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Pasauliniais standartais matuojant, lie
tuvių tauta yra maža, dėl to jai daromo- 
sos skriaudos ir neteisybės nesusilaukia di
desnio dėmesio nei tų didžiųjų, kurie pa
saulį tvarko, nei t'ų, kurie nepriklauso di
džiųjų blokams ir dažniau būna linkę pa
kelti balsą prieš kitų pavergimą, nakinimą 
ir išnaudojimą. Taig mūsų tautai, nuo am
žių gyvenančiai tarp didelių ir imperialis- 
tiškai nusiteikusių kaimynų, kurie dairosi 
į jos žalią erdvę iš rytų, iš vakarų ir net iš 
pietų, tenka pačiai vienai laikytis. Lietu

vių taut'os valstybinė istorija kaip tik ir yra 
grandinė įvykių, kai nuolat ir nuolat teko 
švaistytis kardu į visas puses ir ginti savo 
neliečiamybę. Tai kartu yra taip pat skaudi 
istorija, kuri sunaikino ištisas lietuvių tau
tos gimines ar kiltis. Priešintis ir išsilaikyti 
lietuviams jau niekada nebepadės dabar 
jotvingiai, žemiai, natangai, varmiai, page- 
zėnai, barčiai, galindai, nadruviai ar skal
viai, nes tų giminių ir kilčių jau nebėra, 
jos buvo sunaikintos, nušluotos, turėjo už
leisti vietą kitoms tautoms, plėšresnėms ir 
stipresnėms. Šiandien atsilaikyti turi vien 
tik tos lietuvių giminės, kurios išliko, ir ne

ATVIRAS LAIŠKAS APIE AREŠTUS 
UKRAINOJE

„The Times“ (vasario 3 d.) išspausdino 
prof. Maurice Cranston atvirą laišką, kurį 
kartu pasirašė dar visa eilė žinomų anglų 
intelektualų, jų tarpe Peggy Aschcroft, A. 
J. Ayer, Jehudi Menuhin, J. B. Priestley ir 
kt.

Čia paduodamas to laiško sutrumpintas 
vertimas.

Jau metai, kai Sovietų valdžia pradėjo 
intensyviai persekioti tuos intelektualus, 
kurie išdrįso atvirai pasisakyti prieš Sovie
tų konstitucijos ir žmogaus tėisių pažeidinė-

VL1KO ATSIŠAUKIMAS

Nepriklausomybės paminklas Karo Muziejaus sodelyje, Kaune.

jimus.
Represijos labiausiai pasireiškė Ukraino

je, kur apie šimtas asmenų, daugiausia jau- 
ių rašytojų, menininkų ir mokslininkų bu
vo areštuota 1972 metais. Jų prasikaltimas 
— protestas prieš ukrainiečių kalbos ir kul
tūros diskriminaciją, o taip pat prieš ne
paisymą civilinių ir tautinių teisių, garan
tuotų Sovietų S-gos konstitucija. Kai kurie 
iš jų proteutavo taip pat prieš KGB ir so- 

.’i.tiinius te’'smus.
Štai ’'eietas faktų.
Apie 20 areštuotųjų intelektualų jau iš 

’’rksto už aikių buvo nuteisti sunkiomis ka
lėjimo bausmėmis ir ištrėmimu. Ne už ko- 

i'.'s nu Įkaitimus, bet tiktai kitiems Uk- 
■ainos intelektualams įbauginti.

Pav„ Danielius Šuirnuk ir Jury šukhevič, 
urie jau išbuvę po 20 metų fašistų ir Sta- 
iao kone, stovyklose, 1972 metais buvo nu

bausti po 10 metų sunkiųjų darbų ir po 5 
metus ištrėmimo. Ir vien už tai, kad rašė 
savo atsiminimus, nors jų ir neplatino. Už

Lietuviai,

Minint nepriklausomybės paskelbimo su
kaktį, šiemet ypatingai mūsų dėmesys 
krypsta į pavergtąją Lietuvą. Praeitų me
tų bėgyje ten mūsų tautos pasipriešinimas 
okupanto priespaudai prasiveržė herojiška 
Kalantos ir kitų gyvybės auka; ten jauni
mo masės nepabūgo išeiti į gatves ir drą
siai šaukti „Laisvės Lietuvai“; iš ten atei
na žinios apie tylią, bet ryžtingą kovą už 
tikėjimo laisvę bei žmogaus teises ir prieš 
gręsiantį Lietuvos surusinimo pavojų.

Šiuo metu taip pat atidžiai sekame pasi
ruošimus Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo Konferencijai, imdami dėmesin Va
karų nusistatymą konferencijoj siekti pra
verti uždangą, kad Vakarų idėjos galėtų 
laisvai sklisti sovietinėj imperijoj, o ne le
galizuoti Europos padalinimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas su pagarba seka pavergtos tautos esa
mose sąlygose neišvengiamas pasipriešini
mo okupanto priespaudai pastangas. Jis

taip pat aukštai vertina kiekvieno lietuvio 
ar organizacijos įnašą į mūsų tautos lais
vės kovą. Tačiau mes tikime, kad gyvena
masis momentas iš mūsų reikalauja neeili
nių pastangų.

Tad Nepriklausomybės Šventės proga 
VLIKAS kviečia visas mūsų organizacijas 
ir visus, kurie save lietuviais laiko, atsi
liepti į mūsų brolių laisvės šaukimą ir ras
ti kelią, kaip dar prasmingiau įsijungti į 
mūsų tautos išlaisvinimo darbą. Kviečiame 
visus bendradarbiauti su Vliku, kuris de
rins visą mūsų veiklą ir darys visa, kad 
Lietuvos laisvės klausimas būtų gyvas vi
sur, o ypač ten, kur svarstomi Europos at
eities klausimai.

Mes tikime, kad darnoje ir broliškame 
susiklausime yra mūsų darbų sėkmės lai
das.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO
KOMITETAS

Seįtttįnios DIENOS

jų jėgoms būtų tai padaryti tokio šlykš
taus prievartinio naikinimo atveju, kaip 
buvusieji išvežimai, ar jei okupantas im
tųsi drastiškų priemonių kolonizacijai vyk
dyti.

Tačiau šiandien išvežimai yra aprimę, o 
kolonizacija Lietuvoje dar vykdoma ne to
kiais žiauriais tempais, kaip kai kurių kitų 
tautų gyvenamuose plotuose. Šiandien Sov. 
Sąjunga dar labai reikalinga vadinamojo 
buržuazinio pasaulio talkos ir šiek tiek var
žosi susemti kurią nors tautą ir perkelti ją 
visą iš savos teritorijos kur nors kitur, 
kaip yra atsitikę Stalino laikais. Taigi lie
tuvių tauta, nors vis pagal partijos liniją 
drausminama ir apibarstoma, tebegyvena 
Lietuvoje, apskritai labai sąmoninga, ku
rianti, kiek tik šitokiose sąlygose galima, 
ir pasiryžusi gyventi kaip savita tauta. Tai 
mus visus džiugina.

Dalis lietuvių žuvo Sibire, kita dalis par
tizaninių kovų metais. Dalis naujos okupa
cijos akivaizdoje pabėgo svetur. Tie, kurie 
liko, gyvena ypač kietose sąlygose, bet jų 
lietuviškumas neišgeso, priešingai, net dar 
labiau sustiprėjo. Taigi mūsų tauta išsilai
kys, jei prieš ją nebus panaudotos naikina
mosios priemenės. Esame giliausiai įsitiki
nę, kad lietuvių tautą tokią atsparią pada
rė nepriklausomybės laikotarpis. Kad to
kio laikotarpio nebūtume turėję, tikriausiai 
jau dabar susirūpinę turėtume pradėti 
skaičiuoti, kada iš viso viešojo gyvenimo 
galutinai išnyks paskutinės lietuviškos pa
vardės ir Lietuva bus vien tik respublikos 
istorinis pavadinimas. Taip juk yra jau at
sitikę kai kuriose sovietinėse respublikose, 
kurios buvo rečiau gyvenamos, kurių teri
torijose pradėtos organizuoti naujos ūkinio 
gyvenimo šakos ir kurios, be kita ko, netu
rėjo net1 savo rašto ar turėjo jį ne tokį pla
čiai pasklidusį kaip lietuviai. Naujų įmo
nių kurti, jų valdyti ir jose dirbti priva
žiavo ir žmonių iš „broliškų respublikų“ ir 
dar tiek daug jų, kad jie šiandien jau su
daro daugiau kaip pusę gyventojų. Taigi 
padėtis ten jau yra tokia, kad net ir demo
kratiškiausiomis priemonėmis nebebūtų 
įmanoma nieko padaryti, jog ten nuo am
žių gyvenusios tautlos galėtų jaustis kaip 
namie. Dar ir mažumą savo kraštuose be
sudarančios tos tautos oficialiai vis turi 
dėkoti ir negali baigti atsidėkoti „didžia
jam broliui“, kad jis atnešė jau gatavą ru
sišką kirilicą.

Su lietuvių tauta šitaip dar neatsitiko. 
Ją valdė rusai, jai įtakos darė lenkai. Ne 
kartą norėjo ją užvaldyti ar jai įtakos da
ryti vokiečiai. Atgręžę akis į istoriją ar 
kultūros istoriją, akivaizdžiai matome, kad 
lietuvio dvasia kartais vos bežibėjo. Per 
dvarus ir klebonijas sklido svetima kultū
ra, ir dėl to kartais net lietuviškas mužikė
lis susiviliodavo atsisakyti savo senojo ir 
diduomenės niekinamo „liežuvio“ ir įsiri
kiuodavo į jam peršamą lyg ir aukštesnę 
tautą. Bet iš viso tas mužikėlis išliko lietu
viškas. Tačiau nė vienos tautos mužikėliai 
dar nėra sukūrę aukštos ir įvairumu žavin
čios kultūros, kuri ją stiprią palaikytų. 
Kultūrai kilti pirmiausia reikalingas tauti
nis sąmoningumas, o šalia to ir visa eilė 
kitų būtinų sąlygų. Dėl to ir lietuviai, tik 
gavę laisvesnes sąlygas tautiškai reikštis, 
ūkiškai sustiprėję ir prisiauginę inteligen
tijos kadrų, pradėjo atgyti kaip sąmoninga 
tauta ir kultūriškai augti. Toks augimas

pagaliau išvedė tautą į nepriklausomybės 
kelią.

Nepriklausomybė lietuvių tautai sudarė 
pačias geriausias sąlygas vystyti savo geni
jui. Nors nepaprastai trumpas buvo tas lai
kotarpis, lyg koks istorinis akimirksnis, bet 
lietuviui užteko ir tiek, kad jis visos tau
tos apimtimi pasidarytų tautiškai giliai są
moningas, kad be tų sąlygų net nebenorėti} 
ir nebemokėtų ramus gyventi. Per maža 
buvo tų laisvės metų, kad tauta būtų spė
jusi didelius kalnus nuversti. Bet tauta ir 
šiandien statosi ir įkuria, ir dėl jos sąmo
ningumo tiesiog sunku būtų jai primesti ki
rilicą ar visiškai užčiaupti bumas rašyto
jams, dailininkams, muzikams ar įsakyti 
vien garbinti Leniną ir „didįjį brolį“. Tau
ta yra perdaug sąmoninga, perdėm lietu
viška, išaugusi nepriklausomybės laimėji
mų tradicijose, ir nuolat ją tvarkyti žiau
riu apinasriu būtų pavojinga. Tiksliau gal 
būtų pasakyti, kad būna pavojinga.

Mes. svetur atsidūrusieji, taip pat esame 
nepriklausomybės metų vaikai, bent vyres
nioji karta. Nors po visus kraštus išsiblaš
kę, bet vistiek tęsėme kiek pajėgdami, ko 
iš mūsų reikalavo lietuviška pareiga. Pa
imkime tegu tik vieną pavyzdėlį: enciklo
pedijų leidimą lietuvių ir anglų kalbomis. 
Vadinas, ir mes galime jaustis kartu su 
Lietuvoje gyvenančiais tautiečiais, kad pa
dedame laikytis, padedame priešintis, nes 
esame paragavę nepriklausomybės laisvės, 
suaugę su Vasario šešioliktosios principais. 
Vasario šešioliktoji — didysis palikimas 
lietuvių tautos dabarčiai, paskatas išsilai
kyti. dirbti, kovoti ir laimėti.

T. K.

tokį pat „prasikaltimą“ septynis metus dar
bo stovyklos ir 5 metus ištrėmimo gavo ra
šytojas Mykhailo Osdachy.

Rašytoja ir menininkė S. Kalynets nu
teista 9 metams darbo stovyklos ir ištrė
mimo ,o jos vyras, Ihor Kalynets, vienas 
gabiausių Ukrainos jaunųjų rašytojų gavo 
3 metus už panašius prasikaltimus. Rašyto
jas Vosylius Stus gavo 8 metus; ortodoksų 
kunigas Vosylius Romaniuk 7 metus darbo 
stovyklos ir 3 metus ištrėmimo.

Naujai nuteistieji tremtyje ir darbo sto
vyklose atrado daugybę jau seniau nuteis
tų ukrainiečių, jų tarpe jauną istoriką Va
lentiną Morozą, 1970 m. už akių nuteistą 
9 metams kalėjimo ir 5 metams ištrėmimo 
už tai, kad parašė straipsnį, kritikuojantį 
Kremliaus tautinę politiką ir KGB elgesį.

Visa eilė areštuotųjų dar laukia teismo. 
Tarp jų literatūros kritikas Ivanas Dziuba 
ir Ivanas Svitlychny, žurnalistas V. Chor- 
novil ir rašytojas J. Sverstiuk. Ir vėl, ne 
už ką kitą, o tik už tai, kad viešai kritika
vo konstitucinės teisės pažeidinėjimus, nors 
tokią kritiką ir leidžia sovietiniai įstatymai.

Ar iš tikrųjų Sovietų valdžia jaučiasi 
taip nesaugiai, kad už menką kritiką var
lėj a tokias brutalias priemones, apie ku
rias kasdien skaitome britų spaudoje? Šitų 
faktų akivaizdoje yra neįmanoma sutikti 
su Kremliaus teigimu, kad tautybių klau
simas Sovietų Sąjungoje jau yra išspręstas. 
Ir kai Sovietų Sąjunga bando pagerinti san
tykius su D. Britanija ir kitais Vakarų 
kraštais, mes norime įspėti sovietų valdžią, 
kad tokia jų elgsena, britų intelektualų ir, 
be abejo, daugelio kitų žmonių, supratimu 
yra didžiausia kliūtis geriems santykiams 
tarp mūsų kraštų išvystyti.

Bernardas Brazdžionis

GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

Koks gyvas ta, koks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy,
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis.

Tu ateini iš pat piliakalnių širdies, 
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, — 
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės. 
Ir nežinau kitų taip žudančių skausmų...

Greičiau nei spindulys radaro danguje, 
Giliau nei šachtų suodini urvai, 
Švelniau nei roilono švelniausioji gija, 
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...

Ir be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės, 
Ir be tavęs tarytum žemė be lietaus, 
Ir be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.

K,i i p motina gera tu surenki visus išsklidusius 
vaikus

Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi, 
Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

— Britų lakūnų sąjunga pranešė, kad 
daugiau’kaip pusė lakūnų praranda tei
ses dėl širdies negalavimų. Jiems pataria
ma mažiau valgyti ir rūkyti, o daugiau 
marikštintis.

— Romoje tris dienas streikavo 25.000 
gydytojų, reikalaudami pagerinti materia
lines sąlygas.

— Centralinėje Meksikoje per neseniai 
įvykusį žemės drebėjimą užmušta 30 žmo
nių.

— Metereologijos stotys pranašauja, kad 
vasario mėnuo bus šiltesnis, kaip kitais 
metais.

— Australija įsivedė griežtesnę kontrolę 
busimiem imigrantam. Norima išvengti to
kių asmenų, kurie po metų ar daugiau pa
lieka Australiją ir grįžta atgal.

— Anglų komisija atvyko į Rytų Vokie
tiją susirasti tinkamo sklypo būsimoms 
ambasados patalpoms.

— Anglų vyriausybė uždraudė išvežti gy
vas avis, nes kai kurie kraštai labai jas 
kankina transporto metu.

— Banditai apiplėšė čigono Davies kara
vaną prie Chelmsfordo ir pasiėmė 22.000 
svarų.

— Rytų Vokietija reikalauja BBC nu
traukti transliacijas vokiečių kalba po to, 
kai bus galutinai susitarta dėl diplomati
nių santykių užmezgimo.

— Evening News Maskvos koresponden
tas Victor Louis praneša, kad dalis JAV 
karo belaisvių buvo laikoma ne Š. Vietna
me, o pietinėje Kinijoje.

— Kesp yra dirbtinė mėsa, kurią gami
na Courtaulds iš pupų miltų. Jos skonis 
visiškai nesiskiria nuo tikros mėsos. Grei
tai žada pasirodyti krautuvėse.

— Sovietų spaudos attache J. Viktorovas 
Paryžiuje atsiuntė protesto laišką laikraš
čio „La Nation" redaktoriui už parašymą 
tokio sakinio: „Pirmas totalinis režimas 
Europoje buvo įvestas ne Hitlerio, bet Le
nino Rusijoje“.

— Airijos vyriausybė atsistatydino ir pa
skelbė naujus rinkimus vasario 28 d. Min. 
pirmininkas Lynch pareiškė, kad Airija 
priešinsis ir D. Britanijos potvarkiams dėl 
šiaur. Airijos, jei jie atrodys nepriimtini 
Airijos vyriausybei.

— Britų parlamente 1971-72 m. laikotar
py buvo 28.594 paklausimai. Atsakymų pa
ruošimas kaštavo 352.588 sv.

— Sąryšy su Sovietų Sąjungos žemės 
ūkio ministerio atleidimu, Kinija paskelbė, 
kad už visus nepasisekimus yra kaltas pats 
Brežnevas. Esą jis, kaip ir Chruščiovas, 
ieškąs atpirkimo ožių, nors gerai žinąs, 
kas yra tikrieji napesisekimo kaltininkai.

— Viena prancūzų benzino bendrovė su-

Mūsų sambūrio narę Bronę ir jos sūnų 
Rimantą vyrui ir tėveliui

A. A. ADOLFUI NAMAJUŠKAI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame.
Londono Lietuvių Moterų Sambūris

„Dainava“

sitarė su sovietais pastatyti alyvos rafine- 
rijos įrengimus prie Viduržemio jūros.

— JAV geriausiai apmokama profesija, 
pasirodo, yra vandentiekio darbininkai 
(plumbers). San Francisco miesto savival
dybėje keturi tos rūšies darbininkai uždir
bo daugiau, negu to departamento direkto
rius — po 35.000 dolerių per metus.

— Dėl didelio JAV dolerių pertekliaus 
Europoje graso pavojus knisti jo vertei. Vo
kietijos ir Anglijos bankai gelbsti padėtį 
juos supirkdami.

— Nežiūrint pakeltų leidimų kainų, BBC 
radijo ir TV nuostoliai iki 1975 m. pasieks 
15 mil. svarų.

— JAV biznierius A. Hammer susitarė 
su Sovietų Sąjungos kultūros ministerija 
pasiskolinti iš Leningrado ir Maskvos mu
ziejų 41 prancūzų dailininkų paveikslą. Iki 
šiol sovietai savo meno kūrinių neskolin
davo. Paveikslai bus išstatyti Vašingtone ir 
Niujorke.

— Prezidentas Nixon užtikrino Jordano 
karalių Hussein, kad JAV tieks karinę ir 
ekonominę pagalbą.

Tuo pačiu reikalu kovo 1 d. atvyksta į 
Vašingtoną Izraelio ministerė pirmininkė 
Meir.

— Pasteuro Institutas Prancūzijoje sura
do skiepus, kurie veiks prieš visų rūšių gri
pą ir slogas.

— Rytų Vokietijos čiuožikų grupė daly
vavo Europos čiuožimo varžybose Koelne. 
Tai pirmas kartas, kai abi Vokietijos da
lyvauja sporto varžybose savo žemėje. Auk
so ir sidabro medalius laimėjo rusų čiuoži
kų poros.

— Senatorius Edward Kennedy pasimatė 
su D. Britanijos ministeriu pirmininku 
Heath. Pastarasis reikalavo, kad amerikie
čių piniginė pagalba airiams būtų teikia
ma tik per Raudonąjį Kryžių.

— Patirta, kad apie pusė milijono mo
kyklinio amžiaus Londono vaikų vienokiu 
ar kitokiu būdu bando vartoti narkotikus.

— Ateinantį mėnesį popiežius numato 
paskirti 30 naujų kardinolų. Tokiu būdu 
šv. Kolegijos skaičius pasiektų 145. Iš jų 
29 yra virš 80 metų.

— Australijos transporto ministerija pra
nešė. kad jie taip pat atšauks savo Concor
de lėktuvų užsakymus.

— Madrido policija surado slaptą komu
nistų spaustuvę, kurioje buvo spausdina
ma bent 14 komunistiškų leidinių. Iki šiol 
suimta 18 žmonių.

— Sovietai nesutinka, kad vengrai da
lyvautų ginkluotų pajėgų sumažinimo kon
ferencijoje Vienoje. Tokiu būdu Vengrijo
je esančios 4 sovietų divizijos neįeitų į pa
sitarimų programą.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame klubo 
valdybos nariui Rimantui Namajuškai ir 
klubo narei Bronislavai Namajuškienei 
staiga netekusiems tėvelio ir vyro

A. A. A. NAMAJUŠKOS.

Sorto ir Socialinio Klubo 
patikėtiniai, valdyba ir nariai
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III TOMAS BASANAVIČIUS IR LIETUVA
Sakome, kad atsiminimų kritika tik iš 

dalies bus skatinusi gen. S. Raštikį dar 
kartą pasisakyti, nes knygoje yra ir kitų, 
ypač su Lietuvos kariuomene susijusių da
lykų nušviečiama, kas pirmuosius atsimini
mų tomus rašant, matyt, buvo užmiršta ar 
dėl ko kita praleista, štai knyga ir prade
dama skyriumi „Lietuvos kariuomenės va
dovybe“, kuriame pateikiama ir statistikos, 
kiek kokių ministerių turėjo nepriklauso
moji Lietuva, kiek per kariuomenę praėjo 
krašto apsaugos ministerių, vyriausiojo šta
bo viršininkų, kariuomenės vadų, sustoja
ma ties respublikos prezidento, valstybės 
gynimo tarybos, krašto apsaugos ministerio 
ir kariuomenės vado vaidmeniu kariuome
nėje. Skyriuje „Lietuvos respublikos prezi
dentas Antanas Smetona“ jau daugiau po
lemikos. nes čia autorius pasinaudoja, kas 
pastaraisiais metais kitų buvo rašyta apie 
prezidentą ir gen. Raštikį ir jų santykius, 
ir atitaisinėja, kur kitų suklysta ar pasa
kyta ne taip, kaip generolui žinoma ar kaip 
jis būtų linkęs ką vertinti.

Tokio polemiškumo esama ir tolimesniuo
se skyriuose, kuriuose autorius rašo apie 
Lietuvos ministerius pirmininkus, krašto 
apsaugos ministerius ir vyresniuosius kari
ninkus. Kai kuriuos tų žmonių gen. S. Raš
tikis pats charakterizuoja. Kai kurių cha
rakteristikoms panaudoja kitų knygas ar 
straipsnius, pakoreguodamas viską pagal 
tai, kas dar jam žinoma iš savo patyrimo 
ar kitų šaltinių. Kadangi plačioji visuome
nė negalėjo iš arčiau pažinoti tų aukštuo
menės, vadovaujančių žmonių, tai dabar 
jai, kai skaitys šias generolo knygoje pa
teiktąsias charakteristikas, daug kas bus 
nauja ir įdomu. Jei ir kiti yra apie tuos pa
čius žmones rašę, tai šioje knygoje jie vis- 
tiek yra nušviesti dar ir Raštikio žvilgsnio 
šviesą. O čia rašoma apie J. Tūbelį, kun. V. 
Mironą, gen. J. Černių, A. Merkį, K. Škirpą, 
J1. Amibrazevičių-Brazaitj, gen. T. Daukan
tą, pik. B. Giedraitį, gen. P. Šniukštą, prof, 
gen. S. Dirmantą, gen. K. Musteikį, gen. Z. 
Žukauską, gen. P. Kubiliūną, gen. J. Jackų, 
gen. S. Pundzevičių, gen. V. Nagį-Nagevi- 
cių, gen. A. Gustaitį, gen. V. Vitkauską, pik. 
O. Urboną, pik. K. Ališauską, mjr. M. Ge- 
cėvičių ir prel. M. Krupavičių ir kun. L. 
Jankauską-Jankų. Visa galerija žmonių! 
Deja, vieno kito charakteristikos sudarytos 
daugiau iš laiškų ištraukų, taigi negilios, 
maža ką tesakančios.

• įdomus skyrius „Lietuvos kariuomenės 
dalys ir jų vadai“. Jis yra enciklopedinio, 
santraukinio pobūdžio, bet jame daug pa
vardžių ir datų. Apsčiai statistikos duome
nų pririnkta skyriuje „Karių aukos už Lie
tuvos nepriklausomybę“. Kadangi gen. S. 
Raštikui jaunystėje teko tarnauti 5 pėsti
ninkų pulke, tai pateikiamas straipsnis 
apie tą pulką pirmaisiais Lietuvos nepri
klausomybės metais (su žuvusiųjų karių 
sąrašu).

Atskiru straipsniu dar pajudinama gruo
džio septynioliktoji. Peržvelgiami vokiečių 
bandymai įtraukti Lietuvą į karą, aptariant 

I tuo klausimu spaudoje pasirodžiusius pasi-

GEN. S. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI IR 
PASTABOS

Du generolo Stasio Raštikio atsiminimų 
stambius tomus jau esame skaitę, palyginti, 
seniai, ir jie yra susilaukę visokiausių ver
tinimų — vieni džiaugėsi jų pasirodymu, 
kiti puolė autorių ir pamaišė jį su žemė
mis. Tie visokie, tiek teigiami, tiek neigia
mi, atsiliepimai, šiaip ar taip kalbėtume, 
yra parodę vieną neginčijamą dalyką, bū
tent, t’ai, kad mūsų nepriklausomos valsty
bės gyvenime St. Raštikis yra turėjęs labai 
išskirtinį, ypatingą vaidmenį. Turėjome 
daugybę kraštą valdžiusių vyriausybių, tris 
prezidentus, keletą kariuomenės vadų, bet, 
rodos, daugiausia yra užkliuvę prezidentas 
A. Smetona ir kariuomenės vadas St. Raš
tikis.

Kad Smetonos režimas negalėjo visiems 
patikti ir kad dėl to jis buvo ir ligi šiol te
bėra vienų ginamas, o kitų kritikuojamas, 
tai ir be aiškinimų aišku. A. Smetona, pa
lyginti, ilgai valdė, jo valdymas nebuvo de
mokratinis. jis rėmėsi viena partija, kuri 
taip pat į demokratiją žiūrėjo kaip į pastan
gas išlaikyti tai, kas yra, vadinas, kaip j 
tam tikro asmens stiprią prezidentinę ga
lią, o visuomenė nebuvo tokia vienalytė, 
kad visai neklausinėdama ir negalvodama 
su viskuo sutiktų ir klusniai iš paskos eitų. 
Toje visuomenėje, tegu oficialiai ir už
draustos, dar tebebuvo gyvos kelios demo
kratinės partijos su savo idėjomis, norin
čios, kad. kraštui būtų leista varžybomis 
pasirinkti kelią į ateitį, kad tautos ugdy
mas vyktų daugiau laisvomis sąlygomis, 
kad dėl kelių į materialinę pažangą plates
ni sluoksniai galėtų tarti žodį.

O gen. S. Raštikis ir ilgiau išbuvo kariuo
menės vadu negu kuris kitas, ir populiaru
mo visuomenėje buvo susilaukęs, ir dėl to 
populiarumo valdžios sluoksniuose, kaip at
rodo, šiek tiek buvo įtariamas, kaip gali
mas varžovas. Dabar jau iš kitų žmonių at
siminimų galima spręsti, kad atokiau nuo 
valdymo stovėjusi tam tikra opozicinės vi
suomenės viršūnės dalis gen. Raštikio as
menyje iš tiesų buvo įžiūrėjusi kandidatą 
į prezidentus ar diktatorius ar bent naujo 
perversmo vadus.

žodžiu, Lietuvos viršūnėse gen. Raštikis 
buvo kontroversinis žmogus, ir dėl to, kai 
pasirodė jo atsiminimai, pradėta aptarti jo 
vaidmuo ir asmuo. Tokiam darbui svetur 
dabar ir sąlygos, be abejo, patogios: nei ka
ro komendantų, nei cenzūros, nei reikalo 
skaitytis su. kokiomis nors taisyklėmis. Va
ryk tik iš peties, jei širdis trokšta.

Atrodo, kad šita po jo atsiminimų knygų 
pasirodymo paskelbtoji kritika didele dali
mi ir buvo tasai paskatas, kad gen. S. Raš
tikis dar ryžosi parašyti Įvykai ir žmonės, 
III atsiminimų ar užrašų tomą, paantraštė
je pavadintą „Iš mano užrašų“, stambią 
knygą (616 didelio formato puslapių), iš
leistą 1972 m. pabagoje Akademinės Skau
tuos leidyklos Čikagoje (ta leidykla — 
naujas, džiuginantis veiksnys lietuviškų 
knygų leidimo fronte).
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| Legenda apie Mėlynąjį | 
I Deimantą I

Apie indusų dievybės Ramo Satos akį
Senovėje Indija garsėjo kaip vienintelis 

brangakmenių kraštas. Indijos karaliukai ir 
kunigaikščiai — maharadžos savo prabangiam 
gyvenimui naudojo didžiulius lobius. Jų lobių 
skrynios saugojo brangakmenių — briliantų — 
neįkainuojamus lobynus, deimantų kolekcijas.

Indijos deimantų kasyklos nežinojo sau ly
gių. Indija šioje srityje neturėjo konkurencijos.

Kodėl? Dėl to, kad buvo labai sunku pa
siekti šią paslaptimis ir burtais išgarsėjusią ša
lį: nebuvo tada dar greitųjų sprausminių lėk
tuvų, nei prabangių garlaivių. Vienintelų susi
siekimo priemonė buvo burlaivis.

Ilgainiui mokslininkai-geologai išsiaiškino, 
kad Pietų Afrikos žemės gelmės slepia didžiu
lius deimantų lobynus, šiandien ten deimantų 
iškasama iki trijų keturių milijonų karatų per 
metus. Tose kasyklose dirba apie 150.000 dar
bininkų. Iškasamaisiais deimantais taip pat 
garsėja Brazilija ir Australija.

Neįkainojamieji deimantai
Iki mūsų laikų didžiausiu brangakmeniu 

buvo laikomas Cullinan. Surastųjų deimantų 
žemėlapiuose jo vieta atžymėta kažkur netoli 
Pre tori jos, Pietų Afrikos teritorijoj. Tas dei
mantas buvo tikrai nepaprastas: jo vertė svė
rė tris tūkstančius ir trisdešimt karatų. Jis bu
vo įkainotas 75.000.000 dolerių. Tas didžiulis 
deimantas buvo tris kartus didesnis už bet ku
rį istorijoj žinomą deimantą. Kas gi galėtų to
kį milžinišką deimanto gabalą nupirkti? Užtat 
pramonininkai, to milžiniško deimanto savi
ninkai, nutarė jį suskaldyti į mažesnius gaba
lus.

Kiti deimantai milžinai
Deimantų istorijoj minimas Excelsior. Jis 

irgi buvo surastas Pietų Afrikoj ir svėrė devy
nis šimtus septyniasdešimt vieną karatą. Indi
jos garsusis Great Mogul jau nušlifuotas svėrė 
du šimtus aštuoniasdešimt karatų. Pietų Afri
kos Jonker, dar neapipiaustytas ir nenugludin
tas, svėrė septynis šimtus dvidešimt šešis ka
ratus. Indijos Regent neapipiaustytas ir nenu
gludintas svrė keturis šimtus dešimt karatų. 
Indijoje iškastas Orlov neapipiaustytas ir ne
gludintas svėrė devynis šimtus karatų. Indijos 
Kohinoor apipiaustytas ir nugludintas svėrė 
šimtą tris karatus. Apipiaustytas ir nugludin-

VLADAS MINGĖLA

tas svėrė dvylika karatų, tačiau mūsų laikais 
šis deimantas, rba teisingiau briliantas, tesve
ria tik keturiasdešimt keturis karatus.

čia pasakojama tik apie pačius didžiuosius 
ir legendarinlu požiūriu pasaulyje labiausiai iš
garsėjusius briliantus.

Istorijos ir legendos
Excelsior buvo surastas 1904 metais. Jį už

tiko kapitonas Ed. Jorgansen. Vos tik iškastas 
šis deimantas buvo įkainotas net penkiais mi
lijonais dolerių. Neatsirado pirkėjo, kuris no
rėtų tokį lobį įsigyti. Nutarta tą brangenybę 
suskaldyti į 9 gabalus, ir šis darbas buvo atlik
tas tais pačiais 1904 metais.

Supiaustytas ir nugludintas Great Mogul 
svėrė du šimtus aštuoniasdešimt karatų. Tai 
nematytai didelis ir besikeičiančių savo spal
vų blizgančiu žavuvu 'buriantis brangakmenis. 
Mačiusieji jo didumą lygina su stambesniu viš
tos kiaušiniu. Bet jo praeitis skendėja įdomio
je ir jaudinančioje romantikoje.

1665 m. Prancūzijoje, Arungzebe mieste,

o ilga vergovė išdildė iš atminties mūsų 
paminėjimus laimingesnio gyvenimo. Liko 
dar kalba mūsų garbinga, šiaip — viskas 
pragaišo, o ir tas mūsų vienintelis skarbas 
— kalba, teipogi nyksta.

Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės 
nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų 
ir Lietuvos dvasė!“

(Iš „Aušros“ Prakalbos)

Apie lietuvių-lenkų kultūrą

„Prisižiūrėdami apsireiškimui dvasiško 
lenkų gyvenimo, mes lengvai persiliudyti 
galime, kad kuone viskas, kas moksle, gra
žiojoje literatūroje, tepliorystėje garbinges
nio padaryta tapo, tai daugiausia per lie
tuvius, ir niekur nerandame tikrai lenkiš
ko vardo. Neminėsim jau nei to, jog lietu
viai davė lenkams Jėgaliūnų dinastiją, ku
ri pakėlė lenkiškus veikalus į tokią aukš
tybę, kurios be lietuvių patys tyri lenkai 
niekuomet nebūtų pasiekę. Be lietuvių dar
bų šiandien Europoj vardas lenkų mažiau 
būtų pažįstamas nekaip mūsų, o garbę len
kiškos literatūros, tepliorystės, skaporystės 
pakėlė akyse svieto ir paaukštino tik vieni 
lietuviai“ (Iš „Aušros“).

Apie senovės lietuvių dailę

„Nuo Gedimino laikų turim freskas se
novės lietuvių žinyčioje, po didžiąja Vil
niaus katedros aukara, o nuo didžiojo ku
nigaikščio Keistučio laikų — freskas Tra
kų pilyje. Kad piešimas tuose laikuose Lie
tuvoje ne tik buvo žinomas, bet ir tautos 
gyvenime vartojamas, apie tai liudija to
kio garsaus daidaJiaus veikimas, kokiu bu
vo piešėjas, kurį lenkai pamini Venžiku. 
Tas daidalius buvo Lietuvoje dar prieš 
krikščionybės įvedimą pagarsėjęs. Jagėla 
pasiėmė Krokavon drauge su savim ir Ven- 
žiką, kur tas, krikštą priėmęs ir Jokūbo 
vardą gavęs, per 10 metų gyveno prie ka
raliaus dvaro, kaipo rūmų daidalius. Tasai 
lietuvių daidalius ir skaitosi lenkų pieši- 
jystės įsteigėju“ (Iš kalbos, pasakytos ati
darant pirmąją lietuvių dailės parodą Vil
niuje).

Apie laisvės aušrą

„Atėjo dabar laikas, kad po ilgo tylėjimo 
galima kiek balsiau prakalbėti: kurie troš
ko savo kraštui geresnės, laimingesnės at
eities, už tai vargo, kentėjo, buvo perse
kiojami — dabar iškovojo šiokius tokius 
palengvinimus, iš kurių galės pasianudoti 
visi.

Lai būna garbė visiems kankiniams už 
laisvę ir žmonių gerovę. Dabar pasinaudo
dami naujai įgytomis laisvėmis: žodžio, su
sirinkimų ir susidraugavimų, susispieskim 
krūvon visi, kam rūpi prisikėlimas Lietu
vos iš miego, iš neturto, iš tamsos, iš nuže
minimo“.

(Iš atsišaukimo Didžiojo Vilniaus Seimo 
metu)

Didžiausias kovotojas dėl Lietuvos ne
priklausomybės, kuris, keistu supuolimu, 
net ir mirė vasario 16 d. (1927 m.), buvo dr. 
Jonas Basanavičius.

Jis, kaip ir mes, didelę savo gyvenimo da
lį praleido svetimuose 'kraštuose ir iš ten 
žodžiu ir plunksna vedė kovą, kurios tiks
las buvo laisva Lietuva. Sąlygos tada buvo 
nepavydėtinos: Lietuva rusų pavergta, jos 
spauda uždrausta, žmonės persekiojami ir 
siunčiami į Sibirą.

Vasario 16 dienos proga pažvelkime į dr.
J. Basanavičiaus vieną kitą mintį ar idėją, 
kurias jis reiškė nors dr gana netobula, 
šios dienos akimis žiūrint, kalba, bet su 
didele savojo krašto, savosios kalbos ir sa
vosios kultūros meile.

Apie lietuvių kalbą
„Lietuva pamažėliu nyksta, nes nyksta 

jos kalba! Jau daug šimtų metų praėjo, kai 
paliovė Lietuvos giedruotose padangėse 
spindėjus žvaigždelė, kuri mūsų tėvų tė
vams švietė; tamsi, neperregima ūkana ap
siautė mūsų žemę. Visokie vargai ir sunki

sakymus. Rašoma apie mobilizaciją ir de
mobilizaciją. „Iš senų diplomatinių archy
vų“ skyriuje panaudota įdomi diplomatinių 
dokument'ų medžiaga, ne visada atitinkanti 
tiesą. Rašoma apie tikrą ar vien išpūstą
K. Bizausko planą valdžiai pakeisti. Supa
žindinama su „16-ąja lietuviškąja šaulių di
vizija“ sovietų kariuomenėje, su 1941 m. 
sukilimu ir laikinąja vyriausybe, Pabaltijo 
valstybių kariuomenėmis, pabaltiečių kari
ninkų išžudymu.

O maždaug nuo pusės knygos (nuo 321 
puslapio) pradedami vertinti kitų raštai 
apie Lietuvą ,jos kariuomenę ir priekyje 
stovėjusius žmones ir į pabaigą — apžvelg
ti, kas yra ką rašęs apie gen. S. Raštikio 
atsiminimus. Rašoma B. Grodzkio atsimini
mų tema, pik. K. Žuko, A. Merkelio, pik. V. 
Šliogerio, gen. K. Musteikio, J. Audėno, pik. 
K. Griniaus, pik. P. Saladžiaus, J. Kardelio, 
pik. A. Bironto, J. Aisčio, L. Sabaliūno, N. 
E. Sūduvio, A. Budrecko, J. Vaičeliūno, L. 
Dovydėno, L. Mitkiewicz knygose ar kito- , 
kiuose pasisakymuose iškeltaisiais kiausi- 
simais. Gali būta, kad dėl gen. S. Raštikio 
komentarų ir vėl iš naujo užvirs ginčų.

Paskutinysis 100 knygos puslapių skirtas 
pasikalbėti su savo atsiminimų kritikais. 
Vieni tų kritikų buvo pikti, kiti palankūs. 
Tų generolo S. Raštikio atsiminimais susi
domėjusių kritikų buvo šiapus ir anapus 
vadinamosios geležinės uždangos, ir dabar 
jiems čia knygoje atsakoma. Kas tas kriti
kas būtų skaitęs, dabar sužinos, kaip ku
riuos iškeltuosius dalykus vertina pats ge
nerolas. Kas bus neskaitęs, tai iš generolo 
pateiktųjų ištraukų sužinos kritikų nuomo
nes (ištraukų labai daug pateikiama).

Knyga gausiai iliustruota.
Be abejo, ir šis gen. S. Raštikio raštų to

mas susilauks susidomėjimo. Jis tirštas — 
daug įvairių temų.

K. Abr.

auksakaliui dėl kažkokio su darbu susijusio nu
sikaltimo buvo iškelta baudžiamoji byla. Kaip 
nusikaltimo įrodymas teismui buvo pristatytas 
ir minimas briliantas. Kiek vėliau (1739 m.) 
tas pats briliantas buvo pavogtas iš Indijos 
Delhi miesto. Norėdami brangakmenį parduoti 
ir savo nusikaltimą paslėpti, sukčiai suskaldė 
jį į kelis gabalus ir dar nugludino.

Jau esame sakę, kad visų didžiausias žino
mas brangakmenis, Cullinan, buvo suskaldy
tas. Tai deimantų kolekcijose didžiausiu ir la
biausiai išgarsėjusiu briliantu dabar laikomas 
Orlov. Jis savo metu yra puošęs Rusijos carų 
karūnas. Tų dalykų žinovai ir istorikai tvirti
na, kad tas deimantas yra buvęs Indijoj ir vie
noje šventykloje buvęs įsegtas dievukui gal
von kaip akis. Iš ten jį kažkas pavogė ir par
davė Rusijos carienei Kotrynai I-jai. Tuo me
tu jis buvo jau netekęs nemaža svorio, ir jo 
vertė buvo įkainota dviem šimtais karatų.

žinomasis Indijos Koh-i-noor šiuo metu 
priklauso Didžiajai Britanijai. Nemokšos auk
sakaliai jį smarkiai sumažino, sutrupino. Po 
skaldymo ir gludinimo iš jo beliko vos šimtas 
trys karatai svorio ir vertės.

Deimantų gamybos ir prekybos istorijoj la
bai išgarsėjo briliantas Pitt. Jo svoris — šim
tas trisdešimt šeši karatai. Florentine svoris 
šimtas trisdešimt trys karatai, Pietų šalies 
žvaigždės — šimtas dvidešimt keturi karatai.

Kiekvienais metais vis papildomos tų 
brangakmenių skrynios, jų kiekiai auga. Savo 
ruožtu atrodo, lyg tie brangakmeniai būtų gy
vi: gyventų kaip žmonės, valdytų, kentėtų ir 
kurtų savo romantines istorijas ir niekad ne
mirtų, tuo tarpu kai žmogus, nors ir žymiau
sias ar turtingiausias, tik trumpai suplazda, 
kaip plaštakė, ir miršta.

Kiekvienas tų brangakmenių turi savo il- 
g praeities istoriją, gal tikriau — legendą ar 
net kelias.

(Bus daugiau)
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„LITUANUS“ SIMUI KUDIRKAI

Anglų kalba leidžiamojo „Lituanus“ žur
nalo 1972 m. rudens numeris ištisai paskir
tas Simui Kudirkai.

Išskyrus ta tema parašytą vedamąjį, vi
sa kita medžiaga paimta iš amerikiečių 
spaudos. Tur būt', Anatole Shub ir buvo 
tasai asmuo, kuris gavo smulkių žinių apie 
Simo Kudirkos teismą ir jas paskelbė Va
karuose. „Lituanus“ spausdinasi jo straips
nį iš „The Boston Globė“. Pik. Clyde R. 
Mann aprašymas, kas įvyko „Vigilant" lai
ve. kai S. Kudirka pasiprašė prieglobsčio, 
perspausdinamas iš amerikiečių „Navai 
War College Review“. Iš to paties ameri
kietiško žurnalo perspausdinamas taip pat 
prof. Louis F. E. Goldie straipsnis apie tei
sinę „Vigilant“ laivo įvykių pusę.

Priedo spausdinami keli su įvykių susi
ję dokumentai.

LAIKO BALSAS IR LIETUVIŲ 
LITERATŪRA

Iš L. K. M. Akademijos „Suvažiavimo 
Darbų“ VII tomo yra atskiru atspaudu at
mušta prof. dr. Jono Griniaus paskaita 
„Laiko balsas ir lietuvių literatūra“.

Prof. dr. J. Grinius yra idėjiškas žmogus, 
todėl jam, literatūros mokslininkui ir rašy
tojui, svetima menas menui teorija, dau
giau suvedanti viską į formą. Dantė sukūrė 
„Dieviškąją komediją“, Goethe „Faustą“, 
Dostojevskis geriausius savo darbus ne es
tetiniam savo malonumui, žaismui paten
kinti. sako paskaitos autorius. Lietuviai ra
šytojai V. Pietaris, V. Kudirka, M. Peč- 
kauškaitė, Maironis, Vaižgantas, J. Biliū
nas, Vydūnas vedė savo raštuose kovą dėl 
kultūros, atsiliepė į savo laiko balsą. Lie
tuvoje menas menui šūkiai pradėti popu
liarinti tik tada, kai tauta atgavo pagrindi
nes laisves, ir jie iš dalies išsilaikė nepri
klausomybės laikotarpiu.

O kaip svetur ir dabar Lietuvoje, kuriuo 
keliu rašytojų einama?

Lietuvoje didžia dalimi rašytojas savo 
kūriniuose turi būti partinis. Tai uždeda 
tam tikrą 'būtiną antspaudą. Bet žymesnių
jų rašytojų kūriniuose matyti susidomėji
mo žmogumi. Atsidėta vaizduoti žmogų 
kliudo tai, kad jis yra pajungtas kolekty
vui.

Svetur didžiuma rašytojų vaizduoja savo 
laiką — pabėgėlį svetimame krašte, rezis
tencines kovas. Bet dalis pasitenkina skep
ticizmo skleidimu ar formalinėmis praš
matnybėmis. (k. abr.)

TIKSLO PASIEKIMAS
Žmogaus gyvenimas yra kilnius, garbin

gas, visiems naudingas, laiko rūdžių nesu
naikinamas, amžių smėlio neužbetriamas, 
jei jis praleistas atsižvelgiant į Dievo iškir
tąjį gyvenimo tikslą. Ir pačiam žmogui la
bai naudinga taip gyventi, grynai asmeniš
kai imant, kai reikės padaryti patį paskuti
nį žmogiškąjį aktą — numirti. Tas aktas 
bus ne gyvenimo pabaiga, bet ištiesimas 
rankos atsiimti iš savo Kūrėjo atlyginimą 
už savo darbus. Tai bus tikslo pasiekimas.

Ir čia II-sis Vatikano S-mas prakalbėjo 
į mus labai aiškiais, suprantančiais žo
džiais, sakydamas:

„Mirties akivaizdoje ryškiausiai išaiškė
ja žmogiškosios būties paslaptis, žmogus 
kankinasi ne vien dėl Skausmo ir kūno iri
mo. bet dar labiau dėl amžinojo išnykimo 
baimės. Visiškai teisingai jis elgiasi, kai 
širdies nujautimu atmeta ir biaurisi galu
tiniu ir visišku savo asmens suirimu. Am
žinybės sėkla, nesuvedama į gryną medžia
gą ir esanti žmogaus viduje, sukyla prieš 
mirtį. Visos techninės priemonės, netgi nau
dingiausios, nepajėgia nuraminti žmogaus 
baimės; net prailgintas biologinis amžius 
negali patenkinti troškimo gyventi dar il
giau, troškimo, neišraunamo iš širdies“.

„Mirties akivaizdoje beprasmiškos yra 
visos fantazijos. Ir vien tik Bažnyčia, Ap
reiškimo pamokyta, tvirtina, jog žmogus 
yra Dievd sutvertas džiaugsmingam tiks
lui, prašokančiam žemiškojo vargingumo 
ribas. Be to. kūniškoji mirtis, kurios žmo
gus būtų išvengęs, jei nebūtų nusidėjęs, 
pagal krikščioniškąjį tikėjimą, bus nugalė
ta, kai žmogaus išganymas, per savo kaltę 
prarastas, visagalio ir gailestingo Išgany
tojo bus atstatytas. Nes Dievas žmogų pa
šaukė ir tebešaukia, kad visa prigimtimi 
jam atsiduotų... Taigi kiekvienam mąstan
čiam žmogui tikėjimas, pagrįstas tvirtais 
argumentais, duoda atsakymą į jo susirū
pinimą busimuoju likimu. Šis tikėjimas taip 
pat teikia galios bendrauti per Kristų su 
mirusiais ir įteikia vilties, kad jie jau pa
siekė tikrąjį gyvenimą Dievuje“.

Nėra lengva gyventi taip, kad savo pas
kutinio akto — mirties, lauktume su šyps
niu lūpose, su viltimi akyse, su džiaugsmu 
širdyje. Prieš tūkstančius metų Jobas jau 
aimanavo: „Argi žmogaus gyvenimas žemė
je nėra sunki tarnyba?“. Taip. Bet tikrai 
verta stengtis gerai gyventi, kad paskuti
nis aktas — mirtis būtų gausus atlygini
mas.

Laimingas žmogus, kurio Viešpats nekal
tina, ir įkurto dvasia be klastos.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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MENAS
SKULPT. A. BRAŽDŽIO „ECHO“

„The Times" (29. I. 73) įsidėjo aprašymą 
ir nuotrauką mums žinomojo menininko 
Antano Braždžio skulptūros, pavadintos 
„Echo“ (Aidas). Toji skulptūra pastatyta 
naujame Harlowo mieste prie įėjimo į 
Staple Tye apsipirkimo centrą, kuris tą 
dieną buvo atidarytas.

Skulptūra yra moderniškas plieno pus
lankių derinys, kurie simetriškai kildami 
į viršų, sudaro spiralės vaizdą. Anot laik
raščio korespondento, ji gražiai derinasi į 
naujojo miesto kūrėjų planą — tobulinti 
žmonių išsilavinimą vaizdiniais reginiais.

Antano Braždžio skulptūra įsirikiavo 
tarp Henry Moores, Rodino, Chadvicko ir 
Hepwortho kūrinių, kurių Harlow apylin
kėse esama apie tuziną.
" Mums belieka tik džiaugtis savojo tau

Prie bulvių Lietuva palinkus...
Kas nežino bulvių ir įvairių bulvinių pa- į 

tiekalų. Sakoma, kad prancūzai turi 120 
įvairių receptų bulviniams valgiams pasi-' 
gaminti. Netrūko jų ir Lietuvoje — kai ku- . 
rie jų, kaip bulvinė košė ar blynai net' 
liaudies dainomis apdainuoti.

Per paskutinius porą šimtmečių bulvės 
ne tik buvo vienas iš pagrindinių maisto 
šaltinių, bet daugybę kartų jos net gelbėjo 
tautas nuo bado. Pav„ per didįjį Airijos 
badą 1846-1847 metais, kai žmonės dėl 
maisto trūkumo krito kaip lapai, bulvės 
buvo vienintelis airių išsigelbėjimo šalti
nis. Lietuvoje žmonės, ypač baudžiavos lai
kais, daugiausia mito bulvėmis, o 1867-68 
badmečio laiku, net lupenos buvo taupomos.

Bulvių tėvynė yra Pietų Amerika, grei
čiausia šiaurinė Čilės sritis. Jas čia pirmą 
kartą užtiko ispanai, atvykę į P. Ameriką 
1524 metais.

Į Europą jos buvo atgabentos 17 amžiuje. 
Kaip kiekviena maisto naujiena, taip ir 
bulvės iš karto nebuvo mėgiamos. Paskirų 
kraštų vyriausybės ėmėsi įvairių priemo
nių bulvėms išpopuliarinti. Pav., Ispanijoj 
bulvių plotai buvo saugomi karališkos sar
gybos, kuriai buvo įsakyta „nematyti", jei 
kas bulves vagia. Mat, uždraustas vaisius 
Skanesnis, ir ūkininkai pradėjo juo naudo
tis. Vokietijoje Fridrichas didysis siųsda- 
vęs savo dragūnus į Mažąją Lietuvą mal
šinti ūkininkų, kurie bulves vadindavo 
„velnio obuoliais" ir, verčiami jas auginti, 
sukildavo. Sukilimų esą (buvę ir Rusijoj. 
Tačiau pamažu žmonės įprato bulves val
gyti ir 18 a. pradžioj jos buvo auginamos 
ne tik Vakarų, bet ir Vidurinės Europos 
kraštuose.

Pasakojama, kad pirmosios bulvės į Lie
tuvą buvo atgabentos iš Vokietijos maž
daug prieš 180 metų. Jas atvežęs Salantų 
valsčiaus gyventojas Pilypas Brazda. Ir at
vežęs ne centnerį, bet tik septynias bulves. 
Brazda pasigyrė kaimynams turįs nepa
prastą skanumyną ir čia pat juos pavaiši
no viena bulve. Kaimynai kramtė, raukėsi, 
bandė nuryti, tačiau visi, nežiūrėdami net 
mandagumo, spiaudėsi. Žinoma, spiaudytis 
ir buvo ko, nes kaimynas pavaišino juos 
žalia bulve. Kaip reikia paruošti bulves 
valgiui, tada niekas nežinojo, net ir pats 
Brazda, kuris apie šį reikalą Vokietijoje bu
vo pamiršęs pasiteirauti. Kitos dvi bulvės 
bandymo tikslais buvo išvirtos, o kartu pa
aiškėjo ir jų skanumo paslaptis.

Paskutiniais laikais bulvių populiarumas 
ypač pasiturinčiuose kraštuose yra gerokai 
sumažėjęs. Mat, pagrindinė maisto medžia
ga jose yra krakmolas, kurio perteklius or
ganizme virsta riebalais. Taigi bulvės yra 
tukinantis produktas, o šiais laikais visi 
nori būti liesi... Krakmolo bulvės turi, atsi
žvelgiant į atmainą, 11-20%. Tuo tarpu or
ganizmui taip reikalingų baltymų yra tik 
1,5-2%. Apie 2-3% yra mediena bei pele
nai, o visa kita (75-80%) vanduo.

Mažiau pasiturinčiuose kraštuose bulvės 
vis dėlto ir toliau lieka labai svarbiu mais
to produktu. Net' Lietuvoje, po praėjusių 
metų blogo derliaus, bulvės yra labai tau
pomos ir vertinamos.

Kokios reikšmės bulvės turi lietuvių mi
tyboje, gražiai pavaizduoja J. Marcinkevi
čiaus ištrauka iš eilėraščio „Bulviakasis“:

Prie bulvių Lietuva palinkus.
Prie amžinojo savo maisto.
Pakyla moterys, priglusta linksmos 
Akimirkai prie pilno maišo.

Palaiminta esi, kuklioji bulve, 
suteikus amžiną augimo galią, 
kovojus atkakliai už mūsų būvį, 
už mūsų lopšį ir už mūsų stalą.

Bulvių perteklius paprastai sužeriamas 
gyvuliams arba sunaudojamas pramonės 
reikalams. Labiausiai paplitęs bulvių pra
monės produktas yra spiritas. Nepriklauso
moje Lietuvoje taip pat buvo plačiai varto
jama iš bulvių padaryta degtinė. Vakarų 
Europoje vis dėlto spiritas daugiausia ga
minamas iš javų, nes iš jų gaunamas ge
resnės kokybės produktas.

Pati svarbiausia bulvių liga, ypač drėg- 
nesnio klimato kraštuose, yra taip vadina
mas bulvių maras (blight). Paskutiniuoju 
laiku medicinos tyrimai yra parodę, kad 
ta liga užsikrėtusias bulves yra pavojinga 
vartoti nėštumo metu. Esą vaikai gali gim
ti su iškrypusiais nugarkauliais ir neišsi
vysčiusiais smegenimis. Jau seniai esą pa
stebėta, kad daugiausia šios ligos pasireiš
kia Airijoj, icuri turi nepaprastai palankias 
sąlygas bulvių marui. Nors medicinos 
mokslas dar nėra taręs paskutinio žodžio, 
tačiau vien tik pavojaus galimybė dar la
biau atbaidys moteris nuo bulvių vartoji
mo.

J. Baltnūškis

KITI RAŠO SU LIETUVIAIS PASAULYJE
VLIKO MEMORANDUMAS „ANGLIKONO“ ŽINIOS

„Į Laisvę“ (Nr. 56) Kęstutis K. Girnius 
atstovauja jaunajai kartai straipsniu „Iš
eivijos ateitis jaunimo perspektyvoje". Čia 
jis nagrinėja opius išeivijos tikslus, prie
mones jiems pasiekti ir jaunimo pasiruoši
mą tiems tikslams įgyvendinti. Autorius 
yra įžvalgus mąstytojas ir jau nebe pirmą 
kartą pasisako opiais klausimais, kuriuos 
vyresnioji karta lyg ir bando kartais apeiti.

Tikslai: „Politinis Lietuvos išlaisvinimas 
būtų mūsų švenčiausia pareiga, jei būtų 
bet kokia, nors ir mažiausia galimybė šį 
tikslą pasiekti. Bet Lietuvos išlaisvinimas 
ne nuo mūsų priklauso, bet nuo Rusijos ir 
Amerikos valdžios. Nors Lietuvos išlaisvi
nimas klniausias mūsų išeivijos tikslas, jis 
taip pat ir utopiškiausias. Iš tikrųjų, Lie
tuvos išlasvinimą net negalime laikyti vie
nu iš mūsų tikslų, nes tikslai yra tokie už
daviniai, kurie mūsų pastangomis, bent 
teoriškai, pasiekiami. Kas ne nuo mūsų pri
klauso, tai ir ne mūsų tikslas.“

Su šitokiu autoriaus teigimu vargiai su
tiks vyresnioji karta, 'kuri vis dėlto pirmi
niu uždaviniu laiko Lietuvos išlaisvinimą.

„Atsimenant, kad reikia okupantui prie
šintis ir drauge pasilikti savo tautos vai
kais, kultūros ugdymas pasidaro mūsų 
svarbiausias uždavinys. Fizinis pasiprieši
nimas okupantui neįmanomas: neišvarysi
me jo iš krašto, nesutru'kdysime jo kuria
mos socialinės santvarkos, nepakenksime 
jo vidaus politikai, šitie uždaviniai priklau
so tiems, kurie Lietuvoje pasilikę. Bet kul
tūros ugdymas kaip t'ik yra vienas pasiprie
šinimo būdų, kurį mes čia išeivijoje galime 
geriau pasiekti, negu palikusieji krašte ir 
kuris kaip tik ir gali šiek tiek įprasminti 
mūsų egzodą.“

Priemonės: Kaip pagrindines priemones 
autorius nurodo įsijungimą į tautos kultū
rinį gyvenimą, lituanistinį švietimą ir san
tykiavimą su kraštu. Neliečiant' plačiau pir
mųjų dviejų, pacituojam porą ištraukų iš 
paskutiniosios.

„Šis klausimas mūsų visuomenėje per 
daug emociškai diskutuojamas; tie, kurie 
nori santykių, nenorinčius išvadina atsili
kusiais, patriotais-fanatikais, o vadinamie
ji patriotai — santykiautojus išvadina iš
davikais ir komunistais. Bet jaunimui tie 
ginčai beveik nesuprantami; ir tikrai ne
suprantamas toks visuomenės skaidymasis.

tiečio pasisekimu, 'kuris, toli gražu, yra ne
be pirmas ir ne paskutinis. Tik reikia ap
gailestauti, kad skulptoriaus pavardė, kaip 
ir dažnai atsitinka, ne tiksliai parašyta. 

Juk vistiek Lietuva mūsų kraštas, jos gy
ventojai mūsų broliai ir seserys. Priešas — 
tai okupantas. Atrodo, .kad galima rasti bū
dų santykiauti su giminėm ir tuo pačiu lai
ku nepadėti okupantui."

„Santykiavimas mums svarbesnis negu 
jiems, nes 'be krašto pagalbos nebus galima 
išlaikyti mūsų kultūrinį gyvenimą, o kraš
tas gyvuos be mūsų. Santykiai būtini, jei 
norėsime sekti, kas vyksta krašte ir pa
siektais laimėjimais naudotis, o jų yra. Jei 
norėsime, kad jaunimas gerai išmoktų lie
tuvių kalbą, tai gal po kurio laiko reikės 
leisti jam vasaros metu važiuoti Lietuvon 
kalbos ir literatūros studijuoti. Reikės pirk
ti ten išleistas knygas, nes greit mūsų skai
tytojų skaičius taip sumažės, kad nebebus 
galima daug ką išeivijoje išspausdinti.“

Savo išvadose autorius teigia, kad išeivi
jos krizė artėja.

„Mūsų jėgos silpnėja ir toliau net spar
čiau silpnės; dings pajėgesni lituanistinėse 
srityse. Be ypatingų ir nenumatomų pastan
gų pradės išmirti ir mūsų spauda. Laikraš
čių, o ypač žurnalų, prenumeratų skaičius 
vis mažėja, kai vyresnieji išmiršta, o jauni
mas į skaitytojų eiles neįsijungia. Be spau
dos sužlugs išeivijos gyvenimas — nebus 
galima paskelbti net kasdieninių žinių. Kai 
išeis į pensiją dabartiniai redaktoriai, jų 
vietos nebus perimamos. Juk būti redakto
rium nėra lengvas darbas; reikia mokėti 
kalbą, turėti žurnalistinių sugebėjimų ir 
žinių. O jei ir atsirastų pajėgių, ar j ie šitą 
darbą dirbs už keletą tūkstančių dolerių 
metams, kaip dabar daro vyresnieji. Jaunų 
rašančiųjų skaičius beveik suskaitomas ant 
rankų pirštų. Jaunimo Kongresas parodė, 
kad vyresnieji studentai pasitraukė iš lie
tuviško gyvenimo. Dalykams nepasikeitus, 
net ir tie, kurie norės lietuviškai apsišvies
ti, nebegalės.“

Ir baigia:

„Nenoriu pranašauti, kad išeivija užsi
baigs, bet tik teigiu, kad galas artėja, ir 
kad išblėsimas spartės, jei nebus naujo pa
sišventimo padėtį atstatyti. Reikia naujų 
priemonių ir reikia santykiavimo su Lietu
va. Svarbiausia, mums reikia, kad jauni
mas atsibustų, o Jaunimo kongresas įrodė, 
kad jis tebesnaudžia.“

LIETUVOJE
MIRĖ KUN. N. SKURSKIS

1972 m. gruodžio 31 d. Kaltanėnuose stai
ga mirė kun. Norbertas Skurskis, 69 metų, 
Kaltanėnų klebonas ir Švenčionių dekanas. 
Velionis buvo gimęs Daugailių parapijoje, 
Uttnos apskr., 1924 m. įstoji į Marijonų vie
nuoliją; kunigu įšventintas 1932 m. Aukš
tesniąsias teologijos studijas baigė Romoje 
teologijos daktaro laipsniu. Buvo kapelionu 
Marijonų gimnazijoje Marijampolėje, va
dovavo Marijonų naujokynui, vėliau dėstė 
moralinę teologiją Kunigų seminarijoje 
Vilniuje. Velionis 'bendradarbiavo spaudo
je, parašė keletą populiarių teologinio turi
nio knygelių. Kaip ir daugeliui kitų jam 
teko keletą metų iškentėti vargą bei badą 
Sibire. Grįžęs iš Sibiro, 'buvo klebonu Val
kininkuose, paskutiniu laiku Kaltanėnuose.

Laidotuvės sausio 3 d. buvo labai iškil
mingos. Jose dalyvavo 94 kunigai ir didžiu
lė tikinčiųjų minia. Pontifikalines šv. Mi
šias laikė ir vadovavo visoms laidojimo 
apeigoms vysk. L. Povilonis. Palaidotas 
Kaltanėnų bažnyčios šventoriuje.

Kunigų skaičius Lietuvoje nuolat mažė
ja. kai keliolika kunigų miršta kasmet, o 
įšventinami tik keli.

GYVENTOJŲ PASISKIRSTYMAS
Lietuvos miestuose 1923 m. gyveno 16 

procentų visų gyventojų, 1939 m. — 23 pro
centai ir 1971 m. — 53 procentai.

Žemės ir miškų ūkyje dirbo 1923 m. 79 
procentai. 1970 m. — 31.3 procentų.

GARBĖS PILIETIS
„G. K.“ praneša, kad Vilniaus miesto 

vykdomojo komiteto pirmininkui Vytautui 
Sakalauskui, viešint JAV, buvo suteiktas 
Baltimorės miesto garbės piliečio vardas.

Ta proga Baltimorės burmistras D. Šefe- 
ris pakviestas apsilankyti Vilniuje.

PROF. J. PETRAIČIUI — 75 METAI

Ž. Ū. Akademijos zootechnikos profeso
riui agr. Juozui Petraičiui suėjo 75 metai.

Jis daugiausia yra pasidarbavęs Lietu
vos žalųjų galvijų veislei sukurti ir tobu
linti. Yra paruošęs apie šią galvijų veislę 
net dviejų tomų monografiją.

L. JUODYTĖS KONCERTAS
„G. K.“ praneša, kad Vilniuje lankėsi ži

noma Niujorko lietuvė dainininkė Lionė Jo- 
dytė ir suruošė dainų koncertą. Jodytė la
biausiai išgarsėjo su plačiai pasklidusia 
plokštele „Dainos iš Lietuvos“.

Kartu su motna buvo ir jos garsioji duk
relė Janina Mathews. Ji pasirodė Lietuvos 
televizijoje ir buvo „Ąžuoliuko“ choro vieš
nia.

Romos „Euroitalia“ p. m. gruodžio laido
ję atspausdino žinutę, paimtą iš Elta-Press 
apie Vliko memorandumą laisvojo pasau
lio valstybėms, kurios dalyvauja Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferenci
joje Helsinkyje. (ELTA)

KULTŪROS TARYBA
„Darbininkas“ rašo, kad nuo šių metų 

pradžios buv. Kultūros Fondas vadinsis 
Kultūros Taryba. Toji taryba numato išleis
ti „Lietuvių spaudos metraštį". Pr. Naujo
kaičio lietuvių literatūros istorijos pirmąjį 
tomą ir J. Raukšio botanikos žodyną.

Kultūros Tarybai priklausysiąs ir Lietu
vių Archyvas, kuris dabar perkeltas į Jau
nimo Centrą.

PAGERBĖ PREL. J. BALKONĄ

Vienas iš labiausiai žinomų ir nusipelniu
sių kunigų JAV lietuvių tarpe yra prel. J. 
Balkūnas. New Yorko — New Yersey Ku
nigų Vienybės susirinkime buvo suruoštas 
jam specialus pagerbimas 70 m. amžiaus 
proga. Dalyvavo 45 kunigai.

Prel. J. Balkūno gyvenimą ir veiklą nu
švietė T. Leonardas Andriekus, OFM, iš
keldamas jį kaip didžiausią mūsų visuome
nininką emigracijoje.

J. GAUBO „DAINOS IR GIESMĖS“
Žinomas muzikas ir kompozitorius J. 

Gauibas mirdamas paliko renkraščiuose ne
maža lietuviškų dainų ir giesmių. Dabar jos 
V. Barmienės rūpesčiu surinktos ir išleis
tos atskiru leidiniu. Leidiniui įžangą pa
rašė komp. B. Markaitis. Mecenatas Vyt. j 
Paškauskas. '

GRAŽUS PAVYZDYS
Newcastlio lietuviai Australijoje užsakė 

Encyclopedia Lituanica miesto bibliotekai. 
Pirmieji du tomai jau įteikti.

šis Australijos lietuvių žygis yra gražus 
pavyzdys visoms lietuvių kolonijoms.

MIRĖ KUN. PAKALNIS
Brooklyne mirė žinomas lietuvių veikė

jas kun. R. Pakalnis, gimęs 1888 m. Į JAV 
buvo atvykęs 1915 m. Kun. Pakalnis buvo 
plačių pažiūrų žmogus ir rėmė visokeriopą 
lietuvių darbą. Jis buvo vienas iš ALTA 
kūrimo iniciatorių.

Laikraštis plačiau aprašo dainininkės 
biografiją ir jos muzikinę karjerą.

RASTAS „HAMLETAS“

Lietuvoje atrastas penktas, niekur ne
skelbtas ir scenai nepanaudotas, Šekspyro 
„Hamleto“ vertimas į lietuvių kalbą. Ver
timo autorius — pedagogas, kalbininkas ir 
literatas Stasys Naginskas (1891-1955). 
Rankraštis saugomas Pedagoniniame mu
ziejuje Kaune. (ELTA)

GASTROLIUOJA KAIMO KAPELA

Penkiasdešimtais savo jubiliejaus me
tais Sovietų Sąjunga daug meninių jėgų pa
skleidė po pasaulį. Kaip p. m. lapkričio 22 
d. „Vilniaus Tiesa“ praneša, į pasaulį pa
teko ir Trakų rajono populiari kaimo ka
pela, prieš tai laimėjusi laureatės vardą ir. 
kaip geriausia Iš visų kitų, buvo pasiųsta į 
Belgijoje ir Olandijoje rengiamus tarptau
tinius dainos ir muzikos festivalius. Kape
lai vadovauja muzikas Jurgis Gaižauskas.

(ELTA)

LEIDŽIAMOS KNYGOS

„Vagos“ leidykla išleido lietuvių klasiko 
Jono Biliūno apsakymų rinkinį, pavadintą 
„Liūdna pasaka“ (25.000 egz.). Naujai iš
leisti Mykolaičio-Putino „Sukilėliai“ (28.000 
egz.), skirti mokykloms. Trečią kartą iš
leistas A. Bieliausko „Kauno romanas“ 
(25.000 egz.). Antrą kartą išspausdintas M. 
Sluckio romanas „Adomo obuolys“ (25.000 
egz.). Be to, „Vaga“ išleido visą eilę naujų 
autorių knygų ir vertimų.

S. KUDIRKOS LAIŠKAS

VLIKas turi autentišką laišką apie Simo 
Kudirkos gyvenimą sunkiųjų darbų vergi) 
stovykloje Sibire. Kudirkos dienos darbo 
norma esanti kibiru išnešioti dvi tonas ce
mento, karučiu vežioti žvyrą ir smėlį. Vi
są dieną jis esąs maitinamas ta pačia sriu
ba, kurion įdedama 10 gramų aliejinių rie
balų. Per mėnesį gaunąs 750 gramų cuk
raus. Kol Kudirka neiškalėsiąs penkerių 
metų, tol jam nebūsią leista priimti rieba
lų iš šalies. Valdyba tuo reikalu numato 
kreiptis į JAV Prezidentą. (ELTA)

KALANTOS PAVEIKSLAS

Artinantis metinei sukakčiai (gegužės 14 
d.), kai Romas Kalanta Kaune paaukojo 
savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės, Valdyba 
yra nutarusi išleisti jo gerai paruoštą pa
veikslą, kuris turėtų būti matomas kiek
vienos lietuvių šeimos namuose. (ELTA)

Informacinis Anglijos Lietuvių Klubo na
rių biuletenis „Anglikonas“, leidžiamas Či
kagoje praneša:

J naują klubo valdybą 1973 metams iš
rinkta: J. Šidlauskas — pirm., V. Paliulio- 
nis — vicep., J. Jokubka — ižd„ L. Venc
kus — sekr., L. Apanavičius — parengimų 
vadovas, S. Juškus — turto globėjas, S. 
Kaulėnienė ir S. Vilutis — valdybos nariai.

Į revizijos komisiją išrinkta: A. J. Dau
ginas — pirm., B. Kuras, J. Aukščiūnienė 
ir S. Jakubaitis — nariai.

Tradicinis Užgavėnių vakaras įvyks va
sario 24 d. Jaunimo Centro salėj. Pasirodys 
3 Anglijoj gimusios A. ir O. Drūčių dukre
lės su dainomis.

Rengiant Anglijos dailininkų parodą pa
siektas savotiškas rekordas — parduoti vi
si dail. P. Bugailiškio paveikslai.

Dėl parodos vertinimų spaudoje, iš Ang
lijos gauta pora nusiskundimų.

Po sunkaus susižeidimo eismo nelaimėje 
mirė klubo narys Aleksas Pipiras.

Šidlauskai ir Šlajai per Kalėdas lankė 
gimines Australijoje. Į Eucharistinį Kon
gresą vyksta L. ir J. Venokai.

„MILŽINŲ REPLĖSE“

Vasario 17 d. Kanados radijo tinklas 
CBC transliuos baltiečių dramą „The trou
ble with Giants" — „Milžinų replėse“. To
ji drama yra parašyta Toronte gyvenančio 
dramaturgo Len Petersono. Joje vaizduo
jama lietuvių, 'latvių ir estų kova už savo 
fizinę ir dvasinę laisvę, gyvenimas išeivi
joje, bandymas palaikyti ryšius su savai
siais anapus geležinės uždangos ir pastan
gos išlaikyti laisvės ryžtą.

Pagrindinis vaidmuo dramoje tenka lie
tuviui Jonui Bieliniui, kuris su savo sūnu
mi Jurgiu yra atvykęs į Kanadą. Sūnus 
čia veda estę Oną, o Jono žmona, kuri yra 
latvė, po didelių vargų atvyksta į Kanadą. 
Tačiau laikas yra padaręs savo: atsiranda 
per dideli nuomonių skirtumai, žmona ima 
ilgėtis palikto krašto ir vaikų ir pagaliau 
pasiryžta grįžti atgal.

Šis didelis Kanados lietuvių laimėjimas 
iš tikrųjų yra Edmontone gyvenančio tau
tiečio A. Dunaravičiaus nuopelnas. Jis iš 
pradžių buvo suradęs autorių, kuris para
šė dramą „Baltic Story'“. Dėl įvairių prie
žasčių ši daug garsinta drama negalėjo bū
ti pastatyta. Tada Dunaravičius surado ki
tą autorių ir jo „Milžinų replėse“ bus gir
dimas visoje Kanadoje.

SONDAI 80 METŲ

„Keleivio“ redaktorius Jackus Sonda su
laukė 80 metų. Jis yra gimęs Žemaitijoje, 
studijavęs Petrapilyje ir Halės universitete 
Vokietijoje. Daugelį metų buvo Šiaulių 
miesto burmistru. Nežiūrint senyvo am
žiaus, jis dalyvauja visuomeniniame gyve
nime ir redaguoja „Keleivį“.

VYT. GADLIAUSKAS
AMERIKOJE

Sausio 19 d. Italijos laivu „Christopo Co
lombo" į New Yorką atplaukė lietuvis jū
rininkas Vytautas Gadliauskas.

Balfo rūpesčiu atvykėlis apgyvendintas 
Woodhaven, N. Y.

Vytautas GADLIAUSKAS, g. 1938 m. Ra
seinių apskr., jūrininkas — radijo telegra
fistas.

1972 m. rugp. 10 d. žvejų laivas „Višera“ 
iš Juodosios Jūros uosto Kerč, kuriame bu
vo taisomas, išplaukė į Odesą baigiamie
siems pataisymams. Vietoje Odesos laivas 
plaukė Bosporo kryptimi. Apie planą pa
bėgti žinojo tik kapitonas, jo padėjėjas ir 
dar vienas jūrininkas.

Įplaukus į Turkijos teritorinius vande
nis, kapitonas kiekvienam įgulos nariui, 
kurių su kapitonu buvo aštuoni, pranešė, 
kad jis esąs nutaręs pabėgti į Vakarus. Įgu
los nariai yra laisvi prie to prisidėti ar ne.

Perplaukę Marmaros jūrą ir Dardanė- 
lius. plaukė tiesiai Graikijos kryptimi.

Rugpiūčio 14 d. „Višera“ įplaukė į netoli 
Atėnų esantį Graikijos uostą Piraeus. Čia 
kapitonas su visa šešių asmenų įgula pa
prašė politinio prieglobsčio, kuris jiems bu
vo suteiktas.

1973 m. sausio 8 d. Vytautas Gadliaus
kas su kitais šešiais „Višera“ įgulos nariais 
italų laivu CRISTOPO COLOMBO išplaukė 
į New Yorką, 'kurį pasiekė sausio 19 d.

Uoste Vytautą Gadliauską pasitiko Gen. 
Kons. A. Simutis, Balfo Reikalų Vedėjas J. 
Bagdonas, VLIKo atstovas Razgaitis ir Liet. 
Bendruomenės atstovas Samušis.

Gadliauskui buvo duota įvairių klausi
mų, į kuriuos jis greitai ir gyvai atsakinė
jo. Radijo telegrafisto mokyklą išėjęs Ru
sijoj, Petrozavodske. Jam labai rūpėję pa
žinti laisvojo pasaulio gyvenimas. Deja, lai
ve jis turėjęs vizą Nr. 2. su kuria nelei
džiama iš laivo išlipti į uostą. Todėl ir iš 
laivų pabėgimas esąs labai sunkus. Lais
vajame pasaulyje jis neturįs jokių giminių. 
Pasirinkęs gyvenimui Ameriką, kaip popu
liariausią Valstybę, 'kur gyvena ir veikia

daug lietuvių. (ELTA)
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PASAULYJE
1973 vasario 13 d. Nr. 7(1146)

SANTARVĖ
VLIK-o PRAŠYMAS

VLIK-as kreipėsi į viso pasaulio lietuviš
kas organizacijas, prašydamas, kad Vasa
rio šešioliktosios minėjimų pelnas būtų ski
riamas Tautos Fondui. Pageidautina, kad 
tam reikalui būtų daromos specialios rink
liavos.

SUVAŽIAVIMAS

DELS ir L .N. Bendrovės atstovų suva
žiavimas šiais metais numatytas balandžio 
7-8 dienomis.

Smulkesnė suvažiavimo programa bus 
paskelbta vėliau.

LONDONAS
„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

Sekmadienį vasario 18 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namuose „Dainava“ šauika visuotinį 
narių susirinkimą.

Prašome visas nares ir prijaučiančias da
lyvauti.

Valdyba

BLYNŲ BALIUS

Kovo 3 d. Šv. Onos Draugija lietuvių klu
be, 345A Victoria Park Rd., E9 ruošia

BLYNŲ BALIŲ.
Pradžia 8 vai.
Įėjimas 50 p.
Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Šv. Onos Draugijos Valdyba

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS

D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto val
dyba ruošia Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimą vasario mėn. 24 dieną 7.30 vai. va
karo Sporto ir Socialinio klubo salėje, 345A, 
Victora Park Road, E9.

Minėjimo programa numatoma tokia: 
Lietuvos Atstovo V. Balicko žodis, kun. K. 
A. .Matulaičio Ph. D. MIC paskaita, Londo
no šeštadieninės mokyklos tautinių šokių 
grupės pasirodymas, Aro Gasiūno dekla
macijos ir Londono mišrus choras, vado
vaujamas Justo Čerpiaus. Ši programa dai
gai! ibūt'i praplėsta.

DAR YRA VIETŲ

Dar yra keliolika vietų autobuse kelio
nei į Bradfordą. Kas norėtų važiuoti, gali 
užsirašyti Baltic Stores, klebonijoje ir pas 
klubo valdybos narius. Kaina — 2.50 sva
rų, sumokama užsirašant.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
IŠVYKA Į BRADFORDĄ

Vasario mėn. 17 d., šeštadienį, 1 vai. p. 
p. išvykstame į Eradfordą pas Vyties klu
bą į svečius. Iš ten grįžtame sekmadienį, 
vasario 18 d. apie 3-4 vai. p. p.

Kelionės kaina 2,50 sv. Sumokama užsi
rašant.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Sk. Valdyba vasario 
mėn, 24 d., šeštadienį, lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
ruošia Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

Tos dienos proga žodį tars DELS Centro 
Valdybos sekretorius A. Pranskūnas.

Meninę dalį išpildys visų žinoma solistė 
Birutė Valterienė.

Po oficialios bei meninės programos šo
kiams gros iki 1 vai. ryto E. Dragūno va
dovaujamas „Avon“ orkestras.

Baras ir užkandžių bufetas veiks iki 12 
vai.

Visus vietos ir apylinkių tautiečius su 
draugais ir pažįstamais maloniai prašome 
gausiai atsilankyti į visiems lietuviams 
brangų minėjimą. Tad iki malonaus pasi
matymo Coventryje.

Salė atidaroma 6 vai. vakaro.
Programos pradžia 7 vai. v. punktualiai.

DBLS Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
Tautos Šventės minėjimą DBLS Wolver- 

hamptono skyriaus Valdyba ruošia vasario 
mėn. 24 d. 7 vai. p. p. Queens Kotelio salė
je priešais Town Hall.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

REIKALINGAS SEKRETORIUS — 
BARMANAS

Artimiausioje ateityje Sporto ir Sociali
niam klubui bus reikalingas sekretorius, 
kuris kartu galėtų būti ir barmanas. Gali 
būti viengungis ar šeima. Apsigyvenimui 
patalpų klubas neturi.

Dėl darbo sąlygų ir atlyginimo prašoma 
kreiptis į klubo pirmininką, telefonas 980- 
8159.' Prašymai taip pat adresuojami klubo 
pirmininkui.

Klubo Valdyba

DERBY
Pranešame, kad š. m. vasario mėn. 17 d. 

DBLS-gos Derby Skyrius rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo sukakties

MINĖJIMĄ.

Minėjimas įvyks „The Pelican“ viešbučio 
patalpose (Stockbrook Str. ir Abbey Str. 
kampas), 6 vai. vakaro. Paskaitą skaitys 
mūsų gerb. svečias iš Nottinghamo, kun. A. 
Geryba.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
gausiai atsilankyti.

Sk. Valdyba

BRADFORDAS
60 M. SUKAKTIS

Kun. Jonui Kuzmickiui-Gailiui vasario 
mėn. 18 d. sueina 60 metų amžiaus („T. Ži
buriai“ rašo, kad vasario 9 d.). Būdamas 
siaurinės ir vidurinės Anglijos lietuvių ka
pelionu, kun. Kuzmickis nuo 1947 m. išti
kimai rūpinasi tų rajonų lietuvių sielovada. 
Dėl savo patriotiškų pamokslų jis buvo ir 
yra labai laukiamas svečias lietuviškose ko
lonijose. Jis yra vienas pačių pirmųjų ku
nigų po karo atvykusių j Angliją (1947 m.) 
ir tebedirbančų iki šiai dienai.

Savo tikrąja ar J. Gailiaus pavarde jis 
yra parašęs visą eilę religinių ir beletristi
nių knygų. Šiai sukakčiai 'paminėti esąs pa
ruošęs knygą „Ištiestos rankos“.

E. Lietuvio redakcija garbingos sukakties 
proga linki savo bendradarbiui, kun. J. 
Kuzmickiui dar ilgo ir našaus darbo lietu
viškose kolonijose.

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, Vyties klubo pa
talpose rengiamas

VASARIO 16 MINĖJIMAS.

V. Ignaičio paskaita ir dainininkų grupė 
išpildys montažėlį su dainomis.

Pradžia 6 vai. v.
Visus kviečia dalyvauti

DBLS Bradfordo Skyrius

EKSKURSIJA IŠ LONDONO

Londono Sporto ir Social, klubo organi
zuojama ekskursija laukiama Vyties klube 
vasario 17 d., vakare.

Malonius svečius rengiamasi tinkamai 
priimti ir atsilyginti jiems už labai vaišin
gą priėmimą mūsų ekskursijos jų klube.

Vyties klubo nariai prašomi atvykti ir 
nuoširdžiai pabendrauti su londoniškiais.

Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
Šiais metais rengiamas platesnio masto 

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas, ku
ris įvyks vasario 17 d., 6.30 vai., šeštadienį, 
ukrainiečių klubo salėje (30 Bentick Rd.).

Paskaitą Skaitys dr. St. Kuzminskas. Me
ninėje dalyje pasirodys solistė V. Gaspa- 
rienė. Bus ir kitų įvairenybių — deklama
cijos, dainos ir muzika. Po to — šokiai. 
Veiks baras.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
su draugais gausiai dalyvauti.

DBLS Skyriaus Valdyba

VASARIO 16 PROGA

Vasario 18 d., 11.15 vai. Lietuvių Židiny
je bus pamaldos už Lietuvą. Jas užprašė 
DBLS skyrius per pirm. K. Bivainį. Telki- 
mės visi maldos žygiui už Tėvynę!

MANCHESTERIS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdy
ba šių metų vasario 17 dieną, šeštadienį, 
Manchesterio Lietuvių socialinio klubo pa
talpose rengia

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMĄ.
Programoje paskaita ir skaučių trumpa 

programėlė. Manchesterio ir apylinkųi lie
tuvius kviečiame gausiau minėjime daly
vauti ir kartu praleisti keletą valandų lie
tuvių klube.

Pradžia 6 vai. p. p. Iki malonaus pasi
matymo lietuvių klube.

Skyriaus Valdyba

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS-gos Manchesterio skyriaus valdy

ba šių metų vasario 24 dieną, šeštadienį, 6 
vai. po pietų. Manchesterio lietuvių socia
linio klubo patalpose šaukia skyriaus narių 

METINĮ SUSIRINKIMĄ.
Visus skyriaus narius ar skyriui prijau

čiančius prašome susirinkime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

NEDERLANDŲ POEZIJA
Zentos Tenisonaitės verstą „20-jo Am

žiaus Nederlandų Poezijos“ rinktinę, kurią 
išleido Nidos K. Klubas, galima nusipirkti 
ir pačioje leidykloje. Kaina 1,00 svaras ar
ba 2,5 dol.

Kreiptis: Nida Club, 1, Ladbroke Gar
dens, W.ll, 2PU.

ŠVENTOJO SOSTO PASIŪLYMAS

Vokiečių kalba ELTA biuletenyje (Elta- 
Pressedienst') tilpo tokia žinutė, paimta iš 
laikraščio „Die Zeit (1972. XI. 23)“... kaip 
savo įnašą apie Status quo, šventasis Sos
tas pasiūlė sovietams, kad šiaurinė, dabar 
sovietų Rytų Prūsija būtų išimta iš naujos 
lenkų Ermland vyskupijos (jurisdikcijos) 
ir kartu su Klaipėdos kraštu būtų prijung
ta prie lietuviškos Kauno diecezijos“. Be 
to, biuletenyje įdėtas Vliko memorandumas, 
Europos Saugumo Konferencijos reikalu, 
New Yorke įsteigtosios pabaltiečių santal
kos nuostatai ir kt. (ELTA)

PLINTA VENERINĖS LIGOS

Per paskutinius 7 metus sergančių vene
rinėmis ligomis skaičius D. Britanijoje pa
dvigubėjo. 1971 m. užregistruota 307.664 
nauji susirgimai (50.000 daugiau, kaip 1970 
m.). Pastebėtina, kad žymiai padidėjo ser
gančių moterų skaičius. Ypač tas pasireiš
kia jaunų mergaičių tarpe. Pav., 1971 me
tais buvo užregistruota 410 sergančių mer
gaičių, dar nepasiekusių 16 metų amžiaus.

SU PERGALE, PETKA

Kadaise Vakaruose išgarsėjęs jaunas ru
sų „rezistentas" poetas Jevtušenko, Vietna
mo karui pasibaigus, parašė eilėraštį „Su 
pergale“. Jame jis šaukia į taiką visą pa
sauli, žinomus komunistų simpatiikus Pic- 
casso, J. Fondą, dr. Spock ir eilinį rusą, ku
riam duoda bendrą vardą — Petka.

„ILGOS“ RANKOS

Buvęs Sovietų Sąjungos kariuomenės 
dantistų korpuso direktorius dr. P. Azerni- 
fcovas atvyko į sovietų ambasadą sužinoti, 
už ką jo sūnus pasiųstas į griežto režimo 
bloką Patma darbo stovykloje.

Azemikovas emigravo į Izraelį ir iš ten 
atvyko į Londoną savo sūnaus reikalais. 
Ambasadoje jį pasitiko sekretorius šauk
damas: „Būk atsargus ir nepamiršk, kad 
ten dar turi giminių. Po šitokių nuotykių 
visada kas nors nukenčia. Rusija turi ilgas 
rankas“. Šį grasinimą girdėjo ir vieno Lan- 
dono dantisto žmona Avis Woottliff, pas 
kuriuos Azemikovas yra apsistojęs.

SUŽEISTAS SENATORIUS J. STENNIS

Vienas įtakingiausių JAV senatorių John 
Stennis buvo dviem šūviais sužeistas prie 
savo namų Vašingtone. Jam išlipant iš au
tomobilio užpuolė du banditai, kurie atėmė 
auksinį laikrodį, piniginę ir 25 centus. Už
puolikai buvę negrai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKA SKAUTIŠKAI VEIKLAI

Lietuvos Atstovas Londone V. Balickas 
rajono skautiškai veiklai paremti aukojo 5 
sv.

Nuoširdus skautiškas Ačiū.
Rajono Skautų Vadovybė 

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR „KAZIUKO

MUGĖ'

šeštadienį kovo mėn. 3 d. 5 vai. p. p. 
punktualiai Manchesterio Lietuvių Soc. klu
be 121, Middleton Road įvyks

IŠKILMINGA SUEIGA.
(Skautai-ės renkasi 4 vai. p. p. uniformuo
ti).

Sekmadienį, kovo 4 d. po pamaldų „Ka
ziuko Mugės“ atidarymas.

Broliai, sesės, Tėveliai ir Rėmėjai!
55-tais jubiliejiniais metais junkime vi

sas jėgas į skautiškas gretas ir kuo skait- 
lingiau dalyvaukime Šventėje.

Už aukas ir dovanėles būsime dėkingi. 
Jas priima „Kaziuko Mugei“ kiekvienas va- 
dovas-ė, skautas-ė.

Broliai, sesės, budėkime ir ruoškimės.
R. Skautų Vadovybė

P. S. Kovo 3 d., po sueigos, rajono vadijos 
posėdis. Visi vadovai dalyvauja.

Rajono Vadas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — Vasario 16 d„ 8 vai., 

vak., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — vasario 18 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
DERBYJE — vasario 18 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
BIRMINGHAME — vasario 25 d., 11 vai., 

19 Park Rd., Moseley.
WOLVERHAMPTONE — kovo 4 d., 11 vai., 

St. John's Square. Po pamaldų bus a. a. 
Jono Jankūno ir a. a. Vaciaus Sviders- 
kio antkapių šventinimas.

NOTTINGHAME — vasario 25 d„ 11.15 
vai. Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 4 d., Šv. Kazi
miere, 11.15 vai., Židinyje.

Nežinau kitos tokios šeimos, kur 
taip darniai būtų auklėjami vaikai, 
kaip Karklų šeimoje. Ir tėvas, ir 
motina puikiai supranta, kad auk
lėti reikia ne sausais pamokslais, o 
gyvu sodriu pavyzdžiu. Jiedu taip 
pat žino, kad auklėjimo metodai 
neturi kirstis, o tarsi du upeliai su
silieti į vieną upę ir gražiai čiurlen
ti bendra vaga... O ne, toli gražu ne 
iš karto Karklai pasiekė šią santar
vę — praeity visko būta!.. Užtat da
bar Jų šeimoje gražu akiai ir miela 
ausiai.

Auklėti jiedu pradeda nuo pat la
bo ryto.

— Sūnau, — romiu pusbalsiu ta
ria Karklienė sunui, — tu ir vėl pa
tingėjai padaryti rytinę mankštą! 
Pažvelk, vaikuti, į savo tėvą! Argi 
tu nori pavirsti į tokį pat išdribta- 
pilvį žąsiną?!..

— O tu, dukrele ,— viena ketvir
tine balso prabyla tėvas į dukrą, — 
nevalgyk, nekimšk baltųjų pyragų! 
Įsižiūrėk į tą tešlos kalną, kuris va
dinasi tavo mama, ir paimk juodos 
duonos riekutę.

— Mano berniuk, — dar tyliau ir 
ramiau byloja Karklienė, — aš ir 
vėl suradau tavo kišenėje cigaretę! 
Nejau, nejau ir tu krenkšėsi kiek
viename žingsnyj e kaip šitas senas 
kranklys, nejau tavo skaistus vei
deliai pavirs į geltoną dynę, nejau 
švirkši seiles kaip senas kuinas, ir 
tavo žmona gėdysis su tavim išeiti 
į gatvę?!

— Dukryte jaunoji, — godoja tė
vas, — bene tau vilkėti mini sijo
naitį, jei esi paveldėjusi savo ma
melės kojas? Slėpk jas kuo giliau
siai, kitaip liksi senmerge! Kai tavo 
mama bėgiojo paskui mane, ji žino
jo, ką darė: jos sijonas siekė kulkš
nis!

— Sūneli mielas, — įspėja moti
na, — nepradink vakarais! Tavo tė
vas iki išnaktų lakstydavo pasi
spardydamas kaip drigantas, užtat 
dabar vien pelenai byra...

— Gegele raiboji, — nepiktai gra
so pirštu tėvas, — nereikia šitiek 
staipytis prieš veidrodį! Argi maža 
namie vienos papūgos?

— Ąžuolėli manasis, — linguoja 
galvą motina, —- kaimynė man 
skundės, kad prikūlė! jos vaiką... 
žinau, tai prakeiktas tavo tėvo gi
minės kraujas. Bet imk save į na- 
g, imk, sunau, nes toje giminėje ne 
vienas turėjo baigti kartuvėmis!

— Liepele mano, — nei bara, nei 
guodžia tėvas, — kad tavo galvelė 
mokslams sunki — ne tavo kaltė. 
Tai tavo motinos genas. Visa jos gi
minė — beraščiai ir arkliavagiai!

Vakarop Karklai pasijunta nu
vargę: auklėjimas nuo labo ryto 
atima nemaža jėgų. Jiedu pasitrau
kia į miegamąjį, įsižiebia spingsulę, 
susėda ant plačios kanapos ir abuo
ja žvelgia priešais save, į sieną, ant 
kurios kabo jų nuotrauka. Nuotrau
ka dar iš tų laikų, kai jiedu nebuvo 
suradę bendrosios darniosios vagos, 
ir todėl badyte bado akis.

— Tu, mano sengalvėle, — pasi
sukęs į žmoną, nuoširdžiai prisipa
žįsta Karklas prikimusiu nuo auk
lėjimo balsu, — tai lėkčiau, tai bėg
čiau nuo tavęs kaip nuo maro... Bet 
velku savo jungą susiriesdamas...

— O tu, gaigale prakeiktas, — ne
mirksėdama ir žiūrėdama vyrui tie
siai į akis atsiliepia Karklienė, — 
kita mano vietoj seniai butų tave 
iš penkto aukšto išmetus... Bet gu
lu gyva į grabą...

Ir abudu sunkiai, bet darniai at
sidusta :

— Tik dėl vaikų...
Vytautė Žilinskaitė

GRĮŽTA — NEGRĮŽTA

Izraelis ir Sovietų Sąjunga įsileido į žo
dinį karą dėl grįžtančiųjų žydų. Sovietai 
sako, kad nusivylę žydai skuba atgal, o Iz
raelis atsako — daugumoje grįžta tik spe
cialiai atsiųsti komunistų agentai.

Literatumaj a Gazeta išspausdino žydo 
Zlotino iš Kfar Ata laišką, kuris esąs la
bai nusivylęs ir norįs grįžt atgal. „Obser
ver“ korespondentas E. Marsden surado 
Zlotiną gyvenantį netoli Haifos. Pasirodo, 
jis yra Rygos žydas, patenkintas gyvenimu 
Izraelyje ir apie laišką nieko nežinąs. Tas 
pats korespondentas bandęs surasti ki
tus sovietų spaudoj minėtus žydus Aške- 
lon vietovėje, bet jų vardai ten visai ne
buvo žinomi.

Iš visų atvykusių labiausiai nepatenkin
ti yra Gruzijos žydai. Jie yra ortodoksai, 
įpratę laikytis gerų žydiškų papročių ir ne
pakenčia nuogų paveikslų, skelbiančių sek
sines filmas.

IŠNAUDOJAMI IMIGRANTAI

Birmingham© R. katalikų vyskupas (pa- 
galb.) J. Cleary pareiškė, kad Europos Ben
druomenės kraštai perdaug išnaudoja imi
grantų darbo jėgą. Jo nuomone fabrikuose 
esama tokių darbų, kurie skiriami tik iš už
jūrių atvykusiems darbininkams. O tokių 
darbininkų Europoje esama 15 procentų vi
sos drabo jėgos.

Svarbiausia, kad tokie darbininkai esą 
mažiau apmokami, gyvena blogesnėse sąly
gose, neturi socialinių bei politinių teisių 
ir traktuojami kaip trumpalaikė darbo jė
ga įmonės produkcijai padidinti.

PRISIMINTAS HITLERIS
Sausio 30 d. suėjo 40 metų nuo Hitlerio 

atėjimo į valdžią. Daugelis vokiečių laik
raščių įsidėjo ta proga straipsnius ir Hit
lerio nuotraukas, vaizduojančias jį kartu 
su prezidentu Hindenburgu pareigų perėmi
mo metu.

Muenchene viena leidykla atspausdino 
tos dienos nacių laikraščio „Voelkisher Be- 
obacht'er“ 130.000 kopijų ir jas visas išpar- 
davinėjo po 2 DM.

KARINIŲ PAJĖGŲ PASISKIRSTYMAS

Sąryšy su Vienoje vykstančia konferen
cija centr. Europos ginkluotoms pajėgoms 
sumažinti, dėl kurios pavadinimo dar vis 
nepajėgiama susitarti, britų spauda paskel
bė davinius, kaip NATO ir Varšuvos Pakto 
pajėgos tarpusavy santykiauja. Iš jų ma
tyti, kad įprastiniais (conventional) gink
lais Varšuvos Paktas viršija NATO pajėgas 
30-40%. Oro pajėgos Varšuvos pakto 
yra dvigubos, o tankų jie turi trigu
bai daugiau. NATO pajėgos turi dvigubai 
daugiau atominių raketų ir viršija karinio 
laivyno apimtimi. Tačiau povandeninių di- 
zelinių laivų Varšuvos pakto pajėgos turi 
beveik dvigubai daugiau.

Šių Skaičių akivaizdoje darosi supranta
ma, kodėl rusai nesutinka su konferencijos 
pavadinimu — Tarpusavio Pajėgų Sumaži
nimo ir Balansavimo Konferencija. Jie rei
kalauja žodį „balansavimas“ išbraukti.

JAUČIO METAI

Sausio 4 d. Londone gyveną kiniečiai la
bai iškilmingai atšventė savo naujus me
tus. Ateinantieji metai bus jaučio, o praėju
sieji buvo žiurkės metai.

Iškilmių centras buvo Gerard Street So
ho — Londono kiniečių kvartale. Pirmas ki
niečių restoranas šioje gatvėje buvo atida
rytas 1926 m. Per paskutinius 5 metus be
veik visos krautuvės ir restoranai toje gat
vėje perėjo į kiniečių rankas.

Naujieji metai buvo sutikti spalvingomis 
eisenomis gatvėje, o restoranai vaišino sve
čius prašmatniausiais kiniečių valgiais ir 
saldumynais.

KGB GRASINA

„The Daily Telegraph“ įsidėjo iš Maskvos 
gautą žinią, kad sovietų KGB grasina areš
tuoti tam tikrus asmenis, jei vėl pasirodys 
pogrindžio žurnalas „Einamųjų įvykių kro
nika“.

Esą jau praėjusių met'ų gruodžio mėnesį 
už tai buvo areštuota I. BelogrodSkaja ir ji 
nebus paleista, jei pasirodys tos kronikos 
naujas Nr. 28. Toks pat likimas laukia ir 
P. Jakiro, areštuoto praėjusiais metais.

NEGALI SUSTOTI

Dr. Kissingeris vasario 2 d. turėjo TV pa
sikalbėjimą, kuriame nuodugniai išdėstė 
Vietnamo taikos derybų eigą ir papasakojo 
kai kurias tų derybų smulkmenas. Paklaus
tas, kodėl nesustoja Vietname karas, dr. 
Kissingeris, be kitko, nurodė ir vieną gana 
charakteringą psichologinę priežastį. Jis 
sako, kad jaunoji Vietnamo karta taikos 
neprisimena. Jie gimė ir užaugo karo me
tais. Karas tapo jų kasdieniniu užsiėmimu 
ir rūpesčiu. Tad kaip dabar staiga nustosi 
kariavęs ir pradėsi mylėti savo kaimyną...

Be kita ko, jis stipriai užakcentavo, kad 
prezidento Nixono vizitai Pekinge ir Mas
kvoje, nors ir padėjo priartinti taiką, bet 
jokiu būdu neturėjo nė mažiausio tikslo 
kištis į kinų-sovietų santykius. JAV nesi
ruošianti pasinaudoti anų dviejų valstybių 
nesantaika.

7 DIENOS

— Paryžiuje sudegė mokykla. Gaisro me
tu žuvo 19 žmonių, iš kurių 16 vaikų.

— Kinijos spauda pradėjo smarkią kam
paniją prieš tuos, kurie vykdo Sovietų rei
kalavimus „nuversti proletariato diktatūrą 
mūsų krašte“.

— Turkijoje nuteisti 25 asmenys nuo 4 
iki 12 metų už bandymą likviduoti parla
mentą ir pakeisti konstituciją revoliucijos 
keliu.

— Stanford© universitete Kalifornijoje 
išrastas specialus elekt'ro-fotografinis apa
ratas, kurio pagalba aklieji gali skaityti pa
prastas knygas.

— Dr. Kissinger išvyko į šiaurės Viet
namo sostinę Hanoi. Pakeliui jis aplankys 
Burmą ir Kambodiją. Iš čia vyksta ketu
rioms dienoms į Pekingą.

— Milano mieste susišaudė kairiojo spar
no ekstremistai su neo-fašistais, kurie pas
kutiniu laiku pasidarė gana aktyvūs.

— Izraelyje pradėta statyti raketoms pri
taikyti laivai. Pirmas jų, Rešef, bus baig
tas vasario 19 d.

— Liverpool!© juanuoliai peiliais sužeidė 
11 londoniškių, kurie specialiu traukiniu 
buvo atvykę žiūrėti futbolo žaidynių.
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