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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Štai 1971 metai paseno ir užsimerkė; bet I 

tik ką užgimusioms 1972 metams atsimerk- ' 
ti, patikėkite man, reikia daug drąsos. O 
gal pamėginti išgyventi 'šiuos metus visai 
neaįsimerkiant?! Gal tiesiog apsvaigti ir 
likti alkohojio, meilės, sapnų, svajonių svai
guliuos — pamiršti viską?! O gal lengviau 
ir naudingiau pamiršti tik viena, kad esi 
žmogus, ir atsimerkti plėšiku, žmogžudžiu 
ir, įsispyrus j giltinės 'klumpes, išeiti ke
liauti... Į kur?

I bet kur — visur juk karai ir maištai, 
melas ir apgaulė, visur juk vyksta doros iš
prievartavimas ir naudojamasi jėga. Jėga
— triumfuojantis dievaitis žygiuoja visais 
pasaulio plačiais keliais, žmogui palikti tik 
siauručiai šaligatviai, 'kuriais jis slankioja 
'bailiai.

• **

Pasibaigusieji metai paliko mus su ketu
riais nebaigtais karais (Vietnamo, Kam'bo- 
dijos, Indijos su Pakistanu, Izraelio su 
Egiptu) ir vis dar nenuslopintu maištu 
Airijoj. Atseit, tuo metu, kali mes čia, Ang
lijoj, linksmai linkėsime vienas kitam lai
mingų Naujųjų Metų, kitose pasaulio da
lyse apie 700 milijonų žmonių gyvens kare.

Tiems, kurie mano, kad Indlijos-Pakista- 
no karas yna jau: baigtas, šis kariaujančių 
žmonių skaičius bus smarkiai perdėtas (In
dija su Pakistanu sudaro 500 mil.). Bet ar 
šis kanas yra jau baigtas? Manyčiau, jis tik 
prasidėjo. Tiesa, Indija ir Pakistanas su
tarė padėti 'ginklus ir neBaudyti vieni j ki
tus; bet ar abu šie kraštai yna vieninteliai 
karo dalyviai? Taip, fronte jie vieninteliai; 
bet kiek yra užfrontėje, tiksliai tuo tarpu 
dar niekas nežino. Iki šiol yna paaiškėję du
— Sovietai ir Kinija. Abu kraštai su visai 
jpridšingais interesais; abu jau dalyvavę ka
re be žmonių, bet su ginklais fronte ir su 
diplomatinėmis įmantrybėmis Jungtinėse 
Tautose. Pagaliau' iir tarp pačių tiesiogiai 
kariaujančių dar nėra jokio sutarimo. Indi
ja, kaip nugalėtoja, jau išdėstė savo sąly
gas tolesniam sugyvenimui su Pakistanu, ir

PASAI! YJE
— Seule, Pietų Korėjos sostinėje, sudegė 

viešbutis (žuvo 161, sužeista 68), ir dėl to 
areštuoti savininkas su keliais viešbučio 
tarnautojais ir keli savivaldybės pareigū
nai, kaltinami, tad buvo nusižengta vieš
bučių statybos ir laikymo taisyklėms.

— Norėdama paskatinti gyventojus dau
giau naudotis viešuoju susisiekimu ir neuž
grūsti miesto gatvių savomis priemonėmis, 
Romos savivaldybė nuo gruodžio 30 d. iki 
sausio 7 d. leido visiems važinėti autobu
sais nemokamai (paviršutinišku apskaičia
vimu, miestui tai bus kaštavę apie 333 
tūkstančius svarų).

— Pasigrobę Koelno banke 37 tūlkst. sva
rų, užpulti policijos, dėl to sugriebę porą 
banko tarnautojų įkaitais, paskui sutikę iš
keisti banko tarnautojus į policijos valdi
ninkus, po 50 valandų bėgiojimo visi 3 plė
šikai (lausįtirais, prancūzas ir korsikietis) 
-pagaliau pateko su visais pinigais policijai 
į rankas, tik vadas buvo peršautas ir sun
kiai sužeistas.

— Abu rusai studentai, kurie daugiau 
kaip prieš metus buvo nuvarę lėktuvą į 
Turkiją, sugrįžo į Sov. Sąjungą.

— Iš Sov. Sąjungos rašytojų sąjungos iš
mesti dramaturgas Galičas ir poetas Mar
ikinas (pastarasis neseniai išspausdino du 
eilėraščius, 'kuriuose reiškia pasigėrėjimą 
Solženicynu ir 'apgaili, jog ir jis balsavo, 
kad Solženicynas būtų išmestas iš rašyto
jų sąjungos).

— Ispanų pagarsėjęs matadoras Domin- 
guinas sutiko priimti pasiūlymą suruošti 
14 kovų su buliais seansų sovietiniuose 
kraštuose — 10 Jugoslavijoje, 2 Rumunijo
je ir 2 Rusijoje.

— Iš Manchesterio (Britanija) išskrai
dinta į Maskvą 3.200 veislinių triušių, vertų 
apie 10 tūkst. -svarų (jų būsią siunčiama 
taip pat į Kiniją).

— Oficialios statistikos duomenimis. 
JAV vidutinė šeima išleidžia tarp 32 ar 60 
tūkst. svarų dviems vaikams išmokyti, kol 
jie baigia kolidžą.

— JAV naujuosius metus pradėjo su 
20-8.557.735 gyventojais.

— Magazinas Der Spiegei rašo, kad Vo
kietijoje 28 -procentai -autorių turi mėnesi
nių pajiamų daugiau taip 3.000 markių 
(metams išeitų apie 4.500 svarų), 27 proe. 
tarp 2.000 ir 3.000 markių, 19 proc. 1.250 — 
2.000, 14 proc. 800 — 1.200 markių ir 6 
■proc. mažiau kaip 800 markių.

— Bengalijos (Rytų Pakistano) sostinė
je Dacca' mirė cholera 15 asmenų.

— Policijos žiniomis. Duesseldorfo advo
katas OUenbuirgas yra įpainiotas į bylą, 
kaip vienas didžiųjų kaltininkų, pagrobu
sių prekybininką Albrechtą ir išreikalavu
sių už jį 820. 000 svarų išpirkų.

— Benito Mussolinio 81 m. amžiaus naš
lė reikalauja 'padidinti pensiją jai, kaip bu
vusio nūnisterio pirmininko našlei. 

iš tų sąlygų Pakistanu! nė viena nėra pri
imtina. Šioj nesantaikoj tiek Sovietai, tiek 
Kinija tyko sau grobio. Štai kokliu yra padė
tis.

žinoma, galima prileisti, kad Indija, bū
dama toks milžiniškas kraštas su 400 mili
jonų gyventojų, nesiduos bet kieno įtako
jama ir sugebės išspręsti savo reikalus sa
varankiai. Taip, Indija yra milžinas savo 
plotu ir gyventojais, bet, dejia, nykštukas 
pajėgumu, ypač ekonominiu. Atseit, ilges
nio karo ar nesantaikos atveju galų gale 
Indija turės tam nors paklusti, ir kiam. gi 
kitam, jieiigu ne savo 25 metų draugui — 
Sovietams? Tokiu atveju Kinijai kelias bus 
lakai aiškus — per sieną į Pakistaną.

Kaip ten reikalai artimiausioj ateity be- 
siiklostytų, didelė raudonų rožių puokštė In- 
dlūrai Gandi buvo dar smarkiai per anksty
va. Indira Gandi dar nėra kairinės pergalės 
deivė, bet veikiau vieno didžiausių tarptau
tinių maištų pradininkė.

Egipto-Izraelio 'konfliktas prasidėjo pa
našiai, nors ir dėl kitokių priežasčių. Iz
raelio visiškai 'pergalei nereikėjo dviejų sa
vaičių, pakako išdšių dienų, bet štai jau 
penkti metai, ir taras vis dar tęsiasi. Tas 
karas nesibaigia ne tik dėl to, kad kariau
jantieji taip nori, bet ir dėl to, kad neka
riaujantiems taip geriau. Julk tik prieš du 
mėnesius Egipto prezidentas pakartotinai 
pareiškė, kad iki metų pabaigos Izraelis 
bus nugalėtas. įsivilkęs į kareiviškus rū
bus, jis jau lankė pafrontes. Jo karingos 
kalbos kareiviams kažkaip priminė seno
vės Romos Imperijos senatoriaus Marcaus 
Cato kalbas prieš 2.200 metų, nukreiptas į 
tuo metu didžiausius Romos priešus karta
giniečius, tuo metu gyvenusius Egipto kai
mynystėje. „Kartaginiečiai tumi būti sunai
kinti!“ šaukdavo jis. Marcaus Cato šauks
mas buvo išgirstas, ir kartaginiečiai buvo 
sunaikinti; bet iš Sadato šauksmų telieka 
tik aidai dykumose, bent tuo tarpu, o gal ir 
ilgam. Mat, jo šauksmas, bent tuo tarpu, 
dar nesiderina su Egipto vyriausiojo globė
jo-, Sovietų, planais, apie kuriuos Sadatas 
nai viai nieko nežino.

Kiniečiai dar niekur nespėjo ypač pasi
reikšti. Jungtinėse Tautose kiniečių delega
cijos pirmininkas savo pusėtinai propagan
dinėj kalboj puolė Ameriką už jos agresy- 
vinę politiką Indokinijoj ir pasisakė, kad 
ateity Kinija visuomet stovės skriaudžia
mųjų mažesnių tautų pusėje. Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos posėdyje Kinijos 
atstovas užtarė Pakistaną ir žiauriai puolė 
Sovietus, išvadindamas juos moderniais im
perialistais. Kinija niekuomet nedalyvau
sianti bet 'kuklioje nusiginklavimo konferen
cijoj, kurioj sprendžiamąjį vaidmenį vai
dintų hipokriitai ir melagiai rusai.

Šie ir panašūs kiniečių delegatų išsireiš
kimai yra tiek naujoviški ir neįprasti Jung
tinių Tautų rūmuose, kad net Sovietų dele
gatai dažnai pristinga sumanumo, o gal 
drąsos į juos tinkamai -atsakyti.

Kad ir besiauibiant karams ir maištams 
įvairiose pasaulio dalyse, senieji metai ne
paliko mus visai beviltiškoj sutemoj.

Visų pirma finansinė audra, kuri buvo 
kilusi birželio mėn. ir -praūžė per visą pa
saulį, pagaliau kažkaip aprimo. Doleriui te
ko nustoti šiek tiek savo pirmykščios ver
tės, bet vėl, atrodo, pasiseks susijungti su 
auksu, kitos pasaulio valiutos j'au pasiruo-

Brangiam vyrui ir tėvui, 
prof. Z. Ivinskiui mirus, 

žmonai Paulinai ir sūnui Kęstučiui 
reiškiu giliausią užuojautą.

Pr. Bradulskis

Mes liūdim, tragiškai žuvus mūsų 
mylimam aukšt. techn. mokyklos 

Darmstadt'o studentui 
Gėriui Povilui PENKAICIUI. 

Giliai nuliūdę motina, broliai, sesuo, 
broliavaikiai ir seserėčia

Man graudu tragiškai žuvus 
per auto katastrofą mano mylimam sūnui 

Gėriui Povilui PENKAIČIUI.
Jis siekė mokslo, kad patarnautų savo 

tautai, ir palaužtas kaip ąžuolėlis pilnas 
jėgų, dar nesulaukęs 28 metų.

Giliai nuliūdęs tėvas

DBLS Coventrio skyr. pirmininkui ir 
DBLS Tarybos nariui J. Dimšai, neteku
siam savo brangaus tėvelio pavergtoje tė
vynėje, reiškiame giliausią užuojautą.

Ketteringo ir Corbio Skyr. Valdyba 
ir nariai 

šusios -atitinkamai pniisitiadkyti, o svaras liks 
kaip ir buvęs (sakykime, iki artimiausios 
darbininkų valdžios). Tokia nauja, padėtis 
galės pasitęstd ilgesnį laiką, jeigu tik koks 
nors staigus didesnis 'įvykis nepalies pasau
lio finansų pusiausvyros.

Politiniame bare jungtinė vakarų Euro
pa tampa realybe, šis faktas neabejotinai 
turės didelės įtakos pasaulinei politikai: 
vietoj tik 'dviejų didžiųjų valstybių, Sovie
tų ir JAV, kurios iki šiol 26 -metų būvyje 
sprendė ir įtakojo pasaulio politinį gyveni
mą, nuo 1972 metų bus nebe dvi, bet ketu
rios: Europa, J. Amer. V-bės, Kinija ir So
vietai. Tai -didžiausias antrosios dvidešim
tojo šimtmečio pusės 'politinis įvykis ir po
sūkis pasaulio politikoj.

Pirmoj šio šimtmečio pusėj du pasauli
niai karai buvo didžiausi įvykiai, kurie su
krėtė visą žmoniją ir iškreipė jos veidą 
taipi, kad dar ir šiandien mes su tokiu tebe- 
vaikščioj-ame.

Šiuo laiku ne įtik sunku, -bet ir neįmano
ma spėti, kuria kryptimi vystysis pasaulinė 
'politika 'šioj naujoj keturių didžiųjų vals
tybių sąrangoje. Pažvelgus į jias iš arčiau, 
pastebėsime, -kad bendrų interesų jų tarpe 
nėra -arba maža tėra.

Neseniai įvykusiame pasitarime Eiermū- 
doje net tiek. Niksonais, tiek Heath laikė 
reikalingu, viešai pareikšti, tad nors dėl ga
lutinių siekių nuomonės buvo vieniodbs, bet 
dėl būdų bendriems tikslams pasiekti jos 
nesutampa. Atseit, Europa ir J. Amer. Vals
tybės eis skirtingais keliais. Jeigu taip, tai 
ką jau ir bekalbėti apie Kiniją.ir Sovietus 
— tie -abu tikrai nesės drauge prie stalo be 
išgaląstų -peilių malksnose.

Šitokioj situacijoj gal galima būtų pra
matyti tik štai ką: 1. santykiai tarp Vaka
rų Europos ir Sovietų kiek sušvelnės, t. y. 
ilkilšiolinio šaltojo karo temperatūra- kiek 
pakils; 2. visi keturi didieji tiesioginio tar
pusavio karo vengs ir mėgins sugyventi, 
nors ir vos apsikęsclami; 3. kievienam iš tų 
keturių Žemės rutulys bus tik šachmatų 
lenta, kurioj kiekvienas stengsis užimti ga
limai geresnes vietas, -provokuodami ma
žus karus, revoliucijas, maištus, streikus a-r 
retkarčiais patašydami diplomatines no
tas, kurios, pagal instrukcijas, bus įteikia
mos su smagiai šypsena.

Deja, ši sactfmafiT lenia nėbuš'''tuščia; 
aint jos -gyvensime mes — žmonės. Pradžioj 
mums -atrodys šis lošimas įdomus, vėliau 
pamažu galės tapti siaubingu, kol galutinėj 
išdavoj staiga pamatysime, tad keturių di
džiųjų, pradėjusių lošimą, jau nebėra; vie
toj jų keturių prie šachmatų lentos tik sėdi 
du — žmogus ir -giltinė.

Ir vis dėlto, mano brangūs ir mieli lietu
viai, linkiu jums visiems sveikatos ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Iki- pasimatymo
Stasys Kuzminskas

S. KUDIRKA SU DRAUGAIS 

PROTESTUOJA
Reuterio pranešimu, devyni kaliniai, lai

komi Mordovijos stovykloje į rytus nuo 
Maskvos, stovykloje 3/1, parašė Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui, kad jis įsikiš
tų dėl sąlygų stovykloje. Tarp tą pareiški
mą pasirašiusiųjų yra dr Simas Kudirka. 
Kalinamųjų draugai pareiškimu apdalijo 
užsienio laikraščių ir agentūrų bendradar
bius.

Sov. Sąjungoje oficialiai nėra politinių 
kalinių. Pareiškime reiškiamas noras, kad 
tie nusižengimai, už kuriuos jie yra nuteis
ti, būtų oficialiai pripažinti politiniais.

Pareiškime nurodoma, tad -apie 30 kali
nių, kurie Žmogaus .teisių dienos proga 
(gruodžio 10 d.) dalyvavo bado streike, bu
vo nubausti uždaryti vienutėse arba jiems 
buvo atimta teisė kartą metuose pasimaty
ti su giminėmis ir nusipirkti stovyklos par
duotuvėje papildomo maisto.

Sergantieji kaliniai verčiami dirbti, per 
maža maisto, ir stovyklos komendantas nu
statinėja, koks kalinių skaičius gali sirgti, 
dėl to ne retenybė, kad. žmogus darbe mirš
ta.

P-riisimetus „perauklėjimo“ intencija, 
nuolat, tiesiog kasdien nutraukiama mais
to. ir taip metai iš metų žmonės laikomi 
alkani, pusbadžio padėtyje.

Žmogaus teisių deklaracijos sukakties 
proga (gruodžio 10 d.) taip pat buvo sura- 
šytaą pareiškimas dėl sąlygų ir išsiųstas 
Aukšč. Tarybai ir Jungtinių Tautų Žmo
gaus teisių komisijai.

NUBAUSTAS DĖL S. KUDIRKOS

Suomijos sostinėje Helsinkyje 49 m. am
žiaus Britanijos pilietis, pastaruoju metu 

i gyvenęs Kanadoje, Leonardas Milne buvo 
pripažintas kaltu, tad turėjo ginklą be lei
dimo, bet nutarta ne kalinti jį, o ištremti.

Policijai jis pasisakęs norėjęs padėti. Si
mui Kudirkai.

Kiti šaltiniai nurodo, kad jis norėjęs pa
grobti amerikiečių lėktuvų.

IŠLAISVINKI!!
„I'šlaisviniki't Baltijos valstybes“ — tokios 

antraštės laišką paskelbė „The New York 
Times“ š. m. gruiodžo 11 d. laidoje. Jo auto
rius F. Berzinš (iš Flushing, N. Y.) kelia 
klausimą: kodėl trys Baltijos valstybės nė
ra J. Tautų nariais? Juk jos, net nedalyva
vusios antrajame pasauliniame kare, buvo 
vienintelės pralaimėtojos. Esą, sunku įsi
vaizduoti laibiau neteisingą padėtį. Autorius 
pažymėjo: „Pasaulis daugiau negali pakęsti 
tokios neteisybės. Baltijos valstybės turi 
teisę būti laisvos ir -būti J. Tautų nariais“.

Ž'alia laiško įdėtas piešinys — sovietų kū
jis su priekalu bei du ginkluoti sovietų ka
riai. (ELTA)

POLITINIŲ STUDIJŲ DIENOS
JAV Liet. Eendlruomenės Centro Valdy

bos iniciatyva gruodžio 11-12 d. Filadelfi
joje, Sheraton viešbutyje, buvo surengtos 
Politinių Studijų Dienos. Buvo apie 90 da
lyvių. Dienas atidarė ir uždarė CV pirmi
ninkas V. Volertas, pirmininkavo Arvydas 
Barzdulk'as.

Šalia šešių pranešimų, dar buvo simpo
ziumas apie pavergtųjų tautų įtakų į So
vietų Sąj'unigcs 'politiką bei pokalbis prak
tiškosios laisvinimo veiklos klausimais.

Dienose kalbėjo: L. Valiukas („Lietuvos 
klausimas J. Tautose“), A. P. Gureckas 
('apie Kiniją ir Lietuvos bylą), vietoje ne
galėjusio atvykti B. Nainio Algimantas S. 
Gečys kalbėjo tema apie LB ir laisvinimo 
darbą, dr. T. Remeikis pateikė gaires lais
vinimo veiklai, dr. B. Nemictas kalbėjo te
ma: „Lietuvos byla ir Europos saugumo 
konferencija“.

Simpoziume, vadovaujant dr. Z. Reka
šiui, dalyvavo trys profesoriai: šalia lietu
vio prof. dr. Vyt. Vardžio du Pennsylvalni-

SEPTYNIOS dienos
Cebotarevas grįžo

Spalio mėn. Belgijoje pasiprašęs JAV 
pareigūnus politinio prieglobsčio, sovietų 
-prekybinės misijos narys Čebotarevas 
gruodžio 23 d. Vašingtone grįžo Sov. Są
jungos atstovybėm ir išskrido namo.

Amerikiečiams jis davęs 'informacijų.

Bazės Maltoje klausimas
Su Maltos vyriausybe buvo sutarta, kad 

Britanija ir NATO už teisę laikyti karinę 
bazę mokės 18 mil. svarų metams.

Bet Maltos miin. pirm, pareikalavo sumo
kėti papildomai 4į mil. svarų arba tuojau 
pat išsikraustyti.

Britanija nebesutinka ir pasiryžusi atsi
sakyti bazės. Ji ten laiko 3.500 karių ir duo
da darbo 7.500 maltiečių.

Malta palaikanti ryšius su Varšuvos pak. 
to kraštais. Libija jai davė 1 mil. svarų 
paramos su viltimi, kad 'britų bazė bus iš
kraustyta.

Pabėgėliai namo
Indija pasiryžusi iki balandžio mėn. vi

durio grąžinti Rytų Pakistano pabėgėlius, 
kurių yra arti 10 mil.

Grąžinama būtų maždaug po 100 ūkst. 
kasdien.

Grąžinami persai
Irake gyveno 'apie 40 tūikst. persų.
Kadangi Irakas nutraukė diplomatinius 

santykius su Persija (Iranu), tai tuos per
sus suvežė ir pametė pasienyje.

Nori ryšių su Kinija
Japonija pasiryžusi terminuoti taikos su

tartį su nacionalistine Kinijai (Taiiwaniu), 
norėdama užmegzti diplomatinius santy
kius su komunistine Kinija.

Prekybinius santykius abu kraštai j'au 
yra užmezgę.

Reikalavimas Amerikai
Kinija rečlkalauija, kad JAV atitrauktų 

savo kariuomenę iš Taiwano (Formozos 
salos).

Kinai esą pasiryžę Taliwaną išlaisvinti.

Suvalstybinama pramonė
Prezidento Butto patvarkymu, suvalsty

binami didieji Pakistano fabrikai. Kai ku
riuose jų pakeisti vadovai.

Taip pat pradedama dalyti didžiųjų žem
valdžių turėtoji žemė.

Kai kurie stambieji finansininkai buvo 
nubausti namų areštu. Ta bausmė jiems 
bus nuimta-, kai jie grąžins į kraštą Šveica
rijos bankuose padėtuosius savo kapitalus.

Pabėgėliai neskuba •
Indija turi apie 10 mil. pabėgėlių iš ryti

nės Eengalijos (Rytų Pakistano) ir tikisi 
iki vasario mėn. pabaigos grąžinti juos na
mo, kai ten susikūrė dabar nepriklausoma 
valstybė.

Deja, pabėgėliai neskuba — iki sausio 3 
d. jų išvažiavo namo tik laipie pusmilijonis. 

jos universitetų sovietikos žinovai, prof. W. 
R. Kintner ir prof. Vernon V. Aspaturiian. 
Gruodžio 11 d. apie nacionalizmą bei JAV 
vyriausybės nusistatymą Lietuvos ar Bal
tijos valstybių klausimu kalbėjo D. Mar
tin, Rytų Europos reikalams skyriaus Valst. 
departamente viršininko pavaduotojas. Jo 
pareiškimas buvo atviras. Praktiškus klau
simus svarstė A. M-ačiulaitytė-Zenr, dr. E. 
Vaišlnienė, Gintaras Karosas ir Antanas B. 
Mažeika.

Politinių Studijų Dienose abi dienas da
lyvavo Lietuvos gen. konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis. (ELTA)

VAIKAI DEMONSTRAVO
JAV spauda atkreipė dėmesį į lapkričio 

mėn. pabaigoje surengtas Filadelfijos, Bal- 
timorės ir Vašingtono lietuvių vaikų de
monstracijas. Per 60 vaikų demonstravo dėl 
Simo Kudirkos, ir buvo norėta įteikti pake
tus S. Kudirkai paremti. „The Washington 
Post“ lapikr. 28 d. įdėjo Eglės Mildažytės iš 
Baltimore nuotrauką. Ji matyti su Kudir
kai skintu paketu, kurio nepavyko įteikti 
sovietų ambasados pareigūnams. Apie vai
kų demonstraciją Vašingtone lapkr. 28 d; 
rašė „The Sunday Star“, „Assoc. Press“, ži
nias dėjo ir kiti laikraščiai.

Per 100 vaikų demonstracija New Yorke, 
netoli sovietų J. Tautų misijos, įvyko gruo
džio 4 d. Ir šiuo atveju rusai neįsileido vai
kų su paketais. New Yonko spauda, radijas 
bei televizija šį vaikų žygį visai nutylėjo.

(ELTA)

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Australijos vidaus reikalų departamento 

žiniaraštis „Facts and Figures“ rašo, kad 
registruotų lietuvių šiuo metu krašte yra 
tik 784. Visi kiti 8.730 lietuvių yra priėmę 
Australijos pilietybę.

Pagal tai išeitų, kad Australijoje gyve
na 9.514 lietuvių.

Kelionė į Lenkiją
Britanijos miin. pirm. Heathas priėmė 

kvietimą 'apsilankyti Lenkijoje.

Mirė Chevalier
Devintą amžiaus dešimtį eidamas, Pary

žiuje mirė plataus populiarumo įsigijęs 
koncertais ir ypač filmais dainininkas 
Maurice Chevalier.

Be kita ko, jis palikęs 'apie 8 mil. svarų.

Paleistas Kamanas
Pakistano prez. Butto įsakęs paleisti Ry

tų Pakistano (Bengalijos) vadą Ramaną.

Orinė bazė
Egipte netoli garsiosios Aswano užtvan

kos Sov. Sąjunga paskubom rengia savo 
aviacijos bazę, iš kurios j! galės dominuoti 
tą kraštą ir kaimynines šalis.

Bazė būsianti baigta įrengti gegužės-bir
želio mėn.

Paskubomis iš Maltos
■Britanija paskubomis krausto iš Maitos 

savo ten esančių karių šeimas.
Maltos miin. pirm. Mintoffas yra davęs 

ultimatyvų laiką išsikraustyti iš bazės sau
sio 14 d. 'Britai' žada baigti išsikraustyti iki 
kovo mėn. galo.

Ginklų kaina
Per pastaruosius 20 m. Sov. Sąjunga yra 

užsienio kraštams davusi ginklų už 2 mi
lijardus 101 mil. svarų.

Rimtesnėse vietose, kur buvo duota dau
giau ginklų (Kuba, Egiptas), buvo pasiųsti 
ir sovietiniai technikai.

Septyneri ir dar penkeri
Vladimiras Bukovskis, 29 m. amžiaus, už 

antisovietinę veiklą Maskvoje nuteistas 7 
m. kalėti ir 5 m. gyventi trėmime. Teisme 
jis apgailėjo, kad tiek maža tesuspėjęs pa
daryti, kol buvo laisvas.

1963-1965 m. jis buvo laikomas beprotna
myje, kad platino Džilo knygą „Naujoji 
klasė“, paskui trejis metus kalėjo, kad pro
testavo, tai Danielis dr Siniavskis buvo nu
teisti.
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A. A. PROF. DR. ZENONAS IVINSKIS
1971 m. gruodžio 24 d. Vokietijoje, Bon

uos ligoninėje, mirė prof. dr. Zenonas 
Ivinskis, žinomasis mokslininkas-istorikas 
ir visuomenininkas. Dėl jo mirties Lietu
vos kultūra, ypač istorija, patiria stambų 
nuostoli.

Prof. Ivinskis yra buvęs išeivijoje, Vo
kietijoje, ne tik Vlko nariu, bet ir Vykd. 
Tarybos, taip pat Vokietijoje, pareigūnu.

Nuo pat jaunystės domėjosi istorija
Velionis prof. Ivinskis mirė 1971 metais 

sj.’arikęs vos 63 metų amžiaus. Jos buvo gi
męs 1908 m. Kaušėnų kaime, Plungės vis., 
Telšių aps. 1929 m. jis jau buvo baigęs Lie
tuves universiteto teologijos-filosofijos fa
kultetą. Studijas gilino Miuncheno ir Eer 
lyno univcr.sitetuc'.e (1929-30 m.), daugiau 
susdomėjęs Rytų Euro-os istorija. Para
šęs disertaciją cpie Lietuvos valstiečių luo 
iro išsivystymą, 1932 m. Berlyno universi
tete gavo dafrtrro laipsnį, turėdamas vos 
24 m. amžiaus. S.irinkęs medžiagos Berl.y 
no ir Dancigo archyvuose, 1933 m. parašė 
haibilitecdciį daubą „Lietuvių ir Prūsų pre
kybiniai santykiai pirmoje 16 amž. pusėje“ 
ir tars pačiais metais buvo išrinktas Vytau
to D. Universiteto teologijos-filosofijos fak 
privatdocentu. 1940 m. ekstraordinarinis 
profesorius. Okupantams tą fakultetą užda
rius, Ivinskis, Laikinosios Lietuvos vyriau
sybei pavedus, .grąžintas į Kauno universi
tetą, s.'organizavo filosofijos fakultetą ir 
jo dekanu buvo iki 1942 m. pabaigos. Vo 
kiečių okupacijos metais dėstė ir Vilniaus 
universitete.

Gyva visuomeninė veikla išeivijoje
1944 m. išvykęs į Vakarus, Ivinskis pra

džioje daug laiko skyrė visuomenės, savi
šalpos reikalams. 1944 m. vadovavo Savi
šalpos komisijai prie Lietuvių Sąjungos 
Berlyne, 1945-1947 m. buvo Lietuvos Raud. 
Kryžiaus vyr. valdybos nariu Tiubingene, 
1947-49 m. dėstė istoriją lietuvių išeivių 
gimnazijoje Niur tingime ir Schwaebisch 
Gmuende.

Lietuviams išeiviams pajudėjus emigruo
ti į JAV ir kitus (kraštus, Ivinskis pasiryžo 
likti Europoje. Nuo 1949 m. spalio mėn. jis 
įsikūrė Romoje ir Vatikano archyvuose 
rinko medžiagą Lietuvos istorijai. 1952 m., 
pavaduodama} į JAV išvykusį prof. J. Bra
zaitį, Ivinskis buvo Vliko nariu ir tuometi
nėje Vliko Vykdomojoje Taryboje buvo už
sienio reikalų tarnybos valdytoju.

Prof. Ivinskis visuomenininku buvo ir 
nepr. Lietuvoje. Jis ateitininku buvo nuo 
1920 m., 1935-40 m. buvo dienraščio „XX 
Amžius“ redakcinio kolektyvo narys, nuo 
1941 m. dalyvavo rezistencijoje, nuo 1953 
m. buvo Lietuvių Fronto Bičiulių Europoje 
pirmininkas. Šiose pareigose jis buvo iki 
mirties. 1961 m. vasarą lankėsi JAV su pa
skaitomis ir ypač gyvai domėjosi JAV lie
tuvių kultūrine veikla.

Ivinskis — mokslininkas
Prof. Z. Ivinskis mokslo baruose dirbo 

40 metų. Nuo 1933 m. jis buvo Lietuvos ka
talikų mokslo akademijos nariu, vėliau sek

retorium. Akademiją atgaivinus išeivijoje, 
1956 m. išrinktas jos valdybom Nuo 1953 
m. Baltų instituto Bonnoje narys, 1955-56 
m. buvo to Instituto vedėju, vėliau vedėju 
buvo dar tris kartus.

1964 m. vasario mėn. Ivinskis kaip profe
sorius pradėjo dėstyti Bonnos universtete 
ir ten dėstė baltų bei lenkų istoriją. Taigi 
Ivinskis apie 7 -metus dirbo Bonnos univer
sitete. Šalia šių pareigų Ivinskis dar akty
viai dirbo, rašydamas istorijos klausimais 
lietuvių spaudoje JAV. Parašė daugybę 
straipsnių istorijos klausimais Liet. Encik- 
’.epedijai. Kelis kartus gavo „Aidų“ žurna- 
'o premijas už mokslo temų rankraščius, o 
psenai Ohio lietuvių gydytojų s-gos pre- 
r '-ją už veiklą mokslo srityje.

Velionis nevengė visuomeninio darbo. Vis 
skaitydamas paskaitas, dalyvaudavo, be re
tų išimčių, kiekvieneriais metais vafc. Vo
kietijoje rengiamose Studijų Savaitėse.

Ivinskio istorijos srities raštai bus pami
nėt: bei atitinkamai atžymėti mūsų spaudo
je, reikėtų manyti, ir okupuotoje Lietuvo
je. Velionis vos buvo užbaigęs rašyti Lietu
vių tautos istorijos I-jį tomą (liko dar du). 
Prof. Zenonas Ivinskis Lietuvos moksle 
ypatingus pėdsakus palieka kaip gabus, 
kruopštus, ištvermingas istorikas. Velionis 
istorijos tyrinėjimams buvo atsidėjęs nuo 
oat jaunystės ir dar mirties patale buvo ta
ręs: ..Noriu dar būti naudingas Lietuvai“. 
Iš tikrųjų savo duoklę Lietuvai, jos istori
jai buvo žymia dalimi atidavęs, tačiau jei 
ne nelemta liga (vėžys), Ivinskis dar galė
jo nemaža nuveikti. Todėl jo mirtis labai 
nuostolinga ne tik išeivių istorijos moks
lui. bet ir visai Lietuvai, šiapus ir anapus 
geležinės uždangos.

Prof. dr. Zenono Ivinskio laidotuvėse da
lyvavo liet, dvasiškijos, Liet. Bendruome
nės, Vasario 16 Gimnazijos, įvairių visuo
menės grupių bei pažiūrų atstovai, taip pat 
Romos. Šveicarijos ir kt. kraštų lietuviai. 
Velionis buvo pagerbtas ir kaip didelės pa
kantos (tolerancijos) žmogus, sugebėjęs su
gyventi su įvairių pažiūrų lietuviais. (E)

PROF. S. ŠALKAUSKIO MINĖJIMAS
Gruodžio 4 ir 5 d. d. Vokietijos ateitinin

kų sendraugių suruoštasis Šalkauskio mi
nėjimas Muenchene, į kurį .buvo sutrauk
tos pačios didžiosios mūsų pajėgos, buvo 
tikrai -graži dvasinė ir -meninė atgaiva mū
sų -apylinkei. Prof. J. Eretas kalbėjo apie 
prof. Šalkauskio gyvenimo momentus, jo 
sumanymų kilnumą ir dažną tų sumanymų 
nepasisekimą. Sol. Lilija Šukytė visus pa
vergė savo gražiu, maloniu balsu, labai šil
ta liaudies dainų interpretacijai savo iš
vaizda ir visa laikysena. Ji dainavo J. 
Gruodžio, K. V. Banaičio, V. Jakubėno, V. 
Klovos, S. Gailevičiaus dainas ir arijas iš 
Puccini operų. Vysk. dr. A. Deksnio atna
šautose pamaldose dalyvavo gražus būrys 
vietinių ir svečių, atvykusių iš Augsburgo, 
Memmingeno, Bad Woerishofeno, Stuttgar- 
to, Vasario 16 Gimnazijos, Kaiserslautemo, 
Frankfurto, Duesseldorfo ir net Šveicari
jos.

Vincas Kazokas

ŽODIS IR KNYGOS

Kas šiandie skaito poetą? Kas ilgisi jo 
mozaikinių pasaulių, kas juose įžiūri grožį 
ir prasmę? žodinės mozaikos, ir tačiau jos 
taip kietai surištos, kad ir pats laikais nega
li jų sutrupinti, vaikiška pastatai, bet juose 
telpa visas gyvenimas.

Dievas kūrė pasaulį žodžiais, bet jo žo
džiai virto kūnais. Poeto -kūryba gi atvirkš
tinė: jis daiktus vėl grąžina j žodžius, į jų 
pirmykštę būseną.

Su žodžiu tampriai siejasi ir knyga. Kaip 
žodis yra atskiro daikto ženklas ar šifras, 
taip -knyga yra ištisas pasaulis, pastatytas 
iš žodžių. Bibliotekose matome sukrautas 
■knygas, tarsi plytas, bet užtenka tik pa
galvoti ir įsivaizduoti, kas tose knygose sle
piasi. Tai yra pasauliai už laiko ribos, to
dėl amžini.

Stebimės žmogaus techniniais ir moksli
niais atsiekimais, bet labiausiai stebina to
ji žmogaus transmutacinė -galia daiktus nu- 
materialinti ir patį gyvenimą išvesti ana
pus laiko.

Kol nebuvo knygų, žmogus statė pastatus 
iš akmenų ir plytų. Bet gyvenimas juose 
netilpo — jie ir paliko tik daiktais. Pastan
gos į tuos pastatus įvilkti gyvenimą prilygo 
pastangoms anų statytojų, kurie pastatę 
katedrą be langų bandė jon įnešti šviesos 
maišais.

Su laiku knyga atliko ir tebeatlielka dve
jopą užduotį — konservuoti ir informuoti. 
Knygose sukauptos žinios ir išmintis įgali
no kultūrai ir civilizacijai išvystyti fantas
tinį greitį.

Kaip viskas gyvenime, taip ir (knyga yra 
laike ir turi savo istoriją. Anksčiau knygos 
buvo raižomos lygiai tokiu pat būdu, kaip 
kad buvo statomos katedros, šiandien jos 
gaminamos masiškai. Bet tai dar nereiškia, 
kad šiandien pats žmogus pasidarė išmin
tingesnis: pranašesniu dabarties žmogų pa
daro kaip tik toji knygose sukrauta žmoni
jos šimtmečių išmintis, kurią jis semiasi 
kaip iš aruodo.

Ir šiandie knyga nėra praradusi nei savo 
vertės, nei nuostabos. Tiktai gaminama ma
siškai ji atpigo ir sukasdienėjo: pigiai iš
leidžiama-, pigiai atiduodama, pigiai ir pri
imama.

Knyga yra kaip duona: jos pasiilgstama 
ir siekiama, kai alkstama, bet niekad duo
na nėra branginama ja persisotinusio.

Mūsų tėvai kadaise knygą pirko ne auk
su, (bet krauju, kenčia ir (gyvybe. Už tat jie 
ir mokėjo įvertinti pačią 'knygą.

Sakėme: atpigo šiandie knyga, bet ar ji 
per savo pigumą nepasidarė dar branges
nė? Pigus kasdienybėje yra žodis, bet kaip 
tik dėl to juo rūpestingiau jis yra poeto at
renkamas dr išieškomas.

Žodis ir knyga — tai žmonijos kopėčios, 
(kuriomis žmogus išlindo iš urvų, išėjo iš 
džiunglių ir įkopė į svaiginančias dabar- 

I ties civilizacijos viršūnes.

(iš Poezijos ir prozos lakštai, 4)

JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT
Visų kraštų Lietuvių Bendruomenės val

dybos buvo įpareigotos domėtis II PLJK 
atstovų rinkimais ir padėti rinkimo reika
lus tvarkyti. Tačiau reikia pripažinti, kad 
susilaukta menko atgarsio. Spaudos pusla
piuose tik retai užsimenama apie rinkamus 
ir jų reikalingumą. Atstovų -rinkimų ter
minas, 1972 m. vasario 16 d., jau čia pat. 
Todėl raginami visi skubiai šiuo reikalu 
susirūpinti.

JAV atstovų rinkiniai vykdomi regulia
riomis JAV LB apygardomis, lietuvių jau
nuolių visuotiniu, lygiu, tiesioginiu ir slap
tu balsavimu. Atstovus renka 16-30 metų 
amžiaus lietuviai. JAV yra paskirta 90 
atstovų, kurių skaičius skirstomas apygar
domis šitaip: Vidurio Vakarų — 34, New 
Yorko — 13, Detroito — 7, Hartfordo — 7, 
New Jersey — 7. Pietryčių — 7. Klevelando 
— 6. Bostono — 5 ir Vakari) — 4.

Kanados atstovai skirstomi jaunimo or
ganizacijomis ir apylinkėmis. Po du atsto
vus paskirta Kanados LB Jaunimo Sekci
jai, ateitininkams ir skautams; sporto są
jungai skiriamas vienas atstovas. Kiti 
atstovai bus renkami Kanados LB apylin
kėmis.

Australijoje Sydney atstovai į II PLJK 
jau išrinkti. 1971 m. gruodžio 12 d. rinki
muose dalyvavo 34 nominuoti kandidatai. 
11 Lietuvių Bendruomenės ir jaunimo or
ganizacijų pareigūnai sudarė rinkimų ko
misiją. Išrinkti šie atstovai: Liuda Apyny- 
tė, Violeta Bitinaitė, Ugnė Kazokaitė. Ele
na Kiverytė, Chris Matulis, Jūratė Reisgy- 
tė ir Vytenis Vasaris. Kandidatais išrinkti 
Birutė Aleknaitė, Laima Laukąitytė, Rimas 
Skeivys, Mindaugas Mikalauskas ir Gedi
minas Sauka.

Sydnėjaus kongresienos. Tokiu pavadini
mu pasirodė skyrius apie jaunimo veiklą 
Australijos „Mūsų Pastogėje“. Jame patei
kiama įvairi informacija apie II PLJK ir 
vietinio jaunimo veiklą Sydnėjuje. Tai gra
žus pavyzdys kitiems lietuviškiems laikraš
čiams!

Jaunimas redaguos „Mūsų Pastogės“ pir
mąjį 1972 m. numerį! Visi jo laukiame ir 
linkime sėkmingo redakcinio darbo. Reda
guos Sydnėjieči-ai Jūratė Reisgytė, Andrius 
Garelis, Vytenis Vasaris ir Antanas Lau
kaitis.

Brazilijos Jaunintas nuomojasi lėktuvą 
skristi į PLJK. Ekskursija išskris birželio 
28 d. ir JAV bus mėnesį laiko. Kadangi 
jaunimas viso lėktuvo neužpildys, kviečia
mi visi lietuviai naudotis proga papigintu 
bilietu aplankyti JAV.

Kolumbijos Lietuvių Jaunimo suvažiavi
mas ir Studijų Dienos ruošiamos vasario 
11-13 d. d. Medelino mieste. Či(a bus kelia
mi jaunimo (rūpesčiai, besiruošiant vykti į 
II PLJK.

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo valdy
ba yra nutarusi paremti II PLJK. Šiam 
tikslui ir lėšoms sutelkti žada suruošti spe
cialią programą, remti aukomis ir globoti 
bei nakvynėmis aprūpinti iš Anglijos atvy
kusį jaunimą.

DAINOS PRIE GĖRIMO

Jau seniai žinoma, (kad lietuviai mėgsta 
dainuoti. Jie dainuoja, kai linksmi, dainuo
ja, kai jiems širdį Skauda. Tik dainos po
būdis tada kitoks. Sakoma, kailį lietuvių 
tauta yra sukūrusi daug tūkstančių dainų, 
kurių tik dalis užrašyta, o (kitos su žmonė
mis eina į amžinastį ir pamirštamos.

Mes visi esame pastebėję, kad lietuviai 
ypač mėgstai dainuoti, kai jie vieną kitą 
stiklelį stipresnės išmeta. Atsimenu porą 
dainelių, tik nežinau, ar jos kur užrašytos, 
Jos paprastai diainuojiamos prie stiklelio.

Mes vargstam vargelį, nežinom galo.
Tada mes laimingi, kada už stalo.
Išgerk, išgerk, broleli, mano,
Gal paskutinė dienelė tavo. (2 eilutės

kartojamos)
Nuskinta rūtelė daugiau nežaliuos. 
Numirus seselė daugiau nedainuos.

Išgerk, išgerk, broleli mano.
Nukirstas rugelis daugiau nežaliuos, 
Numiręs brolelis daugiau nedainuos. 
Išgerk, išgerk... (du kartu).
Senesni žmonės pasaf.toja, kad dar ne 

taip jau laibai seniai lietuviai mėgdavo ir 
pasisvečiuoti ilgokai. O vestuves keldavo 
visą savaitę. Suprantama, svečiai šeiminin
kams per ilgą laiką nusibeedavo ir gerokai 
įgrisdavo. Tur būt, ne be reikalo ir sako
ma, .kad žuvis ir svečias į trečią dieną dvo
kia. Tokia viena dainelė primena svečiams, 
kad jau laikais važiuoti namo.

Jau 'bačkutė skamba, šeimininkai
bamba,

O sveteliai trypu trypu nenor išvažiuoti.
(Du kartu).

Einu pro kamarą, klausau, kas ten 
baras —

Bačkutė uzbonėlį parsivertus bara.
(Du kartu).

Ei, tu, uzbonėli, ei, tu, laidokėli,
Išviliojai tu iš manęs paskutinį lašą. (Du

kartu).
Einu pro kamarą, klausau, kas ten 

baras —
Buteliukas stikliuką parsivertęs bara.

(Du kartu).
Ei, tu, stikllukėli, ei, tu, laidokėli. 
Išviliojai tu iš manęs paskutinį lašą.

(Du kartu).
Einu pro kalmarą, klausau, kas ten

baras — 
Stikliukas pijokėlj parsivertęs bara. (Du 

kartu).
Ei, tu, pijokėli, ei, tu, laidokėli, 
Išviliojai tu iš manęs paskutinį lašą.

(Du kartu).

Užrašė Vik. Ignaitis

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Dar tenka prisiminti ir tuos retesnius 

įvykius, kurie palietė kuopos gyvenimą. 
Vienas tokių buvo: kuopos priesaika. 1942 
m. vasarą kuopos vadovybė gavo įsakymą 
paruošti kuopą priesaikai. Kuopos vadas, 
vykdydamas gautąjį įsakymą, paaiškino, 
kam ta priesaika reikalinga ir kaip ji bus 
vykdoma. Jis atsiklausė ir kareivius, ar jie 
sutiks prisiekti. Apie du trečdaliai atsisakė 
prisiekti. Atsisakančiųjų motyvai: mes esa
me prisiekę, tarnaudami Lietuvos kariuo
menėje, ir tik tos priesaikos laikysimės. 
Buvome nusistatę lengvai nepasiduoti ir 
priešintis, kiek tai 'bus galima. Juk esame 
seni Lietuvos kariuomenės atsarginiai ir 
tarnaujame lietuviškame dalinyje, dėl to ir 
vokiškos priesaikos nenorime. Bet vėliau 
gyvenimo eiga ir Okupanto įsakymai pakei
tė mūsų nusistatymą.

Numatytąją dieną visi laisvi nuo tarny
bos vyrai susirinko kuopos būstinėje. Daug 
vyrų, daug ir kalbų, bet pirmauja pasiprie
šinimo nuomonė. Vokiečių karininkų lydi
mas 'atvyko vietinis komendantas, iš Mari
jampolės atvažiavo bataliono vadas. Visus 
išrikiavo būstinės kieme, išaiškino vokiškos 
priesaikos 'turinį ir pareiškė, kad be jokių 
svyravimų visi privalo ją priimti. Viduryje 
kiemo pastatė stalą, ant kurio jau gulėjo 
paruošti priesaikos lapai. Duodama koman
da „Priesaikai kepures nusiimt“. Vyrai nu
siima kepures ir pakelia dešinę ranką, o 
vienas karininkas balsiai skaito priesaikos 
tekstą. Visų rankos pakeltos į viršų, bet lū
pos beveik visų nekruta ir nekartoja prie
saikos žodžių. Priesaikos žodžiai lietuviški, 
bet jos turinys yra vokiškas. Reikalaujama 
ištikimai tarnauti trečiojo Reicho kariuo
menėje ir sąžiningai vykdyti visus jos va
dovybės įsakymus. Perskaičius priesaikos 
tekstą visiems, paskui kiekvienas iš eilės 
šaukiamas prie stalo pasirašyti. Tokie prie
saikos lapai jau buvo iš anksto paruošti. 
Juose buvo įrašyti kiekvieno laipsnis, var
das ir pavardė ir priesaikos turinys. Trūks
ta tik parašo. Kai iš kiekvieno bus gautas 
parašas, tai, vokiečių nuomone, kuopa jau 

bus prisaikdinta. Pranešama, kad atvykęs 
prie stalo bus klausiamas, ar sutinki, ar 
nesutinki pasirašyti. Jeigu sutinki, tai pa
sirašai, o jeigu nesutinki, tai apsisuki ir 
grįžti į rikiuotę. Tai pats svarbiausias 
veiksmas, nes juo viešai kiekvienas parodys 
savo nusistatymą. Pradedamas vykdyti ta
sai veiksmas. Bataliono vadas šaukia pa
gal sąrašą, pradėdamas vyresniškumo 
laipsniais. Iššauktasis eina drąsiai, tvirtu

V. VYTENIETIS

žingsniu. Priėjęs prie stalo, prideda ranką 
prie kepurės, pasako savo nuomonę, švarus 
sukinys, ir grįžta į rikiuotę. Vokiečiai pa
niurusiais veidais atidžiai seka visą tą de
monstratyvią eigą, ir matyti, kad jie labai 
nepatenkinti. Daugumas kareivių, priėję 
prie stalo, tik pasako, kad nesutinka pasi
rašyti, atlieka švarų sukinį dr grįžta į ri
kiuotę. I galą vokiečių nuotaika visiškai 
krito. Jie pamatė, kad net didesnė pusė ka
reivių nesutiko pasirašyti. Tame nepasira
šiusiųjų skaičiuje yra beveik visi kuopos 
puskarininkiai.

Bet dienos programa vykdoma iki galo. 
Vykstame į būstinę, ir prasideda vaišės. 
Susėdą prie stalų, truputį užkandome ir 
pradėjome linksmai gurkšnoti lietuvišką 
alutį, kurio ta proga buvo gerokai atvežta 
iš Antanavo bravoro. Kareiviai dar pasirū
pino degtinės, ir prasidėjo visai linksmos 
vaišės. Skambėjo lietuviškos patriotinės 
dainos, kuriomis vokiečiai buvo nepaten
kinti. Tačiau kai jie išgirdo dainuojant 
„Kur lygūs laukai“, tai jau pradėjo reikšti 
nepasitenkinimą. Tos dainos vokiečiai labai 
nemėgo ir suprato jos gaidą. O jos turinys 
jau jiems seniai buvo žinomas ir be paaiš
kinimų. Jie jiautė, kad „Kai aušra patekės, 
išvys, ko visai nebelaukia“. Juk lietuvis 

dar mokės pakartoti Žalgirio ir Radviliškio 
kautynes.

Vėliau kalbėjo mūsų (karininkai ir vienas 
mums gerai žinomas civilis. Ruošėsi kalbė
ti ir vienas vokiečių karininkas, bet, deja, 
nesuspėjo. Kareiviai buvo jau iš anksto su
sitarę neleisti vokiečiams kalbėti. Kai tas 
vokietis pradėjo judėti, vienas kareivis gar
siai sušuko: „Himnas!“ Tuoj visi kareiviai 
sustojo ir pradėjo giedoti Tautos himną. At
sistojo lietuviai karininkai, kiek pasvyravę 
nenoromis atsistojo ir vokiečiai. Nuskambė
jus himno garsams, visikas rodė, kad viskas 
jau baigta ir reikia Skirstytis. O visa tai 
taip staiga ir netikėtai įvyko, kad nerangu
sis vokietis nespėjo nė susiorientuoti. Rūs
čiais veidais, matyt, mintimis keikdami lie
tuvius, vokiečiai nepatenkinti išvažiavo.

Praėjus keletai dienų po nepavykusios 
priesaikos, pradėta tarpusavy kalbėtis ir 
tartis, (kaip reikia toliau laikytis. Kuopos 
vadovybė patarė visiems pasirašyti priesai
kos lapus, nes dar per anksti vokiečiams 
priešintis ir be reikalo nukentėti. Geriau 
duoti priesaiką, sakė jie, ir vokiečių neer
zinti. Ramiau galėsime gyventi ir ruoštis 
lemiamam smūgiui, ir tai mums visiems 
išeis į naudą. Kad mes ir būsime davę vo
kiečiams priesaiką, vis tiek liksime tokiais 
pat lietuviais, kaip buvome, o išmušus lais
vės valandai mokėsime atsiskaityti su vi
sais okupantais. Po tų pasikalbėjimų nuta
rėme pasirašyti.

Gaunamas įsakymas surinkti visus nepri
siekusius kareivius ir pravesti pakartotinę 
priesaiką. Numatytą dieną vėl prasidėjo tos 
pačios ceremonijos ir priesaikos piasirašinė- 
jimas. Šį kartą nepasirašė 10 kareivių. Vė
liau iš tų dar trys pasirašė, ir liko tik 7. 
Bataliono vadas davė įsakymą nepasirašiu
sius areštuoti ir nuvaryti į kalėjimą. Bet 
kareiviai tuoj susitarė nevykdyti to įsaky
mo, jeigu kuriuos paskirs varyti areštuotų
jų į daboklę. Taip ir padaryta. Kuris tik 
gauna įsakymą varyti areštuotuosius, griež
tai atsisako, pareikšdamas, kad jis nesutin
ka savo brolius varyti į kalėjimą. Eataliono 
vadas (kiekvienam atsisakiusiam krečia po 

tris paras daboklės. Bet ir tai nieko ne
gelbsti. Pagaliau atvyko stipriai ginkluoti 
vokiečiai ir areštuotuosius nuvarė į kalėji
mą. Juos palydėjo ir vienas lietuvis puska
rininkis, ėjęs kuopos viršilos pareigas.

Kalėjime dar keturi kareiviai sutiko pa
sirašyti. Liko tik trys, kurių jau niekas nei 
gražumu, nei piktumu neprivertė pasirašy
ti. Tai buvo gr. K-kas, eil. M-nis ir eil. P-tis.

Jie visi trys buvo išvežti į Kauno kalėji
mą ir ten išlaikyti apie 6 mėnesius. Po to 
jie buvo paleisti ir paskirti į kitus dalinius. 
Savo ruožtu buvo gautas bataliono įsaky
mas, kad atsisakiusieji areštuotuosius va
ryti į kalėjimą turi vykdyti uždėtąją baus
mę. Bet ta bausmė buvo įvykdyta tik doku
mentuose, pažymint, kad atlikta.

Prasidėjus vbkiečių-rusų karui, vokiečiai 
buvo apsvaigę karo laimėjimais ir nenorė
jo į savo (kariuomenę priimti talkininkų. 
Vokiečiai galvojo savo jėgomis nugalėti S. 
Rusiją, o talkininkai, jų manymu, norės tik 
laimėjimų garbe pasidalyti. Kaip jau žino
me, pirmosiomis karo dienomis bolševikų 
kariuomenė tūkstančiais pasidavė į vokie
čių nelaisvę. Rusai tikėjosi, kad vokiečiai 
juos išlaisvins iš komunistų vergijos ir įves 
demokratinę santvarką. Bet vokiečiai apie 
tai visiškai nė negalvojo ir, apsvaigę karo 
laimėjimais, pakartojo pirmojo pasaulinio 
karo klaidą. O klaida buvo ta. kad jie pa
gailėjo žmonėms duoti duonos ir laisvės. 
Tai du paprasti, bet vokiečių visiškai ne
įvertinti dalykai, kurie būtų atnešę jiems 
laimėjimą. Turėdami duenos ir laisvės, pa
tys rusai būtų sunaikinę komunizmą. Kai 
rusų kariuomenė sužinojo, kad jų belais
viai tūkstančiais miršta badu, susigriebė 
laikytis. Juk daug garbingiau yra ginti sa
vo tėvynę (ir už ją žūti, negu mirti badu vo
kiečių nelaisvėje. Į pagalbą atskubėjo Ame
rika, kuri S. Rusijai davė maisto ir ginklų. 
Tuomet atsipeikėjo ir Stalinas, kuris pra
dėjo tautą raminti suktais pažadais. Tada 
rusų kariuomenė ne tik atlaikė puolimus, 
bet pradėjo vokiečius stumti atgal. Toji ne
sėkmė ir privertė vokiečius ieškoti karui 
talkininkų ir skelbti privalomas mobiliza- 
cijias, kad turėtų kuo paremti savo braš
kantį frontą. Tokios privalomos mobiliza
cijos palietė ir Lietuvą, ir mūsų vyrai buvo 
verčiami stoti į įvairius vokiečių dalinius ir 

SS legionus. Bet Lietuvoje vokiečių planai 
nuėjo vėjelis. Vokiečiai savo tikslo nepa
siekė, nors buvo paskelbę apie keturias 
jaunimo mobilizacijas.

Mobilizacijos palietė ir Vilkaviškio jau
nimą, ir vieną jų man tekoriš arti stebėti. 
Neprisimenu, kelinta iš eilės mobilizacija 
tuomet buvo vykdoma, bet žinau, kad vy
rams buvo pranešta rinktis tame pat mo
kyklos pastate, kuriame gyveno mūsų kuo
pa. Buvo pratuštintas antrasis mokyklos 
aukštas, kurį užėmė mobilizacijos komisija. 
Iš miesto privežta stalų, kėdžių, rūbams 
kabyklų ir kitokių baldų. Kieme įrengta 
lauko virtuvė, privežta maisto produktų ir 
indų. Kaip vokiečių priimta, tam reikalui 
ruoštasi su didele pompa ir apgaudinėji
mais. Numatytąją dieną jau iš anksto ryto 
susirinko vokiečių pareigūnai ir užėmė 
skirtąsias vietas. Susirinko daktarai, rasės 
specialistai, atsinešė visokių aparatų ir me
diciniškų įrankių. Visi pareigūnai jau sėdi 
savo vietose, vokiečiai vaikštinėja, nosis 
užrietę, ir davinėja įsakymus. Visam aukš
te skamba telefonai ir čerška rašomosios 
mašinėlės. O kieme garuoja virtuvė, kuri 
skleidžia ramunėlių ir čiobrelių kvapsnį. 
Jeigu kvepia, tei vyrai galvoja, kad gami
namas Skanus maistas, kuris žadina jų ape
titą. Atėjo valanda vyrams pradėti rinktis. 
Visi išdidžiai sėdi ir laukia. Bet į salę nie
kas neateina. Galvoja, kad vyrai nedrįsta 
įeiti, tai pasižiūri pro langus, bet ir gat
vėje nieko nėra. Vokiečiai jaučiasi nejau
kiai, bet dar vis tebesilaiko išdidžiai. Taip 
belaukiant atėjo pietūs, visi išsiskirstė, ma
tyt, tikėdamiesi, kad po pietų ras visą būrį 
susirinkusiu. Bet po pietų irgi niekas ne
ateina. Nuotaika jau visiškai krinta, negir
dėti to dide’io raštinės triukšmo, ir vokie
čiai nepatenkanti sėdynėmis trina palanges. 
Jų laimei, vienas atėjo ir tuo prablaivė rūš
kaną nuotaiką. Tas atėjusysis vyrukas jau 
iš prigimties buvo raišas, tai drąsiai stojo.

1 Na. ir čiupo komisija vargšą, nuo pietų be
veik iki vakaro nuogą tikrino ir dresiravo. 
Niurkė (kaip katės, pasigavusios pelę. O jo 
sveiki draugai pasislėpę pro langus žiūrėjo 
į salę ir juokėsi iš vOkečių perdėto mandru- 
mo. Tai tokie buvo pirmos dienos rezulta
tai.

(Bus daugiau)
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KAIMAS MŪSŲ MIELAS LIETUVOJE
Šio „Pergalės“ žurnalo 1971 m. Nr. 10 iš

spausdinto didesnio straipsnio autorius P. 
Vasinauskas yra žemės ūkio reikalų specia
listas, gerai pažįstąs praktinę Lietuvos že
mės ūkio reikalų eigą.

Manome, kad mūsų skaitytojams taip pat 
įdomu, tegu ir bendrais bruožais, susipa
žinti su tuo, kas vyksta Lietuvos kaime, 
ypač dėl to, kad daugumas mūsų yra kilę iš 
kaimo.

Nežinome, kaip čia bus...
Nė vienas Lietuvos kampelis nepaliko 

man tokio gražaus atminimo gyvenime, 
kaip Kiuiolkaimis. Jis įsikūręs gražiosios 
Lekėčių girios pakraštyje, netoli Nemuno, 
maždaug trisdešimt kilometrų nuo Kauno. 
Nors žemė nederlinga, nors kiekvienas vals
tietis jos turėjo ne po daug, nors jų visų 
trobos buvo medinės ir be stiklinių priean
gių, tačiau kiekvieno Sklypas visada būda
vo lysvėmis suartas, gražiai apakėtas ir rū
pestingai apsėtas. Kiekvieno sodyba ap
tverta ir medžiais apsodinta. Kurakaimyje 
nebuvo nė vieno turčiaus, tačiau juodos 
duonos ir plieno kiekvienam užtekdavo. Tie
sa, parduoti iš tokios žemės mažai kas tik
davo, bet būtinai reikalingą pinigą žmonės 
paimdavo už surinktas miške mėlynes, už 
grybus, už malkų vežimėlį.

Labiausiai Kura!kai<myje man patikdavo 
nuoširdus visų sugyvenimas. Kaip, būdavo, 
lengvai ošia miškas, taip vienoda, lengva 
srovele liedavosi šio kaimo valstiečių šne
ka. Niekas čia nesibardavo. Keiksmas — 
baiisiai pasmerktas žodis. Kaime nebuvo rū
korių, kurie pypkės neišleistų iš dantų. Ne
buvo nė vieno prasigėrusio. Degtinės nepa
ragaudavo vaikinas net išleidžiamas į ka
riuomenę. Toks griežtas, nors nerašytas, 
buvo įstatymas. Tokio santūraus ir malo
naus kaimo jaunimo niekur nebuvau ma
tęs ir nemačiau vėliau gyvenime. Bet la
biausiai mane stebino Kuirakaimio seniai. 
Čriia įgyveno mano pažįstami Tamulaačiai. 
Stanislavičiai, Sutikai ir kiti. Bernardas 
Tamulaitis labai daug skaitė. Šventąjį raš
tą jis cituodavo puslapiais. O pats buvo 
ateistas. Biaitrus Sutkus bendravo su ar
cheologu prof. Volteriu. Jo klėtelė lūžo nuo 
visokių iškasenų ir senienų, o galva buvo 
pilna paraku ir padavimų. Vincas Tamu- 
laitis garsėjo kaip kooperatininkas, visuo
menininkas, domėjosi žemės ūkio kultūros 
kėlimu ir savo sūnų leido mokytis į Zyplių 
žemės ūkio mokyklą.

Šių trijų apsišvietusių Kuirakaimio apy
linkės senių įtaka jaunimui buvo didelė. 
Jeigu ne taip toli — Braziūkų kaime — sa
mi agon ą gėrė seniai, gėrė ir jaunimas. Ku- 
ralkaimyje įgyveno aukštos kultūros ir kar
tu civilizacijos nesugadinti žmonės.

Kas kartą, kai apsilankydavau šiame kai
me (tai buvo prieš 35-40 metų), kai pakal
bėdavau su seniais ir pabūdavau jaunimo 
susirinkimuose (kaime veikė jaunųjų ūki
ninkų ratelis), man kildavo vis ta pati, ži
noma, keista ii- nereali mintis: kad šį kaimą 
kas užkonservuotų. Kad jis su visais tro
besiais, lysvėmis, su gražiais, šventai sau
gomais papročiais ir įsitikinimais išliktų 
šimtmečius kaip etnografinė retenybė...

Po daugelio metų, praūžus baisioms aud
roms, po didžiųjų persitvarkymų vėl ap
lankiau Kurakaimį, vėl užėjau į Vinco Ta
rnui ai čio kiemą.

PETRAS VASINAUSKAS

Radau tas pačias trobas, tik, rodos, pa
žemėjusias, patamsėjusias. Dairaus: papu
vusios palangės, nelikę tvorų. Sulojo šune
lis, bet languose nepasirodė nė vieno pa
žįstamo veido. Einu į trobą neramus ir ne
žinau, ką sutiksiu. Taip troškau nors va
landėlę pakalbėti su žmonėmis, kurių kiek
vienas žodis visada būdavo tiesus, atviras. 
Deja, senelis Vincas Tamulaitis, sulaukęs 
92 metų amžiaus, jau buvo miręs. Dar 
anksčiau už tėvą pasimirė sūnus Stasius. 
Troboje radau vienintelį čia pasilikusį gy
ventoją — marčią. Klausinėju apie šį, apie 
tą, apie vaikus, kurių mano agronomavimo 
metais dar nebuvo. Viena dulktė gyvena Vil
niuje, kita — Kaune, o sūnus kažkur už Se
redžiaus, kitapus Nemuno, sunkvežimį vai
ruoja.

Man darosi nesuprantama. Trobas pare
montavus, tokioje gražioje pamiškėje gali
ma dar daug metų gyventi. Prie sodybos 
nemažas žemės Sklypas, sodelis, karvė — 
ko čia trūksta? Kodėl vaikai iki paskutinio 
išsklido ir ją vieną, senstančią, paliko? Ta- 
mulaitienė žiūri į mane ir lėtai taria žo
džius, regis, pilnus įsisenėjusios nevilties:

— Tai kad nežinome, kaip čia bus...

Kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas — 
natūralus reiškinys...

Pradedant tarybinį gyvenimą, kaimuose 
gyveno 77% Lietuvos gyventojų. Kai susi
kūrė kolūkiai, kai laukuose pradėjo dirbti 
traktoriai, kai mašinos pradėjo vis daugiau 
pavaduoti žmonių rankas, daug kas net 
skundėsi, kur reikėsią dėti žmonių pertek
lių.

Kai susikūrė pirmasis Kėdainių rajone 
Marytės Melnikaitės kolūkis, mums, Dot
nuvos bandymų stoties darbuotojams, teko 
pirmiesiems jį šefuoti, darbus naujais pa
grindais rikiuoti. Dirbo valstiečiai tada dar 
visai senoviškai.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, 
gyvename tokiame pasaulyje, kuriame N. 
Metų proga duodami visokie įžadai. Vieni 
pakelia pirštą aukštyn ir prisiekinėja, kad 
nebegers, kiti — nebėloš kortomis, neberi- 
zikuos mesti didesnių sumų arklių ir šunų 
lenktynėse, dar kiti — iškilmingai išmeta 
ar į stalčių įdeda cigaretes ar sulaužo pyp
kes. Štai kokie mes būsime nuo tos dienos, 
ko tik ne šventieji!

Duoda pažadų, jeigu ne įžadų, ir laik
raščiai. Jie nori į save patraukti skaityto
jus, dėl to čir raišo, kad šiais metais spaus- 
dlins šių ar tų žmonių atsiminimus, kitų 
straipsnių serijas, kels šiuos ir kitus įdo
mius 'klausimus. Kai kurie tų laikraščių, 
kaip matome, nelaukia nei metų galo, nei 
pradžios, o tiesiog bet kurią savaitės dieną 
komercinei televizijai sumoka gražią su
mą už pusę minutės ar minutę ir paskel
bia, kokia pikantiška tema bus rašomu jau 
rytoj, tik pirkite ir skaitykite.

„Europos Lietuvis“, kaip matau, pagal 
savo ilgametę tradiciją palinkėjo laimingų 
1972 metų (tarytum žmogui laimės jau ne
bereikėtų 1973 ir kitais tolimesniais me
tais!) ir nieko nepažadėjo. Matyt, nenuma
toma, kad į jo puslapius ateis su žaviais 
straipsniais nauji žmonės, teks su pagarba 
ir meile skaityti raštus tų. kurie Ir iki šiol 
malonėja parašyti. Vadinas, tikimės Skai
tyti nottinghamiškį dr. S. Kuzminską, ku
ris gilinasi į didžiąsias pasaulinės politikos 
problemas. Tikimės, kad rašys S. Kasparas, 
V. Ignaitis, D. Drėnutis, Iš Vokietijos kun. 
B. Liiubinas, S. Vykintas ir kiti dažniau ar 
rečiau pasirodau tieji. O mūsų brangusis J. 
Liobė, žiūrėk, berašydamas laikraščiui, tik
riausiai pajėgs įsigyti nusipelniusio žurna
listo vardą...

***
Ar mums tiek neužtenka? Mes gi. taip 

sakant, esame savo kiemo patriotai, ne ko
kie nors niurzgliai. Tiesa, turime ir niurzg
lių, kurie viską kritikuoja, niekuo nėra pa
tenkinti ir „Europos Lietuvyje“ norėtų ma
tyti sutraukta® visas pačias pajėgiausias 
žurnalistines ir rašytojines pajėgas arba 
gausybę pačių sultingiausių sensacijų.

Kad nauji talentai ir nauji vardai, nau
jės temos laikraščiui daug reiškia, dėl to 
negali būti abejonių. Norintieji pelno pa
daryti ar bar kroto išvengti didžiųjų kraštų 
laikraščiai ne veltui stengiasi patraukti į 
save naujus skaitytojus skelbimais televi

Nuvažiuoju, pamenu, kartą į brigadą ir 
randu didelį moterų būrį begrėbiant šieną. 
Balti lengvučių grėblių kotai tik švysčioja 
saulėje, o patenkintas brigadininkas Mon-1 
kevičius vienmarškinis laksto tarp jų, nu
rodinėdamas, kur kupetėles krauti.

Aš žiūriu į šią darbo organizaciją visai 
nepatenkintas: brigados kieme keli suvi
suomeninti arkliniai grėbliai, dobilienoje 
ganosi dyki arkliai, o čia, prie šieno, vargs
ta moterys.

— Susirinkime, rodos, buvome susitarę 
kitaip šienapiūtę organizuoti? — priekaiš
tauju.

Brigadininkas, labai malonus ir manda
gus žmogus, daug patyrimo turįs valstietis, 
už mane keleriais metais vyresnis, paaiški
na:

— Buvome susitarę grėbti alkilais. Kas 
tiesa, tai tiesa. Bet va, rytą suėjo visos bri
gados moterys ir paprašė darbo. Kiekviena, 
sako, norime uždirbti darbadienių.

Tie laikau seniai praėjo. Dabar niekur 
kolūkių laukuose baltakočiiaiis grėbliais šie
no nedoroj®. Niekur šakėmis nebekrato 
mėšlo. Niekur neberiša pėdų, nebestato gu
bų. Per 25 metus mechanizacija viską pa
keitė. Tiek daug darbo rankų žemės ūkyje 
nebereikiai, jų ir nebėra.

Plačiai svarstomia, kaip toliau žemės ūkį 
mechanizuoti ir industrializuoti. Sutinku 
Kapsuko rajono „Tarybų Lietuvos“ kolūkio 
pirmininką L. Statulevičių. Jis man pasa
koja, kad projektuojamas kiaulidžių komp- 
lekia_s, kuriame bus laikoma 12 tūkstančių 
kiaulių. Vien paršavedžių — 900. Visas 
kompleksas užims 8 ha žemės. Pirmininkas 
pasakoj®, kaip čia viskas bus mechanizuo
ta, kaip maža' reikės darbo rankų, kokia 
pigi bus kiaulienos gamyba.

Šį penkmetį respublikoje bus pastatyti 
penki tokie kompleksai. O netoli Maskvos, 
tiesiog miško vidury, statomas mechanizuo
tas kiaulidžių kompleksas, kuriame bus lai
koma net 106 tūkstančiai kiaulių. Vokieti
joje jau esą pastatyti karvidžių kompleksai, 
kur laikoma po 2000 karvių. Visi mechaniz
mai veikia kaip laikrodžio.

Numatoma daug naujo ir laukininkystė
je. Latvijos laukuose jau dirba daugiau 
kaip šimtas galingų traktorių K-700, kurie 
velka po du keturvagius plūgus arba po 
tris kultivatorius. Jau ir mūsų respublikoje 
vieną kitą tokį traktorių teko matyti. Kaip 
patogu jame traktorininkui dirbti! Jis sė
di >aukšt<ai, sandarioje kabinoje — nei dul
kių, nei ausis kurtinančio motoro kriokimo. 
Bet svarbiausia — vienas traktorininkas 
gali žymiai daugiau nudirbti darbo. Vadi
nasi, ir mechanizatorių kaime ims mažėti.

Regint tokias naujoves, nebedaug ir fan
tazijos bereikia pridėti. Galima įsivaizduo
ti, kad netolimoje ateityje melioratoriai 
mums atiduos 'kilometrų kilometrais ply
tinčius laukus, kuriuose dirbs greitaeigiai 
traktoriai, plačialbarės mašinos, kombainai, 
kurie kartu ir dirvą įdirbs, dr sėklą išbers. 
Laukus tręš ir pasėlius punkš lėktuvai. Me
chanizuotos karvių fermos-falbrikai po 1000 
-2000 galvijų, kiaulių po kelias dešimtis 
tūkstančių, o paukščių po kelis šimtus tūks
tančių. Žemdirbiai gyvens didelėse gyven
vietėse, daugiaaukščių namų moderniškuo
se butuose. Jiems nerūpės nei daržas, nei 
kiairvė. Gyvens kaip miestiečiai, visais bui
tiniais ir kultūriniais patogumais aprūpinti. 
Ir išvis žemės ūkyje dirbančių žmonių liks 
labai nedaug.

Amžiais buvo nusistovėjusi tokia tvarka, 
kad višką, ko žemdirbiui reikia, jis atsi
veždavo iš miesto, o užaugintus produktus 
veždavo ar nešdavo irgi į miestą. Dabar j'au 
Skystą kurą, trąšas, techniką kaimui pri
stato miesto kontoros. Pieninės didžiulėmis 
cisternomis pasiima pieną, skerdyklos — 
gyvulius. Kiek čia betrūksta, kad iš miesto 
atvažiuotų brigados laukų tręšti ir apsėti, o 
elevatorių darbininkai nusiimtų grūdų der
lių. Kapitalistiniame pasaulyje taip jau 
praktikuojama. Girdėti, 'kad Kanadoje esą 
organizuotos tokios kombainų brigados, ku
rios važiuoją iš vieno ūkio į kitą. Jos prade
dančios darbą šalies pietuose ir pamažu 
slenkančios į šiaurę. Tuo būdu žymiai pa
ilgėja mašinų darbo sezonas, o ekonominis 
efektas be galo didelis. Gal apie tokią orga
nizaciją galima galvoti ir Lietuvoje? Saky
sim, pirmomis rugsėjo mėnesio dienomis 
galima pradėti kviečius sėti Šiaurės Lietu
voje, o rugsėjo antroje pusėje užbaigti Su
valkijoje. Taip ištisos sėjamųjų šimtinės, 
aprūpintos automatiškais sėklų pripylėjais. 
per dvi tris savaites apsėtų visą respubli
ką. Esu tikras, kad ekonomistai, paskaičia
vę, kliek sumažėtų darbo sąnaudos, ap- 
stulibtų...

Viskas atrodo taip 'aišku ir logiška. Urba- 
nistai seniai išsprendė kaimo likimą. Rei
kia tik laukti, kad greičiau tai įvyktų.

Eet yra ir kitos aplinkybės, kurios at
skleidžia kitą tiesą.

(Bus daugiau)

zijoje ar rašydami savo puslapiuose, kieno 
plunksnos darbai bus spausdinami. Taigi 
ir mūsų skaitytojų pageidavimai nėra toks 
jau tuščias ir nepagrįstas niurzgamas. Tie 
pageidavimai nėra taip pat joks nusižengi
mas savo kiemo patriotizmui. Pažangai nė
ra ribų, ir jos reikėtų siekti. įdomesnių 
naujienų visi trokšta. Štai anąkart Lietu
vos spaudoje skaičiau, kad Vilniaus kios
kuose žmonės labai ieškojo „Pergalės" žur
nalo to numerio, 'kuriame buvo išspausdin
tas Petro Vasinausko straipsnis „Mielas 
mūsų kalimas".

Bet teisybę sakė mūsų liaudis, kai tvirti
no. kad ėstų šuva mėsą, tik pinigų nesą. 
Dėl to suprantu, jog „Europos Lietuvis“, 
pradėdamas šiuos metus, negalėjo pažadė
ti, kad netrukus pradės jo puslapiuose ra
šyti Br. Raila. V. Alantas. V. Ramojus, Al. 
G.imantas, A. Nakas ir kiti, kad atkarpose 
bus spausdinami darbai geriausių rašyto
jų. Rašančiajam reikia ne tik parašyti, bet 
dar ir (perrašyti, taigi sugaišti apsčiai laiko 
ir dar tokio, kuris vadinamas laisvu.

Taigi, šitokiai padėčiai esant, laikraštis 
ir pasidaro idealizmo ir grafomanijos ga
minys. Idealistai galvoja, kad laikraštis tu
ri eiti, kad lietuviai negali būti be laikraš
čio. dėl to jie jaučia pareigą jam bent ret
karčiais parašyti, atiduoti savo duoklę. 
Grafomanams tai pati išganingiausia dirva 
pasireikšti. Jei būti;, kas rašo, tai jie gal 
ne vienas niekada nebūtų išvydęs išspaus
dintos nė vienos savo parašytosios eilutės! 
Šitaip nusiteikęs prieš grafomaniją, aš. ži 
noma. nesiskųsčiau, jei ir mano šis laiši ar 
būtų į ją įskaitytas, bet nėra geresnių, tai 
tuo ir naudcjucs.

peja. nesu užkietėjęs grafomanas: pa 
matęs išspausdintą savo parašą, nešoku į 
lubas. Ir man būtų daug maloniau, jei „Eu
ropos Lietuvis“ būtų pažadėjęs pateli ti sa
vo skaitytojams įdomių bendradarbių raš
tų. Tačiau kai yra tokia padėtis, kekia ji 
yra, man būtų taip pat malonu, jei šuva 
šlavimuose ir kitokiomis viešomis progo
mis laikraščio leidimas būtų išbraukiamas 
iš pirmųjų nuopelnų. Man rodos, kad nuo
pelnų ir šiaip galima priskaldyti, susiraisti, 
taip sakant, mažiau nudėvėtų Rosmantų, 
ne tokių, kokių jodinėjo garsusis riteris 
Domis Kichotas iš La Mancos.

Tavo Jonas

MĖNULIS IR SŪRIS

1542 m. Erazmas Roterdamietis rašė, kad 
.....Mėnulis sudarytas iš supelijusio sū
rio...“ Geologai neseniai ištyrė garso skli
dimą Italijos. Šveicarijos. JAV ir Norvegi
jos sūriuose dr nustatė, kad išilginių garso 
bangų greitis šiuose sūriuose (1.6 — 2,1 
km/s) maždaug atitinka garso greitį Mė
nulio uolienose.

DR. VYT. GALINIS

Vilniaus universitete filologijos mokslų 
daktaro disertaciją apgynė Vytautas Gali
nis.

V. Galinis yra plačiai žinomas literatū
ros kritikas.

„Tiesa" rašo, kad pernai daktarines di
sertacijas apgynė 30 Lietuvos mokslininkų: 
medikai, filologai, žemės ūkio mokslų atsto
vai, biologai ir ekonomistai.

Iš viso Lietuvoje esama daugiau kaip 
200 mokslų daktarų.

MIRĖ PROF. V. RUOKIS

Lietuvoje gruodžio 26 d. mirė Žemės 
Ūkio Akademijos profesorius Viktoras 
Ruokis, gimęs 1885 m. kovo 11 d. Dauba
riškėje, Ignalinos rajone.

V. Ruokis 1912 m. baigė Odesos univer
sitete chemijos mokslus ir 1914 m. Mask
vos žemės ūkio institutą. 1919 m. suorgani
zavo Dotnuvos vidurinę žemės ir miškų 
ūkio mokyklą ir iki 1920 m. jai vadovavo. 
Tą mokyklą perorganizavus į Žemės Ūkio 
Akademiją, vadovavo joje katedrai. Studi
juodamas dirvožemį, yra apkeliavęs dauge
lį kraštų.

Yra parašęs nemaža vadovėlių žemės 
ūkio specialistams, paskelbęs Lietuvos dir
vožemių klasifikaciją pagal reljefų, išlei
dęs pietų Lietuvos dirvožemių žemėlapį.

Tarybiniais laikais Mokslų akademijos 
narys korespondentas, nusipelnęs mokslo 
veikėjas, respublikinės premijos laureatas, 
apdovanotas Darbo raudonosios vėliavos 
ordinu ir garbės raštais.

CHORAS VIDURINĖJE AZIJOJE

Kauno Politechnikos instituto vyri) cho
ras koncertavo Vidurinėje Azijoje. Jis da
lyvavo vadinamosiose draugystės šventėse 
ir koncertavo Tadžikijoje, Uzbekijoje, lan
kė hidroelektrinių statytojus. Chorui vado
vauja A. Buzys. (ELTA)

INDIJOJE ANGLŲ KALBA

Poeto Vacio Reimerio eilėnaišių knyga 
„Indiškoji melodija“ anglų kalba išleista 
Bombėjuje, Indijoje.

„Tiesoje“ rašoma, kad vertėjas Dž. K. 
Džosis susidomėjo paskaitęs rusų kalba 
„Indijos dainuojiančlio bitelio, įgyveriančio 
kitoje šalyje, kalbančio kita kalba“ eilėraš
čius.

S. KUDIRKĄ APLANKĖ ŽMONA

Gauta žinia, kad Sibiro kankinį Simą 
Kudirką neseniai aplankė jo žmona Genė. 
Žmona palakusi Simui šiltas kojines ir pirš
tines. Norėjusi palikti vilnonį megztinį ir 
riebalų, deja, tų dalykų nebuvo leista pa
likti. (ELTA)

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur i
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios. J

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems l Lietuvą. Į
SIUNTINYS 1971 (3) J

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžią- J
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžią- ,
gos apsiaustui, V/2 jardo crimplene medžiagos '
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu- i
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė ,
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų (
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių. '

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun- '
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių Į
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai- j
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734. f

LENKAI SOVIETŲ SĄJUNGOJE
Visuotinio gyventojų surašymo duomeni

mis, Lietuvoje 19 lO m. gyveno 240.600 len- 
xų. Nemenčinės ir EisislKių srityse ir. Vil
niaus apylinkėse lenkai sudarė gyventojų 
daugumą.

Lietuvoje lenkai turi mokytojų pedagogi
nį institutą ir daug pradžios mokyklų. Len
kų kalba išeina dienraštis, kurio tiražas 20 
lakstančių. Iš Lenkijos ateina didelis kie
kis laikraščių ir knygų. Dažnai iš Lenkijos 
apsilanko meniniai-airtistiniai vienetai, ku
ine Lietuvoje mielai sutinkami.

Visiai kitaip atrodo lenkų padėtis sovieti
nėje Baltgudijoje. čia lenkų gyvenam® apie 
383.000. Baltgudijoje lenkai negali kultū
riškai klestėti. Čia nėra nė vienos lenkiškos 
mokyklos, jokio laikraščio, jokio kultūri
nio pasireiškimo. Atvykstantieji iš Lenki
jos meno ansambliai nukreipiami į Vitebs
ko ir Gomelio sritis, kur maža lenkų.

Sovietinėje Ukrainoje lenkų daug ma
žiau negu Lietuvoje, iir jų taiutinė-kultūrinė 
padėtis tokia pat kaip Baltgudijoje.

Kyla klausimas: ką reiškia toks nevie
nodas lenkų traktavimas? kultūrines leng
vatas Lietuvoje suteikė lenkams ne Palec
kis ar Sniečkus, o Maskva. Ko ji siekia?

T. V.

KALENDORIAI LIETUVOJE
Lietuvoje išleista sieninių, stalinių, dvi

savaitinių, kišeninių ir tabelinių kalendo
rių 1972 metams.

Visų kalendorių tiražas 825.000 egzemp
liorių.

LENGVAS GRUODIS
„Tiesa" rašo, kad Lietuvoje gruodžio mė

nuo buvo be sniego ir šalčių. Oras buvęs 
panašus j vėsų pavasarį, ir kai kur laukuo
se buvo pasirodžiusi žaluma.

KINO TEATRAI KAUNE
„Tiesa“ rašo, kad pernai Kauno keturio

lika kino teatrų aplankė šeši milijonai žiū
rovų.

CIUCKIS
Gruodžio 28 d. „Tiesoje" D. Kadžiulytė 

rašo:
„Tai labai reikšminga — rytmetinis ciuc

kio mocionas. Ir labai gražu. Ciuckis, atka
bintas nuo šniūrelio ar dirželio, bėginėja 
po parką ar Skverą. Ciuckis džiaugiasi pa
sauliu — Skardžiai amsi, laimingas kimba į 
plevenančius „midi“. Ir praeiviui smagiau. 
Nespėjęs rytmetį pasimankštinti, jis ragi
namas įbėgti šuoliais ar intensyvia ristele. 
Ta proga verta pastebėti istoriškai pakitu
sią ciuckio savininko funkciją. Yra žino
ma, kad mūsų senajame kaime, kad nekil
mingas kudlius užpuldavo žmogų, gaspadi- 
nė iš burokų meiliai ramindavusi: „Nebi
jok, anas nekanda“. Mūsų dienų savinin
kas stovi atokiau. Stovi ir kikenau Jis pa
tenkintas. Jis regi ciuckyje bundantį žvė
rį“.
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DBLS SUVAŽIAVIMAS

DHLS suvažiavimas tir L. N. B-vės akci
ninkų metinis susirinkimas įvyks balan
džio 15-16 dienomis.

Šiais metais sukanka 25 metai nuo D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos įsteigimo. Su
kaktis bus paminėta Pavasario šventės me
tu Lietuvių Sodyboje.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. Morkūnas — 1 svarą.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

PREMIJOS UŽ LIETUVIŲ KALBĄ
Lietuvių kalbos valstybinius egzaminus 

angių vidurinėse mokyklose išlaikė Aldona 
Barainčiukaitė (Northampton) ir Teresa 
Juraitė (London).

L. N. B-vės Valdyba abiems paskyrė pre
mijas po 10 svarų.

KAS NORI VYKTI Į JAV AR KANADĄ?
Jau keliolika kartų buvo skelbta, kad 

DBL B-nės krašto valdyba nori suorgani
zuota didesnio masto išvyką į Šiaurės Ame
rikos kontinentą.

Pasirodo, kad reikia sudaryti ne mažes
nę kaip 30 asmenų grupę, tada kelionė iš 
Londono iki Chicagos ir atgal kalnuotų tik 
112 svarų. Šiaip pigiausia kaina suaugu
siam yra 141 svaras. Jaunimui bus kita kai
na, bet ieškoma dar kaip galima pigiau.

Visi, (kurie dar nėra pareiškę noro, o gal
votų aplankyti savo gimines, prašomi susi
siekti su krašto valdybos pirmininku S. 
Kasparu 32, PUTEAUX HOUSE, Roman 
Road, London E2 ORF) kaip galima grei
čiau, nes, žinant tikrą norinčių važiuoti 
skaičių, daugiau galimybių vesti derybas 
su oro linijomis.

D. BRITANIJOS LIETUVIŠKAJAM
JAUNIMUI

Visi, kurie domisi artėjančiu Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu, nori dalyvauti 
jame ar 'turi kokių nors pasiūlymų dėl kon
greso, prašomi susisiekti su Jaunimo Metų 
komiteto pirmininku: Kastytis Baublys, 30, 
Belle Vue Drive, Lancaster.

LONDONAS
PROF. DR. Z. IVINSKIO MINĖJIMAS

IR PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Sausio 30 d., 4 vai., parapijos salėje (Vic

toria Park Rd., E 2) įvyks neseniai mirusio 
prof. dr. Zenono Ivinskio minėjimas.

Po minėjimo ten pat įvyks metinis Lon
dono lietuvių parapijinis susirinkimas. Bus 
parapijinės tarybos rinkimas. Prašoma gau
siai dalyvauti.

DISKO VAKARAS
Sausio 22 d., 7.30 vai. vakaro, Londono 

Sporto ir įSocialinio Klubd salėje (345A 
Victoria Park Rd. E 9) Londono jaunimas 
rengia disko vakarą.

Kviečia visus dalyvauti.

LONDONO PARAPIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 30 d., 4 vai. popiet, Londono Spor
to ir Socialinio Klubo salėje (345A Victo
ria Park Rd. E 9) kviečiamas metinis para
pijos susirinkimas.

BLYNŲ BALIUS
Šv. Onos MotenĮ Draugijos ruošiamasis 

Blynų Balius įvyks vasario 5 d., šeštadie
nį, 7.30 vai. vakare, Parapijos salėj, 345a 
Victoria Park Road E9 5DX.

Įėjimas 35 p.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

ANTANAS BRAŽDYS KARALIŠKOJOJE 
MENO AKADEMIJOJE

Skulptorius Antanas Braždys neseniai tu
rėjo Londone savo darbų parodą. Dabar 
jau jis kitoje parodoje ir ypač reikšmingo
je vietoje — Karališkojoje Meno Akademi
joje Londone (Royal Academy of Arts).

Nuo sausio 8 d. iki kovo 5 d. vyksta šie
metinė Britanijos Skulptorių paroda. Joje 
dalyvauja 24 Skulptoriai su didesniais kie

į Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir
I Nidos Knygų Klubo rengiamas

i SPAUDOS BALIUS
5 f
| ĮVYKS SAUSIO 29 d., ŠEŠTADIENĮ,

I Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU š

■- Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

e Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt. j
•S =
f Staliukus patartina užsisakyti iš anksto. =
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kiais savo darbų. A. Braždys išstatė 7 dar
bus.

Paroda atdara šiokiadieniais 10-6 vai., 
sekmadieniais 2-6 vai.

EGLĖ PAULIUKONYTĖ LONDONE
DBL B-nės krašto valdyba, norėdama, 

kad D. Britanijos lietuvių tautinių šokių 
grupės geriau pasirengtų dalyvauti IV tau
tinių šokių šventėje, pakvietė Eglę Pauliu- 
konytę iš Vasario 16 Gimnazijos atvykti į 
Britaniją supažindinti mūsų grupių, kaip 
Amerikos tautinių šokių grupės šoka, la
biau subendrinti su jais.

JI išbus Londone savaitę ir kiekvieną 
dieną praveda repeticijas „Grandies“ ir sa
vaitgalio mokyklos grupių.

Krašto valdyba prieš kurį laiką išsiunti
nėjo žiniaraštį kitoms tautinių šokių gru
pėms, kad ir jos būtinai dalyvautų repeti
cijose, nes ypač jauniesiems vadovams bū
tų gera proga prasilavinti, kaip' tautinių 
šokių mokyti.

KALĖDOS IR BERNELIŲ VIDURNAKČIO 
PAMALDOS

Tradicines vidurnakčio bernelių mišias 
atnašavo Bažnyčios klebonas dr. J. Sakevi- 
čius, MIC.

Prieš mišias .procesijoje jis nuvyko prie 
prakartėlės ir pašventino ją.

Mišios buvo laikomos lotynų kalba. Jų 
metu giedojo Vincento O'Brien vedamasis 
choras. Kartu su juo giedojo ir jaunasis 
„Grandies“ choras. Kai kurios giesmės bu
vo giedamos V. O'Brien ir R. Namajuškos 
duetu.

Klebonas pamokslo metu sveikino baž
nyčios narius ir rėmėjus. Tuo metu buvo 
pilnutėlė bažnyčia. Daugiau negu pusė bu
vo jaunimas.

Kalėdų dieną pamaldos buvo 9 vai. ir 11 
vai. ryto. 11 vai. pamaldose dalyvavo Lie
tuvos Atstovas V. Bailokas su .ponia ir dau
gumas tų, kurie negalėjo dalyvauti Berne
lių mišiose.

MŪSŲ LIGONIAI
Kastulė Noreikaitė atgavo sąmonę, bet 

dar nekalba ir nevaldo dešinės kūno pusės. 
Ji yra Bethnal Green ligoninėje.

Prieš pat Naujuosius Metus Ona Rauli- 
naitienė buvo paguldyta Chingfordo ligoni
nėn.

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Gruodžio 19 d., sekmadienio pavakaryje, 

Londono šeštadieninės mokyklos tėvų ko
mitetas, vadovaujamas Veronikos Jurienės, 
Pranciškos Senkuvienės .ir Ginkos Neiber- 
kienės, surengė šeštadieninės mokyklos mo
kiniams ir visiems Londono lietuviškosios 
bendruomenės vaikams kalėdinę eglutę. 
Kadangi šeštadieninės mokyklos mokiniai 
daugiausia yra -skautės ir skautai, tai prie 
paruošimo daug prisidėjo Anglijos Rajono 
vadeivė Gajutė Valterytė — O'Brien.

Eglutės pobūvio susirinko mokyklos mo
kiniai, tačiau tarp jų nedaug tebuvo tokių, 
kurie nelanko mokyklos. Vis dėlto buvo su
sirinkę arti 80 jaunosios kartos. Prie 
gražiai ir skoningai paruoštų stalų jie 
praleido laiką kalėdinėje nuotaikoje, išsi
skirstydami su- viltimi, kad kitais metais 
Kalėdose ir vėl susitiks.

60 M. LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO 
BAŽNYČIAI

Šių metų pavasarį sueis 60 metų, kai 
kardinolo Waugham buvo pašventinta Lie
tuvių Šv. Kazimiero bažnyčia.

Bažnyčios kunigai dr parapijos komitetas 
rengiasi šią sukaktį ypatingu būdu atžy
mėti kovo mėnesį.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
šeštadieninės mokyklos tėvų Komitetas 

surengė Naujųjų Metų sutikimą Londono 
lietuviams Sporto ir Socialinio klubo pa
talpose. Dalyvavo apie 150 žmonių (patal
pos tik tiek ir gali priglausti), ir dar dau
giau buvo norinčių dalyvauti, bet nebuvo 
galima gauti bilietų, nors jie buvo po 2 
svarus 50 penų.

Tie, kurie negalėjo gauti bilietų, turėjo 
pasitenkinti apatine — baro sale, kurioje 
buvo taip pat arti šimtinės.

Tokio Naujųjų Metų sutikimo Londono 
lietuviškoji -bendruomenė po antrojo pa
saulinio karo dar neturėjo.

Salės papuošimu rūpinosi V. Jurienė, P. 
Senkuvienė ir jų talkininkės.

Apskritai čia 1972 m. sutikti gražiai. 
Viskas buvo jauku, šeimyniška aplinka, 
'kurioje prie šampano tosto buvo pasveikin
ti busimieji metai. Atėjus 4 vai. ryto, dar 
niekas nenorėjo pagalvoti, kad reikia vyk
ti namo į savo kasdienybę.

(s. k.)

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
VASARIO 12 d.

Vasario 12 d. D. Britanijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdyba rengia Lietu-vos 
Nepriklausomybės šventės minėjimą Lon
dono Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345A Victoria Park Rd.).

Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau. Ją -atliks j aunimas pagal Jaunimo me
tų šūkį „Jaunimo darbas ir širdis — Lie
tuvių tautos -ateitis“.

NETIKĖTAS SUSITIKIMAS
Naujųjų Metų išvakarėse iš Australijos į 

Londoną atvyko inž. Ramutis Zakarevičius, 
New South Wales universiteto lektorius. 
Jis ketina Anglijoje praleisti savo vienerių 
metų mokslines atostogas, dirbdamas elekt
ronikos srities darbą Londono universitete 
(King's College).

Sužinojęs, kad Southampton e yra apsi
stojęs panašiu tikslu, -atvykęs iš Kanados, 
inž. Kęstutis Šalkauskas, taip pat unversi- 
teto lektorius, tik kitame pasaulio gale, Ra
mutis nuvyko jo aplankyti. Pasirodo, kad 
po karo, būdami dar vaikais, jie buvo su
sidraugavę Vokietijoje. Išsiskyrę prieš 23 
metus ir nieko -apie vienas kitą negirdėję, 
dabar netikėtai susitiko atvykę tuo pačiu 
tikslu, bet iš priešingų pusių į Angliją.

(j. v.)

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Vyties klubo narių metinis susirinkimas 
šaukiamas sausio 30 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. P-

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kiti -klubo reikalai.

Visi nariai kviečiami dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
PADĖKA

„Budėkime“ redakcija ir administracija 
širdingai dėkoja DBLS Nottinghamo Sky
riaus valdybai už didelę auką — paskirtąjį 
kariuomenės šventės minėjimo pelną — 
L. S. S. Anglijos rajono leidžiamajam laik
raštėliui „Budėkime“ paremti. Taip pat dė
kojame visoms ir visiems, kurie prisidėjo 
prie šventės pasisekimo.

Ypač dėkojam Londono šeštadieninei mo
kyklai ir jos mokytojoms bei tėvams. Be 
jūsų žiburėlio „Budėkime“ negalėtų žibėti 
ateityje.

PAIEŠKOJIMAS
Ulcickas (Ulčickas) Henrikas, Petro ir Ge
novaitės sūnus, gimęs 1926. III. 7 Aleksand- 
riškyje, pats -ar žinau tieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

VOKIETIJA
ADVENTINĖ EVANGELIKŲ ŠVENTĖ 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Vasario 16 gimnazijos Evangelikų Jauni

mo Ratelis kiekvienais metais suruošia ad
ventinių apmąstymų sekmadienį. Šįkart jlis 
įvyko gruodžio 19 d. Susirinko apie 50 ra
telio narių ilr jų svečių iš Romuvos ir iš to
liau.

šventei — kavutei vadovavo jos organi
zatorius, Jaunimo ratelio vadovas ir evan
gelikų tikybos dėstytojas mokyt. Fricas — 
Jonas Skėrys. Jis pakvietė skaučių atstovę 
skiltindnkę Angelę Vilčinskaitę, skautų at
stovą tuntininką Manfredą šiušelį, ateiti
ninkų moksleivių pirmininką Petrą Dauk
nį ir Vokietijos lietuvių studentų sąjungos 
atstovą stud. Petrą Veršelį uždegti eglutę. 
Visi sugiedojo „Žinau -aš Skaisčią rožę“.

Mokyt. Fr. Skėrys pasveikino ratelio na
rius ir svečius.

Įžanginėje kalboje mokyt. Fr. Skėrys pa
stebėjo, jog mokiniai evangelikai Vasario 
16 gimnazijoj sudaro tik 1/4 visų mokslei
vių, tačiau gražiai veikia ir savo įnašu įde
da savo dalį į visos gimnazijos veiklą bei 
jos populiarinimą.

Maldą prieš valgį sukalbėjo kun. A. Gel- 
žinis. Kalbėjo kun. A. Gelžinis. Prieš pie
tus jis pravedė Huettenfeldo kaimo bažny
čioje lietuviškas pamaldas.

Raimunda Šreifeldaitė, V klasės mokinė, 
prieš pusmetį palikusi sovietinės mokyklos 
suolą Kaune, padeklamavo eilėraštį. Anta
nas Šiugždinąs, VI kl. mokinys, akordeonu 
pagrojo „Niekados taip gražiai neskambėjo 
varpai“. Kapelionas kun. J. Dėdinas iškėlė 
mokyt. Fr. Skėrio nuopelnus evangelikams 
ir lietuvybei, pavadindamas jį Mažosios 
Lietuvos didžiu- lietuviu.

Kun. A. Gelžinis ta proga atskleidė pa
slaptį, kad mokyt. Fr. Skėrį buvo norima 
paruošti kunigu, bet tuo atveju jis būtų tu
rėjęs palikti gimnaziją. Jis atsisakė kuni
gystės, kad galėtų toliau dirbti su savo jau
nimu Vasario 16 gimnazijoj.

VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO SEIMO, 
įvykusio 1971 metų gruodžio 4-5 d. Detroite, 

NUTARIMAI
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to Seimas, posėdžiavęs 1971 m. gruodžio 4- 
5 d. Detroite, pareiškia:

1. Lietuvos suvereninių teisių ir demo- 
Kratinės santvarkos atstatymas yra pagrin
dinis lietuvių tautos uždavinys. Kadangi 
sovietų pavergti lietuviai neturi sąlygų or
ganizuotai vesti Lietuvos laisvės kovos, Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pareiga yra telkti draugėn visų kartų pa
jėgiausias ir pozityviausias laisvojo pasau
lio lietuvių jėgas tolesnei Lietuvos laisvės 
kovai vesti.

2. VLIKO Seimas gėrisi pavergtosios tau
tos sūnų ir dukterų nuostabia drąsa ir ne
palaužiamu "ryžtu išlaikyti tautinę dvasią 
ir, nežiūrint okupacinių varžtų, reikšti sa
vo pasipriešinimą okupantui.

3. Pavergtųjų lietuvių heroizmo ir drą
sos pavyzdžiai įsakmiai liudija, kad tautos 
laisvės idealai yra gyvi rusų pavergtame 
krašte. Tie pavyzdžiai įpareigoja laisvaja
me pasaulyje gyvenančius lietuvius dar 
glaudžiau burtis apie Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą ir kitas Lietuvos 
laisvinimu besirūpinančias organizacijas, 
kad visų mūsų sutelktinėmis jėgomis ir su
derintos veiklos pastangomis galėtume sėk
mingai tęsti Lietuvos laisvinimo darbą iki 
galutinio laimėjimo.

4. Vilko Seimas griežtai protestuoja prieš 
Lietuvos okupanto skelbiamų neteisybę, 
kad gilias valstybines tradicijas turinti lie
tuvių tauta savo noru įsijungė į Sovietų 
Sąjungą.

5. Seimas paveda Vliko Valdybai pareikš
ti padėką Jungtinių Amerikos Valstybių ir 
kitų kraštų vyriausybių nariams, parla
mentarams ir kitiems įtakingiems asme
nims, kurie įvairiomis progomis kelia ir 
remia Lietuvos ir kitų pavergtų tautų iš
laisvinimo -reikalą.

6. Seimas paveda Vliko Valdybai tartis 
su Lietuvos Diplomatine Tarnyba dėl Lie
tuvos diplomatinių postų išlaikymo, jų stip
rinimo bei nepriklausomos Lietuvos toli
mesnio fondų naudojimo ir eventualaus 
papildymo reikalu.

. 7. Ryšium su numatoma Europos saugu
mo konferencija, Seimas paveda Vliko Val
dybai kartu su Lietuvos Diplomatine Tar
nyba paruošti memorandumus Jungtini ii 
Amerikos Valstybių, Kanados ir Vakarų 
Europos vyriausybėms, kad prievartinė 
Lietuvos okupacija ir jos inkorporacija į 
Sovietų Sąjungą nebūtų įteisinta.

8. Sutelktinis ir koordinuotas darbas —

MŪSŲ STIPRYBĖ.
Vliko Seimas laibai apgailestauja pasku

tiniuoju metu pasireiškusią nesantarvę 
tarp Amerikos Lietuvių Tarybos ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės vadovybių. Seimas 
kviečia abi puses derinti savo veiklą ir pa
veda Vliko Valdybai, susitarus su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vadovybe, daryti 
žygių, kad tie nesutarimai artimiausiu lai
ku būtų išlyginti.

9. Seimas paveda Vliko Valdybai paruoš
ti iki sekančio Seimo Vliko praplotos pro
jektą. kuris apimtų ir jaunimo įjungimą į 
Vliko organizaciją bei Lietuvos laisvinimo 
darbą.

10. Vliko Seimas džiaugiasi lietuvių jau
nimo konkrečiais darbais ir pastangomis 
Lietuvos laisvei atgauti; pritaria projek
tui, kad II Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resas pasisakytų Lietuvos laisvinimo klau
simais; pageidauja, kad Kongreso rengimo 
komitetas, planuodamas Kongreso pasisa-

Brigita Glinskytė, I klasės mokinė, prieš 
tris mėnesius atvykusi į Vasario 16 gimna
ziją ir nemokėdama lietuviškai kalbėti, pa
deklamavo eilėraštį lietuvių kalba „Šventa 
nialktis“ ir Jutta Pydaitė, II iki. mokinė, Jo
seph von Eichendorff eilėraštį „Kalėdos“.

Dr. med. O. šreifeldienė pastebėjo, kad 
dabar Lietuvoje nebėra Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos. Gal didžiąją Lietuvą reiktų 
laikyti okup. tėvyne, o mažąja — Romuvą, 
t. y. Vasario 16 gimnaziją. Viešnia sakėsi, 
jog, ką tik atvykusi iš Lietuvos ir pirmą 
kartą apsilankiusi Vasario 16 gimnazijoj, 
buvusi maloniai nustebinta išgirdusi čia 
kalbant gražiai lietuviškai — visiškai taip, 
kaip Lietuvoje. Susijaudinusi dėkojo mo
kyt. Fr. Skėriui už pagalbą, kurią jai ir 
jos šeimai suteikė vos tik atvykus Vokieti
jon ir kuris dabar ir niekados neatsisako 
kur reikia pagelbėti.

Vasario 16 gimnazijos buvęs mokytojas 
Jonas Jurkaitis paaiškino, kad jis šioje mo
kykloje dirbo dar tada, kai ji kūrėsi Diep- 
holze/Niedersachsen krašte. Jei tada buvo 
abejonių dėl šios mokyklos tolimesnės eg
zistencijos ir sugebėjimo -atlikti savo užda
vinį, tai šiandien aiškiai matyti, kad gim
nazija savo uždavinį atliko ir atlieka ge
rai. Ji ir ilgiau išsilaikė, negu kitos lietuvių 
gimnazijos svetur.

Mokyt. Fr. Skėrys padėkojo dalyviams 
už gausų atsilankymą, kalbėtojams už gra
žias ir pamokančias mintis, deklam-uoto- 
jams už skambų žodį -ir talkininkams už pa
galbą organizuojant popietę, o rėmėjams — 
už įgalinimą suruošti kavutę. Religinių ir 
tautinių mąstymų valandėlė baigta Kalėdų 
giesme „Tyli naktis, šventa naktis“...

Šioje popietėje visi kalbėjo tik lietuviš
kai.

J. Lukošius 

kymą Lietuvos laisvinimo klausimais, pa
laikytų ryšį su Vliko Valdyba; pralšo Vilko 
Valdybą teikti Kongreso rengėjams ir pa
čiam Kongresui visokią galimą paramą.

11. Seimas, išklausęs Vliko Tarybos, Val
dybos, Tautos Fondo Valdybos ir Tautos 
Fondo Kanados atstovybės -pranešamus, di
džiai vertina jų atliktus darbus ir reiškia 
padėką Vliko pirmininkui dr. J. K. Valiū
nui. Vliko Tarybai, Valdybai, Tautos Fon
do Valdybai -ir jos pirmininkui prel. J. Bal
konui, Kanados Tautos- Fondo atstovybės 
pirmininkui St. Klaneliui, kitų kraštų Tau
tos Fondo atstovybėms, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lietuvių Tarybai 
ir kitoms organizacijoms už visokeriopą 
Vliko veiklos rėmimą. Drauge prašo orga
nizacijas ir visuomenę padėti Tautos Fon
dui suorganizuoti Fondo rėmėjų būrelius 
visose lietuvių gyvenvietėse.

12. Seimas nuoširdžiai dėkoja visiems jį 
sveikinusiems žodžiu ir raštu. (ELTA)

BIČIŲ MIRTIS
Šimtai mirusių bičių gulėjo prie avilio. 

Kitos buvo paralyžiuotos, jog tįsojo čia pat 
ir po kelių dienų taip pat mirė. Kai kurios 
bitės, nusileidusios prie pat įėjimo į avilį, 
šoko kalbos šokius, bet į vidų jų neįleido 
budrios bitės-sargiai. Dar kai kurios bitės 
atliko normalius šokių juuesius ir buvo 
įleistos į vidų. Tačiau ir šių vabzdžių kūno 
plaukeliai, taip puikiai pritaikyti žiedadul
kėms paimti, d'aio-ar įnešė į avilį tik mirties 
dulkes. Galingąją bičių karalienę, bejėgę 
prieš katastrofą, nuvertė būrys įtūžusių 
darbininkių. Netrukus žuvo visas avilys.

Kai ši visuotinė bičių nelaimė plito it 
ugrais į visas puses, Minesotos valstijos 
(JAV) bičių augintojai tartum piktų širšių 
būrys su pašėlusia energija atakavo Jolly 
Green Giant iir kitas didžiules daržovių 
konservavimo korporacijas. Daugybės bičių 
mirtis yra- tiesioginis šių daržovių konser
vavimo korporacijų veiklos rezultatas. Vie
toje DDT jos ėmė vartoti insekticidą sevi- 
ną.

Praėjusių metų rugsėjo mėnuo buvo la
bai nepalankus Minesotos bitėms. Dėl saus
ros nuvyto daugelis dobilų ir liucernos žie
dų, iš kurių bitės ima nektarą, ir bitės vis 
giliau ėmė įsiveržti į saldaus valgomo ku
kurūzo laukus, čia jos ir susidūrė su sevi- 
nu.

Nuo 1940 m„ kai buvo pradėtas naudoti 
DDT preparatas, iki šių dienų žuvo tiek 
daug bičių, kad įvairių -augalų augintojai 
buvo priversti išsinuomoti bites žiedams 
dulkinti, ši nuomos kaina bitininkams yra 
didesnis pajamų šaltinis už medų.

Sevin-ą taip pat plačiai vartoja mažų so
dybų sodininkai. Kai buvo uždrausta nau
doti DDT (dėl ilgai išliekamo žalingo po
veikio daugumai gyvybės rūšių), pirmieji 
jo pakaitalai buvo organofosforo junginiai, 
biocheminiu veikimu panašūs į mirtinas 
nervų dujas, išrastas karo pramonėje. Ta
čiau nuo jų mirdavo ir žmonės. Todėl dau
guma vartotojų nuo organofosf-atų atsisakė. 
Tada į rinką buvo išleisti karbamatai; žino
miausias iš ji, yra sevinas. Tačiau bitėms 
kur kas kenksmingesnis už organofosfatus. 
Mat. organofesf-atai suyra per tris dienas, o 
sevinas — tik po dviejų-trijų savaičių.

Čia aprašytoji bičių problema aktuali ne 
tik Minesotos valstijai. Taip pat žymūs 
nuostoliai Kalifornijoje bei Arizonoje, kur 
sevinas -buvo vartojiamas nuo medvilnės 
kenkėjų.

(Mokslas ir gyvenimas)

FANTAZIJA AR TIKROVĖ?
Kai kurie mokslininkai mano, kad po 20- 

30 metų įprastinis parų ritmas galės pasi
keisti, nes dienų ir naktų kaitą pakeis am
žinoji diena. Amžinąją dieną gali padėti su
kurti dirbtiniai mėnuliai — didžiuliai veid
rodžiai. šie mėnuliai bus iškeliami į orbitą 
aplink Žemę ir pakibs reikiamame dangaus 
skliauto taške.

Vieno 900 m skersmens veidrodžio užtek
tų saulės atspindžio šviesa apšviesti 340 
kv. km. Dirbtinio mėnulio šviesia būtų 6 
kartus ryškesnė, negu tikrojo. Taigi nebe
reikėtų elektros apšvietimo miestuose. Ma
noma, kad ilgalaikis apšvietimas padidintų 
vaisių ir daržovių derlių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — sausio 16 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — sausio 23 d., 1 v. p. p. 
HALIFAX — sausio 30 d„ 1 vai.
DERBYJE — sausio 16 d.. 11 vai.. Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — sausio 16 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
MANCHESTER — sauso 23 d., 11 vai.
COVENTRYJE — sausio 23 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's. Iš vakaro parapijiečių 
lankymas pagal pranešimus Covenitry- 
je, o po pamaldų Leamin-gtone Spa.

NOTTINGHAME — sausio 23 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NORTHAMPTONE — sausio 30 d„ 12 vai., 
Katedroje. U vakaro ir po pamaldų 
parapijiečių lankymas pagal praneši
mus.

NOTTINGHAME — sausio 30 d.. 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.
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