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LIETUVOS BYLOS PRIEBLANDA LATVIJOS RUSINIMAS
Iškiliausieji plojo D. V. Martinui

„JAV nepasisako už visišką 
Lietuvos nepriklausomybę, bet už 
teisę Lietuvos ir Baltijos kraštų 
gyventojams pasisakyti, ar jie no
ri laisvės“.

Doyle V. Martin
JAV Valstybės departamento 
rytų Europos skyriaus direkto
riaus pa vaduotojas

Šitais žodžiais „Naujienų“ 1972. II. 
5 laidoje pristatomas JAV Lietuvių 
Bendruomenės 71. XII. I 1/12 politinių 
studijų dienų svarbiausio prelegento 
mintys. Jos buvo pareikštos apie 90-čiai 
iškiliausių mūsų vadovų, kurie jas pa
lydėję gausiu plojimu. Nuo 1940 metų 
JAV valdžios akcentuotu Baltijos vals
tybių nepriklausomybės klausimu D. V. 
Martin pasakė dar štai ką:

„Kas vyko prieš 30 metų, negalima 
laikyti privalomu dabartiniu metu. 
Joks Prezidentas ar valstybės sekreto
rius negali savo įpėdiniams nurodyti 
kryptį, Kurios tektų laikytis. Tai liečia 
ir rrezidentą (K. M. Nixoną) ir valsty
bės sekretorių W. Rogers“.

Negalima kaltinti JaV LB — politi
nių studijų dienų rengėjų — už tai, 
kad šie žodžiai buvo pasakyti. Neverta 
nė svarstyti, ar prelegentas turėjo būti 
palydėtas plojimu, Svarbiau yra rea
liai pažiūrėti, kodėl JAV vyriausybė 
ieško naujo kelio ir net artėjančių rin
kimų akivaizdoje bando ištirti balsuo
tojų reakciją, svarbu yra žvilgterėti į 
Lietuvos laisvės bylos ateitį ir likusias 
priemones jai siekti.

Pagal JAV valdžios tarnautojų tai
sykles, joks pareigūnas neturi teisės 
viešai kalbėti ar spausdinti savo min
čių, iš anksto nepristatęs teksto peržiū
rai ir patvirtinti. D. V. Martin žodžiai 
nėra pripuolami, o jo pastaba, kad pra
eities gairės nėra privalomos Preziden
tui ir Valstybės sekretoriui (užsienio 
reikalų ministrui), dar ryškiau akcen
tuoja prez. Nixon’o norą atsipalaiduo
ti nuo paveldėto Baltijos valstybių po
litinės padėties klausimo.

Pareiškimai jautriais klausimais yra 
dažnai pavedami žemesniems pareigū
nams tam, kad būtų galima nustatyti 
viešą reakciją. Jei reakcija būtų ar bus 
labai gyva ir aštri, klausimas gali būti 
paliktas be eigos; jei ne — galima lauk
ti posūkio, kuris pirmiausia pasireikš 
Lietuvos Atstovybes ir konsulatų pa
dėties atžvilgiu.

Galima klausti, kodėl prez. R. M. 
Nixon'as ieško naujo sprendimo Balti
jos valstybių atžvilgiu? Atsakymo rei
kia ieškoti vertinant jo vedamąją už
sienio politikos kryptį ir JAV-FSRS 
ryšius.

JAV užsienio politika, pradedant 
1969 metais, vis labiau panašėja į Vo
kietijos Veimaro respublikos vestąją 
pragmatišką „realpolitik“. Prezidentas 
Nixon’as stengiasi JAV padėtį ir san
tykius su kitomis valstybėmis vertinti 
be sentimentų ir be ideologinių - idea
listinių susivaržymų. Jei žingsnis yra

PAŠA U JL 1'Jiti
— Suomijos prez. Kekkonenas buvo nu

važiavęs į Sov. Sąjungą pamedžioti ir, kaip 
spėjama, pasitarti .dėl politinės padėties, 
kai po rinkimų kraštą pasiryžo valdyti so
cialdemokratinė mažumos vyriausybė.

— Iš Pakistano sostinės Rawalpindžio j 
Indijos sostinę New Delhį buvo lėktuvu at
gabenti 17 sužeistų ir sergančių belaisvių.

— Vakarinėje Virginijoje (JAV), kai iš
virto užtvanka, žuvo 57, Lorado miestas 
buvo vandens nugriautas.

— Italijoje per vienerius metus, kai vei
kia skyrybas leidžiąs įstatymas, išskirta 
daugiau kaip 26 tūkstančiai.

— Rašalu apliejusi Britanijos miin. pirm. 
Heathą, kai jis buvo nuvažiavęs pasirašyti 
sutarties įstoti į Europos Ekonominę Ben
druomenę, vokietė nuteista 6 mėnesiams.

— Persijoje sušaudyti karinio teismo pa
smerkti mirti 6 sabotažo vykdytojai.

— Švedijoje ligonių skaičius psichiatri
nėse ligoninėse 1969 m. buvo 73 tūkst., o 
1970 m. — 83 tūkst.

— Izraelyje apie Galilėjaus ežerą šernai 
ūkininkams pridaro nuostolių, jie šaudomi, 
bet nevalia valgyti, tačiau Italijos medžio
tojų draugija labai norėtų papildyti jų iš
teklius savo krašte, ir jei bus sutarta, tad 
vaistais apsvaiginti šernai gyvi bus gabe
nami į Italiją.

— Britanijos karalienė, jos vyras ir jų 
duktė karalaitė Annė Brunei sultono buvo 
pavažinėti paauksuotoje karietoje, kurią 
traukia 48 kareiviai. 

naudingas — žengiamas, nežiūrint 
ideologinių pasėkų. Vienintelis varžtas 
tam yra balsuotojų reakcija, nes kiek
vienas JAV prezidentas savo žingsnius 
sveria busimųjų rinkimų perspektyvo
je.

Geras tokios „realpolitik“ pavyzdys 
yra 1970 m. pakrančių sargybos laive 
įvykdytasis lietuvio jūreivio Simo Ku
dirkos išdavimas rusams. Neabejotina, 
kad admirolas Ellis šį sprendimą pada
rė, nenorėdamas pakenkti tuomet vy
kusioms JAV - TSRS žvejybos pasita
rimams. Klausimui iškilus viešumon 
ir visuomenei labai aštriai reagavus, 
prez. Nixon'as pasipiktino įvykiu ir 
garantavo, kad tai daugiau nepasikar
tos. Admirolas Ellis buvo paskubomis 
atleistas į atsargą, bet teismo nesiekta...

Geras JAV „realpolitik“ pavyzdys 
yra ir 1971 metais įvykdytas tautinės 
Kinijos pašalinimas iš Jungtinių Tau
tų. Siekdamas užmegzti ryšius su rau
donąja Kinija, JAV Prezidentas turė
jo pirma parodyti Kinijos valdovams, 
kad gerų ryšių yra siekiama ne tik žo
džiais, bet ir veiksmu.

Šie du pavyzdžiai galėtų būti papil
dyti daugeliu kitų, tačiau nė vienas ne
duos tiesioginio atsakymo, kodėl tris
dešimt dvejus metus JAV (bent prezi
dento rinkimų metais) pabrėžtasis tvir
tinimas, kad JAV nepripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos įjungimo į 
TSRS, turi būti dabar keičiamas. Atsa
kymas gali būti surandamas Vašingto- 
no-Maskvos-Fekino trikampyje. JAV 
pastangos susidraugauti su Kinija 
Maskvoje yra priimamos su neabejoti
nu įtarumu ir nejaukumu. Tačiau JAV 
tebesiekia išlaikyti draugiškus santy
kius ir su Maskva, nes tiesioginio karo 
pavojus kol kas gresia ne iš Pekino, 
bet iš Maskvos. Tolygiai kaip raudo
noji Kinija 1971 m. norėjo draugišku
mo įrodymo (Formozos), taip ir Mas
kva neatlyžta, reikalaudama konkrečių 
dovanų. JAV galėtų draugiškumą pa-| 
tvirtinti „padovanodamos“ Berlyną, 
bet tai būtų gana sunkiai Europoje ir 
JAV viduje suvirškinama kaina. Balti
jos valstybių klausimas yra ne mažiau 
principinis, tačiau jis yra tik senti
mentalios, o ne apčiuopiamos vertės. 
Tyliai pripažindamos Baltijos valsty
bių aneksiją, JAV pasektų tik seniai 
Šveicarijos, Vatikano, Prancūzijos, 
Anglijos ir kt. pavyzdžiais. Visuome
nės reakcija tokiam padėties pripažini
mui būtų minimali, o lietuvių tarpe, 
kaip JAV LB posėdis rodo, ji gali bū
ti išreikšta ir plojimu.

Ką šie samprotavimai žada lietuvių 
politiniams veiksniams ir ką jie reiškia 
patriotiškai išeivių visuomenei?

Blaiviai galvojantiems mūsų politi
niams vadovams toks JAV užsienio 
politikos posūkis nėra nelauktas. Ar 
jam buvo pasiruošta ir kaip, žinoma, 
viešai nėra skelbiama. Iš tiesų jau 1965 
metų pradžioje viename suvažiavime 
(gerokai prieš dr. A. Greimo paskaitas 
JAV) apie 100 žmonių dalyvavo užda
rose diskusijose apie reikalingus posū
kius lietuvių politinių veiksnių keliuo
se. Jose buvo pabrėžta, kad šalia 1944 
metais nustatytojo besąlyginio nepri
klausomybė:) Lietuvai reikalavimo 
(VLIK'o, ALT'os linijos) būtų pras
minga atidaryti „antrą frontą“, kuris 
siektų Lietuvos valstybingumo atstaty
mo pasaulyje. Esą, Lietuvai ir lietu
viams būtų sveikiau turėti Jungtinėse 
Tautose atstovaujamą valstybę, kad ir 
federacijoje su TSRS, negu jokios ne
turėti. Atmintina, kad JAV valdžios 
noras palaikyti gerus santykius su 
TSRS ir tuomet buvo. Spėjamai 1965 
metais JAV būtų buvusios ne tik pa
lankios tokiam žingsniui, bet net būtų 
panaudojusios jį kaip objektą dery
boms dėl svarbesnių klausimų (preky
bos ar Berlyno).

1965 m. viduryje ar pabaigoje Ame
rikos lietuvių tarpe garsiai nuskambėjo 
viešos dr. A. Greimo paskaitos,kuriose 
jis siūlė gen. De Gaulle'io pavyzdžiu 
blaiviai ir nesentimentai'iai įvertinti 
Lietuvos politinę padėtį. Konstrukty
vių išvadų ir veiksmingo sprendimo, 
deja, ir šios paskaitos neišvystė.

Vėl 1970 metais kitose studijų die
nose buvo pasiūlyta mūsų politiniams 
veiksniams vietoje pripuolamų propa
gandinių užsiėmimų ir šalia galutinio 
tikslo — Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo — paieškoti darbo plano su 
mažesniais tarpiniais ir realiais tiks
lais. O Lietuvių Bendruomenei tuo pa
čiu buvo patarta neskaidyti jėgų ir ne
didinti diferenciacijos, bet ribotis tau- 
tinio-kultūrinio išeivių išlaikymo užda
viniais.

Nė viena šių minčių nebuvo pasekta:

Elta toliau pateikia ištraukas iš rašto 
Latvijos 17 komunistų, nusivylusių Mask
vos siekiais surusinti Latviją, pasiųsto kom. 
partijų vadovybėms Vakarų Europoje.
Vis daugiau rusų, nemokančių vietos kalbos

Latvijos rusinimas, kolonizavimas rusais 
bei kitais tebevyksta. Būdinga, kad jei di
desnėse įmonėse daugelis darbininkų lat
viai, tai vadovaujančiose vietose žmonės, 
nemoką latvių kalbos (pvz., Popovo vardo 
radijo įmonė, žinomasis vagonų fabrikas ir 
kt.). Latvių tarnautojų skaičius vis mažėja. 
Štai, Latvijos vidaus reikalų ministerijos 
žinyboje Rygoje dirbo apie 1.500 žmonių, 
tačiau jų tarpe latvių tebuvo apie 300. Lat
viškai .nesusikalba 51 proc. prekybos tar
nautojų, o prekybos vadovų tarpe teliko 29 
proc. Labai maža latvių yra ir statybos sri
ty-

Iš miestų įmonėse dirbančių gydytojų lat
viškai nemoka net 65 proc.. ir dėl to iškyla 
nesusipratimai nustatant diagnozes, ski
riant gydymo priemones ir pan. Visa tai ke
lia krašto gyventojų didžiulį nepasitenkini
mą;
Kryptis — surusinti visą gyvenimą 
Latvijoje

Taigi, rusinimo vyksmui sėkmingai ei
nant, rusai-okupantai dabar jau, kaip teigia 
17 komunistų, siekia išspręsti kitą uždavi
nį — palaipsniui surusinti visą gyvenimą 
Latvijoje.

Latvių komunistų rašte pateikta visa ei
lė tokio totalinio surusinimo priemonių. Kai 
kurios būdingesnės:
— tenkinant atvykėlių (rusų, gudų, ukrai
niečių) norus, siekiama gausinti radijo bei 
televizijos programas rusų kalba. Dabar tik 
dalis programų teikiamos rusų kalba, ta
čiau vistiek du trečdaliai visų programų 
jau atliekama rusų kalba...
— nors Latvijoje (kaip ir Lietuvoje) gau
nami visi Sovietų Rusijoje leidžiamieji 
periodiniai leidiniai, tačiau Latvijoje apie 
50 proc. leidinių spausdinama rusų kalba. 
Skelbiama, kad nesą popieriaus latvių ra-

I šytojų kūrybai ar mokyklų vadovėliams 
leisti, nors... leidžiami rusų kalba rusų ra
šytojų kūriniai bei vadovėliai,
— oficialus susirašinėjimas tarp organiza
cijų turįs būto rusų kalba,
— mokslininkų, kolchozų susirinkimuose 
kalbama rusiškai. Jei kolektyvo susirinki
me atsiranda bent vienas rusas, jis reika
lauja kalbėti rusų kalba. Jei būtų pasiprie
šinta, tai toks kolektyvas bus apkaltintas 
nacionalizmu.
Skatinamos mišrios vedybos

Rusai Latvijoje įvairiais būdais skatina 
draugauti su rusais (tas pats ir Lietuvo
je... Eltos Red.). Skatinamos latvių vedy
bos su rusais ar rusėmis.

Rusinimo pastangas liudija ir rusiškieji 
pavadinimai prekyboje, cigarečių gamybo
je. Tik ir skamba pavadinimai: „Euločka“, 
„Lastočka“, „Kara-Kum“, „Kazbek“ ir pan. 
Restoranai, valgyklos gamina valgius pa
gal rusiškuosius receptus...

Oficialiai neuždrausta, bet nešvenčiamą

ŠVEICARŲ LAIKRAŠTIS APIE 
LATVIJOS KOMUNISTŲ LAIŠKĄ

„Neue Zuercher Zeitung“ paskelbė 
Stockholm© korespondento pranešamą, ku
riame išsamiai atpasakojama švedų dien
raštyje „Dagens Nyheter“ įdėtas latvių ko
munistų laiškas 'apie beatodairinį rusinimą 
Latvijoje. Laiško autoriai esą latvių komu
nistų partijos pareigūnai, stovį partijos hie
rarchijoje tuojau po centrinio komiteto. 
Laiškas parašytas Rumunijos, Jugoslavijos, 
Prancūzijos, Italijos, Austrijos ir Ispanijos 
komunistų partijoms, 'be to, prancūzų kai
riesiems politikams Louis Aragon ir Roger 
Garaudy. Nuorašą gavęs ir švedų komunis
tų partijos pirmininkas.

Laiške kreipiama dėmesys į skandalingą 
Maskvos varomą rusinimo politiką Latvijo
je ir nurodoma pavyzdžiais į didrusiškąjį 
šovinizmą. Laiško autoriai prašo gavėjų 
paveikti Maskvą, kad ji sustabdytų rusini
mą. kuris esąs priešingas Markso teorijai.

mūsų politiniai veiksniai, užuot rūpi
nęsi Lietuvos vadavimu, paskendo 
dviejų Bražinskų gelbėjime, o Lietuvių 
Bendruomenės dėmesys pastaruoju lai
ku nukrypo į kovą su veiksniais dėl tei
sės užsiimti politiniu darbu. Lietuvių 
Bendruomenės studijų dienų metu iš
girstieji D. V. Martin žodžiai todėl gal 
ir tinkamai vainikuoja mūsų politikų 
pastangas...

Nežiūrint liūdnos prognozės, dar ne
atrodo vėlu VLIK'ui. ALT'ai ir JAV 
LB-nei reabilituotis šiais metais, išvys
tant pozityvią ir būtinai masinę akciją 
prez. Nixon'o užsienio politikos posū
kiui Lietuvos atžvilgiu sustabdyti. 
„Antrojo fronto“ atidarymo reikalas 
tuomet galėtų palaukti.

L. Lašas 

latvių Ligo šventė, proteguojami rusų ra
šytojai, o i'š latvių klasikų leidžiama spaus
dinti Rainį, Paeglę, Veidenbaumą, dar vie
ną kitą.

Rusiškai pavadinti ir visi šeši rajonai Ry
goje (Lenino, Kirovo vardo ir pan.). Rygos 
gatvės turi net carų laikų pavadinimus, 
pvz., rusų gubernatoriaus Suvorovo... Sos
tinėje yra ne tik Lenino, bet ir caro Petro 
I-jo memorialiniai namai...

Latvių jaunimas, tinkamas kariuomenei, 
siunčiamas į Rusijos gilumą, kuo toliau nuo 
Latvijos, ir nepaisant tai, kad, anot 17 lat
vių rašto, latviai, Leninui pavedus, spalio 
revoliucijos metu gynę Kremlių ir jie ant
rojo pas. karo metu su savo divizijomis ko
voję drauge su rusais...

Pagaliau netvirtinamas toks teatrų, cho
rų, orkestrų ir kt. repertuaras, kuriame ne
būtų rusiškų pjesių ar dainų.
Latviai priešinosi ir... buvo nubausti

Ar latvių komunistai bei pati tauta tylė
jo, tokiai rusų politikai vykstant? Ne — at
sako 17 komunistų. Buvo aštraus pasiprie
šinimo pavyzdžių. Išdavos? Atleidimai, ša
linimai, ir čia pateikiama bent keliasdešimt 
latvių — partijos sekretorių, ministerių 
pirmininkų ir kt. pareigūnų pavardžių.

Dabar vadovaujančiose vietose atsidūrę 
latviai, kurie visą gyvenimą išgyveno Rusi
joje ir Latvijon atvyko tik pastarajam ka
rui .pasibaigus. Dauguma jų nemoką lat
vių kalbos arba kalba visai prastai. Visa 
valdžia dabar Latvijoje tokių žmonių ran
kose.
Vakarai jau susipažino su tokia padėtimi

Tie 17 komunistų savo rašto pabaigoje 
teigė, kad komunistų žodžiai neatitinka jų 
veiksmų, kad rusai visiškai pažeidė mark
sizmo-leninizmo dėsnius. Jie pareiškė viltį.

SEPTYNIOS dienos
Radio Free Europe dar laikosi

JAV vyriausybė nutraukė paramą Vokie
tijoje nuo 1950 m. veikiančiai radijo stočiai 
Free Europe, kurią iki praeitų metų išlaikė 
ČIA.

Vyriausybės parama nutraukta, nes sto
tis, skirta daugiausia transliuoto Rusijai ir 
Rytų Europos 'kraštams, esanti „šaltojo ka
ro liekana“.

Bet stotis kol 'kas esanti pasiryžusi laiky
tis.

Per erdves į begalybes
Amerikiečiai paleis į erdves naują erd

vės laivą Pionierių, kuris turės praskristi 
didįjį Jupiterį apie sekančių metų pabaigą, 
paskui gal išskris iš saulės sistemos ir, sa
ko, gal skris taip net 100 metų.

Gelbėkite Libaną!
Libanas kreipėsi į Britaniją, JAV, Sov. 

Sąjungą, Kiniją ir arabų kraštus, prašyda
mas sustabdyti Izraelio vykdomuosius pul
dinėjimus. Sov. Sąjunga ir Kinija jau pa
smerkė Izraelį.

Izraelis pradėjo įsiveržti į Libaną ir nai
kinti telkinius partizanų, kurie jį puldinėja.

Kas pažadėta ir kas ne
Kaip komunikatas rodo, prez. Nixonas 

Kinijai pažadėjo iš Čiangkaišeko valdomo
jo Taiwano (Formozos) palaipsniui ati
traukti savo kariuomenę.

Abi pusės pasižadėjo stiprinti ryšius ir 
keistis moksliniais ir technologiniais pasie
kimais, stiprinti kultūrinius mainus.

Kitais klausimais abi pusės pareiškė sa
vo nuomonę.

Taiwano požiūris
Taiwano (Formozos) vyriausybė neįžiū

ri sau grėsmės artimiausiu laiku.
JAV Taiwane turi 8.600 karių.
Pats Taiwanas turi 390.000 karių armiją. 

Dideli telkiniai laikomi Quemoy ir Matsu 
salose, pro kurias tik ir gali Kinija prieiti 
prie Taiwano.

Pakistano pasienyje
Indija į Pakistano pasienį sutraukė daug 

kariuomenės Pundža'bo valstijoje, ties La
hore miestu.

Ta kariuomenė galėtų atkirsti kelią Pa
kistane tarp didžiųjų miestų — Islamabado 
ir Karačio.

Knyga turistams
Kinijoje pasirodė anglų kalba knyga tu

ristams.
Ja aprūpinti viešbučiai ir parduotuvės, 

kur lankosi užsieniečiai.

žemė bežemiams ir mažažemiams
Pakistano prez. Butto paskelbė, kad bus 

nusavinta apie 70 proc. visos krašto žemės 
ir išdalyta mažažemiams ir bežemiams.

Drėkinamų žemių norma iš 500 akrų su
mažinama iki 150, nedrėkinamų iš 1000 iki 
300. 

kad Vakarų komunistai gal galėtų paveikti 
Kremlių, kad jis nevestų tokios pragaištin
gos politikos tautybų atžvilgiu. Kitu atveju 
tekti) Kremliaus valdovus demaskuoti ir 
boikotuoti.

Latviai, matyt, tikėjosi, kad jų raštas 
apie padėtį Latvijoje plačiai pasklis Vaka
rų kraštuose. Užsienio spauda liudija, kad 
tai jau įvyko. (ELTA)

MIRĖ PROF. DR. K. RAČKAUSKAS

Prof. dr. Konstantinas Račkauskas, vėžio 
ligos pakirstas, mirė vasario 24 d. Hot 
Springs, Arkansas, ir vasario 29 d. palaido
tas Hot Springs Kalvarijos kapinėse.

K. Račkauskas, teisininkas, buvo gimęs 
1905 m. Kaune, baigęs Aušros gimnaziją, 
teisės, politinius mokslus studijavęs Pary
žiuje, Berlyne ir Romoje. 1946 m. už diser
taciją „Sovietų Sąjunga ir Lietuva: teisiniai 
bei politiniai jų santykių aspektai“, Pary
žiuje gavo teisių daktaro laipsnį. K. Rač
kauskas nuo 1930 m. dirbo Valstybės Tary
boje ir buvo jos nariu, teisių patarėju dirbo 
seime, miin. kabinete, dalyvavo tarptauti
nėse konferencijose. Nuo 1934 m. dirbo 
asistentu teisės mokslų fakultete Vytauto 
D. Universitete ir vėliau Vilniaus universi
tete. Nuo 1948 m. Fordham universitete 
New Yorke dėstė lyginamąją konstitucinę 
teisę, tarptautinius santykius ir tarptautinę 
teisę. 1971 metais pasitraukė į pensiją. Ve
lionis yra parašęs eilę straipsnių teisiniais 
ir politiniais klausimais. Vak. Vokietijoje ir 
JAV-se yra talkininkavęs Vlikui.

Prieš mirtį paskyrė 2.000 dol. Vlikui Bra
žinskų gynimo bylai, dar 2.000 dol. Liet. 
Enciklopedijai anglų 'kalba išleisti ir kt. 
reikalams. Tai įsidėmėtinas lietuvio inte
lektualo pavyzdys — savo likusias sutau
pąs skirti svarbiems lietuvių politiniams ir 
kultūros reikalams paremti. (ELTA) 

I

Sienos kontrolė
Sov. Sąjungoje nauju įstatymu pagriež- 

tinama pasienio kontrolė.
Kas be specialaus leidimo patektų į pa

sienio zoną, bus perduotas KGB, kurio ži
nioje ir yra sienos apsauga, ir toks galės 
būti iki 10 dienų laikomas, kol išaiškins.

Baigta nutraukinėti
Kai anglies kasyklų darbininkai grįžo į 

darbą ir elektros jėgainės jau apsirūpino 
didesniais kuro kiekiais, nuo kovo 2 d. Bri
tanijoje nebebus nutrauikinėjamias elektros 
energijos tiekimas.

Nutraukinėjimas vyko 20 dienų.

Kada bus atitraukta kariuomenė?
Prez. Nixonas pasiryžęs dalį kariuomenės 

atitraukto iš Taiwano (Formozos), kai tik 
bus baigtas Vietnamo karas.

Liktų 2.000 karių, kurie numatomi ati
traukti, kai Pekino vyriausybė ir Taiwano 
taikiai išsiaiškins savo santykius.

Ramanas Maskvoje
Bangladešos min. pirm. Ramūnas nuvy

ko į Maskvą prašyti paramos atstatyti karo 
metu sugriautam kraštui.

Atšildė Taiwanas
Hcngkongo kiniečiai spėjau kad prez. Ni

xonas Pekine buvo šaltai sutiktas, o vėliau 
šiltai su juo elgtasi, kai jis Čou Enlajui 
pasakęs, kad Taiwanas yra ne JAV, bet Ki
nijos reikalas.

Italijos vyriausybė atsistatydino
Naujai sudarytoji Italijos vyriausybė, te

išbuvusi tik 9 dienas, jau atsistatydino, nes 
senate jai pareikštas nepasitikėjimas.

Prez. Leone paleido parlamentą. Bus 
skelbiami rinkimai.

Slaptų susitarimų nėra
Prez. Nixonas patikino, kad Kinijoje ne

buvo sudarytas joks slaptas sandėris.
Buvę nusistatyta nesvarstyti kitų tautų 

likimo, kai' jos pačios nedalyvauja, ir tai 
laikytasi.
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P. VARKALOS PATENTAI
Net ir labai demokratiškame krašte, kaip 

Anglija, vietiniai gyventojai su nepasitikė
jimu priima 'kiekvieną emigrantą. Todėl įsi
kurti Anglijoje, kaip ir kitur, yra nelengva.

Pokarinei emigracijai, „išvietintiems as
menims“, atvykusiems į Angliją, pirmai
siais metais teko atidirbti žemės ūkyje ar 
pramonėje, kur buvo trūkumas vietinės 
darbo jėgos. Tą laikotarpį puikiai aprašė K. 
Barėnas savo naujausioje knygoje „Dvide
šimt viena Veronika“. Vėlesniais metais pa
dėtis kiek pasikeitė mūsų naudai.

Bet nevisi vienodu būdu atvyko į Angli
ją. Pavyzdžiui, žinomas visuomenininkas 
Petras Varkala atvyko čia prieš praside
dant karui. Jis dirbo Lietuvos Pasiuntiny
bėje Londone, bet po karo turėjo pereiti 
„ant savo duonos“. Gal pradžia jam buvo 
kiek lengvesnė, nes jau mokėjo anglų kai-1 i’s dosniai remia lietuvių^orgamizacijas
bą, turėjo šiek tiek patyrimo prekyboje ir 
pažinčių. Nereikėjo jam atlikti „prievolės“ 
žemės ūkyje...

Tad 1946 metais P. Varkala pradėjo vers
tis baldų gamyba. Porą metų jo bendrovė 
šiaip taip vegetavo Rytų Londone, bet ne
trukus jis įsitikino, kad jo „Progress Mer
cantile Co.“ negali konkuruoti su finansiš
kai stipresniomiis įmonėmis. Teko pagalvoti 
apie naują gamybos šaką.

Vieno dalyko P. Varkala pasimokė baldų 
gamyboje, būtent, kad metalinės spyruok
lės, kurios ligi to laiko buvo naudojamos 
minkštiems baldams, yra nepraktiškos. Eu
ropos kontinento kraštuose jau pradėta gal
voti apie naujas medžiagas. Italų inžinie
rius Barassi užpatentavo ir „Pirelli“ pra
dėjo gaminti elastiškus diržus, kurie pasi
rodė žymiai patogesni matrasams ir fote
liams. Šią naują medžiagą P. Varkala pa
siėmė įvesdinti į D. Britaniją. Jo bendrovė 
pradėjo gaminti elastiškus diržus baldų 
pramonei.

Tačiau platesnio pritaikymo tie diržai su
silaukė tik tada, kai P. Varkala išrado ir už
patentavo metalinę apkabą, kuri palengvi
na diržus pritvirtinti prie rėmų. Ta apkaba 
taip pat leido gamybos procesą mechani
zuoti ir tuo būdu atpiginti. Elastiški diržai 
pradėta naudoti ne tik minkštiems baldams 
bet taip pat ir automobilių bei lėktuvų sė
dynėms. P. Varkalos dirbtuvė tiek išsiplėtė, 
kad teko atidaryti fabriką, kuriame diržai 
pradėta gaminti masiškai. 1958 metais jis 
užpatentavo savo apkabą Anglijoje, Ameri
koje ir kt. kraštuose.

Pokariniu laikotarpiu Vokietijoje pradė
ta gaminti ir kita nauja medžiaga, kuri bu
vo pritaikyta baldų gamybai: sintetinis la
teksas. Šią medžiagą P. Varkala 1954 me-

KNYGOS „NIDOS“ SPAUSTUVĖJE

Lietuvių Namų Bendrovės spaustuvė „Ni
da“ neseniai baigė spausdinti Vlado Požė
los atsiminimų knygą „Jaunystės atsimini
mai“, kurią išleido Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos Literatūros Fon
das.

Šiuo metu spausdinami dar keli leidiniai. 
Vienas jų yra „Pienocentro“ bendradarbių 
pastangomis paruoštoji ir jų lėšomis lei
džiamoji informacinė knyga „žemės ūkio 
gamybinė kooperocija nepriklausomoje 
Lietuvoje 1920-1940“.

Kitais laukia 'baigiamas leidinys tali P. Gu
delio „Bolševikų valdžios atsiradimas Lie
tuvoje 1918-1919 m. jų pačių dokumentų 
šviesoje“, kuris savo metu buvo perleistas 
per „ Europos lietuvio“ atkarpą, bet knyga 
papildyta prof. Z. Ivinskio įžanga ir jos ver
timais į 'anglų ir vokiečių kalbas ir santrau
ka tomis kalbomis.

Taip pat spausdinamas naujas .Minties“ 
žurnalo numeris, kuris irgi tuoj pasirodys. 

tais atgabeno į Angliją ir pritaikė minkš
tiems baldams. Vėlesniais metais panašią 
medžiagą pradėjo gaminti „Pirelli“ b-vė 
Anglijoje. Abi tos naujos medžiagos padarė 
perversmą minkštų baldų ir sėdynių gamy
boje, o P. Varkalos fabriko metinė apyvar
ta pasiekė 1.300.000 svarų sterlingų. P. Var
kala tapo stambiausiu lietuviu pramoni
ninku ne lik Anglijoje, bet ir visoje Euro
poje.

Savo įmonėje P. Varkala įdarbino nema
ža lietuvių, kai kuriuos iš jų vadovaujamo
se vietose.

Gerai įsikūręs išeivijoje, P. Varkala neuž
miršta ir visuomeninių darbų. Prieš 25 me
tus jis buvo vienas iš D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos steigėjų ir pirmuoju S-gos 
pirmininku. Tapęs sėkmingu pramoninin- 

ir dalyvauja, kiek laikas leidžia, ,jų veiklo
je.

V. JONUŠKA1TĖS-ZAUNIENĖS- 
LESKAITIENĖS SUKAKTIS

Iškilioji Lietuvos operos solistė Vincė Jo- 
nuškaitė-Zaunienė-Leskaitienė atšventė 70 
metų amžiaus sukaktį Kalifornijoje, šv. 
Barboros mieste.

Žurnalas „Lietuvių Dienos“ pagerbė so
listę specialiu numeriu, gausiai iliustruotu 
jos nuotraukomis ir išspausdindamas pasi
kalbėjimų apie jos meninę ir visuomeninę 
reikią.

Po Chicagos dangum
Žurnalistų veikloje. LŽS CV ryžtasi daug 

darbų atlikti. Jau keli įvykdyti: paskelbta 
deklaracija, surengtas pirmasis spaudos ba
lius, išleidžiamas praplėstas biuletenis „Lie
tuvis žurnalistas“, pasitarta dėl premijų su 
Lituanistikos Institutu ir ten numatomų 
pravesti žurnalistikos pamokų ir kt.

Vasario 5 d. surengtasis spaudos balius 
praėjo su dideliu pasisekimu ir atnešė ne
maža pelno. Visą darbą atliko CV nariai su 
šeimomis. Programą pravedė sol. D. Kučiū- 
nienė, maldą sukalbėjo narys kun. dr. J. 
Prunsfcis, labai juokingų, iš gyvenimo pa
imtų eilių paskaitė mūsų linksmintojas ra
šyt. A. Gustaitis, o sol. Vanda Stankus 
dainavo orkestrui pritariant. Buvo baliu
je daug laikraščių redaktorių, prof. J. Žile
vičius, Vliko pirm. dr. Valiūnas. Pirm. Va
liūnas ta proga pareiškė, kad Bražinskai 
bus teisiami kovo mėn. pradžioje, ir jie ne
bus išduoti.

Baliaus tikslas buvo iš pelno sudaryti sti
pendijų fondą.

Chicagos LŽS skyrius po A. Gintnerio 
mirties persitvarkė. Valdyba iki metinio su
sirinkimo bus tokia: pirm. Pov. Dirkis, sekr. 
J. Kapačinskas, vicepirm. B. Macevičius, 
kas. M. Peteraitienė ir narys P. Stakauskas. 
Buvusio pirmininko Gintnerio raštai apie 
skyrių ir jo 'knyga palikta be jokios tvar
kos, todėl valdyba ieško redaktoriaus, kas 
tą darbą baigtų atlikti.

„Lietuviai Televizijoj“ programa. Kovo 
25 d. sueina 6 metai, 'kaip veikia LTV pro
grama kas sekmadienį po pusę valandos. 
Ji, nors sunkiai, bet jau išsiverčia be skolų.

Kovo 12 d. Jaunimo Centro salėje įvyks 
viešas metinis LTV rėmėjų susirinkimas.

Šaulių veikloje. Kovo 12 d. Vytauto Di
džiojo kuopa rengia Vyčių salėje VI. Pūtvio 
minėjimą, o kovo 19 d. Jaunimo Centre 
stato Nemunėlio linksmą komediją „Pra
keiktieji raštai“.

Sukėlė nerimo. Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinių sklypų savininkų susirinkimas va-

NAUJAS ,VARPAS
Išėjo Varpininkų Filisterių Draugijos lei- gal būtų pasakytina, kad joje ne visada bū- 

džiamojo „Varpo“ žurnalo Nr. 10, iš karto tinai reiškiasi šimtaprocentiškai gryna sro- 
už dvejus metus (1970-1971). Jeigu išėjo už > vė: jos idėjos priklauso ir nuo laikraštį ar 
dvejus metus, tai turėtų reikšti, kad Šurna- I žurnalą redaguojančio žmogaus.
lams taip pat ne pyragai, kaip ir laikraš
čiams: kol sulasioji atrankesnę medžiagą, 
štai ir praeina pora gražių metelių. Tačiau 
tą dažnumą išperka, 'be abejo, medžiagos 
svarumas, o ir puslapių šis numeris turi net 
224.

Bet pirmų pirmiausia džiugina tai, kad 
žurnalo turinys yra perdėm lietuviškas, 
skirtas mūsiškėms problemoms.

Prieš kurį laiką, atsimenu, šiame mūsų 
laikraštyje turėjome mažą ginčelį, kuri vie
ta mūsų partinės politikos sąrangoje būtų 
skirtina „Varpo“ leidėjų srovei, taigi savo 
ruožtu — kokiai minčiai ar ideologijai bus 
btatstovaująs ir pats žurnalas. Tačiau 
anas smulkus ginčelis buvo greičiau teori
nis, išplaukęs iš senos tradicijos, kad savo 
metu viena srovė laikėsi, štai, šitokios poli
tikos ir partijų spektre užėmė, va, šią vie
tą, o kita — aną. šiandien apie srovės poli
tiką esame verčiami spręsti daugiau iš jos 
dabartinės laikysenos, šiandieninio požiū
rio į pagrindinius lietuviškus reikalus. Tra
dicinė kairė kai kuriuo klausimu kartais ga
li būti lygiai tokia pat karingai reakcinga, 
kaip kraštutinė dešinė, o iš dešinės kai ku
riais atvejais galime susilaukti stebinančio 
liberalizmo, kuris tradiciškai turėtų būti 
kažkur apie vidurį. Kalbant apie spaudą, 

sario 6 d. pasiekė viešumą — reikalas pate
ko j amerikiečių spaudą, kur sukėlė reak
ciją. Toji problema yra lietuviams skaudi, 
nesinori akiplėšiškai perdaug pasirodyti, 
tačiau susirinkimo nutarimas vykti į Romą 
ir Vatikane ruošti demonstracijas prieš 
kard. Cody kai ką smarkiai sunervino. Ką 
lietuviai turi daryti, jei 20 akrų kapinių že
mės jau seniau parduota, o 5 akrai šiuo me
tu perleisti sporto reikalams? Kas turi tei
sę visuomenės turtą neatsiklausęs pardavi- 
nėt? Gal vertėtų sklypų savininkams vieną 
dieną užimti kapines ir sustabdyti diecezi
jos vykdomąjį administravimą, jei žmoniš
kai nesutariama.

Klubas ir Jaunimas. Anglijos Lietuvių 
Klubas leidžia savo biuletenį „Anglikoną“ 
kuriame su šių metų pirmuoju numeriu 
įvedamas jaunimo skyrius.

Klubas suruošė Užgavėnių balių vasario 
12 d. Balius praėjo labai sėkmingai. Sutelk
tos lėšos bus paskirtos jaunimui, šokių da
lyviams, atkviesti iš Anglijos menininkams 
ir atstovams:

Čiurlionio galerija nuo vasario 12 d. iki 
20 d. suruošė tradicinę dailės parodą, kurio
je dalyvavo daug dailininkų.

Simas Kudirka. Chicagos Tribune išsi
spausdino Lino Sidrio laišką iš Notre Dame 
u-to. Laiške primenamas S. Kudirka, kuris 
rusų komunistų buvo primuštas ant laivo, 
kaip dabar Rygoj primuštas amerikietis ka
ro attache, išvarytas iš Sov. Sąjungos.

Cicero Mindaugo ir Birutės Skautų drau
govės surengė įspūdingas pamaldas už S. 
Kudirką, žmonių buvo pilna bažnyčia su 
vėliavomis, o po to įvyko iškilminga sueiga.

Filatelijos paroda. Nuo vasario 5 d. Bal- 
zeko Kultūros Muziejuje atidaryta lietuvių 
filatelistų dr-jos „Lietuvos“ paroda. Išstaty
ti 36 rėmai su įvairiais pašto ženklais. 
Draugija jau gyvuoja 25 metai. Paroda tę
sis iki vasario pabaigos.

Bal. Brazdžionis

„Varpą" redaguoja Antanas Kučys. Jis 
tame žurnale groja pirmuoju smuiku. Dėl 
to jo straipsniai, sakytume, duoda žurnalui 
toną, politiką ii’ ideologiją.

Redaktorius, o gal kartu ir apie žurnalą 
glaudžiau susispietusių žmonių požiūris į 
begiamuosius lietuviškus reikalus reiškia
mas aštuoneto puslapių vedamajame „Ne
slėpkime didžiojo rūpesčio“. Jame sakoma, 
kad nei Pasaulio lietuvių kongresai, nei 
Jaunimo kongresas, nei masinės dainų ir 
tautinių šokių šventės, nei operos, koncer
tai, dramos ir poezijos vakarai, mokslo ir 
kultūros suvažiavimai nesukėlė tokio stip
raus lietuviško jausmo subangavimo, kaip 
Simo Kudirkos drama. Tasai įvykis sujudi
no ir lietuvių jaunimą. Jaunimo lietuvy
bės vardan esą ir šiaip nemaža daroma, net 
kviečiami solistai iš Lietuvos, stengiantis 
susiartinti su pavergta tauta net brangiau
sia kaina — sutinkant tylėti dėl Lietuvos 
pavergimo. O į koncertus, esą, sueina se
nieji ir vidurinioji karta ir šluostosi ašaras. 
Ko jaunimui reikia, kas jį galėtų jaudinti, 
A. Kučys šitaip aptaria:

„Bet sentimentas yra tik praeities aidas. 
Jo neužtenka išjudinti jaunimui patvares
nei lietuvybei, nes jis neatsiliepia pas tuos, 
kurie tokios praeities neturi. Jaunimas su
judo tik tada, kai išgirdo širdį veriantį lais
vės riksmą. Jį prikėlė paniekinto lietuvio 
šiurpas. Jį, tą mūsų jaunimą, kuris jau sun
kiai prie lietuvybės pritraukiamas mūsų 
tautine kultūra, j didmiesčių gatves bei 
aikštes protestuoti, šaukti, budėti per naktį 
prie valdžios rūmų, deginti simbolinius lais
vės karstus išvedė laisvės siekiančio, bar
barų sumušto, sukruvinto lietuvio vaizdas. 
Jis taip ryškiai, daugiau negu praeities sen
timentali, atskleidė tikrą pavergtos lietuvių 
tautos padėtį. Drama ant Vigilant laivo ir 
išeivijos lietuvių reagavimas parodo, kas 
yra svarbiau' išeivijos lietuvybei išlaikyti: 
kova dėl pavergtos tautos laisvės, ar tik 
tautinės kultūros puoselėjimas“.

Prieš akis turint net ir tokią nedidelę, 
bet jausmingą straipsnio pastraipą, galima 
jau būtų ginčytis, kad čia gi perdėta, kad, 
pavyzdžiui, mes negalime norėti kas mėne
sį turėti po kankinį, siekdami jaunimą iš
laikyti lietuvišką, nes jis tautinio sentimen
to neturi, kultūra jo netraukia, politika jis 
nesidomi, vien tik gatvės protestas jam pri
imtinas. Bet autoriui toks slidus argumen
tas buvo reikalingas, kad jis toliau galėtų 
tęsti temą, kaip užmirštama laisvės idėja 
arba kaip ji iškraipoma ar klaidingai 
suprantama ir pristatoma, šiaurės Ameri
kos lietuviai mokslininkai ir menininkai 
kongresuose, suvažiavimuose ir simpoziu
muose apie viską kalbą, bet užmirštą pa
vergtąjį lietuvį ir laisvę. Arba peršamas 
bendradarbiavimas.

Tai, va, sakytume, būtų žurnalo politikos 
pagrindinis siūlas. Jis rodytų besąlygin; 
pritarimą tai linkmei, kuri dedama Vliko 
piagrindan. Kritikos smaigalys nukreiptas 
prieš viduriniosios kartos intelektualus, ku
rie ieško kitokių kelių lietuvybei išlaikyti.

Dr. K. Karvelis rašo žurnale apie Vaka
rų įtaką Lietuvoje. Toliau pateikiamas ap
rašymas „Varpo“ skaitytojų suvažiavime 
pareikštų nuomonių dėl politinių ideologijų 
lietuviuose svetur. Tam suvažiavimui vado
vavo kaip tik „Varpo“ redaktorius A. Ku
čys. Jis ta proga įvadinėje kalboje užgyrė 
lietuvių srovinį pasiskirstymą ir pakritika
vo tas sroves.

Apie mdkslo ir kūrybos simpoziumą ra

šo V. Sruogienė, apie ekonomikos mokslą 
Lietuvoje dr. P. Žindė. Dideliame ir simpa
tiškai parašytame strapsnyje A. Kučys ap
žvelgia dvi paskutiniąsias B. Railos knygas 
(„Versmės ir verpetai" ir „Dialogas su lie
tuviais“). Be kita ko, apie Knygų autorių 
ir jo darbus A. Kučys rašo:

„Bronys Raila šioje mūsų tautinės kul
tūros srityje atliko didelį darną. Penkios iki 
šiol jo raštų išleistos knygos tai aiškiai pa
sako. Kiekviena tauta didžiuotųsi tokiu eg- 
ziio publicistikos darbu. Nusistebėjimą ir 
pagarbą tam darbui suteikia ir tai, kad jis 
atliktas faorike duoną uždiroančio žmogaus 
laisvalaikio valandomis. Eikite per visas 
tautas, kad ir per pačias šviesiausias bei 
kultūringiausias, kurios kada nors yra tu
rėjusios ar turi savo krašto netekusių žmo
nių, ir tokių šviesių pavyzdžių nedaug rasi
te“.

V. Bildušas, remdamasis J. Audėno, S. 
Raštikio ir K. Musteikio knygomis, prista
to paskutinį nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės posėdį. B. ParamSkas rašo apie 
F. Bortkevičienę, J. Daugėlą apie religijos 
padėtį Lietuvoje, J. Audėnas pateikia pluoš
tą E. Galvanausko atsiminimų. Šįkart pra
dedamas naujas Skyrius — spausdinami ap
žvalginiai straipsniai apie atskirų kraštų 
lietuvių bendruomenes (kol kas apie Brita
nijos ir Venecuelos). Dr. A. Eudreckas ra
šo apie sofizmus visuomeniniame darbe, V. 
Alantas apie kelią į kūrybą, A. Augustiną- 
vičienė apie laisvę mūsų poezijoje.

Grožinė kūryba spausdinama V. Šlaito, 
B. Augino, L. Dovydėno. Pristatomos kny
gos K. Barėno, R. Spalio, L. Dovydėno, B. 
Sruogos, M. Valadkos, V. Alanto, A. Kairio, 
J. Ereto, A. Gustaičio, „Minties" žurnalas.

Apžvalgoje pasisakoma dėl įvairių lietu
viškų įvykių. Esama apsčiai iliustracijų.

Paskaityti laibai verta visiems.
K. Abr.

DEVINTOJI VINCO KRĖVĖS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA

Šių metų rudenį bus įteikta Montrealyje, 
Kanadoje, jau devintoji VINCO KRĖVĖS 
literatūrinė premija. Šią premiją skiria 
Lietuvių Akademinis sambūris Montrealy
je, turįs apie 40 aktyvių narių. Netrukus 
bus paskelbta jury sudėtis. Premija (500 
dolerių) bus paskirta už dar jokios premi
jos negavusį grožinės lietuvių literatūros 
veikalą, išleistą 1970 ar 1971 metais bet kur 
laisvajame pasaulyje. Todėl visos leidyklos 
arba pavieniai autoriai, išleidę knygas sa
vo lėšomis, prašomi nedelsiant siųsti bent 
po 2 egzempliorius (jury komisijos narių 
bus penki) dabartiniam Akad. sambūrio 
pirmininkui (jo adresas: Mr. Vincas Pie- 
čaiitis, 585 Gerald Ave., LASALIE, 690, 
Quebec, CANADA). Neatsiųstos knygos ne
bus svarstomos.

Iki šiol VINCO KRĖVĖS literatūrinę pre
miją yra laimėję šie mūsų išeivijos rašyto
jai: Jonas Aistis, Jonas Mekas, Marįus Ka
tiliškis, Algimantas Mackus, Vincas Ramo
nas, Kostas Ostrauskas, Antanas Vaičiulai
tis ir Kazys Baronas.

„DAINOS“ CHORAS

Lietuvos žemės ūkio akademijos choras 
„Dama“ išvyko į Dotnuvą koncertuoti.

Choras švenčia savo įsikūrimo 50 m. su
kaktį. Jis 1922 m. buvo įsteigtas Dotnuvoje 
prof. V. Ruokio iniciatyva.

Choras yra koncertavęs Maskvoje, Lenin
grade, Rygoje, Taline ir kituose miestuose, 
taip pat Lenkijoje ir Rytų Vokietijoje.

REIKŠMINGA LIETUVOS UNIVERSITETO

Lietuvos universitetų 1922-1944 metų 
pasiekos

Vytauto Didžiojo Universitetui 1922-1939 
metais švietimo ministerija išleido daugiau 
kaip 92 milijonus litų. Šių dienų akimis 
žiūrint, tatai atrodo nedaug, tačiau, atsi
žvelgiant į ano meto politinius ir ekonomi
nius Lietuvos sunkumus, šie mūsų brangia
jai alma mater išleistieji milijonai yra jau 
nebemaža suma. Netekusi tikrosios savo 
sostinės Vilniaus, Lietuva buvo priversta 
sunkiai įkurti savo universitetą ankštame 
Kauno mieste. Dėl neturėjimo prekybinių 
santykių su Lenkija kentėjo ne tik Vilniaus 
kraštas, 'bet iš dalies ir visa Lietuva. Taip 
pat ir ginčas su nacionalistine Vokietija 
dėl Klaipėdos krašto davė Lietuvai nemaža 
ekonominių nuostolių, ypač kai Vokietija 
1934 metais buvo pradėjusi taikyti Lietuvai 
ekonomines sankcijas. Tačiau labiausiai 
apsunkino ūkinį Lietuvos gyvenimą didžio
ji pasaulinė krizė, kai didžiosiose Vakarų 
valstybėse 'bedarbiai'buvo skaičiuojami ne
be milijonais, bet dešimtimis milijonų ir 
kai Lietuva buvo priversta užsienio rinkose 
žemės ūkio produktus pardavinėti kelis 
kartus žemesnėmis kainomis, negu tie pro
duktai kainavo pačioje Lietuvoje. Pasauli
nė ekonominė krizė gerokai pristabdė viso 
Lietuvos ūkinio ir kultūrinio gyvenimo au
gimą. Sakysim, įvedus visuotinį privalomą

SUKAKTIS
mokymą, 1932 metais buvo suplanuota ap
rūpinti visas pradžios mokyklas butais per 
5 metus. Tam tikslui buvo numatyta išleisti 
40 milijonų litų. Ekonominė krizė teleido 
įvykdyti tik nedidelę dalį to plano.

Vis dėlto per pirmuosius 18 metų Lietu
vos Universitetas buvo jau aprūpintas rei
kalingiausiomis patalpomis, kurių daugu-

ANTANAS RUKšA

mas buvo visai moderniškai įrengtos. Buvo 
įsteigti ir aprūpinti įvairūs kabinetai, se
minarai, laboratorijos, institutai, bibliote
kos, muziejai. Ypač minėtinas Gamtos mu
ziejus ir Kauno Botanikos sodas. Universi
teto biblioteka su fakultetinėmis Iš 1922 me
tais tik 40 dovanotųjų universitetui knygų 
1939 metais jau buvo išaugusi iki 300.000 
vienetų.

Lietuvos Universitetas išmokslino įvai
rioms ūkinio ir kultūrinio gyvenimo sritims 
daugumą kvalifikuotų specialistų. Kadangi 
iki 1941 metų Lietuvoje nebuvo mokslų 
akademijos, tai universitetui, kaip „pirma
jai aukštajai Lietuvos mokyklai tarp lygių
jų“, teko vaidinti vadovaujamąjį vaidmenį 
ir mokslinio tyrimo darbe. Vytauto Didžio
jo Universitete 'buvo susitelkę arti 3/4 Lie
tuvos mokslininkų. Didžiausias dėmesys 

buvo nukreiptas į lituanistinius dalykus ir į 
Lietuvos gamtos turtų tyrimą. Daugelį li
tuanistikos sričių tik Vytauto Didžiojo Uni
versitetas pradėjo rimtai moksliškai tyrinė
ti. Buvo sukurti lietuvių literatūros istori
jos pagrindai. Aukštą mokslinį lygį pasiekė 
Lietuvos istorikų darbai. Lietuvos istorijos 
tyrimo darbą dirbo daugelis Humanitari
nių mokslų, Teologijos-Filosofijos, Evange
likų teologijos ir Teisės fakulteto katedrų. 
Mūsų universitetas sukūrė Lietuvos prois- 
torės, archeologijos mokslą, didelė pažanga 
buvo padaryta tautosakos ir menotyros sri
tyje, buvo rimtai ugdomas dr lietuvių kal
bos mokslas. Vytauto Didžiojo Universite
tas atliko daugybę reikšmingų darbų ne tik 
iš įvairių dvasios, bet ir iš gamtos bei tech
nikos mokslų srities, kaip iš medicinos, 
zoologijos, botanikos, matematikos, astro
nomijos, geologijos, hidrologijos ir kitų. 
Sunkiems ligoniams nebereikėjo važiuoti į 
Karaliaučių pas garsiuosius gydytojus, nes 
universitetas buvo paruošęs jau savų įžy
mybių. Profesoriai paruošė daugumą aukš
tojo mokslo vadovėlių. Visi fakultetai, iš
skyrus patį mažiausią Evangelikų teologi
jos fakultetą, leido 'bent po vieną savo spe
cialybės žurnalą, kai kurie ir po keletą. 
Šiuose žurnaluose, kaip lygiai ir specialiuo
se atitinkamuose užsieniniuose, mokoma
sis universiteto personalas skelbė savo 
mokslinius straipsnius. Universiteto dėsty

tojai spausdino savo darbus ir paskirais 
leidiniais, jų straipsniai užpildė ir pačią 
didžiąją dalį 1930 metais pradėtosios spaus
dinti „Lietuviškosios Enciklopedijos“. Dau
gumas mūsų universiteto profesorių buvo 
ne tik mokslininkai, bet ir literatai (5 iš jų 
buvo net lietuvių literatūros klasikai), žur
nalistai, visuomenininkai, politikai. Nevie
nas jų dirbo ir atsakingą administracinį ir 
kitokį darbą. Iš visų nepriklausomosios 
Lietuvos ministrų kabinetų (jų buvo 21) 
nebuvo nė vieno kabineto, neturėjusio bent 
vieno profesoriaus. Didelė dauguma minist
rų kabinėti] turėjo po keletą profesorių, kai 
trečiajame kabinete jų buvo net 6. Tad pa
grįstai galima tvirtinti, kad Vytauto Didžio
jo Universitetas buvo pats žymiausias ne 
tik mokslinio, bet ir kultūrinio, visuomeni
nio ir net politinio Lietuvos gyvenimo cent
ras.

Vytauto Didžiojo Universiteto veikimas 
nesibaigė sulig jo veikla ligi Lietuvai ne
tenkant nepriklausomybės ar net sulig ant
rąkart Sovietų Rusijai okupuojant Lietuvą. 
Dalinai Vytauto Didžiojo Universiteto 
iniciatyva 1939 metais kovo mėnesį įsteig
tasis ir daugiausia iš šio universiteto dės
tytojų ir dalies jo įstaigų sudarytasis Li
tuanistikos Institutas (ligi 1940 metų liepos 
1 dienos Antano Smetonos Institutas) teipo 
1941 metais sausio 16 dieną Vilniuje įsteig
tosios Lietuvos Mokslų Akademijos bran
duoliu. Ir nuo 1941 metų pradžios iš lenkų 
perimtojo Vilniaus universiteto lietuvišką
ją pradžią sudarė keletas iš kauniškio uni
versiteto atkeltųjų fakultetų. Tad ir šių 
dienų lietuviškasis Vilniaus Universitetas 
yra Vytauto Didžiojo Universiteto tam tik

ra atžala ir tęsinys. Taip pat ir šių dienų 
Kauno Politechnikos ir Medicinos institutai 
yra to paties kauniškio universiteto tęsi
niai. Nors daugumas abiejų universitetų 
mokslinių pajėgų 1944 metais ir pasitraukė 
į Vakarus, tačiau ir likusioji Lietuvoje jau 
labai praretėjusios profesūros dalis sudarė 
dar pajėgų branduolį atgaivinti ir toliau 
plėsti, kad ir Maskvos diriguojamam ir 
daugiausia jos interesams pajungtam, lie
tuviškajam mokslui.

Ir į Vakarus patekusieji buvę Lietuvos 
universitetų dėstytojai nenutraukė ryšio su 
mokslu. Nemaža jų dalis dirbo mokomąjį ir 
mokslinį darbą dar 1946-1949 metais Pabal
tijo Universitete, kad kurie ir kitose moks
lo įstaigose. Savo mokslo darbus jie skelbė 
„Tautos Praeityje“, „Lietuvių Katalikų 
Akademijos Metraštyje“, Lituanistikos In
stituto leidiniuose ir kitur. Buvusieji mūsų 
universitetų profesoriai ir auklėtiniai išei
vijoje išleido net ir tokių monumentalių 
veikalų, kaip 4 tomų Lietuvos vietovių ap
rašymą „Mūsų Lietuva“, senųjų lietuvių 
rašytojų biografijas „Aleksandryną“. Ne
galima net įsivaizduoti, kad be buvusiųjų 
abiejų mūsų universitetų dėstytojų ir ab
solventų talkos Vakaruose būtų galėjęs iš
vysti pasaulį ir didžiausias ligšiolinis lietu
viškasis žinynas — 36 tomų „Lietuvių En
ciklopedija“. Taip pat ir mūsų išeivių lite
ratūrinės kūrybos suklestėjimas, spaudos 
lygio pakėlimas ir jo išugdymas ir viso kul
tūrinio ir visuomeninio išeivijos gyvenimo 
pagyvėjimas tokiu dideliu mastu nebūtų 
buvęs įmainomas be intelektualinių jėgų, 
kurias dar nepriklausomos Lietuvos laikais 
išugdė abu mūsų lietuviškieji universitetai.
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LIETUVOJE
Paskutinis sukrėtimas, kurį valstiečiui 

tenka iškentėti vardan geresnio gyvenimo, 
— palikti vienkiemį ir persikelti į bendrą 
gyvenvietę. Tai paskutinis kolūkinio gyve
nimo įtvirtinimo laikotarpis.

Vienkiemių perkėlimui, kaip žinome, res
publikos vyirausybė sudarė geriausias są
lygas. Persiikeliančiam labai gerai atlygina
ma už senus medinius trobesius, už vais
medžius ir už visa kita, ką jis palieka. 
Kolūkis jam pastato naują mūrinį gyvena
mąjį namą, įveda elektrą, įruošta visus ki
tus patogumus.

Nežiūrint visų lengvatų ir patogumų, ko
lūkiečiai į naujas gyvenvietes keliasi be di
delio entuziazmo. Gavę pinigus, daugelis 
taikstosi įsikurti kur nors mieste. Kodėl?

Dabartinis kaimo žmogus seka gyvenimą.
Tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jam 

nerūpi visuomeninė kolūkio gamyba, sta
tybos, melioracija ir t. t. Iš tikrųjų jis ir 
laikraščius skaito, ir mokslininkų polemiką 
seka, ir viską, kas darosi kolūkio teritorijo
je, svarsto. Jis jautrus ir geriems, ir klai
dingiems 'poslinkiams.

Normalaus didumo brigados, kadangi j ų 
ribos maždaug atitiko senųjų kaimų (di
džiųjų) išsidėstymą, kaimo žmogui buvo 
suprantamos, priimtinos. Gyvenvietė, ku
riama ant senojo kaimo pamatų, buvo lai
koma sava. Iš tikro, čia buriasi senieji kai
mynai, čia giminės, čia dar išlikęs vienas 
kitas senelio sodintas medis, įprastas land
šaftas. Žmonės pradėjo keltis, tačiau insti
tutai pradėjo braižyti iš naujo. Kėdainių 
rajono Žostautų kolūkyje man pasakojo, 
kad jų gyvenvietė projektuojama jau penk
toje vietoje. Aristavos kolūkyje buvo supro
jektuotos keturios gyvenvietės. Pirmieji 
taip ir susitarė. Dabar, sako, brigadas nai
kins ir žmones kels į vieną gyvenvietę. 
Žmonės dūsauja:

— Kelsimės į Kėdainius... Ten bus tik
resnis gyvenimas.

Iš tikro, žmonės lieka žmonėmis. Iš jų ty
čiotis negalima. Negalima visą laiką visai 
nesiskaityti su jų nuomone,, su tyrais jų 
jausmais, pagaliau ir su ekonomika.

Dabar respublikoje kažkieno sukurtas 
mitas, kad patys žmonės jau nebenori sta
tytis senose kaimavietėse, kad jie iš vien
kiemių nori persikelti į miestelius ir baž
nytkaimius. Netiesa.

Skaitytoju Cai^kai
IŠPIRKOME IR VĖL IŠPIRKSIME

Šiandieną kiekvieno lietuvio pensinin
ko rytmetinė giesmė ir vakarinė malda yra 
tokia:

Prabėgo auksinės dienelės,
Jaunystė negrįš jau daugiau. 
Prabėgo ir ramios naktelės. 
O, Dieve! Kas gi bus toliau...

Laikas 'bėga ir duris uždarius, toks jau 
yra mūsų visų posakis. Nejučiomis prabėgo 
25 metai, kai mes atvažiavome į šį kraštą, 
žinoma, dar jauni, pilni kūrybinės energi
jos ir iki pat šiol net ir nepagalvojome, 
kad ateis laikas, kai reiks pasenti, reiks iš 
pašalies prašyti slaugyti, materialinės (gal 
ir nevisiems), moralinės ir kitokios para
mos. Juk šitų visų suminėtųjų dalykų nei 
kun. Matulis, nei Baikaitienė su Bakaičiu 
(iš Nottinghamo) mums kiekvienam atski
rai ir visi'ms kartu teikti negali. Rodos, 
juk ir Bakaičiai jau reikalingi vienokios ar 
kitokios panamos, ir jie jau baigia paskuti
nį šimtelį savo amžiaus. O kai dėl Liet. So
dybos, ji mums kiekvienam atskirai ir vi
siems 'kartu nėra visiškai prieinamas daly
kas. Ir štai dėl ko. Atmetus į šalį visas nei
giamybes, per šiuos ateinančius 5 metus iš 
mūsų visų emigrantų jau būsime jeigu ne 
pusė, tai ir medalis pensininkai, o iš viso šito 
būrio susidarys ne 15-20, bet 80-100 pensi
ninkų viengungių.- Vedę dar Lietuvoje ar 
čia susikryžiavę su čiabuvėmis į šį skaičių 
gal ir neįeis iš karto. Tie gyvens nuosavuo- 
se namuose tol, kol jų vaikai juos išveš į 
senelių namus. Julk šiame krašte taip daro
ma: sūnus seno tėvo nelaiko namuose, ne
bent tik tie, kurie materialiai pajėgūs slau
ges išlaikyti.

Tai visa to akivaizdoje išeina, kad tik 
mes patys galime sau padėti senatvėje. Tik 
iš šitos painios padėties reikia ieškoti tin
kamos išeities.

Aš siūlyčiau taip. Pirmiausia šį uždavinį 
vykdyti turėtų pradėti DBLS Centro Valdy
ba. Tuoj pat ji turėtų išsiuntinėti Sąjungos 
nariams anketas. Jose turėtų būti pateikti 
tokie klausimai: 1) vardas, pavardė, gyve
namoji vieta, adresas; 2) kada mano išeiti į 
pensiją; 3) kiek mano prisidėti prie naujų 
namų seneliams steigimo; 4) kokį turi tur
tą, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį /a) kilno
jamasis —■ banke laikomieji pinigai; b) ne
kilnojamasis — namai, ūkis, biznis/.

Turėdama po ranka apčiuopiamus duo
menis, Centro Valdyba jau galės orientuo
tis. Manyčiau, kad tiek Sąjungos nariai, 
tiek ir jų turimasis turtas privalo būti aiš
kiai žinomas tiek Sąjungos Valdybai, tiek 
ir Lietuvos Pasiuntinybei Londone, kad Są
jungos nariui staiga mirus, jo palikimas 
pagal paskutinį norą būtų persiųstas jo gi
minėms į Lietuvą ar kam kitam pagal jo 
testamentą. Senelio pensininko pinigus ar 
jo turtą, pvz., namus. S-gos V-ba pagal įga-

Šakių rajone palei Nemuną yra toks 
Kriukų miestelis — labai graži vieta, pušy
nėliais apaugusi pakrantė. „Švyturio“ ko
lūkis, į kurio teritoriją įeina Kriukai, čia 
kuria centrinę gyvenvietę. Kuria ir kitas 
kaimiškas gyvenvietes. Kur keliasi žmonės? 
Keliasi, kur arčiau, kur jų seneliai gyveno. 
Šio kolūkio pirmininko J. Basčio teigimu, 
kol kas atsiradęs tik vienas, kuris iš kaimo 
persikėlęs į Kriukus. Ir tas pats kolūkyje 
nedirba.

PETRAS VASINAUSKAS

Šiuo atžvilgiu žymiai geresnė padėtis yra 
kitose Tarybų Sąjungos zonose, kur nie
kad nėra buvę vienkiemių. Čia žmonės gy
vena kaip gyvenę kaimuose. Niekas senųjų 
kaimų negriauna nei Vokietijoje, nei Len
kijoje, nei kitur.

Specialistams, kurie dabar reguliuoja 
kaimo statybas, gyvenviečių klausimą rei
kėtų dar kartą apsvarstyti. Dar nesam per
daug toli nuėję. Dar tebėra apie 250000 
vienkiemių, ir jų likvidavimo procesas tik 
ką prasidėjęs.

Kolūkis nėra vien gamybinė organizaci
ja, ir pirmininkas nėra vien administrato
rius. Kolūkis yra socialinis junginys, ir pir
mininkas turi būti žmonių vadovas. Jis turi 
vadovauti demokratiškai. Tai visiems žino
mas principas.

Kolūkių egzistavimui daug kas reikalin
ga, ypač dabar, kai dar tęsiasi jų statyba. 
Svarbu plytos, cementas, traktoriai, trąšos 
ir t. t. Visu tuo reikia rūpintis ir rūpintis 
be galo. Tačiau labiausiai 'reikia rūpintis 
žmonėmis. Ne vien todėl, kad jie gerai dirb
tų, kad būtų sotūs ir turėtų pinigų, pasista
tytų gražius namus. Reikia, kad kolūkio 
žmonės jaustųsi esą kolūkinio gyvenimo 
šeimininkai. Kolūkinis gyvenimas turi būti 
tvarkomas demokratiškai. Apie tai mes be 
paliovos šnekame.

Demokratija tai ne tik metiniai susirin
kimai, valdybos posėdžiai, nutarimų tvirti
nimas. Tai nėra tiktai rankų pakėlimas. 
Kolūkinė demokratija — tai konkretus 
žmonių įtraukimas į valdymą. Tai aišku.

Daug gražių žodžių 'galima prirašyti apie 
demokratiją, bet kaip veikti, kaip viską ri
kiuoti, kad demokratija nebūtų tušti žo- 

liojimą parduoda ir visą gautąją sumą įne
ša į banką jau Sąjungos vardu, tik sąskai
tybos knygoje atžymi, kiek ir kieno pinigų 
yra. O pensininkui atsiskyrus su šiuo pa
sauliu, jo pinigai .išimami ir pagal jo norą 
persiunčiami tam, kam jis norėjo.

Dabar vėl grįžkime prie naujų namų se
neliams pirkimo.

Pirmiausia reikėtų paieškoti buvusių ar 
esamų hostelių, išnuomoti ar nupirkti 1 ar 
2 blokus, kurie visais atvejais būtų tinkami 
viengungiams ar viengungėms gyventi. Nė
ra ko baidytis dėl pinigų: juk Anglijoje nie
kas iš karto visų pinigų nemoka. Be to, 
miestų savivaldybės tokiems reikalams ski
ria stambias sumas.

Nesuradus tinkamos vietos Anglijoje, ga
lima būtų paieškoti ir kontinente. Juk ang
lai mielai -persiunčia pensijas į Vakarų Eu
ropos kraštus (išskyrus komunistinius kraš
tus). Tam kraštui, kur seneliai pensininkai 
gyvens, dėl to nebus jokių rūpesčių. Many
čiau, kad bet kuris kraštas sutiktų su tokia 
mintim. Be to, klabinti galima, o ar bus ati
daryta, tai pamatysime.

Jei nebūtų galima niekur surasti tokios 
tinkamos vietos, tada reikėtų grįžti į Liet. 
Sodybą ir pradėti kurtis iš naujo. Pirmiau
sia reikėtų pastatyti baraką pagal anglų 
hostelių modelį, kur vienutėse kiekvienas 
pensininkas galėtų sau ramiai gyventi, iki 
jį pasišauks Abraomas pas save.

P. šablinskas

DĖL HEKTARŲ IR CENTNERIŲ

Petras Vasinauskas „Kaimas mūsų mie
las“ straipsnyje giriasi:

„Respublika surinko 16 cnt grūdų iš hek
taro. Pralenkė pačius geriausius prieškari
nius metus net 4 cnt iš hektaro“.

P. Vasinauskas -ataskaitoje radęs 36 cnt, 
o 1970 metais Ramulėnų ūkis gavo net 51 
centnerį iš hektaro.

Mano ūkinėmis žiniomis, tai yra visai 
ubagiškas derlius.

Mes ūkininkaudami skaitydavcm tik grū
dų sėjamąjį plotą ir skaitydavom ne hekta
rais, bet centneriais. Esu ūkininkavęs ne
derlingoje apylinkėje, kur žemė derlingu
mu negali susilyginti su Ramulėnų žemės 
derlingumu. Mano žemėje rugiai daug nu
kentėdavo nuo vėlyvų šalnų, net ir stiebai 
nušaldavo prieš žydėjimą. Todėl aukšto 
derlingumo negaudavau. Bet 1944 metais 
rugius iškūlęs radau labai aukštą derlingu
mą — net 120 cnt iš ha, bet, žinoma, tais 
metais pasinaudoti jau nebeteko. Mano 
ūkio derlius buvo šitoks: žirnių 100-160. vi
kių 100-140, miežių 80-120. rugių 50-60, avi
žų 30-35. Tai nėra koks nors išmanytas 
skaičius, bet mano prigyventas derlius nuo 
vieno sėjamojo ha ploto.

J. šateikis 

džiai? Kita vertus, kad demokratija nenu
vestų į 'anarchiją? Kad demokratija cemen
tuotų, o ne skaldytų?

Prieš penketą metų „Tiesos“ vyr. redak
torius G. Zimanas Dotnuvoje skaitė įdomią 
paskaitą apie valdymą. Be mokslinių dar
buotojų, paskaitos 'klausytis 'buvo susirinkę 
ir vienmetės žemės ūkio mokyklos moki
niai, kursantai. Po paskaitos (net nepame
nu'. kokiais reikalais) užsukau į bendrabu
tį. Pro praviras duris girdžiu karštą disku
siją. Visi kaip vienas smerkia demokratiją. 
Stebiuos girdėdamas tokius žodžius:

— Demokratija veda į netvarką.
— Nė vienas demokratas kolūkio nepa

kėlė.
— Kolūkio žmonėms valdyti reikalinga 

griežta ranka.
Įsijungiau į ginčą, ir paaiškėjo miglotas 

jų supratimas -apie demokratijos esmę.
Ne demokratija, jei žmogus — nori eina, 

nori neina į darbą. Ne demokratija, jei pir
mininkas duoda mašiną kiekvienam, kuris 
prašo. Ne demokratija, kai traktorininkai 
su visais plūgais važiuoja degtinės gerti. 
Griežta ranka reikalinga kiekviename 
žingsnyje, tačiau ji turi veikti demokratijos 
rėmuose.

Valdymo centralizavimas, kuris dabar vis 
daugiau reiškiasi visose kolūkinio gyveni
mo srityse, nėra demokratijos rėmai. Kad ir 
'kokių gabumų būtų ūkio vadovas, jeigu tik 
jis valdymą centralizuoja, pasidaro žmo
nėms tartum svetimas. Ne dėl blogos va
lios, bet todėl, kad vienas visko neaprėpia. 
Telefonogramos, raštai, parėdymai', tikrini
mai, derinimai, važinėjamai, 'posėdžiai, žo
džiu, 'administraciniai reikalai jam atima 
visą laiką ir visas jėgas. Jo nebelieka žmo
nėms.

Pastaraisiais metais vis dažniau girdime 
apie neįprastus reiškinius. Čia vienur, čia 
'kitur išveja pirmininką, 'kuris kadaise mer- 
dėjusį kolūkį padarė turtingą ir kolūkiečius 
pasiturinčius.

Maždaug prieš penkiolika metų pirmą 
kartą aplankiau seną savo pažįstamą agro
nomą J. Zabielavičių, kuris tada jau pirmi
ninkavo Panevėžio rajono Paežerių kolūky
je. Sunku 'apsakyti, kokių gabumų, kokių 
polėkių dr kiek žinių bei patyrimo turėjo ir 
tebeturi šis vyras. Retas arklių žinovas, pui
kus sviesto meistras, geras kalbėtojas, šau
nus medžiotojas ir t. t. žodžiu, retos erudi
cijos žmogus ir didelis praktikas.

Pasižiūrėjęs, (kaip mikliai jis priiminėja 
interesantus kolūkio kontoroje, pagaliau sė
dau į bričkutę, ir kartu su pirmininku iš
važiavome į brigadas. Kiekvieną kelyje su
tiktą moterėlę pirmininkas sveikino, teira
vosi 'apie jos, iapie vaikų sveikatą. Kiekvie
nam vyrui, dirbančiam lauke, ką nors pa
tarinėjo, žaidėjo kokią pagalbą, kitą barė, 
net šmaikštaus žodžio nepašykštėdamas. 
Kai užsukome į veršidę, 'kur kolūkietė kėlė 
ir nepajėgė į ratus įkelti veršio, pirminin
kas griebė viena ranka už uodegos, kita už 
sprando ir 'bematant gyvulėlį sutvarkė. 
Stebėjaus pirmininko paprastumu, jo demo
kratiškumu.

Aplankiau Paežerius prieš kokius penke
rius metus. Jau seniai jis po 'kolūkį ne brič
kute, o „gaziku“ važinėja. Jau jis nefoekal- 
bina moterėlių, neturi kada joms padėti 
veršidėje. Pirmininko demokratiškumo tar
tum nelikę. Net išgirdau, kad mano bičiulis 
pasidaręs šiurkštus.

Kodėl taip 'atsitiko: buvo demokratas, pa
sidarė šiurkštus. Paaiškinti visai nesunku. 
Prieš penkiolika metų visa kolūkio gamyba 
buvo nedidelė ir ji rėmėsi brigadininkais. 
Kiekviena brigada turėjo po 10 — 12 porų 
arklių, kuriais viską 'beveik ir nudirbdavo. 
Pirmininkais sprendė tik pačius svarbiau
sius reikalus. Jis turėjo laiko ir su žmonė
mis pasikalbėti.

Atėjo mechanizacijos gadynė. Kaip ir ki
ti kolūkiai, Paežeriai pasistatė mechanines 
dirbtuves. Prie jų atsidarė visas traktorių 
parkas. Pirmininkais kais rytą juos skirstė į 
darbą. Paškirsčius reikėjo ir prižiūrėti. 
Nors brigados nepanaikintos, bet sezoninių 
darbų organizavimas gulė ant vieno pirmi
ninko pečių. Buvo ir 'agronomas, ir inžinie
rius, tačiau kai pirmininkas turi dangau ži
nių ir energijos, specialistai tampa tik pa
siuntiniais.

Kada mokslas apie impulsus nustatys, 
kiek mirtingasis ūkio vadovas gali apdoro
ti informacijos per dieną, per valandą, kiek 
jis gali padaryti sprendimų, kek gali duoti 
nurodymų ir t. t. Tada paaiškės dabartinių 
vadovų nežmoniškas perkrovimas, kuris 
niekam nenaudingas: nei gamybai, nei ko
lektyvui, nei jiems patiems.

Demokratijos rėmai kolūkyje — teisingai 
pasidalinti administravimo krūvį, paskirs
tyti kolūkį normalaus didumo gamybiniais 
vienetais, aprūpinti išiuos vienetus gamybos 
priemonėmis ir suteikti kuo daugiau sava
rankiškumo jų vadovams. Demokratija — 
valdžios patikėjimas žemesnėms grandims.

Pagarba demokratijos 'principams — dar 
vienas būdas išlaikyti žmones kaime.

(Bus daugiau)

VILNIEČIAI MOLODEČNE

Vilniečiai saviveiklininkai vasario 8-13 
dienomis surengė Molodečne (Baltarusijo
je) kultūros dienas.

Ta proga trijuose kinuose buvo rodomi 
lietuviški filmai.

RYŠIAI SU ČEKOSLOVAKIJA

Vil-iiuije sausio 12 d. paskelbta, jog rug
pjūčio mėn. Prahoje, Čekoslovakijoje, ren
giamos Lietuvos kultūros dienos. Plečiant 
kultūrinius mainus su Čekoslovakija, vis 
daugiau lietuvių, kultūros veikėjų, keliau
ja į Čekoslovakiją. 1971 m. pabaigoje buvo 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp 
Vilniaus ir Prahos universitetų. Į Prahą pa
skaitų skaityti išvyksta keli Vilniaus uni
versiteto profesoriai: J. Kubilius (rekto
rius), J. Viščiakas, K. Daukšas, H. Polu- 
kcrdas. Numatyta, kad Prahoje atliks prak
tiką visa eilė Vilniaus universiteto studen
tų grupių. (ELTA)

ESPERANTININKŲ PARODA

Klaipėdoje sausio mėn. vyko penktoji es
peranto klubo paroda. Ji rengiama kas me
tai. Šiais metais buvo parodyta daug suve
nyrų iš įvairių kraštų, Afrikos ir Australi
jos, laiškai ar atvirlaiškiai iš 38 pasaulio 
kraštų. Pagal „Komj. Tiesą“ (sausio 27 d.), 
klubo narys V. Baniulaitis turįs gerų drau
gų Kuboje, Venecueloje, Havajuose, o klu
bo pirmininkas A. Vizgirdas gaunąs laiškų 
iš Australijos, Kanados, Italijos, Vietnamo. 
Plačiai susirašinėja ir kiti nariai.

Parodoje buvo išstatyta apie 60 leidinių 
esperanto kalba, leidžiamų Europoje, Azi
joje. Amerikoje. Lietuvoje dabar veikia jau 
19 esperanto klubų bei starhbesnių ratelių.

(ELTA)

ESTŲ FILMŲ SAVAITĖ

Vilniuje II. 14 prasidėjo estų filmų savai
tė.

Jos metu parodyta apie dvidešimt estų 
filmų.

PRADĖTA STATYTI LIGONINĖ

Prie Kretingos plento, šalia Girulių, pra
dėta statyti nauja ligoninė.

Ten įsikurs ir medicinos seserų mokykla.

KRĖVĖ, MARCINKEVIČIUS, 
SIMONAITYTĖ IR KITI

Leidykla „Chudožestvenaja literatūra“ 
ruošiasi masiniu tiražu išleisti I. Simonai
tytės trilogiją, taip pat V. Krėvės „Daina
vos šalies padavimus“, J. Marcinkevičiaus 
„Kraują ir 'pelenus“, „Sieną“ ir „Mindau
gą“.

Leidykla „Sovietskij pisatel“ išleido V. 
Žilinskaitės „Angelą virš miesto“, leidžia 
V. Bubnio raštų knygą, J. Grušo pjesių 
rinkinį, V. Petkevičiaus romaną „Apie duo
ną, meilę ir šautuvą“ ir kt.

GARBĖS KOLŪKIEČIAI

Skuodo rajono Aleksandrijos kolūkio 
kolūkiečių susirinkime valdyba ir partinė 
organizacija pasiūlė garbės kolūkiečių var
dus suteikti buvusiems pirmiesiems kolūkio 
pirmininkams ir darbo veteranams.

„Tiesoje“ įrašoma, kad tame rajone dabar 
yra arti šimto garbės kolūkiečių.

Ignas Šmigelskis

MES VISI Į LAISVĘ ATĖJOM... 
SIMUI KUDIRKAI

Mes netekome namų, brangios tėvynės, 
Kur užauigom ąžuolais visi.
Mūsų darbus, siekimus sumynė 
Rusai, vokiečiai neklausdami...

Išsiblaškėme, lyg vištos, išbaidytos 
vanagų,

Po pasaulį, Dievo spinduliuotą. 
Pergyvenę neteisybes tautų svetimų, 
Dar nenorim nugalėtais pasiduota.

Juokias tautos plieno šyde, 
Kad mes trokštame laisvai gyventi, 
Kad Kudirka Nobelio šviesoj pražydo 
Dėl taikos bei žmoniškumo šventės!

Sako: mes neturim žmogaus teisių: esame 
pabėgę. 

Jog 'kitų malonėje, lyg pievos želiam. 
Geros viltys, geri norai prieš ginkluotą 

jėgą
Yra lygūs įk'andžiui bitelės...

Simonas Kudirka vienas bėgo laisvėn, 
Kaip ir mes prieš metų eilę:
Krauju ir skausmu save aplaistėme 
Ir sukūrėm laisvę, it žvaigždyną dailų.

Bet ar Nobelio auka prikels iš miego 
Mūsų brolius, miegančius kietai pasauly, 
Kai mirtis relikvijas kapuose gieda, 
Gerdama nekaltą lietuvybės kraują?

Simono Kudirkos ryžtas nugalėt vergiją 
Buvo, girdi, privatus, kaip ir daugelių, 

kurie pabėgo

Laisvėn, kad išliktų gyvi 
Po tėvų brangia minčių sermėgą...

Bėgo Juozapas su savo šeima 
Nuo Erodo piktos rankos. 
Pabėgimas liš visų tautų ateina 
Ir pasaulio keliais, kaipo skurdžiai, 

trankos!

„HEDA GABLER“ PANEVĖŽYJE

Panevėžio dramos teatras pastatė H. Ib
seno „Hedą Gabler“.

DAINOS KONKURSAS

Kauno radijo gamyklos suruoštame dai
nos konkurse pirmąją vietą laimėjo kompo
zitorius A. Bražinskas už dainą „O, paklau
syk“ (žodžiai V. Bložės), antrąją kompoz. 
J. Šidlauskas (žodžiai V. Bložės), trečiąsias 
V. Juozapaitis (žodžiai S. Žlibino) ir A. 
Raudonikis (žodžiai I. Lapašinsko).

BOLOGNOS PARODOJE

Ryšium su Italijoje, Bolognos mieste, ren
giamąja kasmetine vaikiškų knygų paroda, 
jai Palangoje ruošiasi lietuviai grafikai I. 
Katinienė, A. Skliautauskaitė, A. Surgai
lienė ir P. Repšys. (ELTA)

SKULPTORIŲ VIEŠNAGĖ

Vilniuje sausio mėn. viešėjo penki veng
rai skulptoriai. Iš Vilniaus jie išvyko į 
Maskvą dalyvauti vengrų ir sovietų skulp
torių simpoziume. (ELTA)

SUTAUPOS

1972 m. sausio 1 d. Lietuvos gyventojų 
indėliai taupomosiose 'kasose sudarę 900,6 
mil. rublių. (ELTA)

VANDUO... EKSPORTUI
Norvegija turi didžiulius geriamo van

dens išteklius, kurie pasipildo kiekvieną 
žiemą, šiuo metu norvegų mokslininkai ty
rinėja, kiek vandens galima parduoti Eu
ropos šalims, kuriose jau jaučiamas geria
mo vandens trūkumas, nepakenkiant Nor
vegijos vandens ištekliams.

STRUTIS PAŠTININKAS
Tarp čačvos ir Kučvos kaimelių Afrikos 

Botsvanos valstybėje nėra telefono ryšio, 
nekursuoja autobusai. 20 km pėsčiomis — 
vis dėlto toloka, šių kaimelių gyventojai ry
šių problemą išsprendė, panaudodami vie
tines sąlygas. Jie išdresiravo strutį, paka
bino jam ant kaklo paštininko krepšį ir su
dėjo laiškus. Plunksnuotasis kurjeris, kel
damas dulkių debesis, labai 'greitai pasie
kia paskyrimo vietą. Kalbama, kad gyven
tojai stručiui patilki net pinigines perlaidas, 
nes jo sąžiningumu niekas neabejoja.

KITI APIE MUS
„Dirva“ (XII. 3), kalbindama savo skai

tytojus užsisakyti lietuvišką spaudą, apie 
„Nidos“ leidyklą rašo:

„Anglijoje Nidos leidykla nuolatos patei
kia dailiosios raštijos — kiekvienam švie
suoliui turiningas susipažinimas su sava 
kūryba“.

Kol gyvens pasauly žmonės gyvi 
Ir kovos už gyvastybės 'kąsnį, 
Tol stipresnis silpną mindys
Ir teisybės tiems pabėgėliams nerasim!

Pagarba Tau, Simonai Kudirka,
Tegu žydi tarpe mūsų brolių:
Laisvės pinigais dar nieks nepirko, 
Bet ginklu, vergus nušovę!

Ar sulauksime to laiko,
Už kurį kovojame daug metų,
Kai stipri iš mūsų šaipos
Ir kilnių idėjų, lyg mirties, jie kratos?!

Audroje palūžta medžiai, lyg degtukai, 
Ir trenksmingai žemėn griūva, 
Jeigu juos kiti ratu apsupę
Neapsaugo nuo mirtingo griūvio...

Gal ir mes panašūs medžiams, broliai, 
Esam lūžę daugel kartų
Nuo viens kito apmaude nutolę
Prie šiltos trobelės vartų.

Laisvė žydi tarp arimų,
Laisvė plaukia upių platume, 
Bet ar daug apie viens kitą žinom 
Sunkaus laiko kilime?

Tik kai varpas laidotuvių gaudžia 
Ir į kapą leidžiasi likimas bendras, 
Širdyse užsidega skausmingas laužas, 
Ir mes jam paguodą ašarotą randam.

Ir Naujųjų Metų sūkuriuose
Mes išlenksime ne vieną vyną...
O paskui linksmai girti dainuosim 
Ir kvatosim, brolio ašarai išbirus?

Vienu ir kitu sąmojaus būdu.
Mes Kudirkos skausmo nepakeisim, ne! 
Taip kaip meilė aprengimą rudą 
Neseniai praūžusiam kare!

Užtai debesys pajuodę slenka tyliai 
Mus laibiau tamsa apkloti, 
Bet kas laisvę ir tėvynę myli,
Tam nebaisūs liks nelaimių plotai!
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdiami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: po 0,90 sv. 
A. Kažemekinas, V. Bumbliauskas, M. Va- 
likonis ir A. Brazdeikis, 0,85 sv. kun. A. 
Putcė, po 0.50 sv. S. Stulgys ir A. Rimdze- 
vičius, po 0,40 sv. V. Andriulis ir V. Stepo
navičius, 0,35 sv. P. Zdanavičius, 0,30 sv. 
L. Švalkus, po 0,15 sv. A. Kubilius ir S. 
Starką.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

S. Starka — 2 sv., M. S. Rimša — 1 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F.Atstovybė D. Britanijoje

DBLS SUVAŽIAVIMAS

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

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

PASITRAUKĖ INŽ. J. VILČINSKAS

Kovo 1 d. iš DBLS Valdybos ir Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovės direktorių pasi
traukė inž. Juozas Vilčinskas.

DBLS Valdyboje jis yra išbuvęs 19 me
tų, tarp jų 10 metų pirmininku. 10 metų yra 
išbuvęs Lietuvių Namų Akc. Bendrovės di
rektorium, o nuo praeitų metų suvažiavimo 
buvo direktorių pirmininku.

LONDONAS
ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIAI 

TELEVIZIJOJE

Vasario 20 d. Londono šeštadieninės mo
kyklos tautinių šokių grupė ir chorelis tu
rėjo audiiciją su BBC televizija.

Ta programa numatoma parodyti pavasa
rį.

ATOSTOGAUS LIETUVOJE
■<

Šiais metais gausus būrys Londono lietu
vių žada praleisti atostogas Lietuvoje. Dau
gumas jų vyksta su Škotijos rengiama eks
kursija.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

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

Pamokos vyks kartą į savaitę (po 2 va
landas) šiokiadieniais (vakarais) ar savait
galiais, priklausomai nuo daugumos klausy
tojų pageidavimo. Norintieji lankyti pamo
kas, kviečiami tuoj pat 'kreiptis laiškiais 
(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. j

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:

ikovo 15 ir 16 dienomis, 8 vai. vakaro, su 
mišiomis ir pamokslais anglų kalba susi
telkimą praves Westminsterio arkivyskupi
jos kunigai miisijonieriai, vadovaujami J. E. 
vyskupo V. Guazzeld 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-

DBLS Derbio Skyriaus narei 
p-lei O. Tirevičiūtei 

ir Mr. Ch. P. Mawbey, 
sukūrusiems šeimos židinį, 

daug laimės ir saulėto gyvenimo linki
Sk. Valdyba ir nariai 

\ „DAINAVOS" PAVASARIO BALIUS

I
S L. L. MOTERŲ SAMBŪRIO „DAINAVA“

ruošia savo tradicinį pavasario balių 

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 22 d., 
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Veiks geras bufetas, gros orkestras, ir bus įdomi loterija. 

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

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

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 atveju prašom atsiųs
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.

ATOSTOGŲ Į AUSTRALIJĄ

Gailė Gasiūnienė išvyko 6 savaitėms 
atostogų į Australiją.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

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

Valdyba

ANTRASIS DAINAVIECIŲ TURGELIS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris „Dai
nava“ nutarė ruošti antrą turgelį — Jumb
le Sale — spalio mėnesį. Pirmasis praėjo su 
dideliu pasisekimu, kadangi buvo gausiai 
sudovanota daiktų ir aukų. Mes būtumėm 
labai dėkingos, jeigu visi lietuviai, ne tik 
londoniečiai, bet ir visoj Anglijoj gyvenan
tieji tautiečiai, pradėtų rinkti savo nebe
naudojamus rūbus, įvairius daiktus, papuo
šalus, vaikučių žaislus, paveikslus, indau
ją ir t. t.

Vėliau bus skelbiama, kada ir kur daiktus 
pristatyti.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.
„Dainavietės“

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS NAUJA 
VADOVYBĖ

Vasario 24 d. Londono tautinių šokių gru
pė „Grandis“ išsirinko naują vadovybę. 
Pirmininku išrinktas Andrius Juras, na
riais Aldona Puikštytė ir Nijolė Kutkutė.

Pirmininko adresas: A. Juras, 11 London 
Lane, Bromley. Kent. '

AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
BENDRABUČIO STATYBAI

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje ben
drabučio statybai remti prie D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos 
sudarytasis komitetas, pirmininkaujamas 
Londono Lietuvių Bažnyčios Rektoriaus J. 
Sakevičiaus, MIC, yna gavęs aukų: 20 sva
rų aukojo pik. T. Vidugiris, po 5 svarus V. 
Siundys, O. Liškauskiienė, po 1 svarą J. 
Struoginis, K. Drungilas, P. Voveris, J. Ba
nys (Bolton), Bradfordo lietuviai per P. 
Rimonį 9 svarus, Gloucesterio ir apylinkių 
lietuviai per M. Gelvinauskienę 7,35 sva
rus, Sheffieldo lietuviai per V. Kalasauską 
4 svarus, Leamington Spa lietuviai per B. 
Banį 8 svarus, Eccles lietuviai per L. Pūrą 
15 svarų, Wolverhamptono lietuviai per 
Janiną Narbutienę 18 svarų.

Škotijos lietuviai gana gausiai prisidėjo 
prie šio vajaus — jie per prel. J. Gutaus
ką suaukojo net 200 svarų.

Bendrabučio statyba jau įpusėjusi. Nori
ma, kad kitiems mokslo metams ji būtų 
baigta.

Ta statyba lietuviams yra labai svarbi ir 

remtina, nes ten jaunimas auklėjamas lie
tuviškos bendruomenės ateities darbams.

Kviečiame visus Britanijos lietuvius pri
sidėti. Aukas siųsti: Rev. J. Sakevičius, 
MIC, 21 The Oval, London E2 9DT.

Jau prisidėjusiems nuoširdus ačiū!

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 
MINĖJ IMAN

Minint Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčios 
Londone atidarymo bei pašventinimo 60 
metų sukaktį, J. E. vysk. Antanas L. Deks
nys praves dvasinį susitelkimą kovo 17-19 
d. Prašomi visi šia proga gausiai dalyvauti 
pamaldose, tuo pačiu pagerbiant garbingą
jį svečią, ir taip pat pasinaudoti šventais 
sakramentais. Be to, kviečiami visi į ben
drus iškilmingus pietus kovo 19 d.

Pamaldų bei minėjimo tvarka atskirai 
skelbiama.

Kun. J. Sakevičius, MIC

ŠOKĖJŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 27 d. D. B. Lietuvių Bendruome
nės Krašto valdybos liniciatyva buvo su
kviestas šokėjų tėvų susirinkimas aptarti 
grupės ateities veiklą, kuri yra susijusi ir 
su kelione į Chicagą, į tautinių šokių šven
tę.

Pasitarimui pirmininkavo Krašto valdy
bos pirm. S. Kasparas, sekretoriavo E. Ga- 
putytė. S. Kasparas padarė ilgesnį praneši
mą, kaip mūsų šokėjai 'buvo pakviesti da
lyvauti šventėje, kokia numatyta gauti pa
rama ir t. t. Po pranešimo vyko ilgesnės 
diskusijos. Nusistatyta išrinkti grupės Tė
vų komitetą, kuris rūpintųsi grupe, kad 
rūbai būtų vienodi ir tvarkingi. Grupės iš
vykų bei koncertų reikalais kitose vietovė
se kviečia į grupę numatomus gerus šokė
jus, bendradarbiaujama su grupės valdyba 
ii- grupės vadove.

Į Tėvų komitetą išrinkti: Z. Juras, J. 
Lenktaitis, K. Urbonienė. Tuo būdu „Gran
dies“ vadovybė ir tėvų komitetas sudaro 
bendrą grupės vadovybę. Į tą vadovybę 
įeina taip pat grupės vadovė J. Baublienė.

Po susirinkimo tėvų komitetas turėjo su 
„Grandies“ šokėjais pasitarimą.

Į BAŽNYČIOS IŠKILMES

Paskutiniu laiku gautas pranešimas, kad 
į iškilmes atvyksta iš Škotijos prel. J. Gu
tauskas ir Joana Sarafinaitė.

Iš Nottinghamo atvyksta Anglijos Lietu
vių Sielovados vedėjas ir „Šaltinio“ Redak
torius dr. S. Matulis, MIC.

Kurie nori dalyvauti minėjimo pietuose, 
prašomi įsigyti bilietus dabar, nes vietų 
skaičius yra ribotas.

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 dr gavėninio susitelkimo pamaldo
mis.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 26 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė kuklų, bet jaukų Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimą, į kurį susirinko 
daugoka! vietos ir apylinkės tautiečių ir 
svečių.

Pradėdamas minėjimą, Skyriaus pirmi
ninkas priminė dienos reikšmę, o paskaitai 
pakvietė L. S. S. Anglijos Rajono Vadą J. 
Maslauską. Prelegentas panašią paskaitą 
čia turėjo pirmą kartą, ir todėl nenuosta
bu, kad paskaitai buvo gerai pasiruošęs.

Pirmiausia jis visiems padėkojo už nuo
latinį skautiškojo jaunimo rėmimą auko
mis ir pan. Toliau jis apžvelgė mūsų tautos 
istoriją, sustodamas ties trim pagrindiniais 
laikotarpiais — Mindaugo laikais, Vytauto 
laikais ir Lietuvos nepriklausomu gyveni
mu.

Apibūdindamas Mindaugo ir Vytauto 
laikus, kalbėtojas nuodugniai aptarė mūsų 
tautos praeitį ir gilią ir garbingą istoriją, 
smulkiai ir detaliai viską išaiškindamas. 
Jis priminė sovietų užmačias bei priemones 
apjuodinti mūsų tautos nepriklausomybę ir 
net mūsų tremties lietuviškus pagerbimus 
ir t. t.

Žuvusieji ir kenčiantieji mūsų tautos sū
nūs ir dukros buvo pagerbti minutės susi
kaupimu.

Pagaliau kalbėtojas kvietė visus tautie
čius glaustis ir jungtis į krūvą, nes trem
tyje tai yra mūsų lietuviška pareiga ir 
idealas.

Paskaitininkui buvo gausiai katutėmis 
atsidėkota, o Skyriaus pirmininkas dar

PADĖKA

Visiems, kurie brangų velionį lankė pas
kutinėmis jo gyvenimo dienomis, jį palydė
jo į amžinojo poilsio vietą, prisiminė jį sa
vo maldomis, pagerbė kalbomis, gėlėmis 
ir straipsniais, o mus šiitu paguodos žo
džiu padrąsino ateičiai — visiems, visiems 
giliai dėkojame didžio skausmo sugelta šir
dimi

savo ir giminių vardu
PAULINA IVINSKIENĖ-TALANSKAITĖ 

ir
SŪNUS KĘSTUTIS IVINSKIS 

Vokietija, 53 Bonn, Rittershausstrasse 5, 
1972 m. vasario 25 d.

atskirai padėkojo.
Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Po keletą metų Skyriaus ruoštų vis pla

taus masto minėjimų šiemet pasitenkinta 
kiek kuklesniu. Tačiau tautiečiai reikalą 
ir pareigą suprato ir visi gausiai minėji- 
man atsilankė.

Kovo 4 d. čia įvyko Skyriaus uolaus ir 
aktyvaus nario A. Tirevičiaus dukros ir 
Skyriaus narės O. Tirevičiūtės sutuoktuvės. 
Laimingos ateities!

Balandžio 8 d. įvyksta DBLS Derbio Sky
riaus visuotinis metinis narių susirinki
mas, kuriame, be kita ko, bus renkamas 
atstovas į metinį suvažiavimą. Kviečiami 
atsilankyti ir nenoriai. Susirinkimo vieta — 
„The Pelican“ viešbučio patalpos, Abbey 
St. ir Stockbrook St. kampas.

Gegužės 27-29 d. d. Skyrius rengia 
ekskursiją į Lietuvių Sodybą, kur, kaip jau 
žinoma, bus švenčiama ir DELS 25 metų 
sukaktis. Kadangi tuo laiku daugumas ne
dirbs, nes tada bus „Pavasario šventė“, ta! 
tikimasi, kad ekskursija pasinaudos dauge
lis tautiečių. Dėl smulkesnių tuo reikalu 
informacijų prašom kreiptis į Skyriaus val
dybos narius.

J. Levinskas

BRADFORDAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 19 d. vakare Bradfordo Vyties 
Klube LS skyriaus valdyba surengė įdomų 
Nepriklausomybės paskelbimo šventės mi
nėjimą, į kurį apsilankė tikrai gražus skai
čius vietos ir apylinkės lietuvių.

Minėjimą trumpa kalba pradėjo Sk. pirm. 
A. Traška, pakviesdamas kun. J. Kuzmiekį 
paskaitos. Kalbėtojas, peržvelgęs dabarties 
sunkią tikrovę, ilgiau sustojo prie natūra
laus laisvės troškimo. Anksčiau dėl laisvės 
dirbo mūsų žymūs veikėjai, kovojo savano
riai; šiandien dėl jos darbuojasi mūsų or
ganizacijos, politiniai veiksniai, o kovoja 
visi tie, kurių sąmonėje tebėra gyvas lais
vės ilgesys. Paminėjęs S. Kudirką, kun. J. 
Zdebsikį su drąsia kalba Kauno teisme, be- 
protestuojančius rusų rašytojus, pabrėžė, 
kad žmogus negaili būti sotus tik duona; jis 
ilgisi ir dvasinių vertybių, kurioms pagrin
dą sudaro tautos laisvė. Tas laisvės troški
mas — galingiausias ginklas, kurį visaip 
nerimą nutildyti.

Meninėje dalyje labai gražiai pasirodė 
moterų kvartetas. Vilkėdamos tautinius rū
bus, gitara akompanuojant Petrui Matule
vičiui, jos padainavo gražių lietuviškų dai
nų, sujudinusių visų dalyvių širdis. E. Na
vickienė ^padeklamavo savo eilėraštį, o su 
kitu visus į Lietuvą nukėlė Vasys. Minėji
mas buvo baigtas Tautos Himnu.

Kitą dieną, sekmadienį, Šv. Onos bažny
čioje buvo atnašaujamos Mišios už Lietu
vą; jomis pasirūpino Vyties Klubo valdyba.

Vyties Klubas visą laiką rūpinasi lietu
vių kultūrine veikla ar kiekvienos tautinės 
šventės proga buria tautiečius. Šiais me
tais sueina 15 metų, kai šis Klubas buvo 
įsteigtas, ir jo valdyba svarsto, kokiu būdu 
šią neeilinę sukaktį atžymėti. Svarbiausia 
reiktų parengti jo ir Bradfordo lietuvių 
bendruomenės istoriją, kad ji nenueitų už
marštin.

j. k.

CORBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

KOVO 18 D.
DBLS Ccrbio-Ketteringo skyriaus valdy

ba kovo 18 d., 7 vai. vakaro, Corby Youth 
Centre salėje, Cottingham Rd., rengia va
karą.

Bus įvairi programa. Žada atvykti Not
tinghamo jaunimas ir Derbio ir kas nors 
su paskaita. Gros graži moderni muzika.

Veiks loterija, baras ir užkandžiai.
Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 

prašom atsilankyti ir paremti mažą mūsų 
koloniją ir kartu pamatyti naują besiku
riantį miestą. Tad iki pasimatymo.

Prašom nesivėluoti.
Skyr. Valdyba

GLOUCESTERIS
GLOUCESTERIO IR STROUDO PADĖKA

Ryšium su DBlLS Skyriaus surengtuoju 
iškilmingu Vasario 16 minėjimu, kuris įvy
ko vasario 12 d., mes reiškiame savo di
džiausią ir nuoširdžiausią padėką DBLS 
Centro Valdybos Sekretoriui A. Pranskūnui 
už gražią ir turtingą paskaitą ir įdėtąjį 
rūpestį.

Nuoširdžiausias ačiū režisieriui A. Bu
čiui ir visiems artistams, tikrai daug darbo 
ir vargo į dėjusiems. Mes niekada nepamir
šime jūsų pasiaukojimo mums.

Ačiū J. Traškienei už programos prane- 
šinėjimą anglų kalba.

Ačiū Bradfordo Vyties klubo pirmininkui 
S. Grybui ir visai) valdybai už ekskursijos 
suorganizavimą, visiems svečiams, atsilan
kiusiems iš Bradfordo, Frome, Bristolio, 
Trowbridge, taip pat darbu prisidėjusiems, 
J. Krikštai už gražią lietuvišką muziką, ku
ri visus linksmino, M. Pabrėžienei, L. Va- 
lentukevičienei, G. Cibulskienei. J. Bieliū- 
nienei ir Cibulskui — visiems mūsų sky
riaus valdyba reiškia nuoširdžiausią padė
ką ir lietuvišką ačiū.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
PADĖKA

Kada žmogus turi vienokių ar kitokių 
pergyvenimų, jam atrodo, kad niekas neno
ri jo prisiminti ar jį moraliai paremti. Bent 
aš taip galvojau. Bet tai netiesa. Jeigu būsi

gyvas geras su žmonėmis, kaip buvo ir a. a. 
Alf. Pilkauskas, jis didžiavosi lietuviais ir 
Lietuva, ir jam mirus atėjo man su parama 
jo paminklui (kryžiui) iš Mančesterio klu
bo ir jo draugų 'bendradarbių 36 sv. 60 p., 
taip pat Nottinghamo lietuvių per DBLS 
skyr. 43 sv. 5 p. ir iš pavienių asmenų, J. 
Matulio ir kitų.

Paminklas jau pastatytas. Laukiame šil
tesnio ir gražesnio pavasario laiko pašven
tinimui.

Jums, mano prieteliai draugai lietuviai, 
už suteiktą materialinę ir moralinę paramą 
man ir mano sūnui tariu brolišką lietuviš
ką ačiū.

K. Pilkauskienė

VOKIETIJA
REMTINAS MOKSLEIVIŲ UŽMOJIS
Ateinančią vasarą drauge su II Pasaulio 

lietuvių jaunimo kongresu įvyks ir IV Lie
tuvių tautinių šokių šventė. Jau kelios Eu
ropos šokėjų grupės yra užsiregistravusios 
joje dalyvauti. Viena jų — Vasario 16 gim
nazijos moksleivių grupė. Nuo pat mokslo 
metų pradžios gimnazistai įtampiai mokosi 
tautinių šokių. Reikia laukti, kad jie tinka
mai atstovaus Vasario 16 gimnazijai pasau
liniame lietuvių forume. Tačiau kelionė į 
Čikagą ir atgal brangiai kainuoja, ir moks
leiviai vieni nepajėgs jos 'apmokėti. Jiems į 
pagalbą turėtų ateiti suaugusieji.

Maloniai kviečiame visus, kiek kas gali, 
paremti mūsų jaunimo šaunų užmojį. Au
kas prašome siųsti grupės vadovei:

Eglė Pauliuikonytė. 684 Lampertheim- 
Huettenfeld, Romuva. (VKV Inform.)

MIRUSIEJI
Henrikas Lankutis mirė eidamas 69-sius 

metus. Palaidotas Hauptstulėj, netoli Kai- 
serslautemo, sausio 15 d. Prieš išeidamas j 
pensiją, tarnavo 4203 LS kuopoje Miesau 
ir 8593 LS kuopoje Kaiserslauteme.

Jonas Masaitis, VLB Memmingeno narys, 
mirė sausio 19 d. Palaidotas sausio 21 d. 
šv. mišias už velionį aukojo ir laidojimo 
apeigas atliko kun. A. Rubikas. Į amžino 
poilsio vietą palydėti susirinko gausus tau
tiečių būrys.

Buvo gimęs 1889 m. birželio 24 d. čyčkų 
kaime, Alvito vis., Vilkaviškio aps.

TURĖTŲ ĮTRAUKTI LIETUVOS 
KLAUSIMĄ

„Jis turi įtraukti ir Lietuvos klausimą“ 
— tokios antraštės vedamąjį vasario 16 d. 
paskelbė „Schenectady Gazette“ dienraštis. 
Laikraštis nurodė, kad JAV prezidentui š. 
m. gegužės mėn. lankantis Maskvoje, jis 
turėtų iškelti pasikalbėjimuose su sovietų 
vadais ir Baltijos kraštų nepriklausomy
bės klausimą. Nixonas, pavyzdžiui, galėtų 
pažymėti, kad Sovietų Sąjunga, Lietuvai 
suteikdama tikrąją laisvę, nieko nenusto
tų, be to, juk aišku, kad Lietuva bei kitos 
Baltijos valstybės — Latvija ir Estija — 
niekuomet nesudarytų jokios grėsmės ga
liūnui — Sovietų valstybei. Dienraštis, pri
minęs Lietuvos okupaciją, dar pabrėžė, kad 
prezidentui Nixonui svarstant su sovietais 
Pietryčių Azijos ir Rytų Vokietijos klausi
mus, jis turėtų darbotvarkėn įtraukti ir 
Lietuvos klausimą. (ELTA)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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„ 12.45 vai., šv. 

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

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — kovo 12 d. St. Patricks 

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.
ECCLES — kovo 12 d., 12.15 vai. Velykinė 

išpažintis prieš pamaldas.
ROCHDALE — kovo 19 d., 11.45 vai. Vely

kinė išpažintis prieš pamaldas.
MANCHESTER — kovo 26 d., 11 vai., Not

re Dame seselių vienuolyne. Velykinė 
išpažintis prieš pamaldas.

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. Kralikauskas VAIŠVILKAS, istorinis ro
manas. 234 psl. Kaina £1,90.

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