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D. MARTINO AIŠKINIMASIS VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE
KAIP VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS

AIŠKINA APSISPRENDIMO TEISĘ

ALT p-kas dr. Kazys Bobelis ir vicep. dr. 
Kazys Šidlauskas buvo nuvykę j Vašingto
ną, dalyvauti Vasario 16 d. minėjime JAV 
Senate ir Atstovų Rūmuose.

Šia proga ALT atstovai aplankė Valsty
bės departamento Rytų Europos skyriaus 
vicedirektorių Doyle Martin, su kuriuo tu
rėjo visą valandą užtrukusį pokalbį. Kai 
Martin kalbėjo lietuviams Philadelphijoj. 
tai jo kalbos pasėkoj lietuvių spaudoj pa
sirodė aiškinimų, kad JAV Baltijos tau
toms pripažįstama laisvo apsisprendimo 
teisė (eelf-detenrr.iination) nebūtinai reiš
kianti teisę į nepriklausomybę. Dr. Martin 
buvo paklaustas, kodėl Valstybės departa
mentas kalba apie tautos apsisprendimą, o 
ne apie lietuvių tautos suvereninių teisių 
vykdymo atstatymą, kuris buvo sovietų ag
resijos sutrukdytas. Mes laikomės pažiū
ros, kad lietuvių tauta 1918 m. vasario 16 d. 
aktu, kurį patvirtino Lietuvos Steigiama
sis Seimas, visiems laikams yra apsispren
dus būti laisva ir joks naujas tautos apsi
sprendimas nereikalingas.

D. Martin paaiškino, kad Valstybės dep- 
tas vartoja šį tautos apsisprendimo termi
ną, turint galvoj galimą Europoj kitokią, 
negu griežtai atskirų suvereninių valsty
bių santvarką, po to, kai Baltijos tautoms 
tas lemta atgauti laisvę. Galimas dalykas, 
kad bus sukurtos Europos Jungtinės Vals
tybės, į kurias įsijungs ir Baltijos valsty
bės, arba bus sukurtos Jungtinės Baltijos

PA S A UL TJE
— Turkijos senatorius ir jo šoferis Pran

cūzijoje pakaltinti, kad samdytame auto
mobilyje įsigabeno 322 svarus narkotiko 
morfino, ir už tai gresia jiems po 20 m. ka
lėjimo.

—Rockwell bendrovė (JAV) sutiko su
mokėti 350 tūkstančių dolerių astronautų 
Grissomo, White‘o ir Chaffee įpėdiniams 
(apmokymo metu astronautai sudegė, o 
technikinė klaida buvo tos bendrovės).

— Šanchajaus (Kinija) radijas pradėjo 
savo klausytojus mokyti anglų kalbos, ir 
pirmieji klausytojams peršamieji išmokti 
sakiniai buvo: „Tegyvuoja pirmininkas 
Mao“ ir „Ilgo, ilgo gyvenimo pirmininkui 
Mao“.

— Vokiečių Volkswagen firma sutarė Ju
goslavijoje pastatyti automobilių fabriką.

— JAV prez. Nixonas pasirašė 3 milijar
dų 200 mil. dolerių kongreso priimtą para
mos užsieniams biudžetą (kongresas biu
džetą sumažino 1 milijardu 150 mil. dole
rių).

— Atlanto uostamiestyje El Ferrol, gen. 
Franco gimtinėje, 3.000 laivų statyklos dar
bininkų išėjo demonstruoti, ir policija 2 
nušovė ir 20 sužeidė, iš jų 3 rimtai.

— Protestuodama dėl to, kad jos sesuo 
buvo uždaryta beprotnamyje, 55 m. am
žiaus moteris iš Romos į Milaną skridusį 
lėktuvą privertė pasukti į Muencheną, ten 
ji sutiko, kad keleiviai būtų išleisti, o pati 
dar apie 2 valandas ginčijosi, kol lakūnas 
ir policija pagaliau prikalbėjo ją pasiduo
ti.

— Italija paprašė išvažiuoti pagautus 
šnipinėjant Lenkijos ir Čekoslovakijos am
basadų pirmuosius sekretorius ir du Bul
garijos prekybinės misijos narius.

— Lanigholmas (Škotija) suteikė garbės 
miestiečio teises 'amerikiečiui astronautui 
Neiliui Armstrongui, kuris 1969 m. pirma
sis buvo išsilaipinęs mėnulyje, ir ta proga 
iškilo aikštėn, kad jis yra kilęs iš garsiosios 
škotiškos pasienio plėšikų šeimos ir vienas 
jo prosenelis, Johnnies Armstrongas, kara
liaus Jameso V įsakymu 1529 m. buvo pa
kartas.

— Kai sausio mėn. Čekoslovakijoje nu
krito ir sudužo Jugoslavijos keleivinis lėk
tuvas, liko gyva tik patarnautoja Vulovic, 
kuri guli Belgrado ligoninėje ir saugoma 
policijos, kad nebūtų nužudyta.

— Florencijoje pakaltintas Šveicarijoje 
gyvenąs, pramonininkas baronas Thyssenas. 
kad iš Italijos kontrabandiniu būdu išga
benęs meno dalykų už 383.000 svarų savo 
rinkiniams papildyti.

— Airių teroristinė IRA organizacija per 
pastaruosius porą-trejetą metų yra įvyk
džiusi daugiau kaip 200 žmogžudysčių.

— Britai nuteisė 21 m. kalėti savo kari
nio laivyno paleitenantį Binghamą už šni
pinėjimą sovietams, o jo žmona po to te
levizijoje ir per laikraščius prisipažino, kad 
ji užmezgusi su Sov. Sąjungos atstovybe 
ryšį ir paskatinusi vyrą šnipinėti, tai da
bar ir jos reikalas pradėtas 'aiškinti.

— Kalnuose prie Persijos įlankos sudu
žo danų lėktuvas su 112 atostogininkų.

— Kovo 15 d. Londone buvo 19 C šilumos 
— karščiausia kovo mėn. dienia nuo 1961 
m.

— Kovo 16 d. rytą Britanijos autostrado
je Ml dėl rūko žuvo 9 žmonės, sužeista 51. 

Valstybės. Tuomet Baltijos tautų suvereni
tetas liktų apribotas, todėl JAV nori var
toti pačią plačiausią sąvoką, kuri neapribo
tų lietuvių tautai apsispręsti ir kitaip, ne
gu už pilną neapribotą suverenitetą. Ne
žiūrint to, D. Martin sutiko, kad pilną savo 
suvereninių teisių vykdymą atgavusi tau
ta gali nuspręsti, kad jos suverenumas bū
tų apribotas.

Toliau pokalby buvo paliestas jau anks
čiau keltasis Baltijos kraštų diplomatinių ir 
konsularinių atstovybių išlikimo klausimas, 
kuris buvo paliktas svarstyti Valstybės 
dep-to teisiniams ekspertams. Ryšium su 
tuo D. Martin palietė mūsų anksčiau kel
tąjį dvigubos JAV ir Lietuvos pilietybės 
klausimą, kurią galimybę buvo pripažinu- 
sics paskutiniosios Lietuvos konstitucijos. 
Kiek tas klausimas susijęs su tarptautiniais 
santykiais, D. Martin pareiškė, kad JAV pi
lietis negali būti laikomas turįs ir kurio 
nors kito krašto pilietybę.

Jei eitų reikalas dėl pripažinimo kokios 
nors egzilinės vyriausybės arba kokio kito 
organo atstovauti pavergtajai tautai, tai 
pirmoj eilėj reikėtų nustatyti, ar JAV pi
liečiai nelemia ir nediriguoja tokio organo 
veiklos.

Pokalbio eigoj buvo paminėtas faktas, 
kad estai esą Švedijoj formuoją Estijos eg- 
zilinę vyriausybę, kuriai sieksią JAV pripa
žinimo. D. Martin pasakė, kad šiuo atveju 
reikėsią aiškinti tos vyriausybės sudėtį ir 
jos teisinį pagrindą.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
INFORMACIJA

BUNDESTAGO NARIAMS
Vlikas š. m. vasario mėn. 10 d. išsiuntė 

raštą Federalinės Vokietijos parlamento že
mųjų rūmų (Bundestag) visiems — 495 — 
nariams, ryšium su parlamente vykstan
čiais svarstymais 1970 m. ruigpiūčio mėn. 12 
d. Fed. Vokietijos su Sovietų Sąjunga pasi
rašytos sutarties (dėl atsisakymo naudoti 
jėgą) ratifikavimo klausimo. Rašte prime
nami kai kurie praeities faktai.

Vlikas savo rašte pirmiausia nurodė į 
1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. Tre
čiojo Reicho ir Sovietų Sąjungos pasirašy
tąją sutartį, vadinamąjį Ri'bben tropo- Mo
lotovo paktą, kuriuo trys Baltijos valstybės 
— Estija, Latvija ir Lietuva — kaip „įtakos 
sferos“ buvo atiduotos sovietų imperializ
mui. šios sutarties padarinys tavo minėtų 
trijų valstybių okupacija ir prievartinis jų 
įjungimas į Sovietų Sąjungos sudėtį.

Toliau pažymėta, kad Sovietų Sąjunga il
giems laikams norėtų išlaikyti dabartinę 
padėtį ir ypač valstybinių sienų vidurio 
bei rytų Europoje pastovumą.

Vlikas nurodė, kad lietuvių tautos nuo
mone 1970 m. pasirašytosios sutarties tre
čiasis .straipsnis yra aiškus ir tęstinis tik 
sovietams naudingos ligšiolinės (status 
quo) sutvirtinimas.

Jei sovietai, nuo seno žinomi sutarčių pa
žeidėjai, ir pagerbtų tą sutartį ir atsisakytų 
ateity panaudoti jėgą, tai, Vliko nuomone, 
sutarčiai įsigaliojus, tektų susidurti su štai 
kokiomis pasėkomis: 1. Vokietijos apjungi
mas ir laisvės bei nepriklausomybės atsta
tymas Baltijos valstybėms būtų neribotam 
laikui ne tik žymiai apsunkinti, bet gal ir 
sukliudyti ir 2. dėl to maudą turėtų ne so
vietų jungą kenčianti vidurio ir rytų Euro
pa, bet išimtinai Sovietų Sąjunga, o pati 
Europa ir kiti pasaulio kontinentai ateity 
neišvengtų sovietų užgrobimų ir bolševiz
mo išsiplėtimo už jo dabartinių sienų.

Rašte primenama, kad Vakarų demokra
tiniai kraštai ir jų tarpe Federalinė Vokieti
ja visą laiką atsisakydavo pripažinti teisėtu 
Baltijos valstybių įjungimą į Sovietų Są
jungą. Tai žymiai kelia tų tautų viltis lais
vei atgauti.

Nenorima tikėti, kad, eventualiai sutartį 
ratifikavus, tai reikštų Bundestago ir jo na
rių norą pažeisti ilgų metų tradiciją — at
sisakymą pripažinti teisėta sovietų akciją.

Tokiu atveju, kaip Vliko rašto vokiečių 
parlamento nariams pabaigoje pažymėta, 
kaina, kurią laisvės netekusi lietuvių tauta 
dėl to turėtų sumokėti, būtų per aukšta, ir 
tai dar labiau padidintų sunkias pavergtos 
tautos kančias. (ELTA)

APIE LIETUVĄ IR LIETUVIUS
Amsterdam miesto, New Yorko valst., 

dienraštis „Amsterdam Recorder“ vasario 
16 d. paskelbė vedamąjį apie lietuvių įver
tinamą laisvę. Vedamajame trumpai pami
nėti Lietuvos istorijos bruožai, nurodoma į 
sovietų okupaciją, primenama, kad lietu
viai šiame krašte, JAV-bėse, esą ypač loja
lūs, sunkiai dirbą ir teisingai galvoją pi
liečiai. Esą. Amerikos lietuviai galėtų šio 
krašto gyventojus „daug ko pamokyti“. 
Straipsnis baigiamas šiais žodžiais: „Ma
žoji Lietuva yra ne tik simbolis laisvės 
trokštančios žmonijos — jis mums prime- I 
nia, kad žmonija jos dar neturi, nes ji nėra 
visiškai laisva, jei nėra laisvas bent vienas' 
jos narių“. (ELTA)

Vliko Pirmininkas dr. J. K. Valiūnas grį
žo iš kelionės Europon kovo 8 d. Lankyda
masis Turkijoje, Italijoje, Vokietijoje ir Is
panijoje, jis turėjo eilę pasimatymų su val
džios žmonėmis ir susitiko bei tarėsi su lie
tuvių diplomatijos atstovais bei su Vliko ir 
lietuvių bendruomenės veikėjais.

Savo kelionės pradžioje Vliko Pirminin
kas šešias dienias išbuvo Turkijoje. Ten te- 
bekalinami Pranas ir Algirdas Bražinskai, 
laukdami bylos naujo svarstymo teisme. 
Mainoma, kad tai įvyks artimoje ateityje, 
gal kovo mėn. Dr. Valiūnas kelis kartus 
matėsi su Bražinskais ir jų gynėju advoka
tu Celal Yardimci. Be to, Bražinskų reikalu 
buvo susitikęs su keliais Turkijos valdžios 
atstovais.

Romoje lankydamasis, susitiko su Lie
tuvos Diplomatijos šefu Stasiu Lozoraičiu 
ir Lietuvos atstovu prie šv. Sosto Stasiu 
Lozoraičiu, jr. Su jais aptarė turinį nu
matomo memorandumo, kuris būtų pateik
tas įvairiems vyriausybėms tuo atveju, jei 
įvyktų sovietų peršamoji Europos bendra
darbiavimo ir saugumo konferencija.

Dr. Valiūnas Romoje dar turėjo pasikal
bėjimų su kun. 'dr. Vytautu Kazlausku bei 
visais Vatikano radijo programos lietuvių 
kalba bendradarbiais, su dr. Juozu Gai
lium, programos lietuvių kalba vedėju Ro
mos radijo siųstuve.

DRĄSA KRITIKUOTI

Ryšium su vizas gavusių išvažiuoti į Iz
raelį penkių sovietinių intelektualų britų 
„The Times“ paskelbtuoju pareiškimu ki
tas britų dienraštis, „The Guardian“, veda
majame „Drąsa kritikuoti“ rašo:

„Turintieji drąsos iš vidaus kritikuoti so
vietinę santvarką žmonės darosi vis daž
nesni. Taip daryti vistiek tebėra rizikinga. 
Gali būti įkalintas, ištremtas į Sibirą ar 
„gydomas“ psichinių ligų institucijoje. Ta
čiau, tai nepaisydami, žmonės daro tai, ir 
jfiems netrūksta patriotizmo, ir jie nėra 
prieš socializmą. Tačiau dilema yra kanki
nanti: ar, nepaisant visos rizikos, geriau 
yra kritikuoti iš vidaus, ar bandyti emig
ruoti? Kai kurie jaučia, ir tokių drąsa yna 
nusipelniusi pagarbos, kad kritika viduje 
yra stipresnė ir reikšmingesnė. Andrejus 
Amalrifcas, „Ar sovietų Sąjungai išsilaikys 
iki 1984 m. ?“ autorius, 'praeitais metais tą 
dilemą yra diskutavęs savo atvirame laiš
ke Anatoliui Kuznecovui, kuris pasirinko 
galimybę kritikuoti iš svetur. Jis tvirtino, 
kad pasikeitimai turi pradėti vykti Sovie
tų Sąjungos viduje. Bet žmonės yra pasy
vūs, blogai informuoti ir apimti baimės; 
inteligentija yra savanaudiška, įgąsdintą ir 
neturi moralinio kriterijaus. „Tačiau pa
laipsniui mes pradedame savyje jausti jėgą, 
o tai reiškia, kad 'anksčiau ar vėliau diaug 
kas gali keistis“. Kritikai, jis sakė, privalo 
turėti moralinės drąsos kalbėti. O dabar 
pats Amalrikias yra ištremtas į Rytų Sibirą 
ir nutildytas.

„Tą dilemą vėl pavaizduoja vakar dienos 
„Times“ laiškas sovietų penkių intelektua
lų, kurie tikisi greit užsitikrinti vizas iš
važiuoti ir iškeliauti į Izraelį. Prieš išva
žiuodami jie sakosi privalėję pareikšti sa
vo solidarumą su pastarojo meto represijų 
aukomis, ir jie išskaičiavo eilę asmenų, tarp 
jų Solženicyną, Amialriką ir Piotrą Jakirą. 
„Tegu Dievas duoda“, sako jie, „kad inte
ligentijos tylėjimas, kurio priežastys gerai 
suprantamos, ateityje neatsigrįžtų į ją pa
čią“. Ar jiems dar bus leista išvažiuoti iš 
Rusijos, tai pamatysime“.

JAU 90 PAREIŠKIMŲ APIE LIETUVĄ 
JAV KONGRESE

JAV Kongrese pasisakymai Lietuvos rei
kalu, ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo paskelbimo 54 metų sukaktimi, 
vyko dar iki vasario 22 dienos. Eltos jau 
skelbta, kad ligi vasario 17 d. apie Lietuvą 
Kongreso senato ar Atstovų Rūmuose buvo 
kalbėję ar įteikę pareiškimus iš viso 19 se
natorių ir 64 Atstovų Rūmų nariai.

Pagal Eltos gautas žinias, iki vasario 22 
d. Kongrese Lietuvos reikalu kalbėjo ar pa
teikė pareiškimus dar šie septyni nariai: 
senatoriai: Robert Taft (respublikonas iš 
Ohio valst.) ir Hubert H. Humphrey (de
mokratas iš Minnesotos valst., buvęs JAV 
viceprezidentas )ir šie penki Atst. Rūmų 
naršai: Robert McClory (R., Illinois valst.). 
Ray J. Madden (D., Indiana — šio atstovo 
jau trečiasis pasisakymas vasario mėn.), 
William R. Cotter (D.. Connecticut v.), Ro
bert H. Steele, Jr. (R., Connecticut — ant
rasis šio atstovo pasisakymas) ir Guy Van
der Jagt (R., Michigan v.). Pažymėtina, 
kad Connecticut valstijos iš šešių A. Rū
mų narių Lietuvą paminėjo keturi ir iš jų 
vienas — du kartus.

Tuo būdu, nuo š. m. vasario 7 ligi vasa
rio 22 d. imtinai kalbėjo apie Lietuvą, pri
minė jos vedamą kovą 21 JAV Kongreso se
natorius ir 69 Atst. Rūmų nariai, tad iš vi
so — 90 Kongreso narių. (ELTA)

Be to , Vliko pirmininkas tarėsi su Eltos 
biuletenio italų kalba — „Elta-Press" re
daktorium prelatu Vincu Mincevičium. Jau 
žinoma, kad Italijos spauda nepaprastai 
gausiai naudoja Eltos žinias italų kalba — 
tik per 9 mėnesius jų panaudota apie 1200.

Iš Italijos Vliko pirmininkas buvo nu
vykęs į Madridą. Čia vėl tarėsi Vliko lietu
viškų transliacijų į Lietuvą, be to, ir į Si
birą reikalais. Madride patirta, kad Balti
jos valstybių gyventojams skiriamos radi
jo programos nuo gegužės mėnesio būsian
čios transliuojamos iš dar didesnio pajėgu
mo radijo siųstuvo.

Fed. Vokietijoje dr. Valiūnas buvo susi
tikęs su Volteriu Banaičiu, Vliko atstovu 
Vokietijoje ir Eltos biuletenio vokiečių kal
ba, „Elta-Pressedienst“, redaktorium. Pa
aiškėjo, kad Vliko vasario 10 d. raštas Ba
naičio tavo pristatytas Bonnos Bundestago 
(žemųjų parlamento rūmų) visiems na
riams. Rašte buvo prašoma neratifikuoti 
Fed. Vokietijos su Sovietų Sąjunga 1970 m. 
rugpiūčio 12 d. Maskvoje pasirašytos drau
giškumo sutarties. Iš gautų laiškų iš Bun
destago narių, V. Banaičiui su jais susiti
kus, matyti, kad Vliko rašte pateiktieji 
samprotavimai buvo priimti dėmesin. Tvir

SEPTYNIOS dienos
Iki galutinės pergalės

Kinijos min. pirm, čou Enlajus priėmė 
Šiaurės Vietnamo vyriausybės vadovus ir 
patikino juos, kad Kinija rems juos „iki ga
lutinės pergalės“.

Intelektualų reikalavimas
20 žymių rašto žmonių, tarp jų anglų ra

šytojai Angus Wilson ir Graham Greene ir 
vokiečių Gunter Grass, paskelbė pareiški
mą, kuriuo reikalaujama čekoslovakijon 
įsileisti tarptautinius stebėtojus į intelek
tualų teismus.

Be to, pareiškiama, kad sudaromas tarp
tautinis komitetas atkreipti visuomenės dė
mesiui į pastarojo meto suiminėjimus Če
koslovakijoje ir reikalauti paleisti daugiau 
kaip 100 kalėj imuosna sukištų žurnalistų 
ir akademikų.

Padėtis štai kokia
Penki vizas išvažiuoti į Izraelį turintieji 

sovietų intelektualai iš Maskvos britų The 
Times dienraštyje paskelbė laišką, kuria
me rašoma, kad sovietiniai mokyti žmonės 
ryžtasi tylėti, savo sielų gelmėse nešioda
miesi viltį, kad pavojai -aplenks juos. Jie 
patys išvažiuoja palikdami dalį savo širdies 
su draugais, išsinešdami rūpestį, kaip čia 
įkas bus.

Jie sumini eilę asmenų, kurie, kaip „nu
krypėliai“, baigiami sunaikinti. Levitinas- 
Krasnovas darbo stovykloje Smolenske ka
la dėžes, Amialrikas šąla kažkur už Maga
dano, gen. Grigorenka baigiamas marinti 
psichiatrinėje ligoninėje. Akademikui Za- 
charovui nebeleidžiama dalyvauti teismuo
se, Gialičui buvo atimti visi apdovanojimai 
ir visos pareigos. Bukovskio byla buvusi 
pavyzdys, kas ir kitų nepasiduodančių lau
kia. Liūdno galo laukia Jakiras, kuris išdrį
so leistis filmuojamas užsienio televizijoj. 
Ieškoma priekabių sulikviduoti Solženicy
nui.

Valdžia maršalo rankose
Prieš dvejis metus nuvertęs Kambodiją 

valdžiusį princą Sihanouką ir ligi šiol nau
dojęsis ministerio pirmininko teisėmis, 
marš. Lon Nol dabar panaikino konstitu
cijos veikimą ir pasiskelbė valstybės galva.

Kinija reiškia teises
Kinija Jungtinėse Tautose formaliai įre

gistravo savo teisę į Hongkongą ir Makao, 
į Taiwaną (Formazą) ir gretimas salas, ku
rios šiuo metu yra Japonijos ir Filipinų 
valdomos.

Netikrumas Kipre
Prez. Makarios sutinka atiduoti Jungti

nių Tautų kontrolei tuos ginklus, kuriuos 
jis 'Slaptai nusipirko iš Čekoslovakijos ir no
rėjo išdalyti savo šalininkams.

Bet net ir Kipro vyskupų sinodas reika
lauja, kad jis atsistatydintų, ir jis esąs 
linkęs tai padaryti. Amerikiečiai ir britai 
galvoja, kad arkivyskupo pašalinimas grės
tų pilietiniu karu.

Britanijos-Kinijos santykiai
Britanija atšaukė savo ambasadorių iš 

Taiwano (Formozos), pripažino Taiwaną 
Kinijos provincija ir savo atstovą Kinijoje 
pakėlė į ambasadorius.

Butto į Maskvą
Pakistano prez. Butto išskrido į Maskvą 

kalbėtis su Sov. Sąjungos vadais, kurie ga
lėtų palenkti Indiją ir Bangladešą taikytis, 
o taip pat prašyti ekonominės paramos. 

tinti sutartis su sovietais ir Lenkija yna 
priešinga krikščionių demokratų partija, 
be to( kai kurie koalicijoje esą laisvųjų 
demokratų ir socialistų partijų nariai. „The 
New York Times“ atstovo Bonnoje žinio
mis, opozicijos ir valdžios atstovų Ejundes- 
tage būsimų balsavimų metu santykis toks 
mažas, kad šiuo metu niekas negalėtų teig
ti, jog sutartys būtų lengvai ratifikuotos.

Vliko Pirmininkas dr. Valiūnas Vokieti
joje dar buvo susitikęs su Estijos atstovu 
Reisenbergu ir su juo aptarė baltų bendra
darbiavimo klausimus Vokietijoje bei ki
tuose kraštuose. (ELTA)

E. V. BARANAUSKO LAIŠKAS

„Schenectady Gazette“, New Yorko vals
tijoje leidžiamas dienraštis š. m. vasario 3 
d. įdėjo platų Edvardo V. Baranausko laiš
ką „Lietuviai siekia laisvės“. Autorius nu
švietė Lietuvos praeitį ir išryškino lietuvių 
kovas dėl laisvės bei patirtus nuostolius. 
Eri, Baranaii’ko žodžiais, laisvė žymiai 
daugiau reiškianti tiems, kurie čL-1 jos tu
rėję daug aukų. E. Baranauskas spaudą 
straipsn'aię aprūpina ne pirmi metai. (E)

Kodėl atsilikta erdvės varžybose?
Jugoslavijos laikraštis rašo, kad du žy

mūs žydai, raketų specialistai, dingo, dėl 
to Sov. Sąjunga atsiliko erdvės varžybose. 
Tie mokslininikai-speciialiistai — čačlikas ir 
Feigelmanais.

Apskritai Sov. Sąjungoje vadovaujantys 
raketų specialistai esą žydai. O kurie jų 
pasiprašo leisti išvažiuoti, tuoj pašalinami 
iš darbo. Kurie būna dirbę prie slaptų dar
bų, tiems išvažiuoti vistiek neleidžiama.

Atleidžiami pareigūnai
Pakistano prez. Butto įsakė tuojau pa

leisti į atsargą 1300 „neveiklių ir paperka
mų“ aukštųjų pareigūnų.

Į tą skaičių įeina kai kurie ministerial, 
ambasadoriai, direktoriai.

Pagalba spaudai
Austrijoje .per pastaruosius kelerius me

tus -sustojo ėję 8 dienraščiai ir 21 savaitraš
tis, ir likusiųjų tiražai yra mažesni negu 
1937 m. Daugumas jų leidžiami su nuosto
liais.

žurnalų padėtis esanti dar blogesnė. 
Pastaraisiais metais 57 jų uždaryti.

Prašoma sumažinti mokesčius ir teikti 
spaudai pigių paskolų.

Žudynės Bangladešo,je
Bangladešoje, netoli sostinės Daccos, bu

vo išžudyta šimtai biharių.
Daccos priemiesčiuose biharai išmetami 

iš butų.
Eiharai yna talkininkavę pakistanie

čiams, kol tie valdė kraštą.

Jungtinė arabų karalija
Jordano karalius Husseinas paskelbė sa

vo projektą padalyti kraštą į dvi dalis, ku
rių vieną sudarytų dabar Izraelio užimto
sios žemės.

Būtų dvi sostinės, du parlamentai, bet 
viena karaliaus vadovaujama federalinė 
vyriausybė, ir kraštas vadintųsi jungtine 
arabų karalija.

Gandi laimėjo
Vyriausybinė kongreso partija Indijoje 

iš 16 valstijų net 14 laimėjo visišką daugu
mą. 11 valstijų laimėta net daugiau kaip 
du trečdaliai vietų,

Susitikimo vieta
JAV-Kinijos pastovūs ryšiai ir susiti

kimai bus palaikomi per abiejų kraštų am
basadorius Paryžiuje.

Tokius nuolatinius ryšius palaikyti yra 
sutarę prez. Nixonas ir min. pirm, čou En
lajus.
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LIETUVIAI VARGONININKAI 
AMERIKOJE .

Lietuviškoji Amerika yra didelė. Tai, tur 
būt, lygiai takios pat rūšies tiesa, kaip ir 
mūsų kadaise su pamėgimu kartotasis po
sakis, kad Lietuva yra žemės ūkio kraštas. 
Dėl to žemės ūkio krašto aptarimo mėgda
vome ir pasijuokti. Bet kad lietuviškoji 
Amerika yra didelė, tai gal ir nėra reikale 
juoktis, nes štai įrodymas: toje Amerikoje 
dabar išleista stambi knyga apie lietuvius 
vargonininkus, pavadinta, tiesa,, Lietuvis 
vargonininkas išeivijo’e, vadinas, knygos 
vardas lyg ir sakytų, kad kalbama apie bet 
kur pasaulyje už Lietuvos ribų veikiančius 
šios profesijos lietuvius. Tačiau iš tiesu 
■knyga yra paminklas lietuviams vargoni
ninkams, kurie dirbo ar dirba JAV, jų veik
los istorija.

Šią 304 puslapių gausiai iliustruotą kny
gą parašė Juozas Žilevičius, kompozitorius 
ir muzikinis veikėjas ir pats žymiausias lie
tuvis muzikologas už Lietuvos ribų.

Vargonininko vaidmenį knygos įžangi
niame žodyje pats autorius apibūdina ši
taip:

„Be vargonininko jokia muzikinė ir sce
ninė veikla čia neapsiėjo. Štai pažiūrėkime 
į vargonininkų veiklą išeivijoje. Savaime 
suprantama, — jis buvo pririštas prie var
gonų. Jis grojo pamaldų metu ir už tai ga
vo didesnį ar mažesnį atlyginimą. Turėjo 
ir chorą parengti giedoti bažnyčioje ar kon
certo salėje. Tokia buvo nuo seno nusisto
vėjusi tradicija. Bet lietuvio vargonininko 
darbas tuo nesibaigė. Jis buvo devynių 
amatų „žinovas“.

„Atgrojęs pamaldas, jis šluodavo bažny
čią, gatvę, pjaudavo žolę, žiemą kasdavo 
sniegą. Jam buvo pavesta prižiūrėti baž
nyčią, kad ji būtų švari. Jis parengdavo al
torius mišioms, padėdavo kunigui liturgi
nius rūbus, skambindavo varpu.

„Teko ir vaikus mokyti. Mokė juos lie
tuviškai skaityti ir -rašyti, katekizmo, gies
mių bei dainelių. Teko jam dirbti ir su vy
resniaisiais. Rengė vakarėlius su deklama
cijomis, solistais, choro dainomis, statė ko
medijas, operetes. Jis turėjo visus „artis
tus“ parengti pasirodymui“.

Dar ir tai ne visi vargonininko darbai. 
Jis duodavo muzikos pamokas, steigė mu
zikinio lavinimo studijas, mokyklas, net 
konservatorijas, vėliau organizavo radijo 
valandėles, rašė muziką, sudėdavo žodžius, 
rašė operetes, komedijas, vertėsi kaip foto
grafai, barzdaskučiai, 'krautuvininkai, 
agentai, laikrodininkai -.

O kai taip buvo, tai suprantama, kad to
kiems žmonėms galėjo būti paskirtai stambi 
knyga — apstu darbų ir nuopelnų, yra apie 
ką rašyti.

Pirmasis lietuvis vargonininkas įsikūrė 
JAV 1879 m. (Domininkas Račkauskas). Iš 
pradžių nebuvo net žiūrima, kokio išsilavi
nimo tie vargonininkai yra: svarbu buvo, 
kad tik būtų bažnyčioje giedama. Vėliau at

LITERATŪROS VAKARAS
- V. ALANTAS______

(iš Nidos Knygų Klubo leidžiamo romano „Amži
nasis lietuvis“)

Sintautas labai norėjo, kad tą šeštadienio vaka
rą Mantas važiuotų kartu su jais pas Vyžainius į 
literatūros vakarą, tačiau sūnus atsisakė, prasimes- 
damas turįs ruošti pamokas. Manto abejingumas 
jo literatūriniam darbui jam buvo skaudus, įžeidus 
ir tiesiog nesuprantamas: jam rodėsi, kad sūnus, jei 
ne iš literatūrinio pomėgio, tai bent iš mandagumo 
turėtų susiprasti ir nors vieną kitą jo knygą paskai
tyti, tačiau Mantas nesusiprato ar nenorėjo susipras
ti ir elgėsi taip, lyg jo tėvas būtų ne rašytojas, o koks 
batsiuvys. Iš kuklumo ar iš išdidumo tėvas sūnui 
nepriekaištavo ir tą kartėlį nešiojosi vienas savo šir
dyje, gal tik retkarčiais užsimindamas žmonai, ku
ri tik nusijuokdavo pastebėdama, kad Mantas lite
ratūros nemėgstąs ir turįs rimtesnio darbo. Ji nesu
prato, kad jis nori duoti sūnui bent šiek tiek lietu
viško peno.

Viktė, priešingai, labai noriai sutiko su tėvais 
važiuoti pas Vyžainius. Ji ir lietuvišką knygą pa
skaitydavo ir šiaipjau su tėvu pasikalbėdavo apie 
lietuviškus reikalus bei literatūrą. Tėviškos meilės 
Sintautas ant svarstyklių dėlioti nemėgo ir nedėlio
jo, bet vis dėlto duktė jo širdžiai buvo artimesnė. 
Kartais jis pats sau už tai priekaištavo ir stengėsi pa
siteisinti įsikalbinėdamas, jog abu savo vaikus mylįs 
lygiai, betgi negalėjo išsiginti, kad ta meilė buvo 
skirtinga. Mantas tėvų meilės neieškojo, gyveno at
siskyręs, ir per šalį žiūrint atrodė, kad. be mokslo, 
jam daugiau niekas ir nerūpi ir net neegzistuoja, o 
tuo tarpu Viktė arčiau šliejosi prie tėvo ir ypačiai 
buvo lepinama motinos.

Viktė buvo perskaičius visus tėvo raštus ir kar
tais, užėjusi į jo kambarį, išplepėdavo ištisas valan

vykusieji vargonininkai jau sugebėjo mo
kyti giedoti ir dainuoti iš gaidų. O giedoti 
ir dainuoti taip norėta, kad eita pėsčiomis 
į repeticijas net po 7 — 8 mylias.

Padėtis pagerėjo. Pradėta ir gaidos 
jpausdinti. Pradėta kurti ne tik chorai, bet 
r orkestrai ir dar dideli', po 30-40 narių. 
Suorganizuotiesiems vienetams sunku bū
davo ilgiau- išsilaikyti, bet pastangų daug 
eur būta. Be to, vargonininkų ilgainiui pra
dėjo duoti jau ir pati Amerikos lietuvių 
bendruomenė.

Kai vargonininkų daugėjo ir jų veikla 
’yvėjo, kilo mintis pradėti organizuotis. Iš 
pradžių eita išvien su lenkais, bet M. Pet
rauskui pasisekė palaužti tą draugystę, ir 
jau 1911 m. įvyksta pirmasis lietuvių var- 
’onininkų seimas, 'išrenkama centro valdy
ba. 1916 m. jau sušaukiamas šeštasis sei
mas. Rūpinamasi muzikine spauda, leidžia
mos gaidos, platinamos muzikinės knygos.

Taip, vargonininkų organizacija smarkiai 
juda. Ruošiami iškilmingi suk-aktiniai sei
mai, ir visa veikla ne -silpnėja, bet stiprėja. 
Cur yra didesnės lietuvių kolonijos, ten ir
ti vystoma veikla. Ta veikla knygoje smul
kiai ir apžvelgiama.

Atskirą įspūdingą veiklos sritį sudaro 
lietuvių dienos su chorų pasirodymais — 
dainų šventėmis. Pirmoji tokia diena buvo 
suruošta 1926 m. Philadelphijoje, ten vyku
sioje parodoje, šventė sutraukė, daugiausia 
iš Pennsylvanijos parapijų, apie 800 daini
ninkų. Tokios šventės su jungtinių chorų 
pasirodymais pradėtos rengti ir kitur. Ypač 
sujudo visų kolonijų chorai 1930 m. Tas su
judimas kiek atvėso, o visa ko viršūnę vėl 
pasiekė 1939 m., -pasaulinės parodos metu, 
kai į dainų šventę iš Kanados ir JAV suva
žiavo apie 3000 dainininkų! Buvo ir vėliau 
panašių iškilmingai praėjusių dainų šven
čių (1954, 1956 m.), bet 'kur čia jas visas 
išvardysi ir suminėsi!

Knyga, manytume, yra ir įdomus ir ver
tingas indėlis į lietuvių emigrantų tautinės 
veiklos istoriją. Šis J. Žilevičiaus kruopš
tus darbas taip pat rodo, 'kad tokių istorijų 
rašymo nėra ko atidėlioti. Ankstyvųjų me
tų vargonininkų veikla aptariama daugiau 
tik bendrais bruožais. O naujesnieji laikai 
jau pristatomi smulkmeniškai, dokumenta
liai — su švenčių programomis, komisijų 
sąrašais ir panašiais dalykais.

K. Abr.

AKTUALIJOS L. DOVYDĖNO 
PASKAITOJE

Bostone kultūrinių subatvakarių popie
tėje rašytojas Liudas Dovydėnas skaitė pa
skaitą, kurią pavadino „Pokalbiu po gerų 
pietų“.

Paskaitoje vyravo politinės ir literatūri
nės aktualijos.

das apie jo kūrinių didvyrius ir aplamai apie litera
tūrą, kurią ji mėgo ir daug skaitė- Viktė turėjo ir 
neblogą balsą. Sintautų namuose neretai praskam
bėdavo jos malonus altas, kuris Mantą blokšdavo 
į pasiutimą. Iškišęs galvą iš savo kambario, jis rėk
davo, kad ji užčiauptų savo „žiotis“, nes jis negalįs 
mokytis. Tėvui gi dukters dainavimas primindavo 
upelio čiurlenimą jo tolimoje gimtojoje Ragutėnų 
sodyboje.

Sūnaus atsisakymas važiuoti pas Vyžainius bu
vo vienintelis šešėlis, sudrumstęs jo pakilią nuotai
ką tą vakarą. Jis rengėsi labai atsidėjęs: rūpestingai 
nusiskuto, apsišlakstė geru odekolonu ir ilgai lygi
no šepetėliu prieš veidrodį savo vešlius, paausyse 
jau žilstelėjusius plaukus. Jis įsikalbinėjo, kad lite
ratūros vakarui reikia šviesios ir elegantiškos aplin
kos, kaip geram paveikslui gerų rėmų, nors rengda
masis jis daugiau galvojo apie Ižą, kaip apie patį 
vakarą, ir pirmon galvon norėjo jai padaryti gerą 
įspūdį. Literatūros vakarų jis nemėgo ir retai kada 
juose dalyvaudavo, bet šįkart Izos paprašytas atsi
sakyti negalėjo. Pagaliau tai buvo tik šeimyninis li
teratūros vakaras...

Kai Sintautas nusileido į svečių kambarį, kur 
jo laukė Alina ir Viktė, duktė smalsiai ir ne be 
pasididžiavimo apmetė akimis tėvą sušukdama:

— Mama, žiūrėk, kaip tėtė gražiai atrodo: tik
ras džentelmenas.

Užtat taip ilgai ir pustėsi, tik nežinia prieš 
ką, — atsakė ji, įtariai apžvelgdama vyrą.

Pas Vyžainius jie rado kitus svečius jau susirin
kusius. Salone aplink kavinį staliuką sėdėjo vikaras 
Simnas, rašytojas Urbaitis su žmona, žygas su žmo
na, pora Sintautui nepažįstamų šeimų ir Iza. Vyžai- 
nis padėjo Alinai ir Viktei nusivilkti apsiaustus ir 
privedė prie staliuko, ant kurio buvo padėtas dide
lis sidabrinis padėklas su stiklais ir gėralais. Sintau
tui tuojau krito akysna Iza: ji nebuvo kažkaip išsi
puošusi, bet jos grožis ir elegancija padarė jam pa
sigėrėtiną įspūdį. Jis buvo įsitikinęs, kad moters am
žius ir grožis susitinka tam tikroje vietoje, ir tada jos 
grožis išsiskleidžia visoje savo pilnybėje. Jo akyse 
Iza buvo kaip tik tą kryžkelę pasiekusi: jos grožis 
spinduliavo be jokių šešėlių.

— Pradėsime programą, — kalbėjo Vyžainis,

LENKIJOS LIETUVIUOSE
250-OSIOS SUVALKŲ METINĖS

Paplitus reformacijai, Europoje subraš
kėjo karalių sostai. Taigi ir Lenkijos kara
liai ne tiktai kvečiasi pas save vienuolius, 
bet juos siuntinėja po visus tuometinės 
Lenkijos-Lietuvos kampelius. Vilniuje atsi
randa jėzuitai, įpranciškonaii, dominykai, bo
nifratrai, Gardine dominykai, o Vygruose 
kamedulai. Į šių valdą -patenka ir vienas 
kaimelis, sudarytas iš valkatų, o geriau sa
kant, gal nuo baudžiavos pabėgusių vals
tiečių, apsigyvenusių patogiame Juodosios 
Ančios apsuptame kampelyje.

Ežerus, miškus ir laukus kamedulams 
dovanojo karalius, -bet nedovanojo darbo jė
gos toms -gėrybėms eksploatuoti, todėl ka- 
medulai iš Vygrų siunčia net du savo bro
lius pas valkatas, ar suvaikąs, iš ko ir Su
valkų vardas kildinamas.

Nežiūrint to, 1710 m. Suvalkų kaimelyje 
nuo maro mirė 317 žmonių, kamedulų rū
pesčiu 1720 m. karalius suteikia tam kai
mui miesto teises. Po trečiojo Lenkijos-Lie
tuvos padalijimo vokiečiai Suvalkuose įstei
gė apskritį, kuri, sutverus Varšuvos kuni
gaikštystę, perkeliama į Seinus, o Suvalkai 
tampa laikina- Augustavo vaivadijos sosti
ne. Po 1866 m. Suvalkai jau gubernijos 
miestas -ir išauga iki 26.825 gyventojų.

Po Antrojo pasaulinio karo Suvalkuose

„KELEIVIO“ KALENDORIUS

Svetur jau pripratome prie savaitinių ar 
mėnesinių kalendorių. Vienuose jų turime 
tik mėnesių dienas sužymėtas, kituose dar 
ir toms dienoms skirtuosius vardus. Išimtį, 
atrodo, sudaro tik dū lietuviški kalendoriai. 
Vienas jų — tai tas Londone leidžiamasis 
„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo 
skaitytojų kalendorius su kiekvienai dienai 
skirtu lapeliu ir su pasiskaitymais tuose 
lapeliuose.

Kitas kalendorius su pasiskaitymais yra 
leidžiamas JAV išeinančio „Keleivio“ sa
vaitraščio. Tai yra knygos, almanacho po
būdžio kalendorius, lietuvišką tradiciją ga
lįs vesti nuo Lauryno Ivinskio laikų. Tokie 
knyginiai kalendoriai buvo populiarūs Lie
tuvoje, ypač kaime.

„Keleivis“ tokius kalendorius leidžia jau 
nuo 1919 -m. Juos redaguoja S. Michelsonas. 
Šiemetinis yra 62 puslapių, turi kalendo- 
riumą su šventaisiais ir tautiniais vardais 
ir pasiskaitymų.

Pasiskaitymai kalendoriuje pradedami 
straipsniu apie Simą Kudirką. Tų pasiskai
tymų iš tikro čia didelė įvairybė . Pasako
jama apie Donelaičio atvaizdą, supažindi
nama su Lietuvos gyventojų statistika, 
Vietnamo karu, šaltojo karo išlaidomis, su 
vokiečių svajonėmis atsiimti Klaipėdą. Čia 
ir istorija, kaip rusai paėmė Eerlyną, ir 
Kėdainių miesto istorija ir dar visokių 
įvairybių.

Yra ir poezijos.
Kalendoriaus kaina 1,50 dol. 

randama tik 13 tūkstančių žmonių, o dabar 
ir vėl 26 tūikst. gyventojų, -kurių 40% gyve
na jau naujoviškuose neseniai pastatytuo
se namuose. Čia vystosi pramonė, veikia 11 
vidurinių ir 6 pradžios mokyklos.

Šių metų rugsėjo 11-12 dienomis Suval
kų miestas minėjo savo 250-sias metines. 
Šventės proga miestas pasipuošė, atnaujino 
išorinę išvaizdą. Nuo šių metinių po mies
tą pradėjo kursuoti autobusai.

Nuo pačios pradžios su šiuo miestu sie
jasi ir lietuvių gyvenimas, todėl tenka nors 
prabėgomis prisiminti keletą faktų. Tarpu
kario -metais Suvalkų apskrityje gyveno 
per 10 tūkstančių lietuvių. Prieš baudžia
vos panaikinimą Suvalkuose atspausdinta 
lietuviškai lenkų kalbos gramatika, kad lie
tuviai lengviau galėtų pramokti lenkiškai. 
Spaudos draudimo metais Suvalkų rusiškai 
dėstomoje gimnazijoje buvo dėstoma ir lie
tuvių kalba.

Iki Pirmojo pasaulinio karo Suvalkų pra
džios mokykloje dirbo keturi mokytojai: 
lenkas, lietuvis, rusas ir žydas.

Šio miesto kapinėse palaidotas buvęs tei
sėjas Radziukynas, surinkęs nemažai lietu
viškos etnografinės medžiagos.

1951 m. Suvalkų scenoje lietuviai po ka
ro pradėjo savo kultūrinę veiklą, vadovau
jamą Juozo Maksimavičiaus.

1953 m. gruodžio 1 d. Suvalkuose atida
ryta pirma lietuvių dėstoma kalba viduri
nės mokyklos klasė. Joje mokė Jonas Stos
keliūnas ir Juozas Vaina. Tai lyg ir Punsko 
vidurinės mokyklos užuomazga, nes kita 
panaši klasė, pradėjusi mokslą Suvalkuose, 
1956 m. buvo perkelta į Punską. Tais me
tais Punsko vidurinės mokyklos mokyto
jams algas mokėjo Suvalkų licėjus.

Amžių bėgyje Suvalkai paliko lietuviams 
linksmų ir liūdnų prisiminimų. Seniau, kai 
traukinių dar nebuvo, kaimo seniūnas, su
rinkęs mokesčius, siųsdavo vieną valstietį, 
kad ir pėsčią, su mokesčiais į Suvalkus. 
Vienas Ožkinių gyventojas nunešt nunešė j 
Suvalkus, tik nežinojo, -kur įmokėti. Atsira
do miesčionis, pasivedėjo jį į vartus ir te
nai išrašė jam tokį pakvitavimą: „Trafil 
mądry n-a glupiego i przyjąl konsyjasz od 
niego, a wy chlopi nie czekajcie, na drugi 
konsyjasz się Skladajcie“. Ir teko ožkinie- 
čiams dar kartą mokesčius mokėti.

Suvalkų jomankai visada būdavo nemaži. 
Juose -dalyvaudavo ir žymi lietuvių dalis, o 
ir dabar visas Seinų apskrities ekonominis 
gyvenimas vyksta per Suvalkus.

šiuo metu Suvalkuose vėl gyvena ne
maža lietuvių, atvykusių iš kaimo jau po
kario metais. Tik dalis jų priklauso LVKD 
rateliui. (iš „Varsnos“)

MIRĖ PROF. DR. G. STUDERUS

Vasario 15 d. Kuesnacht, Ciuricho kan
tone, mirė, eidamas 83 metus, prof. dr. Got- 
tliebas Studerus, nuo 1924 m. 15 metų išbu
vęs Vytauto Didžiojo universiteto Kaune 
germanų kalbų ir literatūros lektorius. Ve
lionis parašė visą eįlę vokiečių kalbos va
dovėlių, kurie Lietuvoje susilaukė kelių lai-

I dų.

papildydamas stikliukus. — Pone prelegente, ma
nau, pravers paviiginti gomurį prieš skaitant, — jis 
pripylė Sintauto stikliuką. — Ir aplamai, gerbiamie
ji, mdlonėkite pasitarnauti patys skaitymo metu, 
kad man nereikėtų trukdyti autoriui.

— Prieš prasidedant literatūros vakarui, aš vi
sada jaučiuosi taip, lyg mūsų tarpe prabiltų prana
šas, —Žygas pakėlė savo stikliuką, pagarbiai link
telėdamas Sintauto link.

— Man rodos, kad pranašų veislė bus išnyku
si, — sausai atsakė Sintautas: Žygo šunuodegavi
mas jam nepatiko, bet jis tuojau jį pamiršo ir, išsi
traukęs iš kišenės rankraštį, ėmė skaityti be jokių 
įžangų.

KUN.ANTANO STRAZDELIO REGĖJIMAS

Kun. Antanas Strazdelis sėdėjo pačiame stalo 
gale su smulkiais bajorėliais, grafo dvaro tarnau
tojais bei šiaipjau neaiškios kilmės ir verslo svečiais. 
Tas stalo galas buvo beveik kaip ir tarnų galas, nes 
čia visą laiką zujo frakuoti lekajai, padavėjai, vyno 
pilstytojai ir indų tvarkovai. Pačiame stalo viduryje 
sėdėjo pasipūtusi, pilna kaip išsirpusi slyva, grafie
nė, jos kairėje -— grafas, dešinėje — vyskupas. Nuo 
jų dešinėn ir kairėn sėdėjo svečiai, griežtai suskirsty
ti pagal titulus, rangus ir turtą

Grafas Andriejus ir vyskupas, jau kaistelėję 
nuo tauriųjų gėralų, kalbėjosi garsiai, bemaž ginčy
damiesi: vyskupas norėjo įsigyti iš grafo porą me
džioklinių kurtų veislės šunų. Grafas prisiekdinėjo, 
kad kurtus jis išsirašęs iš pat Anglijos. Vyskupas 
dėl to nesiginčijo: būdamas aistringas medžioklis, 
apie šunų veisles jis gerai nusimanė, bet jis nenorėjo 
brangiai mokėti, — jis grafui siūlė tik vieną bau
džiauninkę.

— Už puikių, grynakraujų angliškų kurtų porą 
tik vieną bobapalaikę! — šaukė pasipiktinęs grafas. 
— Dovanok ekscelencija, jūsų pasiūlymas atsiduo
da žydišku gešeftu!

— Bet kokia bobapalaikė! — vyskupas lyžte
lėjo savo storus, bukus pirštų galus. — Pats pama
tysi! — ir sulig tais žodžiais jis pliaukštelėjo del
nais.

(Bus daugiau)

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LAUKIA PARAMOS

Mažosios Lietuvos žymusis veikėjas dr. 
Martynas Anysas turi parašęs 300 psl. vei
kalą apie Lietuvos kovą su hitlerinės Vo
kietijos politika Klaipėdos krašte.

„Draugas“ rašo, kad veikalo autorius ge
rai žino tuos įvykius, nes daugelyje jų pats 
yra dalyvavęs. 1929 m. dr M.. Anysas tar
navo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, vė
liau Lietuvos konsulu Hamburge, o 1934- 
1939 m. buvo Klaipėdos gubernatūros pa
tarei u.

Dr. M. Anysas laukia visuomenės para
mos tam veikalui išleisti.

MEILĖS DAINOS
„Tėviškės žiburiai“ rašo, kad Kanados 

valstybinio muziejaus pareigūnas K. Po- 
cock paruošė lietuvių meilės dainų leidinį 
„A Garland of Rue".

Jam talkininkavo Kanados lietuviai Da
nutė Rautinš, Dalia Viskantienė ir velionis 
Stepas Kairys.

Leidinyje yra 28 dainos su gaidomis, jų 
vertimai į anglų kalbą ir paaiškinimai.

Knygą išeido Kanados valstybinio mu
ziejaus folkloro skyrius Otavoje.

„DIRVOS“ NOVELĖS KONKURSAS
Clevelando „Dirva“ ir vėl, kaip ir kiek

vienais metais, skelbia novelės konkursą 
1972 metams.

Rankraščių įteikimo data yra birželio 15 
d.

V. DORELIO TAUTINIAI DRABUŽIAI
Uragvajaus lietuvis Vytautas Dorelis, 

kaip rašo „Mūsų Lietuva“, labai gražiai iš- 
audžda tautinius drabužius vyrams ir mote
rims.

Rašoma, kad mažiau kaip 500 metrų au
dinio jam neapsimoka apmesti. Vadinas, 
audžiama dideliais kiekiais.

„KLUMPAKOJIS“ PASIRODĖ
Australijos Dienos šventės proga, kaip 

„Mūsų Pastogė“ rašo, tarptautiniame kon
certe labai įspūdingai pasirodė Melbourne 
lietuvių tautinių šokių grupė „Klumpako
jis“, vadovaujamas Vytauto Strauko.

Toje „Klumpakojo“ grupėje šoka taip pat 
atvykusi iš Anglijos Kristina Lipkevičiūtė.

Šiuo metu Melbourne sėkmingai veikia 
dvi tautinių šokių grupės: „Gintaras“, va
dovaujamas H. Statkuvienės, ir minėtasis 
„Klumpakojis“.

PAMINKLAS P. ANDRIUŠIUI
„Mūsų Pastogėje“ VI. Dumčius rašo, kad 

gruodžio 19 d. Adelaidės kapinėse buvo pa
šventintas rašytojo-laureato Pulgio Andriu- 
šio knygos pavidalo granito antkapis.

Šventinimo apeigas atliko kun. A. Kaz
lauskas.

Rašoma, kad pačiose laidotuvėse dalyva
vo minia adelaidiškių, bet pašventinime su
sirinko vos 30 velionies gerbėjų.

Be to. statant P. Andriušiui paminklą, 
organizacijos nesurinko aukų nė pusės tiek, 
kiek reikia.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ŠŪKIS

IV-tosios tautinių šokių šventės Chicago- 
je šūkis: „Mūsų jaunystė — tau, tėvyne 
Lietuva“.

Šūkio autorius — kun. P. Garšva.

TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Ateinančiais metais (1973) Australijoje, 
Melbourno mieste, vyksta 40-tas Tarptauti
nis Eucharistinis Kongresas. Jis prasidės 
vasario 18 d., sekmadienį, ir baigsis vasa
rio 25 d., taip pat sekmadienį.

I šį kongresą yra pažadėjęs atvykti po
piežius Paulius VI. Iš lietuvių tarpo jau yra 
pažadėję atvykti mūsų vyskupai — vysk. 
V. Brizgys ir vysk. A Deksnys.

Kviečiame visus lietuvius iš įvairių kraš
tų dalyvauti šiame Tarptautiniame Eucha
ristiniame Kongrese. Tegu ir mūsų tauta 
pasirodo gyva, religinga ir lygiateisė daly
vauti tarptautiniame judėjime.

Kongresui jau įtemptai ruošiamasi. Yra 
sudarytas šiam reikalui komitetas, kuriam 
vadovauja Melbourno arkivyskupas J. R. 
Knox. Turi komitetus ir atskiros tautybės, 
o jų tarpe ir lietuviai.

Pirmoji kongreso diena (vasario 18 d.) 
yra skiriama atskiroms tautybėms. Lietu
viai savo tarpe pradės šį kongresą ir kartu 
atšvęs Vasario 16-tąją. Popiežiaus sutiki
mas pramatytas ketvirtadienį, vasario 22 d.

Nors didelis Melbourno miestas — dau
giau kaip 2 mil. gyventojų, bet kongreso 
metu jo viešbučiai ir moteliai bus užpildy
ti. Tautybių komitetai rūpinasi savo žmo
nes apgyvendinti pas savus tautiečius. Lie
tuvių Melbourne yra apie 2090. Šeimos turi 
patogius savo namus, kurios mielai priims į 
kongresą atvykstančius svečius. Gal ne vie
nas čia turi ir savo giminių ar pažįstamų. 
Kongreso proga bus malonu ir juos aplan
kyti.

Laukiame į kongresą atvykstant kiek ga
lint daugiau lietuvių iš įvairių kraštų. Dėl 
nakvynių ar 'kitais kongreso reikalais ra
šyti: Kongreso Komitetas, 18 Henry St., 
Kensington, Vic. 3031, Australia.

Kongreso Komitetas
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LIETUVIU NAMU AKC. BENDROVE
r* - 4 • »

1-2, LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll.
BALANSAS 1971 M. SPALIO 31 DIENAI

Balansą parašais tvirtina Bendrovės Valdybos nariai:
J. ALKIS A. PRANSKŪNAS

1970
KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI

1971 1970
TURIMASIS TURTAS Kaina Turto nurašymai

1971 
Balansas

£

15,000 Registruotas A'«p/7«/av-15,000akcijų po £1 £15,000

£
20,057 
19,355 
3,514 
1,679 
827

Nekilnojamasis Turtas: 
Lietuvių namai Londone 
Lietuvių Sodyba 
Baldai ir įrengimai 
Spaustuvės įrengimai 
Automobilis ir traktorius

20,057 
19,355 
12,075 
6,919 
1,133

8,706
4,794
508

20,057
19,355
3,369
2,125

62511,700 Išduota akcijų 11.700 po £1. 11,700

12,331

19,602

KAPITALO ATSARGA 
Likutis 1966 m. lapkričio 1 d.

APYVARTOS ATSARGA

12,331
45,432

INVESTACIJOS

59,539 14,008 45,531X

Pelno sumos 20,848 2,972 Unit Trust Funds 4,972

14,724

1,021

334

PASKOLOS
Paskolos iš lietuvių — depozitai

EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI
Neapmokėtos sąskaitos

Valst. mokesčiai už depozitų palūkanas

Paskola iš finansinės firmos

2,427

328

367

12,787

3,122

2,318 
590

25 
846 
570 
843 
330

556
5,115 

106
9

PREKIŲ IR PINIGŲ atsargos 
CJėrimai, maistas ir kt. 
Patalynė, indai ir kt.
Kuras ir paukščiai 
Spaustuvės medžiagos 
Nebaigti spaudos darbai 
Skolininkai
Paskolos

Depozitai už ei. įrengimus 
Pinigai banke—einamojoj s-toj 
Pinigai banke—depozito s-toj 
Pinigai kasose
Grąžintini mokesčiai

1861
754
100

1,372

1,145
460

239
4,239

106
9 10,285

59,712 - "--22. 60,788 59,712 60,788

REVIZORIŲ PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS

Mušti įsitikinimu pridedamasis balansas, Apyvartos ir Pelno/Nuostolio sąskaitos, duoda tikrą ir pilną Bendrovės padėties ir pelno vaizdą 1971 m, upelio 31 d. už me
tus, pasibaigusius tą dieną, ir atitinka Bendrovių Įstatymų 1948 m. ir 1967 m. reikalavimams.

•

210, High Holborn, 
London, W.C.I.
1972 vasario 2G d.

Kano, Creed & Co.
Accountants and Auditors.

PELNO/NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI 1971 M. SPALIO 31 D.
1970 1971 1970 1971

IŠLAIDOS PAJAMOS
1,313 Turto nurašymai 1,329 5,214 Iš Lietuvių Namų 5,199
821 Palūkanos už paskolas 812 1,920 Iš Lietuvių Sodybos 1,545

1,412 Atlyginimas sekretoriui 1,467 928 Spaudos Skyriaus Nuostolis 1,738
140 Telefonas 299 ---------- ----------
89 Spauda, paštas ir kt. 94 6,206 5,006
36 Banko mokesčiai 38 ---------- ----------

101 Įvairios įstaigos išlaidos 51
315 Revizija 315 39 Telefono ir kt. pajamos Į29
— Palūkanos 10 80 Depozito sąskaitos palūkanos ■ 162

— Investacijų palūkanos 153
337 Socialinė ir kultūrinė veikla 93 166 Prekybos Skyriaus pelnas 162

60 Valdybos narių kelionės išlaidos 105 130 Automobilio pakeitimas — pelnas —
1,997 Pelnas keliamas į Pelno-Nuostolio Paskirstymo Sąs-tą 1,246 — Gautas palikimas 247

6,621 5,859 6,621 5,859

PELNO/NUOSTOLIO PASKIRSTYMO SĄSKAITA

1970 1971 1970 1 1971
SKIRSTOMA ATKELTOS SUMOS

19,602 Keliama į apyvartos atsargą 20,848 17,605 Atkelta iš 1970 m. lapkričio 1d. 19,602
iU' . 1,997 Pelnas atkeltas iš Pelno-Nuostolio s-tos už 1971 m. 1,246

19,602 20,848 19,602 20,848

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS
Dvidešimtpirmajam Metimam Bendrovės Akcininkų Susirinkimui, kuris įvyks 1-2 Ladbroke Gardens, London, W.U, 1972 m. balandžio 15 d. 5 vai. popiet.

Valdybos nariai: A. Pranskūnas, P. Mašalaitis, Z. Juras, J. Alkis, V. Zdanavičius.

VALDYBOS PRANEŠIMAS
1971 metais Lietuvių Namų Bendrovė turėjo £1.246 gryno pelno, jau atskaičius £1.329 turto nurašymams, šis grynas pelnas yra pride

damas prie 19.602 sumos, atkeltos iš ankstyvesnių metų, ir bendra suma, £20.848, keliama į sekančius metus.
Ryšium su tam tikrais pasikeitimais ir persitvarkymais spaustuvėje, jos nuostolis yra padidėjęs iki £1.738, bet, priimant dėmesin jau 

pastovią spaustuvės tarnautojų sudėtį ir įsigytąją naują komerciniams darbams spausdinimo mašiną, tikimasi, kad sekančiais metais 
spaudos’skyrius nuostolio nerodys. Lietuvių Namų apyvartos perteklius buvo £5.199, o Sodybos £1.545.

Metų bėgyje atsistatydino du Valdybos nariai, ir iki šio akcininkų susirinkimo B-vės Valdyboje yra 5 nariai. Pagal B-vės numatytąją 
tvarką P. Mašalaitis ir J. Alkis atsistatydina ir sutinka būti kandidatais, renkant naujus Valdybos narius.

Bendrovės revizoriai Kano, Creed and Co. sutinka tęsti savo pareigas, ir jie šioms pareigoms vėl bus paskirti, remiantis 1948 m. Bend
rovių Įstatymo 159 paragrafu.

Bendrovės Valdyba, didžiai vertindama akcininkų, rėmėjų, talkininkų ir tarnautojų pastangas ir paramą 1971 metų bėgyje, tikisi, 
kad bendromis jėgomis pasieksima gražių rezultatų ir 1972 metais.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS
Pranešama, kad Dvidešimtpirmasis Metinis Bendrovės Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W. 11, 1972 m. balandžio 15 d. 5 vai. popiet, 
sekantiems tikslams:

1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1971 m. balandžio 24 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibaigusius 1971 m. spalio 31 d., ir revi

zorių pranešimą.
3. Išrinkti Valdybos narius — atidėti į sekmadienį, 11 vai.
4. Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1972 m. vasario 26 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A-PRANSKŪNAS
Sekretorius

PASTABOS
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyv auti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir ne- 
akcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių. 
Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir pareiškusiam norą tokią kopiją gauti.
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LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA SODYBOS APYSKAITA SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

1970 1971 1970 1971 1970 1971
Pajamos Pajamos

Nuoma 4630 4949 Nuoma ir maistas 6904 7848
Pajamos

Baras
„E- Lietuvio“ prenumerata ir

10963 12983 Baras 6265 8633 skelbimai 2324 3102

Elektra ir gazas 127 153 Įvairios pajamos 136 559 Nidos Knygų Klubo pajamos

Įvairūs darbai

3873

526

2744

1992
15720 18085 £13305 £17040

Išlaidos Išlaidos

Baro prekės 6381 7936 Maisto produktai 2543 3808

Atlyginimai £6723 £7838
1390 1764 Baro prekės

Atlyginimai

3718 5118

Mokesčiai

Šviesa ir šildymas

888 957 2644 3748
Išlaidos

866 870 Mokesčiai 355 483
Atlyginimai 4062 5320

Remontai

Skalbykla ir švara

446 778 Šviesa ir šildymas 741 783
Popieris ir sp. medžiaga 473 873

364 414 Remontai 394 218
Knygų rišimas ir kt. 1425 1615

Draudimas 171 167 Ūkio išlaidos 202 312
Paštas ir ekspedicija 1187 1109

Transportas 155 170
Remontai 224 282

Skalbykla ir švara 230 383
Elektra 131 161

Telefonas 120 199
Įvairios išlaidos 149 216

Draudimas 90 64

Įvairios išlaidos 193 209

£10506 £12886 £11385 £15495 7651 9576

PELNAS £5214 £5199 PĘLNAS £1920 1545 NUOSTOLIS —- £928 — £1738

PELNO/NUOSTOLIO arba LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS CENTRO APYSKAITA

1970 1971 1970 1971 LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
PELNO PASKIRSTYMAS

Pajamos

Iš Lietuvių Namų — pelnas 5214 5199

Išlaidos

Palūkanos už depozitus ir paskolas 821 812 Atkeltos sumos:
1970 1971

Iš Sodybos — pelnas 1920 Į1545 Atlyginimai 1412 1467 Metų pelnas 1997 1246

Iš Spaudos Skyriaus — nuostolis --928 —1738 Pašto išlaidos

Telefonas

89

140

94

299

Praeitų metų sumos 17605 19602

Palūkanos už depozzitus banke 80 162 Viso £19602 20848
Mirusio palikimas — 247 Socialinė ir kultūrinė veikla 337 93

Įvairios pajamos 335 444 Profesiniai patarnavimai 315 315

Įvairios įstaigos išlaidos 137 99

Kelionės išlaidos valdybos nariams 60 105

Turto nurašymai 1313 1329
Skirstoma:

£6621 £5859 £4624 £4613 Keliama į sekančius metus 19602 20848

Grynas pelnas 1997 1246 £19602 £20848

| LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ I

I Data............................................. I
j ĮGALIOJIMAS |

j Aš,........................................... . .............................gyvenantis........................................................................ |

j Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas, turįs .....................akcijų, šiuo įgalioju p....................... į

|....................................................................... gyvenantį....................................................

| arba, jam nesant, p........................................................gyvenantį.......................................... |

'................ . .......................................................................balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyk- I
| siunčiame 1972 metų balandžio 15 d. 5 ved. p. p., Lietuvių Namuose Londone. '

i šį įgaliojimą tvirtinu savo parašu .
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PABIROS
JUBILIEJAI

Kažkaip mūsuose labai įprasti bažnyti
niai jubiliejai. Retai kada pasitaiko, kad, 
pvz., advokatas ar gydytojas švęstų savo 
profesinio darbo medines, sidabrines ar 
auksines sukaktis. Tačiau kunigų tarpe pa
našios sukaktys yra kasdieninis dalykas. 
Ir, rodos, parapija ar bendruomenė nebūtų 
atlikusi savo pareigos, jeigu tokias sukak
tis pamirštų. Žinoma, pasitaiko kuklių iš
imčių (jų buvo ir Anglijoje), bet jos nesu
daro taisyklės. Taip jau esaime nuo seno 
įpratę, taip, rodos, ir reikia.

Jau žymiai prasmingesnės atrodo įvairių 
organizacijų, parapijų bei bažnyčių sukak
tys. Viena iš tokių sukakčių yra minima 
šį savaitgalį. Tai vienintelės Anglijos lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčios atidarymo ii 
pašventinimo 60 metų sukaktis.

Tiesa, atrodo, taip neseniai buvo atšvęsta 
tos pačios bažnyčios pusšimčio metų sukak
tis. Bet, turint galvoj paskutiniojo dešimt
mečio įvykius ir pasikeitimus katalikų Baž
nyčios gyvenime, šis minėjimas turi pras
mę, ir jo energingus rengėjus už tai gali
ma tik pasveikinti.

Pirmiausia, prieš dešimtį metų Europos 
lietuviai nebeturėjo savojo Ganytojo. Vys
kupas Padolskis jau buvo miręs, o a. a. Bra
zys dar klebonavo kažkur Pietų Amerikoje. 
Nesėkmė lydėjo lietuvius vyskupus per tą 
laikotarpį, bet vis dėlto Londono bažnyčios 
sukakties iškilmėse šį kartą jau dalyvauja 
mūsų, Europos lietuvių, vyskupas A. Deiks- 
nys.

Po antrojo Vatikano susirinkimo katali
kų Bažnyčia yra pakeitusi ne tik savo 
išorinį religinių apeigų pobūdį ir „naciona
lizavusi“ tų apeigų kalbą, bet taip pat yra 
pasiryžusi plačiu mastu suartėti su pasau
liečiais, nevengdama jų įsileisti net į kai 
kurias religines apeigas ir leisdama kritiš
kai pasisakyti katalikų spaudoje. Manyki
me, kad tokio suartėjimo ir abipusio ben
dravimo dvasioje praeis ir šis Londono lie
tuvių susibūrimas.

Per paskutinį dešimtmetį vyko ne tik ka
talikų dvasiški jos artėjimas su pasaulie
čiais, bet taip pat ir su kitomis krikščioniš
komis Bažnyčiomis. Dar nelabai seniai bet 
koks ryšių palaikymas su nekatalikaiis buvo 
laikomas nuodėminga neištikimybe sava
jam tikėjimui. Savo metu šių eilučių auto
rius vos nebuvo pašalintas iš gimnazijos 
už tai, kad, grįždamas iš mokinių pamaldų, 
sutiko savo draugą evangeliką ir, jo kvie
čiamas, užėjo į jo bažnyčios pamaldas. 
Gimnazijos direktorius buvo kunigas, ir tik 
šiaip taip pavyko išsisukti su sumažintu 
elgesio pažymiu. Šiandien ne tik eiliniai ka
talikai, bet ir kardinolai dalyvauja kitų 
krikščionių pamaldose ir bando pasiekti vi
sų krikščionių apsivieni j irno.

Apie tuos laikus, kai šv. Kazimiero baž
nyčia Londone buvo pastatyta, kunigas bu
vo beveik vienintelis šviesuolis, turėjęs eiti 
ne tik sielų ganytojo, bet taip pat organiza
cijų steigėjo, teisinio patarėjo, socialinės 
pagalbos rūpintojo ir kitokias paregas. Tuo 
metu kunigas buvo beveik vienintelis auto
ritetas — jo žodis buvo paskutinis ir ne
keičiamas. Niekas nesiskubino net šv. Raš
tą į lietuvių kalbą išsiversti, nes užteko tai, 
kas buvo skelbiama iš sakyklos.

Atsitikdavo, kad įsibėgėjęs pamokslinin
kas ir per toli nuvažiuodavo. Kas bepatikė
tų šiandien stovyklų laikų graudenimais, 
kad tėvynės netekimas ir visoks vargas yra 
speciali bausmė lietuviams už jų neišpasa
kytas nuodėmes? Ką beįtiikintum, kad Die
vas visada yra geras vieniai tautai, bet visa
da blogas kitai?

Šių dienų kunigas ateina į žmones su 
naujomis idėjomis, paremtomis gilesniu 
tikrojo Kristaus mokslo pažinimu. Ir ateina 
ne tik per sakyklas, bet per susirinkimus, 
minėjimus, spaudą ir net klubus. Laikai 
keičiasi!

Lietuvoje buvo specialus įstatymas, dra-u- 
džiąs laikyti karčiamas arčiau kaip per 100 
metrų nuo šventoriaus vartų. Viename 
miestely turėjo būti nugriautas karčiamos 
kampas, nes jis buvo per vieną metrą įsi
kišęs į „draudžiamąją zoną“. Šiandien pa
čios katalikų parapijos organizuoja klubus 
savo finansinei veiklai sustiprinti. Kun. K. 
A. Matulaitis, MIC, taip pat užsiminė E. 
Lietuvyje, kad suplanuota prie šv. Kazi
miero bažnyčios pristatyti susirinkimams 
salę su priedais. O tie „priedai“, pasirodo, 
kaip tik ir būsiąs lietuviškas klubas. Gal 
vyskupas Valančius, tai išgirdęs, apsiverstų 
savo karste, bet šiandien dėl to niekas ne
sistebi.

Per paskutinį dešimtmetį Londono mari
jonų vadovaujama parapija išleido savo at
žalą Nottinghame. Toji atžala bando išeiti 
j platesnius vandenis, organizuodama jau
nimo švietimą ir leisdama laikraštį „Šalti
nį“ .Kaip tie užmojai seksis, parodys se
kantis dešimtmetis.

Per tą patį dešimtmetį parapija dar išsi
sklaidė: daug vyresniųjų iškeliavo į anapus, 
o jaunesniųjų — į priemiesčius. Tur būt, 
nelengva- parapijos vadovams net visus sa
vo narius surasti ir juos aplankyti. Tad ir 
šiuo atveju sukakties minėjimas yra pras
mingas, duodąs progos ir vėl visiems krū
von -susiglausti. Linkėtina, kad tokie susi
būrimai, kurie sutraukia į krūvą senuosius 
ir naujuosius ateivius, vyktų ne dešimtme
čiais, bet kiekvienais metais.

J. Vikis

Kadaise man teko šefuoti Kėdainių ra
jono Okainių kolūkį. Nuolat ten nuvažiuo
davau. Tada -arkliai dar būdavo pilnavertė 
gamybos priemenė. Mėšlą, javus, net cuk
rinius runkelius veždavo arkliais. Bet 
Okainių kolūkis buvo visai silpnutis, pa
šaro arkliams ir karvėms neužtekdavo, žie
mai atėjus, kolūkiečiai -arklius išsidalinda
vo ir šerdavo savo tvartukuose. Iš kur su
sigraibydavo pašaro, kcikį jautė interesą 
jais rūpintis, ir šiandien sunku išaiškinti. 
Arklys kaimiečiui — kažkokia brangenybė, 
o žemės ūkyje visuomeninės gamybos po
žiūriu jis jau nebeturi buvusios reikšmės. 
Sako, energetikos balanse dabar jie sudaro 
tik -kelis procentus. Tačiau valstiečiai, jų 
vaikai arklius myli ne -mažiau, kaip ir se
niau mylėdavo. Dabar pradėta kolūkiuose 
kultivuoti arklių spertas, kuriuo kaimo 
jaunimas labai domisi. Tačiau ir kai ku
riems darbams arkliai dar naudojami ir 
bus naudojami. Laibiausiai jie reikalingi 
kolūkiečiams — visokiems jų asmeniniams 
reikalams.

Užklydome šiemet su Žemdirbystės ka
tedros darbuotojais į Ignalinos rajono „Vil
ties“ kolūkį. Stebėjomės, kai-p gerai tarps
ta kolūkis nederlingoje smėlio žemėje, nu
sagstytoje kalvomis lir raistais. Pirminin
kas Gurskis rūpinasi, kad raistai būtų kul
tūrinami, čia tveriamos ganyklos, statomos 
fermos, tiesiami keliai.

Kolūkyje nemaža -arklių, ir juos visus 
laiko kolūkiečiai pas save.

— Ar ne našta kolūkiečiams? — klausia
me pirmininką.

— Dar nebuvo -atsitikimo, kad k-as man 
arklį -atvestų.

— Ar negalvojate, kad teks arklius visai 
išnaikint i?

— Niekuomet. Vieni pirks lengvąsias ma

tą ristūnus, -mėgsta- pasportuoti žiemą ant 
ežero.

Leidimas laikyti asmeniškai arklius tai 
irgi akstinas nebėgti iš kaimo. Tokių aksti
nų galima rasti ir daugiau. Tačiau dabar 
niekas jų neieško.

Kryžiaus kelius eina kolūkietis, kol pa
sistato gyvenvietėje namą. Suprantama, 
milžiniškos statybos vyksta dabar visur, ir 
statybinių medžiagų labai trūksta. Miesto 
dirbantysis, kad ir ilgai laukęs, vis tiek 
gauna naują butą. Ir iš viso pa-gal gyven
tojų skaičių miestuose -gyvenamųjų namų 
statybos sparta žymiai didesnė.

Ką čia kalbėti, ir prekėmis miestas ge
riau- -aprūpinamas. Naują filmą, operos ar 
dramos premjerą mieste gyvenantis tuoj 
-pamato, o kaimui taikomas ilgas „karanti
nas“ (kol pasirodys televizijos laidose).

Norėdami atgaivinti vėstančią žmonių 
meilę žemei, norėdami išspręsti sunkią že
mės traukos formulę, privalome visi padir
bėti. Agronomų, ekonomistų, net teisinin
kų -pastangų neužtenka.

Ir kaimo, kaip ir miesto, jlaunimą šian
dien žavi sportas, technika ir kosmoso už
kariavimas. Apie tai šnekama spaudoje, 
per radiją, rodoma televizorių ekranuose. 
Apie tai daug kalbama mokykloje ir gatvė
je. Apie žemės ūkį, -tiesa, taip pat daug kal
bama, rašoma ir rodoma. Bet kas? Dau
giau gaminki-m, daugiau primelžkim! Ro
dikliai ir gamybos -pirmūnai. Visa tai rei
kalinga. Bet reikia kažko daugiau.

Nė kiek neabejoju, kad daugelis jaunuo
lių -mėgsta -pasvajoti apie savo tėviškę. 
Daugelis mėgsta gamtos -grožį. Ramus, idi
liškas kaimo gyvenimas, -pilnas saulės ir 
laisvo vėjo laukas kai ką labiau vilioja, 
negu miesto -gatvės, gyvenamųjų namų ko-

Skaitytoju fališkai
DĖL ATSTOVŲ JAUNIMO 

KONGRESUOSE

Paskutiniu laiku E. L. pradėta spausdin
ti „Pabiros“, -kurias veda man gerai pažįs
tamas žmogus, bet dėl man nežinomų prie
žasčių pasirašinėja J. Vikiu. Būtų labai ma
lonu, kad jis pasirodytų savo tikru veidu. 
Bet tai be kita ko. Yra konkretesnių daly
kų.

Štai E. L. Nr. 7 „Kas -atstovaus?“ J. Vi
kis rašo, kad įvyko kažkokie apsikapojimai 
dėl jaunimo busimojo kongreso. Toliau jis 
prisimena I-jį kongresą ir dėl jo, be kita 
ko, taip rašo: „Ir pagaliau buvę net tokių 
„•atstovų“, kurie atstovavo -ne lietuviška
jam jaunimui, o ano meto angliškiems bit- 
niinkams ir jų vulgarioms tradicijoms“. To
kiais žodžiais, mielasis J. Viki, naudotis 
netiktų, nes lietuvių jaunuolių tarpe nei 
tuomet, nei dabar nebuvo ir nėra nei bit- 
ninikų, nei hipių, o juo labiau jų nebuvo 
toje delegacijoje, kurią sudarė Rita Dau- 
n-eraitė, Irena Jokuba-itytė, Rimgaudas Ka
lifatas,- Kunigunda Kaminskaitė, Romas 
Kinka, Viktoras Lagūnavičius, Birutė Liū- 
džiūtė ir Gajutė V-alterytė. Iš tų aštuoniių 
atstovų šeši buvo L. S. S. Anglijos Rajono 
skautai. Tai juk vienintelės D. Britanijo
je veikiančios jaunimo organizacijos na
riai. Be kita ko, R. Kinka buvo Lodono šeš
tadieninės mokyklos vedėjas, Viktoras La
gūnavičius tuometinės tautinių šokių gru
pės vedėjas.

Jie -atliko savo pareigas taip, kaip suge
bėjo ir kiek sąlygos -leido, ir jie atstovavo 
tokiam D. Britanijos jaunimui, koks anuo
met buvo.

O Kongrese Rimgaudas Kaliibatas buvo 
pakviestas dalyvauti simpoziumo temoje 
„Tautinė ištikimybė svetur“. Jis dalyvavo 
ir atliko savo pareigas geriau, negu- buvo 
pasirengęs. Kongresas vyko dviem grupė
mis, ir įkultūrinęs grupės sekretorium buvo 
D. Britanijos atstovas R. Kinka. Kiti atsto
vai ar -atstovės mezgė ryšius su- skautų va
dovais -ar tautinių šokių gsupių vadovais.

Pagaliau 1967 m. vasario 18 d. buvo vie
šas Jaunimo -kongreso atstovų pranešimas 
D. Britanijos lietuviams Parapijos salėje 
Londone. Tų pranešimų paklausyti buvo 
pakviesti visų organizacijų valdybos, laik
raščių redaktoriai ir visi, kurie tik domisi.

Tame susirinkime dalyvavo 6 kongreso 
atstovai. Du likusieji negalėjo -atvykta.

J. Vikis, matyt, neklausęs tų pranešimų, 
dabar jis -bando žmonėms pristatyti tuos 
jaunuolius kaip niekam nevertus, nieko ne- 
atlikusius ir išsibarsčiusius, žinoma, jie iš
sibarstė. Gyvenimas bėga natūraliu keliu, 
vieni jų sukūrė šeimas ir jau -augina kitą 
jaunimą, kiti išemigravo, bet nė vienas ne
žuvo. Pvz., R. Kinka JAV dalyvauja lietu
viškame darbe, Gajutė Valterytė-O'Eirien 
yra skautų vadeivė.

Dia)r -noriu priminti, kad -anuomet pa
renkant atstovus ir svarstant paramą. 
Krašto valdybos -posėdyje dalyvavo J. Al
kis, Z. Juras, S. Kasparas, E. Bliūdžiūtė 
ir DBLS atstovas P. Mašalaitis. ir nė vie
nas tame posėdyje nematėm nei bitninkų, 
nei hipių, nei anglų. Jie visi buvo priau
gančios lietuviškos kartos padorūs jaunuo
liai. Tai išeitų, kad J. Vikis bando pajuo
dinti anuometinę Krašto valdybą ir Ang
lijos skautų rajoną, iš -kurio, kaip vienin

KAIMAS M L S U MIELAS
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šinas, kiti važinės -arkliais. Žmonės mėgs- 

telės jaunimo organizacijos, bu-vo daugiau
sia atstovų.

Manyčiau, kad J. Vikis nori numušti bu
simojo kongreso -atstovų moralę arba at- 
bauginti nuo registracijos dalyvauti kon
grese, kad ir jie -gali būti apšaukti pana
šiais, kaip kad buvo su ano kongreso daly
viais.

Be to, kai Krašto valdyba paskelbė va
jų Jaunimo busimojo kongreso atstovams 
paremti, -galima dar darytis išvadą, kad 
nereikia pinigų išleisti bitnikams.
Vyresniosios kartos atstovas S. Kasparas

KAIP ATGAUTI NEPRIKLAUSOMYBĘ?

Lietuvos nepriklausomybės minėjime 
Londone vasario 12 d. prof. K. Baublio 
skaitytoji paskaita verta ypatingo dėmesio. 
Paskaitininkas labai tiksliai iškelia klausi
mus, kurie iki šiol spaudoj buvo mažai te- 
diskutuojami.

Aišku, mes kiekvienas trokštam, kad mū
sų tėvų žemė Lietuva būtų laisva, kad tau
ta tiek dėl religijos, tiek politiškai nebūtų 
persekiojiama, gyventų ramiai ir kurtų gra
žų ir kultūringą gyvenimą. Mes tai siekia
me, dedame pastangų, ir tai siekti yra kiek
vieno geros valios lietuvio pareiga. Bet kaip 
tas išlaisvinimas gali prasidėti pačioje Lie
tuvoje? Juk Lietuva kaip valstybė su visais 
gyventojais yra Sovietų Sąjungos malonėj 
ir griežtoje priežiūroje. Juk būtų daugiau 
kaip stebuklas, kad štai vieną dieną Sovie
tų Sąjunga atitraukia iš Lietuvos savo ka
rines ir policines pajėgas ir paskelbia: val
dykitės patys. O kas gali šiandien priversti 
Sov. Sąjungą daryti taip, o ne kitaip? Tam 
-reikia antgamtinės jėgos, nes komunizmas 
ir ateizmas yra ne daiktai, bet idėjos. Idėja 
propagandos pagalba gali būti skleidžiama 
ir jėgos pagalba palaikoma, bet nenaikina
ma.

Idėjai sunykti ar galutinai pasikeisti rei
kia recepto, kurio žmogus be antgamtinės 
pagalbos negali padaryti.

Šitiems labai painiems klausimams spręs
ti labai tikslų atsakymą duoda mūsų kun. 
J. Kuzmiekio 1955 m. išleista knyga „Fati
ma ir -mes“.

M. S. R.

KELIOS MINTYS 
GIESMYNO REIKALU

Neseniai „Europos Lietuvyje“ užtikau ži
nutę, jog E. L. Sielovada nusprendė išleisti 
naują giesmyną. Giesmyno paruošimas — 
tai didelis darbas, reikalaujantis ilgo atsi
dėjimo ir kantrybės. Na, ir kokia nauda 
būtų iš to triūso, koks dvasinis pasitenkini
mais rel. muzikos autoriui, jeigu jo kūrinys 
praktiškai turėtų stalčiuje pelyti? Praktika 
juk aiškiai -rodo, kad seniau išleistasis gies
mynas daug kur laibai retai -a-iba net visai 
nenaudojamas. Per eilę metų, dalyvaujant 
lietuv. parengimuose, pavyzdžių tenka pri
sirinkti nemaža. Metų bėgyje ruošiama eilė 
minėjimų, sudaromos programos, kviečia
mi paskaitininkai, dainininkai, muzikai. 
Pamaldų -reikalas prie viso to „šurum-bu- 
rum“, atrodo, tik-pripuolamas dalykas, prie
das, kurį lyg ir nepatogu atmesti. Pamaldų 
eiga, atrodo, niekas nesirūpina.

Jeigu būtų pasitenkinama vien tik šv. 
Mišių atkalbėjimu, tai naujo giesmyno 

-ridoriai, rašomieji stalai įstaigose, fabriko 
staklės. Tik nėra kas tokį jaunuolį parem
tų, nėra kias nuolat puoselėtų tas silpnutes 
jo svajones. Ar nesijauoiia šiuo atžvilgiu
Skoli.ngi šių laikų pedagogai, rašytojai, me
nininkai? Kuo -gali pasigirti Lietuvos kaino 
studija?
Mūsų literatūros klasikai — už kaimą...
Trečią kartą skaičiau M. Katkaus „Balanos 
gadynę“. Dabar šiame etnografiniame kūri
nyje, kuris parašytas ne mokslo, bet groži
nės literatūros kalba, ieškojau Katkaus-a-g- 
ronomo. Juk jis XIX -šimtmetyje pirmasis, 
kiek -mums žinom-a, iš valstiečių luomo 
Maskvoje baigė aukštąjį agronomijos 
mokslą. Dėl savo griežtų įsitikinimų, dėl 
stataus būdo jis nepakentė dirbti nei dva
re. nei įstaigoje. Vienur kitur pamėginęs, 
grįžo į Ažitėnus, 70 -metų dirbo iš tėvo pa
veldėtame ūkyje, gyveno dūminėje gryčio
je.

M. Katkus nebuvo koks nors dvasinis as
ketas. Jis (buvo energijos pilnas, atkaklus 
vyras. Jis sekė politinį gyvenimą, visą lai
ką buvo -pažangus. Neapkentė policininko. 
Su dideliu -džiaugsmu sveikino tarybinę 
santvarką.

„Balanos gadynė“, kurią jis parašė se
natvėje, turėdamas 80 -metų, ne vien vaiz
davo praėjusią epochą, bet tiesiog ideali
zavo senąją kaimo buitį.

„Manau, kad nei karalius, nei didžiau
sias laimės pataikūnas niek-ad nepažįsta 
tiek laimės saldumo, kiek pažįsta varguo
lis... vienmarškinis nuvirtęs j-aujoje ant 
minkštų šiaudų... “

Sunku šiandien p-aai-škinti M. Katkaus 
nusistatymą, -galvoseną ir veiklą. Kodėl jis 
ncpropaigaivo agronomijos mokslo žinių? 
Kodėl Ažitėnuiose nesukūrė pavyzdingo 
ūkio? Kodėl nesirūpino nei veisliniais gy- 

klausimas visai atpultų. Bet taip nėra. Bent 
ne visur. Eet beveik visur giedojimu per 
pamaldas iš anksto visai nepasirūpinama.

Kada trumpai prieš pamaldas bažnyčio
je pastebimas balsin-gesni-s tautietis, tai kas 
nors iš vadovaujančių, jei tokių iš viso yra, 
susigriebia, kad, va, būtų galima ką nors 
sugiedoti... Gerai, jei giedorius ir sugeba 
visiems žinomą giesmę parinkti ir į natą 
pataiko. Tada dar pusė bėdos. Bet nekartą 
išeina atvirkščiai. Paskutinę minutę, jau 
žvakėms degant, užsipuolamas giedojimui 
vadovauti iš toliau- atvykęs žmogus nežino 
vietoje -giedamųjų giesmių, ir todėl giedoji
mas kartais išeina gana nevykęs solo, nes 
kiti pamaldų dalyviai tyli, lyg musę prariję. 
Iš tikrųjų -iš anksto nieko nepranešus, o 
rengėj-ams-vadovams dėl giedojimo iš anks
to nesusitarus, juk ir nežinia, ką bedary
ti... Svečias, užpultas giesmėms vadovauti, 
po pamaldų neretai „gauna per galvą“, k-ad, 
va, kam tą, o ne aną giesmę pradėjęs. Tū
las dalyvis, „viską dar geriau suprantąs“, 
po tokių pamaldų prideda, kad atvykėlis tik 
„prasikiš©“, -geriau- būtų tylėjęs, ir t. t. Bus 
nenuostabu, kad ir šitas, dar -norintis gie
doti-, balsas -palengva visai nutils.

Neseniai Bonnoje laidojome didelį žmogų, 
mums visiems brangų lietuvį. Perdaug ger
biu velionio -atminimą, kad norėčiau jo lai
dotuves panaudoti kokiam nors kartumė
liui išlieti. Tačiau klausimo, kodėl niekas iš 
anksto nesusiprato su iškilmingais lietuv. 
giedojimais gedulingas pamaldas pravesti, 
negaliu nuryti ir nutylėti. Čia jau dvasios 
vadai galėjo susirūpinti. Toks įvykis, nors 
ir labai skaudus visiems -pasaulio lietu
viams, turėjo būti atžymėtas su lietuviškai 
religine kultūra. Iš anksto t-am nesiruošus, 
nepasitarus, nors ir turint geriausių norų, 
būtų reikėję atsisakyti giedoti ką nors iš
kilmingesnio, nes, ką nors improvizuojant, 
nepasiruošus išpildant, nuvertiname ir kū
rinį ir svarbų momentą.

V. Europoje yra ne vienas gero balso dai- 
nininkas-giesmininkas ir keletas nekartą 
koncertavusių. Ar jie religinių -giesmių kon
certų yra išpildę, man taip ir neteko išgirs
ti. Nesistebėkime, jei mūsų solistai daini
ninkai savo repertuare retas kuris turėtų ir 
liet, religinių kūrinių. Tokių kūrinių niekas 
nereikalavo, ir nėra kur juos išpildyti. Kar
tais -susidaro įspūdis, kad solistui „lockia“ 
daroma, jei jis giedoti pakviečiamas. Šito
kios -galvosenos žmonės labai apsirinka. Te
gu niekas nesistebi, kad į kultūrinius pa
rengimus salėse susirenka trigubai daugiau 
dalyvių, nei jų būna lietuviškose pamaldo
se. Argi -pamaldos mažiau vertos, kad jose 
būtų -galima apsieiti be gražaus liet, giedo
jimo?!

Taigi verktina-i reikia komisijos ar žmo
gaus, kuris religine kultūra rimčiau susirū
pintų. Iš čia geriau paaiškės ir naujo gies
myno reikalas.
SquiqpAOA tuos luqpA ųansa lųos- jųas jųas

Norėčiau klausti: kažin, ar verta n-aujam 
giesmynui perdaug naujų giesmių ieškoti? 
Turime juk jau visą glėbį senų giesmių, 
kurias tik reikėtų praktiškam giedojimui 
pritaikyti. Praktikoje kunigai turėtų savo 
parapijiečius reguliariai giedojimui pratin
ti ir nelaukti „išganymo“ iš kitur.

Dar viena. Vaikų ir jaunimo stovyklose, 
žinau, uoliai mokoma liet, dainų. Ar tie vai- 
kai-j-aunimas ir giesmių išmoksta, nežinau. 
Tačiau žinau, k-ad ir religinei kultūrai kelti 
reikia didesnio -susirūpinimo ir kruopštu
mo.

B. S. 

vuliaiis, nei selekcine sėkla? Jis teisinosi- 
„gyvenimas -nedavė man galimumo sekti 
žemės ūkio mokslą“. Tačiau kodėl?

Dar k-alrtą skaitau Žemaitę, Vaižgantą, 
Krėvę, kitus senuosius mūsų klasikus. Vi
sur, k-ai-p ir Katkaus knygoje, atsispindi 
kaimo -gyvenimas: Žemaitė palieka kaimie
čių ydas, Vaižgantas glosto savo dėdes ir 
dėdienes, Krėvė gyvena kaimo žmonių pa
davimus, tačiau niekas savojo kaimo ne
niekina, jo negriauna.

Dar kartą -perskaičiau šiemet išleistą 
Petro Cvirkos -knygą, kuriai jis davė tokį 
nuoširdų p-avadmimą — „Žemė maitinto
ja“.

Naujakurys Tarutis su savo žmona Mo
nika, ti-K dieną pabuvę mieste, pėsti skuloa 
augai į Kauną. Dar neišėję visai iš miesto, 
tačiau „kar -parko didžiąsias g-atves... — 
pau-uto vėją, pamatė laukus, abiem gera, 
lengva pasidarė“. Ir toliau: „Nusvilau kaip 
aiena, pamačiusi -tuos gyvulėlius, dirban
čius žmones. Ar cu-a -pripral.rnas, ar kas — 
dienelę nebuvau, o traukia prie žemės“.

Naujakurys Tarutis netenka, visko: iš 
varžytynių parduoda gyvulius, dvare užmu
ša jo sūnų, pagaliau miršta mylimoji žmo
na. Tartum ir reikėjo laukti, kad jis mes
tų kaimą ir įsijungtų į miesto proletariato 
eiles kovoti dėl darbo žmonių išvadavimo. 
Ne, Tarutis nuo žemės neatsitraukia. Jas 
lieka kaime ir įsijungia į valstiečių sukili
mą. Jis „buvo pirmas toje naujoje kovoje 
uz žemę, už duoną".

inTRAS VAS1NAUSKAS

Po Chicagos 
[dangum

Kodėl taip pasielgia.' n-ai meiu-viskoji vi
suomene atsisveikino su velioniu ar. ±j. 
D-auzvaraziu, ta-aa buvo tašyta, kaa outų 
rašomi laisaaa su prašymu jo varau pava
dinti n-aujai statomąją Archer-Pulaska gat
vių sankryžoj aukštesniąją -mokyklą.

Bet štai nei iš šio, nei iš to Marquette 
Parko Namų sav. dr-jos prez. J. Bacevičius 
ir sekr. Stakėnas -pasiuntė net merui Daley 
rezoliuciją, kad toji mokykla butų pavadin
ta Nobelio laureates M-arie Skiadowsika-Cu- 
rie varau! Taip ir neaišku, ko čia kiša sa
vo nosį kur nereikia NMS valdyba. Juk 
outų linksmiau visiems lietuviams, kad mo
kykla gautų mūsų gerbiamo konsulo vardą. 
Perdaug ta LNM -politikuoja.

Chicagos spaudoje. Vasario 16 d. proga 
čia mirgėjo aaug straipsnių apie -pavergtąją 
Lietuvą. „Chicago Tribūne“ rašė apie gar
bės kon. J. Diaužvardienę, įdėtos nuotrau
kos, „Sun Times“ aprašė minėjimo eigą, 
„Daily News“ spausdinosi žinių apie Chica
gos lietuvius ir jų įstaigas ir organizacijas. 
Labai pritiko ta proga ir F. Berzinš laiškas, 
primenantis nelaimingą Jaltą, kur Baltijos 
valstybės perduotos sovietams, todėl prez. 
N-ixonas turėtų tą klaidą atitaisyti.

Apylinkių laikraščiai -aprašė įvykius, už
siminė Lietuvos pavergimą ir užkrautąjį 
okupanto terorą.

Senelių namai. Dr. J. Adomavičius per 
LTV paskelbė, kad seneliams dideli namai 
už 160 tūkst. dolerių jau užpirkti. Jis pasi
džiaugė, kad buvo gerų aukotojų, net su 10 
tūkst. dolerių. Todėl- dabar užvirs darbas 
tuos n-am-us pertvarkyti pagal planus, kad 
jie būtų ramybės ir paguodos bei senatvės 
dienų židinys. Juose bus -koplyčia, salė, me
dicinos -kabinetas. Juose galės rasti pasto
gę globos reikalingi mūsų senesnieji lietu
viai, kurie dabar vargsta pavieniui ar sveti
mose prieglaudose, net, -sakoma, ten yra 
mušami, nepakankamai pavalgę.

Filmai. Lietuviškas -gyvenimas filmuose 
pradėjo da-ugi-au pasirodyti. Ypač čia daug 
dirba kun. Kezys, Lietuvių televizija ir ki
ti. Gaila, kad neturime nė vieno filmo iš 
lietuviškų operų. Gal kas sugebės „Jūratę 
ir Kastytį“ įfilmuoti, bet reikia lėšų. Pra
eitą Dainų Šventę turi Siutas.

Vasario 25 d. Skautininkų Ramovė su
rengė kiartūn-iisto Vyt. Stasiūn-aičio filmų 
vakarą, kurio -pelnas skiriamas „Skautų Ai
dui“. Tačiau pasitaikė snieguotas oras, ir 
teatvyko koks šimtas žmonių.

Skaidrės Balzeko muziejuje. Jau tretį 
kartą Chicagos Tribūne fotografas E. Man
kos parodė skaidres iš kelionės po Lietuvą. 
Jis su šeima rugpiūčio mėn. ten lankėsi. 
Gražūs vaizdai iš Vilniaus, Kauno, Druski
ninkų, Trakų ir Nemuno pakrančių, tačiau 
tarp jų buvo matyti ir anksčiau kitų foto
grafų darytų, tik M-ankus juos įsigijo ar 
jam kas dovanojo. Viskas gražu, tik širdį 
skauda, k-ad mūsų katedra paversta paro
dos salonu.

Premijos ir koncertas. Kovo 12 d. „Drau
gas“ rengia koncertą ir dailiojo žodžio va
karą JC, kur dalyvaus oper. sol. Kazys Ya- 
kutis ir laureatui Kavaliūnui įteiks tūks
tantinę.

„Laisvoji Lietuva“ paskelbė poemos pre
miją — tūkstantinę. Poema turi būti apie 
Simą Kudirką, ne -mažesnė kai-p 100 stan
dartinių knygos puslapių.

Margutis paskelbė konkursą goriausiem 
kūriniam juostelėse: pasakaitėj imas, repor
tažas, minėjimas, 60 sek. skelbimas, specia
li meninė programa.

Bal. Brazdžionis

LATVIJOS KOMUNISTŲ SKUNDO TEMA
Apie Latvijos komunistų raštą-skundą 

Vakarams plačiai rašė Australijoje leidžia
mas dienraštis „The Australian“ vasario 15 
d. laidoje. (E)
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DBLS SUVAŽIAVIMAS

įvyks balandžio 15-16 dienomis. Suvažia
vimo darbotvarkė ir aplinkraštis greitu lai
ku bus išsiuntinėtas skyrių valdyboms.

DBLS skyrių valdybos prašomos sušauk
ti skyrių susirinkimus ir išsirinkti atstovus 
į DBLS metinį suvažiavimą.

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
Margučių balius įvyks šeštadienį, balan
džio 8 d., 345A Victoria Park Road, London 
E9 5DX.

Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas 50 penų.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

„Dainavos“ Sambūrio visuotinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 9 d., 5 
vai. p. p., Lietuvių Namuose. Prašome vi
sas nares dalyvauti. Bus aptarti baliaus ir 
kiti reikalai.

Valdyba

DIDŽ. SAVAITĖS PAMALDOS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Did. ketvirtadienį — 8 vai. vak. šv. Mi
šios, procesija.

Did. penktadienį — 3 vai. dienos pamal
dos ir šv. Komunija.

Did. šeštadienį — 7 vai. vak. dienos pa
maldos su šv. Mišiomis.

Velykose 8 vai. ryte Prisikėlimo pamal
dos, procesija, šv. Mišios 11 vai;

Velykų pirmadienis (neprivaloma šven
tė) — šv. Mišios 9 ir 11 vai.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS ŽINIAI
Pranešama, kad tautinių šokių grupės, 

važiuojančios į Ameriką, į tautinių šokių 
šventę, repeticijos įvyks .kovo 24 d. (penk
tadienį), 7 vai. vakaro, 345A Victoria Park 
Rd., E9.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

Jaunimui pageidaujant, Lietuvių Namuo
se pradedamos lietuvių kalbos pamokos vy
resniam kaip 15 m. amžiaus jaunimui.

Pamokos vyks kartą į savaitę (po 2 va
landas) šiokiadieniais (vakarais) ar savait
galiais, prikausomai nuo daugumos klausy
tojų pageidavimo. Norintieji lankyti pamo
kas, kviečiami tuoj pat 'kreiptis laiškais 
(galima ir anglų kalba) į DBLS Sekreto
rių, pažymint pageidaujamą laiką pamo
koms. Pamokos tęsis ligi birželio mėnesio, 
ir iš lankytojų nebus imama jokio mokes
čio.

Mokytoju yra pakviestas Mr. Rufus Pri
ce, praeitais metais baigęs lietuvių kalbos 
studijas Vilniaus universitete.

Atsiradus pakankamam skaičiui klausy
tojų, numatoma prašyti Londono miesto 
valdybą nuo rudens įvesti lietuvių kalbos 
pamokas vienoje miesto savivaldybės išlai
komųjų vakarinių mokyklų.

70 METŲ SUKAKTIS

Kovo 11 d. Antanas Rūsys, pasikvietęs 
prietelius ir pažįstamus, atšventė savo 70 
metų sukaktį.

Jis yra tarnavęs Lietuvos kariuomenėje. 
Karui prasidėjus, sunkiai susirgo, pateko į 
ligoninę, ir tai atskyrė jį nuo žmonos ir vai
kų.

Svetur dirbo iki pensijos laiko. Nuo pat 
pradžių priklauso DBLS, visada dalyvauja 
lietuvių subuvimuose, skaito daug knygų 
ir laikraščių.

Susirašinėja su Lietuvoje gyvenančia 
žmona ir vaikais ir i'š jų gavo gražiausius 
sveikinimus sukakties proga.

Jubiliato šeimininkei B. P. Batakiai su
ruošė šaunų pobūvį su vaišių stalu ir gra
žiu tortu. Sveikino prieteliai ir svečiai, 
linkėdami sveikatos ir ilgiausių metų.

M. Gelvinauskienė

MANCHESTERIS
KAZIMIERINĖS

Manchesterdo 'skautų Živilės ir Maironio 
draugovės suruošė savo patrono šv. Kazi
miero minėjimą. Minėjimai! susirinko gra
žus būrys tautiečių, uniformuoti skautai ir 
skautės, anglų svečių ir skautiškoji šeima 
— ps. Gerdžiūnas, jo žmonelė su vaikais iš 
Huddersfieldo.

j „DAINAVOS“ PAVASARIO BALIUS

1
^ L. L. MOTERŲ SAMBŪRIO „DAINAVA“

ruošia savo tradicinį pavasario balių 

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 22 d., 
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Veiks geras bufetas, gros orkestras, ir bus įdomi loterija. 
Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

Staliukus iš anksto galima užsisakyti pas A. Pranskūną. 
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Ps. A. Jakimavičius 'gražiu žodžiu atida
rė minėjimą, prašydamas tylos minute pa
gerbti ką tik mirusį K. Rudaitį. Prelegen
tas A. Jaloveckas gerai paruoštoje paskai
toje supažindino su šv. Kazimiero laikų 
istorija, gyvenamojo laiko situacija ir šven
tojo ryšį su Lietuva.

Meninėj daly skautai ir skautės sudai
navo ir pašoko tautinį šokį. Eilėraščius de- 
clamavo K. Kupstytė, J. Bružas, P. Berna
tavičius.

Programos dalyviai tėvelių buvo pavai
šinti.

Minėjimo dalyviai šiltomis katutėmis at
idėkojo rengėjams.

Jau kaip tradicija, čia kasmet surengda
mas kazimierinių pobūvis. Ir šiais metais 
susirinko apie pusšimtis svetelių. Visiems 
Kazimierams lyg ir atstovavo Kazimieras 
Steponavičius, kuriam ir nepagailėta linkė
simų. Bendras vaišių stalas visuomet jun- 
jia lietuvius, ir šis pobūvis praėjo gra
siausioj nuotaikoj. Vaišių stalą paruošė 
Ivanauskienė, o susirinkusieji gausiai pasi- 
ūpino klubd gėrimų. P. Šiaučiulis, kaip 
niciatorius, su talkininkais užsitarnavo pa
gyrimą.

Šv. Kazimiero minėjimo dieną buvo pa- 
addotas Kazimieras Rudaitis. Religines 
apeigas atliko kun. V. Kamaitis, pasakyda
mas gražių žodžių apie velionį. Eccles tau
tiečiai gausiai atsilankė į laidotuves. Dar 
vieną tautietį 'mūsų Mostono lietuvių ka- 
□as priglaudė amžinam poilsiui. Laidotu
vių reikalui sudarytasis komitetas paruo
šė atsidėkojimo vaišes, kurias pagamino O. 
Dainauskienė. Ta proga kalbose iškelta ve- 
lionies meilė Lietuvos muzikai ir visuome
ninė kaip muziko veikia.

Velionis mirė vėžio liga.
D. Dainutis

MARGUČIŲ BALIUS

Velykų pirmąją dieną Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo Valdyba savo patal
pose rengia

MARGUČIŲ BALIŲ.
Trys gražiausi margučiai gaus premijas. 

Šokiams bus grojama plokštelėmis.
Prašome tautiečius iš arti ir iš toliau at

vykti. Atvykę nesigailėsite.
Pradžia 6 vai. vak.

Klubo Valdyba

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ba
landžio 3 d., Velykų antrąją dieną, 7 vai. 
vak., Lenkų atsargos karių klubo salėje, 
Whitefriars Lane, Coventry, rengia

Velykų Margučių Balių.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 

„Avons“ orkestras iki 1 vai. ryto, baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžių bufetas 
veiks iki 12 vai. Už gražiausius margučius 
bus 'skiriamos dovanos, prašom ruoštis šiam 
konkursui.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame atsilankyti -—praleisite linksmai lai
ką.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
DBLS SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
kviečiamas DBLS Eradfordo skyriaus susi
rinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė: skyriaus reika
lai, atstovo rinkimai į DBLS suvažiavimą.

Skyriaus nariai ir domintiesi skyriaus 
veikla kviečiami ko gausiau dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Vyties klube, 5 Oak 
Vilias.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
A. A. STASYS NUTAUTAS

Kovo 6 d., ilgos ligos išvargintas, ligoni
nėje mirė Stasys Nutautas, gimęs 1907 m. 
kovo 25 d. Kypalų km., Gudžiūnų valse., 
Kėd ainių apsk.

Į Angliją buvo karo audrų atblokštas 
1947 metais. Čia dirbo įvairius darbus, kol 
prieš dešimt metų sutriko kvėpavimas, pri
sidėjo dusulys, o visai užbaigė plaučių vė
žys, išraudamas tą stiprų vyrą iš mūsų 
bendro likimo draugų.

Stasys Anglijoje gimimų neturėjo. Turė
jo daug gyvenimiškos praktikos, buvo prin
cipingas žmogus. Kad neuždėtų vargo ki
tiems dėl jo palaikų tvarkymo, iš anksto 
buvo sutvarkęs savo kuprinę, palikdamas 
testamentą, kaip pavyzdingas karys.

Kovo 9 d., atlikus bažnytines apeigas 
kun. S. Matuliui dr kun. A. Gerybai, daly
vaujant būreliui tautiečių, jo palaikai buvo 
palydėti į Wilford Hill kapines.

Tegu būna lengva jam šio krašto žemelė.
k. b.

VELYKŲ MARGUČIAI

Balandžio 3 d., pirmadienį, tai yra antrą
ją Velykų dieną, 7 vai., ukraniečių klubo 
salėje, 30, Bentinck Rd., ruošiamas

Tradicinis Velykų Margučių Balius.
Margučiai bus premijuojami — gražiau

si. ir stipriausi, gaus premijas. Todėl pra
šom nevėluoti su tais gražiausiais.

Po to bus pasilinksminimas — šokiai su 
gera muzika, loterija, veiks baras. Balius 
tęsis iki 11 vai.

i Kviečiami visi lietuviai su draugais. Ži- 
I noma, visi prašomi neužmiršti atsinešti tų 
I gražiausių ir stipriausių margučių. O lai- 
, kas tikrai praeis geroje nuotaikoje, pašne
kesiuose prie kaušo.

Skyr. Valdyba

VELYKMETYJE

Lietuviškos Didžiosios Savaitės visos 
apeigos bus Liet. Židinyje.

D. Ketvirtadienį 8 vai. vakare.
Did. Penktadienį 3 vai.
Did. šeštadienį 8 vai. vakare.
Balandžio 2 d. Prisikėlimas 11.15 vai.
Velykų II d. 11.1-5 vai.
Išpažintys prieš pamaldas.

VOKIETIJA
LIETUVIŠKOJO JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS

Nuo 1971 gruodžio 28 iki 1972 sausio 2 d. 
Koenigswinteryje vyko Vokietijos lietuvių 
jaunimo sąskrydis. Pagrindinis tikslas buvo 
išsiaiškinti, kokios bus Il-me Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongrese dalyvavimo sąly
gos, kokie turėtų būti delegatai ir kaip jie 
turėtų pasiruošti kongresui.

Gruodžio 28 d. vakare pagal programą 
buvo susipažinimo vakaras, nors visi daly
viai vienas kitą jau seniai pažino.

Gruodžio 29 d. priešpiet vyko pranešimai 
apie 1-ąjį PLJ Kongresą. Referavo' kun. J. 
Damijonaitis, kurį papildė stud. A. Šmitas.

Vakare buvo pranešimai apie II PLJK, 
kuris įvyks birželio 30 — liepos 15 d., ir jį 
sudarys: a) pats kongresas (Čikagoje), 
b) studijų dienos (tikriausiai Clevelande) 
ir c) stovykla (Toronto skautų stovyklavie
tėj Romuvoj). Kongreso metu Čikagoje bus 
Tautinių šokių šventė. Uždarymas įvyks 
Toronte. Išsiaiškinus terminus ir, kiek jau 
žinoma, vietas, diskutuotos kongreso ir sto
vyklos programos. Taip pat bandyta suras
ti tinkamų referentų. Vienintelis rimtas su
manymas buvo siūlyti į referentus Vasario 
16 gimnazijos mokytoją V. Bartusevičių, 
M. A. Be jo nieko kito nebuvo rasta tarp 
Vokietijos lietuvių jaunosios kartos pajė
gesnių inteligentų.

Gruodžio 30 d. visi suvažiavimo dalyviai 
palydėjo į amžino poilsio vietą Bonnoje 
prof. dr. Zenoną Ivinskį. Vakare buvo dis
kutuojama studijų dienų programa. Kiek
vienas dalyvis turėjo išsirinkti bent du 
punktus, kuriuos jis norėtų 'arčiau panagri
nėti, jei būtų išrinktas delegatu į II PLJK. 
Vakaro bėgyje atvyko prof. dr. A. Damušis 
(JAV). Jis papasakojo apie rezistenciją ir 
1941 m. sukilimą.

Gruodžio 31 d. priešpiet įvyko VLB Jau
nimo sekcijos susirinkimas. Išrinkta nauja 
JS valdyba, kuri tą pačią dieną popiet taip 
pasiskirstė pareigomis: pirmininkė dr. B. 
Paltarokaitė iš Mainzo, vicepirmininkas P. 
Veršelis iš Bonnos, iždininkas A. Šmitas, 
taip pat iš Bonnos, sekretorė Kr. Sutkaity- 
tė iš Ochtendungo ir reikalų vedėjas kun. 
V. Damijonaitis iš Buchschlago. Naujoji 
kontrolės komisija: V. Bartusevičius ir M. 
šiušelis, abu iš Romuvos.

Toliau JS susirinkime buvo nustatyti rei
kalavimai kandidatams į delegatus II 
PLJK. Jie turi būti tarp 18 ir 30 metų am
žiaus, Vokietijos LB nariai, mokėti lietu
viškai bent susikalbėti ir būti daugiau ar

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRYJE — kovo 26 d., 12.45 vai., šv. 

Elzbietos bažnyčioje.
NOTTINGHAME — kovo 26 d., 11.15 vai. 

Liet. Židinyje.
HUDDERSFIELD — kovo 26 d., 1 v., St. 

Joseph bažn.
MANCHESTER — kovo 26 d., 11 vai., Not

re Dame seselių vienuolyne. Velykinė 
išpažintis prieš pamaldas.

NOTTINGHAME — Didžiosios Savaitės pa
maldos L. Židinyje pažymėtos atskirai.

NOTTINGHAME — Velykų I d. Prisikėli
mas 11.15 vai. ir Velykų II d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Velykų Id., 11 
vai.. Convent of Mercy, St. John's 
Square. Išpažintys 10.30 vai.

BIRMINGHAME — Velykų II d., 11 vai., 
19 Park Rd., Moseley. Išpažintys 10.30 
vai.

DERBYJE — balandžio 9 d., 11 vai., Brid- 
| ge Gate.

mažiau pasižymėję Vokietijos lietuviškojo 
jaunimo veikloje. Vokietijai skirtuosius 19 
kandidatų JS rekomenduos VLB Valdybai. 
Ji tars galutinį žodį, .bet gali būti, kad kan
didatus dar patvirtins ir VLB Taryba. Tiki
masi, jog delegatams bus apmokėtos kelio
nės išlaidos.

Naujuosius Metus suvažiavusieji sutiko 
pasidaliję į dvi dalis: viena dalis liko Koe
nigswinteryje, o kita išvyko į Beethoveno 
salę Bonnoje. Jiems grįžus, visi kartu links
minosi Koenigswinteryje 'iki paryčių.

Sausio 1 d. priešpiet šv. mišias konceleb- 
ravo kunigai Br. Liubinas ir V. Damijonai
tis. Popiet buvo peržiūrėta anketa, kurią 
turės užpildyti kandidatai, norį tapti dele
gatais II PLJK.

Vakare buvo svarstyta, kaip Vokietijos 
jaunimo delegatai turėtų pasiruošti kelio
nei į JAV. Numatyta, kad per Atvelykio sa-! 
vaitgalį netoli Fuldos įvyks jaunimo vado
vų kursai. Į juos bus kviečiami tik delega
tai. Be to, „Jaunimo Žodžio“ redakcija iš
leis specialų kongresinį žurnalo numerį, 
skirtą pirmoje eilėje platinti JAV-bėse. 
Taip pat netrukus pasirodys ir reguliarus 
„Jiaun. žodžio“ numeris. Beveik visos jau
nimo organizacijos yra pažadėjusios po 
straipsnį. Tikimasi, kad ateityje „J. Ž.“ lei
dimas pagyvės.

Be to, A. Šmitas pranešė, jog Hamburge 
numatomas suruošti jaunimo suvažiavimas, 
kuris nieko bendra neturės su II PLJK. Juo 
bus bandoma ir Šiaurės Vokietijos lietuvių 
jaunimą įtraukti į lietuvišką veiklą.

Sausio 2 d. vėl tie patys kunigai atnašavo 
šv. mišias. Suvažiavimas uždarytas popiet. 
Suvažiavime dalyvavo 33 asmenys, kurių 
beveik visi buvo jaunuoliai tarp 18 ir 30 
metų amžiaus. Iš vyresniųjų jaunimo po
kalbiuose dalyvavo Muencheno lietuvių 
jaunimo organizatorė Alina Grinienė ir 
VLB Valdybos vicepirmininkas kun. Br. 
Liubinas. (VKV Inform.)

MIRUSIEJI
Antanas Mikalauskas, VLB Romuvos 

apylinkės narys, mirė sausio 2 d. Weinhei- 
mo/Bergstr. ligoninėje. Palaidotas sausio 
7 d. Huettenfeldo kaimo kapinėse. Laidotu
vėse dalyvavo visi Romuvos ir Huettenfel
do gyventojai lietuviai. Gedulingas šv. mi
šias kaimo koplytėlėje aukojo trys kunigai: 
tėv. A. Bernatonis, V. Damijonaitis ir Br. 
Liubinas. Pamokslą pasakė tėv. Bernatonis. 
Jis pabrėžė velionio vienišumą. Prie kapo 
duobės kalbas pasakė VL Bendruomenės 
pirmininkas J. K. Valiūnas, Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos vicepirmininkas kun. 
Br. Liubinas ir VLB Romuvos apylinkės 
pirmininkas S. Antanaitis. Visi kalbėtojai 
apibūdino velionį kaip labai darbštų, tau
pų ir pareigingą žmogų, mylėjusį lietuviš
ką jaunimą. Jis gyveno labai kukliai, bet 
užtat dideles sumas aukojo Vasario 16 gim
nazijai. Ant kapo vainikus .padėjo Vasario 
16 gimnazija1, VL Bendruomenės valdyba, 
VLB Romuvos apylinkė, Romuvos gyvento
jai ir šiugždinių šeima. Daugelis atnešė gė
lių puokštes.

A. Mikalauskas buvo gimęs 1898 m. ge
gužės 14 d. Keturakiškių kaime, Veiverių 
vis., Marijampolės aps., vidutinio ūkininko 
šeimoje. 1922-23 m. atliko karinę prievolę 
II ulonų Birutės pulke. 1924-28 m. tarnavo 
Kauno m. rezervo policijoj, nuo 1928 m. — 
Tauragės apskr. policijos Kaltinėnų nuova
doj. 1939 m. įsigijo stambų ūkį Raudoniš- 
kėj, Tverų vis., kur gyveno pirmosios so
vietų okupacijos metu. Vokiečių okupacijai 
prasidėjus, vėl grįžo policijos tarnybon. 
Vokietijoje per karą buvo gaisrininku Ber
lyne. Po karo iš pradžių gyveno Schleswig- 
Holsteine, vėliau tarnavo anglų kariuome
nės darbo daliniuose, o dar vėliau — vokie
čiu! ūky. Sulaukęs senatvės, 1968 m. apsigy
veno Romuvoje, kur uoliai dirbo parke bei 
valgykloje ir visada padėdavo spausdinti 
bei išsiuntinėti „Informacijas“.

Lietuvoje gyvena dvi dukros, žmona, 4 
broliai ir dvi seserys. (VKV Inf.)

PRANCŪZIJA
MIRUSIEJI

L. Dulinskas (Petro Dulinsko brolis), gi
męs Milvydų kaime, Krakių valsčiuje, Kė
dainių apskrityje, sausio 16 d. mirė, sulau
kęs 67 m. amžiaus. Velionis gyveno St. 
Lėon-sur-Vėzėre (Dordogne).

B. Galvanauskienė (gim. Gibon), buv. 
Lietuvos ministerio pirmininko E. Galva
nausko žmona, 1971 m. spalio 30 d. palaido
ta Aix-les-Bains kapinėse. Velionė mirė, 
sulaukusi 89 m. amžiaus. Laidotuvių apei
goms buvo nuvykęs kun. J. Petrošius.

L. Kregždienė (Škėrytė), kilusi iš Gar
liavos valsčiaus, Kauno apskrities, mirė 
1971 m. rugpiūčio 6 d., sulaukusi 66 metų 
amžiaus. Velionė paliko vyrą Simą, dukrą 
Mariją ir du anūkus. 1928 m. atvykusi 
Prancūziijon, apsigyveno Longvy (M. et M.), 
kur jau gyveno jos seserys Valkauskienė ir 
Astramskienė. Nuo 1930 m. su šeima gyve
no Montlucon (Allier), o paskutiniu laiku 
— Domerat (Montlucon priemiestyje).

UKRAINIEČIAI ŠILUTĖS RAJONE
Į Šilutės rajoną buvo atvažiavusi Ukrai

nos valstybinės filharmonijos solistų grupė 
ir koncertavo Gorainiuose, Bikavėnuose, 
Pašyšiuose, Švėkšnoje, Gardame, Kintuose 
ir kitur.

SOVIETŲ SĄJUNGOS INTURISTO 
VEIKLA

1971 m. turistinėje kelionėje iš Fed. Vo
kietijos apsilankė Sov. Sąjungoje daugiau 
kaip 100.000 turistų.

Užsieniečių turistų skaičius paskutiniai
siais penkeriais metais Sov. Sąjungoje tris
kart padaugėjo. Maždaug 45.000 sovietų pi
liečių 1971 m. pabuvojo turistinėje kelio
nėje Fed. Vokietijoje. Sov. Sąjunga kartu 
dirba su Fed. Vokietijos 70 kelionių biu
rais, bet dar daugiau turėtų būti. Inturis- 
tas turi 80 miestų Sov. Sąjungoje ir 30 pa
saulio šalyse nuosavus informacijos biurus, 
■kuriuose dirba daugiau kaip 23,000 tarnau
tojų, jų tarpe 2.000 vertėjų. Per 650 kelio
nių biurų 100 pasaulio šalių Inturistas dir 
ba kartu. Kas metai Inturisto kelionių biurų 
skaičius plečiamas ir didinamas.

J. Pyragas

ŽYGIAI SIEKTI LAISVĖS S. KUDIRKAI

Deuamos pastangos įtaigoti JAV prezi
dentą Nixoną, Kaa ps ousimos gegužes 
men. zenones į ivraszvą metu paveiziu ru
sus paleisti laisvėn nuteistą 10 metų priver
čiamo dainuo stovyKioje Simą Kudirką, 
„o-unuay News", milijoninio tiražo New 
iorko „Dany News" sekmadieninė laida 
kovo 5 d. pranešė, kad specialus komitetas 
„Amerikiečiai dėl Simo" renkąs parašus 
peticijai minėtu reikalu prezidentui Nixp- 
nui. jau surinkta 4.000 parašų, ir tikimasi 
jų gauti iki 250.000. Komiteto peticijoje pa
žymėta, kad s. Kudirkai puvusios paneig
tos pagrindines žmogaus teisės ir kad jo 
išdavimo rūsiams byla JAV gyventojų ne
santi pamiršta. Eltos žiniomis, Komitetui 
„Americans for Simas“ vadovauja Daiva 
Kezienė. Veiklą finansuoja „Laisvės Žibu
rio" radijas New Yorke, R. Kezio vadovau
jamas. Komiteto likusieji nariai yra ne lie
tuviai. Numatoma žygius dėl fe>. Kudirkos 
dar toliau plėsti.

Minėto dienraščio dar paskelbta, kad 
New Yoriko, Queens atstovas Aioany mies
to seimely, F. Schmidt pasiūlęs rezoliuciją, 
kurioje JAV Kongresas prašomas 'perduoti 
prez. Nixonui pageidavimą Kudirkos lais
vės reikalą iškelti viešnagės Maskvoje me
tu. Laikraštis įdėjo S. Kudirkos nuotrauką.

(ELTA)

PATOGIOS METINĖS

„Patogios metinės“ — tokios antraštės 
parašytą Maskvos korespondentės Maskvo
je Charlotte Saikowski straipsnį paskelbė 
Bostono dienraštis „The Christian Science 
Monitor" (vasario 28 d.). Esą, sovietų ko
munistai pamėgę įvairias metines, nes tai 
proga kalbėti apie pasiekimus ir skatinti 
rusus dar labiau pasitempti pramonėje. Pa
našiai ir su šių metų gruodžio 30 d. busimą
ja sukaktimi, kai bus minimos 50-sios so
vietų valstybės įkūrimo metinės. Jau dabar 
visas kraštas raginamas įvairiais būdais 
gerbti busimąją sukaktį.

Dienraščio atstovė pažymėjo, kad sovie
tai vistdėk negali nuslėpti įvairių savo kraš
to tautybių nepasitenkinimo bei netinkamo 
su jomis elgesio.

Dabar sovietai skelbia apie reikalą su
glaudinti tautybes. Esą, gal tai būtų atsa
kas į kai kuriose respublikose kylantį ūkinį 
nacionalizmą. Anot laikraščio, kai kurios- 
toliau pažengusios respublikos, kaip Ukrai
na, Kazachstanas ir Lietuva, ūkiniai tvir
tesnės už kitas, pasisako prieš Maskvos 
centralizuotą planavimą, reikalauja stam
besnių investavimų. Latvija priešinasi 
rusų bei kitų slavų gabenimui į jų respub
liką. Tiesa, teigia Saiikowski, patys sovietų 
vadai nepaneigia,- jog respublikose esą 
pastebimos „tautinės tendencijos“. Tačiau 
jie kraišto gyventojams neskelbia tai, kad 
ukrainiečiai, lietuviai, armėnai ir kiti sie
kia didesnės kultūros bei intelektualinės 
laisvės, kad Krymo totoriams neleidžiama 
sugrįžti į jų tėviškes ties Juodąja jūra, kad 
tūkstančiai vokiečių ir žydų norėtų emig
ruoti į užsienį. Artėjant sukakčiai, atrodo, 
sovietai sieks slopinti visus balsus, pasisa
kančius prieš jų tautybių politiką. (E)

SENIAUSIOS PIRŠTINĖS
Tur būt, pačios seniausios pirštinės yra 

Egipto faraono Tutanchamono, mirusio 
1350 m. pr. m. e. Jos'buvo rastos, atidengus 
jo sarkofagą. Pirštinės buvo drobinės ir 
dengė tik pirštus, vadinasi, buvo skiriamos 
kažkokioms apeigoms. Ten pat buvo rastos 
pirštinės, kurios dengė ir delnus. Jos buvo 
skirtos šaudymui iš lanko.

DAR VIENAS VULKANAS VIDURŽEMIO 
JŪROS DUGNE ■I ■

Netoli Neapolio, Pocuolio įlankoje, pra
deda veikti povandeninis vulkanas: jūros 
dugnas per keletą mėnesių pakilo 30 cm, 
veržiasi dujos, juda žemės -pluta.

Atgyjančio vulkano rajone buvo atlikti 
tyrimai: padaryta gravimetrinė nuotrauka, 
nuolat matuojama vandens temperatūra, 
daromos cheminės analizės. Vandenyje ras
ta neįprastai daug amoniako.

Tyrinėtojai nustatė, kad Pocuolio įlanka 
yra seniai užgesusio vulkano 'krateris. Įlan
kos kranto linija tarytum apibrėžta skries
tuvu, taip ji panaši į apskritimo lanką, o 
aplinkinės uolos sudarytos iš vulkaninių 
uolienų.

Manoma, kad vulkano išsiveržimas ne
bus pavojingas, tačiau 70.000 greta esančių 
vietovių gyventojų evakuota.
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