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PO SOVIETINIU KEVALU
EILUTĖS IŠ LAIŠKU

Čia pluoštas Tiesos skaitytojų laiškų iš
traukų, kurios gal nors dalinai atskleidžia 
Lietuvos gyventojų dabartinę kasdienybę.

♦ ♦ *
— Kolūkiai ir tarybiniai ūkiai gausiai 

aprūpinami trąšomis, — iš Raseinių rajono 
rašo A. Zabreckas. — O kur jų gauti dar
bininkams ir tarnautojams? Vertėtų pagal
voti ir apie geresnį aprūpinimą statybinė
mis medžiagomis.

★ ♦
— Greitu laiku autobusų talpa padidės 

iki šimto vietų. Ir kaip tada reikės apsi
lenkti tokių gatvių sankryžose, jei jų kam
pai 90 laipsnių, o plotis po restauravimo 
pasilieka 6 metrai? — klausia kėdainiškis 
I. Padaiga. — Atrodo, kad, restauruojant 
gatves, didesnį dėmesį architektai turėtų 
atkreipti ir į jų teisingą išplanavimą.

* * *
— Kodėl Socialinio aprūpinimo ministe

rija priskiria mums išnešioti kolūkiečiams 
pensijas? — teiraujasi Utenos rajono Ute- 
nio kolūkio laiškininkas M. Bražėnas. — 
Jas turėtų išmokėti kasininkai, o dabar 
varginami laiškanešiai, kuriems ir taip 
daug darbo. Be to, už pensijų išnešiojimą 
mums papildomai nemoka...

* *
— Kėdainių rajono kolūkiuose ir tary

biniuose ūkiuose dirba 850 melžėjų. Iki va
sario mėnesio daugumoje ūkių karves pir
mą kartą melždavo 3-4 vai. rytą. Melžėjos, 
norėdamos laiku pradėti melžimą, turėda
vo keltis antrą valandą nakties, bristi per 
pusnyną į darbą. Vakarinį melžimą mote
rys pradėdavo 16-17 vai. Namo grįždavo 
apie 22 vai. Ir štai, priėjom vieningą nuo
monę, kad reikia pakeisti ūkiuose darbo 
tvarką: rytą pradėti melžti ne anksčiau 
kaip 6 vai., vakarinį melžimą palikti 16 v. 
Toks dienotvarkės pakeitimas galvijų pro
duktyvumui nepakenkė, — rašo VI. Jagele- 
vičius, Kėdainių rajono gamybinės žemės 
ūkio valdybos vyriausiasis zootechnikas.

* *
— Yra nemaža madų žurnalų. Mados de 

monstruojamos ir per televiziją. Tik kodėl 
visos jos — jauniems? — iš Kazlų Rūdos 
klausia L. Liepa. — Neteko matyti, kad 
drabužių grožį ir patogumą demonstruotų 
pagyvenusiems žmonėms. Pageidautini ga
tavų drabužių parduotuvėse skyriai seny
vo amžiaus žmonėms. Ir kad prie tų dra
bužių modelių padirbėtų kvalifikuoti meist 
rai.

* «
— Utenos rajono Klovinių kolūkis prieš 

keletą metų iškirto apie 10-12 hektarų miš
ko, galvodamas padidinti ariamos žemės 
plotą. Dalį malkų paėmė kolūkis, kitą —ko 
lūkiečiai, o trečia dalis žuvo. Liko tik kel
mai. Dabar atžalos jau baigia pridengti tą 
sudarkytą žemės lopą. Ir kokia iš to nau
da? Nėra nei miško, nei ariamos žemės...

♦ ♦
— Pažiūrėkime į Gedimino pilies Vilnių 

je pašlaites. Berniukai, o kartais ir mer
gaitės, kopia į pilį stačiomis kalno pašlai
tėmis, išmindo žolę, nulaužo medelius, pa
lieka palaidą žemę, kurią lietus nuplauna... 
— skundžiasi doc. J. Dagys. — Yra lente
lės, kad čia nevaikščiojama, bet tie, ku
rie kopia aukštyn arba leidžiasi pašlaite, 
matyt, į tuos užrašus visai nežiūri. Dau
giau rūpinkimės „gimtaisiais namais“!

* *
— Reikia darbininkui parsivežti malkų 

ar susiarti lysvelę, ir čia susiduri su di
džiausiais sunkumais — kur gauti arklį. 
Kodėl negalėtų būti nustatyti tarifai ir kai 
nos mašinai ar arkliui gauti? Juk be to iš
siversti neįmanoma, — iš šeštokų rašo A. 
Butkys.

• *
— Šį ketvirtį esu užsiprenumeravęs 4 lei 

dinius, — rašo J. Grigaliūnas. — Vasario 
mėnesį tegavau vos pusę jų. Negavęs tris 
dienas jokios spaudos, nuėjau sužinoti, ko
kios priežastys. Pasirodo, laiškininko visai 
nėra. Kai paklausiau, kur galiu rasti pra
ėjusių dienų spaudą, darbuotoja atsakė: 
„Užeikit į sandėlį, gal ką nors rasit. Šias 
dienas čia visi ėmė, kas ką norėjo“. Tačiau 
ir čia užsiprenumeruotų leidinių neradau.

♦ *
— 1966 metų pabaigoje Panevėžio gele

žinkelio stotyje buvo gautas krovinys — ke 
pyklos įrengimai, — adresuotas Pasvalio 
rajono kooperatyvų sąjungai, — Tiesai aiš 
kiną J. Senauskas kovo pabaigoje. — Ma
tyt, krovinys brangus ir reikalingas, tačiau 
jis ir dabar dar tebeguli po atviru dan
gumi.

PASLAPTINGOJI MIRTIS Enciklika ir Niunka
1943 m. visa Lenkija buvo vokiečių oku

puota, o egzilinei Lenkijos vyriausybei Lon 
done vadovavo generolas Sikorskis. Minist 
ras pirmininkas Sikorskis atkakliai spyrėsi 
Stalino reikalavimams pripažinti sovietam 
rytinės Lenkijos sritis, o Churchillis, siek
damas gerų santykių su sovietais kare 
prieš vokiečius, spyrė Sikorski kaip nors 
susitarti su Stalinu.

Liepos mėnesį gen. Sikorskis lankė gen. 
Anderso vadovaujamus lenkų dalinius Vi
duriniuose Rytuose. Londonan grįžo „Li
berator“ tipo lėktuvu, kuriam vadovavo če 
kas lakūnas kapitonas Prchal. Kurą papil
dęs, Liberatorius liepos 4 d., 11 vai. ryto, 
su 17 žmonių pakilo iš Gibraltaro aerodro
mo, bet, vos pasiekęs 300 pėdų aukščio, pi
lotas nebegalėjo lėktuvo suvaldyti, ir Li
beratorius nukrito į jūrą. Visi skridusieji 
žuvo, išskyrus patį pilotą kpt. Prchal.

Kitą dieną Goebelso propagandos orga
nas Voelkischer Beobachter paskelbė: 
„Londonas nužudė Sikorski“. Metams pra
ėjus nuo avarijos, Stalinas Jugoslavijos ko 
munistų vadus įspėjo saugotis britų žval
gybos, nes „jie lėktuve nužudė Sikorski, o 
po to paskandino lėktuvą: neliko jokių pėd 
sakų". Taip bent rašo garsusis Milovan Dži 
las knygoje „Pasikalbėjimai su Stalinu“. 
Vokiečių gen. Erwin von Lahousen, buv. 
Abwehro (karinės žvalgybos) sabotažo sky 
riaus viršininkas, yra tvirtinęs, kad jo 
agentai Gibraltare į gen. Sikorskio lėktuvo 
kuro tanką pripylę cukraus ir todėl įvyku
si avarija. Buvęs gen. Anderso adjutan
tas Jerzy Klimakowski savo 1965 metais 
Varšuvoje išleistoje knygoje tvirtina, kad 
gen. Sikorskis buvęs Churchillio ir Ander
so suokalbio auka...

Gen. Sikorskiui tragiškai žuvus, lenkų 
egzilų tarpe 1943 metais iš tiesų galima bu
vo išgirsti sensacingiausių aiškinimų apie 
tą avariją. Dalis manė, kad Churchilliui 
kieta Sikorskio laikysena prieš sovietus bu 
vusi politiškai neparanki ir todėl jis insce
nizavęs avariją, kad juo atsikratytų, nors 
dauguma dešiniųjų lenkų vis dėlto pirmoje 
eilėje įtarė Stalino agentus Sikorski nužu
džius. Pagaliau ir vokiečiams Sikorskio pa 
šalinimas galėjo būti naudingas, nes tarpu
savio įtarinėjimai neabejotinai kenkė są
jungininkų vienybei.

Tuoj po avarijos britų Oro laivyno mi
nisterija į Gibraltarą pasiuntė komisiją, 
kuri, nuodugniai ištyrusi, priėjo išvados,

STEIGIAMOJO SEIMO DIENA

Teisės ir tvarkos šventė

Jei Vasario 16-ji yra gyvosios Lietuvių 
Tautos giliausių aspiracijų siela, tai gegu
žės 15-ji yra kūnas, suteikęs laisvės atgimi
mui modernią formą.

Prieš 47 metus gegužės 15 d. susirinko 
atgimusios Lietuvos Valstybės Steigiama
sis Seimas. Jis žengė pirmąjį žingsnį demo
kratijos keliu į teisės ir tvarkos gyvenimą. 
Vėlesni naujosios valstybės žingsniai ne
buvo visuomet tiesūs, bet Steigiamojo Sei
mo pasirinktasis kelias yra iki šiai dienai 
tautos siekiamasis valstybinis idealas.

Steigiamasis Seimas valstybinėje plotmė 
je yra neužmirštama institucija ir gyvas 
lietuviškojo valstybingumo ir demokrati
nės idėjos simbolis. Jo darbai yra milžiniš
ki tikrąja to žodžio prasme. Jo idėjos per 
rašytus dokumentus įsikūnijo valstybės 
gyvenime, įvairiose jo srityse. Politinė tau
tos valia per Steigiamąjį Seimą sukūrė tvir 
tus pagrindus moderniai valstybei, kurie, 
nors vėliau truputį skilę, tarnauja ir šian
dien politinei laisvės kovai ir jos instituci
joms.

Šia prasme Steigiamojo Seimo susirinki
mo sukaktis yra teisės ir tvarkos šventė. 
Teisė ir tvarka tiek valstybiniame gyveni
me, tiek politinės išeivijos struktūroje yra 
tie du pagrindiniai stulpai, kuriais remiasi 
organizuotas demokratinis gyvenimas. Kai 
kurios šiandieninės teisės ir tvarkos nuo- 
krypos turi mūsų žvilgsnį kaip tik kreipti 
į St. Seimo šventę ir jos prasmę.

Su džiaugsmu sveikiname gyvuosius Stei 
giamojo Seimo narius. Su pagarba lenkia
me galvas prieš žuvusius ir mirusius. Ne 
vienas Steigiamojo Seimo narys lemtingo
mis laisvės kovos valandomis pakeitė par
lamentaro kėdę kario šautuvu. Tuo jis pa
rodė ne tik žodžio pilnybę, veiksmo prasmę 
bei aukos dvasią, bet gilią meilę teisei ir 
tiesai. Ta prasme jie buvo ano laiko tau
rieji „ekstremistai“ ne tik žodžiu, bet ir 
veiksmu atsakę valstybės priešams: ne pa
sidavime glūdi teisė ir tvarka, bet tiesoje, 
išplaukiančioje iš individualinės, tautinės 
ir valstybinės prigimties. Ir šia prasme 
Steigiamojo Seimo šventė yra simbolis to
kios kovos, kuri nežino kompromiso ir nie
kuomet nežinos pasidavimo.
Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga

1967. V. 15 

kad avarija įvyko ne dėl sabotažo, kad pi
lotas nesąs kaltas, bet nelaimės tikrosios 
priežasties nustatyti negalėjo. Tokios iš
vados susilaukė kritikos, ypač iš lenkų pu
sės. Kaip komisija galėjusi žinoti, kad lėk
tuvas nebuvo sabotažo auka, jei tikrų ava
rijos priežasčių nustatyti negalėjo? Lenkų 
egzilinė Vidaus reikalų ministerija į Gib
raltarą pasiuntė savo atstovą, kuris iškėlė 
abejonių dėl komisijos tyrimų nuodugnu
mo. Atskira lenkų komisija taip pat tyri
nėjo avarijos priežastis. Šiandieną tyrinė
jant visą įrodomąją medžiagą, kurios svar
biausioji yra piloto parodymai, tėra aišku, 
kad, lėktuvui pakilus, nustojo veikti jo vai 
ras, bet nėra surasta jokių įrodymų, kad 
tai atsitiko dėl sabotažo.

Visa šita prieš 24 metus įvykusi avari
ja dabar vėl perskriejo pasaulio spaudos 
puslapius, kai žinomasis vokiečių drama
turgas Rolf Hochhuthas parašė dramą 
„Die Soldaten“ (Kareiviai). Trijuose veiks 
muose dramaturgas vaizduoja karvedį 
Churchillį darant istorinius sprendimus, 
tarp jų ir nutarimą politiniais sumetimais 
nužudyti gen. Sikorskį. Britų Nacionalinio 
teatro dramaturgas K. Tynan ir režisorius 
Sir Laurence Olivier dramą norėjo statyti, 
bet to teatro valdybos (board) pirmininkas 
lordas Chandos karo metu buvo artimas 
Churchillio bendradarbis ir draugas. Na
cionalinio teatro valdyba veikalą statyti 
uždraudė. Politinės cenzūros tradiciškai ne 
suprantantiems britams tai, be abejo, bu
vo nemaža staigmena, bet, antra vertus, 
Churchillis vis dėlto yra virtęs britų tauti
niu herojumi: viešoji opinija pasidalijo į 
dvi priešingas puses.

Hochhuthas tvirtina, kad jis savo teigi
nį apie Churchillio nutarimą nužudyti Si
korski yra dokumentavęs, bet iki šiol vie
šai žinomieji dokumentai tokios išvados 
neprileidžia. Taip, gal būt, galėjo būti, bet 
tai toli gražu nėra įrodyta. Tuo tarpu Na
cionalinio teatro dramaturgas K. Tynan 
mano, kad scenos veikalui nė nereikia do
kumentinių įrodymų, nes „veikalas vaiz
duojąs, kad žmonijos vardu kartais tenka 
pritarti veiksmams, kurie daug kam atro
do nežmoniški“. Sir L. Olivier, kartą pasi
ryžęs dramą režisuoti, nuo savo sumany
mo nežada atsisakyti. Negalėdamas to 
įvykdyti Nacionaliniame teatre, tai dary
siąs privačiame.

Dramaturgo Rolfo Hochhutho tikslai tuo 
tarpu iš tiesų yra humaniški. Jis veda ak
ciją, kad būtų pasirašyta tarptautinė kon
vencija, draudžianti karo metu bombarduo 
ti civilius gyventojus. Tai ir esanti pagrin
dinė jo dramos tema, kurioje Sikorskio mir 
tis tesudaro šalutinį epizodą. Deja, iš paty
rimo žinome, kad karo metu visos gražiai 
skambančios konvencijos paprastai, niekie 
no nepaisomos, rūdija archyvuose...

E. Uinis

VLIKo PIRMININKO ŽYGIAI

Gegužės 9 d. įvykusiame Vliko valdybos 
posėdyje pirm. dr. J.K. Valiūnas padarė 
išsamų pranešimą apie apsilankymus Ka
nadoj, Chicagoj, taip pat ir apie artimiau
siu laiku numatomas kitas išvykas.

Šalia viešų pranešimų bei atsakymų į 
gausius paklausimus visuomenės susirinki
muose Hamiltone ir Toronte (bal. 29-30), 
Vliko pirmininkas turėjo išsamų pasikalbę 
j imą su vietiniais lietuvių visuomenės vei
kėjais bei Kanados Lietuvių Bendruome
nės vadovybe. Tie Vliko pirmininko susi
tikimai su Kanados lietuvių visuomene bu
vo suorganizuoti Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirm. S. Banelio iniciatyva.

Chicagoje (geg. 1-3) Vliko pirmininkas 
lankėsi pas Lietuvos gen. konsulą P. Dauž- 
vardį, vysk. V. Brizgi, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. J. Jasaitį, Draugo ir 
Naujienų redakcijose ir neoficialiai daly
vavo ALT valdybos posėdyje, kur aptarė 
eilę Vliko atliekamųjų bei numatytų dar
bų bendrame Lietuvos laisvės kovos bare.

Gegužės 13-14 d. lankėsi Clevelande.
Gegužės 19-21 d. Vliko pirmininkas vėl 

lankėsi Chicagoje: Gražinos operos spek
taklyje ir pasitarime su Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadovybe. (E)

VLIKo PIRMININKAS DĖL AUKSO

Dėl D. Britanijoj esamų Lietuvos valsty
bės lėšų klausimo Vliko pirmininkas dr. J. 
K. Valiūnas parašė D. Britanijos min. pir
mininkui Wilsonui laišką, nurodydamas, 
kad neteisėta būtų panaudoti D. Britanijoj 
Lietuvos padėtąjį auksą.

— Grįžęs iš Pietų Vietnamo, amerikie
čių kareivis parsinešė marą (pirmas toks 
ligonis JAV per 42 metus, o apsikrėtė jis 
per 16 dienų prieš važiuodamas namo, be- 
mušdamas pastate žiurkes).

Dėl per Vatikano radiją neseniai pasa
kytos Vliko pirmininko kalbos iš Vilniaus 
viešai atsiliepė V. Niunka.

V. Niunka, kadai buvęs bolševikinis 
kurstytojas Vytauto Didžiojo universite
to studentų tarpe Kaune, Stalino ir dar ku 
rį laiką Chruščiovo laikais buvo vilniškio 
kompartijos centro komiteto sekretorius 
partijos vidiniams-organizaciniams rei
kalams. Dabar jis yra lietuvių ir rusų kal
bomis Vilniuje leidžiamų partijos žurnalų 
(Komunistas ir Kommunist) redaktorius ir 
ideologinis teoretikas „Vatikano politi
kos“ .srity.

Vliko pirm, pareiškimas per Vatikano 
radiją Lietuvoj buvo plačiai išgirstas, tai
gi viešai žinomas, ir didžiai skyrėsi nuo 
V. Niunkos teorijos apie popiežiaus encik
liką Populorum p'rogressio.

Niunka, remdamasis „pažangiųjų laik
raščių“ atsiliepimais, išsiaiškino ir kitiem 
aiškino, kad enciklika, nors apskirtai 
imant komunistams ir nepriimtina, vis 
dėlto, esą, „smogia smūgį tiems ultrareak 
cingiems klerikaliniams sluoksniams, ku
rie vis dar tebesiekia atgaivinti seną anti
komunistinio kryžiaus karo politiką sočia 
listinių šalių atžvilgiu“.

Ir štai, išgirdęs Vliko pirmininko pa
reiškimą, Niunka nustebo:

„Bet kai kas kitaip bando aiškinti šią 
encikliką, jų tarpe ir kai kurie užsienio 
.veiksniai“, veikiantys prieš Tarybų Lietu
vą. Štai A. Valiūnas („A“ — Niunkos pri
dėta. E.) panaudojo Povilo VI encikliką 
eiliniam šmeižtui prieš mūsų respubliką. 
Ši enciklika, — pareiškė jis — yra, girdi,

Septynios DIENOS
ĮTEMPTA PADĖTIS

Kadangi kaimyninių arabų kraštų parti
zanai užpuldinėja jo pasienio sritis, Izrae
lis pasiruošęs pradėti karą. Arabų kraštai 
turi sumobilizavę 400.000, o Izraelis 250. 
000 karių.

Egiptas, Sirija, Irakas, Jordanas, Liba
nas ir Kuvaitas susimobilizavę laukia. Ka
dangi Izraelio pasienyje patruliuoja J. Tau 
tų kariniai daliniai, tai Egiptas paprašė per 
kelti tuos dalinius į Gazos sritį, pro kurią 
Izraelio kariuomenė galėtų pradėti veržtis.

J. Tautų dalinius ten sudaro Brazilijos, 
Kanados, Danijos, Indijos, Norvegijos, Šve
dijos ir Jugoslavijos kariai. Jų ten yra 3. 
400, bet JAV pasiūlė tas pajėgas padidinti.

SKRIDIMAI ATIDEDAMI
Sovietų pirmasis kosmonautas Gagari

nas pareiškė, kad po Komarovo mirties erd 
vės skridimai turės būti kuriam laikui su
laikyti.

Prieš atgaivinant juos, teks išsiaiškinti, 
kokios priežastys kaltos už Komarovo mir
tį.

NE BORMANAS
Guatemaloje buvo suimtas asmens doku 

mentų neturįs senas žemės ūkio darbinin
kas Martinez. Buvo įtarta, kad tai yra žy
miausias Hitlerio padėjėjas Bormanas, ku
rio vis dar tebeieškoma.

Patikrinus pirštų atspaudus, paaiškėjo, 
kad tai nėra Bormanas.

RIAUŠĖS HONGKONGE
Hongkonge kelias dienas vyko riaušės.
Jas kėlė vietiniai komunistai. Kinija 

Hongkongą valdantiems britams ryšium su 
tomis riaušėmis iškėlė visą eilę provokaci
nių reikalavimų.

Hongkongo gyventojų daugumą sudaro 
kiniečiai.

VEIKSNIŲ DARBAI

Trys Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
atstovai — S. Korbonskis, V. Sidzikauskas 
ir C. Višoianu — gegužės 3 d. buvo priimti 
JAV Valstybės Departamente ir plačiai iš
sikalbėjo apie Rytų-Vidurio Europos kraš
tų padėtį su Rytų Europos skyriaus direk
torium dr. R.E. Lisle.

Pasikalbėjime buvo paliesti bendrieji R.- 
V. Europos reikalai ryšium su vėliausiais 
tarptautinės politikos reiškiniais. Buvo pa
liestas prezidento proklamacijos dėl Pa
vergtųjų Tautų Savaitės reikalas (tam ski
riama trečioji liepos mėn. savaitė), taip 
pat buvo kalbėta apie didėjantį komunistų 
infiltracijos ir subversijos pavojų R.-V. Eu 
ropos tautų išeivijos sluoksniuose.

Delegacija įteikė memorandumą — pasi 
sakymą dėl politikos Rytų-Vidurio Euro
pos klausimais. (Pagrindinės memorandu
mo tezės jau anksčiau skelbtos).

Po nuoširdžių ir atvirų diskusijų, dr. 
Lisle pažadėjo, kad PET delegatų iškeltieji 
klausimai bus nuodugniai apsvarstyti. (E) 

nepaprastai puikiai pritaikyta dabartinei 
Lietuvai, nes Lietuva taip pat, girdi, esan
ti ekonomiškai išnaudojama; ji negaunan 
ti to, ką pagaminanti“...

Čia V. Niunka skubėjo tą pareiškimą at 
remti ir prirašė kelias dešimtis eilučių 
agitpropo „atkirčiuose“ tebevartojamų, ga 
lais nesusisiekiančių ir prairusiomis siūlė
mis trafaretų, dar kartą varganai bandy
damas išteisinti Lietuvoje Maskvos varo
mą tipingai kolonistišką ir išnaudotojišką 
ūkinę politiką. Pagaliau, lyg pajutęs tų pa 
stangų tuštumą, Niunka ėmė aiškintis, ko 
dėl vis dėlto aiškinasi. Esą:

„...negalėjome neatkreipti dėmesio į 
tai, nes šiuos savo komentarus Valiūnas 
skaitė... per Vatikano radiją. Kaip tai ga
lima paaiškinti? Gal būt, Valiūnas piktam 
panaudojo jam suteiktą galimybę kalbėti 
per Vatikano radiją? O gal pats Vatikano 
radijas panaudojo Valiūną kaip tam tikrą 
savo įrankį, norėdamas paremti tuos ult- 
rareakcingus Romos kurijos sluoksnius, 
kurie vis dar bando kiršinti tikinčiuosius 
prieš socializmą? O gal tokiu būdu Vati
kano radijas daro politinį reverensą tiems 
reakcingiems imperialistinės buržuazijos 
sluoksniams, kuriems Povilo VI enciklika 
pasirodė ‘perdaug kairi, perdaug antikapi 
talistinė“, kurie stengiasi kaitinti ‘šaltojo 
karo“ nuotaikas, veikia prieš taikųjį sam
būvį valstybių, turinčių skirtingas socia
lines santvarkas“.

Čia kompartijos „vatikanologas“ ir pa
sirašė, tų nenumatytų mįslių neišspren
dęs... (1)

PREZIDENTAS DĖL BRITANIJOS
Spaudos konferencijoje Prancūzijos pre

zidentas de Gaulle'is dėl Britanijos įstoji
mo į Europos Ekonominę Bendruomenę pa 
sisakė, kad ji maloniai bus priimta, kai su
sitvarkys ekonomiškai ir politiškai. Kol 
kas tokios kliūtys įstoti būtų: svaro silpnu
mas, Britanijos santykiai su JAV, žemės 
ūkio problemos.

Švedija ir Norvegija vėliau ruošiasi pra
šytis priimamos į EEB.

SVETLANOS KNYGA
JAV Svetlanos Stalinos atsiminimų kny

gą leidžia Harper ir Row leidykla. Be to, 
kas mėnuo rinktines knygas pateikiąs klu
bas už teisę savo nariams išleisti ją mokės 
325.000 dolerių.

Britanijoje leis Hutchinson leidykla. Pi
gia laida žada leisti Penguin Books. Auto
rei reikalaujant, angliškoji leidykla pasiža
dėjo pasirūpinti išleisti ir rusišką laidą.

SUOKALBININKAI Į TEISMĄ
Portugalijoje pradedama byla trijų as

menų, kurie ruošęsi pagrobti prez. Tho- 
maz, min, pirm. Dr. Salazarą ir visą jo mi- 
nisterių kabinetą.

Jie ruošęsi tai padaryti su 300 gerai gink 
luotų ir motorizuotų vyrų.

POPIEŽIUS FATIMOJE
Švenčiant Fatimos pasirodymų 50 metų 

sukaktį, į iškilmes buvo nuvykęs popiežius.
Jis ten buvo sutikęs ir Marijos pasiro

dymų liudininkę Liuciją, kuri yra vienuo
lė.

SUSITIKIMAS SU SĄLYGA
Rytų Vokietijos min. pirm. Stoph raštu 

pasiūlė Vakarų Vokietijos kancleriui Dr. 
Kiesingeriui susitikti aptarti prekybinių 
santykių, pašto, telefono ir transporto ry
šių sunorminimui, bet su sąlyga, kad Vaka
rų Vokietija atsisakytų savo pasiryžimo 
atstovauti visai Vokietijai.

— JAV paskolina Indijai 132 mil. dole
rių finansuoti žemės ūkiui ir pramonės ga
miniams įsivežti.

— Kadangi graikai jau iš seno yra įpra
tę namų sienose ir kalnų uolose išrašinėti 
savo pilietinius nusiteikimus ir kadangi po 
dabartinio perversmo sienose jau pasirodo 
už demokratiją pasisakančių įrašų, Graiki
jos vyriausybė paskelbė, kad ji tokius ra- 
šinėtojus be pasigailėjimo šaudysianti.

AtA ELISE RICHES
Brangiai Mamytei gegužės 14 d. mirus, 

sūnums Antanui, Nicholui ir Gloria 
broliui Australijoje,

seseriai ir švogeriui p.p. J. 'N. Briggs 
reiškiam didžią užuojautą ir kartu liūdim.

S. I. Stulgiai
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Prof. J. Straucho sukaktis SVETIMAS GYVENIMAS
Jeigu kas prieš karą Kaune, nugarą at

sukęs į Žemės ūkio rūmus, Vytauto pro
spektu pasileisdavo geležinkelio stoties 
link, praeidavo saugumo rūmus, prieš ku
riuos buvo Jurjono dažų krautuvė, dešinė
je pusėje palikdavo prancūzų konsulatą ir 
Latvijos pasiuntinybę, o, perkirtęs nedide
lę Totorių gatvelę, kairėje prieidavo Vokie 
čių gimnaziją.

Toji gimnazija pasižymėjo aukštu moks
lo lygiu, todėl jon savo vaikus leisdavo ne 
tik vokiečiai, bet ir kitų tautybių žmonės, 
neišskiriant nė lietuvių. Gimnazijai nuo 
pat jos įsteigimo iki uždarymo 1940 metais 
vadovavo prof. Johannes Strauchas, ku
riam gegužės 7 dieną sukako 80 metų am
žiaus.

Tautinės mažumos gimnazijos direkto
riaus pareigos nebuvo lengvos, reikalavu
sios nemaža takto, tolerantiškumo ir lanks 
tumo. J. Strauchas tomis savybėmis kaip 
tik pasižymėjo, sugebėdamas savo vado
vaujamos mokyklos neįvelti į dienos poli
tikos verpetus ir išsaugoti gimnazijos 
mokslinį orumą.

Trakuose gimęs sukaktuvininkas filoso
fijos studijas baigė Petrapilyje, kur taip 
pat ruošėsi profesūrai. Nuo 1923 metų jis 
buvo Lietuvos universiteto docentas, skai
tęs filosofijos istorijos kursą ir parašęs tos 
srities trijų tomų veikalą. 1941 metais J. 
Strauchas repatriavo į Vokietiją, bet, pra
sidėjus karui, grįžo Lietuvon ir Vytauto D. 
universiteto filosofijos fakulteto buvo iš
rinktas docentu. Vokiečių okupacinė val
džia jo tose pareigose nepatvirtino, o 1942 
metais vokiečių saugumo policija jį suėmė

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas; Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal, 
Canada. 

ir ištrėmė į Vokietiją. Tolerantiškas, lietu
vių tautinius reikalus suprantantis J. 
Strauchas naciams nebuvo priimtinas as
muo.

Po karo sukaktuvininkas iki 1949 metų 
dėstė Pabaltijo universitete Pinneberge 
prie Hamburgo, o vėliau kartu su prof. V. 
Šilkarskiu pradėjo į vokiečių kalbą versti 
filosofinius Solovjovo veikalus.

J. Strauchas yra ilgametis Lietuvos kil
mės vokiečių organizacijos Vak. Vokietijo
je kalbėtojas (Sprecher der Landmann- 
schaft der Deutschen aus Litauen). Sukak
tuvininkas niekuomet neatsisakydavo pa
naudoti savo autoriteto ir įtakos, kai reikė 
davo padėti Vokietijos lietuvių kultūrinei 
veiklai arba Vasario 16 gimnazijai. Jo 
nuopelnai iš tiesų yra dideli ne tik Lietu
vos jaunimo auklėjimo ir mokslo srityje, 
bet taip pat ugdant pakantumą bei abipu
sę pagarbą tarp vokiečių ir lietuvių tiek 
Lietuvoje, tiek ir išeivijoje.

Garbingos sukakties proga lietuviai nuo
širdžiai sveikina savo tėvynainį prof. Jo
hannes Strauchą! (m)

RUSŲ TEMPERAMENTUI 
BŪDINGUS

Bostono The Christian Science Monitor 
bal. 7 d. įdėjo žiupsnį įspūdžių iš Japoni
joj įvykusios tarptautinės grafikos meno 
parodos. Straipsnis iliustruojamas Jono 
Kuzminskio raižiniu „Anoj pusėj ežero 
trys liepelės žydėjo“ ir estų grafiko Vive 
Tolli raižiniu, nurodant, kad, tarp kitų, ir 
tie kūriniai parodoje buvo... Rusijos indė
lis. Autorė jo grafikoje mato perteiktus... 
rusų temperamentui būdingus pasakų - 
skazki bruožus... Apie estų dailininką kal
ba irgi kaip apie „kitą pasiuntinį iš Ru
sijos“...

Tai nenuostabu, nes į tarptautines paro 
das (ar sporto varžybas) lietuviai paten
ka tik rusiškomis etiketėmis pažymėti. Ir 
j Tokio savo darbus siųsdami Vilniaus dai 
lininkai veltui džiūgavo, kad, esą, „štai 
lietuvių dailė išeina į platųjį pasaulį“. Iš
eina, bet rusų pasisavinta. Panašiai, kaip 
į Montrealio parodą pasiųsti didžiuliai 
lietuvių vitražai arba lietuvių rankomis 
pagaminti pramonės gaminiai. (E)

Vasario 19 d. Tiesoj išspausdinti J. Lan 
kučio samprotavimai apie naują Vilniuje 
išleistą M. Sluckio romaną „Adomo obuo
lys“.

J. Lankutis yra vienas iš dabartinių me 
tu Lietuvoj autoritetingųjų literatūros 
kritikų, berods, dar nenustojusių komu
nistų partijos pasitikėjimo. M. Sluckis — 
irgi tą pasitikėjimą tebeturįs, iš Lietuvos 
žydų šeimos kilęs rašytojas, jau įnešęs žy
mų įnašą į dabartinę, komunistų partijos 
priežiūroj vykstančią literatūrinę kūrybą 
lietuvių kalba. Jis pasižymi geru lietuviš
kos aplinkos pažinimu ir glaudžiu sutapi
mu su tąja aplinka.

Iš J. Lankučio pastabų galima spręsti, 
kad M. Sluckis, anksčiau planingai ir uo
liai dalyvavęs dabartinės „socialistinės tik 
rovės“ Lietuvoje paveikslo blizginime, da 
bar, kaip ir keletas kitų rašytojų pasta
raisiais metais, yra nebe juokais išdrįsęs 
bei pasiryžęs gana atvirai pavaizduoti da 
bartinio Lietuvos gyvenimo tikrovės iškar 
pą ir beesąs atskleidęs paveikslą, ryškiai 
skirtingą nuo tų, kokiais tebemirga val
dinių propagandininkų deklamacijos apie 
„šlovingosios partijos“ Lietuvoje neva jau 
išauklėtus „naujus tarybinius žmones“.

Anot J. Lankučio, M. Sluckio romane 
liečiami opūs dabartinio gyvenimo reiš
kiniai, ir jame neįprasta esą tai, „kad čia 
inteligentų šeimos gyvenimas atskleidžia
mas beveik išimtinai buitiniu aspektu, iki 
smulkių detalių fiksuojant ir pabrėžiant 
prozaiškiausią kasdieninių interesų sfe
rą... Kamaniai (tokia aprašomų asmenų 
pavardė) keliasi, ruošiasi, pusryčiauja, 
prie namo durų susiduria su sargu, grū
dasi į troleibusą, atvažiuoja į darbą, tuii 
reikalų su bendradarbiais, viršininkais, 
paskui — siuvėja, kirpėja, kavinė, pasi
ruošimas baliui... Ir tik atomazga sukre
čianti: po automobilio ratais žūsta prasi
gėręs Kamanio tėvas... Čia taip pat nema
ža vietos užima tokios realijos kaip abor
tai, butas, „Moskvičius“, santykiai su vir
šininkais ir pan.“.

Kritikas aiškina, kad „romane Kamanis 
atsiskleidžia kaip žlunganti asmenybė, 
prarandanti pasitikėjimą pačiu savimi ir 
aplinka... rašytojas romane gvildena la
bai svarbią problemą: jis bando parodyti 
žmogaus susvetimėjimo pavojų mūsų są

lygose... tiksliai ir nepakartojamai patei
kiama savita knygos herojų gyvenimo at
mosfera, ypač jų susvetimėjimas“.

Tai įdomus ir reikšmingas pastebėji
mas. Svetimėjimo (alienation) reiškinys 
ir Vakarų visuomenėse yra daugelio 
filosofų bei rašytojų dėmesio ir susirūpi
nimo objektas. Yra manančių, kad tai tik 
„buržuazinių“ visuomenių liga, pagal bol
ševikinio marksizmo gaires surikiuotoj vi 
suomenėj visai neturinti dirvos. O pasiro
do, kad kaip tik dabartinėj Lietuvos ap
linkoj toks svetimėjimas ne tik galimas, 
bet net būdingas reiškinys. J. Laukaitis ra
šo, jog — „skaitydamas šį romaną suvo
ki, kad kiekvienas iš mūsų didesnę ar ma
žesnę tokio Kamanių gyvenimo dalelę ne
šiojame savyje ir kad kiekvienam gresia 
pavojus atsidurti panašioje aklavietėje".

„M. Sluckio pavaizduotuose žmonių san
tykiuose, jų pasąmonėje glūdinčiuose 
kompleksuose, pagaliau buityje ir veiklo
je yra užgriebta kažkas tipiško ir būdin
go mūsų laikams. Iki šiol apie tai, berods, 
niekur nebuvo tiek daug, taip atvirai ir 
tiesiai pasakyta, užaštrinta, šiame roma
ne vaizduojami žmonės išryškėja realia
me, tikroviškame aplinkos fone, autoriui 
vengiant pagražinimo, literatūrinės buta
forijos“.

„Tipiška ir būdinga mūsų laikams“, 
anot J. Lankučio, yra ryškios asmenybės, 
talentingo mokslininko ir inteligento 
„traukimasis iš aktyvių gyvenimo pozici
jų“, o svarbiausia tokio žlugimo priežas
tis bene būsianti ta, kad asmuo „neprita
po prie gyvenamosios epochos, kad jis ne
jaučia jai jokios dvasinės giminystės“.

O ta dabartiniams Lietuvos laikams bū
dinga aplinka štai kaip privertė trauktis 
iš pozicijų:

„Gabus biologas, dar prieš dešimtį me
tų pasireiškęs su drąsiais bandymais gene 
tikos srityje. Tačiau tada dogmatikų buvo 
apšauktas eretiku. (Suprask — nukrypu
siu nuo Lysenko teorijų. E.). Kovoti už sa 
vo idėjas jis nedrįso, nes jautėsi gyvenąs 
su ne visai švaria kadrų įskaitos anketa 
(tėvas — buvęs vargonininkas, brolis — 
pritapęs prie buržuazinių nacionalistų). 
Kamanis pasitraukia iš aktyvių kovos po
zicijų, egzistuoja, prisitaikydamas prie ap 
linkybių, tūnodamas savo kiaute".

Taip patys komunistų partijos patikėti
niai, netgi pačiame partijos oficioze išryš
kino, ką Lietuvai davė rusų bolševikų pri 
mestoji „epocha“: minties nelaisvę, kurio 
je mokslo tiesas nustato partijos dogmati
kai, o mokslininko darbas priklauso nuo 
anketon patekusių duomenų apie jo tėvą 
ar brolį.

Ir išryškino, kad su tokia epocha Lietu
vos inteligentija nesutapo, todėl tik egzis
tuoja, taikosi prie aplinkybių ir tūno savo 
kiaute. Tai ne paskiras reiškinys, o be
veik visuotinis, nes, anot J. Lankučio, to
kie savo kiaute tūnantieji žmonės yra žmo 
nės, „kokių kasdien daug gali sutikti kiek
viename name, troleibuse, krautuvėje".

(E)

NAUJAS ŽURNALAS
Kaune jau išėjo Nemunas, naujas jauni

mui skirtas mėnesinis kultūros-literatūros 
žurnalas. (Vilniuje seniai eina irgi jauni
mui skiriamas iliustruotas mėnesinis žur
nalas Jaunimo Gretos).

Žurnalo redaktorius Antanas Drilinga 
dar sausio mėnesį kalbėjo, kad Nemunas 
turėsiąs būti „kitoks“. Atrodė, lyg manytų 
jame mažiau dėti partinio „katekizmo".

Bet dabar paaiškėjo, kad žurnalo leidė
jai yra — tas pats Vilniaus komsomolo 
centras, tik jam talkininkauja dar rašytojų 
sąjunga, už komsomolą ne menkiau parti- 
nė-valdinė organizacija.

Vilniaus laikraščiai pranešė, kad nauja
jame žurnale, šalia jaunųjų prozininkų bei 
poetų kūrybos, spindi tokia svarbiausia 
„naujenybė“: 1918-19 metų sąvartoje Vil
niuje buvusios įsikūrusios bolševikinės 
Kapsuko valdžios... telegramų Leninui 
nuorašai. (E)

V. Daunoro dainavimas
V. Daunoras, Vilniaus operos solistas, 

bosas, balandžio 27 d. La Scala operos teat 
re, Milane, atliko Rigoletto operoje Monte- 
rone vaidmenį. V. Daunoras Milane tobu
linosi operinio dainavimo mene nuo pra
ėjusių metų pabaigos. Dalyvavo trijuose so 
vietinių muzikų koncertuose ir italų reng
tame koncerte — pirmojo operos klasiko 
kompozitoriaus C. Monteverdi 400-tųjų gi
mimo metinių minėjime.

V. Daunoro viešėjimo laikas Milane jau 
baigiasi, ir jis netrukus grįžta Vilniun. (E)

BALTASIS
STUMBRAS

GINTARĖ BANAITYTĖ-IVAŠKIENĖ (Ištraukos iš to vardo apysakos)

(5)

— Gal tau, Rintai, įpilti? — paklausia 
Raminta, priėjusi su savo stebuklingu skys 
čiu. Matyti, ir ji pastebėjo tą berniuko 
skausmingą išvaizdą.

— Ačiū. Jokiu būdu ne! Jo išgėręs, ne
tekčiau pajėgos, Avaras vienu pirštu mane 
prie sienos prispaustų... Koją irgi mažiau 
beskauda...

Ugnyje kaista aštrus durtuvas. Raminta 
ima strėlę.

— Aš, tur būt, matydamas nualpsiu, — 
sušnabžda Audrys Rintui.

— Bet jei Ramintai reikės pagalbos?.. — 
užklausia Rintas.

Nuo židinio ugnies ir verdančio vandens 
garų karšta, svaigu. Audrys praveria du
ris. Draugužis, ligšiol snaudęs kampe, pasi- 
raivo ir, užuodęs lauke dūmus, žingsniuo
ja prie durų.

Iš kiemo girdėti šūkavimai:
— Vieną nustūmiau! — džiaugsmingai 

praneša apraišiota galva Vėsulis.
— O aš kad tvojau kuoka per galvą 

anam kreivanosiui, tai nė sumirksėti ne
spėjo! — giriasi Dūlis.

Rintas sėdi prie durų su kardu rankoje, 
ilgą ietį šalia pasistatęs. Audrys kitoje pu
sėje, kiek giliau kambaryje, taip pat pasi
ruošęs. Raminta pririša kliedinčią Varpū- 
nę prie lovos...

— Apsieisiu be judviejų pagalbos. Sau
gokite duris, ir viskas bus gerai, — taria 
ji.

— Tvora dega! — užrinka kažkas kie
me. Nespėja Audrys pribėgti prie durų pa
žiūrėti, kai vėl išgirsta:

—- Plaukia! Dar atplaukia! — klaikiai 
suspiegia ant kuoro mergaitė.

— Kiek? — Lokio balsas.
— Trys plaustai!
— Kiek vyrų?
— Po tris!
Dar devyni! Abu berniukai išskuba pro 

duris. Tuo metu viduje Varpūnė skaudžiai 
sudejuoja sykį, antrą ir nutyla.

— Nežinau, ar nugalės, — sušnabžda 
grįžtantiems Raminta.

— Audry, užkišk vieną durklą už lovos. 
Kitą — už ano suolo! — įsako Rintas. — 
Visi atsiminkime, kur jie padėti. Jei rei
kės, pasinaudosime. Nors pats silpnas, sun

kiai veikti negali, tačiau gynimosi planą 
jau dabar apgalvoja.

BE VADO
— Lokys! Lokys krito! — atskuba krivis 

su baisia naujiena. — Raminta, skubėk į 
kiemą... Apžiūrėk jį! — ir vėl dingsta.

Abu berniukai pasislenka arčiau durų. 
Draugužis tupi ramiai, lyg iš medžio iš
drožtas. Viduryje kiemo sukniubęs karių 
vadas. Matyt, pataikė priešo ietis į nugarą. 
Keli vyrai bando jį pakelti, bet Lokys juos 
nustumia. Raminta susirūpinusi kažką aiš 
kiną, prašo. Pagaliau išsiima svaiginančio 
gėrimo ąsotėlį, bet sužeistasis nepriima, tik 
pasimoja vyrus, ir jie atsargiai įneša Lokį 
į karių namų prieangį, čia, iš šonų kaili
niais apkamšę, palieka sėdėti.

Grįžta apsiašarojusi Raminta.
— Nenori palikti kiemo. Net ir skysčio 

neėmė! Sako, budės ten, viduje, sąmonin
gai. Dar paprašė, kad seserį Liūnę globo
čiau, jei jis žūtų. Taip ir palikau sėdintį, 
kariams įsakymus davinėjantį.

Raminta prieina prie Varpūnės. Tuo me
tu Audrys kreiva akim pamato vieną prie
šo vyrų, nepastebėtai peršokusį tvorą ne
žymioje vietoje.

— Tai Avaras! — baisiausiai išsigandęs, 
sušnabžda Audrys Rintui. — Tas baisybė 
bus buvęs kur kampe užlindęs ir laukęs, 
kol Raminta pasirodys... kad paskui galė
tų nusekti ją. Gal ir Lokį jis nusmeigė?

— ššš! Nesakyk Ramintai.
— Čia, Drauguži! — pašaukia vilkiuką 

vidun, kaip galėdamas ramiau.
— Audry, užsklęsk duris! — pamoja gal 

va Rintas.
— Kodėl duris uždarėte — čia taip tvan

ku. Varpūnei reikia oro, — nepatenkinta 
Raminta.

— O aš maniau, kad ją reikia saugoti 
nuo vėjo, — atsako Audrys ir durų neati
daro.

— ū-ū-ū! — sukaukia Draugužis, ir tuo 
metu iš lauko stipriai stumtelia duris. Jos 
tik subraška, bet stiprios ąžuolinės — nė iš 
vietos.

— Avaras! — šiurpulingai sušnabžda 
Raminta ir griebia Varpūnės krauju aptaš
kytą durklą. — Nors bailys, bet stiprus. 
Jam tos durys —niekis. Tuoj išlauš!

Pasienyje priešais duris — židinys, ku
riame Raminta pirma durklą kaitino.

— Jau žinau! — neįprastai linksmai su
šnabžda Rintas. — Raminta, stok už Aud
rio!—jis pats atsargiai pakyla ir pažiūri pro 
skląsčio plyšį. Nusišypso lyg pats sau.

— Dabar, Audry!.. Atšauk duris!
Įsakymas duotas pačiu laiku. Vos tik 

Audrys klaptelia geležinę velkę, įsprūsta 
įsibėgėjęs Avaras ir bėga tiesiai prie židi
nio. To jie tikėjosi. Avaras laiku susigrie
bia, spėja ranka užsikabinti už šone stovin
čios lovos. Vos neišverčia Varpūnės. Gerai, 
kad ji dar pririšta.

— Pulk, Drauguži! —sušunka Audrys ir 
pats šoka prie Avaro. Berniukas dar nie
kad kardu nesikovęs. Atsimena tik kele
tą Valkaus patarimų. O pats svarbiausias 
— išnaudoti savo vikrumą. Stengiasi vaiki
nas iš paskutiniųjų išlaikyti Avarą kampe, 
prie židinio, kuo ilgiausiai. Ir kaip tik tuo 
metu, kai jo kardas, Avaro ištrenktas, 
terkštelia į grindis, jis išgirsta:

— Bėk lauk, Raminta! Pasislėpk! — su
švokščia Rintas, o pats lieka tarpdurio sau 
goti.

Audrys griebia anksčiau už lovos paslėp
tą durklą ir juo giliai įrėžia Avaro ranką. 
Raminta su savim išsigabena ir sužeistą
sias mergaites.

Pamatęs, kad jų nėra, Avaras, spyręs be
puolantį vilkiuką, pasileidžia durų link. O 
ten Rintas su kardu rankoje pastoja jam 
kelią, ir pradeda abu švaistytis. Avaras 
tikrai pavojingas: iš įsiutimo net apsiputo
jęs. Mato abu berniukai, kad nesusidoros 
su juo. O jis vis skverbiasi pro duris ir pa
galiau įnirtęs sušvokščia:

— Palaukit, jūs gaidžiukai! Dabar netu
riu laiko terliotis. Sugausiu Ramintą, o ta- 
dą ir jums plunksnas nupešiosiu!

Stumtelėjęs Rintą, jau būtų išlėkęs pro 
duris. Bet tuo metu po kojomis pasipina 
Draugužis. Avaras susvyruoja. Audrys 
griebia sunkųjį kovos kirvį ir, iš visų jėgų 
užsimojęs, trenkia juo Avarui į petį. Tas, 
baisiai surikęs, parkrinta, o Audrys, akis 
rankomis užsidengęs, siaubo nešamas, išbė 
ga kieman. Čia kaip pakvaišęs dairosi į ša
lis, bet akyse vien juoda. Nieko nematyti— 
juodas kiemas, juodas dangus, juoda sau
lė. Nieko negirdėti. Staiga viskas paraudo
nuoja, pasivaidena Avaro nugara, kraujas, 
baltuojąs kaulas ir... kirvis!

Audrys atsigauna, pasipurto. Jis guli ka
rių namų prieangyje, šalia guli Draugužis, 
gailiai unkšdamas. Nė vieno žmogaus. Nė 
mažiausio garso. Tik raustantys debesys 
įspėja, kad rytoj bus vėjuota. Tik trikam
piu laukinės antys dangaus skliautu kėliau 
ja į pietus. Vakaro vėsuma nupurto berniu 
ką, ir jo kaktą išmuša šalto prakaito lašai.

— Kur kiti? — klausia Audrys. Kadangi 
aplink nė vieno gyvo žmogaus nematyti, 
Draugužis viauktelia klaikų atsakymą.

Trijų pastatų pamatai dar smilksta. 
Aukštai, ant tvoros pakibęs, guli Švitra. 
Kiek toliau — Vėsulis. Viename kiemo šo
ne — trys priešai sukritę. Netoli prieangio 

nugriuvęs ruda barzda kalavijuotis, įsiki
bęs krauju apkrešusį kalaviją. Draugužis 
prieina prie jo, suurzgia, apuosto. Patąso 
už apsiausto kampo ir atcimpina prie savo 
šeimininko. Palaižo Audrio ranką. O ber
niukas vis sėdi apstulbęs, pasimetęs, bai
siai skaudančia galva, lyg pusė jo dar kažin 
kur ore klaidžiotų. O tas kalavijuotis kaž
kur matytas... A, tai tas pats, kur iš Striū- 
bo pabėgo... Riteris. Dėkui, Praamžiau, 
kad apsaugojai mane nuo jo...

Audrys pamažu atgauna sąmonę. Galvo
ja- — pralaimėjome! Plėšikai visus išžudė. 
Staiga pamato netoliese sėdintį, kailiais ap 
sikamšiusį Lokį.

— Eisiu jo pasiklausti,'kas atsitiko. — 
Pajuda, ir vėl akyse pajuoduoja: baisiai su 
gelia dešinį petį. Iš nuovokos prislenka 
prie Lokio. Šis sėdi išbalęs, plačiai atmerk
tomis akimis, lyg žiūrėdamas į kitoje pu
sėje kiemo atidarytus didžiuosius vartus.

Lokys nieko neatsako į Audrio klausimą. 
Berniuko pajudintas, jis susmunka kailių 
krūvoje. Dabar jo atvertos akys žvelgia tie 
šiai į dangų, lyg norėdamos dar kartą pa
matyti savo dvasią dausose pas Praamžių. 
Audrys dar vis pilnai nesupranta, kas yra 
įvykę.

— Aha, kalavijuočiai išsivarė gyvuosius 
girion! — toptelia jo galvon, pamačius ati
darytus vartus. — Ir laužas kuore išblėsęs 
— turiu vėl įdegti... Laukiame pagalbos!— 
Vargais negalais nusvirduliuoja iki kuoro, 
paknopstomis užlipa viršun.

Didžiąja kūlgrinda iš lėto, šalia savęs 
vesdamiesi žirgus, eina būrelis vyrų. Pir
masis, jau senyvas žmogus, rankoje neša 
mažą, siaurą vėliavėlę. — Mindaugo ženk
las. pažįsta Audrys. Už jo — jaunas, jau 
šarvais dėvįs, vaikinas. Brenda jie atsar
giai, dairydamiesi. Matyti, kad ir jiems ne
labai aišku, kas čia įvyko. Audrys pamoja 
nuo kuoro ir nuslenka žemyn. Petį taip ge
lia, taip jis kaista. Pažiūri — sunkiasi per 
rankovę kraujas.

— Kada ir kas mane sužeidė? Avaras, 
rodos, manęs nesmeigė, — galvoja svirdu
liuodamas vartų link. Čia jį pasitinka 
Draugužis.

Stovėdamas ties pravirais vartais, berniu 
kas negali atsistebėti, atsigrožėti atjojan
čiųjų karių puošnumu, jų ginklų brangu
mu. Užsidėję rudeninėmis kailių kepurė
mis, ant pintų šarvų persimetę lūšies kai
lius. Apavas — odinis. O jau skydai, sky
dai! Pailgi. Mediniai kraštai išdrožinėti. 
Viduryje geležimi apkaustyti. Ir taip nu
šveisti, kad veidas juose atsispindi.

— Esame iš Prūto. Vos pastebėję jūsų 
ugnis, išskubėjome. Kur vaivoriškiai? Kas 
atsitiko? — užkalbina Audrį vyresnysis 
vyras.

Audrys papasakoja apie Avarą, tris vai
kus, pagautus įkaitais, pabėgimą ir ramo
vės užpuolimą. Vos tik jam paminėjus Rin- 
to vardą, jaunasis karys nušoka nuo žirgo, 
griebia Audrio ranką ir stipriai spustelia.

— Esu Vaišvilkas! Ačiū, kad išgelbėjai 
jį! Prisiekiau dievams arba Rintą surasti, 
arba žiauriai atkeršyti jo pagrobikui. Kur 
mano draugas? Ar gyvas? Eime paieškoti.

— Nežinau ir aš, kur Rintas, Gendrutis, 
krivis ir Raminta. Spėju tik, kad Avaro 
jau gyvųjų tarpe nėra. Eime, parodysiu.

Jie visi, žirgus už kamanų "vesdamiesi, 
pereina Vaivoros kiemą. Ties mirusiu Lo
kiu senasis Prūto rikis sustoja ir nulenkia 
galvą.

— Narsus vyras Lokys. Atmenu, buvo 
nepatenkintas, kai Mindaugas jį čia pasky
rė. Vis norėjo atviroje kovoje su priešu.su
sitikti. Vargšas nė nesapnavo, kad vidury
je pačios Vaivoros teks žūti kovoje su ka
lavijuočiais! Tebūna Lokiui smagus gyve
nimas dausose!

Draugužio lydimi prieina prie vaidilučių 
namų, kur Audrys su Rintu Ramintą sau
gojo.

— Aš nenoriu ten... Čia palauksiu, — 
sušveplena Audrys.

Kariai persimeta suprantamais žvilgs
niais ir vienas paskui kitą įslenka į vidų.

— Audry, Audry, tu gyvas?—pasigirsta 
linksmas Gendručio šauksmas iš anapus 
kiemo, nuo šventųjų liepų. — Ei! Audrys 
gyvas! — pamoja atsisukęs.

Audrys ir akis ranka perbraukia ir vis 
negali tikėti. Iš po liepų staiga pradeda kil
ti krivis Gedainis, Raminta, Liūne, Rin
tas... Visas būrys garsiai raudančių mote
rų ir vaikų.

— Argi jie tik žolėse buvo pasislėpę? — 
svarsto berniukas.

Tuo metu prie jo su didžiausiu triukšmu 
pripuola Gendrutis, apkabina taip stipriai, 
kad vos abu nepavirsta.

— Tu sužeistas! Atsiprašau, kad taip su
spaudžiau. Sese Raminta, Audrio petys... 
— šaukia jis.

— Na, vyruti, ir trenkei tu Avarui... Nė 
stumbras tokio smūgio nebūtų atlaikęs! — 
giria Audrį, iš kambario išeidamas. Prūto 
rikis.

— Nė pats nežinau kaip... — lyg teisi
nasi berniukas.

— Ką čia nežinai! Užaugsi vyras kaip 
ąžuolas, net akmenis galėsi kumščiu skal
dyti, — juokiasi vyrai.

— Bet kas ta mirusi mergaitė? — pa
klausia Vaišvilkas.

— Visaip bandėme gelbėti, bet, atrodo, 
per daug kraujo praradusi.

— Varpūnė mirė? Ji nebegyva? — pro 
visus prasiskverbdamas, į vidų veržiasi 
Rintas.

— Tai Mintos rikio duktė. Drauge su 
Rintu ir manimi buvo laikoma Avaro rū
syje, — paaiškina Gendrutis. — Aš taip ir 
maniau, kad Rintas buvo Varpūnę įsižiū
rėjęs, — patyliukais šelmiškai šnibžtelia 
Audriui.

— Vargšė Varpūnė! Jei ne tas pabaisa 
Avaras. gal būčiau galėjusi išgelbėti jos 
gyvybę, — sudejuoja Raminta.
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A. SMETONOS TALENTAS
Per dažnai mes elgiamės taip, tartum 

tautos esimas ir ateitis priklausytų tik nuo 
politinių įvykių, per daug rūpinamės poli
tiniais išminčiais bei jų veiksmais; per 
dažnai tiek pervertiname politinių veiks
nių svarbą, kad net pamirštame, kas mes 
ir ko mes esam verti. Šitoj pervertinimų ir 
neįvertinimų dispozicijoj glūdi didelis pa
vojus mums patiems — tauta, tarsi be in
karo, būna mėtoma ir blaškoma audrų ir 
vėtrų.

Tauta savo esimui ir pastovesnei ateičiai

ATSITIKIMAI KALBA
Du nuostabiai iškalbingus atsitikimus iš 

Kauno ir Vilniaus kasdienybės neseniai 
Tiesoj papasakojo vienas „LTSR Aukščiau 
siojo teismo narys“ J. Misiūnas.

Abu atsitikimai vienodos rūšies. Tik jų 
atlikėjai skirtingi, ir įsidėmėtinai skirtinga 
tų atsitikimų eiga.

1. Vėlų vakarą viename Kauno Lygiosios 
gatvės name kilo triukšmas, išvirto lango 
rėmai, iššoko mergina ir ėmė bėgti. Su pei
liu rankoj, grėsmingai rėkaudamas, ją vi
josi vyriškis. Mergaitė netrukus parkrito 
(buvo jau sužeista), bet užpuolikas nebe

suspėjo tęsti savo pasikėsinimo: jį sučiupo, 
•nuginklavo ir atidavė milicijai du praei
viai, jauni kauniečiai darbininkai — S. 
Raudaitis ir M. Gineika. Jiems dar padėjo 
ir pensininkas L. Miklaševičius. Užpuoli
kas buvo — „pilietis I. Naruliovas“.

2. Vėlų vakarą Vilniaus Baltupio gatvėje 
stoviniavo keletas gerokai įsigėrusių jau
nuolių (ties namu, kuriame gyvena). Pa
matę einančią vyriškio lydimą moterį, to 
paties namo gyventoją, trys vyrukai užpuo 
lė ir sumušė vyriškį, ėmė mušti ir moterį, 
iš jos tyčiodamiesi.

Prie įėjimo į namą stovėjo dar du darbi
ninkai, bet moters pagalbos šauksmui jie 
buvo abejingi ir netrukus pasišalino.

Užpuolikai — E. Kuznecovas, J. Morozo
vas ir P. Gavrilovas. O „kuklieji stebėto
jai“ — V. Grigorjevas ir V. Gurenka...

Teisėjo straipsnio tikslas — pagirti kau
niškių (Raudaičio, Gineikos ir Miklaševi- 
čiaus) pasielgimą, rodyti jį, kaip sektiną 
pavyzdį. Specialiu nutarimu net ir teismas 
juos pagyręs. Bet „veikėjų sąstatas“ papa
sakotuose atsitikimuose sukelia dar ir kitų 
minčių, nors straipsnyje ir neryškintų. (E)

užtikrinti privalo grįsti savo pamatus sa
vos kultūros siekimais bei laimėjimais. 
Tauta, sukrovusi savo dvasinės kultūros 
žiedus, kurių grožiu stebina pasaulį, gali 
būti sužlugdyta tik didžių gamtos ir labai 
retai pačių žmonių sudarytų kataklizmų.

Tik talentingas menininkas sugeba at
skleisti tautos dvasios kūrybines gelmes; 
tuo jis padaro ją amžinai spindinčia žvaigž 
de žemės klaikumoj.

Balandžio 18 d. lietuvis pianistas A. Sme 
tona davė koncertą, apie kurį didieji anglų 
laikraščiai štai ką parašė. Štai ištrauka iš 
„The Daily Telegraph“:

„Grandiozinis lietuvio skambinimas.
„Grandioziška buvo ištisai viskas, kas 

tik susiję su Antano Smetonos skambinimu 
vakar vakare Wigmore Hali. Lietuvis pia
nistas, debiutuodamas Londone, palaikė sa 
vo klausytojų budrumą savo skambinamų
jų dalykų puikumu, ir dar labiau tuo lais
vumu, kuriuo jis skambino".

O štai ištrauka iš „The Times“:
„Pono Smetonos debiutas.
„Lietuvis pianistas Antanas Smetona- sa

vo Londono debiutui vakar vakare Wigmo
re Hall pasirinko būdingus ir esminius da
lykus, tarp kurių, šalia Beethoveno ir Šope 
no darbų, pasiėmė ir Šuberto po mirties 
paskelbtąją c-mol Sonatą. Smetona nepa
liko jokių abejonių, kad tai jo nuoširdžiai 
mėgstami dalykai, atlikdamas juos su di
džiausiu įtikimumu ir parodydamas aps
čiai autoriteto: jis išreiškė visą jėgą ir aud 
ringumą Allegro; nuostabiame Adagio jis 
leido pajusti jautrų, intymų' lyrizmą ir Fi
nale visiškai pavergė veržlumu ir įkarščiu, 
ko šie judesiai pirmų pirmiausia ir reika
lauja.

„Rečitalio metu įspūdį darė jo stiprus 
ritmo pajutimas ir puikus naudojimasis 
klaviatūros technika“.

Šie svetimųjų atsiliepimai nebepalieka 
tuščios vietos bet kuriems dvejojimams. A. 
Smetona, lietuvis, yra neabejotinas kultū
ros talentas europinio, o tuo pačiu ir pa
saulinio masto. Šopenas, PaderevSki (len
kų muzikos talentai), Smetana, Dvožak 
(čekų muzikos talentai) buvo anų laikų gy 
vieji ryšininkai tarp savų tais laikais pa
vergtų bei supančiotų tautų ir laisvojo pa
saulio. Jų muzikos garsų sujaudintas Euro
pos ir Amerikos kultūrinis pasaulis ne tik 
garsiai minėjo šių muzikos genijų vardus,

bet taip pat garsiai reikalavo klausdamas: 
kodėl lenkų ir čekų tautos, kurios pagimdo 
tokius sūnus, dar nėra laisvos? Kai Šope
nas viename savo koncertų Paryžiuje neti
kėtai staiga suskambino savo naują kūrinį 
„Revoliucinė Studija c-mol“, sekantį rytą 
sukilę paryžiečiai reikalavo laisvės Lenki
jai.

štai ir mūsuose užgimė talentingas tau
tos sūnus — A. Smetona, štai ir jam teks 
likimo primestas vaidmuo—ryšininko tarp 
supančiotos tautos ir laisvojo pasaulio.

A. Smetonos darbas yra itin sunkus. 
Mes, lietuviai visame pasaulyje, turime sto 
ti į talką — garsinti jo vardą visuose žemy 
nuošė, kviesti jį koncertuoti į visus pasau
lio kraštus, atliekant visą kruopštų darbą 
koncertams paruošti.

Išlydėdami į platųjį pasaulį, mes, D. Bri
tanijos lietuviai, dėkojame jam už jo atsi
lankymą Londone ir nuoširdžiai linkime 
tolesnių pasisekimų kituose kraštuose. Kur 
tik lietuvis alsuoja — padės, priglaus ir pa 
mylės, o tauta juo didžiuosis ir bus dėkin
ga.

Stasys Kuzminskas

SU AMERIKON ĖJIMĄ S

Ankstesnieji Vilniaus lankytojai iš Ame
rikos prieš keletą metų stebėdavosi tenykš
čiu gatvių švaros priežiūros griežtumu. Ne 
tiek gėrėdamiesi, kiek nustebę pasakoda
vo, kaip milicininkai „rašo tikėtus“ net už 
nuorūkos ar degtuko numetimą ant šali
gatvio. Amerikoj, mat, dažniausiai tik ge
ruoju prašo to nedaryti, arba iš viso niekas 
į tai nekreipia dėmesio.

Dabar, pasirodo, bent šioj srity, esama 
žymaus „suliberalėjimo“ ir publikos „su- 
amerikonėjimo". Kovo 28 d. Tiesa rašė:

„Žmogus perėjo gatvę neleistinoj vietoj, 
ir tuoj pat pasigirdo milicininko švilpu
kas... Tačiau, štai, tas pats pilietis nusvie
dė ant šaligatvio nuorūką, tuščią cigarečių 
dėžutę, o švilpuko nepasigirdo, nors mili
cininkas irgi tai matė... Ant šaligatvių — 
primėtyta nuorūkų, saldainių popieriukų, 
dėžučių nuo ledų...“ (E)
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! KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS1

Mielas Redaktoriau,
turiu prisipažinti, kad aš gana atidžiai 

sekiau angliškus laikraščius, kai buvo nu
rodinėjama, kokias savas ir nesavas orga
nizacijas remia doleriais amerikiečių žval
gyba. Sekiau tai su kažkokia naivia baime. 
Jeigu jau tiek daug buvo tų remiamųjų, tai 
ims, ko gera, ir paskelbs laikraščiai sąra
šuose kokį nors mums malonų pavadinimą, 
sakau, ir tada bus taip nemalonu, kad oi, 
oi, oi!

Tasai žinių skelbimas apie plačiais ka
nalais visur įlendančius žvalgybos dolerius 
anuomet pasibaigė, ir aš lengvai atsikvė
piau. Vadinas, mūsiškių niekas nepakliuvo 
į tuos skelbiamuosius sąrašus, arba pakliu
vo, bet buvo per smulkūs skelbti. Gal laik
raščiai paskelbė tik pačias didžiąsias žu
vis, kurios nardo amerikiečių žvalgybos 
vandenyse... Man pačiam užteko ir tiek. 
Jei niekas mūsiškių nenardo, arba jeigu 
nardo kaip mažytės, niekieno nepastebi
mos žuvelės, tai galiu ramus miegoti.

* * *
Dabar prisiminiau vėl tą savo gėdingą 

baimę, kai atsistatydino du žurnalo „En
counter“ redaktoriai. Šis žurnalas bene vie 
nas geriausiųjų anglosaksiškajame pasau
lyje iš skirtųjų kultūros ir politikos reika
lams, jei ne pats geriausias. Jame visada 
būna sutelkti geri bendradarbiai. Aišku, 
žurnalas pats negalėjo išsiversti: jį iki 1964 
m. rėmė vadinamasis kongresas už kultūri 
nę laisvę (dabar leidžia privati leidykla). 
Tačiau dabar paaiškėjo, kad per tą kong
resą už kultūrinę laisvę žurnalui pinigė
liai ateidavo iš amerikiečių žvalgybos tur
tingos kišenės.

Kodėl žvalgyba rodė šiam žurnalui gerą 
savo širdį, sunku, tur būt, atsakyti. Gali 
būti, kad žvalgybos dolerius patraukė ži
nojimas, jog apie žurnalą susibūrė daugiau 
šia buvę komunistų simpatikai, išvirtę į 
antikomunistus. Persimetėliai paprastai bū 
na patys kovingiausi, ir juos, matyt, reikia 
kuo nors pritūrėti, kad neatkristų. 

» * *

Visas tas „Encounter“ žurnalo reikalas, 
žinoma, ne mums priklauso. Jeigu mums 
šiuo atveju galėtų kas nors rūpėti, tai tik 
savo pačių reikalas. Sakysim, kaip mes 
kiekvienas reaguotumėm išgirdę, kad mū
sų kuri nors labai garbinga organizacija 
naudojasi šitokiais žvalgybiniais doleriais? 
Vadinas, mums pirmoje eilėje galėtų rū
pėti tik mūsų pačių moralinė laikysena.

Čia, man rodos, galėtų būti dvi pažiūros.
Jeigu esi fronte, jeigu su kuo nors kovo

ji, tai turėtų būti vis tiek, kas tau padeda, 
Dievas ar velnias. Svarbu, kad kas nors 
padeda, remia tavo kovą, duoda vilties lai
mėti. Jeigu komunistų partija, vykdydama 
savo nusistatymus, naudojasi visos valsty
bės ištekliais, kodėl gi mes negalėtumėm 
naudotis, pavyzdžiui, amerikiečių žvalgy
bos pinigais, jeigu ji duotų?

Gal būt, aš esu atsilikęs, bet mano gal
vojimo kategorijos žymiai kitokesnės.

Aš džiaugiuos, kad Puslapio Fondą sume 
ta patys lietuviai. Aš džiaugiuos, kad Ni
dos Knygų Klubas ir „Europos Lietuvis“ 
eina be jokių įtartinų pašalpų iš šalies. 
Taip, mūsų laikraštis mažas, knygų mes 
susilaukiame tik tada, kai mūsų spaustuvė 
tai pajėgia padaryti, ir labai gaila, kad mes 
tik tiek -tepajėgiame. Bet kiekvienu atveju 
aš jaučiuos, kad mūsų reikalas garbingas, 
kad mes savo darbus varome iš įsitikini
mo. Aš jaučiu, kad mes esame kur kas pra
našesni už tuos, kurie iš žmonių išsunkia 
pinigus ir už juos veda kovą. Tai būtų ant
roji pažiūra.

Dėl to aš su panieka žiūriu į visokius 
žvalgybinius dolerius. Dėl to aš su nerimu 
skaitau laikraščiuose žinias, kuriose išvar
dijamos žvalgybų pinigais pasinaudojusios 
organizacijos ir įstaigos. Man nerimą ke
lia galimybė, kad vieną dieną nesusilauk
čiau netikėtumų.

Tavo Jonas

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

J. KUZMIONIS

Susitikimai Amerikoje
SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 Įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3i jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

(4)
KULTŪRINĖS PROŠVAISTĖS

Walter B. Pitkin kartą pasišovė palygi
nimo būdu išryškinti tą didelį skirtumą, 
kuris ilgainiui susidaro tarp įvairių tau
tų žmonių.

Bostone patogiame minkštasuolyje sė
dinti maloni senutė, misijų draugijos na
rė, ir mezganti kojines vienos pietų Paci- 
fiko giminės vadui žmogėdrai. Tuo pačiu 
metu tolimoje saloje tas pats žmogėdra 
čepsi lūpomis ir, prisimindamas tą mielą 
Bostono moteriškę, galvoja, kokia skonin
ga ji būtų... išvirta.

H. A. Smith, atpasakojęs šį W. B. Pit- 
kino palyginimą, priduria: „Tai graži, 
trumpa parabolė, tačiau ne mano skonio: 
jei man reiktų suvalgyti išvirtą ponią, 
aš pasirinkčiau pavasarinę — maždaug 
aukštesniosios mokyklos (mokinės) am
žiaus“.

Iš tikrųjų: naujų kraštų žmones ne tik 
sunku atpažinti, bet ne kartą ir suprasti. 
Kartais sunku suprasti ir senus pažįsta
mus, kai jie visą savo gyvenimą sunkiu 
darbu, taupydami ir net užsidarydami 
nuo kitų siekia ištaigios, kitus pralen
kiančios medžiaginės gerovės.

Tačiau yra šviesių pragiedrulių, kai dir 
bama ir aukojamasi dėl aukštesnių, kilnes 
nių idealų.

„Tėviškės žiburių“ pastogėje
Toronte, prie šv. Jono Krikštytojo para

pijos klebonijos pristatytame pastate, pri
siglaudusi Kanados Lietuvių Katalikų 
Kultūros Draugijos „Žiburių“ spaustuvė 
ir turiningo „Tėviškės Žiburių“ savait
raščio redakcija ir administracija.

Vieną rytą požeminiu tuneliu iš parapi
jinės salės nukūbrinau į spaustuvę. Įreng
ta sausame, šviesiai nudažytame rūsyje, 
nors ir negalėdama džiaugtis reikiamu erd 
vumu ir mašinų moderniškumu, atlieka di
delę paslaugą lietuviškam spausdintam 
žodžiui.

Pasilenkusį prie ką tik sulaužyto T. Ži
burių metalinio puslapio atrandu seną 
spaustuvės darbų specialistą, bedirbusį ir 
man gerai pažįstamoje „Žaibo“ spaustuvė 
je Kaune. į tą spaustuvę dažnai užeidavau 
laužyti vaikų žurnalo žvaigždutės pusla
pių ar patikrinti korektūros.

„Žiburių“ spaustuvėje stovi du linoti- 
pai, kurių vienas naujas, dar neseniai įsi
gytas. Linotipininkai dirba ilgas valan
das, nes darbo daug: kiekvieną savaitę 
reikia surinkti savaitraščio 8-10 psl. teks-

(KELIONĖS ISPŪDŽIA1)
tą, be to, nemaža darbo su spausdinamo
mis knygomis, vadovėliais ir kitokiais lei
diniais.

Žymiai blogiau su pačiu spausdinimu: 
kitame kambaryje beriogsanti spausdini
mo mašina nedidelė, primityvi. Reikia su
laužytus, metalinius lankus gabenti į ne
toliese esančią esto spaustuvę, kur jie at
spausdinami. Tačiau estų spaustuvei Stin
gą linotipų, ir jiems talkininkaujantį lie
tuvių spaustuvė.

Nelengva ir .su spaustuvės darbinin
kais: pramokę dirbti — ypač linotipų — 
kartais persikelia į kitą miestą ar didesnę, 
pelningesnę spaustuvę. Tie, kurie tebedir
ba, tikrai verti didelės pagarbos, nes per 
jų rankas pereina mūsų kultūrinio darbo 
įkvėpėja ir veidrodis — lietuviška spauda.

Viršutiniame aukšte, palyginti, erdvūs 
redakcijos ir administracijos kambariai. 
Redaktoriaus kėdėje sėdi judrus, nuolat 
užsiėmęs, bet nepaprastai darbštus, kūry
bingas ir įžvalgus vyr. redaktorius kun. 
dr. Pr. Gaida, kurio neperstipriausius pe
čius užgulusi didžiulė našta — susirasti 
bendradarbių, peržiūrėti ir surikiuoti vi
są rašytinę ir iliustracijų medžiagą, para
šyti giliai išmąstytą vedamąjį ir užkišti at 
siradusias spragas greitomis sulasiotais 
rašiniais. Jam nuoširdžiai talkininkauja 
V. Kastytis, pradėjęs spaudos darbą mano 
redaguotoje žvaigždutėje, be to, Aušro
tas, pavad. A. Rinkūnas ir eilė rimtų bend 
radarbių. Dėl to savaitraštis yra turinin
gas, įdomus ir mielai skaitomas ne tik Ka
nadoje, bet ir kaimyninėje Amerikoje bei 
Europos kontinente.

Visai nenuostabu, kad redaktoriaus dar 
bas kasdien paglemžia iki 14 valandų 
brangaus laiko, ir nebelieka kada atsisėsti 
•kūrybiškam mokslo darbui. Dėl to negalė
jau atsisakyti nė aš: gražiai paprašytas, 
paskutines laisvo laiko valandas sunaudo 
jau velykiniam rašiniui.

H. J. Žmuidzinienės kūrinių 
paroda

Toronte bereziduojančio mūsų konsulo 
J. Žmuidzino žmona Halina Jonė — gerai 
žinoma mūsų dailininkė.

Jautri, švelni, sekanti gyvenimo įvy
kius, pati dalyvaujanti jų tėkmėje ir apsi
krovusi darbų darbeliais šeimoje ir visuo
menėje, vis dėlto suranda laiko ir meninei 
kūrybai. Verbų išvakarėse Prisikėlimo 
parapijos jaukioje salėje suruošta jos kū
rinių paroda, kurioje buvo išstatyti 5 me
tų kūrybinio darbo 37 paveikslai.

Tuo pačiu metu Toronte viešėjęs tolimo 
sios Australijos dail. Leonas Urbonas, su

rengęs net keletą savo kūrybos parodų Š. 
Amerikoje, o vėliau ir Kanadoje, pasakė: 
„Kai dailininkas pradeda savo darbą kaip 
kelionę į nežinomą šalį ir kiekvienam 
žingsniui teikia pilną dėmesį, tada jaus
mas, mintis, veiksmas eina vienodai, vie
nas kitą atnaujina ir neprašoka. Netikėtu 
mai virsta išradimais. Jų pasekmė — vi
sai naujas, netikėtas kūrinys. Naujas ne 
tik žiūrovui, bet ir pačiam menininkui. 
Toksai kūrinys dvelkia žaviu lengvumu“.

Dail. L. Urbonas iškelia kūrybinį ieško
jimo primatą menininko kūryboje ir atme 
ta užsakytą, padiktuotą temą: „Tikslą nu
sistačius, reikia disciplinos jam pasiekti. 
Disciplina augina kareivius, ne kūrėjus. 
Tiktai laisva, neužbrėžta mintis gali stai
ga pasukti netikėta kryptimi ir surasti, su 
kurti ką nors naujo, dar nepatirto“.

Dail. H. J. žmuidzinienė, kiek iš pasikal 
bėjimo su ja patyriau, kūrybinę mintį, idė 
ją kurį laiką nešioja savo viduje, vaizduo 
tėję ir mintyje, o vėliau, to kūrybinio de
gimo veikiama, realizuoja popieriuj ar dro
bėje. Ji nekopijuoja gamtos, nekopijuoja 
nė žmogaus veido bruožų. Visa vaizduo
tės galia subrandinusi savitą vidinį pasau
lį, drobėje skledena savito stiliaus gamta 
su jos kūrybai būdingais vaizdais — stili
zuotais medžiais, paukščiais, siluetais, šių 
laikų žmonėmis, besidairančiais tiriamos 
visatos erdvėje.

H. J. Žmuidzinienės paveikslai — įkvė
pimo ekstazės, minties įforminimo ir švel
nių rankos brūkių technikos glaudi sinte
zė. Tai ne gamtos ar žmonių fotografija, 
bet tikra kūryba, apreiškianti jos vidinio 
pasaulio turiningumą.

Parodą atidaro K. L. Katalikių Moterų 
D-jos Prisikėlimo parapijos sk. pirm. A. 
Kuolienė, o dailę iškeliančią kalbą pasako 
vysk. V. Brizgys. Oficialiai parodą atida
ro JAV gen. konsulas Moreland, pažerda
mas lietuviams jautrių ir turiningų min
čių.

Pavaišintas kava ir saldumynais, dar 
kartą grįžtu į parodos salę ir pamažu ste
biu paveikslus.

Aplink matau atskirus žmones, kurie il
gokai stoviniuoja prie būdingesnių kūri
nių, nori atspėti dailininkės mintį.

Bendras vaizdas
Mano trumpa viešnagė Toronte baigia

si. Pažįstamų klausiamas, kokia mano nuo 
monė, striukai atsakau:

— Kol kas stebiu, apmąstau, bet neda
rau jokių išvadų.

Trumpai beviešėjusio svečio įspūdžiai
(Nukelta į 4 psl.)
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Europos lietuviu krouiku
PUSLAPIO FONDAS

Per praeitą savaitę Puslapio Fondui gau
ta iš DBLS Coventrio skyriaus 25 svarai 
(iš skyriaus kasos 5 sv.. aukojo 5 sv. 5 šil. 
J. Burškys, 4 sv. J. Dimša, 2 sv. N. Moc
kus, po 1 sv. M. Pakalniškis, S. Kotavičius, 
P. Kubilius, A. Klimantas ir A. Stankevi
čius, po 10 šil. K. Autukas, V. Dambrava, 
V. Goštautas ir B. Paulaitaitis, 1 sv. 15 šil. 
suaukota smulkesnėmis sumomis), 13 sv. 
DBLS Stoke-on-Trento sk., po 5 sv. DBLS 
Mansfieldo sk. ir X, 4 sv. P. Voveris, po 2 
sv. J. įPumeris ir J. Reinys ir 10 šil. J. Dy- 
vas.

Vadinas, iš viso per tą savaitę gauta 56 
sv. 10 šil.

Taigi su paskutinėmis sumomis Puslapio 
Fonde dabar jau yra 764 sv. 5 šil.

Aukas ir toliau prašome siųsti šiuo ad
resu: DBLS Puslapio Fondas, 1 Lad broke 
Gardens, London, W.ll.

LONDONAS
MOTINOS DIENA

Motinos dienos minėjimas pirmąjį gegu
žės sekmadienį prasidėjo pamaldomis Lie
tuvių bažnyčioje, kurias laikė klebonas J. 
Budzeika, MIC, pasakydamas tai dienai pa 
mokslą. Po Mišių suteikė palaiminimą mo
tinoms.

Pavakaryje Parapijos salėje komitetas 
surengė Motinos dienos minėjimą, kurį ati
darė kom. pirm. S. Kasparas, pakalbėda
mas apie lietuvę didvyrišką motiną.

Meninėje dalyje deklamavo Regina Gru- 
piljonaitė, Irena Urbonaitė. Keliolika mu
zikos dalykėlių atliko pianinu Rūta Deme- 
nytė ir Karolis Kusta. Pabaigai pasirodė 
vaikų tautinių šokių grupė, vadovaujama 
P. Nenortienės.

Po minėjimo visos motinos buvo pakvies 
tos prie Moterų Šv. Onos Draugijos paruoš 
to salo užkąsti ir arbatėlės išgerti. Prie sta
lo susėdo 70 motinų. J. Babilius ir J. Si- 
niušas aprūpino motinas arbata, taip pat 
užvesdami ir dainą ar padeklamuodami.

MALDOS DIENA LIET. BAŽNYČIOJE
Gegužės 13 d. sukako nuo šv. Marijos 

pasirodymo Fatimoje 50 metų.
Lietuvių bažnyčioje buvo specialios Mal

dos dienos šv. Mišios vakare, kurias atna
šavo klebonas J. Budzeika. Po Mišių buvo 
gegužinės pamaldos.

SEKMINIŲ ŠVENTĖ
Šiais metais Sekminės atšvęstos Liet. Šv. 

Kazimiero bažnyčioje. Pamaldas laikė kun. 
J. Budzeika. Pamokslo vietoje buvo skaito
mas Europos lietuvių vyskupo P. Brazio 
laiškas. Po pamaldų buvo pakartoti lietu
vių tautos paaukojimai švč. Marijai.

PENSININKŲ VAKARAS
Sporto ir Socialinio Klubo gegužės 13 d. 

surengtame pirmajame pensininkų vakare 
dalyvavo daugiau negu pusė šimto pensi
ninkų. Susėdus prie Šv. Onos D-jos gražiai 
ir gardžiai paruošto stalo, muzikos aidams 
skambant, Klubo pirm. S. Kasparas atida
rė, dėkodamas Londono liet, kolonijos vei
kėjams už atliktą gausų lietuvišką darbą, 
kviesdamas visus pradėti vakarą jaukioje 
nuotaikoje, pasivaišinti, sušokti polką ar 
suktinį ir linkėdamas dar ilgo ir gražaus 
gyvenimo.

Seniausias pensininkas Motiejus Guoga 
(87 m. amžiaus) pasakė jautrią kalbą, pri
mindamas, kad Londono liet, darbo bare bu 
vo visokių parengimų ir minėjimų, bet nie
kuomet nebuvo tokio šaunaus pensininkų

SUSITIKIMAI AMERIKOJE

(Atkelta iš 3 psl.)
gali būti labai subjektyvūs ir net kitus 
klaidiną. Lengva kritikuoti, tačiau dar 
lengviau suklysti, nežinant vietinių žmo
nių gyvenimo sąlygų ir pastangų dirbti, 
kurti, kovoti.

Graži yra Italijos Venecija, tartum plū
duriuojąs miestas vandens paviršiuje. Ta
čiau 1879 m. ją aplankęs Ulysses S. Grant 
pasakė, kad tai būtų žavingas miestas, 
jei jo podirvis būtų nusausintas. Kai ame
rikietis Robert Bencley pamatė Veneciją, 
jis tuojau telegrafavo savo draugui į New 
Yorką: „Visos gatvės patvinusios vande
niu. Saugokis". O vieno žurnalisto tėvas 
pastebėjo, kad Venecija — vienintelis 
miestas, kuriame norėtų praleisti savo gy
venimo saulėlydžio paskutines dienas, 
nes, sėdėdamas patogioje svetainėje, galė
tų pro langą patogiai meškerioti...

Kanada — didelių galimybių valstybė, 
turtinga plačiais žemės plotais, miškais ir 
žemės turtais.

Torontas — didelė lietuvių sala laisva
me pasaulyje, kuris gundo įsilieti į vietinį 
gyvenimą, bet nedraudžia puoselėti tauti
nių vertybių.

Šiuo metu čia atkakliai grumiamasi, 
nes tebeturima šviesių tautinės veiklos va 
dų.

(Bus daugiau) 

vakaro. Labiausiai, sakė, mums malonu, 
kad nesame užmiršti senatvėje.

Parapijos komiteto garbės narys P. Bu
laitis pasidžiaugė, kad malonu vėl susitikti 
buvusius bendradarbius.

Griausmingai suskamba Ilgiausių metų. 
P. Bulaitis dėkoja pensininkų vardu Spor
to ir Soc. Klubui už puikų vakarą, o Šv. 
Onos Draugijai už aptarnavimą.

Pensininkus atvežė ir išvežiojo namo J. 
Parulis, S. Aleksandravičius, J. Babilius ir 
J. Domidavičius.

NOTTINQHAMAS
PAMALDŲ NEBUS

Gegužės 28 d. Židinyje lietuviškų pamal
dų nebus. Vėl bus birželio 4 d., II vai.

BRADFORDAS
PASKAITA - PRANEŠIMAS

Birželio 3 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 
Vyties klubo salėje bus skaitoma paskaita- 
pranešimas Lietuviškasis jaunimas.

Po paskaitos bus diskusijos.
Paskaitą skaitys Vik. Ignaitis.
Kviečiama visus atsilankyti.

MANCHESTERIS
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 
Komitetas, visų Manchesteryje veikiančių 
organizacijų talkininkaujamas, birželio 17 
d., šeštadienį, rengia Išvežtųjų minėjimą.

Minėjimo programa:
4.30 vai. vakare Mostono R. Kat. kapinė

se bus padėtas vainikas už išvežtuosius ir 
žuvusius už laisvę, dalyvaujant visoms or
ganizacijoms su savo vėliavomis.

6 vai. vakare Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klube kun. A. Putcės paskaita ir meninė 
dalis.

Visus tautiečius iš arčiau ir toliau kvie
čiame į minėjimą atsilankyti.

Manchesterio Liet. Koordinacinis K-tas

LIET. SODYBA
MIRĖ KOSTAS ŽEIMYS

Po sunkios ir ilgos ligos mirė Lietuvių 
Sodybos gyventojas Kostas Žeimys.

SĄSKRYDŽIO PAMALDOS
Liet. Sodyboje pamaldos bus gegužės 28 

d., tarp 11-11.30 vai. Bus trys liet, kunigai. 
Gera proga metinei išpažinčiai. Pamaldas 
paįvairins Nottingham© Liet. Jaunimo Ži
dinys.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

SUKAKTUVINIAI METAI
LSS Tarybos Pirmijai nutarus, Lietuvos 

Nepriklausomybės atstatymo paskelbimo 
ir Lietuvos skautų sąjūdžio 50 metų jubi
liejui atžymėti skelbiami Sukaktuviniai 
metai nuo 1967 m. lapkričio 1 d. ligi 1968 
m. lapkričio 1 d.

Ligi sukaktuvinių metų pradžios dabar
tinis skautiškosios veiklos laikotarpis lai
komas pasiruošimo metu.

Visa LSS darbais minės sukaktuvinius 
metus. Į tuos darbus įsijungti kviečiami vi 
si lietuviškosios širdies, skautiškosios nuo- 
tikos ir veikti norį broliai ir sesės.

ORDINAI PIRMININKAMS
Liet. Skautų Brolijos Vyriausioji Vadija, 

įvertindama DBLS darbus ir nuopelnus 
skautams ir visuomenei, DBLS-gai sutei
kia „Garbės Rėmėjo Vardą" ir padėkos pa
žymėjimą.

Lietuvių Skautų Brolijos Vyriausioji Va 
dija, įvertindama ypatingą nuoširdžią ma
terialinę paramą Anglijos Rajono skau
tams ir darbus visuomenei, DBLS ir LSS 
Anglijos Rajono 20 m. sukakties proga 
DBLS pirmininką inž. J. Vilčinską ir Liet. 
Namų Akc. Bendrovės pirm. inž. S. Nenor
tą apdovanojo Lietuvių Skautų Sąjungos 
ordinu „Už nuopelnus" su rėmėjo kaspinu.

Su tikra pagarba ir nuoširdžia padėka 
LSS Tarybos Pirmijos, LSB Vyr. Vadijos 
ir LSS Anglijos Rajono Vadijos vardu svei 
kiname juos, linkime sveikatos, ryžto ir pa 
sisekimo tolimesniame visuomenės darbe.

Budėkime!
s. J. Maslauskas

LSS Anglijos Rajono Vadas

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LIETUVIU SODYBA — gegužės 28 d., tarp 
11-11.30 vai.

MANCHESTER — gegužės 28 d., 10.30 vai.
NOTTINGHAM — birželio 4 d., 11 vai., ži

dinyje.
CORBY — birželio 4 d., 12 vai.
LEICESTER — birželio 11 d., 12 vai.

VOKIETIJA
MIRĖ LIETUVIŲ DRAUGAS

Gegužės 8 d. V. Vokietijos sostinėje Bon- 
noje mirė, eidamas 67 amžiaus metus, apaš 
fališkasis protonotaras prel. Albert Buett
ner, kurio žinioje buvo pastoracija vokie
čių katalikų už Vokietijos ribų ir kitatau
čių Vokietijoje. Velionis jau nuo 1937 m. 
buvo pašauktas darbuotis šioje srityje.

Didžioji lietuvių kunigų pabėgėlių dalis 
turėjo progos pajusti prel. Buettner ar jo 
vadovaujamos organizacijos pagalbą.

Velionis buvo palaidotas gegužės 12 d. 
Lorche prie Reino, kur savo jaunystėje ei
lę metų buvo vikaravęs.

Lietuvių vardu garbingajam velioniui 
pareikšti paskutinę pagarbą ir padėti pa
dėkos ženklan vainiką buvo Sielovados di
rektoriaus įgaliotas kun. Br. Liubinas.

SEKMINĖS VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

šiemet Sekminės sutapo su Motinos die
na, o direktorius kun. dr. P. Bašinskas ta 
proga sukvietė gimnazijos mokinių tėvų su 
sirinkimą. Tad tie abu įvykiai ir užpildė 
vidurvasariškai saulėtą gegužės 14 d. Ro
muvoje.

Motinos diena
„Žavinga Dievo dovana pavasaris. Žemė 

išsipuošia žiedais išmarginta naujos gyvy
bės skraiste. Apnuoginti medžiai tartum 
pastebi savo gėdingą būseną ir pasipuošia 
gyvybės turtų kupinais pumpurais, besi
skleidžiančiais į margaspalvę žiedų pynę. 
Šimtabalsiai mažučiai padangių giesminin
kai čirena džiaugsmo dainą kūrinijai ir pa
dėkos giesmę Kūrėjui. Stropiosios bitutės 
dūzgia medučio kupinoje pievoje. Tada 
mes prisimename tave, o motina! Mes at
einame pas tave, nešini gražiausia gėlių 
puokšte. Mes ieškome pačių gražiausių šir
dies žodžių, kad pasakytume, kaip labai 
mes tave mylime, o mama!"

Taip buvo pradėta žodžio, muzikos ir šo
kio pynė motinos garbei šiemet Vasario 16 
gimnazijoje. Vientisoje trilogijoje mokyto
ja E. Tamošaitienė atskleidė grožį motinos 
gimdytojos, motinos tėvynės ir Dievo Mo
tinos Marijos. Trys mergaitės simpatingu 
įsijautimu kalbėjo apie motinos meilės di
dybę.

Paskui scenoje sumirgėjo tautiniais rū
beliais išsipuošusios, su gėlėmis abiejose 
rankose mergaitės. Jos plastiniu judesiu 
pagal melodiją „Tau, mano mamyte, gra
žiausi žiedai“ reiškė pagarbą ir meilę mo
tinai. Vienu momentu visos salėje esančios 
motinos, o jų buvo tikrai daug, iš karto ga
vo po gėlių puokštę. Staigmena buvo tokia 
netikėta ir maloni, kad po sekundės nuo
stabos išsiveržė galingos katutės.

Motinai tėvynei skirtoji dalis pradėta B. 
Brazdžionio eilėraščiu „O Dieve Tėve mū
sų, mes skurdūs kaip našlaičiai, be moti
nos tėvynės, be žemės, be namų...“ Iš įspū
dingojo eilėraščio išplaukė jautrioji melo
dija „Lietuva brangi, mano tėvyne“, paly
dėta parafrazės: „Graži brangioji tėvų gim 
tine — Dubysos pievos it rūtos žalios. Ma
ma man sakė, kad Tu tėvynė, liepė mylėti 
tolimą šalį“.

Dievo Motinos garbei Marijos žemės dūk 
ros išsakė prisirišimą ir pagarbą religinės 
lietuvių poezijos žodžiais, o taip pat ir ža
via plastika, kur ilgom baltom sukniom 
pasipuošusios mergaitės, pagal Gounod Ave 
Maria melodiją, pynė judesio rožinį.

Apie pusvalandį trukusi aukšto meninio 
lygio programa sužavėjo dalyvius, o kai 
gimnazijos direktorius iškvietė, jo žodžiais 
tariant, „kaltininkę“ p. Tamošaitienę prieš 
publiką, tai ovacijos nenorėjo liautis.

Programą išpildė išimtinai mergaitės 
gimnazistės, žodinėje daly centrinį vaid
menį atliekant jau ne gimnazistei, techniš
kai medicinos asistentei Heidelbergo univ. 
klinikose. Reginai Tamošaitytei. Įvedamą
jį žodį lietuviškai tarė katalikų kapelionas 
kun. J. Riaubūnas, o vokiškai evang. kape
lionas kun. J. Urdzė.

Tėvų susirinkimas
Sekminių popietė buvo skirta mokinių 

tėvų posėdžiams su gimnazijos direkto
rium ir mokytojais. Dalyvavo 35 mokinių 
tėveliai, iš viso 59 asmenys.

Buvo išrinktas tėvų komitetas iš 7 asme
nų, į kurį įeina Palavinskas—pirmininkas, 
Packevičius — vicepirmininkas ir nariai: 
Kuršienė, Miškinis, Ozubenienė, Radiono
vas ir Vilčinskas. Po susirinkimo visi tėvai 
turėjo progos atskirai pasikalbėti su savo 
vaikų klasių auklėtojais.

Suvedant į draugę, tenka pripažinti, kad 
direkt. dr. Bačinsko mintis sušaukti tėvų 
susirinkimą buvo labai vykusi ir jos įgy
vendinimas pilnai pasisekęs.

Kostas Kąstukas

Peleckius palydint
Bradfordo lietuvių kolonija ir vėl neten

ka lietuviškos šeimos, kuri buvo aktyvi ir 
žinoma ne tik Bradforde, ne tik kitose lie
tuvių kolonijose, bet su savo Atžalynu pla
čiai pažįstama ir anglų visuomenėje. Tai 
Juozas ir Ona Šergalytė Peleckiai.

Abudu gimę ir savo vaikystės dienas pra 
leidę laisvoj nepriklausomoj Lietuvoj: vie
nas Šiauliuose, o kita Kybartuose. Antrojo 
Pasaulinio karo audros, kaip ir daugelį ki
tų Lietuvos gyventojų, atbloškė į Vokieti
ją, o vėliau ir į DP stovyklą. Ten jaunutė 
O. Šergalytė lanko Merbeko lietuvių gim
naziją ir baigia 6 klases. Emigracijai prasi 
dėjus, ji su savo broliukais, tėvelių globo
jami, atvyksta į Bradfordą ir čia įsikuria. 
Čia jos broliai lanko mokyklą, o Onutė, jau 
tada pretenduojanti į panas, įsijungia į lie
tuvių visuomeninę veiklą ir joje aktyviai 
dalyvauja.

Buvo tada gausus DBLS skyrius. Ji sky
riaus narė. Kun. J. Kuzmickis organizuoja 
lietuvių šeštadieninę mokyklą ir ją kviečia 
būti tos mokyklos mokytoja. Ir ji su labai 
mažomis pertraukomis toje mokykloje dir
ba. O kai kurį laiką tos mokyklos darbas 
buvo sutrikęs, O. Peleckienė vyksta į gre
timąją Huddersfieldo lietuvių koloniją ir 
ten su būreliu lietuvių vaikų dirba.

Onutė nesitenkino vien darbu mokyklo
je. Ji dainavo chore, vaidino ir su būriu 
kitų važinėjo po kitas lietuvių kolonijas. 
Čia susitiko savo gyvenimo draugą Juozą 
Peleckj, ir prieš 15 metų kun. J. Kuzmickis 
palaimino judviejų moterystę. Ji ir tada 
neužsidarė savo šeimos ratelyje, bet dar 
plačiau įsijungė į lietuvių visuomeninę 
veiklą. Ir kai senasis Atžalynas persiorga
nizavo į Sūkurį, ji lieka su jaunaisiais ir 
suorganizavo lietuviškojo čia gimusio ir 
čia augusio atžalyno tautinių šokių grupę 
Atžalyną. Ir kas dar svarbu, kad kai kurie 
tėvai nepanoro į šį Atžalyną savo dukrų 
leisti, bet ji nenusiminė ir rankų nenulei
do. Ji pasikvietė šio krašto mergaites, ir 
jos labai gražiai užpildė trūkstamąsias gre 
tas. Jas mokė ir globojo. O kai jų viena iš
emigravo, ji O. Peleckienei laiškus rašė 
lietuviškai. Ir šis Atžalynas plačiai žino
mas apylinkėje. Jis du kartu lietuvių tauti
nius šokius šoko televizijos programoje, du 
kartu šoko Yorkšyro judesių ir šokių me
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Bendroji mokinių mokslo ir gyvenimo 
tvarka

Mokiniai gyvena ir mokosi pagal gimna
zijos vadovybės nustatytą dienotvarkę ir 
bendrabučių tvarkos statutą. Keliamasi 6 
vai. 45 min. 7 vai. 15 min. pusryčiai, nuo 8 
vai. iki 14 vai. pamokos. Po pietų iki 15 vai. 
30 min. laisvalaikis. Nuo 15 vai. 30 min. iki 
18 vai. pamokų ruoša, 18 vai. vakarienė. 
Po vakarienės nuo 20-21 vai. I-IV kl. ir nuo 
20-22 vai. vyresniesiems pamokų ruoša ir 
poilsis. Vakarais iki pamokų ruošos televi
zija, taip pat šeštadienį vakarais televizija 
vietoje pamokų ruošos. Sekmadieniais lais
valaikis po pietų iki vakarienės.

Yra sudarytas Mokinių Paruošimų komi 
tetas iš berniukų ir mergaičių, kuris orga
nizuoja išvykas į kinus, teatrus, ruošia pa
silinksminimus, konkursus, reiškia moki
nių pageidavimus tvarkos, maitinimosi, 
mokslo ir kitokiais reikalais. Be to, prie 
skelbimų lentos yra mokinių pageidavimų 
ir klausimų dėžutė, į kurią kiekvienas gali 
įmesti savo norų ir pageidavimų lapelius, 
kuriuos direktorius, apsvarstęs ir, reikalui 
esant, pasitaręs su mokytojais, išsprendžia 
bei atsako.

Nuo šių mokslo metų pradžios yra pa- 
ruoštas vaizdingumo priemonių kambarys, 
kuriame įvairių dalykų mokytojai de
monstruoja iš Baden-Wuerttemberg Bild- 
stelle, kurios nariu gimnazija yra tapusi, 
gautus filmus, skaidres.

Rankų darbeliams yra įsigyta nemaža 
naujų įrankių bei knygų. Lietuvių kalbos 
vadovėlius parūpino gimnazija. Kitų daly
kų vadovėlius mokiniai įsigyja patys.

Vieną kartą savaitėje mokiniai nuveža
mi į Weinheimą apsipirkti. Gydytojas lan
ko per savaitę du kartus ir, reikalui esant, 
šaukiamas atskirai.

Vasario 16 gimnazija turi per maža eta
tinių mokytojų. Neturint etatinių mokyto
jų, verčiamasi Heidelbergo U-to studentų 
vokiečių pagalba, kurie daugiausia gali 
skirti dvi dienas savaitėje. Tokiu būdu su
sidaro didelis skaičius mokytojų. Pedago
giniu ir didaktiniu požvilgiu tokia padėtis 
nėra pateisinama. Gimnazijai reikia būti
nai daugiau etatinių mokytojų, specialistų 
pagrindiniams dalykams dėstyti.

Pasirodymai laukia
Gimnazijos šokėjų grupė ir choras pas

kutiniu metu gauna daug kvietimų pasiro
dyti įvairiuose Vokietijos miestuose. Kvie
čia Darmstadtan, Mannheiman, Lampert- 
heiman ir kitur.

Mokinių skaičius
1966 m. rugsėjo 5 d. Vasario 16 gimna

zijoje mokėsi 78 tikri mokiniai ir 3 laisvi 
lankytojai iš mokyklų, kuriose mokslo me
tai jau buvo užsibaigę.

Šiuo metu gimnazijoje yra 91 mokinys: 
52 berniukai, 39 mergaitės, jų tarpe 69 ka
talikai ir 22 evangelikai.

tinėje šventėje Leedse, šoko anglų klube 
Harogate, Tyersal moterų klubo derliaus 
šventėje ir daugybę kartų įvairiose lietu
vių kolonijose: Manchesteryje, Stoke-on- 
Trente, Rochdalėj, Wolverhamptone, Lon
done, Sodyboje, pačiame Bradforde ir ki
tur.

Paprastai šeimoje vyrai esti daugiau ak
tyvūs visuomenės veikėjai. Čia priešingai. 
Kai prieš 10 metų Bradforde įsikūrė lietu
vių klubas, O. Peleckienė yra bemaž nuo
latinė klubo valdybos narė ir visą laiką tu
ri pačias sunkiausias pareigas: ji klubo ad
ministratorė. Ir kažin ar praėjo nors vie
nas parengimas, prie kurio ji nebūtų pri
dėjusi savo rankų.

Be to, ji atstovavo lietuviams ir kituose 
sambūriuose: Pavergtųjų Tautų ir Baltų 
draugijoj.

Gailisi Bradfordo lietuviai išvykstančių
jų, bet kartu linki gražiai įsikurti dėdės 
Šamo žemėje ir stipriai įsijungti į lietuviš
kąsias gretas.

J. Vaidutis

PAIEŠKOJIMAI

STASINAS Izidorius Kazimieras, gimęs 
1882.VIII.1 apie Kvėdarną, nuo 1919 m. gy
venęs Anglijoje, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil.

Z. JURAS
421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SIIO 8731

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, 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.

PASAULYJE

— Pakistano vyriausybė įsakė policijai 
likviduoti vergų darbo stovyklas krašte, ir 
vien praeitą savaitę buvo užpultos 19 tokių 
stovyklų ir paleisti 227 vergai (su anksčiau 
paleistaisiais dabar jau per 3 savaites iš
laisvinta iš viso apie 400).

— Amerikos astronautai dėvės ugniaat- 
sparius apatinius, ir jų apdarai bus stikli
niai, ir nors jų kabinos bus pripildomos 
gryno deguonies, bet paleidžiant bus nau
dojamas oras.
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