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ŠEŠIOLIKTOJI
Lietuvos istorija yra pilna visokiausių 

reikšmingų tarpsnių. Kai anoje dar nelabai 
aiškioje senovėje pradėjo kraštą puldinėti 
kaimynai ir atskiri smulkūs valdovai nepa
jėgė parodyti pakankamai jėgos atsiginti, 
tada Lietuva buvo apjungta į vieną valsty
bę. Kai valstybės stiprybė išaugo, tai didie
ji kunigaikščiai net ir imperiją sukūrė. O 
paskui užėjo smukimo metai, okupacijos, 
aukštesniųjų luomų susvetimėjimas, ir ga
lėtume laikyti stebuklu, kad per tuos su
smukimo ir okupacijos šimtmečius lietuvių 
tauta išliko gyva. Daugumas privilegijuo
tųjų sulenkėjo ir išsižadėjo savo kilmės. 
Lyg replėmis gniaužė tautą rusiškoji poli
tika, kad nebūtų anei drūko, anei rašto, 
kad Lietuva būtų ir tamsi ir juoda. Bet už
teko tik pramokyti kiek daugiau liaudies 
vaikų, pasiruošti savos inteligentijos, ir 
pradėjo eiti per Lietuvą raštas ir stiprėti 
mintis, kad lietuvis yra lietuvis ir toks tu
ri būti. Prasidėjo atgimimas, kuris sąmoni
no lietuvį, ir kartu kova už savo savaran. 
kurną, už nepriklausomybę. Vasario šešio
liktoji buvo tas pats reikšmingiausias lū
žis, kuris nuvedė į visų lietuviškų svajonių 
ir kovų įgyvendinimą, į patį didžiausią tau
tinį laimėjimą — į nepriklausomybę.

Po šimtmečių smukdymo, po okupacijų, 
kuriose nelengva buvo išlaikyti gyvą tau
tinę sąmonę, Vasario šešioliktosios idėjų 
įgyvendinimu reikia tiesiog stebėtis. Bet 
tasai nepriklausomo gyvenimo dvidešim
ties metų tarpsnelis iš tiesų tebuvo tik 
trumpas švystelėjimas saulės pro tirštus 
debesis. Tačiau koks jis buvo reikšmingas, 
tas švystelėjimas. Dangus ties Lietuva vėl 
apsitraukė tirštais ir grėsmingais debesi
mis, dar baisesniais negu carų laikais. Jei 
carų laikais lietuviai už knygelę ar laik
raštį pėsti buvo varomi j Sibirą, tai nau
jaisiais laikais jie gabenami pažangiau — 
gyvuliniuose vagonuose, ibet tų varomųjų 
skaičiai yra kitokie. Jei knygnešiai, gabe
nusieji iš Prūsų spaudą, daugelį kartų sėk
mingai prasmukdavo pro žandarus ir pa- 
skleisdavo tarp lietuvių tą laisvą spausdin
tą žodį, tai šiandien apie tai negalima nė 
svajoti. Spausdintas žodis leidžiamas ir Lie
tuvoje, ibet jis pikčiau prižiūrimas, negu ca
riniai žandarai pajėgdavo prižiūrėti pasie
nį su Prūsais. Taigi tauta saugoma pati nuo 
savęs keleriopai griežčiau negu anuomet.

Tačiau viltys šiandien tam tikra prasme 
gaji būti didesnės negu anuomet. Niekas 
nežino, kada subyrės rusiškoji imperija ir 
Lietuva kaip valstybė vėl galės prisikelti. 
Imperijos kartais išsilaiko pakankamai il
gai. Bet mūsų viltys, kol ta imperija dar te
bestovi nesubyrėjusi, glūdi tautoje, kad ji 
galėtų išsisaugoti nukraujavimų ir išliktų 
ko sveikiausia. Lietuviškumas tautoje te
bėra gyvas ir stiprus, jis reiškiasi daugeliu 
žiedų, kokie tik galimi šiandieninėmis są
lygomis, nepaisant visos gudrios rusinimo 
ir brutalios kolonizavimo politikos.

Jeigu Lietuva nebūtų turėjusi tų dvide
šimties laisvės metų, tos Vasario šešiolik
tosios, jeigu ji po Pirmojo pasaulinio karo 
būtų vėl patekusi į Rusijos rankas, tauta 
gal ir nebūtų atlaikiusi rusiško spaudimo ir 
jau dabar sunykusi. Šiandien, išgyvenusi 
Vasario šešioliktosios laikus, ji laikosi, ji 
gyva, lietuviška, patriotiška.

Bet ir mes esame Vasario šešioliktosios 
augintiniai, tik, deja, sąlygas turime kur 
kas geresnes. Mums viskas leidžiama, vis
kas galima, visko užtenka. Tokios sąlygos 
patogios tirpdymo katilui veikti. Dėl to to
kias sąlygas turint nebėra ko per daug ste
bėtis, kad Vasario šešioliktoji nebe vienam 
yra daugiau žodžiai. Idealai jau apsitrau
kia rūdimis, kai jais nebegyvenama.

Šiaip ar taip, laikai ir šiandien yra tokie, 
kai, simboliškai šnekant, pavasaris eina 
Karpatų kalnais. Taip, eina jis, tas pavasa
ris, nors niekas negalėtų pasakyti, kad jis 
tuojau pat be jokių atkritimų, be šalnų, be 
gruodo, be naujo šalčio įsistiprins. Bet kie
no širdyje dar tebėra gyvi Vasario šešio
liktosios idealai, tas nenusigąs naujų gruo
do atkirčių, nes tikėjimas į idealus stipres
nis už bet kokius smūgius. Kieno širdyje 
tebėra gyvi tie idealai, tas, aišku, niekad 
neužmirš, kad ir Vasario šešioliktoji buvo 
įkūnyta per kovas ir aukas tų, kurie supra
to jos didumą, jos neįkainojamą reikšmę 
tautai.

Lietuviai,
Nepriklausomybės šventės išvakarėse su 

pagarba ir nuostaba prisimename praeitų 
metų (bėgyje per visą pasaulį nuskambėju
sius beginklio kalinio Simo Kudirkos jo so
vietiniams teisėjams pasakytuosius žodžius: 
aš neišdaviau savo tėvynės Lietuvos. Tai 
žodžiai, kurie sukelia pasididžiavimą, ža
dina viltį ir įpareigoja.

Laisvės troškimas pavergtoje tėvynėje 
tebėra gyvas, nežiūrint daugelio sovietinės 
priespaudos metų. Jis kalba į pasaulio są-

PASAIIYJI
— OMabomos (JAV) valstijos įstatymų 

leidėjai pravedė statymo papildymą, pagal 
kurį iki 40 m. amžiaus piliečiams nevalia 
gerti alaus, o pats įstatymas, kuris dar ne
priimtas, žada suteikti pilietines teises tu
ri, i tiems 18 m. amžiaus.

— Reinas vis teršiamas, jau 1969 m. bir
želio mėn. per penkias dienas būsią žuvę 
apie 40 mil. žuvų, ir dabar policijos heli
kopteriai skraidys ties ta upe ir saugos, ar 
kas neteršia.

— Paslėpęs savo žmoną automobilyje, če
kas orkestrantas bėgo į Austriją, bet prie 
pat sienos išsibaigė benzinas, tačiau sargy
biniai kažkaip nesusiorientavo ir su visu 
automobiliu stumte išstūmė per sieną ten, 
kur jis ir norėjo.

— Tassas skelbia, kad apie Jakutską, ry
tiniame Sibire, temperatūra buvo nukritu
si iki 58 laipsnių Celzijaus žemiau nulio, 
ir šitaip tebuvę atsitikę tik 1927 m., o šiaip 
šaltis žiemos metu laikosi apie 42-45 laips
nius.

— Billio Smarto cirkas Britanijoje pasi
ryžęs nebekeliauti per kraštą, nes per bran
gi ji kaštuoja, dėl to ir dirbančiųjų skaičius 
iš 300 sumažinamas iki 100, ir taip pamažu 
bus einama į pabaigą.

— Triukšmas kilo West Auklande (Bri
tanija), kai mokyklos vedėja įsakė 6 m. 
amžiaus berniukui nusileisti kelnes, viršu
tines ir apatines, ir išstovėti pertraukos 
metu 45 minutes prieš 180 kitų mokinių, 
berniukų ir mergaičių.

— Britų muziejus pasiskolino iš Egipto 
fa .-aono Tutanchamono brangenybes, ir 
staiga smegenų uždegimu mirė Egipto se
nienų skyriaus viršininkas dr. Gamalis Me- 
rezas, ir dėl to atgijo spėliojimai, kad tos 
brangenybės užkeiktos (1967 m. taip pat 
smegenų uždegimu mirė jo pirmtakas, kai 
brangenybės buvo skolinamos Prancūzijai).

— Kai demonstrantai sudegino ambasa
dos rūmus, britai Airijos respublikoje savo 
ambasados žmones iš 35 sumažina iki 6.

— Britų lordas Amorys viešai prisipaži
no, (kad jis, kai prieš 15 metų buvo finansų 
ministeriu, neidavo kalbėti apie biudžetą, 
nepasistatęs prieš save ant stalo stiklo dži
no ir vandens.

— Už žmogaus nužudymą sėdįs kalėjime 
anglas gavo Meno tarybos paskirtą 50 sva
rų premiją už savo parašytąjį vaidinimą 
„šimto vatų elektros lempa“, kuris stato
mas Londono teatre.

— Britanijos geležinkelių valdyba atsi
sako gabenti Smarto cirko dramblį Birmą, 
24 m. ‘amžiaus, nes jis vagone graižiojasi ir 
jam pakeliui reikia duoti ėsti ir vandens, 
nors šiaip geležinkeliais galima gabenti vis
ką.

— JAV — Šveicarijoje išsivystė didelis 
triukšmas, kai Cliffordas Irvingas parašė 
atskalūniškai gyvenančio multimilijonie
riaus Hughes autobiografiją, o tas Hughes 
išsigynė: su niekuo jis nesikalbėjęs, nebu
vęs sutikęs jokio Clif fordo, ir viską dar pa
sunkino, kai autorius Hughes vardu parei
kalavo 260 tūkst. svarų honoraro, pinigai 
buvo įnešti Šveicarijos bankan, bet dabar 
aiškėja, kad juos atgal pasiėmė Cliffordo 
žmona, vadinas, išėjo kriminalas.

— Moterų išsilaisvinimo judėjimas Kem- 
bridže, Britanijoje, kaip laikraščiai atkrei
pė dėmesį, savo susirinkimą sušaukė Žalos 
Karvės (Red Cow) bare.

— Švedai skelbia, kad jų krašte apie pu
sė nuteistųjų už narkotikų pardavinėjimą 
yira svetimšaliai ir kaip tik ne nuolatiniai 
gyventojai, o svečiai.

— Naujojoje Gvinėjoje anglas plantaci
jos savininkas suvažinėjo čiabuvį, dėl to jis 
tuoj buvo pritrenktas, o paskui reikalas bu
vo išspręstas pagal vietinę papročių teisę: 
žuvusiojo giminė užsiprašė 3.000 dolerių ir 
28 galvijų, bet pagaliau sutarta, (kad bus 
sumokėta 1.000 dolerių ir 4 galvijai.

— Indonezijos prez. Subartas važinėja po 
Australiją, ir Sydnėjaus mieste jį pasitiko 
demonstrantai, šaukdami: „Važiuok namo, 
mėsininke“.

— Už suplėšymą Rytų Vokietijos vėlia
vos Muenchene vokietis studentas Gišo nu
baustas sumokėti 60 svarų, bet jis vis tiek 
žada ir toliau plėšyti, kai tik pasitaikys 
proga (pernai jis užšėrė kancleriui Brand- 
tui, protestuodamas dėl jo Rytų politikos).

KOKS BUS ATLYGINIMAS 1975 
METAIS?

Okup. Lietuvos spauda mirgėjo praneši
mais apie 1971-1975 metų vadinamąjį „liau
dies ūkio vystymo penkmečio planą“. Jis 
žada Lietuvos dirbantiesiems (darbinin
kams ir tarnautojams) mėnesinio vidutinio 
atlyginimo pakėlimą beveik... 21 procentu. 
Pati „Tiesa“ (Nr. 290) pripažino, kad tų 
dirbančiųjų vidutinis mėnesinis atlyginimas 
1975 metais pasieks net... 142 rublius. (E)

TEGUL MEILĖJ įLIETUVOS...
žinę per tuos, kurie, nebodami pavojų, rin
kosi laisvę, kurių tiesos žodis sukrėtė so
vietinio teismo sales 'bei tremtinių stovyk
las. Jis prasiveržia pro sovietinę cenzūrą 
lietuvių kūrėjų darbuose.

Laisvės šauksmas iš pavergtos tėvynės 
yra neįkainojamas įnašas į bendrą mūsų 
tautos kovą už Lietuvos laisvę. Esančius gi 
laisvėje jis įpareigoja mums įmanomais bū
dais veikti ir aukotis, kad pagaliau ir Lie
tuva galėtų pasinaudoti tautų apsisprendi
mo teise.

Su dėmesiu sekame vis dažnėjančius So
vietų imperijos viduje laisvės reikalavimų 
bei tautinio išsilaisvinimo aspiracijų prasi
veržimus.

Tarptautinėj arenoj pastaruoju metu esa
me liudininkais epochinio masto didžiųjų 
pasaulio jėgų persigrupavimo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas ne tik stropiai seka visus šiuos reiški
nius, bet ir aktyviai veikia, kad tarptauti
nių įvykių sraute Lietuvos interesai nebū
tų pažeisti ir kad jos suvereninių teisių 
vykdymas kuo greičiau būtų atstatytas.

Aukštai vertiname kiekvieno lietuvio ar 
organizacijos darbus 'bei atsiekimus, ku
riais bet kokiu būdu prisidedama prie Lie
tuvos laisvinimo pastangų. Ypatingas dė
mesys krypsta į mūsų jaunimą, kuris šių 
metų Kongrese bandys išryškinti savo pa
skirtį ir vietą lietuvių tautos likimiinių už
davinių vykdyme. Linkime jam sėkmės ir 
tikime, kad jis aktyviai įsijungs į VLIKo 
struktūrą ir darbus.

Lietuvos Nepriklausomybės šventės pro
ga kviečiame visą lietuvių tautą į suderin
tą ir prasmingą Lietuvos laisvinimo talką.

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. 
New Yorkas, 1972 m. sausio 19 d.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

J. PALECKIS JAUNASIS DIRBA 
MASKVOJE

Patirta, kad iki pereitų metų sovietų am
basadoje Berne, Šveicarijoje, nuo 1969 m. 
dirbo Justas Paleckis jumoras, to pat var
do sovietų veikėjo sūnus. Paleckis junioras 
iškeltas į Maskvą ir dirba sovietų užsienio 
reikalų ministerijoje. Prieš Berną jis atliko 
kelių mėnesių stažą sovietų ambasadoje 
Londone.

LENINIZMAS NAUDOJAMAS 
ŠOVINIZMUI PRIDENGTI

Praeitą savaitę jau esame pranešę, kad 
17 Latvijos komunistų veteranų yra pa
siuntę Vakarų komunistų partijoms moty
vuotą prašymą padėti gintis rusinimo jų 
Krašte.

Prašytojai nurodo, kad jie yra įstoję ko
munistų partijon prieš 25-35 metus, prieš 
karą kovoję prieš savo 'krašto režimą, o ka
ro metu prieš nacius.

„Mes nesame oportunistai“, rašo jie, „ir 
nesame nei dešiniojo, nei kairiojo sparno 
atstovai“.

„Mes nuoširdžiai darėme viską ką galė
dami praktiškai įgyvendinti Markso, Engel
so ir Lenino mokslui. Bet buvome priversti 
su skausmu pripažinti, kad metai po metų 
jų idėjos vis žiauriau iškraipomos“.

„Leninizmas naudojamas pridengti di
džiai usiškajam šovinizmui, žodžiai neside
rina su darbais“.

Jie priėjo išvados, kad vienas pagrindi
nių Kremliaus vadų tikslų yra prievarta 
asimiliuoti Sov. Sąjungos mažąsias tautas. 
Jie prašo Vakarų komunistus panaudoti sa
vo įtaką, kad Kremliaus politika būtų pa
keista latvių ir kitų tautybių atžvilgiu.

Sovietų vadai, kaip prašyme sakoma, 
naudojasi jėgos politika. Jėga yra vienin
telis dalykas, kurį jie pripažįsta.

Jeigu sovietų komunistų partijos vadai 
nesutiktų pakeisti savo priemonių, jie tu
rėtų būti be pasigailėjimo demaskuojami ir 
boikotuojami.

„Jų dabartinė politika“, rašoma pareiški
me, „yra pražūtinga visam komunistiniam 
judėjimui“.

Per pastaruosius 10 metų sovietų vadai 
darė viską, kad ko daugiausia rusų, baltgu- 
džių ir ukrainiečių būtų apgyvendinta Lat
vijoje ir kitose E altijos valstybėse.

„Visos svarbiausios vietos yra užimtos 
ne latvių arba latvių, kurie visą gyvenimą 
praleido Rusijoje ir kurių daugumas net 
nemoka latviškai“.

Be kita ko, vasario 7 d. vedamajame 
„The Daily Telegraph“ ta tema rašė:

„Latvijos komunistai veteranai, pasisa
kydami prieš sistemingą savo 'krašto rusi
nimą, paprašė didžiąsias Vakarų komunis
tų partijas „be pasigailėjimo demaskuoti ir 
boikotuoti“ rusų komunistų vadus dėl jų 
politikos. Tai reikšmingas Rusijos mažumų 
protesto ženklas prieš prievartinę asimilia
ciją“.

MARK POTTER LIETUVOJE
Britas Mark Potter, lankęsis okup. Lietu

voje, neseniai paskelbė savo įspūdžius Lon
done leidžiamame FCI biuleteny (laisvo
sios vid. Europos žinių agentūros). Auto
rius savo straipsny atkreipė dėmesį į Lie
tuvos katalikų kovą. Jis pirmoje eilėje pa
žymėjo, kad Lietuva, vienintelis katalikų 
kraštas — respublika Sovietų Rusijos sudė
ty, atrodo, negali turėti naudos iš ryšių, 
Kuriuos per pastaruosius metus Vatikanas 
yra aiškiai plėtęs su komunistiniais Rytų 
Europos režimais. Nurodęs, kad valstybės 
ir Bažnyčios santykiai pagerėję Lenkijoje, 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, Potter toliau 
aprašo Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

Autorius palygino Vilnių, Lietuvos sosti
nę, su Lenkijos miestais. Esą, Vilnius lenkų 
miestus teprimena tik savo puikiomis ba
rokinėmis bažnyčiomis. Tačiau, jei Lenki
joje bažnyčios, palyginti, nelabai varžo
mos, jei jos visos atdaros, tai Vilniuje dau
guma bažnyčių uždaryta, kai kurios pa
verstos muziejais ar net sandėliais. Buvu
sioji katedra paversta Paveikslų galerija, 
kita gi bažnyčia (šv. Kazimiero — Eltos 
Red.) virto ateistiniu muziejum. Potter tei
gia, kad, atrodo, bažnyčias Vilniuje dau
giau lanko vyresnio ‘amžiaus žmonės. Vis 
dėlto, jis pažymi, Vilniuje veikia daugiau 
bažnyčių kaip įvairiuose Sovietų Rusijos

SEPTYNIOS dienos
Biharai prašosi į Pakistaną

Bangladešos (biharai (urdų kalba šnekan
tieji muzulmonai) palaikė Pakistaną karo 
metu, dėl to įsikarščiavę bengalų partiza
nai naikino juos ir karui pasibaigus.

Kur jų tirščiau gyvenama, ypač Daccos 
priemiesčiuose, ten jie buvo užsibarikada
vę. Jiems buvo nutrauktas maisto, vandens 
ir elektros tiekimas, ir vistiek buvo prieita 
iki kautynių, daugiau kaip 100 jų žuvo, o 
likusieji prašosi Pakistaną priimti juos (jų 
esąs apie ketvirtis milijono).

Marsas — gyva planeta
Remdamiesi Mariner 9 (erdvės laivo) 

pargabentais duomenimis, Amerikos moks- 
lin/i rukai daro išvadas, kad Marsas nėra 
vien (krateriais nusėta negyva planeta.

Jie spėja, kad toje planetoje gali būti 
vandens ir primityvios gyvybės.

Leidžia pasirinkti
Vietcongas (Pietų Vietnamo kovojantieji 

komunistai) atmetė prez. Nixono taikos pa
siūlymą, bet pakeitė savąjį, kuris buvo pa
skelbtais praeitų metų liepos mėn.

Dabar leidžiama JAV pasirinkti ir pa
skelbti laiką, kada bus atitraukta ameri
kiečių kariuomenė, bet Pietų Vietnamo 
prez. Thieu turįs tuoj atsistatydinti.

Daugiau ginklų
Dvi dienas taręsis su Sov. Sąjungos va

dais, Egipto prez. Sadatas pasidžiaugė, kad 
bus imtasi „konkrečių žygių“ toliau krašte 
gynybai stiprinti.

Oficialiame pareiškime apie ginklus ne
kalbama, tik reiškiamas pasiryžimas Vidur. 
Rytų reikalus sutvarkyti pagal Saugume 
Tarybos 1967 m. rezoliuciją, o tai reiškia, 
kad Izraelis turi pasitraukti iš karo metu 
užimtųjų arabų žemių.

Mein Kampf
Nepaisydama vis daugėjančių protestų, 

Britanijos Hutchison knygų leidykla pasi
ryžusi rudeniop pigia laida paleisti Hitlerio 
Mein Kampf vertimą.

Ta pati leidykla (anksčiau buvo išleidusi 
normalią kietais viršeliais laidą.

Ne visiems bus darbo
Angliakasių streikas britams sudarys ir 

ateičiai problemų: kai kurios šachtos turės 
būti uždarytos, nes užgrius lubos, sulūš 
įrengimai.

šachtos streiko metu turėjo būti prižiū
rimos, bet iš 289 tik 30 profesinės sąjungos 
leido darbininkus vykdyti tą priežiūros 
darbą. Kai kur patys darbininkai nesutiko 
talkininkauti, kad būtų prižiūrima.

Baigti terorą!
Pakistano prez. Butto kreipėsi į Bangla

dešos min. pirm. Ramaną, kad jis sustabdy
tų biharų žudynes savo 'krašte.

Dalis jų išžudyta, dalis terorizuojama, 
tūkstančiai buvo išgabenti iš gyvenamųjų 
vietų.

Amžina draugystė
Bangladešos min. pirm. Ramanas buvo 

nuvažiavęs į Indiją, kur jį sutiko Indijos 
min. pirm. Gandi ir apie pusė milijono ben
galų.

Abu ministerial pirmininkai prisiekė sa
vo kraštų „amžiną draugystę“.

Indija, k'aip žinia, nukariavo Bangladešą 
(Rytų Pakistaną) — atėmė ją iš Pakistano. 

miestuose. Jau tai liudija — tikėjimas lie
tuvių tarpe pakankamai! stiprus.

Autoriaus nuomone, katalikų Bažnyčios 
padėtis šiuo metu Sovietuose turi būti sie- 
j'ama su tautybe. Prisiminęs Stalino laik
mečiu įvykdytą Lietuvos (ir kitų Baltijos 
valstybių) okupaciją, rusų pastangas tuos 
kraštus surusinti, apgyvendinti rusais ko
lonistais, jis pridūrė, kad rusų skaičius 
Lietuvoje siekia 8 proc., tuo tarpu Estijoje 
ir Latvijoje — per 30 proc. Rusai Lietuvoje 
daugiausia telkiasi Vilniuje ir Klaipėdoje.

Vis dėlto padėtis aštrinama dėl to, kad 
rusams Lietuvoje teikiamos geresnės tar
nybos. Dėl to lietuviai skatinami įsijungti i 
komunistų partijos eiles, ir jie tai vykdo 
tautiniais sumetimais.

Pasak Potterio, rusifikacijos vyksmas 
Lietuvoje aiškus. Nors lietuvių kalba Lie
tuvoje yra oficiali kalba, tačiau Vilniuje 
gyveną rusai jos nesimoko. Priešingai, lau
kiama, kad lietuviai kalbėtų rusiškai. Tad 
ir lietuviai su rusais, išskyrus darbovietes, 
nedaug tepalaiko ryšių.

Lietuviai labiausiai priešingi — pažymė
jo britas autorius — jų tautinės kultūros 
bei tradicijų rusinimui, šailia neišvengiamų 
Lenino paminklų, gatvės pavadintos Leni
no prospektu, Gorkio ar Dzeržinskio var-

(Nukelta į 4 psl.)

Thieu galvoja kitaip
Pietų Vietnamo prezidentas Thieu nepri

taria amerikiečių pasiūlymui, kad jis tu
rėtų ‘atsistatydinti, vykdydamas taikos są
lygas.

Dar jis, sako, galėtų pasitraukti, jei tai 
išeitų taikos naudai, bet jokiu būdu ne tuo 
atveju, jei Pietų Vietnamas būtų norima 
atiduoti komunistams. Jis esąs išrinktas, ir 
jam nėra ko pasitraukti.

Savo delegacijai jis nurodė, kad Paryžiu
je vykstančiuose pasitarimuose su komu
nistais neturi būti jokių paslapčių — viskas 
turi būti skelbiama.

Izraelis kviečia
Izraelio vyriausybė pakvietė V. Vokieti

jos kanclerį Brandtą atvažiuoti valstybinio 
vizito.

Izraelio min. pirmininkas vizituotų Vo
kietiją sekančiais metais.

Pirmasis bandymas laužti ledus tarp 
abiejų kraštų buvo vokiečių koncertai Izra
elyje. Jie susilaukė demonstracijų.

Atmokėjimas ūkininkams
Eluropos Ekonominės Bendruomenės 

kraštų žemės ūkio 'ministerial galutinai su
tarė skatinti senais metodais dirbančius 
ūkininkus išeiti į pensiją, kad jie sulaukia 
55 m. amžiaus.

Jiems bus mokama po 240 svarų pensijos 
metams, kol jie sulauks pensijos amžiaus. 
Jų ūkius perims pasiryžusieji moderniau 
ūkininkauti.

Didins karinį biudžetą
Japonija pasiryžusi šiais metais 20 pro

centų padidinti savo karines išlaidas.

Kariuomenė pasitraukia
Indija sutiko atitraukti savo kariuomenę 

iš Bangladešos (Rytų Pakistano) iki kovo 
25 d.

Lavonai Mirpuryje
Bangladešos sostinėje Daccoje, jos prie

miestyje Mirpuryje, ten gyvenantiems bi- 
hararns buvo paskelbtas karo stovis su įvai
riais suvaržymais.

Tačiau įvyko susirėmimas su kariuome
ne, ir žuvo 350 biharų.

Pagalba Bangladesai
Sov. Sąjunga pagal Daccoje pasirašytąją 

sutartį įsipareigojo Bangladešai tiekti įren
gimus krašto ekonomijai atstatyti ir plėsti.

Bangladešos eksportas eis į Sov. Sąjungą.
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ŠIS TAS APIE PROF. DR. ZENONA IVINSKI SU LIETUVIAIS PASAULYJE
INŽ. R KUDUKIO ĮSTAIGA VITAS GRUZDIS GARSĖJA

Prof. dr. Zenono Ivinskio mirtis dar la
biau nuskurdino Laisvojo pasaulio, o ypač 
Vokietijos, ir taip jau nedaug asmenybių 
beturinčią lietuviškąją visuomenę. Nuosto
lio didumas visu savo nuogumu išryškės 
laiko tėkmėje, kai bus susirenkama į Lie
tuviškųjų studijų savaites, (kai bus sklaido
mi Aidų žurnalo puslapiai, kai bus planuo
jami LKM Akademijos darbai ir t. t. Euro
pos Lietuvyje jau buvo prisimintas velionis 
trumpu nekrologu ir buvo aprašytos jo lai
dotuvės, bene vienos iš iškilmingiausių lie
tuviškų laidotuvių Vokietijoje per pastaruo
sius du dešimtmečius, šioje vietoje, EL re
daktoriaus paprašytas, pasistengsiu giliau 
išryškinti vieną kitą didžiojo tėvynainio 
bruožą ar tai žvelgdamas į žmogų, ar i 
mokslininką, ar į visuomenininką.
Žmogus

Kad Romos istorikas Tacitas galėjo ais
čius pavadinti žmoniškaisiais žmonėmis, 
kažin, ar jis tik nebus sutikęs Baltijos pa
krantėse ką nors iš Ivinskio prosenelių. 
Ivinskis iš tolo spinduliavo giliu ir nuošir
džiu žmoniškumu. Jis nepraeidavo nė pro 
vieną bent kiek pažįstamą, jam nenusišyp- 
sojęs, jo neužkalbinęs, nepaklausęs kaip ei
nasi, kodėl toks liūdnas ar linksmas... 
Ivinskis mėgo žmones ir (buvo jų mėgiamas. 
Daug kartų yra tekę susitikti su velioniu 
ne tik visuomeniniuose susirinkimuose, stu
dijiniuose posėdžiuose, bet taip pat ir mie
lai bičiuliškuose pobūviuose. Bene viena iš 
maloniausiųjų susitikimų vietų būdavo 
kun. Antano Bungos klebonija, ar tai Mit- 
telneufnache ir galiausia Bad Woerishofe- 
ne. Prof. Ivinskio skardi ir jokių pašalinių 
įtakų nesugadinta žemaitiška tarsena vy
raudavo ir prie stalo, ir pasi vaikščiojant, 
ir kitaip leidžiant mielas atostogų dienas. 
O kai pasitaikydavo nukakti maudyklom 
tai gražu būdavo matyti 'apkūnų profesorių, 
nardantį kaip žuvį vandenyje. Tokį jį teko 
ir pirmą kartą sutikti 1944 m. vasarą Slavi
kuose prie Šešupės. Jauni studenčiokai jį 
ten. lydėdavome į sietuvą pasimaudyti, 
klausydavomės jo politinių pranešimų, gė
rėdavomės jo, kaip mums tada atrodė, gra
žia vokiečių kalba. Profesorius mėgo dai
nuoti, nevengdavo humoristinės deklamaci
jos iš Butkų Juzės poezijos, mielai pats pa
sakodavo, o kai kada ir kitų pasiklausyda
vo naujesnių ar pasenusių juokų. Kai tik 
atsirasdavo Alina Grinienė, tai tuoj galė
davome gėrėtis 'duetu: „Vai Juzi, Juzeli, o 
kur tu. vandravojaii“, ar plastiškai išreikštu 
„Pražydo jazminai po langu...“ Reikalui 
esant, suskambėdavo ir „Pempei, pempei, 
kauduotoji“... Kun. Bunga pasižymi vaišin
gumu, o prof. Ivinskis, lygiai kaip ir aš, 
vaišėms testatydavo tik dvi sąlygas — kad 
valgiai būtų skanūs ir kad jų būtų daug.

Velionies studijų draugas Berlyne istori
kas J. Jakštas taip apibūdina Z. Ivinskį jau
nystėje: „Zenonas buvo visuomet mielas, 
įdomus ir patrauklus pokalbininkas. Jo gu
vumas, sąmojus, visuomet giedra nuotaika 
ir polinkis kalbėti ne taip sau tuščiai, bet 
dalykiškai, turiningai darė jį patraukliu 
draugu... Zenonas savo sąmojumi, kalbin
gumu ir kitokiomis išdaigomis tapdavo tar
si mūsų (Berlyno studentų — B:. L.) vado
vu. Bet iš pažiūros lengvos dvasios jaunuo
lis mokėjo kietai dirbti iš pašaukimo pasi
rinktajam istorijos mokslui“ (Tėv. Žibu
riai, 1972. I. 13, Nr. 2 (1145).

Panašiai liudija apie savo brolį Zenoną 
ir Jonas Ivinskis, kuris nušvitusiu veidu 
pasakoja apie Zenono vaikystės išdaigas, 
bet taip pat ir apie neeilinę meilę knygai. 
Dar vaiku būdamas daug skaitydavo, net 
kai kada paslapčiomis.

Taip pat, kalbant apie prof. Ivinskį kaip 
žmogų, būtina suminėti jo gilų, kartais net 
vaikiškai atrodantį, religingumą. Be ražan- 
čiaus jis negalėjo gyventi. Kelias dienas 

prieš mirtį buvo labai susijaudinęs, kad 
prie savęs neturi kokio nors religinio sim
bolio. Žmona Paulina pasirūpino, kad miru
siam į rankas būtų įdėtas rąžančius. Labai 
krikščionišku bruožu reikia laikyti prof. 
Ivinskio norą būti su visais geruoju. Nors 
ir išdrįsdavo pasakyti tiesos žodį, kuris 
kam nors buvo nemalonus, bet tuoj pat 
žiūrėdavo, ar paliestasis neužsigavęs, ieš
kodavo pokalbio ir draugystės. Būdavo la
bai nelaimingas, jei matydavo ką nors su
pykusį. Priešų kaip ir neturėjo. Net su pa
čiais priekabingiausiais „teisybės ieškoto
jais“ mokėdavo surasti bendrą kalbą.

Kun. BRONIUS LIUBINAS

Šeimą kūrė du kartus. 1934 m. rudenį ve
dė Ceciliją Griniūtę, su kuria prieauglio 
nesusilaukė. 1944 m. rudenį pasitraukė į 
Vokietiją vienas, nes žmona sunkiai sirgo. 
Tą atsiskyrimą giliai išgyveno ir po jos mir
ties ilgai viengungiavo. Antrąją žmoną su
sirado Londone. Su Paulina Talanskaite su
tuokė vysk. V. Padolskis šv. Petro baziliko
je Romoje 1957 m. Iš šių sutuoktuvių 1959 
m. gimė sūnus, pakrikštytas Kęstučio-Ka- 
zimiero vardais. Našlaitis Kęstutis dabar 
mokosi III-je Beethoveno gimnazijos klasė
je Bonnoje. Yra vienas iš geriausių savo 
klasės mokinių. Našlė kovoja su biurokra
tinėmis kliūtimis, kad gautų bent mažą pen- 
sijėlę. Viską kliudo toji aplinkybė, kad Vo
kietijoj profesorius yra gana trumpokai tu
rėjęs tarnybą. Kitaip reikalai atrodytų, jei 
anais metais vietoj Vatikano archyvų bū
tų pasukęs į Vokietijos universitetus.

Mokymasis ir profesija
Prof. Ivinskis mėgdavo juokauti, kad jo 

visi mokslo titulai abejotini, nes nesąs bai
gęs pradžios mokyklos. Pradžios mokyklą 
1914 metais Lietuvos kaime surasti nebuvo 
lengva, o Zenučio gabumai buvo tokio di
dumo, kad jis ir be jos gimnazijoje buvo 
vienas iš pajėgiausių mokinių, na, žinoma, 
ir savo klasėje jauniausiųjų. Telšių gimna
ziją baigė vos sulaukęs 17 metų. Už jį am
žiumi vieneriais metais jaunesnis, o mokę
sis keliomis klasėmis žemiau toje pačioje 
Telšių gimnazijoje 8593 LS lietuvių kuopos 
vadas Kaiserslauteme mjr. Juozas Venckus

Prof. Dr. Zenonas Ivinskis 1969 m. skaito 
apie lietuvių rezistenciją Vokietijos jauni
mui (Bad Woerishofene)

Foto Dr. J. Bogutos 
į

prisimena Zenoną ir jo klasę Telšiuose. Tai 
buvusi viena iš geriausių klasių gimnazijo
je, labai solidari savo tarpe, iš kurios išėję 
visa eilė žymių Lietuvos inteligentijos dar
buotojų. Zenonas Ivinskis jau tada pirma
vo gabiųjų eilėse. Ir studijas Lietuvos uni
versiteto teologijos-filosofijos fakultete už
baigė Sklandžiai per 4 metus, būdamas 21 
metų amžiaus. Su 24 metais jau buvo filo
sofijos daktaras Berlyno universitete, o už 
metų parašė ir habilitacinį darbą, taip kad 
vos sulaukęs 25 metų, 1933 m. birželio 13 
d., jau buvo išrinktas Vytauto Didžiojo uni
versiteto teologijos-filosofijos fakulteto pri
vatdocentui, o už poros mėnesių paskirtas 
visuotinės istorijos katedros vedėju. Tuo 
pačiu metu buvo pašauktas atlikti karinės 
prievolės, bet tai galėjo padaryti nenu
traukdamas dėstyti paskaitų universitete. 
Kariuomenėje tarnavo eiliniu kareiviu, iš 
jos atleistas grandinio laipsniu, ką mėgda
vo pabrėžti kalbėdamas su aukštesnio ran
go kariškiais. Atseit, ir aš neeilinis... Tekę 
skaityti istorijos paskaitas karininkams 
kažkokiuose jų kursuose. Iš karto tai daręs 
kareivio uniforma, su plačiais auliniais ba
tais, bet vėliau kariškų viršininkų buvęs 
paprašytas į paskaitas karininkams ateiti 
apsirengęs civiliais rūbais. Universitete bu
vo geros paskaitos ir kareivio uniformai... 
Buvusieji jo studentai Kaune ir Vilniuje 
prisimena Ivinskį, kaip visada gerai pasi
ruošusį, judrų, draugišką profesorių, už kai 
'kuriuos studentus jaunesnį. Panašiai jam 
ėjosi ir po daugelio metų Bonnos universi
tete. Čia jo kursas niekam nebuvo privalo
mas, bet studentų visuomet turėjo pakan
kamai, mokėjo su jais rasti bendrą kalbą 
net ir tokiais laikotarpiais, kai kai kuriems 
kolegoms tekdavo pasitraukti iš auditori
jos, nes barzdoti studentai kėlė triukšmą, 
neleido profesoriui prabilti. Ordinarinis 
profesorius Rytų Europos istorijai Bonnos 
universitete dr. Friedhelm Kaiser, tiesiogi
nis prof. Ivinskio viršininkas, savo atsisvei
kinimo kalboje kapinėse taip kalbėjo: „Jis 
buvo mokytojas, kuris savo studentus už
kalbindavo suprantamai, kuris mokėjo juos 
prirakinti prie savęs ir tokiu būdu atsiekti, 
kad Bonnos 'universitetui tokiai egzotiškai 
temai, kaip Lietuvos istorija, atsirastų pa
kankamai klausytojų iš vokiečių tarpo. Jo 
pastangos įvesti mokinius į Lietuvos istori
ją buvo nuolat lydimos jo stipraus asmeniš
ko užsiangažavimo saviesiems studentams. 
Jo asmenybė spinduliavo begaliniu geru
mui, kuris ir kituose žmonėse ieškojo tik 
gena“, šis profesorius Kaiser 'buvo vienas 
iŠ kasdieninių prof. Ivinskio lankytojų pas
kutinėmis dienomis ligoninėje, jis išsėdėda
vo ilgas valandas prie beviltiško ligonio lo
vos, tartum sūnus prie savo mirštančio my
limo tėvo.

(Bus daugiau)
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PASIKEITIMAI TĖVYNĖJE

„Tėvynės“ savaitraščio redaktorius rašy
tojas Juozas Petrėnais-Tarulis atsistatydi
no ir išėjo į 'pensiją.

„Tėvynei“ redaguoti SLA Pildomoji Ta
ryba su SLA švietimo komisija paskyrė re
dakcinę komisiją, kuriai pirmininkaus Cen
tro sekretorius Algirdas Budreckis.

Taupumo sumetimais „Tėvynė“ bus lei
džiama kas dvi savaites.

MOKYS LIETUVIŲ KALBOS

. „Dirva“ rašo, kad Kento valstybiniame 
universitete gautas leidimas mokyti lietu
vių kalbą Critical Language programoje.

Programa buvo įsteigta, kad būtų gali
mybės mokytis tų kalbų, kurios nėra mo
komos normaliuose universiteto kursuose.

Cleveland© (JAV) burmistras miesto ūkio 
įmonių direktorium paskyrė inž. Raimundą 
Kudukį, 32 m. amžiaus.

Jo įstaiga turinti 2.000 tarnautojų ir 55 
mil. dolerių metinį biudžetą.

KIEK BUS ŠOKĖJŲ, KIEK KAINUOS 
ŠVENTĖ?

V. Ramojaus „Tėviškės Žiburiuose“ pa
skelbtais duomenimis, ketvirtojoje tautinių 
šokių šventėje jau užsiregistravo dalyvauti 
daugiau kaip 2.000 jaunuolių.

Šventė žada kainuoti apie 90.000 dol.

TERRA AUSTRALIS

Juozas Almis Jūraigis suredagavęs Aust
ralijos lietuvių poezijos antologiją „Terra 
Australis“, kuri netrukus būsianti išleista.

STIPENDIJA LITERATŪROS ISTORIJAI 
RAŠYTI

Lietuvių Fondas paškyrė 100 dol. mėne
sinę stipendiją Pranui Naujokaičiui lietuvių 
literatūros istorijai parašyti.

6 PER 2 SAVAITES

Montrealyje (Kanada), kaip rašo „Ne
priklausoma Lietuva“, per 2 savaites buvo 
palaidoti 6 lietuviai.

SĖKMINGAS KELIONIŲ 
ORGANIZATORIUS

Walter Rask-Rasčiauskas pirmasis JAV 
pradėjo organizuoti ekskursijas į Lietuvą.

Pernai jis nuvežęs 6 grupes, o šįmet tikį
sis nuvežti 10 grupių.

DRAMA APIE SIMĄ KUDIRKĄ

Anatolijus Kairys baigia rašyti dramą 
apie Simą Kudirką.

LAIŠKAS IŠ ANGLUOS SESEI 
LIETUVOJE

O, kad tu žinotum, kaip man čia nemiela, 
negaliu, sesute, aš tau pasakyt, 
niūrumą apgaubus jautrią mano sielą, 
o aš trokštu tolius mėlynus matyt.

O, kad tu žinotum, kaip man čionai liūdna, 
negaliu, sesute, aš tau pasiskųst, 
giedresnės dienelės niekuomet nebūna, 
tik į tirštą rūką — ūkanas grimstu.

O, kad tu žinotum, kaip man čia nuobodu, 
negaliu, sesute, aš tau apsakyt, 
kaip aš trokštu šiandien, parėjęs niamdia, 
gimtos žemės pulso tylaus paklausyt.

Nors ilga virtinė jau prabėgo metų, 
negaliu, sesute, čia nusiramint, 
ilgesys tėvynės toks stiprus bekraštis, 
rodos, mano trapią širdį susprogdins.

Bet žinau, mieloji, kad ir tau nelinksma, 
nors po kojoms žemę gimtąją jiauti, 
žiauraus atėjūno niūrūs pikti žvilgsniai 
visur tave seka, 'ką veiki, kalbi.

Tu esi jo vergė, 'alkana, suplyšus, 
brukama tau jojo nemiela (kalba-, 
jeigu prieš jį žodį ištari netyčia — 
Sibiro platybė, o gal ir kulka.

Bet jau daug tironų į kapus nuėjo, 
kruvinų nuo kraujo nekaltų žmonių, 
aš tikiu, sesute, kad ir šis tironas 
išeis iš mūs žemės, liks tik jo žymių.

Ant. Račkauskas

Mažosios scenos dainininkas Vitas Gruz- 
dis su amerikiečių trupe važinėja po JAV 
miestus koncertuodamas.

Dalias mieste (Texas) jis televizijoje vai
dino Moljero „Tartiufe“. Jis atliko Tartiu
fo vaidmenį.

DEVYNI STUDIJUOJA

Čikagos Pedagoginiame Lituanistikos 
Institute neakivaizdiniu būdu studijuoja 9 
Kanadoje gyvenantieji jaunuoliai, tarp jų 6 
iš Hamiltono dr po vieną iš Londono, Toron
to ir Monitrealio.

LATVIŠKAS LITUANUS

Anglų kalba leidžiamojo Lituanus žurna
lo 1971 m. rudens numeryje spausdinamas 
pluoštas buvusio Lietuvos prezidento A. 
Stulginskio laiškų ir dvi latvių studijos — 
A. Ezergailio apie Latvijos liberalus ir fe
deracijos tradiciją 1917 m. revoliucijos me
tu ir J. Rogadnio apie autoritetinio režimo 
iškilimą Latvijoje.

LENKUOS LIETUVIUOSE
IŠ 1971 M. VEIKLOS

Sausio 23 d. aštuonmečių mokyklų vedė
ją! susirinko Punske ir aptarė sunkumus

— Sausio 23 d. aštuonmečių mokyklų ve
dėjai susirinko Punske ir aptarė sunkumus 
mokinių, besimokančių vidurinėje mokyk
loje. Po susirinkimo vidurinės mokyklos 
mokiniai atliko savo buvusiems mokyto
jams meninę programą.

— Punsko Kultūros Narnų choras vasario 
13 d. koncertavo Punske, gegužės 9 d. Juo- 
deliškėje, o birželio mėn. — Vaičiuliškėje 
ir Pristavonyse.

— Birželio 8 d. prie Seivių ežero įvyko 
lietuvių mokinių ansamblių pasirodymas, o 
27 d. toje pat vietoje lietuviškų saviveiklos 
ansamblių sąskrydis, kuris suskubo vos pu
sę savo paruoštos programos parodyti. Žiū
rovų susirinko daugiau kaip 7 šimtai, tvark
darių pareigas ėjo jaunimas.

— Vidurinės mokyklos mokytojas Anta
nas Šliaužys, kuriam, kaip 'kultūros dar
buotojui, Balstogės vaivadijoje įteikta pini
ginė premija, dar prieš atostogas spėjo pa
sirodyti Punske, Peleliuose ir Klevuose su 
pirmu linksmu subatvakariu, j kurį daug 
kas lankėsi visus tris kartus. Programoje, 
be dainų, šokių ir muzikos, atsirado gero, 
šmaikštaus jumoro.

— Vidugirių ansamblis „Rūta“ šventė sa
vo veiklos 15 metų sukaktį. Ta proga su
vaidino J. Bajoraičio istorinę dramą „Živi
lę“ ne tik Vidugiriuose, bet ir Kreivėnuose.

— Liepos mėn. Punsko Kultūros Namų 
choras aplankė Malborką, Žalgirį, Hitlerio 
karinę būstinę ir pakeliui koncertavo pas 
ukrainiečius Banie Mazurskie ir Lisy kai
me, Geldapės apskr.

— Kreivėnų ansamblis liepos mėn. pa
statė savo kaime „Velnio plauką“.

— Palelių ir Agurkų kaimų ansambliai 
praėjusią vasarą pasirodė ne tiktai pas sa
ve, bet ir Juodeliškės apylinkėje.

— Po vasaros atostogų Vroclave vėl pra
dėjo savo darbą „Vilnelės“ ansamblis. Lie
tuviško šokio ritme sukasi naujos poros, 
miklina savo balsus choristai. Ansamblis 
pradėjo ruošti naują programą paminėti 
Vroclavo skyriaus dešimtmečiui, kuris 
įvyks 1972 metais.

— Ilgesniam pobūviui pas gimines į Ame
rikos Jungtines Valstybes yra išvykęs Var
šuvos LVKD skyriaus narys A. Jonikas.

(iš „Varsnos“)

REIKŠMINGA LIETUVOS UNIVERSITETO 
į SUKAKTIS

Šiais metais vasario 16 'dieną sukanka ly
giai 50 metų nuo tos dienos, kai buvo įsteig
ta pati svarbiausioji nepriklausomosios Lie
tuvos mokslo dr mokymo įstaiga — Lietu
vos Universitetas, 1930 metais gavęs Vy
tauto Didžiojo vardą. Ryšium su šio pirmo
jo tikrai lietuviško universiteto steigimo 
sukaktimi Čikagoje išleistas kolektyvinis 
veikalas vardu „Lietuvos Universitetas“, 
įkuriame duodama Lietuvos aukštojo moks
lo 'apžvalga nuo jo atsiradimo XVI amžiuje 
ir plačiau nagrinėjamas Vytauto Didžiojo 
Universiteto steigimas, jo veikla ir pasie- 
kos, baigiant 1944 metais. Kas domisi Lie
tuvos švietimu ir mokslu, ypač aukštuoju, 
ir iš viso lietuvių tautos 'kultūros istorija, 
ras šiame naujame veikale išsamesnių ži
nių apie mūsų brangiąją alma mater, tad 
čia tik bendriausiais bruožais tepaliesiu 
jos veiklą ir vaidmenį mūsų kultūroje.

1922 m. vasario 16 dieną Kaune įsteigta
sis universitetas nėra pirmas Lietuvos uni
versitetas. Lietuvos aukštasis mokslas turi 
garbingą, bet drauge ir tragišką praeitį. 
1579 metais Vilniuje jėzuitų įsteigtoji „Vil
niaus Akademija ir Universitetas“, papras
tai lakademijia vadinamoji aukštoji mokyk
la, yra pirmas universitetas j rytus nuo 
1544 metais įsteigtojo Karaliaučiaus uni
versiteto. Žymiai vėliau, tik 1632 metais, 

švedai įsteigė Estijoje Tartu, 1640 metais 
—- Suomijoje Turku universitetą, kai pir
mąjį visoje Rusijoje Maskvos Lomonosovo 
Universitetą Petro Didžiojo duktė care Elz
bieta teįsteigė tik 1755 metais. Vilniaus 
universitetas įvairiais oficialiais vardais 
veikė iki 1832 metų. 1773 metais uždarius
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jėzuitų ordiną, perėmusi to ordino turtą ir 
mokyklas vadinamoji „Tautos Edukacinė 
Komisija“ perreformavo Vilniaus univer
sitetą ir 1781 metais pavadino jį Vyriausią
ja Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos Mo
kykla. Po paskutinio Lietuvos Lenkijos pa
dalinimo Rusija 1797 metais Vilniaus uni
versitetą pavadino Vyriausiąja Vilniaus 
Mokykla, ir, perreformavusi ir praplėtusi 
šią mokyklą, rusų valdžia 1803 metais ją 
pavadino Imperatoriškuoju Vilniaus Uni
versitetu. Vilniaus universitetas buvo už
darytas politiniais sumetimais, nes profe
sūros, ir ypač studentų, politinis nusiteiki
mas buvo labai priešrusiškas ir 400 univer
siteto studentų dalyvavo 1831 metų sukili
me prieš rusų valdžią. Uždarius universite
tą, tuojau buvo įkurta Vilniaus Dvasinė 

Akademija' ir Vilniaus Medicinos-Chirurgi
jos Akademija. Šios abidvi ^akademijos te
išsilaikė Vilniuje tik iki 1842. Pirmoji aka
demija buvo perkelta j Petrapilį, antroji — 
uždaryta. Nuo to laiko ligi Pirmajam pa
sauliniam karui pasibaigiant Lietuvoje ne
bebuvo ne tik jokio universiteto, bet ir iš 
viso bet kurios aukštosios mokyklos.
Lietuvos Universiteto steigimas

Vienas pačių pirmųjų atsikuriančios Lie
tuvos valdžios rūpesčių buvo atsteigti Lie
tuvos sostinėje Vilniuje universitetą. Jau 
1918 metais gruodžio 5 dieną Lietuvos 
Valstybės Taryba priėmė paruoštąjį Vil
niaus universiteto statutą ir patį universi
tetą nutarė atidaryti 1919 metais sausio 1 d. 
Buvo numatytas ir profesūros branduolys. 
Tam tikra švietimo ministerijos komisija 
skubiai vykdė visus paruošiamuosius dar
bus, kad būtų suskubta nutartu laiku atida
ryti universitetą. Tačiau universitetą steig
ti sutrukdė politiniai įvykiai. Taryba dar 
nebuvo suorganizavusi Lietuvos kariuome
nės. Sekdama paskui atsitraukiančią oku
pacinę vokiečių kariuomenę, Sovietų Rusi
jos .armija 1919 metais sausio pirmomis die
nomis užėmė Vilnių. Lietuvos vyriausybė 
sausio 2 dieną pasitraukė į Kauną.

Okupavę Vilnių, 'bolševikai 1919 metais 
vasario 27 dieną sudarė vadinamąją Lietu

vos-Gudijos sovietinę respubliką. Ir ši vy
riausybė darė žygių atkurti Vilniaus uni
versitetui, tačiau ir jos pastangos nuėjo 
niekais, nes lenkų legionininkai 1919 me
tais balandžio 20 dieną užėmė Vilnių. Len
kų valstybės viršininkas J. Pilsudskis 1919 
metų rugpjūčio 28 dienos įsaku įsteigė Vil
niuje lenkiškąjį Stepono Batoro Universite
tą. šio universiteto, nors ir įsteigto Lietu
vos sostinėje, nesame linkę laikyti Lietuvos 
universitetu, nes jis tarnavo ne Lietuvos, 
bet imperialistinės Lenkijos interesams.

1919 ir 1920 metais Lietuvos vyriausybė 
dar nepajėgė steigti universiteto, nes Lietu
vai tuo metu reikėjo ne tik kurti administ
racinį aparatą, bet ir gintis nuo galingesnių 
priešų. Dar metus su viršum universiteto 
steigimas nusidelsė dėl kitų priežasčių. Ta
čiau valstybės gyvenimas verste vertė ko 
skubiausiai steigti aukštąją mokyklą. Už
tat, norėdama atlikti paruošiamuosius uni
versiteto steigimo darbus ir išryškinti Vil
niuje buvusių lietuvių mokslininkų moks
linį pajėgumą, Lietuvių Mokslo Draugija 
1919 metais kovo 24 dieną Vilniuje atidarė 
Aukštuosius mokslo kursus, kuriuos 1921 
metais balandžio 14 dieną lenkų valdžia už
darė. Kitus Aukštuosius kursus 1920 me
tais sausio 27 dieną Kaune atidarė tam 
tikslui įsteigtoji Aukštųjų mokslų draugi
ja. Į kursus įstojo 522 klausytojai, iš kurių 
244 buvo tikrieji, t. y. turintieji brandos 
atestatą. Šie kursai buvo tikras 1922 metais 
vasario 16 dieną Kaune įsteigtojo Lietuvos 
Universiteto pirmatakas. Žymi dalis kur
suose dėsčiusių 48 lektorių buvo išrinkti ar 

paskirti universiteto docentais ar profeso
riais. Kursai paruošė ir apie 350 klausytojų 
aukštesniesiems fakultetų semestrams. Šie 
kursai įsiliejo į įsteigtąjį universitetą. Tik 
juridinis skyrius veikė iki 1922 metų ru
dens, kol buvo įsteigtas Teisių fakultetas.

Pats Lietuvos Universiteto steigimas bu
vo nusidelsęs pradžioje dėl karo, vėliau dėl 
per ilgai užtrukusio universiteto statuto 
ruošimo. Lietuvos Universiteto statuto pro
jektą paruošė Aukštieji kursai ir jį įteikė 
švietimo ministerijai jau 1920 metų rudenį. 
Švietimo ministerija perdirbo tą projektą ir 
tik 1921 metais gegužės 3 dieną jį įteikė 
peržiūrėti ministrų kabinetui, kuris tą pro
jektą 1921 metais rugpiūčio 30 dieną įteikė 
Steigiamajam Seimui svarstyti. Daugiausia 
dėl ideologinių ginčų Teologijos ir Humani
tarinių mokslų fakultetų klausimais statu
to svarstymas seime užtruko net ligi 1922 
metų kovo 24 dienos. Nebesulaukdamas uni
versiteto statuto sudarymo, ministrų kabi
netas, pasirėmęs 1918 metais gruodžio 5 
Vilniuje Lietuvos Valstybės Tarybos pri
imtuoju Vilniaus universiteto statutu, 1922 
metais vasario 16 laikinojoje Lietuvos sos
tinėje Kaune oficialiai atidarė Lietuvos 
Universitetu pavadintą aukštąją mokyklą. 
Kad šio universiteto atidarymas buvo susie
tas su Lietuvos nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktimi, rodo, jog to meto Lietuvos 
vyriausybė ir visuomenė savo lietuviškojo 
universiteto įsteigimą laikė nepaprastos 
reikšmės įvykiu.

(Bus daugiau)
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LIETUVOJE
Žemdirbys nori likti kaime...

Kaimo žmogui nepasakysi: Štai čia tau 
pastatytas namas su visais patogumais, net 
ir su liftu. Kiekvieną rytą tave nuvešim au
tobusu į laukus, tenai gausi darbą, daug už
dirbsi — eik ir gyvenk sveikas. Miesto žmo
gus pašoktų iš tokios laimės, o kaimietis, 
jeigu tik rastų kitą išeitį, nuo tokio malo
naus pasiūlymo veikiausiai atsisakytų.

Šią vasarą su grupe brigadininkų pirmū
nų buvome Maskvoje. Per savaitę prisižiū
rėjome Maskvos grožybių, tačiau pamačiau, 
kad kiekvieną jau traukia namai. Taip greit 
mūsų žmogus išsiilgsta šeimos, išsiilgsta 
laukų. Kad būtų greičiau, nutarėme grįžti 
lėktuvu.

PABIROS
KAS ATSTOVAUS?

Artėjant jaunimo kongresui, prasidėjo 
įvairūs 'pokalbiai ir net ginčai apie D. Bri
tanijos jaunimo 'atstovavimą. Susirūpino 
įvairios organizacijos ir net pavieniai as
menys, kas ir kaip geriausiai galėtų atlikti 
pasiruošimo darbus. Atsirado įvairių nuo
monių, diskusijų, gandelių ir net tam tik
rų apsikaipojimų spaudoje.

Be kitų, neiškentė nepasisakęs ir V. 
0‘Brien, airiškos kilmės lietuvių bičiulis, 
vedęs G. Valterytę ir aktyviai įsijungęs į 
jaunesnės ir ne tokios jaunos lietuvių kar
tos veiklą. O kadangi jaunoji karta, šiaip 
ar taip, tarp savęs „armazuoja“ angliškai, 
tai ir tas bendravimas pasidaro ne toks 
sunkus. Ir net gali atsitikti, kad, pvz., 
O‘Brien neužilgo kalbės ir rašys geriau lie
tuviškai, negu kai kurie jo lietuviškieji 
draugai, kaip tai įvyko su R. Sealey, kuris 
ne kartą, mūsiškių užkalbintas angliškai, 
atsakydavo gražia, taisyklinga lietuvių kal
ba...

Bet grįžkime atgal prie jaunimo kongre
so. Manykime, kad įsijungusieji į pasiruo
šimo ir delegacijos pasiuntimo danbą, at
liks tai pavyzdingai. Čia iškyla kitas, daug 
rimtesnis klausimas: kas bus tie D. Brita
nijos lietuvių jaunimo atstovai ir kaip jie 
sugebės čionykščiams lietuviams kongrese 
atstovauti?

Iš pirmojo jaunimo kongreso, į kurį labai 
entuziastiškai ruošėsi ir pats šio krašto jau
nimas, greitomis įsteigdamas net jaunimo 
sekciją prie DBLS, esame girdėję gana 
liūdnų prisiminimų. Jei tikėti kai kurių da
lyvių žodžiais, D. Britanijos atstovai prak
tiškai savajam jaunimui ten beveik neatsto
vavo.

Dalis atstovų visiškai nemokėjo lietuviš
kai ir nieko apie lietuviškus reikalus neži
nojo. Kita dalis nuvyko nepasiruošusi, to
dėl į posėdžius su savo pranešimais „pavė
lavo“, o diskusijose nedalyvavo, nes netu
rėjo ką pasakyti... Dar kita dalis nuvažia
vusi savais keliais — lankyti draugų bei 
pažįstamų ir kongrese visai nepasirodžiusi. 
Ir pagaliau buvę net tokių „atstovų“, kurie 
atstovavo ne lietuviškajam jaunimui, o ano 
meto angliškiems ibitnikams ir jų vulga
rioms tradicijoms.

O reikia prisiminti, kad ir tada jaunimo 
atstovai buvo visuomenės materialiai stip
riai paremti ir Amerikoje pagal galimybes 
aprūpinti. Tuo tarpu sugrįžę 'iš kongreso jie 
visai pamiršo savo įsteigtąjį DBLS jaunimo 
skyrių ir išsibarstė, kaip žydo bitės, tarsi 
nieko nei išmckę, nei pamatę.

šitame kongrese tokie dalykai nebeturė
tų pasikartoti. Kalbama, kad šį kartą ofi
cialieji jaunimo atstovai turės mokėti lie
tuviškai. Tai jau geriau. Svečiai tegu kal
ba, kaip nori ir kaip moka, bet tie, kurie 
atstovauja lietuviškam jaunimui, privalo 
mokėti lietuviškai.

Bet vien tik mokėti lietuvių kalbą neuž
tenka. Kongresui tai būtų mažoka. Šiaip ar 
taip, ten vykstantieji atstovai bus savo rū
šies visos D. Britanijos lietuvių ambasado
riai. To organizuoto jaunimo mes neturime 
labai daug, ir jo veikla yra, palyginti, ribo
ta. Bet mes turime kitų lietuviškų organi
zacijų, sąjungų, klubų, parapijų; turime ga
na stiproką spaudą, 'knygų leidyklą, Liet. 
Namų bendrovę.

Su visais tais dalykais busimieji jaunimo 
kongreso atstovai turėtų būti gerai susipa-, 
žinę. Jie turėtų ne tik sugebėti atsakyti į 
pripuolamus klausimus, bet pasistengti 
įjungti lietuviškos veiklos apybraižą į savo 
daromus pranešimus ir nevengti juos kelti 
diskusijose. Pranešimai vien tik apie ne
gausias D. Britanijos jaunimo organizaci
jas išeitų blankūs, nepilni. Juose neatsi
spindėtų D. Britanijos pilnutinė veikla, ku
rią vistiek anksčiau ar vėliau turės perimti 
jaunimas.

Todėl būtų labai pageidautina ir net, sa
kytume, būtina, kad busimieji jaunimo kon
greso atstovai iš anksto tinkamai pasiruoš
tų atstovauti D. Britanijos lietuviams. Eūti 
atstovu yra ne tik garbė, bet ir pareiga. Tad 
būtų labai sveikintinas dalykas, kad jauni-1 
mo kongreso oficialieji atstovai dalyvautų 
šiemetiniame DBLS metiniame suvažiavi
me ir jame paskaitytų savo kongresui pa
ruoštus pranešimus Nauda būtų dviguba: 
DBLS atstovai turėtų progos išgirsti, ką 
apie jų veiklą jaunimas paskelbs viso pa
saulio lietuviams, o jaunimas gautų nau
dingų žinių bei patarimų savo pranešimams 
papildyti.

J. Vikis

KAIMAS MUSU MIELAS
Su dviem brigadininkais važiuojame tak

si į aerodromą. Baigiasi didžiulio miesto 
gatvės, prasideda miškeliai, laukai, nedide
li kaimeliai ir... vėl didžiuliai mūrai. Tie
siog nesuprasi: dešinėje plento pusėje me
džiais 'apaugęs, patamsėjęs, tartum prie že
mės prilipęs kaimais, kairėje — visas kvar-

PETRAS VASINAUSKAS

talas naujai išdygusių 'šimtabučių mūrų. 
Šviečia didžiuliai langai, marguoja balko
nai.

Pasisuku į ramiai stebinčius brigadinin
kus ir klausiu1:

— Jei šitoje vietoje staiga sustotume ir 
jums pasakytų: išlipkite ir pasirinkite, kur 
apsigyventi.

Abu brigadininkai be jokio svarstymo, 
tartum seniai susitarę, pasuko veidus į de
šinę:

— Tiktai čia!
A'š tą akimirką pagalvojau: jeigu pro 

šią vietą pravažiuotų visi Lietuvos kolūkių 
žmonės ir visiems būtų leista pasirinkti, 
kiek atsirastų pageidaujančių gyventi mies
te? Greičiausiai labai nedaug. Geriausiu at
veju pasiskirstytų pusiau: senieji — į de
šinę, jaunieji — į kairę.

Aš vėl Ramulėnuose. Pirmą kartą šiame 
Gražionių tarybinio ūkio skyriuje lankiausi 
praėjusio penkmečio pradžioje. Tas penk
metis Tarybų Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojams ilgai liks atmintyje. Po ilgai truku
sios stagnacijos TSKP Centro Komitetas iš
aiškino darytas klaidas, diametraliai pakei
tė visą agrarinę politiką ir sudarė realias 
sąlygas žemės ūkio gamybai kilti.

Respublika surinko 16 cnt grūdų iš hek
taro. Pralenkė pačius geriausius prieškari
nius metus net 4 cnt iš hektaro. Pagaliau 
mes pradėjome kopti aukštyn. Tai buvo di
delis mūsų visų džiaugsmas. Sklaidydamas 
ataskaitas, suradau, kad Ramulėnuose tais 
metais buvo prikulta 36 cnt iš hektaro. Tie
siog neįtikėtinas skaičius, Lietuvoje negir
dėtas. Rūpėjo pamatyti, kaip tie Ramulė
nai 'atrodo, kaip jie tvarkosi.

Pasukęs iš vieškelio, kuriuo pakruoj ie
čiai važiuoja į Radviliškį, pirmiausia pasi
džiaugiau gerai ištaisytu lygiu žvyrkeliu, 
'kuris tada 'buvo 'apsodintas dar plonytėmis 
tuopomis. Dabar čia jau graži alėja. Vieno
je pusėje, pamenu, 'brendo tankus kaip mū
ras rugių laukas, kitoje — tiesiog grioviais 
suskaldyta kultūrinė pieva, jau prižėlusi 
gražaus atolo. Už kilometro patys Ramulė- 
nai, aukštais medžiais apaugusi gyvenvietė, 
tarybinio ūkio skyriaus centras.

Tą pirmąjį kartą Ramulėnuose man taip 
patiko, kad aš kasmet ieškodavau progos 
čia atvažiuoti. Su (bendradarbiais Ramulė
nuose atlikdavome sezoninių darbų orga
nizavimo tyrimus, čiia lankydavau praktiką 
atliekančius studentus.

Kasmet gražėja Ramulėnų laukai, kas
met vis kyla laukų derlingumas. 1970 me
tais buvo gauta net po 51 cnt grūdų iš hek
taro. Bet ne dėl aukštų derlių, ne dėl gamy
binių laimėjimų aprašau Ramulėnus.

Ramulėnuose ir dirbti, ir gyventi smagu. 
Šio skyriaus senajam ūkvedžiui Jonui Bič
kui sekasi 'šeimininkauti. Čia visada randu 
gerą tvarką: ir kieme, ir tvartuose, ir lau
kuose. Ramulėniškiai laukų darbus be 
įtempimo visada laiku atlieka. Aparia, ap- 
sėja kiekvieną kampą, o kai užauga der
lius, viską surenka iki paskutinio šiaudų 
glėbelio. Ir daug, ir kokybė gera.

Maloniu užeiti į Ramulėnų fermas. Kar
vės visada švarios, takeliai nušluoti, mėš
las sutvarkytas, indai rūpestingiausiai su
plauti, visi darbo įrankiai — šakės tai būtų 
ar melžimo aparatas — tvarkingai savo vie
toje padėti. Ir 'kieme kiekvienas daiktas, 
kiekviena transporto priemonė, mašina tu
ri savo vietą. Patvoriai visada iššienauti. 
Jų keliais važiuoji kaip per stalą — nėra 
duobių, traktoriaus išmaltų pravėžų.

Ramulėnai — tikrai ramus kampelis. Nie
kas čia vienas ant kito nešūkaujav Čia nie
kad nepamatysi dykinėjančio žmogaus ir 
negirdėsi skundo, kad neapsidirba, kad ne
teisingai ar neapgalvotai apkrautas. Niekas 
galvotrūkčiais niekur nelaksto, niekam nie
ko nereikia laukti, nervintis. Kas rytą pa
gal ūkvedžio sudarytą paskyrą visi tartum 
laikrodžio rateliai pradeda suktis ir toly
giai sukasi visą dieną.

Vėl apėjau Ramulėnų laukus, vėl atsisė
dau su Bičkumi 'ant suolelio po senuoju 
'kaštonu. Čia pat didžiulė klomba marga
spalvių gėlių, toliau trumpai nušienauta 
žalia veja. Kaip čia smagu atsikvėpti, pa
kalbėti apie laimėjimus ir rūpesčius!

Didelių rūpesčių Ramulėnuose nėra. Kaip 
paprastai, teiraujuosi, ar užtenka darbo jė
gos, apie darbo drausmę.

— Užtenka, — kaip visada, taip ir šį kar
tą atsako Bičkus.

Ramulėnuose jau kuris laikas pastoviai 
gyvena ir dirba 22 darbininkų šeimos. Dir
ba ir seni, ir jauni. Dalis jaunimo, be abe
jo, išsimokslina ir išvažiuoja, bet dalis lie
ka čia. Drausmė gera, nieko bausti nerei
kia. Pravaikštų nepasitaiko. Nuo to laiko, 
kai Bičkus čia dirba (jau daugiau kaip 25 
metai) neteko darbininkų ieškoti per laik
raščius. Draugiškas teismas jų niekad ne
svarsto. Direktorius, agronomas, galima sa
kyti, čia tik svečiai, ir dėl Ramulėnų jiems 
galva neskauda. Ir su darbais, ir su žmo
nių reikalais ūkvedys susitvarko pats vie
nas.

Ramulėmis aprašiau ir dabar noriu pri
durti, kad čia galutinai subrendo mūsų 
koncepcija apie žemės ūkio gamybinį vie
netą, apie jo dydį ir struktūrą.

Gamybinis vienetas — tai žemės ūkio su
dėtinė dalis, kuri funkcionuoja savarankiš
kai, tiktai neturi juridinio asmens teisių... 
Gamybinis vienetas — tai teritorinis auga
lininkystės ir gyvulininkystės kompleksas, 
turintis nenutrūkstantį ryšį su žeme... Į 
gamybinio vieneto struktūrą įeina pasto
viai pritvirtintas žemės plotas su sėjomai
nomis, su kultūrinėms ganyklomis ir kitais 
žemėtvarkos elementais. Gamybinio viene
to centre — fermos, kiti ūkio pastatai ir gy
venvietė. Gamybinis vienetas turi būti to
kios apimties, kad vienas vadovas pajėgtų 
normaliai viską organizuoti ir kontroliuoti, 
pradedant žmonėmis, baigiant inventoriu
mi.

Puikiai suprantu, kad šas teorinis gamy
binio vieneto aptarimas skaitytojus mažai 
domina. Niekas neims jo nagrinėti ir kritiš
kai vertinti. Noriu tik pasakyti, kad kai kas 
(ir ne vienas) pašventė metų metus, kad 
konkrečiai nustatytų gamybinio vieneto dy
dį ir struktūrą respublikos sąlygomis. Kiek 
žemės, kiek gyvulių, kokie mašinų komp
leksai, kad viskas mūsų dirvožemio ir kli
mato sąlygomis eitų tvarkingai, kad būtų 
ekonomiška, rentabilu, kad nuolat galėtų 
didėti gamyba, kad žemdirbiui būtų pato
gu; dirbti ir miela gyventi.

Taip atsirado pasiūlymas kurti 500 ha 
didumo gamybinius vienetus visoje respub
likoje. Tai buvo nustatyta teoriškai. įdomu 
konstatuoti faktą, kad maždaug tokio dy
džio padalinius respublikoje kūrė pats gy
venimas. Pirmieji 'kolūkiai, o paskui iš jų 
susiformavusios brigados daugeliu atvejų 
ir 'buvo pačios liaudies intuityviai nusta
tyta norma. Ši norma maždaug nusistovėjo 
ir Europos socialistinių šalių ūkyje. Maž
daug tokio didumo yra ir Ramulėnai.

Dar vieną faktą noriu paminėti. Mūsų ar
timiausieji kaimynai — latviai ir estai — 
projektavo kitaip. Gal būt, jie žavėjosi ste
pėse organizuojamų ūkių pavyzdžiu, gal ki
tokių aplinkybių verčiami, bet jie projekta
vo keleriopai didesnius gamybinius viene
tus. Pamenu, viename tarprespublikiniame 
pasitarime iš mūsų specialistų paruošto ra
jono išplanavimo, kurio pagrindą sudarė 
„mažytės“ brigados, buvo tiesiog pasišai
pyta. Bet juokiasi tas, kas juokiasi pasku
tinis. Mūsų žemdirbiai, susibūrę į norma
laus dydžio padalinius, vadovaujami pačio
je gamyboje išaugusių brigadininkų, susi
darius palankesnėms sąlygoms, pasiekė dvi
gubai didesnę produkciją, negu ji buvo pa
siekta geriausiais prieškariniais metais, ir 
svarbiausia — jie lenkia kaimynus, kurie 
visais laikais buvo ir turėjo pagrindą būti 
pranašesniais.

Tačiau pasekime tolesnę istoriją. Dar ne
spėjo normalaus dydžio gamybiniai viene
tai kaip reikiant susiformuoti, dar nebaigė
me įgyvendinti brigadinės sėjomainos, toli 
gražu net neįpusėjome statybų, melioraci
jos darbų, dar, galima sakyti, net nepradė
ta lauko kelių statyba, o jau viskas, kas iki 
šiol buvo daryta, siūloma griauti. Gamybos 
koncentracijos dėlei siūloma iki šiol egzis
tavusius padalinius perdėm stambinti. Že
mėtvarkos ir statybos specialistai kuria vie
ną po kito vėl naujus projektus ir verčia 
pagal juos iš naujo pertvarkyti ūkius.

(Bus daugiau)

SENIAUSIOS KNYGOS PASAULYJE
1946 m. Egipte, netoli Luksoro, valstiečiai 

atsitiktinai atkasė molinį indą, kuriame 
buvo keli tomai rankraščių koptų kalba. 
Knygų viršeliai buvo iš minkštos odos. Kai 
kurių rankraščiu papirusų lapeliai buvo 
numeruoti. Rašysena labai grakšti.

Iš pradžių rankraščiai buvo padalyti į 
kelias dalis ir parduoti labai pigiai. Bet ga
liausiai vyriausybė atpirko tuos rankraš
čius, ir mokslininkai pradėjo juos tyrinėti.

Paaiškėjo, kad tai sensacingas radinys: 
13 Luksore rastų tomų pasirodė esą seniau
sios iš iki šiol žinomų rankraštinių knygų. 
Junesko sudarytoji tarptautinė mokslinin
kų grupė ir EAR vyriausybė išleidžia šių 
rankraščių faksimilinį leidimą. 1972 m., ku
rie Junesko paskelbti Tarptautiniais kny
gų metais, išeis šių knygų vertimai anglų, 
o vėliau prancūzų kalbomis.

Kas rašoma tuose rankraščiuose? Juos 
paliko mistinė ignostikų sekta, gyvavusi Ar
timuosiuose Rytuose mūsų eros pradžioje. 
Gnostikai teigė radę būties pažinimo pa
slaptis. Rankraščiai datuojami III — IV m. 
e. amžiais, bet, gal būt, kad kai kurie jų 
yra dar senesni.

BAROMETRAS MILŽINAS
Paryžiuje pastatytas didžiulis baromet

ras. Jam sunaudota 665 m fluorescencinių 
10.000 v įtampos vamzdelių, 36 transforma
toriai, 16 t betono, 6,5 t plieno, 560 m kon
strukcijų. Barometro aukštis 188 m, jis ma
tomas už 15 kilometrų. Oro atmainas baro
metras pažymi spalvomis: žalia — giedra, 
žydra — dargana, raudona — lietus. Pa
prasto barometro strėlė čia pakeista disku 
su išplovomis, kurios žymi giedro, apsi
niaukusio, darganoto, lietingo oro zonų ri
bas. Vienoje disko pusėje yra fotoelemen- 
taii, sujungti su rele. Relė per transforma
torius pagal atmosferos slėgimą sudaro 
spalvų kombinacijias.

PRO KLAIPĖDOS PRIEPLAUKAS

Švedijoje leidžiamo biuletenio „žinios iš 
anapus geležinės uždangos“ (Nr. 471) žinio
mis, švedų spauda paskelbė, jog Klaipėdoje 
esama 16 prieplaukų prekėms. Iš Klaipėdos 
išvežama metalai, javai, medis ir įvairios 
kitos prekės. Metinė uosto prekių apyvarta 
siekianti 7 milijonus tonų. 1969 m. į Klaipė
dos uostą buvo atplaukę 2.215 laivų, iš jų 
915 turėję užsienio kraštų vėliavas. (E)

KAIMO MOKYTOJŲ SKUNDAS

Jaunieji kaimo mokytojai Lietuvoje nu
siskundžia: juos kamuoja įvairūs buitiniai 
nesklandumai, „Komj. Tiesai“ (Nr.230) jie 
rašo štai ką: Tryškių vid. mokyklos moky
tojai kaime (kolchozuose — Eltos Red.) ne
gali įsigyti maisto produktų — pieno,' mė
sos, miltų, kruopų, šviežios duonos... Dėl 
to jie važiuoja į rajono centrą. Mokytojai 
norėtų laisvalaikiu paskaityti gerą knygą, 
bet nelengva įsigyti ką tik iš spaudos išėju
sią grožinę ar mokslinę 'knygą. Knygų ten
ka ieškoti didesniųjų miestų knygynuose. 
Tų nesklandumų esama tir daugiau. (E)

LIETUVIAI ALBUME

Londone praeitų metų gruodžio mėn. iš
leistame „1972 metų fotografijos albume“ 
esama ir lietuvių fotografų nuotraukų. Tai 
V. Uznevičiaus „Šimtametės džiaugsmas“, 
A. Sutkaus „Bobutė“, R. Rakausko „Takas 
per rugius“, A. Macijausko „Girininkas“, 
A. Pilvelio „šokis“, „Vestuvės“ ir „Paršiu
kai“. (E)

MOTERŲ KONFERENCIJA

Kaune 'suorganizuota moterų konferenci
ja.

Euvo svarstomi jaunimo auklėjimo klau
simai, moters kaip geros darbininkės vaid
muo.

Statistika rodanti, kad 52 procentai mies
to dirbančiųjų yra moterys.

KILKĖS, MENKĖS IR STRIMELĖS

Klaipėdos „Baltijos“ žvejų kolūkio ko
lektyvas, kaip „Tiesoje“ rašoma, per 23 die-i 
nias įvykdė sausio mėnesio žuvies sugavimo 
užduotį.

Sėkmė lydėjusi atskirų laivų įgulas. Va
siljevo ir Balčiaus vadovaujami laivai prie 
Saremo salos sugavo 560 centnerių kalkių, 
beveik dvigubai tiek, kiek būna mėnesinė 
užduotis. Klaipėdos ir Pioniersko rajonuose 
žūklaujantieji kapitonų Vaitkaus, Simonovo 
ir Zaporožano vadovaujami tralbotai sėk
mingai gaudę menkes ir strimeles. Kiekvie
nas tų tralbotų per mėnesį turėję sugauti 
po 210 centnerių žuvies, o sausio 23 d. jau 
kiekvienas buvo sugavę po 295 centnerius.

GYVENAMASIS PLOTAS

Pernai Klaipėdos statybos trestas Klaipė
doje, Telšiuose, Kretingoje, Šilutėje ir 
Gargžduose perdavė naudoti 45 stambius 
pastatus.

Klaipėdoje pastatyta 125 tūikst. kvadra
tinių metrų gyvenamojo ploto. .

AUKSO MEDALIS UŽ BRIEDŽIO RAGUS

Klaipėdietis Vytautas Galkus nušovė re
to gražumo briedį.

Ragai pateko Vengrijoje į medžioklės lai
mikių parodą, ir štai medžiotojas už juos 
buvo atžymėtais aukso medaliu.

MOKSLINĖ MEDIKŲ KONFERENCIJA

Vilniaus universiteto medicinos fakulte
te buvo suruošta tris dienas trukusi moks
linė konferencija.

Konferencijos sekcijose dalyviai buvo su
pažindinti su fakultete atliekamais pagrin
diniais moksliniais darbais.

ŽMOGUS, KURIS RINKO VELNIUS

Rytų Vokietijos savaitraštis „Wochen- 
post“ išsispausdino straipsnį 'apie dali. A. 
Žmuidzinavičiaus surinktąją velnių kolek
ciją.

KRITIKOS RYŠIAMS SU GYVENIMU
Maskvoje įvyko Sov. Sąjungos rašytojų 

sąjungos valdybos plenumas aptarti litera
tūros kritikos ryšiams su gyvenimu ir šiuo
laikiniu literatūros procesu.

Lietuvai atstovavo liet, rašytojų sąjun
gos pirm. A. Bieliauskas, akad. K. Korsa
kas, V. Kubilius, A. Maldonis, E. Mieželai
tis, J. Požėra ir M. Sluckis.

LITUANISTINĖS DISERTACIJOS
Vilniaus universitete kandidatinę diser

taciją apie J. Baltrušaičio gyvenimą ir kū
rybą apgynė Valerija Daujotytė.

Leningrado konservatorijoje disertaciją 
„Estetinės M. K. Čiurlionio kūrybos pro
blemos“ apgynė Jonas Bruveris.

RAŠYTOJAI TELEVIZIJOJE IR 
RADIJUJE

Vilniuje buvo sušauktus rašytojų parti
nis susirinkimas svarstyti platesniam lite
ratūros propagavimui televizijoje ir radiju
je. Susirinkime dalyvavo ir televizijos ir 
radijo komiteto žurnalistai.

TŪKSTANČIAI PASKAITŲ

Lietuvoje veikia 40 liaudies universitetų 
ekonomikos fakultetų, turinčių 59 filialus, 
ir iš viso pernai visame krašte, kaip rašoma 
„Tiesoje“, buvo perskaityta apie 25 tūks
tančiai paskaitų.

400 PASKAITŲ KAUNE

Kaune pernai buvę perskaityta daugiau 
kaip 400 paskaitų karine patriotine tema.

7.000 PASKAITŲ

„Žinijos“ draugijos Šiaulių organizacijos 
818 lektorių per dvejus metus perskaitė 
apie 7.000 paskaitų.

KAIP BUVO MEDŽIOJAMI NEGYVAS IR 
LEISGYVIS ŠERNAI

Vasario 3 d. „Tiesoje“ rašoma:
„Vištyčio ratelio medžiotojai, vadovauja

mi K. Račkausko, medžiojo Pavištyčio miš
kuose. Vyrams sekėsi kaip niekada: jie ra
do negyvą šerną, o į kitą, leisgyvį, F. Pra- 
provas išpyškino net septynis šūvius, kol 
šerną pribaigė iš savo dvivamzdžio K. Rač
kauskas.

„Medžiotojai, nelaukę, kol ištirs šemie- 
ną, ją skubiai pasidalijo. Neilgai trukus 
staiga susirgo maru J. Armanavičiaus, F. 
Praprovo ir kitų medžiotojų kiaulės. Viš
tytyje buvo paskelbtas karantinas“.

PETRO VOLINSKO BEKONAI

Ginteliškės kolūkio kiaulių augintojas 
Petras Vohinskas pernai išauginęs 1.058 be
konus. Tai esąs geriausias rezultatas visa
me rajone.

TURTINGAS KOLŪKIS

Vilkaviškio rajono Arminų kolūkis per
nai turėjo 1.136.900 rublių pajamų.

546.141 rublis paskirta apmokėti žmo
nėms už darbą. Tarp daugiausia uždirbu
siųjų išvardyti: melžėja Niklauzienė uždir- 

I bo 3.204 rb„ statybininkas Niklauza 2.644 
rb„ mechanikas Kačkauskas 2.894 rb.

. Daugiau kaip penktadalis pajamų paskir
ta ūkinių pastatų ir gyvenamųjų narnų sta
tybai.

BUVO LAIKAS

„Tiesos“ Dienos aidų skyriuje Alg. Stan
kevičius straipsnelyje „Karšti žodžiai apie 
karštas dešreles“ rašo:

„Kartą senas vilnietis 'pokalbyje prisimi
nė, kad buvo laikas, kai Vilniaus gatvėse 
vaikščiojo baltais švarkiukais apsirengę 
žmonės, iš kurių už keliolika kapeikų galė
jai gauti porą karštų dešrelių, nedidelę bul- 
kuitę, garstyčių... Visa tai 'buvo paduodama 
ne bet kaip, o ant popierinės lėkštutės...

„— Ką, ar mes dabar blogiau gyvename, 
ar dešrelių neturime? — klausė mane vil
nietis.

„Iš tiesų, argi tai labai sudėtingas daly
kas? Juk prekiaujame karštomis bulkutė- 
mis su mėsos ir džemo įdarais, prekiauja
me ledais. Ir, matyt, toji prekyba, nėra nuos
tolinga.

„O kaip tai paranku žmonėms, ypač mies
to svečiams, kai reikalų reikalėlių daug, o 
laiko taip maža“.

„Karštos dešrelės, bulkutė ir garstyčios 
ant popierinės lėkštutės... Ne, ką besakysi, 
senasis vilnietis teisus. Ir ne tik vilnietis!“

MENAS FONDUOSE

„Literatūra ir menas“ kelia klausimą, 
kur dingsta darbai, uždarius parodas?

Daugumą, sako, kūrinių po parodos atsi
ima autoriai, dalį darbų nuperka Kultūros 
ministerija, nes jie buvo iš anksto jos už
sakyti. Kultūros ministerija tuos nupirk
tuosius kūrinius padeda į fondus, ir pa
veikslai retai bepamato „dienos šviesą“. 
Sov. Sąjungos dailės fondo sistemoje jie 
yra užkonservuojami. Ir tokių paslėptų pa- 
ve'ikslų vertė siekianti bene 25 milijonus 
rublių.

Laikraštis norėtų surasti kelią tiems už
slėptiems paveikslams išeiti į viešas vie
tas.

„Autobuse, sudarytame iš trisdešimt sep
tynių keleivių, rasti keturi zuikiai, grįžę be 
bilietų iš medžioklės“.

(Iš kontrolieriaus pažymos)

„Parduodama trijų veršių veršiuota kar
vė“.

(Skelbimas rajono laikraštyje)

„Įpareigoti mokyklos direktorių prijungti 
savo nutekamuosius vandenis prie miesto 
kanalizacijos tinklų“.

(Iš vykdomojo komiteto sprendimo)

„Pil. D. T. pagrobė parduotuvėje sukne
lę ir nesumokėjusi bandė prasmukti pro 
pardavėją, kurios vertė 25 rub“.

(Iš draugiško teismo sprendimo)

„Neišspręstas mėšlo pašalinimas iš ver
šelių.“

(Iš pasisakymo)
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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PAMALDOS

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

PRISIMINTAS PROF. ZENONAS 
IVINSKIS

Sausio 30 d. sekmadienio popietyje D. 
Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
Londono parapijos Taryta surengė a. a. 
prof. Zenono Ivinskio minėjimą.

Minėjimą atidarė tarybos pirm. S. Kas
paras, pristatydamas profesoriaus asmeny
bę ir suminėdamas didesnius jo darous. Pc 
to pasimelsta už jo vėlę.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC, Ph. D., kal
bėdamas apie prof. Z. Ivinskį, ilgiau susto
jo ties profesoriaus laišku Ohio lietuviams 
daktarams. Tai buvo Z. Ivinskio padėka už 
premiją, kurią daktarai profesoriui pasky
rė už jo darbus. Laiške jis iškelia mintį, 
kad daktarai, negalėdami patys dalyvauti 
tautos kultūriniame darbe, remia tuos, ku
rie jį dirba.

Poetas Vladas šlaitas paskaitė savo kū
rybos.

Kun. dr. J. Salkevičius, MIC, paskaitė iš
trauką iš profesoriaus knygos šventasis 
Kazimieras apie šventojo reikšmę Lietuvai.

Užbaigdamas minėjimą, S. Kasparas per
skaitė K. Bitiko tai progai parašytą eilė
raštį „Prie Zenono Ivinskio kapo“:

„Nutilo varpai ir vargonai... 
Jų aidas švelnutis ' 
Maldas kunigų palydėjo 
Prie Viešpaties sosto“.

LONDONO PARAPIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 30 d. įvyko parapijos susirinki
mas. Jį atidarė tarybos pirmininkas S. Kas
paras. Darbo prezidiuman išrinkti pirmi
ninku P. Bulaitis, sekretoriauti Z. Juras.

Klebonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
^plačiai nušvietė parapijos judėjimą. Mirė 
per metus 13 asmenų, gimė 1, vedybų buvo 
7. Covenant schema veikia sėkmingai, ir 
dėkojo tiems, 'kurie į ją įsirašė. Buvo lan
komi parapijiečiai. Santykiai palaikomi ga
na glaudūs. Baigdamas reiškė nuoširdžią 
padėką už gražų bendradarbiavimą parapi
jiniame darbe.

■Tarybos pirmininkas savo pranešime su
minėjo, kad parapija turėjo net tris išvy
kas — į Lietuvių Sodybą, į pajūrį ir į Ma
rijos šventovę Aylesfordą. Pravesta Derby 
loterija, kuri davė 130 svarų pelno. Tai dar
bas, kurį atliko bažnyčios rėmėjai visoje 
Anglijoje, ir už tai išreiškė jiems padėką. 
Suminėjo kai kuriuos dalykus 13 Tower 
Hamlets dekanato Tarybos veiklos — jis 
ten dalyvauja, atstovaudamas Londono pa
rapijos tarybai.

Kasininkas A. Knabikas pranešė, kad pa
jamų turėta 1265 svarai, o išlaidų 1145 sva
rai.

Revizijos komisijos vardu Z. Juras pra
nešė, kad atskaitomybė vedama tvarkingai.

Po pranešimų buvo ilgesnės diskusijos, 
kurių metu kalbėjo B. Gleveckas ir kiti.

Atėjus rinkimams, buvo pasiūlyta rezo
liucija, kad negaašinant laiko reikia palikti 
ligi šiol buvusią tarybą. Ji ir palikta tokia: 
S. Kasparas, Ig. Dailidė, J. Parulis, M. Guo- 
ga, J. Čepaitis, J. šemeta, S. Mockus. J. Dir- 
vonskis, A. Knabikas. Revizijos komisija: 
A. Černiauskas, Z. Juras, R. Namajuška, 
kolektorius S. Starolis.

Einamuosiuose reikaluose apsvarstytos 
bažnyčios pašventinimo 60 metų sukakties 
iškilmės.

MOTIEJUS GUOGA LIGONINĖJE
Ilgametis parapijos tarybos ir Sporto ir 

Socialinio klubo komiteto narys Motiejus 
Guoga po Kalėdų staiga susirgo ir dabar 
guli Londono Chest ligoninėje, Bonner 
Road E. 2.

Parapijos taryba ir klubo vadovybė lin
ki greitai pasveikti.

NUOTAIKINGAS BLYNŲ BALIUS
Vasario 5 d. Moterų šv. Onos Draugijos 

surengtasis tradicinis Blynų Balius praėjo 
gražioje lietuviškoje nuotaikoje. Jis sutrau
kė daug Londono lietuvių prisiminti savo 
lietuviškų Užgavėnių.

JAUNIMAS ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMO 
CENTRE

Pasirodo, labai klaidinanti yra populia
rioji statistika, kuri Skelbia, kad Londone 
esą apie du tūkstančiai lietuvių. Štai vasa
rio 12 d. vakare į Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minėjimą į So
cialinį ir Sporto Klubą suplaukė tik kelios 
dešimtys... Išeitų, kad tiek jų ir tėra arba 
kad Vasario šešioliktoji tūkstančiams iš
virto į pilką eilinę dieną.

O tas būrelis, kuris suplaukė, šviesiai 
praleido vakarą, kurį atidarė DBLB pirm. 
S. Kasparas. Jo kvietimu minėjimo daly
viai atsistojimu pagerbė žuvusius už lais
vę. Atidaromąją patriotinę maldą paskaitė 
kun. K. A. Matulaitis, MIC. Ilgesnį sveiki
nimo žodį apie reikalą prieinamais būdais 
dirbti už lietuvių tautos suvereninių teisių 

atstatymą ir amžinąjį Lietuvos gyvastingu
mą tarė j-aetuvos Atstovas V. Aaiucuas (jo 
Kama ous isspausainta senancuą savaitę;.

Po to jau visaŠKai visku peremė jauni- 
mas. asame įpratę tokiom dienom klausy
tis vis to panes suikirpimo pasKaitų ir ša
ltyti ,kad nebera iš ko issumtti ką nors nau
ja. O, štai, pi-asom, jaunasis prot. K. tsaub- 
iys suraao naują temą — sujungti daoartį 
su ateitim, paaesiioti gilesnės prasmės, ku
ri ilgiau ištaikytų emigracijoje lietuvyoę ir 
teistų prasmingiau pasireikšti (jo paskaita 
ous spausdinama šiame laikraštyje). .

meninę programą pradėjo V. Jurienės 
A-uovauj amas lietuviškos mokyklėlės jaiu- 
a.mas. Jie pradėjo po posmelį atskirai, o 
paskui visi kartu deklamavo „Laisva tebū
nie Lietuva ". Tik jie baigė, ir scenoje pra
dėjo dainą V. O'tjruen vadovaujamas Lon
dono „Grandies" choras. Suskambo „Ant 
kaino rugiai“, „Ko liūdi putinėli?“ (abi 
Aaujelio), „Peisažas“ (pagal J. Aisčio žo
džius paties choro vedėjo V. O'Brien!) ir 
„Pilki Keleliai“ (Strolios). Visoms dainoms 
CuVO plojama, o „Peisažui“, tur būt, labiau
siai, nes gi štai tas pats V. O'Brien, kuris 
si kūrė dainai muziką, ir tam chorui diri
guoja. O kai buvo baigta dainiuoti visos 
dainos, tad plojimai ypač pakarštėjo, atro
do, su viltimi, kad gal gi dar V. O'Brien 
mostelės ranka ir dar pasigirs viena kata 
dcjiinia priedo.

Šeštadieninė mokykla dailiai sušoko 
„Lenciūgėlį“ ir užleido salėje vietą „Gran
dies“ tautinių šokių grupei, kurią J. Baub
lienė atsidėjusi ruošia tam didžiajam pasi
rėdymui šią sasarą — lietuvių tautinių šo
kių šventei JAV. Ar šis pasirodymas buvo 
jau generalinė repeticija prieš kelionę,'dar, 
tur būt, ateitis parodys. Bet šįkart „Gran
dies“ šokėjai sužavėjo žiūrovus, štai kaip 
reikia šokti! girdėjome šnekant po viskam. 
Tiesūs, lankstūs, judrūs — šoka, kad gražu 
žiūrėti! J. Baublienė, aišku, turėjo būti pa
tenkinta tuo pasirodymu: vadinas, padarė
me, gražu! Programoje buvo numatyta tik 
trys šokiai: „Rugučiai“, „Gyvataras“ ir 
„Subatėlė“, bet kai šokėjai įsisiūbavo, tai 
pridėjo dar ir „Kalvelį“, ir tas paskutiny
sis uždėjo galutinį ir didelį pasisekimo ant
spaudą visam grupės darbui.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po minėjimo jaunimas dar aptarė reika

lus su Jaunimo kongreso komiteto pirm, 
prof. K. Baubliu ir šokiu vadove J. Baub
liene. Visi kiti susimetė į rūsio patalpas ar
čiau baro.

(k. brn.)

BRADFORD AS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ

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

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

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

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

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

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

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

DBLS Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS 
70 METŲ SUKAKTIS

Vasario 5 d. Petras Kuosa, pasikvietęs 
prietelius, atšventė savo amžiaus 70 metų 
sukaktį.

Jis yra tarnavęs Lietuvos kariuomenėje 
ir pasienio policijoje. Vėliau ūkininkavo sa
vo ūkelyje, čia, tremtyje, dirbo, kol sveika
ta leido, ir sunkią operaciją pergyveno.

Yra nuolatinis Vyties klubo narys ir gy
vena šio klubo namuose.

Susirašiinėj® su Lietuvoje gyvenančia 
žmona Emilija ir iš jos gavo gražiausius 
sveikinimus jubiliejaus proga.

Jį sveikino prieteliai ir Vyties klubo Val
dybos nariai, linkėdami sveikatos ir ilgų 
metų.

A. Bučys

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 19 d. Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose rengia

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

šome ir kviečiame įkuo' gausiau į mūsų ren
giamąjį minėjimą apsilankyti ir keletą 
valandų 'praleisti Lietuvių Klube. Vietos 
bus visiems, tiek j samiems, tiek senesniems.

Pradžia 6 vai.
Skyriaus Valdyba

SUSIRINKIMAI IR PLANAI

Sausis — pasėdžių, susirinkimų, veiklos 
planavimų mėnuo.

L. S. Klubo naujoji valdyba pasiryžusi

įrengti salę, ko daugiausia ruošti prasmin
gų pramogų. Pirm. Verbickas jau nufilma
vo Eccles lietuvių gyvenimą, ir greitai tad 
pamatysime. Įrengti garsintuvai, iš kur jau 
girdime lietuviškų koncertų. Jis pats parū
pimo ir stereo plokštelių. Klubo virtuvė 
(šeimininkė Ivanauskienė) ir toliau aptar
naus lietuviškais pietumis, kurie turi gerą 
pasisekimą.

Ramovėnai turėjo savo metinį susirinki
mą. Jame pirm. K. Murauskas pasidžiaugė 
nuveiktais darbais ir siūlė tęsti tai toliau 
lietuvybės dirvoje. Skyrius gana gausus — 
turi. 60 narių.

Į naują valdybą išrinkti šie asmenys: K. 
Murauskas, V. Kupstys, A. Jakimavičius, 
J. Skinkis ir E. Sabaliauskas.

Moterų būrelio visuotinis susirinkimas 
praėjo taip pat gana gyvai. Pirm. O. Dai- 
nauskienė galėjo pasididžiuoti gražia veik
la, darniu sugyvenimu. Iš vaidybos prane
šimo paaiškėjo, kad finansinė padėtis gera, 
narių turima per 20. Gražus sutarimas su 
įkiltomis organizacijomis. Naujon valdybom 
išrinktas šios narės: E. Sasnauskienė 
(pirm.), O. Dainauskienė (vicepirm.), Pod- 
voiskienė (sekr.) ir I. Murauskienė (ižd.).

Manchester!škiiai džiaugiasi, kad vėl tu
rime savo vargonininką. Tai mūsų jaunuo
lis A. Navackas, kuris, pradėjęs su Kalėdų 
giesmėmis, tęsia vargonavimą toliau. Jis 
yra lankęs vietos sekmadieninę mokyklą, 
priklauso skautams (sk. Vytis kand, ir ber
niukų draugovės draugininkas), griežė tau
tiniams šokiams

Sekmadieninė mokykla tęsia darbą be 
pertraukos ir toliau.

DBLS. vietos skyriaus pirm. A. Jalovec- 
kas 'koordinacinio komiteto posėdy pranešė 
apie iš Amerikos atvykstantį tautinį an
samblį ir apie galimybes atsikviesti jį į 
Manchesterį. A. Jaloveckas įgaliotas tartis 
su DBLS Centru dėl datos. Kadangi tas 
koncertas pareikalaus daug lėšų, todėl būta 
išsamių diskusijų ir nutarimų.

S. Dainutis

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

VASARIO 19 D.
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba vasa

rio 19 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars Lane, 
Coventry, rengia

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
Minėjimą.

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

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

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 26 d., 6.30 vai., šeštadienį, ukrai
niečių klubo salėje (30, Bentinck Rd.) ren
giamas Nepriklausomybės minėjimas.

Paskaitą skaitys kun. A. Geryba.
Meninė dalis bus įdomi: bus suvaidintas 

EI. Vainorienės parašytas ir jos režisuotas 
scenos vaizdelis „Lietuvaitės sapnas“ ir dar 
■kitų įvairybių — muzika, dainos, deklama
cijos.

Po to bus šakiai, veiks baras. Kviečiami 
vietos ir apylinkės lietuviai su draugais 
gausiai dalyvauti.

DBLS Skyr. Valdyba

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 26 d. DHLS Derbio Skyrius ren

gia Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą.

Minėjimas įvyks 6 vai. vakaro „The Pe
lican“ viešbučio patalpose, Abbey St. ir 
Stockbrook St. kampas (įėjimas iš Stock- 
brook St. viršuje). Paskaitą skaitys LSS 
Anglijos Rajono Vadas J. Maslauskas.

Visus vietas ir apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Sk. Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS STOVYKLAI IR PADĖKA

A. Gugas (Bradfordas) parėmė 1 sv„ P. 
Zdanavičius (Bradfordas) 60 penų.

Londono L. M. S. „Dainava“ Valdyba per 
E. Vilčinskienę parėmė 20 sv.

Visiems aukotojams reiškiamas nuošir
dus skautiškas ačiū, ypač „Dainavos“ Val
dybai, narėms ir visoms, kurios nuolat taip 
nuoširdžiai ir stambiomis sumomis kas me
tai skautų vasaros stovyklas remia.

Jums priklauso didi pagarba ir nuoširdi 
padėka!

Ištvermės, ir gražiausi linkėjimai toli
mesnėje veikloje.

s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

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

LENINIZMAS TIK PRIEDANGA
17 Latvijos komunistų skundas Vakarams

Šių metų pradžioje Vakarus, jų spaudą, 
taip pat ir Eltą (New Yorke) pasiekė 17 
Latvijos senųjų komunistų raštas, skirtas 
komunistų partijų vadovybėms Rumunijo
je, Jugoslavijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, 
Ispanijoje ir kitoms, be to, žymesniems ko
munistams prancūzams Aragonui ir Garo- 
dy. Tai partijos ar paskiri asmenys, kurių 
pažiūros ne vienu atveju skyrėsi ar skiriasi 
nuo Kremliaus ir kurie kai kuriais atvejais 
nepalaikė Kremliaus veiksmų, pvz., dėl in
vazijos Čekoslovakijoje.
Jie teigia: įvykiai, žalingi komunistų 
judėjimui

Šis 17 Latvijos komunistų raštas, tiks
liau skundas atspausdintas latvių socialde
mokratų biuletenyje Stockholme „Briviiba“ 
(1972 m. sausio, Nr. 1). New Yorke gautas 
rašto tekstas rusų kalba, ir juo pasinaudo
dama Elta pateikia jo ištraukas. Latviai iš
eiviai nėra visiškai tikri, ar raštas auten
tiškas, tačiau jame pateikti duomenys, ži
nios, faktai apie Latvijos 'kolonizaciją, ru
sinimą, rusų atvežtinio elemento vyravimą 
ir kt. yra patikimi bei žinotini. Su komunis
tų atpasakota padėtimi Latvijoje turėtų bū
ti supažindinti Vakarų politikai, viešoji 
nuomonė, Jungtinių Tautų sluoksniai.
Kodėl tie 17 komunistų — latvių kreipėsi į 
Vakarus?

Jie atsako, kad dėl to, „jog nerandame ki
to kelio atkreipti dėmesį į veiklą bei įvy
kius, teikiančius didelę žalą komunistiniam 
judėjimui, marksizmui-leninizmui, mūsų ir 
kitoms mažoms tautoms“.

Rašte paliestais klausimais visa eilė lat
vių 'komunistų buvo kreipęsi į vietos parti
nes organizacijas, net 'ir į Sovietų Sąjungos 
Centro Komitetą, bet vietoje atsakymo jie 
susidūrę su represijomis.
„Mes ne oportunistai, mes kentėjome 
kalėjimuose...“

Rašto autoriai pasisakė esą ne oportunis
tai, nei „kairieji“ ar „dešinieji“, ir jie esą 
komunistais 25-35 metus ir ilgiau. Jie pa
žymėjo: „Mes tenorime gero socializmui, 
marksizmui-leninizmui, visai žmonijai“.

Visi jie gimę Latvijoje, dauguma jų, kaip 
jie teigia, „kentėję buržuazinėje Latvijoje", 
buvę kalėjimuose ar buvę ištremti. Visi jie 
kovoję už komunistinę santvarką Latvijoje 
ir, jai atsiradus, jie aktyviai veikę tos san
tvarkos naudai.
„Leninizmas — didžiarusiško šovinizmo 
priedanga“

Tie komunistai latviai komunistinę san
tvarką Latvijoje įvedus palaipsniui nusivy
lę, nes, jų žodžiais, „leninizmas pas mus 
virto didžiairusiškojo šovinizmo priedanga, 
pas mus žodžiai .priešingi veiksmams ir ki
tų kraštų komunistų darbas, vietoje jį pa
rėmus — apsunkinamas“.

Pradžioje tie komunistai manę, kad tai 
buvusios paskirų vadų klaidos, tačiau lai
kui slenkant jie įsitikinę, kad didžiiarusiš- 
ikasis šovinizmas esąs „apgalvota Sovietų 
Sąjungos kompartijos kryptis, kad mažųjų 
tautų toje Sąjungoje prievartinė asimiliaci
ja laikoma vienu iš svarbiausių uždavinių 
krašto vidaus valdyme.
Kiek apie Latvijos praeities įvykius

Rašto autoriai toliau pasakoja apie Lat
vijos istoriją (neišvengta ir šališkumo, be 
to, teigiama, kad nepriklausomybė 1918 m. 
buvusi „gauta“), jie primena carų laikus 
ir pažymi, kad 1940 metais, Raudonajai ar
mijai padedant, Latvija buvo įjungta į So
vietų Sąjungos sudėtį. Čia pat priduriama, 
kad Latvijos nepriklausomybės laikmečiu 
(1918-1940) Latvijos ūkis ir kultūra turėję 
geras sąlygas plėstis.

Antrojo karo metu, jie teigia, apie 100.000 
latvių evakuavosi į Rusijos gilumą, o Rau
donojoje 'armijoje veikusios dvi latvių divi
zijos. Esą, vėliau „tautos dalis karui bai
giantis emigravo į Vakarų kraštus“.
Naujieji kolonistai ir tautybių 
asimiliavimas

Pasak rašto .autorių, antrajam pasauli
niam karui pasibaigus, Sovietų Sąjungos 
kom. partijos Centro Komiteto vadai buvo 
pasiryžę visiems laikams įsitvirtinti Latvi
joje, Lietuvoje ir Estijoje, ir dėl to jų „ves
toji kryptis buvo: tas sritis prievartos bū
du apgyvendinti rusais, gudais ir ukrainie
čiais“. Tuo tarpu latviai, lietuviai ir estai, 
kaip ir kitos mažos tautos Sovietų Sąjun-

SKA1TYTOJŲ LAIŠKAI
PASIGIRTI REIKĖTŲ SAIKO

Skaitydama Europos Lietuvyje G. Gasiū- 
nienės „Dainava prisistato“, be kita ko, pa
jutau tikrą neskanumą dėl pasisakymo, kad 
„Moters Balsas“ ne tik atkreipė dėmesį Eu
ropoje gyvenančių lietuvių, bet plačiai bu
vo komentuojamas ir lietuvių spaudoje 
Amerikoje.

Neskanu dėl tokio perdėto pasigyrimo, 
kuris klaidina mūsų laikraščio skaitytojus.

Kiek žinau, dėl tų „Moters Balso“ pusla
pių tebuvo tik du atsiliepimai. Ką parašė 
„Gimtasis Kraštas“, jau skaitėme ir savo 
laikraštyje. O Amerikoje rašė vien tik 
„Dirvos“ Europos bendradarbis. Jeigu ne
tiesą sakyčiau, prašau nurodyti, kias gi dar 
plačiai rašė. Iš tikro daugiau niekas net ir 
nerašė, tai žinau.

Gal druskai į barščius daiinavietės ir už
dirba senukams ir ligoniams. Bet gyrimasis 
dėl spaudos darbo yra perdėtai negražus. 
Po teisybei to balso ir nebuvo ko girti ir 
komentuoti.

V. S — nė

goję, pradėtos asimiliuoti, neatsižvelgiant į 
tai, kad tokia politika aiškiai prieštarauja 
marksizmo-leninizmo dėsniams“.

Seka visa eilė pavyzdžių, kaip komunis
tai pažeidžia marksistinius dėsnius, kaip 
kraštas kolonizuojamas, rusinamas, kaip vi
sose ūkio, (kultūros bei kt. srityse įsigali ru- 
sai-atvykėliai ir kaip vis smukdomas, šali
namas latvių elementas. Pateikiami ir sta
tistiniai duomenys, ‘ir jie byloja apie liūd
ną padėtį, pvz., kad latvių Latvijoje 1970 
m. buvo likę 57 proc., o sostinėje Rygoje 
latvių gyventojų skaičius tais metais tesie
kęs vos 40 proc.
„Nežinome, ar jūs paveiksite Kremlių...“

Rašto pabaigoje 17 Latvijos komunistų 
klausia: kodėl mes apie tai jums rašome ir 
ko iš jūsų prašome?

Jie vėl primena, kad komunistų veiks
mai neatitinka žodžiams,, praktika skiriasi 
nuo gražios teorijos.

Jie įsitikinę, kad komunistai faktus pa
teikia tendencingai, melagingai,, kad visos 
partinės konferencijos, suvažiavimai ar mi
tingai — tai iš anksto paruošti spektakliai, 
ir jų tikslas — vaidinti „demokratiją“. O 
jei kas prieštarauja partijai, tai toks drą
suolis metamas iš tarnybos, suimamas, per
sekiojamas, jis patenka į kalėjimus, sto
vyklas ir kartais išnyksta be jo!tios žinias.

Aišku, jie pažymi, kad tokiose sąlygose 
partiniuose susirinkimuose negali būti jo
kių diskusijų.

Jie rašo: „Jūs dar ne .api° viską, kias 
vyksta pas mus, žinote ir todėl jums patei
kėme faktus“.

„Mes žinome — toliau teigiama — kad 
jums nelengva paveikti sovietų kom. parti
jos vadus. Juk jie veikia, į jėgą atsižvelgda
mi ir tik jėgą jie pripažįsta“. Autoriai bai
gia šiais žodžiais: „Mes žinome, kad tenka 
skaitytis ir su užsienio komunistų partijos 
nuomone... Mes nežinome, kaip būtų gali
ma paveikti Kremliaus vadus. Tačiau, jei 
jie nesiliaus nedelsiant stabdyti tokią jų 
veiklą, tektų juos be pasigailėjimo demas
kuoti ir boikotuoti, nes dabartinė tų vadų 
politika yra pragaištinga viso pasaulio ko
munistiniam judėjimui“. (ELTA)

(Atkelta iš 1 psl.)

MARK POTTER LIETUVOJE
dais, nuolat primena rusų buvimą. Vis dėl
to pagrindinė Vilniaus aikštė tebevadinama 
Gedimino vardu. Rusams vis prisibijiant 
tautinių nuotaikų augimo, sovietų įstaigos 
yra pašalinusios daugelį lietuviškų pamink
lų.

Autorius daro išvadą, kad katalikų Baž
nyčia Lietuvoje gali būti laikoma šventove, 
kurioje dar rusena tautinio sąmoningumo 
ugnis. Esą, jei Vilniuje veikia šešios baž
nyčios, jau tai galima laikyti nemenku pa
siekimu. Tačiau bažnyčių išlaikymo išlaidos 
nemažos, o valstybė neteikia bažnyčioms 
jokios paramos.

Pateikiami ir pavyzdžiai. Bažnyčių ap
švietimo išlaidos yra keturis kartus aukš
tesnės, palyginus su privačiais namais. Be 
to, jei Paminklų apsaugos komitetas nu
sprendžia, bažnyčia gali būti paversta isto
riniu paminklu. Tuo atveju reikalaujama 
skirti tam tikras pinigų sumas bažnyčiai iš
laikyti.

Parapijoms neturint pakankamai lėšų, 
bažnyčios neišgali surinkti pinigų, Komite
tas perima bažnyčią, ir ji dažnu atveju pa
verčiama muziejum.

Tačiau, pabrėžia autorius, juodai apsi
rengusios moterys, klūpančios prieš Auš
ros Vartų koplyčią, esančią virš senųjų 
miesto vartų, aiškiai liudija, jog lietuviš
kasis Vilniaus pobūdis tebėra išlikęs. (E)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE — vasario 20 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — vasario 20 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
BRADFORD — vasario 20 d., 12.30 v„ iš

kilmingos pamaldos už Tėvynę.
ROCHDALE — vasario 20 d., 11.45 vai.
MANCHESTER — vasario 27 d., 11 vai.
LEICESTERYJE — vasario 27 d., 12 vai.
NOTTINGHAME — vasario 27 d„ 11.15 

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

vai., Tunstall. Iš vakaro parapijiečių 
lankymas.

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

TRYS NAUJI VEIKALAI
Su Naujaisiais Metais mus pasiekė trys 

vertingos 'knygos:
A. Maceina — Didieji dabarties klausimai.

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

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

£2.20 
Stasys Yla — A priest in Stutthof, Human 

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

ry Rd., Kew, Surrey.
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