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LAIMUTIS ŠVALKUS

ESI MAN DIDELĖ

■k DEMONSTRACIJA NEW YORKE ♦
♦ Lietuvių demonstracija Bražinskų ir Ku
dirkos gelbėjimo reikalu įvyko š. m. kovo 
{14 d. New Yorko Times aikštėje ir netoli 
♦sovietų JT misijos. Tai buvo pati didžiau- 
■ksia New Yorko lietuvių demonstracija per 
{visą pusmetį — dalyvavo apie 500. Atvyko 
{ir dešimtys lietuvių iš New Jersey ir Con- 
•kneetieut valstijų.
{ Demonstracijos tikslas buvo atkreipti 
♦Turkijos valdžios dėmesį ne tik į lietuvių, 
♦bet ir į JAV visuomenės susirūpinimą, kad 
{Bražinskai nebūtų išduoti. Valandai pra- 
{slinkus, lietuvių minia netoli Sovietų misi- 
♦jos reikalavo S. Kudirką paleisti iš kalėji- 
{mo ir leisti jam atvykti į JAV. Buvo apie 
{200 plakatų. Demonstracijai pasibaigus su- 
♦giedotas Tautos Himnas.
{ Lietuvių žygį New Yorke stebėjo spau- 
{dos agentūrų atstovai. Tą pačią dieną jis 
♦buvo plačiai paminėtas CBS radijo prog- 

vietos,kramose- Demonstraciją rengė Amerikos lie- 
ir, rodos, piršto galiuku uždengt tave galiu.{tuvil4 akcijos komitetas, talkininkaujant 
Bet tu man didelė, o pievos taip gėlėtos, {Lietuvių motinų komitetui. (ELTA) 
kuriose grodavau vaikystėj rageliu. ♦ ------------------------------

Žiūriu, ant globuso nedaug tau skirta 

Negėda man, kad tu žemėlapy mažytė, { BRAŽINSKŲ REIKALU
kad tu nei deimantų, nei aukso neturi. ♦ Vliko delegacija, Valdybos nariai — Ro- 
Man atminimuos auksu vaiko dienos švyti,-lemas Kezys ir Jurgis Valaitis, ir BALFo at- 
brangiau kaip deimantai tavo vaga puri, {stovas reik, vedėjas kun. P. Geisčiūnas ko-

{vo 18 d. Bražinskų reikalu lankėsi pas Tur- 
Tu man kaip nuotaka kaišais žiedais ♦kijos ambasadorių J. Tautose, New Yorke,

pavasarį,IHaluk Bayulen. Ambasadorius sutiko lietu- 
*vių pageidavimus perduoti Turkijos vyriau- 

. , . *sybei ir pažymėjo, kad Bražinskų padėties
seserys{klausimas bus sprendžiamas, į teisingumo 

džiaugsmus ir sielvartą visos tautos širdžių.Jbei žmoniškumo dėsnius atsižvelgiant. (E)

ir paukštį giedantį kas rytmetį girdžiu. 
Kaip savo sielos grožį įaudžia juoston

Esi man didelė, tarytum vaikui motina, 
man brangi ilgesy ir taip graži sapnuos. 
Žinau, tavoji duona mano brolius sotina,

* LIETUVIŲ POEZIJA LENKŲ KALBA ♦
•k Varšuvoje šiemet buvo išleistas lietuvių 

žinau, širdis tau meilę iki mirties dainuos, {poezijos rinkinys lenkų kalba „Dainos 
ąHf*****ąi*4*ąiąL**4*****ąi******ąi> ž̂vaigžd«s"-

Rinkinyje yra poezijos 41 poeto.

ir

SKAITMENYS IR ASMENYS
Kom. partijos Lietuvoje paskutinysis su

važiavimas, penkioliktas iš eilės, buvo su
kviestas prieš lygiai penkerius metus, 1966 
m. kovo 3-5 d. d. Kai kurie statistiniai duo
menys, dabar įvykusį suvažiavimą palygi
nus su 1966 metais buvusiu, įgalina pada
ryti kai kurių išvadų, pvz., rusiškojo ele
mento augimo ir kt. atžvilgiais. Šių metų 
duomenys paskelbti suvažiavimo mandatų 
komisijos pirmininko P. Griškevičiaus pra
nešime („Tiesa“, kovo 6 d.). 1966 m. duo
menys paskelbti V. Vaitiekūno studijoje 
„A Survey of developments in captive Li
thuania“ (New York, 1970 m.).

1966 m. suvažiavimo metu LKP narių (ir 
kandidatų) skaičius siekė 93.967, tuo tarpu 
šių metų kovo mėn. pradžioje — 122.469. 
Tuo būdu, per penkerius metus narių (ir 
kandidatų) skaičius padidėjo 28.502 asme
nimis.

1966 m. buvo „išrinkta“ 789 delegatai su 
sprendžiamojo balso teise ir 90 su pataria
mojo balso teise, iš viso — 879. Suvažiavi
me anuomet dalyvavo 865 delegatai. Tuo 
tarpu šių metų suvažiavime, bendram par
tijos narių skaičiui pakilus, delegatų buvo 
mažiau — 748 su sprendžiamojo balso teise 
ir 47 su patariamojo balso teise, iš viso 795 
delegatai. Iš tikrųjų dalyvavo — 779. Tai 
įvyko dėl pakeistos delegatų „rinkimo" sis
temos — šiais metais buvo „renkama“ po 
vieną delegatą su sprendžiamojo balso tei
se ir po vieną su patariamojo balso teise 
nuo 160 narių ir nuo 160 kandidatų. 1966 
m. jie buvo „renkami“ nuo mažesnio narių 
ar kandidatų skaičiaus.

Kaip 1966 metais, taip ir šiais metais 
daugiau 40 proc. delegatų sudarė komunis
tų organizacijos didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose — Vilniuje, Kaune ir Klaipėdo
je. 1966 m. jų bendras skaičius siekė 356 
(197 iš Vilniaus, 97 iš Kauno ir 62 iš Klai
pėdos), o šiais metais — 309 (167, 86 ir 56, 
pgl. atskirus miestus).

Tautybės atžvilgiu 1966 ir 1971 metų su
važiavimuose vaizdas buvo toks: 1966 m. 
lietuvių delegatų buvo 621, šiais metais — 
581 (40 mažiau), rusų 1966 m. suvažiavime 
buvo 211, o šiais metais — 130. Tačiau 1966 
m. rusai su kitų tautybių delegatais (ukrai
niečiais, gudais, lenkais, žydais) sudarė 258 
delegatus, šiais metais rusų su kitais skai
čius siekė 214. Rusų ir kitų delegatų skai
čius aiškiai didelis ir ypač palyginus su vi
so krašto gyventojų skaičiumi (lietuvių — 
apie 80 proc., rusų ir kitų — apie 20 proc.).

Moterų delegačių 1966 m. buvo 210, šiais 
metais — 219.

Pagal užsiėmimą 1966 m. žemės ūkio sek
toriui suvažiavime atstovavo 203 delegatai, 
taigi apie 23 proc. visų delegatų, šiais me
tais jų buvo mažiau —134 (iš jų vos 80 ei
linių kolchozininkų). Dar labiau stebina 

mažas darbininkų skaičius „darbininkų ir 
valstiečių" partijoje. Šiais metais delega
tais buvo vos 159 darbininkai.

Jau skelbta, kad LKP XVI suvažiavimas 
šiais metais į naująjį LKP Centro Komitetą 
išrinko 145 narius. 1966 m. buvo „išrinktų“ 
131 narys ir jų tarpe buvo 35 rusai arba 
26.7 proc. visų narių. Šiais metais rusų ir 
kitų (gudų, lenkų) skaičius buvo didesnis 
kaip 1966 m. — 26.9 proc. Rusai su kitais 
pateko ir į CK kandidatus ir į LKP revizi
jos komisiją.

Šiais metais, palyginus su 1966 m., kiek 
kitoks kovo 5 d. „išrinktas“ CK biuras su 
pirmuoju ir kitais sekretoriais. Antanas 
Sniečkus savo tarnyboje išsilaikė, CK pir
mojo sekretoriaus pareigas pradėjęs eiti 
nuo 1936 m. Antruoju sekretorium, pagal 
tradiciją ir... nustatytą tvarką, paprastai 
būna rusas, taigi 1966 metais juo buvo iš
rinktas B. Popovas, šiais metais — V. Cha- 
razovas. Kiti trys sekretoriai — 1966 m. A. 
Barkauskas — kultūros reikalams, J. Ma- 
niušis — pramonei ir R. B. Songaila — že
mės ūkio reikalams, šiais metais liko A. 
Barkauskas ir R. B. Songaila, vietoje Ma- 
niušio pateko A. Ferensas (jis sekretorium 
buvo išrinktas 1967 m.). CK biuro nariais
1966 m. išrinkti šie: A. Barauskas, A. Bar
kauskas, A. česnavičius, J. Maniušis, J. Pa
leckis, B. Popovas, A. Sniečkus. R. B. Son
gaila ir M. Šumauskas. 1966 m. kandidatais 
pakliuvo keturi: P. Dobrovolskis, P. Griš
kevičius, K. Kairys ir K. Mackevičius. Dar
1967 metais visai iškrito J. Paleckis, be jo, 
ir B. Popovas, A. česnavičius ir į biurą pa
teko 1966 m, buvę trys kandidatai. Tuo bū
du šiais metais CK biuro nariais išrinkti šie 
vienuolika: A. Barauskas. A. Barkauskas. 
V. Charazovas, A. Ferensas, P. Griškevi
čius, K. Kairys, K. Mackevičius, J. Maniu
šis, A. Sniečkus, R. B. Songaila, M. Šu
mauskas. Šiais metais kandidatais pakliuvo 
du: V. Astrauskas ir V. Morkūnas.

Kiek pasikeitė CK skyrių vedėjai — šiais 
metais ir vėl jų tarpe du rusai, tik skirtin. 
gose pareigose. Dabar išrinkti: organizaci- 
nio-partinio skyriaus vedėju — V. Astraus
kas (1966 m. — P. Griškevičius), propa
gandos ir agitacijos sk. — P. Mišutis (bu
vo ir 1966 m.), mokslo ir mokymo įstaigų 
sk. — A. Rimkus, kultūros sk. — S. J. Šim
kus (1966 m. švietimo sk. vedėju pateko L. 
Šepetys), pramonės ir transporto sk. — I. 
Černikovas (1966 m. — tik pramonės sk. — 
S. Jasiūnas), statybos ir miestų ūkio sk. — 
F. Jekateriničevas (tas pats ir 1966 m.), 
lengvosios ir maisto pramonės sk. — J. Ra
manauskas (1966 m. — L. Paškevičius), že
mės ūkio skyriaus — J. Bernatavičius 
(1966 m. — V. Kolesnikovas), prekybos ir 
buitinio aptarnavimo sk. — J. Paškevičienė 
(1966 m. — A. Raudonis), administracinių

DIDŽIŲJŲ KRAŠTŲ SPAUDOJE
Lietuvos nepriklausomybės 53 m. atsta

tymo sukakties dienomis JAV, Kanados ir 
kt. kraštų dienraščiai skelbė vedamuosius, 
šiaip straipsnius ar laiškų skyriuose spaus
dino pačių lietuvių bei kitų laiškus, kuriuo
se buvo priminta Lietuvos nepriklausomy
bė, dabartinė krašto padėtis ir kt.

New Yorko du dienraščiai — „New York 
Times“ ir „Daily News“ — šiais metais va
sario 16 dieną laiškų skyriuose išsispausdi
no F. Beržinio informacinį laišką, kuriame 
jis skaitytojams suglaustai, ryškiai pristatė 
Lietuvą, jos likimą. Kitų miestų spauda 
spausdinosi ir vedamuosius.

Eltą pasiekė Schenectady mieste leidžia
mas dienraštis „Schenectady Gazette“ (va
sario 16 d. laida). Vedamųjų puslapy iš
spausdintas redakcinis straipsnis „Tikslas: 
laisvė“. Dienraštis pažymėjo: niekas ge
riau negalėtų pavaizduoti lietuvių tautos 
tikslų, kaip praeitų metų lapkričio mėn. 
įvykis ties JAV krantais. Tame pačiame 
puslapy paskelbtas ilgas, išsamus Edvardo 
Baranausko laiškas „Lietuvis nepraranda 
vilties". Kito miesto, Albany, New Yorko 
valst., dienraštis „Times-Union“ dar vasa
rio 12 d. išsispausdino to paties Baranaus
ko laišką apie artėjančią Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį.

Eltą pasiekė žinios, kad apie vasario 16 
d. sukaktį rašė Čikagos, Vašingtono ir kitų 
didžiųjų bei mažesnių miestų dienraščiai.

(ELTA)

NAUJI ŽYDŲ ĖJIMAI

gy- 
de-

„Tiesa“ rašo, kad Amerikoje „Žydų 
nimo lyga“ laikinai padėjo lazdas ir 
gančias pakulas, kuriomis jie terorizavo 
Sov. Sąjungos ambasados tarnautojus.

Dabar, rašo „Tiesa“, jie pradėjo naują 
programą: dieną ir naktį be paliovos skam
bina telefonu sovietinėms įstaigoms ir tų 
įstaigų valdininkams į namus.

KVIETIMAS Į TALKĄ

Kaip jau buvo skelbta spaudoje, Lietu
vos Tyrimo Institutas numato išleisti stu
diją apie sovietų bei nacių genocidą Lietu
voje. Tam darbui reikia turėti įmanomai 
daugiau duomenų. Ypač trūksta gerai do
kumentuotos medžiagos apie sovietų geno
cidą 1944-1953 metų laikotarpiu tiek pačio
je Lietuvoje, tiek Sibiro koncentracijos sto
vyklose.

Kad ir nedaug, bet yra atvykusių į lais
vąjį pasaulį tiek buvusių Sibire, tiek ir iš 
okupuotos Lietuvos žmonių.

Visi prašomi 'atsiųsti Lietuvos Tyrimo 
Institutui žinių apie sovietų vykdytą geno
cidą (žmonių naikinimą) okupuotoje Lie
tuvoje, Sibire ar kitose Rusijos vietose.

Prašoma pateikti kankinių ar nužudytų 
asmenų: a) vardus bei pavardes, b) jei ži
noma, jų amžių, c) jei įmanoma, ir jų pro
fesiją, d) iš kur jie kilę, e) jų kankinimo 
ar nužudymo vietą bei datą. Būtų naudinga 
gauti ir nuotraukų. Jei kuriose nors vietose 
buvo įvykdytos masinės žudynės, prašoma 
pateikti skaičius — vyrų, moterų, vaikų.

Nenorintieji nurodyti savo kaip liudinin
ko pavardės, prašomi apie tai pažymėti. 
Tuo atveju bus panaudoti jų pateiktieji 
duomenys.

Giminės, pas kuriuos yra atvykusių bu
vusių tremtinių ar asmenų iš okupuotos 
Lietuvos, prašomi talkininkauti — tiems 
atvykusioms padėti aprašyti buvusius ge
nocido įvykius.

Visus aprašymus, liudijimus prašoma 
siųsti adresu: Lithuanian Research Institu
te, 29 W. 57th St., New York, N. Y. 10019, 
USA. Institutas turi specialių anketų, ku
riomis galima pasinaudoti. (ELTA) 

organų sk. — A. česnavičius (buvo A. Kai- 
relis), bendrojo sk. vedėju šiais metais iš
rinktas A. Letulis ir reikalų valdytoju — 
B. Aliukonis.

Dar patvirtinti ir LKP CK spaudos orga
nų redaktoriai. Iš 1966 m. suvažiavime pa
tvirtintų teliko du: J. Karosas (Valstiečių 
laikraščio redaktorius) ir L. Romanowicz 
(Czerwony Sztandar red.). Vietoje 1966 m. 
patvirtintojo G. Zimano dabar „Tiesos“ re
daktorium (iš tikrųjų nuo 1970 m. lapkri
čio mėn.) patvirtintas JAV kelerius metus 
gyvenęs A. Laurinčiukas, G. Zimanas nu
keltas į „Komunisto“ žurnalo redaktorius, 
o „Sovietskaja Litva“ redaktorium vietoje 
V. Meščeriakovo dabar patvirtintas V. Je- 
meljanovas.

Žvelgiant į partijos sekretorių ir biuro, 
taigi.pačios partinės „valdžios“ sudėtį, ne
abejotina, kad Charazovo, Sniečkaus „pa
vaduotojo“ vaidmuo partijos CK-te su ki
tais rusais turės didesnės įtakos Sniečkui 
bei kitiems lietuviams, partijos mohika
nams. (ELTA)

SUSITIKIMAS
DR. J. K. VALIŪNAS MATĖSI SU 

BRAŽINSKAIS

VLIKO pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, 
praleidęs penkias savaites Europoje, iš jų 
vieną Turkijoje, kovo 20 d. plačiai informa
vo apie Prano ir Algirdo Bražinskų, Turki
joje internuotų, bylą. Valiūno su Bražins
kais ilgas pasikalbėjimas buvo įrašytas į 
magnetofono juostelę.

Kaip jau seniau buvo Eltoje pranešta, po 
kovo 8 d. Aukščiausiojo Turkijos Teismo 
Tarybos nutarimo, kuriuo buvo panaikinti 
žemesniųjų teismų Bražinskams palankūs 
nutarimai, jų byla žymiai pasunkėjo.

VLIKO pirmininko dr. Valiūno pastan
gomis buvo sustiprinta Bražinskų gynyba 
— pasamdyti ir įgalioti du turkų advoka
tai Bražinskų bylai vesti ir ją ginti teis
muose ir administracijos įstaigose, kad 
Bražinskų likimas nepatektų į sovietų ran. 
kas, t. y. į mirtį.

Vilkas ir toliau, kaip ir ligi šiolei, dės vi
sas pastangas bylai laimėti, tikėdamasis vi
sokeriopos materialinės ir moralinės para
mos iš visų laisvojo pasaulio lietuvių, kuri 
ir ligšiol buvo teikiama.

Kad Bražinskai nebūtų sovietams išduo
ti, Vlikas prašo siųsti Turkijos vyriausybei 
oro paštu (tai būtų pigiau ir parankiau) 
laiškus bei telegramas nurodomu adresu ir 
panašaus turinio:

His Excellency. Prime Minister of Tur
key, Ankara, Turkey. We urgently re
quest, that the Turkish Government 
not to turn over P. and A. Bražinskas 
to the Soviets, at whose hands they 
would meet certain death.

Bražinskų gelbėjimo fondui aukas siųsti:

SEPTYNIOS dienos
Susitikimas Vatikane

Popiežius Vatikane priėmė Jugoslavijos 
prezidentą Tito.

Popiežius užgyrė Jugoslavijos ekonominę 
pažangą ir jos pastangas siekti taikos Vi
dur. Rytuose ir Europos saugume.

Nuteisti mirti
JAV nuteistas mirti leitenantas Calley, 

kuris buvo pakaltintas pats nužudęs ar sa
vo dalinio kariams įsakęs nužudyti Vietna
me 102 civilius.

Galutiniu sprendimu jam bausmė pa
keista kalėjimu iki gyvos galvos.

Mirties bausmė taip pat pripažinta hypių 
grupės vadui Mansonui ir trims jo pasekė
joms, visiems kaltinamiems nužudžius 7 as
menis.

Ginklai Egiptui
Amerikiečiai ypač susidomėjo tuo, kad 

Sov. Sąjunga pradėjo dideliais kiekiais oru 
pristatinėti ginklus Egiptui.

Galvojama, kad tai yra noras paveikti 
nervus, nes kitaip ginklai galėtų būti siun
čiami laivais, ne lėktuvais.

Jakyras prieš Stalinizmą
Piotras Jakyras, Stalino sušaudytojo ge

nerolo sūnus, vienas žinomųjų sovietinės 
valdžios kritikų, parašė sovietų partijos 
kongresui atvirą laišką, atkreipdamas dė
mesį į stalinizmo atgimimą politinėje, so
cialinėje ir kultūrinėje srityse.

Maskvos siūlymai
Sov. Sąjungos komunistų partijos suva

žiavimui pasakytoje kalboje Brežnevas pa
siūlė palaipsniui nusiginkluoti. To pasiūly
mo yra 6 punktai: sušaukti tam reikalui ap. 
svarstyti penkių (Sov. Sąjungos, JAV, Bri
tanijos, Prancūzijos ir Kinijos) nusiginkla
vimo konferenciją, paleisti Varšuvos pakto 
ir NATO karines sąjungas, susitarti už
drausti atominius, cheminius ir biologinius 
ginklus, panaikinti karines bazes svetimo
se žemėse, sumažinti karines išlaidas, ypač 
taikant tokį reikalavimą didžiosioms vals
tybėms, sukurt atominių ginklų neturinčias 
zonas.

Kinijai jis pasiūlė atstatyti gerus santy
kius, bet įspėjo, kad Rusija niekada neatsi
žadės savo tautinių interesų dėl kokių nors 
Kinijos reikalavimų.

Pakeitė kitais
Suomijos prez. Keklimenas tam pačiam 

min. pirm. Karjalainenui pavedė sudaryti 
naują vyriausybę, kurioje trys komunistai 
ministerial buvo pakeisti socialdemokra
tais.

Komunistai buvo pašalinti, nes balsavo 
prieš potvarkį, kuris numato, kad 15 gami
nių kainos bus nebekontroliuojamos.

Treji metai kalėjimo
Dubčeko laikais buvęs politinis Čekoslo

vakijos karinių pajėgų komisaras gen. Vac- 
lavas Prchlikas nuteistas 3 m. kalėti.

Dar anuo metu jis viešai pasisakė prieš 
Varšuvos pakto karinių pajėgų vadovybę.

TURKIJOJE
Lithuanian National Fund, 64-14 64th Rd. 
Maspeth, N. Y. 11378, arba ALT-ai Čikago
je.

Britanijoje aukos siunčiamos Tautos 
Fondo Atstovybei 1 Ladbroke Gardens. 
London, W. 11

Ši mūsų kova su bolševikais yra ne. 
Bražinskų kaip žmonių gelbėjimas, bet ii 
labai kieta kova dėl Lietuvos laisvės. Jai 
laimėti reikalingas visų lietuvių įsijungi
mas į ją. (ELTA)

KOMPOZICIJA S. KUDIRKAI

Muzikas Darius Lapinskas (JAV) kuria 
kompoziciją, kurią dedikuos Simui Kudir
kai.

Apie savo darbą D. Lapinskas „Drauge“ 
šitaip pasisakė:

„Aš ieškau tiesos, kad nemeluočiau sce
noje, aš ieškau faktų, kad nemėginčiau 
švelnia muzika ką nors užtušuoti...“

GALIME SUSILAUKTI PIRMOJO 
KARDINOLO

Kun. P. Marcinkus, kuris valdo Vatika
no turtus ir yra tenai finansų ministeriu, 
kaip „Tėvynėje“ (JAV) pranašaujama, bū
siąs paskirtas kardinolu.

SIŪLYS KANDIDATĄ NOBELIO 
PREMIJAI

„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad šve
dų akademijos Nobelio premijos komitetas 
pakvietė rašytoją Algirdą Landsbergį pa
siūlyti kandidatą 1971 m. Nobelio literatū
ros premijai.

kad ji vis rusiška. Pasisakyti jam ir laikas 
buvo opus: čekoslovakai tada nerimavo, 
kad nepasitraukia Čekoslovakijoje manev
ravusi Varšuvos pakto armija. Rusams 
spaudžiant, jis buvo atleistas iš pareigų. 
Rusams okupavus kraštą, parlamente jis 
balsavo prieš sutartį, leidžiančią sovieti
niams daliniams būti Čekoslovakijoj?.

ūkininkų skaičiui sumažinti
Europos Ekonominės Bendruomenės 

kraštai sutarė paskirti 625 mil. svarų, ku
rių turėtų ketverius metus užtekti atmokė
ti ūkininkams, sutinkantiems pasitraukti 
iš savo ūkių.

Tokia visų šešių Bendruomęnei priklau
sančių kraštų žemės ūkio politika nęrima 
atsikratyti smulkių, nepajėgių ūkių Jr su
mažinti žemės ūkio išlaidas.

Jeigu 55 m. amžiaus sulaukęs ūkininkas 
sutiks pasitraukti, jis 10 metų gaus po 265 
svarus metams (arba 2650 sv. iš karto).

Sov. Sąjungos-Meksikos santykiai
Meksika įsakė išvažiuoti penkiems aukš

tiems Sov. Sąjungos ambasados pareigū
nams ir atšaukė savo ambasadorių iš Mask
vos.

Jei santykiai tarp abiejų kraštų nepage
rėtų, Meksika atšauktų likusius 5 savo dip
lomatus. Bet tada Maskva turėtų atšaukti 
ir savo ambasados personalą, kurio yra 150 
ir kuris nuolat siuva tarp Maskvos ir Ku
bos.

Įtempimas prasidėjo, kai Meksikoje buvo 
areštuotas 21 asmuo iš tu. 50, kurie išėjo 
partizaninio karo apmokymą Maskvoje. 
Pas tuos suimtuosius rasta ginklų sandė
liai, kompromituojančių dokumentų, trum
pųjų bangų radijo stotis. Tų apmokytųjų 
tikslas — Meksikoje suruošti tokią pat re
voliuciją, kokia buvo Kuboje. Į visą reika
lą buvo įvelti ir sovietinės ambasados par
eigūnai.

Kariuomenė perėmė
Rytų Pakistano didesnius miestus per

ėmė kariuomenė, be atodairos šaudžiusi ir 
šaudanti gyventojus.

Jau pirmųjų dienų aukos skaičiuojamos 
tarp 10 ir 100 tūkstančių.
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PRANCŪZIJA

SUSITIKIMAS SU GANYTOJU
ŠVENTO KAZIMIERO MINĖJIMAS 

PARYŽIUJE
Jau daug metų kaip Paryžiaus lietuviai, 

be Vasario 16, iškilmingai ir pamaldžiai 
švenčia šv. Kazimiero šventę, šįmet, iškil
mėse dalyvaujant aukštajam sielovadai — 
vysk. A. Deksniui, tas minėjimas kovo 7 d. 
įvyko ypač pakilioj nuotaikoj. Po vyskupo 
iškilmingai atlaikytų mišių ir dienai pri
taikyto pamokslo, čia pat parapijos salėje 
įvyko minėjimo aktas.

Pr. L. B. V-bos pirm. kun. J. Petrošius, 
Paryžiaus lietuvių katalikiškos misijos va
dovas bei parapijos klebonas, savo sveiki
nimo jausmingame žodyje pareiškė aukšta
jam Ganytojui savo ir susirinkusių para
pijiečių vardu — o jų buvo apie 60 asme
nų — gilią padėką už atsilankymą, suteik
tą palaimą ir dvasinį paryžiečių sustiprini
mą ir palinkėjo aukštajam svečiui sėkmės 
ir ištvermės jo kilniuose įsipareigojimuose 
lietuvių dvasinei stiprybei skatinti.

R. Eačkis, Pr. L. B-nės tarybos pirminin
kas, sveikino Vyskupą visos bendruomenės 
vardu ir paryškino lietuvių katalikiškos 
misijos atsiradimą Paryžiuje ir pavaizda
vo jos būvį visame krašte. Paryžiaus lietu
viai suglaudinimo prasme suvaidino labai 
svarbų vaidmenį. Prieš didžiąją emigraciją 
į užjūrius Prancūzijoje lietuvių buvo daug 
keli, o gal ir keliolika tūkstančių. Apstu ji. 
buvo ir pačiame Paryžiuje. Tačiau po visą 
kraštą mažomis grupėmis išsisklaidę lietu, 
viai nebuvo tampriau apsijungę. Prieš įsi
steigiant P. L. B., Prancūzijoj veikė šalpos 
draugija. Iš pradžių sėkmingai veikti ji 
tegalėjo Paryžiuje. Draugija ryžosi ir įstei
gė misiją. Misijai pradėjus veikti, visų lie
tuvių apjungimas palengvėjo. Įsisteigė sky
riai. Misijos vadovo dažnas lankymasis į 
provincijas buvo viena vaizdžiausių tarpu
savio ryšio priemonių. Kai įsisteigė P. L. B., 
didžiuma Prancūzijos lietuvių jau buvo iš
emigravusi. Tolydžio seko ir veiksmingu
mas, bet misija nenustojo veikusi. Tad il
gainiui ji beveik visiškai sutapo su ben
druomene. Nors skirtingos kilmės ir struk
tūros, tos dvi institucijos yra beveik tapa
tybė ir siekia to paties vieno tikslo — veik
ti ir dirbti gimtojo krašto naudai. Paryžiu
je tiek veiksmingesni bendruomenininkai, 
tiek parapijiečiai yra ko ne visur ir visada 
tie patys žmonės. „Jie visi vienodai verti
na, kilnusis Ganytojau, Tamstos jų tarpe 
atsilankymo svarbą ir linki Tamstai ge
riausios kloties“.

Dar kalbėjo Jaunimo vardu jaunasis Jo
nas Vaiciekauskas, ir kalbėjo prancūziškai. 
Sakė: „negvildensim priežasčių, kodėl mes 
ne visi kalbame gimtąja tėvų kalba, tuo la
biau, kad daugis mūsų, ko ne visi, esame 
mišrių šeimų. Bet drįstu teigti, kad mes vi
si, kurie čia esame, gal nesam gimę lietu
viais, bet, kiek aplinkybės leidžia, norime 
jais būti. Lietuvių tėvų paraginti, mes mie
lai lankomės į susirinkimus, sudarome tau
tinių šokių grupę, dalyvaujame parengi
muose, visur, kur sugebame, pasireiškia- 
me lietuviškai. Tų jaunųjų vardu aš ir drįs
tu tamstą, Ekscelencija, patikinti, kad mes 
stengsimės lietuvybei nežūti“.

Kaip vieną Lietuvių šalpos Draugijos 
Steigėją, vyriausią amžiumi bendruomeni- 
ninką, Paryžiuje reziduojantį vyriausią ei
tomis pareigomis Lietuvos Pasiuntinybės 
narį, pirmininkas kun. Petrošius kalbėti pa
kvietė gen. št. pik. J. Lanskoronskį. Kal
bėtojas priminė dažnai spaudoje ir per mi
nėjimus kartojamas mintis, kad Lietuvai, 
be šviesių ir didingų laikotarpių, teko per
gyventi ir smukimo laikus, iki visiško Ne
priklausomybės praradimo, kada glūdi tam
suma apgaubė tėvynę. Reikėjo iš naujo at
busti, tautiškai atsijauninti. Reikėjo kovo
ti. Tai kovai vadovavo nebe nutautęs, su
lenkėjęs ir su lenkų bajorija visiškai supa- 
našėjęs bajorų luomas, bet iš liaudies kilę 
šviesuoliai lietuviai. Ilga buvo ta kova, ji 
tęsėsi per keliolika generacijų. Nėra reika
lo plačiau vardyti visus tautinio atbudimo 
ir apipavidalinimo sėklą sėjusius ir jį ug
džiusius vyrus, moteris, jaunuolius, dargi 
vaikus. Vis nauju prieaugliu gausėjančios 
inteligentijos vadovaujama tauta ištisai da
lyvauja didžiojoj už savo asmenybę kovoj. 
Kova su Lietuvos rusinimu ir provoslavini- 
mu, kova dėl lietuviškųjų pamaldų bažny
čiose ir maldininkų tose šventyklose sker
dynės, kova dėl lietuviškojo rašto ir žodžio 
mokyklose, slaptoji spaud/i, jos programa, 
visa knygnešių gadynė, lietuviškoji mokyk
la, taip vaizdžiai meno kūriniuose įamžinta, 
tautinio susipratimo gimnazijose ir semi
narijose demonstracija. Žinomų ir nežino
mų kovotojų pasiaukojimas ir daugybė ki
tokių kovos būdų užpildo mūsų atgimusios 
ir kovojusios tautos istorijos lapus. Tokiuo
se rėmuose reikia įrėminti anuometinių pa
rapijų Lietuvoje veiklą.

Naujoji inteligentų karta ragino, skatino, 
rašė, planavo, atrado didingą praeitį, atkū
rė kalbą, leido spaudą, kūrė kūrinius. Bet 
liaudies tirštumas? Beveik ištisai beraštė, 
fiziškai ir dvasiškai pavergta, nublokšta į 
šalį, gyveno varganą buitį, bet savo gelmė
se išlaikė gyvą gimtąją kalbą ir išsaugojo 
savo prigimtį. Tolydžio pragiedruliams 
šviesuojant, pradėjo ir iš gilaus miego busti 
ir keltis liaudis. Prasidėjo didysis tautos 
apsipavidalinimo vyksmas. Parapijos pavir

to liaudies budimo ir budinimo centrais. 
Čia dažniausiai apie klebonijas spietėsi vi
sas kaimo veiksmingasis elementas — ku
nigai, studentai, klierikai, vyresnieji gim
nazistai. Tai tas veiklusis elementas rengė 
subuvimus, vaidinimus, paskaitėles, organi
zavo chorus, uoliai talkininkavo tautosakos 
rinkime, rašė prašymus ir laiškus, ragino 
skaityti lietuvišką spaudą.

Ir išmušė valanda, kada lietuvių tauta, 
subrendusi ir savo tautybę išryškinusi, pa
siskelbė vėl nepriklausoma ir įsijungė į 
bendrą už išsilaisvinimą kovojančių tautų 
grandinę. Neilgai tačiau laimėtomis laisvė
mis ji naudojosi. Dar žiauresnė, dar kietes
nė vargana ir priespauda ją vėl prislėgė. 
Kad ir kitokiose sąlygose ir kitokioj tarp
tautinėj konjunktūroj, tauta ir dabar veda 
panašią totalinę kovą. Kaip tada, taip ir 
dabar ji kovoja už gimtosios kalbos pirmū
ną, prieš nutautinimo kėslus, už visas in
dividualines ir kolektyvines laisves ir tei
ses, už valstybinę ir tautinę nepriklauso
mybes. Tokios kovos perspektyvoje išeivių 
pareiga nuo tautos kamieno nenutrūkti, ieš
koti kaip galima glaudesnių su krašto žmo
nėmis santykių ir tautos kovoje už laisvą 
ateitį jai talkininkauti, talkininkauti taip, 
kaip tą kovą ir ateitį supranta ir apspren
džia tautos kamienas krašte.

Paryžiaus lietuvių maža parapijėlė nėra 
pajėgi nei užsimoti, nei nuveikti didesnių 
darbų, bet bendroj darbų jungty jos dar
beliai šį tą sveria. Kol čia bus lietuvių, tas 
lietuvybės žiburėlis Prancūzijoj neužges. 
Stiprybės sau semiamės pasilikdami soli
darūs su visomis lietuvių emigracinėmis 
institucijomis ir neapkurtę krašto lietuvių 
balsui. „Tamstos, Ganytojau, pas mus atsi
lankymas mums yra didelė dvasinės stipry
bės versmė. Dėkojame ir linkime Tamstai 
ilgiausių metų lietuvių tarpe“.

Po kalbų jauniausieji bendruomeninin- 
kai, du maži vaikučiai, įteikė Vyskupui, 
kaip padėkos ženklą už jo atsilankymą, pa
rapijiečių dovanėlę: knygą apie Prancūzi
jos katedrų vitražus. Tai krikščioniškąja 
šviesa pertiekti vitražai, atšviečią ilgą 
krikščionybės plitimo kelią ir visą Senojo 
ir Naujojo Testamento mokslinę transcen
denciją.

Atsiliepdamas į visus pašnekovus, prabi
lo Jo Ekscelencija Vyskupas. Pirmiausia jis 
paaiškino, kodėl šv. Kazimieras laikomas 
Lietuvos Globėju, ir paminėjo kelis pavyz
džius, kada, kaip maldoje į Jį pasakyta, jis 
yra „stebuklingu būdu teikęs mūsų tautai 
pagalbos kovose su priešais“... Ta maldelė 
yra trumpa, bet ji glaustai sintetizuoja vi
są mūsų dabartinę padėtį ir viltis dabarčiai 
ir ateičiai. Įsigilindami į kiekvieną maldos 
žodį, mes joje išskaitome ir išeivijos prie- 
volęs kraštui: „išsilaikyti dvasios ir kūno 
pajėgose, kad grįžę į laisvą savo šalį, galė- 
turnėm tinkamai darbuotis josios garbei“... 
Didesnę savo kalbos dalį tačiau Vyskupas 
skyrė praktiškiems parapijos reikalams. 
Mutatis mutandis ir čia dabartis siejasi su 
praeitimi. Pasakojo jis, kaip senosios kar
tos‘lietuviai steigė parapijas, kaip apie jas 
spietėsi ir kaip jų dėka lietuviai atsilaikė 
prieš nutautimą. Daug ilgiau kaip dabar. 
Priminė daug ir įvairiausių jumoristinių 
epizodų, pasakojo, kokius nuotykius jis tu
rėjo savo parapijoj. Esą, iš įvairių analogi
jų į,tada ir dabar“ Amerikos parapijose 
daug ko gali pasimokyti Europos parapijų 
komitetai. Tas parapijines bendrijas Vys
kupas laikąs svarbiomis institucijomis ne 
vien tarpusavy dvasiniams ryšiams palai
kyti, bet ir lietuvybei išlaikyti ir politiškai 
nepasimesti.

Po vyskupo kalbos buvo tartasi mūsų pa
rapijos organizaciniais reikalais ir buvo su
daryta parapijos taryba. R. Bačkis buvo iš
rinktas Prancūzijos Bendrijos nariu į Va
karų Europos lietuvių sielovados tarybą, o 
B. Soriano-Monstavičiūtė — tos tarybos na
re pavaduotoja.

Parapijiečių su savo Ganytoju subuvi
mas baigėsi vaišėmis ir lietuviška daina 
(„Ak, kaip gaila“, pasakė Vyskupas, „kad 
dar neturite muzikos instrumentų bei var
gonėlių koplyčioje, tada jūsų giesmės ir 
dainos dar skardžiau skambėtų“). Pobūvio 
dalyviai išsiskirstė pakilia nuotaika su vil
timi, kad aukštasis svečias teiksis galimai 
greičiau ir vėl pas mus apsilankyti.

J. L.

LIETUVIAI APYLINKĖSE
A, Sidabrienė (prancūzė), kurios vyras 

mirė prieš daugelį metų, Vasario 16-osios 
proga mums rašo iš Lyon, kur ji gyvena:

„Iš širdies linkiu gražiai atšvęsti savo 
tautos šventę. Besklaidydama savo užrašus, 
atradau savo pačios sukurtą eilėraštį, ku
rį prieš daugelį metų, dar mano brangiam 
vyrui gyvam esant, skaičiau vienoje lietu
vių šventėje. Prie šio eilėraščio prijungiu 
lietuvių tautinę juostelę ir jums siunčiu. 
Tai rankdarbis, į kurį sudėjau visą savo 
širdį, širdį prancūzės-lietuvės. Prašau pa
sveikinti šios šventės proga visus lietuvius. 
Vasario šešioliktoji! Kiek prisiminimų! Te
išlieka jie gyvi kiekvieno lietuvio širdyje“.

(Prancūzijos Lietuvių žinios)
A. Lastauskas su žmona 1970 m. spalio 

mėn. pabaigoje iš Montlucon persikėlė gy
venti į Vichy (Allier).

EUROPOS LIETUVIS

SMURTO AKTAS IR VILTYS
Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi

nėjime Paryžiuje Diplomatijos šefas S. Lo
zoraitis, pasakęs kalbą Lietuvių Bendruo
menės nariams, kreipėsi į dalyvaujančius 
susirinkime prancūzus, pareikšdamas šias 
mintis:

Skelbdama nepriklausomybės atstatymą, 
lietuvių tauta buvo vedama didžių vilčių 
bei lūkesčių. Kiek tai priklausė nuo jos, jie 
pasitvirtino mūsų tautiniame gyvenime.

Mes tikimės galį teigti, jog buvome pada
rę visų galimų ir sąžiningų pastangų, kad 
mūsų kraštas būtų naudingas tautų ben
druomenės narys. Mūs vidaus padėty ne
buvo reiškinių, kurie galėtų sukelti socia
linių konfliktų. Manau, jog ši aplinkybė 
yra pažymėtina, turint prieš akis mūsų 
kaimynystę su Sovietų Sąjunga.

Užsienio politikoje Lietuvą siekė išveng
ti bet kurio konflikto. Paprastai tariant, 
mes tenorėjome gyventi ir dirbti taikoje.

Ši pastovi laikysena buvo išdėstyta taip 
pat aplinkrašty, kurį išsiuntinėjau Lietu- 
"os diplomatiniams atstovams 1935 metais, 
kai Hitlerio politikoje pradėjo aiškiai 
reikštis agresingos tendencijos. Rašte buvo 
konstatuota, kad Lietuva neturi problemų 
ar interesų, kurių išsprendimas ar vykdy
mas galėtų sudaryti jai akstiną dėtis Vo
kietijos ar Sovietų Sąjungos pusėn.

Tęsdama kalbamą laikyseną, Lietuvos 
Vyriausybė buvo paskelbusi neutralumą, 
prasidėjus antrajam pasauliniam karui, ir 
atsisakiusi priimti Hitlerio reikalavimą in- 
tervenuoti prieš Lenkiją.

Ir vis dėlto svarbiausias mūsų lūkestis — 
gyventi laisvėje bei taikoje — neišsipildė: 
Lietuva kartu su Estija ir Latvija buvo so

Tautiniame darbe
PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLA

PrLB tarybos posėdyje valdybos pirmi
ninkas kun. J. Petrošius perskaitė sekantį 
valdybos metinės veiklos pranešimą.

I. Bendrieji veiklos bruožai
1. Mėnesiniuose Paryžiaus lietuvių susi

rinkimuose dalyvauja 40-50 žmonių. At
vyksta lietuvių ir iš tolimesnių apylinkių. 
Dalyvauja ir nemaža jaunimo. Bendrus pie
tus paruošia mūsų šeimininkės. Atrodo, 
kad šis būdas suburti lietuvius yra vykęs.

2. Be eilinių susirinkimų, buvo paminėta 
Vasario 16-oji, atšvęsta Motinos diena ir 
prisiminti tragiškieji birželio įvykiai.

3. Išleisti trys „Prancūzijos Lietuvių Ži
nių“ numeriai, kurių redagavimui talkinin
kavo ž. Mikšys, o išspausdinimui — P. Kli
mas.

4. Valdyba skirstė ir teikė pašalpas ligo
ninis ir vargšams, turintiems pabėgėlio tei
ses, iš „Service Social d‘Aide aux Emig
rants“ skirtų lėšų.

5. Vesti įvairūs susirašinėjimai ir atlikti 
pasitarnavimai bendruomenės nariams. 
1970 m. gruodžio 12 d. pasiųstas pasipikti
nimo raštas W. Rogers, State Departamen
to valstybės sekretoriui Vašingtone, ryšium 
su tragišku lietuvio jūrininko S. Kudirkos 
išdavimu sovietams prie Amerikos krantų.

6. Valdybos pirmininkas įvairiomis pro
gomis lankė tautiečius apylinkėse.

II. PrLB-nės iždas
Pagrindinės iždo įplaukos yra nario mo

kestis, kurį sumoka maždaug tas pats na
rių skaičius, kaip ir anksčiau. Nario mokes
čiui rinkti talkininkauja tarybos narys E. 
Vaciekauskas. 1970 m. nario mokesčio su
rinkta 514,00 F, aukų gauta 406,84 F. Iš 
„Service Social d'Aide aux Emigrants“ 1970 
m. gauta 500 F pabėgėlio teises turintiems 
ligonims ir vargšams šelpti. Šių asmenų 
šalpai išleista 576,40 F, įskaitant ir siunti
mo išlaidas. 1970 m. pajamų turėta 2.679,64 
F, o išlaidų — 2.205,46 F. Pašto išlaidoms 
išleista 666,80 F. (taigi, gauti nario mokes
čiai nepadengia bendruomenės pašto išlai-
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J. Brusokas, gimęs 1901 m. balandžio 30 
d. Gudelių kaime, Marijampolės apskr., mi
rė š. m. sausio 3 d. Palaidotas Nord-East 
kapinėse Caen (Calvados), kur paskutiniu 
laiku gyveno. Velionis, atvykęs prieš karą 
darbams į Prancūziją, 1947 m. su šeima bu
vo sugrįžęs į Lietuvą, kur išgyveno iki 1964 
m.

M. Dumarkienė, gimusi 1908 m. rugpjū
čio 25 d„ mirė š. m. sausio 3 d. Guebwiller 
(Haut-Rhin). Palaidota sausio 7 d. Buhl 
kapinėse savo šeimos kape.

A. Jarašiūnas, gimęs 1919 m. balandžio 
21 d. Joniškėliu kaime, 1970 m. gruodžio 18 
d. Vokietijoje žuvo automobilio nelaimėje. 
Velionis pokario metais gyveno Nord apy
linkėje. Prieš 15 metų išvyko gyventi Vo
kietijon.

J. Juškevičius, gimęs 1912 m. birželio 8 
d. Vilkijoje, Kauno apskr., mirė 1970 m. 
spalio 21 d. Bon Secours ligoninėje Metz. 
Velionis paskutiniu laiku gyveno Gorze 
(Moselle) senelių prieglaudoje.

V. RofJ (Gedgaudaitė-Mantvilienė), gi
musi 1907 m. kovo 29 d. Liepojoje, mirė š. 
m. kovo 1 d. Boulogne-Eillancourt (Hauts- 
de-Seine). Palaidota kovo 5 d. St-Genevie- 
ve-des-Bois (Essonne).

P. Survila, gimęs Šeduvoje, mirė 1970 m. 
lapkričio pradžioje, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Velionis atvyko 1925 m. į Montlucon, 
kur jis gyveno visą laiką. 

vietų užpulta ir okupuota, šis smurto aktas 
iki šiai dienai palieka viena didžiausių ne
teisybių, įvykusių Europos naujoje istori
joje.

Šitokiomis aplinkybėmis užsienio lietu
viai laiko savo pareiga būti ištikimi teisin
gai lietuvių tautos bylai, smerkti Lietuvos 
teisių pažeidimą, apeliuoti į viešąją nuomo
nę, kad būtų palaikyti moraliniai mūsų 
tautos siekiai.

Mes tikime, kad, gindami Lietuvos teisę 
į nepriklausomybės atstatymą, mes pasitar
naujame, savo galimybių ribose, taip pat 
tautų bendruomenei, kurios pirmas pagrin
das yra tarptautinis teisingumas.

Šia proga aš prisimenu Prancūzijos Res
publikos Prezidento pareiškimą, neseniai 
padarytą Afrikoje. Būtent, kad bendradar
biavimas su nepakankamai išsivysčiusiais 
kraštais neprivalo būti nustumtas į nykius 
humanitarinės labdarybės laukus.

Mano įsitikinimu, šią kilnią bei realisti
nę Prezidento Pompidou nuomonę, privalė
tų priimti ir vykdyti Jungtinių Tautų Or
ganizacija politinėje plotmėje, būtent, tau
tų bei žmonių teisės į laisvę gynimo srity
je. Tai yra, toje Jungtinių Tautų prievolių 
srityje, kurioje, kaip atrodo, Rytų ir Centro 
Europos tautų skaudžių problemų atžvilgiu 
dažniausiai neveikia nė labdarybės sume
timai.

Aš turiu įspūdį, kad demokratijose kai 
kada atsiranda lyg nuovargio pasireiškimų, 
kai jos tam tikru laiko tarpu nemato savo 
akcijos ar idėjų padarinių, ypač užsienio 
politikoje. Tad juo labiau dėkingai prisi
menu čia pastovią simpatiją, kurią randa
me Prancūzijoje Lietuvos problemoms.

dų). 1970 m. gruodžio 31 d. kasoje buvo 
3.038,12 F.

III. Tautinių šokių grupė
Grupei vadovauja tarybos narė A. Mar- 

tinkaitė. Šio sezono repeticijos prasidėjo 
1970 m. spalio mėn. pradžioje, šokėjai mie
lai sutiko dalyvauti Vasario 16-osios minė
jimo programoje. PLB valdyba yra pažadė
jusi paskirti 300 dolerių tautinių šokių gru
pei paremti. Mūsų šokėjai 1972 m. yra pa
kviesti dalyvauti lietuvių tautinių šokių 
šventėje Čikagoje. Nežinia, ar jai pavyks 
pasiruošti šiai išvykai, nes grupės šokėjų 
sudėtis yra nepastovi ir nelengva surasti 
naujų šokėjų. Išvykai reikėtų bent 8 porų 
šokėjų. 1972 m. įvyks Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas Čikagoje. Būsimajai 
valdybai vertėtų dėti pastangas, kad bent 
keletas mūsų jaunimo atstovų galėtų daly
vauti šiame kongrese.

IV. Bendruomenės nariai apylinkėse
Apylinkėse organizuotos veiklos nėra, 

nes nariai gyvena išsisklaidę toli vieni nuo 
kitų. Kur įmanoma, stengiamasi palaikyti 
bent kaimyniški ryšiai. Apylinkių nariai ta
čiau nėra abejingi lietuviškumui. Yra na
rių, kurie reguliariai moka nario mokestį, 
domisi lietuviškojo gyvenimo raida. Pasi
taiko atvejų, kad pasiunčiami vaikai į lie
tuvių vaikų stovyklą Vokietijoje.

(Prancūzijos Lietuvių Žinios)

Sesuo Anne-Marie (E. Sumokaitė), prieš 
40 metų įstojusi į vienuolyną ir paskutiniu 
laiku gyvenusi Nimes, praėjusį rudenį bu
vo paskirta naujoms pareigoms į Limoges 
(H aute-Vienne).

J. Grincevičius, 15 metų ištarnavęs Sve
timšalių legione, paskutiniu laiku gyveno ir 
dirbo Meudon (Hauts-de-Seine). Praėjusį 
rudenį gydėsi sanatorijoje, o dabar ieško 
darbo Paryžiuje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ČIA MŪSŲ VAIKAI! ČIA MŪSŲ ATEITIS!

Kas antri metai Australijoje rengiamos 
Lietuvių dienos. „Mūsų Pastogė“ rašo, kad 
tai drąsiai galime vadinti Australijos lietu
vių tradicine švente.

Šitoji šventė šįmet suruošta Melbourne 
ir sutraukusi rekordinį skaičių dalyvių ir 
svečių ne tik iš vietos, bet ir iš tolimųjų 
Pertho, Sydney, Hobarto ir Brisbanės.

Šventėje buvo katalikų ir evangelikų 
įspūdingos pamaldos, chorai, sporto klubų 
pasirodymai, jaunimo grupių, rašytojų, so
listų. teatralų ir tautinių šokių grupių. Žiū
rėdamas į suktinį, kurį bendrai sušoko apie 
200 šokėjų, nebeišlaikęs to milžiniško įspū
džio, laikraščio bendradarbis rašo:

„Sunku nustelbti širdies plakimą, akys 
sudrėksta iš džiaugsmo, štai koks mūsų 
jaunimas! Norisi sušukti. Norisi garsiai di
džiuotis, garsiau už maršą rėkti: — Čia 
mūsų vaikai! Čia mūsų ateitis!“

PRIZAS IR TITULAS

Australietė madų kūrėja 19 metų Viole
ta Alminauskaitė laimėjo 1970 metų madų 
I prizą ir gavo „Giri of the Year“ titulą.

DAIL. PACEVICIENĖ IR PACEVIČIŪTĖ

Romoje savo meno studiją turi ten įsi
kūrusios dvi dailininkės — Sofija Pacevi- 
čienė ir jos duktė Irena Pacevičiūtė.

Abi dailininkės yra baigusios Kauno me
no mokyklą, o Irena dar ir Vienos meno 
akademiją. Dailininkės palaiko ryšius su 
vietiniais dailininkais ir dalyvauja jų ir
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DŽIAUGSMO KAINA

žmogus yra įpratęs visa pavergti sau, sa
vo naudai. Kad tik jam būtų geriau ir nau
dingiau. Ir pavergia, panaudoja taip, kad 
daiktai ar net dalykų idėja nustoja savo
sios prasmės.

Pavyzdžiui, didžiosios Katalikų Bažny
čios šventės — Kalėdos ir Velykos, kurios 
savo tiesiogine prasme yra dvasinių turtų 
ir išminties šaltiniai, mūsų yra pajungtos 
grynai medžiagine prasme — daug išgerti 
ir skaniai pavalgyti.

Tai leistina. Nesmerktina. Bet švenčių 
prasmė yra visai kita.

Kristus mokė, kentėjo, mirė ir prisikėlė, 
kad išmokytų mus, kaip gyventi ir kaip pa
sirengti pastoviam ir amžinam gyvenimui. 
Nuolat mokytis, kentėti, mirti ir prisikelti 
—- ir mūsų kelias.

Kentėjimų mums pakanka. Jų ieškoti ne
tenka, tik reikia jais tinkamai pasinaudo
ti, kaip vaistais, ir atgailos dvasioje priimti 
juos kantriai ir net linksmai.

Mirtis yra paskutinis mūsų veiksmas že
mėje. Veiksmas neišvengiamas ir nenuma
tomas.

Belieka prisikėlimas. Jis bus džiaugsmo 
arba skausmo prisikėlimas, žiūrint, kaip 
gyvenome žemėje.

Kad mūsų prisikėlimas būtų pilnas 
džiaugsmo, reikia pratintis dažnai prisikel
ti. Kaip? Argi galima mirti ir prisikelti, kol 
esame gyvi? Mirti negalima, bet prisikelti 
galima.

Šv. Paulius apaštalas pataria, kaip tai 
padaryti. Jis sako: „Apsivalykite nuo seno
jo raugo ir tapkite nauja“ (Kor. 5,7-8).

Kitaip sakant, kiekvieną dieną pradėki
me naujai, nauja dvasia. Nebebūkime tuo, 
kuo buvome vakar.

— Šiandien visa darysiu geriau, negu va
kar dariau.

— šiandien melsiuos geriau,, negu vakar.
— Šiandien labiau gerbsiu savo artimą, 

negu vakar.
— šiandien kantriau kentėsiu, negu va

kar, ir t. t.
Tai ir reiškia mirtį tam, kas buvo, ir nau

jai prisikelti, kas ateina, kas dar lieka pa
daryti. Toks lavinimasis nėra lengvas, bet 
labai atlyginantis.

***

Jei Kristus nebūtų miręs, nebūtų nė pri
sikėlęs. Jis — amžinoji Gyvybė. Būdamas 
Dievas, galėjo Jis pasirinkti ir kitas atpir
kimo priemones. Jis pasirinko tokį kelią, 
kuriuo visi galėtų Jį sekti.

Kentėjimai yra neatskiriama žemiškojo 
gyvenimo dalis. Bet jie veda į garbingą ir 
džiaugsmingą prisikėlimą, jei tinkamai pa
naudojami ir aukojami Dievui.

Tad ir Velykų švenčių prasmė yra apsi
valyti nuo senojo raugo, tai yra nuo visų 
klaidų, kurias ligi šiol dareme, nuo visų 
nuodėmių per atgailos sakramentą, ir pra
dėti naujai gyventi taip, kaip Kristus mokė 
ir kaip dabar moko Bažnyčia.

Toks apsivalymas yra prisikėlimas ir pa
siruošimas amžinajam, laimingam gyveni
mui su Tuo. kuris nugalėjo mirtį.

Aleliuja!

A. J. S.

tarptautinėse dailės parodose ir turi didelį 
pasisekimą.

Sofija Pacevičienė savo savitu stilium 
reiškiasi daugiausia religinėmis temomis, 
tai ir paveikslai primena pirmųjų krikščio
nių tapybą. Jos duktė piešia daugiau realis
tiniu stilium ir renkasi pasaulietiškas te
mas.

SUMAŽĖJO REDAKTORIŲ

Jau esame rašę, kad Australijos lietuvių 
bendruomeniniam savaitraščiui „Mūsų Pa
stogei“ redaguoti sudaryta 7 asmenų redak
cinė kolegija.

Tolimesni to laikraščio numeriai rodo, 
kad ta kolegija jau sumažėjo iki 5, ir jos 
narys A. Mauragis yra atsakomasis redak
torius.

Z. PUZINAUSKAS VADOVAUJA 
MOKYKLAI

Buvęs Nepriklausomosios Lietuvos vals
tybinės krepšinio komandos dalyvis Zeno
nas Puzinauskas šiuo metu vadovauja Cen
trinės YMCA aukšt. mokyklai Chicagoje.

„BEVILČIAI“ GARSĖJA

Melbourne įsisteigė šokėjų su aštuoniais 
dainininkais lietuvių jaunimo grupė, kuri 
pasivadino „Bevilčiais“ ir žavi dainų in
terpretavimu Australijos jaunimą.
Atlikdami programą, „Bevilčiai“ naudoja

si elektrinių gitarų garsais, moderniais mu
zikos instrumentais ir psichadelinių šviesų 
mirgėjimais.

To ansamblio vadovė yra Rita Tamošiū
naitė, buvusi veikli skautė ir krepšininkė.
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SVEIKI SULAUKĖ!
Per visą dieną vanduo nuo stogų lašėjo. 

Pasieniu sniege ruožas juoduoja, kur lašai 
nuo stogo krito. Tik saulei nusileidus vis
kas sustingo, varvekliai kaip jaučio ragai 
nuo stogo kabo, dvigubai per dieną padi
dėję. Jau antra diena taip leidžia. Jei toks 
atlydys ilgiau pabus, netruks nuleisti ke
lią. Ar suspės Želvys suvežti rąstus iš miš
ko, kol kelias pabėgs? Šakas ir malką ga
lės ir ratais suvežti, bet rąstams reikia ro
gių kelio. Atsirėmęs į tvarto sieną, želvys 
stebi, kaip arkliai ėda dobilus. Daug bus 
darbo arkliams šią žiemą, kol suves visą 
mišką. Kumelė dieni, reikia ją pridaboti, 
nevažiuosi su ja per paleidimą. Nubraukė, 
nuglostė Želvys abudu arkliu prieš išeida
mas iš tvarto, paleido pririštą šunį ir per 
kiemą nužingsniavo į trobą.

Adomis jau apsiprausęs, persirengęs, pa
siruošęs j Užgavėnių šokius. Sudėjo mote
rys ant stalo blynus, ir šeimyna susėdo 
valgyti. Kažkas atidarė priemenės duris, 
sulojo šuo, bet tuoj vėl nutilo. Kas nors iš 
kaimynų Zeigių ateina, jei šuo neloja. Įėjo 
Jonis. Želvienė pasodino ir jį blynų valgy
ti — šūksnys jų sudėta ant stalo, užteks vi
siems. Pavalgius Onikė išėjo persirengti, 
Želvienė surinko nesuvalgytus blynus ir 
padėjo juos po stalu šuniui.

— Jaunieji grįš iš šokių išalkę, — sako 
Želvys, — būtum geriau blynus jiems pa
likusi, būtų grįžę užvalgę, kad ir šaltų.

—■ Kai jie grįš, bus jau po dvyliktos — 
Pelenų diena.

— O Jonis grįžęs lašinių užvalgys, ar jis 
blogesnis už mūsiškius?

— Nei blogesnis, nei geresnis. Jam gali
ma, jis ne katalikas.

Grįžo persirengusi Onikė, ir visi trys 
išėjo. Aldona susidėjo ant stalo knygas ir 
sąsiuvinius. Želvienė pasiėmė lopyti vyrų 
pirštines. Želvys išsiskleidė laikraštį, ir tro
boje užstojo tyla. Girdėti, kaip Aldonos 
plunksna čirškia per popierių.

— Aš galvoju, kad Onikė ir Jonis... -— po 
ilgo tylėjimo prakalbėjo Želvienė.

— Ką Onikė ir Jonis? — klausia, akių 
nuo laikraščio nepakeldamas, želvys.

— Kad juodu iš pat mažens vis kartu. 
Dabar į šokius kartu eina. Aš bijau, kad 
per daug viens į kitą neįsižiūrėtų.

— Na, ir kas, ar tau Jonis per prastas?
— Jonis geras, doras vaikas, geresnio 
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P A S I M A
— Žinai, važiuosiu į Londoną, — jau penkta

dienio vakare ji tarė Kostui. — Gal nesušalsiu.
— Sušalsi, Verute.
— Reikia nuvažiuoti.
Ji parsineš ir dovaną viešniai — auksinę apy

rankę su gyvačiuke. Begalvodama apie Vincentiną, 
ji prisiminė tą atsitikimą, kai jos motina padovano
jo savo draugei puošnią skarelę. Tą vieną gerą daik
tą ir teturėjo Veronikos motina. Gerai nusiteikusi 
šventą dieną pasiversdavo skrynioje, išsitraukdavo 
puošniom gėlėm šviečiančią skarelę, pati gėrėdavo
si ir dukterim rodydavo. O kai atvažiavo jaunystės 
dienų draugė iš Rygos laikų, abi kalbėjosi susikišu- 
sios ištisas dvi dienas, o kai viešnia išvažiavo, tada 
motina prisipažino:

— Atidaviau skarelę.
Veronika žinojo, kokią skarelę motina atidavė. 

Aišku, kad tą gražiąją su gėlėm. Kasdieninės ji ne
duos.

— Mama, ar tu... — pradėjo Veronika ir ne
pabaigė. Ar yra kokios nors prasmės pradėti jai ber
ti priekaištus? Neišlaikė ir atidavė. Ar ne taip atsiti
ko ir su tom pelargonijom?

Gerai, motina vienai atidavė pelargonijas, o ki
tai patį gražiausią savo turtą- Veronika irgi eis mo
tinos pėdomis ir nuveš apyrankę. Ji parduotuvėje il
gai čiupinėjosi, nes vis svyravo. Ta gyvačiukė jai pa
tiko — vis kitoks daiktas. Kitos apyrankės su gėly
tėmis ar raižytiniais pagražinimais. Visur tų kitokių 
gausi. O su gyvačiuke Kanadoje, žiūrėk, gal ir nėra. 
Bet gyvačiukė gali sukelti viešniai įtarimą, kad Ve
ronika atneša jai dovanėlę tyčia su tokiu piktu šliu
žu, lyg kokį simbolį.

— Va, ir dovaną nupirkau, — rodo ji Kostui 
apyrankę. Nupirko ji vis tiek gyvačiukę. Ir tas do
vanos parodymas, rodos, buvo galutinis sprendimas 
dėl kelionės. Ji dar bėgo į stotį susižinoti, kada šeš
tadienį išeina traukiniai. Jeigu išvažiuos vidudienį, 
tai suspės.

— Ar tu mane palydėsi, Kostai? — šeštadienio 
rytą paklausė Veronika vyrą.

— Aš?
— Dviems bus smagiau.
Ir jie išvažiavo abu. Kostas vis skundėsi, kad 

tokiam šaltyje reikia judėti iš namų. Dėl ko? Ogi 
dėl kažkokios Vincentinos. Jis buvo pažadėjęs ateiti 
į fabriką ir iki pietų dirbti. Davė žodį, o dabar nesi
laiko pažado- Pirmadienį prievaizdas prisistatys rūs
tus, kad Kostas netesėjo. Bet traukinys smagiai lėkė, 
ir, rodos, nejučiom artėjo Londonas. Didesnės bė
dos jie turėjo Londone, kol pasiekė Lietuvių Na-

K. B ARENAS

L T Y M A S
mus: abu pirmą kartą pateko į šį didmiestį. O tuo
met dar tuščiuose Lietuvių Namuose ji skubėjo iš
klausti, ar yra apsistoję tokie Martynai.

— Iki pietų buvo, o paskui miestan išėjo, — 
atsakė jai pareigūnas.

— Miestan? — nusistebėjo Veronika.
— Vakare grįš.
Martynai grįžo, kai salėje jau griežė spaudos 

baliui pasamdytasis orkestras. Veronika su Kostu 
iš pradžių laukė ir dairėsi pirmajame aukšte. Tirštė
jo žmonių, ir darėsi sunku dairytis. Kostas siurbė 
alų.

— Tu nepasigerk, — įspėjo Veronika.
Jie stovėjo šokių salės pasienyje, kai įėjo Mar

tynai. Taip, Vincentiną. Veidas tas pats, tik plaukai 
neatpažįstami, ir ties jais sustoja Veronikos akys. 
Kaip juodvarnio plunksnos žvilga jie iš tolo, ir pa
purę tokie, ir užtektų, rodos, to jų kiekio dviem mo
terims pasidalyti. Argi ne Vincentiną anais semina
rijos metais, atsidūrusi prie veidrodžio, griebdavo 
Veronikos plaukų kuokštą ir dėdavosi sau prie vei
do pasižiūrėti, kaip jai tiktų? Taip, aišku, Vincenti- 
na, kurios plaukai buvo aptriušę ir spalvą turėjo 
juodbėrę.

— Ponia Martynienė, ar ne? — tiesdama ran
ką tarė Veronika.

— Sveika, sveika, ponia, — tarė Vincentiną-
— Aš irgi atpažinau. O čia mano Jurgis, Džiordžas,
— parodė ji į vyrą. ■— Ar viena esi?

— Ne, su vyru.
— Matai, gavom adresą, sakau, parašysiu, pa

žiūrėsiu, kaip dabar atrodai. Ar turit staliuką?
— Ne.
— Mes einam prie savo staliuko. Atsiprašau, 

vedu vyrą prie staliuko. Dar susitiksim.
— Palauk, aš atvesiu savo Kostą, — šūktelėjo 

Veronika, bet jos balsą, matyt, sugėrė orkestro 
trenksmas, ir Vincentiną neatsigrįžo.

Veronika atsistūmė į pasienį, prie Kosto. Ji ma
tė, kad Martynų stalas apsėstas iš visų pusių. Jie ten 
gyvai šnekasi. Matyt, atvažiavo jie ne vieni. Jai prie 
sienos nusibodo stovėti. Vis stumteldavo sukdamiesi 
pro šalį šokėjai.

— Eikim į pirmąjį aukštą, — tarė ji Kostui. — 
Čia mus sumindžios.

— O tavo Vincentiną?
— Suras, jeigu norės-
Apačioje jie gavo atsisėsti ir dairėsi. Veronika 

nekantravo. Ji pamatė porą pažįstamų, bet visi bu
vo užimti. Laikrodis sukosi lėtai. Bet vidurnaktis vis 
tiek artėjo.

— Aš dar pasižiūrėsiu, — ir ji pakilo ir nusku
bėjo į viršų. Martynienė su savo vyru šoko. Veroni
ka laukė, kol baigs ir nueis prie staliuko.

— Aš atėjau atsisveikinti, — prisigrūdusi pro 
žmones prie staliuko, tarė ji Vincentinai. — Važiuo
jam namo.

—- Ar jau?
— Sėskis, ponia, — parodė jai kėdę prie sta

liuko nepažįstamas vyriškis.
— Ačiū, mes jau važiuojam, — atsakė Veroni

ka.
— Gaila, kad nėra kada pasikalbėti, — tarė 

Vincentiną.
— Gaila, — pratarė Veronika ir tuomet staiga 

atidarė savo rankinuką ir ištraukė dėžutę su dovana- 
— Atvežiau dovanėlę, — padavė ir ištiesė ranką at
sisveikinti.

Po to ji visą kelią gailėjosi, kad jai užėjo tas 
staigus noras atiduoti Vincentinai apyrankę. Iš pra
džių ji važiuodama negalėjo nei kalbėti, nei galvoti, 
tokia suirzusi jautėsi. Argi važiavo šešias valandas 
šaltyje, kad pamatytų Vincentiną? Ne. Argi ji va
žiavo, kad Vincentiną pamatytų ją? Tur būt. Vin- 
centina švilptelėjo: būtinai, būtinai, o Veronika, ma
tai, ir atbėgo.

— Atleisk man, — aprimusi traukinyje ji tarė 
Kostui. — Atsitiko ne taip, kaip aš galvojau.

Ji kaltino save ir kitus ligi pat namų. Jei tai 
Vincentinai niekas nebūtų davęs adreso, tai ketvir
tadienį laiškas nebūtų sujudinęs Veronikos. Vincen- 
tina, matyt, atsisėdo, brūkšt, brūkšt ir parašė tik dėl 
to, kad turėjo adresą. Ji, tur būt, nė nesitikėjo, kad 
Veronika susiruoš ir atvažiuos. Bet jei nesitikėjo, tai 
neturėjo rašyti. O jei tikėjosi, tai turėjo palikti tą 
staliuką salėje ir savo Martyną ir susėsti su Veroni
ka pakalbėti apie senus laikus. Kai ji dabar galvoja, 
tai ir tie seni laikai tokie pat netikri, kaip pati Vin- 
centina. Draugystė? Matyt, Vincentinos tėvai su
mezgė tą tariamąją draugystę, kad galėtų įkinkyti 
Veroniką padėti jų dukteriai. Ar ta Vincentiną buvo 
kada nors įžengusi į Veronikos tėvų vienalangę gry
čią? Niekada. Veronika nekvietė jos ir nenorėjo, bet 
draugystė nereikalinga kvietimų.

— Atleisk man, — dar kartą ji pratarė Kos
tui- — Užėjo toks akimirksnio kvailumas, tai atsi 
sveikindama dar ir apyrankę padaviau. Gerai, kac 
nors su gyvačiuke. Gal supras, — sakė Veronika i 
šiuo metu tuo tikėjo. Tikėjo, nes dabar norėjo, kac 
Vincentiną tą gyvačiukę apyrankėje išsiaiškintų 
kaip jos pykčio ir nusivylimo ženklą.

Tik dabar, traukiniui dunksint, Veronika sąmo 
ningai apsvarsto ir tas Vincentinos laiško vietas, kur 
rašoma apie busimąsias keliones. Paryžius, šveicari 
ja, Ispanija... Lygiai tokia pat kvailystė, kaip anais 
jaunystės metais. Jeigu tu esi... Taip, jeigu tu esi 
skurdžius, tai Martynienė net ir po daugelio metų 
pasirūpins tau parodyti, ką gali pinigas ir turtas!

niekur nerasi. Bet ar tu norėtum žento liu
terono?

— Man kad tik doras žmogus, vis tiek, 
kas jis bebūtų.

Pasakytų daug ką Želvys pačiai, pasigin
čytų su ja. Pasakytų, kad už kiek metų ne
liks nei katalikų, nei liuteronų, visi tie ti
kėjimai yra tik kunigų išmislai. Apsišvies 
žmonės, ir išnyks visi tie tikėjimai. Bet ką 
tu su ja pasiginčysi — ims ji pragaru bau
ginti, o pagaliau ir verkti pradės. Geriau 
jau dėl šventos ramybės tylėti.

Per dieną miške su rąstais nusigrūmęs, 
norėtum vakare gerai pavalgyti. Ant stalo 
turėtų dubuo kopūstų garuoti, lėkštėje tu-
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retų tįsoti gabalas dešros. O dabar — bul
vės, žirniai ir silkės. Tikra Pelenų diena. 
Valgo visi tylėdami, kiekvienas į savo min
tis įsigilinęs. Kad būtų koks protingesnis 
žmogus, Želvys galėtų išsikalbėti. Jei ir ne
sutiktų su juo, nors pasiginčytų. Apie tuos 
kvailus pasninkus pasiginčytų, apie viso
kius kitus kunigų išmislus.

Senis Zeigis įėjo, priemenėj kojas patry
pęs, kad prilipęs sniegas nukristų nuo 
klumpių.

— Žegno Dievas!
— Prašom, prašom! — atsakė Želvienė.
— Ko tu čia „prašom-prašom“, kad pati 

neturi ką valgyti, — sako Želvys pačiai.
— Ką tu dabar niekus kalbi, kaimyn! 

Stalas pilnas, Dievo gėrybėmis apkrautas.
— Ale. Dievas tau geresnis, kaimyn, kaip 

man. Dievas tavo stalą lašiniais, dešrom 
apkrovė, o man tik bulvių, žirnių ir silkių 
drėbtelėjo.

Želvys dabar pagyvėjo, bus jam su kuo 
pasiginčyti — Zeigis vis protingesnis negu 
jo pati.

— Kažin, katram Dievas geresnis, kažin? 
— Zeigis apžvelgė kaimyno šeimą — Ado- 
mį, Onikę, Aldoną. — Aš jau turėčiau būti 
bočius. Sūnaus vaikai būtų jau kaip jūsų 
Aldona. Bet aš nesiskundžiu, nesiskundžiu. 
Tebūna šventa Jo Valia.

Želviui dingo noras ginčytis. Jis atsime

na, kaip po karo šiltinė į kaimą įsisuko, du 
grabu iš Zeigio kiemo į kapus išlydėjo vie
ną po kito. Verkė, iš proto ėjo Zeigienė, tik 
Zeigis niekam ašarų nerodė, daržinėj ar 
tvarte pasislėpęs išsiverkdavo ir vėl ramus 
kaimynams rodydavosi. Paskui Zeigienės 
sesers Jonuką parsivežė, kaip savo užaugi
no.

— Ar gavote mergą? — užklausė Želvie
nė kaimyną, kad nusuktų kalbą nuo grau
dulingų prisiminimų.

— Jurkšikė ateis po Velykų. Nori iki Ve
lykų namie pabūti, su motina prisiverpti, 
prisiausti. Ar daug dar rąstų miške turite? 
— Zeigis užklausė Želvį.

— Yra dar. Jei kelias nepabėgs — suve- 
šime. Dabar jau kai kur gruodvelkų atsi
randa. Gal dar užsnigs.

— Mūsų arkliai tvarte dyki, sakau, Jo
nis galėtų su jumis važiuoti, greičiau su- 
vežtumėt.

— Ale kaip mes jums atsilyginsim?
— Prireiks gi ir mums kada nors jūsų 

pagalbos, juk neatsisakysite.
— Gerai. Jei Jonis padės, šią savaitę su- 

vešime.
Pasikalbėjo dar vyrai apie ateinantį pa

vasarį, kas kur ką sės, Želvys papasakojo 
kaimynui, ką valdžia daro, kokius įstaty
mus leidžia, kol Zeigis į laikrodį pažvelgęs 
nutarė, kad jau laikas eiti.

***

Diena po dienos praeina gavėnia, artina
si Velykos, kasdien nyksta sniegas, daba, 
jau sniego kur-ne-kur likę. Kur didesni vė- 
pūtai per žiemą supustyti buvo, ir tas pats 
pajuodavęs, lyg besiartinančių Velykų išsi
gandęs, stengiasi kuo greičiau nuo žemės 
paviršiaus pranykti. Lankoj tarp dviejų so
dybų mažas upeliūkštis, per visą metą sau
sas, tik pavasariais per sniego leidimą pa
tvinsta. Nuleidžia sniegą, ir vėl ten sausa. 
Kai Adomis su Joniu maži buvo, statydavo 
pavasariais ant upelio malūnus, pasroviui 
leisdavo laivus. Dabar jau juodu abudu su
augę vyrai, nors senesnieji jiems primena, 
kad kol netarnavęs kariuomenėj, negali vy
ru skaitytis. Kapoja dabar abudu šakas, 
per lanką viens kitam karts nuo karto pa
šaukdami, pasiginčydami, kas pirmiau ka
poti baigs. Sukapotų šakų stirtos abiejose 
pusėse vienodai auga, šakalių krūvos apie 
trinką vienodai didėja. Onikė žiūri iš savo 
kiemo į brolį, į Jonį, nežino, katro pusę pa
laikyti, vienas brolis, kitas... Ne, ji tik šiaip 

sau su Joniu, iš kaimynystės, iš draugys
tės.

Senis Grobšta eina taku. Kelias dabar 
patilžęs, dabar visi eina taku iš sodybos į 
sodybą, ir tiesu, ir sausa. O Grobšta dar ir 
išsikalbėti kiekvienoj sodyboj gali, namie 
nei sūnus, nei marti jo neklauso. Kalba se
nis kaip sienai, namiškiai tariasi jo negir- 
dintys. Sustojo Grobšta prie Adomio. ,

— Jau laužą baigi kapoti.

— Baigiu. Žinai, iki Velykų viskas turi 
būti sukapota ir sukrauta.

— Bepigu jums dabar kapoti, čakš-čakš- 
čakš su viena ranka, ir sukapota. Mano lai
kais šakos būdavo daug storesnės. Tokio 
storumo, — iš abiejų rankų Grobšta pada
ro apskritimą, kad parodytų, kokio storu
mo jo laikais būdavo šakos. Maždaug kaip 
rąstas. — Kerti, būdavo, abiem rankom, 
duodi po keletą kartų, kol perkerti.

— O-ho! — sako Adomis.
— Jau Velykos čia pat, o pavasario dar 

nė žymės nematyti. Kai aš buvau tavo am
žiaus, šiuo laiku čyr-čir-čir, čyr-čir-čir visa 
padangė nuo cyrulių giesmės skambėdavo, 
bzum-bzum vambolės apie laužą skraidy
davo.

Adomis jau buvo išsižiojęs sakyti, kad 
jis girdi čyr-čir-čir ir bzum kaip tik dabar, 
bet nutylėjo, tik apsimetė nustebęs ir pa
sakė:

— O-ho!
Pabadė senis lazda apie trinką žemę ir 

vėl kalba.
— Mano jaunystėje žemė šiuo laiku bū

davo sausa, galėjai arti, akėti. Jūsų lankoj 
vanduo būdavo visas nubėgęs, sausa lankt 
visa lukštais geltonuodavo. O dabar, ma
tau, lieptas vandens apsemtas, kažin, ai 
galėsiu į antrą pusę pereiti.

— Aš tau ilgą šaką duosiu, pasiremda 
mas pereisi.

Nugenėjo Adomis šaką ir nuėjo kartu sv 
Grobšta prie liepto. Senis lazda pabadė 
lieptą, paėmė iš Adomio šaką ir, pasirem
damas į upelio dugną, perėjo į kitą pusę. 
Pasižiūrėjo į vandenį ir pasakoja Adomiui:

— Kiek čia dabar to vandens, vasarą nuo 
stogo po gero lietaus daugiau vandens nu
bėga. Kad aš buvau tavo amžiaus, lanka 
šiuo laiku būdavo nuo krašto iki krašto pa
plūdusi. Valties reikėdavo į kitą kraštą 
persikelti.

Permetė Grobšta per upelį Adomiui ša
ką ir nuėjo. Sustojo prie Jonio, kalba, mo
suoja rankomis. Tur būt, vėl apie rąsto sto- 

rūmo šakas, apie čyr-čir-čir cyrulius ir 
bzum-bzum vambolės pasakoja.

Prieš vakarą grįžo Želvys iš turgaus pa
vargęs, pėsčias ilgą purviną kelią klampo
jęs. Gyvulius apšėrę susėdo visi vakarie
nės. Želvienė sudėjo ant stalo gavėnišką 
valgį — bulves, žirnius ir silkes.

— Šiandien ne penktadienis, ■— sako Žel
vys, apžvelgęs stalą.

— Didžioji savaitė, — sako Želvienė, — 
pasninkausime visą savaitę sausai.

— Jei tu nori eiti į dangų — eik viena. 
Duok man dorai pavalgyti šiame gyveni
me.

— Dangus nebus man dangus, jei mes vi
si ten nesusirinksime.

— Je, sėdėsi tu danguje ir žiūrėsi, kaip 
Zeigiai amžinose pragaro liepsnose kenčia.

— Zeigiai bus pirmiau danguje negu mes.
— Kaip jie bus danguje, jei jie pasninko 

neužlaiko?
— Su pliku nepasipeši, su kvailu nepasi

ginčysi. — Želvio balsas dabar buvo piktas.
— Tu dėl savo kvailo dangaus gali daryti 
ką nori, bet man nereikia dangaus, aš no
riu tik žmoniškai gyventi ir žmoniškai val
gyti.

Želvienė pripratusi prie ginčų, prie vyro 
išjuokimo, bet to pikto balso negali pakęs
ti. Atidarė spintą ir išėmė bryzą lašinių.

— Še, ryk, ryk nekramtęs, gal užspringsi.
Metė bryzą ant stalo, bryzas pašliūkštė 

stalu ir nukrito ant grindų prie ten gulėju
sio šunies. Troboje užstojo tyla. Tik buvo 
girdėti, kaip šuo dantimis lašinius drasko, 
skubėdamas, kad kas neatimtų. Pabaigęs 
lašinius, nuėjo prie durų ir raugėdamas 
laukia, kad kas atidarytų. Adomis atsikėlė

— Ir ko taip pyksti, ko draskais? — pa
baigė visi valgyti, kiek jie ten valgė. Onikė 
suplovė indus ir išėjo. Aldona susidėjo kny
gas ir sąsiuvinius ant stalo, bandė ruošti 
pamokas, bet, pažiūrėjusi į tėvą ir motiną, 
sudėjo knygas atgal į krepšį ir paliko juo
du vienu du. Želvys skaito Ūkininko Pata
rėją, atsiverčia vieną puslapį, verčia kitą, 
akimis tik per eilutes leidžia, o galvoj nie
kas nepasilieka.

— Ir ko taip pyksti, ko daskais? — pa
tylėjęs prakalba Želvys.

— Kad tu iš kantrybės išvedi. Ir dar prie 
vaikų.

Želvys kaip tik norėjo pačiai sakyti, kad 
prie vaikų nedera bartis, o dabar ji pirma 
tai pasakė. Atseit, jis kaltas. Nieko daugiau 
nelieka daryti, tik atsiprašyti.

— Nepyk. Aš tik šiaip sau pajuokavau. 
Nerimtai.

— Tavo juokavimai... vis tokie... prieš 
tikėjimą. Kad nors tik man vienai saky
tum, o dabar vaikai girdi. Ar nori, kad 
vaikai bedieviais užaugtų? O kas žmogus 
be tikėjimo? Gyvulys.

želviui būtų lengviau ginčytis, jei pati 
piktai šauktų ant jo. Galėtų ir jis šaukti, ją 
kvaila davatka vadinti. Bet dabar ji taip 
švelniai, net graudulingai kalba ir žiūri į 
jį maldaujančiomis akimis. Želvys atsisto
jo ir apkabino pačią.

— Nepyk. Aš prižadu daugiau taip ne
kalbėti.

— Ir dar vieną dalyką man prižadėk.
— O ką?
— Prižadėk, kad eisi velykinės, — ir taip 

maldaujamai pažiūri į vyrą, kad, rodos, ir 
akmenį sugraudintų.

— Na, nueisiu, nueisiu, jei taip tu nori.
Velykos artinasi diena po dienos. Jau Di

dysis Ketvirtadienis atėjo, visi velykinę at
likę, ramūs Velykų laukia. Dvi dienos dar 
iki Velykų, eis ir Želvys velykinės, priža
dėjo žmonai, nueis ryt ar poryt ir atliks. 
Eina jis vakare iš tvarto, o Zeigis tik 'be
žengiąs į vidų, beveik kaktomis susidaužė. 
Apžiūrėjo abudu kumelę, spėja, koks bus 
kumelys — į kumelę ar eržilą.

— Mes važiuojame rytoj visi į bažnyčią.
— sako Zeigis Želviui, — prie šventos va
karienės. Ar ateisite kas iš jūsų per pietus 
gyvulius apšerti?

— Ateisiu, kaimyn, aš pats ateisiu ir ap- 
šersiu.

— Tu rytoj velykinės eini, — atsiliepė 
nuo veršių kalades Želvienė. — Ateisime 
kas nors iš mūsų ir apšersime.

— Kas sakė, kad aš eisiu velykinės?
— Eisi, kaimyn, eisi, kaip gi kitaip, — 

Zeigis palaiko Želvienės pusę. — Reikia vi
siems eiti, reikia atlikti, kas Dievo prisa
kyta.

— Gėdą turėtumei, — sako Želvienė vy
rui, kai kaimynas nuėjo namo. — Liutero
nas tave moko kataliku būti.

Anksti iš ryto, dar su tamsa, Želvys išėjo 
pėsčias velykinės. Bažnyčioje prie klausyk
lų jau eilės sustojusios, daugiausia vyrai, 
iki paskutinio atidėlioję, motinų ir žmonų 
varu išvaryti. Tylu apytuštėj bažnyčioj, tik 
nuaidi kieno žingsniai, sudrumsčia tylą pri
slopintas kosulys. Įsidienojus bažnyčia pri
sipildė, bet joje vis dar iškilminga rimtis, 
negaudžia vargonai, kaip sekmadieniais, 
neskamba prie altoriaus varpelis, statulos 
apdengtos. Nesuprantama paslaptinga ra
mybė apima Želvį. Nebeatrodo jam dabar 
kvailystė ta atliktoji išpažintis, ir kunigas 
nebuvo kvailas, kažkas nekasdieniška, ne
žemiška, galėtų, rodos, būti iki vakaro baž
nyčioj, nenusibostų.

Einantį namo pavijo jį važiuotas Zeigis. 
Jonis anksčiau namo pėsčias išėjęs, jis pas

(nukelta į 6 psl.)
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MES VALDYSIM...
Liudas Dovydėnas yra vienas stambiųjų 

mūsų rašytojų prozaikų. Nemaža knygų pa
rašęs Lietuvoje, žymiai papildęs savo kūry
bini kapitalą dar ir pirmaisiais metais sve
tur, vėliau jis kaip ir aptilo, matyt, pri
verstas daug laiko skirti užsidirbti duonai.

Žinoma, nepasakytume, kad jis būtų pa
dėjęs plunksną rūdyti. Žinios pasiekia, kad 
jis yra sudaręs didžiulį savo stilizuotų pa
sakų-rinkinį, kurį norėtų pamatyti gražiai 
išleistą gimtąja kalba, o taip pat ir angliš
kąja. Periodikoje jis išspausdina čia dar 
skaitytojų nematytą kūrinį, čia atsimini
mų pluoštą. O dabar, štai, JAV veikianti 
„Romuvos“ leidykla išleido dviem tomais 
stambią jo atsiminimų knygą Mes valdy- 
dysini pasaulį (per abu tomus 520 psl., 
kiekvieno tomo kaina 4 dol.). Knyga pa
puošta P. Lapės viršeliu ir piešiniais.

Sov. Sąjungai 1940 m. okupavus Lietuvą, 
L. Dovydėnas ’buvo „išrinktas" į vadinamą
jį Liaudies seimą. Vėliau tas seimas išvir
to į Aukščiausiąją tarybą, ir L. Dovydėnui 
teko eiti jos prezidiumo pirmininko pava
duotojo, arba viceprezidento, pareigas, be 
to, organizuoti priešmokyklinio auklėjimo 
įstaigas ir prižiūrėti jas.

Tokioje vietoje būdamas, jis daug matė, 
girdėjo ir išgyveno. Jis matė ir girdėjo to
kių dalykų, kurie eiliniam žmogui negalėjo 
būti prieinami ir žinomi. O laikai, kaip ži
nia, buvo ypatingi: okupuotoje Lietuvoje 
buvo keičiama santvarka, įvedama tokia, 
kokia nuo spalio revoliucijos buvo įgyven
dinta Rusijoje. Keitimas vyko prievartos 
priemonėmis. Kai prasidėjo karas, L. Do
vydėnas liko Lietuvoje ir naujose sąlygose 
nematė reikalo nei prasmės likti ištikimas 
bolševikiniam režimui. Tai jis daug ką iš
pasakojo jau anuomet, ką jam teko patirti. 
Dabar naujoje savo knygoje jis atveria dari 
daugiau tokių sovietinės teorijos ir prakti
kos dalykų, kurie jį, anuomet iškeltą į prie
kį, privertė pasibaisėti.

Knygą pradėdamas, rašytojas sakosi, kad 
savo metu jis apkasuose sužeistam mokyto
jui davęs žodį liudyti, kas dėjosi Lietuvoje. 
Kadangi ir šiuo metu Sov. Sąjungos vadai 
nesiliauja kalbėję apie pasaulinę revoliuci
ją, kadangi ir dabar tebevyksta žūtbūtinės 
ginkluotos ir neginkluotos varžybos dėl to. 
kas valdys pasaulį, tai rašytojas ir ryžosi 
liudyti. Savo liudijimą jis ir pradeda nuo 
Lietuvoje dirbusio marksizmo-leninizmo 
dėstytojo prof. Kirsanovo paskaitos, kas 
valdys pasaulį. Pirmasis Sov. Sąjungos pa
judėjimas po 23 metų buvo Baltijos valsty
bės, bet, sakė profesorius, mes čia manom 
sustoti vėl, kai grįšim apkeliavę pasaulį. 
Taigi Baltijos valstybėms tekusi reta garbė 
būti pirmuoju žingsniu į Sov. Sąjungos 
vykdomąjį pasaulio užkariavimą. Dabar, 
po tiek metų, visi reiškiniai rodo, kad Sov. 
Sąjunga ta kryptimi ir eina, nors jai ir ne 
visada šimtaprocentiškai sekasi. Žiūrėkite, 
Kinija pasipriešino rusiškajam Maskvos 
imperializmui, Jugoslavija, Albanija.

Eet anuomet, kai L. Dovydėnas užėmė

NEDERLANDŲ POEZIJA

Z. Tenisonaitė-Hellemans baigia ruošti 
nederlandų poezijos vertimų rinkinį, ku
riam įžanginį straipsnį prižadėjo parašyti 
dr. Jose De Ceulaer.

Kadangi dabar ypač sunku surasti leidė
ją, ypač poezijos dalykams, tai vertėja gal
voja rinkinį pateikti lietuvių skaitytojui 
savo lėšomis, skatinama vien ryšio tarp 
tautų minties.

Z. Tenisonaitė-Hellemans neseniai baigė 
versti į nederlandų kalbą A. Vaičiulaičio 
„Mūsų mažąją seserį“.

Jau anksčiau ji yra išvertusi į nederlan
dų kalbą didelį pluoštą lietuvių poezijos, 
kuriai turėjo būti paskirtas net dvigubas 
žurnalo „De Bladen voor de Poezie“ nume
ris. To žurnalo leidėjas mirė, ir visas reika
las buvo sustojęs. Dabar žurnalo leidimą 
perėmė kita leidykla, ir Z. Tenisonaitė- 
Hellemans tikisi, kad netrukus bus įgyven
dintas užsimojimas — turėsime žurnalo nu
merį su lietuvių poezija nederlandų kalba.

KUNIGAIKŠČIO M. K. RADVILO 
(NAŠLAITĖLIO) 1613 METŲ ŽEMĖLAPIS 

AMŽIŲ PERSPEKTYVOJE

Algirdas Gustaitis skaitytojams gerai pa
žįstamas iš gausių jo straipsnių straipsne
lių laikraščiuose ir žurnaluose.

Bet jis, kaip nekartą jau buvo skelbta, 
seniai yra pradėjęs ruošti naują Lietuvos 
žemėlapį, į kurį numatęs įtraukti ir buvu
sias lietuvių žemes tiek vakaruose, tiek ry
tuose, kur tik mūsų tautos giminių gyven
ta.

O kol tas žemėlapis bus baigtas ruošti, 
Alg. Gustaitis, štai, pateikė skaitytojams 22 
puslapių dydžio formato brošiūrą (atspau
dą iš „Kario“ žurnalo) apie kunigaikščio 
M. K. Radvilo (Našlaitėlio) 1613 metų že
mėlapį.

Leidinys gausiai iliustruotas.

ŠKIRPOS IR BUTKAUS PAVEIKSLAI

Chicagos Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje buvo pakabinti pirmųjų Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų-savanorių ir Vyčio 
kryžiaus ordino kavalierių gen. štabo pul
kininko Kazio Škirpos ir a. a. vyr. pusk. 
Stasio Butkaus paveikslai.

Abiejų vyrų paveikslus parūpino savano- 
ris-kūrėjas Konstantinas Petrauskas.

naujojoje santvarkoje aukštą vietą, Lietu
voje, sakytume, vyko karas, skirtas užval
dyti kraštui, suvirškinti jo žmonėms. Be 
pėdsakų dingdavo žmonės ir nebūtinai dėl 
to. kad jie būtų pasireiškę kaip kokie nors 
akivaizdesni naujojo režimo priešai. L. Do
vydėnas papasakoja ne vieną jam žinomą 
tokių areštų ir dingimų atvejį, kurie teisė
tai žmonių reikalus tvarkančioje valstybėje 
būtų neįsivaizduojami. Bet saugumo įstai
gose dirbusiems tiek rusams, tiek lietu
viams tokie nekaltų žmonių naikinimai ne
atrodė keisti ar nenormalūs: jie tarnavo 
tam prof. Kirsanovo minėtajam tikslui — 
užkariauti ir užvaldyti pasaulį. Kiekvienas 
sunaikintasis, jeigu jis net ir visiškai ne
kaltas būtų, savo mirtim turėjo pasitarnau
ti kaip pavyzdys kitiems siaubui įvaryti, 
režimui įtvirtinti, kokiam nors patvarky
mui įgyvendinti. Tokia beteisiškumo padė
tim sugebėjo pasinaudoti ypač žmonės, ku
rie šimtaprocentiškai pritarė režimui, arba 
ir visokie pasturlakai, kurie neturėjo sąži
nės ir už rublį galėjo sielą parduoti.

Beje, suimtųjų paprastai jau niekas ne
begalėdavo išgelbėti — jokie klausinėjimai 
ir prašymai net ir tokių aukštas vietas už
imančių žmonių, kaip anuomet L. Dovydė
nas. Bet ne vien apie suėmimus pasakoja 
mums L. Dovydėnas. Jis buvo liudininkas, 
kaip auklėjami vaikai jau nuo pat darželio 
pietų. Jis klausėsi teorinių paskaitų, kaip 
sovietinėmis akimis reikia žiūrėti į pasau
lį. Jis savo darbo praktikoje prisirinko bū
dingų pavyzdžių, kurie rodo, kaip sovieti
niame gyvenime veikia įstatymai. Teisinėje 
valstybėje paprastai žmogus nėra kaltas 
tol, kol jo kaltė neįrodoma. Sovietinėje san
tvarkoje jis gali būti laikomas kaltu, kol 
neįrodo, kad yra nekaltas.

L. Dovydėnui teko iš arti ir ne vienoje 
vietoje stebėti rinkimus, o taip pat pasi
kalbėti apie tokius dalykus su vienu kitu 
rusu, kurie turėjo jau didesnį, ilgametį pa
tyrimą. Jis žinojo vadinamojo liaudies sei
mo užkulisių. Daugeliu užkulisių kaip tik 
ir remiama jo knyga.

Su visa pabėgėlių banga pasitraukęs į 
užsienius, L. Dovydėnas, aišku, iš arčiau 
nebegalėjo stebėti, kas vyko po šio karo, 
kai „pergalingoji“ raudonoji armija užėmė 
Lietuvą. Jeigu jis būtų nepasitraukęs, tai, 
aišku, būtų buvęs arba likviduotas, arba 
nuėjęs Sibiro keliais ir vis tiek nebegalėjęs 
nieko liudyti. Bet knyga vis tiek baigiama 
keliais mažiau žinomais atsitikimais iš po
kario Lietuvoje.
i Be abejo, knyga bus plačiai skaitoma. 
Galima būtų dar svarstyti, ar jos pasirody
mo laikas tinkamas, ar ne geriau būtų bu
vę ją išleisti tuojau po karo, kada visa lie
tuvių svetur dauguma buvo vieninga ir pa
siryžusi priimti panašų liudijimą tiesiog 
entuziastiškai. Dabar nemažai daliai jau 
maždaug viskas nusibodo. Eet gal tai da
liai, kuriai viskas nusibodo, pats laikas iš 
naujo pristatyti, kas buvo ir kas gresia.

P. An.

TARP ŠEKSPYRO IR DANGUOLĖS 
SADCNAITĖS

Anglų kalba leidžiamojo žurnalo Litua- 
nus 1970 m. Nr. 3 išspausdinta A. šešplau- 
kio didesnis straipsnis apie šekspyrinius 
pėdsakus lietuvių literatūroje, A. Ziedonio 
apie dabarties temą sovietinėje latvių lite
ratūroje, pluoštas Danguolės Sadūnaitės ei
lėraščių, pristatomas meninės fotografijos 
ryškusis atstovas Alg. Kezys, supažindina
ma su lituanistika naujojoje katalikų en
ciklopedijoje.

LITERATŪRINIS ŽEMĖLAPIS
Švietimo ministerija Lietuvoje išleido 

kaip mokymo priemonę K. Milašiūno pa
ruoštą spalvotą žemėlapį „Literatūrinė Lie
tuva“, kuriame pateikiamos rašytojų nuo
traukos ties jų gimtosiomis vietomis.

Viena tik esanti bėda, kad to žemėlapio 
atspausdinta tik 2.500 egz.

LIETUVIS GRAFAS-MOKSLININKAS
„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 

„La Prensa“ išsispausdino G. Arciniegas 
straipsnį, kuriame rašoma, kad lietuvis 
mokslininkas grafas Hermann Keyserlin- 
gas (1880-1946) vaizdingai aprašęs Peru, 
Čilės ir Bolivijos dykumas.

Rašoma, kad grafas yra gimęs Lietuvo
je, studijavęs Prancūzijoje ir parašęs dau
gybę mokslinių knygų. Save grafas vadi
nęs lietuviu.

TEATRO DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje (kovo 15 d.) įvyko Lietuvos 

Teatro draugijos ketvirtasis suvažiavimas. 
Jame dalyvavo 91 delegatas, atstovaujantis 
969 nariams. Taip pat dalyvavo ir svečiai 
iš Maskvos, Ealtarusijos, Latvijos, Ukrainos 
ir Moldavijos.

Suvažiavime dalyvavo ir aukštieji Lietu
vos komunistų vadai.

S. KUDIRKĄ ŠVENTUOJU
Algirdas Gustaitis „Laisvojoje Lietuvo

je“ pasiūlė Simą Kudirką paskelbti šven
tuoju, jeigu jis jau miręs.

Pavasaris, Velykos, tuoj sužaliuos berželiai!

KAZIMIERAS BARĖNAS

MĖSININKAS KINGAS
Nusipirkusi namus, Veronika šventarienė iš 

pradžių džiaugėsi, kad dabar jau turės savo pastogę. 
Kurį laiką tai buvo pagrindinis jos džiaugsmas. Jei
gu saulė žvilgterėdavo pro langą svetimuos namuos, 
ieškodama žmogaus, tai Veronikai rodydavos, kad 
ne jai skirta visa ta šviesybė. Kieno namai, to, tur 
būt, ir saulė ieško ir tik tuo tarpu nesuranda savi
ninko ir laukdama užsibūna. O dabar jau ir saulė 
jos, jeigu norite žinoti, ir tasai medis kampe — jos, 
Veronikos. Net ir paukštis, nusileidęs pastrekinėti ar 
pasikapstyti pernykščiuose lapuose patvoryje, irgi 
jos. Taip, paukštis purptelės, ir jo gal niekada to pa
ties daugiau gyvenime nebematysi, bet tuo metu, kol 
krapštosi už jos lango, jis yra tarytum lyg Veroni
kos, kaip ir tas apipuvęs ir atšokęs nuo tvoros lent- 
galis-

Toks jutimas Veronikai buvo malonus. Bet su 
namais atėjo ir kiti malonumai. Kai ji su Kostu ap
žiūrinėjo tuos uamus, jai dar ypač patiko, kad čia 
pat ir pagrindinė gatvė. Paėjėjai truputį ta savo gat
vele, dar pasukai pro kampą, o už kito pasisukimo 
jau matyti, kaip pagrindinėje gatvėje skuba raudoni 
autobusai. Vadinas, rytą tik nupluošei keletą minu
čių, sėdai autobusan ir bematant jau esi prie darbo
vietės durų. Kitas patogumas — toj pagrindinėj gat
vėj ištisos marios parduotuvių, visas prekybinis cent
ras. Tačiau Veronika pasidarė išvadą, kad kasdie
nos reikalui parduotuvių jai pakaks čia pat, už visų 
tų artimiausių kampų. Tik duonelės reikia paėjėti 
už antrojo kampo ir žuvies. O visa kita gausi arba 
toje mažutėje parduotuvėje, kur visko po truputį 
yra, arba anoje, kuri, be kita ko, pasirūpina ir pieno 
išvežtoj imu rytais. Už to pirmojo kampo yra net mė
sinė, kurią laiko Liuteris Kingas. Jo vardas ir pavar
dė įrašyti priekyje virš durų, ir tik žymiai vėliau Ve
ronika įsidėmėjo, kad abiejuose galuose prie vardo
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terų stoviniuodavo prie jo stalų ir dar ringiuodavosi 
užsirietusi šaligatvyje. Tik šiokios dienos vakarais 
Kingas visiškai neturėdavo darbo ir dykas laukdavo, 
kada ateis laikas uždaryti. Tokiu dyku metu Kostas 
užbėgo jau iš namų nupirkti avino pusmentės. Di
džiojoj gatvėj Veronika nebegavo pusės — imk visą, 
mėsininkas prieš vakarą nebenori kapoti. Ne, ji ne
norėjo visos mentės. Ji būtų gavusi ir pusę, o taip ne
gerai atsitiko tik dėl to, kad per vėlai išeita apsipirk
ti. Ji skundėsi: ką gi dabar rytoj valgysim? Tai Kos
tas ir pašoko. O gi Kingas? Kam gi tas Kingas dy
kas stoviniuoja? Jis nuskubėjo. Taip, Kingas stovė
jo jau dykas ir varstė akimis pro jo duris įvirtusį 
Kostą.

— Ar tu naujas?— paklausė mėsininkas.
— Naujas, — atsakė Kostas-
— Kiek čia jūsų, tų naujų, yra?
— Šito tai aš nežinau. Kiek aš moku už tą men

tę?
Kingas pasakė kainą, bet tuoj pat pradėjo tai

syti Kosto tarimą. Va, taip reikia tarti mentę! Tik 
taip.

— Gerai, taip ir tarsiu, — ir Kostas atsisveiki
no, neįžiūrėjęs mėsininko laikysenoje jokių keistu
mų. Per tuos metus ne vienas anglas stengėsi jį pa
mokyti. Gerai, esi svetimas, tai gal ir žioplas kas ant
ras žingsnis, didelis vaikas tarp suaugusių. Gerai, 
prašom, mokykite, nes dėl to niekam neskauda. O 
jeigu ko reikia tokių pamokų metu, tai tik truputė
lio kantrybės.

Kai Veronika pirmą kartą pasuko į jo parduo
tuvę, parodęs šypseną, Kingas tuojau sukluso visas- 
Mėsos? Kokios mėsos?

— Avienos šnicelio, ponas, — tarė Veronika. 
— Nežinau, kiek čia imti, ar tris, ar keturis gabalus. 
Prašom duoti taip apie tris ketvirčius svaro, ponas.

— Tris ketvirčius?
Kingas sugriebė keturis gabalus ir užmetė ant 

svarstyklių.
— Visas svaras, bet labai graži mėsa, — pakė-

ir pavardės smulkiau dar nurodyta, kada mėsinė 
įsteigta. Pastebėjusi įraše tuos 1883 metus, Veronika 
iš pradžių pagalvojo, kas tais metais atsitiko Lietu
voje. Kažkas atsitiko, ir istorijos vadovėliuose apie 
tai kalbama. Ne sukilimas, ne kuris nors žymus žmo
gus gimė tais metais, ne. Pastebėjusi tą metų įrašą 
virš mėsinės durų, skubėdama rytą į darbą, ji atsa
kymą surado tik laukdama autobuso ir tada pati sau 
šyptelėjo, kad buvo užmiršusi. Tais metais pasirodė 
„Aušra“! O kol nuvažiavo į darbą, tai išsprendė ir 
Liuterio Kingo amžiaus klausimą. Argi jis toks se
nas, kad nuo 1883 metų ligi šiol dar vis tebestovėtų 
mėsinėje? šitaip negali būti! Liuteris Kingas am
žiaus gali turėti apie 60 metų. Ji galėtų ir apsirikti, 
nes misteris Kingas yra storas ir nedidelis, ir jo rau
donas veidas neturi raukšlių- Ji galėtų apsirikti pen
ketu metų į vieną ar kitą pusę, bet jis vis tiek nėra 
toks senas, kad tebestovėtų nuo 1883 metų. Vadinas, 
jo tėvas ar senelis bus pradėjęs šioje gatvėje mėsi
ninko darbą, ir dabartinis Kingas gal net ir ne Liu
teris, gal Donaldas, gal Artūras, Viliamas. O gal ir 
Liuteris. Abraomas pagimdė Izaoką, Izaokas pa
gimdė Jokūbą, Jokūbas, be kita ko, pagimdė Juoza
pą. O šiuo Kingo atveju Liuteris galėjo pagimdyti 
Liuterį, o tas Liuteris kitą Liuterį, o tas kitas Liute
ris dar vieną Liuterį, kuris, štai, stovi atsirėmęs į 
staktą tarpduryje ir rodo dirbtinę šypseną, kai Ve
ronika pasuka į jį. Veronika jau matė jį šitaip tarp
duryje stovintį kelis kartus, kai grįždavo iš darbo, 
bet porą pirmųjų šeštadienių ji nuėjo apsidairyti po 
didžiosios gatvės parduotuves ir ten nusipirko ir mė
sos. O Kingas, matyt, laukia pirkėjų. Penktadienio 
vakare ir jo parduotuvėje stovėjo kelios moterys, 
šeštadieniais jis, atrodo, dirbo labiau įraudęs — vei
do raudonis tarytum ir pro lango stiklą pasiekdavo 
Veronikos akis, kai ji eidavo pro šalį, nes eilutė mo

LAIVAI SU DRUSKA
PIRMOJI MUITINĖ

Apie prekybą Nemunu ir apskritai Lietu
voje daugiau sužinome tik nuo XIII a. vi
durio, kada Europoje įsigalėjo Hanzos pre
kybinė organizacija ir lietuviams teko su
sidurti su Ordinu. Karai su kryžiuočiais 
trukdė prekybą, tačiau abi kariaujančios 
pusės buvo suinteresuotos prekybos reika
lais, ir juos visada aptardavo, sudarydamos 
taikos ar paliaubų sutartis. Tokios sutar
tys, kurios turėjo didelės reikšmės Lietu
vos prekybai, žinomos kelios: 1379 m. Kęs
tučio ir Jogailos karo paliaubų sutartis. 
1390 m. Žemaičių sutartis su vokiečiais ir 
1328 m. Salyno taikos sutartis. Pagal šias 
sutartis vokiečiai galėjo visoje Lietuvoje 
nustatyta tvarka nevaržomai prekiauti. Pa
našias teises Ordino žemėje gavo ir Lie
tuvos pirkliai.

Žymus prekybos pagyvėjimas įvyko po 
1410 m. Žalgirio mūšio, o ypač po 1422 m. 
Melno taikos sutarties, kai buvo galutinai 
nustatytos sienos su Ordinu.

Vokiečių pirkliai dar Vytautui esant gyJ 
vam gavo teisę Kaune turėti sandėlius 
prekėms laikyti ir butus pirkliams apsigy
venti. 1441 m. tas teises patvirtino did. ku
nigaikštis Kazimieras. Vokiečių pirkliai, 
daugiausia iš Gdansko, nuo 1445 m. Kaune 
įsteigė savo kontorą. Ji tvarkė prekybos 
reikalus Lietuvoje ir tranzitu siunčiamas 
prekes į Rusiją.

Kauno vokiečių kontoros ir Hanzos veik
lą plačiai nušvietė Teodoras Hiršas knygo
je: „Danzigs-Handels und Gewerbege- 
schichte...“ Joje rašoma: „Pavasarį, kai 
upės išnešdavo ledus, grįždavo laivai su 
druska; juos vėl pakraudavo kontoros pre
kėmis: susijungę į laivų vilkstinę, jie plauk
davo į Gdanską. Juos lydėjo Lietuvos lai
vai, kuriuose asmeniškai vešdavo savo pre
kes į turgų lietuviai ir žydai.“

Visa ši vilkstinė laivų, pakrautų Lietuvoj 
supirktom prekėm: vašku, kailiais ir odom,

PRIE NEMUNO
linų pluoštu, pusiau apdirbta mediena, 
plaukė žemyn Nemunu, paskiau Gilija į 
Kuršių marias. Iš ten Deimena į Prieglių 
pro Karaliaučių į Aismares, o iš ten į Vys
lą ir j Gdanską. Gdanske prekės būdavo 
iškraunamos, o laivai, pakrauti naujomis 
prekėmis, vėl grįždavo atgal. Kartu su drus
ka ėjo daug kitokių prekių aukštyn į Lie
tuvą. Ypač gelumbė, kepurės, šilkas, viso
kie prieskoniai ir įvairūs prūsų pramonės 
dirbiniai.

Toliau Hiršas rašo: „Prūsams buvo nau
dinga, kad jų prekės būtų įvežamos per 
pirmąją Lietuvos muitinę prie Nemuno, 
kuri 1450 m. vadinosi Vilkija (Wilkerhof).“

Reikia pažymėti, kad muitas buvo moka
mas tik pardavus prekes, dėl to prūsų pirk
liams nereikėjo pinigų išvežti svetur.

Be to, Hanzos dokumentų rinkinių (Han- 
sisches Urkundenbuch) VIII t. yra 1452 m. 
prūsų pirklių skundas, kuriame taip pat 
minima Vilkijos muitinė prie Nemuno. Čia 
pateikiame šio skundo ištraukos vertimą:

„Mes taip pat skundžiamės, jog mūsų 
pirkliai, prekiaujantys Lietuvoje, nebegali 
naudotis senovės privilegijomis, kurias jie 
nuo seno turėjo šiame krašte.

Pirmiausia apie muitus; Vilkijos prie Ne
muno viršininkas turi prekių sandėlius, ten 
jis ima muitus ir pirkliams bei laivinin
kams uždeda kokias tik nori išpirkas, ko 
niekada nėra buvę“.

Skunde aiškiai išryškėja XV a. vid. kilu
si reakcija prieš vokiečių Hanzos pirklių 
hegemoniją Lietuvoje. Vyriausybė, palai
kydama Lietuvos pirklius, pradėjo varžyti 
vokiečių prekybines teises. Nežinoma, kaip 
ilgai Vilkijos muitinė veikė. Gal būt, iki 
1533 m., kol Kaune buvo vokiečių Hanzos 
kontora.

Muitinės buvimas Vilkijoje turėjo ekono
minės reikšmės jos augimui. XV a. pabai
goje iš savarankiškų ir smulkių Pernaravo, 
Gaižuvos ir Paštuvos senų Žemaitijos vals
čių 'buvo sudarytas naujas Vilkijos vals
čius. čia buvo svarbus didžiojo kunigaikš
čio Vilkijos dvaras.

A. Makarevičius (Mokslas ir gyvenimas)

J. T. DICKINSON
REQUIEM TREMTINIUI

Mes esame išsisklaidę, kaip sėklos vėjuose, 
ir garsiai dejuojame šitoje svetimoje

žemėje.
Dabar esame suspausti, kaip nuvytusios 

gėlės 
tarp Laiko sultingų lapų.
Kodėl tad mes atsidustame ir liūdnai

apgailime 
tavo gyvenimo nutrūkusią kelionę?
Jei tu sujungei mūsų baimės properšas 
ir pakeitei žemiškus ryšius, kurie pririša 

mus čia, 
apgaulingoj nelaisvėj.

Dabar mūsų ašaros tyliai riedės, 
tartum rasa dulkinu žemės veidu. 
Tavo siela užbaigė kelią 
į amžiną laisvę tokiu lengvu lėksmu, 
sujungdama Dangaus ir Nemirtingumo 

krantus.
Išvertė J. Kuzmickis
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VOKIETIJOS LB TARYBOS SESIJA

(tęsinys iš praeito numerio)

Vasario 16 gimnazijos kuratorijos valdy
bos pirmininkas direktorius Vincas Natke
vičius pirmiausia pabrėžė, kad jo praneši
mas Tarybai esąs senų laikų liekana, kai 
Gimnazija buvusi išimtinai Vokietijos LB 
žinioje. Tai, be abejo, teisinga. Pagal da
bartinę struktūrą apie gimnaziją pritiktų 
referuoti Tarybos išsirinktiems į Kurato- 
riją atstovams. Tačiau iš kitos pusės, kai 
gimnazijos direktorius yra ir Tarybos na
rys, tai būtų nei šis, nei tas, jei apie jo va
dovaujamą įstaigą referuotų kas nors ki
tas, nesąs taip arti jos. Pagrindinė Natkevi
čiaus pranešimo dalis buvo skirta naujojo 
'bendrabučio statybai. Euvo norėta ją būti
nai pradėti pernai, bet sukliudė kainos ap
skaičiavimai. Baden Wuerttembergo finan
sų direkcijai atrodė, kad architekto numa
tytoji suma per maža, surastas kompromi
sas, tačiau tai įvyko jau per vėlai. Statybai 
leidimas gautas lapkričio mėnesį. Pernai 
metams skirtųjų pinigų didžiąją dalį Fede
ralinė Vokietijos vyriausybė leido panau
doti būtinai reikalingo transformatoriaus 
statybai, o Baden Wuerttembergas užšaldė 
pas save ir duos šiemet. Bonn šiemet duos 
DM 100.000, iš lietuvių jau surinkta apie 
DM 70.000, daugiausia tėv. Bernatonio pa
stangomis JAV-bėse ir Kanadoje. Toliau jis 
kalbėjo apie mokinius, pranešdamas, kad 
šiuo metu jų yra 74,44 berniukai ir 30 
mergaičių. 3 moksleiviai yra atvykę iš JAV. 
Abitūros egzaminus šiemet laiko du abitu
rientai. Mokomajame personale bene svar
biausioji naujiena tai suvedimas berniukų- 
bendrabučio vedėjo ir katalikų kapeliono 
pareigų į vieną asmenį.

Paskutinį pranešimą padarė Tautos fon
do atstovas Steponas Povilavičius. Susi
kaupimo minute buvo pagerbtas 1970 me
tais miręs Tautos fondo Vokietijoje atsto
vybės iždininkas Juozas Matulaitis. Fondo 
kasoje šiuo metu esą DM 834,84. Buvusi 
pravesta akcija sužadinti Vokietijos lietu
vių aukingumą Tautos fondui.
Diskusijos

Visi pranešimai buvo atlikti pirmąją die
ną, penktadienį, tad šeštadienio rytą tuoj 
pat pradėta juos diskutuoti. Veiklą vyk
džiusiems buvo padaryta priekaištų, bet 
taip pat pareikštas ir įvertinimas. Palies
tos vaikų stovyklos, ypač keltas jų lietuviš
kosios vertės klausimas, kalbėta apie Val
dybos leidžiamąjį biuletenį, siūlyta rūpin
tis sukelti žymesnius mirusiuosius į Huet- 
tenfeldo kapines, ypač Martyną Jankų ir 
Vydūną, kelta mintis visiems nariams už
sakyti Pasaulio lietuvį, pakelti nario mo
kestį iki DM 20 metams, suruošti senelių 
poilsio savaitę Romuvoje. Nutarta įsteigti 
Tarybos referentūrą vargo mokykloms ir 
LB apylinkėms.

Atskiru dienotvarkės punktu ėjo svars
tymas keisti nuostatus. Po ilgų ir nevaisin
gų diskusijų joks konkretus pasiūlymas ne
gavo dviejų trečdalių Tarybos narių balsų, 
ir tuo būdu Vokietijos LB statutas likosi
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lęs į Veroniką akis, kalbėjo jis. — Tokios gražios 
mėsos reikia dar gerai paieškoti.

— Man būtų per daug, ponas.
— Per daug?
— Mums tik dviems žmonėms ir vienam kar

tui.
— Šitokios mėsos per daug? Aš galiu duoti ir 

vieną gabaliuką, jei tamsta nori. Palaižysi, ir užteks.
Jis vėl kilstelėjo į Veroniką akis, bet vyniojo 

jai visus keturis gabalus. Veronika pati pajuto, kad 
ji laikėsi su tuo mėsininku per daug nuolaidžiai: vis 
ponas, ponas. O ir tas jos pratartasis ponas per daug 
toks negriežtas, svyruojamas, rodąs neapsisprendi
mą. Tačiau jeigu jau vynioja, tai ar pradėsi ginčą? 
Tiek to. Jeigu šiai dienai bus per daug, gal ji ar Kos
tas subaigs valgyti rytoj.

— Ar nauja čia esi? — paėmęs už mėsą pini
gus, paklausė mėsininkas.

— Nauja.
— Aš mačiau, kad nauja esi. Aš tik stebėjau

si, kad neužeini mėsos nusipirkti Aš sau vienas gal
vojau, ar ir vėl viena vargšė čia apsigyveno. Matyt, 
kad svetimšalė ^Ar lenkė?

— Ne, lietuvė.
— Lenkė ar lietuvė — vis tiek. Lenkai, lietu

viai, žydai, vokiečiai, vengrai, negrai, juodi, balti — 
prisigrūdo pilnos gatvės, maitinasi kauliukais, kar
vių kojelėmis ir vis perka šunims ir katėms dėžutes. 
Perka šunims ir katėms, o patys valgo...

Misterio Kingo balsas neteko rūstumo, kai jis 
pradėjo kalbėti apie šunis ir kates. Jis šypsojosi.

— Aš irgi įsitaisysiu katę, — pasakė Veronika, 
iš Kingo šypsenos nutarusi, kad jis tik šiaip sau bur
buliuoja be jokio pykčio. Gal visa jo kalba ir tėra 
tik arklinis juokas.

— Ir tu pirksi dėžutes?
— Nežinau. Gal pirksiu dėžutes.
— Geriau pirk šitaip, kaip šiandien. Pirk ir 

valgyk. Nuo tų dėžučių maisto gali nusinuodyti.
Veronika jau artėjo į duris. Kas gi jam darbo? 

Ji pati yra girdėjusi pasakojimą, kad kai kurie in
dai perka šunų ir kačių maistą dėžutėse, šutina ir

1971
Kun. Bronius Liubinas

koks buvęs. Buvo pakeisti Tarybos rinki
mų nuostatai, įvedant tik korespondencinį 
balsavimą.

Sąmata 1971 metams buvo priimta DM 
102.840 sumoje, žinant, kad ji yra nereali. 
Realybė sukasi apie DM 65.000. Valdybai 
pavesta iš sąmatoje numatytųjų veiklos 
punktų, pagal gausimąsias lėšas, atrinkti 
vykdymui tai, kas jos nuomone atrodys 
svarbiausia. Taip pat apsvarstytas ir glo
balinis 1972 metų sąmatos projektas.
Bendruomenės organų rinkimai

Į Vokietijos LB valdybą išrinkti iki 
šiol buvusieji: Jurgis Barasas, kun. Bro
nius Liubinas ir Jonas K. Valiūnas; į Kon
trolės komisiją — Albertas Mostvilas, Jur
gis Pauliukevičius ir Ričardas Tendzegols- 
kis; į Garbės teismą pirmininku dipl. teis. 
Justinas Lukošius, nariais — Alina Gri
nienė ir Vytautas Svilas. Krašto tarybos 
referentai įvairioms veiklos sritims palikti 
buvusieji iki šiol, o naujai įsteigtajai refe- 
rentūrai vargo mokykloms ir apylinkėms 
išrinktas kun. Br. Liubinas. Kadangi šie
met turės įvykti rinkimai į Vokietijos LB 
tarybą, tai išrinkta jiems pravesti komisija 
iš Miesau LB apylinkės narių. Į ją įeina: 
Antanas Banaitis, dr. Jurgis Gurklevičius, 
Juozas Nevulis, Juozas Venys ir Klemensas 
Zakis. Vokietijos LB taryba savo atstovus 
į Vasario 16 gimnazijos kuratoriją renka 
trejiems metams. Šiemet baigiantis trejų 
narių kadencijai (A. Bernatonio, dr. P. 
Karvelio ir J. Valiūno), sekančiam trime
čiui išrinkti Alfonsas Bernatonis, Andrius 
Šmitas ir Jonas K. Valiūnas. Dr. Vilius Lė- 
nertas liekasi iki sekančių metų Tarybos 
posėdžių, nes jis išrinktas metais vėliau.
Rezoliucijos ir posėdžių pabaiga

Iš eilės pasiūlytųjų rezoliucijų priimtos 
sekančios: 1. užginamos bendrabučio sta
tybos pastangos, ir reiškiama padėka auko
tojams; 2. nutariama sudaryti fondą telkti 
lėšoms jaunimui dalyvauti savo kongrese ir 
paginti JAV-bių bei Kanados lietuvius 
kviestis jaunų giminaičių iš okupuotos Lie
tuvos į JAV-bes tada, kai ten vyks jauni
mo kongresas; 3. pavedama Valdybai tirti 
galimybes perkelti įžymių lietuvių kūnus į 
Huettenfeldo kapines; 4. atkreipiamas dė
mesys, kad, baigus bendrabučio statybą, 
būtų atžymėta Romuva kokiu nors lietu
višku paminklu, geriausia kryžiumi, ir 5. 
priimta rezoliucija dėl santykių su tėvyne. 
Štai jos visas tekstas: „Vokietijos LB tary
ba, tęsdama 1970 metų sesijoje pradėtąjį 
svarstymą apie lietuvių išeivių ir pabėgėlių 
santykius su tėvyne Lietuva, pastebi, kad 
1970 metais yra atsiradę naujų aspektų. 
Išryškėjo pavergtųjų lietuvių pastangos iš
silaisvinti., stengi antis, pasiekti, Laisvąjį pa
saulį, ir žiaurūs bolševikų metodai tas pa
stangas nuslopinti, mėginusiems pabėgti 
taikant net mirties bausmę. Nors didžiumai 
Laisvojo pasaulio lietuvių visą laiką buvo 
aišku, kad laisvas bendravimas su okupuo
tos Lietuvos žmonėmis nėra įmanomas, iš 
mėginusiųjų pasiekti Laisvąjį pasaulį Simo 

pasigardžiuodami valgo- Matai, šitas storulis irgi ži
no- O gal jis ir skleidžia gandą, kai visi tie svetimša
liai neatveria jam pakankamai plačiai savo pinigi
nių?

Ji buvo jau už durų, kai išgirdo Kingo šūktelė
jimą.

— Ei, misis!
Veronika atsigrįžo: mėsininkas mojo jai pirštu. 

Ji stabtelėjo — tas judantis pirštas lyg karštu vande
niu nuplikino ją. Atsirado, matai, viršininkas, kad 
jis sukeptų su visa savo mėsa! Paeitų iki durų, gra
žiai pašauktų, o dabar — kraštutinis stačiokas. Ta
čiau Veronika grįžo.

— Paimk šitą viščiuką. Žiūrėk, koks gražus, — 
pradėjo jis. — Aš neperku tų fabrikuose augintų. 
Aš perku iš farmų — tokių mėsa saldi.

— Neturiu pinigų, — atsakė Veronika.
— Aš sakiau tau, kad jūs neturite pinigų. Visi 

jūs neturite pinigų, visi svetimšaliai. Visi jūs maiti
natės iš mūsų kišenės. Kaip utėlės apsėdo visą rajo
ną...

— Be to, kur aš dabar dėsiu tą viščiuką! Va, 
nusipirkau mėsos šiam vakarui. Gal rytoj užeisiu-

— Užeik rytoj. Aš šaltai palaikysiu.
Veronika pasakė ir nuėjo. Dabar ji graužėsi 

eidama, kad lyg ir pažadėjo užeiti rytoj. Bet ji prasi
tarė vien norėdama atsikratyti tuo senu bulium. At
sidūrusi gatvėj, ji pradėjo galvoti, kad visa jo kalba 
nėra juokas. O jeigu juokas,, tai piktas. Utėlės, girdi 
mes, visi svetimšaliai! Jeigu mes utėlės, tai turėtume 
ėsti poną Kingą. O iš tiesų jis ėda mus, nes prievar
ta nori išplėšti pinigus. Veronika svarsto, kad su
tinka dar pirmą tokį biaurų anglą prekybininką. Ki
ti, žiūrėk, jei atsveria tau daugiau negu prašai, tai 
paskui žiūri į akis ir laukia, kol pasakysi, ar imsi, ar 
paprašysi duoti tik tiek, kiek tavo iš pradžių buvo 
norėta, šitaip daro ir Viliamsonas, kuris šventa- 
riams pristatinėja pieną ir kurio parduotuvėje jie 
perka sviestą, sūrį, arbatą, sausainius, bekoną ir ki
tas prekes. Bet Viliamsonas, jei ir pats patarnaus, o 
ne jo samdomas pardavėjas, per prievartą vis tiek 
neįbruks, jeigu jam pasakysi: ne. Jis kantriai lauks

Kudirkos, Vytauto Simokaičio šeimos ir 
Marytės Prialgauskaitės atveju dar pri
mygtiniau paaiškėjo, kad Laisvąjį pasaulį 
pasiekti ar su juo turėti kontaktą galima 
tik sovietų valdžios kontrolėje.
' Vokietijos LB taryba protestuoja prieš 
Okupuotoj Lietuvoj vykdomą priespaudą ir 
Reikalauja laisvės bei žmogaus teisių ger
bimo". Originaliai buvo siūloma daryti mai
nus: kad iš pavergtos Lietuvos būtų išleisti 
Simas Kudirka, Vytauto Simokaičio šeima, 
M. Prialgauskaitė, o į ten vyktų tie Laisvo
jo pasaulio lietuviai, kuriems ten teikiami 
Specialūs patarnavimai ir kurie grįžę giria, 
kaip ten puikiai einasi jų draugams. Šis 
pasiūlymas tačiau nesurado Tarybos narių 
daugumos, o priimtoji rezoliucija priimta 
visais narių balsais.

1971 metų Vokietijos Lietuvių bendruo
menės tarybos posėdžiai užbaigti sekma
dienį apie 14 vai. Tautos himnu. Jie buvo 
pertraukti 10 vai. katalikų pamaldomis, kur 
šv. mišias kartu atlaikė Tarybos nariai ku
nigai A. Bernatonis, A. Bunga ir B. Liubi- 
has, o paskutinysis pasakė ir pamokslą.

Hit - Parade
j, • • ■ • '■ ■

LENA VALAITYTĖ VOKIETIJOS 
TELEVIZIJOJ

vėl buvo pristatyta sausio 23 d. ZDF prog
ramoj ,įHit-Parade‘‘. Tai jau antrą kartą 
Anelė-Lena pasirodė rampų šviesose prieš 
kameras ir prieš milijonų žiūrovų akis. 
Pirmąkart dainavo spalio 1 „Drehschei- 
be‘j“.

Šioj televizijos programoj paraduodami 
yerbuojasi į lengvosios muzikos konsumen- 
tų mylimuosius dvi grupės šlagerio daini
ninkų. Pirmoj grupėj dainuoja tie, kurie 
ankstesniame „Hit-Parade“ prisistatė žiū
rovams savo menu ir veidu ir buvo publi
kos pamilti, atrinkti geriausiais. TV žiūro
vai, rašydami „Hit-Parade“ pravedėjams 
korteles, jomis atsirenka savo tuos pirmos 
grupės mėgiamuosius.

Antros grupės dainininkai yra, taip sa
kant, „pirmokai“, pasisiūlantys su savo 
menu publikai, kuri savo pritarimu (korte
lėmis) leis jiems aukščiau kopti į geresnių
jų grupę arba ne.

Šioje estradinės muzikos „prekyvietėje“ 
tad pasirodo ir veidas „aus Litauen“,*kaip 
Leną pristatė pranešėjas. Lena dainavo pas
kutinė (14), bet ne dėl savo meno, o tik 
dėl pavardės. Mat, hitininkai buvo prista
tyti abėcėlės, tvarką. Lenos dainelė „Ųnd 
das L’eben wird weitergehen" nebuvo 
premjera, o tik pakartojmas plokštelėj 
jau įdainuotos (Philips Nr. 6003083). Lena 
ją padainavo vėl brandžiai, su reikiamais 
madingais sakiniais ir trypiniais. Žinia, kad 
belaukiant savo 14-tos eilės jaunutei daini
ninkei kiek pasitempė nervai, tačiau Lėna

KOPŪSTAS
(Iš ciklo „Samsonas Katinėlis")

VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

— Leiskite jums patarnauti, — siūlosi 
Samsonas Katinėlis moteriai ir kelia nuo 
žemės nukritusią kopūsto galvą. — Prašo
me.

Jis nepažįsta nei šios labai diktos moters, 
nei šios labai plačios gatvės, nei šio labai 
didelio miesto, į kurį jį atvijo komandiruo
tė. To dėlei Samsonas stengiasi būti itin ga
lantiškas.

— Och, ačiū, — dėkoja nepažįstamojo. — 
Aš sujaudinta... sukrėsta... jūs, tur būt, iš 
toli?
. — Taip, — oriai prisipažįsta Katinėlis. — 
Labai iš toli!
, — Och, dar sykį ačiū... Kaip nuostabu, 
kad jūs iš toli! Kolosališka! — nori suploti 
delnais dičkė su kopūstu. — Be galo dė
kui! Nuo šiol aš jums skolinga ir turiu atsi
dėkoti!

Samsonas kukliai šypteli ir bando atsi
sveikinti.
■ — Kaipgi šitaip, och, — įsižeidžia mote
ris su kopūstu. — Aš jūsų nepaleisiu! Esu 
skolinga ir turiu atsidėkoti! Nieko neatsi- 

be pastebimos nuogąstos, šypsodamasi su
dainavo savo pamėgtojo meno hitą.
■ L. Valaitytė rimtai atsistojo prie savo ga
limos sėkmingos ateities vartelių. Ar pro 
juos įeis į publikos mylimųjų gretas, pri
klausys nuo to, kiek žiūrovai parašys ZDF 
jai palankių kortelių su jos pavarde ar tik 
lemiamuoju Nr. 14. Adresas: Hit-Parade, 
65 Mainz 500.

Anelė nebuvo koks staigus radinys estra
doj, per naktį nušvietęs šlagerių mėgėjų 
.veidus. Ne, Anelė savo kietu lietuviškos iš
tvermės darbu pasiekė plokštelių griove
lius ir televizijos kameras. Linkėtina, kad 
mūsų tautietė iš tikro „prasimuštų“ į ilgo 
grojimo plokštelių laidas ir sveikoj konku
rencijoj — į šaunias dainos meno įžymybes 
bei publikos mėgiamąsias.

Anelės Valaitytės adresas: Lena Valaitis, 
394 Memmingen, Muenchner Str. 62

(Vokietijos LB Valdybos Inform.)

SOLISTĖ IR. STANKŪNAITĖ

Amerikos lietuvių parengimuose bei po
būviuose pradėjo reikštis solistė Irena 
Stankūnaitė. JĮ puikiai interpretuoja lietu
viškas dainas ir pasaulinių kompozitorių 
kūrinius. Solistė brendo savo tėvo kompo
zitoriaus Juozo Stankūno globoje.

DĖSTO RUSŲ ISTORIJĄ

Prof. Romas Misiūnas pradėjo dėstyti ru
sų istoriją Nebraskos (JAV) universitete.

Jis ten išbus vienerius metus. 

tų tavo taip ar ne ir pasielgs pagal tavo šventą valią. 
Tokių kaip Viliamsonas prekybininkų dar yra prie 
dažno gatvės kampo. Jie irgi įkyrūs, ir Veronika 
naudotųsi vien tų didžiųjų parduotuvių patarnavi
mais pagrindinėje gatvėje, jei jos arčiau būtų, nes 
ten tau viską lyg kirviu atkerta uncijos tikslumu: 
kiek paprašei, tiek ir gavai, arba pats pasiėmei pre
kę, kuri gatavai atsverta ir prie kurios pažymėta ir 
svoris ir kaina. Bet argi Veronika gali visą laiką 
bėgioti į tą pagrindinę gatvę, ypač kai čia pat yra 
Viliamsonas, kuris dar ir pieno kas rytą atveža po 
butelį, arba kiti prekybininkai už antrojo kampo, 
arba ir tas atšiaurusis Liuteris Kingas?

— Aš pas tą Kingą nebepirksiu mėsos,'— pa
sakė Veronika savo vyrui-

— Nepirk. Mėsinių ir kitur yra.
— Tik tiek čia gerai, kad arti. Vakare eini iš 

darbo, užsukai'ir pasiėmei, kiek tau reikia.
Ir ji papasakojo visą tą šiandien patirtąjį Kin

go biaurumą, dėl kurio gali nusigrįžusi praskubėti 
pro jo mėsinę arba tiesiog ties kampu perkirsti gat
vę ir praeiti pro jį kita puse. Tikras Kingas, kad jis 
kur prapultų su visa savo mėsine! Ji ir Kostas, abu 
jie, apsvarstė ir sutarė, kad šitas Kingas — pirmas 
jų gyvenime sutinkamas toks atšiaurus anglas preky
bininkas. Argi pro jo kalbas ne biaurumas veržia
si? Viščiuko Veronika nebeis pirkti — šeštadienį 
pakaks laiko pasiekti ir pagrindinei gatvei. Ten ji 
suras ir viščiukų. O gal ji šį savaitgalį net ir pirks 
avies pusmentę, o ne viščiuką.

Per naktį Kingą ji buvo užmiršusi. Atsiminė tik 
rytą, kai susiruošė eiti apsipirkti. Bet ji net nenorėjo 
apie tai galvoti. Pirmiausia dabar pražingsniuos ra
miai pro jo mėsinę tolyn į miestą, pagrindinėj gat
vėj apsipirks, kas dar reikalinga, ir grįš gal aplinkui, 
kitu keliu, ir Kingas jos nematys iki pirmadienio. O 
jeigu ir pamatys, tai kas jam darbo! Ji šitą mintį 
išdėstė Kostui. Kas jam, tam mėsininkui? Tegu mes 
būsim utėlės, kaip tas Kingas sako, bet juk nėra 
įstatymo būtinai jį palaikyti.

(Bus daugiau)

tiks, jei užeisite pas mane ir išgersite arba
tos!

Samsono netraukia nei pasiūlymas, nei 
pati dručkė, bet, sako jis sau, reikia gerbti 
nepažįstamo miesto papročius; tad leidžia
si vedamas diktos nepažįstamos moteries.

Namuose moteris nusigobia didžiulę pil
ką skarą ir lieka su veltiniais ir plikomis, 
neapsakomo storio rankomis. Kaičia arba
tą, ir jiedu geria stiklą po stiklo, kol sušu- 
tęs Samsonas kyla išeiti.

Moteris su veltiniais net aikteli.
— Kaip gi šitaip, och, — sako Samsonui.

— Juk dar baltosios neparagavote! Aš jums 
skolinga ir dar neatsilyginau!

Samsonas išsriūbčioja pusę stiklinės 
Skaidriosios ir vėl atkakliai stypina į du- 
■ris.

— Kur gi tu, balandėli, och, — nustemba 
moteris, nusimaudama veltinius ir klodama 
lovą. — Jau greit vidurnaktis, kelias toli
mas, miestas nepažįstamas, lova minkšta, 
aš dar neatsilyginau...

Katinėlis nedrąsiai žiūri į senovišką lo
vą su žvilgančiais metaliniais bumbulais, į 
ddžiulę pagalvių kupetą, į save, tokį mažą 
ir pasimetusį... Staiga storos liulančios ran
kos čiumpa jį. nutraukia švarką, plėšia ba
tus...

Rytą Katinėlis zuiniai nučiuožia nuo pa
galvių kaugės ir siekia drabužių...

— Kur? — pakelia galvą dručkė.
— Man laikas namo, — atsiprašomai pa

aiškina Samsonas ir įsitveria lovos bumbu
lo, nes stiprūs pirštai tykoja vėl jį sugrieb
ti.

— Jau, — miaukteli sučiuptas Katinėlis,
— jau atsidėkojote už tą kopūstą! Nebesko- 
linga jau! Leiskite!

— Och, tu, gyvate! — įniršta moteris. — 
Jis dar apie mano skolas kalbės! Tu pats 
man skolingas, rupūžė! Gėrei, ėdei, miego
jai — ir aida! Neišdegs, baltasnuki! Arba 
liksi su manim, arba...

Ir ji apgniaužia liumpsinčia ranka Kati
nėlio kaklą — tarsi pienės kotelį spusteli...

Katinėlis iš siaubo sumedėja. Jo nebe
klauso nė vienas sąnarys. Tokį jį, medinį, 
dičkė pasibruka po pažastim ir nešasi į 
Metrikacijos biurą — lyg didelį kopūstą...

(Iš „šluotos“)

SVETELIAI ŠEDUVOS „UŽUOVĖJOJE“

Šeduvos kryžkelėje stovintis senas malū
nas buvo paverstas originalia svetaine, ku
ria savo metu ir laikraščiuose pasididžiuo
ta. Bet štai į laikraštį pateko nusiskundi
mas, kad tasai „Velnių malūnas“ nebetekęs 
ankstyvesnio jaukumo.

Dėl to atsakęs Radviliškio rajono vykdo
mojo komiteto pirmininko pavaduotojas V. 
Būtėnas „Literatūroje ir mene“, be kita 
ko, šitaip parašė apie kai kuriuos tos sve
tainės lankytojus:

„Pirmiausia retas tepripažįsta, jog 
„Užuovėja“, kaip ir bet kuris kitas resto
ranas, turi savo tvarką. Jei ant durų kabo 
lentelė „Vietų nėra“, jis būtinai baladosis į 
duris, kad prisišauktų administratorių ar 
durininką. Jiems būtinai įrodinės, jog nori 
tik susipažinti su malūno apdaila ar „malū
nininko“ dukterimi. O jei tokį ekskursantą 
įleidžia, jis būtinai visur šmižinės kaip mu
ziejuje, nelabai maloniai veikdamas šven
tiškai pasipuošusius ir poilsiui nusiteiku
sius lankytojus.

„Užuovėjos“ darbuotojams nuolat nuo
taiką temdo kai kurių klientų nesąžiningu
mas. štai atvyko grupelė iš Elektrėnų. Po 
jų pobūvio ant stalo neliko beveik pusės 
molinių taurelių. Jos kažkam tapo malūno 
Suvenyru. Po vieno kauniečių apsilankymo 
buvo pasigesta originalios metalinės žvaki
dės. Gerai, kad padavėjų dėka žvakidė vėl 
atsidūrė ten, iš kur pakliuvo į užantį. Rajo
no liaudies meistrai „Užuovėjai“ pagamino 
rankšluostines, išaudė rankšluosčius. Ta
čiau, žiūrėk, po didesnio svečių antplūdžio 
nei rankšluostinių, nei rankšluosčių nebė
ra. Atsirado pilietis, patekęs į vidų pro 
balkoną ir iš didžio pykčio nušlavęs žemėn 
lėkščių, taurelių ir kitko už 200 rublių. O 
kažkokio panevėžiečio sugėrove neseniai iš
bandė nauja būdą — pro bufeto langą pra
lindo į vidų ir pasidovanojo sauso vyno bu
telį. Atsiranda piliečių, mėgstančių po vi
sus aukštus patampyti apačioje sudėtus 
maišus. Trūksta kol kas stipruolių, kurie 
pamėgintų išjudinti girnų akmenį, bet to
kiais tempais „siaubiant“ malūną, galimas 
daiktas, atsiras ir jų...“

P. SIKERIO VADOVĖLIS

„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 
buvusio Sachalino gubernatoriaus sūnus 
Petras Sikeris, kuris išleido pirmąjį ispan" 
vadovėlį-gramatiką Argentinoje, dabar tu
ri įsteigęs didelę avalynės dirbtuvę su 
krautuve. Toje krautuvėje darbuojasi jo 
žmona Sidabraitė, buvusi Šimkienė.

100.000 LIETUVIŲ

Argentinoje priskaitoma apie 40.000 lie
tuvių, Brazilijoje kiek daugiau. Iš viso Pie
tų Amerikoje esame apie 100.000 lietuvių.
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Tragiška žymaus kalbininko prof. Jono 
Kazlausko mirtis

Praėjusių metų spalio mėnesį Vilniuje ir 
visoje okupuotoje Lietuvoje plačiai paskli
do žinia apie Vilniaus universiteto buv. Fi
lologijos fakulteto dekano, lietuvių kalbos 
katedros profesoriaus dr. Jono Kazlausko 
dingimą. Susirūpino jo šeima, kolegos kal
bininkai, studentai, bet okupuotos Lietuvos 
spaudą apgaubė paslaptinga tyla. Tik pra
slinkus daugiau kaip 6 savaitėms iš „Lite
ratūros ir Meno“ (1970. XI. 21) sužinome 
apie netikėtą dr. J. Kazlausko mirtį ir tik 
gruodžio.4 d. Lietuvos komunistų partijos 
organas „Tiesa“ paskelbė, kad profesorius, 
spalio 8 d. išėjęs iš Lietuvos Mokslų Aka
demijos bibliotekos, dingęs, o lapkričio 17 
d. jo lavonas buvęs rastas Neries upėje 
Vilniuje. Atseit. J. Kazlauskas prigėręs.

Ta oficialiai paskelbta mirties priežastis 
visiškai neįtikinanti. Okupuotoje Lietuvoje 
yra įsigalėjęs paprotys, kai miršta koks 
mokslui, menui ar kuriai nors sričiai nusi
pelnęs žmogus, tuojau įstaiga, partija ar 
visas būrys mirusiojo artimųjų paskelbia 
žinią „Tiesoje“ ar kituose laikraščiuose, 
pranešama laidotuvių tvarka, kai kada duo 
damas ir gydytojų pareiškimas, kuriame 
nurodoma ir mirties priežastis. Nors J. 
Kazlauskas buvo vienas iš pačių iškiliausių 
jaunosios kartos lietuvių kalbininkų, nuo 
1968 m. rudens iki 1970 m. pavasario Filo
logijos fakulteto dekanas, 1965-1970 m. 
Valstybinio aukštojo ir specialiojo mokslo 
ministerijos leidžiamo kalbotyros žurnalo 
„Ealtistica“ atsakingasis redaktorius, nuo 
1963 m. komunistų partijos narys, bet oku
puotos Lietuvos spauda nutylėjo jo dingi
mą ir lapkričio 17 d„ kaip oficialiai vėliau 
paskelbta, suradus jo lavoną Neryje, nei 
Vilniaus universitetas, nei jo draugai spau
doje nepranešė apie profesoriaus mirtį, ne
paskelbė ir laidojimo tvarkos.

Iš Vilniaus gautomis žiniomis, J. Kaz
lauskas palaidotas lapkričio 20 d. Antakal
nio kapinėse, laidotuvėse dalyvavo daugy
bė žmonių, sudėta krūvos vainikų ir gėlių, 
atsisveikinimo kalbas pasakė trys lietuviai 
kalbininkai (Jonas Palionis, Vytautas Ma
žiulis, Algirdas Sabaliauskas), rusas kalbi
ninkas Stepanovas'iš Maskvos, latvių kal
bininkė A. Laua, Prienų vidurinės mokyk
los mokytoja ir poetas Alfonsas Maldonis. 
Būdinga, kad prie velionio kapo nekalbėjo 
nei universiteto rektorius J. Kubilius, nei 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo 
ministras H. Zabulis, nei artimas klasės 
draugas rašytojas J. Marcinkevičius# nei 
partijos atstovas.

Tik palaidojus J. Kazlauską, rytojaus 
dieną iš „Literatūros ir Meno“ (1970.XI.21) 
pirmą kartą patiriame apie kalbininko mir
tį: trys lietuvių kalbos profesoriai (Jonas 
Balkevičius, Vytautas Mažiulis ir Juozas 
Pikčilingis) pranešė, kad „pačioje kūrybi
nių jėgų jaunystėje netikėtai mirė mūsų 
kolega, talentingas mokslininkas ir pedago

(atkelta iš trečio psl.)

SVEIKI SULAUKĘ!

kunigą užtrukęs, tai dabar vienudu su pa
čia važiuoja. Kol kelias eina per pelkę, ir 
važiuotas greičiau už pėsčią nepavažiuosi, 
o kai įvažiavo į sausesnį kelią, įsikvietė 
Zeigis kaimyną į vežimą.

— Lauksime dabar Velykų, kaip tikri 
krikščionys, — kalba Zeigis. — Mes po 
šventos vakarienės, kaimynai visi velykinę 
atlikę.

— Je, kaip krikščionys, — pritaria Žel
vys. — Toks lyg palengvėjimas jaučiasi po 
velykinės, lyg našta būtų nuo pečių nukri
tusi, lyg migla būtų nuo akių nuslinkus!.

Pasakė ir pats savo sakymo susigėdo. 
Juokdavosi iš kitų kvailumo, o dabar pats 
kalba, lyg sena davatka.

Varnėnai prie inkilų gieda apie pasibai
gusią gavėnią, pempės lankoj šaukia, kad 
rytoj jau Velykos. Kiemas aptvarkytas, ap
grėbstytas, takai apšlavinėti, trobesiai ir 
laukai šventu vandeniu apkrapyti, troboje 
dega šventa ugnis. Adomis ir Onikė rengia
si eiti į Velykas iš vakaro, Aldona irgi nori 
kartu eiti.

— Per jauna dar, — atkalbinėja motina.
— Neišbūsi per visą naktį bažnyčioje be 
miego.

— Galite judvi su motina važiuoti iš ry
to į prisikėlimą, — sako Želvys. — Visi ke
turi namo važiuoti galėsite grįžti.

— Bet kumelė... per tokią klampynę...
— Adomis ūkiškai susirūpinęs.

— Je, kumelė. Bet palengva važiuoti ne
pakenks. Reikia juk ir kumelei prasimankš
tinti.

— Tegul jos važiuoja vienu arkliu. Aš 
grįšiu pėsčias.

Išleido Želvys motiną ir dukterį į prisikė
limą, o pats grįžo atgal į lovą, pamiegos 
dar iki aušros. Bet miegas jo neima, galvo
je seni prisiminimai, jo jaunystės Velykos. 
Jeronimas tada pas juos buvo per visą ga
vėnią, išbuvo net iki pat Velykų, kol visus 
apsiuvo. Visokių moksliškų knygelių Jero

Paslapties apgaubta
gas“. Tačiau nė žodžiu nepaminima J. Kaz
lausko mirties laikas, vieta ir aplinkybės. 
Pažymėtina, kad Lietuvos komunistų parti
jos oficiozas „Tiesa“ neįsidėjo to trumpo 
trijų kalbininkų pranešimo. Tokia „Tiesos“ 
laikysena išduoda partijos ir tam tikrų val
džios organų įvykdytą nusikalstamą darbą.

Ir kai okupuotoje Lietuvoje, išeivijos 
spaudoje ir Lietuvai skirtose radijo progra
mose pradėta kelti prof. J. Kazlausko tra
giškos mirties priežastis, net 17 dienų pra
slinkus nuo tariamojo suradimo lavono Ne
ries upėje, „Tiesa“ ir „Sovietskaja Litva“ 
gruodžio 4 d. paskelbė aštuonių gydytojų 
komisijos pranešimą, kuriame tvirtinama, 
iog J. Kazlauskas prigėręs Neryje. Kad iš
sklaidytų nemalonius gandus, medicininės 
komisijos ekspertizės akte rasta reikalo pa
brėžti, kad „kūne nerasta sužalojimų, bū
dingų kovai ar savigynai“, ir kad lavono 
organuose neaptikta „nuodingų cheminių 
medžiagų“. Ir paskelbus gydytojų pareiški
mą, tikroji mirties priežastis paliko ap
gaubta paslapties. Tačiau šį kartą J. Kaz
lausko mirties kaltininkas pats išsidavė, 
nuslėpdamas profesoriaus dingimo faktą, 
partijos organas „Tiesa“, nutylėjęs tragiš
ką mokslininko mirtį beveik du mėnesius, 
iki gruodžio 4 d.

Dar nedaug laiko tepraėjo nuo J. Kaz
lausko mirties. Dėl laiškų cenzūros iš oku
puotos Lietuvos teprasiveržia nuotrupinio 
pobūdžio žinios. Vieni tvirtina, jog J. Kaz
lauskas nuskendęs Neryje, kiti — nusižu
dęs. Abidvi versijos neįtikinamos. J. Kaz
lausko likimui lemiamos reikšmės turėjo 
pašliję santykiai su partija. Jau stodamas 
į Vilniaus universitetą, J. Kazlauskas buvo 
susidūręs su kliūtimis, nes Prienų viduri
nės mokyklos komsomolas nedavė jam rei
kalingų rekomendacijų. Bedirbdamas uni
versitete, J. Kazlauskas, kaip ir kiti profe
soriai, turėjo atiduoti prievolę partijai. 1967 
m. atidarė aukštųjų mokslų dėstytojų kon
ferenciją lietuvių kalbos klausimais, skir
tą Spalio penkiasdešimtmečiui paminėti. 
1970 m. vasario 14 d. „Tiesoje“ J. Kazlaus
kas, kaip Filologijos fakulteto dekanas, da
vė platų pasikalbėjimą lietuvių kalbos tyri
nėjimo klausimais, kur išryškino ir Lenino 
mintis apie kalbą ir jos kultūrą.

Tačiau netrukus jo santykiai su partija 
įsitempė. Jis nepakluso partijai, atsisaky
damas toliau eiti dekano pareigas, nes no
rėjo daugiau atsidėti mokslo darbui ir, be 
to, norėjo pasiruošti lietuvių kalbos kurso 
paskaitoms, nes buvo kviečiamas to kurso 
skaityti į Pensilvanijos valstybinį universi
tetą Amerikoje. Iš lietuvių pusės pritarta 
J. Kazlausko išvykimui, bet Maskva pasa
kė „niet“: 1970 m. kovo 10 d. rusiškai rašy
tame laiške Pensilvanijos valstybinio uni
versiteto viceprezidentui akademiniams 
reikalams SSR Aukštojo ir specialio
jo vidurinio mokslo ministerijos Užsie
nio santykių valdybos viršininkas L. Ba- 
žanov pranešė, jog „ryšium su akademiniu 
apkrovimo darbu Vilniaus valstybiniame

nimas iš Amerikos gaudavo, tai siūdamas 
kitiems pasakodavo, ką pats skaitęs. Juok
davosi iš jo senasis Želvio tėvas, bet jis 
pats tada buvo jaunas ir imdavo Jeronimo 
pasakojimus į galvą.

— Reikia savo protu galvoti, ne kitų 
klausyti, — mokydavo jį Jeronimas. — 
Viskas yra tik natūra. Žemė sukasi, kai at
sisuka į saulę, yra diena, kai nusisuka nuo 
saulės, yra naktis. Besisukdama žemė 
skrenda apie saulę per skirtingas atmosfe
ras. Kai skrenda per šaltą atmosferą — 
yra žiema, skrenda per šiltą — vasara. 
Skrenda žemė per šlapią atmosferą — gau
name lietų, skrenda per šlapią ir šaltą — 
gauname sniegą. Gali tu melstis kiek nori, 
kol žemė nenuskris į sausą atmosferą, lys 
visą laiką.

Ir Želvys pradėjo savo protu galvoti, iš 
Jeronimo knygelių apsišviesdamas. Ale šį 
Velykų rytą kyla jam klausimas, kurių nei 
jo protas, nei Jeronimo knygelės negali at
sakyti. Jei žemė sukasi, kas ją pasuko pir
mą kartą ir paleido amžinai suktis? Kai 
žemė skrenda per skirtingas atmosferas, 
kas vairuoja ją iš šaltos į šiltą, iš šlapios į 
sausą? Pagal Jeronimo knygeles, žmogus 
sudėtas iš tokių pat medžiagų, kaip ir kiti 
daiktai gamtoje, kaip medžiai ir akmenys, 
— iš vaikų Želvys išmoko sakyti gamta 
vietoj natūra. — Gydytojai išpiaustė žmo
gų, išžiūrėjo viską per padidinamuosius 
stiklus ir nerado nieko, ko kituose daiktuo
se nėra. Bet jei žmogus tik medžiaga, ko
dėl jis jaučia ne tik šaltį ir skausmą, bet ir 
tokius dalykus, kaip meilė ir pyktis, viltis 
ir rūpestis?

Pro langus į trobą veržiasi aušra, nu
švietė aslą, palengva stumia tamsą iš kam
pų. Želvys atsikėlė ir išėjo į lauką. Rytų 
pusėje jau visai šviesu, bažnyčioje žmonės 
rengiasi iškilmingai procesijai. Bet ir čia, 
jo senoj sodyboj, gana to iškilmingumo. 
Žemė įeina į šiltą atmosferą, kartu su Je
ronimu Želvys seniau būtų sakęs, žemė įei
na į Velykų atmosferą, sako šįryt Želvys.

— Kaimyn, a, kaimyn! — atskrenda per 
lanką balsas. Želvys pasisuka į balso pusę. 
Zeigis stovi savo kieme, aušros apšviestas.

— Sveiki sulaukę šventų Velykų!
Kaimyno liuterono katalikiškai pasvei

kintas, Želvys apglumo ir, nesugalvojęs ką 
geriau pasakyti, pakartoja:

— Sveiki sulaukę šventų Velykų!

mirtis
universitete, prof. Jonas Kazlauskas neturi 
galimybės artimiausioje ateityje išvykti į 
-ĮB5|S tųOlIS-iaAIUn tutqX,S[BA SOflUBAĮISUOcJ 
tyti lietuvių kalbos kurso paskaitų“. Mask
vos sprendimas J. Kazlauskui nebuvo pra
neštas. Tik birželio viduryje, kai Vilniuje 
vyko Antrasis visasąjunginis baltistų suva
žiavimas, iš konferencijos dalyvių jis suži. 
nojo apie Maskvos nutarimą.

Ir po kelių mėnesių J. Kazlauskas išnyko 
iš gyvųjų tarpo. Žuvo didis mokslininkas, 
vos tesulaukęs 40 metų. Lyg kokia juodoji 
ranka per pusmetį išretino lituanistų gre
tas: 1970 m. gegužės 9 d. mirė kalbininkė 
Elzbieta Mikalauskaitė, liepos 12 d. staiga 
mirė įžymus lietuvių literatūros istorikas 
Jurgis Lebedys, spalio-lapkričio mėn. tra
giškai žuvo Jonas Kazlauskas, spalio 29 d.— 
žodynininkas ir dialektologas Juozas Sen
kus, lapkričio gale — literatūros istorikas 
Kazys Umbrasas ir dailės istorikas Stasys 
Budrys. (ELTA)

KIEK LAIKO MIEGATE?
Nemaža atlikta statistinių tyrinėjimų, 

padedančių nustatyti ryšį tarp širdies li
gų ir netaisyklingo gyvenimo būdo. Tai, 
kad apkūnūs žmonės arba, pavyzdžiui, rū
koriai dažniau serga infarktu, jau nebe 
naujiena.

Viename tokių statistinių tyrinėjimų bu
vo atsižvelgta į dar vieną veiksnį — miego 
trukmę. Daugiau kaip 750.000 ligos istori
jų analizė davė visai nelauktą rezultatą. 
Pasirodė, kad tarp vidutinės paros miego 
trukmės ir širdies esama priklausomybės, 
o toji priklausomybė ne ilgai miegančio 
naudai. Pavyzdžiui, vyresnių kaip 50 metų 
grupėje vidutiniškai miegančių 8 ir dau
giau valandų per parą mirtingumas nuo 
širdies ligų sudarė 40% daugiau, negu mie
gančių 7 vai. O miegančių 10 ir daugiau 
valandų grupėje mirtingumas buvo vos ne 
trigubai didesnis, negu „septynvalandinin- 
kų“.

Žinoma, būtų naivu manyti, kad atlieka
ma miego valanda artina prie infarkto. Ta
čiau, gal būt, poreikis ilgiau miegoti yra 
netiesioginis dar nepastebėtas širdies veik
los sutrikimo požymis?

(Iš Mokslas ir gyvenimas)

ATSARGUMAS KALTAS
Amsterdamo šaltkalvio žmona pareikala

vo skyrybų, nes jos vyras visuomet miega 
po lova, šaltkalvis nesigynė. Savo elgesį jis 
paaiškino: „Kartą būrėja išpranašavo, kad 
mane naktį užmuš griūvančios lubos. To
kiais niekais aš, žinoma, netikiu, bet atsar
ga gėdos nedaro“.
************************************************************:***************************** ’

P. SEVERS

ATOSTOGOS SALOSE
Spiggie — 6 namai mažoje kalvoje, jos 

šone pora hektarų dirbamų laukų. Už jų — 
ežeras, besibaigiąs vos 20 metrų nuo jūros 
kranto. Tokių ežerėlių yra ir daugiau. Yell 
saloje mačiau tokį ežerėlį, atskirtą nuo jū
ros siaura juosta smėlyno, gal 10 m. platu
mo ir vos poros metrų aukščio. Pietryčiuo
se nuo kaimo plati pusmėnulio formos įlan
ka uoluotais ragais, o vidurinėje dalyje 
puikus, baltas smėlynas ir neaukštos ko
pos, apaugusios nendrėmis. Smėlio ruožas 
gal mylios ilgumo, o vasarotojų kiek? Gal 
20. Tai ne Blackpoolio skruzdėlynas.

Viešbučio savininkas kartu ir žvejas ir 
šoferis. Padeda jam žmona, jos motina ir 
pora merginų. Viešbutis patogus, svečių ja
me apie 15. Maistas geras. Išbuvome čia 
savaitę, iškylaudami autobusu per visas sa
las iki pat šiaurės.

Shetlande buvau du kartus, iš viso apie 
20 dienų, ir susipažinau su aplinka ir žmo
nėmis gan gerai. Trys salos, Mainland,Yell 
ir Unst, tiesiasi pietų-šiaurės kryptimi 
apie 70 mylių. Tarp salų tik siauri ruožai 
vandens, gal mylios ar pusantros pločio. 
Motorinės valtys perveža turistus. Yra 
daug mažesnių salų — Bressay ties Ler- 
wicku, toliau į šiaurę Whalsay, dar toliau 
Fetlar, Ness (paukščių prieglauda) ir dau
gybė mažų, kartais tik uolos kelių hektarų 
dydžio. Vakarų pusėje Mainland turi du 
fantastiškai įlankomis išraižytus pusiasa
lius ir salas Muckle Roe, Papa Stour, Bur
ra, o ties Spiggie — maža St. Ninian sala, 
to šventojo buveinė (IX amž.). Tenai prieš 
porą metų buvo surastas vadinamasis St. 
Ninian lobis — sidabriniai bažnytiniai in
dai, kurių replikos laikomos Lerwicko mu
ziejuje. Garsioji Foula sala, kurią žiemos 
metu vis mini škotų laikraščiai, matoma iš 
Spiggie už 14 mylių į vakarus. Tenai yra 
tik viena vieta, kur mažas laivas gali 
įplaukti, o kitur stačios uolos, vienoje vie
toje net 450 m virš jūros. Ten dar gyvena 
30 žmonių. Žiemos metu susisiekimas ne
įmanomas dėl audrų, ir gyventojai būna 
atkirsti nuo pasaulio po kelias savaites. 
Foulą galima aplankyti motoriniu laivu iš 
Scalloway (800 gyv.).

Shetlando salose iš viso yra 17.000 gy
ventojų, bet jų skaičius vis mažėja. Prieš 
šimtmetį buvo 36.000. Jaunieji išvyksta ieš
koti geresnio gyvenimo į Kanadą, J. Vals
tybes ar kitur. Nėra jokios pramonės. 
Scalloway yra žuvies apdirbimo įmonė, bet 
tai ir viskas. Net suvenyrai, kurių pilna

Nerono
Paskutiniaisiais metais vis dažniau tenka 

matyti savotišką apskritą ženklą, kuris, lyg 
kokios organizacijos atpažinimo žymė, įvai
riai demonstruojamas: jį užtinkame ant au
tomobilio langų, užsiūtą ant ilgaplaukių 
jaunuolių rankovių, išpaišytą ant jų palai
dinių nugarų, mergaičių auskaruose, ka
bančius ant auksinių lenciūgėlių, sagių ir 
kitokių papuošalų forma ir tokiose vietose, 
kur matomumas užtikrintas, net virš kalė
dinės prakartėlės, prie, rodos, religingų 
žmonių namų, su krikščionišku šūkiu: Pea
ce on Earth. Tačiau pažiūrėkime, kieno iš 
tikrųjų yra tas šitaip reklamuojamasis 
ženklas.

Šių dienų kairieji liberalai jam duoda 
nekaltą pavadinimą — „Peace Symbol“ 
(suprask — taika su komunistais). Todėl 
jis dažniausiai dėvimas kairiųjų įtakon pa
tekusios studentijos, juodųjų ir baltųjų 
panterų, Weatherman sekcijos, S. D. S„ ko
munistų, liberalinių pakraipų jaunuolių 
arba ir jokių pažiūrų neturinčių žmone
lių.

Kai komunizmo sėkla po visokia priedan
ga jau ir Amerikoje matomai ir stiprokai 
pradėjo reikštis, susirado žmonių, kurie 
susidomėjo to ženklo kilme ir reikšme. Kai 
kurie laikraščiai, pasirausę po senus ar
chyvus, savo skaitytojams pateikė labai 
įdomių faktų.

Pasirodo, šiandieninių liberalų vadina
masis „taikos simbolis“ iki viduramžių bu
vo plačiai žinomas kaip antikristo arba tie
siog velnio ženklas. Kai 67 m. Romos im
peratorius Neronas nuteisė mirčiai apašta
lus Petrą ir Povilą, šiam pastarajam buvo 
nukirsta galva. Šv. Petras, sužinojęs, kad 
bus nukryžiuotas, pareiškęs, kad jam per 
didelė garbė arba kad jis nevertas mirti 
taip, kaip jo mokytojas. Tada Neronas lie
pė Petro kryžių pastatyti kojom aukštyn, o 
kryžiaus skersinius nulenkti žemyn. Taip 
ir buvo padaryta. Nuo to laiko toks sulau
žytas kryžius buvo vadinamas Nerono kry
žium arba antikristo simboliu.

Romos imperijai žlugus ir krikščionybei 
plečiantis po visą pasaulį, šio ženklo kilmė 
pamažu slinko užmarštin, ir jo reikšmė kai 
kur pradėjo keistis. Kai kur tas ženklas bu
vo vadinamas raganos arba varnos koja- 
pėde, gyvulio arba žvėries ženklu, mirties 
raide. Pastaroji buvo žinoma net mūsų tė
vynėje. Maž. Lietuvoje, net Klaipėdos kraš
te kai kuriose senųjų prūsų ir kuršininkų 
kapinėse kartais ant paminklų buvo gali
ma užtikti ženklą, vaizduojantį lyg medį, 
tiesiantį šakas į viršų, į saulę. Tas ženklas 
būdavo žymimas prieš gimimo metus. Prieš 
mirimo metus buvo tas pats ženklas, bet 
jau apverstas antraip, vadinas, to medžio 
šakos nulinkusios į žemę, į mirtį.

Galimas dalykas, kad šis ženklas pama
žu būtų visai išnykęs iš žmonių atminties, 
jei dabar jis nebūtų buvęs atgaivintas. Ži- 

krautuvėse, turi viršuje įrašą „Souvenir of 
Shetland“, o kur nors apačioje rasi dar 
„Made in London“ ar net „in Hong-Kong“. 
Aišku, žaliavų nėra, o transportas brangus. 
Namų pramonė — žinomieji Shetlando vil
noniai dirbiniai ir medžio drožiniai, pa
puošti spalvotais jūros akmenėliais ir kiau
teliais.

Turizmas svarbus, dėl to ir viešbučiai ge
ri, užtikrina visus patogumus.

Salose nerasi nė vieno medžio. Nėra net 
krūmų. Nieko aukštesnio už žolę. Net dil
gėlių ir aštrių škotiškų usnių neteko maty
ti. Javai ir daržovės auga tik užuovėjoje, 
kur vėjas neužgriebia. Žemė uolota, lau
kai maži. Kalvų šonuose ir slėniuose pilna 
durpynų, ir kiekvienas ūkininkas stengiasi 
turėti bent dviejų metų šio kuro atsargą. 
Važiuodamas keliu, vis užtiksi vyrus ir mo. 
teris, dirbančius prie durpių. Arkliukai, 
kas juos turi, maži, kaip žemaitukai. Ke
lionė autobusu dvigubai brangesnė negu 
žemyne.

Salos buvo apgyvendintos jau apie 2.000 
m. prieš Kristų. Lerwicko gamtos ir istori
jos muziejuje galima pamatyti įrankius ir 
ginklus anų priešistorinių žmonių. Shet
lando salos yra pusiaukelyje tarp Škotijos 
ir Norvegijos, apie 200 mylių nuo krašto ir 
nėra matomos iš žemyno. Kaip žmonės te
nai atvyko kurtis ir atsigabeno avių ir kar
vių, tai mįslė. Bet gyvenimas turėjo būti 
vargingas, nes nėra medžių statybai, nors 
durpių ugniai netrūko. Geležiniai įrankiai 
pradedami naudoti tik vikingų laikotarpiu 
— nuo IX amž. Muziejuje mačiau gabalą 
sviesto, sveriantį gal 20 kg, rastą odiniame 
maiše pelkėje.

Keista buvo žiūrėti į karves ir avis, be
siganančias pririštas ant ilgos virvės. Lau
kai maži, ir geros žolės nedaug. Bet kalvose 
nemaža ir laisvų avių, šetlandiškų, daug 
mažesnių negu Škotijoje.

Namai apylinkėse dabar naujoviški, iš 
plytų ir betono. Seni namai statyti iš ak
menų (be kalkių), su durpių stogu, kuris 
laikomas tvirtai kabančių ant virvių ak
menų skersai ir išilgai stogo. Bet šitokie 
namai dabar paversti sandėliais.

Gyventojai, bent kaimuose, skiriasi nuo 
škotų. Labiau skandinavų išvaizda — aukš
ti, šviesiaplaukiai. Moteriškės dailios. Kal
ba dabar ta pati, kaip ir žemyne, bet vieti
nis dialektas sunkiai suprantamas. Bet 
Lerwicko gyventojai yra mišinys, kaip vi
sur uostamiesčiuose — susidursi net su ne

kryžius
nomas britų matematikas ir filosofas Bert
rand Russell (dabar jau miręs) jį atnauji. 
no. Jo nuopelnas, kad tas antikristo ženk
las šiandien dėvimas ir gerbiamas net kai 
kurių kunigų ir vienuolių.

Bertrand Russell priklausė socialistų in
telektualų grupei Clarte, kuri 1924 metais 
susidėjo su prancūzų komunistais ir nuo to 
laiko veikė pogrindyje. Didž. Britanijoje 
1884 metais buvo įsteigta draugija Fabian 
Society, kurios tikslas buvo įvesti socializ
mą taikiu būdu. Bertrand Russell buvo ak
tyvus šios draugijos narys. Fabian Society 
pavadinimas paimtas pagal savo laiku pa
garsėjusio romėnų generolo Quintus Fabius 
Maximus vardą. Vengdamas nuostolių, tas 
generolas nugalėdavo priešus ne atviroje 
kovoje, bet gudriai naudodamasis nors ir 
taikingais, bet suktais, apgaulingais bū
dais. Dėl to galima suprasti, kodėl kairieji 
pasirinko šį antikristo ženklą, kuris, nors 
vadinamas taikos ženklu, iš tikrųjų turi 
naikinimo arba mirties tikslą. Jaunimas ir 
nenusimanantieji noriai pasiduoda taikos 
šūkiui, visai nenumanydami, kad tuo pa
lengvina komunistams.

Kai po antrojo pasaulinio karo pirmieji 
Amerikos povandeniniai laivai, atomo ener
gijos varomi, aplankė Škotijos uostus, B. 
Russell su savo šalininkais suorganizavo di
džiules demonstracijas, kuriose gal pirmą 
kartą Anglijoje buvo nešiojami plakatai su 
antikristo ženklu ir šūkiais „Ban the A — 
Bomb“, „Nuclear Disarmament“ ir pana
šiais. Po tos demonstracijos šis ženklas pra
dėjo plisti. To paties ženklo garbintojai 
prieš kelis metus Švedijoje suruošė taria
mai tarptautinį teismą, kuriame Jungtinės 
Amerikos Valstybės buvo kaltinamos ir pa
smerktos kaip karo nusikaltėlis dėl karo 
Vietname. B. Russell kartu su komunistais 
buvo vienas smarkiausių Amerikos kaltin
tojų. Šiandien dar turime nemažai žmonių, 
kurie visiškai nesusigaudo: jie net drįsta 
šį komunistinį „taikos ženklą“ dėti ant sa
vo krašto vėliavos, tuo ją išniekindami ir 
patys save pažemindami.

Lituanistinių mokyklų ir lietuviškų or
ganizacijų vadovai turėtų mūsų jaunimui 
paaiškinti pavojus, glūdinčius antikristo 
simbolio propagavime. Tai dvasios narkoti
kas, daug kenksmingesnis už marijuaną, 
L S. D. ir heroiną, kurie jau nemaža jau
nuolių nuvarė į šaltus kapus, įskaitant ir 
lietuvius.

L. Venckus

UŽPUOLIMAS GATVĖJE
„Tiesa“ rašo, kad Parmoję „Italijos so

cialinio sąjūdžio juodmarškiniai“ užpuolė 
komunistų partijos sekretoriato narį ir 
žiauriai jį sumušė už tai, kad jis gatvėje 
skaitęs komunistinį laikraštį „Unitą“.

išvengiamu italu su ledais. Nusikaltimų 
laipsnis labai mažas. Ūkininkai palieka 
kryžkelėje pinigus ir laiškelį, kad miestan 
vykstąs ir pro šalį važiuojąs kaimynas nu
pirktų, ko reikia. Prekės vėl paliekamos 
prie kelio, ir niekas jų nepaims. Pamėgink 
tai Škotijoje!

Iš Spyggie autobusu aplankėme Shetlan
do salas ir vietoves, kurios vertos pamaty
ti. Mačiau priešistorinį kaimą Yarlshofe 
su vėlesnės statybos vikingų namais toje 
pačioje vietoje, Stanydale „caim“ laidotu
vių vietą, viduramžių pilį Scalloway ir kitą 
Unst saloje.

O vieną dieną Sandy, aš ir dar keli sve
čiai išvykome autobusu į Sandwicką, ma
žą kaimelį (3 namai) į pietus nuo Lerwic
ko, o iš ten motorine valtimi į mažąją Mou- 
są, salą apie mylią nuo Mainland. Mousa 
salelėje yra vienintelis puikiai išlikęs seno
vinis bokštas, vadinamasis „broch“ (fone
tinis ištarimas). Tokių bokštų šiaurinėje 
Škotijoje ir šiaurės salose priskaitoma apie 
1300, bet daugumo tik pamatai beliko. Mou
sa broch vienintelis išlikęs beveik nepalies
tas laiko ir žmonių. Bokštas dabar yra apie 
14 m aukščio, skersmuo apačioje 16 m, vir
šuje 13 m. Sienų storis apie 6 m. Visas at
rodo, kaip tie vadinamieji „cooling towers“ 
prie elektros jėgainių. Sienų viduje — gy
venamieji kambariai ir laiptai, vedantieji į 
viršų. Langų nėra. Vienintelis įėjimas vos 
5 pėdų aukščio ir 3 įpėdų pločio. Viskas pa
statyta be kalkių, iš plokščių plytų, kurių 
laužykla yra kitame salos krante, už pusės 
kilometro. Erochai buvo statyti I-II mūsų 
eros amžiuje. Bet nežinoma, kas juos sta
tė, nei kam. Ginklų nesurasta, tik namų 
apyvokos daiktų. Nežinoma, ar tai buvo 
vietinių vadų buveinės, ar prieglobstis nuo 
užpuolikų. Romos laivynas tuomet plaukio
jo šiaurinėmis jūromis, ieškodamas grobio 
ir vergų. Tacitas savo raštuose mini šiau
rines salas Oreadės (Orkney) ir Thule 
(Shetland). Nežinoma, ar broch turėjo sto
gą. Jie vis jūros pakrantėje, vos 10-15 m 
nuo pakraščio ar labai arti nuo jūros. Shet
lando arkliukai ir avys ganosi aplink bokš
tus ir kažkokio namo griuvėsius. Arkliukai 
geros rūšies, turi būti ne aukštesni, kaip 42 
coliai (105 cm). Auginami jie eksportui, 
daugiausia į Jungt. Valstybes. Kaina iki 
300 svarų.

(Bus daugiau)
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dar kartą mums priminė, kad rusai, „išlais
vinę“ Lietuvą, net ir taikos metais nelei
džia minėti Vasario šešioliktosios ir kiti) 
tautinių ir religinių švenčių. Tai seniai ži
noma tiesa, daugelio patirta ant savo kai
lio.

Jau pirmosios sovietinės okupacijos me
tais mūsiškė komunistų partija persekiojo 
ir baudė tuos lietuvius, kurie vienu ar kitu 
būdu bandė tą šventę švęsti. Ir tik už prisi
minimą Vasario šešioliktosios ar tautinės 
vėliavos iškėlimą ne vieną suėmė ir uždarė 
į kalėjimą. Kai kas net ir Sibiro taigose at
sidūrė.

Rusai, o ir mūsiškiai padlaižiai baisiai 
bijo, kad pavergtosios Lietuvos gyventojai 
lietuviai neprisimintų tos ir kitų švenčių, 
kurias laisvės dienomis taip iškilmingai mi
nėjo ir savo nepriklausomybe džiaugėsi.

Rusai viską daro, kad lietuviai užmirštų 
anas dienas. Jie išėmė iš knygynų bemaž 
visas anų dienų knygas ir jas sudegino 
kaip baisiausius priešus, kaip anas raga
nas viduramžių laikais. Jie sugriovė visus 
anų dienų laisvės paminklus: išdraskė Ka
ro muziejų, išniekino ir to muziejaus sode
lį, kurį kauniečiai taip mėgo ir juo didžia
vosi, iškasė Nežinomo Kareivio kaulus ir 
juos kažkur išvežė, panaikino Kauno kapi
nes, į kurias lietuviai Vėlinių vakarą rink
davosi savo mirusių pagerbti, išgriovė vi
sus laisvės paminklus, kurie priminė Lie- 
tuvos nepriklausomybę, kovos vietoves dėl 
tos nepriklausomybės ar dėl Lietuvos lais
vės žuvusius.

Mokyklose lietuvių jaunuomenei į galvas 
brukama visokie Stalinai ir Leninai, bet. 
Dieve, saugok, kad niekas neprimintų lais
vos Lietuvos. Ir būtų vargas tam tėvui ar 
mamai, jei vaikas viešai mokykloje pasa
kytų, kad jo tėvelis ar mamytė sakė, jog 
buvo tokia laisva ir nepriklausoma Lietu
va ir dar geresnė už dabartinę.

Taip, jaunuomenė neatsimena anų nepri
klausomybės laikų, bet vyresnieji ir ypač 
seneliai vis dar gyvena anų laikų prisimi
nimais. Jiems dar gyva Lietuva, nors kiek 
ir nublukusi, su Karo muziejaus sodeliu, 
su gražiomis vakarinėmis ten apeigomis, su 
šaunia mūsų kariuomene, su gražiai beau
gančia ir į mokslus besiveržiančia jaunuo
mene... Juk gal ne vienas dar savanoriu 
buvo ir kovojo įvairiuose frontuose dėl 
laisvės. Ir kiek dar ten laisvos ir nepriklau
somos Lietuvos paminklų ir paminklėlių, 
kurių dar rusai ir kiti Kremliaus padlai
žiai nespėjo ir neįstengė sunaikinti! Juk 
kiekviena Lietuvos kario ar šaulio fotogra
fija, užsilikusi kažkieno sename albume. 
Karo muziejaus vaizdelis, kiekviena saga 
su vytimi, kiekviena žemės sauja, aplaisty
ta lietuvio krauju, kiekvienas kad ir sena: 
anų laikų mokyklos vadovėlis su neišplėš
tais puslapiais tenykščiams lietuviams kal
bėle kalba, kad buvo tokia laisva ir nepri
klausoma Lietuva. Ir jokia priespauda, ii 
jokia okupacija neįstengs tų gražių prisi- 
minimų sunaikinti.

Jeigu kartais nejučiomis ir prabėga kai 
kurios mūsų tautinės ar bažnytinės šven
tės, tai Vasario šešioliktoji visada prisime
nama ir visada švenčiama. Tykiu, ramiu 
būdu, be didesnių demonstracijų ir kalbų 
ir be viešų minėjimų. Visa tai prisimena
ma. Ypač lietuviškasis jaunimas pergyvena 
tą šventę. Kažkaip nejučiomis renkasi bū
reliais, linksmai kalbasi, kartais susimąs
to, ir jų vienas pradeda kalbą:

— O kokia šiandien diena? — lyg nežino
damas klausia draugus.

— Vasario šešioliktoji. Ar gi jau užmir
šai? — atsako jam visi ir nusišypso.

Kitas būrelis eina pro buvusį Karo mu
ziejų, pro tą vietą, kur buvo palaidotas Ne
žinomas Lietuvos Karys, ir visi, tarytum 
atsitiktinai, pakelia kepures, kaip anais 
laisvės dienų laikais. Žiūri į muziejaus rū
mus ir vėl vienas antrą klausia, lyg ir visai 
nežinodami:

— O kas čia per rūmai? Kas juos pasta
tė? Kas juose anksčiau buvo?

Ir pasakojasi apie to muziejaus praeitį.
Eina pro parką ir kalbasi: pirmiau čia 

buvo Kauno kapinės, ir jas dar visi atsi
mena. Ten buvo Lietuvos karių kapai, o 
ten buvo paminklai su propeleriais nepri
klausomos Lietuvos žuvusiems lakūnams 
pagerbti, ten dar toliau buvo paminklas 
laisvos Lietuvos kariams. Kiti randa kito
kių būdų prisiminti aniems laisvės ir ne
priklausomybės laikams.

Jaunimas mėgsta dainą, ir, klausyk, čia 
pat užniūniuoja Lietuva brangi ar kurią 
kitą tautinę dainelę. Vasario šešioliktąją 
visi kažkaip kitaip jaučiasi, nei paprasto
mis darbo ar net švenčių dienomis. Savo
tiška nuotaika atsispindi jų veiduose. O tai 
nuotaikai pajusti reikia su jais pabuvoti 
kartu.

Tai Kaune. Tas pat Vilniuje, Trakuose. 
Šiauliuose, tas pat ir kitose okupuotos Lie
tuvos vietose.

Milicija, NKVD ir komunistų partija yra 
labai neramios tą dieną, atseit, budi, kad 
niekas viešai nedrįstų paminėti tos šventės. 
O vis tiek ji prisimenama ir tai daugiausia 
lietuviškosios jaunuomenės, kuri buvo jau 
auklėjama tarybinėse mokyklose. Neretai 
randama rūtos, eglės ar pušies šakelė su 
tautinių spalvų kaspinėliu buv. Karo mu
ziejaus sodelyje, Kauno kapinėse ar ant žu
vusiųjų dėl Lietuvos laisvės kanų.

Lietuva dar gyva už geležinės uždangos!

Jos lūpos užčiauptos, ir ji negali kalbėti. Ji 
savo gyvybę ženklais mums ir visam pasau
liui parodo.

Tai žino rusai, tai žinome mes, esantieji 
laisvame pasaulyje, tai žino ir mūsiškiai 
Kremliaus patikėtiniai.

Praeitais metais Taline, sovietų okupuo
tosios Estijos sostinėje, rusai sušaukė Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos istorikų ir propa
gandistų konferenciją, kurioje buvo taria
masi, kaip galutinai išnaikinti Baltijos 
kraštuose tautines apraiškas, kurios vis dar 
ten stipriai pasireiškia, ir duoti atkirtį už
sienyje gyvenančių tautiečių įtakai, kuri, 
pasak jų, nuolatos didėja. Konferencijoje 
dalyvavo ir vyriausias mokytojas, kaip vi
sais kitais atvejais, buvo vyresnieji bro- 
liai-rusai.

Nežinau, ką po šios konferencijos daro 
estai ir ką daro latviai. O mūsiškiai Krem
liaus patikėtiniai jau praeitais metais stip
riau pradėjo pulti ir tarybinėje spaudoj' 
juodinti laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos laikotarpį, o kartu ir tuos visuomenės 
veikėjus, kurie tai idėjai dirbo.

Atsimenu, kad per pirmąją okupacija 
daugiausia kliuvo buvusiam laisvos Lietu
vos prezidentui Antanui Smetonai, nes jis 
nenorėjo taip lengvai sovietinėms pinklėms 
pasiduoti ir pasitraukė į užsienį, kad gale, 
tų tęsti kovą už Lietuvos nepriklausomybę 
O dabar, per antrąją okupaciją, kliūva pi
pirų visiems, kurie tik jiems po ranka pasi
taiko.

Šiuo metu plačiai okupuotoje Lietuvoje 
kalbama, kad kai vadinamasis Lietuvos 
prezidentas Justinas Paleckis su kompani
ja nuvažiavo į Maskvą pavergtiesiems lie
tuviams Stalino saulės parvežti, juos, sako, 
labai iškilmingai priėmė pats Kremliaus 
anų laikų visagalis tironas Stalinas. Jis. 
kiek su deputatais pasikalbėjęs ir išgėręs 
vodkos su ikros užkandžiais, pasišaukė vie
ną savo pavaldinį ir, rodydamas į deputa
tus ranka, su pasišlykštėjimu liepė išmokė
ti kiekvienam po 500 rublių, atseit, liepė iš
mokėti Judo grašį. Tik virvės, kuria turėjo 
grįžę namo pasikarti, Stalinas užmiršęs pa
siūlyti. Šis faktas dabar okupuotoje Lietu
voje žinomas ir dažnai apkalbamas, tik nie
kas nedrįsta jiems viešai priminti, nes bi
josi Sibiro. Už akių daugelis su kartėliu 
pasijuokia ir dažnu atveju virvę pažada: 
nuvyti. Ir dar kanapinę.

Paleckis ir jo deputatai žino, kad lietu
viai juos smerkia ir išdavikais vadina. Tai. 
reikia juos teisinti ir juodinti tuos žmones, 
kurie net dabar okupuotoje Lietuvoje la
bai gerbiami ir laikomi tautos geradariais, 
reikia suniekinti tuos, kurie dirbo laisvos 
Lietuvos gerovei. Ir pasirinko dr. Joną Ba
sanavičių.

Mes gerbėme dr. Joną Basanavičių, kai 
jis buvo gyvas, gerbiame ir dabar, jau mi
rusį. Vilniuje jo kapas nuolatos lankomas 
rūpestingai prižiūrimas, ir labai dažnai ge
ra širdis ant jo palieka gyvų gėlių puokštę.

Atrodo, kad dr. Jonas Basanavičius nie- 
kam negalėjo užkliūti, nes jis nepriklauso
mos Lietuvos laikais gyveno Vilniuje, nesi
kišo į Lietuvos vidaus politinius reikalus 
ir mirė ten dar tais laikais, kai sovietinė 
Rusija dar tik savo uždaruose posėdžiuose 
svarstė, kaip čia galėtų prikibti prie laisvos 
Lietuvos ir kaip galėtų ją greičiau ir be di
delio triukšmo okupuoti.

1969 metais Vilniuje buvo išleisti dr. Jo
no Basanavičiaus Rinktiniai raštai. Ir čia 
su vyresniųjų brolių pavesta misija ateina 
Juozas Jurginis. Jis parašė tos knygos įžan
gą, kur aptaria Jono Basanavičiaus veiklą.

Jono Basanavičiaus pažiūra į tautą, rašo 
įžangoje Juozas Jurginis, buvo siaura, be 
socialistinio turinio. Aišku, kad ne tik Jo
nui Basanavičiui, bet ir mums tas socialis
tinis turinys buvo neaiškus, kol Lietuva 
buvo laisva ir sovietų neokupuota. O Jonas 
Basanavičius juk dar anksčiau gyveno. So
cialistinis turinys mums išryškėjo tik ta
da, kai pamatėme NKVD, kai išgyvenome 
trėmimus į Sibirą sunkiems darbams, ba
dui ir mirčiai, kai Lietuvos ūkininkas atsi
dūrė kolchoze sovietinės baudžiavos nešti 
kai komunistinis melas tapo tiesa ir tiesa 
tapo melu.

žiūrėkite, toliau rašo J. Jurginis, Basa
navičius drauge su keliais kitais savo ben
draminčiais pasiuntė carui negarbingą ii 
lietuvius užgaunantį memorandumą, kuria, 
me, be kita ko. buvo prašoma, kad caras 
savo tituluose nepraleistų ir Lietuvos di
džiojo kunigaikščio vardo.

Tai dar ne viskas. Dr. Jonas Basanavi
čius, pagal Juozą Jurginį, padarė dar dides
nį nusikaltimą. Jonas Basanavičius pasira
šė aktą, skelbiantį Lietuvos sujungimą su 
Vokietija.

Koks niekadėjas tas dr. Jonas Basanavi
čius, Juozo Jurginio akimis žiūrint! Nema
čiau, ar Basanavičius drauge su kitais pa
sirašė tuos raštus. Tačiau patyrimas jau 
parodė, kad jei sovietų okupuotosios Lie
tuvos propagandistui ar tokiam istorikui, 
kaip Juozas Jurginis, reikia kokio „istori
nio“ dokumento, kad ir su Basanavičiaus 
parašu, tai jį lengvai parūpina Kremliaus 
arba NKVD laboratorijos.

Žinoma, Juozas Jurginis dabar dr. Joną 
Basanavičių garbintų ir šlovintų, jei jis su 
kitais, o ne Justinas Paleckis būtų važia
vęs į Maskvą Stalino saulės ir sovietinės 
okupacijos parvežti.

Juozui Jurginiui j talką atėjo B. Bara
nauskas, kuris praeitų metų gruodžio 2 d. 

Nr. 280 Tiesoje išspausdino straipsnį, pava
dintą „Kaip jie atėjo į valdžią". B. Bara
nauskas ten rašo, kad revoliucinių idėjų 
paveikta liaudis ėmė bruzdėti prieš kaizeri
nės Vokietijos okupacinį režimą, steigė po
grindžio organizacijas, ruošėsi ginklais vy
ti iš Lietuvos okupantus. Liaudies pasipik
tinimas prieš juos taip sparčiai augo, kad 
okupacinė valdžia susirūpino tų nuotaikų 
padariniais. Vokiečiai nešvelnino okupaci
nio režimo, tik liaudies sąjūdžiui tramdyti 
pasikvietė į pagalbą lietuvių nacionalistų 
vadovus.

1917 m. rugsėjo mėnesį okupacinė val
džia sušaukė Vilniuje nacionalistų vadei
vų konferenciją, kurioje buvo išrinkta 
„Vertrauensratas" — okupacinės valdžios 
patikėtinių taryba, turėjusi pagelbėti vo
kiečiams užgniaužti gyventojų revoliucines 
nuotaikas. Nacionalistai, maskuodami tos 
tarybos tikrąjį pobūdį, vadino ją „Lietuvos 
Taryba“, bet tai jos esmės nepakeitė. Liau
dies ji buvo vadinama kaizerine taryba.

1917 m. lapkričio 13 d. kaizerinės tary
bos pirmininkas A. Smetona Berlyne skai
tė vokiečių finansininkams paskaitą, kurio
je siūlė vokiečių imperialistams Lietuva 
kaip Vokietijos agrarinį hinterlandą. Tik 
po vokiečių revoliucijos nacionalistai tape 
tariamais demokratais ir sudarė vyriausy
bę. kurią liaudis ir toliau teisingai vertino, 
kaip imperialistinių valstybių paradą.

Liaudis, komunistų vadovaujama, pradė
jo 1918 metų gale ginkluotą sukilimą prieš 
okupantus, kūrė tarybų valdžią.

Dėl eilės priežasčių tarybų valdžia žlugo 
Nacionalistai giriasi, kad jie, tautos remia
mi, nuvertė tarybų valdžią Lietuvoje, bet 
tai prasimanymas. Jie pripažino, kad An
tantės pinigai, ginklai ir į Lietuvą pasiųstos 
vokiečių karinės ■ pajėgos suvaidino lemia
mą vaidmenį, nuverčiant Lietuvoje tarybų 
valdžią.

Tai taip B. Baranauskas rašo apie anų 
laikų sunkias Lietuvos dienas Vilniuje lei
džiamoje Tiesoje.

Nėra prasmės ginčytis su komunistiniais 
rašeivomis. Mūsų vyresniojo amžiaus žmo
nės; dar atsimena patys, kad 1918 metais 
vasario 16 d. paskelbtas Nepriklausomybės 
aktas, atsimena Lietuvos Tarybą, atsimena 
ir tarybinę valdžią, kurią bandė organizuo
ti atplūdusios raudonarmiečių gaujos.

Taip, buvo labai sunkios pirmosios Lie
tuvos nepriklausomybės dienos.

Mūsų nepriklausomybės dokumentas, pa
sakojo aktyvus kovų dėl laisvės dalyvis pik. 
J. Giedraitis, buvo tarsi vos gimęs kūdikis 
sniege tarp vilkų. Vokiečiai dar siautėjo 
Lietuvoje, ir atsiviję įkandin jų Rusijos 
bolševikai puolė mūsų miestus. Jokia vals
tybė nesiskaitė su mumis. Taip, nė vienos 
pasiuntinybės herbas nepuošė mūsų mies
tų rūmų, neįsikūrė joks konsulatas — mes 
buvome niekas. Ir čia atėjo tie, kurių tėvai 
nešė žodį pro Sibiro taigas ir žandarų šau
tuvus. Atėjo paremti šito akto žodį, kad jį 
suprastų kiekvienas. Ir aš nežinau taures
nių kareivių už tuos, kurie susirinko iš so
dybų ir gryčių. Jie atėjo savo laisvu noru 

' be geismo ir vilties pasipelnyti ar gauti gar
bės. Ir kaip narsusis pasakos kareivis — jie 
užėmė užburtus namus ir išvarė piktąsias 
dvasias.

Tai mūsų savanoriai, apie kuriuos nedrį
so užsiminti komunistiniai rašeivos.

G. I. Riniutis

ČEKOSLOVAKO NORAS
„Daily Telegraph“ rašo, kad Rytų Vokie

tijoje šiuo metu labai populiarus anekdo
tas apie čekoslovaką sunkvežimio šoferį, 
kuris sustojo, kai pamatė kelyje varlę.

Varlė pavirto į princą, kuris pažadėjo iš
pildyti tris šoferio norus.

Čekoslovakas pareiškė norą, kad jo kraš
tą tris kartus trumpam okupuotų Kinija.

— Kodėl gi tu šito nori? — paklausė 
princas.

— Jeigu kiniečiai tris kartus okupuotu 
Čekoslovakiją, tai jie turėtų šešis kartus 
pražygiuoti per Rusiją.

KETURIASDEŠIMT TRYS DIDVYRĖS
„Literatūra ir menas“ rašo, kad vien tik 

Kelmės rajone gyvena net 43 motinos did
vyrės.

Jauniausioji jų yra 32 m. amžiaus, vy
riausioji — 67.

IŠSISKIRSTYTI!
Atominės fizikos specialistas dr. Zacha- 

rovas su kitais dviem mokslininkais praei
tų metų lapkričio mėn. suorganizavo komi, 
tetą žmogaus teisėms ginti Sov. Sąjungoje.

Dabar tie kiti du mokslininkai buvo pa
kviesti į prokuratūrą, ir jiems pasakyta: 
arba įregistruokite savo komitetą, arba iš- 
siskirstykite!

Registruoti, aišku, to komiteto niekas ne
registruos.

GENEALOGINIS MEDIS
Turguje vienas pilietis, norėdamas nusi

pirkti šuniuką, klausia šeimininką:
— Ar šuo turi genealoginį medį?
Čia priėjo Kindžiulis ir paaiškino:
— Jam tinka bet koks medis.

(iš „šluotos“)

Iš visa ko atrodo, kad Pakistane prasidė
jo pilietinis karas, iš tiesų ne visame, bet 
rytiniame, kuris nepasitenkinimą reiškia 
jau seniai. Nepasitenkinimo yra daug. Ry
tinis Pakistanas, kaip jo vadai sako, yra va
karinio Pakistano kolonija, su kurios reika
lavimais niekas nesiskaito.

Nesusipratimas tarp abiejų Pakistano 
dalių vyksta nuo pat 1947 metų. Tada bri
tai davė nepriklausomybę Indijai. Indijos 
muzulmonai norėjo turėti savo valstybę. 
Pakistano valstybės tėvas dr. Mahomedas 
Jinna nepasitenkino vien tuo, kas dabar 
vadinama vakarų Pakistanu: jis norėjo, 
kad prie tos naujosios valstybės būtų pri
skirta ir Bengalija, taip pat muzulmoniška 
sritis, šičia reikia tuojau išsiaiškinti, ką 
šiuo atveju reiškia žodis: priskirti. Tarp va
karinio Pakistano ir Bengalijos, arba rytų 
Pakistano, yra apie tūkstanties mylių at
stumas. Tas abi Pakistano dalis skiria Indi
jos valstybės teritorija. Taigi ir išeina, kad 
rytų Pakistanas ir yra lyg ir vakarų Pa
kistano tolima kolonija, jei ta sritis yra iš
naudojama, jei jos gyventojai neturi tokių 
pat teisių ir privilegijų, kaip ta sritis, ku
rioje sėdi centrinė valdžia.

Rytų Pakistanas turi apie 75 mil. gyven- 
'ojų, vakarinis kiek mažiau. Bet vakarinis 
Pakistanas turi apie šešis kartus tiek že
mės,, kiek rytinis. Taigi tie bengalai gyve
na susigrūdę, ir vien dėl to nelaimės, kaip 
neseniai nusiaubęs potvynis, pareikalauja 
baisybes aukų. O kai ir tokių nelaimių atve
ju reikia kam nors ištiesti skubią pagalbos 
ranką, centrinė valdžia daugiau pro pirštus 
į viską pažiūri, kaip, atrodo, atsitiko ir pas
kutiniojo potvynio metu. Ką čia tie benga
lai! Muzulmonai jie tokie pat, kaip ir vaka 
riečiai, bet jie ne urdų kalbą vartoja, c 
bengalų. Valstybine viso Pakistano kalba 
laikoma urdų kalba, ir tai toli gražu ne
reiškia, kad rytų Pakistano bengalai tuc 
būtų patenkinti. Kur tauta turi dvi ar dau
giau kalbų ir kur veikia tikra demokratija, 
•ai visos tos kalbos turi įstatymų numaty
tas teises. Bet bengalams urdų kalba yra 
meste primesta. Vakariniame Pakistane 
statomi fabrikai, bet ne rytiniame. Dėl to 
vakariniame visiškai kitoks pragyvenimo 
lygis. Kokios nors reformos pažadamos, bet 
nevykdomos. Joms reikia pinigų, reikia 
kąsnį atitraukti ir nuo savęs. O kas jau čia 
taip stengiasi broliškai dalytis kąsniu su 
broliais, tegu ir tokiais pat muzulmonais. 
kurie ne tik gyvena už tūkstančio mylių, 
bet dar ir kalbą ne tą pat naudoja ir iš viso 
buvo ir yra driskiai!

Kas čia dabar žino, ko siekė Pakistano 
valstybės kūrėjas dr. Jinna, kai reikalavo 
p’riskirti toli esančią Bengaliją: išgelbėti 
dešimtis milijonų muzulmonų, kad jie ne
patektų Indijos kitatikių globon, ar turėti 
savo valdžioje daugiau gyventojų? Viena 
tik aišku, kad jau pirmaisiais valstybės 
įkūrimo metais tarpusavio riaušėse žuvo 
apie milijonas gyventojų. Ramu niekada 
nebuvo. Dėl tų nesutarimų tarp vakarų ir 
rytų 1954 m. buvo net nužudytas ministeris 

PASAtJL YJF
— Norvegijos policija Gjoevike jau šim

tąjį kartą areštavo pilietį už girtumą ir 
triukšmavimą, bet kadangi tai buvo sukak- 
tinis kartas, tai ta proga pavaišino jį kava 
ir pyragaičiais.

— Anglosaksiškajame pasaulyje, ypač 
Australijoje plačiai žinomos dainos „Walt
zing Matilda“ autoriaus dr. Tomo Woodo 
našlė testamentu paliko 373.258 svarus.

— Britai perėjo į dešimtainę piniginę 
sistemą, bet yra daug nepatenkintų tuo pa
sikeitimu, ir štai vienas balsas, nugirstas 
laikraščiais garsioje Londono Fleet gatvė
je: „Jeigu Dievas būtų norėjęs, kad mes 
prisilaikytume dešimties, tai mes tebūtu
me turėję tik 10 apaštalų“.

— Mažiausioji britų moneta — penas — 
minima įstatymuose saksonų karaliaus Ine, 
kuris valdė 688-726 m., sidabriniai penai 
pradėti vartoti apie 770 m., o kai paaiškėjo, 
kad iš svaro sidabro išeina 240 penų, tada 
tas skaičius penų ir sudarė jau svarą (ši
lingas, kuris dabar panaikinamas, pradė
tas vartoti 1504 m.).

•— Iš Sov. Sąjungos buvo leista išvažiuo
ti į Izraelį Latvijos žydui Giršai Geiginui, 
sovietiniam karo herojui, kuris praeitais 
metais grąžino ordinus ir medalius, dėl to 
buvo uždarytas ibeprotnamin, bet ir vėl pa
leistas ir dabar išvažiavo.

— Glasgowo Strathclyde (Britanija) uni
versitetan įstoti paduoti 13.275 prašymai, o 
laisvų vietų pavasario semestre tebus 1.640.

— Jugoslavijos komunistų partija pasi
sakė už tai, kad būtų pagerinti santykiai 
su Albanija, kuri Jugoslavijos komunistus 
vadino „Tito revizionistine klika“, bet Če
koslovakiją okupavus galutinai nutraukė 
ryšius su Varšuvos pakto kraštais ir pra
dėjo ieškoti draugų.

— Vokiškos firmos savininkas Francas 
> Weissenbergeris už 240.000 svarų nupirko 

600 automobilių, kuriuos padalys savo dar
bininkams, mokės už tuos automobilius 
draudimą ir kitokius mokesčius, pirks ku
rą, nes jis nori prilaikyti patyrusius darbi
ninkus, kurių sunku gauti.

— Buvęs Čekoslovakijos televizijos ko
mentatorius Dubčeko laikais Vladimiras 
Skutina nuteistas 2 m. kalėti, nes anuo me
tu savo komentarais jaudinęs žmones ir 
šmeižęs kai kuriuos savus ir krašto sąjun
gininkų vadus.

pirmininkas. Šiaip taip iki 1956 m. buvo su
daryta konstitucija, išrinktas prezidentu 
generolas Mirza. Bet jau 1958 m., vis didė
jant politiniams ir ekonominiams sunku
mams, pats prezidentas sustabdė konstitu
cijos veikimą ir paskelbė karo stovį. Netru
kus ir jis pats pasitraukė, perdavęs savo 
pareigas kariuomenės vadui gen. Ajubui 
Chanui, kuris 1959 m. įvedė demokratiją: 
viso krašto ir sritinius parlamentus renka 
80.000 parinktų žmonių. Pagal jo laikais 
1962 m. paskelbtąją naują konstituciją su
stiprinama prezidento galia ir sudaromas 
parlamentas, kuriame rytų ir vakarų Pa
kistano sritys turi po lygų atstovų skaičių. 
Bet 1969 m. prasideda nauji neramumai, ir 
prezidento pareigas perima kariuomenės 
vadas gen. Jahija Chanas, kuris vėl paskel
bia karo stovį, bet pažada rinkimus, ku
riuose vienas žmogus turėsiąs vieną balsą.

Rytų Pakistanas vis reikalavo, kad par
lamente jis būtų atstovaujamas pagal gy
ventojų skaičių. Prezidentas sutiko: iš 313 
vietų rytiečiai turės 169. Praeitų metų 
gruodžio mėn. buvo rinkimai, ir rytų Pakis
tano partija, kuriai vadovauja šeikas Muhi- 
buras Rahmanas, laimėjo 160 vietų, o va
karų Pakistano partija, kurios vadas yra 
Zulfikaras Ali Ehutto, 83. Prezidentas du
kart atidėjo laiką parlamentui susirinkti, 
matyt, vengdamas tos dienos, kada rytie
čiai gali pradėti naudotis demokratija ir 
nerimti valdžią į rankas. Rytų Pakistanas 
dėl to ėmė nerimauti, kariuomenė apmalši
no riaušes, kuriose buvo nemaža aukų.

Tegu vyriausybė atsako už aukas, tegu 
pradeda veikti demokratija, tegu... Rach- 
manas iškėlė visą eilę reikalavimų. Arba 
tegu rytų Pakistanas būna autonomiškas. 
Prezidentas parodė palinkimą tartis, bet, 
sako, tuo tarpu pradėjo siųsti daugiau ka
riuomenės, kurios ir taip jau buvo rytų Pa
kistane 70.000 ir kurios vadai yra ligšioli
nės tvarkos šalininkai. Tada pasigirdo Sei
ko Rachmano balsas: tegu Bengalija bus 
nepriklausoma! Tegu mane suims, tegu nu
šaus, bet 75 milijonų vis tiek neįveiks iš
šaudyti, ir ateis diena, kada kraštas galės 
pats valdytis! Tai žodžiai šeiko Rachmano, 
kuris čia paleidžiamas, čia vėl suimamas ir 
taip jau devynetą metų praleidęs kalėji
muose. Jo nužudymas tik dar labiau sukel
tų bengaliečius.

Kas laimės? Šįkart, tur būt, niekas. Ką 
gali padaryti 70.000 kariuomenės ar net 
dvigubai ar trigubai tiek prieš 75 mil. tegu 
ir neginkluotų gyventojų? Galima tą ka
riuomenę ir nuolat laikyti rytų Pakistane 
ir išlaikyti ten karinį režimą, bet tai ne
reiškia, kad Pakistane ramu. Kita vertus, 
vakarų Pakistano pradėtasis karas nereiš
kia, kad Bengalija galės nepriklausomai 
tvarkytis. Užtat vienas britų laikraštis tuo
jau pat paskubėjo išsispausdinti karikatū
rą: šeikas Rachmanas laiko iškėlęs sutrau
kytus nelaisvės pančius, o už jo atokiau 
stovi griaučiai Katangos ir Biafros, dvieju 
kraštų, kurie pasiskelbė nepriklausomi ir 
pralaimėjo.

— Prieš 177 metus prezidento žmona 
Marta Vašington skundėsi laiške, kad Fi
ladelfijoje, JAV, užterštas oras ir daugeliui 
žmonių, tarp jų prezidentui ir jai, dėl to 
skauda akys, ir tas laiškas varžytynėse da
bar parduotas už L375 svarus.

— Britanijos žurnalistų institutas apdo
vanojo medaliu „Sunday Telegraph“ redak
torių Brian Roberts už tai, kad jis drąsiai 
ir sėkmingai gynė spaudos laisvę įstatymų 
ribose.

— Į Italiją per pastaruosius dvejus me
tus neteisėtai buvo įgabenta apie 5.000 to
nų sviesto, daugiausia iš Rytų Europos.

— Kovo 21d. Vašingtone buvo areštuota 
daugiau kaip 800 žydų, demonstravusių 
prie rusų ambasados ir tuo norėjusių at
kreipti dėmesį į Sov. Sąjungos žydų padė
tį-

— Teisėjas buvo leidęs amerikiečiui Ho
merui von Behramui pirmadieniais, trečia
dieniais ir penktadieniais aplankyti šunį, 
kuris buvo paliktas skyrybų teisme žmonai, 
bet žmona, matyt, nebenorėdama taip daž
nai matyti buvusio vyro, atsisakė šuns — 
atidavė jį vyrui.

— Uralo upėje, kurioje gausu kaviaro 
išteklių, keliose vietose sprogo alyvos 
vamzdis, ir iškilo pavojus kaviarui („Prav- 
da“ pareikalavo, kad atitinkama ministeri
ja tuo susirūpintų).

— Daugiau kaip 140 alaus daryklų Vo
kietijoje pasiryžusios kovoti už alaus gry
numą, kad jam gaminti būtų naudojama 
tik apynio spurgas, miežio grūdelis ir vir
tas vanduo, o Briuselyje sėdinti atitinkama 
Europos Ekonominės Bendruomenės komi
sija nori leisti naudoti tam tikrą procentą 
(30) žalių vaisių, chemikalų ir kitokių prie
dų.

— 1948 m. įsteigtas ir amerikiečių finan
siškai remtas, buvęs liberalus, antikomu
nistinis ir intelektualus, paskui vis ėjęs per 
leidėjų rankas, prisitaikęs prie šiandieni
nių kairumų, ligi šiol išleidęs 270 numerių, 
sustabdomas vokiškas žurnalas „Der Me
nat“, kaip netekęs skaitytojų ir nebegalįs 
išsiversti (jo atitikmuo Britanijoje yra 
„Encounter“).

— Dainininkas Bing Crosby su grupe 
turtingų draugų bando tartis su Šiaurės 
Vietnamu, kad sutiktų už pinigus ar pre
kes atiduoti ten esančius amerikiečių be
laisvius.
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Europos Lietuvių Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

DBLS Rochdale Skyrius — 19,75 svarų.
K. Bačiulis — 1,40 sv. ir Č. Vaitkaitis 1.00 
sv.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja 
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvi“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 20 dolerių 
Chicagos Britanijos Lietuvių Klubas per K. 
Rožanską, 5.50 dol. A. Ragauskas. 5 dol 
B. Sebastijonas, po 2 dol. K. Rožanskas ii
J. Vaičiulis, po 90 panų S. Pučinskienė. A 
Šimkevičius, J. Latakas, A. Kietavičius, J 
Plepys, A. Valentukevičius ir V. Bumb- 
liauskas, 65 penus E. Purželienė, 50 peni 
P. Pupalaigis, po 40 penų J. Pukteris, J 
Kandelis, Paul Minto ir A. Baranauskas 
20 penų V. Piščikas, po 15 penų Ig. Grun- 
dūląs, P. Miliauskas, A. Neimantas ir L 
Švalkus, 10 penų Č. Vaitkaitis.

PASIKEITĖ VADOVYBĖ
Lietuvių Sodybą jau perėmė Bernadeta 

ir Justas Snabaičiai. Buvęs vedėjas J. Lū- 
ža perėjo dirbti į Lietuvių Namus Londone.

Kartu su Snabaičiais atvyko iš Manches- 
terio E. Jonušonytė. Tokiu būdu L. Sodyba 
jau apsirūpino reikalingais tarnautojais ir 
pasiruošusi laukia vasarotojų.

LONDONAS
Didžiosios savaitės pamaldos Lietuvių 

bažnyčioje Londone
Did. ketvirtadienį — 8 vai. vak., Did. 

penktadienį — 3 vai., Did. šeštadienį — 7 
vai. vak., Velykų dieną — 8 vai. Prisikėlimo 
procesija, šv. Mišios. 11 vai. suma.

Velykų pirmadienį (neprivaloma šventė) 
šv. Mišios 9 ir 11 vai.

Kasdien klausoma išpažinčių ir dalijama 
šv. Komunija. Gavėninį susitelkimą visas 
tris dienas prieš Velykas praves kun. K. 
Matulaitis, MIC, pamaldų metu.

ŠOKIŲ VAKARAS-GEGUŽINĖ
Londono šeštadieninės Mokyklos Tėvų 

Grupė, gegužės 1 dieną Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345a Vic
toria Park Rd., London, E. 9) ruošia

Didžiulį šokių vakarą-gegužinę.
Gros viena geriausių Londono šokių mu

zikos kapelų „Sorrento“, talkininkaujant jų 
nuolatiniam ir labai populiariam daininin
kui.

Įvairūs šalti užkandžiai, vynas ir įėjimas 
tik £1,25. .

Pradžia 8 v. v., tęsis iki 1 vai. ryto.
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas F. 

Senkuvienę, K. Makūną, V. Jurienę, arba 
paskambinus telefonu 739 8734.

PARODA SUVAŽIAVIMO METU
DBLS — Lietuvių Namų Valdyba sutiko, 

kad suvažiavimo metu (balandžio 24-25 die
nomis) Lietuvių Namuose M. Baras su
ruoštų savo tapybos darbų parodą.

Paveikslai kaip tik bus iškabinti salėje, 
kur vyks suvažiavimo posėdžiai. Taigi su
važiavime nedalyvaujantieji lietuviai galės 
parodą apžiūrėti tomis valandomis, kai ne
bus posėdžių.

Be kita ko, parodoje žada būti paveikslų 
lietuviškomis temomis, ir tai gali patraukti 
lietuvių dėmesį.

MARGUČIŲ BALIUS
šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 

Margučių Balius įvyks balandžio 17 d. Pa
rapijos salėj, 345a Victoria Road, Hackney 
E9, 7.30 vv.

Gros Michael Mackler Trio. Bilietai 30 p. 
Margučiai bus premijuojami.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS VADOVYBĖ
Šv. Onos Moterų Draugijos metinis susi

rinkimas įvyko kovo 21 d. Valdybon išrink
ta: pirmininke M. Damidavičienė, vicepir
mininke M. Parulienė, kasininke A. Čepai
tienė, sekretore V. Puidokienė, revizore M. 
Vikanienė, komitetan V. Jurienė, M. Kna- 
bikienė, M. Kuderevičienė, A. Lingienė ir 
A. Putinienė.

VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS
Jis buvo vasario 13 d. Sporto ir Sociali

nio klubo salėje.
Įžangos žodį pasakė D. Britanijos Lietu

vių Bendruomenės pirm. S. Kasparas.
Atidaromąją maldą sukalbėjo kun. J. Sa- 

kevičius, MIC.
Lietuvos Atstovas V. Balickas tarė žodį.
Padainavo ir padeklamavo Londono sa

vaitgalio mokykla, vadovaujama V. Jurie
nės, P. Senkuvienės ir Romualdo Senkaus.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC, priminė Lon
dono lietuviškos bendruomenės svarbesnes 
sukaktis per paskutiniuosius 70 metų.

Savaitgalio mokyklos mokiniai sušoko 
„Oželį“, „Šustą“, „Lenciūgėlį“ ir „Kepuri
nę“.

Lietuvos Atstovas V. Balickas įteikė ga
biesiems mokiniams dovanų knygomis, ku
rios buvo atsiųstos iš Čikagos Senojo Ang
lijos Lietuvių Klubo.

M. Bajorinas kalbėjo apie neseniai miru
sį taurų Lietuvos sūnų prel. M. Krupavičių.

V. Šalčiūnas padeklamavo.
K. Baublys kalbėjo apie dabartinį jauni

mą ir Vasario 16-tosios reikšmę jam.
Justas Černius sudainavo Greičiau, grei

čiau ir Tamsioje naktelėj.

J. Alkis kalbėjo apie reikalą ryžtis vie
ningai ir kietai kovai dėl Lietuvos laisvės.

Londono jaunimo Grindies choras, veda
mas Vincent O'Brien, sudainavo Ramunė
lę, Už Raseinių, Vasaros naktys.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Minėjimas neturėjo pranešėjo, bet vyko 

labai sklandžiai pagal programą.
Vasario 14 d. Lietuvių šv. Kazimiero baž

nyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvą, kurias buvo užprašęs Lietuvos At
stovas V. Balickas.

S. šilas

NOTT1NQHAMAS
Balandžio 11 dieną (Velykų pirmąją die

ną) Nottinghamo LAS Skyriaus Valdyba 
ruošia savo klube „Napoleon“

Margučių Vakarą.
Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas aukomis.

Valdyba

DIDŽIOJI SAVAITĖ
Lietuviškos pamaldos Lietuvių Židinyje 

vyksta šia tvarka:
Verbų sekmadienį pamaldos su verbų 

šventinimu 11.15 vai.
Did. Ketvirtadienį, balandžio 8 d., šv. Mi

šios su kitomis pamaldomis — 8 vai. vaka
re.

Did. Penktadienį, 3 vai. po pietų, Kris
taus Kančios apeigos su šv. Komunija.

Did. šeštadienį Velykų ugnies, žvakės 
šventinimas, šv. Mišios prasideda 8 vai. va
kare.

Velykose Prisikėlimas 11.15 vai. su pro
cesija.

Velykų II d. Mišios 11.15 vai.
Išpažinčių klausoma prieš pamaldas ir 

visuomet pagal kreipimąsi. Ligoniams, se
neliams namuose sakramentai teikiami pa
gal pageidavimą.

VELYKINIS PASILINKSMINIMAS
Velykų antrąją dieną, balandžio 12 d., 

7 vai. p. p., ukrainiečių klubo salėje (30 
Bentinck Rd.) yra rengiamas tradicinis 
Velykų margučių balius.

Kviečiama dalyvauti su gražiausiais ir 
stipriausiais margučiais.

Bus šokiai su gera muzika, be to, proga 
susitikti ir pasidalyti įspūdžiais prie ska
naus alučio.

Kviečiame senus ir jaunus.
Skyr. Valdyba

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 11 d. (Velykų pirmąją dieną) 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose rengia

MARGUČIŲ BALIŲ.
Margučiai bus premijuojami, šokiams 

gros gera kapela.
Pradžia 6 vai. vak.
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

DBLS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba ba

landžio 4 d., sekmadienį, 6.30 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose šaukia skyriaus narių susirinkimą.

Visus skyriaus narius prašom susirinki
me dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ba
landžio 12 d., Velykų antrąją dieną, 7 vai. 
vak., Lenkų klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Margučių Balių.
Gražiausi margučiai bus premijuojami, 

šokiams iki 1 vai. ryto gros geras orkest-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — Velykų pirmąją dieną, 12.15 

vai., pamaldos. Išpažintys prieš pamal
das.

BOLTON — Velykų antrąją dieną, 11 vai., 
pamaldos St. Patricks bažnyčioje.

ROCHDALE — balandžio 18 d., 11.45 vai., 
pamaldos.

MANCHESTER — balandžio 25 d., 11 vai., 
pamaldos.

WOLVERHAMPTONE — balandžio 10 d., 
Did. šeštadienį, 6 vai. vakare, Convent 
of Mercy, St. John's Square. Gavėnios 
susitelkimas. Balandžio 11 d., Velykų I 
d., 11 vai. velykinės pamaldos.

BIRMINGHAME — balandžio 12 d., Vely
kų II d., 11 vai., 21 Park Rd., Moseley. 

BRADFORD — balandžio 18 d.. 13.30 v.
LEEDS — balandžio 18 d., 3 v., Holy Rosa

ry bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 25 d„ 1 v„ 

St. Joseph bažn.
KETTERINGE — balandžio 18 d., 12 vai. 

Po pamaldų a. a. Onos Černiauskienės 
kapo paminklo šventinimas.

NOTTINGHAME — balandžio 4 d., 11.15 
vai., Židinyje. Didžiosios Savaitės ir 
Velykų pamaldos kronikos skyriuje.

NOTTINGHAME — balandžio 25 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — balandžio 25 d., 11 vai. Brid
ge Gate.

DĖL GYVENTOJŲ SURAŠYMO
Balandžio 25 dieną D. Britanijoje vyks 

gyventojų surašymas.
DBLS Valdyba nori atkreipti D. Britani

joje gyvenančių lietuvių dėmesį, kad anke
toje „Form H“ yra skiltys B. 9 ir B. 10, kur 
reikia įrašyti gyventojo ir jo tėvų gimimo 
vietą (valstybę). Asmenims, gimusiems 
įvairiais laikais Lietuvos teritorijoje, gali 
kilti abejonių, ką įrašyti į tas skiltis. Pa
vyzdžiui, ką įrašyti gimusiam Vilniaus 
krašte lenkų okupacijos laikotarpiu ar 
Klaipėdos krašte vokiečių okupacijos me
tu? Pagaliau karo metu visa Lietuva buvo 
vokiečių okupuota, o prieš I pasaulinį karą 
ir dabar — rusų okupuota.

Statistikos biuras nurodo, jog (turint 
galvoje, kad politinės sienos keičiasi) anke
toje yra (rašytinas tas krašto pavadinimas, 
kuris yra žinomas šiuo metu.

Kadangi D. Britanija de jure nepripa
žįsta priverstinio Lietuvos įjungimo į Sov. 
Sąjungą, tai gimę visoje dabartinėje Lietu
vos teritorijoje turėtų įrašyti savo ar savo 
tėvų gimimo vietą: Lithuania.

Jeigu didžiosios valstybės, Amerika ir D. 
Britanija, nepripažįsta Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą, tai mes patys juo labiau to 
turime nepripažinti. Sov. Sąjungos vardo 
įrašymas tam tikrais atvejais galėtų būti 
net pavojingas. Todėl visi gimę Lietuvoje 
taip turėtų ir įrašyti į anketą.

ras. Earas su įvairiais gėrimais veiks iki 
12 vai.

Visus tautiečius iš arti ir toli su draugais 
ir pažįstamais maloniai prašom gausiai at
silankyti — praleisite linksmai laiką.

Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
MARGUČIŲ PARODA

Vyties klube Velykų pirmadienį, balan
džio 12 d., 6 vai. p. p., ruošiama

VELYKINIŲ MARGUČIŲ PARODA.
Parodoje bus premijuojami tik savo me

no margučiai.
Po margučių parodos — šokiai, kuriems 

gros visiems bradfordiečiams gerai pažįs
tamas Vambola su draugais.

Kviečiame kuo gausiau visus dalyvauti.
Klubo Valdyba

BRADFORDO DBLS SUSIRINKIMAS
Balandžio 17 d., 7 vai. vakare, Vyties 

klubo salėje šaukiamas DBLS Bradfordo 
skyriaus narių ir tai idėjai pritariančių su
sirinkimas.

Susirinkime bus svarstomi skyriaus atei
ties reikalai, išrinksime skyriaus valdybą 
ir nustatysime ateities veikimo gaires.

Prašome visus susirinkime dalyvauti.
Skyriaus iždininkas
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SKAUTIŠKUOJU KELIU
JUBILIEJINĖ STOVYKLA VOKIETIJOJE

1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lie
tuvą, tuojau buvo uždarytos visos organi
zacijos, jų tarpe ir skautų sąjunga. Jų tur
tas buvo konfiskuotas, viską perėmė kom
jaunuoliai, vadai išblaškyti, uždaryti kalė
jimuose ir išvežti toliman Sibiran, kur dau
guma sulaukė žiaurios mirties.

Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, 
dalis skautininkų atsidūrė pabėgėlių sto
vyklose. Iniciatoriai griebėsi atsikūrimo 
darbo. Tuojau pradėjo veikti vienetai, 
draugovės, tuntai, ir skautų sąjunga pasie
kė tūkstančius. Bet emigracija ją išblaškė. 
Iškeliavo vieni Anglijon, kiti Amerikon, 
Kanadon ir net tolimon Australijon. Tik 
maža dalis pasiliko Vokietijoje. Taip pra
bėgo 25 metai. Šitam sidabriniam jubiliejui 
atžymėti Vokietijos ir Anglijos skautų va
dovybės nutarė suruošti bendrą skautų- 
skaučių stovyklą. Jon buvo pakviesti visi 
laisvajame pasaulyje esą lietuviai skautai. 
Gautas pritarimas iš vyriausios skautų va
dovybės, ir pradėta ruoštis. Stovykla įvyks 
liepos 19-29 dienomis JAV kariuomenės ba
zės miške Schwetzingene, prie Reino, Vo
kietijoje. Smulkesnės informacijos bus pa
teiktos vėliau.

Stovyklos vadovybę-štabą sudaro:
Stovyklos globėjas Vokietijos Krašto 

Valdybos Pirmininkas mjr. K. J. Valiūnas.
Stovyklų Viršininkas s. B. Zinkus, Ang

lija.
Stovyklų Viršininko Pavaduotojas-Ūkve- 

dys v. v. Alg. Vitkus, Vokietija.
L. S. S-jos Stovyklos Viršininkė ps. G. 

O'Brien (Valterytė), Anglija.
L. S. B-jos Stovyklos Viršininkas ps. V. 

Gedmintas, Belgija.
Stovyklų Laužavedys s. J. Alkis.
Stovyklos Sporto Vadovas mok. R. Baliu-

lis, Vokietija.
L. S. B-jos skautiškų užsiėmimų Vadovas 

s. J. Maslauskas, Anglija.
Stovyklų Daktaras s. v. v. si. A. Gegec- 

kas, Šveicarija.
Gailestingoji Sesuo ponia A. Jacquet, 

Prancūzija.
Stovyklų Dvasios Vadas kun. H. Šulcas, 

Vokietija.
Į šią stovyklą tikimės sulaukti daug sve

čių iš visų kraštų, kartu norėsime parodyti, 
kad dar gyva yra Lietuvos Skautija. Todėl 
reikalinga stipri visuomenės parama, mora
linė bei finansinė. Todėl kreipiamės į mie
lus tautiečius, prašydami aukomis ir šiaip 
kuo galima padėti — prie pasirodymų paro
dose eksponatais ir tautodailės dirbiniais.

Aukas siųsti Vokietijoje: A. Vitkus, 6832 
Hockenheim, Hans Boeckler-Str. 2. Angli
joje: J. Maslauskas, 7 The Crescent, May
field, Nr. Ashbourne. Derby's.

Su tokiu paveikslu ir parašu po juo Eu
ropean Liaison Group dideliu tiražu iš
spausdino 4 puslapių atsišaukimą ryšium 
su sovietinės Raudonosios armijos ansam
blio gastrolėmis Britanijoje. Jame sužymėti 
visi tos armijos „žygiai“, kuriuos ji nuo 
1917 metų ligi šiol atliko užpuldama įvai
rius kraštus ir įjungdama juos į rusiškąją 
imperiją ar pačioje Sov. Sąjungoje padė
dama milicijai.

Atsišaukimas platinamas ten, kur tik 
vyksta to ansamblio koncertai. Kovo 29 d. 
Londone prie koncerto salės buvo suruoš
tos demonstracijos. Kur tik bus progų, de
monstracijos bus organizuojamos ir kitur. 
Demonstracijose dalyvauja ir lietuviai.

Demonstracijas taip pat ruošia ir žydai. 
Yra ir daugiau išleistų atsišaukimų. Savo 
reikalus atskirai išleistame atsišaukime 
nušvietė ukrainiečiai.

Už visokeriopą pagalbą būsime dėkingi 
ir tikimės, kad jūsų neapvilsim.

Budime!
s. B. Zinkus, Stovyklų Viršininkas

M. LENKAUSKIENĖ AUSTRALIJOJE

Kovo mėn. Australijoje lankėsi Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos narė Mil
da Lenkauskienė.

Jos tikslas buvo susitikti su lietuviais, 
pasitarti ir plačiau painformuoti lietuvių 
visuomenę apie jaunimo kongresą, kuris 
įvyks 1972 m. vasarą JAV.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ 
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

3, St. Dunstan's Gardens 
London W. 3 

Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester.

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

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 

Ir neliks kišenė kiaura!

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148
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