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SPAUDOJE VLIKO POSĖDIS
APIE PUSLAUKINĘ TAUTELĘ SVIETO 

PAKRAŠTYJE
Šitaip pavadintą Z. V. Rekašiaus straips

nį išsispausdino „Akiračiai" savo 1971 m. 
rugsėjo mėn. numeryje. O straipsnyje rašo
ma:

Prieš trejetą savaičių teko viename ame
rikietiškame laikraštyje perskaityti laba: 
ilgą ir įdomų laišką apie vienos mažos, pus
laukinės tautelės gyvenimą krašte, kuria
me dar ligi šiol tebeviešpatauja kolonializ
mas.

Šios mažos, nuo pasaulio aklinai atskir
tos tautelės gyvenimas aprašytas tikrai eg
zotiškai. Pasirodo, ten ne tik kad nėra ra
dijo, elektros, televizijos, vandentiekio, ka
nalizacijos ir kitų modernios civilizacijos 
patogumų, bet žmonės dar taip aklinai at
sikirti nuo likusio pasaulio, jog net nežino, 
kad tokie dalykai iš viso egzistuoja!

Kaime ten žmonės dirba žemę primity
viais įrankiais, semia vandenį iš šulinių ki
birais. Mieste palinkusios senutės nešioja 
plytas statyboms. Vaikai taip pat turi atsi
lyginti kolonizatoriams už tai, kari mokyk
lose juos truputį pamoko žemdirbiams rei
kalingų įgūdžių —pusę dienos jie kastuvais 
kasa griovius.

Egzotiški rašiniai apie puslaukinių tautu 
gyvenimą dažniausiai sukelia keistų min
čių. Nejučiomis ir pagalvojau, ar jie dar 
valgo žmogieną iir kaip turėtų šios primity
vios tautelės gyventojas išsigąsti, patekęs , 
modernios civilizacijos išvietę ir pamatęs 
tokius negirdėtus neregėtus technikos ste
buklus.

Tiesą pasakius, taip nepagalvojau, ka
dangi’, pasirodo, ši puslaukinė tautelė gyve
na Batlijos pakrantėje ir vadinasi lietu
viais. ..

Po šimts perkūnų! Visko buvau skaitęs ir 
girdėjęs apie savo tautą, bet šitokių dalykų 
net nesapnavau. Ir todėl nebelieka nieko 
kita, kaip tik pasižiūrėti, kokia gi visos ši
tos kvailos istorijos istorija.

Minėtas ilgas skaitytojos (anglišku vardu 
ir pavarde) laiškias buvo išspausdintas Či
kagos katalikų savaitraštyje The New 
World (rugpiūčiio 20, 1971 m.). Savaitę 
prieš tai tas pats savaitraštis buvo atspaus
dinęs vieno anglų žurnalisto Maskvoje įspū
džius iš Vilniaus. Tie įspūdžiai buvo gan 
genai parašyti ir palankiai įvertinti išeivi
jos lietuvių spaudoje. Tik vienoje vietoje, 
gavęs anglišką propagandinę knygutę apie 
religiją Lietuvoje, žurnalistas padarė gana 
naivią išvadą, kad ir religijos padėtis Lie
tuvoje gerėja. Gi laiško autorė pasipiktino, 
kad spausdinami tokie pilni klaidų straips
niai, kuriuos parašo Lietuvos nepažįstantie
ji žurnalistai, pavaikščioję .po Vilnių (o ki-! 
tuir užsieniečiams neleidžiama). Pradėjo ji ' 
tas „klaidas" ta'syti, na, ir nusitaisė...

Ponia Mary Dulaney tame savo laiške pa
minėjo ir porą dalykų, rodančių, jog ji tru-. 
pūtį šį tą žino apie Lietuvą, jos istoriją bei 
dabartinę padėtį. Nuostabiai gerai vienu 
sakiniu jai pavyko išsakyti Vilniaus miesto 
reikšmę Lietuvai bei nuotaikas, kurias lie
tuviui sukelia šio miesto vardais. Taigi jos 
žinios apie šiandieninį Lietuvos gyvenimą 
nėra nei iš sovietinių šaltinių, nei iš neutra
lių užsieniečių straipsnių ar knygų. Di
džiausias minėto jos laiško nuopelnas — 
tai, kad jis labai gerai parodo, kokį įspūdį 
įmes, išeivijos lietuviai, paliekame kitiems 
savo pačių informacija apie Lietuvos liki
mą.

Šiame ponios Delaney laiške galima ne
sunkiai atpažinti visą eilę propagandinių iš
vadų, kiurių netrūksta dar ir šiandieną dau
gelyje išeivijos laikraščių, rūpestingai „at
renkančių“ informaciją iš Lietuvos taip, 
kad gyvenimas ten atrodytų kaip galima la
biau sunkus, netvarkingas, atsilikęs, tam
sus ir 'beviltiškas. Pasirodo, ir šitokia „in
formacija“ kartais žmones įtikina...

Nieko čia baisaus, jei kokia naivi mote
riškėlė patiki tokia propaganda, dargi pati 
ją truputį „pagražindama" (nėra Lietuvoje 
nei bibliotekų, nei teatrų, pirkti galima tik 
tiek, kiek valdžia leidžia pagal korteles!). 
Deja, maždaug tokią pat informaciją apie 
Lietuvą randa išeivijos lietuvių jaunimas 
šeštadieninių mokyklų vadovėliuose. Ne
nuostabu tad, jog ir vaizdą apie Lietuvą ir 
lietuvius jie susidaro maždaug tokį pat. 
koks jis atsispindi tame laiške. Vaizdas, tie
sa, stipriai antikomunistinis. Tačiau, apart 
gailesčio tiems tamsiems, prispaustiems, at
silakusiems ir apiklautusiems žmonėms, dau
giau vargu ar galima ko tikėtis. Kokia pras
me mokytis lietuvių kalbos, jei ją vartoja 
tik tamsūs kaimiečiai? Kokia prasmė susi
pažinti su jos geografija, jei ten nerasi nie
ko įdomaus, pažangaus. įspūdingo ir gero? 
Kuriems galams grūsti sau į galvą protėvių 
tautos istoriją, jei ta tauta dar ir šiandieną 
tebėra puslaukinė? Ar verta domėtis ūki
ninkais, kurie žemę tebedirba dar iš vidur
amžių paveldėtais įrankiais?

Šis įspūdis, kurį jaunajai išeivijos kartai 
palieka šeštadieninė mokykla, kai kam at
rodys perdaug pesimistiškas. Gal būt. Ta-

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Tarybos posėdis įvyko 1971 m. gruo
džio 28 d. New Yorke. Posėdį pradedant pa
gerbti trys neseniai mirę žymūs lietuviai: 
1971 m. gruodžio 13 d. Vokietijoj, Miunche
ne, miręs advokatas Kazys Oleka, buvęs 
nepr. Lietuvos Seimo narys ir Vidaus Rei
kalų Ministeris, 1971 m. gruodžio 24 d. Vo
kietijoj, Bcnnoje, miręs prof. dr. Zenonas 
Ivinskis, buvęs Vliko ir jo Vykdomosios Ta
rybos narys, ir 1971 m. gruodžio 28 d. New 
Yorke miręs inžinierius, kūrėjas-savanonis. 
pik. Antanas Novickis, buvęs Lietuvos Lai
kinosios Vyriausybės susisiekimo ministe
ris ir Vliko Vykdomosios Tarybos narys.

Vliko Valdybos pirmininkas dr. J. K. Va
liūnas painformavo apie valdybos ruošą 
Vliko Seimui Detroite, Vilko reagavimą dėl 
kunigų Zdebskio ir Bubnio nuteisimo oku
puotoje Lietuvoje, Simo Kudirkos tragedi
jos metinių atžymėjimą, pasikalbėjimus su 
Ukrainos prezidentu Livickiu, padėką JAV 
Kongreso Atst. Rūmų nariui E .Derwinis- 
kiu'i už Lietuvos padėties priminimą Jung
tinių Tautų komisijos posėdyje, svetimųjų 
spaudos sekimą ir apie pasitraukimą iš Vli
ko Valdybos jos nario dr. B. Nemicko.

Valdybos vicepirmininkas Juozas Audė
nas painformavo apie Vilko Seimą ir jo nu
tarimus. Jo pranešimą papildė Bronius Bie- 
liulkas ir Juozas Pažemėnas.

Diskusijos dėl tarptautinės padėties ir jos 
poveikio Lietuvos laisvinimui pasisakė 
Vaitiekūnas, Valaitis, Pažemėnas, Sidzi
kauskas. Radzivanas, Ereliukas, Banelis. 
Audėnas. Virbickas, Nemickas. Diskusijų 
išvadoje taryba sutarė, kad Vliko Valdyba 
sudarytų ad hoc komisijų, kuri, atsižvelg
dama į šiuo metu vykstančius tarptautinės 
padėties dinamiškus pasikeitimus ir į Eu
ropos padėties stabilizavimąsi status quo 
pagrindu, pateiktų Vilkui konkrečių pasiū
lymų dėl laisvinimo veiklos turinio, metodų 
ir priemonių.

Vyt. Vaitiekūnui atkreipus dėmesį, kad 
1970 m. gruodžio 18 d. taryba yra nustačiu
si savo komisijoms trejų metų kadenciją ir 
kad tarybos komisijos yra sudarytos kai 
kurios jau, 1965, o kai kurios 1968 metais, 
todėl yra klausimas, ar nereikia tarybai ko
misijų perrinkti, ir komisijų atstovams pa
reiškus, kad komisijos yra atsistatydinu
sios. taryba sutarė pavesti tarybos pirmi
ninkui išsiaiškinti su tarybos nariais busi
mųjų komisijų sudėtį.

Kadangi iki naujų sąmatos metų valdy

čiau visa eilė faktų nuteikia gana nejau
kiai. Visų pirma, reikia sugaišti labai daug 
valandų knaisiojantis po vadovėlius, kol 
juose randi bent vieną Lietuvos vaizdelį ar 
nuotrauką, „jaunesnę“ kaip trisdešimt me
tų. Jau antrame ar trečiame skyriuje moki
nukai sužino, jog laikinoji Lietuvos sostinė 
buvo (!) Kaunas. Jonuko tėvelis vadovė
liuose važiuoja į darbą automobiliu ar auto
busu. Tačiau kad bent vienas Lietuvos gy
ventojas naudotųsi šiais technikos stebuk
lais, tai man dar kol kas nepavyko užtik
ti... Bet — lėkuvu į svečius atskridus) Jo
nuką Kauno aerodrome pasitinka dėdė, at
važiavęs... rogėmis.

Atvirai kalbant, daugumoje mokyklų va
dovėlių Lietuvos nėra! Ji tik buvo Joje mo
kėsi (ne mokosi!) laimingi vaiteli, soduose 
augo (ne auga!) skaniausi obuoliai, kaimie
čiai dainavo liaudies dainas ii' dalgiais pio- 
vė rugius. Po to vadovėlių autoriai pasitrau
kė į Vakarus, ir sustojo gyvenimo laikro
džiai. Dabar Lietuva okupuota, ir žmonės 
ten vargsta. Taip. Bet...

Akademikų skautų stovykloje šią vasarą 
mokyklų vadovėliai ir jų poveikis buvo 
svarstomi gana plačiai. Įstrigo viena jau
nos studentės mintis. Jai visi šeštadieninių 
mokyklų vadovėliai, lyg susitarę, tvirtino, 
jog visi (!) lietuviai geri, o blogi visi (!) 
nelietuviai. Betgi tai jos neįtikimo. Priešin
gai. tai privertė ją suabejoti ir visa eile 
kitų lietuviškoje spaudoje užtinkamų teigi
nių. Populiariai tariant — pasitikėjimo 
spraga.

Deja, nevisi jauni žmonės viskuo suabe
joja. Apie Lietuvą ir lietuvius nevienas 
jaunas žmogus šiandie jau yra susidaręs 
vaizdą, panašų į tą. kurį rademe minėtame 
laiške. Ar tai tik ir nebus viena iš keletos 
priežasčių, kodėl jauni žmonės dažnai ne
benori nei kalbėti lietuviškai?

Vienas Čikagos laikraštis pasidžiaugė, 
kad ponies Delaney laiške labai gerai iš
kelti Lietuvos reikalai; gal tik materialinis 
gyvenimas pavaizduotas perdaug tamsiomis 
spalvomis. Kągi — vardan antikomunizmo 
sutinkame tapti kvailiausia pasaulyje tau
ta, kuri dar nežino (taigi ir nepriklausomy
bės metais nežinojo!) nei kanalizacijos, nei 
vandentiekio, nei elektros, nei radijo. Ne! 
Šitokios Lietuves nebuvo ir nėra! Ir šito
kie žodžiai apie ją manęs nedžiugina. Atvi
rai kalbant, jie man šlykštūs. Ir kalbėti 
apie juos būtų neverta. Man tik rūpi, kad 
kartais nesąmoningai šitokio Lietuvos vaiz
do neperduotume savo jaunajai kartai. 

ba nesuspėjo sąmatos projekto paruošti, 
valdybos vicepirmininkas J. Audėnas pra
šė tarybą nutarti leisti valdybai daryti mė
nesines išlaidas 1/12 praėjusiųjų metų są
matos ribose. Pasikeitus nuomonėmis, Au
dėno prašymas tarybos priimtas su papildy
mu, kad 1972 metų sąmatos projektą valdy
ba pateiktų tarybai tvirtinti ne vėliau kaip 
1972 m. sausio 31 d.

Vliko Tarybos posėdžiui pirmininkavo dr. 
Bronius Radzivanas, Lietuvių Fronto Bi
čiulių atstovas, sekretoriavo Vytautas Vai
tiekūnas. Lietuvių Krikščionių Darbininkų 
Sąjungos atstovas. Posėdy dalyvavo PLB 
atstovas Balys Raugas ir svečias prof. Bro
nius Kasias. (ELTA)

UŽ SAUJĄ RUBLIŲ

Tokia antrašte straipsnį išsispausdino 
Italijos socialdemokratų dienraštis „Uma- 
nita“. Jame rašoma apie Vladimiro Bukovs- 
kio bylą Maskvos teisme ir pažymima, kad 
tuo laiku, kai byla buvo svarstoma, ten vie
šėjo Italijos komunistų partijos delegacija 
su Carlo Pajetta priešaky.

„Delegacija susitiko su lietuviu Paleckiu, 
slaptosios policijos operacijų specialistu, 
kuris smarkiai pasireiškė Stalino laikais“, 
sakoma italų laikraštyje.

Tikriausiai, esą, Paleckis paaiškinęs Pa- 
jetai ir jo dviems palydovams apie Bukovs- 
kio „nusikaltimų didumą“ ir apie „socialis
tinį teisingumą“, kurio buvo griežtai prisi
laikoma tardymų metu ir svarstant bylą 
teisme.

Italijos komunistai, norėdami gauti iš ru
sų „saują rublių“, taip ir aprašė bylą savo 
laikraštyje.

D. B.

GINTARINIŲ DIRBINIŲ PARODA
Berlyno priemiestyje Kepeneko pilyje 

suruošta lietuviška gintarinių darbų paro
da.

fS /I U L FJE
— Rusas, kuris buvo persipiovęs rankų 

riešus ir gerklę, nutarė iš New Yorko 
(JAV) grįžti namo.

— Miręs prancūzas dainininkas Maurice 
Chevalier didžiąją dalį savo turto testamen
tu paliko 40 m. amžiaus našlei Melier, tu
rinčiai ligotą dukterį.

— Sov. Sąjunga išprašė JAV kongresma- 
ną Scheuerį, kuris buvo užėjęs pas nemalo
nėje esantį žydą profesorių ir dėl to buvo 
pakaltintas žydų skatinimu emigruoti.

— Ukrainoje slaptoji policija areštavo 13 
asmenų, įtariamų nacionalistine veikla.

— Britanijos policijos federacija kriti
kuoja teisėją, kuris iš trijų bankų apgaulės 
būdu išgavusius 13 mil. svarų du užsienio 
bendrovės vadovus nuteisė vieną tik 5, ki
tą 4 metams kalėti.

—■ Sovietiniamd „Socialistinio teisingu
mo“ žurnale rašoma, 'kad dažnais atvejais 
nusižengiama prieš įstatymą, kai specialio
se įstaigose tikrinama įtartim)jų nusikaltė
lių dvasinė sveikata ir jie išlaikomi ten il
giau kaip 10 dienų (tiek dienų leidžia įsta
tymas), dėl to reikią pakeisti įstatymą, kad 
galima būtų laikyti tiek laiko, kiek tik rei
kia.

— „Literaturnaja gazeta“ rašo, kad dau
giau kaip 1.500 žydų prašosi leisti jiems iš 
Izraelio grįžti į Sov. Sąjungą (Izraelio ži
niomis, norinčios grįžti 11 šeimų).

— Bangladeš (Bengalija) viešomis cere
monijomis paminėjo 3 mil. žuvusių (tiek 
žuvę nuo to laiko, ka>i Vakari) Pakistanas 
pradėjo karinius veiksmus).

— Teherane prasidės byla 120 persų, kal
tinamų šnipinėjimu ir sabotažu (jie buvę 
apmokyti Irake ir Rytų Vokietijoje).

— Britanijos min. pirm. Heathas tuos 40 
tūkst. svarų, įkurtuos gavo iš vokiško ir 
amerikietiško fondų kaip premiją, kad sa
vo kraštą įvesdino į Europą, nutarė per pa
tikėtinius panaudoti labdarai, pasilikdamas 
sau truputį nusipirkti kažkokiam atminimo 
ženklui.

— Numatoma, kad JAV šių metų biudže
tas bus subalansuotas su apie 40 milijardų 
dolerių deficitu.

— Japonijos imperatorius buvo atgabe
nęs į Londoną savo krašto medelį, kuris 
buvo pasodintas Kew botanikos sode, bet 
kažkoks imperatoriaus priešas tuoj jį nu
laužė, o dabar reikia miesto parkuose pa
sodinti jo atsiųstų 200 vyšnių, tik bijomasi, 
kad ir jų neištiktų toks pat likimas, dėl to 
prie kiekvienos iškabintoje lentelėje bus 
nutylimas imperatoriaus vardas.

— Amerikiečių „Newsweek“ tvirtina, kad 
Egipto prez. Sadatas vien tik kalba apie 
karą, bet bijo, idant netyčia jis neprasidė
tų, dėl to prieš pradėdamas manevrus da
vęs žinią Izraeliui, kad tas visokių kariuo
menės telkimų neimtų už gryną pinigą ir 
nepradėtų pulti.

JAUNIMO METAI

Pasaulio lietuvių jaunimas, antrojo savo 
kongreso šūkiu pasirinkęs mintį „Jaunimo 
darbas ir širdis — lietuvių tautos ateitis“, 
įsipareigoja dirbti savo tautai, ją mylėti ir 
branginti jos didžiuosius laisvės ir tautinės 
gyvybės idealus.

Todėl PLB valdyba, pozityviai vertinda
ma lietuvių jaunimo tautinės kultūros ir 
Lietuvos valstybingumo pastangas, ryšium 
su 1972 metais įvykstančiu Il-ju Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu, šiuos metus 
skelbia Jaunimo metais ir pasaulyje paskli
dusius lietuvius kviečia savo dėmesį bei rū
pestį skirti:
1. jaunimo ryžtui jungtis į Lietuvos laisvės 

kovą nepriklausomai demokratinei Lie
tuvos respublikai atkurti;

2. tautiniam jaunimo ugdymui mokyklose 
ir šeimose;

3. lietuvių jaunimo organizacijų stiprėji
mui, darbui bei tarpusavio bendradarbia
vimui;

4. lietuvių jaunimo kultūrinei veiklai, dai
nos, žodžio, tautinių šokių, scenos, sporto 
•ir kituose vienetuose;

5. lietuvių spaudos skleidimui ir skaitymui1 
jaunimo tarpe;

6. pasaulio lietuvių jaunimo mastu rengia
mos IV-sios tautinių šokių šventės pasi
sekimui;

7. II-jo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso 
sėkmingam įvykdymui.
Tai darbai', kuriems reikia mūsų visų 

pastangų ir taikos, mūsų visų moralinės ir

SEPTYNIOS dienos
l ........ " -

Nedrįskite!
Pakistano prez. Butto pagrasino nutrauk

ti santykius su bet kuriuo kraštu, kuris iš
drįs pripažinti nepriklausoma valstybe 
Bangladeš (Bengaliją, Rytų Pakistaną), 
nes ten tebesanti okupacinė Indijos kariuo
menė.

Ketverios pareigos
Eiangladeš (Bengalijos, Rytų Pakistano) 

vadas Ramanas buvo apskelbtas preziden
tu.

Jis tų pareigų atsisakė ir pasidarė min. 
pirmininku, krašto apsaugos, vidaus reika
lų, informacijos ministeriu ir ministerių ka
bineto reikalų vedėj u.

150 areštuotų
Čekoslovakijoje pastaruoju metu buvę 

areštuota .apie 150 asmenų, tarp jų keletas 
ypač žymių krašto gyvenime.

Mirė karalius, tegyvuoja karalienė!
Mirė 72 m. amžiaus Danijos karalius Fre

derikas IX.
Jo sostą užima 31 m. amžiaus duktė ka

ralaitė Margreta, pirmoji moteris Danijos 
soste per 600 metų.

Pinigai turi grįžti
Pakistano vyriausybė įsitikinusi, kad pi

nigingieji jo piliečiai laiko užsieniuose apie 
200 mil. svarų. Pinigai turi būti grąžinti iki 
sausio 25 d.

Kas tai nepadarys, galės būti nuteistas 
iki gyvos galvos, ir tokio turtas Pakistane 
bus konfiskuojamas.

Neutralumas ir socializmas
Bangladeš (Bengalija, Rytų Pakistanas) 

stengsis būti neutralus kraštas — antroji 
Šveicarija.

Tai būsianti socialistinė valstybė.

Buvusieji į kalėjimus
Dr. Busijos vyriausybę nu vertųsi Ganos 

karinė junta sukišo į kalėjimus buvusius 
ministerius ir 'aukštus pareigūnus.

Dalis aukštųjų karininkų norėjusi įvyk
dyti naują perversmą ir grąžinti dr. Busi- 
ją. bet jie buvę suimti.

Suimti kritikai
Maskvoje ir Kijeve policija darė kratas 

žinomesnių valdžios kritikų namuose ir su
iminėjo juos pačius.

Britų „The Times“ korespondentas Bona 
via Maskvoje buvo suimtas, kai ėjo iš val
džios kritiko Jakiro buto. Policijoje jam 
buvo pasakyta: nesikišk į mūsų vidaus rei
kalus ir nebegrįžk į tą butą.

Gausiausia diena
Sausio 18 d. į Izraelį atskrido lėktuvas su 

326 Sov. Sąjungos žydais.
Tai esąs didžiausias vienos dienos žydų 

imigrantų skaičius.

Įsakymas pasiruošti
Egipto prezidentas Sadatas savo nauja-’ 

jai vyriausybei pareiškė, kad kraštas turi 
būti paruošties padėtyje kovoti su JAV ir 
Izraeliu.

JAV kaltinamos, kad tiekia Izraeliui 
ginklus ir padeda juos gamintis. 

materialinės paramos. Be jaunimo negali
ma tautinė išeivijos ateitis, tad padėkime 
jam jo siekimuose bei darbuose.

Tebūnie Jaunimo Metai prasmingi, dar
bingi ir kūrybingi!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba

V. SIMOKAIČIO LIKIMAS

Sovietų Rusijos pogrindžio duomenimis 
(Paskutinių įvykių kronika, Nr. 18), 1971 
m. sausio 14 d. teismo nuosprendžiu Vytau
tas Simokaitis, mėginęs sovietų lėktuvą nu
kreipti į Švediją, buvęs nubaustas sunkiau
sia 'bausme — sušaudymu. Jis ilgesnį laiką 
buvęs laikomas Lukiškių kalėjime Vilniuje, 
mirtininkų kameroje.

Laisvajame pasaulyje pasklidus protes
tams dėl mirties nuosprendžio, sovietai pa
skelbė. jog mirties bausmė Simokaičiui bu
vusi pakeista kalėjimu iki gyvos galvos. Be 
to, skelbta, jog Sovietų Sąjungos prokuro
rui pareikalavus, Simokaičio byla buvusi 
persiųsta į Maskvą. Jo žmona Gražina 
esanti tolinama, drauge su kriminaliniais 
nusikaltėliais, Panevėžio kalėjime.

Koks iš tikrųjų yra Vytauto Simokaičio 
likimas, žinių nėra. A. Rudis, lankęsis 1971 
m. Europoje, per savo „Forumo“ Čikagoje 
savaitinę programą buvo paskelbęs žinią iš 
Vokietijos, kad V. Simokaitis esąs sušaudy
tas. (ELTA)

Kaltinimai sionizmui
Sov. Sąjungos spauda pakaltino tarptau

tinį sionizmą ne tik reakcionieriškumu ir 
rasistiškai nacionalistine žydų buržuazijos 
ideologija, bet ir superanonopoliių sistema.

Didieji sionistiniai „mirties pirkliai“ su- 
sisemią didžiausius pelnus, pardavinėdami 
Izraeliui ginklus ir tuo išnaudodami Izrelio 
darbo klasę.

Pasiūlymą atmetė
Pakistano prez. Butto pasiūlė Bangladeš 

(Bengalijos) min. pirm. Ramianui savo vie
tą ar mindsterio pirmininko su sąlyga, kad 
ir vėl abi Pakistano dalys būtų apjungtos į 
vieną valstybę.

Ramanas pasiūlymą atmetė.
Butto jam tai siūlęs dar ir tada, kai Ra

manas tebesėdėjo Pakistano kalėjime.

Riaušės Rodezijoje
Rodezijoje vyksta pakartotinės riaušės 

įvairiuose miestuose. Daužoma, deginama, 
užpuldinėjami baltieji.

Afrikiečiai tuo reiškia nepasitenkinimą, 
kad Britanijos vyriausybė griežčiau nesu- 
draudžia kraštą valdančių baltųjų.

Grąžinamos politinės teisės
1962 m. Egipte buvo susiaurintos politi

nės teisės komunistams, muzulmoniškosios 
brolijos dešiniesiems tradicininkams, na
riams šeimų, kurių turtai ar žemės buvo 
atimta.

Anuomet paskelbtajam įstatymui pasibai
gė galiojimo laikas, ir prez. Sadatas nu
sprendė nebepratęsti galiojimo.

Kaltinimai suokalbiu
„Literaturnaja Gazeta“ rašo, kad JAV 

pasitarusios su Kinija prieš pradėdamos 
bombarduoti Siaurės Vietnamą.

Tuo 5 dienų bombardavimu buvę norėta 
parklupdyti Siaurės Vietnamą, kad. prez. 
Nixon ui ir Kinijos vadams lengviau būtų 
išspręsti Indokindjos 'klausimą.

Parlamento rinkiniai ar referendumas?
Italijoje yra praėjęs skyrybų įstatymas, 

bet karingieji katalikai reikalauja jį panai
kinti arba referendumu atsiklausti balsuo
tojus.

Vyriausybė esanti linkusi geriau pirma 
skelbti parlamento rinkimus, kad tik refe
rendumas dėl skyrybų įstatymo būtų nu
delstas. nes tas klausimas suskaldysiąs vi
suomenę.
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JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT
VISI DIRBA — DIDELIS JAUNIMO BŪRYS

Visų kraštų lietuviškasis jaunimas inten
syviai vykdo pasiruošimą Jaunimo Kongre
sui. Birželio 30-ji artėja, taigi nebetolimas 
laikas, kai suvažiavęs jaunimas pradės vyk
dyti paruoštąją programą ir kalbėti savo 
rūpimais klausimais.

Chicagoje jau yra Įsijungę arti poros šim
tų aktyvaus jaunimo, atliekančio įvairius 
Jaunimo Kongreso paruošos darbus. Lai
kas nuo laiko suvažiuoja II PLJK Komite
to, komisijų ir kitų vienetų atstovai nutar
ti, kaip sėkmingiau kongreso darbus įvyk
dyti. Dažniausia po dvi dienas užtrunkan
čiuose posėdžiuose čia tariamasi ir išdisku
tuojami J'K ruošos darbai, planuojama pro
grama, atvažiuosiantiems nakvynių parūpi- 
niimas, patalpų parinkimas ir jų paruoši
mas parodoms, studijų dienoms, stovyklai ir 
kt. Programos, peticijų paruošimas. Jauni
mo Metų komitetų sudarymas, jaunimo 
atstovų išrinkimas, visam šiam darbui fi
nansų parūpinimas ir daugybė kitų klausi
mų neateina patys savaime. Visus tuos rei
kalus tenka išsamiai aptarti ir visa tad su
planuoti, kad Jaunimo Kongresas praeiti 
tvarkingai 'arba su galimai mažiausiais trū
kumais. Tokiems klausimams spręsti jau 
buvo 11 visumos posėdžių, sekantis JAV ii 
Kanados atstovų plenumo posėdis įvyks 
Chicagoje sausio 15 dr 16 dienomis. Kaip 
matome, Jaunimo Kongreso paruoša reika
lauja intensyvaus darbo ir lietuviškos vi
suomenės nuoširdaus pritarimo, be ko ne
būtų įmanoma numatytųjų planų įvykdyti.

Jaunimo Kongresą globoja Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė, kurios pirmininkas 
Stasys Barzdukas aktyviai dalyvauja JK 
darbų paruošime, teikdamas savo autore- 
tingų patarimų; Jaunimo atstovų komisi
jai vadovauja PLB JS vadovė Milda Len
kauskienė.

Visą II Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso darbų paruošimo vežimą traukia Ko
mitetas ir Komisijos, šį branduolį sudaro: 
Romas SakadolSkis (Prezidiumo ir Komite
to pirmininkas), Gediminas Breichmanas. 
Jūratė Čeponkutė, Jūratė Jakštytė, Gedi
minas Kazėnas, Augustas Idzelis, Antanas 
Kalvaitis, Romas Kasparas, Jolita Kisieliū
tė, Antanas Kizlauškas, Milda Lenkauskie
nė, Dalia Lukošiūnaitė, Andrius Markulis, 
Algis Modestas, Saulius Mikaliukas, Lai
ma Mainytė, Algis Norvilas, Vita Rudbytė, 
Eugenijus Sičiūnias, Juozas Šlajus, Nijolė 
Stakauskienė, Jonas šoliūnas, Karina Sru- 
gytė, Audronė Tamošiūnaitė ir Algis Ja
saitis.

Sudarytosios komisijos savo darbams 
vykdyti yra išsiplėtusios į didesnius viene
tus. Kai kurios iš jų siekia net iki 60 as
menų. Visam JK ryšiui palaikyti veikia 
Būstinė (Jaunimo c.). Adresas: II Lithua
nian World Youth Congress, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA. Telef. 
(312) 737-3300.

Finansų Komisijai vadovauja žymusis 
ekonomistas dr. Juozas Kazickas. Adresas: 
II PLJK Finansų Komisija, c/o Neris Inter
national Ine., 530 Fifth Ave., New York, NY 
10036, USA.

Vienas skubiųjų JK darbų yra atstovų 
išrinkimas, Jaunimo Metų komitetų suda
rymas (daugelyje kitų kraštų jau veikia) 
ir šiam plačiam jaunimo užmojui finansų 
telkimas. Dr. J. Kazickas nepajėgs finansų 
telkimo įvykdyti be nuoširdžios viso lais
vojo pasaulio lietuvių paramos. Jaunimo 
Metų komitetai turėtų parodyti daugiau 
nuoširdžių pastangų tuomet, kai bus ren
kami peticijos parašai ir telkiamos lėšos 
Jaunimo Kongresui.

Jaunimas pasirinko šūkį „Jaunimo dar
bas ir širdis — lietuvių tautos ateitis!“, tad 
visokeriopai paremkime jo pastangas išlai
kyti lietuvišką gyvybę išeivijoj.

II PLJK Inform, k-ja

TAUTOSAKINIS LEIDINYS
Lietuvių Smulkioji Tautosaka. MĮSLĖS 

Minklių, mįslių šimtagyslių rinkinys — šiu
pinys. Surinko ir užrašė Jonas Mingirdas 
P u i k ū n a s. 1971, Los Angeles, Calif. 178 
psl. Kaina: minkštais viršeliais $3.50, kie
tais — $4.00.

Gaunama: „Lietuvių Dienų“ leidykloje, 
4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029.

„Mįslės“ yra „Smulkiosios tautosakos“, 
Kurios tris knygas J. M. Puikūnas užsimo
jo išleisti, II-ji dalis. (Prieš keletą metų 
išėjo I dalis — „Priežodžiai, patarlės...“). 
Mįslės pagal turinį suskirstytos į 20 grupių, 
kiekvienoje po 100 ar 150 pavyzdžų, iš viso 
2500 vienetų. Mįslės surinktos iš žmonių, 
iš tautosakos rinkinių, periodinės spaudos 
ir kitų šaltinių. Jos apima labai įvairų žmo
gaus gyvenimo plotą: namus, šeimą, svei- 
Katą, augmeniją, žemės ūkį, maistą, žmonių 
silpnybes ir gudrybes, gėrį, blogį, religiją, 
dorą ir pan. Kai kurios, kaip „Žymesnės 
Lietuvos vietovės" ar „Jausmažodžiai, gar
sų pamėgdžiojimai", labai gali tikti litua
nistinių mokyklų jaunimui; pvz., žymesnių 
vietovių „mįslės" yra tikras geografinis žo
dynas.

Įžangoje autorius duoda mįslių, kaip tau
tosakos, aptarimą, o gale prideda keletą li
teratūros kūrinių, paremtų mįslėmis. Kny
gą autorius dedikuoja „mįslingai“ žuvu
sioms lietuvių lakūnams Dariui ir Girėnui.

KNYGA APIE J. GIELGUDĄ
Ronald Hayman parašė veikalą apie lie

tuvių kilmės anglų aktorių John Gielgud.
Pats J. Gielgudas yra parašęs porą kny

gų: „Early Stages" ir „Stage directions“.

LIETUVIO VELYKINĖS KORTELĖS
American Artist Group New Yorke išlei

do dail. Edv. Valaičio akvarele pieštas spal
votas velykines korteles.

V. PETRAVIČIUS DĖSTO
Chicagos parkų distrikto švietimo pro- 

gramon įvesta tapyba, keramika, grafika ir 
piešimas.

Tų kursų lektorius — dail. V. Petravi
čius.

REIKIA SIEKTI TAUTINIO LIETUVIŲ 
MENO

Algirdas Gustaitis

Ypač užsieniuose atsidūrę lietuviai meni
ninkai pradeda nutolti nuo savosios tautos 
meninių gelmių, vis daugiau ir daugiau ga
mina paveikslus, skulptūras be jokio lietu
viško jausmo, tarsi didžiuotųsi lietuvišku
mo praradimu ir džiaugtųsi pasigautu sve
timųjų palietu svetimumu.

Tuo jie neįrodo savo meninio žinojimo. 
Priešingai, virvute prisilaikydami svetimų
jų iškreivoto takelio, jie tik parodo visišką 
pasimetimą, o dar blogiau — kratymąsi lie
tuvišku menu, kokio jie net stengiasi neži
noti.

Galimas dalykas, jie jau nebėra lietuviai 
savo jausmų gilumoje, tiktai, kaip blykčio
jančios lemputės, dar kalba lietuvių kalba. 
Betgi kalbos mokėjimas neprideda tauty
bės, nes ne vienas, mokėdamas skirtingą 
kalbą, nepameta savo tautybės, jei... jis ar 
jinai yra tautiškai (lietuviškai) stiprūs.

Beveik visiems užsienio lietuvių dailinin
kams tuo reikalu tylint, galima pasinaudo
ti okupuotos Lietuvos meno kritikės dr. 
Ingridos Korsakaitės straipsniu „XX am
žiaus grafikos tradicija“, paskelbtu Lenki
jos lietuvių pradėtame leisti žurnale „Vars
nos“ Nr. 1-2, 1971 m. Ji tenai, be kitko, ra
šo:

„Didėja pasaulinės moderniosios dailės 
įtaka, visų pirma labai plečianti plastikinės 
išraiškos priemonių, technikų arsenalą. 
Bendrosios moderniojo meno tendencijos 
veikė ir tebeveikia patį dailininkų požiūrį 
į liaudies meną, jų santykį su tais ar kitais 
liaudies meno ypatumais. Gimsta novato
riai, šiuolaikiški ir nacionalinio savitumo 
kupini darbai. Tuo tarpu savaip netransfor
muotas modernizmo sekimas niveliuoja na
cionalines tradicijas. Kyla kosmopolitizmo 
pavojus, — kosmopolitizmo, kurio negyvu 
ženklu pažymėta daugelio dabartinių užsie
nio grafikų kūryba.

Lietuvių tarybinės grafikos pasisekimą 
tarptautinėje arenoje pirmiausia ir nulėmė 
jos ryškus nacionalinis savitumas. Todėl 
tur būt, neverta baimintis, kad liaudies me
no tradicijos gali nuvesti mūsų grafiką j 
provincijatizmą, į per didelį uždarumą, at
silikimą nuo pasaulinio lygio“.

Nors čiia autorė kalba tik apie grafiką, 
bet tai taikytina ir kitoms meno šakoms.

Aną kartą buvau pasipiktinęs net pa
skelbtu pasikalbėjimu tarp vieno meno ži
novo ir... kito meno žinovo, paprašyto pa
rašyti lietuviško meno klausimu rašinį. Ta
sai seniausiu lietuvių dailininku surado M. 
K. Čiurlionį, tarsi prieš tai nebūta lietuvių 
tautoje meno. Na, gerbiamieji, jei iki tokių 
švilpynių šnarpimo prieita, tai jau tikrai 
prasti mūsų užsienio lietuvių meno „žino
vų“ lygio reikalai. Ar jie nėra girdėję apie 
XVI a. ir vėlesnį lietuvių meną, gal žymiai 
ankstesnį? Nieko negirdėję apie Nesvyžiuje 
Lietuvos kunigaikščių Radvilų sukauptus 
meno turtus, įskaitytinai lietuvių dailinin
kų? Ir it t.

Negalima laukti, kad svetimieji, dūduo
dami auksinėmis triūbomis, atneštų ir iš 
savų meno galerijų išrinkę mums prabėgu
sių šimtmečių lietuviško meno kūrėjus. Tai 

I būtina padaryti mums patiems.
Šitai tegalima atsiekti daugiau ir nuošir-

SU LIETUVIAIS
BR. MURINO PARODA

Minint dail. Br. Murino 65 m. amžiaus 
sukaktį, Čiurlionio galerijoje (Chicaga) 
gruodžio mėn. buvo surengta jo akvarelinių 
darbų paroda.

POKALBIS SU V. RAMONU
„Draugo" redakcijos patalpose suruoštas 

čikagiečių lietuvių pokalbis su žymiuoju ra
šytoju Vincu Ramonu apie rašytoją ir jo 
darbą.

Pokalbį suruošė ateitininkų meno d-ja 
„Šatrija".

J. BAGDONO PARTIZANINIAI 
PAVEIKSLAI

Woodhavene (JAV) Lietuvių B-nės New 
Yorko skyrius surengė dail. J. Bagdono pa
rodą.

Parodos tema — partizanai. Tad šeši pa
veikslai, kurie vaizduoja Lietuvos partiza
nus, iš jų 4 labai dideli — 14 pėdų platu
mo. o pats didžiausias 8 X 20 pėdų didumo.

Paveikslų temos tokios: „Prieš kautynes“, 
„Partizanai Žemaitijoje“, „Pasitarimas“, „Į 
Vakarus... per Romintos tiltą“, „Partizanai 
ir ryšininkai“ ir „Savų laukų sargyboje“,

Dail. J. Bagdonas yra žinomas modernis
tas, bet šiuos paveikslus jis sukūręs realis
tiškai.

Dail. K. Žoromskis „Draugo“ dienraštyje 
šiuos Bagdono paveikslus labai sukritika
vo. Be 'kita ko, jis rašo:

„Bagdono paveiksluose nėra jokios isto
rinės aprangos, jokios istorinės tiesos tik
rumo. o karine prasme parodytas visiškas 
karinės tiesos farsas ir neišmanymas“.-

K. .Žoromskis taip pat sukritikavo pa
veikslų techniką ir kompoziciją.

DU LAIMĖJIMAI
Los Angeles skautams pernai metai bu

vę labai geri, kaip rašo „Draugas“. Skau
tiškoje dvasioje praėjo skautų stovykla, pa
vasario balius ir kaip iš dangaus iškrito 
1.0(10 flol. parama.

Tą paramą sudarė Augustas Guirtz iš 
Long Beach.

A. Gurtz 1906 m., būdamas 25 metų am
žiaus, atvyko iš Lietuvos ir, likimo blaško
mas, atsiskyrė nuo lietuvių, nutrūko ry
šiai, užmiršo net kalbą.

Bet, atsilankęs į lietuvišką motinos die
nos minėjimą, pamatęs ir išgirdęs ten lie
tuviškus šokius ir dainas, pasijuto esąs lie
tuvis, susirado lietuvišką jaunimą — skau
tus ir įteikė jiems šią gražią sumą.

PAGERBTAS E. KRAUSĖ-KRIAUCIŪNAS
„Draugas“ rašo, kad Notre Dame univer

siteto atletikos direktorių lietuvį Edvardą 
Krausę pagerbė Back of the Yards organi
zacija1. kaip „labiausiai pasižymėjusį Chi
cagos pilietį“.

Edvardas Krausė yra tas pats garsusis 
krepšininkas Kriaučiūnas, buvęs Lietuvos 
valstybinės krepšinio komandos kapitonas, 
kuri laimėjo Europos krepšinio čempiona
tą.

dži'au domintis lietuviškuoju menu galimai 
platesne prasme, įskaitytinai ir paveikslų 
kūrimą, ne tik gaminimą, lietuvių kultūrai 
artimesnėmis temomis, spalvomis, stiliais.

PASAULYJE
POPULIARI KNYGA

Vėlyvo rudens metu, kaip rašo „Drau
gas“, plataus susidomėjimo susilaukė lietu
vių ir kitataučių tarpe „Popular Lithua
nian Recipes" — valgių gaminimo knyga.

Ją paruošė Lietuvos garbės generalinis 
konsulas Chicagoje Juzefą Daužvardienė.

Iš viso jau išparduota 39.900, ir dabar 
išėjo tos knygos penktoji laida.

LIETUVIS IŠRINKTAS PIRMININKU
Dr. Vytautas Urba išrinktas Bowling 

Green, Ohio (JAV), apskrities medicinos 
gydytojų sąjungos pirmininku.

SUDEGĖ DU LIETUVIUKAI

Chicagoje Tomo Norkaus namuose kilu
siame gaisre žuvo du maži vaikučiai: pen- 
kerių metų mergytė Zuzana ir 8 m. berniu
kas Tomas.

JONAS HUSAS
Lietuvių evangelikų Spaudos Centras iš

leido Z. Byčinsiko istoriškai biografinę stu
diją Jonas Husas. Šį ukrainietiškai para
šytą veikalą Mykolas Plepys išvertė į lie
tuvių kalbą.

Dabar vis dažniau garsėja nauji moksli
ninkų — tyrinėtojų leidiniai, kur skatina
mos bažnyčių atsinaujinimo pastangos. 
Spaudos Centras nori supažindinti savo 
tautiečius su penkioliktojo amžiaus žymiu 
mokslininku ir reformacijos pradininku Jo
nu Husu, priminti, kiek jis darė įtakos vė
lesniems religiniams Ir socialiniams sąjū
džiams, nori tuo paremti ir mūsų lankų 
troškimą tiksliau ir teisingiau suprasti ir 
aiškinti Kristaus mokslo pagrindus. Eku
meninėje veikloje pasižymėjęs kum. P. Di
lys veikalo įžangoje plačiai išdėsto knygos 
reikšmę mums, lietuviams, tremtyje ir tė
vynėje, raginai šalinti iš savo tarpo seną, 
taip dažnai į dvasinę nelaisvę vedantį nu
sistatymą ir elgseną. įžanga atspausdinta 
i r anglų kalba.

J. Husas asmeniškai sveikino Vytautą D. 
su Žalgirio mūšio laimėjimu 1419 metais, 
palaikė artimus ryšius, iš kurių išsivystė ir 
politinis bendradarbiavimas su Čekija, Hu
so draugas Jeronimas iš Pragos 1413 me
tais lankėsi Vytauto dvare. Tur būt, ta pro
ga buvo aptarti Vytauto didieji užsimoji
mai tuomet statyti dvasinį tiltą tarp rytų 
ir vakarų Europos bažnyčių ir kultūrų. 
Ekumeniniai bandymai dabar kartoj'asi, 
kad ir kita forma.

Knyga yra 214 puslapių, jos kaina $ 3. 
Leidžia Lietuvių Evangelikų Spaudos Cen
tras, 656 W. 35th St., Chicago, Ill., 69616.

LIETUVOS MOKYKLOS SKAITMENIMIS
Visų rūšių bendrojo lavinimo mokyklos ir 

mokiniai okupuotoje Lietuvoje: 1960-61 m. 
buvo 4257 mokyklos, o jose 453 tūkstančiai 
mokinių; 1965-66 m. buvo 4404 mokyklos ir 
556 tūkstančiai mokinių; 1970-71 m. buvo 
3778 mokyklos ir 575 tūkstančiai mokinių. 
(Viestnik statistika, Maskva, 1971. V. 9, 75 
psl.). (ELTA)

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Neatsimenu, kuriais metais puskarinin

kiams buvo suruošti egzaminai. Atvyko vo
kiečių karininkai ir, remdamiesi vidaus ir 
lauko tarnybų statutais, kiekvienam davė 
atlikti atskirą uždavinį. Pagal tai, kaip už
davinys atliekamas, jie sprendė, kokį pus
karininkiams duoti naują laipsnį. Po to jau 
gavome sąrašą, kuriame vietoj lietuviškų 
buvo surašyti vice-korporal, feldwebel, 
company feldwebel ir kitokie mums svetimi 
laipsniai. Bet kasdieniniame gyvenime nau
ji laipsniai beveik neprigijo, nes jie žmo
nėms 'buvo neįprasti ir sunkokai ištariami.

Vokiečiai sudarinėdavo visokias trans
porto tarnybas ir verbuodavo savanorius. 
Vilkaviškyje toks surinkimo punktas buvo 
kunigų seminarijos pastate. Vieną tokią 
tarnybą sudarant, man teko būti sargyboje. 
Tai buvo lyg ir garbės sargyba, kurią su
darė vien tik puskarininkiai. Ėjome be šau
tuvų, turėjome tik revolverius. Buvo pra
nešta, kad čia yra savanoriai ir jie kada 
nori gali išeit ir laisvai sugrįžti. Mūsų pa
reigos tai reprezentacinė tarnyba ir prižiū
rėti, kad nesilankytų nereikalingi pašaliniai 
asmenys. Iš ūkininkų buvo paimti arkliai, 
vežimai ir surinkti į punktą. Po paros vyrai 
pasikinkė 'arklius, susėdo į vežimus ir išva
žiavo Marijampolės link.

Gyvenau Kapų gatvėje, kur turėjau 
atskirą kambariuką ir gaudavau maistą. 
Karo metu turėdamas tokius patogumus, 
kur nebūsi patenkintas! Kai pradėjau mai
tintis kuopoje, tai į savo kambariuką parei
davau tik pernakvoti.

Kai atvykau į kuopą tarnauti, tai radau 
ją visiškai jau suformuotą, j'au buvo pa
skirti visi pareigūnai. Vadovybė, pastebė
jusi gražią ir taisyklingą mano rašyseną, 
tuoj paskyrė dirbti į raštinę, nes buvo daug 
užsilikusio darbo. Kai neturėdavau darbo 
raštinėje, tai eidavau įvairias rikiuotės tar
nybos pareigas.

1942 m. vasarą kuopos vadas sugalvojo 
laikinų pakeitimų. Dalį vyrų iš geležinkelio 
tarnybų jis perkėlė į Vilkaviškį, kad susi

pažintų su kariniu gyvenimu, o į sargybas 
paskyrė dalį vyrų iš Vilkaviškio. Tai ir aš 
buvau paskirtas į Kybartus ir birželio 1 d. 
išvykau eiti geležinkelio apsaugos tarnybos 
pareigų.

Virbalis ir Kybartai yra du artimi ir tar
pusavyje lenktyniaujantieji miestai. Tarp 
jų atstumas yra apie 4 km. Virbalis buvo 
įkurtas apie 1540 m., ir ši vietovė tada bu
vo vadinama Naujosios Valios (Nova Volia) 
vardu. Miesto steigimu ir jo augimu dau
giausia rūpinosi karalienė Bona Sforza

V. VYTENIETIS

(Didž. Lietuvos kunigaikščio Žygimanto Se
nojo antroji žmona). 1593 m. Zigmantas 
Vaza miestui suteikė Magdeburgo teises ir 
herbą. Per Virbalį ėjo prekybinis kelias iš 
Kauno į Karaliaučių. Todėl ii- didesnė pusė 
jo gyventojų vertėsi prekyba ir amatais. 
1815 m. Užnemunę prijungus prie Rusijos, 
Virbalis tapo svarbiu Rusijos-Vokietijos pa
sienio punktu. Nutiesus Kauno-Virbalio ge
ležinkelį, Kybartų kaime (4 km nuo Virba
lio), buvo pastatyta Virbalio geležinkelių 
stotis ir muitinė. Iš apylinkėje buvusių gau
sių miškų išliko tik maža dalis. Tai vadina
masis Virbalgiris, kuris yra už 3 km į pie
tus nuo miesto. Jo plotas 464 ha. Dabar tai 
yra botaninis-zoologinis draustinis.

Virbalis yra įsikūręs abiejose Kybartų- 
Marijampoiės plento pusėse ir užima 201 ha 
žemės plotą. 1923 m. miestas turėjo daugiau 
kaip 4.009 gyventojų. Rusų spaudos žinio
mis, 1970 m. Virbalyje buvo jau tik 1.489 
gyventojai. Pirmosios okupacijos metu bol
ševikai suėmė ir ištrėmė nemaža gyventojų. 
Vėliau žmones žudė vokiečiai ir lavonus už- 
kasinėjo miesto ganyklose, Vigainėmis va
dinamose. 1944 m. apylinkėje vyko smarkūs 
mūšiai, kurie gerokai apnaikino miestą. Tuo 

metu susprogdinta ir R. K. bažnyčia, kurio
je buvo surinkta daug archyvinės medžia
gos. Dabar apylinkės ūkininkai yra suvary
ti į Juliaus Janonio, Paryžiaus Komunos, 
Šukių, Vilkupių ir kitus kolchozus.

Kybartų miestas yra išsistatęs prie Lie- 
ponos upelio, priešais Eitkūnus, prie Kau- 
no-Karaliaučiaus geležinkelio ir plento li
nijos. Tai buvęs pasienio kaimas, kurį irgi 
įkūrė karalienė Bona XVI a. Vėliau buvo 
įsteigta ir parapija, kuri sunyko po 1795 m. 
Lietuvos padalijimo. Pravedus geležinkelio 
liniją, Kybartai ėmė kilti, o Virbalis men- 
kėti. Buvo pastatyti didžiuliai gelež. sto
ties rūmai, kuriuose įrengti specialūs bu
tai carui ir kitiems aukštiems svečiams. Tai 
buvo didžiausia Rusijos geležinkelių stotis 
tarp Vokietijos sienos ir Petrapilio. Per Ky
bartus ėjo dešimtoji Rusijos eksporto ir im
porto dalis. Taip pat ėjo ir milžiniška pre
kių kontrabanda ir lietuviškos spaudos ga
benimas iš Rytprūsių. Vyko ir žmonių kon
trabanda: jie pro Kybartus bėgo į užjūrio 
kraštus. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
buvo įkurta Kybartų parapija ir pastatyta 
moderni bažnyčia. 1940 m. birželio 15 d„ 
kai komunistinė Rusija užėmė Lietuvą, Ky
bartuose laikinai buvo sustojęs Prezidentas 
A. Smetona. Iš čia jis davė kai kuriems 
Lietuvos kariuomenės pulkams įsakymą 
(tik žymiai pavėluotą) pasipriešinti įžy
giuojančiai rusų armijai. Gautąjį įsakymą 
dalinai vykdė tik 9 pėstininkų pulkas. 1944 
m. Kybartus ir apylinkę gerokai apnaikino 
karo veiksmų ugnis.

Paskaitę šių miestų istoriją, matome, kad 
Kybartai išaugo iš paprasto kaimo ir nu
stelbė senąjį Virbalio miestą. Bet Virbalis 
išlaikė savo vardą, ir iki mūsų dienų buvo 
žinoma Virbalio gelež. stotis, Virbalio mui
tinė ir kitos įstaigos.

Pradėjau Kybartuose tarnybą, kuri man 
jau buvo gerai žinoma ir nesudarė jokių 
sunkumų. Pats svarbiausias rūpestis buvo, 
kur surasti butą ir gauti maistą. Susitariau 
su kitu puskarininkiu, ir pradėjome ieškoti 

bendro kambario. Laikiną pastogę susira
dome Birutės gatvėje. Iš ten persikėlėme į 
Vištyčio gatvę, kur jau gavome gerą atski
rą kambarį. Gretimame kambaryje gyve
nanti senutė sutiko iš mūsų produktų ret
karčiais pagaminti maisto. Sužinojome, kad 
geležinkelių stotyje yra vokiečių karių val
gykla. Nuėjome pasikalbėti, ir paaiškėjo, 
kad ir mudu galėsime ten gauti pietus. 
Maistas buvo pakenčiamas, ir už jį mokė
davome tik valdišką kainą. Toje valgykloje 
valgė ir vokiečių karininkai, tai reikėjo 
griežtai laikytis karinio mandagumo tai
syklių. Dėl to į salę įeidavome tvirtu žings
niu ir tuo būdu pasveikindavome ten val
gančius karininkus, o išeidami vėl atsisvei
kindavome. atlikdami sutartinus sukinius ir 
kitus reikalingus judesius. Tai darydavome 
niekieno neverčiami, vien tik norėdami pa
rodyti vokiečiams, kokie išauklėti yra Lie
tuvos kariuomenės puskarininkiai. Tokio
mis mandagumo taisyklėmis vokiečių kari
ninkai domėjosi, ir jausdavome ji) mus su
tinkančius ir palydinčius žvilgsnius. Sten
gėmės visus judesius alikti žymiai gra
žiau ir geriau, negu vokiečių kareiviai, ir 
jautėmės, kad tuo reprezentuojame Lietu
vos kariuomenę.

Pakliuvęs į kontrabanda pagarsėjusį 
miestą, tuoj ir aš pradėjau ja verstis. Pra
džioj vis nusipirkdavau prekių pas vieti
nius gyventojus ir, nuvežęs jas j kaimą, 
parduodavau ar iškeisdavau. Vėliau pažįs
tami patarė, kad pats galiu nueiti į Vokie
tiją ir nusipirkti reikalingų prekių. Jos tea 
žymiai pigesnės, ir uniformuotam nueiti j 
Vokietiją beveik nedaroma jokių kliūčių. 
Paklausiau tokio patarimo ir pasiruošiau 
žygiui į Eitkūnus.

Eitkūnai yra Rytprūsių pasienio miestas, 
kuris jungiasi su Kybartais. Miestas praėju
sio šimtmečio pabaigoje išaugo iš vidutinio 
pasienio kaimo ir 1927 m. jau turėjo 8.990 
gyventojų. Eitkūnai, kaip ir daugelis kitų 
Rytprūsių vietovių, turi lietuviškos kilmės 
vardą. Bet vokiečiai, keisdami vietovių pa
vadinimus, suvokietino ir Eitkūnų vardą. 
Anksčiau tą vietą vadino Eydtkuhnen. vė
liau pakeitė į Eydtkau. Dabar rusiškieji 

okupantai visiškai panaikino lietuviškos 
kilmės vardą ir primetė rusišką pavadini
mą Cerniševskoje. Pagal vokiečių administ
racinį suskirstymą Eitkūnai priklausė Sta
lupėnų (Ebenrode) apskričiai, Gumbinės 
apygardai. Nuo Eitkūnų į Stalupėnus yra 
11 km, o į Gumbinę — 36 km. Mieste buvo 
gausu ekspedicijos ir transporto kontorų. 
Tarp jų buvo keletas ir lietuviškų prekybos 
firmų atstovybių. 1944 m. karo veiksmai 
sunaikino Eitkūnų miestą. Tais metais iš
leistame viename angių kariuomenės žur
nale esu užtikęs Eitkūnų nuotrauką. Toje 
miesto dalyje, kuri jungėsi su Kybartais, 
matyti vien tik griuvėsių krūvos. Muitinės 
namas sugriautas, tik šalia jo guli išverstas 
stulpas su plačia skersine lenta, kurioje ma
tyti įrašas: „Muitinė — Zollamt“.

Karo metu Lietuvos-Vokietijos pasienio 
plento pervažą saugojo vokiečių karo žan
darmerija. Ji tikrino vokiečių karius ir įva
žiuojančias mašinas. Plentas visuomet bū
davo uždarytas, ir tik sargyba, patikrinusi 
dokumentus, atidarydavo vartus ir praleis
davo. Tai tuo pačiu plentu nužingsniavau 
ir aš Vokietijos link. Kai priėjau prie per
važos, tai sargybinis liepė eiti į muitinės 
namus. Įėjau ir prisistačiau perėjimą tvar
kančiam muitinės tarnautojui. Tai buvo 
uniformuotas, stambiais užriestais ūsais 
pareigūnas, pakenčiamai kalbąs lietuviškai. 
Paprašiau, kad leistų įeiti į Vokietiją.

— O ką ten veiksi? — paklausė jis. 
Atsakiau, kad noriu išgerti alaus.
— O pinigų ar turi?
-— Turiu!
— O kiek turi?
— Dešimt markių.
— Tai parodyk.
Patiesiau 10 markių, ir tuo baigėme po

kalbį. Tuomet oficialiai buvo galima neštis 
tik 10 markių. Bet kadangi Vokietijoje vis
kas buvo pigu, o aš pirkdavau tik smul
kias prekes, tai ir iš tos sumos dar likdavo 
ir neprapirktų pinigų. Taigi taip pro vie
nas duris įėjęs Lietuvoje, o išėjęs pro ki
tas jau įžengiau j Vokietiją.

• U
(Bus daugiau)
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KAIMAS MŪSŲ MIELAS
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LIETUVOJE
Yra žmonių — nėra žmogaus...

1971 m. surašymo duomenimis, Lietuvos 
■kaimuose (suprantama, -ir vienkiemiuose) 
gyvena 49,8% žmonių, miestuose — 50,2%. 
Žemės ūkyje dirba apie 30% visti darbingų 
žmonių. Kai šiuos duomenis palygini su ki
tų šąli ii statistiniais duomenimis, darosi 
keista: Danija — sena, labai aukšto gamy
bos lygio žemės ūkio šalis, o čia (1965 m. 
duomenimis) žemės ūkio gamyboje dirba 
tik 16% darbingų žmonių. Tas procentas, 
kiek teko 'girdėti, vis mažėja. Anglijos, Ka
nados žemės ūkyje dirba dar mažiau. Atro
do, mums būtų gėda skųstis darbo jėgos 
stoiką žemės ūkyje.

Bet atidėkime kol kas šių skaičių analizę.

PABIROS
KAS PAVELDĖS?

Rašydamas apie busimąjį Jaunimo Kon
gresą „Aiduose“ (Nr. 8, 1971), Kęstutis K. 
Girnius, be kita ko, štai ką sako: „Bet įsi
vaizduokime, kas įvyktų, jei vyresnieji stai
ga dingtų. Kokios tada būtų mūsų stovyk
los, mokyklos, organizacijos, spauda? Kiek 
iš mūsų tikrai moka lietuviškai, kad galė
tume redaguoti žurnalus arba laikraščius, 
kiek galėtume parašyti rimtesnių straips
nių be daugybės klaidų, kiek pajėgtume 
įmanomai dėstyti lietuvių kalbą bei litera
tūrą, kiek mūsų turėtume pakankamai pa
siaukojimo didesnę savo laiko dalį paauko
ti lietuviškiems darbams? Tikiu, kad atsa
kymas gan aiškus — tuoj pat sunyktų mū
sų kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas 
Neatsirastų pakankamai pajėgių ir pasi
šventusių žmonių, kurie šitą darbą atliktų. 
O jei būtų pasiryžusių, tai jiems gerokai 
trūktų lietuviškų pagrindų. Jei staiga ding
tų vyresnieji, mūsų jaunimo padėtis būti} 
tikrai liūdna“.

Tokia padėtis yra Amerikoje, kur įvai
raus išsilavinimo lietuviško jaunimo yra 
šimtai ir tūkstančiai, kur universitetuose 
apstu ne tik lietuviškų studentų, bet ir pro
fesorių. Apie tą padėtį kalba ne koks sens
telėjęs zirzlius, bet jaunimo atstovas, kuris, 
tur būt, žino, ką jis sako.

Neseniai panašia gaida pragydo ir „Tė
viškės Žiburiai“. Vadinasi, Kanados vyres
nioji lietuvių karta taip pat sielojasi, kas 
juos pavaduos plačiai varomame lietuviš
kos kultūros bare.

„E. Lietuvio“ skaitytojams gerai žinomas 
Tavo Jonas 2-me šio laikraščio numeryje 
bando atspėti, kuriuos vardus jis sutiks vie
ninteliame Europos lietuvių savaitraštyje 
ši'ais metais. Deja, jis nepaminėjo nei vie
no naujo bendradarbio, nei vieno jauno
sios kartos laikraštininko ar rašytojo. Var
giai sulauksime kokio šios rūšies prieaug
lio Anglijoje. Nedaug vilties ir kituose Eu
ropos kraštuose, įskaitant Vokietiją, kurio
je laikosi vienintelė pasaulyje lietuviška 
gimnazija už Lietuvos ribų.

Didž. Britanijos lietuviai jau išgyveno 
organizuoti ketvirtį šimtmečio. Šiais me
tais sueina 25 m. nuo DBLS įsikūrimo (kal
bama apie pokarinį gyvenimą, neliečiant 
senųjų ateivių organizacijų). Per tą laiko
tarpį buvo gražiai įsikurta ir gerokai išsi
plėsta. Tačiau narių skaičius metai iš me
tų mažėjo, ir dabar jau yra likę tik vyres
niosios kartos branduoliai, apie kuriuos vi
sas organizuotas gyvenimas ir sukasi. Nesi
nori būti blogu pranašu, bet reiktų tikrai 
stebėtis, kad, praėjus dar 25 metams, atsi
rastų pakankamai organizuotų lietuvių 
DBLS pusšimčio sukakčiai paminėti.

Nebus daug apsirikta teigiant, kad da
bartinių mūsų veikėjų, skyrių pirmininkų, 
spaudos dairbdniinkų ir šiaip kultūrininkų 
metų vidurkis bus jau peržengęs 50 ir grei
čiausiai artėja prie 60. Atseit, vyresnioji 
karta jei dar ir neišmirs, tai, kaip tie seni 
kareiviai, atidavę savo duoklę organizuo
tam darbui, tyliai pasitrauks užmarštin. O 
kur jų pa vaduotojai? Kur lietuviškas prie
auglis? Dar metai kiti, ir mums reikės nau
jų DBLS skyrių pirmininkų, organizacijų 
vadovų, redaktorių, spaudos bendradarbių. 
Kas juos paruošė? Iš kur jie ateis?

Tiek kituose kraštuose, tiek ir Anglijoje 
pastebimas keistas paradoksas: prieauglio 
nutautimas kaip tik gana žymiai pasireiš
kia tose lietuviškose šeimose, kurių tėvai 
yra veiklūs organizatoriai, patriotai, spau
dos darbuotojai, visuomenininkai ir . net 
atsakingi lietuviškojo darbo pareigūnai. Ko
dėl taip atsitinka? Jeigu nors pusė tų šei
mų prieauglio mokėtų lietuviškai ir noriai 
■ateitų tęsti tėvų bei vyresniųjų pradėtojo 
darbo, tai mūsų paveldėjimo problema žy
miai sumažėtų. Deja...

Žinoma, yra išimčių. Tiek eilinių lietu
vių, tiek ir vadinamųjų inteligentų šeimose 
yra prieauglio, kurį iš anksto paruošus, dar 
gana ilgai būtų galima tęsti lietuviškąjį 
darbą. Dabar jau yra labas laikas tomis iš
imtimis rimtai susirūpinti. DBLS skyrių 
valdybos, klubai, Sąjungos Centras, Lietu
vių Namai ir spaustuvė turėtų ateinantiems 
metams būtinai prisitraukti veiklesniųjų 
jaunosios kartos žmonių ir juos atsidėjus 
ruošti ateities darbui. Jei tai nebus daro
ma, tai vieną 'dieną pasijusime, kad netu
rime kam perduoti savo kultūrinių ir ma
terialinių gėrybių, 'kurias taip atsidėję kū
rėme ir tausojome.

.1. Vikis

Aplankykime Kemsių brigadą.
Nepasakosiu šio kaimo, kuris yra Joniš

kio rajono „Pergalės“ kolūkyje, istorijos. 
Pats kaimo pavadinimas ir dabar jau kul
tūrinamų laukų pavadinimai patys už sa
ve kalba. Brigadininkas A. Janas vedžioja 
mane po tuos laukus, mostelia ranka į vie
ną pusę, mostelia į kitą ir vis porina:

PETRAS VASINAUSKAS

— Rūdabala... Čia skęsdavo gyvuliai, o 
dabar, matai, linai neblogi. Versmė... Šal
mus ant šaltinio, upeliukas rangėsi, įdėjom 
drenas ir turime kultūrinę. Šparaginė... 
Vaikai rinkome spanguoles, bruknes... Sa
vų uogų ir grybų Kemsių gyventojams Už
teko. Beržynėlio bala, Apmojus...

Tarp balų ir kemsynų, tarp krūmų ir 
brūzgynų buvo ir ariamos lopinėlių: Vid- 
taulkiis, Skaisčiai...

— Kiek čia buvo 'akmenų! Kiek jų išve
žėm, ir kiek dar reikės išvežti. Tik prie 
plento geros žemės...

Žiūriu į saule įdegusį raukšlėtą veidą, 
Klausau kiek nervingos, ne sakiniais, bet 
atskirais žodžiais sukapotos Jaro kalbos, 
teiraujuos apie savo pašnekovo išsimoksli
nimą, apie jaunystę.

— Tėvais žemės neturėjo, bet buvo kie
tas. Kurį laiką net malūną nuomojo. Se
niai tas malūnas sugriuvo. Skirstant Pet
raičio dvarą, tėvas gavo 9 ha žemės. Koks 
mano mokslas? Nė vienų mokslo metų lai
ku nepradėdavau, laiku neužbaigdavau. 
Reikėjo 'ganyti. O kai pasitaisydavo rogių 
Kelias, važiuodavau su tėvu į mišką. Ir pa
mokas vėl praleisdavau. Tad ir tebaigiau 
tris skyrius. Tarnavau Lietuvos kariuome
nėje. Grįžęs vedžiau. Gavau žmoną ir 20 ha 
pliko lauko... Turiu įkuo pasigirti. Per savo 
gyvenimą išstočiau triis ūkius: tėvo — 9 ha, 
savo — 20 ha ir Kemsių brigados — 583 
ha, — šypteli senasis brigadininkas.

Aleksas Jaras Kemsių brigadai vadovavo 
daugiau kaip 20 metų. Tai tipiškas jau pra
einančių laikų kolūkio brigadininkas su 
daugybe teigiamų ir, dabartinėmis akimis 
žiūrint, neigiamų 'bruožų. Be galo rūpestin
gas, be galo darbštus. Rūpestingumas ir 
darbštumas ne savo, o brigados žmonių 
naudai.

Jaras visada domėdavosi agronomijos 
naujovėmis. Savo ūkyje jau buvo įsiruošęs 
kultūrinę ganyklą. O Kemsiuose sukultū
rinti žemę, pritaikyti visas agronomijos 
priemones — jo dvidešimties metų svajonė 
ir ryžtas. Daug jis su savo žmonėmis ir 
nuveikė.

Tad susipažinkime -ir su kitais Kemsių 
brigados žmonėmis.

Visas tas tris dienas, kol aš čia buvau, 
Jarą graužė viena nerimastis. Nemanau, 
kad. norėdamas atsikratyti mianęs ir mano 
klausimų, jis vis kartojo:

— Padėkite man. Patarkite, kaip organi
zuoti šienapiūtę. Padėkite. Nei pirminin
kas, nei agronomas nieko nežada. „Many
kis tuo, ką turi“. O ką aš turiu? Du vy
rus...

Nuo tų dviejų vyrų viskas ir prasidėjo. 
Kolūkio ekonomistas man buvo davęs Kem- 

šių brigados gamybinę užduotį. Gamybinė 
užduotis — tai 24 puslapiai, prirašyti skai
čių. Žinau, kad skaitytojams skaičiai ne 
itin įdomūs, (bet -be kai kurių skaičių vis tik 
sunlkui apsieiti,

Kemsių brigadai priskirti 73 darbingi 
žmonės: 18 vyrų, 43 moterys, 8 nusenę ir 4 
paaugliai. Iš tų 73 vyrų dr moterų 23 dirba 
gyvulininkystėje ir 50 laukininkystėje.

Perskaičiau tai Jarui ir .sakau:
— Kam krėsti juokus, brigadininke. Juo

du ant ‘balto parašyta: turi penkiasdešimt 
darbininkų laukininkystėje ir negali orga
nizuoti šienapiūtės?

Brigadininkas nė kreiva akim nežiū’ 
kas parašyta brigados užduotyje, vis tv’ 
tina savo:

— Brigadoje tik du vyrai ir septynic 
moterys.

Vėl žygiuojame su brigadininku per lau
kus, vėl ranka jis rodo į vieną vienkiemį, į 
kitą ir smulkiai aiškina, kur gyvena jo 
žmonės ir ką jie pajėgia dirbti, Į vieną kitą 
trobų užsukame pasitikrinti.

— Čia Kaikiarys, Jaisutis, Daunys, Stra- 
kas, Gilys, —- vardija būdingas Kemsių kai
mo gyventojų pavardes, vis pridurdamas 
apie kiekvieną: tas pensininkas, tas amži
nas ligonis, tos „'ant biuletenio“ ir t. t. La
bai kantriai išanalizuoj'ame visą 50 asmenų 
sąrašą. Iš tiesų, neskaitant šešių traktori
ninkų, kurie priskirti brigadai, randame 
tiktai du vyrus ir septynias moteris, kurie 
gali eiti į šiienapiiūtės darbus. Kiti tinka tik 
akmenėliams rinkti, aptvarams taisyti, pa
kinktams lopyti, 'arkliui pavedžioti.

Taigi, yra žmonių — nėra- žmogaus. Yra 
žmonių, kurie sudaro 49,8% Lietuvos kali
mo gyventojų. Yna žmonių, kurių pagal są
rašus tenka po 70 ir net daugiau vienai bri
gadai. Bet kai reikia juos į darbą kviesti, 
randi, kaip pas tą Gogolį, mirusias sielas.

Kaip išsaverčia Danijos žemės ūkis, ku
riame dirba tik 16% gyventojų? Ten. kiek
vienas fermeris yra universalus darbinin
kas. Jis ir traktoriumi laukus dirba, ir kar
ves melžia, ir su kauptuku rankose runke
lius retina. Mūsų traktorininkas ar vairuo
tojas šakių į rankas neima. Negailima neig
ti didelių specializacijos pranašumų, bet 
joje slypi ir rimtos ydos. Danijos statistika, 
kaip ir bet kuri kita, nenušviečia tikrosios 
padėties. Danai nuolat giriasi, kad jų šaly
je moterys žemės ūkyje nedirba. Apklau
sos anketose jos užsirašo namų šeiminin
kėmis. Bet turistinės ekskursijos metu, mes 
įsitikinome, kad jos viską dirba. Matėme 
moteris prie tilaktoriaus vairo, o vyrus 
kraunančius į priekabą pašarus. Matėme 
jas dirbančias ir runkelių laukuose, ir 
kiaulidėse, ir daržuose, žinoma, ir virtuvė
se. Joms pritaikytas lengvesnis darbas, ne
gu vyrams (sakysim, karvių jos nemelžta). 
Vadinasi, Danijos žemės ūkyje dirba ne 16, 
bet 32%.

Pagaliau, jeigu, prisiminsime, kad Dani
joje gyvena pusantro milijono žmonių dau
giau negu Lietuvoje, o teritorija trečdaliu 
mažesnė, tur ibūt, išeis, kad šimtui ha naud
menų tenka ne mažiau, bet daugiau darbo 
rankų. Kitaip ir negali būti — Danijoj vy
rauja smulkus ūkis.

(Bus daugiau)

A. BALTAKIS BULGARŲ KALBA
Bulgarų leidykla išleido A. Baltakio ei

lėraščius.
I bulgarų kalbą vertė Ivanas Trojanskis.

I RAŠYTOJŲ SĄJUNGĄ
į Lietuvos rašytojų sąjungą priimti pro

zininkai A. Lauirinčiiukas ir A. Polis ir poe
tai P. Drevinis ir J. Juškaitis.

LIGONINĖ JONAVOJE
Jonavoje, naujame daugiabučių gyvena

mųjų namų rajone, pastatyta penkių aukš
tų 300 lovų rajoninė ligoninė ir poliklinika, 
kuriose 25 gydytojai kasdien aptarnauja 
500-600 pacientų. Iš viso dirba 75 gydyto
jai.

Ligoninė kaštavo daugiau kaip pusantro 
milijono rublių.

PREKYBINIS LAIVYNAS
Ed. Uldultais „Tiesoje“, <be kita ko, rašo:
„Vien pernai respublikos laivynas pasi

pildė naujais šiuolaikiniais motorlaiviais 
„Kapsukas“,' „Kretinga“, „Kupiškis“ ir 
„Kėdainiai“. O šiemet vėl gauti penki nau
ji laivai. Kaip vakar pranešė Lietuvos jū
rų laivyne — naujieji motorlaiviai „Kašd- 
nas“ ir „Kostinas“ atplaukė į Prancūzijos 
uostą Ruaną ir gabens kviečius Lenkijai. 
Leningrade j ką tik gautus motorlaivius 
„Iljičiovas“ ir „Prochorovas“ kraunamos 
popiermalkės, kurias vienas laivas gabens 
į Belgiją, kitas — į Italiją. Penktasis „nau
jokas“ -— motorlaivis „Nižnij Tagilas“, pa
sikrovęs Kanadoje kviečius, paims kursą į 
Angliją“.

ŠIAULIŲ CIRKO SUKAKTIS
Šiaulių cirkas atšventė tūkstantąjį pasi

rodymą.
Cirkas pradėtas organizuoti prieš 10 me

tų. Jis turi apie 50 artistų. Už nuopelnus 
cirkas gavo liaudies cirko vardą.

Jo pasirodymų ligi šiol žiūrėję daugiau 
kaip 300 tūkst. žmonių.

LIETUVOS METRAŠČIO VERTIMAS
Lietuvoje išleistas Lietuvos metraščio 

vertimas.
Metraštis XVI amž. rašytas slavų kalba.

GLŪDI LIŪDI
Kleopas Jurgelionis savo metu poeto var

dą įsigijo vieninteliu eilėraščių rinkiniu 
„Glūdi liūdi".

Rašė jiis eilėraščius ir vėliau, šį tą jų 
spausdino periodikoje, bet daugiau rinki
nių nebeišleasdino.

Lietuvoje diąbar „Glūdi liūdi“ vardu pa
kartotas anas senasis rinkinys, papildytas 
periodikoje spausdintaisiais eilėraščiais ir 
kai kuriais iš rankraščių.

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

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

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

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, iy2 jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
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 
saldainių.

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

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
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.

FILMAI LENINGRADE
Leningrade, „Tiesos“ žiniomis, sąjungi

nių respublikų kino festivalyje buvo prem
jera lietuviško filmo „Akmuo ant akmens“.

Būsią festivalyje parodyti ir ankstesnieji 
filmai ■— „Tas prakeiktas nuolankumas“, 
„Laiptai į dangų“, „Vyrų vasara“ ir „Gra
žuolė“.

ŠIMONIŲ GIRIOJE
10 tūksit. hektarų Šimonių giria 1952 m. 

paskelbta medžioklės draustiniu, kuriame 
dabar esama apie 120 briedžių ir daug šer
nų.

Nuo 1964 m. leista medžioti briedžius ir 
šernus. Taigi kasmet rengiamos planuotos 
medžioklės, ir iš viso jau sumedžiota 270 
briedžių ir daugybė šernų.

DVIGUBAI PADIDĖS GAMYBA
Klaipėdos alaus daryklai „Švyturiui“ pa

statytas naujas pastatas. Kai jo naujieji 
įrengimai pradės veikti, gamyba dvigubai 
padidėsianti. Darykla būsianti viena pajė
giausių ir moderniausių Pabaltijyje. Ji per 
metus pagaminsianti 3 mil. dekalitrų alaus 
ir 850 tūkst. dekalitrų vaisvandenių.

PREMIJA PROF. V. STATULEVIČIUI
Sov. Sąjungos mokslų akademijos prezi

diumas vieną iš trijų Markovo vardo pre
mijų paskyrė vilniečiui prof. Vytautui Sta- 
tuleviČiui, tikimybių teorijos ir matemati
nės statistikos specialistui.

KLIJAI IR KAULAMILCIAI
Kaišiadorių įklijų fabrikas 1971 m. paga

mino 1.160 tonų klijų, kurių didžioji dalis 
buvo pirmos rūšies ir išgabenta į sovietines 
respublikas -ar užsienius.

Kaulamilčių pagaminta 3.000 tonų, tech
ninių reibalų 912 tonų.

DIDELĖS POLITINĖS REIKŠMĖS
Prancūzijoje koncertavusiam valstybi

niam akademiniam dainų ir šokių ansamb
liui „Lietuvai“ Sov. Sąjungos kultūros mi- 
nisterė Purceva pareiškė padėką už sėkmin
gus pasirodymus.

įsakyme nurodoma, kad tie koncertai, vy
kę prieš Brežnevui lankantis Prancūzijoje, 
turėję didelės politinės reikšmės.

LIGONINĖ PLUNGĖJE
Plungėje pastatyta 350 lovų ligoninė.
Ligoninė ir joje esanti1 poliklinika aprū

pinta moderniais įrengimais.

PEREINAMOJI TAURĖ
Ruošdama armijai busimuosius karius, 

Lietuvos savanoriškoji draugija Pabaltijo 
karinėje apygardoje vėl laimėjo pirmąją 
vietą ir jau devintą kartą pereinamąją tau
rę.

Po Chicagos dangum
Senieji iškeliauja. Pavargo mūsų rankos, 

širdys ir ryžtai. Po 30 m. be savo Tėvynės, 
besikuriant iš naujo, viskas taip greitai 
praslinko. Tai vieni iškeliaują nesugrįžta
mai. kiti pasitraukia iš veiklos. Štai, mūsų 
Dainavos -ansamblio dirigentas P. Annonas 
nuo šių metų pradžios padeda lazdelę, pa
sitraukia iš pareigų. O kiek jis triūso ir 
pastangų įdėjo ruošdamas 4 Dalinu Šventę, 
o dabar „Sidabrinę Dieną“. Lietuviškoji vi
suomenė jam dėkinga už viską ir linki svei
katos!

Pasižymėję lietuviai. Chicagos pašto įstai
ga pagerbė Albiną Kavaliūną, kad jis visą 
gruodžio mėnesį buvo geriausias siuntinių 
išvežiotojas Roselando 'apylinkėje.

Racine Journal Time -rašo, kad Wiscon
sin© Universitete spaudos ir fotografų kon-

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DĖL SANTYKIŲ SU KITOMIS 
TAUTYBĖMIS

Po gruodžio 5 d. Hammersmithe suruošto
jo ir labai gražias pasisekusio 14 Rytų Eu
ropos tautybių šokių ir dainų festivalio, ku
ris sutraukė 750 žmonių pasigrožėti kiek
vienos tautybės liaudies šekiais ir daino
mis, kyla gražių minčių dėl ateities. Tai 
buvo pirmas toks atsitikimas, kad tiek tau
tybių galėjo vieni kitiems prisistatyti su sa
vo liaudies menu, buvo gera, bet reta pro
ga vieni kitus arčiau pažinti, bet nebuvo 
kada vienas kitą pažinti asmeniškai.

Ar neverta būtų pagalvoti apie bendrą 
socialinį, sakysim, šokių vakarą, kuriame 
galėtume laisvai ir ilgiau susitikę vieni 
kitus pažinti kaip žmonės? Juk mūsų visų 
tautos kenčia tokią pat priespaudą ir ne
laisvę. Kodėl mums nebūti broliais ir sesė
mis kartu bendroje likimo kovoje?

S. Kasparas

kurse pirmąją ir antrąją vietas laimėjo 
Vincas Lizdas iš Racine.

Inž. Jonas Stanikus, gerai žinomas Chica
gos lietuviams, persikėlęs gyventi į Oak 
Pairk, šalia Chicagos, ilgai kovojo, iki gavo 
teisę statyti 2 milijonų ar daugiau vertės 
pastatą Oak Parke. Apie jį įrašė didžioji 
Chicagos spauda.

Chicagos šauliai. Moterys ir vyrai ir jau
nimas turi daug visokių darbų. Daugelis 
įsigijo uniformais, gražiai pasirodo para
duose ir kitose vietose. Vytauto Didžiojo 
kuopa čia- veikia geriausiai.

Plati Klubo veikla. Anglijos Lietuvių 
Klubo naujoji valdyba turėjo savo pirmąjį 
posėdį ir nutarė surengti Užgavėnių balių 
vasario 12 d„ Motinos dienos minėjimą su 
atžalyno meniniais pasirodymais, tradicinį 
klubo banketą ir Anglijos lietuvių dailinin
kų meno parodą Čiurlionio galerijoj gruo
džio mėnesį.

Vieno šių parengimų pelnas bus paskirtas 
Jaunimo Kongresui ar ■atvykstančiam iš 
Anglijos jaunimui paremti.

Du klubo nariai, Duseika ir Izokaiitis. 
kaip ilgamečiai Dainavos ansamblio daini
ninkai, buvo apdovanoti. „Sidabrinėj die
noj“ dalyvavo Aukščiūnas, Bilitavičiai, Du- 
seilkienė ir IzOkaitis.

Pirmyn choras ir poema. Atgijęs „Pir
myn“ choras kovo 4-5 dienomis Manijos 
Aukšt. Mokykloj stato Leharo „Linksmąją 
našlę“. Jo valdyba, su sol. Al. Braziu prie
šaky, turi daug darbo ir rūpesčio dėl šio 
pastatymo.

Simą Kudirką stengiamasi įamžinti įvai
riais būdais. Vai. Šimkus „Laisvojoje Lie
tuvoje“ paskelbė konkursą parašyti poemą 
apie jį. „LL“ paskyrė tūkstantį dolerių už 
poemą.

Bal. Brazdžionis
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Europos Lietuvių Krouiku
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“- ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 7 dol. V. 
Mingėla, 3,40 sv. A. Skamarauskas, 1,90 sv. 
P. Mi'klovas, po 0,90 sv. N. žvirblis. P. Vo
veris, K. Urbonas, P. Juška, L. Sličius ir 
M. Gelvinauskienė, po 0,70 sv. A. Makutė- 
nias, 2 dol. K. Rožamskas, 0,40 sv. A. Bara
nauskas ir 0,17 sv. J. Pipynė.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

M. Rimdzevičiecė ir O. LiSkauskienė po 
£5, P. Voveris — £2, V. Motūza ir D. Gin
tas — po £1.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė I). Britanijoje

DIDŽIULIS KONCERTAS LONDONE

Rugpiūčio 4 d. į Londoną atvyksta didelė 
Amerikos Lietuvių ekskursija. Keletą die
nų praleidusi Londone, ekskursija išvyks 
toliau į Europą. Kartu su šia ekskursija at
vyksta ir tautinių šoklių grupė „Grandinė
lė“, daugiau kaip 60 asmenų.

„Grandinėlė“ yra vienas stipriausių tau
tinių šokių vienetų ir plačiai žinoma ne tik 
šiaurinėje, bet ir pietinėje Amerikoje.

Pasinaudodama šia reta proga, DELS 
Valdyba rugpjūčio 5 d. Londone rengia di
džiulį koncertą. Jei sąlygos leis, rugpjūčio 
6 d. koncertas dar bus suruoštas viename 
provincijos miestų.

Smulkesnių žinių ir informacijų apie kon
certą bus pateikta vėliau.

PADĖKIME JAUNIMUI NUVYKTI Į 
KONGRESĄ

Birželio 30 d. Chicagoje prasidės II Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongresas, kuris 
užtruks iki liepos 16 d.

Liepos 2 d. toje pačioje Chicagoje įvyks
ta IV tautinių šokių šventė, kurioje daly
vaus daugiau negu- pora tūkstančių lietu
viško jaunimo. Toje šventėje dalyvauja ir 
kitų kraštų šokėjai. D. Britanijos tautinių 
šokių šokėjai ynai irgi pakviesti dalyvauti 
ir jau uoliai ruošiasi tai šventei.

D. Britanijos jaunimas turi teisę pasiųsti 
8 atstovus į kongresą.

• Reikalinga mūsų visų parama jaunimui 
ten nukeliauti. Kelionė pareikalaus daug 
lėšų, o mūsų jaunimas nėra toks turtingas, 
daugumas dar mokyklose ruošiasi savo 
ateičiai, kitų gausios šeimos ir nedideli už
darbiai, dėl to sunku bus susilaukti iš tė
vų didesnės paramos.

D. B. L. B-nės Krašto Valdyba maloniai 
kviečia visus D. Britanijos lietuvius pinigi
nėmis aukomis paremti mūsų jaunimo ke
lionę į kongresą ir tautinių šokių šventę.

Aukas siųsti: Kuri. dr. K. A. Matulaitis 
MIC, The Oval, London E2 9DT.

Krašto valdyba ir jaunimas bus dėkingi 
už jūsų paramą.

D. B. L. B-nės Krašto Valdyba

IŠKREIPTA MINTIS

Stasio Kuzminsko „Laiško iš Nottingha- 
mo“ (Eur. Lietuvio Nr. 2) antrojoje skiltyje 
išspausdintas sakinys „Tas karas nesibai
gia ne tik dėl to, kad kariaujantieji taip no
ri, bet ir dėl to, kad nekariaujantiems taip 
geriau“. O iš tikro tas sakinys turėjo taip 
skambėti: „Tas ikaras nesibaigia ne tiek dėl 
to, kad kariaujantieji taip nori, bet dėl to, 
kad nekariaujantiems taip geriau“.

Atsiprašome autorių, kad tuo sakinio pa
keitimu buvo iškreipta jo reikštoji mintis.

EKSKURSIJA Į TORONTĄ

Šią vasarą Toronte įvyksta estų dainų ir 
tautinių šokių festivalis.

Šia proga D. Britanijos Estų sąjunga išsi
nuomoja lėktuvą, kuris išskris iš Gatwick 
aerodromo į Torontą liepos 6 d. ir grįš į 
Angliją liepos 26 d.

Lėktuve dar yra vietų, ir lietuviai, norin
tieji pasinaudoti papiginta kelione, kuri 
kainuos tik 60 svarų, prašomi kreiptis: Mr. 
A. Ojasoo, 69 St. Mary's Grove, London 
W 4 3 LW. Telefonas 994 5252.
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| Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir =
Nidos Knygų Klubo rengiamas j

| SPAUDOS BALIUS |
ĮVYKS SAUSIO 29 d„ ŠEŠTADIENĮ,

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU

[= Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

į Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt.

/ Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel 01-727 2470

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.

BLYNŲ BALIUS
šv. Onos Moterų 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.

MUENCIIENO OPERA LONDONE
Kaip jau buvo lanksčiau E. L. rašyta, šiais 

metais Londone dainuos Lilija šukytė, 
gastroliuodama su Muencheno Opera. Visos 
smulkmenos dar nežinomos, tačiau jau pa
skelbta, kad ši Opera Londone pasirodys 
kovo 7-10 dienomis (antradienis- penktadie
nis). Bilietus bus galima 'užsisakyti nuo va
sario 1 d. tiktai paštu. Dėl tikslesnių žinių 
reikia kreiptis į Royal Opera House, Covent 
Garden, London W. C. 2. (Box Office tel. 
240 1066).

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PAMALDOS

Lietuvos Atstovas D. Britanijai V. Balic- 
kas užprašė pamaldas už Lietuvą, kurios 
bus vasario 20 d. (sekmadienį) Lietuvių 
Bažnyčioje 11 vai. ryto.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties mi

nėjimą Londone D. Bendruomenės Krašto 
Valdyba ruošia vasario 12 d. Sporto ir So
cialinio Klubo salėje (345A Victoria Park 
Rd.).

Programą atliks jaunimas.

MASINĖ DEMONSTRACIJA
Ryšium su paskutiniąja areštų banga 

Ukrainoje (Kijeve ir Lvive, kaip praneša
ma, areštuota 13 žmonių) ukrainiečiai or
ganizuoja masinę demonstraciją Londone 
sausio 30 d., sekmadienį.

Demonstracija bus pradėta 1 vai. prie 
Speakers' Corner, Marble Arch, įvyksian
čiu viešu mitingu, o po to bus žygiuojama į 
Sov. Sąjungos ambasadą.

Organizatoriai kviečia visus paremti šį 
protestą savo dalyvavimu.

Demonstraciją organizuoja Ukrainiečių 
politiniams kaliniams ginti komitetas.

Lietuviai demonstracijoje neš Simo Ku
dirkos portretą, o tai reiškia, kad eisime su 
savo tautiečiu ir reikšime savo tautinę min
tį-

Lietuviai neš dr savo tautinę vėliavą.

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

GLOUCESTERIS

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 12 d., šeštadienį, punktualiai 6 

vai. p. p., ukrainiečių 'klubo salėje (37, Mid
land Rd.) rengiamas

Nepriklausomybės šventės minėjimas.
Oficialioje dalyje — paskaita.
Meninėje dalyje: žada atvažiuoti iš toli

mo Bradfordo A. Bučio vaidinimas „Ne
vystantis vainikas“ ir muzikinis vaidini
mas.

Po to bus šokiai, baras su įvairiais gėri
mais ir užkandžių bufetas veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius su 
draugais ir pažįstamais prašome gausiai at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale skyriaus valdyba vasa
rio 5 d., 6 vai., šeštadienį, ukrainiečių klu
be, 80, Molesworth St., šaukia visuotinį na
rių susirinkimą, kuriame bus renkama nau
ja valdyba ir 'aptariama skyriaus veikla.

Visus skyriaus narius ir prijaučiančius 
prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

VASARIO 19 D.

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba vasa
rio 19 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų at
sargos karių 'klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
Minėjimą.

Maloniai prašome visus vietos ir kitų ko
lonijų tautiečius ruoštis iš 'anksto ir gausiai 
atsilankyti.

Plačiau 'apie šį minėjimą bus pranešta vė
liau.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Man beliūdint netekus brangaus tėvelio 

pavergtoje Lietuvoje, visiems pareišku- 
siems man užuojautą nuoširdžiai dėkoju.

J. Dimša

MANCHESTERIS
BLYNŲ — KAUKIŲ BALIUS

Vasario 12 d. (šeštadienį) Manchester!© 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa
talpose rengia

BLYNŲ — KAUKIŲ BALIŲ.
Gražiausios kaukės gaus premijas. Kepu

raičių bus galima gauti vietoje. Šeimininkės 
pavaišins bulviniais ir kvietiniais blynais.

Gros plokštelių muzika. Kvieičiame tau
tiečius iš plačiausios apylinkės. Grosim, 
šoksim, baliavosim, o po viskam linksmi 
namon drošim.

Pradžia 5 vai. 30 miin.
Pabaiga punktualiai 11 vai. nakties.

Klubo Valdyba

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
L. V. S. „Ramovės" Manchesterio skyrius 

vasario 5 d., 5.30 vai. Lietuvių klubo pa
talpose įšaukia metinį visuotinį narių susi
rinkimą, kuriame bus renkama nauja val
dyba ir aptariama skyriaus veikla.

Prašome visus narius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

KETTERINQAS
KETTERINGAS

KATALIKŲ BENDRIJOS TARYBA

Sausio 9 d. kum. dr. S. Matulis čia atlai
kė pamaldas. Kai čia maža lietuvių, tai ir į 
pamaldas susirinko iš viso 13 asmenų.

Po pamaldų buvo susirinkimas. Susirin
ko 10 ketteringiškių ir 1 corbiškis. Kun. S. 
Matulis pradedant prašė pasimelsti, po to 
paaiškino Bendrijos įstatus. Pagal juos tu
ri būti išrinkta padalinio Taryba. Ji ir iš
rinkta iš 5 asmenų, kurie pasiskirstė parei
gomis taip: A. Kirkelioni's pirmininkas, A. 
Kukanauskas vicep., J. Liobė sekretorius, 
F. Woodhouse kasininkė ir L. Nemeikia kan
didatas.

J. Liobė

PADĖKA

Man didelė garbė ir džiaugsmas tarti nuo
širdų liet, ačiū pagerbusiems mane 69 me
tų sukakties proga.

Didelis ačiū Ketteringo-Corbio skyr. val
dybos nariui V. Petrauskui už suruoštą po
būvį ir dovanas, kurias įteikė man Corbio 
Skyr. narių vardu dr kurios liks man atmin
tyje ant visados.

Ypatingą padėką reiškiu Vytautui Kiško- 
niui už visokeriopą paramą ruošiant pobū
vį, taip pat Ketteringo skyriaus nariams 
už asmenines dovanas, būtent, B. Mardo- 
sui, Vi. Perminui, V. Slavickui už muziką.

Coventrio skyr. pirm. J. Dimšai už dova
nas, sveikinimus ir dalyvavimą pobūvy.

Leicesterio skyr. pirm. K. Paukščiui ir 
visiems kitiems, kurie prisidėjo ruošiant 
pobūvį.

Visa tai liks mano širdyje iki mano mir
ties.

Su meile jūsų Albertas Navickas

NOTTINQHAMAS
PAKEISTAS ŽIDINIO NUMERIS

Nuo sausio 31 d. įskaitytinai Lietuvių Ži
dinio telefono numeris pakinta: vietoje 
85378 bus 865378. Įsidėmėtina.

QLASQOWAS
PAGERBTA J. SARAF'INAITĖ

Pirmąjį kiekvieno mėnesio sekmadienį 
Šv. Luko bažnyčioje Glasgove prel. J. Gu
tauskas atnašauja šv. Mišias su palaimini
mu. Po to visi susiburia į Lietuvių salę 
bendrai arbatėlei, pasišnekučiuoti, padai
nuoti.

Sausio 2 d. sekmadienį irgi įvyko viskas 
tokia pat tvarka, bet vėliau paaiškėjo, kad 
specialiu tikslu. Prie arbatėlės visi daly
viai buvo pavaišinti ir stikleliu, ir štai 
Blaivybės draugijos ir salės pirm. J. Mic
kevičius paaiškino tos dienos pobūvio min
tį. Pasirodo, Glasgovo Blaivybės ir Moterų 

draugijos surengė šįkart gimtadienio pro
ga pagerbimą J. Sarafinaitei už ilgą 
36 metų darbą Glasgovo ir apskritai Škoti
jos lietuvių visuomenėje. Jos darbas susi
jęs su chorais, pamaldomis, vargonavimu ir 
visokiais pobūviais, mažais ir dideliais. 
Kur tik lietuviai ką nors organizavo, ji vi
siems padėjo.

Sveikinimo žodį tarė prel. J. Gutauskas, 
Liet. Kat. Moterį) draugijos Glasgovo pirm. 
O. Kubilienė, L. K. Moterų dr. centro val
dybos ir Bellshill skyriaus vardu M. Tamo
šaitytė. Pirm. J. Mickevičius įteikė dovaną, 
puikų, naudingą portfelį nuo Blaivybės 
draugijos ir didelę puokštę gėlių nuo Mo
terų draugijos.

J. Sarafinaitė tikrai buvo nustebinta šio 
įvykio, nes paslaptis buvo labai gražiai iš
laikyta. Ji dėkojo visiems, kurie sugalvojo 
tokį pagerbimą, už gražius žodžius ir dova
nas. Dėkojo taipogi šeimininkėms už jų dar
bą ir visiems, kurie per tuos ilgus metus 
visuomet padėjo jai atlikti įvairius darbus 
ir giedoti bažnyčioje. Dėkojo Albinai Navu- 
lienei už puikų jos pačios iškeptą tortą su 
atitinkamais pagražinimais.

Buvo sudainuota „Ilgiausių metų“, „Sė
jau rūtą“ ir daug kitų dainelių. Po links
mos nuotaikos dienos programa buvo baig
tą. Dalyvavo gražus Skaičius svečių.

Svečias

TRYS NAUJI VEIKALAI
Su Naujaiisiais Metais mus pasiekė trys 

vertingos knygos:
A. Maceina — Didieji dabarties klausiniai. 

Kietais drobės apdarais. 324 psl. Su per
siuntimu £2.60.

Br. Raila — Versmės ir verpetai (Akimir
kų Kronikos 3). 352 psl. Su persiuntimu 

£2.20 
Stasys Yla — A priest in Stutthof, Human 

Experiences in the world of subhuman. 
Kun. Ylos atsiminimai iš Stutthofo ang
lų kalba. Didelio formato veikalas, kie
tais apdarais, 300 psl. Knygos kalina su 
persiuntimu £3.30.
Knygos užsakomos: DAINORA, 14. Prio

ry Rd., Kew, Surrey.

AKMENS AMŽIAUS KAUKĖS
Naujojoje Gvinėjoje, prie Azaro upės, 

yra vietovė, kurią papuasai laiko šventa 
vieta. Pagal legendą senų senovėje čia gy
venusią gentį užpuolė galingi kaimynai. Jie 
išžudė tos genties vyrus, o su savimi išsi
vedė moteris ir vaikus, nusitempė prisi
grobtą turtą. Tačiau keli vyrai visgi išsi
gelbėjo: jie įsikasė dumble prie upės, ir 
priešai jų nepastebėjo. Sulaukę tamsos, ka
riai nusekė užpuolikų pėdomis, aptiko juos 
miegančius ir vaisus išžudė. Nuo to laiko tos 
genties žmones vadina „dumblo žmonėmis“, 
o pats dumblas garbinamas kaip šventas.

šios pergalės garbei papuasai skiria to
kią šventinę ceremoniją. Iš įvairių atspal
vių dumblo padaromos kaukės. Į burnos 
ertmę įstatomi šuns arba katės dantys, bur
tininkų kaukės puošiamos plunksnomis. Šo
kėjai, iišsiteplioję dumblu, apsikaišę plunks
nomis, su bambuko ietimis ir Jankais, šoka 
ritualinį karo šokį. Iš kartos į kartą taip 
perduodamas atminimas apie narsaus 
„dumblo žmones“, nugalėjusius žymiai gau
sesnį priešą...

Tačiau įdomiausioji šios istorijos detalė 
paaiškėjo visai'neseniai. Austrah) antropo
logai prie Azaro upės atkasė gyvenvietės 
liekanas. Toji gyvenvietė visiškai tokia pat, 
kaip ir dabartinė „dumblo žmonių“ gyven
vietė. Karboninis metodas laužų degėsi ų 
liekanas datuoja 26 tūkst. metų. Mokslinin
kų nuomone, tokio pat senumo ir aprašy
tasis ritualinis karo šokis.

KAIRIARANKIAI — SUNKIŲ GIMDYMŲ 
PASEKMĖ?

Ilgą laiką kairiarankiškumas buvo laiko
mas trūkumu, kurį reikia šalinti. Tėvai 
stengdavosi savo kairiarankius vaikus mo
kyti viską daryti „teisingąja ranka“.

Dabar kairiarankiai nebeverčiam! dirbti 
dešine ranka, tačiau šios anomalijos prie
žastys kaip ir anksčiau neaiškios. Mėgini
mai aiškinti paveldimumu ar nervų sutri
kimais buvo atmesti.

Kanados psichologas P. Eekenas kitaip 
aiškina šios anomalijos priežastis. Pastebė
ta, kad kairiarankių vyrų daugiau, negu 
moterų, taip pat ir dvynių, negu kitų vai
kų. Abiem šioms kategorijoms būdingas di
desnis mirtingumas gimstant ir ankstyvo
je vaikystėje. Taigi paaiškėjo, kad šį faktą 
galima susieti su šokais, kuriuos vaikas pa
tiria gimdamas. Sunkiausi gimdymai pa
prastai būna pirmasis ir paskutinysis. Tu
ri reikšmės ir motinos amžius. Taigi daž
niausiai kairiarankiai yra vyriausi ir jau
niausi ‘šeimos vaikai.

Šią nuomonę patvirtino universiteto stu
dentų apklausa: didžioji kairiarankių dalis 
buvo -pirmieji ir paskutinieji šeimos vaikai.

AMFIBIJA SU RATAIS
Keistą amfibiją, visiškai nepanašią į šios 

rūšies mašinas, sukonstravo anglų išradė
jas R. Grejus. Tarp dviejų didžiulių seg
mentinių ratų, padarytų iš plieno ir stiklo 
pluošto, įrengtas automobilio variklis. Ra
tų paviršius primena grandine išrikiuotus 
savotiškus kaušus. Išradėjas mano, kad to
kios konstrukcijos amfibija bus puikus kel
tas arba iškrovimo priemonė. Kol kas amfi
bija gali plaukti 4,5 km/vai greičiu. Tačiau 
tikimasi, kad jos greitis padidės iki 9 
km/val.

MUZIKANTAI DIRBA KAIP KROVIKAI
Iki šiol darbo apsaugos specialistai, nu

statydami lengvas ir fiziškai! sunkias pro
fesijas, daugausia vadovavosi intuicija. Ta- 
čau jiems tekdavo neretai apsirikti. Tai 
pasitvirtino, tiriant muzikantų darbą. Pa
aiškėjo, kad, pavyzdžiui, smuikininkas, gra
cingai vedžiodamas stygomis smičių, įsi
tempia iki savo galimybių ribos. Jo fiziškas 
krūvis mažai kuo skiriasi nuo miško ruošos 
darbininkų arba baldų krovūkų darbo.

Ekspertai negali suprasti, kaip muzikan
tai sugeba išsaugoti klausą. Rachmaninovo 
ir Bramso kūrinių sukeliamas garsas sie
kia iki 120 decibelų. Tuo tarpu leidžiama 
tarptautinė norma sudaro tik 80 — 90 de
cibelų, kitaip pažeidžiama klausa. Koncerto 
metu orkestro patalpose arba scenoje 4 — 
5 laipsniais pakyla temperatūra, žymiai pa
didėja anglies dioksido koncentracija. To
dėl muzikantų darbo sąlygos prilygsta karš
to cecho sąlygoms. Minėtus rezultatus gavo 
Vienos Higienos instituto darbuotojai. Mu
zikantai atlikdavo įvairius muzikos kūri
nius, o mokslininkai, būdami užkulisyje, 
fiksavo jų biosroves, kardiogramas, krau
jospūdį, kvėpavimo ir pulso dažnumą.

Įdomu pažymėti, kad visų muzikantų ne
priklausomai nuo instrumento pulso daž
numas buvo praktiškai vienodas: 120— 130 
dūžių per sekundę. Tuo tarpu normaliu 
pulsu laikoma 60 — 70 dūžių.

BITĖS BARZDOJE

Indas Banaris Bhatas iš Putaro miesto 
Pietų Indijoje panoro įrodyti, kad bitės ne
pavojingos. Jam kito mintis „užsiauginti“ 
gyvą barzdą iš 'bičių. Pasmakrėje jis patup
dė motinėlę ir po kelių sekundžių tapo uni
kalios dūzgiančios barzdos savininku. Kol 
Banaris išmoko, fcanip elgtis su bitėmis, jam 
teko iškentėti tūkstančius įgėlimų. Dabar 
su gyva barzda bitininkas gali vaikščioti 
ištisą parą, tik neprausdamas veido. Su bi
čių barzda jis viską dirba, valgo, važinėja 
motociklu, žaidžia su vaikais, net prausiasi 
po dušu. Be gyvos, judančios barzdos, ku
rią sudaro visas bičių spiečius, Beniaris ne
žengia nė žingsnio. O „nusiskusti" laibai pa
prasta. Jis nuima motinėlę, ir per dvi se
kundes visas spiečius nuskrenda.

(Iš „švyturys“)

MOSUOJANTIS AUGALAS
Laipiojančių augalų judesius tyrinėjo Č. 

Darvinas. Jis parašė net monografiją apie 
vijoklinių augalų judesius, ji) prisitaikymą 
kovoti už šviesą ir erdvę.

Indijoje upių pakrantėse auga neaukšti 
krūmai desmodiumai. Tai tikri augalai stip
ruoliai. Jie juda- nuo jėgų pertekliaus. Des- 
modiumo lapeliai kas dvi ar pusantros mi
nutės pašoka, o vėliau nusileidžia. Lapeliai 
juda dėl to, kad desmodiumas, kaip ir kiti 
augalai, negali nekvėpuoti, o kvėpavimo 
metu išsiskiria daug energijos, net 674 ki- 
lokalorijos. Desmodiumas didesniąją ener
gijos dalį suvartoja gyvybiniams proce
sams, o energijos perteklių paverčia mecha
niniu darbu, judindamas lapus. Norėdami 
patikrinti šią prielaidą, botanikai patalpi
no desmodiumą į kamerą, pripildytą iner
tinių argono dujų. Krūmelis nebeturėjo 
kuo kvėpuoti, ir jo lapai nustojo judėję.

REINAS — NEŠVARIAUSIA UPĖ

Pramoninės atliekos, 'kurias kasmet upės 
plukdo į jūras ir vandenynus, yra 2300 
tūkst. tonų švino, 1600 tūkst. tonų manga
no, 6500 tūkst. tonų fosforo. Upių išmeta
mos į jūras geležies kiekis prilygsta pusei 
pasaulinės plieno produkcijos.

Viena iš nešvariausių upių Europoje — 
Reinas. Į šiaurės jūrą kasmet ji išmeta 60 
mln. t vandenyje ištirpusių atlieki).

MOBIS DIKAS GYVAS!
Pasirodo, jog rašytojo Hermano Melvilio 

apraišytasis baltasis banginis Mobis Dikas 
iš tikrųjų yra. Praėjusiųjų metų pavasarį 
prie Kanados krantų buvo pagautas kol kas 
vienintelis pasaulyje baltasis banginis. Jo 
ilgis 4 m, svoris 6 t. Dabar, kaip rašo žur
nalas „Frantjer“, jis kartu su paprastos 
spalvos banginiu gyvena didžiausioje pa
saulyje „banginių škiaurėje“ Britų Kolum
bijoje (Kanados provincija). Mokslininkai 
laukia, kokios spalvos bus jų Įpėdinis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HALIFAX — sausio 30 d., 1 vai.

Manchesteris — sausio 30 d., 11 vai.
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.

BIRMINGHAME — vasario 6 d., 11 vai., 
Park Rd. Po pamaldų parapijiečių lan
kymas pa-gal pranešimus.

NOTTINGHAME -— vasario 6 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — vasario 13 d., 11 
vai.. Convent of Mercy. Iš vakaro ir po 
pamaldų parapijiečių lankymas pagal 
atskirus pranešimus.

NOTTINGHAME — vasario 13 d.. 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

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

NOTTINGHAME — vasario 20 d., 
vai., Liet, židinyje.
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