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PALECKIO PARAŠAS
Pasklido keista žinia iš Australijos: Jus

tas Paleckis pasirašęs Jaunimo Kongreso 
peticiją Jungtinėms Tautoms! Kaip žino
ma, peticijoj reikalaujama pasmerkti Ru
sijos kolonializmą Europoj ir grąžinti Lie
tuvai nepriklausomybę.

Vėliau gautos Australijos laikraščių iš
karpos žinią patvirtino ir paaiškino. ..Pe
ticijos pasirašymas" iš tikrųjų įvykęs Syd
ney (Mascot) aerodrome balandžio 19 d., 
prieš pat rusų „parlamentarams“ išvyks
tant namo iš Tarpparlamentarinės Sąjun
gos konferencijos, kuri buvo Australijos 
sostinėj Canberoj balandžio 11-18 d. Pa- 
įeck's tarėsi pasirašęs į albumą jaunai gra
žiai jo gerbėjai... Ta „gerbėja" buvo Jūra
tė.Reizgytė. 16 metų. Tipiškas įvykio ap
rašymas laikraščiuose sako, kad „šešiolik
metė mergina apmovė Lietuvos prezidentą 
(Mr. Y.I. Paletskis), išgavusi jo parašą pe
ticijoj, reikalaujančioj laisvės Lietuvoj“, 
Sydney dienraščio Daily Telegraph balan
džio. 20 dienos pranešimo antraštė sudary
ta iš fotografijos, kurioj matoma Jūratė 
Reizgytė besikreipianti į Paleckį, ir užrašo 
ant fotografijos: „Jis nežinojo, kad knyga 
buvo užtaisyta“.

Žemiau rašo, kad Jūratė pertraukė spau 
dos konferenciją Mascot aerodrome, prašy 
dama Paleckį autografo į jos albumą. Kai 
Paleckis pasikasęs, tada mergina pasakiu
si, kad jis ką tik pasirašęs tokią ir tokią pe 
ticiją, kuri buvusi aplenkta apie albumo 
lapą...

Spaudos konferencija vyko triukšmingoj 
aplinkoj, nes čia pat buvo susirinkę į „iš
leistuves“ apie 50 lietuvių su gana nedrau
giškais plakatais ir šūkiais. Demonstrantų 
triukšmingumas itin padidėjęs, kai buvo 
pasakyta, kas atsitiko su tuo parašu. Palec 
kis piktai nusisukęs. Netrukus rusai pra
skynę Paleckiui kelią pro demonstrantus į 
lėktuvą. Paleckis demonstrantams šūkavęs 
lietuviškai. Vyresnioji Jūratės sesuo Graži 
na (22 m.) laikraštininkams išvertė tą 
„dialogą“ angliškai, būtent, kad demons
trantai reikalavę Lietuvai laisvės, o Palec 
kis šaukęs „Lietuva laisva, o jūs kvailiai“.

Jūratė Reizgytė spaudos atstovams pa
aiškino, kad tas pokštas esąs jos pačios su
galvotas. Laikraštininkai tačiau prideda, 
kad Sydney lietuviai esą pasiryžę padėti 
jai tą peticiją pristatyti Jungtinėms Tau
toms.

Nors spauda skelbė ir Paleckio pasiaiški 
nimus, bet pranešimuose ryški simpatija 
protestuojantiems lietuviams. Australijos 
parlamento atstovas Wentworth pasakė 
aštrią kalbą Australijos parlamente, smer 
kiančią bendravimą su sovietiniu „parla
mentu“. (Elta)

Operos rūmai
Vilniuje, prie Neries kranto, tarp buv. 

Vilniaus ir Dujų gatvių (dabar L. Giros ir 
Vienuolio gatvių) jau statomi nauji operos 
rūmai. Projekto autorė architektė N. Bu- 
čiūtė. Pastatas numatytas modernios išori
nės išvaizdos, žiūrovų salė irgi su pakiliu 
amfiteatrišku parteriu, ložėmis ir balko
nais, 1500 vietų. Ateinančiais metais būsią 
atliekami vidujiniai įrengimai. Galimas da 
lykas, kad opera galės į naujus rūmus per
sikelti 1968 metais. (E)

r SeįitiįnioS DIENOS -Į
NESUTARTA DĖL BENDROS RINKOS

Europos Ekonominei Bendruomenei pri
klausantieji 6 kraštai svarstė planą nuo 
1967 m. liepos 1 d. įkurti bendrą rinką sa
vo pramonės gaminiams.

Prieš tą planą pasisakė Prancūzija, ir 
dėl to jis nebuvo patvirtintas. Prancūzija 
nemano, kad ji šioje srityje galėtų varžy
tis bent iki 1969 m.
PUOLIMAI PRIEŠ OPOZICIJĄ

Kinijos laikraščiai pradėjo pulti parti
nius ir nepartinius, kurie nesilaiko nustaty 
tosios politikos. Ypač buvo užsipulti nepa
klusnūs rašytojai.

O Kinijos parlamento vicepirmininkas 
ir vienas vadovaujančių intelektualų Kuo 
Mo-jo jau suspėjo paskelbti didžiulę „išpa
žintį“, kurioje rašo, kad jis nesąs išstudi
javęs Mao Tse-tungo ir kad jo paties visi 
darbai esą beverčiai.
GYDYTOJU ATLYGINIMAI

Britanijos vyriausybė nutarė pakelti 
vadinamiesiems šeimų gydytojams atlygi
nimus apie trečdaliu, o gydytojams ligoni
nėse nuo 13 iki 35 procentų. Pusė to pakėli
mo numatoma pradėti mokėti jau dabar, o 
pusė nuo kitų metų balandžio mėn.

Tačiau gydytojų draugijos pareigūnai 
tvirtina, kad pakėlimas nėra pakankamas.

GINČAS DĖL HEROJAUS
Lordas Moranas nuo 1940 m. buvo siro 

Churchillio asmeninis gydytojas.
Remdamasis savo atsiminimais ir stebė

jimais, jis dabar parašė knygą, kurioje nu-

PALECKĮ
Trumpas, greitas ir labai nesudėtingas 

Jūratės Reisgytės veiksmas savo turinio ne 
paprastumu sukėlė nepaprastą, daug sudė
tingesniu būdu retai tesukeliamą susidomė 
jimą. Kaip praneša Australijos Lietuvių 
Bendruomenės laikraštis „Mūsų Pastogė“, 
„Jūratė Reisgytė pasidarė dienos herojus: 
ją apspito žurnalistai, televizijos atstovai, 
apklausinėjo ir fotografavo ją ir tą Palec
kio pasirašytą peticijos lapą... Žurnalistai 
ir televizijos atstovai, išvykus Paleckiui, 
turėjo daugiau darbo su Jūrate Reisgyte, 
negu su sovietų delegacija. Ji grobstyte 
grobstoma, filmuojama, fotografuojama, 
apklausinėjama. Būdava guvi ir sumani 
mergaitė, ji taikliai atsakinėjo klausimus 
ir tuo išryškino Lietuvos pavergimą ir pa
ties Paleckio vaidmenį Lietuvos užgrobime 
ir tebetrunkančios okupacijos metu. Vė
liau tą patį vakarą televizijos trijose Syd- 
nėjaus stotyse buvo transliuojamos lietu
vių demonstracijos, ir pati Jūratė atsaki
nėjo žurnalistams“.

Ne vien vietiniai, bet ir užsienio žurnalis 
tai žinią apie tą įvykį paskleidė į visą pa
saulį. Reuter, pasaulinio masto žinių agen
tūra (Londonas), taip pranešė viso pasau
lio spaudai ir kitoms žinių skleidimo insti
tucijoms apie įvykį Sydney aerodrome:

„Sovietų parlamentaras delegacijos vado 
vas tapo suviliotas pasirašyti peticiją, rei
kalaujančią panaikint komunistų partiją 
Lietuvoje. Tai įvyko šiandien, triukšmin
goj spaudos konferencijoj Sydney aerodro
me.

„Peticiją pateikė 16 metų mergina, kuri 
paprašė autografo. Ji gavo parašą „Mr. U. 
I. Paleckis“ (Paleckio vardo ir tėvavardžio 
raidės paimtos iš jo rusiškų dokumentų), 
lietuvio, kuris vadovavo sovietų delegaci
jai Tarpparlamentinės S-gos konferenci
joj, kurioj dalyvavo pereitą savaitę 50 vals 
tybių atstovai.

„Mr. Paleckis buvo sušaukęs atsisveiki
namąją spaudos konferenciją, pakalbėti 
apie parlamentarinės konferencijos dar
bus. Apie 150 lietuvių studentų sąjungos 
narių demonstravo prie aerodromo patal
pų, mosuodami plakatais ir smerkdami jį, 
kaip išdaviką ir žudiką.

„Mr. Paleckis aštriai tarė miniai: Iš kur 
jūs žinot tikrą padėtį Lietuvoj? Daugumas 
jūsų nesat tenai net gimę?

„Reporteriams jis sakė, kad buvę nacių 
laikų karo nusikaltėliai, gyvenantieji Syd
ney. esą atsakingi už ,šį pašėlimą“.

„Mergaitė, prasiskverbusi pro minią ir 
gavusi Paleckio parašą, Miss Jūrate Reis- 
gys, pasakė, kad dokumentas buvo peticija, 
reikalaujanti išlaisvinti Lietuvą nuo rusų.

„Ji sakė, kad peticija pasirašinėjama vi
sam pasauly ir liepos mėnesį bus įteikta 
Jungtinėms Tautoms. Tikimasi gauti du mi 
lijonai parašų.

„Australijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos pirmininkas Mr. Henry Antanaitis pa
reiškė: ,Mes tą dalyką planavom ilgą laiką 
ir tikimės, kad tai atgaivins domėjimąsi pa 
vergtomis Rytų Europos tautomis“.

„Lietuva, vakariniame Sovietų Sąjungos 
pasienyje, buvo aneksuota 1940 m., okupa- 

pasakojama, kada kokia buvo Churchillio 
sveikatos padėtis, kokių jis turėjo ydų ir 
kaprizų.

Dėl tos knygos dabar kilo ginčas: ar Mo
ranas turėjo taip atvirai rašyti apie tokį 
žymų žmogų?

BRITANIJOS BIUDŽETAS
Naujuoju biudžetu nepakeliamas ir ne

sumažinamas pajamų mokestis, taip pat 
naujais mokesčiais neapdedamos tokios po 
puliarios prekės, kaip rūkalai ir gėrimai.

įvedamas naujas mokestis samdytojams 
nuo kiekvieno darbininko, bet ne visos įmo 
nės jį turės mokėti.

ATLYGINIMAIS KVIEČIA SIBIRAN
Nors į Kazachstaną ir kitas Sibiro sritis 

nuolat raginama važiuoti ir kurtis, bet per 
pastaruosius 5 metus iš ten išsikėlė 250.000 
asmenų daugiau negu atsikėlė.

Kadangi dabar tokia visuotinė prievarta 
žmonėms ten gabenti nebenaudojama, kaip 
Stalino laikais, o darbininkų reikia, tai vi
liojama važiuoti dirbti ir kurtis didesniais 
atlyginimais.

DERYBOS SU R. VOKIETIJA
Prieš metus Britanija ir Rytų Vokietija 

tarėsi dėl prekybos, bet nebuvo susitarta. 
Dabar derybos pradedamos iš naujo.

Nors ir neturėdami prekybos sutarties, 
abu kraštai tarpusavy prekiauja. Praeitais 
metais Britanija pirko R. Vokietijos gami
nių už apie 12 mil. svarų, o R. Vokietija 
britų gaminių už 8 mil. svarų.

NIAI AT
vus ją sovietų kariuomenei. Po mėnesio ji 
buvo paversta sovietine respublika“.

Nėra duomenų, kaip plačiai šis Reuterio 
pranešimas paskelbtas, bet yra tikra, kad 
jis yra gautas visų kontinentų dienraščių, 
radijo ir televizijos redakcijose ir visose 
užsienių reikalų ministerijose.

Lietuvoj apie Paleckio įvykį Australijo
je viešpatauja oficiali tyla. Bet neoficialiai 
jau gali būti kalbama, nes iš radijo girdė
tą žinią patvirtino Maskvos Pravda ir tą 
patvirtinimą, nors ir nežymiai, pakartojo 
vilniškė Tiesa ir Sovietskaja Litva.

Nors „parlamentarai“ iš Australijos iš
skrido balandžio 19 d., taigi turėjo pasiekti 
Maskvą balandžio 20 ar 21 d.d, nei apie 
Canberroj vykusią konferenciją, nei apie 
delegacijos sugrįžimą jokių pranešimų ne
buvo (apie išvykimą pranešė TASS). Tik 
balandžio 24 d. Maskvos Pravdoj pasirodė 
Australijoj pasilikusio korespondento pa
rašytas straipsnelis — mėginimas įvykį nu 
šviesti, kaip nereikšmingą „moterų būre
lio" sukeltą vaidą. Balandžio 26 dieną tą 
straipsnelį persispausdino Tiesa (lietuviš
kai išsivertusi) ir Sovietskaja Litva (rusiš
kai). Nei tą dieną išėjusi Komjaunimo Tie
sa, nei lenkiškasis Czerwony Sztandar, juo 
labiau kiti laikraščiai nieko apie tai nepa
minėjo. Nei balandžio 27 dieną dar niekas 
neprasitarė, ką veikia ir kur yra „draugas 
Paleckis“. (Tą dieną tik paskelbtas pra
nešimas iš Telšių, kad „draugas Paleckis 
iškeltas kandidatu“ į Maskvos sovietą — 
mat, dabar rengiami to sovieto „rinki
mai“).

Pravdos korespondento (J. Jasnevo) ra
šinėly ryškiai atsispindi Kremliaus „par
lamentarų“ pergyventas ir paties Paleckio 
jau anksčiau išsiduotas menkavertiškumo 
kompleksas. Paleckis jau pirmomis dieno
mis Australijoj pareiškė nepasitenkinimą 
„stoka pagarbos“ svečiams iš Maskvos. Jis 
pyko, kodėl policija nesudraudžia demons 
frantų, jis „atsižodinėjo“ demonstrantams, 
pamiršęs savo padėties „orumą“, jis ir žur
nalistams skundėsi, priekaištavo, net pra
sitarė, esą, „pas mus tokių dalykų negalė
tų įvykti“... — Čia ir yra skirtumas. — at
sakė vienas laikraštis vedamajame straips
nyje.

Reikalavimas sau pagarbos ir nusiskun
dimas, kad jos nebuvo tiek, kiek norėjosi, 
yra ir Pravdos bendradarbio svarbiausios, 
susikrimtimo persunktos mintys, bando
mos paslėpti po vargais negalais išspaustu 
ironišku pasišaipymu.

Valdiniai rusų žurnalistai, reikalo pri
versti netylėti apie nemalonų dalyką, ban
do skaitytojo dėmesį ne patraukti, o nu
kreipti į šalį kokia nors su dalyku nieko 
bendra neturinčia antrašte. Ir Paleckio įvy 
kiui Pravda uždėjo antraštę „Damy s lis- 
tovkami“, tai yra, „Damos su lapiūkščiais" 
(ar atsišaukimėliais). Tiesa išsivertė: 
„Damos su popieriaus lapeliais“...

Užbėgdamas už akių Paleckiui, Pravdos 
korespondentas skuba pranešti namo, kad 
„Vietinei viešajai nuomonei didelį įspūdį 
padarė aktyvus tarybinių parlamentarų 
dalyvavimas Tarpparlamentarinės Sąjun
gos tarybos sesijoje ir aplamai pirmas jų 
vizitas į Australiją“.

To „didelio įspūdžio“ vedami laikrašti
ninkai išvykstančius svečius nebuvėlius 
troškę išsiklausinėti apie jų įspūdžius Aus 
tralijoje. Bet —

Statistikinės elektros lemputės
Būtų stambi klaida iš kur nors paminėto 

elektra aprūpintų kolchozų ar sovchozų 
skaičiaus spręsti, kokia Lietuvos kaimo da
lis jau turi elektrą.

Juostininkuose, Raguvėlės apylinkėj, yra 
žemės ūkio mokyklos mokomasis ūkis. Sta
tistikoj jis jau įskaitytas kaip ūkis, kuria
me „jau kelinti metai šviečia elektros lem
putės“.

Bet balandžio 13 d. Komjaunimo Tiesoj 
yra paskelbtas to ūkio darbininkų laiškas, 
kuriame tie rašo: „Mes ne kartą kreipėmės 
į Anykščių rajono vykdomojo komiteto 
plano komisijos pirmininką, bet iš jo kabi
neto išeidavome tarsi musę kandę. Gerbia
moji redakcija, padėkite mums išsivaduoti 
nuo žibalinių lempų“.

Redakcija nusiuntė specialų korespon
dentą į tą „jau kelinti metai elektrifikuo
tą" ūkį, ir jis atrado, kad tenykščiai gyven 
tojai teoriškai tai turėtų turėti elektrą 
(ūkio karvės turi!), bet praktikoj jų aprū
pinimas elektra esąs patekęs į „užburtą 
ratą“: vieni viršininkai siuntinėja žmones 
pas kitus, o kiti atgal. Korespondentas tą 
„užburtą ratą“ atvaizdavo pašaipingai, bet 
viskas, ką jis galėjo pridėt, yra tik miglo
to autoritetingumo pažadas — korespon
dento nuomonė, kad „ratas“ būsiąs kaip 
nors sustabdytas ir „trobose įsižiebs elekt 
ros lemputės“.

Statistikoj jos seniai žiba. Tikrovėj — 
vis dar žiba tik optimistiškoj koresponden
to nuomonėj. (E)

GARSIAI
„Staiga čia pasirodė tarybinės delegaci

jos neprašytos dalyvės“. (Pažymėtina: Reu 
terio korespondentas aiškiai sako, kad Pa
leckis sukvietė spaudos konferenciją, Jas- 
nevas — kad korespondentai „atėjo inter- 
viuoti“, bet jeigu atsirado neprašytų daly
vių, tai laikraštininkai, matyt, buvo prašy
ti...).

„Iš kur atsirado šios triukšmingos da
mos?“ — klausia Jasnevas, iš pusantro šim 
to studentų demonstracijos pagaminęs ke
lias „triukšmingas damas“. Ir atsako: „Jas 
čia atsiuntė įniršusi lietuviškųjų .perkeltų
jų asmenų“ grupė, kurią rikiuoja nepribaig 
ti hitlerininkų agentai, iš Lietuvos pabėgę 
wermachto gurguolėje ir galų gale pasiekę 
Australiją. Šie žmonės jau seniai neteko 
bet kokių ryšių su savo tėvyne, daugelis iš 
jų netgi užmiršo lietuvių kalbą“...

Taip „sulikvidavęs" namiškių akyse de
monstracijos reikšmę, pranešėjas prieina 
prie neišvengiamojo reikalo:

„Staiga jų tarpe pasirodė elegantiškai 
apsirengusi mergina baltomis pirštinėmis, 
baltu rankinuku. Ji prasibrovė pro austra
liečių žurnalistus tiesiog prie drg. Palec
kio. — Atleiskite, norėčiau gauti jūsų au
tografą, — maloniai šypsodamasi ji ištie
sė švarų bloknotą ir iš anksto paruoštą 
pieštuką. Šios merginos vardas ir pavardė 
Jurat Reisgis“. (Taip parašė rusiškai. Tie
sa Jūratės vardą ištaisė).

Toliau: „Užimtas pokalbio su žurnalis
tais, drg. Paleckis atsakė maloniais žo
džiais savo gimtąja kalba. (Tik ką sakė, 
kad „daugelis iš jų netgi užmiršo lietuvių 
kalbą“, o čia — jauna mergina, matyt, ne 
angliškai ar rusiškai kreipėsi į Paleckį, jei 
tas atsakė „savo gimtąja kalba“).

„Grakščiai žengdama, mergina pasitrau
kė. Tačiau nei drg. Paleckis, nei greta jo 
sėdėję australiečių korespondentai tuo mo
mentu nežinojo, kuriuo tikslu buvo atėjusi 
ši mergina baltomis pirštinėmis“... Taip ir 
nesujudėjo Pravdos korespondento ranka 
parašyt, ar Paleckis pasirašė tame „blok
note“, ar ne... Dedasi, tartum nieko dau
giau ir nematė, kaip tik baltas pirštines 
ir baltą rankinuką. Čia glūdi ir korespon
dento bandymas pateikti Paleckio teisini
mesi strategijos projektą: neprisipažinti 
pasirašius, arba bent palikti tą vietą mig
loj... Korespondentas tik skuba aiškintis, 
kad: „Autografo prireikė antisovietiniams 
agentams tam, kad paskui galėtų išgalvoti 
mitą, esą, tarybinės delegacijos vadovas pa 
sirašė... nešvarią „peticiją“, adresuotą Su
vienytųjų Nacijų Organizacijai lietuvių 
tautos atskalūnų ir išdavikų vardu“...

KOSYGINO
Pagal Kosygino reformą, visos stambes

nės Lietuvos dabartinėj teritorijoj veikian
čios įmonės jau valdomos arba tiesiog 
Maskvos ministerijų, arba padedant Vil
niuj esantiems tų ministerijų padaliniams, 
vadinamiems sąjunginėmis-respublikinė- 
mis ministerijomis. Tik 42 įmonės yra pa
liktos valdyti Maskvoj tiesioginių viršinin
kų neturinčiai vietinės pramonės minister! 
jai (kurios planai ir biudžetas, kaip ir visų 
Lietuvoj veikiančių įmonių bei įstaigų, vis 
tiek galutinai sprendžiamas Maskvoj).

Vietinės pramonės ministerija yra pa
vesta valdyti Eduardui Ozarskiui. Prieš de 
vynetą metų jis buvo vicepremjeras ir Lie 
tu vos ekonominio rajono „sovnarchozo“ 
(liaudies ūkio tarybos) pirmininkas. Taigi 
stovėjo visos Lietuvoj įkurdintos pramonės 
viršūnėje. Po to aštuonerius metus pralai
kytas be viešai matomų pareigų, grįžo tik į 
labai kuklias vietinės pramonės ministro 
pareigas. Apžvelgęs tas 42 jam valdyti be
likusias įmones, E. Ozarskis apibūdina jas 
šitaip:

„Dauguma tų įmonių smulkios, menkai 
mechanizuotos, išdėstytos nepritaikintose 
patalpose, neturi aiškios specializacijos. Su 
prantama, tai apsunkina pramonės vado
vavimą ir jos gaminių kokybės kontrolę“ 
(Sov. Litva, 1966, Nr. 55).

Tose įmonėse daugiausia esą gaminami 
namų ūkio, virtuvių bei smulkios statybi
nės reikmenys, arba tekstilės, trikotažo 
medžiagos ir siuviniai.

Aprangos reikmenims gaminti šios įmo
nės, kaip sako Ozarskis, naudojasi žaliava 
„iš gamybos atliekų, susidarančių stambio
siose pramonės gamyklose“. Mat, didžio
sios siuvyklos ir batų dirbtuvės nėra pa
liktos vietinės pramonės reikalams: jas 
perėmė centrinės ministerijos, ir jos tar
nauja „visos šalies“ reikalams. Vietinės 
pramonės dirbtuvėms lieka ką nors paga
minti iš tų didesniųjų gamyklų medžiagos 
atliekų. Bet Ozarskis jau atrado, kad ir at
liekas iš tų didesniųjų įmonių nelengva iš
sikovoti vietinės pramonės reikalams. Teks 
tilės, odos ir kailių įmonių atliekos dar 
dažnai patenkančios kitur, kur esančios 
„neefektingai panaudojamos“.

Tačiau „mitas“ visiems paaiškėjo ne ka
da nors „paskui“, o ten pat, peticija su J. 
Paleckio parašu tuojau pat tapo nufotogra 
fuota, ir visi mato, kad vienintelis jos su
tepimas tėra... J. Paleckio aiškiai autentiš 
kas (lengvai atpažįstamas) parašas.

Peržengęs tą sunkiausią pranešimo 
slenkstį, korespondentas griebiasi trijų dės 
peratiškų priemonių įvykiui „užglostyti“:

1) Tvirtina, kad tik vienas „reakcinis 
laikraštis“ išsispaudino sensacingą prane
šimą ir kad tas laikraštis tesižavi „mergi
na baltomis pirštinėmis“ (iš tikrųjų nei ta
me, nei kituose laikraščiuose niekas nepa
stebėjo nei pirštinių, nei rankinuko. Tik 
rusas, matyt, nuo tokių retenybių negalėjo 
akių atitraukti...).

2) Skuba pasiguost, kad „dori australie- 
čiai“, jų tarpe ir Australijoj gyveną emi
grantai iš Lietuvos, „kitaip galvoją“: at
siuntę telegramą ir laiškų Paleckiui, ku
riuose sveikinę „Lietuvos respublikos pre
zidentą“, linkėję sėkmingai atlikti misiją 
Australijoj ir, žinoma, piktinęsi laikraščių 
rašymais, kuriuose tėvynė esanti purvais 
drabstoma... (Tai po ką tik dėstyto pasi
didžiavimo, kad laikraščiai apie sovietinę 
delegaciją plačiai ir palankiai rašę!).

3) Piktinasi australiečių laikysena (ku
rių „dideliu įspūdžiu“ką tik buvo pasidi
džiavęs). Esą: „Kaip suprasti elgimąsi aus- 
tralietiškų šeimininkų, priėmusių užsienio 
delegaciją, ir, konkrečiai, elgimąsi austra
liečių parlamentarinės grupės, Tarpparla
mentarinės sesijos organizatoriams paža
dėjusios reikiamą svetingumą? Niekas iš 
jų netgi nepalaikė reikalingu atvykti į aero 
uostą svečių išlydėti, jau nekalbant apie 
tai, kad užtikrintų elementarią tvarką“...

Kol Paleckis aiškinasi, ką dabar daryt, 
Lietuvoj žmonės jau žino, kas atsitiko: per 
tiek laiko jau moka skaityt ir Pravdą ir 
Tiesą.. (Elta)

VLIKo SVEIKINIMAS AUSTRALUOS
LIETUVIU JAUNIMUI

Vertingi bendros kovos Dalyviai,
Savo veiksmingais žygiais prieš sovieti

nės Rusijos „parlamentarų“ delegaciją 
Australijoje Jūs parodėt tvirtą lietuvių su
pratimą, kaip visur ir visokiomis priemo
nėmis reikia kovoti prieš Lietuvos okupan
tą.

Sveikiname visus to žygio dalyvius ir dė
kojame už tai, kas taip reikšmingai buvo 
padaryta, kad Jūsų veiksmu Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės reikalavimas bu
vo pagarsintas visame laisvajame pasauly
je.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas

REFORMA
Atsidūręs su vietine pramone tipiškos 

kolonistiškai tvarkomos pramonės šešėly
je, Ozarskis tamsokai vaizduoja jos padėtį. 
Tikisi bent tris dešimtis iš tų 42-jų įmonių 
perstatyti, praplėsti, bet tam tikslui esą 
reikalinga grąžinti buvusią „atskaitymų“ 
tvarką. Mat, kurį laiką toms įmonėms jau 
buvo leidžiama „atskaityti“ iš pelno 50 
proc. praplėtimų bei pagerinimų reikalam. 
Po Kosygino reformos, vietinės pramonės 
įmonės, jei ir padarytų pelno, tobulinimo
si reikalams gali naudoti tik 35 proc. to 
pelno. Maskvoje pučia nepalankūs vėjai 
„vietininkiškumui“. (Elta)

— Madrido universitete (Ispanijoje) po
licija susirėmė su riaušes keliančiais stu
dentais ir 16 areštavo (prieš 10 dienų dėl 
riaušių buvo uždarytas Barcelonos univer
sitetas).

— Belgijos gydytojai nutarė ir vėl strei
kuoti, šįkart bent vieną dieną.

— Italų firma Fiat statys Sov. Sąjungo
je fabriką, kuris kasdien pagaminsiąs po 
2.000 automobilių.

Balandžio 5 d. mirė Varšuvoje 
LIUDAS ABRAMAVIČIUS, 

pedagogas ir buvęs visuomenės veikėjas 
Nepriklausomoje Lietuvoje.

Praneša nuliūdę: V. Kornfeldas, posūnis 
su žmona ir duktė Elena Prašalavičienė 

su šeima

Mielus Krikšto Tėvelius
IZIDORIŲ ir M KLUMBIUS, 

jų mylimam broliui kunigui Petrui 
Klumbiui Amerikoje mirus, 

giliai užjaučiu ir kartu liūdžiu
Aldona Barančiukaitė
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M. VAITKAUS 
ATSIMINIMAI

(PER GIEDRĄ IR AUDRĄ)
Laukdami, kol bus baigta rašyti ir išleis

ta tam tikra prasme bene įdomiausioji kan. 
Mykolo Vaitkaus atsiminimų knyga „Ne
priklausomybės saulė“, kol kas sklaidome 
puslapius neseniai pasirodžiusios „Per 
giedrą ir audrą" (Nidos Knygų Klubo lei
dinys Nr. 56), kurioje pasakojama apie pas 
kutiniuosius metus prieš pirmąjį pasauli
nį karą, kai autorius, grįžęs iš užsienių, nu 
tūpė Žemaičių žemėje, iš ten ištrūkęs pa
suko į Kauntį, o karo audroms sutrenkus 
atsidūrė Rusijoje ir iš jos grįžo jau Nepri
klausomybės saulei užtekant.

Kas sekė visus ligi šiol Nidos Knygų 
Klubo išleistuosius M. Vaitkaus atsimini
mus, tai, be abejo, pastebėjo, kad kas to
melis, tai vis kiti dalykai patraukia dėme
sį. Pirmajame mes užtikome šiek tiek duo
menų anam senajam žemaičių gyvenimui 
pažinti, ir ten iškilo dideli paveikslai auto
riaus tėvų ir artimųjų, su šiluma skaityto
jui pristatyti. Toliau vis labiau ryškėja 
portretai buvusių jo draugų ir mokytojų, 
kurių daugumas buvo dideli žmonės Lietu 
voje, ar pažįstamų ir bendradarbių. Tie 
portretai taip ir paliks jau istorijai su vi
somis smulkmenomis. Jei kas rašys apie 
Jakštą-Dambrauską, Maironį, Vladą Jur
gutę, arkivyskupus ir vyskupus Skvirecką, 
Karevičių, Paltaroką ir tokius, rodos, ne
plataus masto poetus, kaip kun. Jurgis Til- 
vytis-žalvarnis, tai jau ne tik neišsivers be 
kanauninko Vaitkaus atsiminimų, bet ir su 
klys, jei bandytų praleisti nematomis. Tų 
ir kitų žmonių portretams čia daug dažų. 
Ne vienas šių Vaitkaus pristatomųjų žmo
nių ligi šiol jau buvo, ypač platesnės visuo 
menės vaizduotėje, daugiau iškilmingu rū 
bu apsivilkęs eminencija ar ekscelencija, 
tik tolimi įvaizdžiai aukšto valstybininko, 
dvasiškio, mokslininko ar poeto, o iš atsi
minimų puslapių išeina sušildyti, sugyven
ti, žmoniški ir žmogiški ir dėl to artimesni, 
daugiau savi, dalis mūsų pačių.

Pavyzdžiui, kad ir Maironis, tas portre
tuose rūstus, o eilėraščiuose dažnai iškil
mingas poetas, šiame M. Vaitkaus atsimi
nimų tome, kai Paįstrio miškelyje sėdi ir 
klausosi Stanelytės deklamacijų ar subu
vime pas Sabaliauskus sušilęs ratelyje su
kasi, argi jis kartu nesušildo daugiau mū
sų širdžių, negu žiūrėdamas visa rimtybe 
iš portreto? Žinia, mūsų tauta labai rimta. 
Jeigu ji turi šventąjį, tai ir nori jį vien to
kį matyti, vis pakeltomis rankomis į dan
gų, jau nieko žmogiška nebeturintį. Jeigu 
prezidentas, tai iš jo turi plaukti tik aukš 
to stiliaus žodžiai ir cilinderis tarytum tu
ri sudaryti visą jo įvaizdį. Tokie įvaizdžiai 

pavojingai trapūs. Nuimk cilinderį, ir 
mums jau maždaug nieko nebelieka, viskas 
supliukšta. Daug tvirčiau išsilaiko visi tie 
didieji, kuriuos mes pažįstame, kaip pilnus 
žmones su visais didžiaisiais jų talentais ir 
sugebėjimais ir su visomis mirtingųjų ypa 
tybėmis.

Taigi M. Vaitkaus atsiminimai ne vieną 
didžiųjų priartina prie mūsų, kai parodomi 
jų kasdieniško gyvenimo faktai.

M. Vaitkus toks jau žmogus, kad viskuo 
domisi ir tokiu domėjimusi nori visus už
krėsti. Ankstyvesniuose tomuose jis čyrino 
smuikeliu, pūtė fleita, bandė išeiti į sporti
ninkus, gėrėjosi paveikslais galerijose, au
galais ir gyvuliais botanikos ir zoologijos 
soduose ir visokiu spausdintu žodžiu. Po
ezija ir proza, žinoma, jo pagrindinis žir
gas, nes jis rašytojas. Bet vien tuo jo domė 
jimasis nesiriboja nė suaugusio metais. Ša
lia knygų, pasirodo, jis vis būna apsikro
vęs krūva laikraščių. M. Vaitkus juk aist
ringai seka ir politinius įvykius, ir to jo do 
mėjimosi išdava, žiūrėkite, šiame atsimini 
mų tome yra smulkoka ataskaita, kaip pra
sidėjo, kaip vyko ir kaip pasibaigė pirma
sis pasaulinis karas, tarytum kokie paryš
kinti rėmai visam paties autoriaus ir jo pa 
žįstamų anuometinio gyvenimo paveikslui.

Pats paveikslas pradedamas anuometi
niais Telšiais, į kuriuos iš užsienių grįžęs 
Vaitkus buvo paskirtas vikaru ir mokyklų 
kapelionu. Tai čia ir susipažįstame ir su 
Vaitkaus viršininku-klebonu, ir su jo drau 
gu antruoju vikaru, ir su mokyklomis, jų 
vadovybėmis, mokytojais, mokiniais, su 
paties autoriaus anuometiniais darbais. O 
kai pasitaiko proga persikelti į Kauną, tai. 
čia vėl susiduriame su naujais ar jau iš 
anksčiau pažįstamais žmonėmis. Karui su
dundėjus, pro mažą Paįstrį autorius atsidu

THE WAR AGAINST GOD
Manyland Books leidykla JAV išleido 

Dr. J. Savojo knygą anglų kalba „The War 
against God in Lithuania“ (lietuviškai bū
tų: „Karas prieš Dievą Lietuvoje“).

Tai 134 puslapių knyga, kurioje apžvel
giama Bažnyčios padėtis bolševikų valdo
moje Lietuvoje. Apžvalgai naudojamasi so
vietine lietuviška spauda ir svetur apie tą 
padėtį paskelbiamaisiais duomenimis.

Kadangi knygai panaudota daug doku
mentinės medžiagos, tai ji galės būti įdomi 
ir naudinga tiek mums,' tiek ir angliškai 
kalbantiems kitataučiams.

EUROPOS LIETUVIS

ria Rusijoje, ten sulaukia karo pabaigos, 
išgyvena revoliuciją, grįžta į Kauną.

Tuo ir baigiamas tomas.
„Nepriklausomybės saulėje", naujame to 

me, aišku, susitiksime ir vėl su kai kuriais 
senais pažįstamais, su kuriais jau buvome 
susidūrę ligšioliniuose tomuose. Dalis tų 
senų pažįstamų bus iškilę į Lietuvos gyve
nimo priekį. Susitiksime ir su naujais žmo 
nėmis, su kuriais šen ar ten judriajam ka
nauninkui teko susitikti.

K. Abr.

Vladas šlaitas

APIE SENĄ BIČIULĮ

Ak,
tai buvo seni ir taikingi laikai, kai aš mo

kiausi 
apie špatą, putnagą ir žėrutį.
Kiekvienas lauko akmuo man atrodė kaip 

mano bičiulis, nes aš galėjau 
pavadint jį akmens vardu, nes tada suži

nojau, 
kad tai nebuvo tik šiaip sau eilinis akmuo, 

kokių tūkstančiai 
mėtos mūsų lietuviško lauko plačioj apy

linkėj, 
bet kad tai buvo tam tikras akmuo, kurs 

susideda 
tik iš špato, putnago ir žėručio.
Taip.
Tai buvo seni ir taikingi laikai, kai aš mo

kiausi 
apie seną ir baisiai baisiai mielą bičiulį.

(Iš spaudai ruošiamo eilėr. rinkinio
O. AUSKARĖLIAI!)

IŠĖJO „ANTROJI PRADALGĖ“

Nidos Knygų Klubo leidžiamasis metraš
tis „Antroji pradalgė“ jau išsiuntinėtas 
skaitytojams.

Su naujais prozos, poezijos, draminiais, 
kritiniais ir apžvalginiais darbais jame da
lyvauja šį kartą 39 autoriai: J. Aistis, V. 
Alantas, Dr. S. Aliūnas. L. Andriekus, O.B. 
Audronė, A. Baronas, E. Cinzas, A.N. Dič- 
petris, J. Eigintas, A. Giedraitis, A. Gied
rius, P.D. Girdžius, J. Gliaudą, K. Grigaity 
tė, Alg. Gustaitis, I. Joerg, J.A. Jūragis, J. 
Kralikauskas, A. Landsbergis, S. Laucius, 
P. Lembertas, A. Lukšytė, D. Mickutė-Mit- 
kienė, B. Nausėda, P. Orintaitė, A. Prižgin- 
taitė, A. Rūta, B. Raila, G. Velička, B. Rut- 
kūnas, D. Sadūnaitė-Sealey, M.M. Slavėnie 
nė, A. šešplaukis, V. Šlaitas, J. švaistas, L. 
švalkus, A. Tyruolis, E. Tumienė ir M. 
Vaitkus.

Metraštis yra 448 puslapių.
Kartu su juo NKK nariai gaus Jono Miš 

kinio knygą „Manoji Dzūkija“, kurioje au
torius supažindina skaitytojus su savo gim 
tine, jos žmonių gyvenimu apskritai ir įvai 
rių okupacijų metais. Autorius yra Dzūki
joje gimęs, augęs ir ilgus metus dirbęs 
švietimo ir kultūros darbą.

Grįžtant prie literatūros metraščių, rei
kia pasakyti, kad pernai pasirodžiusią „Pir 
mąją pradalgę" mūsų spauda sutiko su su
sidomėjimu. Ar tie metraščiai galės ir to
liau eiti? Kaip bendradarbių pavardės ro
do, į „Antrąją pradalgę“ įsijungė nemaža 
rašytojų, kurie nebuvo dalyvavę „Pirmo
joje pradalgėje“. O „Trečiajai pradalgei" 
jau dabar gražų prozos gabalą yra atsiun
tęs Petr. Tarulis, naujausių - eilėraščių 
pluoštą St. Santvaras, jaunųjų atstovas D. 
Remys ir kt. Vadinas, turėtume turėti ir 
„Trečiąją pradalgę“, nes jai laukiama ir ti
kimasi susilaukti taip pat daugelio rašyto
jų talkos.

JURGIO PETRAUSKO SUKAKTIS
Dramos aktorius Jurgis Petrauskas ba

landžio 6 dieną sulaukė 80 metų amžiaus. 
Tebegyvena Kaune, esąs pradėjęs rašyti at 
siminimus. Neseniai jam buvusi padaryta 
sudėtinga akių operacija, bet vėl esąs žva
lus ir linksmas.

Būdinga, kas dabartiniams menininkų 
veteranų vertintojams atrodo vertingiau
sia. Iš atsiliepimo apie J. Petrauską atro
do, tarytum jo kūrybingumas pasireiškęs 
dviem dalykais: kad jis buvęs „augintas ii 
gaamžės rusų realistinio teatro tradicijo
mis“ ir, prieš ateidamas į lietuvišką sceną, 
vaidinęs Ukrainoj, Kaukaze, „po vidurinę 
Aziją ir po visą plačiąją Rusiją“, ir kad — 

,„J. Petrausko daliai teko ne vienas kunigo, 
popo ir net vyskupo vaidmuo, ir nė kartą 
tuo nesidžiaugė religininkai“...

Ir šiuo atveju žurnalistas recidyvistiškai 
patenka į seną nenuoseklumą. Reiškia už
uojautą J. Petrauskui, kad „Buvo laikai, 
kai teatras, pataikaudamas miesčioniškai 
laikinosios sostinės „aukštuomenei“, vaidi
no menkaverčius, kartais net abejotinos 
moralės veikalus, ir kai aktoriams neretai 
teko eiti prieš savo prigimtį, eikvoti savo 
talentą niekams“. Nenuoseklumas tas, kad, 
jeigu ir būta ko bent šiek tiek panašaus 
Kauno teatre, tai, buvo vadovaujant B. 
Dauguviečiui, kuriam dabar Vilniuj stovi 
paminklas. (E)

Kas iš užsienių leista skaityti?
Naujoji respublikinė biblioteka Vilniuje 

skelbiasi kasdien gaunanti apie 600 įvairių 
užsieninių knygų. Jos skaitykloje kasdien 
vidutiniškai apsilanką apie pusantro tūks
tančio skaitytojų. Laikraščių gaunama 
apie 2000, — daugiausia sovietinių, bet yra 
kiek ir užsieninių. Iš skaityklos lankytojų 
patirta, kad laikraščių skyriuje esanti pa
kabinama iš Amerikos ateinanti Vilnis, 
Laisvė, o pastaruoju metu taip pat ir Vie
nybė. (E)

Nr. 19(911). 1966. V. 10

IŠ TEN ATEIS... TEISTI
Kai mokiniai nustebę sekė Kristaus dan

gun žengimą, du angelai, apsigaubę bal
tais rūbais, atsistojo šalia jų ir tarė: „Vy
rai, galiliejiečiai, ko jūs stovite, žiūrėda
mi į dangų? Tas Jėzus, kurs paimtas nuo 
jūsų į dangų, taip pat ateis, kaip matėte jį 
žengiantį į dangų“ (Apd 1;11).

Paskutiniąją dieną Jėzus Kristus vėl at
eis su didžia galybe ir garbe iš dangaus, 
reikalaudamas visą žmoniją griežtai atsi
skaityti, kokiu būdu praleido gyvenimą, ir 
teis visas žemės tautas: „Kai žmogaus Sū
nus ateis savo didenybėje ir draug su juo 
visi angelai, tuomet jis atsisės savo di
denybės soste. Visos tautos bus surinktos 
ties juo, ir jis atskirs juos vienus nuo kitų, 
kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis 
pastatys savo dešinėje, ožius gi kairėje. 
Tuomet karalius tars tiems, kurie bus jo 
dešinėje: Eikite, mano Tėvo palaimintieji, 
paveldėkite jums nuo pasaulio įkūrimo pri 
rengtą karalystę... Tuomet jis sakys ir 
tiems, kurie bus kairėje: Eikite šalin nuo 
manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri 
sukurta velniui ir jo angelams... Ir eis ši
tie į amžinąją kančią, o teisieji į amžiną
jį gyvenimą" (Mato 25, 31-46).

Kada bus teismo diena, mes nežinome: 
„Anos dienos ir valandos niekas nežino — 
nei dangaus angelai, tik vienas Tėvas“ 
(Mato 24, 36). Tačiau mes esame perspėti 
daugybe ženklų, kurie pasirodys žemėje ir 
danguje prieš pasaulio pabaigą, kad tikin
tieji nebūtų suvedžioti ir nenustotų budė
ję: „šita karalystės Evangelija bus skelbia
ma visame pasaulyje paliudyt visoms tau
toms, ir tuomet ateis galas“ (M 24, 14). Ta
da „jūs išgirsite kalbant apie karus ir apie 
karų gandus... tauta sukils prieš tautą ir 
karalystė prieš karalystę; vietomis bus ma 
ro, bado ir žemės drebėjimų. O visa tai 
skausmų pradžia“ (M 24, 6-7); „kils netik
rų pranašų ir suvedžios daugelį“ (24, 11); 
„kils netikrų kristų ir netikrų pranašų, ir 
jie darys didelių ženklų ir stebuklų, kad 
būtų suklaidinti — jei tai būtų galima — 
net išrinktieji“ (24, 24).

Prieš paskutinį teismą turės ateiti Anti
kristas, nuodėmės žmogus: „Tegu niekas 
neklaidina jūsų jokiu būdu; nes pirma turi 
ateiti atpuolimas ir būti apreikštas nuodė
mės žmogus, prapulties sūnus,— kuris yra 
priešininkas ir keliasi ant viso, kas vadi
nama Dievas ar kas yra garbinama, taip 
kad jis sėsis Dievo šventnamyje ir rodys 
save, lyg jis būtų Dievas“ (2 Tesal 2, 3-4).

Pagal C. Hart — J.K.

JONAS AVYŽIUS ------------------------------------------------------------------------------------------

Kaimas kryžkelėje
(74)

Malūnas dusliai dundėjo, lyg per gruo
dą šuoliais vežamas karstas. Mediniai, trin 
ties nušlifuoti krumpliaračiai, sausai bildė 
darni, lėkė ratu taip pat žvaliai ir užtikrin
tai, kaip prieš pusę šimtmečio, kada į gir
nų dėžę buvo supiltas pirmasis maišas ir 
naujame, skiedrynu ir kalkėmis kvepian
čiame statinyje pakilo miltų dulkės. Nuo 
jų ir žodis „nudulkėti“. Senasis Lapinas, 
Motiejaus tėvas, suprato šią sąvoką pla
čiau, negu kiti malūnininkai, ir sugebėjo 
„nudulkinti“ tokį procentą, kad, laikui bė
gant, „pridulkėjo“ pusė ūkio. Tiesą sakant, 
didesnę pusę „pridulkino“ Motiejus, nes se 
nis nuo šešiolikos metų prikaustė jį prie 
girnų, išmokęs savo gudraus amato: gerai 
sumalti, bet ir „užmalti“.

Lapinas perbraukė nykščiu per miltuo
tas blakstienas. Krūtinė, įaudrinta prisimi
nimų, tankiai kilojosi.

...Kartais į malūną paslapčia užbėgdavo 
Morta. Būdavo jauku, gera dundančioje 
tamsoje ant maišų krūvos, iš kurios sklido 
girnų šiluma ir sotus derliaus kvapas. Pa
sitaikydavo, ateidavo tėvas ar šiaip valstie 
tis laukti savo eilės. Tada Motiejus nesku
bėdamas nusliūkindavo įleisti negeidžiamo 
svečio, o Morta slėpdavosi „už didžiojo ra
to", kaip jiedu vadino tarpą nuo girnų ve
leno iki sienos, kur būdavo sukraunami 
maišai su nemaltais grūdais. Rudenį, atsi
radus daugiau malimo, grūdai nesutilpda- 
vo po ratu ir tekdavo užkrauti maišais vi
są tarpą tarp abiejų krumpliaračių. Sykį 
— tada buvo užgrioztas visas pasienis net 
aukščiau krumpliaračių — dantys pagavo 
už kerpės vieną maišą ir taip sutratino, 
kad skudurų gniužulas teliko. O kitą kartą 
įvyko tikra nelaimė, kurios ilgai nepamir
šo liepgiriečiai: maišų krūva nugriuvo ir 
nusviedė į ąžuolinius krumpliaračių nas
rus Lapino brolį Ignasių, Adoliaus tėvą, 
kuris ten miegojo, laukdamas eilės. Morta, 
norėdama pasierzinti, kartais tyčia atsigul
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davo prie krumpliaračių arba šokinėdavo 
ant maišų, kol Motiejus, apsipylęs šaltu 
prakaitu, neprižadėdavo jai, ko prašo.

Lapinas išsitraukė tabokmakį. Kemšama 
pypkė šokinėjo rankose. Atėmė žemę, ma
lūną — kentėjo; buvo dar galima kentėti: 
mokėk verstis, Dievo žmogau, nepražūsi. 
Kantriai nešk Viešpaties uždėtą kryžių, at
eis tavo diena — būsi išganytas. Užmušė 
įsūnį — irgi kentėjo. Unkštė kaip peršau
tas šuo, bet kentėjo. Viltis stiprino: nebus 
taip amžinai. Tačiau dienos ėjo, o aplink 
jokios properšos, jokio lopinėlio žydro dan 
gaus. Debesys, visur vien tamsūs neper
matomi debesys, netilsiantis audros gaus
mas, nepaliaujami žaibų blyksniai. Ir 
trenksmas, iš visų pusių šiurpus perkūno 
trenksmas. Žegnojiesi ir lauki, kada į tave 
pataikys. Kabi ant plaukelio, o po kojų be
dugnė praraja. Žiūri į ją, lauki... Metus, 
antrus, trečius... dešimt metų... Viltis su
degė kaip pamiršta užpūsti žvakė. Ištver
mės, ištvermės! Ateis, išvaduos... Nėra... 
Kiekgi galima kentėti, karalių Karaliau?! 
Jėzus Kristus, Tavo sūnus, tiek ilgai ne
vaikščiojo kryžių keliais, o čia paprastas 
mirtingasis... eina... turi eiti ir nežino, ka
da prieis paskutinę stotį. Tavo duktė tau 
jau nebe duktė. Morta... Ir tą nori išplėšti, 
nelabieji. Ne, jau išplėšė. Iš karto nenorė
jo tuo tikėti. Manė, užsiožiavo boba, per
kais, ir vėl ratas grįš į seną vėžę. Šiandien 
po pusryčių, eidamas į malūną, užklupo 
darže burokus retinant: ačiū-Dievui, paga
liau išsiaiškins. Pritūpė šalia vagoje, raus
tė daigus po vieną ir jautėsi toks menkas, 
taip nusižeminęs, kaip niekad nė prieš nie
ką gyvenime.

„— Kas pasidarė, Mortel, kas? Ko bėgi 
nuo savo Motiejaus, moterėle? Negi šuva, 
ir dar aprietas, negi įkąsiu“.

Skersa akimi nepažvelgė į jo pusę, bet 
atsakė:

„— Blogiau, Motiejau. Aprietą šunį nudė 
tų ir būtų ramu. O tu gi žmogaus vardą 
nešioji...“

Niekada nieko panašaus, ir dar tokiu 

smerkiančiu tonu, nebuvo girdėjęs iš jos 
lūpų. Širdis persivertė kūliu kaip kliudy
tas kiškis. Suprato: toli nespruks, bet iš 
paskutiniųjų mėtė zigzagais pėdas.

„— Kodėl gi taip, Mortel? Iš kur toks 
rūstis, moterėle? Gal tave užgavau, nu
skriaudžiau, ar kaip kitaip??/- .—

Ne iš karto atsakė. Rankos pašėlusiu 
greičiu lėkė virš vagos, su įniršiu rausty- 
damos iš lizdų daigus. Paskui pasuko galvą 
į jį, nutvilkė susiaurėjusiom akim ir tren
kė:

„— Piktas tu žmogus, Motiejau. Būčiau 
anksčiau pamačiusi, bet nerodei savo sie
los. Tu neturi sielos, Motiejau. Tavo širdis 
pilna nuodų kaip gyvatės dantis. Eik ša
lin! Neapsimesk kvailiu, nieko tas nepadės. 
Gali apgauti žmones, bet prieš Dievą neiš
siteisinsi. Dievas žino, kas kaltas, kad To- 
leikis ligoninėje, o Gaigalai neteko pa
stogės...“

Iš karto pamanė gerai neišgirdęs. Atsi
rėmė rankomis vagos, norėjo atsistoti, bet 
žemė sprūdo iš po kojų kaip muilo gaba
las. Kelias akimirkas tupėjo tarpvagyje su
sirietęs, beveik pavirtęs ant šono ir sun
kiai alsavo. Morta, tartum pamiršo jį; ran
kos tik lėkė virš vagos, tik darbavosi, o lie
muo sprindis po sprindžio į priekį... į prie
kį... Jau tik nugara bematyti... ant šono 
palenkta galva, jau tik stora kasos pynė, su 
sukta ant pakaušio... Negi visai išnyks? 
Visiems laikams? Negi jis niekuomet nebe
priglaus skruosto prie raudonos, vėju kve
piančios kasos ir nebegalės pats sau pasa
kyti: „Praradau ūkį, malūną, geriausią 
veislinę kumelę, bet ši moteris vis dėlto 
mano! Dar mano!“

Sukando dantis, kiaurai pervertas paže
minimo ir nežinomybės baimės, ir pašliau
žė tarpvagiu kaip permuštas šuo.

„— Kas tau sakė? Meluoja! Meluoja, sa
kau! Girdi, Morta? Aukščiausias mato, aš 
nekaltas. Patvirtink, dangaus Sutvėrėjau, 
uždėk antspaudą. Nutrenk, jeigu meluo
ju...“

Trenkė! Bet ne perkūnas, o juokas, panie 

kinantis Mortos juokas. Baisesnis už visus 
perkūnus.

Sunkiai atsistojo ir nuėjo. Supleišėjęs, 
apanglėjęs. Kaip žaibo suskaldytas medis. 
O iš paskos daina:

Tai bent laikai auksiniai,
Gyvent visiems gerai...

Ir nykus, nė per žingsnį neatstojantis še
šėlis. Nežinai, kur ir kada jis tau pastos 
kelią. Nebusi namie, — suras malūne arba 
sugaus ant lauko. Niekur nepasislėpsi. O
jei diena laimingai praeis, tai lauk prakeik 
to svečio vakare. Vidurnaktį jis nepasidro- 
vės išversti tave iš lovos. „Duok gert! Pa
mylėk savo brangiausią draugą, Motie
jau!“ Ir pamyli. Širdis kunkuliuoja pykčiu 
kaip pragaro katilas, o tu šypsaisi, prašai 
gerti, valgyti, nes sugyvulėjusiose akyse 
matai įrašytą savo likimą: „Aš skęsiu, bet 
ir tave įtrauksiu". Nereikėjo, oi, nereikėjo, 
prasidėti. Per daug pasitikėjo. Negana to, 
kartą įsismaginęs prasitarė, kad neblogai 
būtų išrūkius Gaigalus... Pats sau užnėrė 
kilpą, kvailys...

„Tai bent laikai auksiniai...“ Balsas vis 
arčiau, arčiau... O štai ir pats šešėlis. įkry
pavo į malūną kaip į savo namus, atsidrė- 
bė ant maišo. Iš vakarykščios neišsipagirio 
jęs.

— Per daug plepi, Viktorai. Gali liūdnai, 
oi, liūdnai baigtis...

— Nėra pradžios be pabaigos...
— Nemandravok, Viktorai. Man ranką 

įtrauksi ir tai dar nežinia, ar įtrauksi, o 
pats įsmuksi iki viršugalvio.

— Nesibark, Motiejau. Šileika nieko ne
skandino ir neskandins. Pats prisprogs, o 
kito netrauks. Turi burnelę?

Kaip neturės, reikia turėti. Ištraukė iš už 
maišų karklinės butelį, prikliukino pilną 
stiklinę. Kaip ant krosnies. Kitą. Ir ta din
go bedugnėje Šileikos gerklėje. Per kelio
lika minučių butelis tuščias. Jokios rimtos 
kalbos. Tik tarp gurkšnių kelios bukos 
frazės, ne vietoje pratrukęs kvatojimasis, 
keiksmai, šlitinėjantys žvilgsniai. „Motie
jau, dar buteliuką!" Atkimšo, pripylė stikli 
nę. Pats siurbtelėjo dėl akių ir pilną atkišo 
Šileikai. Tegu greičiau nuvirsta... „Gal 
dar, Viktorai?“ Tik žagsėjimu begali atsa
kyti. Akys kaip virtos žuvies. Liežuvis pi
nasi, kojos nešioja į šonus. Užsitaisė šiai 
dienai, ačiū Dievui. Pilnas. „Namo, Vikto
rai, namo!“ Kur jis tau beis — per stip
riai traukia prie dirvožemio... Murmėda
mas užlindo „už didžiojo rato“, keturpės
čias ropščiasi ant maišų krūvos. Užlipo.

Lapinas atsisėdo ant svarstyklių ir susi-

ėmė galvą. „Toks judėjimas! Šoferiai pus
girčiai laksto. Pritraiško vištų, žąsų. An
dai Paugos bekonui pasturgalį sumalė. O 
vot vaikštinėja žmogus, kasdien girtas 
kaip dūmas — nepritrenkia... Aną rytą 
žmona kiaulių garde atrado. Visą naktį iš
gulėjo srutose. Anei prigėrė, anei kiaulės 
nugulė...“

Suskambėjo varpelis — grūdai baigiasi 
girnų dėžėje. Lapinas pasikėlė girgždan
čiais laiptais į malūno kepurę, pripylė dėžę
ir ėmė leistis žemyn. Lipo koja už kojos, 
ant kiekvienos pakopos stabteldamas čia iš 
krapštyti pypkės, čia pasitaisyti iš bato iš- 
sipešusios klešnės, čia surasdamas kitą 
dingstį, kuri ilgiau sulaikytų viršuje. Blo
gas nujautimas stūmė atgal, ir jis slinko že 
myn, dirginamas paaštrėjusio savisaugos 
instinkto, kaip galvijas, užuodęs skerdyk
los kvapą. Ten, apačioje, turi kažkas labai 
nemalonaus įvykti, būtinai įvyks.

Prie svarstyklių pamatė žmogų ir, nors 
jis stovėjo atsigręžęs pečiais, iš karto paži 
no Martyną. Kostelėjo, bet Martynas neat
sisuko.

— Sveikas, pirmininke. Kas naujo lau
kuose? Girdėjau, Kepalių brigadoje ant- 
rametį dobilą ariate lauk. — Kai Martynas 
nieko neatsakė, Lapinas, nepaprastai su
trikęs, pridūrė: — Mažas vėjas, gerai, jei 
maišiuką per valandą sutrini.

Martynas numetė ant grindų nuorūką, 
sutrypė batu ir pasisuko į ■ Lapiną, taip 
ūmai pasisuko, kad tasai loštelėjo.

— Gali nesirūpinti vėju. Nuo rytojaus 
tu ne malūnininkas.

Kelias akimirkas, sunkiai alsuodami, 
ėmėsi įsiutusiais žvilgsniais.

Lapinas pirmas pasidavė.
— Kuo gi neįtikau, Martynai? — su

šnibždėjo, nuleisdamas akis. Pypkė šokinė
jo pageltusiuose dantyse ir būtų iškritusi, 
jei nebūtų prilaikęs. — Prie Toleikio buvo 
gerai, tau gi nebeįtaikiau... Už ką? Negi 
kaltas, kad jie ten priimdami nepasvėrė 
miltų? Mano buvo susverta... gramas į 
gramą atitiko...

Kol Lapinas kalbėjo, Martynas varstė jį 
akimis ir vos pastebimai šypsojosi. Atro
dė, kad ta viena mintis, kuri skatina šypso
tis, tik ir sulaiko jo kumščius.

— Susverta! — Martynas spiovė Lapi
nui po kojų. — Miltais teisinasi... O savo - 
sąžinę ar pasvėrei? Tu toks bjaurybė. La
pinai, kad nėra tau vietos ne tik malūne, 
bet niekur žemėje, kur dori žmonės gyve
na.

(Bus daugiau)
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JAUNAVEDŽIŲ METRIKACIJA
Visos bažnytinės apeigos naikinamos. 

Šliubą bažnyčioje pakeitė metrikacijos biu 
rai. Pradžioje metrikacija buvo labai pa
prasta. Ateina jaunieji su dviem liudinin
kais. Surašomas sutuoktuvių aktas, visi pa 
sirašo, metrikacijos vedėjas jaunuosius pa
sveikina, ir viskas baigta. Daugelyje res
publikų ir liko tokia tvarka.

Lietuvio siela nerami iš prigimties ir vis 
kažko ieško. Metrikacijai pradėta ieškoti 
gražesnio rūbo ir patrauklesnių apeigų. Ir 
surado. Šį tą paėmė iš žmonių papročių ir 
bažnytinių apeigų — atsirado žiedų mai
nymas ir rūtų vainikėlis.

Jaunieji raštišką pareiškimą paduoda at 
skirai, kuriame pažymima, kad jie nori su 
situokti. Po dviejų savaičių jau žinoma su
tuoktuvių data. Metrikacijos diena skiria
ma šeštadienį ir net kelioms poroms kartu. 
Kelios vestuvės prie metrikacijos įstaigos 
iškilmingiau atrodo. Daug vestuvininkų ir 
nemažai žioplių. Gera propaganda. Daug 
metrikuojasi.

Jaunieji gražiai apsirengę. Jaunasis juo
da eilute, juodais batukais, baltais nailono 
marškiniais ir su balta gėle švarko atlape. 
Jaunoji balta suknute, dažnai amerikoniš
kos medžiagos, baltais batukais, su veliu
mu ir rūtų vainikėliais ant galvos. Pamer
gės, pajauniai ir svotai irgi gražiai apsi
rėdę.

Vestuvininkai atvažiuoja taksiu. Visi su
siporuoja ir iškilmingai žengia į metrika
cijos patalpas, tarytum į bažnyčią. Prieky
je yra didoka laukiamoji salė su veidro
džiu ir kėdėmis. Čia laukiama eilės. Metri
kacija atliekama metrikacijos vedėjo kabi
nete. Surašomas aktas. Ant lėkštutės guli 
žiedai, kuriuos metrikacijos vedėjas sukei
čia ir užmauna jauniesiems. Vainikėlis nuo 
galvos nusegamas ir prisegamas prie ve
liumo. Paskaitoma iš knygos momentui pri 
taikyta kalba, ir jaunieji pasveikinami. At 
minimui įteikiama dovanėlė. Dažniausiai 
knyga.

švenčiant sidabrines ar auksines vestu
ves žmonės taip pat važiuoja į metrikaci
jos įstaigą.

Po metrikacijos važiuojama namo arba 
kavinėn linksmintis. Dažnai viskas vyksta 
su vartais, piršlio korimu ir svočios išveži
mu geldoj.

Taip metrikuojasi Kaune. Mažesnėse vie 
tovėse būna ir iškilmės menkesnės.

VASARA ATEINA !
Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminai

čius Lietuvoje vasarine apranga. Idant jums nereikėtų sukti 
galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis spe
cialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, reikalin
ga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

LAUMĖS JUOSTA (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiu
mui — 3J4 jardo; itališkas nepermatomas gražių raštų nailo
nas suknelei — 4 jardai; vyr. arba mot. batukai; itališkas vyr. 
arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. lietsargis; perlų 
karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. baltinių pora; ir 
vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0.
KASTYTIS (II)

Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba Herring
bone 3% j-'« vyr- nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusba
čiai; vyr. ital. nailoninis lietpaltis; vyr. prie kostiumo pritaiky
tas kaklaraištis; vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; 
ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
JURAITĖ (III)

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės angį, 
medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 
poros nailono kojinių; itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dai
lus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik £43.0.0, 

nes susitaupo 3 sv. pasiuntimo išlaidų.
Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 

naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Telef. SHO 8734

Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas ! 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
III. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

St. Rūkienė

bal-
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KOMJAUNUOLIŠKOS VESTUVĖS
Jau dažnai rengiamos ir komjaunuoliš

kos sutuoktuvės. Žinoma, jei nors vienas iš 
besituokiančiųjų yra komjaunuolis. Šias 
vestuves apsimoka ruošti žiūrint iš mate
rialinio taško.

Fabrikai ir įmonės turi savas sales. Di
rekcija vestuvininkams veltui užleidžia sa
lę su visais oaluats. Jaunuosius apdovano
ja: duoda gerą radijo priimtuvą arba 
dų komplektą.

Vestuvėse dažniausiai dalyvauja ir 
sas darbo kolektyvas. Darbo draugai 
navedžiams padeda įsikurti. Nuperka bran 
gias dovanas, padeda suruošti vestuvių 
puotą. Visi linksminasi, prisimena senus 
lietuvių vestuvinius papročius ir kuria nau 
jus — komunistinius.

Labai sunku gauti auksinių vestuvinių 
žiedų. Nėra veliumų ir kitų iškilmingesnių 
drabužių. Kauno partinė organizacija kom
jaunuolius tyliai aprūpina žiedais, vestu
viniais drabužiais ir daug pigiau negu 
krautuvėse.

Vaikščiodami Maskvoje su vienu pažįsta 
mu, užtikome jaunavedžių krautuvę. Vit
rinoje matyti baltos vestuvinės suknutės, 
veliumai, nailoniniai marškiniai ir juodi 
vyriški kostiumai. Nutarėm nusipirkti nai
loninius marškinius. Einam — neleidžia. 
Sulaikė duryse ir pareikalavo pažymėji
mo, kad tuokiamės komjaunuoliškai. Pažy
mėjimo neturėjom, krautuvėn neleido, ir 
marškinių nenupirkom. Tai tau ir lygybė! 
Visi statom komunizmą, bet materialinės 
gėrybės ne visoms statančioms rankoms.

KOMJAUNUOLIAMS JAUNAVEDŽIAMS
BUTAI

Komjaunuoliams, sukūrusiems šeimas, 
statomi specialūs butai. Tai mūriniai pen
kių aukštų pastatai, kurie savo stiliumi ne
siskiria iš kitų dabar statomųjų namų. Vi
duje visi butai turi tik po vieną kambarį, 
įėjus iš koridoriaus į kambarį, randi viena
me kambario gale lentomis atitvertą pus
antro metro pločio kambarėlį. Čia įrengta 
virtuvėlė ir tualeto kampelis. Namuose 
veikia centrinis apšildymas.

Jaunavedžiai deda visas pastangas gauti 
tokį butuką ir dažniausiai gauna. Jaučiasi 
laimingi pradėję savarankiškai gyventi. Vė 
liau, padidėjus šeimai, jie gauna didesnį 
dviejų kambarių ir virtuvės valdišką butą.

EUROPOS LIETUVIS

Tokius butus gauti labai sunku. Pirmeny
bė rusams, komunistinėms šeimoms ir ky
šiui.

Tai atrodo, kad apsimoka komjaunuoliš 
kai tuoktis.

ti

NAUJAGIMIŲ METRIKACIJA
Pagal įstatymus visi naujagimiai turi bū 
metrikuojami, duodamas vardas, ir su

rašyta gimimo metrika. Prie to žmonės jau
priprato ir vykdo. Vaikams duodami lietu 
viški vardai: Eglė, Ąžuolas, Uosis, Rasa, 
Skirmantė. Kažkodėl vyrauja medžių var
dai.

Daugelis žmonių valstybine metrikacija 
nepasitenkina ir stengiasi savo vaikus pa
krikštyti bažnyčioje. Kolūkiečiai tai atlie
ka nesivaržydami. Tarnautojai jau paau
gusius vaikus išveža pas senelius ar tetas 
ir ten pakrikštija. Bažnyčia jokios krikšto 
registracijos neveda. Jei bažnytinis krikš
tas išeina aikštėn, tai viskas suverčiama se 
neliams ir sakoma, kad tai padaryta be tė
vų žinios.

Ateistiniai klubai dar nesuspėjo žmonių 
perauklėti ir jiems įkalbėti, kad bažnyčio
je vaikų nekrikštytų. Užkirsti krikštui ke
lią bažnyčiose įsakyta kunigams be raštiš
ko tėvų sutikimo naujagimių nekrikštyti. 
Už šio įsako nevykdymą grasinama baus
mėmis. O tėvai dabar negalės teisintis, kad 
vaikas pakrikštytas be jų žinios ir sutiki
mo.

Metrikacijos skyriun naujagimius veža 
kūmai. Reikia pristatyti ir gydytojo pažy
mėjimą, kada vaikas yra gimęs.

Kolūkiai mažesniuose miesteliuose turi 
savus klubus ir sugalvojo naujas krikšto 
apeigas. Šios apeigos yra paimtos iš lietu
vių liaudies pasakų ir dažnai yra trans
liuojamos per „Kolūkiečių radijo valandė
lę“. Tai lyg pamoka ir paskatinimas viso 
krašto kolūkiams.

Svarbiausias veikėjas yra gandras. Atli
kus vaiko metrikacijos formalumus, tėvai 
pasodinami scenoje. Griežia muzika. Atei
na gandras. Eina iškilmingai, pamažu. Or
kestras pliekia maršą, o publika ploja. Pri 
eina gandras prie tėvų, pasako kalbą 
jiems perduoda vaiką.

Kolūkio pirmininkas tėvus pasveikina 
įteikia naujagimiui dovaną. Prieteliai 
draugai taip pat naujagimį apdovanoja.

Kolūkis parengia užkandžius ir išgerti. 
Dažnai net veršelis paplaunamas.

Šios apeigos sutraukia daug žmonių. 
Puota, kalbos, linksmybės. Išgėrę užtrau
kia sielai artimą lietuvišką liaudies daine
lę. Čia ir ateistai nesnaudžia ir visada su
geba įkišti savo trigrašį.

Taip pamažu ir prigyja komunistinė re
ligija, įpinta į liaudies papročius ir pasa
kas.
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ERZINAMI GYVENTOJAI

Rusų elgesys Lietuvoj įvairus. Priklauso 
nuo asmens būdo, išsilavinimo ir aplinky
bių. Aukštesnieji pareigūnai Vilniuje, ku
riems tenka daugiau susidurti su aukštes
niais pareigūnais lietuviais, santykiuose 
(ypač su kultūrininkais) dažniausiai man
dagūs, taktingi, kiti net visai palankūs.

Kaune ir ypač mažesniuose miestuose 
bei miesteliuose, kur rusų nuošimtis daug 
mažesnis, beveik visi stengiasi su lietuviais 
geruoju sugyventi, net mokosi lietuviškai 
kalbėt. (Kaimuose to klausimo beveik nė
ra, nes kaimuose iš Rusijos atsikrausčiu
sių rusų visai reta). Kitoks vaizdas Vilnių 
je ir Klaipėdoje, kur rusų daug (Klaipėdo
je daugiau kaip lietuvių) ir jie jaučia savo 
jėgą. Ypač ten arogantiškos rusės mote
rys, žemesnės pareigūnės - tarnautojos įs
taigose bei prekybos įmonėse. Krautuvėse 
rusės pardavėjos ypač arogantiškos lietu
vėms moterims. Lietuviškai prakalbintos 
dažnai visai neatsiliepia. Suerzintos lietu
vės kartais pasiūlo tokioms lietuviškai ne
suprantančioms ar nenorinčioms suprasti 
rusėms grįžti į savo „plačiąją tėvynę“. Ne
retai tokiais atvejais rusės atvirai atkerta 
savo pažiūras į padėtį. Esą, „mes šį kraštą 
užkariavom, ir mes čia liksim!“

Toks arogantiškumas dar labiau didina 
įtampą lietuvių-rusų santykiuose ir verčia 
kompartijos pareigūnus gražiuoju ir grasi
nimais griebtis priemonių prieš „naciona
listines nuotaikas“. Tačiau, kai ima tram
dyti tik lietuvių, o ne rusų „nacionalistines 
nuotaikas“, tai tramdytojai pastiprina pa
sipiktinimą ne tik prieš rusus, bet ir prieš 
juos užstojančius lietuvius komunistus. 
Kai rusų pozicijų užstojimas iš viršaus at
slūgsta, sumažėja ir rusų arogantiškumas. 
Daugelis rusų tebejaučia, kad jie Lietuvoj, 
gal būt, tik laikinai. Kiti jaučiasi tiesiog, 
kaip ekonominiai emigrantai, kuriems, 
kiek laiko geriau pagyvenus, teks arba ir 
norėsis grįžt namo. (E)

Rusiškas ansamblis įsikuria
Vilniaus statybos mašinų gamykloj dir

bantieji rusai apdovanojo Vilnių ne tik ma 
šinomis, bet ir rusišku šokių ansambliu — 
„Beriozka“. Ansamblis visiškai pamėgdžio
ja to paties vardo profesinį ansamblį, ku
ris yra lankęsis ir Amerikoj. Ansamblio 
vadovas — pensininkas S. Gončarovas, bu
vęs Moisiejevo ansamblio šokėjas.

Tuo būdu rusiška kolonistiška pramonės 
įmonė, sudariusi progą atsikraustyti Lietu
von stambiam būriui rusų specialistų ir 
nespecialistų, net pensininkų pagalba ir vi 
sai nebe pramonės srity darbuojasi, —sten 
giasi įbrėžti daugiau rusiškų bruožų Lietu
vos sostinės veide. (E)
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Veda V. Čekauskienė

INDIRA GANDI

pažangiuose pramoniniuose VakarųAr 
kraštuose galėtų atsitikti taip, kaip Indi
joje, kad moteris taptų ministere pirminin
ke, valstybės galva? Atrdo, kad tuose kraš 
tuose, kurie neseniai gavo nepriklausomy
bę, į moteris, kaip į politikes, žiūrima ne 
taip prietaringai, kaip pažangiose valsty
bėse.

Ponia Indira Gandi perėmė valdžią Indi
jos, kuri turi 470 mil. gyventojų ir gyven
tojų daugumu yra antrasis kraštas pasau
lyje. Žinoma, kad jai atiteko valdžia, tai iš 
dalies ir dėl to, jog ji yra dukra žinomojo 
žymaus vyro Nehru. Bet ne vien tik dėl to. 
Jeigu ji pati nebūtų tokia, kokia yra, tai ir 
žinomiausias jau mirusio tėvo vardas ne
padėtų.

Jos pilnas vardas yra Indira Priyadar- 
shani, kas reiškia: „Į kurią malonu pažiū
rėti“. Ji yra nedidelio ūgio: 1,55 metro, 
grakšti, siaura tiesia nosimi, 48 metų am
žiaus.

Ji perėmė labai sunkų uždavinį, bet yra 
labai gerai tam uždaviniui pasiruošusi. Ji 
buvo vienturtė duktė kilnioje šeimoje, gi
musi 1917 m. lapkričio 19 d. Kašmire ir jau 
iš pat mažens savo tėvo Jawaharlal Nehru 
namuose susidūrė su politika. Būdama dar 
tiktai ketverių metų amžiaus, Indira mėg
davo susikviesti aplink save tarnaites, su
dėti savo lėles, užlipti ant stalo ir sakyti 
„karštas“ prakalbas Indijos išsilaisvinimo 
tema. Visi jos žaidimai buvo „politiniai“. 
Jos tėvų namai buvo anglų kolonijinės vai 
džios akyse kaip indų tautinių agitacijų 
centras. Mahatma Gandi dažnai lankyda
vosi jų namuose. Šiuose namuose kratos ir 
suėmimai buvo įprastas dalykas. Mažoji 
Indira tūrėjo vieną dieną mandagiai, bet 
teisingai pasakyti vienam svečiui: „Aš la
bai apgailestauju, bef mano tėvelio, ma
mytės ir senelio nėra namuose — jie visi 
kalėjime...“

Kaip vienturtė dukra pažangioje ir gana 
turtingoje šeimoje, ji buvo rūpestingai auk 
lėjama ir gavo gerą mokslą. Vienu metu 
Indira, kaip ir jos motina, sirguliavo plau
čiais ir todėl 1926 - 1927 m. su motina bu-

Skaitytoja Laiškai
ŠTAI KAIP ATSITIKO...

Tėvynėje gyvenančius giminaičius daž
nai matau sapnuose ir galvodavau, kokiu 
būdu galėčiau juos apdovanoti nors kuklio 
mis dovanėlėmis.

Štai 1964 m. pradžioje „Tėvynės balse“ 
švysteli žinutė, kad Lietuvoje kovo 8-ji įve
dama moterims pagerbti ir apdovanoti. 
Man pasidarė džiugu ir linksma, kad jau 
galėsiu laisvai Tėvynėj esančius giminai
čius apdovanoti morališkai stiprinančiomis 
dovanomis. Tą pačią dieną nupirkau mal
daknygę, Rožytei mėgiamiausią dovaną, ir 
registruotą pasiunčiau jai, turėdamas vil
čių. kad ji gaus ir nuoširdžiai man padė
kos...

Bet, deja, kai pasiunčiau, jau ėjo trečias 
mėnuo, ir gaunu laiškutį, kad Rožytė dar 
maldaknygės nėra gavusi. Tada net širdis 
pradėjo plakti iš apsivylimo bolševikais. 
Tuosyk rimtai galvojau, jog laikiausi seno 
tėvų priesako: padėk artimiesiems pasiek
ti, ko jų širdis trokšta. Bet pasirodė, kad 
sovietų okupantai komunistai ir lietuviai 
parsidavėliai Maskvai bolševikai baisiau 
bijo maldaknygių, kaip pragarą valdantie
ji velniai kryžiaus. Aš kreipiausi į paštą ir 
blanką užpildžiau, kad surastų maldakny
gę. Bet jau suėjo dveji metai, o apie knygą 
jokios žinios neturiu. Matyti, bolševikai ir 
paieškomąją blanką sunaikino. Štai kaip 
atsitiko!

Bet šįmet vėl „Tėvynės balso“ Nr. 10 bu
vo skelbta, kad kovo 8-ji Lietuvoje šventė: 
tą dieną net nedirbama, pagerbiant mote
ris. Tarptautinės moters dienos proga mū
sų motinos, seserys, žmonos, dukterys svei
kinamos, apdovanojamos, visokiais būdais 
pagerbiamos. Toji šventė išugdė, sako, mū
sų krašte naujas gražias tradicijas.

Kaip tokiais gražiais žodžiais netikėsi, 
kad bolševikai jau yra pasikeitę į gerąją 
pusę. Mane vėl apėmė neišpasakytas 
džiaugsmas. Susigundžiau dar kartą išban 
dyti bolševikų skelbiamąjį „Tėvynės bal
se“ propagandinį moterų apdovanojimą. 
Tuojau nupirkau skarytes, moteriškų koji
nių ir, prisegęs su vardais korteles, kovo 

vo nuvykusi į Šveicariją, kur lankė mo
kyklą. Vėliau ji baigė College Sommervil- 
le žymiausiame anglų Oksfordo universi
tete.

Savo pirmąjį politinį vaidmenį Indira su 
vaidino būdama 12 metų amžiaus. Ji sukū
rė vadinamąją „beždžionių brigadą“. Nie
kuo neįtartini vaikai slaptai gabendavo 
svarbias žinias. Kai Indirai sukako 16 me
tų, jai pasisiūlė advokatas ir žurnalistas 
Feroze Gandi (tai joks Mahatma Gandi gi
minaitis) tuoktis. Bet ji dar netuojau su
liko už jo tekėti, o tęsė savo politinį dar
bą. Būdama 21 metų amžiaus, ji įstoja į 
Kongreso partiją, ir Indiros politinės pa
reigos bei veikla vis didėja. 1942 metais 
ji vis dėlto susituokė su F. Gandžiu, bet ir 
toliau tęsė politinį darbą. Po visai trumpo 
medaus mėnesio, praleisto Kašmire, abu 
jaunavedžiai buvo anglų valdžios areštuo
ti dėl draudžiamos agitacijos ir nuteisti 13 
mėnesių kalėti. Ponia Gandi kalėjime mo
kė neraštingas moteris rašyti ir skaityti. 
Nuo 1947 metų, kai jos tėvas Nehru tapo 
Indijos min. pirmininku, ponia I. Gandi tu
rėjo eiti įvairiausias pareigas, kaip pirmo
ji to didžiulio krašto dama.

Ji pagimdė du sūnus. Pirmasis, Rajewo, 
gimė 1945 metais, o antrasis, Sanjaya, gi
mė 1947 metais. Abu studijavo angliškuo
se internatuose ir dar dabar tebegyvena 
Anglijoje. Vyriausiasis sūnus studijuoja 
Londono universitete inžineriją, o jaunes
nysis mokosi mechaniku Crewe Rolls Roy
ce automobilių įmonėje.

Ponios Gandi politinė karjera vis augo. 
1959 metais ji pasidarė Kongreso partijos 
pirmininke. Anksčiau tose pareigose buvo 
jos tėvas Nehru. Jau tada buvo kalbama, 
kad ji gali tapti valstybės galva. Pastaruo
ju metu ji buvo informacijos ir radijo mi- 
nisteriu Šastrio kabinete.

Kartą Nehru pasakė apie savo dukrą: 
„Indira pralenkia mane vyriškos veiklos 
dorybėse“. Atrodo, kad Indira Gandi turi 
gana daug visokių dorybių. Ji, kaip mote
ris, gerai atrodo, turi patrauklumo, yra ele 
gantiška ir turi jumoro. Kaip politikė, ji 
turi inteligentiškumo, patyrimo ir, kur rei 
kia, būna kieta. Bet ji gali būti „kieta“ ne 
tiktai kitiems, bet ir pati sau. Pavyzdžiui, 
kai praeitais metais buvo susidūrimas tarp 
raudonosios Kinijos ir Indijos, ji atidavė 
valstybei visas savo brangenybes, kad ga
lima būtų nupirkti ko daugiau ginklų. Ji 
daug dirbo socialinėje srityje, reformisti- 
niuose sąjūdžiuose, draugijose, vaikų bei 
moterų organizacijose, ir visa tai, be abe
jo, atsilieps į jos populiarumą. Ji užsistoja 
„neliečiamuosius“ beturčius ir žemiausius 
žmones Indijoje.

Bet, be politinių, ekonominių, istorinių 
bei religinių interesų, ji turi ir „grynai mo 
teriškų“. Ji mėgsta sodininkystę ir virimą. 
Kai jos motina mirė, Indira turėjo rūpintis 
ir nešti atsakomybę už puikiausią egzotinį 
savo tėvo sodą. Ji vadovavo savo tėvo na
mams ir kai kada pati virdavo jam.

Ponia I. Gandi mėgsta klasikinę muziką, 
jojimą, plaukimą ir kalnų sportą. Tos rū
šies sportas dar neįprastas Indijos mote
rims. Gal Gandi ilgainiui sugebės page
rinti ir Indijoje moterų padėtį.

11 dieną su žalia registruota siunta pasiun
čiau Onutei. Bet mano širdis jautė, kad ko 
munistai be naikinamojo metodo gyventi 
negali, nenuskriaudę savo vergų, ir neapsi
rikau.

Kovo 27 d. subeldė durys. Paštininkas 
duoda grąžinamąjį siuntinėlį ir kvitą pa
sirašyti. Atsisakiau. Ėjęs pro šalį policinin
kas įsimaišė. Tada visi trys suėjome į 
kambarį ir pradėjome apžiūrėti. Ant įpoka 
vimo po adresu užrašyta rusų kalba: į 
Lietuvos SSSR neleidžiama tokių karveliu- 
kų siutinėti. Viduje daiktų skaičius atiti
ko, bet dviems skarytėms buvo viduriai - 
dugnai sudraskyti.

Su skaudančia širdimi pagaliau sutikau 
priimti sužalotas skarytes ir pasirašyti kvi 
tą. Bet daugiau esu nusistatęs jokiems bol
ševikų rašymams „Tėvynės balse“ nebeti
kėti ir kiekvienam savo tautiečiui pasa
kyti, kad ten tik propagandinis melas rašo
mas.

Kol So v. Rusija laikys Lietuvą okupuotą 
ir paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, lais
vieji lietuviai santykiuose su giminėmis ir 
pažįstamais Lietuvoje turėtų ribotis bend
ravimu tik privačioje asmeninėje plotmė
je. Jonas Strumskis

LAPĖS IR FOKSTROTAS
Tuoktuviniai žaidimai gyvūnų pasaulyje 

yra dažnas reiškinys. Daugelis žuvų, paukš 
čių bei žvėrių tuoktuvių periodo metu at
lieka tam tikrus judesius, leidžia įvairiau
sius garsus arba net pakeičia savo kūno 
spalvą. Viso to tikslas — išsirinkti kuo pui
kesnį partnerį.

Lapių tuoktuvėse, kurios paprastai vyks 
ta vasario pabaigoje ir kovo pradžioje, pa
tinas ir patelė sustoja ant užpakalinių kojų 
ir kraiposi, trypinėja, šuoliuoja vienas 
prieš kitą. Jeigu netoli „jaunosios“ atsiran
da keletas patinų, visuomet įvyksta pešty
nės.

Fokstroto šokio kūrėjas tikriausiai gerai 
pažinojo lapių papročius, nes anglų kalboj 
žodis fox reiškia lapę, o trot — šuolius ris
tele.
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LONDONAS
LONDONIECIŲ EKSKURSIJA SODYBON 

PER SEKMINES
Ekskursija į Lietuvių Sodybą pirmąją 

Sekminių dieną (gegužės 29 d.) išvyksta 
nuo Lietuvių Bažnyčios (21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2) 8.30 vai. ryto, o 
nuo Lietuvių Namų (1 Ladbroke Gardens) 
9 vai. ryto. Iš abiejų vietovių išvažiuojama 
labai punktualiai, pasivėlavusių nebus lau 
kiama, ir kelionpinigiai negrąžinami.

Užsirašyti visi prašomi galimai greičiau 
pas Baltic Stores (Z. Juras), S. Kasparą, 
Lietuvių Namuose, klebonijoje. Kelionės 
kaina 14 šil. ten ir atgal. Užsirašant pra
šom kelionpinigus užsimokėti.

Vaikams papiginimų negali būti, nes au
tobusas samdomas už atitinkamą nustaty
tą sumą. Jeigu du vaikai galėtų užimti vie
no suaugusio vietą, tada gali gauti pusės 
kainos nuolaidą.

JAUNIMO PETICIJOS PARAŠŲ 
RINKIMAS

Parašų rinkimas turi baigtis gegužės 15 
d., sekmadienį.

Visi, kurie tik yra Peticijos formas ga
vę iš Bendruomenės Valdybos ar su Euro
pos Lietuviu ar Pasaulio Lietuviu, prašomi 
jas pririnkti parašų — kiekvienoj po 20 
parašų. Pasirašyti gali visi —lietuviai, ang 
lai ir visi kiti kitataučiai, kurie remia mū
sų bylą, kad Lietuvai laisvė būtų atgauta. 
Tad gegužės 15 d. tebūnie parašų rinkimo 
diena visoje D. Britanijoje.

Peticijos formas grąžinti šiuo adresu:
DBLB-nės Valdybos sekretoriui, 32 

Puteaux House, London, E.2. Grąžinti ne 
vėliau kaip gegužės 18 d.

JAUNIMO KONGRESO VAJUS
Praeitos savaitės bėgyje prie Jaunimo 

Kongreso lėšų telkimo vajaus prisidėjo 
Wolverhamptono lietuvių kolonija per Ja
niną Narbutienę 11 svarų suma ir Sheffiel- 
,do lietuviai per V. Kalasauską su 6 sv.

Aukos plaukia, bet visus lietuvius prašo
me prisidėti, siunčiant aukas ar kai ap
lankys rinkėjai. Aukas galima siųsti DBL 
B-nės Valdybos kasininkei E. Bliūdžiūtei, 
36 Blythe Street, London, E.2.

Visiems aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū!

JAUNIMO KONGRESO DAILĖS 
PARODA

Dailės ir kitos parodos atidaromos birže
lio 25 d. ir tęsis iki liepos 10 d.

Dailės parodos komitetą sudaro Chica- 
gos Liet. Jaunųjų Dailininkų Klubo Valdy-. 
ba ir nariai.

Šis komitetas kviečia D. Britanijos jau
nuosius dailininkus į šią parodą (tarp 18 
— 35 metų amžiaus).

Kas norėtų dalyvauti šioje parodoje, tuo 
jau prašomas susisiekti su Algirdu Trinkū
nu, 6811 S. Artesian Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA. Jis suteiks smulkesnių žinių.

PAX ROMANO PIRMININKAS P. V. 
VYGANTAS LONDONE

Praeitą savaitę tarnybiniais reikalais 
lankėsi Londone ir ta pačia proga kalbėjo
si su Jaunimo Kongresu susijusiais reika
lais su DBLB Valdybos sekr. S. Kasparu 
dėl jaunimo kelionių- j Kongresą bei daly
vavimo stovyklose prieš Kongresą.

Jis taip pat aplankė Lietuvių bažnyčios 
kleboną kun. J. Budzeiką, MIC.

JK DELEGACIJOS NARIAI RENGIASI 
KONGRESUI

R. Kalibatas kongreso komiteto yra pa
kviestas kalbėti tema: „Tautinė ištikimybė 
svetur“.

R. Kinka darys pranešimą apie D. Bri
tanijos lietuvių jaunimą bei jo veiklą.

Gajutė Valterytė kalbės apie skautiškąjį 
jaunimą D. Britanijoje.

FOTOGRAFIJOS PARODA
Visi jaunieji fotografai kviečiami daly

vauti fotografijos parodoje. Smulkesnių 
žinių galima gauti iš Parodų Komisijos p- 
kės Ramunės Kviklytės, 5747 S. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629, USA.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARI 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — gegužės 15 d., 11 v., 

Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAM — geg. 20-22 d. J.E. vysk. 

Dr. P. Brazio, MIC, pravedamos rekolek
cijos Jaunimo Židinyje.

BRADFORD — gegužės 15 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — gegužės 22 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD — gegužės 29 d., 1 vai.
DERBY — gegužės 14-15 d.d. rekolekcinio 

pobūdžio vysk. P. Brazio vizitacija. Dau
giau kronikoje.

KETTERINGAS
GANYTOJAS KETTERINGE

Vysk. Dr. Pranas Brazys, MIC, mūsų ko
lonijos lietuvius lankys geg. 22 dieną.

Visi Ganytoją sutinkame prie šv. Eduar
do bažnyčios, London Rd., 12.10 vai.

Vyskupas laikys šv. Mišias su pamokslu, 
teiks Sutvirtinimo Sakramentą.

Išpažinčių kunigas klauso nuo 11.45 vai., 
o Vyskupas nuo 12.15 vai.

Visi prieikime šv. Sakramentų.
Po pamaldų bus priėmimas George Ho

tel.
Bažnytiniais reikalais kreiptis į kun. S. 

Matulį, MIC, 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Nottingham, tel.: ONO2-85738, o pri
ėmimo — į S. Nagį, The Larrels, Cranford 
St. John, Nr. Kettering. Tel.: Cranford 202.

_________ i

ROCHDALE
J.E. VYSK. P. BRAZIO APSILANKYMAS 

ROCHDALĖJE
Balandžio 30 d. buvo saulėta ir karšta. 

Daugybė miestiečių kaitinosi laukuose 
tarp Halifakso ir Rochdalės, stebėdami žo
lę skabenančias aveles. Ant kalno, šalia pa 
mėlusio rezervuaro vandens, būrelis lietu
vių, atvažiavę keliomis mašinomis, laukė 
pravažiuojančio J.E. Vysk. Pr. Brazio. Kai 
Ganytojas išlipo iš mašinos, jį pasitiko sk. 
pirm. D. Banaitis su žmona ir būrelis lie
tuvių bei jų draugų, o tautiniais rūbais pa 
sipuošusi E. Navickienė įteikė gėlių, pri
mindama Lietuvą.

Po valandėlės mašinų kolona lydėjo Ga
nytoją į Rochdalę, kur prie seselių pran- 
ciškiečių koplyčios laukė būrys lietuvių su 
jaunomis mergaitėmis, kurios visų vardu 
Ganytojui įteikė gražių gėlių. Tarsi pa
brėždamas, kad atvyko atnaujinti žmonių 
dvasinio gyvenimo, Vyskupas tuojau sėdo 
klausyti išpažinčių, o jam talkininkavo kai 
mynas kun. V. Kamaitis. Po to, dviejų, ku
nigų asistuojamas, Ganytojas žengė prie 
altoriaus ir pradėjo Mišių auką taisyklin
ga, pataisyta gimtąja kalba. Nors tekstas 
buvo naujas, žmonės su kunigais darniai 
atsakinėjo. Visų nuotaiką pakėlė solistė V. 
Galbuogytė, protarpiais sugiedodama kele
tą religinių giesmių.

Po pamaldų Ganytojas nuvyko į ukrai
niečių klubą, kur tarpduryje jį pasitiko 
klubo šeimininkai su duona ir druska bei 
gurkšneliu vyno. Sušilusios šeimininkės— 
ponios Banaitienės, Gugienė, Navickienė, 
Sasnauskienė — didžiulėje salėje sodino 
svečius prie vaišėmis apkrautų stalų. Po 
valandėlės Ganytoją sveikino kun. J. Kuz- 
mickis, peržvelgęs lietuvių ryšį su Lietu
va, tarpusavio santykius, jaunimo proble
mą ir prašė nepamiršti ir ateityje aplan
kant bei jungiantis bendroje maldoje. Klu
bo vadovybės vardu Ganytoją entuziastiš
kai pasveikino N. Szebec, primindamas il
gus draugiškumo saitus tarp abiejų tautų. 
Rodydamas vieno ukrainiečių veikėjo port 
retą ant sienos, priminė, kad jis žuvo dėl 
tautos laisvės; lietuvių suteiktas pasas įga
linęs jį laisvai važinėti po visą vakarų Eu 
ropą. Klubo sekr. Romaniwsky išreiškė 
džiaugsmą ir garbę sulaukti garbingą Sve
čią uk. klube ir įteikė atminimui gražų ka 
vos servizą. Lietuvių vardu kalbėjo pirm. 
D. Banaitis. Pirmiausia suteikė žinių apie 
Rochdalės lietuvius: esą 59 suaugusių lie
tuvių ir 34 vaikai; DBLS priklauso 38 su 4 
kitataučiais; 34 įsigijo nuosavus namus; E. 
Lietuvį skaito 16; maždaug tiek pat skaito 
Šaltinį, o kai kas Amerikos lietuvių spau
dą. Nusiskundė ir negerovėmis: abuojumu 
organizacijoms, vaikų lietuvių k. neišmoky 
mu, artimo meilės stygiumi, autoritetų ne
pripažinimu ir kt. Kartu tačiau pasidžiau
gė, kad lietuviai esą darbštūs, gerai įsikū
rę; kad gražiai remia S-gos skyrių ir bend
radarbiauja su ukrainiečiais bei latviais; 
palaiko skautus, turi savišalpos d-ją ir. 
ištikus svarbiam reikalui, visuomet susi
klauso.

Sugiedojus Ilgiausių metų, Ganytojas 
prabilo anglų kalba į ukrainiečius ir kitus 
kitataučius, o lietuvių kalba į savuosius. 
Kiek ilgiau aiškino lietuvių pašaukimą 
laisvame pasaulyje.

Ganytojas tą patį vakarą išvyko į Man
chester!, palikęs visiems nepaprastai jau
kius ir mielus prisiminimus.

Tenka padėkoti DBLS vietos skyriaus 
pirm. D. Banaičiui ir valdybai už gražų 
Vyskupo sutikimą, pavaišinimą ir dovanos 
suorganizavimą, šeimininkėms už triūsą ir 
puikias vaišes, visiems dalyviams už viso
keriopą prisidėjimą ir pakėlimą šventės 
nuotaikos. J. Ks

NCTTINGHAMAS
VYSKUPAS PRAVEDA REKOLEKCIJAS

Šiemet Nottinghamo ir apylinkių lietu
viams rekolekcijas praveda J.E. vysk. Dr.
Pranas Brazys, MIC, Lietuvių Jaunimo Ži
dinyje, 16 Hound Rd., West Bridgford.

Prasideda šeštinėse, geg. 19 d., 8 vai. 
vakare. Bus ir šv. Mišios su Vyskupo pa
mokslu. Atmintina, kad šeštinėse Mišių 
klausyti visiems privalu.

Penktadienį, geg. 20 d., 8 vai. vak., pa
mokslas ir pamaldos.

Geg. 21 d., šeštadienį, 11 vai. ryte, Vys
kupo pamokslas, šv. Mišios. Vakare 5 vai. 
pamokslas, gegužinės pamaldos.

Geg. 22 d., sekmadienį, 11 vai. ryte, re
kolekcijų užbaiga.

Išpažinties klauso Vyskupas ir kunigas 
po pamaldų ir kitu laiku pagal pageidavi
mą. Išpažintį, kas tik gali, pasistengia at
likti penktadienį ar šeštadienį, nes sekma
dienį liks vienas kunigas.

Visi esantieji dieviškosios malonės sto
vyje kviečiami šv. Komunijos per visas die 
nas.

Šiemetinės rekolekcijos yra reta proga. 
Pasinaudokime.

GEGUŽINĖS
Marijonų Liet. Jaunimo Židinyje vaka

rais 7.30 vai. kasdien atliekamos gegužinės 
pamaldos.

Visi tautiečiai "į jas kviečiami.

DERBY
LAUKIAME VYSKUPO

Vysk. Dr. Pranas Brazys, MIC, vietos 
lietuvius lankys gegužės 14-15 dienomis ir 
praves rekolekcijas.

Gegužės 14 d., 6.45 vai. renkamės Vys
kupo sutikti Bridge Gate prie vienuolyno 
koplyčios, kur Ganytojas praves gegužines 
pamaldas su pamokslu, klausys išpažinčių. 
Kviečiame prieiti, kiek tai galima, visus
išpažinties šį vakarą.

Gegužės 15 d., 10.45 vai., renkamės iškil
mingai Vyskupo sutikti prie minėtos koply 
čios. Vyskupas suteiks I Komuniją ir Su
tvirtinimo Sakramentą.

Kas nebus atlikęs išpažinties iš vakaro, 
galės atlikti nuo 10.30 vai. ryte.

Po pamaldų Vyskupas aplanko ligonius 
ir vyksta į priėrfiimą 1.30 vai., 92 Osmaston 
Rd., Derby. Priėmimo pabaigoj, apie 2.30 
vai., bus oficiali ir meninė dalis.

Dėl bažnytinių reikalų kreiptis į kun. S.
Matulį, 16 Hound Rd., West Bridgford, Not 
tingham, o dėl priėmimo į Petrą Popiką, 
26 Stanley St., Derby.

WOLVERHAMPTONAS
SUSIRINKIMAS

Gegužės 14 d„ 18 vai., šeštadienį, Three 
Crowns restorano apatinėje salėje įvyks 
DBLS Wolverhamptono Skyriaus narių ir 
jos veiklai prijaučiančių tautiečių susirin
kimas.

Darbotvarkėje einamieji skyriaus reika
lai ir valdybos rinkimai.

Tautiečiai kviečiami ko gausiausiai da
lyvauti.

DBLS Wolverhamptono Sk. Valdyba

LEEDS

MIRĖ AUGUSTAS KETURVAITIS
Balandžio 29 d. netikėtai mirė, sulaukęs 

68 metų amžiaus, a.a. Augustas Keturvai- 
tis. Prieš kelias savaites dar buvo žvalus ir 
judrus ir dalyvavo Vyskupo vizitacijoje.

Velionis savo kilme mažeikietis, kur .tu
rėjo ūkį ir valdininkavo. Buvo pareigingas, 
darbštus. Į vakarus atkeliavo vienas, pali
kęs savo žmoną ir vaikus Lietuvoje. Gyven 
damas Leeds, buvo nuošalus, mažai kur ro 
dėsi, tačiau domėjosi lietuvių veikla ir nau 
j ienomis."

Velionį gegužės 5 d., truputį apstojus ly
ti, Leeds Lawns Wood kapinėse palaidojo 
kun. J. Kuzmickis, dalyvaujant jo sesutei, 
atvažiavusiai iš Vokietijos ir ten gyvenan
čiai ilgus metus, keliems lietuviams ir bi
čiuliams. Atsisveikinimo žodį pasakė jo 
draugas latvis latvių kalba. ,

Tegul ilsisi ramybėje. J.Ks.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 14 d. Manchesterio Lietuvių So
cialinio Klubo Valdyba savo patalpose 
rengia Motinos Dienos Minėjimą

Programoje: mokytojo D. Dainausko pa
skaita ir jaunųjų deklamacijos. Šokiams
gros, pirmą kartą, labai gera muzika. Pra
šome gausiai šioje mūsų šventėje dalyvau
ti. Pradžia 6 vai. p.p.

Klubo Valdyba

KORP. ROMUVA IR KORP. ROMUVOS 
VAIDILUTĖ VEIKLA ATGAIVINAMA
Australijoje gyveną korporantai-tės 

kviečia visus komilitonus-tes atsiliepti.
Gausite žinių apie dabartinę veiklą, spal

vų parūpinimą (kepuraitės, juostos, ženk
liukai), fotografijas, adresus ir pan.

Rašykite šiuo adresu:
Mr. Stasys Stankūnavičius,

4 Cooinda Court,
Mount Waverley, Victoria, Australia.

LIETUVOS ISTORIJA TIK 28 ŠILINGAI
Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės naujai iš? 

leistos LIETUVOS ISTORIJOS kaina Ang
lijoje ir Europoje gyvenantiems lietuviams 
tik 28 šilingai.
Naujai gauta:

Ignas Končius — Žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės — 22 šil. 6 d.

Jurgis Gliaudą — Delfino ženkle, premi
juotas romanas, 234 psl. — 18 šil. 6 d.

Nauja ilgo grojimo Aldonos Stempužie- 
nės stilizuotų liaudies dainų plokštelė 
„Dainos“ — kaina 2 sv. 13 šil.
Knygos gaunamos pas Dainorą, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

PLB Vokietijos Krašto Taryba, posėdžia 
vusi kovo 30-31 dienomis Huettenfelde, Va
sario 16 Gimnazijos patalpose, nuoširdžiai 
sveikina Lietuvių Bendruomenes visuose 
kraštuose ir linki dar didesnio vieningumo 
bei ryžto Lietuvos išlaisvinimo darbe.

Taryba dėkoja visiems geros valios lietu
viams, kurie savo darbu ir auka prisidėjo 
prie Vasario 16 Gimnazijos išlaikymo ir jai 
naujų namų pastatymo. Su dideliu džiaugs 
mu praneša, kad praeitų metų skolos iš 
apie 90.000 DM, tai yra apie 23.000 dol., su 
mažėjo iki 20.000 DM ar apie 5.000 dol. 
Taipgi ir buvusios skolos gimnazijos išlai
kymui yra visos padengtos. Visa tai buvo 
galima atsiekti tik visų geros valios lietu
vių pastangomis ir aukomis. Kr. Taryba 
nuoširdžiai prašo kiekvieną lietuvį ir to
liau, nepaisant skleidžiamų gandų, savo 
auka prisidėti prie Vasario 16 Gimnazijos 
išlaikymo ir tobulinimo.

Dėl tikrinimų Vasario 16 Gimnazijoj Kr. 
Taryba priėmė šitokią rezoliuciją:

„Išklausiusi Valdybos pranešimą apie V- 
bos veiklą, Taryba pritarė Valdybos pa
stangoms išsklaidyti nepalankiems gan
dams, susidariusiems ryšium su Vasario 
16 gimnazijos statyba, ir šiam tikslui PLB 
Centro Valdybos sudarytai Tikrinimo ko
misijai, kuri savo uždavinį vykdė 1965 m. 
spalio 9, 10, 23 ir 24 dienomis. Dėkodama 
Tikrinimo komisijai už sugaištą laiką ir at 
liktą darbą, Taryba vis dėlto negali susi

VOKIETIJA
PINIGINIAI REIKALAI

Iš Krašto Valdybos ižd. J. Baraso pra
nešimo Krašto Tarybai.

1965 metai Krašto Valdybai buvo dide
lio įtempimo laikas, kiek tai liečia finan
sus. Kartais atrodydavo viskas gana bevil
tiškoje padėtyje, nes šalia rūpesčio, kad 
Vasario 16 Gimnazija galėtų gyvuoti, kad
jos auklėtiniai nejustų vargo ir turėtų ką 
valgyti, kad mokytojai ir tarnautojai gau
tų algas, visą reikalą sunkino didelė sta
tybos skola. Todėl dažnai, vienai ar kitai 
firmai reikalaujant mokėti, atsidurdavome 
prie tuščios kasos. Liūdniausia būdavo 
kiekvieno mėnesio gale ir pradžioje, kada dieną.
reikia mokėti atlyginimus ir atsiskaityti su 
prekių pristatytojais. Žinoma, visada vienu 
ar kitu būdu pavyko susidariusią padėtį 
pergyventi ir reikalus palankiai išpręsti. 
Tam buvo reikalingas visų Kr. Valdybos 
narių tamprus bendradarbiavimas, visų jė 
gų įtempimas. Bet ir visos mūsų jėgos nie
ko nebūtų galėjusios pagelbėti, jei lietuvių 
tarpe nebūtų atsiradę nuoširdžių ir reikalo 
svarbą suprantančių žmonių. Tokių žmo
nių sunkiausiais momentais visada atsiras
davo. Jie gelbėjo susidariusią padėtį ir stip 
rino Kr. Valdybos pasitikėjimą.

Kai Krašto Valdyba pirmą kartą pasiju
to bejėgė viena užlopyti susidariusias sko
lų spragas, apie tai patyrė tėv. Alf. Berna
tonis. Jis visus nuramino, tėviškai padrąsi
no, pažadėjo ir suteikė DM 40.000 bepro- 
centinę paskolą. Tai pagelbėjo Krašto Val
dybai išvengti teismų su statybos firmomis 
ir įgalino apmokėti bent dalį kitų skolų. Po 
to Kr. Valdyba kurį laiką galėjo pasijusti 
lengviau ir skirti jėgas naujų lėšų telki
mui. Neužilgo buvo gauta parama iš Cari
to — DM 15.000 ir iš Innere Mission Ba
den DM 2.000. Atrodė, kad visas reikalas 
pradeda susitvarkyti ir normalizuotis.

’ Vėliau, kai Kr. Valdyba antrą kartą pri
artėjo prie finansinių sunkumų, padėtį iš
gelbėjo Balfo vadovai. Pirmininkas kun. V. 
Martinkus ir reikalų vedėjas kun. L. Jan
kus, lankydami įvairius Europos kraštus, 
buvo užsukę ir į Huettenfeldą. Susipažinę 
su sunkia mūsų finansine padėtimi, tuojau 
telegramomis užjudino Balfo centrą ir Va
sario 16 Gimnazijos statybos vajaus Komi
tetą JAV, kad Skubiai pagelbėtų ir tuojau 
pervestų jau surinktų pinigų dalį. Netru
kus gauta 2.500 dol., o vėliau dar 2.200 dol. 
Balfo Centro valdyba paskyrė 5.000 dol.

1 aukų. Nuo to momento pradėjo galutinai 
susitvarkyti buvusi sunki finansinė padė
tis. Neužilgo buvo gauta antroji dalis val
džios paramos fizikos ir chemijos kabineto 
skoloms mokėti DM 12.500 ir naujo pasta
to apstatymo bei įrengimų skoloms DM 
16.000 ir paskola DM 45.000. Gale metų 
gauta iš Baden Wuerttembergo dar DM 
20.000. (VKV Inform.)

laikyti nekonstatavusi šių apgailėtinų 
faktų:

1. Komisija tuojau po tikrinimo nesura
šė savo prieitų išvadų protokolo;

2. toks protokolas nebuvo gautas Vokie
tijos Krašto Valdyboj, praėjus penkiems 
mėnesiams po minėto tikrinimo, ir todėl V- 
ba negalėjo su juo supažindinti nei Kont
rolės komisijos, nei Tarybos;

3. vienas tikrinimo komisijos narys, p. V. 
Adamkavičius, savo asmeninius įspūdžius 
ir mintis apie Vasario 16 Gimnaziją pa
skelbė viešame susirinkime Chicagoj ir pa
sikalbėjimuose su laikraščiais, kur buvo 
neatsargiai paliesti gyvybiniai Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje ir Vasario 16 
Gimnazijos reikalai bei apkaltinti kai ku
rie asmenys, kurie nėra nusikaltę, kai tuo 
tarpu kiti Tikrinimo komisijos nariai tylė
jo.

Todėl Taryba yra priversta viešai pasa
kyti, kad PLB Centro Valdybos skirta Tik
rinimo komisija 'duoto uždavinio tinkamai 
neatliko, o jos nariai padaugino gandus bei 
įtarinėjimus, kurie Valdybos ir Vasario 16 
Gimnazijos darbą tik apsunkino“.

Su tikra pagarba ir dėkingumu

PLB Vokietijos Kr. Tarybos Prezidiumas* 
ir Rezoliucijų komisija: Senj. A. Keleris, 
T. A. Bernatonis, Dr. J. Grinius, A. Lingė.
Huettenfeld - Romuva, 1966 m. kovo 31 d.

AUKA JAUNIMUI
Vechtos lietuviai parėmė Jaunimo Me

tais mūsų jaunimą 275 DM. Šią auką per
siuntė Stasys Motuzas Krašto Valdybai, 
kad jinai įteiktų mūšų jaunimo atstovams, 
vykstantiems į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąskrydį Chicagoje.

PIANISTAS A. SMETONA HAMBURGE
Pianistas Antanas Smetona atvyko j 

Hamburgą ir norėtų čia su šeima apsigy
venti ilgesniam laikui.

VAIKAI Į ANGLIJĄ
Kristina Delevičiūtė ir Viktoras Kurgo- 

nas paruošė iš Vokietijos pramonės krašto 
didesnį lietuvių vaikų transportą į Angli
ją atostogoms, kuris išvyko balandžio 20

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Liet, pamaldos laikomos Vokietijoje iš 

lietuviškojo mišiolo, kurį išleido Tėvai Jė
zuitai Chicagoje. Tai gražus ir brangus lei
dinys. Gaila, kad jis po metų kitų turės ei
ti į archyvą, nes dar turės būti daug nema
žų pakeitimų kaip kalboje, taip apeigose. 
Dauguma kunigų laukia jau naujausio lei
dinio.

VILIOJANTI STOVYKLA ALPĖSE
Saleziečių gimnazijos Italijoje direkto

rius kun. P. Gavėnas informuoja, kad šiais 
jaunimo metais saleziečiai norėtų suorga
nizuoti platesnio masto vasaros stovyklą 
10-14 m. amžiaus berniukams savo vasar
vietėje, kuri yra Alpėse, Červino - Matter- 
horno kalnų papėdėje, prie Šveicarijos sie
nos. Stovyklai vadovaus patys saleziečiai, 
o jiems pagelbėti šv. Kazimiero Kolegijos 
rektorius pažadėjo du klierikus - studen
tus.

Laikas dar nenustatytas, bet manoma, 
kad stovykla galėtų būti pradėta apie lie
pos 25-28 d. Taip pat dar nenusistatyta, ar 
stovykla tęstųsi porą savaičių, ar 20-25 die
nas.

Tėvai kviečiami pasisakyti ir dėl stovyk 
los laiko ir dėl jos ilgumo, taip pat, aišku, 
ir dėl to, ar jie pasiryžę į ją leisti savo vai
kus.

Visi suinteresuoti prašomi rašyti šiuo ad 
resu: Re v. Pr. Gavėnas, Istituto Salesiano 
Lituano, Castelnuovo Don Bosco, Italia 
(Asti).

PROGA VIENGUNGIAMS PRALEISTI 
ATOSTOGAS

Kun. V. Šarka mus informuoja, kad Ang 
lijoje gyvenantieji viengungiai lietuviai ga 
lėtų atostogas praleisti pas lietuvius Ham
burge ar kituose Vokietijos miestuose.

Ryšį užmegzti jie galėtų per kun. V. 
Šarką, kurio adresas yra šitoks:

2 Hamburg-Altona, Kaltenkirchener Str.
4, W. Germany.
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