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Prof. Kastyčio Baublio paskaita, skaityta 
Lietuvos, nepriklausomybės minėjime 

Londone vasario 12 d.

Lietuvos Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas duoda mums progos prisiminti 
istorinius įvykius, kurių tiesioginė pasek
mė buvo Lietu-vos nepriklausomybės atsta
tymas, ir pagerbti tuos, kurie šiuose įvy
kiuose dalyvavo. Bet vasario 16-osios minė
jimuose mes turėtume ne tik prisiminti 
praeitį, bet taip pat žvilgterėti į mūsų lie
tuvišką ateitį ir rimtai pagalvoti apie tos 
ateities tolimesnes perspektyvas. Ties šia 
tema kaip tik ir norėčiau sustoti.

Iškelsiu vieną, bent, mano manymu, svar
bų ir mūsų tarpe retai diskutuojamą klau
simą. Šį Mausimą pristatęs, mėginsiu su
rasti būdą, kaip į jį galima būtų atsakyti. 
Bet mano svarbiausias tikslas bus parody
ti šio klausimo svarbą, o ne duoti jam vie
nintelį ir galutinį -atsakymą.

Pradėsiu iškeldamas. Amerikoje gyve
nančio jaunesniosios kartos atstovo Myko
lo Drungos kai kurias mintis. Viename sa
vo straipsnyje (Akiračiai, gegužė, 1971) jis 
atkreipia dėmesį į dvi žmogaus ypatybes: 
a) žmogus nuolatos iš savo sąmonės bando 
išguiti žinojimą, kad ne viskas gyvenime 
baigiasi laimingai, kad kai kurie vyksmai 
nepermaldomai slenka tragiškon baigmėm 
Jei žmogus jaučia, kad jo egzistencija vienu 
ar kitu atžvilgiu yra atsidūrusi akligatvy- 
je, tai jis vis dėlto šios minties kiek įmany
damas kratosi; b) žmogus taip pat nėra lin
kęs dalykus vertinti ilgesnio laiko perspek
tyvoje: žmogus dažniausiai nesijaudina, 
kokias pasekmes jo veiksmai turės kad ir 
už pusšimčio metų, ir jam nerūpi klausti, 
ar tų pasekmių akivaizdoje tie veiksmai te
bėra prasmingi.

Šios dvi ypatybės būdingos ir mūsų ne 
Lietuvoje gyvenančių lietuvių savijautai ir 
veiklai. Nors žinome, kad gyvename emig
racijoje, bet retai kada sąmoningai norime 
pripažinti, kad emigracija tėra akligatvis, 
o dar rečiau bandome vaizduotis, ką šis 
mūsų buities akligatviškum-as reiškia kas
dieninei mūsų akcijai. Visi žinome, kad 
jaunimo organizacijų veikla mažėja; į šeš
tadienines mokyklas kasmet ateina vis 
prasčiau lietuviškai -bemoką, arba visai ne
moką, ir darbo kokybė tose mokyklose, 
apskritai paėmus, kasmet krenta. Dabarti
nė lietuvių -paauglių karta žymiai mažiau 
„priklauso“ lietuviškajai bendruomenei sa
vo dvasia, interesais ir -laikysena, negu pra
eitų dviejų dešimtmečių kartos. Nors tai 
taikoma Amerikos -padėčiai, bet panašiai, 
jeigu dar ne blogiau, yra -mūsų Anglijoje. 
Kaip reikšmingus rodiklius, taip pat reikė
tų paminėti, pavyzdžiui, nuolatinį įvairių 
lietuviškų organizacijų narių Skaičiaus ar 
lietuviškos spaudos prenumeratorių mažė
jimą.

V-isus šiuos faktus turėdamas galvoj, 
neįžiūriu, kodėl -negalėčiau sutikti su Drun
gos teigimu, kad mūsų (-kaip ir visų kitų 
emigracijų) likimas tėra galutiniai išnykti 
kaip atskirai kultūrinei, etninei ir kalbi
nei grupei. Jis mini vieną teorinę galimybę: 
-pasukti atgal, atsisakyti emigracijos ir grįž
ti pastoviai į Lietuvą. Bet -dabartinės ir tik
riausiai labai negreit -pasikeisiančios sąly
gos yra tokios, kad ši galimybė didžiajai 
j-aunesniųjų išeivių daliai yra visiškai ne
reali. (Tikriausiai ši galimybė didžiajai jau
nesniosios kartos daliai ir nežymiau mažes
nei vyresniosios kartos daliai būtų nereali 
net ir tuo atveju, jeigu Lietuvos politinė 
padėtis staigiai ir dramatiškai pagerėtų). 
Todėl -praktiškai lieka tik viena galimybė: 
likti emigracijoje ir palaipsniui -atitolti nuo 
Lietuvos. Jei ne mūsų vaikai, tai mūsų vai
kaičiai, geriausiu atveju, brangins Lietuvą 
ne kaip savo -kraštą, -bet kaip egzotišką, 
intriguojančią prosenelių šalį. „Užtat“, bai
gia Dranga, „aštriai ir -kritiškai atsistoja 
klausimas: -ar, iš viso, -beverta stengtis pa
laikyti silpnėjančią lietuvybę ir, jei taip, 
kodėl? Galvojant, jog lietuvybė išeivijoje 
pasmerkta išblėsimui ir jog -bent kiek gau
sesniam persišaknijimui į Lietuvą nėra 
realių galimybių, kokia gi prasmė toliau 
eikvoti energiją reikalui, kuris vis tiek yra 
daugiau ar mažiau beviltiškas?

Bet jeigu lietuvybės išlaikymo prasmin
gumo klausimas iš tikrųjų yra toks svar
bus, kodėl jis mūsų visuomenėje taip retai 
keliamas ir diskutuojamas? Deja, turiu įta
rimą, k-ad viena priežasčių, kodėl šio klau
simo nenorime diskutuoti, yra tai, jog ne
žinome, kaip įtikinamai į jį atsakyti. Bet, 
be abejo, esama ir -kitų priežasčių. Manau, 
kad nemažai vyresniosios kartos daliai šis 
klausimas iš viso neateina į galvą, nes jos 
socialinis, visuomeninis, kultūrinis ir reli
ginis gyvenimas natūraliai vyksta lietuviš
kuose -rėmuose: daugumas jų draugų, pažįs
tamų yra lietuviai, nes su jais turima daug 
daugiau bendra, negu su -anglais, o jaunes
nieji turi kitus interesus ir polinkius — 
vyresniųjų įsteigtosios ir vadovaujamosios 
organizacijos jiems neįdomios. Todėl vi-sai 
netikti; sakyti, kad jaunesniųjų pareiga yra
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stoti į šias jiems svetimas organizacijas.

Lietuviškojo jaunimo padėtis, kaip rašo 
Kęstutis Girnius Aiduose (spalis, 1971), yra 
-kitokia negu vyresniosios kartos, nes pasi
ryžimas likti lietuviais reikalauja pastangų 
ir pasiaukojimo. Jaunimas gali laisvai pa
sirinkti, ar įsijungti į lietuvišką visuomeni
nį -gyvenimą, nes jam egzistuoja ir kitos ir 
gal patrauklesnės socialinio bendravimo 
formos. Jaunuoliui -gerai išmokti lietuviš
kai reikia pastangų, ir net išmokus vistiek 
bus lengviau kalbėti angliškai. Todėl jis tu
ri visišką teisę, pvz., klausti: „Kodėl mes 
tarp savęs turime kalbėti lietuviškai, kai 
mums daug lengviau kalbėti angliškai ir 
kai mes galime savo mintis daug tiksliau 
išreikšti anglų kalba?“ Čia turime specifinę 
formą ir bendrojo klausimo, būtent: kokia 
gi prasmė toliau eikvoti energiją reikalui 
(lietuvybės išlaikymui), kuris vistiek yra 
daugiau ar mažiau beviltiškas? Ko norima 
atsiekti, dedant dideles pastangas, auko
jantis. išleidžiant nemažas pinigų sumas 
skatinti lietuvybei jaunime?

Tik jeigu -a) į šį klausimą yra konkretūs, 
aiškūs atsakymai ir b) pačias duotąsias 
priežastis galima racionaliai pateisinti, ga
lime -kalbėti, pavyzdžiui, a-pie jaunimo pa
reigą išlaikyti lietuvybę. Nagrinėjant šį 
klausimą, svarbu skirti dvi bendrąsias vei
kimo kategorijas: i) tos rūšies veikimas, 
kuris sudaro priemonę siekti tolimesnio 
tikslo (paprastas pavyzdys: mergina nori 
numesti svorį, kad pasidarytų patrauklesnė 
■kitai lyčiai); ii) tokios rūšies veikimas, 
k-u-ris atliekamas ne kaip priemonė siekti 
tolimesnio tikslo, bet dėl paties veiksmo 
savybių, -pavyzdžiui, veikimas, kuris teikia 
šios ar kitos rūšies -pasitenkinimą. (Žinoma, 
tas pats veiksmas gali tuo pat laiku įeiti į 
abidvi šias kategorijas: kartais studentas 
skaito knygą todėl, kad jos turinys j-am 
įdomus, bet taip pat ir dėl to, kad geriau 
išlaikytų egzaminus).

Gal dažniausias tiesioginis vyresniosios 
kartos reagavimas į klausimą, kodėl svarbu 
išlaikyti lietuvybę jaunime, 'būtų, kad tai 
„savaime suprantama“, kitaip sakant, lie- 
tu-vybei išlaikyti veikla priskiriama prie 
mano nurodytosios antrosios veikimo kate
gorijos. Bet šis atsakymas iš tikrųjų nėra 
pa-tenkinamas. Be abejo, tėvai jaučia didelį 
pasitenkinimą, jeigu pažįstami lietuviai pa
giria jų vaikus dėl gero lietuvių kalbos ži
nojimo, gražaus liaudies dainų dainavimo 
ir t. t. Ir jeigu pripažintume, kad jaunuolis 
turi tam tikrą pareigą tėvams tokiu būdu 
padaryti malonumą (arba bent taip elgtis, 
kad tėvams nesudarytų skausmo), tai tada 
galima kalbėti a-pie pareigą lietuvybę išlai
kyti; bet ta pareiga, net jeigu ji iš viso yra 
tokia, yra žymiai ribotos apimties ir neturi 
esminio ryšid su lietuvybės išlaikymu, o 
tik su tėvų patenkinimu, žinoma, dalyvavi
mas lietuviuose skautuose, tautinių šokių 
grupėse ir panašiuose susibūrimuose teikia 
juose dalyvaujančiam jaunimui d-aug ma
lonumo ir pasitenkinimo, bet jis nesiskiria 
nuo visos eilės kitokių laisvalaikio užsiėmi
mų. Vistiek lieka neatsakytas klausimas, 
kodėl jaunimas -turėtų jausti pareigą daly
vauti tos rūšies lietuviškoje veikloje, kuri 
reikalauja daug pastangų, bet iš kurios tie
sioginio pasitenkinimo dažniausiai gauna
ma maža.

Bet vistiek reikia pripažinti, kad konkre
čių priežasčių lietuvybei išlaikyti jaunime, 
priskiriant šią veiklą prie mano nurodyto
sios pirmosios veikimo kategorijos (veiki
mas, sudarantis priemonę siekti tolimesnio 
tikslo), yra siūlyta nemaža. Ligi maždaug 
1956 metų nemaža lietuvių išeivių dalis tu
rėjo didelių vilčių, kad Lietuva bus greitai 
išvaduota, k-ai-p pasekmė karo tarp vakarų 
(ypač Amerikos) ir Sovietų Sąjungos. Tų 
laikų griežtoji Amerikos -antikomunistinė 
politika šiems viltims gal ir davė šiek tiek 
pagrindo, nors net ir tais laikais, man at
rodo, mūsų tarpe nebuvo pakankamai ana
lizuota. kiek anuometinė aštriai antikomu
nistinė Amerikos politika buvo susijusi 
grynai su pačios Amerikos valstybiniais 
interesais. Bet ar tų la-ilkų Lietuvos greito 
išvadavimo viltys buvo pagrįstos, ar ne, 
bet jos davė visai konkrečią prasmę lietu
vybės išlaikymui jaunime: visi greitai grį
šime į laisvą, nepriklausomą Lietuvą, to
dėl ligi to laiko jaunimas turi išlikti lietu
viškas. Dabar, žinoma, niėkas apie greitą 
grįžimą į nepriklausomą Lietuvą rimtai ne
galvoja. -Kaip 'anksčiau minėjau, net jeigu 
Lietuvos politinė padėtis staiga radikaliai 
i-r pagerėtų, manau, kad, palyginti, gerai 
materialiai įsitaisiusių lietuvių išeivių, 
ypač jaunesniųjų, procentas, kurie vyktų į 
Lietuvą -apsigyventi, būtų nedidelis.

Todėl, atrodytų, lieka tik viena pagrin
dinė priežastis, kodėl lietuviškam jaunimui 
reikia išlaikyti lietuvybę: būtent, lietuviš
kojo jaunimo pareiga yra įsijungti į Lietu
vos laisvinimo darbą, ir tai gali efektyviai 
daryti tik tie, kurie stipriai jaučia savo lie
tuvišką identitetą. Žinoma, galima būtų 
klausti, ar iš tikrųjų lietuviškas jaunimas 
turi jausti šią pareigą, bet esu įsitikinęs, 

kad taip, tai yra pareiga. Pastebėtina, k-ad 
šis lietuvybės išlaikymo prasmingumas iš
lieka net ir tada, jeigu pripažįstame, kad, 
nepaisant visų mūsų pastangų, lietuviška 
emigracija vieną dieną -vistiek turi išnykti. 
Prasmingumas išlieka, nes ligi tos dienos 
galima daug ką konkretaus atlikti.

Visiškai aiškiai ir konkrečiai priėjome 
atsakymą, kuriuo pateisinamas lietuvybės 
-išlaikymas jaunime. Mūsų dalyvavimas šia
me minėjime liudija, kad mes norime, jog 
dabartinė Lietuvos santvarka pasikeistų ir 
lietuviai galėtų savarankiškai demokrati
niais pagrindais tvarkyti savo kraštą. Bet 
kaip to tikslo pasiekti? Ar mes iš viso ga
lime -rimtai kalbėti apie Lietuvos laisvini
mo darbą? Noras, kad Lietuva taptų laisva, 
tuo pačiu dar neduoda jokio racionalaus 
pateisinimo tos rūšies veiklai, kuri, realis
tiškai ir objektyviai galvojant, neturi jo
kios galimybės pasisekti. Realistiškas tik
rosios padėties įvertinimas nėra pesimizmo 
išraiška, o būtina sąlyga bet kokiam racio
naliam veikimui.

Turime pripažinti, kad daugiau kaip 25 
metus tebesitęsianti laisvinimo veikla net ir 
mažiausiu laipsniu nepakeitė Lietuvos po
litinės padėties: memorandumų rašymai ir 
Įteikimai, gražiai skambančių rezoliucijų 
priėmimai, pašnekesiai su įvairių vyriausy
bių (ypač Jungtinių Amerikos Valstybių) 
atstovais ir panašiai, atrodo, konkrečių, 
Lietuvai naudingų rezultatų neatnešė. Gal 
ir iš -viso naivu -buvo galvoti, kad šios rū
šies veikimas galėtų paveikti didelių, savo 
interesų -siekiančių valstybių -užsienio po
litiką. Amerikoje, kur šios rūšies veikimas 
yra stipriai vykdomas, Simo Kudirkos grą
žinimas rusams, kad, esą, nenukentėtų 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos santykiai žu
vininkystės srityje, ypač aiškiai ir nedvi
prasmiškai pademonstravo liūdną tikrovę.

Iš šių faktų darau praktišką išvadą, kad 
| Lietuvos laisvinimo veiklos sąvoką reikėtų 
suprasti daug tolimesnės -ateities perspek- 

| tyvoje, negu 'buvo mūsų ligi šiol suprasta. 
Turime ir toliau tęsti informacinį darbą 
apie Lietuvos padėtį, šio informacijos pa
teikimo tikslas turėtų būti nuolat priminti 
pasauliui-, kad, nežiūrint Lietuvos dabarti
nės padėties, lietuviai tebėra visiškai atski
ra tauta, turinti visą teisę savarankiškai 
tvarkyti savo 'kraštą. Iš šio darbo nereikėtų 
laukti -greitų tiesioginių pasekmių. Bet toli
mesnėj eigoj tai žymiai paremtų mūsų by
lą, ypač -susidarius palankioms sąlygoms 
nepriklausomybei atgauti. Prie šio svarbaus 
informacinio darbo jaunimas gali ypač 
daug prisidėti.

Bet mūsų pastangos turėtų būti taip pat 
daugiau nukreiptos į -pačią Lietuvą. Turė
tume stengtis kiek galima padėti mūsų tau
tiečiams Lietuvoje stiprinti ryšius su Va
karais ir apskritai padėti jiems jų kultūri
niame, meniniame, moksliniame gyvenime. 
Lietuvos dabartinės politinės padėties pa
keitimas priklauso ne nuo mūsų ir labai 
maža nuo Lietuvoje gyvenančių lietuvių. 
Bet ligi tol, kol ateis tas laikas, mes gali
me įvairiais konkrečiais būdais padėti savo 
tautiečiams jų nuolatinėj kovoj prieš rusi
nimą, jų -pastangose apsaugoti ir sustiprinti 
lietuvišką sąmoningumą, praturtinti lietu
višką meną ir kultūrą. Sutinku, kad šie 
tikslai, palyginti, yra kuklūs. Eet man at
rodo, kad geriau turėti kuklius, bet įvykdo
mus tikslus, negu grandiozinius1, bet ne
įvykdomus.

Baigdamas norėčiau priminti Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataro ir 
VLIKO steigėjo ir jo ilgalaikio pirmininko 
prof. Stepono Kairio žodžius, kuriais jis už
baigė savo straipsnį „Visu veidu į Lietu
vą“ Darbo žurnale 1959 metais:

„Mūsų politinės orientacijos pagrindinis 
dėsnis turi būti: visu veidu į Lietuvą. Ir to
dėl šiandien mums privalu labiau negu- bet 
kada praeityje panaudoti kiekvieną progą 
įsiklausyti į Lietuvą, kad išgirstume, kuo ji 
alsuoja, džiaugiasi ir dejuoja. Kitaip mes 
iš tikrųjų nudžiūsime, kaip nuo kamieno 
nulūžusi šaka-. Ir vardan šviesesnės Lietu
vos -ateities baisiai vargstanti, bet gaji ir 
kūrybinga tauta tą-syk galės tik karčiu žo
džiu minėti tuos savo vaikus, kurie, iš bė
dos pabėgę už jūrių marių, vėliau jau dėl 
kilnių ir netaip kilnių priežasčių atsuko 
nugarą pavergtai Tėvynei...“

ŠVEICARIJOS LAIKRAŠČIAI KALBĖJO 
BALTIJOS TEMOMIS

Berne veikiančio Rytų Europos instituto 
leidinys „Zejtbild“ paskelbė ilgą komenta
rą a-pie 17 latvių komunistų laišką dėl rusi
nimo Latvijoje. Taip pat Ciuricho savait
raštis „Sonntags-Joumal“ paskyrė Mask
vos varomam rusinimo darbui Baltijos 
valstybėse ištisą straipsnį.

„Zeįtbild“ keliais atvejais rašė apie 
Maskvos peršamąją „saugumo“ konferenci
ją ir ta proga nurodė į sovietų imperialisti
nę politiką ir svetimų žemių užvaldymą. 
Kaip pavyzdys minima sovietų agresija 
prieš Baltijos valstybes, įvykdyta dargi pa
sirėmus gėdingu slaptu susitarimu su Hit
leriu.

JAV VYRIAUSYBĖS SVEIKINIMAS 

VASARIO 16-SIOS PROGA

Ryšium su Lietuvos Nepriklausomybės 
-atstatymo 54-j-a sukaktimi JAV Valstybės 
Sekretorius William P. Rogers vasario 15 
d. išsiuntė tokio turinio sveikinimą Lietu
vos Atstovui Vašingtone Juozui Kajeckui:

„Man labai malonu perduoti Tamstai ir 
lietuvių tautai Jungtinių Amerikos Valsti
jų vyriausybės ir tautos sveikinimus Lietu
vos nepriklausomybės 54-jų metinių proga.

„Lietuvių tauta- savo atkaklia ir narsia 
kova išlaikė bei išugdė savo tautinę kultū
rą ir savitumą, kol ji 1918 metais pasiekė 
savo tikslo — nepriklausomos valstybinės 
buities. Nors svetimųjų įsikišimas tą tra
giškai trumpą Lietuvos nepriklausomybės 
tarpsnį nutraukė, -bet lietuvių tauta tebe
siekia -atgauti laisvę ir valstybinį apsispren
dimą.

„Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausy
bė ir toliau supranta ir pritaria lietuvių 
tautos apsisprendimo siekiams“.

(pas.) William P. Rogers

AMNESTIJOS INTERNACIONALAS
S. KUDIRKOS REIKALU

Šveicarijoje veikiančios „Amnesty Inter
national“ Ženevos skyrius savo biuleteny
je išsamiai atpasakojo Simo Kudirkos nu
teisimą ir paragino savo pasekėjus rašyti 
laiškus Sovietų Lietuvos aukščiausiojo teis
mo pirmininkui I. Misiūnui ir Sovietų Są
jungos aukščiausiojo sovieto pirmininkui 
N. Podgomy, kad nuteistasis būtų paleis
tas.

Apie Amnesty International akciją S. 
Kudirkos ir kitų nuteistųjų Sovietijoje rei
kalu pranešė taip pat šveicarų televizija.

SEPTYNIOS dienos
Praėjo antruoju skaitymu

Britanijos parlamentas 309 balsais prieš 
301 antruoju -skaitymu pravedė įstatymą, 
kuriuo įstojama į Europos Ekonominę Ben
druomenę.

Min. pirm. Heathas prieš balsavimą įspė
jo, kad jei įstatymas nepraeitų, tai teks pa
leisti parlamentą.

Po balsavimo prieš įstatymą balsus ati- 
davusieji kai kurie darbiečiai puolė su vy
riausybe balsavusius liberlus, Thorpą, 
liberalų vadą, net fiziškai.

įdomiausias klausimas
Vokiečių spauda, radijas ir televizija la

bai plačiai supažindino kraštą su Britani
jos angliakasių streiku, ypač kiek tai susiję 
su elektros tiekimo sumažėjimu.

Stebimasi, k-ad Britanijoje taip gali būti.
Tik Vokietijos angliakasiai pavyzdžiu 

sau laiko Britanijos -angliakasius ir jų ga
lią.

Kinijos mostas
Net keturiose Kinijos provincijose 

buvo parodytas draugiškas mostas Sov. 
Sąjungai: minint Raudonosios armijos su
kūrimo 54 metines, su visomis ceremonijo
mis padėti vainikai su įrašais: „Kritusieji 
Sovietinės Raudonosios armijos herojai, pa
aukojusieji savo gyvybes kare prieš Japo
niją ir pasaulinį fašizmą, yra nemirtingi“.

Papuasai ruošiasi rinkimams
Naujosios Gvinėjos papuasai, apie pus

antro milijono jų, ruošiasi išsirinkti vy
riausybę ir paskui -atsiskirti nuo Australi
jos.

Kandidatais į parlamentą išst-a-tyti 603 
kandidatai ir tarp jų ne vien tik papuasai, 
bet ir australai ir kiniečiai. Parlamente bus 
97 vietos.

Taikos pasiūlymas
Indija per Jungtinių Tautų sekretorių 

Waldheimą pasiūlė Pakistanu! pradėti tar
tis dėl taikos.

Pakistano prez. Bu-tto kiek -anksčiau bu
vo pareiškęs, kad jis norėtų pasimatyti su 
Indijos min. pirm. Gandi ir su B-angla-dešos 
min. pirm. Ram-anu.

Turkai teisiami
Už pastangas nuversti vyriausybę ir ap

skritai už revoliucinę veiklą Istanlbule tei
siami 226 turkai.

Trylikai jų valstybės gynėjai pareikalavo 
mirties bausmės.

Pavesta socialdemokratams
Keturioms kairiosioms centro partijoms 

nepasisekė sudaryti Suomijos vyriausybės.
Rafaelis Paasio pasiėmė sudaryti social

demokratinę mažumos vyriausybę.

Tarptautiniam komunizmui ardyti
Sov. Sąjungos spauda ir radijas prez. 

Nixono kelionę į Kiniją pasitiko su įtarimu, 
k-ad jos tikslas, esą s Skaldyti tarptautinį ko
munizmą.

IŠKELIAMI DR. A. GERUČIO 
ARGUMENTAI

Heidelberge išeinąs estų laikraštis „Voit- 
leja“ paskelbė išsamų pranešimą apie 
Miunchene buvusį pasitarimą rytų Euro
pos klausimais tarp vadovaujamų bav-arų 
politikų ir politinių emigrantų iš Rytų Eu
ropos. Pasitarime aptarta Bonnos vyriau
sybės -politika ir jos pasirašytosios sutartys 
su Maskva ir Varšuva.

Estų laikraštis ypač iškėlė pasitarime iš 
lietuvių -pusės dalyvavusio dr. A. Geručio 
kalbą, kurioje jis nurodė į tris pagrindines 
vokiečių politikos klaidas, turėjusias pra
gaištingų padarinių ne tik pačiai Vokieti
jai, bet ir visai Europai: 1) Lietuvos-Lenki
jos valstybės padalijimą XVIII šimtmečio 
pabaigoje, kai Rusijai buvo leista prieiti 
prje Prūsijos sienų, 2) Lenino nugabenimą 
Rusijon plombuotame vagone pirmojo pa
saulinio karo metu, 3) Stalino-Hitlerio pak
tą 1939 m., kai M-askvai buvo leista užpulti 
Lenkiją, Baltijos valstybes bei Suomiją ir 
vėl -prieiti prie Vokietijos sienų. „Voitlej-a“ 
pabrėžė dr. Geručio iškeltą reikalavimą, 
kad Sovietų Sąjungos, Vakarų Vokietijos ir 
Rytų Vokietijos vyriausybės paskelbtų Sta
lino-Hitlerio paktą niekiniu, kaip priešingą 
tarptautinei teisei -ir moralei.

GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS VILNIUJE

Natūralus gyventojų judėjimas Vilniuje, 
pagal sovietų statistinius duomenis („Viest- 
nik Statistiki“, Nr. 11, 1971), 1970 m. buvo 
toks: tais metais Vilniuje gimė 6.453, mirė 
— 2.173, prieauglis — 4.280, vedybų buvo 
4.559, skyrybų — 1.451.

Kiekvienam -tūkstančiui Vilniaus gyven
tojų 1970 m. gimė — 17.0, mirė — 5,7, prie
auglis — 11,3, vedybų — 12, skyrybų — 
3,8. (ELTA)

Bičiulystė Pekine
Nuskridus į Pekiną JAV prezidentą Ni- 

xoną tuojau pat panorėjo pamatyti Mao Ce- 
tungas.

Oficialiame iškilmingame priėmime prez. 
Nixonas ir Kinijos min. pirm. Čou Enlajus 
pasikeitė kalbomis, kuriose pabrėžta abiejų 
kraštų skirtingos santvarkos ir noras ben
dradarbiauti taikos reikalui.

Teroras Britanijoje
Keršydama už Šiaurės Airijoje nušautuo

sius 13 asmenų, airių teroristinė organiza
cija vasario 22 d. išsprogdino parašiutinin
kų brigados valgyklą pietinėje Anglijoje.

Žuvo 5 valytojos, kapelionas ir daržinin
kas. Keliolika kitų sužeista.

Pasitarimai Pekine
Tarp amerikiečių ir kinų Pekine vyksta 

pasitarimai ne tik aukščiausio lygio, taigi 
tarp prez. Nixono ir Čou Enlaj-aus, bet ir 
tarp užsienio reikalų ministerių.

Spėjama, kad jau- sutarta palaikyti nuo
latinį ryšį ir kultūrinės ir mokslinės srities 
bendradarbiavimą, o gal ir nusistatymą 
prekiauti. Esą, galimas dalykas, k-ad Čou 
Enlajus būsiąs iškėlęs Taiw-ano (Formozos) 
klausimą, k-ai-p sąlygą diplomatiniams san
tykiams užmegzti. JAV vyriausybė esanti 
tos nuomonės, kad Taiwano klausimą ture-, 
tų tiesiogiai išspręsti Kinijos vyriausybė su 
salų vyriausybe.

Kad -abi Vietnamo dalys būtų tuoj su
jungtos, Kinija nesanti suinteresuota. Bet 
ji norinti, kad JAV tuoj -atitrauktų iš Pietų 
Vietnamo savo kariuomenę ir kad ten būtų 
sudaryta neutrali vyriausybė.

Andrcočio vyriausybė
33 dienas užtrukusią Italijos vyriausybės 

krizę išsprendė krikščionys demokratai: 
ministerių pirmininku paskirtas Giulio 
Andreottis, kurio pasirinktasis ministerių 
kabinetas jau prisaikdintas.

Andreočio vyriausybę sudaro vieni krikš
čionys demokratai. Jie parlamente neturi 
daugumos, bet juos pažadėjo remti dešinie
ji liberalai.
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Lietuvių literatūrinis prieauglis svetur 
mažas, ir tai visiškai suprantama. Kalta dėl 
to ne ta viena aplinkybė, kad mūsų sve
tur iš vjso nėra daug, nes ir kuklios apim
ties 'bendruomenėje gali būti talentų ir jie 
gali pražysti. Mūsų atveju didžiausia kliū
tis tiems galimiems talentams tarp lietu
vių reikštis yra nebepajėgumas apvaldyti 
lietuvių kalbą. Dar galima būtų suprasti, 
kad štai į literatūrą ateina jauni žmonės, 
-kurie nėra įsisavinę lietuvių kultūrinio pa
likimo. Tokiems gali būti sava kitos tautos 
kultūra. Bet kaip tu rašysi, jei tavo lietu
vių kalbos žodynas yra skurdulis iki kraš
tutinumo, jei -gramatika ir sintaksė šluba, 
jei akcentologija nepažįstama?

Tačiau rašančio jaunimo dar vis šiek tiek 
yra. Prozininkų, tiesa, turėtume, tur būt. 
ieškoti su dideliu žiburiu. Jaunimas dau
giausia reiškiasi eilėraščiais, ir tiesa, kad 
tik retas iš tekių -pajėgia pasirodyti su sa
vais rinkiniais. Kitokie yna reta išimtis.

Prie tokių išimčių -priskirtina Marija Jur
gita Saulaitytė. Reiškusi-s kurį laiką su sa
vo eilėraščiais periodikoje, 1967 m. ji prisi
statė su rinkiniu „Kai mes nutylam“, o da
bar štai Akademinės skautuos leidykla

Marija Jurgita Saulaitytė

SUSTINGUS
Mes sukūrėme keturkampį pasaulį 
su keturkampiais namais.

Viskas apskaičiuota, 
viskas pastatyta geometriškai.

Sudėjome rankas.

Mūras trupa- -ant mūsų galvų, 
ir mes keikiame saulę.

VAIKYSTEI
Gervuogėm nusirpę namai 
sulaukdavo vidurvasario.

Prisimenu.

Ir vėl šešėlių saugumoj 
vaikystė grįžta 
juodųjų uogų saldumu.

BROLIUI
Mes buvome nykštukai 
pasakoj.

Tu užaugai, 
ir aš likau 
viena 
per dideliam 
pasauly.

NAKTIS
Aš esu juodas laukas.
Niekas nežino mano vardo-.
Ir todėl
mano medžiai laukia, 
ir todėl
mano medžiai linksta.

DEBESYS
šakos mano seserys.
Aš suprantu jų rudenį.
Ir man pasauly
nieko kito nereikia,
tik jų trumpos gyvenimo dienos.

(iš rinkinio „Viena saulė danguje“)

VIENA SAULĖ DANGUJE
„Gaiva-“ išiedo naują jos poezijos rinkinį — 
Viena saulė danguje. Išleista, turint gaivo
je mūsų sąlygas, gražiai (ir patrinktas po
pierius, ir -kieti viršeliai, ir aplankas, ir Z. 
Sodeikienės iliustracijos).

To naujo rinkinio pasirodymas įtaigotų, 
kad M. Saulaitytė nepadėjo plunksnos. Rin
kinys, be kita ko, yra 96 puslapių, ne poros 
lankų brošiūrėlė, tai Saulaitytė turėjo j-a- 
me ką pasakyti, buvo jai kur išsitiesti. Ži
noma, svarbiausia, ką ji -sako ir k-aip sako.

Biografiniai duomenys rodo, kad poetė 
gimė jau ne Lietuvoje. Vadinas, gimtasis 
kraštas jai nepažįstamas tiesiogiai. Tačiau 
rinkinio vienas skyrius mums pristato ją 
su jos susikurtąja -poetine Lietuva.

Poetė yra vienuolė, ir gal dėl to viena
me rinkinio skyriuje kai kurie eilėraščiai 
turi tokius pavadinimus, iš kurių galima 
spręsti, kad Saulaitytės poetiniame pasau
lyje religija taip pat yra išteklių šaltinis.

. Visa kita — -gyvenimas, jo įspūdžiai, iš
sakomi ne tiesiogiai, bet daugiau simbo- 
’iais, vaizdais, kurių sudėstymas -atliepia ne 
mūsų, -paprastų mirtingųjų, matomąjį pa
saulį, bet pačios poetės susikurtąjį. Tai jau 
daugiau ar mažiau bendras moderniosios 
poezijos bruožas, taip pat ir lietuviškosios 
šiepus ir 'anapus. Šta-i eilėraštyje „Kad 
-broliai iškeliavo“ M. J. Saulaitytė kuria to
kius vaizdus:

„Kraujas kartus, kraujas — ruduo, žiem
kenčiai, praskilęs ledas -per ankstyvame at- 
lyžy.

„Kai broliai iškeliavo, jų rankos buvo 
tvirtos, ramios — beržų -kamienai, balta 
saule -apvesti ir įsitempę.

„Midus saldus, midus vasara, dangus ir

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Prancūzijos įstatymų ribose veiklia Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenė, vadovauda
masi Lietuvių Chartos ir PLB bendraisiais 
-nuostatais. Jos uždaviniai — tautinės kul
tūros ugdymas, savitarpinė pagalba, socia
linė ir teisinė globa, šiuos uždavinius vyk
do PrLB valdyb-a, renkama tarybos, kuriai 
ji atsakinga už savo veiklą. Konkretūs val
dybos darbai: leidžia „Prancūzijos Lietuvių 
Žini-as“, ruošia minėjimus, šventes, rengia 
susirinkimus, su rinkimų komisija praveda 
PrLB tarybos ir -garbės teismo rinkimus, 
teikia socialinę paramą mariams.

Dabartinės tarybos kadencijos metu 
PrLB valdybos rūpesčiu buvo paruoštas 
naujas PrLB statutas, suderintas su Pran
cūzijos įstatymais, susijusiais su užsienie
čių draugijomis. 1968 m. gegužės 10 d. 
PrLB visuotiniame narių susirinkime sta
tutas buvo priimtas, 1967 m. gruodžio mė
nesį išrinkta taryba ir garbės teismas. 1968 
m. liepos 1 d. statutą ir -tarybos narius pa
tvirtino prancūzų valdžios organai. PrLB 
tarybą sudaro šie nariai: R. Bačkis, A. J. 
Greimas, P. Klimas, J. Lanskoronskis, A. 
Martinkaitė, G. M-atorė, Ž. Mikšys, A. Mon
eys, kun. J. Petrošius, B. Monstavičiūtė- 
Soriano ir E. Vaiciekauskas. Tarybos pir
mininkas — R. Bačkis. Garbės teismą suda
ro: dr. E. Aleksandravičienė, O. Greimienė 
ir P. Japy (pirmininkas). Visą šį laikotar
pį PrLB valdybą sudarė šie kasmet perren
kami nariai: kun. J. Petrošius — pirm., A. 
Moneys — vicepirm. ir sekretorius ir P. 
Klimas — iždininkas. Revizijos komisijoje 
buvo: A. J. Greimas — pirmininkas, B. 

gėlės, žiedadulkės ir tęstinumo paslaptis.
„Kai jie negrįžo, moterų akyse įsjskėlė 

neužkurtos ugnys, žiemos, sušalęs vanduo“
Iš tų pacituotųjų eilėraščio posmų, tur 

būt, lengviausiai iššifruojamas bus pasku
tinysis — -apie neužkurtas ugnis moterų 
akyse, -apie stingdantį šaltį.

Savitame M. J. Saulaitytės pasaulyje ne 
visur reikalingas gidas, kaip pacituotuose 
-posmuose ar štai miniatiūroje „Rudenį“ —

„Miškams užsidegus, -glaudžiuosi prie 
tamsaus kamieno ir tapusi jo žieve, laukiu 
perkeitimo, kad išdrįsčiau ir aš spalvomis 
savo pradžią kurti“.

Pavyzdžiui, miniatiūra „Laukdavau ta
vęs“ kuria visiškai -aiškų vaizdą ir įspūdį:

„Aš laukdavau- tavęs, nes be tavęs man 
gatvės tuščios ir tūkstančiai praeivių sveti
mi.

„Tavo žingsnis gatvėje skambus, ir visas 
miestas aidi“.

Didžioji dalis jos eilėraščių yra tokios mi
niatiūros, ir jose glūdi visa poetės stiprybė. 
Bet miniatiūra, jei ji ir gerai apvaldyta, 
-norėtume sakyti, per maža tegali išreikšti 
poeto stiprybę, jo balsą, tegu ir koks savi
tas jis būtų. Poetui būtinai reikia drąsos 
veržtis ir išsiveržti. O . jau minėjome, kad 
M. J. Saulaitytės poetinis pasaulis nėra 
si-auras. Ji rašo Lietuvos motyvais, rašo re
liginiais, rašo kasdieniniais ir heroini-ais. 
Neturėdami po rank-a jos pirmojo rinkinio, 
negalime palyginti jos kelio į savitumą. 
Bet ir iš to vieno rinkinio galėtume darytis 
išvadą, kad tuose miniatiūriniuose eilėraš
čiuose kalba M. J. Saulaitytė. Tai j au daug.

K. Abr.

Monstavičiūtė-Soriano ir E. V-aiciekia-uskas 
—- nariai. Vėliau A. J. Greimo vieton buvo 
išrinktas Ž. Mikšys.

Šios tarybos kadencijos metu-, be PrLB 
statuto, buvo paruošti ir priimti dar PrLB 
vidaus tvarkos nuostatai ir PrLB tarybos 
ir -garbės teismo rinkimų taisyklės.

Malonu pastebėti, kad PrLB organai dar
niai ir vieningai darbavosi.

Žvelgiant į ateitį, reikia atkreipti dėmesį 
į Prancūzijos lietuvių gyvenimo aplinkybes 
ir sąlygas. Senosios emigracijos lietuviai 
beveik visi- sulaukė -pensijos amžiaus. Pran
cūzijos lietuvių apie 50% yra vyresniosios 
kartos, tai po kiek metų -apie pusė Prancū
zijos lietuvių iš lietuviškojo gyvenimo pa
sitrauks. O tos kartos vaikai (dabar 40-55 
m. -amžiaus),, vedybiniais ar profesiniais su
metimais išsisklaidę įvairiausiose vietovėse 
ir sukūrę mišriai šeimas, nejučiomis iš
sprūsta iš lietuviškojo -gyvenimo.

Panašiai atsitinka ir su jaunesniosios 
kartos pokario ateiviais. Ne tik provincijos 
lietuviai gyvena išsisklaidę toli vieni nuo 
kitų, bet ir Paryžiuje gyvenantieji vis daž
niau išsikelia į priemiesčius. Ne vienas pra
leidžia savaitgalius savo kukliose nuosavy
bėse -priemiestyje. Toks išsisklaidymas ir 
Paryžiuje trukdo ne vienam labiau įsijung
ti į lietuvišką darbą.

Dėl šių aplinkybių bendruomenei tenka 
nuolat realiai žvelgti į besikeičiančią lietu
vių būklę ir ieškoti būdų ir metodų savo 
uždaviniams vykdyti. Ypač yra jautri ir 
svarbi jaunimo problema, nes jaunimas at
eina daugiausia iš mišrių šeimų ir nemoka 
lietuviškai. Tačiau tenka pasidžiaugti, kad 
Paryžiuje j'aunieji pajėgia išlaikyti tautinių 
šokių grupę, pasikviesdami talkon ir savo

LENKIJOS LIETUVIUOSE
IŠ 1971 M. VEIKLOS

— Vroclavo Skyriaus seklyčioje įvyko lie
tuviškos estradinės muzikos vakaras. Iš 
plokštelių ir magnetofono juostų įrašų su
sirinkusieji įdėmiai klausėsi -naujos lietu
viškos muzikos.

— Olštyno Žemės Ūkio Mokyklą baigė 
zootechnikas mgr. Kostas Makauskas ir dir
ba Punsko vidurinėje žemės ūkio mokyklo
je.

— Varšuvos Universiteto fizikos fakulte
tą baigė mgr. Jurgis Paransevičius ir dabar 
mokytojauja Punsko vidurinėje mokyklo
je.

— Karo Akademijos Statybos skyrių šiais 
metais baigė punskietis Juozas Vaina ir iš
vyko dirbti į Ščecino vaivadiją.

— Iš 20-ties šių metų laidos Punsko Vi
durinės mokyklos abiturientų — 13-ka iš
laikė egzaminus į aukštąsias Lenkijos mo
kyklas. Reikia pabrėžti, kad visi egzaminus 
išlaikė: V. Samulevičius — į SGGW, A. Žu
kauskas — į Varšuvos Politechniką, J. 
Bliūdys, D. Gober-aitė ir Z. Jonuškiaitė — į 
Olštyno WSR, A. Aleksaitė, T. Bansevičiū- 
tė, A. Nevulytė ir A. Abukauskai-tė — į 
ZSA, o J. Barauskas — į Balstogės WSI. I 
Tarnovo WSN vyksta studijuoti B. Slavi- 
kauskas, o Slupske mokysis V. Misiukony
tė. Į Vroclovo WSR išvyko J. Degutis.

— Į Vilniaus Universitetą studijuoti IŠ

IEŠKOMA DUOMENŲ APIE MIN.
DR. J. ŠAULIO LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ

Lietuvos mi-nisterio Vokietijai dr. J. Šau
lio pastangomis buvo parengtas įdomus, di
delis, spalvotas Lietuvos žemėlapis. Dabar 
jis yra šv. Kazimiero Lietuvių Kolegijoje 
Romoje.

Tą žemėlapį mačiau. Kolegijos rektoriaus 
prel. -prof. L. Tulabos dėka gavau to žemė
lapio nuotrauką. Norėčiau apie jį parengti 
rašinį, ibet trūksta žinių. Kreipiausi į eilę 
asmenų, 'bet jie reikalingų duomenų netu
rėjo.

Gal kas žino apie tą Lietuvos žemėlapį 
daugiau. Kada jo autoriui kilo mintis pa
rengti tokį Lietuvos žemėlapį? Ar jį reng
damas su kuo tarėsi? Kaip į tą žemėlapį 
žiūrėjo Lietuvos Užsienio Reikalų Ministe
rija? Prezidentas? Ar darė, paliko tuo rei
kalu 'brėžinių, užžrašų? Ar juos kas per
braižė? Kaip jis 'buvo padarytas? Ar iš 
karto paišytas ant sienos? Kada buvo už
baigtas? Kaip dėl jo reagavo Vokietijos ir 
kitų valstybių diplomatai? Kada ir kaip iš
gabentas iš Vokietijos? I kur buvo nuga
bentas? Kada ir k'aip atsirado Romoje? Ar 
to žemėlapio reikalu buvo susirašinėjimų? 
Ar -apie tą žemėlapį buvo rašinių spaudoje, 
kur, kieno, kada? Ir 1.1, ir pan.

Būčiau dėkingas, jei šiais ir panašiais 
-klausimais žinantieji malonėtų man para
šyti ar paskelbti spaudoje. Man galima ra
šyti per šio leidinio redakciją.

Algirdas Gustaitis

draugus nelietuvius. Yra jaunimo, kuris do
misi lietuviškuoju gyvenimu ir talkina dar
buose.

Ateičiai yra ir prošvaisčių. Yra jaunų tė
vų, kūdikiais išvykusių iš Lietuvos ir savo 
tėvų lietuviškai išauklėtų, kurie, čia kūrę 
šeimas, savo vaikučius moko lietuviškai ir 
augina lietuviškoje dvasioje. Tai viltis atei
čiai. (Prancūzijos Lietuvių žinios) 

vyko K. ir T. Dapkevičiūtės, J. Gavėnas, V. 
Malinauskaitė, O. Šimelevičiūtė ir N. Žvi- 
rėlaitė.

— Gdansko Politechnikos paskutinio kur
so studentas Cezaris Cepl-a -ouvo išsiųstas 
keturioms savaitėms į Prancūziją praktikos 
darbams.

— Antrojo laipsnio teisės studijas neaki- 
vaizdiškai tęsti ir magistro laipsniui įgyti 
Varšuvoje priimti: Jonas Matulevičius, Eu
genijus Petruškevičius ir Algis kalinčius.

— Vasario mėn. Punske buvo suorgani
zuotas Seinų apskrities šachmatininkų tur
nyras, kuriame -antrą vietą laimėjo J. Ku
telis, trečią J. Karčiauskas, ketvirtą V. Uz- 
dila ir šeštą J. Pečiulis.

— Kultūros darbuotojo dienos proga 
LVKD Punske surengė veikėjams arbatėlę, 
kurios metu buvo įteikti diplomai.

— Istorikas dr. Piotr Losowski balandžio 
mėn. skaitė paskaitą LVKD Varšuvos Sky
riaus patalpose tema: „Lietuvos neutralu
mo klausimas ir jo reikšmė 1938-39 m. — 
prieš II-jį pasaulinį karą“. Po paskaitos iš
kelta nemaža klausimų.

— Birželio 29 d. Vroclave viešėjo Lietu
vos medikų grupė. Jie tarp kita ko lankė 
įdomesnes miesto vietas, architektūros pa
minklus, muziejus, viešėjo Vroclavo LKVD 
skyriaus seklyčioje, kur susitiko su Vroc
lovo skyriaus aktyvu.

— Vasaros atostogų metu lankėsi Lietu
voje LVKD Varšuvos Skyriaus pirminin
kas dr. M. Kmita ir Revizijos Komisijos 
pirmininkas E. Boruč.

— Rugsėjo 5 d. LVKD Vroclavo skyriaus 
seklyčioje įvyko pirmas po vasaros atosto
gų susirinkimas. Savo įspūdžiais iš Lietu
vos pasidalijo pirm. pav. Stasys Žvirėla ir 
sekr. Antanas Žukauskas. Po susirinkimo 
demonstruotas lietuviškas filmas „šimta
mečio godos“.

— Rugsėjo 22 d. Vroclave koncertavo Vil
niaus Valstybinės Filharmonijos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas Sauliaus Sondec
kio. Po koncerto Vroclavo lietuvaitės, pasi
puošusios tautiniais rūbais, įteikė svečiams 
gėlių puokštes.

— Rugsėjo pabaigoje Vroclave viešėjo ži
noma Vilniaus poetė Vilija Šulcaitė. Vieš
nia apsilankė LVKD seklyčioje, kur susiti
ko su Vroclavo lietuviais.

— Varšuvos LVKD -skyriuje lankėsi gru
pė Lietuvos jaunimo, daugiausia tai muzi
kai, o jų tarpe keletas kompozitorių, kele
tas muzikos mokytojų bei konservatorijos 
moksleivių. Jie atvyko į Lenkiją pasiklau
syti bei aplankyti „Varšuvos rudens muzi
kos festivalio“. Kuklių vaišių metu sveči-ai 
įteikė -skyriui atvežtas -dovanas vėliau pa
sikalbėjimai, -abipusių informacijų pasikei
timas, na, ir pagaliau lietuviška daina, ku
ri, rodos, niekada iki šiol Skyriaus patalpo
se neskambėjo taip darniai kaip šį kartą.

(iš „Varsnos“)

ĮJUNGTA Į DIPLOMATUS
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad Lietuvos 

garbės -gen. konsule J. Daužvardienė priim
ta pilnateise nare į Chicagos diplomatinį 
-korpusą.

MIRĖ DAIL. V. REMEIKA
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad vasario 13 

d. Montrealyje mirė viduriniosios kartos 
dail. Vytautas Remeika.

PREMIJA J. BRAZAIČIUI
Lietuvų Katalikų Mokslo akademija kun. 

dr. J. Pru-nskiio įsteigtąją kasmetinę žurna
listikos premiją —■ 500 dol. — -paskyrė Juo
zui Brazaičiui.

REIKŠMINGA LIETUVOS UNIVERSITETO 
SUKAKTIS

Lietuvos universitetai okupacijos metu
Nuo 1940 metų birželio 15 dienos, kai So

vietų Rusijos kariuomenė galutinai užėmė 
visą Lietuvą, kaip Lietuvai, taip ir Vytau
to Didžiojo Universitetui 'bei jo atžalai Vil
niaus Universitetui atėjo sunkios okupaci
jų dienos. Per pirmuosius tris mėnesius 
'abiejų universitetų gyvenimas pasikeitė la
biau, negu per 18 su viršum nepriklauso
mojo Lietuvos gyvenimo metų, nors Vytau
to Didžiojo Universitetas ir buvo visą laiką 
reformuojamas. Dabar jau nebe tie patys 
ir veiksniai keitė universitetų santvarką. 
Anksčiau universitetą reformavo Lietuvos 
vyriausybė, tardamasi su universiteto va
dovybe. Reformuojant Teologijos-Filosofi
jos fakultetą, darė daug įtakos dar ir kon
kordatas ir Lietuvos episkopatas. Dabar 
universitetų reformos kryptį diktavo tik 
Maskvos valia, šitą savo valią centrinės 
Maskvos įstaigos vykdė per Lietuvos ko
munistų partiją, per NKVD valdininkus ir 
per švietimo ministeriją (vėliau komisaria
tą). Lietuvos universitetų vadovybei teko 
tik vykdyti iš viršaus duotus įsakymus.

Tuojau buvo uždarytas Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teologijos-Filosofijos fakulte
tas, visi to fakulteto profesoriai buvo atleis
ti. Iš viso buvo atleista keliasdešimt profe
sorių, kai kurie buvo suimti ar ištremti. Vi
sos studentų organizacijos buvo uždarytos, 
buvo paleista ir studentų atstovybė. Stu
dentų -atstovybės vietą užėmė komjaunimo, 
skirtasis Studentų laikinasis komitetas. 
Kauniškiam universitetui 'buvo atimtas Vy
tauto Didžiojo vardas, nes ir pats Vytautas 

buvo smerkiamas, kaip buvo smerkiamos ir 
patriotinės Maironio dainos, kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės. Buvo uždraustas 
giedoti ir Lietuvos himnas ir kitos patrio
tizmo 'apraiškos, nes lietuviškasis patriotiz
mas esąs nesuderinamas su tarybine ideo
logija nacionalizmas. Užtat, 1941 metų pra
džioje lankydamiesi Maskvoje, lietuviai 
studentai buvo labai nustebinti daugiau ru
sišku, negu: sovietiniu Maskvos patriotiz-

ANTANAS RUKŠA

mu, nes sovietinis Maskvos teatras tiesiog 
kelte kėlė į padanges ne tik rusų kareivį, 
bet ir buvusios caro armijos vadus, kaip 
Suvorovą, Kutuzovą.

Universitetuose buvo įvesta marksizmo- 
leninizmo katedra. Ši katedra buvo laiko
ma pačia pagrindine, ir studentai turėjo 
privalomai lankyti šios katedros paskaitas, 
gauti įskaitas ir išlaikyti egzaminus. Buvo 
pakeista ir klausytojų priėmimo į universi
tetus tvarka. Anksčiau klausytojus priimi
nėjo fakultetai, o dabar kiekvieno studento 
priėmimo klausimą turėjo spręsti pats rek
torius. Priiminėjant studentus į Vilniaus 
Universitetą, užvirė ypač dramatiška na
cionalinė kova. Anksčiau -boikotavę lietu
viškąjį Vilniaus Universitetą, vietinės par
tijos padedami, lenkai ryžosi vėl sulenkinti 
Vilniaus Universitetą ir pradėjo masiškai j 
jį veržtis. Lenkus palaikė ir daugumas žy
dų. Euvo stengiamasi grąžinti visą buvusį 

lenkiškąjį personalą į universitetą ir dės
tomąją „nesuprantamą“ lietuvių kalbą pa
keisti lenkiškąja, o jeigu tai nesisektų, tai 
bent rusiškąja. Klausytojus priiminėti rek
toriui „padėjo“ 20 -partijos atsiųstų kom
jaunuolių, iš kurių 18 buvo žydų tautybės, 
vienas lenkas ir vienas tautiškai neapsi
sprendęs. Šie „talkininkai“ stengėsi vaidin
ti lemiamąjį vaidmenį, reikalaudami pri
iminėti kartais net ir buvusių fabrikantų 
žydų, kaip jau „nebefabrikantų“, vaikus ir 
atmesdami 30 ha turinčių lietuvių „buožių“ 
prašymus. Ir -neturtingieji lietuviai kandi
datai paprastai buvo siūlomi atmesti, kaip 
buvę skautai, tautininkai, ateitininkai. Bu
vo atmetami ir karininkų, valdininkų ar 
buvusių pasiturinčių ūkininkų vaikai. Ne
paisant visokeriopo didelio spaudimo, ypač 
smarkaus žydų kandidatų veržimosi į uni
versitetą, rektoriui, partiečio prorektoriaus 
padedamam, vis dėlto pasisekė išlaikyti to
kią priimtųjų ‘klausytojų proporciją, kad 
lietuvių būtų ne mažiau, kaip 50%. Rekto
riaus siekimas išlaikyti Vilniaus Universi
tetą lietuvišką sutapo su partijos bei švie
timo komisariato nurodymais.

J 1941 metų pavasario semestro pabaigą 
studentai pradėjo bruzdėti. Universitetų 
rektoriams teko -sutaikinėti karštesni-uosius 
studentus nuo galinčių juos pražudyti ir 
patiems universitetams pakenkti išsišoki
mų. Pradėta suiminėti studentus ir univer
siteto tarnautojus. Jaunimas ėmė vengti 
universiteto, kuriame sukinėjosi NKVD 
agentai, ir pradėjo slapstytis. Per 1941 me
tų birželio 13-15 masines deportacijas uni

versitetai mažai teniukentėjo, nes jie buvo 
skirti kitai grupei, numatytai vežti birželio 
pabaigoje. Tik birželio 22 dieną kilęs Vo- 
kietijos-Sovietų Rusijos karas sutrukdė tą 
-planą. Kai vokiečiai okupavo Lietuvą, Vil
niaus Universiteto 'rektorius buvo iššauktas 
į buvusiuose NKVD rūmuose įsitaisiusį 
Gestapą. Jam buvo parodyti tuose rūmuose 
rastieji numatytų deportuoti Rusijon dau
gelio tūkstančių lietuvių sąrašai, į kuriuos 
buvo įtrauktas Vilniaus Universiteto rekto
rius, 'beveik visi -profesoriai ir daugumas 
studentų.

Sunkus universitetams buvo ir vokiečių 
okupacijos laikmetis. Sukilėlių pastatytoji 
Laikinoji vyriausybė, norėdama neduoti 
progos vokiečiams vėliau kištis į universi
tetų vidaus gyvenimą, pertvarkė universi
tetus naujais pagrindais, panaikino leniniz- 
mo-stalinizmo katedras, pašalino iš univer
sitetų visą eilę profesorių. Okupavę Lietu
vą, vokiečiai tuojau įsakė pašalinti iš uni
versitetų žydus ir lenkus. Vokiečių civilinė 
valdžia jau iš -pat pradžių buvo nusistačiusi 
panaudoti Lietuvos jaunimą, pirmiausia 
studentus, karo reikalams. Kadangi pradė
jusius veikti universitetus nebuvo patogu 
tuojau uždaryti, tai vokiečių valdžia leido 
įvairius klausytojams lankyti universitetą 
varžančius potvarkius, kuriuos visada sek
davosi -apeiti. Kai studentų gerai organizuo
tas Lietuvos jaunimas atkakliai pasiprieši
no stoti į SS legioną ir savanoriškai regist
ruotis į darbus Vokietijoje, vokiečiai galu
tinai įpyko, ir jie ryžosi atkeršyti už visas 
nesėkmes. 1943 metais iš 16 į 17 kovo mė
nesio naktį vokiečių karo policija užėmė ir 
iškrėtė -abiejų universitetų patalpas. Tą 
n-aktį buvo uždarytos visos -aukštosios Lie
tuvos mokyklos ir Lietuvos Mokslų Akade
mija, buvo suimti 46 žymesnieji įvairių pro
fesijų inteligentai ir išgabenti į Stutthofo 
koncentracijos stovyklą. Vėliau profeso

riams vis dėlto buvo leista dirbti mokslinį 
darbą ir naudotis bibliotekomis, tačiau mo
kymo darbas buvo labai sutrukdytas.

Nors -abiejų imperialistinių okupantų 
tikslai iš dalies ir sutapo (abu norėjo įsi
tvirtinti -okupuotame krašte ir jį „suvirš
kinti“), tačiau jų taktika žymiai skyrėsi. 
Okupavusi Lietuvą, Sovietų Rusija izoliavo 
ją 'aklai nuo Vakarų. Aukštosios mokyklos 
nebegalėjo gauti iš Vakarų mokslinių žur
nalų, knygų. Universitetai -buvo apraizgioti 
tankiu šnipų tinklu. Siekdama daugiausia 
per -mokyklas sovietinti lietuvių tautą, ko
munistinė valdžia iš pagrindų sovietine vi
sas Lietuvos mokyklas, tačiau jų neuždari- 
nėjo. Net priešingai: nors buvo atleista ke
liasdešimt profesorių, bet dar daugiau bu
vo paskirta naujų. Taip pat buvo stengia
masi -priimti į -universitetus ir klausytojų 
net daugiau, negu jie -galėtų normaliai stu
dijuoti. Vokiečiai, priešingai, nepajėgdami 
pakreipti Lietuvos mokyklinio a-uklėjimo 
sau -pageidaujama, kryptimi, slopino mo
kyklas, ypač aukštąsias, ir stengėsi jas už
darinėti. Vokiečių okupacinė valdžia buvo 
tik tuo geresnė, kad ji beveik visai nesikišo 
į universitetų vidaus gyvenimą.

Kai Sovietų Rusijos kariuomenė 1944 
metais vasarą vėl užiminėjo Lietuvą, žymi 
dalis Lietuvos universitetų profesūros ir 
studentų, neužmiršę 1940-1941 metų teroro, 
ypač siaubingų birželio deportacijų, pasi
traukė į kad ir taip pat totalinio režimo val
domą, baigiančią pralaimėti karą ir žiau
riai bombarduojamą Vokietiją. Vilniaus 
Universitetas tebeveikia ir dabar, o Vy
tauto Didžiojo Universitetas 1950 metų pa
baigoje buvo -pertvarkytas į Kauno Poli
technikos institutą -ir į Kauno Medicinos 
institutą.

(Bus daugiau)
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KAIMAS MUSU MIELAS SU LIETUVIAIS PASAULYJE

Rūkuose darbais prasidėjo ant pačių žmo
nių sukurtų pamatų. Iš pradžių buvo suda
rytos keturios brigados, iki paskutinių die
nų visos keturios ir išsilaikė. Jos nedidelės, 
po 300 ha, bet visose pastatyti gamybiniai 
pastatai, kuriamos gyvenvietės, įvestos sė
jomainos, užsėtos kultūrinės ganyklos. Fi
nansiniu atžvilgiu Rūkų kolūkis labai stip
rus.

— Pas mus rublis neša rublį, — juokauja 
pirmininkas.

Vadinas, lėšos, įdėtos į trobesius, mašinas 
ir t. t., kasmet duoda tiek produkcijos, kiek 
jos vertos, žinovai pasakys, kad toks žemės 
ūkio įmonės rentabilumas — retenybė. Rū
kų kolūkis gamina daugiau kaip 1000 cnt 
pieno Šimtui ha naudmenų. Trims hekta
rams tenka viena visuomeninės bandos kar
vė. Tokių ūkių gal tik kokią dešimtį visoje 
respublikoje teturime. Rūkai iš labiausiai 
atsilikusio kolūkio Kėdainių rajone tapo 
pirmaujančiu.

Pastaruoju metu nuolat susitinku su Rū
kų kolūkio pirmininku (jis ŽŪA studentas 
neakivaizdininkas), ir nuolat jis skundžia
si vienu ir tuo pačiu rūpesčiu: jį verčia 
stambinti brigadas. Važiuoja viršininkai iš 
rajono, iš institutų, iš ministerijos ir vis 
drebina Rūkų žemę.

Gana. Tokių faktų seriją galėčiau. tęsti 
'be galo. Gamybininkai nenori brigadų 
stambinti, bet vis kas nors juos verčia.

Suprantama, gamybininkai lieka gamybi
ninkais. Priprato, ir jiems atrodo, kad ge
riau negali būti. Savas vaikas — gražiau
sias. Savos kupros niekas nemato. Kadaise 
gamybininkas 'gyveno mažame ūkelyje ir 
tikėjo, kad taip geriausia. Konservatyvu
mas visada varžė žmonių sąmonę.

Naujoji žemėtvarka mūsų respublikoje 
pradėta įgyvendinti prieš keletą metų, sie
kiant koncentruoti gamybą, sudaryti geres
nes sąlygas technikai panaudoti. Kadangi 
jau turime tam tikrą Skaičių ūkių, kur vei
kia sustambintos brigados arba visai nebė
ra brigadų, būtų įdomu išanalizuoti stambi
nimo rezultatus. Buvo mėginta tokią anali
zę daryti. Pasirodė, kad vienas kitas ūkis, 
kuris sustambino arba panaikino brigadas, 
tvarkosi gerai. Apie juos kiek vėliau kalbė
sim. Kiti nepasirodė esą kuo nors prana
šesni už tuos, kur tebėra nedidelės briga
dos. Visi argumentai, (kuriuos kėlė teoreti
kai — stambinimo šalininkai, kaip ir reikė
jo laukti, nepasitvirtino. Tiesa, nedaug dar 
praėjo laiko, dar „naujokai“ neįsitvirtino, 
tačiau ‘kai kais jau ryškiai matyti.

Stambinimo šalininkai tvirtino, kad su
mažės administracijos 'personalas. Jis nesu
mažėjo. Tris brigadas sujungė į vieną, bet 
brigadininkui teko duoti du 'padėjėjus. Ki
taip jis nesusidoroja. Sakė, kad susidarys 
galimybė palengvinti valdymą, įvedus dis
pečerinę tarnybą. Niekur tokiia valdymo 
sistema nesusiformavo. Žinoma, labai ge
rai, kai direktorius ar 'agronomas mašinoje 
turi telefoną, tačiau potvarkiai telefonais, 
nematant žemės ir neturint prieš akis dar
bininkų, nėra pilnaverčiai. Tai j'au patvirti
no dispečerinė praktika. Buvo Ik imasi su
daryti 'Sėjomainos laukus po 200 ha ir di
desnius, kur galės našiau dirbti technika. 
Popieriuje jie buvo sudaryti, bet natūroje 
vis tiek liko suskaidyti griovių, pievų ir 
miškelių. Sakė — į vieną vietą subūrus vi
są techniką, greičiau bus galima aparti, ap
sėti ir derlių sudoroti. 'Lengviau bus prižiū
rėti techniką, ir sumažės darbo sąnaudos. 
Teoriškai paskaičiavus, tai labai lengva įro

„Pilietis J. L., pristatytas į psichiatrinę 
ligoninę ištirti jo būklės, išmušė stiklines 
spintos duris, paigrobė spirito ir iššoko pro 
langą. Kada jį pasivijo, pusė butelio buvo 
išgerta.

Pil. J. L. pagal visus rodiklius yra psi
chiškai normalus“.

(Iš medicininės ekspertizės akto)

.Pamečiau išblaivinimo pažymėjimą, to
dėl nežinau, už ką mokėti“.

(Iš pasiaiškinimo)

„Aš, kaip nukentėjęs, be sutrintų šon
kaulių dar prašau iš teisiamojo priteisti vi
sus marškinius ir išlaikymą po biuleteniu“

(Iš ieškovo pareiškimo teismui)

„Kadangi kolūkio valdyba abejoja mano 
prasigyvenimo kanalais, palikite mane dirb
ti sandėlyje kad ir nemokamai“.

(Iš sandėlininko pareiškimo)

„Siunčiame nukentėjusį nuo avarijos pil. 
M. N. ištyrimui ir sulaužyto šonkaulio svei
katos nustatymui“.

(Iš rašto teismo medicinos ekspertui)

„Už tai, kad po alaus nunešiau daržovių 
kioską, gailiuosi ir vežiodamas kolūkio pir
mininką pasižadu nesikartoti“.

(Iš pasiaiškinimo autoinspekcijai)

„Į apmokamus darbus žiūrėjo gerai, o į 
visuomeninius šnairavo“.

(Iš charakteristikos)

■ „Atsakydami į kritinę korespondenciją, 
pranešame, kad pil. G. R. už nesumokėjimą 
laiku nuo elektros linijos buvo nuplautas 
teisingai“.

(Iš atsakymo redakcijai)
(šluota) 

dyti, tačiau praktikoje taip nėra ir negali 
būti.

Džiaugiasi mūsų mechanizatoriai, nes pa
galiau išsipildė jų troškimas — visoje Lie
tuvoje grūdų kombinatai dirba grupėmis. 
Ne po du ar po tris, bet visas aštuonetas ar 
dvylika — žiūrint, kiek ūkis jų turi. Iš tolo 
gražu stebėti, kaip geltonuojančiu javų ma
syvu plaukia rudieji javų laivai. Kaip gra
žiai atrodo laikraštyje, televizijos ekrane! 
Patinka toks darbas būryje ir patiems kom
bainininkams. Maža, rūpesčio ir agronomui, 
kai visa darbo jėga viename lauke. Tai tie
sa.

Bet esu įsitikinęs: ateis toks laikas, kada 
javapjūtės sąlygos nebebus tokios palan
kios, kaip šiemet. Ūkio ekonomistas su 
chronometru rankoje užfiksuos visus kom
bainų prastovėjimus. Moksliniai darbuoto
jai nuodugniai palygins įvairaus didumo 
grupių darbą, apskaičiuos ne tik technikos 
permetinėjimo, bet 'ir transporto, dargi ke
lių amortizacijos nuostolius. Apsvarstys vi
sas kitas 'aplinkybes, kurias dabar ne kiek
vienas įžiūri. Nė kiek neabejoju, kad tada 
bus padaryta ta pati išvada, kokia buvo pa
daryta pirmaisiais kolektyvizacijos metaiis: 
darbas būriais nepateisinamas. Iš tikro, ar 
žmogus dirba šakėmis, ar su traktorium, ar 
su kombainu', darbo organizavimo princi
pai tie patys. Ir vienu, ir kitu atveju dirba 
žmogus — ne šakės, ne kombainas.

Kol kas nežinome nė vieno ekonominio 
pobūdžio argumento, paremto skaičiavi
mais ar gamybiniais rodikliais, kuris patei
sintų respublikoje nusistovėjusių brigadų 
(jeigu jos apie 500 ha didumo) stambinimą, 
tuo labiau jų naikinimą.

Visais tais klausimais, dėl kurių dabar 
ginčijamasi, kitados buvo atlikti tyrimai, 
apgintos disertacijos. Žinoma, gyvenime 
pasitaiko išimčių. Apie tas išimtis dr noriu 
pakalbėti.

Respublikoje yra vienas kitas ūkis, ku
rie brigadas sustambino arba visai panai
kino. Ir jiems sekasi. Manau, kad ir toliau 
jiems seksis tik todėl, kiad šių ūkių vado
vai yra 'rinktiniai žmonės. Tai — mūsų vun
derkindai.

XIX šimtmečio literatūros ir muzikos 
kritikui V. Stasovui L. Tolstojus taip kal
bėjo apie S. Maršaką, įkuris vaikystėje pasi
žymėjo dideliais gabumais: „Ak, tie vun
derkindai! Kiek aš jų mačiau ir kiek kartų 
nusivyliau! Jie taip dažniai skraido kaip 
tuščios ir nereikalingos raketos. Padkraido, 
paskraidė šviesiai ir gražiai ir, žiūrėk, tuoj 
sprogsta ore ir išnyksta. Ne, aš daugiau 
j<ais netikiu. Tegu pirma užauga, sustiprė
ja ir įrodo, kiad jie ne tuščias fejerver
kas...“

Tegu tie, kurie panaikino brigadas ir 
centralizavo valdymą, sustiprėja, paskrai
dė dr įrodo. Palinkėkime, kad neišsek
tų jų energija, ilgai tarnautų sveikata ir 
visada sektųsi. ,Bet aš nė kiek neabejoju, 
kad visiems respublikos ūkiams, jeigu jie 
pasuktų tokia linkme, tikrai neužtektų ne 
tik vadovų vunderkindų, bet ir priemonių 
bei lėšų. Ne paslaptis, kad „vunderkindai“ 
sugeba ibet kokiais keliais, tiesiog iš nežino
mų šaltinių du tris kartus geriau apsirū
pinti visokiomis gėrybėmis, negu valstybi
niai resursai leidžia aprūpinti eilinius 
ūkius.

— O kaip jūs žiūrite į žemės ūkio indust
rinę gamybą? Kaip jūs žiūrite į paukščių 
fabrikus, į gyvulininkystės komplėksus? — 
kartą vienoje diskusijoje užklausė mane, ir 
aš atsakiau:

— Ant 500 ha žemės ploto galima patį 
didžiausią fabriką pastatyti.

Bet šį įkartą norėčiau rimčiau pakalbėti 
šiuo klausimu. Žemės ūkio industrinės 
sistemos nereikia priešpastatyti žemės ūkio 
gamybinių vienetų sistemai, apie kurią čia 
kalbėjau. Ir vieniai, ir kitai sistemai reikia 
leisti vystytis. Jos gali egzistuoti viena ša
lia kitos, o, gal būt, gali ir persipinti viena 
su kita. Kiaušinių arba bekonų fabrikėliai 
gali būti statomi brigadose, netgi tuose pa
čiuose gamybiniuose centruose, kur pasta
tytos karvidės. Aš kol įkas netikiu, kad gali 
normaliai funkcionuoti pieno fabrikas su 
1000 — 2000 galvijų, tuo laibiau tokio didu
mo veislinių galvijų ferma. Ganyklų naudo
jimo, žaliojo pašaro privežimo, mociono, 
mėšlo pašalinimo ir 'kai kurie kiti klausi
mai, kaip rodo patyrimas, didinant fermas, 
sprendžiami vis sunkiau.
Kaimo stabilizacija dabar labai reikalinga...

Grįžkime dar sykį į Kurakaiimį. Aš jo ne- 
idealizuoju. žmonės tada sunkiai gyveno: 
daugiau dirbo, blogiau valgė, mokesčiai 
juos spaudė. Tačiau įgyveno, neišsklido. Da
bar gyventi Kurakaimyje daug geriau, ta
čiau Tamulaičių troboj e liko vienintelė se
na moteris. Kodėl?

— Tai kad nežinome, kaip čia bus...
Kaimo žmogui reikalingas 'aiškumas. Jis 

laukia nesulaukia pastovumo, o mes vis kei
čiame, vis reorganizuojame, vis ieškome 
naujovių.

Kiek visiko pergyveno kaimo žmogus per 
tuos metus! Nekalbėsime apie patį pirmąjį 
sukrėtimą, kada jis grubia ranka pasirašė 
pareiškimą į kolūkį. Kaip sunku buvo ati
duoti žemę ir arklį, bet pasirašė. Ir neišbė
go 'iš kaimo.

Prasidėjo bendras darbas. Jis nebuvo 
sunikus, tačiau labai neįprastas. Ne dirbti 
buvo sunku, bet kas rytą rinktis, laukti, kol 
paskutinis 'ateis. Darbščiam valstiečiui ypač 
buvo sunku pakelti visokius vadovavimo 
trūkumus ir nuolat matyti nuostolius. Kei

tėsi pirmininkai, brigadininkai. Sunkiai ro
pojo pirmieji traktoriai. Prasidėjo visokie 
„vajai“: kukurūzų vajus, durpių vajus, va
sarinių kviečių vajus, onganinių-mineraili- 
nių mišinių naudojimo, dobilienų naikini
mo ir dešimtys kitokių vajų. Visi tokie va
jai taip nuvarė daugelį kolūkių, kad kolū
kiečiams liko vienintelis pragyvenimo Bal
tėmis — sklypas prie sodybos. Tačiau ir jį 
vis permiatuodavo, vis karpydavo. Tai ga
nyklos neduodavo, tai skleisdavo gandus, 
kiad asmeninis sektorius bus visai likviduo
tas.

Amžiais gyveno kalimo žmogus kaip kuo
las, į žemę įkaltas. Dabar per ketvirtį am
žiaus jis tapo išklibintas. Išklibino jį ne 
kieno nors bloga valia, ne tušti prasimany
mai ir užgaidos, išklibino visuomeninio gy
venimo vystymasis, istorinė raida.

PETRAS VASINAUSKAS
(Bus daugiau)

ŠIMTATŪKSTANTINIS MIESTAS
„Tįesa“ rašo, kad kai vasario 13 d. Dau- 

doravičių šeimai gimė sūnus, Šiauliai tapo 
100 tūkstantinis gyventojų miestas.

Skaitytoju CaiSkai
Nesiruošiu .atsakyti į V. S-nės (?) laiške 

(E. L. Nir. 7) iškeltus užmetimus dėl perdė
tai negražaus gyrimosi ir skaitytojų klaidi
nimo per mano asmenį, liečiantį „Moters 
balso“ lapą. Nesiruošiu nei išvardinti, kas, 
kur ir iką rašė. Kas seka ir domisi lietuvių 
spauda, patys skaitė. Kiek supratau, pati 
V. S-nė (?) atidžiai seka VISĄ lietuvių 
spaudą bei žino jos bendradarbius, taigi į 
šią žinių dvikovą nėra prasmės nei eiti.

Tik šiuo atveju norėčiau padaryti keletą 
pastabų, kurios, mano supratimu, yra laibai 
svarbios.

Norint išlikti sąmoningais lietuviais bei 
išlaikyti jaunimą lietuvišku tremtyje, ne
pasislėpkime po teisybės apsiaustu ir išei
kime griauti darbo tų žmonių, kurie sava
noriškai ir nesavanaudiškai pasirinko jį 
dirbti. Neišvengiamai jie susiduria su visa 
eile problemų ir nenuilstamai turi ieškoti 
būdų, metodų, kelių, kad kuo geriausiai tai 
atliktų esamose sąlygose.

Nelengva yra sukelti per eilę tremties 
metų prarastą lankstybesnį entuziazmą ir 
papildyti retėjančias lietuviško darbo gre
tas.

Dažnai savo spaudoje Skaitome, koks di
delis trūkumas spaudos bendradarbių, trū
kumas originalios ,iar įdomios medžiagos, 
trūkumas skaitytojų.

Ilgi emigracijos metai išretino gretas su
gebančiųjų ir pasišventusių spaudos dar
buotojų. Kiti iš jų išseko, pavargo. Vėl kiti, 
susidūrę su pasikartojančiomis PIKTOMIS 
kritikomis, numojo ranka ir nuėjo į vienat
vę.

Mes puikiai žinome, kad šiuo metu, ypač 
Anglijoje, neturime pasaulinio masto žur
nalistų, laureatų ar didelių spaudos išmin
čių. Bet šis faktas nebūtinai turi visiems 
sukelti mažavertystės ar savižudystės kom
pleksus, o, atvirkščiai, norą bandyti daryti 
tiek, kiek įmanoma. Ne visi sugebėjo išau
ginti naują, sąmoningą prieauglį, kuris gal 
ir su dideliais gabumais, bet, deja, neskiria 
jų lietuvių spaudos palaikymui.

Pažvelgus objektyviai į įvairias lietuviš
ko darbo kultūrines apraiškas ir palyginus 
su bendru kultūriniame vakarų pasaulyje 
egzistuojančiu lygiu, daug ką būtų galima 
pavadinta be vertės ar žemo lygio, ar tai 
būtų meno srityje, kaip kad tapyba, litera
tūra, ar kitur.

Todėl niekas nėra klaidinamas, nei skai
tytojais, ndi žiūrovas. Jie visi tūri savo 
supratimą, savo galvas, savo Skonius, po
mėgius ir reikalavimus.

Todėl ir klausiu, <ar verta rašyti tokius 
pašiepiančius laiškus į mūsų spaudą, kada 
gerai žinai, kad tų darbininkų, kuriems dar 
svarbu išlaikyti lietuvybę gyvą, darosi tik 
saujelė? Argi verta bandyti užpūsti tą vos 
pradėjusią degti mažytę entuziazmo lieps
nelę, kurią, dievaži, taip sunku jau beuž- 
degti? Ir, svarbiausia, ar verta visai eilei 
savo lietuvių sesių, kurios įdėjo tiek darbo, 
laiko, nuoširdumo, tikėjimo ir geros valios, 
joms pasakyti ,-,po teisybei to balso ir ne
buvo ko girti ir komentuoti“? (V. S-nė).

Ačiū tau, sesele.
Jei „Gimtasis Kraštas“ erzina mus, tai 

mes genai žinome kodėl, kokiu tikslu ir 
kieno diktuojamas tai daro. Bet mes, sese, 
kandžiodami vienas kitą, nuskriausime tik 
save.
17. II. 72 Gailutė Gasiūnienė

AR TIK NE PAVYDAS

V. S-nė E. L. Nr. 7 priekaištauja, kad G. 
Gasiūnienė per daug išgyrė „Moters Balso“ 
pasirodymą. Be kita ko, ji pajutusi net tik
rą neskanumą.

Nežinau, ką rašė „Gimtasis Kraštas“ ir 
„Dirva“, bet aš labai apsidžiaugiau to Bal
so pasirodymu. Jį atsidėjęs perskaičiau ir 
širdingai palinkėjau, kad tas E. L. priedas 
nebūtų paskutinis, o tik 'graži pradžia., O jei 
kam per prastas ir nepatinka, tai tegul ge
resnį išleidžia. Ko jos laukia?

SU LIETUVIŠKA VYTELE
„Staiga vienos mašinos vairuotojas pra

dėjo šypsotis ir moti. Mojo ir jo bendrake
leiviai. Vėliau pamačiau Ohio lentelę, o 
ant lango lietuvišką vytelę. Toj tūkstanti
nėj mašinų virtinėj vytelių dėka lietuvis 
pažino 'lietuvį ir brolį pasveikino. Ta trum
putė akimirka, kai abi mašinos važiavo gre
ta, o mes, abiejų mašinų keleiviai, moja- 
vom vieni kitiems, buvo tokia džiaugsmin
ga. Nepažįstami, bet taip artimi, gal gyve
nime niekad daugiau nebesusiliksim, bet 
tos mažytės vytelės taip suartino, kad ir 
namo grįžus rūpėjo, ar laimingai jie pa
siekė namus, kas jie buvo?“

Taip rašoma „Drauge“, o lipinukus su 
lietuviška vytele išleido JAV PLB valdyba.

II. NAGYS ANGLŲ KALBA

Poeto Henriko Nagio eilėraščiai pateko į 
Kanados poetų antologiją.

Toje 'antologijoje išspausdinta 28 Kana
doje gyvenančių ir svetima kalba rašančių 
poetų eilėraščiai. Poetai atstovauja 16 kal
bų.

Taip pat tariamasi su Vankuverio leidyk
la išleisti H. Nagio eilėraščių rinkinį anglų 
kalba.

Druskos į barščius senukams ir ligo
niams, manau, kad dainavietės tikrai uždir
bo. O kaip būtų gera, kad V. S-nė su ben
dradarbėmis prie barščių pridėtų dar kokį 
ir gardesnį kąsnelį. Geros širdies niekada 
nebus per daug.

Apskritai paėmus, man atrodo, kad po V. 
S-nės rašiniu tūno pavyduolis kipšiukas ir 
dar su nemažais ragučiais.

A. Dėdelė

ATSTOVAVIMAS JAUNIMO KONGRESE

Didžiai Gerb. p. Redaktoriau,
Jūsų nuolatinis korespondentas J. Vikis 

visuomet iškelia lietuvių išeivijai opių klau
simų ir duoda gerų minčių ateičiai. Prieš 
porą savaičių jo straipsnįo tema buvo D. 
Britanijos atstovavimas ateinančiame Jau
nimo Kongrese. Tarp labai gerų pasiūlymų 
į straipsnį pateko keli gana kritiški pasi- 
dakymai apie D. E. delegatus pirmajam 
Jaunimo Kongrese 1966 metais. Norėčiau 
pastarąją delegaciją kiek apginti, kadangi 
man atrodo, jog J. Vikio nuomonė dalinai 
pagrįsta gandais, ne faktais.

Tuo metu gyvenau Amerikoje, ir teko 
■būti Čikagoje Kongreso metu, kur buvau 
sutikęs daugumą D. B. atstovų. Kiek prisi
menu, nemačiau nė vieno bitni'ko (rodos, 
jie dar nebuvo madoje) nei „anglų“, net 
kitų dalyvių tarpe. Visai teisinga, kad vie
nas iš D. B. delegatų nemokėjo kalbėti lie
tuviškai. Tai visai nenuostabu, nes jis yra 
senosios emigracijos šeimos narys ir jo mo
tina net ne lietuvė. Vis dėlto jis jautėsi ir 
tebesijaučią lietuviu ir, kiek teko vėliau 
sužinoti, paliko labai gerą įspūdį Ameriko
je. Ee to, lietuvių kalbos nemokėjimas jam 
mažiau trukdė negu kai kuriems Eretinės 
Amerikos atstovams, kurie ir angliškai ne
kalbėjo.

Kai dėl D. B. atstovų dalyvavimo oficia
liose diskusijose, negaliu nei paneigti, nei 
patvirtinti J. Viki©' teigimų. Kongrese buvo 
laibai daug tuo pat metu vykstančių disku
sinių ratelių, ir dėl to būtų sunku patirti, 
kas, kur jr ką pasisakė. Iš kitos pusės gal 
ir yra J. Vikio teigime pagrindo, nes dau
gumas diskusijų dalyvių turėjo aukštus 
mokslo laipsnius, tuo tarpu D. B. atstovai 
buvo kiek jaunesni ir gal tokiose sąlygose 
varžėsi. (Tai reikėtų turėti omenyje ren
kant šių metų delegaciją ir, kiek galima, 
siųsti bent mokslą einančius, jei ne baigu
sius, atstovus).

Ar Anglijon grįžę atstovai darė kokius 
nors pranešimus Sąjungai ar kitom organi
zacijom, negaliu pasakyti, nes tuo metu 
gyvenau anapus Atlanto. Tačiau, rodos, te
ko skaityti skaučių atstovės straipsnius 
apie Kongresą „Europos ‘Lietuvyje“ ir „Bu
dėkime“.

Visai sutinku su J. Vikiu, kad busimieji 
Jaunimo Kongreso atstovai iš anksto pasi
ruoštų atstovauti D. B. lietuviams. Aišku, 
kad jie turį būti gerai susipažinę su mūsų 
gyvenimu 'bei veikla. Yra dalykų, kuriais 
mūsų maža kolonija gali pasigirti kitų lie
tuvių tarpe. Iš kitos pusės, yra taip pat 
reiškinių, kuriuos geriau būtų nuslėpti, 
ners būtų daug .prasmingiau bandyti juos 
pašalinti. Taip pat sutinku1 su J. Vikiu, 
kad busimieji atstovai turėtų dalyvauti šie
metiniame DBLS suvažiavime ('ar kitam, 
daugiau neutraliam, suvažiavime) ir vie
šai paskaityti savo paruoštuosius Kongre
sui pranešimus. Tačiau dar labiau pagei
daučiau tame pačiame 'suvažiavime patirti, 
kad mūsų delegatai atstovaus vieningiems 
D. Britanijos lietuviams. Sunku daug ko 
tikėtis iš j'aunesnios kartos, jeigu ji mato 
tik įvairiausius skilimus ir susdkapojimus 
emigraciniame gyvenime. Tokie „senimo“ 
bruožai, kaip DBLS — DBLB kivirčai ir 
Dainavos — „V. S-nės“ barniai, nėra geri 
pavyzdžiai įpėdiniams. (Tarp kitko, kodėl 
lietuviai taip pratę naudotis slapyvardžiais, 
ar mes gėdijamės savo nuomonių?). Ka
dangi panašių konfliktų yna visose mūsų 
kolonijose visame pasaulyje, svarbiausias

DR. P. KAUFMANAS
Chicagos universitetas suteikė fiziologi

nės psichologijos daktarato laipsnį Petrui 
Kaufmanui.

Jaunasis daktaras, kaip „Draugas“ rašo, 
gimė 1942 m. Vokietijoje, mokėsi JAV ir 
yra ateitininkas jau nuo gimnazijos laikų. 
Dalyvauji lietuviškame veikime ir 1962- 
1964 m. buvo vienas iš „Ateities“ vyriausių
jų redaktorių.

AKADEMINIO SAMBŪRIO VALDYBA

Montrealio (Kanada) lietuvių Akademi
nio sambūrio naujoji valdyba pasiskirstė 
pareigomis šitaip: pirm. Vincas Piečaitis, 
sekr. Marytė žižienė, ižd. Alvydas Bulota, 
kultūriniams reikalams Henrikas Nagys, 
ūkio Eugenijus Dainius ir parengimams 
Mylė Verbylienė.

Šį rudenį sambūris skirs 9-tą V. Krėvės 
vardo literatūrinę premiją.

DR. P. JONIKO VEIKALAS

JAV Lietuvių kultūrinis fondas Chieago- 
je išleido prof. dr. P. Joniko kalbotyros vei
kalą „Lietuvių bendrinės rašomosios kal
bos kūrimasis“.

D. B. įnašas Kongrese turėtų būti pavyz
dys, kaip sugyventi ir vieningai veikti.

Su pagarba
Aleksas Vilčinskas

(Bet gal turėčiau pasirašyti: A. Nonimas, 
Londonas).

APIE SAULĖLYDŽIO DIENAS...

Paskutinysis šios žemės kelionės etapas 
yra senatvė. Vieni mūsų suam senatvės pe
riodui ruošiasi stropiai iš anksto, kiti iš vi
so apie tai negalvoja, atsiduodami likimo 
valiai.

Gyvename krašte, kuriame žmogui, su- 
tauKusiam senatvės, mosama valstybes nu
statyta senatvės pensija. Tokia valstybes 
pensija vis daugiau ir daugiau naudojasi 
lietuviai, atvykę į šį kraštą iš Vokietijos 
stovyklų prieš 25 metus. Tų pensininkų 
kadras metai iš metų didėja. Artėja metas, 
kai jie, tie pensininkai, tam tikrą trumpą 
laiką sudarys daugumą mūsų vadinamoje 
oenaruomenėje (gal ir dabar jau sudaro). 
Ne vienas tokių pensininkų, palikęs fabriką 
ar kitokį turėtąjį pragyvenimo šaltinį, ty
liai1 pasitraukia ir užsidaro vienumoje. Kol 
sveikata nesušlubuoja, pusė bėdos, bet kai 
toks atsiskyrėlis sunegaluoja ar rimtai su
serga, jo padėtis pasidaro nepavydėtina1, ne
paisant tai, kad ir gydymas dir ligoninė šia
me krašte nemokama.

Paimsiu vieną pensininkių pavyzdėlį, 
daugeliui londoniečių lietuviams pažįstamą 
Kostę Noreikaitę, dirbusią pas miniiisterį 
Balutį daugiau kaip 40 metų, jį globojusią 
ir slaugiusią iki jo mirties. Jam mirus, ji 
turėjo aš pasiuntinybės namų išsikelti ir 
ieškotis pastogės rytiniame Londone. Paga
liau, 3 metus išgyvenusi lūšnose, ji gavo 
taip laukiamą miesto savivaldybės butelį.

— Dabar aš esu laimingiausia. Dabar 
tikrai man nieko nereikia, — pasigyrė ji 
man, vos kelias savaites pagyvenusi gauta
me butelyje. Bet neilgai ji ten džiaugėsi, 
nes buvo rasta tame butelyje suparalyžuo- 
la. Tai įvyko 'praeitų metų rugsėjo mėnesį. 
Ji buvo paguldyta rytiniame Londone ligo
ninėn, kur iki šiandien tebėra. Ji nepajėgia 
nei kalbėti, nei vaikščioti. Abejotina', ar ji 
iš viso beatpažįsta žmones.

Koste buvo viena tų, kuri savo senatvės 
etapui stropiai ruošėsi. Gyveno taupiai, 
nors niekad neatsisakė aukos lietuviškam 
reikalui, lietuvių bažnyčiai ar paremti siun
tiniais savo artimuosius Lietuvoje. Ji pasi
ruošė toms senatvės dienoms, bet, baisios 
ligos ištikta, negali pasinaudoti savo sun
kaus darbo sutaupomus, būdama pati be 
kalbos, be sąmonės, neturėdama artimo gi
minės, turinčio teisę jos senatvei sutaupy
tais pinigais jai tas saulėlydžio dienas pa
lengvinti. Ji yra ligoninėje tokioje pat prie
žiūroje, kaip ir kiekvenas 'ten esąs ligonis. 
Tačiau jos padėtis baisesnė, nes ji negali 
kalbėti dr tuo pačiu negali net ko nors pa
prašyti ar ką nors pasakyti. Todėl ji reika
linga ypatingos globos, ne vien „geros val
diškos“. Turint pinigo (o Koste jų turi), 
tikriausiai būtų galima pasamdyti priva
čiai nuolatinę seserį ar kokią slaugę, kuri 
pastoviai ja rūpintųsi, pastoviai ją lankytų 
ir globotų.

Kaip minėjau, artimo giminės Koste šia
me krašte neturi. Ji, nenumatydama, kad 
ją ištiks tokia liga, yra testamentu numa
čiusi, kam palikti savo sutaupąs, bet tik po 
jos mirties tas testamentas teįsiigalios. Ka
dangi ji gyvu, 'atseit, niekas negalįs jos va
lios pakeisti ir niekas neturįs teisės jos pa
čios pinigų panaudoti' jos pačios reikalui.

Tačiau, pasirodo, ir šioje srityje nėra tai
syklės be išimties. Atitinkamose įstaigose 
pasiteiravus, išsiaiškinta, kad, tokiai padė
čiai esant, reikią gauti 'atitinkamus pažy
mėjimus iš jos gydytojų apie jos ligos stovį, 
o tai įgalintų gauti reikiamą sumą iš jos 
sutaupų jos padėčiai pagerinti. O tuo rei
kalu geriausiai galėtų pasirūpinti ne pri
vatus asmuo, bet. mano manymu, mūsų pa
siuntinybė. kurioje Koste išdirbo pusę sa
vo amžiaus, ar Londono lietuvių bažnyčios 
klebonas, ar net ir mūsų moterų Draugija 
„Dainava“, kurios narė Koste Noreikaitė 
visą laiką buvo.

Br. Daunorienė
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LONDONAS
LIETUVIU KALBOS PAMOKOS

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

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

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

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

PARAPIJOS DVASINIS SUSITELKIMAS

Ryšium su bažnyčios pašventinimo 60 
metų sukaktimi. Lietuvių Bažnyčioj šiais 
metais bus kiek Skirtingesnis parapijos dva
sinis susitelkimas:

kovo 15 ir 16 dienomis, 8 vai. vakaro, su 
mišiomis -ir pamokslais anglų kalba susi
telkimą praves Westminsterio arkivyskupi
jos kunigai miisijonderiai, vadovaujami J. E. 
vyskupo V. Guiazzeli V. G. Tomis dienomis 
ypač kviečiamas dalyvauti jaunimas, kuris 
jau nebekalba lietuviškai.

Kovo 17, 18 ir 19 d. d. dvasinį susitelkimą 
praves J. E. vyskupas dr. -Antanas L. Deks- 
nys šia tvarka: kovo 17 d. (penktadienį), 
8 vai., Mišios ir pamokslas, kovo 18 d. (šeš
tadienį), 7 vai. vakaro, -pamokslas ir Mišios.

Tomis dienomis susitelkimo metu bus 
klausoma išpažinčių.

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 
60 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS 

/>- .. .....
Kovo 19 d. (sekmadienį) minėjimas pra

sidės 9 vai. ryto pamaldomis — dvasinio 
susitelkimo -pamokslu ir Mišiomis.

11 vai. ryto iškilmingas minėjimo Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys vysk. dr. A. 
L. Deksnys, dalyvaujant aukštiesiems sve
čiams, kaip jau yra buvę Skelbta. Pamaldų 
metu žodį tars svečias vysk. V. Guazzeli, 
Westminsterio Arkivyskupijos Generalvi
karas.

Tą dieną visi dalyvaujantieji 11 vai. ryto 
pamaldose prašomi bažnyčioje užimti savo 
vietas 10 minučių prieš pradžią.

Kovo 19 d., 2 vai. p. p., minėjimo pietūs 
parapijos salėje —■ 345A Victoria Road, E9 
su menine dalimi. Pietuose dalyvauja visi 
garbingieji svečiai.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašomi įsi
gyti bilietus iš -anksto, nes ribotas dalyvių 
skaičius. Bilietus įsigyti galima klebonijoje, 
Baltic Stores, Lietuvių Namuose ir pas S. 
Kasparą. Kaina 2 svarai. Be to, juos galima 
užsisakyti paštu. Tuo a-tveju prašom atsiųs-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

BRADFORD — kovo 5 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — kovo 12 d. St. Patrick's 

bažn.: 12.30 v. — velykinė išpažintis 
(klausys du kunigai); Iv. — Mišios.

BRADFORD — kovo 19 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — kovo 26 d., 1 v., St. 

Joseph bažn.

MECHANIZUOTA MOČIUTĖ...

— Bobute, mama, tėveli, pasek pasaką, — 
dažnai mus -prašo mūsų mažieji, ypač kai 
-ateina metas jiems eiti į lovą.

Ši problema palengvės, jei įsigysite nau
jai pasirodžiusią ilgo grojimo -plokštelę Sek 
pasaką, įkalbėtą Laimos Rastenytės, muzi
ka Dariaus Lapinsko. Viso keturios ilgos 
pasakos. Plokštelės kaina su persiuntimu 
£2,75.

NAUJAI GAUTI leidiniai:
J. M. Puikūno MĮSLĖS. (Per tūkstantį mįs
lių). 174 psl. Kaina £1,55.
J. Kraliikauskas VAIŠVILKAS, istorinis ro
manas. 234 psl. Kaina £1,90.

Plokštelės ir knygos gaunamos: DAINO
RA. Priory Rd. Kew. Surrey.

go, Glasgow©, Ayr ir vietinių. Prisirinko 
pilna salė.

Minėjimą surengė vietiniai Lietuvių 
Instituto nariai, valdyba ir Šv. Cecilijos 
choras. Elektrai užgesus, programa vyko 
prie žvakių dr lempų šviesos, ir viskas at
rodė labai idiliška.

Po bendrų vaišių Instituto pirm. A. Jova
ras pasveikino tautiečius, primindamas šios 
sukakties reikšmę mūsų tautai ir patikin
damas, kad kaip praeityje, taip ir ateityje 
ši diena čia, Škotijoj, bus minima, kol tik 
čia gyvens lietuvių.

Gerb. prel. J. Gutauskas savo kalboje nu
rodė -ruso okupanto užmačias nutautinti 
mūsų Lietuvą. Jis pabrėžė, kad mes šią die
ną turime atžymėti ne tik savo atvykimu 
čia, bet ir pasižadėjimu, darbais ar auko
mis kovoti dėl laisvės mūsų tėvynei.

K. Tamošiūnas savo žodyje nušvietė tarp
tautinę pavergtosos Lietuvos padėtį, kad, 
keičiantis pasauliui politiškai ir ekonomiš
kai, yra pavojaus mažoms tautoms susilp
nėti, o gal ir išnykti, ypač kad Lietuvos 
okupantas tokią padėtį naudoja savo tiks
lams — nuslopinti lietuvių tautiniam susi
pratimui mūsų tėvynėje ir užsienyje. Todėl 
turime būti tvirti ir tautiškai susipratę.

Pr. Dzidoliko vedamas Šv. Cecilijos cho
ras, kuris šįkart pasirodė su- daugeliu dai
nininkų, gražiai atliko savo programą — 
padainavo „Kritusioms šauliams“, „Kur 
bėga Šešupė“, „Kaip gi nemylėti“ ir kitas. 
Nauja daina „Tėvynė Lietuva“, kuri sudai
nuota pritariant aikordionu S. Gabalui, pub
likai ypač patiko, ir ne vieno mintys, žva
kėms tuo metu mirgant, -klausantis tos dai
nos, lėkė į mūsų tėvynę Lietuvą. Šis choras 
ir jo vadovas Pr. Dzidolikas verti didelės 
padėkos už jų darbą.

Vėliau buvo renkamos aukos Vasario 16- 
tos gimnazijai. Dalis minėjimo pelno skiria
ma Tautos Fondui. Minėjimas baigtas Tau
tos himnu.

A. Jovaras

ti 2 svarų pašto orderį ir adresuotą su ženk
lu voką, ir bilietas bus pasiųstas. Rašyti: 
Rev. J. Sakevičius MIC, 21, The Ovai, 
Hackney Road, London E2 9DT.

A. A. KAZIO URBONO LAIDOTUVĖS

Bicesteryje, netoli Oxfordo, mirė Kazys 
Urbonas.

Laidojamas bus iš Londono Lietuvių baž
nyčios kovo 2 d., -ketvirtadienį, šv. Mišios 
už jo vėlę bus laikomos tą pačią dieną 11 
vai. ryto.

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Londono šv. Kazimiero bažnyčia švenčia 
savo globėjo šventę kovo 5 d. (sekmadienį) 
11 valandos ryto ypatingesnėmis pamaldo
mis.

Prieš Mišias bus eucharistinė procesija.

SUŽADĖTUVĖS

Lietuvos Atstovo dukrelė Rita Balickai- 
ė. kaip vasario 18 d. rašė „The Daily Tele- 
’ra-ph“, susižadėjo su Michael Knight.

NOTTINQHAMAS
TAUTOS GLOBĖJO DIENĄ

Lietuvos Globėjo šv. Kazimiero šventėje 
kovo 4 d. Lietuvių Židinyje pamaldos bus 8 
vai. vakare. Viso pasaulio lietuviai tą dieną 
maldoje -prisimena pavergtą Lietuvą.

MANCHESTERIS
MANCHESTERIS

i
Kovo 4 d. (šeštadienį) Manchesterio Lie

tuvių Socialinio Klubo patalpose skiautei 
rengia

Šv. Kazimiero minėjimą.
Programoje -paskaita ir skautų meninė 

dalis. Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.
Pradžia 6 vai. vakaro.

Skautų Vadovybė

MANCHESTERIS 
VASARIO 16-JI

DBLS Manchesterio skyrius suruošė, 
kaip ir visuomet, nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Nors dėl angliakasių streiko 
elektra vis išjunginėjama, prisirinko pilnos 
klubo patalpos tautiečių ir svečių anglų. 
Pirm. A. Jaloveckas prasmingu žodžiu ati
darė minėjimą ir pakvietė pagerbti žuvu
sius dėl laisvės. Prelegentas A. Padvoiskis 
savo kruopščiai paruoštoje paskaitoje per
bėgo lyg ir visą mūsų tautos istoriją, kartu 
patikindamas, kad laikas ruoštis busima
jam laisvės gyvenimui. Tautiniais rūbais 
pasipuošusi V. Kurtinaitė padeklamavo ei
lėraštį „Lietuva motinėle“. Ramovėnai A. 
Jakimavičius, V. Kupstys, A. Padvoiskis, 
K. Murauskas ir V. Rudys sudainavo „Per 
dirvonus“, „Ei, kary“ ir „Ramovėnų mar
šą“.

Visi programos dalyviai susilaukė šiltų 
katučių. Minėjimas baigtas tautos himnu.

Vėliau, nors dr -prie žvakių šviesos, val
dyba pavaišino minėjimo programos daly
vius ir svečius. Klubo baras sutelkė visus, 
kur išsikalbėta apie praeitį ir pabendrauta.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Manchesterio L. S. Klubas suruošė savo 
tradicinį blynų pobūvį, kuris sutraukė iš 
plačios apylinkės -apsčiai tautiečių, na, ir 
nemaža anglų, susidomėjusių tomis tradici
jomis. Visi dalyviai buvo su įmantriomis 
kepuraitėmis, o klubo valdybos narys K. 
Steponavičius padirbo ištisą eilę jų tauti
niais motyvais, ir jos vėliau lyg vėliavos 
puošė blyninink-us. Laimingieji numeriai 
vėliau buvo premijuoti. Kas be tradicijų: 
-pats klubo pirmininkas Verbickas pasipuo
šė „lašininiu“ ir ieškojo, kur tas „kanapi
nis“. Pasirodė blynai, miltiniai, bulviniai, su 
visokiais padažais. Visą šimtinę privalgy
dinti, aptarnauti nebuvo juokas. Klubo vir
tuvės šeimininkė Ivanauskienė, jos vyrelis 
ir talkininkės klubo narės E. Sasnauskienė, 
O. Dainauskienė, Padvoiskienė, Jasikienė ir 
■kitos, nesigailėdamos laiko ir darbo, maišė, 
tarkavo, kepė, nešė ir kalbino, kol visi pa
galiau buvo aprūpinti.

Vėliau jau, žinoma, daina, šokis, juokas 
ir tradicinis manchesteriečių šūkis „Ką ger
si?"

Visi -patenkinti, visi pagyveno Užgavėnių 
nuotaika, visi užmiršo tremties vienišumą.

D. Dainutis

DERBY
ATVYKSTA SVEČIAS

Kovo 12 d. čia lietuviškas gavėnines pa
maldas 11 vai. Convent of Mercy, Bridge 
Gate, praves iš Londono -atvykęs kun. dr. 
Jonas Sakevičius, MIC. Visi kviečiami pa
sinaudoti svečio patarnavimu velykinei iš
pažinčiai ir gavėninio susitelkimo pamaldo
mis.

QLASQOWAS
LIETUVIŲ ŠVENTĖ ŠKOTIJOJ

Lietuvos nepriklausomybės sukakties mi
nėjimas čia buvo Bellshill Lietuvių Insti
tute vasario 12 dieną.

Tautiečių į jį buvo susirinkę iš Edinbur

PASAULYJE
— Sov. Sąjungos viltis gauti kasmet apie 

195 mil. tonų grūdų šiais -metais bus žiau
riai apgadinę šalčiai.

— Suomijos cenzoriai uždraudė rodyti 
filmą „Viena Ivano Denisovičiaus gyveni
mo diena“1 apie sovietines stovyklas, nes 
nenorima „rizikuoti“ pakenkti santykiams 
su užsienio' kraštais.

— Pakistano -prez. Butto įsakė tuojau pat 
gabenti į Bangladešą 2.200 t amerikietiškų 
ryžių, kurie ir buvo skirti Rytų Pakistanui, 
bet dėl karo veiksmų buvo iškrauti Karačy- 
je.

— Britanijoje, kai dėl anglies kasyklų 
darbininkų streiko staiga valandų valando
mis nutraukiama elektra, milijonai vištų 
sumažino kiaušinių dėjimą.

— Prie Kairo (Egipte) į kanalą įvirto au
tobusas su 77 keleiviais (daugiausia studen
tais), ir tik 9 buvo išgelbėti.

— Prez. Nixonas savo vizitui į Kiniją 
paįvairinti iš San Francisco zoologijos sodo 
siunčia Mao Cetungui porą amerikietiškų 
kudlotų muskusinių galvijų, bulių Miltoną 
ir karvę Matildą, ir amerikiečiai spėlioja, 
kad Mao gal jiems kartais padovanos porą 
didžiųjų kinietiškų meškų pandų.

— Kalifornijoje (JAV) panaikinta mir
ties bausmė, ir 107 kaliniai, kurie buvo nu
teisti mirti, dabar pervedami į kitą katego
riją — iki gyvos galvos (tarp paskutiniai
siais metais mirti nuteistųjų yra senato
riaus Roberto Kennedžio žudikas Sirhanas 
Sirhanas ir hipių vadas Čarlis Mansonas).

— Kai turėjo būti pradėtas transliuoti 
prez. Nixono susitikimas su kiniečiais, Bri
tanijoje nutraukta elektros srovė — baruo
se nei šviesos, nei kavos, nei alaus, nei Ni
xono, dėl to atkaklesnieji iš pradžių tuoj 
pradėjo šaukti: „Čia rusų darbas“.

— Irano vyriausybė pagerbė britą Ed- 
wardą Fitzgeraldą, kuris 19 amž. išvertė į 
anglų kalbą Omaro Chaijamo poeziją: ant 
jo -kapo Boulge kaime, Britanijoje, pasodi
no 6 rožių krūmus.

— Liverpoolio ir Manchesterio (Britani
ja) mokytojų seminarijų studentai, kaip 
apklausinėjimai parodė, galvoją, kad Mi
kelandželo bus suprojektavęs Coventrio ka
tedrą, Mussolinis ar Stalinas bus parašęs 
„Kapitalą“, o „Odisėja“ yra James Joyce'o 
ar „Ilijados“ darbas.

— Amerikietis William Wesley Peters 
nusiskundė, kad jo žmona Svetlana, Stalino 
duktė, pasiėmė 10 mėn. amžiaus jų kūdikį 
ir išėjo iš namų (ji nepakentu-si bendruo
meninio buto ir sakiusi, kad pripažįstanti 
privačią nuosavybę).

— Sov. Sąjungos ambasadorius pareiškė 
Danijos vyriausybei protestą dėl pradėtojo 
rodyti naujo filmo „Leninai, sukčiau tu“, 
nes jis įžeidžiąs rusų tautą, bet užsienio 
reikalų ministeris Andersenas jam atsakęs, 
kad jis neturįs galios tą satyrinį filmą su
stabdyti.

— Buvęs New Yorke Jugoslavijos konsu
las Kapicicas bus Belgrade teisiamas už 
slaptų žinių teikimą svetimai valstybei.

— Trys Vakarų Vokietijos kariai sunk
vežimiu pabėgo į Rytų Vokietiją.

— Sovietinė raketa su mėnulio uolų pa
vyzdžiais išskrido į žemę (šį kartą buvę už
tikta kietesnių uolų, negu tos, kurių savo 
metu pargabeno Luna 16).

— Austrijos vyriausybė pažadėjo po 250 
svarų dovanų kiekvienai porai, vedusiai 
šiais metais po sausio 1 d., ir dėl to vedybų 
skaičius padvigubėjęs.

— Draugiškiems santykiams atžymėti Li
bija atsiuntė Maltos vyriausybei 10 eg-

LONDONO
Artėjant iškilmėms

Londono lietuvių šv. Kazimiero baž
nyčios atidarymo ir pašventinimo 60 
metų sukaktis bus minima 1972 m. 
kovo 19 d. Tuo pat laiku sueina 70 me
tų, kai pradėjo veikli pirmoji lietuvių 
bažnyčia Londone. Reikšmingam įvy
kiui paminėti Londono lietuviai katali
kai pasiruoš penkių dienų rekolekcijo
mis. Pirmųjų ateivių vaikai ir vaikai
čiai, kurie sunkiai kalba lietuviškai, 
išklausys pamokslų Westminsterio ku
nigų misijonierių, kuriems vadovauja 
J. E. vysk. V. Guazzelli, VG. o lietu
viškas rekolekcijas praves J. E. vysk. 
A. L. Deksnys kovo 17, 18 ir 19 d.d., 
baigiant suma ir sukaktuvių pietumis 
par. klubo salėje.

Šis tas iš praeities
Besibaigiant praeitam šimtmečiui, 

Lietuvos kaimo jaunimas sužinojo, kad 
toli už Vokietijos yra Anglijos šalis ir 
kad ten darbininkas uždirba per mėne
sį daugiau, negu Lietuvoje per kiaurus 
metus bernaudamas. Anksčiau atvyku
sieji savo pranešimais uždegė šimtus. 
Prieš pat 1900 metus Londone jau bu
vo tarp devynių ir dešimties tūkstančių 
jaunų vyrų ir nedaug mergaičių, žy
mesnis jų būrys susimetė Silvertown'e; 
stojo dirbti į cukraus fabriką. Tuo me
tu kūrėsi Silvertowno katalikų airių- 
anglų parapija, ir lietuviai noriai buvo 
priimami darban, šimtai kitų rado 
Londone darbo pas siuvėjus, stalius, 
odininkus.

Dvasios reikalai
Šiaip taip įsikūrę, apsibuvę, pajuto 

gyvą reikalą turėti savo tarpe lietuvi 
Katalikų kunigą. Susidarė komitetai ku
nigo lesKoti. Kurie gi mokėjo šiek tiek 
lenkiškai kalbėti, glaudėsi prie atvyks
tančių protarpiais iš Prancūzijos kuni
gų lenkų. Lie gi pasišovė lenkiškai ap
tarnauti visus lietuvius. To meto Ang
lijos visuomenė nei westminsterio dva
sininkai nežinojo skirtumo tarp lenkų 
ir lietuvių: visi jie buvo jiems tie patys 
svetimi žmonės. Tik po ilgų žygių ir 
dviejų masinių demonstracijų prie 
westminsterio katedros lietuviai išsi
kovojo savo teises. Reikalas pasiekė 
net Komą, pop. Leoną XIII.

1901 m. sausio 7 d. vyskupas priėmė 
kun. Boleslovą šlamą pastoviai gyven
ti Londone ir aptarnauti lietuvius, pri
ėmė parapijos komitetą ir jų sudarytų 
sutarų bei šv. retro parapijos komite
to sudarytus įstatus ir iš kardinolo 
Herbert vaugnan kun. Siamas gavo 
raštu užtikrinimą, kad lietuviams ap
tarnauti nebus skinamas kunigas len
kas. Tas dokumentas daug vėliau, jau 
įsikūrus antrajai bažnyčiai, buvo vysku
pijos pareigūno atsiimtas iš kun. K. 
Jurgio Matulaičio.

Pirmoji bažnyčia
Vyskupijos nurodymu ir susitarus su 

vokiečių šv. Bonifaco par. klebonu, lie
tuviai prisiglaudė su pamaldomis pas 
vokiečius. Pirmos pamaldos įvyko 1901 
m. sausio 13 d. ro 62 savaičių lietuviai 
įsigijo savo šv. Kazimiero bažnyčiai 
patalpą prie Christian ir Cable Sts už 
662.3.1U, paėmę 625 svarų paskolą, 
ten pirmos pamąidos buvo 1902 m. 
kovo jO d. Bet patalpos bažnyčiai ne- 
ouvo tinkamos: pro jos kampą viršum 
stogo buvo geležinkelis. Traukiniai ju
dino sienas, lubas, ir buvo sunku apsi
ginti nuo lietaus, vis pasirodydavo nau- 

iji plyšiai. Teko ten dirbti 10 metų trims 
klebonams - kapelionams: kun. B. šla- 
mtu, kun. Ant. l'aimontui ir kun. Ka
zimierui Jurgiui Matulaičiui.

Naujoji bažnyčia
Kun. K. J. Matulaitis dirbo Londo

ne nuo 1905 m. lapkričio 15 d. iki 1930 
m. rudens, kai buvo paralyžuotas. 
Mirė 1944 m. Lietuvoje, Marijampolė
je. Jo pastangų dėka, pritariant, pade
dant jo suorganizuotiems Londono lie
tuviams, nauja šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčia Londone, pradėta statyti 1911 
m., buvo baigta 1912 m., ir kovo 10 d. 
Jo Em. kardinolo Pranciškaus Bourne 
buvo iškilmingai pašventinta.

Bažnyčios geradariai
Bažnyčios statyba atsiėjo 4.108 sva

rai. Buvo pasiskolinta trys tūkstančiai 
svarų. Paskolą laidavo Westminsterio 
vyskupija. Didžiausieji šios bažnyčios 
statytojai ir geradariai buvo Londono 
lietuviai katalikai, darbininkai. Nepa
prasto palankumo parodė J. Em. kar-

zempliorių Korano, kurių dalis, kaip nuro
dyta, galėtų būti naudojama teismuose, bet 
bėda, kad jei ir teisme tą knygą palies ne 
muzulmonas pareigūnas, tai priesaika nu
eis niekais, ir dabar vyriausybė susirūpinu
si ieškanti 10 tinkamų dėžių knygoms sudė
ti ir muzulmono, kuris tiktų sudėti.

—- Esanti paleista poetė Natalija Gorba- 
nevskaja, kuri prieš dvejus metus už pro
testą dėl sovietinės invazijos Čekoslovaki- 
jon buvo pripažinta beprote iif uždaryta 
psichiatrinėn ligoninėn Maskvoje.

LIETUVIAI
dinolas Pr. Bourne. Jam didelį įspūdį 
padarė lietuvių susiklausymas, ryžtas, 
vieningas darbas. Vyskupijos kunigų su
sirinkimuose jis viešai kelis kartus se
niems ir jauniems klebonams anglams 
pavyzdžiu statė lietuvių veiklą Londo
ne, kur vieningai veikė kunigas su pa
rapijos komitetu. Ir kiekvieną kartą, 
kai kun. Matulaitis mokėdavo sutar
tais protarpiais bankui skolą, kard. 
Bourne pridėdavo savo 10 sv. prie lie
tuvių įnešamų 90 svarų.

i-o visų statybos vargų kun. K. J. 
Matulaitis 1912 m. vasarą, palikęs sa
vo vietoje kun. dr. Aleksandrą Grigaitį 
ir gavęs labai palankų raštą iš vyskupi
jos raštinės, išvyko atostogų Lietuvon. 
Jas panaudojo aukoms rinkti. Jo parsi
vežtame ilgame sąraše buvo galima at
pažinti parašus: vyskupas A. Karosas 
davė 25 rublius, kun. Marma 30 rb., 
kun. J. Stankevičius 25 rb., kun. Švilpa 
10 rb., kun. M. Simonaitis 10 rb., kun. 
A. Daukša 25 rb., kun. S. Narkevičius 
5 rb. ir dar 14 kitų kunigų, tarp kurių 
yra busimojo vyskupo Juozapo Kuktos 
10 rb. auka bei keletos pasauliečių: 
Ant. šimoliūnas davė 25 rb., Ant. Bi- 
lūnas 10 rb., Eug. Plateris 10 rb, iš viso 
aukų parsivežė Londonan 300 rublių.

Labai palanki Londono lietuviams 
pasirodė kunigaikštienė Magdalena 
Radvilienė. Bažnyčios statybai 1911 m. 
ji atsiuntė 20 svarų, o sekančiais me
tais skoloms mokėti 100 svarų.

A ti taisymas ,
Amerikos „DRAUGE“ 1971 m. 

gruodžio 24 d. kalėdiniame priede (52 
nr. psl. 8) išspausdinta vertinga V. 
Daugirdaitės - Sruogienės studija — 
Žymiosios kunigaikščių Radvilų mote- 
terys. Straipsnio pabaigoje parašyta: 
„Magdalena Radvilienė 1912 metais 
Londone pastatydino lietuviams baž
nytėlę su sąlyga, kad nebūtų joje pa
maldų lenkų kalba. Kaip matote, buvo 
visai kitaip.

Pagerinimai
Bažnyčia užlaikoma švariai, įvairūs 

dalykai pagerinami. 1956 m. buvo pri
dengti minkšta guma klauptukai. 1971 
m. įvestas geresnis bažnyčios ir klebo
nijos centrinis apšildymas. Tais pat 
metais buvo Parapijos Komiteto ir kle
bono kun. Jono Sakevičiaus sutarta ir 
arkivyskupijos pritarta, kad'iš turimo 
mažo kiemelio ir zokrastijos dalies 
reiktų padaryti pasitarimams salę su 
priedais. Tik įvairios technikinės kliū
tys neleido kol kas to sumanymo įgy
vendinti.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

PRARASTOJI LAISVĖ

Peter Simple „Daily Telegraph“ dienraš
tyje rašo, Kad Suomijos Kinuose uždrausta 
rodyti „Viena Ivano Deni sovietams gyveni
mo diena" filmą, kuris pagamintas pagal 
Aleksandro Solženicyno to paties vardo ro
maną. Jame vaizduojamas koncentracijos 
stovyklos gyvenimas Si aire. Suomija filmą 
rodyti uždraudė dėl to, kad nenori pablo
ginti santykių su kaimynine valstybe. Suo
miai narsiai kovojo prieš komunistinę Ru
siją pasku tiniame kare, pradžioje vieni, vė
liau Vokietijos pusėje, ir dabar, jeigu jų 
laisvė ne visiškai užgniaužta, tai, švelniai 
tariant, ji vistiek gerokai apkarpyta.

Toliau autorius įspėja visus, kad nepa
darytų klaidos. Suomija daugeliu atvejų tu
ri laisvę. Ji iš dviejų blogybių (visiška so
vietų okupacija ar suvaržyta nepriklauso
mybė) pasirinko mažesniąją: įsipareigojo 
neįžeisti savo didžiulio kaimyno. Rusai to
kią padėtį dabar apgaulingai planuoją vi
siems vakarų Europos kraštams, įskaitant 
ir mus pačius. Visi Rusijos diplomatiniai 
taikos ir nusiginklavimo pasiūlymai tik dėl 
to ir siūlomi. Ir šituos, atrodo, labai gra
žius, rusų pasiūlymus turime laibai atsar
giai priimti.

Rašinio autorius sakosi matęs tą filmą ir 
pataria visiems jį pamatyti, kol dar nerei
kia gauti sovietinės valdžios leidimo. Filmą 
šiuo metu dar galime pamatyti Londone, 
bet vis dėlto jau ne Helsinkyje.

Tai gražus įspėjimas visiems tiems, kurie 
vis dar tiki Kremliaus geriems norams.

G. I. Rimutis

ANGLIES DVIDEGINIS SAUGO MĖSĄ

Pervežant šaldytą mėsą tolimais atstu
mais, atsitinka, kad mėsa praranda savo 
prekinę išvaizdą. Mat, ant mėsos paviršiaus 
apsigyvena savotiškos šalčiui atsparios bak
terijos. Nuo bakterijų veiklos pakinta mė
sos spalva, o mėsa apsitraukia gleivių 
sluoksniu. Bakterijoms padeda didelė san
tykinė oro drėgmė, kurią reikia palaikyti, 
kad mėsa nenudžiūtų ir neprarastų svorio. 
Tokia mėsa žmogui nekenksminga, tačiau 
jos išvaizda ir vertė smunka.

Kanados gydytojai pastebėjo, kad anglies 
dvideginio atmosferoje šių bakterijų nebū
na. arba jos atsiranda daug vėliau. Tokio
mis sąlygomis mėsą galima ilgai vežioti 
esant 5 laipsnių C temperatūrai. Šiuo me
tu šaldytą mėsą Kanadoje vežioja šaldytu
vuose, pripildytuose anglies dvideginio.
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