši
tais kursais galėtų pasinaudoti ir pabalTradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir
tiečiai kartu su vokiečiais arba ir atski
Nidos Knygų Klubo rengiamas
rai. Mokykla numatoma plėsti.
Apie Paibaltiečių-vokiečių draugijos or
ganizaciją ir lėšas pranešė Ad. GnuenBE PIKTUMO
suprasti, kad va, tos moterėlės taip greit
baum dr prof. Loeber. Iš Gruenbaumo pra
ima' ir supyksta ir šoka visom keturiom
nešimo paaiškėjo, kad narių skaičiumi
Pirmame š. m. „E. Lietuvio“ numeryje savo garbės ginti. Gaila, kad taip išėjo.
draugijoje lenktyniauja latviai su estais, savo laiške B. Šarūnas su nuoširdžia meile
AŠ tik trumpai, kaip man, paprastam
ĮVYKS SAUSIO 31 D. ŠEŠTADIENĮ
turėdami po ca. 250 narių. Lietuviai su 77 pataria dainavietėms nepykti ir dirbti to mirtingajam, atrodo, įvertinau dainavieLietuvių Namuose, 2 Ladhroke Gardens, Wil 2PT
nariais toli nuo jų atsilikę. Maždaug po liau. Išeitų, kad be komplimentų visas jų čių veiklą, 'aiškiai pabrėždamas, kad jos
tiėk pat latvių ir estų (per 60) susimoka darbas sustotų.
veikė tarptautinėj, kultūrinėj ir politinėj
nario mokestį, o lietuvių jį užsimoka tik
Kiekvienas mūtų turi savo nuomonę ir plotmėj kiek sąlygos 'ir sugebėjimai leido.
Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga I vai. nakties
11 narių. Ilgai svarstyta, kaip paveikti na savaip vertina dalykus. Dėl to ir nenoriu Nebūtinai veikti tiesioginiai. Yra daug ir
rius susimokėti nario mokestį, o nenarius, giliau leistis į ginčus ar bandyti grąžinti kitų būdų. O kad taip į Helsinkį dainaGros puiki muzika.
Veiks bufetas ir kt.
gaunančius draugijos biuletenį — prenu „Tamošių neviemiką“ į „tikrąją vierą“. vietės būtų nuvažiavusios, ar pasiuntusios
meratos mokestį, kuris lygus nario mokes Būčiau net šio laiško nerašęs, jeigu ne tie •savo atstovę į Jungtines Tautas! Tada, tur
Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.
čiui. Lietuviai paprašyti pasistengti, kad mano V. K. inicialai. Turėjau, žinoma, V. būt. ir Šarūnas pasitenkintų ir nekladdžioTel. 01-727 2470
jų skaičius pasiektų esti) ir latvių narių Kęstučiu pasirašyti, o tada gal ir Šarūnui tų „politinės plotmės“ labirintuose.
skaičių draugijoje.
tektų apie kitokį atsakymą pagalvoti. Ga
VLB Inform. Biuletenis
lėjo ne tik jis. bet ir daugiau skaitytojų
V. Kęstutis
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