
' Lietuvos \ 
ruciooalinė 
MlMažvydo 
<biblioteka>

a. v.

Londonas, 1972 m. vasario 1 d. XXVI metai

JONUI GLEMŽAI 85 METAI

Sauisio 21 d. susilaukė 85 metų amžiaus 
vyresniosos kartos ekonomistas, kooperati
ninkas ir visuomenininkas Jonas Glemža, 
kuris šiuo metu kaip tik yra ligoninėje ir 
turėjo pakartotinę akių operaciją.

Gimęs Aulilškyje, Čipėnų vis., Panevėžio 
aps., mokslus ėjo Mintaujoje ir Petrapilio 
komercijos institute. Visuomeninėn veiklon 
įsijungė Mintaujoje — aktyviai dalyvavo 
moksleivių „Kūdikio“ kuopelės veikloje. 
Užėjus 1905 m. revoliucijai, jis buvo tarp 
pačių 'aktyviųjų jos dalyvių ir 1906 m. pa
teko į kalėjimą ir karo teismo buvo nuteis
tas 1 m. 3 mėn. kalėti, kad drauge su kitais 
puolė Šiaulių kalėjimą, norėdamas išlais
vinti kalinius.

Petrapilyje eidamas aukštuosius moks
lus, kartu ir tarnavo. Jau mobilizuotas ru
sų kariuomenėn, 'baigė mokslus. Kariuome
nėje jam teko ištarnauti ilki 1919 m., bet 
1917 m. jis gyveno Petrapilyje, dėl to daly
vavo ir lietuviškoje veikloje — buvo lietu
vių tremtiniams šelpti komiteto sekreto
rium.

Nukeltas 1917 m. į Pskovą, įsteigė lietu
viams liaudies universitetą ir dėstė jame.

Grįžęs į Lietuvą, 1919-1925 m. dirbo Lie
tuvos kariuomenės intendanto padėjėju. 
1925-1927 m. jis buvo „Lietūkio“ skyriaus 
vedėjas. O 1927 m. jis labiausiai savo veik
lą susiejo su „Pienocentru“, kurio jis buvo 
pirmininkas ir vyriausiasis direktorius. Jo 
vadovaujamas „Pienocentras“ išaugo ir iš
siplėtė, išsišakojo. Eet, susiejęs savo gyve
nimą su ekonominiu bendrovių ir koopera
tyvų veikla ,Jonas Glemža buvo iniciatorius 
steigiant kitas panašios rūšies bendroves ir 
kooperatyvus ir organizacijas ir daugeliui 
jų vadovavo ar 'buvo jų valdybose.

Apsigyvenęs Vokietijoje, taip pat visada 
dalyvavo visuomenėje — Vokietijos Lietu
vių bendruomenėje ir jos vadovybėje, Vil
ko veikloje, „Labdaroje“ ir kitur.

Norėdamas pateikti ko daugiausia duo
menų apie Lietuvos nepriklausomybės lai
kų žemės ūkį ir jiame atliktąjį kooperatyvų 
vaidmenį, suorganizavo talką ir paruošė 
stambų leidinį „Žemės ūkio gamybinė ko
operacija nepriklausomoje Lietuvoje 1920- 
1940“. Tas leidinys dabar kaip tik baigia
mas spausdinti Nidos spaustuvėje Londone.

Sukakties proga linkime sveikatos!

PAŠAUL YJE
— Britanijoje pernai išduota leidimų 

naujiems automobiliams 1.301.667.
—■ Indijos sostinėje New Delhi vyko ves

tuvės, jose pritrūko svečiams gėrimų, dėl 
to šeimininkai pasirūpino vietinės gamybos, 
tačiau nuo jos tuoj pat mirė 78, keliolika 
pateko į ligoninę, o kai pradėta aiškintis, 
kas čia ir dėl ko kaltas, tai paaiškėjo, kad 
jau buvo miręs ir tas, kuris tuos gėrimus 
pardavė.

— Perėjimas į metrinę sistemą Britani
joje, kaip spėjama, nebus įvestas iki 1975 
m., kaip buvo numatyta, 'bet bus atidėtas 
iki 1980 m„ nes parduotuvių, barų savinin
kai ir šeimininkės protestuoja prieš pakei
timą.

— Baskai kraštutinieji paleido pagrobtą
jį Ispanijos pramonininką Zoibalą, kai jis 
pažadėjo priimti atgal į darbą 183 atleis
tuosius darbininkus ir visiems darbinin
kams pakelti 6 svarais atlyginimą.

— Per pastaruosius 5 metus JAV apmo
kymo metu žuvo 150 naujokų, daugiausia 
jūrų laivyne,

— Britanija jau paskyrė pirmuosius 50 
žemės ūkio specialistų važiuoti dirbti Eu
ropos Ekonominės Bendruomenės centre 
Briuselyje.

— Japonijos kariuomenės seržantui Šoi- 
čiui Jokojai prieš 28 metus buvo pasakyta 
nepasiduoti, tai jis ir išsilaikė ligi šiol vie
noje Ramiojo vandenyno saloje, pabėgęs 
nuo JAV armijos, du su juo buvusieji ben- 
draiginkliai mirė prieš aštuonetą metų, o 
jis tik dabar buvo pagautas ir išsiųstas na
mon.

— Sovietinis rusų poetas Jevgenijus Jev- 
tušenka, lankydamasis dabar JAV, be kita 
ko, pasakęs, kad nustosiąs rašęs eilėraš
čius, nes poezijai esanti auksakasiams, o jis 
rašysiąs proza — .angliakasiams.

— Keliaudama' su savo vyru į Kiniją, 
prez. Nixono žmona Patricija neims su sa
vim palydovais prezidentūros tarnautojų: 
ją lydės vien Kinijos 1911 m. revoliucijos 
vado Sun Yat-seno našlė, be kita ko, mar
šalo, Taiwano prez. Čiang Kadšeko žmonos 
sesuo.

— Prieš važiuodamas į Kiniją, prez. Ni- 
xon-as renka dovanas ir, be 'kita ko, papra
šė New Yorko Metropolitan! muziejų pa
rinkti tokių tinkamų dalykų, kurie turi ko
kį nors ryšį su Jurgiu Vašingtonu, nes Ki
nijoje jas laikomas didvyriu.

— Cripplegate vietovėje (Britanijoje), 
ruošdami buvusią šventoriaus žemę staty
bos reikalams, statybininkai užtiko švininį 
karstą ir žmonių kaulų, kurių pririnko 8 
maišus, viskas buvo sudėta pašiūrėn. bet 
kažkas pavogė.

INFORMACIJA IR PROPAGANDA
Manau, visi sutnas, xaa iniorm-ucija ii 

propaganda yia neiyguram seserys, o jei ne 
seserys, tai hiatu luKriausiai pusseseres, iva 
mrormacija rami ramuteie nr oe pretenzijų, 
o propaganda daugiau aKtyvi, daugiau ag
resyvi, erzu ir lanau. Ji SKvei'Oiasi visur ir 
non, Kad visi jos Klausytų, kad visi taip 
galvotų, kaip kad ji galvoja. Ji nori Kiek
vienam įkaiti į gaivą, kaa visi kitaip ma
nantieji yra neteisus, o tik ji viena teisi. Uz 
cat ir matome, kad kux gerai išvystyta pro
paganda, ten žmonės visko pilni, tik visi 
džiaugiasi penkmečių laimėjimais, tik visi 
išsižioję laukia naujų Kremliaus pažadų ir 
visais valsais šaukia, Kad nėra Kito toKio 
Krašto, kur taip laisvai kvėpuoja žmogus. 
Kažkas jau 'anksčiau rašė, kad ir Amerika 
pralaimėjo karą ne Vietname, bet ten, kur 
ouvo išvystyta didelė propaganda: jos mies
tų gatvėse, spaudos puslapiuose, kino salė
se, radijo bangose ir televizijos ekranuose, 
ir šiandien, ypač komunistiniuose kraštuo
se, propaganda žydėte žydi ir liejasi visais 
kanalais, nelyginant pavasario upeliai, 
Karštos saulutės spindulių .paskatinti. Daug 
Kas tiki propaganda. Vieni tiki, kad jiems 
nėra kitos išeities. Tai pavergtieji. Kiti ja 
riki, nes tai skelbia jų 'bendraminčiai, ir dar 
Kiti, nes jiems trūksta tikrosios padėties su
vokimo, trūksta tikrųjų žinių arba infor
macijos,

Propaganda užėmė ir užima dar ir dabar 
raibai svarbią vietą kai kurių vaistyoių gy
venime. Vokietija nacių laikais turėjo net 
propagandos ministeriją, o Sovietų Sąjun
goje jau 50 metų į propagandą įkmniKyU vi
sos valstybinės įstaigos, spauda, kinas, ra
dijo bangos, televizijos ekranas, visų orga
nizacijų nariai, visi fabrikai, net ir bažny
čios verčiamos prisidėti prie propagandos, 
ir ne paslaptis, kad sovietai propagandos 
reikalams išleidžia nesuskaitomus milijo
nus rublių.

Tokios Komunistinės propagandos yra. pa
liesta ir sovietų okupuotoji Lietuva. Krem
liaus patikėtiniai, eidami sovietinės propa
gandos pėdomis, kiek tik galėdami niekina, 
Kartais ir falsifikuoja laisvosios Lietuvos 
gyvenimo laikotarpį ir kiek galėdami gi
ria okupacinę padėtį, nutylėdami tam kraš
tui daromąsias skriaudas. Jau jei jie giriasi 
įvairiais penkmečių laimėjimais ir dideliais 
gamybos procentais, tai jau jų reikalas, 
nors grįžę iš Vilniaus mūsų turistai pasa
koja, kad visur dar ir dabar jaučiamas la
bai didelis nepriteklius. Bet kai jau klasto
ja Lietuvos gyvenimo istorinius faktus ir 
melą paverčia tiesa, o tiesą apvelka melo 
rūbais, tai jau negerai, ir mes, gyvenantieji 
laisvuose kraštuose, privalome atitinkamai 
reaguoti.

Kartais vakariečiai, rašydami istorinio 
pobūdžio knygas, pasinaudoja tokiais ko
munistinės propagandos suklastotais fak
tais, visai neturėdami blogos valios. Pami
nėsiu tik porą ryškesnių pavyzdžių. Roy 
Macgregor Hastie knygoje „The life and ti
mes of Nikita Kruschev“ rašo, kad kai Sta
linas numatė susitvarkyti su trimis Balti
jos valstybėmis, jis ten nusiuntė tik gerai 
Maskvoje .apmokytų „shock troops", atseit 
smogiamųjų dalinių, sudarytų iš lietuvių, 
latvių ir estų. Jie Lietuvoje, Latvijoje ir 

KĄ SAKO EGLUTĖ?
Detroito dienraštis „Detroit News“ 1971 

m. gruodžio 22 d. įdėjo Donald P. O'Connor 
platų straipsnį, pavadintą „Lietuviška ka
lėdinė eglaitė skelbia laisvės viltį“. Straips
niui mintį — medžiagą pateikė Southfield, 
Detroite, Viešojoje Bibliotekoje buvusi pa
statyta Kalėdų eglaitė su lietuviškais pa
puošimais —- šiaudinukais ir kt. Nurodyta, 
kad eglaitę papuošė Uršulė Astrienė iš 
Grand Rapids. Ta proga dienraštis antro
joje straipsnio dalyje pateikė pasikalbėji
mo su Vliko pirmininku dr. J. K. Valiūnu 
mintis. Jis Detroite lankėsi Vliko Seimo me-

I tu.
Dienraštis papasakojo apie Vliką, jo veik

lą. apie pirmininką dr. Valiūną, kuris ko
respondentui nurodęs į dviejų kunigų, 
Zdebskio ir Bubnio, nuteisimą. Valiūnas 
kalbėjo: „Mes kovojame su rusais nenaudo
dami smurto, teise pasiremdami. Tačiau 
mūsų tauta vis dar pasruvusi 'krauju“. Va
liūnas dar pažymėjo, kad lietuviai ir toliau 
kovosią, skleisiu pasauly objektyvią infor
maciją, be to, naudosią savo rinkiminę ga
lią bei ūkinį pajėgumą.

Dr. Valiūnas nurodė į jo vykdytas kelio
nes pasauly ir pabrėžė: „Mes norime pa
veikti visas J. Tautose atstovaujamas vy
riausybes reikalauti Sovietų Rusiją, kad ji 
Baltijos valstybes išlaisvintų iš kolonializ
mo varžtų. Amerikiečiai turėtų suprasti So
vietų Rusijos agresyvumą ir jos siekimus 
JAV-bes paversti antraeile valstybe...“ Pa
galiau Vliko pirmininkas teigė, kad Vlika-s, 
atstovaująs 3,2 mil. gyventojų, kovos tol, 
koi Lietuva taps suvereni valstybė. Jo žo
džiais. ..Mes neleisime Rusijai snausti...“

(ELTA)

Estijoje surengė sukilimą, nuvertė valdžią 
ir kiekvienoje valstybėje sudarė vadinamą
sias liaudies vyriausybes. O kai ten, Krem
liaus nuomone, iškilo pavojus, kad, vokie
čiams padedant, gali kilti kontrrevoliucija, 
Stalinas pripažino jas ir kiek vėliau, pagal 
jų pačių prašymą, Baltijos liaudies respub
likas priėmė į Sovietų Sąjungą. Viskas bu
vo padaryta labai lengvai ir labai švariai ir 
be jokio raudonarmiečio pagalbos.

Negalima 'kaltinti autoriaus, nes jis, atro
do, patikėjo komunistinės propagandos iš
kraipytais istoriniais šaltiniais, kai rašė tą 
knygų, o gal nežinojo, -į ką kreiptis, kad su
žinotų, kaip ten iš tikrųjų Stalinas pasielgė 
su trimis Baltijos valstybėmis.

Kitame dideliame Sir Basil Liddel Hart 
redaguotame veikale „History of the second 
World War" rusas giriasi, kiad karo metais 
raudonajai armijai daug padėjo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos darbininkai ir partiza
nai, kuriuos rėmė vietos gyventojai. Tuo 
tarpu mes patys dar atsimename, kad bu
vo visai kitaip.

Tai tik pora pavyzdžių, 'kurie rodo, ko
kios vertės „istoriniai“ faktai patenka net į 
didelės apimties veikalus.

Prieš porą metų Pavergtųjų Tautų kon
certo metu Bradforde buvo surengta lietu
viškosios 'knygos parodėlė. Atėjo anglas ir 
'klausė, kur galima gauti literatūros, žino
ma, anglų kalba, apie Sovietų Sąjungos pa
vergtas tautas. Sakėsi buvęs Eradfordo ir 
Leeds miesto bibliotekose, 'bet nieko nera
dęs. Žmonės domisi sovietine okupacija ir 
nori gauti objektyvių žinių, o mes turime 
ateiti jiems į talką. Praeitais metais anglai 
Bradforde surengė parodą „Europe in Brad
ford“. Žmonės ją lankė, ir apie ją rašė vie
tinė spauda.

Didesniuose miestuose yra universitetai, 
kuriuose mokslus eina šio krašto ir užsie
nio jaunimas, vienas gal istoriją, kitas gal 
politinius mokslus ar žurnalistiką. Visi jie 
susiduria su Sovietų Sąjunga ir jos impe
rialistine politika. Reikia manyti, jog jie 
žino, kad Stalinas ir Hitleris sudarė nepuo
limo sutartį ir iš to kilo H Pasaulinis ka
ras. Niurenberge naciai, kaip karo nusikal
tėliai, buvo nuteisti, o sovietiniai nusikaltė
liai iki šiol vis dar tebėra nekalti avinėliai: 
neprisidėjo nei prie karo pradžios, nei žudė 
pavergtuosius, nei siuntė į Sibiro koncent
racijos stovyklas. Visa tai atsitiko dėl to, 
kad komunistai yra išvystę laibai didelę pro
pagandą ir bemaž niekas nepastojo jiems 
kelio.

Antisovietinei propagandai vesti mes ne
turime tiek pinigų, bet įteikti objektyvią in
formaciją bent didesniuose miestuose, kur 
yra viešosios bibliotekos ir universitetuose 
bestudijuojančio jaunimo, jiau galėtume. 
Kanadoje ir Amerikoje padaryta didelė pa
žanga. Australijoje dnž. Juozas Riauba jau 
10 metų renka anglų kalba knygas apie Lie
tuvą viešajai 'bibliotekai Adelaidėje. Pas 
mus, atrodo, pirmieji šiuo reikalu buvo su
sirūpinę Gloucesterio lietuviai dar 1949-50 
metais. Jie jau tada rinko anglų kalba kny
gas apie Lietuvą ir jas įteikė kažkuriai 
miesto bibliotekai. Bradford© lietuvių Vy
ties klubas užsakė angliškąją Lietuvių En
ciklopediją. Tai graži pradžia, ir reikėtų tą 
darbą išplėsti.

Pastebėta, kad tiek Amerikos, tiek Ang
lijos jaunuomenė jau atkreipė dėmesį į So
vietų Sąjungos okupuotųjų 'kraštų padėtį ir 
jų varomąją antivakarietišką propagandą. 
Amerikietė studentė universiteto užbaigi
mo diplominiam darbui pasininko lietuvių 
gyvenimo įvykių temą. Mūsų autorių išleis
tieji dokumentiniai veikalai lietuvių ir ang
lų kalbomis apie partizanus dabar labai 
gaudomi jaunųjų akademikų. Tik gaila, kad 
lietuviškos tų veikalų laidos greit bus iš
pirktos ir mažai jų pateko į bibliotekas, 
kaip rašo Vladas Ramojus. Taip, labai gai
la. Man atrodo, kad pas mus dar blogiau, 
nes niekas šiuo reikalu rimtai nesirūpino. 
Manau, kad ir Anglijos universitetuose ne 
visi studentai, domisi įtik seksu ar kitomis 
menkavertėmis praišmatnybėmis. Daugumą 
sudaro tokie, kurie labai rimtai žiūri į atei
tį, seka pasaulio įvykių raidą ir nori susi
daryt i teisingą pasaulinės padėties vaizdą. 
Bus ir toliau- tokių žmonių, kurie rašys is
torinius veikalus, tyrinės Baltijos kraštuo
se, taigi ir Lietuvoje, sovietinės okupacijas 
metodus, susidarys teisingą nuomonę apie 
pačią Sovietų Sąjungą ir parodys pasau- 
li-ui jos kėslus.

Tad manau, kad ir mums reikėtų jau pa
judėti, ypač ten, kur yra universitetai, ku
riuose studijuoja ir -mūsų jaunuomenė: rei
kėtų sudaryti komisijas, surasti pinigų, nu
pirkti anglų kalba išleistąsias apie Lietuvą 
knygas ir, -geriausia, jas įteikti miestų bib
liotekoms. Tai bus labai didelė nauda.

Jeigu prieš 20 metų anglų kalba knygų 
apie Lietuvą buvo labai -maža, tai šiandien 
jau per daug skųstis negalime. Jų yra aps
čiai. dr jos prašyte prašosi j bibliotekas, 
prašyte 'prašo mūsų jaunuomenę: imkit ma
ne ir Skaitykit. Jei bent didesniosios lietu-

vių kolonijos susirūpins, nupirks knygų ir 
įteiks 'miestų bibliotekoms, tai nauda bus 
labai didelė: pateiksime teisingos informa
cijos apie sovietinę okupaciją, supažindin
sime jaunuomenę su kai kuriais lietuvių 
autorių kūriniais, paremsime leidyklas ir 
pastatysime nemirštamą paminklą Lietuvai.

Vik. Ignaitis

NOKI NUVERSTI PAMINKLĄ
„Draugas" rašo, kad latvių turistai, ne

seniai aplankę Rygą, pasakoja, esą, rusai 
nusistatę nuversti latvių laisvės paminklą, 
pastatytą nepriklausomybės metais.

Laisvės paminklas Rygoje yra vienas pats 
žymiausių Rytų Europoje. Jo autorius yra 
skulptorius Karlis Žale.

Užsienyje gyvenantieji latviai griežtai 
protestuoja prieš šį sumanymą.

MIRĖ K. MOCKUS

Kazys Mockus, pedagogas ir žurnalistas, 
sausio 8 d. miręs Bostone, buvo aktyvus vi
suomenininkas, dirbęs švietimo srity, daug 
rašęs spaudai. Jis buvo gimęs 1910 m. Ri- 
kantų km., Kelmės vis., Raseinių aps. 1936 
m. baigė Vytauto D. Universitetą. K. Moc
kus 1961 m. šešis mėnesius yra buvęs Vliko 
įstaigos reikalų vedėju New Yorke. (E)

SEPTYNIOS dienos
Išvaduotojiškas grobimas

Bangladeš pareigūnai pasipiktinę stebi
si, kad Indijos armijos karininkai grobia 
viską, kas tik prieinama, ir gabena į Indi
ją: įmenių mašinas, motorus, rašomąsias 
mašinėles, telefonus, net stalus. Spėjama, 
kad visi tie dalykai -pardavinėjami Indijos 
biznieriams.

Kitas dalykas — nelegali prekyba. Iš In
dijos gabenama cigaretės, -alyva, žibalas, 
degtukai, druska, o į Indiją — kiaušiniai, 
žuvis, pienas.

Palyda
Sausio 22 d. nuvažiavusį į Briuselį su

tarties su Europos Ekonomine Bendruome
ne pasirašyti Britanijos min. pirm. Heathą, 
be kita ko, palydėjo diarbietis lordas Geor- 
ge-Brownas ir liberalų vadas Thorpas.

Sutarties pasirašymo apeigose taip pat 
dalyvavo norinčių į Bendruomenę įstdtli 
Airijos, Danijos ir Norvegijos ministerial 
pirmininkai.

Taiwanas ir Rytų Vokietija maišo
Birželio mėn. Stockholme šaukiama tarp

tautinė konferencija gyvenamosios aplin
kos klausimams svarstyti, pavadinta „Tik
tai viena žemė“, bet į ją -nekviečiamas Tad- 
wanas (Formoza), kuris buvo išmestas iš 
Jungtinių Tautų, o sovietiniai kraštai ne
dalyvaus, kad nekviečiama Rytų Vokietija.

Streikui baigti
Prez. Nixonas nori -pravesti įstatymą, ku

ris leistų baigti daugiau kaip metus nusi
tęsusį vakarinių pakrančių uostų streiką.

Kalbėtųsi ir netiesiogiai
Izraelis ligi šiol laikėsi nusistatymo dėl 

taikos su Egiptu tartis ne per tarpininkus, 
bet tiesiogiai.

Dabar jau sutiktų ir netiesiogiai kalbė
tis.

Pabėgėliai grįžta
Indija skelbia, kad į Bangladešą jau grį

žę 5.7 mil. pabėgėlių.
Bangladešą -ruošiasi nepriklausoma vals

tybe -pripažinti dar Danija, Norvegija, Suo
mija, Austrija ir Barbados. Sovietiniai 
kraštai jau pripažino.

Bengalų partizanai klausą savo min. 
pirm. Ramano įsakymo ir sunešą atiduoti 
ginklus.

Istanbulo sekmadienis
Istanbule, Turkijos sostinėje, sausio 23 

d. buvę ypač ramu, nes 84 tūkst. karių ir 
policininkų, pasiskirstę į 10 tūkst. grupių, 
ėjo iš namų į namus ir ieškojo riaušes kė
lusių ir -teroro veiksmus atlikinėjusių parti
zanų.

Posėdis Prahoje
Čekoslovakijos sostinėn Pra-hon buvo su

važiavę Varšuvos -pakto kraštų vadai.
Sov. Sąjungos komunistų vadą Erežnevą 

atlydėjo min. pirm. Kosyginas, užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojas Kuznecovas 
ir Varšuvos karinių pajėgų vadas marš. Ja- 
kubovskis.

Ruošiamasi taikos sutarčiai
Sov. Sąjunga ir Japonija ruošiasi taikos 

sutarčiai.
Japonija norėtų ta proga atgauti Sov. Są- 

un-gos karo metu užimtąsias jos salas.

SPORTO RŪMAI

Vilniuje gruodžio 17 d. iškilmingai atida-
ryti naujai pastatyti Sporto rūmai (kitoje
Neries upės pusėje, į dešinę nuo buv. Žalio
jo tilto). Be sporto varžybų, tuose rūmuose 
numatyta rengti koncertus, suvažiavimus, 
demonstruoti filmus. Žiūrovų numato tal
pinti tarp 3500 ir 6000.

Nors atidarymo proga buvo šiltai dėkota 
visiems, prisidėjusiems prie Rūmų staty
bos, tačiau nepaslaptis, kad statyba vykusi 
labai lėtai, -per kelerius metus, nekartą ji 
buvo ir sustabdyta. (ELTA)

DIPLOMAI IR MEDALIAI

TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos 
vyriausiasis komitetas už pasiekimus vys
tant žemės ūkį pirmojo laipsnio diplomus 
paskyrė Lietuvos Žemdirbystės, Gyvulinin
kystės ir Žemės ūkio institutams ir Baiso
galos eksperimentiniam ūkiui.

Antrojo laipsnio diplomai paskirti Žem
dirbystės ir Veterinarijos institutų eksperi
mentiniams ūkiams ir Žemės ūkio mechani
zacijos ir elektrifikacijos institutui.

Aukso medalius gavo Gyvulininkystės 
instituto direktorius L. Tymukas, Baisoga
los eksperimentinio ūkio direktorius P. 
Meilus, Žemdirbystės instituto direktoriaus 
pavaduotojas H. Černiauskas ir Žemės ūkio 
ekonomikos instituto direktorius E<. Poškus.

Milijonas su priedu
Britanija turi jau daugiau kaip milijoną 

bedarbių.

Prez. Nixono pasiryžimas
JAV prez. Nixonas paskelbė, kad prieš 3 

mėnesius šiaurės Vietnamu! slaptai buvo 
pasiūlytas -astuonių punktų taikos planas.

Sutarus dėl taikos, JAV, kaip pasiūlyta
me plane numatyta, per šešis mėnesius vi
siškai -atitrauktų savo kariuomenę iš Viet
namo, turėtų būti pasikeista belaisviais, vi
soje Indokinijoje -turėtų vykti paliaubos, ir 
Pietų Vietnamo prez. Thieu atsistatydintų, 
ir prezidento rinkimai vyktų tarptautinėje 
priežiūroje, ir rinkimuose būtų atstovauja
mos visos politinės Pietų Vietnamo pajėgos, 
įskaitant Vietcongą.

Chromas bus įsileidžiamas
Prisilaikydama Jungtinių Tautų nustaty

tųjų sankcijų, JAV ligi šiol draudė bet ką 
įsivežti iš Rodezijos.

Dabar jau bus leidžiama įvežti chromą, 
kuris reikalingas gynybos reikalams.

Rėmėjai nepatenkinti
Izraelį didelėmis sumomis rem-iantieji žy

dai finansininkai -pasaulyje nepatenkinti 
Izraelio min. pirm. Meir nusistatymu pra
dėti tartis su Egiptu ir per tarpininkus.

Meir esanti sena ir bijanti patekti į isto
riją, kaip nepasirūpinusi savo krašto sau
gumu.

Devyniolika jau pripažino
Naująją Bangladeš valstybę jau pripaži

no 19 valstybių.
Sov. Sąjunga jau pažadėjo paramą.

Sumažinti kariuomenes
Prahoje taręsi Varšuvos pakto kraštų va

dai paskelbė pareiškimą, kuriame siūloma 
sumažinti Europoje -karines pajėgas, sveti
mas -ir savas.

Vakariečiai galvoja, -kad jų gynyba su
silpnėtų, jei amerikiečiai atitrauktų savo 
dalinius: karo atveju rusams būtų arčiau 
pasiekti frontą negu amerikiečiams.

Antisovietinis sprogimas
New Yorke 1 žuvo, 8 sužeisti per sprogi

mą agentūroje, kuri kviečiasi koncertams 
sovietinius artistus.

Žydų karingoji organizacija neprisiima 
kaltės, bet kažkas po to skambino ir tvirti
no. kad tai už žydų priespaudą Sov. Są
jungoje.
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LIETUVOS VOKIEČIAI
Jau kelinti metai, kaip Lietuvos vokie

čiai, susispietę aplink „Landsmannschaft 
der Deutschen aus Litauen“, leidžia savo 
metraštį „Heimatgruss“ pavadinimu. Taip 
pat nūn prasidėjusiais 1972 metais paskelb
tas toks metraštis. Jo redakcinę komisiją 
sudarė penios Edith Kunfert, Bremerhaven, 
'bei rašytoja Elisabeth Josephi, Sarstedt. ir 
pastorius Alfredas Franzkeit. išvertęs vieną 
kitą lietuvių 'poezijos kūrinį į vokiečių kal
bą. Metrašti išleido sakytoji „Landsmann
schaft“.
raštį išleido sakytoji „Landsmannschaft“.

Kai nuo praeitų metų pradžios sustojo 
ėjęs Lietuves vokiečių mėnesinis leidinys 
„Heitaatstiirr.me“, išeiddinėjęs net 21 metus, 
metraštis liko vienintelis Vokietijoje nusė
dusių buvusių mūsų tėvynės gyventojų 
spaudos organas.

Laiko tėkmė palietė ir Lietuvos vokie
čius. Pirmą kartą naujajam metraščiui įva
do žodžio nebeparašė prof. dr. Johannes 
Štrauchas, Lietuvos vokiečių „Landsmann- 
schaft“ pirmininkas (Sprecher) nuo pat jos 
įsikūrimo. Ners buvęs vokiečių gimnazijos 
Kaune direktorius čr Vytauto Didžiojo uni
versiteto filosofijos istorijos dėstytojas vis 
dar eina pirmininko pareigas, bet 80 metų 
amžiaus slenkstį peržengęs profesorius šie
met nebepralbdlo iš olimpinių aukštumų į 
savo tautiečius. Kartu su Elisabeth Josephi 
dlr Hermiannu Hahnu. kuris pagrįstai vadi
namas Lietuvos vokiečių „enciklopedija“, 
prof. Šrauchas sudaro „Landsmannschaft“ 
vyriausiąją vaidybą. Visi trys yra tos orga
nizacijos garbės nariai.

Metraštį žymia dalimi sudaro įvairių 
autorių atsiminimai, nukepantieji skaityto
ją į tolimus laikus, siekiančius net 19-tojo 
ir 20-tojo šimtmečių sąvartą. Pagal metraš
čio paskirtį, išreikštą „Heimatgruss“ pava
dinime, atsiminimai 'perteikia autorių išgy
venimus toje aplinkoje, kurioje jie gyveno 
bei dirbo, ir su neslepiamu grauduliu ta
rytum reiškia jų atsisveikinimą su senąja 
tėvyne. 'Lietuvos vokiečiai yra vieni iš ne
daugelio buvusių užsienio vokiečių, kurie 
viešai yra pareiškę, kad jie sąmoningai nu
sistatę visiškai įsilieti į savo kilmės tautą ir 
nebereiškia pretenzijų grįžti į buvusiąją tė
vynę.

Tačiau toks lilkiminis spręsimas nekliudo 
jiems ilgėtis Lietuvos žemės, kuriai jie vi
sais laikais buvo lojalūs ir kurių išsikėlimą 
pirmosios sovietinės okupacijos metais lie
tuvių tauta nuoširdžiai apgailestavo, kaip 
Skaudžios negandos ženklą.

„Metraštis“ pradėta leisti 1957 metais, ir 
nuo to laiko jo puslapiuose metų kaitoje 
susikaupė nemaža medžiagos, kurios dalis 
turi, ir išliekamos vertės. Beje, glaudžioje 
sąveikoje su „Landsmannschaft“ yra išleis
tos dvi knygelės pavadinimu „Bilder aus 
der Geschichte dės evangel ischen Deutsch- 
tums in Litauen“, kuriose gausiai paskelb
ta vertingų straipsnių apie Lietuvos vokie
čius ir jų santykius su lietuvių tauta. Kny
geles išleido „Hilfskomitee der evangeli
schen aus Litauen“. Minėtasis komitetas su 
„Landsmannschaft“ telkia Lietuvos vokie
čius, kurdų globėjo pareigas (Patenschaft) 
yra pasiėmęs Neheim-Huesten

(Sauerland). Tame pramoningame mieste 
įrengtas Lietuvos vokiečių muziejus (Hei- 
matstube), be to, sudaryta iš Lietuvos kilu
sių vokiečių kartoteka.

Minint Lietuvos vokiečių išsikeldinamo iš 
Lietuvos 30 metų sukaktį. Albertas Unger 
pernai paskelbė 60 puslapių leidinį „Der 
Auszug der Deutschen aus Litauen“. Leidi
nyje ne tik pats išvykimas, bet dalinai at
kuriama ir Lietuvos vokiečių istorija. Iš 
daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių, išsikė
lusių į Vokietiją, tam tikrą nuošimtį suda
rė lietuviai, kurie ieškojo užuovėjos nuo 
maskvinės okupacijos.

Nors Lietuvos vokiečių organizacijos 
skundžiasi prieauglio stoka, bet vis dėlto 
tenka nuoširdžiai palinkėti, kad, nepaisant 
žmonių eiles praretinančio laiko srauto, pa
saulį išvystų dar ne vienas „Metraštis“ su 
simpatingu „Heimatgruss“ šūkiu.

A. Gerutis

Po Chicagos dangum
mokslinės Ir praktinės daktarų paskaitos,Solistai ir žurnalistai. Žinomasis mūsų 

solistas St. Baras netrukus išleidžia savo 
jainų du albumus.

Solistė Prudencija Bičkienė ruošiasi pa
sirodyti sausio 30 d. Kankinių koplyčios ko
miteto rengiamame baliuje.

Solistė Stempužienė sausio 15 d. Jauni
mo Centre davė koncertą, o jailna solistė 
Audronė Simonaitytė išpildė programą Chi- 
cagos Lietuvos Vyčių choro metiniuose šo
kiuose sausio 22 d. Balio Pakšto salėje.

LŽS CV ruošia spaudos balių vasario 5 
d. Bilietų j'aiu beveik nebėra, nors ir bran
goki — 12,50 asmeniui, bet visuomenė aiš
kiai nori paremti žurnalistų veiklą.

Jaunimo Centras ir biuletenis. Statyba 
eina į pabaigą —■ telieka vidaus įrengimas, 
kuris dar 'aitsels daugiau kaip šimtą tūks
tančių dolerių.

Kurį laiką buvo sustojęs eiti Tėvų Jėzui
tų biuletenis „Mūsų žinios“, bet nuo N. Me
tų jis atgaivinamas ir išeis kas dvi savai
tes, 8 puslapių. Redaguoja Al. Kezys, S. J., 
administruoja Petras Kleinotas, S. J.

Šokėjų grupės. Chicagos skautai įkūrė 
tautinių šokių grupę, vardu „Jaunimo Vil
tis“. Grupės globėjas J. Jovarauskas, šo
kiams groja kun. Al. Kezys su padėjėju A. 
Puru.

. Šokių grupė „Grandis“, kuri jau išvirto į 
ansamblį, stato „Lietuviškas vestuves“.

Lietuvos Vyčių šokėjų grupė vasario 5 a. 
rengia pirmąjį šokių vakarą.

Sportininkai. Chicagos Bears futbolo ko
mandos žymus žaidėjas Diek Butkus pa
kviestas į geriausią žaidėjų rinktinę Super
Bowl. Ta garbė jam tenka jau penkti me
tai.

Džiaugėmės matydami televizijoj ir Bal- 
timorės žaidėją Jonaitį, kuris iškilo virš vi
sų.

Alvudo paskaitos. Nuo šių metų pradžios
miestas kas pirmąjį mėnesio penktadienį vyksta

DR. V. DIDŽIUI 75 METAI

Dabar Australijoje gyvenąs dr. Valteris 
Didžys sulaukė 75 m. amžiaus.

Tai signataras 1918 m. lapkričio 18 d. Til
žės akto, kuriuo Mažoji Lietuva nutarta at
skirti nuo Vokietijos ir prijungti prie Lie
tuvos.

1924 m. persikėlęs iš Prūsijos į Klaipėdą, 
įsijungė į lietuvių veiklą — vadovavo Klai
pėdos lietuvių gydytojų draugijai, dirbo 
kultūros draugijos „Aukuro“ valdyboje, mo
kyklų draugijos valdyboje, Klapėdos jacht
klube.

Po karo atsikūrus Vokietijoje Maž. Lie
tuvos Tarybai, dirbo joje 'kaip vicepirminin
kas. Nusikėlęs į Australiją, įsijungia į Ben
druomenę ir Maž. Lietuvos Bičiulių draugi
ją. Dažnas paskaitininkas, stambus Mel
bourne Lietuvių Namų aukotojas ir amži
nasis garbės narys.

AUSTRALŲ PLOKŠTELĖ
Adelaidės (Australija) lietuvių moterų 

kvartetas „Nemuno dukros“ išleido plokš
telę „Lietuva tėvynė“.

rodomi filmai. Dr. K. Jučas aiškina apie 
odos ligas, dr. piro f. A. Liaugminas ir dr. J. 
Adomavičius vidaus,' kalbama ir apie as
menybės ugdymą, aiškinama baisioji vė
žio liga.

Netekom darbščių lietuvių. Sausio 13 d. 
nuo širdies smūgio amžinai užgeso veiklus 
organizacijų veikėjas ir žurnalistas Ant. 
Gintneris. Jis dirbo daug šaulių organizaci
joj, Balto direktorium, žurnalistų skyriaus 
pirmininku ir eilės klubų valdybose. Mirė 
sulaukęs 70 metų.

Tą pačią dieną Decatur, Ill., gyvenęs mi
rė dr. Sadauskas.

Sausio 8 d. palaidotas buvęs žymus Lie
tuvos Vyčių veikėjas dr žur. „Vyties“ re
daktorius Kazimieras Jonialitis-žilvytis, o 
sausio 11 d. mirė muz. Alfonsas Leparskas.

Turtingi Prekybos Rūmai. Sausio 12 d. 
įvyko metinis Prekybos Rūmų narių susi
rinkimas, kurį pravedė inž. K. Oksas. Rū
mai 'bankuose turi 43.820 dol. 1971 m. duo
ta stipendija, paskirta 500 dol. Lietuvių 
Fondui.

Prekybos Rūmai remia ir Jaunimo Kon
gresą.

Lietuviai Amerikos spaudoj. Kai sovieto 
pareigūnai tampėsi po New Yorką su savo 
persipiovusiu studentu, čia Simo Kudirkos 
tragedija iš naujo priminta. „Sun-Tlmes“ 
išsispausdino J. Jasaičio laišką, kuriame 
aiškiai pareiškė, kad Sovietų Rusija rėmė 
Bengalijos išsilaisvinimą, o pati jau nuo 
1940 m. laiko Pabaltijo valstybes paverg
tas. Dr. K. Bobelis „Chicagos Tribūne“ ap
gailestavo, kad žinomasis žurnalistas W. 
Thoran išėjo iš svarbaus darbo. Mūsų apy
linkės savaitraščio ,,SW Herald“ redakcijoj 
dirba Jcrūnė Jonikaitė, kuri dažnai išspaus
dina žinių apie lietuvių veiklą, o Petušlko 
veda kiekvieną savaitę tam pačiam laikraš-

ty skyrių, kur dažnai minimi lietuviai, jų 
organizacijos ir veikla.

Naujas vardas ir nariai. Lietuvių Žurna
listų CV nutarė vietoj buvusio „Pranešėjo“ 
leisti „Lietuvį žurnalistą“. Sakoma, kad jis 
bus jau platesnis ir plačiau gvildens profe
sinius reikalus. Redaguoti sutiko Vyt. Kąs
ni ūnas.

Priimti nauji nariai: rašyt. D. Brazytė- 
Bindokienė. red. Jorūnė Jonikaitė, red. J. 
Toliušis ir A. Pupelis.

Bal. Brazdžionis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
S. MICHELSONUI 90 M. AMŽIAUS

„Keleivio“ savaitraščio buvusiam redak
toriui žurnalistui Stasiui Michelsonui gruo
džio 13 d. suėjo 90 metų.

S. Michelsonas atvyko į Ameriką 1906 m. 
ir tuoj pat įsijungė į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą: socialistų sąjungą, Altą, SLA, 
Balfą ir kitur. Jis yra pasakęs apie 2.000. 
kalbų ir dalyvavęs beveik visuose dides
niuose lietuvių suvažiavimuose. Taip pat 
yra parašęs kelias dešimtis didesnių ar ma
žesnių knygų, jų tarpe „Lietuvių išeiviją 
Amerikoje“ ir „Juodojo pasaulio sukilimą“

Nors jau 90 metų, bet dar teberašo „Ke
leiviui“. redaguoja „Keleivio“ kalendorių ir 
ruošia 'knygą apie Rusijos revoliucijos po
veikį Lietuvai.

„Keleivis“ rašo, kad viena jo būdo ypa
tybė yra nepaprastas darbštumas: jis yra 
žmogus, kuris brangina laiką ir veltui jo 
negaišina.

THE BALTIC REVIEW NR. 38
New Yorke (JAV) leidžiamojo „The Bal

tic Review“ Nr. 38 A. Vuorjoki rašo apie 
Baltijos klausimą šiandieniniame pasauly
je, M. Brakes apie Lietuvos tarptautinio 
statuso kai kuriuos teisinius aspektus, E. 
Kalnins Betten apie vokiečių-latvių santy
kius 1939-1940 m., V. Pavalkis apie katali
kų Bažnyčią Baltijos valstybėse ir Apašta
liškąjį sostą 1939-1945 m.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS NARIAI
Lietuvių Rašytojų Draugija dabar turi 

88 narius.
Pastaruoju metu į Draugiją buvo pa

kviesti įstoti V. Volertas, A. Lukšytė ir D. 
Brazytė-Bindokienė.

F. KIRŠOS POMIRTINIAI RAŠTAI
St. Santvaras baigė redaguoti Fausto Kir- 

šos pomirtinius raštus, kurių susidarė 410 
rankraštinių puslapių.

Tai yra paskutinieji poeto eilėraščiai, 
„Pelenų“ poemos trečioji dalis ir įdomūs 
užrašai — pasisakymai įvairiausiais klau
simais.

Raštams išleisti būsiąs panaudotas apie 
1.600 dolerių poeto palikimas.

MAŽŲJŲ ANSAMBLIO ŠVENTĖ
Gruodžo 11d. Buenos Aires SLA (rgenti- 

noje)) suruošė savo rūmuose jaunųjų an
samblio 5 m. šventę su pačių jaunųjų pasi
rodymais.

MOKSLO METŲ PABAIGA
Adelaidėje (Australija) baigė metus sa

vaitgalinė lietuviška mokykla nuotaikingu 
pasirodymu.

Tame pasirodyme šalia kitos programos 
buvo skaitomi mokyklą baigusiųjų mokinių 
rašiniai.

Tokia iškilminga mokslo metų baigimo 
šventė buvo ir Geelonge, kur mokyklą ve
da eilę .metų Britanijos lietuviuose dirbęs 
kun. P. Dauknys.

V. RASK-RACKAUSKAS ARGENTINOJE
JAV 'gyvenąs keliauninkas dr kelionių 

biuro vedėjas V. Rask-Račkauskas buvo at
vykęs į Argentiną, jau kelintą kartą.

Ta proga jis aplankė gimines.

SPORTO KLUBAS „VARPAS“
Melbourne (Australija) lietuvių sporto 

klubas „Varpas" gyvuoja jau 21 metus.
Dabar jis turi apie 80 aktyvių sportinin

kų. daugiausia praktikuojančitĮ krepšinį.

KUNIGŲ, PASTORIŲ IR RABINŲ 
PROTESTAS

The Long Island Committee tor Soviet 
Jewry, Hemstead, New York, surengė pro
testą dėl dviejų Lietuvos kunigų nuteisimo.

Proteste, kaip rašo „Draugas“, dalyvavo 
100 Long Island kunigų, pastorių ir rabinų.

Protestui vadovavo episkopatų vyskupas 
J. G. Sherman. Mitinge, be kitų, kalbėjo ir 
prel. J. Eialkūnas.

UŽ „ABRŪSĖLĮ“
„Tėviškės Žiburiai" (Kanada) rašo, kad 

Milwaukee tautybių festivalyje dalyvavo 
lietuviai su 44 kitomis tautybėmis.

Festivalyje buvo šokama ir vaišinamasi 
tautinių grupių valgiais.

Lietuvių tautinių šokių grupė, sudaryta 
iš Kenosha, Racine ir Waukegan jaunimo 
ir vadovaujama Stasio Milašiaus, laimėjo 
500 dol. premijų už liaudies šokį „Abrūsė- 
lį“.

AUDIENCIJA PAS POPIEŽIŲ
Sausio 10 d. Lietuvos atstovas prie šv. 

Sosto Stasys Lozoraitis jr. kartu su visu 
diplomatiniu korpusu buvo priimtas iškil
mingoje audiencijoje Popiežiaus Pauliaus
VI.

Šia proga S. Lozoraitis jr. Lietuvos vardu 
palinkėjo Šv. Tėvui pačios didžiausios sėk
mės jo sunkioje ir kilnioje užduotyje, val
dant visos Bažnyčios reikalus, ir išreiškė 
labai gilaus dėkingumo jausmus už nuolat 
rodomą tėvišką palankumą lietuvių tautai. 
S. Lozoraitis jr. pabrėžė, kad lietuviai 
katalikai visuomet buvo ir palieka ištikimi 
Šv. Sostui.

Popiežius labai nuoširdžiai padėkojo už 
jam išreikštus linkėjimus ir pažymėjo, kad 
jis niekad neužmiršta Lietuvos reikalų, ku
riuos gerai pažįsta. Melsimės už Lietuvą į 
Aušros Vartų Švenčiausią Panelę, pridūrė 
ŠV. Tėvas.

Audiencijos metu, Popiežius pasakė kal
bą. kurioje dar kartą primygtinai pabrėžė, 
kad pasaulyje taika bus tik tada galima, 
kai bus įgyvendinti tikro teisingumo prin
cipai. Jei nori taikos, siek teisingumo, pa

sakė Paulius VI.

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Vėliau paaiškėjo, kad tas lietuviškai mo

kąs pareigūnas yra tarnavęs muitinėje ir 
tais laikais, kai Lietuva dar buvo nepri
klausoma. Taigi jis gerai pažinojo lietu
vius, o kybartiečiai jį prisiminė, kaip buvu
sį gerą ir sukalbamą muitinės tarnautoją. 
Kai mudu susipažinome, tai jau einant į 
Vokietiją nebebūdavo to ilgo klausinėjimo 
nei tikrinimo.

Lietuvoje 'kursavusias markes Vokietijo
je krautuvininkai nelabai norėdavo imti. 
Jiems tekdavo jas nešti į banką ir iškeisti. 
Bankas buvo netoli sienos, dėl to pats nu
eidavau ir iškeisdavau į Vokietijoje galio
jančias markes. Eitkūnuose beveik kiekvie
noje krautuvėje galėdavau susikalbėti lie
tuviškai. Nors žiaurus buvo Hitlerio reži
mas, bet lietuvių kalbos jis nepajėgė užslo
pinti. Lietuviškai kalbėti mokėjo ne tik 
senieji, 'bet ir jaunimas. Bet lietuviškai kal
bėdavo, taip sakant, be liudininkų, tik kai 
būni dviese. Jeigu į parduotuvę įeidavo tre
čias asmuo, tai neišgirsi lietuviškai nė vie
no žodžio.

Alaus restoranuose galėdavai gauti už
tektinai, ir jis tada dar turėdavo gerą sko
nį. Kitų nenormuotų prekių, pvz„ mielių, 
degtukų, rūkomojo popieriaus, dažų ir įvai
rių prieskonių, galėdavai pirkti laisvai ir 
valdine kaina. Viskas buvo pigu, ir tekda
vo mokėti tik po kelis fenigius. Bet buvo 
ir tokių krautuvių, kurias laikė žandarai 
ar jų šeimos. Kai įeini į tokią krautuvę ir 
randi žandarą, tai žinok, kad jis maža ką 
parduos. Nors perki kokį nors mažą daly
kėlį, 'bet vistiek tau niurna, kad, girdi, mes 
norime viską iš jų krautuvių išpirkti. Be 
to, kai nueini uniformuotas, tai neprigrūsi 
pilnų kišenių, kad jos būtų išsipūtusios. 
Dėl to gerai išgeri alaus, pasiimi šiek tiek 
prekių į kišenes, į ranką dar svarą mielių 
®r paką degtukų ir grįžti atgal. Kad maža 
ką tesinešdavau, tai ir muitininkai netik
rindavo. Paprastai tik paklausdavo, ar ska
nus buvo alus, ir tuo baigdavosi visas tik-i 
nindmas.

V. VYTENIETIS

liams akmenukų, visokių peilių, skustuvų 
ir kt. Jei ko nors neturėdavo, tai parūpin
davo ir pasakydavo, kada ateiti. Kartą net 
šešto kalibro revolveriui šovinių parūpino.

Eitkūnuose tuomet gyveno senas preky- Tai buvo tikrai drąsus senis.

bininkas-kontrabandininkas Kilikis, žmo
nių vadinamas „kontrabandininkų tėvu“. 
Jis jau rusų caro laikais vertėsi kontraban
da ir slapta vesdavo žmones į Vokietiją. Jis 
turėjo prekybinių gabumų, mokėjo daug 
'kalbų, tai ir sugebėdavo gerai verstis. Ky- 
bartiečiai ir man patarė pas jį nueiti. Kai 
susipažinsite, sakė, tai pas jį galėsi gauti 
visokių prekių.

Nuėjau nurodyta gatve ir prie vieno na
mo pastebėjau iškabą su įrašu: „Kuhlich,

Ernst. Koloniialwaren“. Susiradęs, ko ieško
jau, drąsiai įėjau į krautuvę ir lietuviškai 
pasveikinau. Už prekybinio stalo stovintis 
senukas į mano pasveikinimą irgi lietuviš
kai atsakė. Jas pašalinių asmenų nesisaugo- 
jo, ir mudu visą laiką vien tik lietuviškai 
kalbėdavomės. Tuoj pastebėjau, kad seno 
kontrabandininko nepakeitė nė Hitlerio re
žimas. Jam rūpėjo tik pinigai, ir kokia 
kalba kas jį klausdavo, tokia kalba ir jis 
drąsiai atsakydavo. Tai truputį pasikalbė
jom, 'ir paprašiau, kad man šį tą parduotų-

— O pinigų ar tori?
Atsakiau, kad toriu.
— Jei turi, tai padėk ant stalo, o paskiau 

kalbėsim apie prekes.
Padėjau pinigus ant stalo, o jis man pa

davė prekei^, atsiskaitė, ir šįkart viskas 
tuo baigėsi. O paskiau, kai geriau susipa
žinom, tai nereikėdavo nė pinigų padėti 
ant stalo. Pas jį galėdavau gauti visokių 
prekių, normuotų, o kartais ir draudžiamų. 
Pas jį gaudavau išgerti vyno ir degtinės. 
Pirkdavau didesniais kiekiais žiebtuvė-

Tuo laiku Kilikis jau buvo gerokai nuse
nęs, kurčias ir silpnai bematė. Tuo pasi
naudodami vaikiai, ką nors pirkdami, daž
nai jį apstatydavo. Bet ir jis surado išeitį, 
kaip reikia nuo jų apsisaugoti. Jeigu tik su
sirenka daugiau vaikų, tai Kilikis garsiai 
rikteli: „Vaikai, į kampu“. Jis juos sustato 
į tolimiausią kampą, o paskiau po vieną 
pasišaukia ir klausia, ką nori pirkti. Išklau
sęs, ką nori pirkti, pirmiausia paprašo pi- 
nigi, pinigi. Tik gavęs pinigus, duoda pre
kes. Apsipirkusi greitai išvaro pro duris ir 
iš eilės šaukia kitą, ir taip tęsiasi, iki visus 
aptarnauja. Tokiu metu, kai vaikai būna 
sugrūsti į kampą, suaugusius 'aptarnauja be 
eilės. O žmonių pas jį visuomet buvo pilna 
krautuvėj ir kambariuose.

Kai jau pakenčiamai įsikūriau, tai galvo
jau, kad gal teks Kybartuose ilgesnį laiką 
pagyventi. Bet nepraėjo nė trys mėnesiai, 
ir gavau įsakymą grįžti į Vilkaviškį. Sugrį
žęs buvau paskirtas jau etatiniu kuopos 
raštininku ir tas pareigas ėjau, iki pasi
traukiau iš savisaugos dalinių tarnybos. Iš 
bataliono štabo gavome rašomąją mašinė
lę, kuria jau mokėjau rašyti, ir visas dar
bas žymiai palengvėjo. Apskritai paėmus, 
raštinės darbas jau man buvo gerai žino
mas, ir jį sąžiningai atlikdavau. Gražiai su
gyvenau su visais kuopos vadais ir buvau 
patenkintas nauju paskyrimu. Vėl apsigy
venau Kapų gatvėje, nes anksčiau mano 
nuomotasis kambariukas dar buvo neužim
tas, nes savininkai laukė manęs sugrįžtant.

Dirbant raštinėje, visą laiką tekdavo su
sitikti su kuopos karininkais ir kartu dirb
ti. Tai teko pažinti jų gerąsias ir blogąsias 

! puses. Bet kaip buvo tuomet, taip ir dabar 
tenka laikyti liežuvį už dantų. Noriu pa
liesti tik tai, kas visai kuopai buvo žinoma.

Kaip jau minėjau, pats pirmasis mūsų 
kuopos vadas buvo Itn. A. Malskaitis. Jis 
ir jo šeima gyveno Vilkaviškyje, tai, kaip 
vietinis gyventojas, jis turėjo daug draugų 
ir pažįstamų. Tai jis turėdavo, kur links
mai praleisti laisvalaikius. Jis stengėsi iš

laikyti Lietuvos kariuomenės drausmę, bet 
seni atsarginiai maža ja tesidomėjo. Tar
nybos pareigas jie atlikdavo sąžiningai, bet 
pasiskirstydavo jas taip, 'kad kuo daugiau 
turėtų laisvo laiko. Ltn. A. Malskaitis kuo
pą suorganizavo, ja rūpinosi ir buvo ne
patenkintas, kai teko ją palikti ir išsikelti 
į kitą dalinį.

Nežinodamas kitų kuopos karininkų li
kimo, neminėsiu ir jų pavardžių. Ltn. I. bu
vo ‘kalęs iš Kauno. Kai tarnavau II-os Karo 
apygardos štabe, tai jo tėvas buvo štabo 
komandos dantų gydytojas. O jo sūnus, da
bar mūsų kuopos leitenantas, tada buvo 
dar tik moksleivis ir ateidavo į mūsų ra
joną žaisti futbolo. Kai jis dabar atvyko į 
Vilkaviškį, tai jau iš pirmos dienos atnau- 
jinom pažintį ir vėliau dažnai pasidalyda
vome praeities 'pergyvenimais. Jis buvo 
aistringas medžiotojas. Žiemos metu po me
džioklės parvažiuodavo sušąlęs suvargęs ir 
tuoj guldavo į lovą. Kuopos šeimininkė pa
ruošdavo jam liepų žiedų, ramunėlių ir ki
tokių augalėlių arbatos. Per keliais dienas 
atsigavęs, jis ir vėl ruošdavosi eiti medžio
ti, o po to ir vėl šeimininkei tekdavo rūpin
tis, kaip jį atgaivinti. Šiaip buvo ramaus 
būdo ir su visais gražiai sugyvendavo.

Ltn. P. buvo įkilęs iš Pajevonio valsčiaus. 
Jis Vilkaviškyje turėjo daug pažįstamų ir 
mėgo pas juos svečiuotis. Stengėsi palaiky
ti griežtą drausmę ir kartais mėgdavo pa
rodyti nereikalingos garbės troškimą. Jam 
raštus turėdavau paruošti iki jo nustatyto
sios valandos, nes jis turįs juos pasirašyti 
ir eiti į svečius. Kartais dėl tokio su laiku 
susijusio darbo tekdavo ir pietus vėliau 
valgyti. Raštinėje su manim dažniai maišy- 
davosi ir kuopos viršila. Kai rytą pirmą 
kartą ateidavo karininkai, tai atsistodavo
me ramiai, ir tiek užtekdavo. Bet leitenan
tas P. sugalvojo, kad tada, kai jis pirmą 
kartą ateina j raštinę, turi būti komanduo
jama „Ramiai“ ir reikia sutikti su rapor
tu. Mudviem tai buvo labai keista: raštinė
je esame tik du. gal kartais ir trys žmonės, 
ir reiklia komanduoti. Bet įsakymas lieka 
įsakymu, ir reikia jį vykdyti. Mudu susita
rėm, kaip atlikti tą komandos eigą. Aš sė

dėdavau už stalo, ir man buvo gerai ma
tomos raštinės durys. O viršila sėdėdavo 
atsukęs nugarą į duris ir nematydavo, kas 
pro jas įeina. Tad susitarėm taip: aš pirma
sis sušuksiu „stok“, o viršila pasakys „ra
miai“ ir eis raportuoti. Susitarėm ir lau
kiam kuopos vado. Tuo tarpu viršila, dirs
telėjęs pro langą, pastebi, kad ateina ltn. 
Žitkus, ir klausia, ar ir jam raportuosime. 
Atsakiau, kad reiki® komanduoti, nes laips
niu jis yra lygus su. anuo leitenantu ir eina 
kuopos vado pavaduotojo pareigas. O, be 
to. ta proga atliksime ir pirmąją praktiką.. 
Tai kai tik ltn. Žitkus įžengė į raštinę, aš 
stipriai riktelėjau „stok“, o viršila pasakė 
„ramiai“ ir pradėjo pilti raportą. Ltn. Žit
kui tai buvo didelė staigmena, bet pamatęs, 
kad viskas rimtai vykdoma, kariškai pri
ėmė mūsų raportą. Kad yra toks įsakymas, 
jis nieko nežinojo ir po pagerbimo paklau
sė, ką mes čia sugalvojome. Atsakėme, kad 
vykdom kuopos vado įsakymą. Jis nusijuo
kė ir nusprendė, ikiad tai yra tik garbės troš
kimas, ir paprašė tokių ceremonijų jam 
daugiau nekartoti. Besikalbėdami užma- 
tėm, 'kad jau ateina kuopos vadas. Mudu 
su viršila šuktelėjom pirmuosius komanda
vimo žodžius, o ltn. Žitkus sutiko su rapor
tu. Nors stengėmės viską atlikti kariškai, 
bet jautėm, kad tai yra tik nereikalinga ko
medija. Kelis kartus tokią komandą karto
jome, bet paskui įsakymas buvo atšauk
tas.

Vėliau ltn. P. buvo iškeltas už Lietuvos 
teritorijos ribų ir dingo be žinios. Vokieti
joje man teko susitikti su jo giminėmis, 
bet koks jį patį ištiko likimas, jie nieko ne
žinojo.

Su ltn. Et man teko įkartu darbuotis tik 
keletą dienų. Kai jis 'buvo paskirtas į mū
sų kuopą, tai aš netrukus po to išvykau į 
Kauną. Tai buvo jau senesnio amžiaus Lie
tuvos kariuomenės karininkas. Mėgo sta
liaus darbą, tad po pusryčių, susirinkęs sa
vo įrankius, eidavo į sandėlį ir ten kartu su 
ūkvedžiu tauškindavo ištisą dieną.

(Bus daugiau)
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Keliaujantis žemdirbys...

Savotiška padėtis yra tuose respublikos 
rajonuose, kur dėl įvairių įvairiausių prie
žasčių po karo mažai beliko vietos gyven
tojų. Tai vadinamasis Klaipėdos kraštas — 
Klaipėdos ir Šilutės rajonų visa vakarinė 
dalis. Pasitraukusių ’klaipėdiečių vietoje 
šias žemes pradėjo dirbti atsikėlę žemai
čiai. Daugiausia čia (bent Šilutės rajone) 
buvo sukurti tarybiniai ūkiai. Vilkaviškiu 
tarybinio ūkio direktorius N. Bureninas 
man pasakojo, kokia čia įdomi darbo jėgos 
apyvarta. Vieni išvažiuoja, kiti atvažiuoja. 
Atvažiuoja užsidirbti, o užsidirbę skuba iš
važiuoti. Atvažiuoja iš Iknitur išvyti, bet ir 
iš čia reikia juos vyti. Kasmet pasikeičia 
40 — 50 šeimų. Net ir tie, kurie čia nusi
perka arba pasistato namus, ilgai, nenori 
gyventi. Jie, suplaukę iš įvairių vietovių, 
kalba skirtingom tarmėm, neturi tarp sa
vęs giminystės ryšių, ir tokio sugyvenamo, 
koks turėtų būti, nesijaučia. Daugelis jau
nų vaikinų važiuoja „į savo kraštą“ nuota
kų ieškoti. Mirusius veža laidoti į Žemaiti
jos kapines... Direktorius aimanuoja, kaip 
sunku tvarkytis su tokia nepastovia darbo 
jėga. Sunku sudrausminti. Traktorininko 
nepabarsi, jei blogai ką padirbo. Jis pučia
si:

— Jei aš negeras, galiu išvažiuoti...
Suprantama-, vadinamasis Klaipėdos 

kraštas tėra nedidelis respublikos ruoželis, 
ir čia pasireiškiąs darbo jėgos nepastovu
mas nesudaro žymesnės problemos. Blo
giau, kad ir kai kuriose kitose respublikos 
vietovėse yra panašių reiškinių.

Daug kas, tur būt, yra girdėjęs apie Vis
mantų kolūkį Pakruojo rajone. Kolūkių 
sunkmečiu besikeičią pirmininkai taip bu
vo Vismantus nuvarę, kad nebeliko nei 
duonos, nei žmonių. Prieš dešimtį metų pa
siūlė į Vismantus eiti pirmininkauti V. 
Drazdauskua, kuris neseniai buvo baigęs 
žemės ūkio akademiją.

Nežinau V. Drazdausko kilmės, bet kai 
susipažinau, nė kiek -neabejojau, kad jis že
maitis. Nekalbus kaip žemaitis, kantrus 
kaip žemaitis ir -užsispyręs kaip žemaitis. 
Drazdauskas išsiderėjo, kad jis gaus pusę 
rajoninio technikos fondo, ir nuėjo į Vis
mantus pirmininkauti. Drazdauskas užsi
brėžė sukurti mechanizuotą ūkį. Kaip sa
koma, įrėmė plačius savo pečius. Supirko 
tiek traktorių, kiad dabar tenai, berods, 20 
ha tenka vienas penkiolikajėgis. Tur būt, 
jis vienas respublikoje -pasiekė tokį mecha
nizacijos lygį, kad nei irugiapiūtės, nei šie
napjūtės -metu -niekas -su šakėmis jau prieš 
kelerius metus nedirbo.

Bet mechanizmai patys neina. Reikėjo di
delio būrio mechanizatorių, kurių čia ne
buvo. Nuolatiniai skelbimai laikraščiuose 
sutraukė žmones. Tačiau mechanizatoriai 
traktorių kabinose negyvens, jų šeimoms 
reikėjo gyvenamojo ploto. Rajonas atidavė 
kone visus statybinių medžiagų fondus, ir 
vienas po kito pradėjo dygti balti mūrinu
kai. Balos ir krūmai išnyko Vismantuose 
— melioratoriai atidavinėjo vieną po kito 
sukultūrintus masyvus.

Sdaitytaju Laiškui
DĖL A. DEDELĖS LAIŠKO

Gerbiamasis Pone,

pastaruoju metu išspausdintasis A. Dedelės 
laiškas iš tikro iškelia tam tikrus įdomius 
klausimus, -susijusius su busimuoju Kon
gresu. Atrodytų, kad A. Dedelė tik neseniai 
bus grįžęs į šią planetą, -ilgai nebuvęs joje, 
kai tuo tarpu seniai jau buvo žinoma, kad 
Kongresas bus šiais metais Amerikoje. Be
veik jau dveji -metai, kai pirmajame Jauni
mo Sąjūdžio visuotiniame susirinkime buvo 
nurodyta, kad jaunimas turėtų vaidinti va
dovaujantį vaidmenį organizuojant kelionę 
į Kongresą, pasistengti sudaryti kelionei 
reikalingą fondą ir apskritai pasirodyti ver
tais Lietuvos atstovais šiame krašte. Tačiau 
-nuo to laiko maža kas tebuvo girdėti apie 
šį jaunimo komitetą.

Ne man kelti klausimą, kas pakvietė S. 
Kasparą organizuoti kelionę į Ameriką, bet 
tikras dalykas, kad j-aunimas galvoja, jog 
jam viskas -bus suorganizuota ir jog bus pi
nigų, tarytum visa tai padarytų geroji lau
mė. Jiems buvo malonu, kad S. Kasparas 
pasiėmė tvarkyti visą tą reikalą. Dabar, kai 
aiškėja, kad yra ne ta-i-p, kaip reikia, ima 
kelti balsą jaunimas. Gali būti, kad S. Kas
paras nėra pats puikiausias organizatorius 
-pasaulyje, bet A. Dedelė būtų žymiai ge
riau padaręs, jei tą laišką būtų parašęs 
daug anksčiau, sakysim, praeitų metų pra
džioj.

Pats neverčiausias dalykas yra suktais 
žodžiais -užsipuolimas J. Baublienės. Jeigu 
-kas nors -aukoja laiką nugalėti Londono 
platybei ir yra pasiryžęs -keliauti per visą 
-kraštą, kad -galėtų mokyti tautinių šokių, 
tas yra nusipelnęs būti geriau vertinamas, 
negu kad j-i susilaukė A. Dedelės laiške. La
bai svarbu žmogaus teigiamiems privalu
mams priskirti -tinkamą vietą. Aktyvus vi
sų -dalyvavimas, kiekvieno indėlis pagal jo 
pajėgumą — št-aii būdas organizuoti šo
kiams ir dainoms. Jeigu mintis suorgani
zuoti tautinių šokių -ir tautinių dalinu gru
pę visos Anglijos mastu jaunimo būtų bu-

Kasmet nuvažiuodavau į Vismantus, su 
dideliu -susidomėjimu sekiau mechanizuoto 
ūkio kūrimą, stebėjaus Drazdausko suma
numu, labiausiai jo valios jėga. Bet vieną 
gražią dieną Drazdauskas palūžo — para
šė pareiškimą ir iš -pirmininko posto pasi
traukė.

Visaip girdėjau šnekant. Visi vienas per 
kitą -aiškino, kad Drazdausk-a-s, siekdamas 
gamybos rodiklių, užmiršęs kolūkiečių kul
tūrinius reikalus. Panaikinęs brigadas ir 
visą valdžią suėmęs į savo rank-as. Pamy
nęs demokratijos principus. Ne pagal ūkio 
jėgas daręs išlaidas ir praskolinęs kolūkį.

PETRAS VASINAUSKAS

Nesiskaitęs su rajono organizacijų nurody
mais. Tačiau svarbiausia Drazdausko pasi
traukimo priežastis, mano supratimu, buvo 
mechanizatorių nepastovumas-.

Štai keletas skaičių, kurie rodo, kaip kei
tėsi darbo jėga Vismantuose -per dešimtį 
metų. 1958 m. kolūkyje iš viso dirbo 128 
žmonės. Per dešimtį metų pasitraukė 103. 
Priaugo jaunimo 19. Atvyko iš kitur 113. 
Iš jų vėl išvyko 49. Kaip turguje! Kas prisi
mena senesnius laikus, patvirtins, k-ad to
kio žmonių judėjimo kaime niekad nėra -bu
vę.

Mechanizatorius, taip pat gyvulininkys
tės darbuotojus Drazdauskas verbavo skel
bimais laikraščiuose. Pasiūla visuomet bū
davo didelė. Atvažiuodavo ir gerų žmonių, 
ir visokių perėjūnų. Vismantų mechaniza
toriai pasižymėjo ir darbe, ir milicijoje. 
Dėl nuolatinių -avarijų jie nuolat netekdavo 
teisių, atsidurdavo ligoninėje.

Drazdiausk-as, norėdamas surinkti ir iš
laikyti geresnius traktorininkus, mėgino 
mokėti laibai -aukštą atlyginimą, bet ir tai 
-nieko negelbėjo. Vienas susitaupė, kitas 
-prasigėrė ir vis tiek kėlėsi -kit-ur.

Drazd-auskiui pradėjus dirbti, Vismantų 
kolūkio -gamybiniai rodikliai pradėjo kilti. 
Pagal pieno ir mėsos gamybą vi-smantiečiai 
j-au buvo išk-opę į pirmaujančių ūkių gre
tas. Bet išsilaikyti šiose -aukštumose neuž
teko jėgų — nebuvo vieningo kolektyvo.

Daug galima būtų rašyti, kokią reikšmę 
bet kurioje gamybos srityje, bet kurioje 
mokslo, kultūros įstaigoje turi pastovus, 
vieningas kolektyvas. Žemės ūkyje jis visa 
ko pagrindas. Ir dėl to, k-ad žemės ūkio 
darbai vyksta -plačioje -teritorijoje, ir dėl 
to, kad dirbti nuolat trukdo gamtinės ne
gandos, ir dėl to, kad čia darbų pobūdis 
keičiasi pagal sezonus. Išlaiko tik tie žmo
nės, kurie įaugę į žemę, kurie susisa-istę gi
minystės ryšiais, kurie dirba pa-gal nusisto
vėjusius papročius, kurie savo sąlygas, vi
są -aplinką gerai pažįsta.

Dabar Tarybų Sąjungos žemės ūkyje pla
čiai praktikuojama- verstis ne vietine, bet 
iš kitur atvažiuoj ančia darbo jėga. Verbuo
jami žmonės ne tik -iš kaimų, bet ir iš mies
tų. šefiavimas, talkininkavimas — tai nau
jos formos žemės ūkiui padėti.

Autoriui yra tekę lankytis ir ten-, kur že

vusi įsidėmėta prieš dvejetą metų,- kai ji 
buvo iškelta, dabar mes jau turėtume kuo 
pasididžiuoti.

Į Baigdamas norėčiau pasakyti, kad jei A. 
Dedelė nebūtų pasislėpęs už slapyvardžio 
kaukės, griebdamasis šio kažkokio asmeniš
ko puolimo, mes -ben-t būtume galėję pama
tyti, kas tuos -porą metų yra primiegojęs.

Jūsų F. V. O‘Brien, 
„Grandies“ Choro Vedėjas

TIKRAI NEŽINO, KĄ RAŠO

J. Liobė savo „Paaiškinimas nesupratu
siam“ (E. L. Nr. 1, 1-972) neatsakė į mano 
priekaištus jam „Ir sekėsi ir nesisekė“ (E. 
L. Nr. 40, 1971). Jis bando savaip interpre
tuoti i-r net iškraipyti mano mintis. Vienoj 
vietoj net prieštarauja sau. Bet tai jo reika
las. Ginčytis nėra nei reikalo, nei prasmės, 
ir -skaitytojams -nebūtų įdomu. Tačiau vie
nas klausimas -negali būti paliktas neišaiš
kintas.

J. Liobė savo atsiminimuose rašė, kad 
per 22 metus tarnautojams nebuvo išleistas 
atitinkamas įstatymas. Tą pat jis dar i-r pa
kartojo.

Nej-auigi tikrai jis nežino, kad jau 1920 
m. gegužės 20 d. „Vyr. Žinių“ N-r. 32 buvo 
paskelbtas „Milicijos įstatymas“?

Argi jis taip pat nežino, .kad, metams bė
gant, buvo paskelbti Policijos tarnybos sta
tutas, Policijos tarnautojams komplektuoti 
instrukcija ir t. -t.? Užuot klaidinus skaity
tojus, ypač tuos, kurie nematė nepriklauso
mos Lietuvos, ar ne geriau būtų susirasti 
ir pavartyti Vyr. Žinių komplektus? J. Lio
bė gal i-r nustebtų suradęs, kiek buvo išleis
ta įstatymų ir instrukcijų policijai ir jos 
veiklai -tvarkyti, ir nustotų rašyti, ko neši
no.

Plepėti galima daug, bet -rašyti spaudai peršaldytos. Be abejo, komanda iš centro, 
reikia apdairiai, apgalvotai ir remtis tik komanda žmogaus, kuris sėdėjo šiltame 
-gerai žinomais faktais. Tai liečia ir atsimi-, kambaryje ir -pro langą matė parką, kur 

žvarbūs vėjai niekada nekaukta.namus, net tokius, kaip J. Liobės. ir laiškus 
redakcijai.

P. Ramaitis

mės ūkis verčiasi (nors -ir neištisai) sveti
ma -darbo jėga. Pavyzdžiui, Latvijos TSR 
dirba daug žemės ūkio darbininkų, atvyku
sių iš Baltarusijos, iš Lietuvos ir kitur. Ne
teko girdėti, kad kuris nors Latvijos ko
lūkio pirmininkas džiaugtųsi iš kitur atva
žiavusiais darbininkais.

šiais metais teko lankytis Visasąjunginio 
pašarų instituto eksperimentiniame ūkyje 
netoli Maskvos. Šiame ūkyje, be laikinų tal
kininkų, nuolat dirba pastovus skaičius 
darbininkų iš Naftos produktų perdirbimo 
instituto.

Tie žmonės dviem savaitėm palieka savo 
įprastą darbovietę ir iš važiuoja. Po dviejų 
savaičių juos pakeičia kiti ir t. t.

Sunku apskaičiuoti tuos nuostolius, pati
riamus įmonės, kuriai talkos žemės ūkiui 
paraližuoja darbo ritmą. Nesidži-augi-a ir 
darbininkų šeimos. Nuolatinės išvykos, gy
venimas per dvejus namus, transporto iš
laidos, varginanti kelionė. Bet svarbiausia 
— nuolat -besikeičią miesto darbininkai ne
moka žemės ūkio darbų, jiems neįprastos 
darbo sąlygos, ir todėl jų darbo produkty
vumas -būna žemas, -stačiai nepateisinamas.

Žemdirbys gyvena ten, kur dirba...

Kodėl puikiausiai dirba bet kuri pramo
nės įmonė, nepaisant to, k-ad darbininkai 
gyvena išsisklaidę po visą miestą? Rytą su
važiuoja ir -dirba kiekvienas savo barė. Že
mės ūkyje irgi sparčiai vyksta industriali
zacijos procesas. Atrodytų, koks čia skirtu
mas, -ar prie kombaino, į melžimo aikštelę, 
į laukus specialistas atvyks pėsčias iš čia 
esančios gyvenvietės, ar -atvažiuos autobu
su iš miesto?

Mašinai, -aparatui, suprantama, vis tiek, 
kur gyvena jų šeimininkas. Bet ne vis tiek 
augalui, ne vis tiek gyvuliui. Žemės ūkyje, 
kad ir kiek jis -būtų -industrializuotas, ga
mybos pagrindą visada sudarė ir sudarys 
ne technika, bet biologinė visuma: saulės 
energij-a, flora, f-aun-a, mikroorganizmai, 
-meteorologiniai! reiškiniai. Ir energijos šal
tinis, ir gamybos -priemonės, ir jos sąlygos, 
-ir žaliava, ir produktas — viskas iš gam
tos, viskas -gamtoje. Šio subtilaus komplek
so mechanizmą gali suprasti tik tas, kuris 
čia nuolat dirba, gerai pažįsta biologinį pa
saulį.

Kadaise Mosėdžio kolūkiui vadovavo re
tų administracinių gabumų pirmininkas 
velionis Z. Dzimisevičius. Atvažiavau į Mo
sėdį pažiūrėti, kaip pelkėmis, krūmais ir 
akmenimis nusėtos -apylinkės kasmet švie
sėja. Buvo ko čia pažiūrėti, nemaža galima 
buvo iš Dzimiseviči-aus ir pasimokyti.

Kartą radau pirmininką paniurusį. Kas 
.atsitiko?

— Jau trečią kartą šiandien skambina iš 
rajono. Vis klausia: kiek prikūlėme miežių. 
O mes nepradedame pi-auti.

— Kodėl nepradedate?
— Kombainas neina.
— Neseniai -lietus buvo?
—- Naktį kiek palijo.
Pradėjau pirmininką raminti. Pasėlys 

dar neišdžiūvo, sakau, kombainas ir negali 
eiti.

— Tačiau „Vienybėje“ kombainas dirba.
— Gal -ten lietaus nebuvo, gal kas?
Abejoju savo prielaidomis ir siūlau pir

mininkui -pašokėti į „Vienybę“. Sėdame į 
mašiną ir po pusvalandžio mes jau „Vieny
bės“ kolūkio miežių lauke. Lietus čia- dar 
lynoja, o kombainas eina. J-au n-upiovė 2 
ha miežių. Tiesa, kombainininkas tuo nesi
džiaugia — dar nė karto netuštino bunke
rio. Lietus lynoja, kombainas eina, nes mie
žiai visai retučiai, smulkučiai.

Grįžtame atgal. Mosėdžiu miežiai gražūs, 
vietomis net pagulę. Tokių miežių po lie
taus nepapiausi. Tik ketvirtą valandą po 
pietų kombainas -išvažiavo į lauką.

Prieš dvylika metų Dotnuvos eksperi
mentiniame ūkyje buvo sukurtas Liepų 
Skyrius. Jį taip pavadinę, liepomis apsodi
nome. Centre pastatėme gražias karvides ir 
suvedėme į jas rinktines -geros kilmės pir- 
maveršes. Tai -bus pati geriausia mūsų ban
da, — džiaugėmės.

Deja, mūsų lūkesčiai labai ilgai neišsipil
dė. Ir vienus, ir kitus, ir trečius metus Lie
pų skyriaus rinktinės bandos produktyvu
mas buvo pats -mažiausias. Pieningiausių 
karvių pirmaveršės, -šeriamos -gerais paša
rais, nedavė pieno. Kai nėra pieno, nėra 
melžėj ai norimo -atlyginimo. Kai nėra atly
ginimo, nėra -geros melžėjos. Kai nėra ge
ros melžėjos, nėra- -pieno. Taip ir sukosi už
burtas ratas. O kas jį užbūrė?

Užbūrė pats pirmasis ruduo, rodos, labai 
menk-a priežastis. Kai sustatytos naujoje 
karvidėje -karvės primynė -pirmąją eilę mėš
lo, jau buvo lapkričio mėnuo. Vieną žvar
bią dieną iš centro buvo atsiųstas buldoze
ris mėšlui išstumti. Vyrai kinkė arklius 
mėšlui į dirvas vežti, o moterys varė kar
ves į lauką.

Kol mėšlą išstūmė, praėjo geras pusdie
nis. Jaunos karvės, visą mėnesį išstovėju
sios šiltame tvarte, vėjuotą ir šaltą dieną 
išvarytos į lauką, -peršalo. Pradėjo kosėti, 
sulyso, sumažėjo pieno. Tik po trejų metų 
atsitaisė.

I Svarstėme, kas -kaltas, kad karvės buvo

Daug tokių vaizdelių būtų galima prira
šyti. Mažas kupstas didelį vežimą verčia. O 
mažą kupstą galima pastebėti tik iš arti...

L SIMONAITYTĖS SUKAKTIS
Vilniaus -akademiniame dramos teatre 

sausio 22 d. -iškilmingai paminėta rašytojos 
Ievos Simonaitytės 75 m. amžiaus sukak
tis.

Pirmasis jos romanas, „Aukštųjų Šimo
nių likimas“, ga-vo nepriklausomosios Lie
tuvos valstybinę literatūros premiją. Nau
jausias jos romanas — „Paskutinė Kūnelio 
kelionė“.

I. Simonaitytė yra -gavusi liaudies rašyto
jos titulą.

GERIAUSIOS PASAULYJE VIŠTOS!

„Komunizmo švyturys“ -a-pie Telšių rajo
no p-aukštininkus rašo:

„Prieš keletą -metų Anulėnų paukštinin
kystės tarybinis ūkis pradėjo -auginti mė
sai pli-mu-trokų ir korn-išų veislės vištas, 
pirktas Kanadoje. Ūkio zootechnikai-selek- 
cinink-ai stengiasi nuolat gerinti šių vištų 
veislines -savybes. Ypač-daug šioje srityje 
pasidarbavo zootechnikė Genovaitė Rybins- 
kienė. Dabar -anulėnieči-ai pagal broilerių 
priauginimą ir kiaušinių surinkimą iš vie
nos vištos pralenkė ne t-ilk kanadiečius. Jų 
rezultatai — vieni geriausių pasaulyje“.

„MILŽINO PAUNKSMĖ“ TAURO KALNE
Profesinių sąjungų kultūros rūmuose Vil

niuje, Tauro kalne, veiki-a-nti liaudies teatro 
trupė pastatė B. Sruogos „Milžino pauniks- 
mę“ — dramą apie Vytautą Didįjį.

Trupę sudaro įvairių profesijų žmonės: 
inžinieriai, filologai, žurnalistai Ir kt.

A. VAINIŪNAITĖS-KUBERTAVICIENĖS 
SUKAKTIS

Dramos -aktorei Antaniniai Vainiūnaitei- 
K-ubertavičienei 1971 m. sukako 75 m. am
žiaus. V-alst. teatro dramoje Kaune ji- yra 
suvaidinusi apie 250 vaidmenų. (ELTA)

M. D.
AUSK, SESULE

Ausk, sesule, margą juostą, 
įausk vargą mano.
Man j-au šūkaut nusibosta 
aplink okeaną.

Aš ne j ankis, -aš ne skotas, 
vokietis -ar valas.
Lietuvos -aš patriotas, 
ir dėl to Skandalas.

Vis nesu dar prieky pirmas, 
nors būtų padoru 
man pasukt veikimo girnas 
taip, kaip -aš k-ad noriu.

Bet manęs lyg kad -per -rūką 
niekas nebemato.
O kiti pripuolę suka 
ne ton pusėn ratą.

Turiu praktiką nemenką 
-ir galvelę tirštą.
Bet vistiek valdžion nerenka, 
girt spaudoj užmiršta.

Turiu nuopelnų gražiausių 
gan nemažą krūvą.
bet jie žus, jei nenugri-ausiu 
tų, kurie man kliūva.

Ausk, sesule, margą juostą, 
įausk bėdas mūsų.
J-au, -atrodo, aukštam poste 
dideliu nebūsiu.

Tik į juostą balto lino 
įausk vardą mano.
Tegu amžiais visi žino, 
koks štuk-a gyveno.

Nenoriu skaitytojo varginti moksliškais 
argumentais. Dirvožemio mechaninės sudė
ties -įvairovė, nepastovios meteorologinės 
sąlygos, darbų sezoniškumas, transporto 
krūvis, pagaliau -kaimo žmonių charakterio 
ir jų -poreikių specifika — visi argumentai 
kalba už tai, k-ad žemdirbys būtų be persto
jo įsijungęs į -gamybą, kad darbų valdovas 
ir jų vykdytojas gyventų ten, kur dirba. 
Žemės ūkio gamyboje tiek daug nežinomų
jų, tokia didelė reiškinių sąveika, kad žmo
gus čia visada -turi budėti kaip prie kūdikio 
lopšio.

Graži-aii apie šiuos dalykus rašė A. En- 
gelgart-as: „M-an vis -atrodo, kad profeso
rius, kuris pats niekada neūkininkavo, ku
ris nuo -pirmųjų savo mokslinės karjeros 
d-ienų sėdėjo prie knygų ir, nors ir m-atė, 
kaip ki-ti dirba -pavyzdinėse fermose, pats 
negyveno ūkio interesais, kurio niekad ne
jaudino -užeinanti -audra pačiame šienapiū- 
tės įkarštyje, kuris niekada nesisielojo, ka
da dėl lietaus prie žemės prisiplojo ką tik 
stovėjęs gražiausias pasėlys, kuris niekad 
nej-autė nei materialinės, nei moralinės at
sakomybės už tai, ką nurodinėjo, man at
rodo, toks profesorius niekad nejaus gyvo 
intereso ūkiui, neturės ūkinių įsitikinimų 
drąsos, tvirtumo, savo nuomonės“.

Prie šių puikių Engel-garto žodžių norė
čiau pridurti: toks profesorius tap pat ne
supras -argumentų, kurie kalba už tai, kad 
žemės ūkiui reikalingi prisirišę žmonės, 
vietos -gyventojai — kaimiečiai.

(Bus daugiau)

NUSIPELNIUSIEJI

Už -nuopelnus ugdant tarybinę muzikinę 
kultūrą valstybinės filharmonijos orkestrui 
suteiktas nusipelniusio kolektyvo garbės 
vardas.

Nusipelniusio kultūros-švietimo darbuo
tojo garbės vardas suteiktas akademinio 
dramos teatro pastatyminės meninės dalies 
vedėjui J. Dobkevičiui, nusipelniusio miš
kininko -garbės vardas — girininkui K. Si
manavičiui.

GYVENAMIEJI NAMAI KAIME

Praeitais maltais Lietuvos kaimo gyven
vietėse pastatyta 6.860 namų, iš jų 4.379 
-per-si-keliantiem-s -iš vienkiemių į kolektyvias 
gyvenvietes ir 807 kooperatiniu būdu.

Pamatai esą padėti dar 7.82-6 namams, 
kurie bus pastatyti šiais ar kitais metais.

DUOTAS ŽODIS
Klaipėdos uostininkai, kaip rašo „Tiesai, 

davė žodį šiais metais pakrauti ir iškrauti 
viršum plano 50 tūkst. tonų krovinių ir gau
ti 26 tūkst. rublių.

TURKMĖNŲ SAVAITĖ

TSRS -penkiasdešimtmečio sukaktį pra
dedant minėti, Vilniuje -pradėta turkmėnų 
savaitė.

Rodomi nauji filmai ir populiarumo įsi
giję ankstesni.

KOPIJAVIMO MAŠINŲ PARODA
Vilniuje buvo surengta -angliškų kopija

vimo — „Ranks kseroks“ mašinų paroda.

POLEDINĖ ŽŪKLĖ
Kai Kuršių marias padengė apie 15 cen

timetrų ledas, Neringos žuvininkystės bri
gada pradėjo -poledinės žūklės sezoną ir per 
pirmąją savaitę sugavo-daugiau kaip 31 to
ną stintų.

MUZIKAI LODZĖN
Į Lenkiją pakviesti išvyko dainininkė N. 

Ambrazaitytė, direktorius ir meno vadovas 
V. Laurušas ir dainininkas V. Noreika.

Lodzėje jie dalyvaus muzikinėje šventėje.

ENDOKRINOLOGIJOS MOKSLAI
Bukarešte, Rumunijoje, endokrinologiją 

studijuoja Kauno medicinos instituto stu
dentai Alfonsas Buteikis, Valentinas Ma
tulevičius ir Danutė Skuodytė.

NUSIPELNIUSIŲJŲ GARBĖS VARDAI
Kultūros-švietimo darbuotojo garbės var

das suteiktas valstybinės respublikinės bib
liotekos direktoriui Vaclovui Jurgučiui, nu
sipelniusio žurnalisto — Anatolijui Berio- 
zovui, nusipelniusio ekonomisto — Petrui 
Eidukui.

ĮSIPAREIGOJIMAI ZARASAMS
„Tiesa“ rašo, kad „Lenino atminimo“ ko

lūkiečiai įsipareigojo šiais metais duoti Za
rasų miestui 20 tonų agurkų, Čiapajevo 
kolūkis — 70 tonų kopūstų ir 10 tonų pa- 
midorų, „Pažangos“ ir „Lenino keliu“ ko
lūkiai — -aprūpinti -miestą burokėliais ir 
morkomis, Žd-anovo kolūkis ir Kimbartiš- 
kių tarybinis ūkis — pristatyti 85 tonas 
obuolių.

BAIGTOS DIENOS MOLDAVIJOJE
Moldavijoje baigtos Lietuvos dienos, už

trukusios dvi savaites.

DILGĖLIŲ ŠILKAS
Kauno dramos teatre pastatytas naujas 

K. Sajos veikalas — tragikomedija „Dilgė
lių šilkas“ apie šiandieninį jaunimą.

SVIESTUI DIPLOMAS, MEISTRUI 
ORDINAS

Grinkiškio pieninės meistras V. Glibaus- 
-kas apdovanotas Darbo raudonosios vėlia
vos ordinu, o jo gaminamasis sviestas visa
sąjunginėje apžiūroje diplomu ir gavo vals
tybinės kokybės ženklą.

DEPUTATĖS PIENO KIEKIAI
Jurbarko rajono „Ąžuolo“ kolūkio melžė

ja LTSR Aukšč. Tarybos deputatė O. Buit- 
kuvienė pasirodė esanti geriausia rajono 
melžėja — vykdydama socialistinį lenkty
niavimą, ji iš vienos karvės primelžė po 
4.774 kg pieno. Jai atiteko pirmoji vieta.

TYTUVĖNŲ DURPININKŲ GYVENVIETĖ
Tytuvėnuose pastaraisiais metais durpi- 

n inkams -pastatyti 24 dviaukščiai namai.
Šalia Tytuvėnų -augąs naujas žemės -ūkio 

technikumo miestelis.

TŪKSTANTIS TURISTŲ
„Tiesa“ rašo, kad -pernai Druskininkus 

aplankė daugiau kaip tūkstantis užsienio 
turistų.

UŽTEKO ATVIRUKŲ
„Literatūra ir menas“ rašo:
„Šių metų išvakarėse bene pirmąkart ne

galėjome labai skųstis sveikinimo atvirukų 
stoka“.

Dalį atvirukų išleido Lietuvos leidyklos, 
„Sąjunginė spauda“ ir Dailės fondas.
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Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3,35 sv. J. 
Valskis, po 0,90 sv. P. Jakubėnas, J. Kirši
nąs, St. Pocius, A. Bernotas. B. Banys ir K. 
Narbutas, po 0,50 s v. J. Pakalnis, L. Ne- 
meika 'ir St. Jackūnas, 0.45 sv. K. Bivainis.

DOVANA SODYBAI
Praėjusią vasarą Lietuvių Sodyboje vie

šėjusi Suvalkijos (Lenkijos) lietuvė Elena 
Janušonienė atsiuntė Sodybai dovaną: lie
tuvių tautinį audinį su Vytim ir „.Lietu
viais esame mes gimę" dainos žodžiais. įra
šas baigiamas šūkiu: „Tegyvuoja Anglijos 
lietuviai!“

Šis tautinio meno kūrinys yra įrėmintas 
ir dabar 'pakabintas Sodybos valgyklos sa
lėje.

EKSKURSIJA I 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 j 
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.

LONDONAS
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.

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 Kluibo salėje (345A Victoria Park 
Rd.).

Programą atliks jaunimas.

BIRUTĖS IR PAULIAUS SŪNUS
Sausio 18 d. Birutė ir Paulius Dobbs su

silaukė dukters.
Juodu anksčiau priklausė Londono tauti

nių šokių grupei.

BABILIAI GRĮŽO
Sausio 18 d. Jonas dr Stella Babiliui grį

žo atgal į Londoną.
Praeitų metų gegužėje juodu buvo išva

žiavę į Australiją. Ten jiems nepatiko kraš
tas, tai ir grįžo į savo gimtąjį.

JAUKUS VAKARAS

Sausio 22 d. Sporto ir Socialinio klubo 
salėje jaunimas turėjo savo disco vakarą. 
Salė buvo papuošta ir apšviesta pagal da
bartinę madą. O jaunimo buvo matyti net 
iš Manchesterio.

TARPTAUTINIAME LIAUDIES ŠOKIŲ 
FESTIVALYJE

Vasario 4 d. „York Hali“, Cambridge 
Heath, E 2, 'ruošiamas tarptautinis liaudies 
šokių festivalis. Jame dalyvauja „Gran
dies“ grupė ir Londono šeštadieninės mo
kyklos.

Lietuviai kviečiami atsilankyti ir mora
liai savuosius paremti varžybose.

Pradžia 7 vai. vakaro.

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

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

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

VASARIO 19 D.
DBLS Coven trio 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- 
-onijų tautiečius ruoštis iš anksto ir gausiai 
atsilankyti.

Plačiau apie šį minėjimą bus pranešta vė
liau.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
PAKEISTAS ŽIDINIO NUMERIS

Nuo sausio 31 d. įskaitytinai Lietuvių Ži
dinio telefono numeris pakinta: vietoje 
35378 bus 865378. Įsidėmėtina.

MANCHESTERIS
BLYNŲ — KAUKIŲ BALIUS

Vasario 12 d. (šeštadienį) Manchesterio 
lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa
talpose rengia

BLYNŲ — KAUKIŲ BALIŲ.
Gražiausios kauKės gaus premijas. Kepu- 

.aicių bus gamma gauti vietoje, seimininkės 
pavaišins bulviniais ir kvietiniais Blynais.

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

Praažia 5 vai. 30 mirt.
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 šaukia metinį visuotinį narių susi
rinkimą, kuriame bus renkama nauja val
dyba ir aptariama skyriaus veikla.

Prašome visus narius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 

vasario 19 d. Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose rengia

Nepriklausomybės Dienos Minėjimą.
Paskaitą skaitys A. Podvoiskis.
Manchesterio ir apylinkės lietuvius pra

šome ir kviečiame kuo gausiau į mūsų ren
giamąjį minėjimą apsilankyti ir keletą 
valandų praleisti Lietuvių Klube. Vietos 
dus visiems, tiek jauniems, tiek senesniems.

Pradžia 6 vai.
Skyriaus Valdyba

TRADICINĖS ŠVENTĖS
Manchesterio apyl. lietuviai kūčias at- 

švenčia šeimose. Laidomasi laisvos tėvynės 
papročių: dvylika valgių puošia stalą, kal
bama malda, sveikinimai, dalijimasis plot- 
kele, dovanos, papuošta eglutė, ir kalėdiš
kai išpuošti kambariai — širdinga ir net 
graudi nuotaika.

Pirmoji Kalėdų diena — svečiavimosi 
diena. Jei yra pamaldos, tai visi ir vyksta 
šventovėn, kur vėl suskamba kalėdinės gies
mės.

žymi dalis viengungių ir net šeimų su
ruošė Klube šaunų Kalėdų pasivaišinimą. 
Kun. V. Namaičiui palaiminus stalą, prasi
dėjo Kalėdų puota, vėliau kalėdinės gies
mės, dainos ir tokia miela lietuviškos šei
mos nuotaika. Antroji diena — visi rinkosi 
į Klubą. į savo lietuviškus namus. Kiek 
sveikinimų, alučio putučio ir „velnio laše
lių", dainų, kalbų — kas ten suskaitys! Klu
bo Salėj vietos jaunimas suruošė šokius. 
Pilna jaunųjų, pilna romantikos, o jaunojo 
Podvoiskio balsas per garsiakalbį, vadovau
jant pasilinksminimui, nedavė sėdėti ir liū
dėti.

Naujuosius Metus visa šimtinė sutiko 
Klube. Sutikimą suorganizavo, kaip ir vi
suomet. ramovėnai. Aišku. Klubas prisidė
jo užkandžiais, orkestru, išpuoštais kamba
riais. Išklausyta daug gražių kalbų, daug 
dainų išdainuota. Naujiesiems Metams ne
sigailėta linkėjimų ir saldžių bučinių. Jau
nimas vėl šauniai pašoko ir bučiniais neat
siliko nuo vyresniųjų, o gal ir pralenkė.

Dar savaitė, ir tradicinė Kalėdų eglutė. 
Tėvų komitetui tai rugiapiūtė. Pusšimtis 
mažųjų, tiek pat suaugusių užpildė Klubo 
patalpas.

Gražių linkėjimų bei sveikinimų perdavė 
naujasis Klubo pirm. Verbickas, mokyt. 
Podvoiskas ir Damauskas, tėvų komiteto 
pirm. Bernatavičius.

Skautai ir skaidės pravedė eglutės pro
gramą (vadovė V Barauskaitė). Gražu bu
vo žiūrėti, kai semitiškomis uniformomis 
pasipuošę jauni*4’ dainavo, griežė, sakė ei
lėraščius, vaidint-

Avyksta iš Lie4,,vos pavėlavęs (mat, ru
sai nepraleido per -urną) Kalėdų senelis su 
maišais dovanų: •’’durnynai, vaisiai ir ki

ta. Reikėjo matyti jaunųjų džiaugsmą, o 
mažyčių nustebimą, kai senelis (Motuzą), 
toks ilga balta barzda, išbučiavo jų galve
les.

Klubo vadovybė paskyrė nemaža lėšų 
vaišėms, dėl to prie Ivanauskienės paruoš
to stalo buvo pavaišinti ne tik mažieji, bet 
ir tėveliai ir svečiai.

D. Dainutis

NORTHAMPTON AS
PADĖKA UŽ PREMIJĄ

Lietuvių kalbos egzaminą išlaikiusiai Al
donai E arančiukaitei Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovės Valdyba paskyrė premiją.

Ją gavusi, ji parašė Valdybai tokį laišką: 
„Gerbiamieji, nuoširdžiai dėkoju Tams

toms už man paskirtąją premiją už lietu
vių kalbos išlaikymą. Pinigus (dešimt sva
rų) gavau šiandieną per p. Laimutį Šval- 
kų. Taip pat nuoširdus ačiū už Valdybos 
sveikinimus bei linkėjimus. Tuo pačiu no
riu pareikšti, kad bet kokia lietuvių kalbos 
pažanga priklauso daugiau nuo tėvų pa
skatinimo ir pagalbos. Labai gražu išgirsti 
net mišrių šeimų jaunimą kalbantį lietu
viškai. Tai yra vien tik tėvų nuopelnas. Tik 
gaila, kad ne visi lietuviai tėvai šiam reika
lui skiria užtektinai dėmesio.

„Dar kartą tariu nuoširdų ačiū ir linkiu 
Tamstoms visokeriopos sėkmės!

„Su tikra pagarba Aldona Barančiukai- 
tė“.

VOKIETIJA
MERGAIČIŲ BENDRABUČIUI 

PAKELTAS VAINIKAS

Vokietijoje ši žiema yra- labai švelni. 
Ypač jos pietvakariuose iki pusės sausio 
1972 m. termometras labai retai kada nu
krisdavo žemiau nulio, o slidinėjimo mėgė
jai sniego ieškoti turėjo važiuoti į Alpių 
viršūnes. Tai įgalino Vasario 16 gimnazijos 
mergaičių bendrabučio statybą pavaryti ge
rokai į priekį. Užbaigti mūro darbai, ir jau 
suremti sparnai stogui, atsieit, atėjęs me
tas kelti vainiką. Nors savininkas ir nebū
tinai! būtų užsispyręs vainiką kelti, tačiau 
nenusileidžia darbininkai. Mat, pagal Vo
kietijos papročius, šia proga priklauso dar
bininkus 'pavaišinti1 bent alumi.

Todėl sausio 14 d. buvo suruoštos kuklios 
iškilmės prie naujojo pastato. Jokių svečių 
iš toliau nebuvo kviesta. Prieš namą susi
rikiavo moksleivija — priekyje jo busimo
sios gyventojos merginos, o už jų berniu
kai, ilgesingai belaukiu, kada bus pradė
tas statyti namas jiems. Į būrį jungėsi da
lis mokytojų, Kuratorijos valdybos vice
pirmininkas įkun. Br. Liubinas, Vokietijos 
LB valdybos reikalų vedėjas J. Lukošius ir 
architektas Hutter. Iškilmes pradėjo gim
nazijos direktorius ir kuratorijos valdybos 
pirmininkas Vincas Natkevičius. Jis pa
sidžiaugė, kad darbai taip vikriai eina į 
priekį, ir reiškė viltį, kad 1972/1973 moks
lo metų pradžioje šiame name jau gyvens 
gimnazistės. Tai, neabejotinai, gimnazijai 
suteiks daugiau patrauklumo, o ir darbo są
lygos būsiančios dar geresnės nei dabar. 
Reikia tikėtis, kad naujieji namai paska
tins daugelį tėvelių apsispręsti savo duk
ras leisti į Vasario 16 gimnaziją. Ir vyriš
koji pusė jau savaime gaus geresnes dar
bo 'Sąlygas, nes tuo tarpu galės patogiau 
įsitaisyti senoje pilyje, o už poros metų, 
tikriausia, visas statybos projektas bus 
baigtas ir visi moksleiviai gyvens naujuo
siuose namuose.

Direktorius dar kartą suminėjo, kiek pa
statas kainuoja ir kokios sumos iš kur gau
namos. Lietuviškasis indėlis šiam pirmajam 
bendrabučio statybos tarpsniui apskaičiuo
tas DM 137.000 suma, kurios didžioji dalis 
jau sutelkta. Ta proga padėkojo visiems au
kotojams, prašė nenuilstant aukoti ir toliau 
ir pakvietė tarti žodį aukų vajaus vedėją 
kun. Alfonsą Bematonį.

Kun. Bernatonis pasidžiaugė gražia dar
bo pradžia, bet iš karto pabrėžė, kad tai tik 
pradžia, nes nė vieno momento neleistina 
apsiriboti naujais namais tik mergaitėms, o 
būtina vientisai planuoti ir siekt viso nau
jojo bendrabučio. Tai reiškia, kad dar teks 
kelti du vainikus — vieną berniukų bendra
bučiui, o kitą bendrojo naudojimo patal
poms. Statyba skaldoma į kelias dalis to
dėl. kad to nori pagrindiniai finansų teikė
jai — Vokietijos vyriausybė.

Tėv. Bernatonis toliau savo kalboje krei
pėsi į gimnazijos mokytojus ir mokinius. 
Jis ragino mokytojus sąžiningai atlikti sa
vo pareigas, neduodant pagrindo priekaiš
tauti. kad jt| vieno ar kito laikysena nesi
derina su Vasario 16-tosios idėja. Mokslei
viams Bernatonis priminė jų uždarinį 
mokslintis ir auklėtis inteligentiškais žmo
nėmis ir Lietuvos laisvės siekiančiais lietu
viais.

Prieš kalbas pradedant, ant statybinės 
gervės kaklo stogo aukštumoje buvo iškel
tas vainikas, kuris skelbia visiems praei
viams savo kalba be žodžių, kad lietuvių 
ryžtas ir pastangos vėl vainikuotos pasise
kimo.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

STUDIJŲ SAVAITĖ LIEPOS MĖN.

XIX Lietuviškųjų studijų savaitė Vokie
tijoje įvyks 1972 m. liepos 17-24 d. d. Ka
talikų akademijos namuose Hohenheime 
prie Stuttgarto, ten pat, kur ji buvo pernai 
ir užpernai.

Registruojamas! pas Aliną Grinienę, 8 
Muenchen 50. Diamantstr. 7.

„LIETUVOS VAKARAS“ MUENCHENO 
STUDENTAMS

Sausio 21 d. Tarptautinis studentų Klu
bas Muenchene buvo pakvietęs tautinių šo
kių grupę „Ratuką" supažindinti juos su 
Lietuva.

„Bonifaziushaus" salėn prisirinko apie 80 
veidų -— baltų, geltonų, rusvų ir juodų...

Stud. P. Nevulis savo referate supažindi
no kolegas su garbinga Lietuvos praeitimi 
ir dabarties padėtimi. Stud. K. Pauliukevi- 
čiūtė, šokių grupės seniūnė, charakterizavo 
mūsų liaudies šokį. Prasivėrė uždanga, ir 
akordeonistas stud. M. Landas nuotaikingai 
įvesdinėjo į šokių eilę... Kubilas... Len
ciūgėlis... Gyvataras... Suktinis... Pašokus 
Suktinį grupei, buvo išvesti šokti ir žiūro
vai.

Susidarius smagiai nuotaikai, sveteliai 
buvo pakviesti prie lietuviškais užkandžiais 
apkrautų stalų — mūsiškai pagamintų sil
kučių. vinigreto. farširuotų kiaušinių, bu
rokinio buljono su mėsos pyragėliais, laši- 
niuočių, susuktos mėsos, žagarėlių ir kt. 
Visą tą puotą jaunimui padėjo suruošti ge
rosios mamytės — V. Hermanienė ir S. Pau
liukevičienė. Alina Grinienė, šokių grupės 
vadovė, paaiškino svečiams, kas kaip pa
daryta ir kaip gardžiai lietuviai valgo... 
Tada Alfredas Hermanas gražiai pristatė 
lietuvišką dainą, kurią reikėjo pademonst
ruoti praktiškai. Galų gale jau dainavo vi
si — lietuviai ir svečiai! Išdalijus gaidas, 
studentai tuoj išmoko „Šėriau žirgelį“ ir 
„Ant kalno gluosnis".

Jau buvo vėlu, bet reikėjo parodyti ir 
keletą skaidrių, kad tėvynės vaizdas liktų 
ryškesnis gal ne vienam pirmą kartą išgir
dus apie Lietuvą. Išdėstytoj knygų parodė
lėj studentai uoliai studijavo Lietuvos gam
tovaizdį ir meną, kai kurie net nusirašinė
jo knygos autorius ir pavadinimą.

Mūsiškiai apdovanoti gėlėmis už tikrai 
pavykusį vakarą, o „Ratuko“ vardu stud. 
A. Gelžinytė įteikė klubui Sūduvio knygą 
„Allein, ganz allein“, kaip dėkingumo pa
reiškimą už dėmesį mūsų tėvynei.

Atrodo, kad Muencheno jaunimas padarė 
viską, kas tik buvo galima. — supažindinti 
kitataučiams su Lietuva.

LENKIJOS LIETUVIUOSE
Vroclave (buv. Breslau, Lenkijai priskir

tose buvusiose vokiškose žemėse) išeina ne
periodinis lietuviškas laikraštis „Aušra“. 
Eet jis, matyt, nepatenkina Lenkijos lietu
vių reikalų, dėl to praeitų metų pabaigoje 
Varšuvoje išleistos „Varsnos", mokslo ir 
kultūros mėnraštis.

Naujojo laikraščio vedamajame „Prade
dant Varsnas“ rašoma:

„Šiuo metu susidarė mums kai kurių ga
limybių leisti nuolatinį lietuvišką laikraštį. 
Kaip žinoma, lietuviai Lenkijoje gyvena ne 
tik Seinų ir Suvalkų apskrityse, bet apsčiai 
pakrikę yra ir po visą lenkų valstybę — 
miestuose ir kaimuose. Ir nors baigsis ne
trukus trečias dešimtmetis po antrojo pa
saulinio karo, mes, Lenkijos lietuviai, netu
rėjome ligi šiol savo periodiko gimtąja kal
ba, kuris mus visus burtų ir kur galėtume 
aptarti aktualias mūsų visuomenės gyveni
mo problemas. Kaltos čia. žinoma, ne tik 
susidariusios mums nepalankios aplinky
bės. bet ir mūsų pačių tautinio susipratimo 
ir vieningumo stoka. Tad tuo labiau savo 
periodiko leidimas yra mums būtinas ir ne
atidėliotinas reikalas".
Apie Lenkijos lietuvių veiklą laikraštyje 

rašo E. Petruškevičius straipsnyje „Artėja 
LVKD VI-asis suvažiavimas“. Apie tą veik
lą rašoma:

„Lietuvių Visuomeninę Kultūros Draugi
ją šiuo metu sudaro 1.750 narių, susibūru
sių 44-riuose rateliuose ir dviejuose sky
riuose. Tai reiškia, kad mūsų organizacijos 
rateliai veikia kone kiekviename kaime, ku
riame gyvena lietuviai. Rateliai ir skyriai 
veikia ir visur ten. kur Lenkijos gilumoje 
yra susispietę lietuvių. Kitaip tariant. 
LVKD tinklas yra pakankamas ir paten
kina esamus poreikius. Tačiau, mūsų nuo
mone. lėtokai auga LVKD narių skaičius. 
Todėl artimiausioje ateityje reikia imtis ne
maža organizacinių darbų, ypač jaunuome
nės tarpe, kuri nesudaro nė pusės mūsų 
Draugijos narių. Būtinai reikia sulaikyti 
mūsų organizacijos senėjimą.

„Viena pagrindinių Draugijos darbo for
mų praeitu laikotarpiu buvo kultūrinė veik
la visuomenėje. Šioje srityje mūsų Draugi
ja gali pasigirti daugeliu gražių laimėjimų. 
Paminėsime čia pačius aktyviausius meno 
kolektyvus. Šiais metais minėjo savo darbo 
jubiliejų Vidugirių „Rūta", šis kolektyvas, 
Algirdo Nevulio vadovaujamas, pelnė vi
suomenės pagarbą. Aukštą meninį lygį pa
rodė Punsko Lietuvių Kultūros namų cho
ras, vadovaujamas mokytojo Kosto Sidaro. 
ilgamečio visuomeninio veikėjo. Gana įdo
mią ir paįvairintą programą surengė Puns
ko meno kolektyvai.

„Linksmasis subatvakaris“ yra laikomas 
vienu labiausiai vykusių renginių. Nemažas 
nuopelnas čia draugų: Antano Šliaužio, Al
girdo Uzdilos, Jono Karčiausko ir kitų.

„LVKD Centro Valdyba daug dėmesio 
skiria saviveikliniam sąjūdžiui mokyklinio 
jaunimo tarpe. Tuo tikslu kasmet organi
zuojamos mokyklinių meno saviveiklos gru
pių apžiūros. Pravartu pažymėti, kad dau
gelį metų lietuviškoji meno saviveikla su
siduria su konkrečiais sunkumais. Tai lie
čia visų pirma repertuarą. Nėra taip pat 
būdo kelti organizuota forma visuomeninių 
instruktorių kvalifikacijų. Šioms proble

moms daugiau dėmesio turės skirti atei
nančios kadencijos Centro Valdyba. Dauge
lis ir kitų problemų laukia savo sprendimo 
artimiausioje ateityje. Jų tarpe reikia at
naujinti ir praplėsti lietuviškų knygų rin
kinį mokyklose, pagerinti kultūrinių židi
nių veiklą, ypač Punsko lietuvių kultūros 
namų darbą, kelti skaitomumą ir panašiai“.

PRIEŠ TRANSKRIBOLOGUS

Lietuvoje labai įprasta svetimus vardus 
ir pavardes taip rašyti, kad jų būna jau ne
begalima atpažinti. Vienas kitas drąsesnių 
kalbininkų ar kultūrininkų pabando įrodi
nėti, kaa taip negerai, bet visuiek ir tonau 
tebevyksta ta pati istorija.

Minėdamas lenkų kalba Lenkijoje išleis
tąjį lietuvių poezijos rinkinėlį, Pranas Bud
rys lietuvių laikraštyje „Varsnose" dėl to
kių transkribologų rašo:

„Prisipažinsiu — man, o tikiuosi ir ne 
tik man, visuomet keistai, tiesiog nemalo
niai rėžia akį ir ausį, matant ar girdint, kas 
mūsų „transkribologų“ išdarinėjama su 
svetimžodžiais, ypač su svetimomis pavar
dėmis. Antai — Paul Claudel išvirsta į Po
lį Klodelį, Maurice Ravel į Morisą (ar net 
Maurikijų) Ravelį, Michelangelo tariamas 
ir rašomas kone Mikė Langelis, o Leonardo 
da Vinci — Leonardas Dėvinčius. Kai visa 
tai matai ir girdi, net „striukas“ ima pagal
vojus, kas būtų, jei ir kitos, kaimyninės ir 
nekaimyninės tautos susidarytų panašią į 
mūsąją „traskribologiją“, koks likimas 
būtų tada kad ir mūsų Maironio? Lenkai 
jį sakytų ir rašyti) pvz. — Majron arba 
Majronski, rusai — Majronov arba Mairo
niu, graikai — Maironopulos, rumunai — 
Maiironescu, italai Maironini arba Mairo- 
nelli. ispanai — Maironez, suomiai — Mai
roninėm gruzinai — Maironidze, bantai ir 
kiti Afrikos ibai. kadangi dar neturi savo 
„nei rašto nei druko". tamtamais akompa
nuodami šauktų -—Maironbuibu! Visur, kur 
tik pažvelgtum, vis kitaip matytum rašomą 
ir tariamą mūsų didįjį dainių. Vienaip To
kijuje. antraip Buenos Airėse, trečiaip 
Iiosandžėlose, dar kitaip Borde (suprask 
Bordeaux) ar Grenadoje (suprask Grana
doje).

„Laimei, lenkai dar neseka mūsų tran
skribologų. Maironis jiems — Maironis ir 
tiek, Mykolaitis-Putinas vis Mykolaitis-Pu
tinas, Janina Degutytė — vis dar Janina 
Degutytė, Mozūriūnas — Mozūriūnas, Žu
kauskas — Žukauskas ir t. t. ir t. t.

FILATELIJA

Vasario mėnesį Anglija išleidžia seriją 
sukaktuvinių pašto ženklų. Juose bus 
įamžinti žemės ašigalių tyrinėtojai. 3 penų 
pašto ženklas skiriamas Sir James Clark 
Ross, 5 penų — Sir Martin Frobisher, 71 
penų — Henry Hudson, 9 penų — Capt. 
Robert Falcon Scott.

Filatelistų draugijos jau yra išleidusios 
įvairių vokų su tyrinėtojų nuotraukomis.

Naujieji ženklai kai kuriuose paštuose 
bus nuvertinti vasario 16 d. su pirmosios 
dienos antspaudu. Jame dar bus vietovės 
pavadinimas ir data. Tai reta proga, ir lie
tuviams filatelistams patarčiau ja pasinau
doti. Turėsime sukaktuvinius vokus, pašto 
ženklus, o juose dar bus įamžinta mūsų 
valstybės šventės data.

V. Vytenietis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BIRMINGHAME — vasario 6 d., 11 vai., 

Park Rd. Po pamaldų parapijiečių lan
kymas pagal 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., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

BRADFORD — vasario 6 d., 12.30 v.
LEEDS — vasario 13 d., 3 v. p. p.. Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — vasario 20 d., 12.30 v., iš

kilmingos pamaldos už Tėvynę.

Perkami gerai išlaikytų Lietuvos pašto 
lenkių ir pinigų rinkiniai. Rašyti: Mr. L. 
Goldberg, Belgielei 50. 2000 Antwerpen, 
Belgium.

TRYS NAUJI VEIKALAI
Su Naujaisiais Metais mus pasiekė trys 

vertingos knygos:
A. Maceina — Didieji dabarties klausimai. 

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 kaina su 
persiuntimu £3.30.
Knygos užsakomos: DAINORA. 14, Prio

ry Rd.. Kew, Surrey.

4


	1972-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1972-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1972-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1972-02-01-EUROPOS-LIETUVIS-0004

