
'UcwvmS 
melonal'"4 
M.Ma**Xd0 
^biblioteka/

LI liti VIS
XXVI metaiLondonas, 1972 m. vasario 8 d.

z#

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Štai pagaliau kortų kaladė supašyta; pir-. 

mani lošimui kortos jau kaip ir išdalytos; 
pasaulio didžiųjų preferansas žada prasi
dėti.

Prisiminkime, kad kortų pažymas nevy
ko sklandžiai. Didžioji Britanija viešame 
komunikate pareiškė, kad ji, nors ir su
tinka su Amerikos siekiais, nesutinka su 
siūlomaisiais būdais ir priemonėmis. Japo
nija irgi pareiškė, kad ji, nors ir pritaria 
Nixono kelionei į Pekingą, bet nenorėtų, 
kad Amerika darytų ‘bet kuriuos susitari
mus su Kinija^ kurde bet kuriuo būdu- įpa
reigotų ir Japoniją; ji, girdi, turi išdirbusi 
savus planus ir savą politiką Kinijos link 
ir net nepageidautų, kad ji būtų Amerikos 
įtakojama. Tik Vakarų Vokietija, atrodo, 
gavo, ko siekė — Amerikos užtikrinimą, 
kad Amerikos kariuomenės skaičius Vaka
rų Vokietijoj nebus sumažintas, bet už tai 
Brandtas pažadėjo sulėtinti savo gerinimo- 
sii politiką Maskvos atžvilgiu.

Tuo tarpu rusai pašė savo kortų kaladę 
atskirai. Tam reikalui Maskva ir jos sate
litai susirinko Prahoje. Ten, draugui Brež
nevui piirmiininkaujiant, visi vienbalsiai nu
tarė: dėti pastangas, kad Vakarų Vokietija 
paskubintų sutarčių pasirašymą su rytais 
(sic! — priešinga Amerikos norams); kad 
vakarų ir rytų kariuomenės būtų propor
cingai sumažintos, o amerikiečių kariuome
nė iš Europos visai atitraukta (sic! — vi
sai priešinga tam, ką pažadėjo Nixonas 
Brandtud); kad Europos saugumo konfe
rencijos sušaukimas, žinoma, pagal Krem
liaus išdirbtąjį planą ir darbotvarkę, būtų 
įvykdytas dar šiais metais; ir pagaliau p. 
Brandtud, Vakarų Vokietijos Reicho Kanc
leriui, skirtam pyragaičiui pasaldinti Pra
hoje irgi nutarta dėti visas pastangas, kad 
dar šiais metais Vakarų Vokietija (žinoma, 
ir Rytų) būtų priimta į Jungtines Tautas.

Priedu prie visa šito, Japonijos Amerikai 
pareikštojo nevisiško pasitikėjimo sąskai
tom, Kremliaus Užsienio Reikalų Miiniste- 
ris Gromyka jau išskubėjo į Tokiją savo lo
šimo pradėti.

Štai per kokias pageidavimų ir kontra- 
pageidavimų, nesutikimų, apsiribojimų bei 
įtarimų džiungles „visagalės“ Amerikos 
prezidentui p. Nixonui teks skverbtis, kad 
pasiektų Pekiną ir ten užimtų pakenčia
mai garbingą vietą. O kiek pakely dar ir 
visokių kitokių kandančių piktžolių — Viet
namas, Kambodija, Laosas, Kuba ir viena 
paskutiniausių — Indija!

«»*

Visa tai apžvelgus ir suglaudus, prieisime 
išvados, kad Nixonas važiuoja neturėdamas 
net pilno pasitikėjimo tų, kuriuos jis galėjo 
laikyti savais neabejotinais draugais. Juk

PAŠAU l'JE
— Gaisras smarkiai apgadino 1434 m. 

statytą Nantes katedrą, geriausiai žinomą 
prancūzų gotikos pavyzdį.

— Atsiskyrėliu džiunglėse išgyvenęs ja
ponas -seržantas Soičis Jokojus gavo iš vy
riausybės įsikurti 1.250 svarų (milijoną je
nų), kaip seržantui numatyto, bet savo me
tu neišmokėto atlyginimo 50 sv. ir 138 sv. 
priedo, kaip buvęs karys, o vienas Hong
kongo siuvėjas jam, kaip garsenybei, siūlo, 
kaip buvusiam siuvėjui, ateiti pas jį dirbti 
už 8.750 sv. metinio atlyginimo.

— JAV maisto ir vaistų ministerija už
draudė sacharinu saldinti gėrimus ir mais
tą, kol bus išaiškinta, ar sacharinas nėra 
kartais vėžio pradininkas, kaip įtariama.

— Britanijos parduotuvėse per metus pa
vagiama prekių už 150 mil. svarų.

— Šimtametis bavaras Rupertas Kochas 
savo sukakties proga vedė taip pat kaip ir 
jis prieglaudoje gyvenančią 77 m. amžiaus 
Magdaleną Klein.

— Britanijoje dėl streikų praeitais me
tais netekta 13.558.000 darbo dienų.

— Ulsteryje (Šiaurės Airijoje) nuo 1969 
m. žuvo 232 žmonės.

— Anglijos ir Valijos žemės ūkiuose per 
1971 m. nelaiminguose atsitikimuose žuvo 
118 (1970 m. 105), tarp jų 23 vaikai iki 15 
m. amžiaus.

— Veteranų ligoninė Buffalo, New Yor
ke, JAV, prašo leisti kol kas 10 pacientų 
panaudoti širdies mušimui tvarkyti atomi
nę energiją (prašytojų spėjimu, JAV tuo 
galėtų pasinaudoti, iki 40 tūkst. ligonių), ir 
įtaisas veiktų iki 10 metų (.baterijinis vei
kia IĮ — 2 m.).

— Dubline (Airijos respublikos sostinė
je) demonstrantai sudegino Britanijos am
basados pastatą, atsikeršydami už britų ka
riuomenės nušautuosius 13 -airių Šiaurės 
Airijoje.

— Trijų -asmenų šeima sunkvežimiu iš 
Rytų Vokietijos pabėgo į Vakarus.

— Graikija džiaugiasi, kad padaugėjo tu
ristų — per praeitus metu-s jų buvę atvažia
vę 2 su puse milijonų, ir jie palikę krašte 
daugiau kaip 130 mil. svarų užsienio valiu

tos. 

tiek D. Britanijos min. pirmininkas Heath, 
tiek Japonijos min. pirm. Šato viešai pa
reiškė savo abejojimus, kitaip tariant, ne
pasitikėjimą.

Tad atrodo, kad vienintelis stiprus rams
tis Nixono kelionės siekiams yra tik pats 
kraštas — labai turtingas, labai galingas 
kraštas su 250 milijonų gyventojų. Bet ar 
jis tikrai yra to pageidaujamojo stiprumo 
ramstis šiuo kalbamuoju -atveju? Dej-a, šiuo 
n etų Amerika yra išvargintas šešerių karo 
n.etų su Vietnamu, apatiškas, demoralizuo
tas milžinas. Jo vienintelis troškimas yra 
k J-rį laiką pailsėti, sutvarkyti sa-vo namus 
(- rurie šiuo metu yra didžiausioj netvarkoj) 
ii- pagyventi su savim, savo šeimoj. Net 
Įmantriausias politikas šiuo metu nesuge
bėtų išvilioti šio milžino iš namų.

Mes, t-ur būt, sutiksime, kad šioje labai 
n jpalanikių aplinkybių sąrangoje mes nega
lime matyti Nixono šioj kelionėj kitaip, 
kaip išimtinai vienišo. Tokį neabejotinai 
mato jį ir jo vyriausiasis oponentas Mao. 
Todėl belieka aukštai įvertinti Nixono drą- 
s i ir stebėtis tuo.

»♦*
Nixono pasisekimas neabejotinai pri

klauso nuo uždavinių -ir siekimų, kuriuos jis 
sau pasiskyrė. Joks pašalinis apie juos nie
ko nežino; tik viešoji Amerikos spauda kva
lifikuoja juos istoriškai -reikšmingais. Jei
gu taip, tai savaime kažkaip siūlytus! du 
klausimai, kuriuos Nixonas su M-ao gal no
rėtų svarstyti, — Vietnamo karo užbaigi
mas ir Amerikos-Kinijos paktas prieš Ru
siją.

Vietnamo klausimu Kinijos ir Amerikos 
interesai, deja, visai- priešingi. Amerikai ka
ras Vietname reikalingas Skubaus sprendi
mo, o Kinijai — juo ilgiau karas tęsiasi, juo 
gyriau; Amerika norėtų likti Vietname ga
limai ilgiau, o Kinija norėtų, kad Amerika 
išeitų galimai greičiau. Amerika neturi nė 
vienos pakankamai didelės kortos, kuria ji 
galėtų priversti Kiniją galvoti palankiai, iš
skyrus -tik vieną — salas čenk-aišeko vai
diloje. Bet -ar nebūtų labai naivu ir nepro
tinga iš Nixono pusės šią nepaprastai svar- 
b ą kortą išleisti iš rankų pirmame lošime? 
Pagaliau kiekvienu atveju ši korta nesiduo
tų lengvai lošiama. Atseit, Vietnamo sriu
bą teks ir toliau patiems amerikonams 
srėbti.

Visai kas kita Amerikos-Kinijos paktas 
p ieš Rusiją. Šiuo klausimu abiejų lošimo 
partnerių interesai beveik sutampa, čia ne
būtinai sutarimas turėtų būti karinio po
būdžio; čia horizontai platūs, galimybių 
daug, ir kombinacijos -įvairios. Pats gi klau
simas yra labai aktualus, nes laikas Ame
rikos naudai jau pradeda akivaizdžiai iš
sekti.

***
Šiuo metu Amerika pradėjo rimtai susi

rūpinti -ne tiek tuo, kad Rusija nuolat laiko 
2 -milijonus kariuomenės moderniškiausioj 
aprangoj (tas faktas yra jau tiek senas ir 
žinomas, kad prie jo j-au -priprasta), kiek 
tuo, kad Rusijos laivynas pradėjo naujai 
-ir dinamiškai plėstis visuose pasaulio van
denyse. Štai keli faktai -trumpai.

Pastaraisiais metais bendroji Sovietų lai
vų statyba skaičium yra 8 kartus didesnė 
negu Amerikos.

Šiaurės Atlante Rusijos karo laivynas 
p.-alenki-a NATO laivyną 6 kartus.

Viduržemio jūroje Rusija turi 61 karo 
laivą, o Amerika — 42.

Atominių povandeninių laivų Rusija turi 
42, Amerika — 41; bet Rusija numato pa
greitinti statybos tempą iki 12 kasmet.

Indijos vandenyne Rusija jau turi didelį 
laivyną ir dar numato jį sparčiai išplėsti. 
Pagelbėję Indijai kare prieš Pakistaną, So
vietai tikisi gauti laivų bazes Indijoje.

Sovietai dar neturi lėktuvnešių. Bet štai 
tik prieš -porą mėnesių žvalgyba pranešė, 
ku-d pirmo didelio lėktuvnešio statyba jau 
įpusėta- Nikolajev -uoste. Kai dėl lėktuvų, 
tai tik 1971 m. bėgyje Sovietų bombonešiai 
buvo atskridę ties Anglija 300 kartų! t. y. 
Sovietų bombonešiai skraido ties Anglijos 
krantais beveik kasdien. Jie, mat, gali 
-skristi aukščiau ir greičiau, negu bet ku
rie kiti pasauly.

Bet visų 'blogiausia tikrovė Amerikai yra 
ta, kad Sovietų laivynas pradėjo įsitvirtinti 
ir Kuboje, t. y. nuo Amerikos kranto vos 
tik per tiek atstumo, kiek nuo Nottinghamo 
iki Londono! Kai kas reikalo žinovų jau ap
skaičiuoja, kad 1980 m. Kubos uostuose 
stovės toks pat galingas Sovietų karo lai
vynas, kaip kad šiandien jau stovi Vidur
žemio jūroje. Atseit, Sovietai jau galanda 
peilį -po Amerikos kaklu.

Dabar, manau, jau darosi -aiškiau, kodėl 
laikas pradeda išsekti Amerikos naudai.

Šias eilutes berašant, tik prieš perą mi
nučių, radijas pranešė, -kad Amerika pasiū
liusi Sovietams sustabdyti laivynų lenkty
niavimą Indijos vandenyne.

Šį laišką, mano mieli Skaitytojai, jums 
beskaitant, Nixonas gal jau bus iškrovęs

RAGANŲ MEDŽIOKLĖ LIETUVOJE

Taip pavadintą šitokią žinią vasario 1 d. 
išsispausdino britų „The Guardian“:

„Sovietinė saugumo policija suėmė so
ciologijos dėstytoją ir ištardė apie šimtą ki
lų Lietuvos sostinėje Vilniuje, matyt, vyk
dydama viso krašto mastu gaudymą įtaria
mųjų, kaip pranešė vakar vakare Maskvos 
sluoksniai.

„Vaclav Sevruk, mokytojas, suimtas sau
sio 14 d., bet žinia tik dabar pasiekė Mas
kvą. Reikalas esąs susijęs su antisovietine 
agitacija — nusižengimas, kuris gali būti 
baudžiamas septyneriais metais kalėjimo“.

Tos pat dienos britų „The Times“ rašo:
„Vaclav Sevruk, sociologijos ir filosofi

jos specialistas, areštuotas saugumo polici-

LATVIJOS KOMUNISTAI KREIPIASI

Septyniodka Latvijos veteranų komunis
tų, kaip vasario 7 d. „The Daily Telegraph“ 
rašo David Floyd, kreipėsi į Vakarų kraštų 
komunistų partijos vadus, prašydami padė
ti priešintis rusinimui jų krašte.

Tasai jų prašymas pirmą kartą pateikiąs 
Vakarams įrodymą, koks rimtas nepasiten
kinimas vyrauja Baltijos kraštų komunis
tuose.

Prašymas didelės apimties, net 17 pusla
pių, dėl to jame esąs smulkiai išdėstytas ru
sinimo vyksmas.

1.700 DEMONSTRAVO

Lo-ndone sausio 30 d. ukrainiečių suruoš
toje demonstracijoje dalyvavo apie 1.700.

Demonstracija buvo reiškiamas protestas 
dėl politinių persekiojimų.

Demonstracijoje dalyvavo ir lietuviai.
Speakers Comer susirinkusiems demons

trantams kalbėjo, be kitų, ir DELS sekreto
rius A. Pranskūnas, iškeldamas klausimą, 
kuo gi nusikalto dabar areštuotieji ukrai
niečiai, ir atsakydamas: niekuo, nes jų nu
sikaltimas yra tas, kad jie yra intelektua
lai-, kad myli savo kraštą, kad nori laisvės 
sau ir savo kraštui.

Priminė taip pat Lietuvoje suimtuosius 
du kunigus ir Simą Kudirką, kurio vienin
telis nusikaltimas buvo, kad jis norėjo kvė
puoti laisvu oru, neužterštu rusiška smar
ve.

BRAŽINSKAI LAUKIA

Gruodžio 4 d. Marija ir Antanas Rudžiai 
per savo čikagiškį Radijo Forumą pasidali
jo ilgesnės kelionės įspūdžiais, tarp kitko, 
Bražinskų ir Simokaičio reikalu.

„Naujienos“ tomis jų pranešimo temomis 
rašo:

„Abu p. Rudžiai išbuvo Turkijoje virš 2 
savaičių. Jie pasimatė -su Turkijos Užsienių 
Reikalų Ministeriu ir ilgiau pasikalbėjo 
Erazinskų 'klausimu. Ministeris pagyrė lie
tuvius už savo tautiečių rūpestį, už gausias 
telegramas ir laiškus, bet drauge pabrėžė, 
kad buvo atskirų 'asmenų ir organizacijų 
nekorektiškų telegramų, grasinančio tono 
ir t. t., kas gali tik pakenkti suimtiems. 
Bražinskai dabar laikomi kalėjime ir lau
kia teismo. Pagal p. M. Rudienės aiškinimą, 
Turkijos teismo santvarką, teismas gali 
tęstis su pertraukomis 8-9 mėnesius. Pas
kutiniame teisme dalyvavo net 30 teisėjų.

„Ypatingas spaudimas yra iš Sovietų Są
jungos. Jų atvykę atstovai gana daug pa
veikė Turkijos teisininkus, ypač iš vadina
mų kairiųjų sluoksnių, kad Lietuva yra 
SSSR dalis, pati savanoriškai prisijungusi 
prie Sovietų Sąjungos.

„Turkų Teisingumo Departamentas yra 
uždaras oficialioms žinioms. Patys Bražins
kai iki šiol gavo iš laisvojo pasaulio 2.000 
(du tūkstančius) laiškų. Iš tų laiškų virš 
100 buvo su pinigais. Laiškai ir pinigai 
jiems perduodami tvarkingai. P. M. Rudie
nė paaiškino, kaip ir kur siųsti pinigus. Jei 
kas norėtų pasiųsti laišką arba pinigus, ma
nau, kad per Naujienas galėtų gauti iš p. 
Rudžių informacijas.

„Antras įdomus pranešimas iš jų buvimo 
Turkijoje tai susitikimas su aukštu Sovie
tų Sąjungos pareigūnu. Anot p. A. Rudžio, 
jrmi iškėlus Bražinskų, Kudirkos ir Simo- 
kiaičio bylos reikalus, jis atsakęs — Bra
ziūkus dedamos pastangos atgauti į Sovie
tų Sąjungą, Kudirka — jūs žinote — nu
teistas 10 metų, gi SimOkaitis jau sušau
dytas. Jei kas bandys kitaip įtikinėti — ne
tikėkite.

„Rudžiams susidarė įspūdis, kad tas ru
sas buvo atviras ir papasakojo nuoširdžiai. 
Prašė neskelbti ir niekam nesakyti nei jo 
užimamos vietos, nei pavardės“.

savo lagaminus Pekine ir pasibaladojęs į 
M-ao kabineto duris. Mes tuo tarpu palauk
sime ir pažiūrėsime, kokioj nuotaikoj jis 
išeis.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas 

jos Lietuvoje, Maskvos šaltinių šįvakar 
gautomis žiniomis.

„Jo areštas — vienas paskutiniųjų įvy
kių stengiantis užkirsti kelių sovietinių po
litinių nukrypėlių veiklai, ir tai vyksta jau 
kelias pastarąsias savaites. Kiti areštai ir 
kratos buvo pravesta Ukrainoje ir Mas
kvoje.

„Sevruk, dirbęs akademijos institute Vil
niuje, kaip pranešama, yra mišrios lenkiš
kai lietuviškos kilmės, daugiau kaip tris
dešimt metų amžiaus. Atrodo, kad jis buvo 
areštuotas greičiau už valdžiai nepriimtinas 
marksistines pažiūras, o ne už kokius nors 
ryšius su nacionalistiškai nusiteikusiais as
menimis.

„Kaip pranešama, keletas Sevruko pažįs
tamų buvę atleisti iš darbo“.

PENKI AREŠTUOTI

Vilniuje, kaip vasario 1 d. rašo britų „The 
Daily Telegraph“, buvo areštuoti 5 žydai, 
dalyvavusieji demonstracijoje Vilniuje prie 
komunistų partijos būstinės. Demonstrantai 
reikalavo atsakyti į jų prašymus išvykti į 
Izraelį.

Rytą demonstravo 25 žydai. Popiet jie 
pradėjo grįžti iš naujo pradėti demonstruo
ti, ir 5 areštuoti, tarp jų dvi moterys, viena 
nėščia.

SEPTYNIOS dienos
Duotų dolerių šiaurės Vietnamu!

Jeigu pasisektų pasiekti taikos, JAV pa- 
siryžusios duoti Šiaurės Vietnamu! milijar
dą dolerių atsistatyti. Iš Šiaurės Vietnamo 
pusės viena taikos sąlygų esanti ta, kad 
JAV mokėtų reparacijas.

Milijardą JAV vardu pasiūlęs prez. Ni
xono patarėjas dr. Kissingeris, kad lankėsi 
Šiaurės Vietnamo sostinėje Hanojuje.

Apskritai JAV yra numačiusios, kai baig
sis Vietnamo karas, duoti visai Indokinijai 
atsistatyti 3 milijardus dolerių.

Kruvino sukilimo grėsmė
Afrikos nacionalinės tarybos pirmininkas 

afrikietis vysk. Muzorewa pareiškė, kad Ro- 
dezijoje ilgainiui neišvengiamai prasidės 
kruvinas sukilimas, jeigu reikalai nebus iš
spręsti konstitucinėmis priemonėmis.

Britanija buvo nusiuntusi komisiją išsi
aiškinti, ar Rodezijos juodieji pritaria toms 
sąlygoms, kurios britų buvo pasiūlytos val
dantiesiems. Aiškaus atsakymo komisija 
negavo, nes pataikė į riaušių metą.

Nepaklausė britų
Springerio leidžiamieji Die Welt ir Bild- 

Zeitung rašo, kad Britanijos slaptoji tar
nyba buvo davusi V. Vokietijai duomenų 
apie stambiuosius šnipus: pavardes 12 ka
pitonų ar įgulos narių, kurie plaukioja pa
krančių sargybos laivuose ir šnipinėja, so
vietų ambasados politinis patarėjas Sajze- 
vas esąs KGB apmokytas pareigūnas, apie 
pusė ambasados tarnautojų dirbą šnipinė
jimo darbą.

Vokiečiai dėl to nieko nedarę.

Laisvė didžiausia
Jėzuitų ordino centras paskelbė pareiški

mą, kuriame tvirtinama, kad 564 Lenkijos 
jėzuitai naudojasi „pažymėtina laisve“ ir 
sėkmingai atlieka savo religinį darbą.

„Kunigai gali laisvai skelbti savo kata
likiškąjį mokslą — vyriausybė nesikiša“, 
rašoma pareiškime. „Jie gali pasmerkti ne
teisybes ir daro tai. Nenukrypdami į kraš
tutinumus, jie taip pat gali bešališkai kri
tikuoti vyriausybės veiksmus“.

Sąlygos nepriimtinos
Šiaurės Vietnamas atmetė prez. Nixono 

pasiūlytąsias taikos sąlygas.
Dabartinis režimas turįs būti sunaikin

tas ir sudaryta komunistams priimtina vy
riausybė, tik tada galėsią vykti laisvi rin
kimai.

Dėl to stebėtojai darosi išvadą, kad Šiau
rės Vietnamas vienintelį sprendimą numa
to — laimėti karą.

13 mirtis susilaukė protestų
Pilietinių teisių demonstracija sausio 30 

d. Londonderryje, Šiaurės Airijoje, išvirto į 
dalines riaušes, kurių metu žuvo 13 civilių.

Tas kariuomenės beatodairinis šaudymas 
susilaukė daug protestų.

13 žuvusiųjų
Londonderryje, šiaurės Airijoje, sausio 

30 d. britų kariuomenė nušovė 13, sužeidė 
12.

Dėl to šaudymo kilo didžiulis triukšmas. 
Kariuomenės vadai tvirtina, kad pradėta 
šaudyti, kai teroristai atidarė ugnį. Civiliai 
tvirtina, kad jokie teroristai nešaudė.

Aiškinantis reikalą britų parlamente, 
Šiaurės Airijos atstovė Devlin fiziškai už
puolė vidaus reikalų ministerį Maudlingą.

DAUGĖJA PABĖGĖLIŲ
Per 1970 m. 10 mėnesių iš Rytų Vokieti

jos pabėgo į Vakarus 700.
1971 m., pasirašius sutartį tarp V. Vokie

tijos ir Sov. Sąjungos, per du mėnesius pa
bėgo 240.

GRIPAS PRASIAUTĖ
Hongkongo gripas Lietuvoje prasidėjo 

antrąjį gruodžio mėn. penktadienį Vilniuje, 
vėliau išplito ir kituose miestuose — Klai
pėdoje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje.

Vilniuje daugiausia žmonių sirgo gruo
džio 20 d.

Kadangi buvo imtasi sanitarinių priemo
nių, po to susirgimų pradėjo mažėti.

Miestuose buvo įskiepyta 40 procentų gy
ventojų. Miestų ligoninėse buvo skirta gri
pu sergantiems 500 lovų.

Gripo epidemijos metu veikė įmonės, 
įstaigos ir mokyklos.

PETICIJA PREZ. NIXONUI DĖL 
PERSEKIOJIMŲ

ALT (Amerikos Lietuvių Taryba) pa
ruošė peticiją, kuri bus įteikta prezidentui 
R. Nixonui, prieš jam išvykstant į Sov. Są
jungą.

Peticijoje reiškiamas protestas dėl Lie
tuvos okupacijos, religinio persekiojimo, 
nuolatinio žmogaus teisių pažeidimo ir Si
mo Kudirkos nuteisimo.

Karas neišvengiamas
Egipto min. phm. Sidkys susirinkime nu

rodė, kad karas su Izraeliu yra neišvengia
mas.

Prez. Sadatas, kalbėdamas kairiniams da
liniams, išsireiškė, kad sprendimas kariau
ti jau yra, tik, esą, vienas dalykas yra nu
tarti kariauti, o kitas — pradėti mūšį.

Geresnės raketos
Amerikiečių kariniai specialistai tvirti

na, kad Kinija pradėjo gamintis patobulin
tas raketas, galinčias skristi 2.500 mylių.

Areštai ir teismai
Čekoslovakiją palietė nauja areštų ban

ga.
Iš kai kurių šaltinių ateinančios žinios 

tvirtina, kad areštuota daugiau kaip 200. 
Spėjama, kad būsiančios pradėtos ruošti 
masinės politinės bylos.

Tarp areštuotųjų esąs ir Rudolfas Slains- 
kis, kurio tėvas buvo partijos generalinis 
sekretorius ir Stalino laikais parodomoje 
byloje su kitais nuteistas dr nužudytas.

Dubčeko laikais pasireiškęs žurnalistas 
Ledereris dabar nuteistas 2 m. kalėti, kad 
rašė straipsnius, kritikuojančius Lenkiją 
valdžiusio Gomulkos režimą.

Izraelis sutinka tartis
Izraelio ministeriu kabinetas nutarė pa

informuoti JAV, kad sutinkama tartis su 
Egiptu dėl Suezo kanalo atidarymo.

JAV kviečiamos vadovauti tokiems pasi
tarimams.

Sadatas Maskvoje
Egipto prez. Sadatas nuvažiavo į Maskvą 

tartis.
Jis ir karą su Izraeliu atidėjęs, kol dar 

nepasitaręs su rusais. Jis nepatenkintas, 
kad Sov. Sąjunga nepristatė pažadėtųjų 
ginklų.

Tai esanti provokacija
Guatemalos parlamento kai kurie nariai 

reikalauja paskelbti karą Britanijai, nes ji 
provokaciškais sumetimais telkianti, kariuo
menę Hondūre.

O Britanijoje vaikščiojo stiprūs gandai, 
kad Guatemala ruošiasi pulti Hondūrą, dėl 
to ten buvę nugabenta daugiau kariuome
nės.

Pakistanas išstoja
Prez. Butto paskelbė, kad Pakistanas iš

stoja iš Britų bendruomenės.
Dar liks 31 bendruomenės narys.
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LENKIJOS LIETUVIOUSE
NAUJUOJU MOKSLO KELIU

Pačiame šiaurės rytų pakrašty, prie Lie- : 
tuvos sienos, nuo 1956 metų veikia Punsko 
vidurinė mokykla su lietuvių dėstomąja 
kalba. Šios mokyklos istorija yra glaudžiai 
susijusi su lietuvių visuomenės kaip tauti
nės mažumos Lenkijoje padėtimi, o ypač 
ryškiai atspindi kultūrinius lietuvių porei
kius ir būklę Seinų ir Suvalkų apskrityse 
po antrojo pasaulinio karo.

Susikūrus Lenkijos Liaudies Respub
likai, lietuviai Lenkijoje ilgą laiką ne
turėjo ne vienos moKyicios, Kur galėtų mo
kyti vaikus ir jaunimą gimtąja kalba. Gy
vos dar buvo visuomenėje kultūrinės veik
los tradicijos Seinų ir Suvalkų apskrityse, 
tarpukario metais, tad tuo skaudžiau buvo 
jaučiama savų moKyklų stoka. Pirmą kartą 
po karo lietuviškas žodis nuskambėjo ofi
cialiai 1952 metais Varšuvoje, kur švietimo 
Ministerijos įbuvo suorganizuotas lietuvių 
kalbos kursas. Šį kursą pravedė žymus ling
vistas, slavų ir baltų kalbų žinovas, prof, 
dr. Jan Otrębski, didelis mūsų tautos bi
čiulis. Ir nors kurso dalyviai (24 asmenys) 
buvo labai įvairaus .bendro išsilavinimo ly
gio, pats šio kurso suorganizavimo faktas 
pasirodė itin reikšmingas — nuo jo prasi
dėjo lietuvių kalbos dėstymas mokyklose. 
1953 metų gruodžio mėn. — tėvams pra
šant — (buvo įsteigta Suvalkų vidurinėje 
mokykloje šalia lenkiškų klasių viena Vili
oji klasė su lietuvių dėstomąja kalba. Mo
kinių susirinko daugiau kaip 20. 1957 me
tais gavę brandos atestatus, jie buvo pir
mieji jaunosios kartos lietuviai mokytojai 
Lenkijos Liaudies Respublikoje. Dauguma 
jų iki šiol tebedirba Seimų apskr. mokyk
lose.

Vėliau susidariusios naujos lietuviškos 
klasės Suvalkų vidurinėje mokykloje buvo 
negausios, daugumai tėvų trūko lėšų mo
kyti vaikus mieste ir toliau nuo namų. Tuo
met šviesesnioji lietuvių visuomenė darė 
žygių, kad vidurinė mokykla su lietuvių 
dėstomąja kalba 'būtų įsteigta Punske. 1956 
metais atkelta į Punską iš Suvalkų IX lie
tuviška klasė ir naujai sudaryta VIII, jau 
žymiai gausesnė (26 mokiniai). Tokiu būdu 
Punske pradėjo veikti vidurinė bendro la
vinimo mokykla su lietuvių dėstomąja kal
ba.

Mokyklos padėtis nebuvo lengva. Truko 
patalpų, vadovėlių ir paprasčiausių kitų 
mokymo priemonių, neturėjome ir mokyto
jų, specialistų paskiriems dalykams dėsty
ti. Pasirodė tačiau, kad mokyklos egzistavi
mas ir jos būklė žymia dalimi priklauso ir 
nuo pačios visuomenės. Sutelktomis pastan
gomis tada išvien mokytojai (Jonas Stos
keliūnas, Juozas Vaina ir kiti) ir šviesesni 
bei susipratę ūkininkai Juozas Maksimavi
čius, Juozas Jakimavičius, Antanas Judic
kas ir kt.). Gausėjo mokymo priemonių, at
vyko naujų mokytojų specialistų, nebijan
čių dirbti ir gyventi sunkiose sąlygose. Mo
kykla pradėjo augti ir stiprėti.

Šiuo metu, po 12 metų nuo anos sunkios 
pradžios, galima jau kalbėti apie mokyklos 
laimėjimus ir jos nemažą vaidmenį lietuvių 
kultūriniame gyvenime Lenkijoje. Ligi šiol 
Punsko vidurinės mokyklos brandos atesta
tus gavo 167 asmenys. Jų 23 jau yra baigę 
aukštąjį mokslą, o 32 studijuoja Lenkijos 
universitetuose. 60 absolventų baigė moky
tojų seminarijas, medicinos seserų bei ki
tas mokyklas, kai kurie tęsia1 mokslą neaki
vaizdiniu būdu. Mūsų absolventai sugrįžta 
į savo kraštą, jei tik suranda čia darbą pa
gal savo įgytą sepcialybę, pvz., Seinuose

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Ilgesnį laiką kuopoje tarnavo j. ltn. G., 

kuris vėliau buvo perkeltas į Vilnių. Girdė
jau kalbant, kad jis dabar gyvena Anglijo
je, 'bet, gaila, niekad neteko susitikti. Kuo
poje kartais būdavo ir laikinai apsistojusių 
karininkų. Tai vis buvo tokie, kurie trum
pam laikui atvykdavo pailsėti ar praleisti 
atostogų. Pradžioj sanitarijos viršila buvo 
paskirtas psk. J. L. Paskui iš Kauno buvo 
-atkeltas eil. K. Bubinas, kuris dabar gyve
na Amerikoje ir darbuojasi atgaivintoje 
Šaulių Sąjungoje. Daug kuopos vyrų teko 
-sutikti Vokietijoje. Jie išsisklaidė po platų
jį pasaulį. Yra -apsigyvenusių ir Anglijoje. 
Prieš keletą metų komunistinė spauda ra
šė, kad du buvusios mūsų kuopos vyrai bu
vo surasti Lenkijoje. Jie buvo areštuoti, 
pritaikyti jiems atitinkami baudžiamojo 
kodekso paragrafai, ir tie vyrai buvo skau
džiai nubausti.

Prisiminkime ir nelaimingus įvykius. 
1942 m., saugodamas geležinkelį, tragiškai 
žuvo eil. Juozas Saufcaitis. Jis buvo kilęs iš 
Liepalotų 'km., Gražiškių vis., Vilkaviškio 
-aps. Nakties metu jį pagavo garvežys ir 
mirtinai sutrynė savo sunkiais ratai-s. Kuo
pa sudėjo pinigų ir nupirko vainiką. Tą vai
niką man teko nuvežti ir atstovauti kuopai. 
Susirinkdavo žmonės, giedodavo laidotuvių 
giesmes, o aš visą laiką sėdėdavau šalia 
karsto. Kaime tai buvo retas reiškinys, ir 
visi kažkaip jautė, kad čia yra žuvęs Lie
tuvos kareivis. Be to, kad yra uniformuo
tas pareigūnas, tai niekas nedrįsta nelemto
mis išdaigomis drumsti laidotuvių nuotai
kos. Komandiruotėje išbuvau -apie tris pa
ras. Palaidojom jį Gražiškių parapijos ka
pinėse. Kadangi buvau tik vienas unifor

turime 4 žemės ūkio speiialistus, Punsko 
vidurinės mokyklos kadrus papildė jauni 
mokytojai, taip pat mūsų absolventai. Tu
rime jaunąją lietuvių inteligentų kartą.

Apie mokyklos tolydžio augantį lygį ir 
jos prestižą galėtų liudyti didelis, palygi
namai, nuošimtis -absolventų, stojusių į 
aukštąsias mokyklas (1971 metų 20-ties ab
solventų laidos — iš 13 pareiškusių norą 
studijuoti 13 pateko į aukštąsias mo.cyklas, 
sėkmingai išlaikė stojamuosius egzaminus). 
Keli mūsų buvusių mokinių liko moksli
niais darbuotojais aukštose Lenkijos mo
kyklose. Paskutiniu metu 5 asmenys, jau 
anksčiau baigę Punsko vidurinę mokyklą, 
priimti studijoms į Vilniaus Universitetą.

Dej a, Punsko vidurinės mokyklos reikšmę 
ne visi supranta ir tinkamai įvertina. Kai 
kurie tėvai lietuviai siunčia savo vaikus į 
kitas vidurines mokyklas. Nemažai čia nu
lemia tarp kitko sunkios mokyklos sąlygos: 
ankštos patalpos, neatrakcinė kaimo vieto
vė, pagaliau padidintas pamokų krūvis. 
Punsko vidurinė mokykla patalpinta kartu 
su pradžios mokykla. Ankštose patalpose 
mokosi drauge apie 400 mokinių keliom pa
mainom. Vidurinei mokyklai — kaip įna
mei — reikia- tenkintis keturiom ankštom 
klasėm. Tokiose sąlygose neįmanoma taiky
ti kabinetinio mokymo ir kitų naujų meto
dų, pasunkėja mokymosi darbas. Labai es
minis trūkumas yra taip pat bendrabučio 
stoka. Pirmieji šį reikalą iškėlė lietuviai, 
gyvenantieji Lenkijos gilumoje. Jiems pri
tarė ir tolimesnių Punsko apylinkių gyven
tojai. Susiorganizavo Punske bendrabučio 
statybos komitetas, pradėjo plaukti aukos, 
kurios tačiau buvo nutrauktos, nes pasiro
dė- ir kitų kliūčių.

Paskutiniu metu švietimo organai ir Par
tija atkreipė dėmesį į mūsų mokyklos sun
kumus. Atrodo, kad šis esminis mums klau
simas — naujos mokyklos patalpos ir ben
drabutis — 'bus išspręstas. Kad pažadai tap
tų tikrove!

Juozas Paransevičius (iš „Varsnos“)

PREMIJININKĖS DARBAI

„Dirvos“ novelės konkurse 500 dol. pre
miją laimėjo A. Balašaitienė. Premijininkei 
pagerbti buvo suruoštas vakaras Clevelan- 
de, JAV, kur ji gyvena.

„Drauge“ apie A. Balašaitienės kūrybą 
rašoma:

„Apie Balašaitienės kūrybą, plačiausiai 
apsistodama ties jos novele, kalbėjo prof. 
A. Augustinavičienė. Aurelija Balašaitienė 
pradėjusi 'anksti rašyti jaunimo periodiko
je. Jos eilėraščių buvo galima matyti to 
meto j'aunimo laikraščiuose ir žurnaluose. 
Prozoje pradėjo reikštis tiktai prieš aštuo
nerius metus. Dabartinėje lietuvių periodi
koje spausdina savo novelių ir romanų. 
Yra parašiusi penkis romanus, šeštasis dar 
rankrašty, per 30 novelių ir daug eilėraš
čių. Kol kas jos kūrybos nėra dar išleista 
atskiromis knygomis“.

DU LIETUVIAI DĖSTYS

Clevelando (JAV) valstybinis universi
tetas pradėjo vakarinį kursą besidomin
tiems sodų, parkų, pievų planavimu ir prie
žiūra.

Dėstys tą kursą lietuviai Zigmas Dautar
tas ir Aleksandras A. Apanius.

muotas pareigūnas, tai kai nuvažiavome į 
Gražiškius, paprašiau 'policijos punkto ve
dėją, kad leistų vieną -policininką dalyvauti 
laidotuvių 'apeigose. Leido, tai įkartu bažny
čioje su juo stovėjome prie karsto ir abu 
į kapus nešėme vainiką.

Kitas nelaimingas įvykis buvo Mažučiuo
se. Vietinės sargybos kareiviai nuėjo į kai
mo vakaruškas. Jie ten susiginčijo su vieti-

V. VYTENIETIS

n.iu jaunimu, ir įvyko muštynės. Tiksliai to 
įvykio neatsimenu, bet kažkaip išliko mano 
atmintyje, -kad kareiviai tuoj iš sargybos 
būstinės atsinešė -ginklus ir pradėjo šaudy
ti į to ūkininko -gyvenamąjį namą, šaudy
dami jie sužeidė vieną -ar dvi moteris. Po to 
įvykio kareiviai buvo areštuoti ir uždaryti į 
kalėjimą. Vienas jų, rodos, j. psk. Karalius, 
kalėjime ir mirė.

Kai Pagalbinės -policijos būrys buvo per
organizuotas į L. S. D. kuopą, tai susirado 
norinčių iš jos pasitraukti. Svarbiausia 
priežastis buvo ta, kad jie nenori tarnauti 
kariuomenėje -ir prašo juos perkelti į poli
cijos tarnybą. Keliems pavyko — jie buvo 
perkelti į policiją. Bet daugumo vyrų ra
portai likdavo gulėti -kuopos vado raštinės 
stalčiuose, ir niekas į juos nekrei-pė dėme
sio. Sugalvojau ir aš pasitraukti. Nutaikiau 
progą, kai kuopos vadas išvažiavo atostogų 
ir jo pareigas ėjo ltn. A. Žitkus. Parašiau 
raportą, kiad noriu persikelti tarnauti į ge

ležinkelį, ir prašiau mane 'atleisti. Ltn. A. 
Žitkus davė mano raportui eigą ir patarė 
pačiam nuvažiuoti pas bataliono vadą į Ma
rijampolę. Bataliono vadas mano prašyme 
įrašė rezoliuciją, kad puskarininkis (-pavar
dė ir vardas), jeigu bus priimtas geležin
kelių policijos tarnybon, iš Lietuvos Savi
saugos Dalinių galės būti atleistas. Prie ra
porto pridėjau -gerą -rekomendaciją ir vis
ką pasiunčiau į Kauną. Praėjo apie savai
tė, ir iš -geležinkelių policijos vado gavau 
atsakymą, kad mano raportas patenkintas. 
Esu priimtas į geležinkelių policiją ir pa
skirtas į Virbalio stotį. Nudžiugau, kad vis
kas taip gerai ir greitai pavyko ir kad esu 
-paskirtas į žinomą stoti. Bet LSD štabas vis 
tyli, ir -aš negaunu jokio atsakymo. Po dvie
jų mėnesių parašiau pakartotinį raportą, 
bet ir vėl tyla. Ir taip per pusmetį parašiau 
tris raportus, kurie nesulaukė jokio atsaky
mo. Parašęs ketvirtąjį raportą, daviau dar 
jį išversti į vokiečių kalbą. Po kelių dienų 
-kuopos vadas jau gavo iš štabo raštą, kad 
aš esu atleistas iš savisaugos dalinių. Įsa
koma skubiai atsiskaityti su kuopa ir vykti 
į policijos štabą. Kuopos -puskarininkiai su
ruošė išleistuves, ir 1943 m. balandžio 1 d. 
„ubaginiu“ traukiniu išvažiavau į Kauną. 
Tada atsisveikinau ir su gimtuoju Vilkiau- 
jos miestu, kuriame teko pergyventi karą 
ir praleisti apie porą -audringų vokiečių 
okupacijos metų. Išvykau su viltimi, tikė
damasis, kad grįšiu vėl tarnauti į gretimas 
prie Vilkaviškio geležinkelių stotis. Bet ne
žinomas likimas pakeitė mano gyvenimo 
vėžių kryptį, ir atsidūriau visai kitame Lie
tuvos krašte.

Pirmosios dalies pabaiga

PINIGAI LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS

JAV suorganizuotasis Lietuvių Fondas 
kasmet savo sudarytųjų kapitalų palūkanas 
paskirsto įvairiems lietuviškiems reika
lams. Aukotojai kasmet dar vis didina ka
pitalus, kurių šiuo metu jau esama apie 
tris ketvirčius milijono dolerių, dėl to ir 
palūkanų daugėja. Apie Liet. Fondo palū
kanas ir jų paskirstymą „Draugas“ rašo:

„1971 metų fondo derlius buvo neblogas, 
ir metų gale -posėdžiavusi pelno paskirsty
mo komisija galėjo -pranešti, kad įvairiems 
gyvastingos lietuvybės reikalams skiriama 
40.000 dolerių.

„Kaip iš 1971. XII. 8 LF pelno paskirsty
mo -komisijos posėdžio nutarimų matyti, 
19.775 doleriai, taigi maždaug pusė visos 
sumos, buvo paskirta lietuviško švietimo 
reikalams: -pradžios ir aukštesniosioms mo
kykloms — 3.575 dol., priešmokykliniam 
švietimui skatinti — 1.000 dol., mokslo prie
monėms remti — 4.500 dol., mokyklinei 
spaudai — 950 dol. Lituanistikai įvairiuose 
JAV universitetuose subsidijuoti numatyta 
7.275 dol.

„Specialiems projektams, tiksliau šešiems 
plačios apimties mokslo darbams paruošti, 
numatyta 8.200 dol., o specialiems LF užda
viniams — 12.050 dol.

„Msalonu pastebėti, kad šiais metais ne
buvo pamiršta mūsų jaunimo spauda: Eg
lutei, Skautų Aidui, Ateičiai, Litu-anus 
žurnalui išlaikyti paskirta po 500 dolerių. 
Tiek pat dolerių gaus švietimo Gairės, o 
250 dol. — Tėviškės žvaigždutė, kiekvieną 
savaitę spausdinama mūsų laikraštyje.

„Reikia pagirti LF, kad po ilgos pertrau
kos susirūpinta ir Pasaulio lietuvių archy
vo reikalais. Jam paskirta 1.750 dol. Žino
ma, turint galvoje visus PLA reikalavimus, 
tai labai maža -suma, bet vis dėlto neblogas 
pagrindas jo darbams.

„Yra gerų vilčių, kad netolimoje ateityje 
galėsime susilaukti LF remiamų gerų li
tuanistinių studijų: Pr. Skardžiaus lietu
viškų tarptautinių žodžių atitikmenų žody
no, dr. J. Griniaus knygos „Veidai ir prob
lemos lietuvių literatūroje“, Lietuvių poe
zijos antologijos, Lituanistikos instituto 
darbų III tomo ir kitų dalykų.

„Verčiant LF pelno paskirstymo komisi
jos protokolo lapus, susidaro įspūdis, kad 
ši komisija savo darbą atliko tinkamai. Tu
rėdama du kartu daugiau prašomų sumų, 
kaip paskirstymui skirtų lėšų, ji beveik sa
liamoniškai parėmė tai, kas mūsų sąlygose 
skubiausia ir reikalingiausia“.

ŠOKIŲ VYR. VADOVĖ Į PIETŲ AMERIKĄ
Ketvirtosios tautinių šokių šventės vyr. 

meno vadovė Genovaitė Breichmanienė, 
kaip „Drauge“ rašoma, išvyko į Pietų 
Ameriką.

Tautinių šokių šventės reikalu ji išvyko 
į Braziliją. Ten numato suruošti tautinių 
šokių kursus jaunimo atstovams, susirin
kusiems ne tik iš Brazilijos, bet ir iš Argen
tinos, Urugvajaus ir Venecuelos.

PREMIJA V. KAVALIŪNUI
„Draugo“ romano konkursą laimėjo Va

cys Kavaliūnas už romaną „Aidai ir šešė
liai“.

1963 m. jis to paties „Draugo“ premiją 
yra laimėjęs už romaną „Kalnų giesmė“.

Premij-a bus įteikta kovo mėn. Premijos 
dydis — 1.000 dol.

PARTIZANŲ MOTINA
Montrealyje (Kanadą) Mindaugo šaulių 

kuopa pastatė St, Butkaus vaidinimą „Par
tizanų motina“.

VARDO AR GIMIMO DIENA
Al. Gimantas „Nepriklausomoje Lietuvo

je“ ta tema rašo:
Dar vis mūsiškių tarpe girdime ginčus 

ar įrodinėjimus apie asmeninį apsisprendi
mą švęsti gimimo ar vardo dieną. Beveik 
visa vyresniųjų dauguma tepripažįsta tik 
vardo dienosi šventimą, tuo tarpu mūsų 
jaunesnieji težino ar tepripažįsta tik gimi
mo dieną.

Vadinasi, bent šiuo atveju tikrai esama 
gilaus generacijų skirtumo .Kur nebus, jei 
toje pačioje šeimoje tėvai paprastai šven
čia tik savo vardo dienas, o vaikai tik gi
mimo metines sukaktis.

Tai gal nebūtų bloga, jei ne kai kurių tau
tiečių pasišovimas tuoj pat smerkti gimimo 
dienas švenčiančius, juos apkaltinti sveti
mų papročių perėmimu, nutautėjimu, anti
lietuviškumu, savų tradicijų išsižadėjimu.

Gerai prisimename, kad Lietuvoje tebu
vo įprastos švęsti vardinės, visai užmirš
tant, kad tas -paprotys atėjo iš lenkų ir ap
lamai tėra slaviškos kilmės. O gimimo die
nos šventimas nebuvo populiarus, kažkodėl 
tai laikant vokišku ar protestantišku papro
čiu. Visa tai buvo siejama su katalikų re
ligija, net nežinant, kad Vakaruose ir ka
talikai plačiai švenčia savo gimimo dienas. 
Todėl tvirtinti, kad vardinės yra grynai 
lietuviškos kilmės, o gimimo diena — sve
timybė, gal ir nebūtų visai tikslu. Tuo la
biau, kad išeivijoje vis dažniau ar plačiau 
susiduriame kaip tik su išimtiniu gimta
dienių šventimu aplinkos gyvenime, ir tas 
paprotys beveik automatiškai perimamas 
mūsų jaunųjų. Kažin, 'ar vertėtų jam skelb
ti atvirą kovą?

Taip jau visais laikais būdavo, kad tau
tos nariai, likę savo krašte, visad likdavo 
prisirišę ir-ištikimi nusistovėjusiems papro
čiams ir tradicijoms, o tos pat tautos išei
viai, jų naujoji karta, žymiai lengviau pasi
savindavo vienus ar kitus aplinkos reiški
nius, nebūtinai -atsižadant savosios kilmės 
ypatybių. Tad ir 'artėjame prie neginčijamo 
fakto, kad lietuviai tėvynėje ir toliau švęs 
savo vardo dienas, o tautiečiai, Vakarų pa
saulio kraštuose įsikūrę, pasiliks ištikimi 
gimmo -dienos šventumui.

Yra atvejų, kad jau pradėtos švęsti ir 
tos abi dienos — kągi, materialiniai ištek
liai leidžia, o kai kada ir ieškomos progos

PAGERBTA RAŠYTOJA

75 m. amžiaus sulaukusi rašytoja Ieva 
Simonaitytė -buvo pagerbta specialiu minė
jimu, kuris Vilniuje įvyko sausio 22 d.

Iškilmingame vakare rašytojos kūrybą 
apžvelgė akademikas K. Korsakas, partijos 
centro komiteto, Aukšč. Tarybos prezidiu
mo ir M misterių tarybos sveikinimą per
skaitė S. Šimkus, kalbėjo M. Šluokis, E. Kri- 
paitis, J. Baltušis ir kiti.

Po Chicagos dangum
Neturėsim S. Kudirkos gatvės. SM He

rald paskelbė platų pranešimą, k-ad noras 
pavadinti 69 gatvę S. Kudirkos vardu su
kėlė daug pasipriešinimo. Ypač stiprus pro- 
testas peticijos su 201 parašu.

Aldermanas Stashouk 13 apylinkėj prašė 
nors Marquette Park kokiai gatvelei duoti 
tą vardą, bet visos užimtos. Miesto taryba 
ir trafiko savisaugos komitetas dar galvoja 
šaukti -vietos gyventojus, kurie protestuoja, 
į rotušę liudyti tuo reikalu. Iš viso atrodo, 
k-ad tokio pavadinimo gatvę vargu ar bus 
galima -gauti,

Pulkim ant kelių. \Spaudoj iškeltas labai 
svarbus dalykas, kad pagal naujas apeigas 
mūsų’bažnyčiose nebeturi vietos ir pagar
bos tradicinė -giesmė „Pulkim ant kelių“.

Argi žlugs teatras? Po teatrų pasirodymo 
Chica-goje mūsų spaudoje rašoma, kad tik
rai lietuviškas teatras keliauja į mirtį. Rež. 
Mackialienė sako, kad scenos entuziastų ei
lė trumpėja, meilė savam teatrui blėsta. 
Pro ateities miglas jau matyti diena, kada

J. TININIO PALIKIMAS

„Naujienose“ rašoma:
„Pagerbiant ruigpiūčio 2 d. tragiškai žu

vusį DMK narį Juozą Tininį, pagrindinį 
pranešimą davė Bernardas Brazdžionis. Jis 
kalbėjo turėdamas rankose J. Tinimo ne
spausdintus rankraščius, išsaugotus nuo 
valdžios tvarkdarių. J. T. buvo sudaręs tes
tamentą, paskui suplėšė. Valdžios atstovai 
ėmė, ką tik norėjo, ir išsaugoti buvo gali
ma tiktai tai, ko jie neėmė, ką metė lau
kan. Taip buvo surasta rankraščių, apie ku
riuos čia kalbėjo.

„Viską, kas turi šiokią tokią vertę, val
džios atstovai pasiėmė, įskaitytiniai nerašy
tą popierių, visus dokumentus, seną stalą, 
visas 'knygas ir t. t.

„Iš likusių rankraščių bus galima suda
ryti dar du leidiniu: Laiškus Androm-achai 
ir novelių 'knygą. Daug darbo ir vilčių įdė
ta mokslinei knygai apie lietuvių-graikų- 
lotynų kalbų -giminingumą, 'bet terasta tik 
palaidų užrašų, visiškai neapipavidaiintų, 
dar neparuoštų spaudai“.

„Velionio J. Tininio rankraščius spaudai 
parengti sutiko Bernardas Brazdžionis ir 
Alė Rūta-“.

(ir neprogos) šventiniams, paprastai ir tie
siai šnekant —■ pabaliavoj imams.

Nėra jokio reikalo čia mums tik medituo
ti. amžinai liūdėti, bet, kalbant apie tuos 
visus bal lavoj imus, kartais ima pagunda 
paklausti, ar tik mes ne perdaug pasinėrę 
tose linksmybėse? O gal tai esama tik dirb
tinių pastangų užmiršti prarastos tėvynės 
ilgesį ir dabarties beviltiškumą? Puotauja
me dažnai -be saiko, gal net 'be jokio tikslo. 
Neretą savaitgalį, ne tik šeštadieniais, bet 
ir sekmadieniais skubame į tuos balius, lyg 
jie patys savyje jau būtų pats tikslas. Azi
joje liejasi nekaltų žmonių kraujas, gam
tinės katastrofos kankina milijonus betur
čių, bet tai, tur -būt, visai neliečia mūsų — 
juk visa taip toli, pagaliau anie kenčian- 
tieji ne mūsų tautiečiai... Geriau j-au rū
pintis, kaip apsirengti ir kokią dovaną nu
nešti šio šeštadienio baliun...“

V. MAČERNIO POEZIJOS VAKARAS

Dramos -aktorius L. Noreika Aktorių na
muose Vilniuje gruodžio mėn. -buvo suren
gęs V. Mačernio poezijos vakarą. Programą 
sudarė poeto „Vizijos“ -ir „Sonetai“. (E)

OBELYNĖJE

Obelynėje prie Kauno prof. T. Ivanaus
kas 1923 m. įkūrė vadinamąjį dendrologinį 
sodą, kuriame auga 34 vietinės ir 90 užsie
ninių medžių ir krūmų rūšių.

Dabar sodas yra žemės ūkio -akademijos 
žinioje dr bus pertvarkytas. Prof. T. Iva
nausko name numatomas įrengti memoria
linis muziejus.

ŠIMTAMETIS

Šiaulių rajono „Raudonojo spalio“ kolū
kio gyventojui Vasilijui Minkevičiui suka
ko 100 metų amžiaus.

LIETUVIŲ FOTOGRAFIJA LENINGRADE
Sov. Sąjungos tautų etnografiniame mu

ziejuje Leningrade ruošiama lietuvių meni
nės fotografijos paroda.

Ji būsianti didžiausia iš visų kada nors 
ruoštų. Būsią išstatyta apie 800 darbų.

KAUNO KINO TEATRAI

Kaune šiuo metu veikia 14 kino teatrų. 
Juos 1971 metais aplankė šeš i milijonai 
žiūrovų, šiais metais pradedamas statyti 
naujas kino teatras, 400 vietų, „Vilnis“, Vi
lijampolėje. (E)

GARBĖS VARDAS A. ŽUKAUSKUI

Nusipelniusio kultūros veikėjo garbės 
vardas suteiktas rašytojui Albinui Žukaus
kui.

lietuv-iškojo išeivijos teatro uždanga nusi
leis paskutinį kartą („Dirva“).

Kultūros -pirm. A. Kairys kitaip žiūri.
Jam tik reikia pinigų, t-ai teatras gyvuos.
Jaunimas, kad ir, sakysim, į Atžąlyną, mie
lai ėjo žiūrėti.

Prel. Krupavičius kalbėjo... Metinių pro
ga Chicagos ir apylinkės lietuviai išklausė 
per radio forumą A. Rudžio užrašytą pasi
kalbėjimą su prel. M. Krupavičium, kai jis 
buvo Vliko pirmininku. Gimimo parapijos 
salėje Gulbinskas perdavė jo kalbą, pasa
kytą šv. Kazimiero kapinių 65 metų sukak
tuvėse. Radio klausytojai ir salėje žmonės 
labai -atidžiai išklausė, o kun. Kezio filiuose 
jis jau tikrai išdėstė aiškiai, ko jis siekė, 
kuo gyveno, kaip jis dirbo ir savo testa
mentą parašė. Įsidėmėtinas palikimas: „Kur 
lietuvis koją įkelia, ten turi būti Lietuva. 
Kovokim ir dirbkim Lietuvai, kaip Dievas 
įsakė!“

S. Kudirka vėl spaudoje. Chicago Sun- 
Times išspausdino laiškų skiltyje R. Gen- 
čiaus laišką, kuriame rašoma: „ O kad taip 
rusų sučiuptus laivus iškeltus į S. Kudirką 
ir jo šeimą? Dabar mes turime, ką nori at
gauti rusai, o rusai turi, -ko mes norėtume“.

SW Herald News -plačiai lapr-ašė, kaip 
lenkų visuomenės atstovas Jarzab pritarė 
lietuvių norui 69 gatvę -ar nore jos dalį pa
vadinti S. Kudirkos vardu. Demokratas D. 
Coman tam pačiame laikraštyje rašo: „Prez. 
Nixon turi rūpintis skaudžią klaidą atitai
syti, ypač vykdamas kalbėtis Maskvon“,

Statys naujus rūmus. Balzeko Lietuvių 
Muziejus renka aukas ir telkia lėšas ateity
je pastatyti didelius -rūmus muziejui. Rūmų 
telkimo .komitetas, kurio pirm, yra Jonas 
Pakelis, yra gavęs iš Balzekų 2000 dol. au
ką. Yra ir daugiau aukojančių mažesnėmis 
sumomis.

Muziejus yra gavęs nemaža eksponatų —• 
suvenyrų ir knygų.

Parodos ir šokiai. II Pas. Liet. J. Kongre
so proga, ruošiamos 8 parodos Jaunimo 
Centre. Parodų komisijai vadovauja J. Liš- 
kevičiūtė ir D. Lukošiūnaitė. Menininkai 
galės dalyvauti iki 30 m. amžiaus. Norin
tieji dalyvauti užsirašo iki gegužės 21 d.

Tautinių šokių šventės komitetas planuo
ja irgi visokių pramogų.

Bal. Brazdžionis
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IR VĖL MOKYKLOS LIETUVOJE
puotoje Lietuvoje taikos, ne karo, metu? 
Buvo, yra ir dabar, ir dar kiek. Tegul Ge
nė Erslavaitė „Tiesoje“ parašo, ar daug yra 
sovietų okupuotoje Lietuvoje gimnazijų, iš 
kurių NKVD nebūtų išsivedusi keleto ar 
net keliolikos mokinių, ne vakare ar naktį, 
o pamokų metu, uždariusi be jokios kaltės 
į kalėjimą ir vėliau nukankinusi ar išsiun
tusi į Sibirą. Tokie atsitikimai tai ne va
karėlio išvaikymas. Dėl kunigų ir tikybos 
dėstymo tai Erslavaitė! papasakosiu tokį 
atsitikimą.

Šiemet per Kalėdas buvau nuvažiavęs į 
svečius pas buvusį laisvoje Lietuvoje kai
myną mokytoją. Išsikalbėjome apie nepri
klausomos ir sovietų okupuotos Lietuvos 
mokyklas ir užkliuvome už G. Erslavaitės 
straipsnio „Tiesoje". Jis čia pat papasakojo 
tokį atsitikimą:

— O tai buvo labai seniai, — pasakojo 
šeimininkas, — -aš tada buvau d-ar jaunas 
mokytojas. Mano mokykla buvo kaime, ir 
kunigas neatvažiuodavo tikybos dėstyti. 
Dėsčiau aš pats. Kartą, tik prasidėjus 
mokslo metams, pirmo skyriaus mokiniams 
pasakojau apie pasaulio sutvėrimą. O kai 
pasakiau, kad galų gale Dievas sutvėrė 
Adomą, tai vienas mažylis atsistojo ir bal
siai visai klasei išdrožė:

— O mergą tai iš šuns uodegos padarė.
Visi 'gardžiai juokėmės, o pasakorius lyg 

susigėdo lir atsisėdo. Ir kiai jau visi užtekti
nai išsijuokėme ir klasė nurimo, aš bemiu- 
Ką paklausiau, kas jam tą istoriją sakė.

— Tėtė skaitė tokią knygą, tai man pa
pasakojo, — drąsiai atsakė berniukas.

Aš tada paprašiau, kad ir mums tą isto
riją (papasakotų, kaiip ten Dievas Adomui 
žmoną sutvėrė, ir jis išporino tokią istori
jų:

— Kai Dievas sutvėrė Adomą, tai 
vienam 'buvo labai nuobodu ant žemės gy
venti. Pagailo Dievui to žmogaus. Tadia jis 
nusprendė, kad reikia sutverti Adomui 
žmoną. Eet iš ko? Dievas galvojo, galvojo 
ir pagaliau sugalvojo, kad bus jam geriau
sia žmona iš paties Adomo šonkaulio. Tada 
Dievas Adomą užmigdė, praplovė jam šoną, 
išėmė šonkaulį, pasidėjo čia pat ant žolės, 
pasiėmė adatą su siūlu ir rengėsi siūti žaiz
dą. Tuo tarpu čia pat pasimaišė šuo, paėmė, 
įsikando šonkaulį ir, nusinešęs kiek toliau, 
rengėsi graužti. Dievas atsisuko ir žiūri — 
nėra šonkaulio. Kur? O gi štai ten toliau 
jau šuo rengiasi jį graužti. Dievas suriko 
ir griebė šunį už uodegos, šuo išsigando 
ir su kaulu dantyse pasileido bėgti, o uo
dega pūkšt, nutrūko dr liko Dievo saujoje. 
Dievas sugrįžo prie miegančio Adomo, šuns 
uodegą saujoje laikydamas, ir galvoja, ką 
dabar daryti. Pažiūrėjo į miegantį Adomą, 
užmetė akį ant šuns uodegos ir nusprendė, 
kad bus viskas gerai. Jis užsiuvo žaizdą 
ir Adomui žmoną sutvėrė iš šuns uodegos.

— Šį atsitikimą prie progos papasakojau 
ir kun. klebonui, ir visi gardžiai pasijuo
kėme, o klebonas net 'ilki ašarų, — pasako
jo šeimininkas.

Nepyko klebonas, ir tėvai neskundė savo 
mokytojo, o Genė Erslavaitė gal būtų su
kūrusi baisią istoriją, jei šį atsitikimą bū
tų sužinojusi. '

Toliau Genė Erslavaitė kaltina, kad „Sau
lės" gimnazijos moksleivių tėvų komitetas 
pageidavo kontroliuoti mokytojo elgesį 
mokykloje. Tačiau gimnazijos pedagogų ta
ryba pasipriešino. O šiandien visose sovie
tų Okupuotos Lietuvos mokyklose kontro- 
iiuoj-ama ne tik mokytojo elgesys mokyklo
je, bet ir dėstymo būdas, ir niekas negaili 
pasipriešinti. Ir kas svarbiausia, kad moky
toją kontroliuoja ne tėvai, ne jų rinkto ko
miteto nariai, bet paskiri komjaunuoliai ir 
Kompartijos užverbuoti mokiniai-šnipaii. Ar 
tai nėra blogesnė mokytojų padėtis?

Kiek ilgiau reikėtų sustoti ties Marijam
polės realine gimnazija, nes G. Erslavaitė 
„Tiesoje“ rašo, kad toji gimnazija buvo už
daryta daugiausia dėl .religinių motyvų. 
Marij ampolėje įtik po ikaro įsikūrė dvi lietu
vių gimnazijos: valstybinė Rygiškių Jono 
gimnazija ir realinė gimnazija. Tik į Rygiš
kių Jono gimnaziją stojo daugiausia tie mo
kiniai, kurie tikėjo į prisikeliančią Lietuvą, 
o į realinę gimnaziją stojo daugiau tie mo
kiniai, kurių visos viltys buvo paraudona
vusios. Tai visi žinojo ir sukandę dantis ty
lėjo. Žinojo ir Rygiškių Jono gimnazijos 
mokiniai ir realistų nekentė. Kartą R. J. 
gimnazijos žemesniųjų klasių mokiniai žie
mos metu apmėtė sniegu realistus, nes jų 
gimnazija buvo kitoje pusėje gatvės. Realis
tai mokiniukus atsivijo ir išdaužė valstybi
nės gimnazijos langus.

Kai 1919 metų pavasarį raudonoji armi
ja veržėsi į Lietuvą, visi Rygiškių Jono 
gimnazijos aukštesniųjų klasių mokiniai 
išėjo savanoriais, o iš realinės gimnazijos 
nė vienas. Atsimenu, vieną vasario mėnesio 
popietį juos išlydėjo didelė minia marijam
poliečių. Mišrus choras, kuriam dirigavo 
parapijos vargonininkas J. Benderius, vė
liau Kauno konservatorijos profesorius 
dainavo patriotines dainas. Kai ateita prie 
Šešupės tilto, vienas mokinys, rodos, Ber
nardas Žukauskas, pasakė atsisveikinamo 
kalbą. Minioje buvo ir keletas realistų. Kai 
užgiedota Lietuvos himnas, jie stovėjo su 
kepurėmis, rūkė ir šaipėsi iš išvažiuojan
čių savanorių.

Manau, kad policija visą laiką savo akis 
buvo atkreipusi į realinę gimnaziją ir visą 
jos veiklą sekė. Pagaliau, kai policija išaiš
kino, kad realinės gimnazijos bendrabutyje 
yra slapta komunistų kuopelė, 1925 metų

Grįžę po atostogų iš sovietų okupuotos 
Lietuvos, žmonės pasakoja, kad paskutiniu 
metu daug rusų 'atvažiuoja į Lietuvą, dau
giausia i miestus. Atvyksta su šeimomis, 
gauna be eilės butą ir ,be eilės skiriami į 
darbus. Su jais darbe ar gatvėje galima su
sikalbėti tik rusiškai. Toks nuolatinis rusų 
antplūdis reiškia ne ką daugiau, kaip mūsų 
brangios Lietuvos kolonizavimą ir galutinį 
surusinimą. Visi tai mato, bet komunistų 
partija ir Kremliaus patikėtosios valdžios 
žmonės tyli, o eiliniai krašto piliečiai apie 
tai nė užsiminti niekur negali.

Vilniaus komunistinė spauda, kad šiuos 
Kremliaus įgeidžius pateisintų, nuolat gi
riasi 'penkmečių laimėjimais ir daro prie
kaištus nepriklausomos Lietuvos vyriausy
bėms, įstaigų tarnautojams, mokyklų vado
vybėms, dvasiškij-al ir visiems kitiems, ku
rie tik po ranka jiems pasitaiko. Anot jų 
spaudos, viskas buvo ne taip, kaip turėjo 
būti.

Paskutiniu laiku Vilniaus komunistinė 
spauda jau ne pirmą kartą užkliuvo už be
sikuriančių nepriklausomos Lietuvos mo
kyklų, nes ji nori pateisinti ar nukreipti 
okupuotų lietuvių dėmesį nuo Lietuvos ko
lonizavimo ir rusinimo. Genė Erslavaitė 
„Tiesos“ Nr. 279 (1971 m.) rašo, kad bur
žuazinės (ji taip vadina nepriklausomybės 
laikotarpį) diktatūros laikais, ypač krikde
mų viešpatavimo laikotarpiu, mokyklos bu
vo intensyviai klerikalin-amos ir pragaištin
gai veikė krašto mokslo pažangą. Ji ten nu
rodo ir konkrečių pavyzdžių: 1922 metais 
Skuodo pradžios mokyklos vaikų tėvai ap
skundė savo mokytojus, atsisakiusius sek
madieniais ar šeštadieniais vedžioti vaikus 
į bažnyčią pamaldų. Kauno „Saulės“ gim
nazijos moksleivių tėvų komitetas pageida
vo kontroliuoti mokytojo elgesį mokykloje. 
1920 m. liepos 5 d. kunigas Bumša surinko 
Rokiškio 'gimnazijos mokinių tėvus. Reli
gingi tėvai kalbėjo, kad verčiau jų vaikai 
liksią kiauliaganrails, negu besimokydami 
tapsią bedieviais. 1920 m. spalio 24 d. mies
to komendantas su ginkluotu kareivių bū
riu išvaikė gimnazijos vakarėlį. Joniškio 
'pradžios mokyklos geografijos mokytoja 
Lepšytė, aiškindama Lietuvos gyventojų 
tautinę ir tikybinę sudėtį, mokinio buvo pa
klausta, ar tiesa, kad žydai prieš Velykas 
'plauna vaikus ir jų kraujo deda į macus, 
ar tiesa, kad velnias žydą baisiąją naktį 
nunešąs už Meškuičių ir į peklą įmetąs. Ji 
atsakiusi, kad tad esąs gryniausias prasima
nymas ir tamsių žmonių prietarai. Tai iš
girdęs, klebonas Bublys reikalavo iš moki
nių tėvų nusiusią skundą švietimo minist
rui, prašant tuojiau pat mokytoją pašalinti 
iš tarnybos. Tų pačių metų rudenį pradžios 
mokyklų kapelionas Lašas, kalėdodamas 
Joniškio valsčiaus kaimuose, mokytojus 
-pravardžiavo fariziejais, oicilikais ir liepė 
parapijiečiams saugotis jų, kaip „paviet
rės“. Jis prigrasino Drąsul-aičių mokyklos 
mokytoją, kad jeigu klasėse nebūsią pa
kabinto šventojo paveikslo ar kryžiaus, 
apie tai pagarsinsiąs iš sakyklos tėvams, ir 
ji išlėksianti iš mokyklos. Tais pačiais me
tais Kairių (Šiaulių aps.) pradžios mokyk
los vedėjas B. Ulbamas neišdavė mokyklos 
baigimo pažymėjimo, nes nebuvo tikybos 
pažymio.

Iš šių, pagal „Tiesą“, nedovanotinų nusi
kaltimų Genė Erslavaitė prisiminė tuos lai
kus, kai Lietuva po sunkios ir ilgos rusų 
okupacijos kėlėsi šviesesniam gyvenimui ir 
pradėjo nepriklausomybės dienas, kai Lie
tuvos mokyklos dar tik kūrėsi ir neturėjo 
nei įtinkamų patalpų, nei pakankamai ge
rai parengtų mokytojų. Neturėjo nusistovė
jusių įstatymų ir prigijusių tradicijų. Iš tik
rųjų buvo negerovių anais laikais nepri
klausomos Lietuvos mokyklose, buvo nesu
sipratimų, buvo kai kur net ir 'blogos va
lios. Bet kartu atsiminkime, kad kiekvieno 
darbo pradžia yra sunki ir padaroma daug 
klaidų. Ji įbuvo sunki ir besikuriančioms 
nepriklausomos Lietuvos mokykloms. Tik 
Genė Erslavaitė neprisiminė ir neparašė, 
kodėl tos negerovės buvo. Ji užmiršo, o gal 
negalėjo parašyti, kad visa tai besikurian
čios nepriklausomos Lietuvos mokyklos pa
veldėjo iš rusų, kurie daugiau kaip 100 me
tų laiikė Lietuvą pavergę ir savą spaudą bu
vo net uždraudę, kad Lietuva būtų tamsi, 
kad tamsa ir prietarai lindėtų po šiaudine 
Lietuvos kaimo pastoge.

Jei tai, pagal Genę Erslavaitę, buvo di
delės) blogybės, gal net nusikaltimai, tai 
šiandieniniai sovietų okupuotos Lietuvos 
mokyklų tvarkytojai, atrodo, turėtų vengti 
tų klaidų ir tų blogybių. Bet taip nėra. Mes 
patys tai patyrėme per pirmąją sovietinę 
Okupaciją, ir padėtis dar ir dabar nėra pa
sikeitusi. Jei Skuodo pradžios mokyklos 
mokinių tėvai tik apskundė savo mokyto
jus, kad jie neveda sekmadieniais ir šven
tadieniais mokinių į bažnyčią, tai ar šian
dien reikėtų skundo, jei mokytojas neves
tų, bet tik paragintų vaikus eiti į bažnyčią 
arba tik pamokytų tikybos dalykų. Ne, ne
reikėtų. Manau, kad ne tik Genė Erslavai
tė gerai žino, bet ir mes, laisvame pasau
lyje gyvenantieji, nujaučiame, kas atsitiktų 
su tuo mokytoju, nors sovietinė konstituci
ja ir oficialiai garantuoja sąžinės laisvę. 
Man irgi atrodo, kad negerai padarė ko
mendantas, jei išvaikė gimnazijos mokinių 
vakarėlį. Bet tai buvo karo metas, ir mūsų 
savanoriai atkakliai kovojo dėl Lietuvos 
laisvės. Aš visai nesistebiu, kad tokiu metu 
esti išsišokimų, netikėtumų, o kartais ir ne
takto. Argi panašių atsitikimų nėra oku

PINIGINĖS IR APLANKALAI

Šiaulių odinės galanterijos fabrikas pra
dėjo gaminti naujo modelio pinigines ir ap- 
lankiaius.

Paruošti projektai septynių modelių port
feliams, moksleivių kuprinėms ir kt.

KAS GERIAUSIAI KEPA?

Lietuvos maisto pramonės mokslinės 
techninės draugijos valdyba suruošė kon- 
-kursą-apžiūrą, norėdama pagerinti duonos- 
pyrago gamybą ir sužinoti, kas kepa ska
niausią duoną.

Pirmąją (premiją gavo Panevėžio duonos 
kombinato technologė V. Žukaitė, antrąją 
— Kauno duonos kepimo susivienijimo 
technologė Ir. Kijauskaitė, trečiąją — Vil
niaus duonos kepimo susivienijimo atstovė 
T. Kazilionienė.

KARINĖS ŠLOVĖS KLAUSIMAS

Sausio 18 d. „Tiesa“, be kita ko, rašo:
„Jonavos rajono švietimo skyrius bei ra

jono karinis komisariatas sukvietė apie 
penkiasdešimt žmonių į seminarą karinio 
patriotinio auklėjimo klausimais. Mokyklų 
direktoriai, pavaduotojai mokymo-auklėji
mo reikalams, užklasinio darbo organizato
riai, vyriausieji pionierių vadovai, komjau
nimo sekretoriai išklausė rajono karinio 
komisaro Konstantino Skirtos pranešimą 
apie tai, kaip rajone mokyklose įgyvendina
mas pradinis karinių žinių mokymas, ką 
reikia padaryti artimiausiu metu, įrengiant 
karinės šlovės žygių kampelius“.

Skaitytoju Palikai
KUR MUSŲ TAUTINIS SUSIBŪRIMAS?

Spaudos laisvė yra didelis ir vaisingas 
dalykas. Jis leidžia kiekvienam norinčiam 
ar sugebančiam žmogui nedraudžiamam 
viešai išreikšti savo pažiūras ar savo ideo
logiją.

Bet, kaip sako mūsų -priežodis, kas per
daug, tai nesveika. Maždaug to priežodžio 
dėsny ir suklupo mūsų artimų tautiečių Vo
kietijoje leidžiamasis laikraštis „Lituanii-a“

žiniai kad kritika, o ne pagyrai ugdo 
žmogaus dvasią. Juk tik paplakimas bota
gu pavaro -arklį pirmyn. Mūsų bendruome
nių veikėjams taip pat kantas nuo karto rei
kalinga tam tikro paskatinamo (aš pati esu 
Lietuvių Bendruomenės Belgijoje pirminin
kė ir kalbu iš patyrimo).

Bet visa kam turi būti saikias. O „Litua- 
nios“ redaktorius ir jo bendradarbiai per
ėjo saiko ribą. Jie tikriausiai iš geros va
lios norėtų -atgimdyti anų dienų „Aušros“ 
ar „Varpo“ ideologinius Ir tautinius atbu- 
dinimus, bet, deja, pasiklydo argumentus 
pasirinkdami. Jei visi istoriniai faktai dar 
sekami su tam tikru interesu — tai viena, o 
kas jau tampa skaitytojui nepakeliama, tai 
tas kai -kurių žmonių asmeniškas šmeiži

Kaimas reikalingas ne vien duonai 
auginti...

Tačiau kaimas reikalingas ne vien duo
nai -auginti, lygiai taip, -kaip miškas reika
lingas ne vien -medienai gaminti. Žemdir
bys — ne vien laukų -artojas. Kaimas — 
gamtos -apsaugos -avangardas, o žemdirbys 
— patikimiausias gamtos turtų saugotojas. 
Kaimas — landšafto puošmena.

Civilizacija naikina gyvąją gamtą. Au
gant miestams, statant fabrikus, vystantis 
industrijai, biologinė aplink-a vis labiau 
skursta. Tiesa, kenčia ji ir dėl žemės ūkio 
plėtotės, ypač dėl jo industrializavimo. Kad 
produktyviai dirbtų -galingos žemės ūkio 
mašinos, reikalingi dideli laukų masyvai. 
Melioracija ir žemių 'kultūrinimas sudaro 
geresnes sąlygas ir technikai racionaliai 
dirbti, ir laukų derlingumui didinti, bet sa
vo ruožtu be pasigailėjimo naikinama se
noji augalija ir -gyvūnija. Tačiau žemės 
ūkis, jeigu jis protingai tvarkomas, ir res
tauruoja- biologinį pasaulį.

Tur būt, pats -didžiausias gyvosios gamtos 
rezervas yra miškai. Respublikos miškinin
kų rūpesčiu pagaliau sustojo miškų ir juo
se gyvenančių žvėrelių mažėjimo procesas. 
Gamtos rezervas palaikomas, net plečia
mas, steigiant kurortus, poilsio vietas, iš
saugant senuosius pankus ir sodinant nau
jus. įvairaus pobūdžio -rezervatai, drausti
niai. gamtos stotys, (kuriais rūpinasi gam
tos apsaugos komitetas, yra nepaprastos 

pavasarį padarė kratą ar rado inkriminuo
jančios medžiagos ir ginklų sandėlį. Kuo
pelės narius suėmė. Atsimenu, jų tarpe bu
vo dr. V-incas Matulaitis, bendrabučio vedė- 
i as. ir Liudas Žald-arys. Vėliau teismas juo
du už užstatą paleido, ir juodu slapta išvy
ko į sovietų Rusiją. Dr. Vincas Matulaitis 
per II sovietų okupaciją grįžo į Lietuvą, o 
Liudas Žaldarys dingo k-ažkur Rusijos kalė
jime. Tais pat metais realinė gimnazija už
daryta.

J. Girdys

MIRĖ PAPULKININKIS J. GALVYDIS
Sausio 16 d. „Tiesoje" apie mirusį papul

kininkį J. Galvydį, be kita ko, rašoma:
„J. Galvydis gimė 1922 metais Saratovo 

srities Jeršovo rajono čemo-Padinos kai
me, neturtingo valstiečio šeimoje.

„1941 metais J. Galvydis savanoriu sto
jo į Tarybinės Armijos eiles. Vėliau 16- 
osios Lietuviškosios šaulių divizijos gretose 
jis dalyvavo mūšiuose prieš hitlerinius gro
bikus.

„Nuo 1950 metų J. Galvydis dirbo Lietu
vos TSR valstybės saugumo organuose“.

NAUJAS AERODROMO PASTATAS
Eiaigtas statyti ir priimtas naujas Kauno 

aerodromo pastatas.
Jį yra suprojektavęs -architektas A. Zda

navičius. Pastato vidaus sienos išpuoštos 
estišku dolomitu. Vienoje sienoje K. Švažo 
iškirsti Dariaus ir Girėno bareljefai.

Aerodromo viršininkas yra M. Afanasje- 
vas.

SĄSKRYDIS KAUNE
Lietuvos profesinių sąjungų tarybos pre

zidiumas ir Kultūros ministerijos kolegija 
nutarė birželio 22-25 d. d. surengti Kaune 
dainų ir šokių liaudies ansamblių sąskrydį, 
kviečiant ansamblių ir iš kitų respublikų.

LITVA
Keleivinis laivas „Litva“ keliauja Juodą

ja jūra. Gruodžio mėn. šiuo laivu plaukiojo 
Gruzijos -ansamblio dalyviai, aplankę Ru
munijos ir Bulgarijos uostus — Konstancą, 
Varną ir kitus. (E) 

mas. Pažįstant tuos visus „kolaborantus“, 
kaip Banaitis, Senkus, Krivickas ir t. t., 
kažkaip darosi nejauku. Pirmasis tų vardų 
pasirodymas „Litu-anios“ leidinuky' galėjo 
praeiti lyg kokio humoro forma, bet j-au 
ketvirtasis, penktasis „vinies kalimas“ da
rosi nesuvirškinamas. Atrodytų, kad „Li- 
tuaimios“ leidėjų tikslas yra tik drumsti, 
griauti taiką lietuvių emigrantų būry ir 
atitraukti lietuvių dėmesį tėvynėje, išpro
vokuojant vien tik pajuoką dėl mūsų suiru
čių ir nesusipratimų.

Esu įsitikinus, kad „Lituanios“ leidėjai - 
myli tą „Lietuvą, tėvynę mūsų“, bet jei 
vardan tos meilės jie pradeda naudotis net 
šantažais, kad pakirstų kelius tiems, kurie 
dirba taip pat vardan -tos Lietuvos, tai čia 
j au- prasideda nesąmonės.

Neužmirškime, kad gyvename 20 -a. pa
baigoje, o ne pradžioje, ir kitų dienų pa- 
slenkstyje. Mes turime jaunimo, kuris lau
kia iš mūsų pa-vyzdžių...

Jūsų leidinuko -ateitis jūsų pačių rankose, 
bet jo ties-a, jo vertingumas — jau slenka į 
abejonių ribas.

Tad prašau priimti mano šitą draugišką 
pastabą.

St. Baltus iš Belgijos

KAIMAS MŪSŲ MIELAS
reikšmės dalykai. Didelį darbą taip pat at
lieka miestų apželdinimo trestai ir patys 
miestų gyventojai. Kooperatiniai sodai, ku
rie taip gerai prigijo mūsų gyventojų bui
tyje, yra ne smerktinas, (bet palaikytinas 
reiškinys vien gamtos globos sumetimais.

Šalia visų -kitų -gamtos globos institucijų 
žymius vaidmuo tenka ir kaimui. Kaimai vi
sada buvo apaugę -aukštais medžiais ir ply
nose vietovėse stovėjo it bastionai prieš vė
jų siautėjimą. Vėjų erozijos nuostolių lau-

PETRAS VASINAUSKAS

kuose nepatyrėme todėl, kad turėjome tan
kų kaimų ir vienkiemių tinklą. Kaimų so
dybose -visada prieglobstį rasdavo daugybė 
paukščių. Ir -mūsų gražusis gandras išsilai
kė ne kur kitur, o sena j ame kaime.

Ne visai -galima sutikti, kad medžiotojai 
ir žūklautoje! — didžiausi gamtos mylėto
jai. Tuo tarpu kaimo žmogus, artojas visa
da geriausiai saugojo, globojo ir turtino 
gamtą. Jis visada sodino sodus, sodino eg
laites, beržus, liepas, 'klevus, ąžuolus. Į me
džius kėlė inkilus, gandralizdžius. Visa tai 
darė, nelaukdamas tokios nors materiali
nės naudos. Jam rūpėjo puošti aplinką. 
Jam buvo laibai miela paukštelių giesmė, jis 
rūpinosi, kad vaikams, -anūkams būtų gra
žu gyventi. Kaimietis niekada nesigyrė, ta
čiau instinktyviai, tur būt, jautė, 'kad gam
tos turtas — jo turtas, kurį reikia ne tik 
tausoti, 'bet ir -gausinti.

Kiekvienas kraštas rūpinasi savuoju 
landšaftu. Nuolat -girdime, kad gražus 
landšafta-s, kaip ir gražus paveikslas, kaip 
muzika ar poezija, skaidrina žmogaus sie
lą. žadina estetinius jausmus, žmogų rami
na. net gydo. Senasis mūsų kaimas ir se
nieji vienkiemiai turtino mūsų landšaftą. 
Nors jis -ir nebuvo ypatingų peizažų turtin
gas, bet savas ir toks mielas. Todėl nereikia 
stebėtis, kad kaimiečiai taip sunkiai skiria
si su savo sodybomis.

URALO DAINININKAI IR ŠOKĖJAI

Vilniuje viešėjo Uralo -dainų ir šokių an
samblis ir susilaukęs pasisekimo.

APIE VILNIŲ

Sausio 23 d. „Tiesoje" M. Barysas apie 
Vilnių, (be kita ko, rašo:

„Dabar ne (kiekvienas vilnietis pasakys, 
kur yra, pavyzdžiui, Šnipiškės: tik senesnie
ji gyventojai prisimena, kad taip vadintas 
rajonas anapus Neries, ties dabartinių 
Dzeržinskio ir Ukmergės gatvių pradžia. 
Dalis pavadinimų aiškiai susiję su tų gat
vių praeitimi, jose gyvenusių žmonių vers
lais (Stiklių, Raugyklos, Kruopų, Aguonų 
ir kitos gatvės). Naujieji vardai paprastai 
ne tik skambūs, bet gana prasmingai 
atspindi ir mūsų šiandieną. Greta Kosmo
nautų prospekto Lazdynuose, žvaigždžių 
gatvė Karoliniškėse — viena iš tų“.

BESIMOKANTIEJI IR BAIGUSIEJI

„šiuo metu", taip rašo Gimtasis Kraš
tas, „Tarybų Sąjungoje daugiau kaip 800 
aukštųjų mokyklų, universitetų,, institutų. 
Juose mokosi apie penkis milijonus žmo
nių. Praėjusiais metais institutus ir techni
kumus baigė 1.800.000 žmonių. Universite
tai ir institutai išleido 700.000 inžinierių, 
gydytojų, agronomų, pedagogų ir kitų spe
cialistų“.

ŠVIETIMO DARBUOTOJO VARDAS

Enrikui Jurgaičiui suteiktas Lietuvos nu
sipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo 
garbės vardas.

ŠERVUDAS ANDERSONAS IR IVANAS 
TURGENEVAS

.Vaga“ Vilniuje išleido amerikiečių nove- 
listo Šervudo Andersono novelių rinkinį 
„Kita moteris“ ir Ivano Turgenevo raštų 
tomą, kuriame išspausdinti romanai „Bajo
rų gūžta" ir „Rudinas“.

IŠRADĖJO TEISĖS

„Tarybinė Klaipėda“ rašo, kad klaipė
diečiui chirurgui A. Kempinui pripažintos 
autorinės teisės.

Jis dešimt metų rinkęs medžiagą apie 
kojų išsiplėtusių paodiinių venų chirurginį 
gydymą. Jo pasiūlytasis būdas pasirodęs 
geriausias.

KUR KARALIENĖS AUKSAS?

Vasario mėn. Italijoje, Kortina d‘Ampe- 
co mieste, bus tarptautinis filmų apie spor
tą fes’tivialis.

Tarp So-v. Sąjungos atrinktųjų filmų nu
matytas Lietuvos kino studijos pagaminta
sis filmas „Kur karalienės auksas?“ Jis 
įkalbėtas itališkai.

AKLŲJŲ KONCERTAS

Paveikslų galerijoje Vilniuje pirmą kar
tą buvo suruoštas Lietuvos aklųjų draugi
jos kamerinio choro -koncertas.

Be-t 'kaimietis nenuleidžia rankų. Persi
kėlęs į kitą vietą, jis vėl tveria tvorą aplink 
savo kiemelį, vėl kasa šulinį, vėl sodina me
džius, vėl keliai inkilus.

Naujosios mūsų gyvenvietės kol kas tik
rai nedailios. Virvelinėmis kažkas jas pa
vadino. Vieno architekto suprojektuoti na
miukai vienas į kitą panašūs kaip vandens 
lašai. Tačiau tai laikina. Gyvenvietės gro
žį suformuos medžiai. Žemdirbys, jeigu tilk 
jis nebus -per daug šiuo -atžvilgiu ribojamas, 
žaliąja statyba pasirūpins. Jau tokia jo pri
gimtis.

Kaimas reikalingas landšafto grožiui, 
kaimas reikalingas gamtos apsaugai. Eiet 
tai dar ne viskas. Kaimas išugdo patį svei
kiausią žmogų. Saulė, vėjas, vanduo — tik
riausi sveikatos šaltiniai. Ramus ir ritmin
gas gyvenimas formuoja pastovų, giliai 
mąstančio žmogaus charakterį, o kartais iš
tinkančios audros ir nesėkmės tą charakte
rį grūdina, ugdo vyriškumą. Gamta moko 
būti savarankišku, -pastabiu, išradingu.

Kaimas reikalingas tautos gyvybei puo
selėti. Liaudies dainos, tautosaka, seni pa
pročiai, sava -kalba, tarmės -kaime niekad 
nemiršta. Pagaliau visiems gerai žinomas 
faktas, kad kaimuose gyventojų priaugimas 
visais laikais ir visur didesnis, negu mies
tuose.

Kas gali būti abejingas čia išskaičiuo
tiems kaimo pranašumams?

Tie pranašumai išliks ir ateityje, moder
niškai tvarkant kaimo buitį. Kaimo, kaip ir 
miesto, žmonės dėvės lengvučius sintetinės 
pramonės drabužius -ir naudosis tais pačiais 
patogumais, kaip ir miestiečiai. Ko jis savo 
kojomis nepasieks, jam bus atvežta. Kaimo 
moterys jau dabar naudojasi, o ateityje dar 
labiau naudosis pačiais modemiškiausiais 
virtuvės įrengimais, ir kaimo mergaitės sa
vo grakštumu pralenks miestietes. Gyveni
mas ir darbas gamtoje joms duos tokių 
gyvybinių jėgų, kokių niekad negalės duoti 
miestas, nors ten -butuose bus įrengtas ir 
dirbtinis klimatas.

(Bus daugiau)
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uviu kronilia
Lietuvių vyskupo dr. A. L. Deksnio, West
minsterio arki vyskupijos vyskupas Victor 
Guazzelli VG, vyskupas Ceslaus Sipovicn 
MIC, Tower Hamiet Lonoono dalies bur
mistras ir ponia, eite kunigų mr svečių.

Po pamaldų, 2 vai. p. p., iKiuoo salėje bus 
minėjimo pietūs, dalyvaujant visiems sve
čiams.

Visi, kurie nori dalyvauti pietuose, pra
šomi Įsigyti oilietus kleoonijoje, Baltic sto
res, Lietuvių Namuose pas A. Žukauską ar 
S. Kasparą. Dalyvių skaičius yra nuolais, 
todėl pavėlavusieji jau įiegaies dalyvauti.

L. ŠUKYTĖ NEATVAŽIUOJA

Jau kelis kartus buvo minėta, kad su 
opera į Londoną iš Vokietijos atvažiuoja 
lietuvė solistė L. Šukytė.

Dabar galutinai paaiškėjo, kad ji neat
važiuos.

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 Coventrio Skyriaus Valdyba vasa
rio 19 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų at
sargos karių klu-bo salėje, Whitefriars Lane, 
Coventry, rengia

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
Minėjimą.

Tos dienos proga paskaitą skaitys svečias 
iš Derbio J. Zokas, meninę programą išpil
dys Derbio jaunimas. Po programos šo
kiams gros iki 1 vai. ryto E. Dragūno va
dovaujamas orkestras, baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžių bufetas veiks iki 12 
vai. šio vakaro -pelnas skiriamas mūsų vie
nintelei Europoje Vasario 16 Gimnazijai 
paremti.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius su 
draugais ir pažįstamais maloniai prašom 
gausiai atsilankyti į šį mums visiems reikš
mingą minėjimą. Tad iki malonaus pasima
tymo.

Skyriaus Valdyba

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

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 min.
Pabaiga punktualiai 11 vai. nakties.

Klubo 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 
bus visiems, tiek jauniems, tiek senesniems.

Pradžia 6 vai.
Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ

Vasario 16 d., trečiadienį, 9 vai. ryto, prie 
Town Hall, Norfolk Gardens, bus keliama 
lietuviška vėliava.

Būtų gražu, jei turintieji laiko ko gau
siau dalyvautų vėliavos pakėlime.

Vasario 19 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Vyties klube įvyks Vasario 16-tosios minė
jimas.

Programoje: kun. J. Kuzmickio paskaita. 
Meninę dalį išpildys mūsų meno mėgėjų 
pajėgos.

Loterija. Šokiai.
Vasario 20 d., 12,30 vai., St. Ann's bažny

čioje Vyties klubo valdybos užprašytos šv. 
Mišios, kurias -atnašaus mūsų kapelionas J. 
Kuzmickis.

Vietinius ir apylinkių lietuvius kviečia
me ko gausiau šioje šventėje visur daly
vauti.

DBLS Skyriaus Valdyba

Europos
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Dr. J. Mockus ir Magdalena Mockuvienė 
po dešimt svarų.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 2,70 sv. B. 
Kurtinaitis, 1,15 sv. L. Dzemyda, po 0,90 
sv. P. Dudėnas, S. ladaravičius, A. Čes
nauskas ir I. Dailidė, 0,75 sv. J. Jakštys, 
0,50 sv. V. Žukas, 0,20 sv. P. Bradulskis.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
JAUNIMUI

Jau keliolika kiartų buvo skelbta, kad j-au- 
nuoliai ir jaunuolės, kurie galvoja, kad yra 
tinkami būti Kongreso dalyviais, prašomi 
registruotis Jaunimo Metų komitete.

Be to, visas jaunimas, kuris turi kokių 
nors problemų ar pasiūlymų, prašomas pa
teikti minėtam komitetui: K. K. Baublys. 
30 Belle Vue Drive, Lancaster.

PADĖKIME JAUNIMUI NUVYKTI J 
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 yra 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: Kun. 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

XIX-JI EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

įvyks liepos 17-24 d. d. Stuttgarte, Hohen- 
heime, Katalikų Akademijos patalpose, kaip 
ir praėjusiais dviem metais.

Visuomeninių organizacijų 'bei studijų sa
vaitėmis besirūpinančių asmenų posėdyje 
moderatorium išrinktasis žurnalistas V. 
Banaitis dėl pablogėjusios sveikatos yra pa
prašęs dr. K. Čeginską jį pavaduoti.

Meninę komisiją sudaro dr. J. Grinius, 
mok. A. Krivickas ir kun. K. Senkus.

Organizaciniais reikalais rūpinasi Alina 
Grinienė ir stud. M. Landas.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖS PAMALDOS
Lietuvos Atstovas D. Britanijiai V. Bailo

kas užprašė pamaldas už Lietuvą, kurios 
bus vasario 20 d. (sekmadienį) Lietuvių 
Bažnyčioje 11 vai. ryto.

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba rengia Lietuvos Nepriklau
somybės — Vasario 16-tosios minėjimą va
sario 12 d. (šeštadienį), 7.30 vai. vakaro, 
Londono Sporto ir Socialinio Klubo salėje 
(345 A, Victoria Park Road, London E9).

Minėjime kalbės Lietuvos Atstovas D. 
Britanijai V. Bailokas.

Paskaitą skaitys Lancasterio universite
to prof. K. Baublys, B. Sc. B. A.

Meninėje dalyje pasirodys P. Mašalaitis, 
Londono šeštadieninė mokykla, Londono 
Grandis su tautiniais šokiais ir dainomis.

Krašto Valdyba kviečia visus Londono 
lietuvius.

PARAPIJOS BAŽNYČIOS SUKAKTIS

Londono lietuvių parapijos šv. Kazimie
ro bažnyčia švenčia 60 m. sukaktį. Tam iš
kilmingam įvykiui atžymėti paskirta kovo 
mėn. trečioji savaitė.

Kovo 15 ir 16 dienomis Westminsterio ar
kivyskupijos kunigai pakviesti pravesti su
sitelkimo jaunuomenei ir jau ’angliškai kal
bantiems lietuviams. Susitelkimo pradžia 8 
vai. vak. Lietuvių bažnyčioje. Visi kviečia
mi dalyvauti.

Kovo 17, 18 ir 19 dienomis Europos Lie
tuvių vyskupas dr. A. L. Deksnys praves 
susitelkimą — atsinaujinimą visiems Lon
dono ir artimesnių apylinkių lietuviams.

Kovo 19 d. (sekmadienį), 11 vai. ryto, 
Lietuvių bažnyčioje bus iškilmingos pamal
dos atžymėti bažnyčios pašventinimo 60- 
mečiui. Jose dalyvaus, be Vakarų Europos

PRISISTATO
ne vien Europoje gyvenančių lietuvių, bet 
taip pat buvo -plačiai komentuojamas ir lie
tuvių spaudos Amerikoje.

maus metais teko lankyti visą eilę ligo
nių. Kai k-une jų ilgalaikiai ir reikalingi 
paxa-i lovinių vizitų. Narės tai mielai atlie
ka, norėdamos, k-ie-k įmanoma, palengvinti 
jų ouių.

Piniginės dovanos mūsų seneliams, ligo
niams ir nelaimės ištiktoms šeimoms buvo 
issiųstos pries Kaleaas. Dar Kiliems — už
sakyti laikrascia-i. Paremtos mums visada 
s varčios jaunumą apjungiančios organiza
cijos oei mokyklos, kurioms Kas metai sten- 
gaan.es kuo daugiau padėti.

Iš apyskaitos išlaidų skilties aiškiai ma
tyta, -kuriems tikslams ir kur yra sunaudo- 
j-ami Samourio ištekliai. Žinoma, tai mažos 
sumos, jomis nepagerinsi sunkios -būklės pa
ramos reikalingam tautiečiui ar ligoniui; 
bet, k-aup vienas senelis, dėkodamas už tą 
Kuklią kalėdinę dovanėlę parašė: „Tai buvo 
taip, kaip druska į barščius“. Tikrai būtų 
džiugu, kad galėtume padėti ir barščiais.

Taip pat -už tą nedidelę paramą nuošir
džiai dėkoja ir įvairios jaunimo grupės ir 
mokyklos. Mes tikime, kad ir tokia maža 
parama gali būti kuriama mūsų emigraci
nės tautos dalies ateitis.

Visi nuveikti darbai aiškiai parodo, kiek 
L. L. M. Sambūris „Dainava“ stengiasi siek
ti sau pasiskirtųjų tikslų, apimančių socia
linę sritį (kaip labdarybę) dr lietuvybės iš
laikymo bei lietuviškos -dvasios sk-atinimo 
senoje ir jaunoje kartose.

Visų šių užsimojimų tikrai nebūtų buvę 
įmanoma atlikti be didelio pasiaukojimo ir 
darbo pačių dain-aviečių, kurių tik saujelė, 
bet taip pat ir be paramos ir paskatinimo 
-mūsų moterų, gyvenančių įvairiose salos 
vietose. Ir svarbiausia — tai tikrai būtų bu
vę neįmanoma be mūsų dosnių ir geros va
lios tautiečių, kurie ne tiktai gausiai atsi
lanko į mūsų visus -parengimus, bet ir nuo
širdžiai padeda savo darbu ir aukomis.

Jiems visiems „Dainava“ nuoširdžiai dė
koja ir prašo, kad ir šiais metais jie būtų 
mūsų svečiai ir rėmėjai.

Su Naujaisiais -metais persigrupavusi val
dyba j au iš anksto pradėjo planuoti darbus. 
Eialandžio 22 d. bus Pavasario balius. Vi
sus mūsų -mielus svečius širdingai kviečia
me tą vakarą pas mus -praleisti.

Vasaros gale — turgelis „J-umble Sale“, 
į kurį priimame viską, kas jums namuose 
nebereikalinga. Jau ir dabar kiekviena pro
ga-, lankydami Lietuvių Namus ar važiuo
dami Sodybon, galite savo „turtu“ atsikra
tyti. Turgelio datą dr vietą bei smulkesnes 
informacijias pranešime vėliau.

Kalėdiniam bazarui, kurio šeimininkės 
šiais metais yra dainavietės, norėtume iš 
visų mūsų darbščių ir kūrybingų tautiečių 
įvairių rankų darbo dirbinių. Jais ne tik 
reprezentuotume savo tautodailę, bet taip 
pat sudarytume galimybę parduoti. Imame 
tik mažą %.

Gal Europoje gyvenantieji lietuviško me
no meistrai sutiktų ateiti mums į pagalbą.

Kad šie metai būtų produktingesni, dai
navietės detaliau pasiskirstė darbais. Trys 
jų daugiausia rūpinsis ligoniais, pagalbos 
reikalingais <ir pensininkais, kiek galima 
daugiau juos laplankydamos ir surinkdamos 
žinių, kam kas reikalinga, kad būtų galima 
nuosekliau atitinkamai padėti.

Norime išleisti „Moters Balsą“, į kurį mū
sų -redaktorė E. Vilčinškienė kviečia tal
kon ko gausiausiai visas mūsų „balsingas“ 
-moteris, kad jos prisidėtų savo idėjomis ir 
kūryba. Taip pat laukiame prisidedant ir 
mūsų -moterų, gyvenančių kituose Europos 
kraštuose. Vienu žodžiu, norėtume įsijungti 
į „Common M-arket“. J-au dabar laukiame 
medžiagos lapui.

Šie metai yra lietuvių jaunimo metai. Či
kagoje vyksta pasaulio lietuvių Jaunimo 
Kongresas. Į šį svarbų įvykį dainavietės 
žiūri lab-aii rimtai, giliai suprasdamos jo 
vertę ir reikalingumą, norint išlaikyti jau
nimą kūrybingu lietuvių gretose. L. L. M. 
S. „Dainava“ yra pasiruošusi finansuoti ke
lionę į kongresą vienai Anglijoje gyvenan
čiai lietuvaitei, -atitinkančiai Kongreso sta
tomuosius reikalavimus dr norinčią jame 
dalyvauti. Kandidatei mūsų parinkta ma
ža komisija suruoš „egzaminą“, kad įsiti
kintų jos lietuvių kalbos mokėjimu ir da
liniu žinojimu Lietuvos istorijos ir kultū
ros. Jaunimo grupės, -norinčios siųsti į Kon
gresą savo atstovą, šiuo -atveju merginą, 
galite siūlyti mums kandidatus. Jaunimas 
prašomas ko Skubi ausiai reaguoti į šį pa
siūlymą.

1972 metais valdyba tokia: G. Gasiūnie- 
nė — pirmininkė, P. Nenortienė — vicepir
mininkė, M. Vark-alienė — sekretorė, E. 
Vilči-nskienė — iždininkė, R. Girėnienė — 
valdybos narė, J. Kerienė ir S. Ruseckienė 
— revizijos komisija.

Užbaigdamos senuosius metus, dar kartą 
dėkojame mūsų mieliems talkininkams ir 
rėmėjams; pradėdamos naujuosius — pra
šome ir toliau visus būti tokiais pat dos
niais ir tauriais, kaip praėjusiais.

G. Gasiūnienė
1972. I. 31
Mūsų adresas: L. L. M. S. Dainava, 1-2 Lad- 
-broke Gardens, W. 11.

„DAINAVA“
uzoaigusi 1911 metų aai bus ir prieš p-ra- 

dėa-ama m zž-uosius, i_». jl,. avi. sainomu 
„Dainava' nori supazniumii visuomenę su 
savo aarbo rezultatais, apyskaita ir naujų
jų metų pianais ir užsimojamais.

Kaip matyti iš čia pat spausdinamosios 
apyskaitos, dainavietes suruošė au tradici
nius balius, turgelį (Jumble Bale) angių 
visuomenei, kurį plačiai ir simpatiŠK-ai ap
rašė Middlesex County limes, supažindin
damas savo sk ai rytojus su musų lietuvių 
moterų sambūrio veikla ir tikslais ir pri
statydamas „J umble Sale“.

lai -buvo nauj-as dalykas „Dainavos“ dar
nų -programoje, specialiai suruoštas padi
dinti piniginėms įplaukoms, kuriomis galė
tume paremti mūsų jaunimą ir jo užsimo
jamus.

Kalėdinis bazaras, kas metai ruošiamas 
drauge su latvių ir estų moterų sambūriais, 
praėjo su dideliu pasisekimu, atnešdamas 
gražaus pelno ir įgalindamas svečius ne
brangiai apsirūpinti kalėdinėmis dovano
mis, meniškai rankomis atliktais dirbiniais. 
Bazaras visada ga-usi-ai lankomas ir remia
mas įvairių tautybių žmonių, todėl tai būna 
geriausia proga supažindinti svečius su mū
sų tautos kultūra.

Reikia paminėti, kad latviai visada laibai 
gražiai -pasirodo, bet mes nesiruošiam jiems 
pasiduoti. Tokios žaismingos mažos varžy- 
oos yra sveikas dalykas ir gali būti akstinu 
šią sritį tobulinti, o ne užleisti.

Mūsų mažieji lietuviukai, vadovaujami 
V. Jurienės ir P. Senkuvienės, taip pat k-as 
metai -atvyksta pasirodyti -su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais, visada sulaukdami krū
vos katučių. Ta pačia proga norime jiems 
ir jų pasiaukojusioms vadovėms „Daina
vos“ ir mūsų svečių vardu nuoširdžiai pa
dėkoti.

Dar vienas svarbus įvykis „Dainavos“ 
gyvenime tai „Moters Balso“ pasirodymas 
Europos Lietuvyje, kuris atkreipė dėmesį

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16

Nepriklausomybės šventės proga Vasario 
16 d. liet, pamaldos už Tėvynę yra Liet. Ži
dinyje 8 vai. vakare ir vasario 20 d., 11.15 
v-al. Šiemet viso pasaulio lietuviai yra kvie
čiami tose dienose gyviau maldoje prisi
minti pavergtą Lietuvą.

PAKLYDĘS NUMERIS
Lietuvių Židinio telefono numeris nuo 

sausio 31 dienos yra pakeistas. Tačiau yra 
ne toks, kaip skelbta -anksčiau, -bet: Not
tingham 865738. Kas paženklino ‘klaidin
gai, -prašoma patikslinti.

VOKIETIJA
SUĖJIMAS

Sausio 6 d. Bad Cannstatte įvyko priva
taus pobūdžio suėjimas. Norėta spręsti Ben
druomenės problemas. Referavo dr. P. Kar
velis. Buvo diskusijų ryšium su rinkimais i 
VL Bendruomenės tarybą. Į klausimus at
sakinėjo J. Valiūnas, VL Bendruomenės 
pirmininkas.

LIETUVIŠKA KALĖDINĖ ŠVENTĖ 
STUTTGARTE

Ji įvyko sausio 2 d. Į Kolpingo namų 
koplyčią Bad Cannstatte -pamaldoms susi
rinko daugokai žmonių. Jie besimelsdama 
sutartinai giedojo džiaugsmą žadinančias 
kalėdines giesmes. Pamoksle kun. K. Sen
kus nurodė, kad Kalėdos įvairiai švenčia
mos, krikščioniškai ir nekrikščioniškai. Pa
brėžė, kad jų svarbiausia -prasmė esanti 
dvasinė, -nes -amžinojo Dievo gerumas bei 
prielankumas žmonėms apsireiškė šioje že
mėje, pasirodė Jėzaus Kristaus asmenyje. 
Kalėdos primenančios ne tik istorinį įvykį. 
Jos mus skatinančios džiaugtis Dievo ge
rumu ir patiems stengtis būti gerais ir dar 
geresniais arba tobulėti Dievo meilėje.

Salėje prie -apdengtų stalų susėdo dau
giau kaip 80 žmonių iš arti ir toli. Juos 
-pasveikino k. K. Senkus ir E. Lucienė. 
„Eglutės“ programą išpildė gru-pė priaugan
čiųjų; pranešinėjo Vilius Bolcas. Prakartė- 
lės Kristui kalėdinius eilėraščius deklama
vo Alfredas Nemas, Aloyzas Mačionis, Ly- 
dij-a Sabaitė, Birutė Petraškaitė ir Petras 
Mačionis. Visa grupė išpildė porą giesme
lių.

Bekeliaudamas po pasaulį -ir sužinojęs 
apie šiuos vaikus, pas juos -atėjo Kalėdų 
Senelis, maišu dovanų nešinas. „Sveikas, 
Kalėdų Seneli!“ — jam džiugiai sušuko 
vaikai, o jis ėmė domėtis, ką šie vaikai, čia 
susirinkę, veikia. Rimas Sabas papasakojo, 
kokie jie „Prieš ir po Kalėdų“; Renate Sa
baitė pasisakė, kad jai tėveliai nupirkę 
„Batelius“...; Vera Mačionytė -parodė, kad 
gerai išmokusi deklamuoti „Josef mit Ma
ria“; o visa -grupė kartu pasirodė su dviem 
dainelėm. Bedainuojant „Garnį“, kur solo 
dalį atliko Jonas Bolcas, iš tikrųjų atlėkė 
garnys; jį grakščiai suvaidino Bir. Petraš
kaitė. Pagaliau išdrįso ir prie Kalėdų Se
nelio prisiartino daugiau vaikų iš publikos. 
Trys iš Aaleno — Enzin-aitė ir Gucaitytės 
— net ir dainelę padainavo. Kalėdų Senelis, 
vaikus gausiai apdovanojęs, iškeliavo to
liau, žadėdamas vėl užeiti.

Visi dalyviai -buvo puikiai aptarnauti už
kandžiais ir-gėrimais, vadovaujant Z. Glem- 
žienei ir E. Lucienei. Eličiuliškai besišne
kučiuojant, gražiai praleista popietė.

Dalyvis S.

L. L. M. Sambūrio „Dainava“ 
metinė 1971 m.

apyskaita
Pajamos

Pavasario Balius 49,94
'Turgelio Pelnas 48,30
Rudens Balius 89,03
Kalėdų Bazaro pelnas 131,64
Aukos Dainavai 23,90
Procentas už Banke laikomus pinigus 4,06 
Liekana iš 1970 metų 59,74

Iš viso £406,61
Išlaidos 

Išmokėta Pašalpoms 103,97
Ligonių lankymas 9,75
Siuntiniai Lenkijos lietuviams 5,80
Laikraščių prenumeratos ligoniams ir pen
sininkams 21,57
Liet. Baž. šeštadienio mokyklai, Jaunimo 
Grupėms 25,00
Skautams 20,00
Vasario 16-tos Gimnazijai 20,00
įvairios išlaidos 2,61

Iš viso £208,70
Likutis sumoje £197,91 keliamas į 1972 

metų balansą.
L. L. M. Sambūrio „Dainava“ VALDYBA

ŠUBERTO „LOPŠINĖ“
Kartą Vienoje Francas Šubertas užėjo į 

restoraną. Jis -buvo alkanas, bet neturėjo 
pinigų. Šeimininkas nenorėjo skolon jam 
duoti pietų. Staiga Šubertas pastebėjo prieš 
jį gulinčiame laikraštyje vieną eilėraštį. Jis 
priėjo prie lango ir tuoj pat sukūrė eilėraš
čiui -muziką, šeimininkas labai nudžiugo ir 
atnešė kompozitoriui veršienos kepsnį su 
bulvėmis. Tai buvo mėgiamiausias Šuberto 
patiekalas, ir jis su apetitu -pavalgė. Pra
slinkus 30 metų -po Šuberto mirties, šis gai
dų rankraštis Paryžiuje buvo parduotas iš 
varžytinių už 40.000 frankų. Tai buvo gar
sioji F. Šuberto „Lopšinė“.

AUKSINIAI VABZDŽIAI
Vienas -apsukrus juvelyras tyrinėjo vabz

džius, ieškodamas modelių metalinėms sa
gėms ir auskarams. Pagaliau jis nutarė, kad 
tikri vabzdžiai yra daug gražesni už dirb
tinius. Jis sukūrė elektrocheminį vabzdžių 
padengimo auksu metodą. Dabar juvelyras 
auksuoja bites, laumžirgius, vabalus, vo
riukus ir drugius. Naujuosiuose papuoša
luose išlieka visos smulkiosios detalės — 
net ūseliai ir -plaukeliai.

NAUJA HIPOTEZĖ APIE SENUOSIUS 
AMERIKIEČIUS

Amerikietis archeologas R. D. Simpsonas 
iškėlė naują hipotezę apie Amerikos apgy
vendinimą. Simpsonas mano, k-ad žmogus į 
Amerikos žemyno gilumą prasiskverbė 
anksčiau, negu ligi šiol buvo manyta.

Ledynų epochoje, prieš dešimtis tūkstan
čių metų, ledynai yra keletą kartų užslinkę 
ir vėl atsitraukę. Besiformuojantiems le
dams reikėdavo daug vandens iš Pasaulinio 
vandenyno. Tada palei Amerikos kontinen
tinį šelfą atsidengdavo ilgi sausumos kori
doriai. Nuo pat Aliaskos jie driekdavosi to
li į pietus. Tikriausiai jie nebūdavo platūs, 
bet ir kelių kilometrų pakakdavo gyvū
nams ir medžiotoj-ams — dabartinių indė
nų protėviams — patraukti j pietus. Taigi, 
pasak Simpsono, nesą reikalo „atidėlioti“ 
žmogaus paplitimo po Amerikos žemyną 
memento iki to laiko, kai atsivėrė platus 
praėjimas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

LEEDS —r vasario 13 d., 3 v. p. p., Holy 
Rosary įbažn.

BRADFORD — vasario 20 d., 12.30 v., iš
kilmingos pamaldos už Tėvynę.

ECCLES — vasario 13 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — vasario 20 d., 11.45 vai. 
MANCHESTER — vasario 27 d., 11 vai. 
LEICESTERYJE — vasario 27 d., 12 vai. 
NOTTINGHAME — vasario 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
STOKE-ON-TRENTE — kovo 5 d., 12.15 

vai., Tunstall. Iš vakaro parapijiečių 
lankymas.

NOTTINGHAME — kovo 5 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

Perkami gerai išlaikytų Lietuvos pašto 
ženklų 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.
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