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RUSIJA - VISKAS
Lenino atvaizdų Sovietų Sąjungoje šian

dien, tur būt, daugiau, negu bet kurioje 
nors krikščioniškoje šalyje kryžių. Leni
nas yra tapęs komunizmo stabu, o rusai 
pasidarė iš jo dar ir tautinį didvyrį. Kovo 
24 d. maskviškė „Pravda“ rašė: „Norint 
pilnai išreikšti ir įkūnyti nacionalinį ruso 
būdą, mano manymų, galima nurodyti tik 
vieną vardą — Vladimiro Lenino vardą. 
Nes Leninas savo revoliuciniu užmoju ir 
humanizmu yra ir pats žmogiškiausias 
žmonijoje ir visų rusiškiausias iš rusų'-. 
Ir t.t.

Tą „tiesą * lietuviams tuoj pasiskubino 
pranešti zimaninė „Tiesa“, nors ją ir taip 
visi labai gerai žino. Bet tai yra ir įspėji
mas. Galima keikti nemažiau už Leniną 
Sovietų Sąjungai ir komunizmui nusipel
niusį Staliną, nes jis buvo gruzinas. Gali
ma niekinti Chruščiovą — jis yra ukrai
nietis. Bet nė blogo žodelio negalima tarti 
apie Leniną — jis buvo rusas. Kai praėju
siais metais Jugoslavijos profesorius Mi- 
hailas Mhajlovas „Delo** laikraštyje nepa
garbiai užkliudė Leniną, sovietų atstovybė 
sukėlė tokį triukšmą, jog pats Tito parei
kalavo nubausti autorių. Dar liūdniau bai
gėsi bandymas sovietų rašytojams Danie
liui ir Siniavskiui pasišaipyti iš Sovietijo- 
je vykdomo Lenino kulto. Jie buvo nuteisti 
priverčiamiesiems darbams už tai, jog 
„šmeižė socialistinę Tėvynę, jos liaudį, 
davė į priešo rankas ideologinį ginklą ko
vai prieš Tarybų valstybę“. Toks yra ofi
cialus teismo sprendimas. O iš užsienio 
spaudoje pasirodžiusio teismo bylos eigos 
aprašymo aiškėja, jog teisiamieji daugiau
sia buvo kaltinami rusų tautos ir jos did
vyrio Lenino niekinimu. Štai keletas teis
minio tardymo nuotrupų.
„Prokurorais: 45-me straipsnio puslapyje 
jūs palyginate Leniną su Stalinu ir kalba
te apie komunizmą, kaip apie kokią religi
nę sistemą! Kuriem galam įtrauktas čia 
Leninas? Kam tas palyginimas su Stalinu? 
Siniavskis: Straipsnyje kalbama ta pras
me, kad literatūra tarpsta tam tikroje dir
voje. Stalino laikotarpio literatūra yra iš
augusi iš religinio-mistinio galvojimo 
būdo.
Prokuroras: Prašau neskaityti paskaitų 
apie literatūrą. Aš klausiu tiesiai ir konk
rečiai — kodėl jūs taip bjauriai pavaizda- 
vot Leniną?
Siniavskis: Aš sakiau, kad Leninas nerei
kalingas jokio kulto. Leninas man yra žmo 
gus, ir tai nieko bloga...
Prokuroras: Jūs pavaizdavote rusų tautą
kaip girtuoklę.
Siniavskis: Į tai galiu išsamiai paaiškinti... 
Prokuroras: Ir ką jūs ten rašote. Ar gi tai 
lyrika? Kodėl jūs šitą paskvilį išsiuntėte?

Septynios DIENOS
KOMUNIZMAS NEPATRAUKLUS
Čekoslovakijos komunistų partijos kongre
se buvo iškeltas klausimas, kaip į save pa
traukti jaunimą.

Pasirodo, tik 16 procentų partijos narių 
sudaro žmonės tarp 18 ir 30 m. amžiaus, o 
ir tarp tų daugumą sudaro vyresni kaip 
25 m. amžiaus.

Jaunimo skaičius partijoje mažėja. Jei 
1960 m. iš komsomolo atėjęs jaunimas par
tijoje sudarė 10.7 procentų, tai šiais me
tais tik 7.2 proc. Tarp 1.500.000 partijos 
narių tik 6.000 studentų.

VALYMAS JAU PRADĖTAS
Pekingo partijos sekretorius Peng Čen 

pašalintas iš savo vietos. Nauju sekreto
rium paskirtas Li Hsueh-feng, kuriam pa
vesta „išvalyti“ opozicininkus.

Valymo tikslas — pašalinti tuos, kurie 
norėjo perimti partijoje ir krašte vado
vybę.

AUSTRALIJA PRISIBIJO
Nuolat didėja išlaidos britų kariuomenei 

išlaikyti Tolimuosiuose Rytuose ir Pietry
čių Azijoje. Nors vyriausybė tvirtina, kad 
ji ten savo karinių pajėgų nesumažinsian
ti, tačiau Australija bijo, kad didelės iš
laidos npriverstų britų pakeisti nusistaty
mą ir palikti ją neginamą nuo imperialis
tinių kaimynų.

KETURI IŠ VYRESNIŲJŲ
Leopoldvillėje, Konge, viešai įvykdyta 

mirties bausmė keturiems politikams iš ko 
votojų už nepriklausomybę kartos.

Nužudytieji yra Kimba, Bamba, Maham 
ba ir Artany, nepriklausomybės laikais visi 
buvę ministeriais.

Kongą dabar valdo gen. Mobutu.
Tie keturi buvo pakarti už valstybės iš

davimą. Korimo diena buvo paskelbta 
švente, kad daugiau žmonių susirinktų. 

Jūs šmeižiate savo tautą, rusų tautą, kuri 
tiek daug aukojosi, kuri baisiajame kare 
tiek kentėjo. Ji kalė pergalei plieną ir pra
rado 20 milijonų, bet ištvėrė ir sukūrė di
dingą kultūrą. Negi tai .vagys ir girtuok
liai*? Prašau neužmiršti, kad stovite prieš 
Rusijos Federacijos teismą!
Siniavskis: Niekas man negali prikišti ypa
tingos meilės Vakaram ir pasibjaurėjimo 
rusų tauta. Aš buvau dargi žinomas kaip 
siavofilas. Tačiau aš nemanau, jog rusų 
tauta turėtų būti kiekviename žingsnyje 
giriama, nors aš ją laikau didžiausia tauta 
pasaulyje.
TeLėjas: .Skarmaliai, vagys, įtartini žmo
nės kitų tautų akyse*. Ką gi tai reiškia —■ 
ar tai nėra rusų tautos šmeižimas? Aš pats 
patikrinau anglų kalbos vertimą.
Siniavskis: (bando teisintis)
Teisėjas: Vertėja rašo, kad žodžiai ,Lenji

THOMAS HILDEBRAND PRESTON

80 m. amžiaus sukaktis
Dar ir pastaraisiais metais, kai tik lie

tuviai susiburdavo Londone į kokį labiau 
viešesnį minėjimą su svečiais, mėgdavo 
pasirodyti ir atsiminimų žiupsnį ta proga 
paberti Thomas Hildebrand Preston. O tai 
dėl to, kad su Lietuva ir lietuviais jis iš 
seno buvo susigyvenęs ir mums vis tebe
jaučia didžiausių simpatijų. Jis gį išgyve
no Kaune nuo 1929 m. liepos 31 d. iki 1940 
m. birželio 12 d., pradėjęs tarnybą Lietu
voje konsulu ir baigęs nepaprastu pasiun
tiniu ir įgaliotu ministeriu.

Preston, baigęs mokslus, iš pradžių tar
navo britų konsulate Batume, paskui auk
so ir platinos kasyklų bendrovėse Urale. 
Iš kasyklų bendrovių tarnybos 1913 m. 
vėl perėjo į užsienių reikalų ministerijos 
tarnybą — dirbo vicekonsulu Jekaterin
burge, konsulu Permėje, prie aukštojo bri
tų komisaro Sibire, konsulu Vladivostoke, 
užsienio prekybos ministerijoje, konsulu 
Petrapilyje, Turine iki paskyrimo į Lie
tuvą.

Sov. Sąjungai užėmus Lietuvą, dar dir
bo Ankaroje ir Kaire ir pagaliau išėjo į 
pensiją.

Turėdamas didelio patyrimo iš sovieti
nių kraštų gyvenimo, yra parašęs knygą 
„Before the Curtain“.

Be to, šis diplomatas ir lietuvių draugas 
dar reiškėsi ir kaip muzikas. Lietuvos 
valstybės teatras Kaune pastatė net 2 jo 
sukurtus baletus — „Nykštukas grenadie-
ris“ ir „Baltosios rožės“.

Jisai gimė 1886 m. birželio 2 d. Londone. 
Vadinas, dabar yra sulaukęs 80 m. am
žiaus.

NELIEČIAMOS SIENOS
Vadinamosios aukšč. tarybos pirminin

kas (prezidentas) Podgornas įspėjo Kini
ją, kad sovietų teritorijos sienos negali 
būti keičiamos.

Jau 1964 m. Mao Tse-tungas per japonų 
parlamentarus buvo pareiškęs, kad rusų 
carai buvo užgrobę kai kurias Kinijos že
mes ir kad jos turi būti grąžintos.

PADIDINS AUTOMOBILIŲ GAMYBĄ
Dabar Maskvoje esąs automobilių fabri

kas pagamina kasmet 80.000-90.000 auto
mobilių.

Prancūzų Renault firma imasi patobu
linti tą fabriką, ir tada jis apie 1970 m. 
jau pagaminsiąs po 300.000-350.000 auto
mobilių kasmet.

Italų Fiat firma stato sovietams automo
bilių fabriką, kuris kainuos apie 310 mil. 
svarų.

AMERIKIEČIAI ERDVĖJE
Amerikiečiai sėkmingai nuskraidino į 

mėnulį erdvės laivą su instrumentais.
Po to paleido į erdvę du astronautus, ku 

rie turėjo skraidydami priartėti prie juos 
iššovusios raketos ir pabandyti nuimti už
dangalą. Tas žygis nepasisekė, nes bema- 
nevruojant buvo išeikvota per daug tam 
reikalui skirto kuro, o, be to, lakūnai pa
vargo, ypač žibinami atspindžių iš Sacha
ros dykumos. Kuro Likutis paliktas astro
nautui Cernanui, kuris turi išėjęs iš laivo 
„pasivaikščioti“ dvi su puse valandos.

KINIJA KALBINAMA DĖL BOMBŲ
JAV nori išsiaiškinti, ar Kinija kartais 

nesutiktų pasirašyti sutarties nebandyti 
atominių bombų, jei JAV, Sov. Sąjunga ir 
Britanija pasižadėtų jai pirmosios nepasi
naudoti atominių ginklų galia.

Tačiau manoma, kad Kinija nesutiks.

(Lionja) — Lenin — lęši (miško dvasia) 
ir ien (tinginystė) skamba panašiai. Ar ji 
turėjo pagrindą jūsų Lionją Tichomirovą
palyginti su Leninu?
Siniavskis: Nė. Ji sprendžia sauvališkai. 
Jai, pavyzdžiui, ir mano ponas Proferan- 
sovas yra panašus į Marksą ir į kitus to
kius kaip jis.
Teisėjas: Ar ji turėjo pagrindą tvirtinti, 
kad jūs esate nusistatęs prieš Leniną, kad 
jūs įžeidžiate šventą jo vardą? Ir t.t.

Tolesnis teisminio tardymo ištraukų 
skaitymas būtų tik nereikalingas laiko gai
šinimas. Jau pacituotosios aiškiai rodo, 
kuo Siniavskis buvo kaltinamas ir už ką 
nubaustas. Taip rusų komunistai gina Ru
siją ir jos komunistinį simbolį Leniną. Jie 
yra neliečiami.

Ar galima panaši byla už Lietuvos nie
kinimą? Nieku būdu, nors sovietinė pro
paganda ir skelbia, kad visos tautos yra 
lygios. Jei už lietuvių tautos niekinimą 
būtų baudžiama, tai pirmieji j teisiamųjų 
suolą atsisėstų Sniečkus, Paleckis, Žiugžda 
ir kiti Maskvos statytiniai. Lietuvą ir lie
tuvius šmeižti šiandien nėra ne tik nusi
kaltimas, bet dargi nuopelnas. Tai dėl to, 
kad mūsų tėvynė yra okupuota, o rusai — 
okupantai. Taip buvo ir vokiečių nacių 
siautėjimo metu. Už nepagarbų atsiliepi
mą apie „išrinktąją“ vokiečių tautą ir jos 
vadą Hitlerį žmonės buvo siunčiami į kon
centracijos stovyklas.

Augustinas Upėnas

RUSINIMAS
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apie Pabaltijo valstybinę tragediją. Lietu
va, Latvija ir Estija, sako, kovoja su rusi
nimu. Baltijos valstybių rusinimas eina 
milžiniškais žingsniais. Vietiniai komunis
tai tvirtina, kad per 10 metų susilyginsią 
su „didžiuoju broliu iš rytų“ ir kad rusų 
kalba taps pavergtuose kraštuose oficialią
ja kalba. Didžiausias dėmesys kreipiamas 
į jaunimo rusinimą. Pradžios mokyklose 
numatyta daugiau valandų rusų kalbai ne
gu visiems bendrai paėmus kitiems daly
kams. Vaikai turi skaityti rusiškas knygas, 
klausytis sovietinio radio, dainuoti sovie
tines rusiškas dainas ir mokyklos aplin
koje kalbėtis tik rusiškai.

Kitas rusinimo žingsnis — tai kova su 
bažnyčia. Už vaiko pakrikštijimą, prileidi- 
mą jo prie komunijos ar net atėjimą su juo 
sekmadienį į mišias tėvams gresia represi
jos, iš kurių švelniausia yra įtraukimas į 
juodąjį sąrašą vietiniam laikraštuke.

Oficialiai Lietuva, Latvija ir Estija val-
domos vietos komunistinių partijų, o ne
oficialiai administracija ir ūkis yra sovie
tinių valdininkų rankose, kurie turi užėmę 
vadinamųjų „pavaduotojų“ postus. „Pava
duotojai** tai jaunųjų komunistų generaci
ja, kuri prieš išsiunčiant į okupuotus kraš
tus, išeina intensyvų partinį parengimą. 
Jų atlyginimai žymiai didesni, negu jie 
galėtų uždirbti Rusijoje. Jie yra klasiškas 
kolonijinių valdininkų tipas. Jie turi neap
rėžtą valdžios galią ir giliai įsisąmonintą 
neapykantą vietiniam elementui. Jie gau
na nemokamus butus, turi ilgesnes atosto
gas, o grįžusių į sovietinę Rusiją jų laukia 
paaukštinimas tarnyboje. Nežiūrint tai, 
valdininkavimas Pabaltijo valstybėse nėra 
patrauklus jaunųjų komunistų tarpe. Jų 
pagrindinis uždavinys yra mažąsias tautas 
„pritempti prie komunistinės kultūros 
lygio ir įjungti jas į tautų šeimą, kalban
čią rusiškai“. Bet tai beveik neįvykdomas 
uždavinys, nes vietiniai gyventojai atsako 
vis gilėjančia neapykanta viskam,- kas ru
siškai sovietiška, ir stropiai saugodami sa
vo kalbas ir tradicijas.

jp JL S A IL Y.fi:
— Nuėjęs meškerioti ir šaldydamas 

upėje butelį vyno, prancūzas prie Usson- 
en-Torez pastebėjo aukso, ir nors tvirtina
ma, kad jo ten tiek skysta, jog neapsimoka 
pradėti kasti, bet vis tiek apie 2000 jo kai
mynų pradėjo kasti savo daržus su viltimi 
praturtėti.

— Prancūzija uždraudė įvežti haliuci
nacijas keliantį narkotiką LSD.

— Didžiosios Britanijos, alaus daryklos 
netrukus pakels kainas savo gaminiams — 
po peną už paintą.

— Prancūzijos keliuose per Sekmines 
žuvo 139. sužeista 3.725 (pernai žuvo 147. 
sužeista 4.244).

— Nigerijoje (Afrikoje) gaudomas ki
šenvagis prarijo 6 pavogtus popierinius 
svarus, bet jo skilvis neatlaikė, teko daryti 
operaciją ir išimtį pinigus.

— V. Vokietijos aviacija prieš 5 metus 
pradėjo naudoti Starfighter lėktuvus, ir 
jau 56 jų sudužo.

— Britų magistratai greit gaus teisę už 
mažesnius nusižengimus, įskaitant girtus 
šoferius, bausti ne kalėjimu, bet savaitga
liais uždaryti specialiuose centruose.

STATISTIKA SU PATAISYMAIS
DVIDEŠIMT ŠEŠTAISIAIS METAIS 

nuo rusų bo.ševikų įsiveržimo Lietuvon, 
arba dvidešimt antraisiais metais nesu
kliudyto jų šeimininkavimo Lietuvoj, pa
čioj jų valdžios pašonėj atsirado sampro- 
tautojas, pastatęs stambų klaustuką ties 
valdinių propagandistų teigimais apie Lie
tuvai per tą- laiką tariamai padovanotos 
ūkinės pažangos dydį.

Kaip ir kiti imperialistai bei kolonialis- 
tai, taip ir Lietuvos užgrobėjai su prisitai
kėliais visada skuba nukreipti kalbą nuo 
jų įsibrovimo į Lietuvą teisėtumo klausi
mo ir vietoj to griebiasi įrodinėti tariamą 
to įsibrovimo naudą Lietuvai. Todėl kone 
visi jų pareiškimai prasideda ir baigiasi 
neva akivaizdžiais „statistikos“ duomeni
mis, anot kurių visų Lietuvos ūkinių ir 
kultūrinių gėrybių kiekis „socialistinės 
santvarkos dėka“ esąs padidėjęs kelerio
pai, o pramonė tai išaugusi net daugiau 
kaip 16 kartų...

Kaip tik ties ta „statistika“, — kuri ki
tur niekad nebuvo laikoma verta tikrai 
rimto dėmesio, — dabar, maždaug prieš 
du mėnesius, ir Vilniuje viešai (Liaudies 
Ūkio 3 nr.) pastatė stambų klaustuką eko
nomistas š. Fridbergas, pačios bolševiki
nės valdžios pagerbtas „LTSR nusipelniu- 
šio ekonomisto“ titulu.

Jo pastabos liudija, kad net lojalių bol
ševikinio režimo bendrakeleivių tarpe yra 
pasijutusių nepatogiai dėl propagandinės 
„statistikos“ nemokšiškai ar tyčia kreivai 
sukaltų pamatų.

Toje „statistikoje“ nuolat tvirtinama, 
kad dabar Lietuvoj to ar to esą tiek ir 
tiek kartų daugiau, negu buvę „buržuazi
nėj Lietuvoj“. O lygina dabartinius turtus 
su tais skaičiais, kuriuos yra surinkę iš... 
1940 metų.

Ekonomistas Fridbergas, nors dar tik at
sargiomis užuominomis, pirmą kartą vie
šai pareiškia, kad toks lyginimas rodo ne
tikrą skirtumą. Neliesdamas kitų sričių, 
jis nagrinėja tik pramonės duomenų gre
tinimą.

Visų pirma Fridbergas taikliai pastebi, 
kad „čia iškyla teritorijos palyginimo kiau 
simas“, nes — „buržuazijos valdymo me
tais leistuose statistikos metraščiuose duo
menys pateikiami be Vilniaus krašto, o 
1938 ir 1939 metais —- ir be Klaipėdos 
krašto“.

Toliau vėl teisingai nurodo, kad sovieti
nės statistikos duomenų struktūra visiškai 
kitokia, negu nepriklausomos Lietuvos. 
Sovietinė statistika — nors ir nežinia kiek 
tiksliai ir kiek „iš lubų“ — tariasi apiman
ti viską, o nepriklausomos Lietuvos statis
tika didelės Lietuvos smulkiosios pramo
nės dalies (įmonių iki 5 darbininkų) iš vi
so neskaičiavo.

Gamybos apimtis dabar skaičiuojama 
rubliais ir jau trečią kartą kitaip: iki 1950 
metų skaičiavo 1926-27 metų Rusijos „ne
kintamomis kainomis“, paskui — 1952 me
tų sausio 1 dienos didmeninėmis kainomis, 
o nuo 1956 metų — 1955 metų liepos 1 die
nos didmeninėmis kainomis. Lietuvos sta
tistikoj pramonės gamyba buvo apskai
čiuojama litais.

Palyginimų kritikas nurodo, kad „būti
na panaudoti eilę šakninių indeksų, paro
dančių santykį tarp lito ir rublio“. Tačiau 
nei jis neprasitaria, kaip jis tą rublio-lito 
lyginimo klausimą yra sprendęs ir ar iš
sprendęs. Iš jo sudarytos 1937 metu Lietu
vos pramoninės gamybos apskaičiavimų 
lentelės atrodytų, kad 1926-27 metų rublį 
litais jis vertina paskiroms gamybos ša
koms skirtingai: nuo 1.38 iki 1.67 litų už 
rublį... ~

Klausimas, kuo paremti toki lito-rublio 
santykio vertinimai ir ar jie atitinka bu
vusią to meto tikrovę, kreiptinas į patį to 
santykio apskaičiuotoją. Kol toks klausi
mas neatsakytas, tol duomenų lyginimas 
vis tiek pasilieka beprasmis, nes tai yra 
lyg svėrimas neišaiškinto svorio svarsčiais.

Propagandinio duomenų gretinimo kriti
kas tikrai teisus, kai nurodo, kad 1940 me
tai Lietuvos ūkiui visiškai nebūdingi, to
dėl neteisinga tų metų duomenis (jei net 
būtų visai kruopščiai ir sąžiningai suda
ryti) imti pagrindu lyginimo tikslams. Iš

PRANEŠIMAS GIMINĖMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS

1966.V.25 netikėtai mirė Ketteringo ligo
ninėje a.a. Olimpija Kukanauskienė - Ston- 
čiūtė, gimusi ūkininkų Zenono ir Rozalijos 
Stončių šeimoje 1917.V.29 d. Kukių - Petre
liu kaime, Židikų valsčiuj, Mažeikių apsk.

Pasitraukė iš Lietuvos 1944 m., kai rusai 
antrukart okupavo Lietuvą. Į Angliją at
vyko 1948 m., ilgoką laiką gyveno Corby, o 
į Ketteringą atsikėlė 1961 metais. 

tiesų tai buvo ne tik aplinkui siaučiančio 
karo, bet nuo vidurvasario ir radikalaus 
priverstinio perversmo bei ūkinės sistemos 
griovybos metai, kuriais pramoninė gamy
ba kiek vyko, tai vyko visiškos suirutės ir 
baimės siaubiama. Tad negalėjo būti nei 
normalios pramonės, nei normalios jos sta
tistikos. Todėl jos vartojimas palyginimuo 
se tikrai yra visiškai beprasmis ir nieko 
neįrodo.

Pagrįstai Fridbergas atmeta ir 1939 me
tų naudojimą lyginimo tikslams, nes tų 
metų pradžioj Lietuva neteko Klaipėdos 
krašto (kuriame jis nurodo buvus apie 
22 proc. Lietuvos pramonės), o tų metų pa
baigoj Lietuva gavo Vilnių, tačiau — to 
Fridbergas „nepastebėjo“ — beveik visiš
kai be pramonės, kadangi, vos šešias sa
vaites Vilniuj tada pasiautėję, bolševikai 
buvo suspėję Vilniuje buvusią pramonę 
sugniuždyti, — net stambiųjų įmonių visas 
mašinas išsivežti, nors ir be naudos sau 
(daug pagrobtų įrengimų vėliau buvo ras
ta rūdijančių Minsko ir kitose geležinkelių 
stočių aikštėse).

Be įtikinančių motyvų, nusipelnęs eko
nomistas atmeta ir 1938 metų duomenis, 
kaip lyginimo pagrindą, o teigia, kad tam 
tikslui reikia pasirinkti 1937 metus.

Čia jis vėl nurodė, kaip netikslu (tad ir 
neteisinga) lyginti skirtingos skruktūros 
statistinius duomenis. Sovietinėj sistemoj 
visa pramonė iki smulkmenų suvalstybin
ta ar „suvisuomeninta“ ir bent teoriškai 
suregistruota. Lietuvos laikų statistikoj 
smulkiosios įmonės ir amatininkų dirbtu
vės neįskaitytos, nors tos įmonėlės bei dirb 
tuvėlės, būdamos gausios, atlikdavo stam
bią Lietuvos pramoninės gamybos dalį. 
Negalima nustatyti tikro skirtumo, lygi
nant iš vienos pusės viską, o iš kitos tik 
dalj. Ekonomistas Fridbergas neištaria to 
žodžio, bet duoda pakankamai duomenų 
suprasti, kad toks lyginimais yra suklasto
tas lyginimas.

To lyginimo kritikas sakosi atlikęs sudė
tingus skaičiavimus, siekdamas nustatyti, 
kiek iš tikrųjų dabartinėj „LTSR“ teritori
joj 1937 metais (iškaičius ir visą pramonę, 
buvusią tada lenkų valdytoj tos teritorijos 
daly) buvo pramonės įmonių, kiek jose 
darbininkų ir kiek visa ta pramonė paga
mino. Jo skaičiavimo išvada —

„1937 metais Lietuvoje, įskaitant Klai
pėdos ir Vilniaus kraštus, pramonės gamy
boje dirbo 75.000 darbininku ir amati
ninkų“.

Taigi jis atrado pramonės darbininkų 
(pagal sovietinės statistikos terminologi
ją) daugiau kaip dukart daugiau, negu Lie 
tuvos statistikos metraščiuose rodytas pra
monės darbininkų skaičius tais metais 
(31.700).

Dar didesnis skirtumas išeina įmonių- 
dirbtuvių skaičiuje. Lietuvos statistika 
rodė tik 1.247 įmones (turinčias ne mažiau 
kaip 5 darbininkus). Suskaičiavęs visas 
1937 metais buvusias įmones, atrado jų 
8.228, o su amatininkų dirbtuvėmis — net 
21.195.

Stambus skirtumas ir produkcijos įver
tinime. Lietuvos statistika rodė pramonės 
metinę apyvartą — 417.6 mil. litų, o Frid- 
bergo apskaičiavimu visa Lietuvos pramo
nė (su prie Lietuvos dabar prijungtąja 
Vilniaus krašto dalimi) 1937 metais paga
mino gėrybių už 790.4 mil. litų.

Tačiau tos pastangos, jei ir nuoširdžios, 
įstatyti propagandoje vartojamuosius pa
lyginimus, į šiokį tokį tiesos kelią vis tiek 
lieka bergždžios. Nusipelnęs ekonomistas 
neturėjo drąsos ar gal nei galimybės rasti 
tikslų jr teisingą lito palyginimą su sovie
tinėj statistikoj vartojamu rubliu. Be to, 
nors ir netenka kelti abejojimų, kad Lietu
vos teritorijoj dabar įtaisytos pramonės 
produkcija žymiai didesnė už Lietuvoj bu
vusią promoninę produkciją prieš 30 metų, 
bet, viena — nėra duomenų, kokia būtų 
Lietuvoj pramonė dabar, būdama ugdy
ta pačios Lietuvos, pagal jos pačios, o ne 
pagal kolonistinės okupacinės valdžios in
teresus, ir antra — nėra duomenų (tiksliau 
tariant, jei ir yra, tai jie „valstybinė pa
slaptis“), kokia dabar Lietuvos teritorijoj 
esanti pramonės dalis gali būti laikoma 
Lietuvos pramone ir kiek tos pramonės yra 
kolonistų pramonė. Viešai tik žinoma, kad 
vos 42 nedidelio masto įmonės yra vietinės 
pramonės kategorijoj. Visos kitos įmonės, 
kurį laiką pabuvusios bent administruoja
mos iš Vilniaus, vėl tapo pavaldžios „savi
ninkams“ Maskvoje. Jei tos — net ir vie
tinės! — pramonės gaminiai norimi par
duoti į užsienius, tai juos parduoda Mask
vos „vnieštorgas“ (žr. pranešimą iš Leip
zig© mugės, Tiesoj, 1966/101). (ELTA)
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SAVIEJI TALENTAI
DAILININKĖ G. GRIGARAVIČIŪTĖ - JOHNSTONIENĖ

Stengdamiesi susidaryti geresnes gyve
nimo sąlygas, daugumas lietuvių plaukė 
vis tolyn nuo Europos. Dėl to mūsų čia ir 
liko, palyginti, beveik tik saujelė tiek že
myne, tiek ir Britanijos saloje. Kai dėl tos 
salos, taigi ir iš jos daug dar išbėgiojo, kai 
tik atsivėrė patogesni keliai kitur, ir išbė
giojo vis daugelis tokių pajėgiųjų, veržlių
jų. Maža mūsų čia liko.

Maža, tai tiesa, bet, žiūrėk, kur nors ir 
tarp tų likusiųjų tūno talentas, kuris reiš
kiasi visu pajėgumu, yra visur pripažįsta
mas, o mūsų tik nepastebimas per tą visos 
lietuviškos bendruomenės išsibarstymą po 
visus pasviečius, vis po būrelį šen ir ten.

Vienas tokių talentų yra Genovaitė Gri- 
garavičiūtė-Johnstonienė, po šio karo įsi
kūrusi Britanijos Coventrio mieste lietuvė 
dailininkė ir aktyviai besireiškianti savo 
darbais. Tuoj atvažiavusi, ji, žinoma, savo 
meną turėjo atidėti į šalį: teko dirbti ligo
ninėje. Bet tie metai nebuvo ilgi. Baigusi 
privalomus darbo metus pagal įsipareigoji
mą, o ypač ištekėjusi už dabar jau DBLS 
Coventrio skyriaus garbės nario ir didelio 
lietuvių bičiulio Juozapo Johnstono, kuris 
dūšioje irgi yra tikras menininkas, Geno
vaitė ne tik grįžta į meno pasaulį, bet pa
laipsniui vis labiau jame įsipilietina. Brita
nija juk nėra toksai kraštas, kuris išskės

Dail. G. Grigaravičiūtės-Johnstonienės paveikslas „Beržynas“.

tomis rankomis priima iš kitur atvykusius 
talentus. O jeigu tie talentai prasiveržia, 
iškyla ir būna pagaliau pripažįstami, tai 
tik dėl to, kad jie nesugniūžta po pirmųjų 
žingsnių, kai susiduria su aplinkos abejin
gumu.

Genovaitė Johnstonienė dabar jau 14 
metų yra Britų dailininkų sąjungos narys, 
dėl to jai visiškai atviras kelias dalyvauti 
su savo darbais įvairiose meno parodose. 
Ji tuo naudojasi ir yra susilaukusi gražaus 
pripažinimo. Štai neseniai „Europos Lietu
vyje“ buvo išspausdintas jos darbas „Jū
ra“. Tasai darbas jau turi savo malonią is
toriją. Kaip 1965.XI.8 „The Birmingham 
Post“ rašė, tasai darbas kartu su 180 kitų 
dailininkų paveikslų buvo išstatytas Her
bert Art Gallery. Visi parodoje išstatytieji 
darbai buvo rinktiniai, bet laikraščio kriti
kas minėjo tris labiausiai vertus dėmesio, 
o tarp tų trijų pačiu pirmuoju G. Johnsto- 
nienės „Jūra“. Dabar tasai jos darbas kar
tu su kitų dailininkų rinktiniais paveiks
lais keliauja per Britaniją — jis rodomas 
švietimo vadovybės ruošiamose parodose 
mokyklose!

Vien tik šiais metais G. Johnstonienė 
su savo darbais yra dalyvavusi Coventrio 
Galerijoje, Herbert Meno Galerijoje ir Mu
ziejuje, Congoni Galerijoje, Teatro Galeri

joje, o dabar jos darbų yra Rugbio Miesto 
Galerijoje vykstančioje parodoje.

Mes, žinoma, šią savo dailininkę pažįsta
me tik iš tų parodų, kurios buvo suruoštos 
Lietuvių Namuose Londone ir Lietuvių So
dyboje, o kai kurie coventriškiai gal yra 
lankęsi ir ten dažniau suruošiamose paro
dose, kai ji išstato savo darbų. O gal kam 
nors lietuvių yra tekę Coventrio mieste 
lankytis kinietiškame „Sunflower“ resto
rane? Tą restoraną saulėgrąžomis išdailino 
kaip tik Genovaitė Johnstonienė! Matote, 
ji gi reiškiasi visapusiškai, veda pilną me
nininkės gyvenimą: piešia meninius pa
veikslus, dirba pritaikomojo meno darbus, 
kaip tos saulėgrąžos rodo kinietiškame res
torane, o, be to, reiškiasi ir kaip pedagogė. 
Savo mieste ji turi įsteigusi privačią meno 
studiją. Leamingtone taip pat yra suorga
nizavusi meno klasę. Pastaruoju metu yra 
susidariusi ir sau geresnes darbo sąlygas: 
sau dirbti yra gavusi teisę naudotis meno 
mokyklos patalpomis ir modeliais.

Ši dzūkė yra gimusi 1909 m. neturtingo 
ūkininko šeimoje Aukštadvaryje, Trakų 
apskr. Ji pati yra įsitikinusi, kad tai gra
žiausias Lietuvos kampelis tarp miškų, 
upių ir ežerų, žmonės neturtingi, žemė ne
derlinga, bet gražu visur aplinkui (be kita 
ko, netoli nuo jos gimtinės buvo ir Kipro 
Petrausko tėviškė).

Dailininkės vaikystė prabėgo prie van
denų, kur ežerai įrėminti į tankių alksny
nų rėmus. Dar ir dabar dailininkę seka 
anie vaikystės vaizdai, kai ankstyvą rytą, 
dar migloms nuo ežerų neišsisklaidžius, 
pamatydavo basą, atraitotom kelnėm savo 
tėvą, grįžtantį nuo ežero ir benešantį dide
lę lydeką ar pintinę kitokių žuvų. Ji ir pati 
su tėvu išplaukdavo bučių statyti ar žie
mos metu ištisą dieną kartu su juo prame- 
džiodavo, tėvo išmokyta ieškodama žvėrių 
pėdsakų. Sakytume, kad tie gamtiškieji 
įspūdžiai dar ir šiandien tebesireiškia dai
lininkės darbuose. Ji mėgsta piešti gamto
vaizdį arba gėles. Nei gamtovaizdis sveti
mame krašte, be abejo, nebe tas, kaip dzū
kiškasis, ir gėlės gal dažniau būna kulti
vuotos, bet vis tiek jai tai artimi dalykai.

Dailininkės vyresnysis brolis Stasys irgi 
buvo meno žmogus. Kaune jis turėjo studi- 
jėlę ir joje piešdavo portretus ir bažnyti
nius paveikslus. Turėdama iš mažens pa
linkimą į meną, G. Johnstonienė, atvažia
vusi į Kauną, padėdavo savo broliui.,

Kaune 1928 m. ji įstojo į meno mokyklą, 
bet netrukus perėjo mokytis į profesoriaus 
Justino Vienožinskio privačią aukštesniąją 
tapybos studiją. Ten tada studijavo daug 
busimųjų dailininkų ir skulptorių, tarp jų 
Jonynas, Pundzius, Bagdonas, Kiaulėnas ir

Dail. G. Grigaravičiūtė-Johnstonienė su savo vyru DBLS Coventrio skyriaus garbės 
nariu J. Johnstonu.

net Pulgis Andriušis ir Stepas Zobarskas, 
kurie vėliau ryžosi dirbti žodžio menui 
kurti.

Studentaudama piešdavo „Vapsvai" ka
rikatūras, piešdavo ir „Dienos“ savaitraš
čiui. Studijas baigė 1932 m., įstojo į Lietu
vos dailininkų sąjungą ir dalyvavo su sa
vo darbais meno parodose. Enciklopedijos 
pateikiamais duomenimis, jau ir Lietuvoje

ŠV. DVASIA PASAULYJE
Keletą kartų Šv. Dvasia pasirodė regi

mame pavidale: Viešpaties krikšto metu 
Šv. Dvasia pasirodė balandžio, Sekminių 
dieną — ugnies liežuvių pavidale. Tačiau 
Ji nužengia į mūsų tarpą ir nematomu bū
du, veikdama pašvenčiama malone mūsų 
sielas: „Ar nežinote, kad jūs esate Dievo 
šventovė ir Dievo Dvasia gyvena jumyse? 
Jei kas subiaurina Dievo šventovę, tą Die
vas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa. 
Tai esate jūs“ (1 Kor 3, 16-17).

Kai Sekminių dieną Šv. Dvasia nužengė 
ant apaštalų, buvo įvykdytas šis Viešpats 
pažadas: „Aš melsiu Tėvą, ir jis duos jums 

ji buvo nupiešusi apie 400 paveikslų (o jos 
„Rudens lapus“ turėjo įsigijęs Ukmergės 
muziejus).

Vokietijoje po karo irgi reiškėsi. Be ki
ta ko, anais metais ji yra iliustravusi di
džiulę A. Vaitkaus redaguotą knygą „Die
nos be tėvynės“ ir P. Butėno redaguotąjį 
„Žingsnių“ žurnalą.
kitą Ramintoją, kad pasiliktų su jumis per 
amžius, tiesos Dvasią, kurios pasaulis nega 
Ii priimti, nes jos nemato ir jos nepažįsta. 
Jūs gi pažinsite ją, nes ji pasiliks pas jus 
ir bus jumyse“ (Jono 14, 16-17).

Dešimtą dieną po Kristaus dangun įžen
gimo arba penkioliktą po Pasch arba Vely 
kų mokiniai susirinko kartu, laukdami šio 
pažado įvykdymo. Staiga „pasigirdo iš dan 
gaus ūžimas, lyg kad kilstančio smarkaus 
vėjo, ir pripildė visus namus, kuriuose jie 
sėdėjo. Jiems pasirodė pasidalinę tarsi ug
nies liežuviai, ir ant kiekvieno iš jų nusi
leido po vieną. Visi jie pasidarė pilni šven
tosios Dvasios ir ėmė kalbėti visokiomis 
kalbomis, taip kaip šventoji Dvasia jiems 
leido prabilti“ (Apd 2, 2-4).

Ta regimoji Šv. Dvasios forma išreiškė 
paveiką, palietusią apaštalų sielas: tie „pa
sidalinę liežuviai“ ženklino kalbų dovaną 
ir jų pamokslavimo visuotinumą, o jų ug- 
ningumas žymėjo meilės ugnį, pasiaukoji
mą, kuriuos Ji jiems įkvėpė, ir jų žodžių 
taiklumą. Ūžesys ir smarkus vėjas buvo 
Dievybės simboliai. Pagal C. Hart - J.K.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(81)

Simas prakaituoja lyg devyneriais kaili
niais apsivilkęs. Kad galėtų, sulįstų į že
mę. Tai liežuviai! Ir iš kur jie viską žino, 
juk niekam pusės žodelio neprasitarė. Ta
dui, tiesa... Na, Tadas ne plepys, jam ga
lima.

įkvėpimo kaip nebūta. Nors visi seniai 
nurimo, sėdi, kiekvienas įsigilinęs į savo 
užsiėmimą (skaito, lošia šaškėmis, šneku
čiuojasi), tačiau Simas ilgai negali atsi
gauti. Spokso j savo eilėraštį, kurį parašė 
naujam sienlaikraščio numeriui, ir skaito 
skaito...

Rugys augo ir žaliavo.
Kukurūzas atkeliavo.
Niekas jo čia nepažino, 
Bet kaip brolį apkabino. 
Tol bučiavo, glėbesčiavo. 
Kol rugelis galą gavo... 
Rugys augo ir žaliavo, 
Kukurūzas...

Taigi, po kiekvienu stogu savi rūpesčiai, 
džiaugsmai ir skausmai, kiekvienas savaip 
stengiasi pakelti gyvenimo užkrautą naštą.

KALVIS
Raudonikis retai būna kalvėje vienas: 

brigada, kurios padargai taisomi, visuomet 
atsiunčia pagelbėti žmogų. Šiandien Kepa- 
lių eilė. Remontuojama arklinė šienapiū- 
vė. Petras Inteligentas vaikščioja keliais 
aplink mašiną, atsismaukęs ant pakaušio 
plačiabrylę skrybėlę, ir keiksnodamas at- 
sukinėja varžtus, šuniškas darbas lietui 
lyjant... Bet pagaliau reikalingos detalės 
išimtos, galima lįsti po stogu.

— Tai kaip buvo toliau, Justinai? — 
klausia Petras. Dabar, kai nuo žaizdro 
sklinda jauki šiluma, o įkaitę drabužiai 
garuoja kaip lanka vasaros naktį, smagu 
tęsti nutrukusį pasikalbėjimą. — Reiškia, 
tu užeini, o jis, reiškia, sėdi ant lovos nu
skusta galva.

Raudonikis ne iš karto atsako. Stovi 
prie gręžimo staklių, atsukęs nugarą, su
kioja reguliatorių. Grąžtas smagiai dūzgia, 
rėždamasis į metalą. Sidabrinės drožlių 
spiralės krinta ant suodinos aslos.

— Paduok kitą. Ne tą! Aną nuo prie
kalo.

Ir nauja detalė lenda po grąžtu.
— Reiškia, Toleikis... — nerimsta Pet

ras, nes žingeidus kaip reta boba.
— Taigi užeinu, supranti, tuoj ir klau

sia: o kaip, sako, reikalai? Daug darbo tu
ri? Galva nuskusta, toks išvargęs, sulysęs, 
bet linksmas. Apsidžiaugė, kad užėjau. 
Krutame, sakau, pamažu... Matau, nori 
smulkiau sužinoti... apie remontą ir apla
mai... Bet kuo žmogus pašigirsi?

— Aš manau, — nusijuokė Petras. — 
Pro laužo krūvas kalvės nematyti...

Raudonikis persikreipė, lyg botagu per
lietas.

— Taigi... O pasigirti reikia. Mano lai
mė, kad Morta buvo įdavusi nunešti ryšiu- 
liuką. Padaviau. Sakau, taip ir taip... At
rišo, išvyniojo. Ogi ten takelio ant stalo 
patiesti besama! Naujutėlis. Jam tyčia aus 
tas. Pažiūrėjo į mane. į audeklo gabalėlį, į 
ligonius (mat, palatoj ne viena lova), pa
vartė jį rankose. O ant stalelio prie lovos 
stovėjo gėlių bukietas. Tai jis pakėlė tą 
bukietą, užtiesė takelį, atgal pastatė... — 
Raudonikis nutilo. Gręžimo staklės irgi 
tyli. Ir Petras tyli. Tik atvirose kalvės du
ryse šlama skalsus lietutis. — Taigi... Už
tiesė tą Rupšienės rankdarbį, glosto ranka, 
o blakstienos tir-tir-tir... Ir per skruostą 
ašara. Nusisuko. Pakaušis aptyarstytas. 
pagal ausį mėlynas randas... Kažkoks bie^ 
sas sugniaužė man gerklę. Ir leptelėjau...
- Ką?
— Supranti, nuskusta galva, randas, dar 

ta ašara. Tokį vyrą sudirbo!.. Nebeišlai
kiau. Sakau, temsta nesirūpink, pirminin
ke. Kolūkyje visi darbai eina ruožu. Pasė
ta, pasiruošta šienapiūtei. Mašinos atre

montuotos, grėbliai vėl... Primelavau... 
Bet ką galėjau daryti? Plika galva, randas, 
dar ta ašara...

— Susigraudinai, reiškia? — Petro klau
sime daugiau pašaipos kaip smalsumo. — 
Gražu būtų, jei Toleikis dabar įeitų...

— Neįeis, o po poros savaičių labai ga
li... Bet tada apie kalvę bus švaru. — Rau
donikis senu įpratimu įleidžia į kišenę ran
ką, bet kišenė tuščia: nuo to laiko, kai ėmė 
nebenusileisti Magdei, toji nustojo virti 
pupas. Pašoka, griebia naują detalę. Po 
perkūnais! Vėl užsižiopsojo... Visada taip: 
kai tik pradeda judėti liežuvis, ir sustoja 
rankos...

Slenkstyje — Pomidoras. Nukrito lyg iš 
dangaus. Sulijęs, pašiurpęs kaip šlapias 
žvirblis ant kraigo.

— Aplaistyti reikia, bral. Pamatus tvar
tams baigėme. Einam į krautuvę.

— Ar statysi? — Petras mirkteli Rau
donikiui.

— Einam, kad sakau. Mano pradžia, jū
sų galas.

— Reiškia, be galo... Meisteri, kaip?
Raudonikis negirdi. Bet statybininkų bri 

gadininkui reikia būtinai prakalbinti drau 
gą. Atsirado šiokio tokio darbelio — juk 
mes, nors nebeturime savo vežimų, nebe
reikia arklių kaustyti, vis dėlto negalime 
apsieiti namų ūkyje be geležinių reikme
nų, kurie kaip ir kiekvienas daiktas sensta, 
genda, prašosi remonto.

— Justinai, ar gerklė užako, po para- 
liais? — Pomidoras šoka prie Raudonikio, 
griebia už skverno, tempia nuo staklių. — 
Einam. Aplaistysim, bral, kertinį akmenį.

Raudonikis negirdi. Net nepajuda. Na ne 
tokiam žvirbliukui, kaip Pomidoras, išju
dinti šitokį kalną. Bet statybininkų briga
dininkas ne iš tų. kurie, pamatę, kad nėra 
liepto, grįžtų atgal. Jėga, tiesa, neprilygsta 
Raudonikiui, už tai ambicija... Oho! Kelis 
kartus didesnė už patį vyrą.

Vėl griebia. Šį kartą už švarko užpaka

lio. Čia, bral, juk garbės reikalas — Inteli
gentas jau dantis rodo. Patraukė. Siūlės 
subraškėjo. Raudonikis susvyravo, žengė 
atatupstas, kaip už uodegos tempiamas 
asilas, ir Pomidorui ant kojos. Prislėgė, ne
lyginant girnapuse. Ir dar palaikė.

— Ooooi!
Petras virsta juokais.
— Reiškia, akmenį padėjo... kertinį... — 

raitosi apgedęs.
Pomidoras šokinėja po kalvę ant vienos 

kojos aimanuodamas ir keikdamasis. Avin 
galvis! Galėjo pirštus sutratinti... Sugėdin
tas, piktas šlubčioja pro duris. Kieme atsi
gręžia, grūmoja kumštimi:

— Palaukit, bral, ar neprireiks jums 
Gaudučio! Užpakaliais trinsite neištrinsite. 
Piemengaliai... Tokiems vieta Gedrūtos 
darželyje, su snargliais. Suneš nususę. po 
paraliais!

Raudonikis tyli. Tokia pašėlusi pagunda 
į krautuvę, kad širdis piestu stojasi! Mielu 
noru dabar užliptų Pomidorui ant abiejų 
kojų.

DRAUGĖ DARŽELIO VEDĖJA

Kiekvieną rytą tuo pačiu metu per kai
mą nueina Gedrūta. Pats mažiausias ant 
rankų, trys iš paskos seka. Priešais — mo
terys, paaugliai, seniai, nešini kibirais, bi
donėliais ir kitokiais indais su pienu. Pro 
šalį pralekia Rokas Gojelis su savo furgo
nu, primuštu bidonų kaip šovininė šovinių. 
Iš fermų. Pieninėje dusliai pupena dyzeli
nis motoriukas. Pro atviras duris verčiasi 
balti garų tumulai. Skamba darinėjami bi
donų dangčiai, šūkavimai, juokas.

— Labas rytas, Gedrūta!
— Kaip sekasi, Gedrūta?
— Sveika, drauge darželio vedėja!
Gedrūta kikena, atsakinėdama į sveiki

nimus, ir krypuoja toliau su savo žąsy
čiais, užsukdama čia į vieną, čia į kitą kie
mą. Ir iš kiekvieno išeina su pailgėjusia 
uodega. Kaimo gale jau seka koks dešimt 
mažamečių vaikų. Garbė Dievui, visus su
sirinko. Galima įsitvirtinti. Ir visa govėda, 
klegėdama ir stumdydamas!, pritariant 
Gedrūtos kikenimui, traukia atgal per kai
mą. Vėl kiemai, kiemai, sutinkami žmonės. 
Vėl: „Sveika, drauge darželio vedėja!“

— Čia, čia, vaikučiai. Į šitą kiemą. Grei
čiau, greičiau! Mašina ateina! — Gedrūta 
laisvąja ranka graibsto atsilikusius vai
kus, stumia į kiemą.

O kieme stovi šeimininkė, pasiruošusi 
eiti į darbą. Prie to vištelių būrio prisi
jungs ir jos mažylis.

— Ar priimsi, šeimininke, svečius?
Menkas malonumas tokia gauja. Valgio 

negaila, bet pritryps trobą ir šiaip... Vai
kai lieka vaikais. Na, ką darysi, jei priėjo 
eilė?

— Karaliauk, karaliauk, Gedrūta. Ka
maraitė neužrakinta. Virk, kepk, tik žiū
rėk, kad koks varlys pokšto neiškrėstų. 
Mūsų šulinys be dangčio. Degtukus sau
gok.

— Žinau, žinau. Kitos iš tolo j vidų ne- 
įsileisčiau...

Gedrūtai juokinga. Ir vaikams juokinga. 
Jie neįsivaizduoja, kaip gali atsitikti kas 
nors blogo, kai su jais tetulė Drūta.

Vakare vėl visas būrys traukia per kai
mą. Sotus, prisižaidęs, išvargęs, bet paten
kintas. Vienas kitas pamušta nosimi. Bet 
namie nesiskųs: ko gero rytoj nebeleis pas 
tetulę Drūtą. Vėl kiemai kiemai, sutinka
mi žmonės. Vėl: „Labas vakaras, drauge 
darželio vedėja...“ Aišku, su draugiška pa
šaipa. Tai ties vienu, tai ties kitu kiemu 
kas nors atsiskiria, būrys mažėja, tirpsta, 
kol belieka pats mažiausias ant rankų ir 
trejetas tipenančių iš paskos. Tų niekur 
nedėsi — savi. Sąnariai užtirpę, akys pa
čios merkiasi. Nusivarė lyg molį mynusi. 
Bet širdyje gera, smagu. Ausyse gaudžia 
vaikų klegesys, šūkavimai, verksmas. Nuo
stabiausia muzika... Kaip gerai, kad pasi
siūlė. o moterys sutiko jai patikėti savo 
mažylius!

Bet štai prapliupo lietus, ir Gedrūtos ar
mija kasdien mažyn, mažyn. O vieną rytą, 
perėjusi per kaimą, nebesurinko nė vieno. 
Grįžo kaip ne sava. Pusiaukelėje sutiko 
brolį. Pasiguodė, bet tasai tik pasijuokė.

— Labai gerai. Ekstra! Kam tau ta gau
ja snarglių? Darbadienių, reiškia, neužra
šo, o terlionės per akis.

— Man eina už dekretines.
— Jei eina, reiškia, priklauso.
— Ė-ė, kad būtum mano vietoj, taip ne

kalbėtum...

Petras numojo ranka, pasitaisė skrybėlę 
ir nuėjo. Beprasmiškas aiškinimasis. Jiedu 
taikiai sugyvena, bet yra dalykų, dėl kurių 
niekada neras bendros kalbos.

(Bus daugiau)
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LIETUVA DABAR ~
MOTERS DIENA

Nepriklausoma Lietuva gegužės mėnesio 
pirmąjį sekmadienį minėjo kaip motinos 
dieną. Laisvasis pasaulis šią dieną švenčia 
ir dabar. Vaikai tą dieną sveikina savą
sias motinas ir jų krūtines papuošia gėlė
mis. Tai motinoms yra atpildas už jų var
gus ir rūpestėlius.

Komunistiniai kraštai motinos dienos 
neturi. Čia ją atstoja partija, jos įkurtieji 
vaikų namai ir vaikų darželiai. Jie turi tik 
moterį. Jie didžiuojasi, kad sovietijoje mo
terys turi lygias teises su vyrais: gali bal
suoti, mokytis ir taigą kirsti. Rusijos mo
terys pralenkia vyrus. Jos dirba visus sun
kiuosius darbus, o vyrai dažnai tiems dar
bams tik vadovauja.

Kovo 8 d. komunistiniuose kraštuose mi
nima tarptautinė moters diena. Tai darbo 
diena. Tą dieną moterys sveikinamos atvi
rukais, laiškais ir telegramomis. Vakare 
rengiama paskaitos ir apibūdinama moters 
ir šios dienos reikšmė tarybiniame gyveni
me. Moterys, pasižymėjusios darbe ir poli
tinėje veikloje, premijuojamos. Tą vakarą 
joms įteikiamos dovanos ir piniginės pre
mijos. Didesni sambūriai surengia mote
rims pagerbti vakarus su arbatėle.

KOMUNISTŲ ŠVENTIEJI
Svetimieji atėjūnai ir mūsiškiai komu

nistai išgriovė mūsų tautos didvyrių pa
minklus ir išniekino jų kapus. Dabar visa 
Lietuva nusėta Lenino, Cvirkos, Nėries, 
Trijų Komunarų, Melnikaitės, černiakovs- 
kio ir kitų mums svetimų atėjūnų ir ko
munistinių stabų paminklais.

Galima drąsiai tvirtinti, kad žiauriau
sias pasaulio despotas buvo Stalinas. Tai 
žiaurumo genijus. Nematę jo darbų ir ne
žinodami jo nužudytųjų skaičiaus, visai 
negali to suprasti. Jam dar gyvam esant 
visur Rusijoje tik ir buvo girdėti: „Sta
lin... Stalin, naša slava bojevaja“. Leninas 
tik retkarčiais buvo paminimas.

Stalinui mirus, tuojau nutilo visos dai
nos ir jam skiriami garbės ir baimės him
nai. Matyti, viskas su juo kartu mirė. Ne
trukus po jo mirties vieną naktį Tomske 
ant jo bronzinio biusto ištiestos rankos bu
vo pakabintas krepšys š... Nors jis buvo 
paguldytas greta Lenino, bet neilgai ten il
sėjosi. Greit buvo išmestas į Kremliaus 

TIK PER 10 DIENŲ...

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome 
ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lie
tuvą oro paštu per 10 dienų.
šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų artimie
siems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 
šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo mūsų 
specialiu pasiūlymu.

MERGUŽĖLĖ (01)
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui arba va
sariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei me
džiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 
2 poros geriausių nailono kojinių', 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

KAINA £22.0.0.

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terili- 
no kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.

Siunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų prekių). 
Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite adresuoti mums, ir mes juos iš- 
ekspedijuosime į Lietuvą už Irituristo imamą mokestį. Mūsų sąskai
tos už per mus jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gau
ti atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siuntinių galime 
pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. Siųskit užsakymus, rei
kalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

r ' i 1
SENIAUSIOJI ŠIOJE SRITYJE LIETUVIŲ FIRMA.

Greitas, garantuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Taiman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

pamūrę. Jo paminklai ir mūsų tėvynėje iš
griauti.

Tačiau visi patekę į Stalino darbo kabi
netą daugiau ar mažiau seka jo pėdomis, 
ir didelių laisvių nereikia iš jų laukti.'

Dabar jau daugiau visur minimas Leni
nas, kaip Rusijos ir pasaulinės revoliucijos 
tėvas ir proletariato diktatūros įkūrėjas. 
Jo liguistos fantazijos padariniais ir dabar 
pasaulis tebeserga.

Lenino lavonas yra užbalzamuotas ir pa
laidotas jam paruoštame mauzoliejuje. Ne 
taip lengva patekti į mauzoliejų ir pama
tyti tą komunistų „šventąjį“, Daugiausia 
jis rodomas partiečiams. Mauzoliejus būna 
atidarytas tik tam tikromis dienomis ir 
valandomis. Lankytojai įleidžiami tik su 
tam tikrais pažymėjimais ir komandiruo
tėmis. Prie mauzoliejaus susidaro didžiau
sios žmonių eilės. Visur daug milicijos. 
Įeinant vidun patikrinama lankytojo tapa
tybė. Jei kas turi ryšulėlį ar portfelį, turi 
palikti už durų. Niekas nesikalba ir nesi
juokia. Lankytojai eina žąsele, pamažu, 
rankos turi būti nuleistos, negalima susto
ti ar iš eilės išeiti. Visus lankytojų jude
sius seka milicininkai. Leninas guli karste, 
aprengtas juoda eilute, pageltonavęs, su
mažėjęs, iki krūtinės apklotas raudonu ak
somu. Karstas įdėtas į kitą permatomą 
karstą. Lankytojai apeina aplink ir lėtai 
apleidžia mauzoliejų.

Bet nieko nėra amžina. Amžių sąvartoje 
išnyko visos tironijos, neišsilaikys ir Leni
no sukurtoji vergija.

KIAUŠINIO LUKŠTAS — 
VAISTAS NUO NUDEGIMŲ

Plėvelė, išklojusi kiaušinio lukštą, labai 
efektyvi, gydant nudegimus. Dr. I. Niuho- 
zer iš Ulinoiso universiteto (JAV) užpaten 
tavo būdą milteliams ir lakšteliams iš plė
velės gaminti. Pridėti prie nudegimų ar 
opų, jie žymiai pagreitina žaizdos gijimą. 
Į „tvarstį'“ galima pridėti antibiotikų.

SMEGENYS GYVENO PUSĘ METŲ
Kobės universiteto (Japonija) profeso

rius I. Suda išlaikė užkonservuotus katės 
smegenis —20° C temperatūroje 203 die
nas. Varant pro smegenis 37° C tempera
tūros kraują, pavyko jas vėl atgaivinti. 
Įstačius į smegenų žievę elektrodus, gauta 
tokia pati encefalogramą, kaip ir gyvos 
katės smegenų.

ARCHEOLOGINIŲ RADINIŲ LIKIMAS 
SENIAU

Įvairūs atsitiktinai surastieji senoviniai 
daiktai jau seniai atkreipdavo žmonių dė
mesį. Kartais juos saugodavo kaip reteny
bes, o dažnai kam nors panaudodavo. M. 
Stryjkovskis mini, kad XVI a. antroje pu
sėje, ariant Verkių dvaro laukus prie Vil
niaus, buvo rasta žmonių kaulų ir ginklų. 
Rastaisiais ginklais buvusios papuoštos 
dvaro rūmų salės sienos.

Žinome, kad prietaringi žmonės akmeni
nius kirvelius vadino „Perkūno kulkomis“, 
laikė juos turinčiais gydomosios galios. 
Žmonės rinkdavo akmeninius kirvelius, 
juos saugodavo ir naudodavo kai kurioms 
ligoms gydyti. Tačiau daugumas kitų radi
nių būdavo sunaudojami įvairiems ūki
niams reikalams.

Taip, pavyzdžiui, A. Kirkoras, 1856 m. 
kasinėdamas Bražolos (Trakų raj.) pilka
pius ir kapinyną, sužinojo, kad vietos gy
ventojai jau daug metų neperka geležies, 
bet prireikus eina į vadinamą „mūšio lau
ką“ — senkapį ir ten prisikasa senovinių 
ginklų. Tuos radinius nešdavę kalviui, ku
ris iš jų nukaldavęs reikalingus daiktus.

Žemaičiuose pasakojama, kad kai kurio
se vietose kalviai budės dalgiams plakti 
kaldavę iš senovinių ietigalių.

Archeologijos mėgėjas J. Žiogas mini, 
kad XIX a. pabaigoje pas Kulių sodos kal
vį Žvinklį (Kretingos raj.) radęs daug 
įvairių sulaužytų žalvarinių papuošalų. Iš 
jų buvusios liejamos buksvos medinašių 
vežimų ratams. Kalvėje tuo metu buvę 10 
jau atlietų tokių žalvarinių buksvų.

J. Basanavičius autobiografijoje mini, 
kad XIX a. viduryje Ožkabalių kaimo 
(Vilkaviškio raj.) laukuose, ariant kai ku
rias dirvas, buvę randama daug įvairių se
novės žalvarinių papuošalų — antkaklių, 
apyrankių, grandinėlių ir kt. Po lietaus 
juos rinkdavę iš dirvos ir už 2-3 kapeikas 
visą krepšį tokių radinių parduodavę Vil
kaviškio kromelninkui.

Taip buvo sunaikinta daugybė įvairiau
sių senovinių radinių, nesuprantant jų 
svarbos praeities pažinimui.

A. T.

Daktaro
( LIGONIO
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PALATA '
Mūsų palata, palyginti, nedidelė, maž

daug 20 X 8 jardų. Iš abiejų pusių sustaty
ta po 6 lovas, paliekant viduryje taką. Ke
turi dideli langai kiekvienoje palatos pu
sėje duoda pakankamai šviesos, jeigu die
na skaidri ar saulėta. Sienos kreminės 
spalvbs, gana švariai užlaikomos. Lovos 
geležinės, su spyruokliniais matracais. 
Skalbiniai keičiami savaitėje 2 kartus, bet 
prireikus ir dažniau. Nors palatos išvaizda 
labai kukli ir paprasta, bet slaugomasis 
personalas, kaip ir kitose Anglijos ligoni
nėse, kuriose man teko būti, labai geras. 
Daroma, kas tik galima, palengvinti ligo
niui. Kurį laiką pabuvus ligoniu ir matant, 
kokius darbus atlieka seselės ir slaugės, ir 
žinant, kokį jos už tai gauna menką atly
ginimą, tikrai reikia stebėtis, iš kur tie 
žmonės suranda savyje tiek pasiaukojimo. 
Žinoma, yra ligonių, kurie tai įvertina ir, 
išeidami iš ligoninės, palieka slaugėms ko
kią dovanėlę, bet dažniausiai ir čia pasi
tvirtina vokiečių priežodis: „Undank ist 
der Welt Lohn“ (nedėkingumas yra pasau
lio atlyginimas).

Prieš atvykdamas į šią ligoninę, nuspren 
džiau užfiksuoti savo įspūdžius bent iki 
operacijos. Tad, apsižvalgęs palatoje, pasi
kalbėjęs su savo artimaisiais kaimynais, 
pradedu rašyti sąsiuvinin savo įspūdžius. 
Vien atmintimi pasitikėti negalima, ši ope
racija nulems mano gyvenimą, todėl ji 
man labai svarbi.

Po vakarienės užsidedu ausines ir klau
sausi BBC radijo. Turime tik dvi stotis. 
Kitų stočių pacientai savo ausiniais priim
tuvais negali pagauti. Kurie tuo nepaten
kinti, atsiveža savo transistorinius radijo 
priimtuvus, bet tokių nedaug. Kad kitiems 
netrukdytų, daugelis ligonių skaito. Kiek
vieną rytą, vykdami į darbą, anglai beveik 
be išimties autobuse sėdėdami skaito savo 
pamėgtąjį laikraštį, pradėdami nuo pasku
tinio puslapio. Pirmajame puslapyje daž
niausiai būna politinės ir kitos pasaulinės 
svarbos žinios, tai eiliniam anglui nelabai 
svarbu ir neskubu sužinoti. Bet būtinai 
reikia žinoti paskutinius futbolo rungty
nių, arklių ir šunų lenktynių rezultatus. 
Nežinoti tai anglui būtų didžiausia gėda. 
Todėl ir ligoninėje kas rytą atnešami įvai
rūs laikraščiai į palatą, ir kiekvienas per
ka savo skaitomąjį laikraštį, vėliau pasi
keisdami vienas su kitu. Laikraščio neper- 
kąs asmuo laikomas atsilikusiu. Tad, nors 
ir nenorėtum skaityti, laikraštį pirk.

Šiandien kaip tik antradienis, o antra
dieniais šioje ligoninėje lankosi keliaujan
ti biblioteka. Ją aptarnauja labdaringi sa
vanoriai be jokio atlyginimo. Permetu aki
mis man prie lovos atvežtų knygų lentyną,
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Veda V. čekauskienė

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
HAMBURGE

Lietuvių Moterų Draugija Hamburge 
turėjo paskutiniais mėnesiais įveikti visą 
eilę nelengvų uždavinių. Pavyzdžiui, jau 
pavyko pradėti austi tautinius rūbus. Pir
mieji rūbai jau išausti, pasiūti ir net buvo 
išstatyti Muenehene parodoje. Dabar mes 
galim jau priiminėti užsakymus tauti
niams rūbams iš mūsų tautiečių iš „viso 
pasaulio“. Kainos labai nebrangios, bet jos 
šiek tiek keičiasi, žiūrint to, iš kokių siūlų 
ir kiek audžiama. Visus užsakymus galima 
siųsti tiktai šiais adresais: Frau Th. Lip- 
šys, 2 Hamburg 61, Waldvogteiweg 4 d, 
Deutschland arba Dr. L. Pascheit, 2 Ham
burg 1, Isestrasse 28, Deutschland. Per ko
kius nors tarpininkus užsakymai nebus 
priimami.

Kai pasiseks įsigyti naujas dideles stak
les, kurios gana brangiai kainuoja, tada 
ausim, be tautinių rūbų, ir kitus dalykus.

„Vargo mokykla“ dirba ir toliau. Šį pa
vasarį jos vedėjas stud. R. Baliulis turėjo 
universitete visą eilę nelengvų egzaminų, 
be to, birželio mėn. jis turi skristi į JAV 
lietuvių jaunimo suvažiaviman. Todėl mo
kyklą dabar perėmė Th. Lipšienė. Vaiku
čiai mokosi lietuvių kalbos, muzikos, tau-

Leonas Venckus

rankose
UŽRAŠAI)
bet, be pigių meilės ar kriminalinių roma
nų, daugiau nieko nematyti. Kaip tikTšIuo 
metu spaudoje ir per radiją dažnai girdi
me diskutuojant labai aktualų apartheid 
klausimą, kurį Pietų Afrikos nacionalistų 
partijos vadai vykdo be atodairos prieš 
savo krašto juoduosius gyventojus, tuo su
keldami daugelio kraštų pasipiktinimą. 
Ilgai Pietų Afrikoje gyvenęs ir iš ten už 
negrų teisių gynimą ištremtas anglikonų 
kunigas Father Huddlestone parašė knygą 
„Nought for your Comfort“. Man būtų įdo
mu ją perskaityti, bet šita ligoninės biblio
tekėlė jos neturi. Prašau Arthur Koestle- 
rio Darkness at Noon (lietuviškas verti
mas, berods, Nulis ir begalybė). Neturi ir 
tos. Knygynėlio aptarnautoja, senesnio 
amžiaus ir, matyt, iš geresnio luomo ponia 
klausia, kokia mano gimtoji kalba. Pasa
kau, kad lietuvių. Ji tuo labai sudominta, 
pradeda teirautis apie Lietuvą ir pasako
ja, kad jos šeimoje svetimų kalbų mokėji
mas labai vertinamas. Jos vyras ir ji skai
tą vokiškas knygas. Sužinojusi, kad ir 
man vokiečių kalba artima, ji man pažada 
ką nors parūpinti skaityti. Dar tą patį va
karą ji man atneša Goethės eilėraščių rin
kinį ir anksčiau prašytąjį Koestlerio Nulį 
ir Begalybę — vokišką laidą: „Sonnen- 
finšternis“. Nežinau, ar daug spėsiu pa
skaityti, nes nelabai galiu susikaupti. Du 
ar trys pacientai savo nuosavais radijo 
aparatais trukdo visiems, žmogus ne tik 
savo žodžių, bet ir savo .minčių nebegirdi 
per jų triukšmą. Iš pradžių tik vienas ki
tas pamurma, nes anglai paprastai kantrūs 
ir santūrūs, bet kai tie jaunuoliai vis ne
nustoja, pasigirsta ir autoritetingas balsas, 
kuris tuojau nutildo visą ermyderį.

Antroje palatos pusėje trys pacientai 
pradeda diskusijas, į kurias greitai įsitrau
kia visi. Tema: bereikalingas pacientų 
ankstyvas kėlimas ligoninėse. Atsakinėti 
tenka čia pat pasitaikiusiam sanitarui, ku
ris nebepaleidžiamas, kol diskusijos neap- 
rimsta. Ligonys skundžiasi, kad jų pabudi
nimas 6 valandą (kai kur net 5 vai. iš ry
to) yra nereikalinga nesąmonė, nes kaip 
tik tuo laiku pats geriausias miegas. Nak
tinės slaugės be atodairos įjungia elektros 
šviesas, pradeda visus budinti, nešdamos 
vandens dubenius praustis, kiša termomet
rus į dar miegančių ligonių burnas, barš
kina visokiais indais ir vos tik atsimerku
siam jau kiša arbatos puoduką išgerti. Sa
nitaras teisina ligoninės personalą. Prie
žastis ta, kad dėl mažo atlyginimo ir dide
lio darbo trūksta personalo. Jeigu ligo
niams bus leista miegoti iki 7-8 vai. ryto, 
tuomet personalo naktinei pamainai at- 
pultų reikalas matuoti temperatūrą, nu
prausti ligonius ir sutvarkyti jų lovas, nes 
jie 8 vai. baigia tarnybą. Išeina, kad nak
tinė pamaina neturėtų per naktį ką veikti, 
neblogai numigtų ir dieninei pamainai pa- 

tinių šokių, šių metų Motinos Dienos mi
nėjimo proga jie jau pasirodė su kuklia, 
bet gana įdomia ir įvairia programa.

Hamburgo L.B., kaip visuomet, suruošė 
Motinos Dienos minėjimą Šv. Theresien 
salėje. Kunigas V. Šarka atlaikė pamaldas 
bažnyčioje, o po to vaišėms prie ilgų stalų 
susėdo motinos, tėvai, svečiai. Kun. V. 
Šarka pasakė prakalbą, pritaikytą Motinos 
Dienai, ir paprašė susirinkusius pagerbti 
motinas atsistojimu. Sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Stud. R. Baliulis vadovavo vaikučių pro
gramėlei, pareikšdamas, kad jaunimas irgi 
gali šį tą padaryti ir pasirodyti, bet, deja, 
jis nevisur ir nevisada prileidžiamas. Po 
to pakviesta žodį tarti L.M.D. Hamburge 
pirmininkė gyd. L. Pašaitienė. Ji buvo su
tikta ilgais ir šiltais plojimais. Dr. Pašai
tienė pasveikino visus L.M.D. vardu ir ta
rė žodį. Programėlę pradedant, mažytė 
Narkevičiūtė buvo užkelta ant kėdės, ir jai 
buvo patarta „kuo garsiau“ sakyti savo 
eilėraštį. Ji tai sąžiningai išpildė, kalbėda
ma tikrai kaip tikras „garsiakalbis“. Po 
jos scenoje Gaidelių mergaitės dainavo, 
deklamavo ir suvaidino „Kaip mes pasvei- 
kinsim mamytę“. Vienodai aprengtos gra
žios mergaitės darė malonų įspūdį. L.MJ3. 
Hamburge „Vargo Mokyklos“ visos mer
gaitės buvo aprengtos tautiniais rūbais. 
Pirmiausia iš jų deklamavo Aureliją Lip- 
šytė eilėraštį „Motina“. Po to mažosios mo
kinės pašoko ir padainavo „Bitutė“* ir „Pu
čia vėjas“. Buvo suvaidinta iš Karalaitės 
Teisutės pasakos vieno veiksmo ištrauka, 
kur mūsų tautinių šokių grupės vedėja E. 
Baliulienė buvo labai pasipuošusi, graži ir 
„išdidi“ karalaitė, o Krista Kerpaitė su 
tautiniais rūbais sumaniai išpildė Danutės 
rolę, A. Lipšytė buvo labai mielas kiškis, 
Monika ir Kristina Navickaitės, pasipuo
šusios žaliais kostiumais, padainavo ir pa
šoko kaip nykštukai, vyresnioji Smailytė, 
aprengta gražiu gėlių kostiumu, irgi pa
šoko, o mažoji Smailytė tupėjo netoli ka
ralaitės kaip grybukas. Visas šis vaidini
mas su tokiais gražiais rūbais buvo su di
deliu įdomumu publikos žiūrimas.

Anatolis Brokšas akordeonu pagrojo 
„Valsą“, „Mažą šokį“ ir „Lopšinę“. K. Na
vickas deklamavo eilėraštį „Motinos aša
ros“, o Monika Navickaitė „Mamytei“. Po 
to mūsų muzikos mokytoja Hahnemann 
su Orlandu Pašaičiu išpildė smuikais Ba
cho „Menuetą“. Tai jau buvo atlikta rim
tai ir gražiai. Pagaliau scenoje pasirodė 
mamytė Th. Lipšienė, o aplink ją beveik 
visos mūsų „Vargo mokyklos“ mokinės, 
aprengtos tautiniais rūbais, ir visos su dū
delėmis. šitas „orkestras“ išpildė „O kai 

.aš, o kai aš“, „Saulutė tekėjo“ ir. „Eisim, 
broleliai, namo, namo“.

Atrodė, kad publika buvo patenkinta at
liktąja programėle, nes nesigailėta katu
čių. Po užbaigos žodžio, motinoms padaly
tos kuklios dovanėlės, kurias paruošė 
L.M.D. Hamburge. Tai buvo tautinės ma
žos juostelės su prisegtomis L.M.D. korte
lėmis ir gyvomis rūtų šakelėmis. Vėliau 
buvo arbatėlė, o jos metu kalbama ir šo
kama.

Mes patenkinti, kad mūsų mažieji nešio
ja ir džiaugiasi savo tautiniais rūbais, pa
tenkinti, kad vis daugiau mūsų vaikai pra
moksta lietuviškai, lietuviškų dainų bei 
šokių. Džiugu, kad mūsų jaunime vis auga, 
o suaugusiuose dar neužgeso lietuviškas 
žiburys. O tą žiburį labai sunku išsaugoti, 
nes vėjai pučia iš visur! Bet tikimės, kad 
įveiksim neduoti net didžiausiai audrai jo 
užgesinti.

FANTASTIŠKAS JAUTRUMAS
Amerikiečių mokslininkai išrado nepa

prastai jautrų balistokardiografą širdies 
plakimui matuoti. Prietaisas išrastas, re
miantis mikrometeoritų tyrimo aparatūra. 
Farmakologai jį pavadino kosminių tyri
mų dovana medicinai. Aparatas registruo
ja dūžius, triskart silpnesnius už druskos 
grūdelio, krintančio iš 1 cm aukščio, atsi
mušimą į kietą paviršių. Naujas aparatas 
gali per kiaušinio lukštą užregistruoti viš
čiuko gemalo širdies plakimą vos ketvirtą' 
jo gyvenimo dieną.
KINŲ REDAKTORIŲ MANDAGUMAS
Senovėje Pekine buvo leidžiamas laik

raštis „Czin-Pao“. šio laikraščio redakci
ja, grąžindama nepriimtus rankraščius 
autoriams, pridėdavo tokį raštą:

„šlovingiausias saulės ir mėnulio broli!
Tavo vergas klūpo prie tavo kojų. Aš 

bučiuoju žemę ,priešais tave ir maldauju, 
leisk man kalbėti ir gyventi. Mes regėjo
me tavo garbųjį rankraštį ir su džiaugsmu 
jį perskaitėme. Prisiekiu savo prosenių 
kaulais, kad aš niekada neskaičiau nieko 
taip nepaprasta. Su baime jr virpuliu siun 
čiu jį atgal. Jeigu man pakaktų drąsos iš
spausdinti šį turtą, prezidentas įsakytų 
mums, kad jis visada būtų pavyzdžiu ir 
kad aš niekada nedrįsčiau spausdinti nie
ko už jį blogesnio. Iš savo literatūrinio pa
tyrimo žinau, kad tokie perlai pasitaiko 
kartą per dešimt tūkstančių metų, ir to
dėl aš jį tau grąžinu. Meldžiu tave: atleisk 
man. Lepkiuos prie tavo kojų. Tavo tarnų 
tarnas, redaktorius (parašas)“.

liktų per daug darbo. Diskusijos labai ak
tualios, nes ir laikraščiai paskutiniu laiku 
tuos klausimus kėlė įr siūlė pakeisti ikišio- 
linę tvarką ligonių naudai.

(Bus daugiau)
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LONDONAS
TAUTOS FONDUI AUKOJO

3 sv. — P. Juška. Po 1 svarą — P. Mik- 
lovas, J. Petrėnas, J. Bielskis ir V. Strimas. 
TF Atstovybė nuoširdžiai dėkoja.

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Šiais metais sueina 25 metai nuo žiau

riųjų birželio mėn. išvežimų Pabaltijyje.
Šiai skaudžiai sukakčiai paminėti, Baltų 

Taryba birželio 11 d.. 7.30 vai. vak., West
minster Cathedrall Hali, rengia koncertą - 
minėjimą.

Programoje kalbos ir tautinės muzikos 
koncertas.

Savo atsilankymu {rodykime, kad dar 
mes nepamiršom pirmųjų savo tautos kan
kinių.

NEPRALEISKIME PROGOS
Birželio 11 d., šeštadienį, Parapijos salė

je (345 A Victoria Park Rd., E.9) Londone 
pasirodys LAS Nottinghamo skyriaus rū
pesčiu paruoštos nottinghamiečių meninės 
pajėgos, kurioms vadovauja V. Gasperie- 
nė, E. Vainorienė ir B. čiudiškis.

Programoje dalyvauja apie 20 asmenų, 
daugiausiai jaunimo. Bus baletas, dainos, 
šokiai ir komiškų dalykėlių.

Be to, pradžioje V. Zdanavičiaus trumpu 
žodžiu bus prisiminta ir išvežtųjų į Sibirą 
kančios. Už juos ir Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio mirusius narius tą pačią dieną už
sakytos šv. mišios.

Po programos šokiai, kuriems gros jau
nimo kapela, P. Parulio Vadovaujama. 
Kviečiamas atsilankyti jaunimas ir visa 
Londono visuomenė.

Pradžia 7 vai. vak.
Tą pačią dieną 5 vai. po pietų ten pat 

vyks Sąjūdžio suvažiavimas.
LAS V-jos Valdyba

PARAMA PREL. K. ŠAULIO 
PAMINKLUI

Lietuvių Namų B-vės Valdyba nutarė pa 
skirti 10 svarų paramos prel. K. šaulio, Ne 
priklausomybės paskelbimo akto signata
ro, antkapio statybai Šveicarijoje.

JAUNIMO VAJUS
Šiomis dienomis prie lėšų telkimo Jau

nimo Vajui prisidėjo: Stoke-on-Trento lie
tuviai per P. Dudėną 1 sv. 19 šil. D. Gintas 
iš Grantham 10 šil., Jonas Matulis ir Liet. 
Namų gyventojai 4 sv. 10 šil. Boltono lietu
viai per A. Trinskį 2 sv. 17 šil. 6 p. Romas 
Kinka surinko Lietuvių Sodyboje per Sek
mines 13 sv. 3 pen.

Visiems aukotojams nuoširdus ačiū ir 
kartu primename visiems, kurie gavo aukų 
lapus, kad paskubėtų su rinkimu ir grei
čiau grąžintų lapus DBLB-nės Valdybos 
kasininkei Elenai Bliūdžiūtei, 36 Blythe 
Street, London, E.2.

EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ (HASTING)
Liepos mėn. 10 d., sekmadienį, rengiama 

ekskursija prie jūros į Hastingą.
Išvykstantiems pamaldos 8 vai. ryto ir 

8.30 išvažiuojama nuo Liet, bažnyčios.
Užsirašyti klebonijoje, pas S. Kasparą ir 

Z. Juro Baltic Stores galimai greičiau.
Kaina 12 šil. 6 pen.

COVENTRY
BIRŽELIO IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 11 d., 7 vai. vak., Latvių klubo 
patalpose, Priory Hill, Wolston, rengiamas

Birželio mėnesio pabaltiečių išvežimų į
Rusiją minėjimas.

Programoje: -tai dienai pritaikyta pa
skaita, deklamacijos ir kita.

Salė iš miesto pasiekiama 586 Midland 
Red autobusu. Įėjimas nemokamas.

Visus tautiečius prašom atsilankyti.
Coventrio Skyriaus Valdyba

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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.

LIETUVIŲ JAUNIMUI

Atostogos ir mokslai
Nottinghamo Lietuvių Jaunimo Židinys 

nuo liepos 23 iki rugpiūčio 6 dienos rengia 
lietuvių berniukams atostogas, kad jie su
stiprėtų ir fiziškai ir lietuviškai. Atostogų 
pravedime jau sutiko talkininkauti stud. 
Juozas Repšys. Dar tikimasi talkininkų 
jaunuolių net iš Vokietijos.

Atostogoms užsirašyti kuo anksčiau, bet 
ne vėliau liepos 1 dienos.

Taip pat jau yra laikas registruoti į Jau
nimo Židinį berniukus naujiems mokslo 
metams, kurie čia prasidės rugsėjo 7 dieną.

Jaunimo Židinys ryžtasi ir toliau tarnau 
ti lietuvių atžalynui. Kam rūpi lietuvybė, 
pasinaudokime Židiniu ir paremkime jį.

Kreiptis šiuo adresu: kun. S. Matulis, 
MIC, 16, Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham. Tel. 85738.

SEKMINĖS SODYBOJE
Šiluvos nuotaika viešpatavo šiais metais 

Lietuvių Sodyboje, kai šimtai lietuvių su
važiavo iš visos Anglijos Sekminių tradici
niam sąskrydžiui. Mažiau šį kartą buvo 
tokių, kurie čia atvažiuoja tik pasilinks
minti, o daugiau rečiau matytų veidų, at
važiavusių į atlaidus. Oras taip pat pasi
taikė kaip per atlaidus Lietuvoje: nė debe
sėlio danguje.

Po mišių, kurias laikė J.E. Vysk. P. Bra
zys, ir'po skanių pietų gausiai suvažiavęs 
jaunimas atliko meninę programą, kurioje 
gražiai pasirodė Bradfordo ir Londono 
tautinių šokių grupės.

Šokiams pasibaigus buvo išrinktos net 
dvi karalienės: D. Britanijos Mrs Lithua
nia, kurios titulas atiteko Bradfordo tauti
nių šokių grupės vadovei Peleckienei, ir 
D. Britanijos Miss Lithuania — Nasvyty
tei iš Weybridge.

DBLS pirm. J. Vilčinskas iškilmingai 
įteikė S-gos kaklaraiščius mūsų jaunuo
liams, vykstantiems į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, Kalibatui, Kinkai ir 
Lagūnavičiui, palinkėdamas jiems laimin
gos kelionės ir sėkmės, atstovaujant mūsų 
jaunimui Čikagoje. Tokius pat linkėjimus 
gavo ir mūsų merginos, kurios vyks į Ame
riką, ir tie delegatai, kurie negalėjo atvyk
ti į Sodybą.

Vakarop daugumas sąskrydžio dalyvių 
jau buvo pasipuošę skoningais S-gos kak
laraiščiais, kurie buvo tik prieš savaitę 
pagaminti.

NOTTINGHAMAS
GANYTOJAS LIET. JAUNIMO ŽIDINYJE

Vysk. Dr. Pranas Brazys, MIC, gegužės 
8-21 d.d. gyveno Liet. Jaunimo Židinyje. 
Vadovybei tarus sutikimo žodį, vyskupas 
kalbėjo į auklėtinius, pabrėždamas įtaigos 
reikšmę, svarbą, ragino jaunuolius nuošir
džiai įsijungti į čia teikiamo auklėjimo bei 
mokymo rėmus.

Vyskupas iš Židinio lankė liet, kolonijas 
ir vietos lietuvius. Pačiame Židinyje geg. 
19-21 d. Nottinghamo lietuviams pravedė 
rekolekcijas.

NAUJAUSIEJI

Gegužės 13 d. Liet. Jaunimo Židjnyje 
kun.. A. Geryba pakrikštijo Antaną Ivaš
kevičių 11 metų ir Petrą Ivaškevičių 7 me
tų. Tai naujieji Bažnyčios nariai. Jiedu 
kilimu iš Derby ir mokosi Židinyje.

PRAPLĖTIMAS
Birželio 13 d. yra pradedami Liet. Jauni

mo Židinio koplyčios praplėtimo darbai. 
Darbus užbaigus, ji bus kelis kartus tal
pesnė.

KETTERINGAS
PADĖKA

Mirus mylimai žmonelei ir mamytei a.a. 
Olimpijai Kukanauskienei-Stončiūtei, nuo
širdžiai dėkojam gerbiamajam kun. S. Ma
tuliui, MIC, atvykusiam iš Nottinghamo 
atlaikyti šv. Mišių ir palydėti velionės į 
amžino poilsio vietą.

Dėkojame DBLS Ketteringo Sk. Pirmi
ninkui A. Navickui už gražius žodžius, tar
tus prie velionės kapo.

Ypatinga padėka S. Nagiui ir J. Pipynei 
už visokeriopą pagalbą tokiame skaudžia
me laike ir visiems Ketteringo ir Corbio lie 
tuviams už taip gausiai suneštus vainikus 
ir gėlių puokštes ir palydėjimą a.a. Olimpi
jos į amžino poilsio vietą.

Nuliūdę netekę brangaus šeimos nario 
liko vyras, dukra Astutė ir sūnus Gerhar
das, o Lietuvoje motina Rozalija ir brolis 
Januarijus.

BRADFORD AS
SŪKURYS BRADFORDE

Birželio 25 d., Joninių išvakarėse, Brad- 
forde, Textile Hall, Westgate, Bradfordo 
dainos ir vaidybos grupė Sūkurys rengia

Pirmąjį viešą vakarėlį.
Programoj: vaidinimas „Čigonė išbūrė1', 

o koncertinėje dalyje, kuriai vadovauja T. 
Burokas, vyrai ir moterys dainuos pačias 
naująsias dainas.

Gera šokių muzika.
Bufetas.

Pradžia 6 vai. punktualiai.
Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 

šiame vakarėlyje dalyvauti.
Rengėjai

SŪKURYS

Savo metu Bradforde buvo garsus Atža
lynas. Jie šoko, dainavo, rengė vaidinimus 
vietoje ir kitose lietuvių kolonijose. Ilgai
niui apmirė šis sąjūdis: vieni vedė, kitos 
ištekėjo, dar kiti pradėjo šeimas auginti, 
dar kiti išvyko į užjūrius geresnės duonos 
ieškoti. Tačiau branduolys liko Bradforde, 
po kiek laiko persiorganizavo, atsikvėpė ir 
vėl jau kuris laikas pradėjo repetuoti.

Kiekvieną šeštadienio vakarą ir sekma
dienį Bradfordo lietuvių Vyties klube 
skamba vyrų, moterų ir mišrių balsų dai
nos. Tai persiformavusio Sūkurio dainos, 
nors mažesniu mastu.

Sūkurys jau turėjo progos pasirodyti pa
čiame Bradforde ir Manchesteryje, kur tu
rėjo gražų pasisekimą.

Didesnio masto pasirodymą rengia Brad
forde birželio 25 d.

Sūkurio dalyviai tikisi, kad vietos ir apy 
linkės lietuviai, kuriems jie jau seniai šo
ko ir seniai dainavo, įvertins šį jų ryžtą ir 
pirmąjį didesnį viešą pasirodymą parems 
savo atsilankymu.

Muzikinis Sūkurio vadovas yra T. Buro
kas.

J. Vaidutis

MANCHISTERIS
BIRŽELIO ŽIAURIŲJŲ ĮVYKIŲ

MINĖJIMAS
Birželio 18 d., 4 vai., iškilmingas vainiko 

padėjimas prie Lietuviško paminklinio kry 
žiaus Mostono kapuose. Organizacijos da
lyvauja su savo vėliavomis. 6 vai. Lietuvių 
Klube ta proga bus skaitoma paskaita.

Kviečiame kuo gausiausiai dalyvauti.
Kult. Koordinacinis Komitetas

PAMINĖTAS DANIELIUS KLEINAS
Gegužės 21 d. Liet. Soc. Klubo patalpose 

Manchesterio Sekm. Mokyk. Tėvų Komi
tetas suruošė D. Kleino, pirmosios lietuvių 
kalbos gramatikos autoriaus, 300 m. mir
ties sukakties minėjimą.'

Tėvų Komiteto pirm. K. Pažėrai tarus 
įvado žodį, D. Kleinas pagerbtas atsisto
jimu.

Mok. D. Daįnauskas skaitė paskaitą apie 
D. Kleiną (ją išspausdinsime E. Lietu
vyje).

Bradfordo mokykla, vedama T. Buroko 
ir mok. V. Ignaičio, neįtikimai puikiai iš
pildė meninę dalį. Muzika, dainos, eilėraš
čiai ir pasakos tikrai žavėjo mancheste- 
riečius.

Ta proga mok. V. Ignaitis užprašė Man
chesterio jaunimą Bradfordan į rengiamąjį 
birželio mėn. koncertą. Manchesterio mo
kyklos ir skaučių junginys, vedamas „Ži
vilės“ skaučių vadovių sk. I. Jokūbaitytės 
ir sk. L. Karnauskaitės, sparčiai ruošiasi 
tai misijai.

Nors abudu bradfordiškiams vadovau
jantieji vyrai jau šėmo plauko, bet drįstu 
tvirtinti, kad Bradfordo savaitgalio mo
kykla formuojasi į stiprią meninę jėgą.

Mokyki. Komiteto pirm, tarus padėkos 
žodį, įteikiama gėlių puokštė jauniausiajai 
programos dalyvei P. Burokaitei.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
K. P.

DAINŲ IR LITERATŪROS

VAKARAS
Norėdama Jaunimo metų proga su

pažindinti visuomenę su mūsų jaunu 
talentu, DBLS Manchesterio Skyriaus 
Valdyba birželio 11 d., 6 vai. vakaro, 
Cheetham Town Hall rengia jaunos ir 
talentingos lietuvaitės

VANDOS GALBUOGYTĖS
DAINŲ KONCERTĄ.

Solistė dainuos lietuvių ir kitataučių 
kompozitorių dainas.

Koncerte su savo literatūrine kūryba 
dalyvaus Elena Navickienė ir Jonas 
Kuzmickis Gailius.

Po programos bus šokiai, kuriems 
gros geras orkestras.

Maloniai kviečiame visus tautiečius 
gausiai dalyvauti iš toli ir arti.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
A.A. KUN. ALEKSANDRAS MICAS

Balandžio 30 d. Miunchene mirė kun. 
A. Micas. Velionis gimė 1900 m. gruodžio 
5 d. Vilniuje. Pradžios mokslą ėjo slaptoje 
katalikiškoje lietuviškoje mokykloje. 1918 
m. įsigijo brandos atestatą ir 1919-25 m. 
studijavo filosofiją ir teologijos mokslus 
Vilniaus kunigų seminarijoje. 1925 m. bir
želio 6 d. Vilniaus vyskupo Jurgio Matule- 
vičiaus-Matulaičio buvo pašvęstas kunigu. 
Porą metų kapelionavo pradžios mokyklo
se, vėliau dėstė lotynų kalbą ir kitus da
lykus Sen. Švenčionių lietuvių gimnazijo
je. 1934-37 m. ėjo tos gimnazijos vicedirek
toriaus pareigas. Nuo 1937-39 m. studijavo 
Vienos universitete palyginamąją kalboty
rą. 1939-40 m. ėjo Naujosios Vilnios prie 
Vilniaus lietuvių gimnazijos direktoriaus 
pareigas. 1940 m. pasitraukė į Vokietiją ir 
apsigyveno Gautinge prie Miuncheno ne
pilnamečių mergaičių nusikal ėlių namuo
se, kur ėjo kapeliono pareigas.

Kun. Micas, gimęs ir augęs sulenkėju
sioje aplinkoje, studijuodamas pats apsi
sprendė už lietuvybę ir visą laiką liko są
moningu lietuviu. Savo lietuviška veikla 
jis reiškėsi įvairiose Vilniaus krašto lietu
vių organizacijose ir daug padėjo rizikin
gų pastangų lietuvių jaunimo tautiniam 
bei krikščioniškam auklėjimui.

Tremtyje palūžo jo sveikata. Ją betaisy
damas, buvo daugelio ligoninių pacientu. 
Nežiūrint blogos sveikatos, velionis daug 
patarnavo Gautingo sanatorijos ligoniams, 
ypač lietuviams, kol negailestinga mirtis 
galutinai palaužė jo gyvybę.

Velionis palaidotas Gautingo kapinėse. 
Laidotuvių apeigas atliko Lietuvių Katali
kų Vokietijos Sielovados direktorius kun. 
dr. J. Aviža. Laidotuvėse dalyvavo 9 lie
tuviai kunigai, gausus būrys vietinių ir ke
letas lietuvių iš apylinkės. (VKV Inf.)

JAUNIMO GEGUŽINĖ STUTTGARTE
Gegužės 7 d. lietuviškasis jaunimas pra

leido gegužinę jaukioje šeimyniškoje ap
linkoje. Stuttgarto apylinkės jaunimo kvie 
čiami, susirinko ne tik vietiniai, bet ir 
jaunuoliai iš tolimesnių apylinkių. Čia bu
vo galima sutikti Miuncheno ir Heidelber
go studentus, svečius iš Mannheimo, Frank 
lurto, iš kaimyninės Šveicarijos, iš Vasa
rio 16-sios gimnazijos.

Oro sąlygos nebuvo palankios, todėl nu-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

STOVYKLA SODYBOJE
PLB paskelbtuose Jaunimo metuose iš 

visų žemynų jaunimas suskris į Jaunimo 
Kongresą. Šio kongreso tikslas yra jauni
mą įtraukti ne tik į pasyvius stebėtojus, 
bet į visus lietuvybės darbus, kad po metų 
kitų perimtų iš mūsų tolimesnį kovos vai
rą.

Skautaujantis jaunimas, skautų vadovy
bės pastangomis ir ryžtu, nežiūrint savo 
atostoginio brangaus poilsio laiko, toliau 
paruošiamas skautaujančiam jaunimui mū 
sų tradicinės rajoninės vasaros skautų sto
vyklos.

Stovyklų tikslas — skautaujantį jauni
mą jungti į didesnius būrelius, į didelę 
skautauj ančią šeimą, giliau supažindinti 
su lietuvybe, su visapusišku jos supratimu, 
glaudesne lietuviška aplinka.

Per eilę metų į stovyklas susibūręs skau- 
taujantis jaunimas, susispiesdamas po lie
tuviška skautybės vėliava, suranda savyje 
broliškumo, meilės ir pasišventimo bend
rai idėjai — gyventi ir dirbti Dievui, Tė
vynei ir artimui.

Per septyniolika' skautiško stovyklinio 
gyvenimo metų, organizacijų ir mielosios 
visuomenės moralinės ir finansinės para
mos dėka, ypač kada būdavo sulaukiama 
finansinės paramos tradicinėms vasaros 
skautų stovykloms, vadovai jas galėdavo 
tinkamai pravesti. i

Taip pat ir šiais metais vėl kreipiamasi į 
organizacijų valdybas ir atskirus asmenis, 
pasiunčiant aukų rinkliavos lapus, prašant 
mielosios visuomenės finansinės paramos 
mūsų įvykstančiai vasaros skautų stovyk
lai, kuri bus Lietuvių Sodyboje rugpiūčio 
6-13 d.d.

Turime vilties ir pasitikėjimo, kad mie
loji visuomenė supras mūsų — vadovų — 
misijos darbą skautiškajam jaunimui ir 
vėl sulauksime paramos, kuri mus įgalins 
toliau užsibrėžtus žygius ir darbą tęsti.

Iš anksto tariame skautišką ačiū.
Budime.

ps. J. Maslauskas 
Vadovybės vardu

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — birželio 12 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — birželio 12 d., 12,30 v.

St. Patrick'o bažn.
BRADFORD — birž. 19 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELD — birželio 26 d., 

1 vai. p.p.
DERBY — birželio 19 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
LEICESTER — birželio 12 d., 12 vai., Švč. 

Širdies bažnyčioje.
NOTTINGHAM — birželio 19 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje.

matytą gegužinės programą teko pakeisti, 
pražydusį pavasarį pasitinkant berželiais 
papuoštoje salėje. Nors buvo ankštoka, 
tačiau tas neturėjo reikšmės smagiai vaka
rui praleisti. Buvo žaidžiama, šokama, 
trypiama, juokaujama. Susėdus prie bend
ros vakarienės, buvo jaučiama, kokia gau
si yra gegužinės lietuviška šeima.

Jaunimo vakaras praėjo labai sklandžiai 
ir nepaprastai greitai.

i . iMotinos Diena
Sekanti diena sujungė vėl visus į drau

gę. Stuttgarto Apylinkės moterų klubo 
kviečiamas, jaunimas susirinko į Motinos 
Dienos minėjimą. Čia jis padarė malonų 
ir gerą įspūdį ir svečiams ir rengėjams. Šį 
kartą nereikėjo skųstis pasyviu jaunimo 
dalyvavimu minėjime, jaunimas netgi pri
sidėjo prie programos paįvairinimo: moky
tojos Natkienės paskaita pradėta ir studėn 
tės Inos Česnaitės dainomis baigta. Moti
nos Dienos minėjimo programa suartino 
senąją ir jaunąją kartą, nevieną privertė 
pagalvoti apie savo motiną, apie jai pada
rytą gėrį ir blogį.

Susirinkusios motinos buvo pagerbtos, 
apdovanojant jas gė'.ėmis, o negalėjusias į 
minėjimą atvykti buvo nutarta aplankyti.

BAD ZWISCHENAHN
Balandžio 16 d. įvyko Bad Zwischenahno 

PLB apylinkės narių metinis susirinkimas. 
Išklausius valdybos pranešimą ir kontro
lieriaus pasisakymą, apyskaitos patvirtin
tos ir išrinkta nauja valdyba: pirm. K. Ka- 
zirskis, kasin. P. Dambrauskas, sekr. P. 
Mockevičius. Kontrolierium išrinktas O. 
Krauzė, ryšininku tarp Bad Zwischenahno 
PLB apylinkės ir Oldenburgo miesto K. 
Sakalauskas. Po susirinkimo visi dalyviai 
bendrame subuvime aptarė įvairius PLB 
apylinkės reikalus.

JAUNIMAS PAS SENELIUS
a

Gegužės 22 d., Vechtoje, lietuvių senelių 
prieglaudoje, Motinos Dienos ir Jaunimo 
Metų proga įvyko kultūrinis pobūvis.

Pačioje pradžioje kun. P. Girčius atna
šavo Šv. Mišias ir pravedė gegužines pa- . 
maldas, kurių metu galingai giedota įpras
tos giesmės. Po to visi dąlyviai susirinko į 
salę pasistiprinti užkandžiais ir arbatėle, 
pasisvečiuoti ir pasikalbėti įvairiais reika
lais. Pobūvį atidarė Osnabruecko PLB apy 
linkės pirm. VI. Žaliukas, kviesdamas vi
sus sugiedoti tautos himną. Tada visus su
sirinkusius sveikino Bad Zwischenahno 
PLB pirm. P. Kazirskis. Meninei progra
mai sėkmingai vadovavo vargo mokyklos 
mok. V. Rudys. Jaunimas paskaitė įdomių 
vaizdelių, pasakė jausmingai eilėraščių, 
padainavp liaudies dainų ir vikriai pašoko 
keletą tautinių šokių. Seneliai jaunimo ap-
silankymu buvo labai patenkinti ir iš visos 
širdies dėkojo už kultūrinį atsigaivinimą. 
Prieglaudos viršininkė, vienuolė seselė, pa
darė ta proga daug nuotraukų, pasidžiaugė 
lietuviška veikla ir tarė nuoširdų paguo
dos žodelį. Buvo aplankyti ir mūsų sene
liai ligoniai, kurie labai džiaugėsi, išvydę 
lietuvišką jaunimą.

Pažymėtina, kad jaunimo ir senimo su
sitikimas praėjo pakilioje nuotaikoje, vi
siems palikdamas gražių prisiminimų. To
kių subuvimų reikėtų dažniau, bet dėl ke
lionės nuotolių ir finansinių sunkumų at
siranda kliūčių. K.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Mokslo metų pradžia

Gimnazija trumpuosius 1966 mokslo me
tus, kurių teoretiškoji pradžia išpuola ba
landžio 1 d., praktiškai pradėjo po Velykų 
atostogų, balandžio 18 d. Vasaros atostogos 
šiemet bus nuo liepos 11 d. iki rugsėjo 4 d.

Terminai skiriasi nuo Baden Wuertem- 
bergo kraštui nustatytųjų, nes Vasario 16 
Gimnazijoje nėra Sekminių ir rudens 
atostogų.

Ministerijos aplinkraštis
Pradedant trumpuosius mokslo metus, 

gautas visoms Baden Wuerttemberge vei
kiančioms mokykloms skirtasis aplinkraš
tis, kuriame skatinama abiejų trumpųjų 
mokslo metų bėgyje susilaikyti nuo viso
kio pobūdžio šalia mokyklinių parengimų, 
o visą laiką ir jėgas skirti tiesioginiams 
mokymo uždaviniams. Remiantis tuo ap
linkraščiu, buvo neigiamai atsakyta į eilę 
tautinių šokių grupei skirtų kvietimų da
lyvauti plataus masto parengimuose.

4 
Mergaičių bendrabutyje

Bendrabučio vedėjai E. Tamošaitienei 
išvykus ilgiau gydytis, jos pareigas eina 
rankdarbių mokytoja H. Motgabienė.
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