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TIKĖKIME LIETUVOS GYVASTINGUMU KOLONIZAVIMAS III RUSINIMAS
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 

pasakytas vasario 12 d. minėjime Londone 
Vasario šešioliktosios proga

Sveikinu visus lietuvius, mininčius 54- 
tąją Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį.

Kai Lietuva ‘buvo laisva, lietuvių tauta 
krašte tą garbės dieną iškilmingai minėjo. 
Dabar Lietuvos okupantas yra užsimojęs 
sunaikinti visa, kas tik primena Lietuvos 
nepriklausomybės laikus, ir tuo nori įtikin
ti pasaulį, tarytum lietuvių tauta pati savo 
noru yra išsižadėjusi savo laisvės. Dėl to. 
kol Lietuva yra rusų pavergta, prieš tas 
raudonojo imperializmo pastangas turi ko
voti laisvėje gyvenantieji lietuviai. Mūsų 
visų yra pareiga nuolatos priminti pasau
liui rusų padarytąją Lietuvai skriaudą ir 
reikalauti jos atitaisymo.

Nepriklausomybės šventės proga mes 
jungiamės mintimis su bolševikų vergiją 
kenčiančia Lietuva. Mes didžiuojamės savo 
tautos kamienu, kuris tą žiaurų savo likimą 
atlaiko su nuostabia ištverme.

Iš okupanto viešų pareiškimų mes žino
me, kad laisvųjų lietuvių veiklai yra jiems 
lyg rakštis akyse. Negalėdami tos veiklos 
užgniaužti, jie deda pastangas, kad lietuvių 
išeivija pakriktų. Okupantui, be abejo, bū
tų labai paranku, jeigu mes sukluptume ar 
liautumės tikėję savo tautos prisikėlimu. 
Todėl Vasario 16-tosios proga yra labai ge
ra proga visiems lietuviams atnaujinti sa
vo pasiryžimus, pagal kuriuos mes drauge 
su. visa tauta pasiliekame ištikimi Vasario 
16-tos Akto idealams.

Nusiminti nėra ko, nes lietuvių tauta yra 
užgrūdinta kovoje už laisvę. Jeigu per 120 
metų, po Lietuvos-Lenkijos padalijimo, lie
tuvių tautoje neužgeso laisvės troškimas ir, 
progai pasitaikius, ji sutraukė vergijos 
pančius ir 1918 m. vėl kėlėsi nepriklauso-

PASA UJL YJE
— John Bume, Ulsterio (šiaurės Airijos) 

parlamento narys, turi būti pakviestas į 
teismą ir, tur būt, nuoaustas, nes jis daly
vavo nelegaliame žygyje-demonstracijoje, 
kuri buvo suruošta Newryje, bet, deja, jis 
gyvena katalikiškajame rajone, į kurį poli
cija nedrįsta įeiti, ir nėra, kas pakvietimą 
įteikia, o Hume sako: „Policija žino, kur aš 
gyvenu, ir jos reikalas įteikti man pakvie
timą".

— Nevadoje (JAV) bedarbiams buvo su
mažinti socialinio draudimo išmokėjimai, 
tai 200 demonstrantų nuėjo į restoraną, 
pravalgė už 254 svarus ir atsisakė mokėti: 
pinigų, sako, pakankamai yra krašte.

— JAV mirė tiek savo poezija, tiek poe
zijos žurnalų redagavimu žinoma amerikie
čių poetė — 84 m. ‘amžiaus Marianne 
Moore ir palikusi turto už apie 180 tūkst. 
svarų.

— Prancūzija paprašė išvažiuoti Sov. Są
jungos atstovybės patarėją Krochiną ir dar 
kitus du diplomatus.

— Jeruzalės senamiestyje darbininkai 
keturiose vietose pragręžę senovinę Vaka
rinę sieną, pačią švenčiausią žydams, norė
dami sustiprinti greta esantį namą, ir kai 
žydai, susirinkę melstis, pradėjo ūžti, vy
riausybė tuoj paskyrė komisiją, vadovauja
mą vidaus reikalų ministerio, aiškintis, 
kaip čia atsitiko ir ką reikia daryti.

— Išvažiuojantį į Kiniją JAV prezidentą 
Nixoną, be kitų, informavo Azijos reikalų 
specialistas, rašytojas ir buvęs de GaulTio 
laikais Prancūzijos kultūros ministeris 
Andrė Malraux.

— JAV ir vėl atšaukė draudimą parda
vinėti Kinijai kai kuriuos gaminius, šįkart 
mašinas, garvežius, pramoninius chemika
lus.

— Tailandan valstybinio vizito atvažia
vusiems Eritanijos karalienei, jos vyrui — 
Edinburgo kunigaikščiui ir jų dukteriai 
princesei Annei buvo parodyti dirbantieji 
drambliai, valantieji džiungles, o kai jie 
baigė darbą, tai tie visi 57 drambliai para
do tvarka praėjo pro karalienę ir nusilenkė 
jai!

— Rudenį Romoje bus statomas filmas 
apie Musolinį, ir jį vaidins britų aktorius 
Richardas Burtonas, p jo paną Petaccii — 
jo žmona Elizabeth Taylor (Burtonas fil
muose yra, 'be kita ko, vaidinęs Tito ir 
Trockį).

— Prancūzija nutarė ne tik grąžinti su
mokėtuosius pinigus už nepristatytuosius 
Mirage kovos lėktuvus, bet dar pridėti ir 7 
procentus palūkanų.

Lietuvoje mirus keturiems broliams 
Simonaičiams, jų broliui Pranui 

Simonaičiui ir jo šeimai reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą liūdesio 

valandoje.
J. VILIUNAS IR ŠEIMA 

mam gyvenimui, tai būkime tikri, kad ir 
dabar jokios raudonojo imperializmo už
mačios nepavergs jos visam laikui. Anks
čiau ar vėliau Lietuva vėl bus laisva.

Istorija mus moko, kad tautos nemiršta, 
kaip žmonės, bet išlieka gyvos, jeigu jos 
nepraranda vilties ir tikėjimo savo sunkių 
bandymų laikais. Tokį bandymo periodą 
dabar pergyvename ir mes.

Nors padėtis nėra lengva, bet mus gaivi
na Vasario 16 dvasia ir stiprina prisimini
mas tų tautai pasiaukojusiųjų, kurie 
kruopščiu darbu ir didele ištverme iškovo
jo Lietuvai laisvę. Tautinio atgimimo lai
kais, pavyzdžiui, lietuviai šviesuoliai negy
veno vien tik sau ir nesitenkino vien savo 
siaura profesija, bet jie siekė toliau: jie vi
sokiais būdais stengėsi ugdyti tautos dva
sią. Jie nealmanavo ir nepasidavė jokiai 
rezignacijai, bet ėmėsi konkrečių darbų. Ir 
jie savo tikslą pasiekė.

Savo tėvų bei protėvių pavyzdžiu ir mes 
galime įvairiais mums prieinamais būdais 
dirbti už mūsų tautos suvereninių teisių at
statymą. Jeigu, niekuomet nepriklausomo 
gy venimo neturėję, Afrikos kraštai atkak
liai kovoja nepriklausomybei pasiekti, tai 
tuo labiau už tas teises privalo kovoti lie
tuviai, kurių valstybinės tradicijos siekia 
šimtmečius. Pagaliau Lietuvos teisę į lais
vę pripažįsta tiek D. Britanija, tiek ir kitos 
Vakarų valstybės. Tačiau įsidėmėkime, kad 
pirmoj eilėj mes patys turime dirbti ir au
kotis, o tik paskui kitų paramos tikėtis.

Simo Kudirkos žodžiai, pasakyti sovieti
niams teisėjams, kaip žinome, nuskambėjo 
per viso pasaulio spaudą. Jie laibai įspūdin
gai priminė esamą Lietuvos būklę. Šian
dien, prisimindami savo kenčiančią Tėvy
nę, mes lenkiame galvas prieš naujuosius 
savo tautos kankinius, nes iš jų pasiauko
jimo tauta semia sau stiprybę.

Tikėkime amžinu Lietuvos gyvastingumu 
ir būkime nepalaužiamos vilties žmonės. O 
jungtinėmis jėgomis dirbdami, Dievui pa
dedant, savo tikslą pasieksime: — Vasario 
16 Aktu atkurtoji Lietuvos valstybė bus ir 
vėl laisva.

„Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse. 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi“.

VLIKO VEIKLA
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Tarybos posėdis įvyko vasario 4 d. 
New Yorke. Svarbiausias darbotvarkės 
klausimas buvo 1972 m. sąmata. Vliko Val
dyba buvo paruošusi sąmatos projektą ir jį 
perdavusi Tarybos sąmatos komisijai, ku
rią sudaro J. Pažemėnas — pirmininkas, L. 
Virbickas ir P. Dulevičius -— nariai. Pro
jektas prieš kelias dienas drauge su Vliko 
Valdybos atstovais J. Audėnu ir J. Valai
čiu buvo aptartas komisijos.

Vliko Taryba priėmė sąmatą be sunku
mų. Bendroji išlaidų suma siekia 54.760,00 
dol. (1971 m. buvo išleista dol. 50.870.00). 
Sąmata padidėjo, svarbiausia, dėl dviejų 
priežasčių: išlaidoms numatomiems Vliko 
leidiniams iš 2283,14 dol. padidėjo iki 
6.600,00 dol., be to, patalpų nuomai skirta 
1.500,00 dol. bei persikėlimo išlaidoms 
300,00 dol.

Vilkui devynerius metus nereikėjo sam
dyti atskiros patalpos, nes jis buvo įsikūręs 
Lietuvos Laisvės Komiteto, Free Europe 
remiamo, patalpose. L. L. Komitetui teikto
ji parama nuo sausio 1 d. nutraukta. Todėl 
Vilkui prieš gegužės 1 d. teks persikelti į 
naujas patalpas.

Sąmata atskirais skyriais yra tokia: ben
drajai veiklai (čia įeina ir patalpų nuoma) 
numatyta 7.760,00 dol. (pernai buvo išleis
ta 5.164,74 dol.), leidiniams su Eltos biule
teniais 24.300,00 dol. (pernai buvo išleista 
19.519,79 dol.), radijams — transliacijoms 
Lietuvai bei Sibiro lietuviams numatyta 
9.700.00 dol. (pernai išleista 9.815,90 dol.), 
Bražinskų gelbėjimo fondui numatyta 
10.000,00 dol. (pernai buvo išleista 13.649,91 
dol.), Tautos Fondui numatyta 3.000,00 dol. 
(pernai buvo išleista 2.720,00 dol.).

Sąmatą priėmus, vicepirmininkas Juozas 
Audėnas Tarybos atstovus painformavo 
apie pastarojo pusantro mėnesio Vliko Val
dybos veiklą.

1971 m. gruodžio 18 d. jis buvo Tarybą 
painformavęs apie Sovietų rengiamą JAV- 
se kilnojamą meno ir amatų parodą. Buvo 
paskelbta, kad eksponatai numatyti iš visų 
15 respublikų, atseit, ir iš Baltijos valsty
bių. Tarybai pritarus, Valdyba savo raštais 
atkreipė dėmesį Lietuvos Atstovo Vašingto
ne J. Kajecko, ALT-bos bei JAV liet. Ben
druomenės Centro Valdybų. JAV vyriausy
bei nepripažįstant Baltijos valstybių įjun
gimo į Sovietų Sąjungą, šių tautų ekspona
tai neturėtų būti leidžiami sovietams rody
ti jų parodose.

Kaip Eltos jau paskelbta, 17 Latvijos se
nųjų komunistų raštu kreipėsi j komunistų 
partijų vadovybes Vakarų kraštuose — Ru
munijoje, Jugoslavijoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje, Italijoje ir kitur. Tie latviai ko
munistai savo skunde pabrėžė, kad leniniz
mas Latvijoje (ir kutuose Baltijos kraštuo
se) virtęs rusiškojo šovinizmo priedanga, 
kad prievartinė gyventojų asimiliacija so
vietų Rusijos kom. laikoma vienu svarbiau
sių uždavinių, kad Latviją buvę nutarta ap
gyvendinti rusais, gudais bei ukrainiečiais.

Kraštas smarkiai ‘kolonizuojamas, rusi
namas, pačių latvių gyventojų belikę vos 
57 proc. Toliau pasakojama, kaip atrodo to
ji kolonizacija, rusinimas ir kaip patys ko
munistai nesiskaito su savo nutarimais.
Sovietų KP CK Prezidiumo 1953 m. 
nutarimas

Buvęs Latvijos KP pirmasis sekretorius 
bei Sovietų Sąjungos KP CK narys Janis 
Kalriberzinš 1953 m. birželio 22 d. priminė 
SS kom. partijos CK Prezidiumo tų metų 
birželio 12 d. nutarimą, kuriuo buvo pasi
sakyta prieš tautinės 'politikos iškraipymą 
tautinėse sovietų respublikose, nurodyta, 
kad vadovaujančioms vietoms reikia pa
ruošti vietos tautybės žmonėms bei atšauk
ti tuos, kurie nemoka vietos kalbos, kad su
sirašinėjimo respublikoje kalba privalanti 
būti gimtoji kalba.

Tas pats Kalnberzinš toliau pažymėjo, 
kad Latvijos kom. partijos CK ir Min. Ta
ryba, Maskvos spaudžiami, iki šiol grubiai 
pažeidę „lenininį tautybių politikos dėsnį“. 
Iškilo atėjūnai, šalinami vietos žmonės

Kas gi pasirodė? Latvių komunistai savo 
rašte toliau teigia, kad daugelis partinių 
bei valdžios vadovų, prisidengdami budru
mu, pareiškė nepasitikėjimą vietiniams 
kadrams ir į vadovaujančias vietas parin
ko ne vietos žmones, bet tokius, kurie ne
moka latvių kalbos bei nepažįsta vietos są
lygų. Tokia padėtis štai ką išryškino: Lat
vijos kom. partijos CK-te iš bendro darbi
ninkų skaičiaus tebėra vos 42 proc. latvių. 
Panašiai ir įvairiuose partijos organuose. 
Rygos miesto komitete skyrių vedėjų tarpe 
nėra nė vieno latvio, o iš 31 instruktoriaus 
latvių terandu. Tai paskelbė minėtas parei
gūnas, žinomas savo paklusnumu Maskvai, 
dar pridūręs, kad Rygos komunistų tarpe 
latvių teliko 18 proc.

Sovietų CK Prezidiumo nutarimo nesilai-

Todėl tose vietovėse, kur sovietų meno 
paroda bus atidaryta, vietos gyventojai 
(lietuviai, latviai ir estai) turėtų rasti bū
dų atitinkamai reaguoti.

J. Audėnas priminė, kad Vliko Valdyba 
Vasario 16-sios proga paskelbė visiems lie
tuviams atsišaukimą, o kitas raštas, drauge 
su ALT-ba, bus skiriamas specialiai. Ame
rikos lietuviams Lietuvos laisvinimo reika
lams lėšų telkimo ir aukų rinkimo reikalu.

Vliko Valdyba paruošė pavyzdžius nuta
rimų, kuriais gali pasinaudoti Vasario 16 
minėjimų rengėjai. Tie pavyzdžiai išsiunti
nėti į visus kraštus, kur rengiami minėji
mai, o rengėjai JAV, kaip jau Eltos buvo 
skelbta, paprašę tuos pavyzdžius gali gauti. 
Jau gauta keliolika pageidavimų.

Vliko Valdyba padėkojo prof. K. Rač
kauskui už jo prisiųstą Bražinskams gelbė
ti 2.000 dol. auką.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, Ka
nados Lietuvių Bendruomenės Valdybos pa
kviestas, sausio 23 d. dalyvavo gausiame 
(apie 500 asmenų) susirinkime Toronto 
mieste. Jis nušvietė Vliko veiklą ir jo vyk
domus konkrečius darbus, derinamus prie 
besikeičiančios tarptautinės politikos.

Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių proga 
New Yorke ir pas Vliko pirmininką lankėsi 
Antrojo P. L. Jaunimo Kongreso Komiteto 
pirmininkas Romas Sakadolskis. Kelių va
landų pasitarime išryškintos pasaulio lie
tuvių jaunimo su Vliku bendradarbiavimo 
gairės ir eventualiai jaunimo dalyvavimas 
Vliko organizacijoje.

Vilkas padėkojo „The New York Times“ 
dienraščiui už sausio 27 d. vedamajame jo 
primintas Baltijos valstybes.

Tarybos ‘posėdžiui pirmininkavo T. Kor
nelijus Bučmys, OFM, Lietuvių Krikščio
nių Darbininkų Sąjungos atstovas, sekreto
rium buvo dr. Bronius Radzivanas, Lietu
vių Fronto Bičiulių atstovas. (ELTA)

STREIKAS BAIGTAS, BET...

Britanijos angliakasių profesinės sąjun
gos vadovai priėmė pasiūlytąsias sąlygas 
streikui baigti, bet darbininkai dar turės 
balsuoti, ir kol kas elektrinės dar neveikia 
kaip reikiant, energija vis nutraukiama, ir 
tokia padėtis galinti dar užtrukti apie mė
nesį.

kymą bei tautybių politikos pažeidimą pri
minė ir toks ištikimas Maskvos komunistas, 
kaip CK Prezidiumo Maskvoje narys Ar
vids Pelšė.
Kolonizacija vykdoma visu smarkumu

Tie 17 komunistų pripažino, kad tas 1953
m. nutarimas dėl pažeidimų buvęs vienin
telis po Lenino mirties.

Ar to nutarimo laikytasi? Tik laikinai, 
nes paskui visu smarkumu pradėtas vykdy
ti krašto rusinimas. Pirmuoju uždaviniu 
buvo kuo daugiau į Latviją (bei kitas Bal
tijos respublikas) perkelti rusų, gudų, uk
rainiečių.

Tam vyksmui spartinti ne tik Latvijoje, 
bet ir kitose respublikose šalia kom. parti
jų CK-tų buvo sudaryti vadinamieji orga
nizaciniai biurai (Orgbiuro). Jie turėjo už
davinį ne tik prižiūrėti CK veiklą, bet ir 
aplamai vykdyti politiką respublikose.

Tie maskviniai „oberkomisarai“ žiūrėjo, 
kad visos vadovaujančios, naktinės vietos 
partijoje bei valdžioje atitektų atvykėliams- 
rusams. Jiems buvo ir tebėra teikiamos 
įvairios lengvatos (pvz„ butus paskiriant).

Toliau pasakojama, kaip Latvijos ūkis 
šliejamas prie Maskvos ūkio, steigiamos są
junginės reikšmės įmonės, gabenami spe
cialistai. pati gi gamyba gabenama į Rusi- 
ją

SEPTYNIOS dienos
Japonijos misija

Į šiaurės Vietnamą buvo atvykusi Japo
nijos misija, pirmoji tokia po antrojo pa
saulinio karo.

Kaip spėjama, Japonija nori dalyvauti 
taiką sudarant ir palaikant, o jos biznieriai
— prekiauti, šiaurės Vietnamo nepripažin
dama, Japonija vistiek su juo prekiauja 
(1970 m. apyvarta apie 2 mil. svarų).

Bombos virš Šiaurės Vietnamo
Per paskutiniuosius 5 mėnesius stipriau

sias Šiaurės Vietnamo puolimas buvo įvyk
dytas vasario 11d.

Amerikiečių ‘bombonešiai puolė daugiau 
kaip 100 kartų per tą vieną dieną.

Prie Vietnamo atplaukė ,dar vienas lėk
tuvnešis (du jau buvo). Taigi bombonešių
— kovos lėktuvų telkinys bus apie 200.

Europos didieji sutarė
Prancūzijos prez. Pompidou ir V. Vokie

tijos kancleris Brandtas, kaip pagrindinių 
Europos kraštų vadai, sutarė tiek viduje, 
tiek santykiuose su Tikusiuoju pasauliu 
stiprinti Europos Bendruomenę.

Sutarta tarp abiejų kraštų dėl ekonomi
nės ir finansinės sąjungos, dėl bankų ben
dradarbiavimo. Prezidentas ta proga pa
brėžtinai iškėlė Vokietijos ir Prancūzijos 
bendro 'likimo kryptį, o kancleris pabrėžė, 
kad jo Rytų politika reikalinga Vakarų Eu
ropos paramos.

Išeitų, kad nenori
NATO kraštų sąjunga 1971 m. spalio 

mėn. siuntė savo generalinį sekretorių Bro- 
sio į Maskvą patyrinėti, .kiek rimtas gali 
būti Sov. Sąjungos pasiūlymas sumažinti 
karines pajėgas Europoje. Bet jis nebuvo 
priimtas. Dėl to kai kurie NATO sąjungai 
priklausantieji 'kraštai galvoja, kad Sov. 
Sąjunga nesuinteresuota saugumo konfe
rencija.

JAV esančios suinteresuotos, nes norin
čios atitraukti savo dalinių iš Vokietijos. 
Prancūzija taip pat palaikanti Sov. Sąjun
gą dėl saugumo konferencijos.

K
Peronas sutinka būti renkamas

Buvęs Argentinos diktatorius gen. Pero
nas, dabar gyvenąs Ispanijoje, per savo 
atstovą davęs sutikimą būti renkamas pre
zidentu kitų metų rinkimuose.

Sušaudytas generolas
Rumunijoje sušaudytas generolas Ser

bas, aukščiausios tarybos narys ir buvęs 
vidaus reikalų ministerio pavaduotojas.

Sušaudytas už šnipinėjimą Sov. Sąjun
gai.

Įtempimas Kipre
Graikijos vyriausybė reikalauja, kad 

Kipro salos vyriausybė atiduotų jai 287 to
nas ginklų, kuriuos gavo iš Čekoslovakijos, 
ir sudarytų tautinės vienybės vyriausybę.

Įtempimas prasidėjo iš naujo, kai į salą 
iš Graikijos grįžo pik. Grivas, kuris siekia, 
kad Kipras būtų prijungtas prie Graikijos.

Prašys paramos
Andre Malraux tvirtina, kad Kinija pra

šysianti prez. Nixoną JAV paramos, nes no
rinti greičiau supramoninti kraštą ir pakel
ti pragyvenimo lygį.

Prez. Nixonas esąs palankiai nusiteikęs 
tokio prašymo atžvilgiu.

Ir štai tokios politikos padariniai: j Rygą 
kasmet atvyksta ir pastoviai joje apsigyve
na po 25-35.000 naujų kolonistų. Kai visų 
gyventojų Latvijoje skaičius pakilo dau
giau kaip dvigubai, tai pačių latvių krašte 
1959 m. buvo 62 proc., o 1970 metais — jau 
57 proc.

Latvijos laukia Karelijos, Kazachstano 
likimas?

Latvijos senieji komunistai nurodo, kad 
tokios rusų vedamos politikos galutinės iš
vados pavyzdžiu gali būti buvusioji Kare
lijos sąjunginė respublika, kurios jau ... 
nebėra. Ji panaikinta dėl to, kad vietos gy
ventojai nesudaro pusės visos respublikos 
gyventojų. Dabar Karelija įeina į Rusijos 
Federacijos respublikos sudėtį. Esą, toks 
pats likimas laukia Kazachijos ir Latvijos 
respublikų.

Vietos gyventojai ne tik dingsta svetimų
jų jūroje. Rusai Latvijoje dar suorganizavo 
karines įgulas, jie steigia dešimtis sanato
rijų. poilsio namų bei turistinių bazių, ir 
jiems suteikta visasąjunginė reikšmė. Ry
gos pajūris virto sąjunginės reikšmės va
sarviete. Tai padėtis, kuri kad kuriais at
žvilgiais labai primena Estijos ir Lietuvos 
dabartines 'gyvenimo sąlygas okupacijoje.

(ELTA)

Belaisvių klausimas
Manoma, kad Indijos-Paikistano viltis 

pradėti taikos derybas bus sumaišiusios ži
nios, pagal kurias Pakistane buvę išžudyta 
daugiau kaip 1.500 indų belaisvių.

Prisipažinimas
Į RodezJją nuvažiavusi britų komisija 

dar vis tebesiaiškina, kas pritaria, o kas ne 
pasiūlytoms susitarimo sąlygoms, kad tik 
po ilgo laiko ir labai pamažu gyventojų 
dauguma — juodukai pradės gauti daugiau 
teisių.

Rodezijos min. pirm. Smithas prisipaži
no, kad per tą laiką, kol komisija aiškinasi, 
buvo areštuota apie 1.000.

Amino skerdyklą
Gen. Aminas prieš 13 mėnesių nuvertė 

Ugandos vyriausybę, vadovautą prez. Obo- 
tės.

Norėdamas pasiekti ramybės, jis, kaip 
dabar aiškėja, leido išskersti apie pusę sa
vo kariuomenės, pirmiausia tuos, kurie yra 
langių ‘giminės (iš jos įkilęs buvęs preziden
tas), o taip pat ir jų kaimynus ačolius.

Taikos planas — apgavystė
Prieš pat atvažiuojant prez. Nixonui, Ki

nijos laikraščiai ir žinių agentūros jo pla
ną dėl taikos Vietname užsipuolė kaip ap
gavystę.

Ar susitiks Butto ir Gandi?
Pakistano prez. Butto yra pareiškęs, kad 

jis norėtų susitikti su Indijos min. pirm. 
G:ndi ir Bangladešos min. pirm. Ramanu.

Indija sakosi tą klausimą svarstanti, nors 
ir neturinti formalaus pareiškimo, kad But
to reiškia tokį norą.

Žiurkės metų paliaubos
Amerikiečiai nustojo ‘bombarduoti Šiau

rės Vietnamą.
Vietnamiečiai dabar švenčia perėjimą , iš 

Paršo metų į Žiurkės metus.

Be Lin Piao
Kinija savo ir tarptautinėmis kalbomis 

išleido pirmininko Mao minčių knygutę, 
bet - šįkart jau be buvusio vicepirm. Lin 
Piao įžangos.

Lin Piiao tebesąs gyvas, bet nemalonėje.

Streiko padariniai
Dėl angliakasių streiko Britanija vis ma

žina elektros tiekimą, dėl to kai kurios įmo
nės dirba tik dalį laiko, o kai kurios visiš
kai sustabdė darbą.

Vasario 16 d. dėl streiko bedarbių skai
čius buvo 1,2 mil.
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SIS TAS APIE PROF. DR. ZENONA IVINSKI>
Mokymas buvo tik viena dr. Zenono 

Ivinskio profesinio darbo sritis. Labai daug 
laiko ir energijos jis skyrė istoriniams ty
rinėjimams. Jis prirašė nesuskaitomą dau
gybę straipsnių įvairiomis kalbomis encik
lopedijose — vokiečių, italų, lietuvių — 
ir kituose leidiniuose: jis parašė ir išleido 
kelias monografijas; jis ruošė plačią Lietu
vos istoriją ir laibai kentėjo, kad miršta 
jos neužbaigęs. Savo žmonai Paulinai kokį 
mėnesį prieš mirtį guodėsi: „Mažai yra to
kių nelaimingų žmonių pasaulyje kaip aš
— neužbaigiau Lietuvos istorijos...“ Visus 
profesoriaus Ivinskio darbus suminėti ir 
aptarti nesu nei kompetentingas, nei tai lei
džia straipsnio savaitraščiui apimtis. Tai iš 
dalies jiau padaryta Lietuvių enciklcped'.jo 
je IX ir XXXV tomuose, tai neabejotinai 
atliks specialistai kultūros ir mokslo žur
naluose ir LKM Akademijos leidiniuose. 
Būtų sveikintina, k©d ir okupuotoje Lietu
voje lietuviai istorikai rastų būdų aptarti 
ir tautai pristatyti prof. Z. Ivinskio moks
lini palikimą.

Man šiuo tarpu, rūpi suminėti prof. Ivins
kio įnašą į Lietuviškųjų studijų savaites 
Vokietijoje. Jos buvo pradėtos 1954 m. va
sarą, o nutartos vieneriais metais anksčiau 
Tuebiungene Europos Lietuvių fronto bičiu
lių konferencijoje. Atsimenu kaip šiandien, 
kiad prof. Antanui Maceinai metus studijų 
mintį, vienas iš pirmųjų ją pasigavo prof. 
Ivinskis ir aktyviai įsijungė į jos įgyvendi
nimą. Pirmojoje studijų savaitėje Ludwigs- 
hafene prie Bodeno ežero 1954 m. prof. 
Ivinskis skaitė paskaitą apie lietuvių visuo
menės diferenciaciją. Iš viso iš aštuonioli
kos studijų savaičių keturiolikoje Ivinskis 
skaitė paskaitas, o dalyvavo septyniolikoje. 
Štai tos keturiolikos paskaitų temos:
1. Lietuvių visuomenės diferenciacija — 
1954
2. Sovietų kėslai susovietinti Lietuvos ir ki
tų Baltijos kraštų istoriją — 1956
3. Lietuvių ir rytinių slavų santykiai am
žių bėgyje — 1957
4. Lietuvos vaidmuo rytų ir vakari; Bažny
čios susivienijime — 1959
5. Heroiškieji momentai Lietuvos istorijoje 
(XIII-XX amž. — Durbės 700 m. sukaktis, 
Žalgirio — 550 m. ) — 1960
6. Lietuvių tautos rezistencijos reikšmin
gieji momentai (1941-1961) — 1961
7. Istorinis Rytų Europos susidarymas — 
1962
8. Dabartinė lietuviškosios istoriografijos 
padėtis — 1964
9. Pabaltijo ir SSSR santykiai 1917-1940 m.
— 1965
10. Žemaičių (Medininkų) vyskupijos 550 
metų įkūrimo įsulkalktis — 1967
11. Lietuvos politinė raida ir lūžiai nuo 
1918. — 1968
12. Liublino unija ir jos šešėliai (Lietuvių- 
lenkų santykiai 4 amžių perspektyvoje) — 
1969
13. Lietuvos steigiamasis seimas: jo kilmė 
ir reikšmė — 1970
14. Lietuva ir žydai istorijos šviesoje — 
1971.

Jei ne visos, tai tikrai didžioji šių paskai
tų dalis yra atspausdintos periodikoje, dau
giausia Aidų žurnale. Tačiau prof. Ivinskio 
dalyvavimo studijų savaitėse neišsėmė vien 
jo paties paskaitos. Jis išklausydavo visas 
paskaitas nuo pirmos iki paskutinės, pasi
sakydavo diskusijose visomis temomis, pa
girdavo paskaitininkus, ypač jaunuosius ir 

mažiau įgudusius, skatindamas juos studi
juoti toliau ir giliau. Suriku, nepažįstančiam 
net beįtikėta, bet puikusis paskaitininkas 
profesorius nevengdavo įsijungti nė į links- 
mavakarių programas, o visa gerkle kvato
davosi, kai koks nors žalias jaunuolis mė
gindavo linksmavaikaryje patraukti per 
dantį jį patį. Prof. Ivinskis pradėdavo kiek
vieną studijų savaitės dieną kartu su pa
maldžiaisiais ankstaus ryto pamaldomis, o 
užbaigdavo kartu su linksmaisiais ir nera
miaisiais jau gerokai po vidurnakčio — ar

Kun. BRONIUS LIUBINAS

tai linksmame šokyje, ar gyvame pokalby
je. ar skanaujant kokį nors kilnų gėri
mėlį. Būdavo vargo, kai Kęstutis buvo visai 
mažas. Mat, ir žmona Paulytė nenori eiti 
anksti gulti, o prie vaiko kas nors turi būti. 
Tai tada tekdavo Zenučiui paklusniai eiti 
miegu čio...
Visuomenininkas

Tai, kas pasakyta paskutinėse eilutėse, 
rodo mums prof. Ivinskį ne tik kaip moksli
ninką, bet ir kaip visuomenininką. Visuo
meniškasis polinkis ir polėkis labai ryškus 
įau pačioje Ivinskio prigimtyje. Jam reikė- 
,o žmonių, bičiulių, jis buvo visur mielai 
aukiamas svečias, įnešąs gyvybės, šviežu
mo, bet ir rimties. Ateitininkuose Zenoną 
Ivinskį sutinkame nuo 1920 metų. Studen
taudamas yra ateitininkų centro valdyboje, 
nuo 1947 m. — ateitininkų federacijos vy
riausios tarybos narys. Nuo 1941 m. pava
sario įsijungia į rezistenciją, kartu su kitais 
organizuoja 1941 m. lietuvių tautos sukili
mą ir pats jame dalyvauja. Yra vienas iš 
tada gimusioje I Laisvę organizatorių. 1952 
m. atstovauja Lietuvių frontui VLIKe, yra 
VLIKo Vykdomosios tarybos užsienio tar
nybos valdytojas. 1952 m. rugpjūčio 5 d. iš
veda Lietuvių frontą iš VLIKo. Nuo 1953 m. 
iki mirties, su poros metų pertraukai yra 
Europos Lietuvių fronto bičiulių vaidybos 
pirmininkas, dalyvauja aštuoniolikoje 
ELFB metinių konferencijų, suteikdamas 
joms pagrindinę kryptį. Kai kuriems bi
čiuliams pakartotinai keliant klausimą, ar 
beverta Lietuvių frontui Europoje organi
zuotai veikti, Ivinskis vis kartoja budinčio 

Prof. Z. Ivinskio laidotuvės

I-š kairės: Kęstutis Ivinskis, prof. A. Darnusis, P. Ivinskienė, J. Ivinskis, A. Grinie
nė, kun. V. Šarka, vysk. A. Deksnys, kun.V. Damijonaitis, prel. Jatulis, kun. B. Liu
blinas.

policininko pavyzdį. Girdi, gali pasitaikyti, 
kad ištisas dienas jam netenka nieko esmin
ga padaryti, bet jis turi budėti, nes nežino, 
kada ateis lemtingasis momentas. Sekan
čias mintis galima laikyti prof. Ivinskio 
idėjiniu testamentu Lietuvių fronto bičiu
liams, bet ne tik jiems vieniems: „Turime 
būti vilties tremtiniais, kurie palaiko tikėji
mą Lietuvos prisikėlimu“ (Roma, 1958. I. 
31). O 1967 m. rašė: „Tik vienas Dievas te
žino, kiek dar metų, o gal ir dešimtmečių 
praeis, kol lietuvių tautos lūkesčiai ir viltys 
pildysis. Tokiomis sunkiomis tremties die
nomis, kai tas žiburėlis kartais taip dar to
limas atrodo ir žvarbių priešiškų vėjų vis 
blaškomas yra, kiekvienam geram tėvynai
niui. ypač svetimųjų jūroje, reikia trijų da
lykų:

1. tvirto tikėjimo į savo tautos ateitį;
2. nusistatymo jos labui pasiaukoti ir
3. benediktiniškos laukimo kantrybės 
tremties bei svetimo jungo tėvynėje 
dienomis.

Šitokiomis tautiškai moralinėmis dory
bėmis apsišarvavęs lietuvis sugebės kant
riai ir tvirtu tikėjimu viltingai laukti, lauk
ti gal ilgus metus“ (Kovos keliu, 1967- 
2/59).

Nesvetimas prof. Ivinskis buvo ir Lietu
vių bendruomenėje. Gyvendamas Italijoje, 
buvo tenykštės LB tarybos nariu. Vokieti
joje priklausė Bonnos apylinkei. Nors į 
Bendruomenės organizacijos gremiumus 
nesileido! rinkti, bet domėjosi jos veikla, 
pats padėdamas, kur talkos buvo reikalin
ga. Jis skaitė paskaitą jubiliejiniame Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo minėji
me Mannheime 1968 metais ir eilėje vieti
nių minėjimų įvairiais laikotarpiais Dues- 
seldorfe, Hamburge ir kitur. Jei neklystu, 
yra kalbėjęs ir Didžiosios Britanijos lietu
vių sekmininiame sąskrydyje Lietuvių so
dyboje prie Londono. Buvo asmenų, norė
jusių prof. Ivinskį laimėti Lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos direktorium. Pagunda bu
vo didelė ir, bene 1957 metais, tik per plau
ką direktorystės išvengė. Tuometinis Vasa
rio 16 gimnazijos švietimo komisijos pirmi
ninkas kun. Alfonsas Bernatonis dėjo tada 
visas įmanomas pastangas Ivinskį suvilio
ti. Profesorius vistiek apsisprendė ir toliau 
atsidėti Lietuvos istorijos šaltinių tyrinėji
mams, manydamas, kad lengviau surasti

FLA.MAI ŽAVISI POEZIJA

Susižavėjęs flamų kalba išleistuoju lietu
vių poezijos rinkiniu, flamų poetas Mamix 
van Gavere didžiuliu laišku savo įspūdžius 
išsakė tos poezijos vertėjai Žentai Helle- 
mans. Tokio puikaus kurinio, kaip S. Nė
ries „Pabučiavimas", jis literatūroje dar 
nesąs užtikęs. Paskaitęs Chapel B“, jis 
buvęs taip susižavėjęs A. Mackaus poezija, 
kad net ryžtųsi mokytis lietuvių kalbos, 
idant galėtų ją skaityti originalo kalboje 
(jei būtų jaunesnis). Išvardijo jis ir eilę 
kitų poetų, kurių kūriniai jam patiko.

Gust Faes „Het Volk“ puslapiuose taip 
pat pareiškė savo susižavėjimą ir nurodė, 
kas jam labiausiai patiko. Lietuvių poezija 
patiko poetams Anton van Wilderode, dr. 
Jan Vercammen, Christine D'Haen, Josef 
Deien ir kitiems.

Rinkinio leidėjai esą patenkinti, kad iš 
visų pusių reiškiamas toks susižavėjimas.

PERDAUG SUSIRINKO

Brazilijon, į Sao Paulo, buvo nuvažiavusi 
iš Kanados busimosios tautinių šokių šven
tės vadovė G. Breichmanienė pamokyti 
tautinių šokių tuos, kurie turės kitus moky
ti.

Susirinko arti 40. Kadangi tiek sunku 
mokyti, tai atrinkta tik dalis.

„DARBININKAS“ — SAVAITRAŠTIS

„Darbininkas“ dabar išeis kas savaitę 12 
puslapių.

Iki šiol jis išeidavo dukart į savaitę.

gimnazijos direktorių, negu tyrinėtoją ir 
profesorių-mokslininką. Tačiau vėliau į Va
sario 16 gimnazijos švietimo komisiją lei
dos įtraukiamas. 1965-1968 m. joje atstova
vo Bailiui ir buvo komisijos vicepirminin
ku, sėkmingai atsilaikęs prieš prel. dr. J. 
Avižos spaudimą padaryti Ivinskį komisi
jos -pirmininku. Nevengdavo atvykti į gim
naziją paskaityti paskaitų, ypač ateitinin
kams .Atrodo, kad ateitininkų moksleivių 
kuopa gavo vysk. Motiejaus Valančiaus 
vardą ne be prof. Ivinskio įtakos.
Baigiamosios mintys

Prof. dr. Zenonas Ivinskis buvo per dide
lė asmenybė, kad ją būtų galima aptarti 
vieno straipsnio rėmuose. O taip pat, atsi
stojus prieš tokį milžiną, nelengva parink
ti, kas svarbiausia jo gyvenime ir darbuo
se. Čia pareikštosios mintys, kartais ir lais
vesne forma, tebūnie suprastos, kaip gilios 
pagarbos pareiškimas asmeniui, kurį teko 
sutikti įvairiais gyvenimo laikotarpiais, 
pradedant pirmomis tremtinystės dieno
mis 1944 metais Slavikų klebonijoje ir te
nykštėse Šešupės pakrantėse tarp pabėgė
lių vežimų, einant per Romos grožybes, daž
niai susitinkant Vokietijoje ir palydint pas
kutinėje žemiškojoje kelionėje Bonnos ka
pinėse. Retai kada Skambėjo taip graudžiai 
-gedulingoji Libera ir retai kada taip jaudi
nančiai lietė širdį Marija Marija garsai, 
kaip -gruodžio 30 d„ prof. Ivinskio laidotu
vėse.

Prof. Ivinskis paliko neišdildomus pėdsa
kus lietuvių tautos gyvenime. Jis, anot Vin
co Kudirkos, atidžiai vertė gyvenimo kny
gą, skaitydamas ją lapas į lapą, jam nėra 
-pavojaus liktis be ženklo, kad žmogumi bu- 
vęs. Mums, gyviesiems, yra uždedama pa
reiga sekti jo pa-vyzdžiu ir, kiek jėgos lei-
džia. tęsti jo pradėtuosius darbus.

ELI
Kaiserslautern, 1972. II. I

A. KRUTULIUI 85 M. AMŽIAUS

Antanas Krutulys, senosios kartos veikė
jas Vilniaus krašte, minėjo 85-sias gimimo 
metines. Jo sukaKtis oxup. Lietuvoje atžy
mėta sausio 29 d., nors, L£ žiniomis, Kru
tulys yra gimęs 188/ m. vasario 5 d. Butri- 
miškių km., Alytaus vis. SukcKtininkas mo
kėsi veiverių mokytojų seminarijoje ir nuo 
1906 m. mokytojavo.

A. Krutulys ‘buvo vieniu iš Lietuvių sani
tarinės pagalbos draugijos Minske steigėjų 
— 1918 m. tos Draugijos ligoninę perkėlus į 
Vilnių, Krutulys visą laiką ouvo jos ūkve
džiu. Nuo 1919 m. jis dėstė muziką Vilniaus 
Vytauto D. Gimnazijoje.

Toliau jo veiklą žymėjo darbas muzikos, 
teatro srityse. Jis yra vadovavęs gimnazi
jos chorui, su tuo choru lankė dešimtis Vil
niaus krašto miestelių. 1927 m. suorganiza
vo teatro studiją, iš kurios išaugo skrajo
jantis „Vaidilos" teatras. Krutulys taip pat 
suorganizavo ir ilgus metus vadovavo „Var
po" chorui. Vadovavo ir aktyviai veikė 
„Kultūros" švietimo draugijoje, Vilniaus 
mokytojų sąjungoje ir kitose draugijose. 
1939 m., Lietuvai grąžinus Vilnių, A. Kru
tulys trumpą laiką buvo Vilniaus burmist
ru. Antrosios rusų okupacijos metu dėstė 
Vilniaus muzikos mokykloje.

Aldona Liobytė, dramaturge ir A. Kru
tulio mokinė, tokiais žodžiais (kreipėsi į 
buvusį -mokytoją laiške, paskelbtame „Tar. 
Mokytojo“ 8 nr., (sausio 28 d.):

„Mes, Vilniaus senbuviai, Tamstos moki
niai, sveikiname Jus su garbinga 85 m. su
kaktim ir įduodame Jums į rankas drauge 
su žiemos gėlėmis pačius gražiausius linkė
jimus, mūsų meilę Jums, mūsų bendrus 
prisiminimus, kurie ir šiandien šildo mūsų 
širdis dr leidžia tikėti pastoviomis žmogaus 
gyvenimo vertybėmis... Dėkojame Jums už 
vaikystės džiaugsmus. Būkite Tamsta, 
brangusis Mokytojau, visados su mumis, 
baltas, -bet jaunos širdies, giedras ir protin
gas kaip lig šiolei, su darbininko rankomis 
ir menininko siela. Rašykite knygas apie 
didžiąją savo meilę — muziką“.

A. Krutulys tebegyvena Vilniaus prie
miestyje Jeruzalėje, netoli Verkių. Jo pa
sveikinti buvo nuvykę jo buvusieji moki
niai Vytauto D. Gimnazijoje. Jų nemaža 
dalis gyvena ir Vakaruose, su dėkingumu 
prisimindami Krutulį, kaip muzikos, dai
nos mokytoją, mokyklų, teatro organizato
rių sunkiose okupacijos sąlygose, kraštą 
lenkams valdžius. (ELTA)

CELI UN PĖDAS

„Celi un pėdas“ (Keliai ir pėdos) pava
dintą Aloyzo Barono novelių rinkinį išleido 
Čikagoje latvių žurnalas „Treji Varti“.

Išvertė Janis Zarinš.

DR. A. MICKEVIČIAUS PREMIJA

Buenos Aires miesto ligoninėje dirbąs dr. 
Antanas Mickevičius su dviem argentinie- 
čiais gydytojais parašė ligoninės tyrimais 
paremtą mokslinį darbą apie šlapimo takų 
infekciją ir gavo Accesit 1971 m. premiją.

NAUJAS ŽODYNAS

Vasario 16 gimnazija išleido naują 976 
puslapių lietuviškai vokišką žodyną, suda
rytą iš K. Fulsto, A. Scholzo, J. Talmanto ir 
J. Paškevičiaus žodynų. Kieti viršeliai. Kai
na 15 DM, mokiniams 10 DM. Galima užsi
sakyti: Litauisches Gymnasium, 684 Huet- 
tenfeld. (VKV Inform.)

REIKŠMINGA LIETUVOS UNIVERSITETO 
SUKAKTIS

Lietuvos Universiteto veikla 
nepriklausomybės laikmečiu

Lietuvos Universitete veikė 6 fakultetai: 
Teologijos-Filosofijos, Humanitarinių moks
lų, Teisių, Matematikos-Gamtos, Medicinos 
ir Technikos. Nuo 1925 metų veikė dar ir 
Evangelikų teologijos fakultetas, tačiau 
1936 metais dėl mažo klausytojų skaičiaus 
šis fakultetas buvo suspenduotas. Fakulte
tų profesūros branduolius jau pačioje pra
džioje pasisekė sudaryti tik iš lietuvių. 
Toms disciplinoms, kurioms trūko savų pro
fesorių, dėstytojais buvo kviečiami ir už
sieniečiai, kurie pradžioje galėjo dėstyti ir 
nelietuvių kalba, tačiau jiems būdavo duo
damas terminas išmokti lietuviškai dėstyti. 
1922 metais universiteto personalą sudarė 
69 vyresniojo, 33 jaunesniojo, 5 pagalbinio, 
36 technikinio personalo, iš viso 143 asme
nys. 1932 metais (vadinasi, po 10 metų) 
universitetas turėjo personalo: vyresniojo 
110, jaunesniojo 105, privatdocentų 6, pa
galbinio personalo 81, technikinio 124, iš 
viso 426 'asmenis; 1937 metais buvo: vyres
niojo personalo 105, jaunesniojo 144, privat
docentų 30, pagalbinio personalo 54, techni
kinio 157, iš viso 490. Tad, kai vyresniojo 
mokslo personalo skaičius nežymiai! svyra
vo, visas kitas personalas visą laiką daugė
jo. Ypač sveikas reiškinys buvo jaunesnio
jo personalo daugėjimas.

1922-metais pavasario semestre buvo 481 
klausytojas, rudens semestre jau 1168 klau
sytojai. Klausytojų nuolatos daugėjo ligi 
1932 metų rudens semestro, ir jų skaičius 
išaugo ligi 4553. Po to klausytojų mažėjo 
net ligi! 1937 metų, kai jų skaičius buvo kri
tęs ligi 3000. Viena .iš pačių pagrindinių po 
1932 metų prasidėjusio klausytojų skaičiaus 
mažėjimo priežastis buvo plačiai paplitęs

ANTANAS RUKŠA

Lietuvos visuomenėje prietaras, kad susi
darysiąs inteliigentinių jėgų perteklius. Po 
kurio laiko tačiau paaiškėjo, kiad baimė bu
vo perdėta ir kad, ekonominiam ir kultūri
niam Lietuvos gyvenimui augant, reikėjo 
labiau bijotis ne inteligentinių darbininkų 
pertekliaus, bet jų trūkumo. Panašią padė
tį galima pastebėti ir kai kuriuose kituose 
kraštuose, pavyzdžiui, Latvijoje. Ten 1919/ 
1920 metais buvo 1354 studentai, 1931/1932 
metais buvo pasiektas aukščiausias 8766

klausytojų skaičius, o po to visą laiką klau
sytojų mažėjo, ir 1939/1940 metais jų tebu
vo 6471. Nors klausytojų skaičius po 1932 
metų pradėjo kristi, tačiau jų darbo našu
mas augo, nes universitetą baigiančiųjų 
skaičius ne tik ne mažėjo, 'bet nuolatos didė
jo. 1924-1940 metais Vytauto Didžiojo Uni
versitetas išdavė 3775, 1941-1944 — 689 
mokslo baigimo diplomus. Lietuviškasis 
Vilniaus Universitetas, Vytauto Didžiojo 
Universiteto atžala, nuo 1940 metų sausio 1 
dienos iki 1942 metų gegužės 31 dienai iš
davė 227 universiteto baigimo diplomus. Šis 
universitetas išdavinėjo ir toliau diplomus 
(daugiausia nelegaliai, ankstesnėmis dato
mis). Iki 1944 metų liepos mėnesio abu šie 
universitetai bus išdavę arti 5000 mokslo 
baigimo diplomų.

1922 metais lietuviai klausytojai tesuda
rė 56,6%, o žydai net 41,8% visų klausyto
jų, kitos mažumos kartu tik 1,7%. 1923- 
1932 metais lietuvių klausytojų skaičius 
svyravo tarp 67,3% ir 72%, žydų — tarp 
28.6% iir 23,6%. Po to lietuvių klausytojų

i nuošimtis pradėjo kasmet kilti (1933 me
tais 73,1%, 1934 metais 75,8%, 1935 metais 
77,9%). Žydų klausytojų nuošimtis ėmė 
kristi (1933 metais 20,7%, 1934 metais 
17,8%, 1935 metais 16,4%). Kitų tautybių 
klausytojų procentas 1932-1935 metais ne
žymiai svyravo (lenkų 2,7-2,2%, vokiečių 
1,6%-1,3%, rusų 1,6-1,2%).

1930 metais Lietuvos Universitetas gavo 
naują statutą ir ryšium su Vytauto Didžio
jo 500 metų mirties jubiliejum buvo pava
dintas Vytauto Didžiojo Universitetu. 1932 
metų vasario 16 universitetas labai iškil
mingai šventė savo 10 metų jubiliejų. Iškil
mės truko net 3 dienas. Drauge buvo iškil
mingai atidaryti ir naujai pastatytieji mo
demiškai įrengti Fizikos ir chemijos insti
tuto rūmai, kuriuose buvo sutalpintas ne 
tik Matematikos-Gamtos, bet ir Technikos 
fakultetas. Nors šiaip universiteto 10 metų 
jubiliejus niekur neminimas, nes per tiek 
laiko universitetas paprastai dar nespėja 
net kaip reikiant išaugti, tačiau Lietuvos 
sąlygomis pirmo tikrai lietuviško universi
teto 10 metų gyvavimas buvo tikrai jau mi
nėtinas įvykis. 1937 metais universitetas 
gavo vėl naują statutą. Naujieji statutai 
buvo pasekmė vyriausybės pastangų refor
muoti universitetą. Reformos tikslas buvo 
ne plėsti universitetą, bet veikiau kiek pri
stabdyti natūralų jo augimą ir pašalinti pa
sitaikančius universiteto gyvenime netobu
lumus. Eiuvo stengiamasi ko tiksliausiai 
naudoti išlaidas ir mažinti pasitaikančių 
lygiagrečių katedrų skaičių. Reformos šali
ninkai siekė, žinoma, ir tam tikrų politinių 
tikslų, tačiau ir taupumo sumetimai vertė 
daryti reformas. Ne tik ir Lietuvą skaudžiai 
palietė didžioji pasaulinė ekonominė krizė, 
bet ir reikalas taupyti lėšas kitoms ne ma

žiau svarbioms švietimo pozicijoms vertė 
vyriausybę nevisada pakankamai tenkinti 
visus universiteto reikalus. Vien tik pra
džios mokslui švietimo ministerija kasmet 
išleisdavo arti pusės viso savo biudžeto. 
Užtat pradžios mokyklas lankančių moki
nių skaičius nepriklausomybės laikmečiu 
nepaprastai sparčiai augo: 1919 metais pra
džios mokyklas lankė 45.540, 1928 metais — 
134.296, 1929 metais (pradėjus vykdyti vi
suotinį privalomą pradžios mokslą) — 
171.384, 1940 metais — 341.299 mokiniai. 
Reikėjo dar skirti nemaža lėšų ir kitoms 
aukštosioms mokykloms: Žemės ūkio aka
demijai (1924). Aukštajai karo mokyklai 
(1931), Kauno Konservatorijai (1933), Pre
kybos institutui (1934), Aukštiesiems kūno 
kultūros kursams (1934), Klaipėdos Peda
goginiam institutui (1935), Veterinarijos 
akademijai (1936). Be to, teko organizuoti 
ir plėsti įvairias vidurines ir žemesniąsias 
specialias mokyklas.

Ypač suniki buvo universiteto kūrimo pra
džia. Tiesiog iš nieko reikėjo kurti aukštoji 
mokykla šimtą su viršum metų kultūriškai 
atsilikusios Rusijos valdytam ir persekio
tam, per ikarą nusiaubtam, teturinčiam ne
gausią šviesuomenę ir neturtingą visuome
nę kraštui. Gan ilgą laiką ypatingai sun
kiai įbuvo sprendžiamas universiteto patal
pų klausimas. Laikinajai sostinei reikėjo 
kurtis nedideliame mieste, kuriame iki tol 
buvo draudžiama statyti net aukštesni kaip 
dvejų aukštų namai (mat, Kaunas seniau 
buvo tvirtovė). Stigo patalpų ne tik priva
tiems gyventojiams, bet net ir įstaigoms. 
Pradžioje universiteto įstaigoms teko būti 
kitų įstaigų įnamiu arba nuomotis patal
pas nepatogiomis sąlygomis ir nuolat 
kraustytis iš vienų patalpų į kitas. Padėtis 
pradėjo žymiai gerėti nuo 1929 metų. Tais 
metais universitetas perėmė vadinamuosius 
Didžiuosius universiteto rūmus, nors ir 
valstybės spaustuvei statytus. 1931 metais 
valdžia nupirko iš Kauno miesto savivaldy
bės iki tol nuomotus Pirmuosius rūmus ir 

paskyrė juos universiteto reikalams. Taip 
pat 1931 metais buvo baigti statyti ir mo
derniškai įrengti Fizikos ir chemijos insti
tuto rūmai Kauno priemiestyje Linksma
dvaryje, į kuriuos persikėlė ne tik Matema
tikos-Gamtos, bet ir Technikos fakultetas 
(1944 metais atsitraukiančų iš Lietuvos vo
kiečių rūmai buvo susprogdinti). Geriau
siai tinkamais rūmais valdžia aprūpino Me
dicinos fakultetą. 1930 metais buvo pasta
tytos Akių ir ausų, nosies ir gerklės klini
kos, 1932 metais buvo baigti statyti Medi
cinos fakulteto rūmai, 1939 metais buvo ne 
tik baigti statyti, bet ir puikiai įrengti di
džiausi visų Vytauto Didžiojo Universiteto 
rūmų — Didžiosios Vytauto Didžiojo Uni
versiteto klinikos, šios klinikos, pačios mo
derniškiausios visame Pabaltijy, ir šiandien 
tebėra ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos 
žymiausias medicinos mokslo ir kvalifikuo
tos medicinos pagalbos centras.

1940 metais sausio mėnesį pradėjo 
veikti perimtasis iš lenkų jau lietu
viškasis Vilniaus universitetas. Kadan
gi lenkiškasis Stepono Batoro Univer- 

■ sitetas tiek savo dvasia, tiek pasiruo
šimu netiko lietuviškojo universiteto 
sąlygoms (tik vienas kitas profesorius 
tesutiko toliau dirbti tame pačiame, jau su
lietuvintame, universitete), tai perrefor
muotojo universiteto branduolį pradžioje 
sudarė iš Kauno atkeltieji Humanitarinių 
mokslų ir Teisių fakultetai. Rudenį tais pat 
metais iš Kauno buvo atkeltas dar ir Mate
matikos-Gamtos fakultetas, ir Teisių fakul
tetas buvo išplėstas į du fakultetus: į Tei
sių ir į Ekonominių mokslų fakultetą. Vil
niaus Universiteto teisinei padėčiai nor
muoti dar 1939 metais gruodžio 13 dieną 
seimas išleido universitetų įstatymą, skel
biantį, kad Lietuvoje veikia du universite
tai. Pagal šį įstatymą, „Vilniaus Universi
tetas. kiek tatai šio įstatymo nėra kitaip 
nustatyta, tvarkomas Vytauto Didžiojo Uni
versiteto statutu“.

(Bus daugiau)
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PABIROS
GAL DAR NEVĖLU?

D. Britanijos lietuviai dažnai yra minimi, 
kaip viena geniausiai besitvarkančių nau
jųjų ateivių grupių. Tačiau yra viena sritis, 
į kurią mes vis dėlto esame per mažai at
kreipę dėmesio. Būtent, mūsų tautiečių am
žinojo poilsio vieta —kapinės.

Pavyzdžiui, latviai šioje srityje yra mus 
gerokai pralenkę. Jie iš karto pasirinko sa
vo mirusioms tinkamiausią šiame krašte 
vietą, kurioje gražiai bando atkurti minia
tiūrinį tautos paminklą, koks buvo Brolių 
Kapai' Rygoje.

Prieš kurį laiką BBC televizija parodė 
tarptautines kapines Brookwoode, kuriose 
šalia daugybės kitų tautų dir latviai pasirin
ko savo kampą. Pagal TV komentatorių, lat
viai čia jau yra palaidoję daugiau kaip 130 
savo tautiečių, įskaitant mirusius diploma
tus ir visuomenininkus. Ee kita ko, latvių 
kampas esąs vienas gražiausiai tvarkomų ir 
prižiūrimų visose šitose milžiniškose kapi
nėse. Taigi latviai pasistengė, kad, net ir 
šimtmečiui praėjus, užklydęs keleivis iš tė
vynės lengvai galės surasti ir aplankyti sa
vo tautiečių ar giminių kapus, nes dėl šitų 
kapinių ypatingos paskirties nėra nė ma
žiausio pavojaus, kad jos kada nors ga
lėtų būti panaikintos.

Brookwoodo kapinės yra pietryčių Angli
joje, Surrey rajone, netoli Wokingo, prie 
pat Brookwoodo gelžk. stotelės, kurią pra
važiuoja kiekvienais, keliaudamas iš Lon
dono į Liet. Sodybą. Tur būt, ne vienas yra 
pastebėjęs šitoje stotyje didelę lentą su už
rašu „Necropolis“ — London cemetery. 
Nekropolis — graikiškai mirusiųjų mies
tas. Tuo vardu 1852 m. Londone buvo 
įsteigta bendrovė, kuri po dvejų metų 
(1854) ir atidarė Brookwoode gražias, Lie
tuvos šilus primenančias, kapines — miru
siųjų miestą.

Šios kapinės užima 500 akrų plotą ir yra 
pačios didžiausios Europoje, Čita taip pat 
buvo atidarytas pirmas Anglijoje kremato
riumas.

Dalis šių kapinių yra skirta dviejuose pa
sauliniuose karuose žuvusiem-s kariams. 
Gal dėl to jos dažniai ir vadinamos karių 
kapinėmis (viename amerikietiškame ke
lionių vadove jos tiesiog pavadintos JAV 
karių kapinėmis!). čia turi savo skyrius ir 
didingus 'bendrus paminklus, tur būt, visos 
pasaulio valstybės ir tautos, dalyvavusios 
karuose sąjungininkų pusėje. Nors palaido
tų karių skaičiumi jos neprilygsta Mamos 
ir Verdūno kapinėms, bet paminklai, prie
žiūra ir 'sutvarkymas vargu turi ką nors 
panašaus pasaulyje!

Tolimesnė kapinių dalis sukarpyta gra
žiomis alėjomis, tarp kurių, įvairiausių me
džių bei krūmų pavėsiuose, užtiksi visokių 
tautų bei religijų mirusiųjų antkapius.

Pagaliau dirbtinis kapinių planavimas 
lyg ir užsibaigia, ir jos susilieja su natūra
liu, laibai lietuvišku mišku, kuriame taip 
pat, jei tik pageidauji, gali pasirinkti sau 
amžinojo poilsio vietelę. Vaikščiodamas po 
šį mirusiųjų miestą, pasijunti tarsi lietu
viškam šile, kuriame užtiksi natūralią miš
ko augmeniją ir net išgirsi kukuojančią 
gegutę. Todėl nenuostabu, kad čia ištisus 
metus, o ypačiai vasarą, lankosi žmonės ir 
atvyksta ekskursijos iš įvairiausių kraštų. 
Iš tikrųjų reikia „Neoropolį“ pamatyti, kad 
galėtum jį įvertinti ir pamilti. „Išeiname iš 
kapinių jausdami, kad tą, kurį mylėjome, 
paliekame gražiausiame sode“. Tai žodžiai 
vieno iš gyvųjų, palaidojusių tą, kurį gyve
nime labiausiai mylėjo.

Tad <ar nebūtų verta ir mums, gal kiek 
pavėluotai atkreipti dėmesį į šias kapines 
ir pradėti į jas telkti savo mirusiuosius. 
Gavę tinkamą kampą, čia galėtume sukur
ti savotišką karo muziejaus sodelio kopiją, 
kur nors ir retkarčiais susirinktų gyvieji 
pabendrauti su mirusiais. Turėdami gerų 
norų, pajėgtume pastatyti ir bendrą lietu
višką, nors ir kuklų, paminklą, kuris įsiri
kiuotų į kitų tautų paminklų eiles.

Senosios Leytonstone kapinės Londone, 
kur lietuviai turi šiokį tokį kampelį, visais 
atžvilgiais yra netinkamos. Tarp kitko, jos 
yra atsidūrusios apgyventame rajone, per
pildytos ir anksčiau ar vėliau neišvengs 
miesto senųjų kapinių likimo — visiško pa
naikinimo.

Kolonijose mirę tautiečiai yra išsklaidyti 
po visą Angliją. Ir labai norėdamas sun
kiai galėtumei po keletos ar keliolikos me
tų surasti artimųjų kapus. Gyvendami iš
sisklaidę po visą kraštą dabar, Brookwoode 
galėtume vėl būti kartu. Turint gerų norų, 
čia galima būtų perkelti ir tuos, kurie pa
laidoti įvairiose kitose kapinėse. Čia pasi
darytų mūsų visų bendrieji namai. Tuo la
biau, kad ir kainos, palyginti, labai priei
namos. (Už kapo vietą imama 15 svarų ar 
daugiau, atsižvelgiant į vietą, amžiniam 
naudojimui).

Suprantama, kad nemiela yra kalbėti 
apie mirusiųjų buveinę, kol jiautiesi svei
kas ir stiprus. Bet mirtis yra neišvengiamy
bė. Tad didelį darbą atliktų lietuviškųjų or
ganizacijų vadovai, kurie šitokį-ar panašų 
projektą galėtų įgyvendinti.

J. Vikis

LITERATŪROS VAKARAS
Vilniaus Aktorių namuose suruoštas lite

ratūros vakaras.
Artistė M. Mironaitė skaitė J. Bialtru- 

šaičio, Maironio, Vaižganto ir kitų rašyto
jų kūrinius.

LIETUVOJE
APIE DARIŲ IR GIRĖNĄ

Dariaus ir Girėno žygis per Atlantą 1933 
m. vėl nuskamoėjo Vilniaus spaudos skilty
se, tik šį kartą persispausdinus ruso P. Ba- 
raševo ir lietuvio A. Rudzinsko straipsnį iš 
maskvinės „Pravdos“. Vilniaus „Tiesa“ 
straipsnį -paskelbė sausio 18 d. Jo antraštė 
— „Skrido ikarai namo...“

Straipsnyje plačiai ir 'bešališkai atpasa
koti pasiruošimai skristi per Atlantą, pats 
skridimas ir nurodyta, kad „Lituanikos“ 
lėktuvas buvo susidūręs su trimis uraga
nais, ir jų paskutinis buvęs viršum Euro
pos. Dėl to išvada, kad abu lakūnai žuvę 
dėl audros.

Pati straipsnio pabaiga, kaip ir reikėjo 
laukti, iškelia rusų lakūnų pasiekimus, ku
rie skraidą į visus žemynus. Pagaliau pasa
kojama apie aeroklubus šių dienų Lietuvo
je, nurodomi dviejų konstruktorių ir sklan
dytojų, Broniaus Ožkinio ir Balio Karvelio, 
vardai. (ELTA)

GINTARAS JAPONIJOJE

Japonijoje, Sapporo, vykstant 11-ioms 
žiemos olimpinėms žaidynėms, ten ekspo
nuoti ir lietuviškojo gintaro meistrų dar
bai. Liaudies meno draugija iš Vilniaus į 
Japoniją pasiuntė gintaro kolekciją. Ją su
daro: vėriniai, pakabučiai, sagės, apyran
kės ir kt. S. Žalienė sukūrė specialiai olim
piadai gintaro spalvų vėrinį, o V. Kri-siū- 
nas — gintaro medalionus su metalo ap
daila. (ELTA)

MAISTO KAINOS

Iš Lietuvos gauto laiško žiniomis, mais
to produktų kainos Lietuvos kaime, esan
čiame netoli miesto, šių metų pradžioje bu
vo tokios: juodos duonos kg — 20 kapeikų, 
baltes — 25-35 kp, sviesto -kg — 3 rb., kiau
lienos kg— 2 rb., jautienos — 1 rb. 80 kp., 
gera žąsis — 5 rb., pieno litras — 20-30 kp.

(ELTA)

KOVAI PRIEŠ GIRTAVIMĄ

Partijos miesto komitete Vilniuje suruoš
ta konferencija- kovos prieš girtavimą pro
blemoms aptarti.

MINĖTAS MOLIERE

Pažymint prancūzų dramaturgo J. B. 
Moliene 350-sias gimimo metines, Vilniuje 
buvo -surengta literatūros paroda. Parody
tos Prancūzijoje išleistos knygos, be to, 
Lietuvoje ir kitur, lietuvių kalba, išleisti 
Moliere raštų vertimai. Pirmoji Moliene 
knyga lietuvių kalba pasirodžiusi 1917 m. 
New Yorke, tai „Daktaras iš prievartos“. 
Lietuvių kalba ne vieną kartą buvo išleis
tos Moliere komedijos, kaip „Tartuffe“, 
„Šykštuolis“, „Skapeno klastos“ ir kiti. (E)

ANTYS Į PAVĖŽUPĮ

Iš Šilutės rajono Kintų žuvininkystės 
ūkio į Kelmės rajono Pavėžupio žuvinin
kystės ūkį atgabenta 8 tūkst. ančiukų.

Antraisiais penkmečio metais Pavėžupy- 
je, kaip sako to ūkio direktorius, būsią iš
auginta 140 tūkst. ančių ir parduota 300 to
nų antienos.

Žemės drebėjimai...
Šią vasarą, kai žemaičiai vis laukė nesu

laukė lietaus, kai kelio dulkės storai klojo 
drėgmės ištroškusius pasėlius, o ganyklose 
nebežėlė žolė, pravažiavęs Rietavą, atsidū
riau „Bangos“ kolūkyje, kur sutikau seną 
pažįstamą — šio kolūkio pirmininką A. Žą
sytį.

Didelės pagarbos verti tokie kolūkių pir
mininkai, kaip J. Mliežlaiškis, A. Malinaus
kas, J. Viliūnas, V. Adomavičius ir daugybė 
kitų, kurių pavardės plačiai žinomos res
publikoje. Jie visada ėjo pažangos keliu, 
jie pakėlė savo kolūkiečių ekonomiką bei 
kultūrą. Maža to. Jie savo darbu visada bu
vo užkrečiantis pavyzdys kitiems, jie savo 
kalbomis, straipsniais, sumanymais visada 
spartino respublikos žemės ūkio raidą. Ta
čiau- respublikoje yra ilr tokių pirmininkų, 
kurių vardai bemaž 'nežinomi, nors jie nau
jam gyvenimui kurti padėjo nė kiek ne ma
žiau proto ir valios pastangų.

Šviesus, giedras veidas, graži žemaitiška 
tarmė, visada ramus tonas — tai vis kuk
laus, paprasto žmogaus savybės. Nematyti 

NE VISKAS AUKSU ŽIBA
Atsidėjęs perskaičiau Europos Lietuvio 

Nr. 4 iš „Akiračių“ persispausdintą straips
nį „Apie puslaukinę tautelę svieto pakraš
tyje“. Iš Mary Delaney rašinio matyti, kad 
ji žino, jog Lietuva yra kažkur Baltijos jū
ros pakraštyje. Gal žino, kad ji anksčiau 
buvo pavergta carinės, o dabar komunisti
nės Rusijos, gal pažįsta vieną antrą lietu
vį, gal girdėjo kalbant apie tą kraštą ir ten 
gyvenančius žmones. Tai ir viskas. Jos ži
nios yra labai menkos, ir rašinys neįtikėti
nas. Yra atsitikimų, kad ir mūsų žmonės, 
kurie gauna leidimą nuvažiuoti kelioms 
dienoms į Lietuvą, -ne viską pamato, ne vis
ką išgirsta ii ne viską teisingai parašo. 
Tačiau yra žmonių, kurie jau seniai gyve
na Maskvoje, o kartais gauna leidimą ir po 
Rusiją pavažinėti, jie gali geniau pamatyti 
to krašto padėtį. Žinoma, dr jų patyrimas 
nėra pilnas, nes Kremlius kreiva akimi žiū
ri į tuos, ypač užsieniečius, kurie susitinka 
ir kalbasi su vietiniais įgyventoj ais, o Ame
rikos kongreso narį James Scheuer ištrė
mė vien už tai, kad jiis, jausdamasis laisvo 
krašto žmogum, nuėjo į vieno sovietų pi
liečio butą jo aplankyti ir pasikalbėti. Bet 
vis dėlto nuolatiniais Maskvos gyventojais 
jau daugiau galima -pasitikėti, nes jie pa
sakoja, ką patys matė ir ką girdėjo.

Vienas toks, jau trejetą metų gyvenąs 
Maskvoje, yra Sunday Telegraph reporte
ris Frank Taylor. Atrodo, jis moka rusų 
kalbą, tai jei negali susitikęs su vietiniais 
žmonėmis laisvai pasikalbėti, tai tikrai gali 
laisvai pasiklausyti, ką jie kalba, ir pama
tyti. kokiais rūpesčiais jie gyvena. Jo pra
nešimai labai įdomūs, ir štai ką maždaug 
jis rašo praeitų metų gale to laikraščio pus
lapiuose.

Užtenka iš Raudonosios aikštės pavažiuo
ti 'bent šešetą mylių į miesto pakraštį, ir 
pamatysime, kad tūkstančiai rusų gyvena 
tik truputį gerėliau, kaip kad jie gyveno 
XIX šimtmetyje. Jų -gyvenamieji nameliai 
suręsti iš -apvalių rąstų, jie dar vis šildomi 
malkomis, ir žmonės vis dar eina negrįsta 
gatve su kibiru parsinešti vandens iš šuli
nio, kuris yra toli už kampinio namo. Ta
čiau pažymėtina, kad ant kiekvienos, kad 
ir -pusėtinai apgriuvusios, bakūžės yra tele
vizijos antena. Tai kasdieninės propagan
dos reikalams.

Trejetą metų gyvenau Maskvoje, rašo 
Frank Taylor, ir mačiau didelį kontrastą: 
Sovietų Sąjunga paleido į orbitą erdvių ty
rinėjimo stotį ir lenktyniauja su Amerika 
atominiu apsiginklavimu, bet nepasigami
na kai kurių kasdieninio gyvenimo reikme
nų. Atlieka -kai kurias nuostabias chirurgi
nes operacijas, bet žmonės dar nematė ne
peršlampamo pl-asterio žaizdoms aprišti. 
Rusijos žmonių pragyvenimo lygis dauge
liu atveju yra daug žemesnis, nei kai kurių 
atsikuriančių tautų, kurias, kai-p Kremliaus 
propagandininkai dažnai mėgsta sakyti, la
bai išnaudojo kapitalistai. Maisto produktų 
padėtis gąsdina net ir Maskvos gyventojus: 
kiaušinių nėra, daržovių kainos neįkanda

mos, ir mėsos dš viso tegalima gauti tik vie
noje iš 5 sostinės krautuvių. Tik duonos, 
net ir geros, visada galima gauti-užtenka
mai. Tai Maskvos gyventojai juokaudami ir 
sako, kad jei ir duonos krautuvėse nebūtų 
galima gauti, tai kiltų antroji revoliucija. 
Tačiau daugelis vakariečių, kurie kiek 
ilgiau gyvena Maskvoje, mano, kad dar 
nekiltų antroji revoliucija, jei ir kasdie
ninės duonos pritrūktų, nes jie gyvena sun
kios diktatūros prispausti. Praeitais metais 
pasklido žinios, kad Pietinėje Rusijoje žmo
nės bruzdėjo, kai krautuvėse net ir duonos 
nebuvo galimai gauti, bet -aprimo, kai pasi
rodė milicijos -būriai. Blogai ir su apranga: 
rusas mokėtų maždaug £25 mūsų pinigais 
už vietinės gamybos odinius batus, kurie 
toli gražu neprilygsta mūsų fabrikų koky
bei. Už tat britų ir italų fabrikų gamybos 
batai per vieną dieną -išnyksta iš krautuvių.

Ne taip jau labai seniai du užsieniečiai 
diplomatai nuvyko į krautuvę Lenino gat
vėje pasižiūrėti prekių kainų. Jie ten rado 
daug rusų, kurie skubėjo -pirkti petnešas, 
atvežtas iš Rytų Vokietijos. Tuo- tarpu ki
tame krautuvės gale -pasirodė pardavėjas su 
vežimėliu- gorsetų, ir rusai metėsi prie nau
jų prekių. Visi skubėjo pirkti, nes žinojo, 
kad ir jų tuojau nebus.

Kartą -mano žmona, pasakoja Frank Tay
lor, rado nepaprastą radinį žaislų krautu
vėje — popierinių stalo servetėlių. Ji nu
sipirko 6 pakelius, o kai pasigyrė savo kai
mynei rusei, ši nustebusi- paklausė, kodėl 
nenusipirko daugiau, nes rytoj jau jų ne
būsią. Maskvos gyventojai žino, kad sovie
tinės gamybos prekės yra labai prastos ko
kybės ir labai brangios, bet guodžiasi, kad 
po metų, kitų geresnių turėsią. Tai kai se
nelė pareina iš krautuvės, nusipirkusi veng
rų gamybos aliuminijaus puoduką, kasdie
ninis gyvenimas lyg ir pašviesėja.

Daugelis rusų į gyvenimą žiūri labai rim
tai. Kai žmonės prisimena, -kad -beveik kiek
viena Sovietų Sąjungoje gyvenanti šeima 
yra nukentėjusi nuo Stalino teroro ir karo 
audrų, jie sukanda dantis ir tyli. Jie bijo 
pareikšti bet kokią neigiamą nuomonę. 
Daug yra tokių, kurie bijo net blogiausią 
erą pakaltinti, ypač jei kalbasi su užsienie
čiais. Jie visai negalvoja apie jokią vidaus 
a-r užsienio politiką, nesiskundžia nepritek
liais, bet visiems būtų maloniu kapitalisti- 
"iiai patogumai. Jie tik nori ramiai gyventi, 
kad savo vaikus galėtų užauginti gerais ru
sais. Visa tad atrodo, kaip graži pasaka, bet 
-iš tikrųjų tai kasdieninis sovietinio gyveni
mo reiškinys ir labai rimta kiekvienos die
nos gyvenimiška problema.

Tekiai slegiančiai gyvenimo padėčiai pa
teisinti komunistinė -propaganda dažniai, ta
riamai gindama žmonių interesus, prane
ša, jog tos ar tos įmonės vedėjas -ar fabriko 
direktorius buvo nubaustas, kad gamino 
blogas prekes ir jas -atidavė į ciniką. Tai 
daina be galo.

Televizijos programa yna nuolatos ta pa
ti: revoliucinės filmos, reportažai iš plieno

DAINININKAI SVETUR

Kijeve koncertavo solistas V. Noreika 
(jam akomponavo Ž. Noreikienė).

Leningrado akademiniame operos ir ba
leto teatre Donicečio operoje „Liucija de 
Lamermur“ V. Noreika atliko Edgaro parti
ją, o V. Kuprys — Raimondo, Verdžio „Ri
golete“ V. Noreika Hercogo vaidmenį, Čai
kovskio „Eugenijuje Onegine“ E. Kaniava 
Onegino.

SKUODO SUKAKTIS
Šiais metais Skuodui sukanka 400 metų.
Sukaktis būsianti -atžymėta naujais pa

statais (tarybų rūmai, vaistinė, knygynas, 
naujų butų).

Pernai buvo užvestas 10 ha parkas.

PAGERBTAS IR PAMINĖTAS S. ŠIMKUS
Motiškiuose (Jurbarko rajone), buvusio

je Stasio Šimkaus tėviškėje, minint kompo
zitoriaus gimimo 85-ąsias metines, pastaty
tas jurbarkiečio dailininko J. špoko supro
jektuotas paminklinis akmuo.

jokių išviršinių žymių, iš kurių galėtum 
spręsti -apie pirmininko A. Žąsyčio gilų pro
tą ir didelę jo valios ištvermę.

„Bangos“ kolūkis charakteringas Žemai
tijos zonai. Bendras žemės plotas 4620 ha. 
Tačiau daugiau kaip trys ketvirtadaliai že
mės — pievos, ganyklos, miškai, krūmynai, 
kemsynai ir visokiais kitais vardais vadi
nami plotai, iš kurių, kaip iš to ožio, — nei 
pieno, nei vilnos.

Dar 'anksčiau, negu pradėjo veikti MSV, 
Žąsytis pradėjo kultūrinti savo kolūkio že
mę. Žąsytis jiau turi 500 ha įdirbtų plėši
nių. Neabejoju^ kad tas plotas netrukus pa
dvigubės ar patrigubės.'žemaičių žemė au
ga ir augs.

„Bangos“ kolūkyje 5 brigados, kurių 
kiekviena vidutiniškai turi po 500 ha naud
menų. Brigados viena nuo kitos atskirtos 
mišku. Kokie, rodos, idealūs gamybiniai 
vienetai. Tačiau kolūkyje jau gautas nau
jas žemėtvarkos projektas, pagal kurį dvi 
brigados naikinamos. Stumbrės brigadoje 
jau pastatytos naujos fermos, buvusioje 
istorinėje vietovėje kuriasi gyvenvietė, čia I

KAIMAS MŪSŲ MIELAS 
rv

liejyklos Nr. 18, talentų pasirodymai, kurie 
kažin ar prilygtų tiems atliekantiems prog
ramą Lankashirės darbo žmonių klube, ir 
vis dėlto gerai pagamintos kelionių doku
mentinės filmos per -saulėtojo Sibiro miš
kus ir betirpstantį sniegą Kaukazo kalnuo
se. Labai mėgiama anglų televizijos filmą 
„The Forsyte Saga“, kurią sovietai nupirko 
1968 metais. Joje nieko ypatinga nėra, bet 
vistiek jau kažkas nauja. Komunistiniai 
laikraščiai nuolatos skelbia, kad partija 
šiuo atveju atlieka labai didelį ideologinį 
darbą, nes parodo, kokiomis bjauriomis 
priemonėmis įsigalėjo ir kaip sunyko ang
lų buržuazija. Tas pat ir kinuose. Tai, užuot 
žiūrėjęs televizijos ar ėjęs į -kaną, rusas ge
riau pasirenka restorano -stalelį, nes čia jis 
gauna -pavalgyti ir išgerti. Vakarais ten jie 
ulioja, kol pasigeria ir moterys pavargsta, 
nes kiekvienas pro stalelį praeinąs kad ir 
girtas svečias ima jas ir šokdina. Tokių res
toranų, kuriuos dar -galima lankyti, Mas
kvoje yra gal tik -šešetas. Juos žino rusai, 
juos žino ir užsieniečiai. Tik visa bėda, kad 
į ten labai sunku patekti.

Kyšiai ir papirkinėjimai žydėte žydi. 
Bonka vodkos, patekusi į tinkamas rankas, 
stebuklus daro. Žinoma, tokių atsitikimų 
yra ir pas mus, rašo Frank Taylor, bet mes 
jų neslepiam ir skelbiam kaip blogybę, o 
Rusijoj oficialiai tokių reiškinių iš viso nė
ra. Didžiausia veidmainystė komunistinėje 
sistemoje yra tai, kad jie nuolatos visur 
skelbia, jog kriminaliniai nusikaltimai yra 
buržuazinė liekana ir jie tuojau išnyks. Tuo 
tarpu visi žino, kad per -paskutinius penke- 
ris metus jaunuomenės nusikaltimai — iš
prievartavimai ir plėšikavimai — žymiai 
pakilo.

Negalima sakyti, kad rusai nieko nese
ka ir nieko nestebi. Rodos, visai neįtartinas 
žmogus įsimaišo į užsieniečių būrį, kai šie 
atvyksta į upelio pakrantę kiek atsikvėpti, 
rodos, jis visai nieku nesidomi, bet išsiduo
da, kad seklys esąs, tada, kai pamato keliu 
atvažiuojant didelį čaika autc-mobilį, ku
riame paprastai važiuoja komunistų parti
jos tūzai, įskaitant patį Brežnevą ir Kosy
giną. O savaitgaliais tai ten pilna milicijos: 
pėsčios ir motorizuotos, stovinčios pakelėje 
ir pasislėpusios netolimame pušynėlyje. Ji 
saugoja kelią, nes juo Kremliaus smetonėlė 
ir komunistų partijos centrinio komiteto 
tūzai važiuoja į savo užmiestines vilas po
ilsio ir nenori, kad jiems kas painio-tųsi po 
kojų ar matytų juos važiuojančius.

Apskritai paėmus, rusai -apie savo valdo
vus nežino nė tiek, kiek -Hughes Tool Cor
poration darbininkai Amerikoje apie savo 
slaptą multimilijonierių Howard Hughes.

— Man visai nesvarbu, ką jie valgo pus
ryčiams, — sako jaunas darbininkas, — tai 
smulkmena, 'bet mes nuikenčiame, kai šitie 
juodieji limuzinai skubėdami padaro eismo 
nusikaltimą ir už tai jų niekas nebaudžia.

Tai buvo prieš Kalėdas. O dabar ar daug 
kas pasikeitė?

Ateina žinutės ir iš okupuotos Lietuvos, 
kad ir ten krautuvėse negalima gauti kai 
kurių maisto produktų.

G. I. Rimutis

AR VALGEI JŪRATĘ?

„Literatūroje ir mene“ rašoma:
„Andai „Šešupėje“ — vienoje geriausių 

Vilniaus valgyklų — pardavėja, atėjusi 
atsiskaityti, mane paklausė:

„— Jūs, rodos, valgėt „Jūratę“?
„Taip, „Jūratę“ aš valgiau, — tai toks vi

siškai neblogas kotletas. Tačiau prisipaži
nęs pasijutau nejaukiai: -prie to paties sta
lo sėdėjo pažįstama moteris, vardu Jūratė...

„Vasarą Klaipėdoje teko ragauti žuvies 
patiekalo, kuris valgiaraštyje vadinosi 
„Herkus Mantas“. Varėnos restorane kartą 
sukirtau „Dzūkiją" — vyniotin-į, taip pat 
„Glūką“, — rodos, piiaustinį, pavadintą eže
ro vardu...“

SLIDĖMIS KAŪERGINpa APYLINKĖSE

Kauniečiai suruošė tradicinę iškylą slidė
mis Kačerginės apylinkėse.

Dalyvavo daugiau kaip 1400 to sporto 
mėgėjų.

spiečiasi darnus kaimo kolektyvas.
—■ Viską teks nušluoti, — atsidūsta pir

mininkas.
„Bangos“ kolūkyje niuo seno veikia staty

bos -brigada, kurioje dirba 20 žmonių. Ši 
brigada pastatė visus visuomeninius pasta
tus, perkėlė į naująsias gyvenvietes apie 
80% vienkiemių. Ir tiems, kurde taip nese
niai statė, iB tiems, kurie apsigyveno, o 
ypač pirmininkui, gaila įdėto triūso.

— -Pasakykite, kodėl taip daroma? — ne- 
sumojia pirmininkas.

Ką jam -atsakyti? Tą pačią dieną aplan
kiau Plungės -rajono „Žlibinų" kolūkį. Čiia 
naikinama Purvaičių brigada. Kadaise ši
čia buvo mažo kolūkio centras, pastatytos 
fermos, veikia pradinė mokykla, net krau
tuvė, tačiau pradėtos gyvenvietės neleidžia
ma toliau statyti. Varo visus į Žlibinų baž
nytkaimį.

Tryškių tarybiniame ūkyje seniai sufor
muoti septyni 'skyriai. Kiekviename skyriu
je įvestos sėjomainos, pastatytos fermos, čia 
gyvena -darbininkai, kiekvienas skyrius tu
ri savo techniką, žodžiu, viskas nusistovė
ję -be priekaištų. Bet -atvažiavo iš Žemėtvar-
kos instituto specialistai ir viską pertvarkė 
— suprojektavo keturis Skyrius.

Kas nežino Skaisgirio? Kas negirdėjo 
apie -šios Joniškio rajono gyvenvietės gė
les, apie užveistą didelį parką? Daugelis 
gamtos ir grožio mylėtojų ten buvo, grožė
josi ir stebėjosi. Viažiuoj'a į Skiaisgirį iš Lat
vijos, iš Leningrado, važiuoja iš visur.

Kas ten ypatingo?
Kas Skaisgiryje šiandien matoma, tai dar 

nė pusės to, kas numatyta generaliniame 
„Pergalės“ kolūkio plane. Pagal tą planą 
(jo autorius pate pirmininkas J. Valiūnas, 
bet jį kurti padėjo, gal būt, patys geriausi 
respublikos agronomai, žemėtvarkininkai, 
architektai ir kiti specialistai) užtvirtintos 
keturios kolūkio brigados, suprojektuoti pa
togūs dirbti, berods, 40 ha dydžio sėjomai
nų laukai, suprojektuotas puikus kelių 
tinklas, sodinių juostos, tvenkiniai — vis
kas, ko reikia gamybai dr kultūringam žmo
nių gyvenimui. „Pergalės“ kolūkio žemė
tvarkos projektas 'buvo pripažintas vienu 
geriausiu respublikoje.

Susitinku, šiai vasarai baigiantis, „Per
galės“ kolūkio pirmininką viename respub
likos pirmūnų -būrelyje. Klausiu, kaip se
kasi įgyvendinti projektą. Viliūnas net ne
nori su manim ,apie tai kalbėta-.

— Atvažiavo mergaitė ir projektuoja vie
ną stambų kompleksą. Jeigu jau taip nori, 
tegu braižo. Atsiras, kas ir pastatys.

Pamenu panašų susitikimą su Valiūnu 
prieš dvidešimtį metų. Tada „Pergalės“ 
kolūkis buvo sustambintas iki 5000 ha. Bu
vo išrinktas kitas pirmininkas, buvo tikėta
si didelių laimėjimų. Bet naujasis kolūkis 
ėmė greitai įsmukti. Teko vėl jį skaldyti, ir 
vėl pakvietė Valiūną prie vairo.

Nejaugi istorija kartosis?
Nuolat susitinku Kėdainių ra-jono Rūkų 

kolūkio pirmininką A. Petkevičių. Apie Rū
kus ir apie Paitkevičių galėčiau daug rašyti. 
Rūkai buvo vienas tų trijų šimtų respubli
kos kolūkių, kurie turėjo 'beviltiškų atsilakė, 
lių vardą. Petkevičius — tryliktas Rūkų 
pirmininkas, kurį visai jaunutį prieš dvyli
ką metų atvežė į susirinkimą. Nesutiko 
žmonės Petkevičiaus išskėstomis rankomis. 
Kaimo šaipokai užpuolė kandidatą į pirmi
ninkus:

— Kiek pačiam suėjo metų?
— Ar ženotas?
— Ar atskiri arklį nuo karvės?
Vieni klausė, kiti prunkštė. Bet Petkevi

čius pradėjo dirbti ir pradėjo žmonėms pa
tikti. Gal humoru, kurio jam niekad nesti
go? Gamybinio patyrimo visiškai neturėjo. 
Prieš tai kokius metus kitus dirbo Kėdai
nių kino teatre. Ne tik 'agronomijos mokslo 
nėbuvo ragavęs, 'bet ir „Valstiečių laikraš
čio“ skaitęs.

Tačiau Petkevičius buvo kilęs iš kaimo ir 
nuo vaikystės dienų prisiklausęs valstietiš
kų tiesų. Jis tų tiesų ir laikėsi. Pirmiausia 
jis laikėsi „valstietiškos finansų politikos“ 
Tiek pirko mašinų -ar cemento, kiek gavo 
pinigų už parduotą pieną, už kiaules. Kol 
nebuvo savų lėšų, nestatė modemiškų pa
statu. žodžiu, Petkevičius Rūkų žmonėms 
greit patiko. PETRAS VASINAUSKAS

(Bus daugiau)
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VLIKO PIRMININKAS EUROPOJE

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas va
sario 17 d. išvyko į Europą. Jam nesant, 
Vliko pirmininko pareigas eina vicepirmi
ninkas J. Audėnas. (ELTA)

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam žo
džiui paremti: 1,50 sv. O. Ramonienė, 1,00 
sv. J. Levinskas, po 0,90 sv. A. Šimkevičius, 
J. Tamašauskas, V. Bakys, J. Plepys ir J. 
Markevičius, 0,50 s v. J. Banys, po 0,40 sv. 
prel. J. Gutauskas, K. Bražinskas ir A. Va- 
lentukevičius.

Čikagos Lietuvių Klubas per K. Rožans- 
ką 20 dolerių.

PADĖKIME SAVO JAUNIMUI!

1972 m. birželio 30 d. Chicagoje prasidės 
Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas. Jis tęsis iki liepos 16 dienai.

Liepos 2 d. ten pat bus IV Tautinių šokių 
šventė. Joje dalyvaus daugiau negu du 
tūkstančiai lietuviško jaunimo. Jie atvyks 
iš įvairių kraštų. Yra pakviesti ir Did. Bri
tanijos lietuviai šokėjai. Ir jie uoliai ruo
šiasi tad iškilmei.

Į Jaunimo Kongresą Didž. Britanijos jau
nimas turi teisę pasiųsti aštuonis savo at
stovus. Kelionė į Ameriką ir atgal, neskai
tant pragyvenimo, pareikalaus daug lėšų. O 
mūsų jaunimas yra neturtingas. Iš tėvų, 
ypač turinčių gausesnes šeimas ir kuklius 
uždarbius, žymesnės paramos nesusilauks. 
O noras vykti yra didelis. Jį žadina ne tik 
jaunuoliškas smalsumas pamatyti tolimus 
kraštus, bet ir troškimas susitikti su ben
draamžiais, užmegzti su jais asmeninius ir 
organizacinius ryšius. Tas draugavimas 
tautinės orientacijos požiūriu yra labai ver
tingas. Busimojo Kongreso programa su
stiprins jų lietuviškumą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba kviečia visus gau
siomis aukomis paremti šią lietuvių jauni
mo kelionę. Juo daugiau jaunuolių galėsime 
pasiųsti, tuo geriau.

Mūsų jaunimas yra mūsų tautinės veik
los išeivijoje ateitis. Padėkime jam.

Aukas siųskite Kelionės Fondo kasinin
kui šiuo adresu: Kun. K. A. Matulaitis, MIC 
21, The Oval, London E2 9DT

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba

ANTRASIS PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS

Norėčiau pranešti, kad, remiantis Antro
jo Pasaulio Jaunimo Kongreso Atstovų Ko
misijos nutarimui, oficialus Didžiosios Bri
tanijos atstovų į Kongresą sąrašas jau už
darytas. Norintieji dalyvauti Kongrese ne 
kaip atstovai, prašomi man skubiai parašy
ti.

Londone Velykų atostogų metu ruošia
mas subuvimas visiems, kurie dalyvaus 
Kongrese, šis subuvimas duos progos pa
diskutuoti Kongreso programą bei tikslus, 
bendrai jam pasiruošti ir pasiskirstyti pa
reigomis.

Kastytis Baublys
Didžiosios Eiritanijos II P. L. J. K.

Pirmininkas
30 Belle Vue Drive, Lancaster.

ATOSTOGOS SKAUTŲ STOVYKLAVIMO 
METU

Šiais metais skautų stovykla Sodyboje 
bus nuo liepos 22 d. iki 29 d.

Lietuviai, norintieji tą savaitę Sodyboje 
atostogauti, prašomi Skubiai rašyti Sodybos 
vedėjui, nes nedaug laisvų kambarių tėra 
likę.

LONDONAS
V. STRIMAS LIGONINĖJE

Pik. V. Strimas atsigulė ligoninėn.
Jam daroma operacija.

NOTTINQHAMAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 26 d., 6.30 vai., šeštadienį, ukrai
niečių klubo salėje (30, Bentinok 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 šokiai, veiks baras. Kviečiami, 
vietos ir apylinkės lietuviai su draugais 
gausiai dalyvauti.

DBLS Skyr. Vaidyba

PAIEŠKOJIMAI

Šedytė-Strazdienė Zosė, Petro duktė, gimu
si apie 1912-1913 m., ir Maslonis-Jablonskis 
Juozas, gimęs 1921 m. Mitraukoje, Zarasų 
aps., patys >ar žinantieji apie juos prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 26 d. DELS 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- 
biook St. viršuje). Paskaitą skaitys LSS 
Anglijos Rajono Vadas J. Maslauskas.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Sk. Valdyba

GLOUCESTERIS

SVEČIUOSE PAS MALONIUS 
GLOUCESTERIO LIETUVIUS

šeštadienio rytas Londone vasario 12 d. 
Lietus pila kaip iš kibiro, ir jokių prošvais
čių nematyti. Žinoma, tokią dieną geriausia 
praleisti namuose su knyga rankoje, bet 
DBLS Pirmininko esu paprašytas aplankyti 
Gloucesterio lietuvius Vasario 16 d. minėji
mo proga.

šiaip ne taip susirandu transporto prie
monę, draugą, kuris nuvežė į stotį. Važiuoti 
mašina tokiu blogu oru dr dar vieniam nėra 
Jo rio ūpo.

Traukiniui pajudėjus iš stoties, po kokio 
pusvalandžio kelionės saulutė pradėjo 
šviesti, ir atvažiavęs į Gloucester) geresnio 
oro, ypač šiuo metu, negalėjai tikėtis.

Gloucesteryje maloniai priėmė DBLS 
skyriaus pirmininkas K. Stonaitis ir kultū
rinių reikalų vadovė M. Gelvinauskienė. 
šiuo metu Gloucesterio skyriaus sekreto
rius yra V. Cibulskas iš Stroudo, o K. Pa
brėža — kasininkas. Susidaro malonus įspū
dis, kad valdyba gražiai 'koordinuoja visą 
veiklą.

Po pietų kartu su skyriaus pirmininku ir 
kultūrinių reikalų vadove nuvykstame į 
ukrainiečių salę, kur buvome maloniai su
tikti. Tą dieną ukrainiečiai savo namus 
Gloucesteryje — klubą, salę ir net virtuvę 
— užleido lietuviams. Iš lietuvių pusės 
jiems tenka didžiulė padėka.

Neužilgo atvyksta ekskursija —- pilnokas 
autobusas iš Bradfordo. Pagalvojęs, kad 
taip tų dviejų vietovių yra apie 250 mylių, 
maloniai nustembi, kad vis dėlto dar yra 
žmonių, kurie nepabijo atstumų ir ryžtasi 
didelei kelionei, paremdami kitus skyrius, 
ruošiančius Vasario 16 minėjimus.

Pasirodo, kad su Bradfordo ekskursija 
yra atvykęs jų meninis vienetas, kuriam va
dovauja A. Bučys. Tuoj pat jie scenoje ima 
statyti savo atsivežtąsias dekoracijas ir vi
sa, kas reikalinga vaidinimui. Jie yra atvy
kę su vaidinimu „Nevystantis vainikas“, ku
rio autorius ir režisierius yra pats A. Bu
čys. Pasikalbėjus su A. Bučiu paaiškėjo, 
kad jų programa yra dviejų dalių: antroji 
dalis „Ar atsimeni?“ yra žodžio ir dainų 
montažas, kurį taip pat paruošė A. Būčys. 
Pradedi su nekantrumu laukti programos.

Oficialiąją minėjimo dalį atidaro sky
riaus pirmininkas K. Stonaitis, pakviesda
mas DBLS sekretorių A. Pranskūną paskai
tai. Paskaitos metu tylaus susikaupimo mi
nute pagerbti visi kritusieji kovoje už tau
tos laisvę ir nepriklausomybę. Po paskai
tos sugiedotas Tautos Himnas.

Po oficialiosios dalies sekė bradfordiš- 
kių vaidinimas „Nevystantis vainikas“. Tai 
yra epizodas iš lietuvių partizanų kovos su 
rusiškuoju okupantu. Pats vaidinimas gra
žiai parašytas, gražiai režisuotas ir taip 
pat gerai suvaidintas. Nemaža darbo ir 
pastangų įdėta, ir vaidinimo meta ne vie
nam, ypač vyresniajai kartai, akyse pasiro
dė gaili ašarėlė.

Antroji programos dalis — „,Ar atsime
ni?“ — gražus lietuvių liaudies dainų ir žo
džio montažas. Jį programos dalyviai atliko 
labai gražiau, laisvai, sakyčiau, profesiona
liškai. Pasikalbėjus su A. Bučiu, paaiškėjo, 
kad programos dalyvių tarpe yra ne vien 
bradfordiškiai, bet taip pat lietuvių iš 
Rochdalės, Wakefieldo ir Huddersfieldo. 
Atrodo, kad šių pasiryžėlių nebaido atstu
mai, laikas ar kitos priežastys. Jiems linki
me ir toliau tęsti užsibrėžtąją vagą. Be abe
jo, visi lietuviai, kurie matė jų pasirodymą, 
yra be galo dėkingi.

Taip pat padėka tenka energingai Glou
cesterio skyriaus valdybai, kur visur buvo 
matyti susiklausymas, tvarkingumas, ir 
ypač kultūrinių reikalų vadovei, kuri ko
ordinavo šį gražiai surengtą Vasario 16 mi
nėjimą.

A. Pranskūnas

PRANCŪZIJA
PrLB TARYBOS IR GARBĖS TEISMO 

RINKIMAI

Gegužės 2 d. įvyks PrLB tarybos ir gar
bės teismo rinkimai.

LIETUVIAI PARYŽIUJE

J. Bielskutė, S. Kondrataitė ir G. Merke- 
vičiūtė šiems mokslo metams atvyko iš JAV 
prancūzų kalbos, literatūros ir istorijos stu
dijuoti į Paryžių. Jos mielai talkininkauja 
lietuvių veikloje ir šoka tautinių šokių gru
pėje.

M. Dheilly (G. Vaileškaitės-Dheilly duk
tė), studijavusi psichologiją Rouen univer
sitete, šiems mokslo metams atvyko tęsti 
psichologijos stadijų Paryžiuje.

Prof. A J. Greimas su žmona vasaros 
' mėnesius praleido Italijoje, Urbino mieste, 
kur jas vadovavo Tarptautinio semiotikos 
ir lingvistikos instituto suruoštiems simpo
ziumams ir jaunųjų mokslininkų vasaros 
stažui.

Rugpiūčio mėnesį A. J. Greimas buvo iš
vykęs savaitei į JAV, kur New York State 
University of Buffalo kviestas, jis skaitė 
paskaitą apie naratyvines struktūras Ame
rikos lingvistų metiniame suvažiavime. Tą 
patį mėnesį Paryžiuje įvykusiame I-me 
Tarptautiniame europietiškos etnologijos 
kongrese jis skaitė įvedamąją paskaitą tau
tosakos tyrinėjimo metodologijos klausi
mais.

Spalio 14-23 d., Vilniaus universiteto 
kviečiamas, jis lankėsi Lietuvoje; ten jis 
universitete skaitė paskaitas apie bendrą
sias semiotikos problemas, apie lietuvišką
ją mitologiją ir tarėjo pasikalbėjimus su 
humanitarinių mokslų darbuotojais univer
sitete ir Mokslo Akademijoje. Grįždamas iš 
Vilniaus, jis buvo sustojęs Maskvoje ir ma
tėsi su rusų semiotikais.

Gruodžio mėn. pradžioje A. J. Greimas 
dalyvavo tarptautinės Pitrė premijos, ski
riamos geriausiam tautosakos veikalui at
žymėti, jury komisijos susirinkime Paler
mo mieste, Italijoje. Ta proga jis buvo pa
kviestas skaityti paskaitą Palermo univer
sitete. '

Rudenį Larousse leidykla išleido jo sure
daguotą kolektyvinį veikalą „Essais de sė- 
mčotique poėtiųue“.

V. Kasiulis lapkričio 13-21 d. d. turėjo pa
rodą Čiurlionio galerijoje Čikagoje. Tai bu
vo antroji jo paroda Čikagoje, bet paties 
dailininko viešnagė Amerikoje — pirmoji.

V. Kasiulis jr., baigęs fizikos-matemati
kos studijas, šiais mokslo metais pradėjo 
studijuoti mediciną.

A. Martinkaitė-Zemp prancūzų rumunų 
kultūrinių ryšių programoje buvo išvykusi 
į Rumuniją, kur ji dalyvavo mokslinėje 
folklorininkų ekspedicijoje į Karpatų kal
nus Transilvanijoje.

Jos vyro H. Zernp, etno-muzikologo, dok
torato disertacija išleista 1971 m. rudenį. 
Knyga pavadinta „Musiąue Dan“ ir nagri
nėja muzikos reikšmę vienos afrikiečių ben
druomenės pasaulėžiūroje ir socialiniame 
gyvenime, šių metų pradžioje pasirodė jo 
moksliškai paruošta Okeanijos muzikos 
plokštelė, skirta melaniziečių Skudučių mu
zikai.

LIETUVIAI APYLINKĖSE

L. Pagnier iš Bois-Colombes (Hauts- de- 
Seine), pasitraukęs pensijon, persikėlė gy
venti į Vence (Alpes Maritimes). Jo žmo
na S. Jakubauskaitė-Pagnier y<ra buvusi 
PrLB pirmininkė ir ilgametė tarybos narė.

L. Puzyna iš Nesle Normandeuse (S. M.) 
spalio mėnesį aplankė savo sūnaus šeimą 
Votkinse Sovietų Sąjungoje.

Seselė Angele (Valentinavičiūtė) iš l'Hor- 
me (Loire) 1971 m-išleido savo sukurtų 
dainų rinkinį. Damas harmonizavo M. Re
my ir Mme Remy-Melin, o žodžius ir melo
diją sukūrė ji pati. Rinkinyje yra 32 dai
nos, iš kurių 4 lietuvių kalba, o likusios — 
prancūzų. Dainų rinkinio viršelis pieštas 
pačios autorės. Seselė Angelė prieš kelis 
metus yra išleidusi savo sukurtų dainų 
plokštelę.

VIENAS KANDIDATAS

Kai 'kurie Prancūzijos jaunuoliai, nors ir 
ne visi lietuviškai įkalbą, ruošėsi vykti į 
kongresą. Vieni dėl baigiamųjų egzaminų 
gimnazijose, kiti dėl karinės prievolės ar 
dėl įsipareigojimų darbe, deja, negalės ten 
nuvykti. Iki šiol tėra vienas kandidatas į 
atstovus kongresam

VOKIETIJA
SUVAŽIAVIMAS

Naujosios Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Tarybos suvažiavimas įvyks kovo 
4 ir 5 d. d. Romuvoje.

KRYŽIUS BUS APSAUGOTAS

Prieš didžiąją emigraciją lietuviai trem
tiniai Augsburgo mieste (Haunstettenstr., 
netoli protestantų kapinių) pastatė gražų 
lietuvišką kryžių. Daugumai tautiečių išva- 
žinėjus į užjūrius, kryžiumi niekas nebesi
rūpino.

Praeitą vasarą Vokietijoje lankėsi dar 
būdamas vaiku Augsburgo DP stovykloje 
gyvenęs dr. Gaimziukas. Jis pastebėjo, kad 
kryžius reikalingas Skubaus remonto. Buf
falo (JAV) lietuvių klubas, kurio pirminin
kas yna dr. Gaimziukas, pasiūlė sumokėti 
remonto išlaidas. Augsburgo gyventojas dr. 
A. Rukša pažadėjo surasti šioje srityje nu
simanantį asmenį, kuris 'atremontuotų tau
tiniais ornamentais išpuoštą lietuvišką kry
žių.

GRAŽUS SUGYVENIMAS

Vietos lietuviai gražiai sugyvena ir ben
dradarbiauja su vokiečiais. 1971 m. lapkri
čio 14 d. lietuviai, burmistro Holz pakviesti, 
dalyvavo žuvusių karių pagerbime. J. Ne- 
vulis VLB Miesau apylinkės vardu padėjo 
prie paminklo žuvusiems vainiką, perrištą 
tautinių spalvų kaspinu su atitinkamu už
rašu.

Miesau burmistras padėkojo lietuviams, 
už dalyvavimą karių pagerbime ir vainiką, | 

kuris kapinių lankytojams ilgą laiką pri
mins iš tėvynės išblokštus žmones.

VLB Tarybos rinkimų komisijai bur
mistras Holz mielai leido pasinaudoti savi
valdybės patalpomis balsams skaičiuoti 
gruodžio 4, o vietos vokiečių laikraštis iš
spausdino reportažą apie rinkimus su bal
sus Skaičiuojančios rinkimų komisijos nuo
trauka ir paskelbė visų į VLB Tarybą iš
rinktų asmenų pavardes.

KUNIGAI APLANKO LIETUVIUS
Osnabruecko lietuvių klebonas kun. Pet

ras Girčius kartą, o kai kada ir du kartus 
per mėnesį atvyksta į OsnabrueCką ir atlan
ko pamaldas, kurių metu giedamos lietu
viškos giesmės. Kun. V. šarka atsilanko 
retkarčiais. Jis taip pat teikia dvasinius ir 
kitokius patarnavimus tautiečiams.

IŠEMIGRAVO
Gruodžio 23 į JAV išemigravo VLB Bad 

Zwischenahno apylinkės pirmininkas Ka- 
zirskis su žmona.

Nauju apylinkės pirmininku išrinktas 
Vaitiekus Federavičius.

N. METŲ SUTIKIMAS

8593 LS kuopoje Kaiserslautemo ir apy
linkių lietuviai bendrai sutiko Naujuosius 
Metus. Buvo susirinkę daugiau kaip 50 
žmonių, grojo gera muzikos kapela.

BENDRI PARENGIMAI
8591 LS kuopoje Schwetzingene kareivi

nių viengungiams buvo surengtos bendros 
kūčios, kuriose dalyvavo ne tik lietuviai, 
bet ir kitų tautybių vyrai. Kūčių stalą pa
laimino kapelionas kun. Br. Liubinais. Pir
mąją Kalėdų dieną schwetzingeniškiai gau
siai dalyvavo pamaldose, o antrąją švenčių 
dieną surengė Kalėdų eglutę kuopos narių 
vaikams su gausiomis dovanomis.

STUTTGARTE SU JAUNIMU
Sausio 2 Bad Cannstatte buvo suruošta 

Kalėdų eglutė, kurios 'programą atliko var
go mokyklėlė su talkininkais. Kolpingo na
mų koplyčioje šv. mišias aukojo ir pamoks
lą apie Kalėdas pasakė kun. K. Senkus. Per 
pamaldas buvo giedamos Kalėdų giesmės.

į eglutę susirinko per 80 asmenų. Po vai
kučių deklamacijų ir dainelių pasirodė Ka
lėdų senelis su dovanomis, kurias išdalijo 
mažiesiems. Visų dalyvių pavaišinimu, už
kandžiais ir atgaiva, pasirūpino VLB Stut- 
tgarto apylinkės pirmininkė Z. Glemžienė 
ir vargo mokyklėlės vedėja E. Lucienė.

SAaitytajii Ea tikai
LAIKAS IŠPIRKTI PAŽADUS

Neseniai lietuvį pensininką, gyvenantį 
Halifaxe, ištiko nelaimė. Vienas būdamas, 
neatsargiai atsuko gazą, ir tik ligoninė iš
gelbėjo jo gyvybę. Ten jis greit atsigavo, 
rodėsi visai normalus, ir nebuvo abejonės, 
kad greit išeisiąs iš jos.

Vietos lietuviai susirūpino, kur jį dėti, 
nes buvo aišku, kad į senąjį butą, pas išei
nantį į darbą jugoslavą, geriau jam nebe
grįžti, kad jam reikalinga savųjų kompa
nija. Tuo reikalu buvo parašyta į Sodybą 
ir kun. Matuliui į Nottinghamą. Iš kun. Ma
tulio jiau kitą dieną buvo gautas atsakymas, 
kad Bakaičiai sutinka jį priimti, žiūrėti ir 
kad jis pats (kun. Matulis) juo rūpinsis.

Iš Sodybos laiškas atėjo po kelių dienų, 
ir buvo pareikalautas gydytojo pažymėji
mas, kad ligonis nepavojingas kitiems.

Tuo tarpu ligonio sveikata žymiai pa
blogėjo. Jis pradėjo užsimiršti, silpnėti, 
prasidėjo kiti negalavimai, kurie parodė, 
kad bent tuo tarpu jam reikalingas slaugy
tojas.

Taip reikalams susidėjus, nebuvo galima 
pasinaudoti kun. Matulio ir Bakaičių gera 
širdimi, negalėjome reikalauti iš jų, kad 
samdytų žmogų, kuris prižiūrėtų mūsų li
gonį.

Mūsų prašoma Halifaxo ligoninė išlaikė 
jį daugiau kaip mėnesį vietoje, bet dabar 
buvo priversta iškelti jį už Huddersfieldo, 
kur halifaxieciams bus sunkiau juo rūpin
tis.

Gydytojai pažymėjo, kad tarp savųjų jis 
greičiau atsigautų ir, jei mes rasime jam 
geresnę vietą, ligoninė nedarys kliūčių, leis 
jam išeiti.

Bet tuo tarpu mūsų tautietis gyvas pa
laidotas tarp svetimų, su kuriais negali su
sikalbėti, kur jo protas, veikiamas šių ne
palankių sąlygų, vis labiau tems.

Prisimenu, kada pirkome Sodybą, kada 
buvo platinamos akcijos, buvo daug žada
ma. Tikėjome, kad ii seneliams ir ligo
niams turėsime vietos.

Ar mes išpirkome savo pažadus, ar ne
laimėn patekęs tautietis turi kur prisiglaus
ti? Deja, ne. Tačiau aš nekaltinu nei bu
vusių, nei dabartinių Sodybos direktorių. 
Ne jų kaltė, kad neturime tam sąlygų ir 
slaugytojų. Tačiau visi ženklai rodė, kad 
artėja sunkesni laikai su atskubančia se
natve. Jau keletą kartų buvo keliamas So
dybos klausimas, buvo reikalauta perkelti 
ją prie Nottinghamo, arčiau miesto, ligoni
nės, gydytojo, lietuvio kunigo. Bet į tuos 
pageidavimus atsisakyta kreipti dėmesio, 
gyventa tik ta diena. Pamiršta, fcad greta 
pramogos, poilsio, kultūros dar lieka lygiai

PABENDRAVIMAS
Sausio 6 d. VLB Romuvos apylinkės val

dyba sukvietė pošventinį narių pabendra
vimą. Huettenfeldo kaimo svetainėje See- 
felde. Prie stiklo alaus ar vyno pasidalyta 
švenčių įspūdžiais. Prieš pusmetį iš Kauno 
atvykusi med. dr. O. Sreifeldienė papasako
jo nuotrupų iš okup. Lietuvos gyvenimo.

JIE REIKALINGI PARAMOS
Muencheno tautinių šokių 8-ių porų šo

kėjų grupė „Ratukas“ 'kreipiasi į lietuviš
kosios kultūros ir jaunimo bičiulius, prašy
dama padėti jos nariams nuvykti į H Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą ir IV-ąją 
Tautinių šokių šventę Čikagoje. Grupės va
dovė A. Grinienė ir seniūnė Kr. Paulikevi- 
čiūtė kreipimesi į aukotojus nurodo, kad be 
dosniųjų tautiečių paramos kelionė nebus 
įmanoma, ir pasižada jų neapvilti tiek savo 
lietuviška laikysena, tiek ir pasiruošimu 
programai. Aukas prašo siųsti į šias sąskai
tas:

Kristina Pauliukevičius, Deutsche Bank, 
8000 Muenchen 50, Dachauer Str. 413. K-to 
Nr. 38/11445/60.

Alina Grinius, Staedtische Sparkasse, 
8000 Muenchen 50, Zweigstelle 28, Konto 
Nr. 28-307866.

Jei kas negalėtų aukoti artimiausiu lai
ku, o sutiktų savo auką atsiųsti vėliau, pra
šomas apie tai pranešti arba grupės seniū
nei Kristinai Paiuliukevičiūtei — 8 Muenc
hen 50, Rubinstr. 22, arba vadovei Aliniai 
Grinienei, 8 Muenchen 50, Diamantstr. 7.

Vieno asmens kelionė į JAV ir grįžimas 
kainuos apie 800 DM. Pusę tos sumos yra 
pažadėję sumokėti rengėjai', o kitą pusę, 
apie 400 DM, turės sumokėti patys dalyviai. 
Nedirbančiam, besimokančiam jaunimui tai 
nelengva. „Ratuko“ vadovės ir prašo tau
tiečių paramos tai naštai palengvinti.

VOKIETIJOS LIETUVĖS MOTERYS
yra susiorganizavusios į Lietuvių moterų 

I klubus, priklausančius pasaulinei Lietuvių 
moterų klubų federacijai. LMKF Vokieti
jos regionalinė valdyba sausio 10 d. paskel
bė aplinkraštį, kuriuo visi moterų klubai 
raginami pagyvinti savo veiklą lietuvybės 
išlaikymo ir artimo meilės puoselėjimo sri
tyse. Apžvelgiama kai kurių klubų praeitų 
metų veikla. Hamburgo, Stuttgarto, Rastat- 
to ir Muencheno moterų klubai suruošė 
arba žymiai prisidėjo prie suruošimo Ka
lėdų eglučių, šiuose miestuose liet, mote
rys rečiau ar dažniau susitinka kavinėse 
pasidalyti naujienomis ir pasvarstyti lietu
viškosios veiklos klausimų. Vienas svar
biųjų moterų veiklos barų yra ligonių ir se
nelių lankymas.

svarbi pareiga rūpintis ir paliegėliais.
Greta viršuj paminėtojo įvykio prieš po

rą dienų sužinojau ir apie 'kitą, kur irgi ne
laimė ištiko žmogų, ir tam bus reikalinga 
prieglauda, o dar kiek tokių atsiras dau
giau?

Turime dėti pastangų, tarime rasti tinka
mą vietą ir pinigų slaugytojui ar net dviem, 
kol esame pajėgūs. Jei čia pat nesukrusi- 
me — pasmerksime save. Artėja suvažiavi
mas. Ir centro valdyba ir skyriai turėtų pa
galvoti apie tai.

R. Giedraitis
PS. Mūsų ligonis Stasys Rožys yra:

Acute Hospital, Storthes Hall Hospital, 
Kirburton, Huddersfield, Ward M — 3.

Prašytume visus arčiau gyvenančius lan
kyti jį, padėti jam.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

KETTERINGE — kovo 12 d., 12 vai., šv. 
Eduardo bažnyčioje.

DERBYJE — kovo 12 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — kovo 19 d„ 11.15 vai.. 
Liet. Židinyje.

COVENTRYJE — kovo 26 d., 11 vai., šv. 
Elzbietos bažnyčioje.

NOTTINGHAME — kovo 26 d., 11.15 vai. 
Liet. Židinyje.

TRYS NAUJI VEIKALAI

Su Naujaisiais Metais mus pasiekė trys 
vertingos knygos:
A. Maceina — Didieji dabarties klausiniai. 

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

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

£2.20 
Stasys Yla — A priest in Stutthof, Human 

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

ry Rd., Kew, Surrey.

4


	1972-02-22-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1972-02-22-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1972-02-22-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1972-02-22-EUROPOS-LIETUVIS-0004

