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MINTYS IR ŠIRDYS - LIETUVA IR LIETUVIAI
IŠ VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMŲ 

VOKIETIJOJE

Nors Vokietijos LB Valdyba jau trečią 
kartą (1970, 71 ir 72) susilaikė nuo vieno 
didelio Lietuvos Nepriklausomybės sukak
ties minėjimo rengimo, tačiau ji pasirūpi
no, kad galimai daugiau apylinkių suruoš
tų vietinius minėjimus. VLB Valdyba tuos 
minėjimus pagal išgales rėmė, su-rasdama 
paskaitininką ir talkindama organizuojant 
meninę programą. Valdybos vicepirminin
kui buvo pavesta šiuo reikalu rūpintis, 
ypač koordinuojant minėjimų laiką. VLB 
Valdybos inicijuotais ar globotais reiktų 
laikyti minėjimus Hanau — vasario 6, 
Schwetzingene — vasario 16, Darmstadte — 
vasario 17, Kaiserslauterne — vasario 19, 
Mainze — vasario 20, Rastatte ir Memmin- 
gene — vasario 26 d. Vienur buvo parūpin
ti paskaitininkai, kitur meninė programa, 
dar kitur abudu, o kai kur paremta ir fi
nansiškai ar apmokant paskaitininkų ir 
meninės programos išlaidas, ar apskritai 
duodant apylinkei lėšų minėjimo reika
lams.
Paskaitos

Daugiausia paskaitų teko Vasario 16 gim
nazijos mokytojui Vincui Bartusevičiui. Jis 
kalbėjo Hanau, Schwetzingene, Kaiserslau
terne ir Rastatte. Tema nebuvo visur ta 
pati. Hanau ryškino Nepriklausomybės mi
nėjimų prasmę, iškėlė Vasario 16-tosios ak
to svarbą ir reiškė mintį, kad tauta sėk
mingai galinti išsilaikyti tik savoje valsty
bėje. Taip pat svarstė, kokius uždavinius 
galėtų turėti išeivija, juos rasdamas kultū
rinėje ir politinėje plotmėse. Kitose trijose 
vietose daugiau susikaupė prie šiandieni
nių lietuvių tautos kovų už laisvę, išeida
mas iš dėsnio, kad laisvė žmogui nėra duo
dama, bet ją reikia išsikovoti, brangiai su
mokant. Kaip lietuvių laisvės kovų pavyz
džius suminėjo 1941 m. sukilimą, partizanų 
kovas iki 1954 m. ir šių dienų didvyrius, 
ypač Simą Kudirką ir kunigus Antaną 
Šeškevičių, Juozą Zdebskį ir Prosperą Bub
nį. Kartu su laisvės kovotojais Bartusevi
čius yra nuomonės, kad siektina ne tik tai, 
ką šiandien galima pasiekti. Toliau kėlė 
klausimą, ar mūsų kova už laisvę nėra vien 
tik žodinė deklamacija, ar nėra kartais su 
mumis, kaip su tuo sočiuoju, belaikančiu 
rankoje skanios mėsos gabalą ir sakančiu, 
kad užjaučiąs badaujančiuosius Indijoje... 
Jis taip pat abejojo, ar mūsų laisvės sam
prata sutampa su už ją kovojančiųjų pa
vergtojoje Lietuvoje, ar mes nesinaudoja- 
me tik laisve vienas kitą apkalbėti, ap
šmeižti, vienas kitam pavydėti. Klausė, ar

FASA UL YJE
— Prancūzų muitininkai užčiupo žvejy

bos laivelyje paslėptus 940 svarų narkotiko 
heroino, kurio vertė juodojoje rinkoje būtų 
apie 65 mil. svarų.

— Reinas visiškai nuseko — sausiausias 
vasario mėn. per 20 metų, ir didesni laivai 
gali imti tik 40 procentų pakrovimo.

— Šveicarijoje, kaip naujausioji statisti
kai rodo, įgyvena daugiau negu milijonas 
svetimšalių, kas sudaro 17 procentų 
6.270.000 krašto gyventojų.

— Britanijos žemės ūkio darbininkai rei
kalauja padidinti 54 procentais atlygini
mus (tada jie gautų po 25 sv.).

— Jau šiais metas iki šiol dėl streikų Bri
tanijoje netekta daugiau kaip 11 mil. darbo 
dienų — per 2 mėnesius daugiau negu bet 
kuriais metais iš viso nuo 1926 m. (išskyrus 
1971 m. — 13.558.000 dienų).

— Švedija yra suprojektavusi įstatymą, 
pagal kurį karalius netektų turėtosios ga
lios, kuri ir ligi šiol buvo menka.

— Libija staiga pasirašė su Sov. Sąjunga 
sutartį, pagal kurią, tur būt, bus baigti na
cionalizuoti vakariečių ligi sol turėtieji naf
tos šaltiniai, o visą technikinę pagalbą teiks 
Sov. Sąjunga.

— Kinijos valdantieji, pasirodo, per prez. 
Nixoną dovanojo JAV porą kinietiškų meš- 
kų-pandų, bet jos dar neatsivijo preziden
to, o JAV žaislų gamintojai jau susirgo 
pandų manija ir išleidžia gausybę tokių 
žaislų.

— Bronxe, New Yorke (JAV), žmogus 
norėjo pereiti kelią, pravažiuojąs motoris
tas jį partrenkė ir nuvažiavo, o po to dar 
50 automobilių traiškė jo kūną, kol vienas 
šoferis pagaliau ryžosi paskambinti polici
jai.

— Salvatore Messina, sicilietis, viešai pa
bučiavo keturiolikmetę merginą prieš jos 
valią ir už tai buvo nuteistas 2 metams ka
lėti.

— Ilgaplaukiai pasišiaušę hipiai bus grą
žinami iš Nairobio aerodromo atgal, iš kur 
atvažiavę, kaip paskelbė Kenijos vicepre
zidentas ir vidaus reikalų ministeris Moi.

— Į Istanbule, Turkijos sostinėje, susto
jusį atostogini Bulgarijos laivą atsisakė 
grįžti 8 keleiviai — jie pasiprašė leisti jiems 
pasilikti Turkijoje. 

mes esame tik laisvės konsumentai, ar mo
kame ją dar ir kurti. Kalbėdamas apie jau
nimą, pastebėjo, kad jei jam nebus suda
roma Lietuva jo gyvenamojoje aplinkoje, 
tai veltui jos ieškoti Pasaulio lietuvių jau
ni mo kongresuose, veltui prie Baltijos... 
Kalbos apie grįžimą nukreipia žvilgsnį į 
darbus, kurių niekuomet netėks dirbti, ir 
atitolina nuo dabarties kasdieninių uždavi
nių. Jaunimas neprivalo eiti.senesniųjų nu
rodytu keliu, bet turi susirasti savąjį. Išei
vijoje esančios susidariusios trys genera
cijos: a. vienkalbė generacija — tai jauni
mas tuoj po karo, naudojęs visur lietuvių 
kibą; b. dvikalbė generacija — jaunimas, 
gimęs dar Lietuvoje ar jau DP stovyklose, 
augęs svetimuose 'kraštuose, lygiai gerai 
v rtojąs ir lietuvių ir gyvenamojo krašto 
k Ibas, ir c. vėl vienkalbė generacija, nes 
jos pagrindinė kalba yra gyvenamojo kraš
te kalba. Jie dar moka šiek tiek lietuviškai, 
bet mieliau naudojasi kita kalba tiek pri-

Kun. Bronius Liubinas

v .čiai, tiek kūryboje. Galiausiai greit susi
darys ketvirtoji generacija, kuri lietuviškai 
n .'bekalbės, ir ją teks pavadinti bekalbe ge- 
n_racija.

Baigė skatindamas daugiau dėmesio 
kreipti į lietuvių jaunimą, jei norima, kad 
Iijtuvių tauta išeivijoje liktų gyva.

Vasario 16 gimnazijos direktorius Vincas 
N itkevičius kalbėjo Darmstadte, išvystyda
mas temą apie lietuvių tautos laisvės ko- 
v..s, pradėdamas savanorių kovomis Nepri- 
k ausomybę kuriant, ilgiau sustodamas prie 
11'41 m. sukilimo ir baigdamas partizanų 
kovomis pavergtoje Lietuvoje 1944-1954 m.

VLB Valdybos vicepirmininkas kun. Bro
li as Liubinas skaitė paskaitą Memminge- 
n \ Jis kalbėjo -apie lietuvių tautos santykį 
su laisve, pabrėždamas, kad lietuviai nie
kada nenorėjo būti vergais. Kaip laisvės 
šauklius, ypač iškėlė knygnešius, vargo mo
kyklas prie motinos ratelio, 1941 m. sukilė
lius, 1944-1954 m. partizanus ir šių dienų 
didvyrius: Simą Kudirką, Bražinskus, Si- 
mokaičius, o taip pat vyskupus Julijoną 
Steponavičių ir Vincą Sladkevičių ir kuni
gus Antaną Šeškevičių, Juozą Zdebskį ir 
Prosperą Bubnį. Galiausiai paskaitininkas 
statė klausimą, o kaip yra su laisvės samp
rata lietuvių išeivijoje Laisvajame pasauly
je, sudvejodamas, ar ji tokia pati, kaip lais
vės kovotojų pavergtoje Lietuvoje. Jis nu
siskundė, kad esą nemaža apraiškų ir Vo
kietijos lietuviuose, kurios rodančios, kad 
pradedama taip laikytis, tartum Lietuva 
būtų laisva — ten galima nuvykti pasisve
čiuoti, net vykti studijoms, galima rengti 
savo kūninių parodas ir t. t. Tačiau nuogo
ji tikrovė esanti kitokia. Kai vienam pri
vilegijuotam teikiamos įvairios lengvatos ir 
net patarnavimai, tai didžioji dalis užsienio 
lietuvių negali aplankyti net savo tėvų ka
pų. Yna tekę susitikti grįžusių iš apsilanky
mo, pabuvojusių kelias dienas Vilniuje, bet 
jokiu ibūdu negalėjusių išsiprašyti leidimo 
nuvykti į provinciją prie tėvų kapo. Per
spėta nuo iliuzijos, kad papataikaujant 
būsią galima apgauti bolševikus, kad pa- 
lengvėsią visai tautai. Atėjus laikui, bus 
kaip Rojuje Adomui su Ieva — teks konsta
tuoti, kad nieko nelaimėta, o telieka pri
dengti gėdą fygos lapu.

Mainze paskaitą skaitė tos LB apylinkės 
valdybos pirmininkas savanoris kūrėjas 
ats. majoras Juozas Kriščiūnas. Jo tema 
buvo istorinio pobūdžio. Buvo priminta 
Lietuvių tautos atstovybė Vilniuje ir Lietu
vos Tarybos struktūra, darbai ir laimėji
mai, ypač Nepriklausomybės paskelbimas 
ir jos įgyvendinimas.
Meninė programa

Meninę programą VLB Valdyba pasipra
šė ir gavo iš Vasario 16 gimnazijos. Čia 
reiškėsi dvi grupės — didžiųjų, vadovauja
ma mokyt. Eglės Pauliukonytės, ir mažųjų, 
mokyt. Elizos Tamošaitienės vadovybėje. E. 
Pauliukonytės grupė atliko programą 
Schwetzingene ir Darmstadte. Buvo pašokti 
trys tautiniai šokiai: Ketvirtainis, Kubilas 
ir Gyvataras — tai šokiai, su kuriais bus 
reiškiamas! šią vasarą tautinių šokių šven
tėje Čikagoje. Akordeonu palydėjo pati mo
kytoja. Moksleivės Aldona Šaduikytė, Ug
nelė Stasaitė ir Raima šreifeldaitė simpa
tingai paskaitė lietuviškų eilėraščių. E. Ta
mošaitienės grupė išpildė programą Hanau, 
Kaiserslauterne ir Rastatte. Mažieji šokėjai 
pašoko penkis šokius: Suktinį, Rūtą, Miki- 
tienę, Lenciūgėlį ir Kalvelį. Antrosios kla
sės mokinė Anja Grigaliūnaitė labai gyvai 
padeklamavo Joniko „Lietuvaitės darželį“, 
o devintokė Romana Žutautaitė — Jono 
Aisčio „Tėviškės žemelę“ ir Mykolaičio-Pu
tino „Tėvų šalį“. Pati Eliza Tamošaitienė 
Hanau ir Rastatte deklamavo Maironio ba
ladę „Jūratę ir Kastytį“, o Kaiserslauterne 
tą pačią baladę deklamavo jos duktė Regi
na Tamošaitytė. Regina „Jūratę ir Kastyti“ 
deklamavo taip pat minėjime Mainze, kur 
visą meniškąją programą sudarė lietuviš
koji poezija. Romana Žutautaitė ir čia 

deklamavo J. Aisčio ir Putino eilėraščius. 
Visos meninės programos centre Mainze 
buvo subtilusis vysk. Antano Baranausko 
„Anykščių šilelis“, labai spalvingai klausy
tojui perteiktas mokyt. Elizos Tamošaitie
nės. Taip ir girdėti buvo ir lapelio šlamėji
mas, ir rasos kritimas, ir paukštyčių čiul
bėjimas, netgi ir baravyko augimas.
Minėjimų šeimininkai

Hanau į minėjimą kvietė vietos LB apy
linkės valdyba. Jos pirmininkas Albertas 
Kėmeraitis pats minėjimui ir vadovavo, jį 
atidarydamas nusiskundęs, kad nemažas 
narių skaičius nesiteikė atvykti. Hanaviš- 
kiai programos atlikėjus pavaišino sultin
gomis dešrelėmis ir kitokiais skaniais da
lykais.

Schwetzingene minėjimas vyko 8591 LS 
lietuvių kuopoje, ir jam vadovavo jos va
das LS majoras Jonas K. Valiūnas. Be sa
viškių, dalyvavo svečių iš Heidelbergo, 
Mannheimo ir Romuvos. Programos atlikė
jai pavaišinti kuopos valgykloje kariška 
vakariene, o jos svetainėje — įvairiausiais 
stipresniais ir silpnesniais gėrimais. Jauni
mas buvo apdovanotas saldumynais, mokyt. 
E. Pauliukonytė — gėlėmis. Schwetzingeno 
minėjimo dalyviai priėmė nutarimą, kuria
me protestuojama prieš Sovietų agresiją 
Lietuvoje, ir jis nusiųstas Vokietijos vy
riausybės nariams ir kitiems politikams. 
Minėjimas buvo gražiai aprašytas Schwet
zingeno miesto laikraštyje.

Darmstadte minėjimas vyko 2040 LS 
kuopoje šiokiadienį, darbą užbaigus. Iškil
mes atidarė ir svečius pasveikino kuopos 
vadas LS majoras Petkūnas. Programos at
likėjai buvo skaniai pavaišinti ir kelionei 
apdovanoti saldumynais.

Kaiserslauterne minėjimas įvyko 8593 LS 
lietuvių kuopoje, jam vadovavo tos kuopos 
vadas LS majoras Juozas Venckus. Čia da
lyvavo ne tik daug Kaiserslauitemo ir apy
linkių vietovių lietuvių, 'bet taip pat gra
žus būrelis Miesau LB apylinkės narių ir 
vienas kitas tautietis iš Saaro krašto. Ir čia 
priimtas protestas prieš sovietinę okupaci
ją Lietuvoje. Programos atlikėjus 8593 LS 
kuopa pavaišino kalakutiena ir kitais ska
nėstais, gamintais Onos Jurkšienės, o vie
ną kalakutą ir tortą jaunimas gavo pasi
imti į namus. E. Tamošaitienė, R. Tamo
šaitytė ir R. Žutautaitė buvo -apdovanotos 
gėlėmis.

Mainze minėjimą parengė vietos LB apy
linkės valdyba. Jos pirmininkas Juozas 
Kriščiūnas minėjimą atidarė ir pabaigoje 
padėkojo meninės programos atlikėjams, o 
apylinkės valdybos narė dr. Birutė Palta
rokaitė visoms trims įteikė -po puokštę gė
lių. Minėjimo dalyvius, o ypačiai gausiai 
dalyvaujančius Lietuvos kariuomenės sa
vanorius kūrėjus, VLB valdybos vardu pa
sveikino jos vicepirmininkas. Priimtas pro
testas prieš Sov. okupaciją.

Rastatte Nepriklausomybės minėjimas 
buvo sujungtas su vietos LB apylinkės de
šimtmečio minėjimu. Iškilmėms vadovavo 
apylinkės valdybos iždininkas Feliksas 
Andrijauskas. Meninėje programoje reiškė
si ir paties Rastatto vyrų kvintetas, galin
gai sudainuodamas 3 dainas: Kokiais ke
liais, Oi, neverk, motinėle, ir Vyrai prie 
jūros. Kvintetui vadovauja F. Andrijaus
kas. Po programos vyko loterija, atnešusi 
gražaus pelno minėjimo išlaidoms padengti. 
Prie minėjimo finansavimo prisidėjo taip 
pat Baden Wuerttembergo vyriausybė per 
VLB Valdybos įgaliotinę Z. Glemžienę. Pri
simenant apylinkės dešimtmetį, pagerbti jos 
įkūrėjai J. Rugulis ir V. Gustainis, o susi
kaupimo minute pagerbti mirusieji apylin
kės nariai, o taip pat buvęs VLB Valdybos 
narys E. Simonaitis, kuris aktyviai prisidė
jo prie apylinkės įkūrimo. Meninės progra
mos paruošėjai mokyt. Elizai Tamošaitienei 
gėles įteikė O. Rugulienė ir apylinkės val
dybos pirmininkas V. Gustainis. Dalyvių 
tarpe buvo VLB Valdybos reikalų vedėjas, 
susirinkusiuosius pasveikinęs VLB Valdy
bos vardu ir palinkėjęs, kad sekančiame de
šimtmetyje apylinkės narių skaičius paaug
tų bent dvigubai. Programos atlikėjai pa
vaišinti skania vakariene.

Memmingene minėjimą suruošė vietos 
LB apylinkės valdyba. Jos pirmininkas Vy
tautas Bernotas ne tik atidarė ir uždarė 
iškilmes, bet pats buvo labai turiningai ir 
turtingai išpuošęs sceną ir paruošęs progai 
pritaikytą gyvąjį paveikslą „Tėvynės ilge
sys“. Jį sudarė proza ir poezija, viskas pa
ties Bernoto kūryba. Gyvąjį paveikslą atli
ko Memmingeno lietuvaitės ir pats auto
rius. Daina Pungitytė toliau paskambino 
pianinu „Avė Maria“, o Vargo mokyklos 
mokinukės pašoko tautinius šokius: Audė
jėlę, Lenciūgėlį ir Klumpakojį. Šokėjus bu
vo paruošusi Alma Neumann-Mikalauškai- 
tė. Mokinukės taip pat padeklamavo eilė
raščius „Debesėlį“ ir „Mūsų būki“. Vargo 
mokyklos mokytoja Vanda Povilavičienė ir 
Alma Neumann buvo apdovanotos gėlėmis. 
Minėjimo dalyvius latviai sveikino gyvu 
žodžiu, o estai raštu. Po iškilmių vaišes 
svečiams buvo paruošusios apylinkės val

dybos narių žmonos, Bernotienė ir Vaino
rienė.
Pamaldos

Su visais čia aprašytaisiais minėjimais 
buvo sujungtos pamaldos. Pamokslus sakė: 
kun. Vingaudas Damijonaitis — Kaisers
lauterne ir Rastatte, kun. Jonas Dėdinas — 
Darmstadte, kun. Bronius Liubinas — Ha
nau, Schwetzingene, Mainze ir Memminge
ne. Hana-u mišias laikė kun. A. Bernatonis, 
o Rastatte koncelebravo A. Bernatonis ir 
kun. V. Damijonaitis. Čia pamaldose akty
viai dalyvavo taip pat evangelikų klebonas 
kun. Julius Stanaitis, paskaitęs vieną šv. 
Rašto tekstą ir pasakęs pamokslą. Kitose 
vietose celebrantai sutampa su pamoksli
ninkais. Pamokslų temos, žinoma, visur bu
vo kiek skirtingos, bet taip pat visur buvo 
jungiamos dienos liturgijos mintys su tau
tos laisvės ir ištikimybės savo tautai temo
mis.

ELI

UŽKARPATĖS IR UKRAINIEČIŲ 
TAUTINIAI ŠOKIAI

Lietuvos profesinių sąjungų meno savi
veiklos namuose visą savaitę vyko liaudies 
šokių kolektyvų vadovų seminaras.

Lektorius iš Lvovo O. Goldričas supažin
dino juos su ukrainiečių ir Užkarpatės liau
dies šokiais ir tautiniais kostiumais.

SEPTYNIOS dienos
Gandi nenori girdėti

Indijos min. pirm. Gandi pareiškė, kad 
ji atmetė Amerikos ir Kinijos pasiūlymą 
atitraukti kariuomenę iš Pakistano Kašmi- 
re.

Tokie pasiūlymai esąs kišimasis į Indijos 
vidaus reikalus. O Indija vedanti nepriklau
somą užsienio politiką.

Spėliojimai dėl derliaus
Vakaruose skelbiami spėliojimai, kad dėl 

vasario mėn. šalčių Sov. Sąjungos derlius 
gali būti 30 procentų mažesnis negu numa
tyta.

Tik rugsėjo mėnesį
Norvegija tik rugsėjo 24-25 d. d. referen

dumu atsiklaus gyventojus, ar jie nori, kad 
būtų įsijungta į Europos Ekonominę Een- 
druomenę.

Danijos vyriausybė artimiausiomis sa
vaitėmis nusistatys, kada organizuoti refe
rendumą.

Žuvusieji ir sužeistieji
Belfasto mieste (Šiaurės Airijoje), pre

kybiniame kvartale, tirštai prisigrūdusia- 
me bare ir restorane sprogo teroristų padė
ta bomba.

Du žuvo. 127 sužeisti.

Motina dieve
Laimėjusi karą su Pakistanu ir išlaisvi

nusi Bangladešą, Indijos min. pirm. Gandi 
daugelio indų laikoma motina dieve.

Spėjama, kad tai gali padėti jai laimėti 
rinkimus.

Ko prezidentas buvo Pekine?
Pravda rašo, kad prez. Nixonas buvo nu

važiavęs į Pekiną išnaudoti Kinijos antiso- 
vietinės politikos, o ne rūpindamasis taika 
Azijoje.

Ta kelionė nepakeitusi Amerikos politi
kos — ji ir toliau stengsis dominuoti Azi
joje. Tai rodą agresija Indokinijoje, Pietų 
Korėjos okupacija, karinės bazės Tolimųjų 
Rytų pakraščiais ir Pietryčių Azijoje.

Kai Vakaruose iškeliama, kad preziden
tas Pekine padarė didelių nuolaidų, tai 
Pravda -daro užuominas, kad Kinija viso
kių nuolaidų padariusi „imperialistams“.

Naciai nebus paleisti
Olandijos miniisterių kabinetas atšaukė 

savo pasiūlymą, kad reikia jau paleisti 27 
metus kalėjime sėdinčius 3 nacių vadus, 
kurie buvo nuteisti už žydų trėmimą ir 
naikinimą.

Visuomenė labai subruzdo dėl vyriausy
bės noro paleisti juos.

šnipai Egipte
Pranešimais iš Beiruto, Egiptas reika

laus, kad išvažiuotų namo visi tie rusai ka
riniai ir civiliai patarėjai, kurie yra įsivėlę 
į šnipinėjimą. Tokių esą tuzinai.

Jau esą išsiųsti rusas generolas, konsu
las iš Aleksandrijos, spėjama, kad bus iš
siųsti trys aukšti ambasados pareigūnai.

Ciang Kaišekas kandidatuos
Čiang Kašekas, 85 m. amžiaus generalisi

mas, apsisprendė 'penktą kartą kandidatuo
ti į Taiwano (Formozos) prezidentus.

MIRĖ DR. F. KAESTLI

Vasario 28 d. Berne mirė dr. Friedrich
Kaestli, buvęs Šveicarijos konsulas Lietu
voje. Paskirtas konsulu 1936 metais, velio
nis išbuvo tose pareigose iki’ sovietų oku
pacijos 1940 m. vasarą ir prievartinio Lie
tuvos įjungimo Sovietų Sąjungom Prieš iš
važiuodamas iš Lietuvos, dr. Kaestli vedė 
lietuvaitę Ireną Augevičiūtę, Lietuvos ka
riuomenės pulkininko gydytojo Jono Auge- 
vičiaus dukterį.

Karo ir pokario metais visa Augevičių 
šeima dr. Kaestli dėka galėjo prisiglausti, 
o vėliau ir įsikurti Šveicarijoje. Dr. J. Au- 
gevičius, vienas „33“ tremtinių iš Vilniaus 
lenkų okupacijos metu, Šveicarijoje ir mi
rė, lygiu būdu šveicarų žemė priglaudė ta
pytoją Joną Mackevičių, kurio duktė ište
kėjo už jaunojo Augevičiaus, ingi gydytojo.

Dr. Kaestli buvo pirmas šveicarų karje
ros konsulas nepriklausomoje Lietuvoje. 
Prieš jį ilgus metus garbės konsulo parei
gas Kaune ėjo G. Weingartas, kuris taip 
prisirišo prie Lietuvos, jog, pasitraukęs iš 
konsulo pareigų, priėmė Lietuvos pilietybę 
ir netoli Jonavos įsigijo ūkį. Jo žmona bu
vo gimusi Lietuvoje.

Dr. Kaestli, miręs eidamas 79-tuosius me
tus, 1959 m. išėjo į pensiją, prieš tai išbu
vęs 12 metų Šveicarijos generaliniu konsu
lu Kanadoje. Kaestlių sūnus pavadintas lie
tuvišku Vyčio vardu.

A. G.

Pavesta generolui Tikkai Chanui
Pakistano kariuomenės vadu — genera

linio štabo viršininkų paskirtas gen. Tikka 
Chanas, kuris būsiąs klusnus vyriausybei 
ir neįeisiąs jauniems pulkininkams politi
kuoti.

Amerikiečiai tokiu! paskyrimu nebūsią 
patenkinti, nes gen. Chanas yra buvęs Ry
tų Pakistano kariniu' gubernatorium, klus
niai vykdęs buvusio prez. Jahijos Chano 
įsakymus, amerikiečiai, nepatenkinti jo 
valdymo metodais, darė spaudimą, ir prieš 
karo pabaigą jis buvo atšauktas.

Ką gaus Bangladeša?
Nuvykęs į Maskvą, Bangladešos min. 

pirm. Bamanfes, kaip komunikatas rodo, 
pareiškė pritarimą Sov. Sąjungos užsienio 
politikai.

Sov. Sąjunga jam pažadėjo paramą atsta
tyti krašto pramonei ir naujiems įrengi
niams, taip pat apmokyti kadrus.

Kinija džiugina Britaniją
Vyksta pasitarimai tarp Kinijos ir Brita

nijos, kurių teigiama išdava turėtų būti: 
abu kraštai savo diplomatines misijas pa
verstų atstovybėmis.

Britai džiaugiasi tuo galimu abiejų kraš
tų artėjimu.

Nixono doktrina
Kinijos „Liaudies dienraštis“ piktai užsi

puolė JAV.
Nixono doktrina Indokinijoje parodžiusi 

barbariškiausią strategiją, kurią vykdant 
JAV imperialistai privertę indokiniečius 
kovoti prieš indokiniečius ir azijatus prieš 
azijatus. Tos politikos tikslas esąs ne baigti 
su agresija, 'bet pratęsti ją.

Nesutarimas dėl Penkovskio užrašų
Norįs į prezidentus kandidatuoti kongres- 

manas Ash'brookas reikalauja, kad JAV 
krašto apsaugos ministerija paskelbtų Sov. 
Sąjungoje sušaudytojo pik. Olego Penkovs
kio slaptus pranešimus, nes juose yra sura
šyti sovietų planai, kaip pulti atominiais 
ginklais Ameriką.

JAV krašto apsaugos ministerija galvoja, 
kad tų pranešimų negalima, skelbti. Dabar 
Sov. Sąjunga nežino, ką Penkovskis išdavė, 
o ko ne. Paskelbus ji sužinotų.
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STATUTAS
Jogaila įpėdiniai. Euvo ir tokių privilegijų, 
kurios suteiktos visam kraštui, sakysim, 
privilegijos dėl žemės.

Tikras rašytinis, visą kraštą apimantis 
teisės periodas prasideda XVI amž., kai 
Kazimieras 1468 m. paskelbia savo teisyną, 
apėmusį baudžiamąją teisę. Bet buvo daug 
priežasčių, kurios skatino paruošti visas 
sritis apimantį teisyną, ir XVI amž. pra
džioje valdovai vienas po kito žada tą dar
bą atlikti. Pagaliau pažadai pradedami įkū
nyti — 1522 m. seimas jau svarstė statuto 
projektą. 1529 m. jis buvo patvirtintas.

Bet jis nepatenkino visuomenės. Dėl to 
buvo papildytas. Reikalauta keisti iš pa
grindų. Daug kas ir ta linkme padaryta 
statuto laidoje, kuri paskelbta 1566 m.

Anuomet kitaip buvo gyventa ir tvarky
tas!, kitokie buvo žmonių santykiai, nevie
nodos žmonių teisės, dėl to ir kai kurie sta
tuto paragrafai atrodo egzotiški, štai sta
tute įsakmiai sakoma, kad jei bajoras ba
jorą sumuštų, tai turi sumokėti dvylika 
rublių grašių (senojoje Lietuvoje grašį su
darė 10 pinigėlių, 60 grašių — kapą, o 100 
grašių — rublį). Bet jeigu paprastas žmo
gus ar miestietis sumuštų bajorą ar pakel
tų prieš jį ranką ir sukruvintų, tai tokiam 
aukertama ranka. Dėl tokių įstatymų šian
dien mes jau stipriai raukytumės ir gal ne
bemokėtume taip branginti bajorų, nors ir 
rizikuodami neteikti rankos... Nebesupran
tama jau mums ir tokia teisena, kuri rei
kalauja vagį pakarti, nors kai kur tūlais 
atvejais ji ir praktikuojama. Gąsdina mus 
'r tai, kad įtariamas vagyste žmogus gali 
būti tą pačią dieną tris kartus kankinamias. 
Jei jis būtų užkankintas ir neprisipažintų, 
tai tiž jį mokama pagalvė, tačiau, jeigu įtar
tum, kad kankinamas jis burtų pagalba ne
jaučia Skausmo,' tai ir neprisipažinęs gali 
būti nubaustas sumokėti nuostolius.

Bet paskaityti ir palyginti aną jau kelių 
amžių senumo praeitį su dabartim labai 
įdomu. O mūsų teisės istorijai tai ir laimė
jimas, kad susilaukėme šio kruopščiai pa
ruošto dokumento.

K. Abr.

LIETUVOS
Kol 'kas 'bene didžiausias išlikęs teisinin

kės ir istorikės dr. Jonės Deveikės darbas 
bus Lietuvos Statuto vertimas į lietuvių 
kalbą, kurį dabar, 1971 metų data, jau kiek 
metų po vertėjos mirties (ji mirė 1965. II. 
26 Paryžiuje), išleido Algimanto Mackaus 
Knygų Leidimo Fondas.

Kaip iš spaudos esame patyrę, išleidimas 
ir dar ilgiau galėjo nusitęsti, jei ne rūpes
tis Paryžiuje gyvenančio dail. Žibunto Mik
šio, velionės vertėjos testamento vykdyto
jo.

Tas „Didžiosios. Lietuvos Kunigaikštijos 
1529 metų Statutas“ A. Mackaus Fondo lei
dyklos išleistas stambia, didelio formato 
knyga, kietai įrišta, kaip įstatymų knygoms 
ir tinka ('be kita ko, šios knygos kaina 10 
dolerių). Spaudai parengė ir žodynėlį bei 
bibliografiją sudarė teisininkas dr. Alek
sandras Plateris. Tekstas išspausdintas ori
ginalo (slavų) ir lietuvių kalba.

Šis Statutas, žinoma, yra toksai įstatymų 
rinkinys, kuris jau seniai nebegalioja. Pa
skelbtas 1529 m., jis paskui buvo papildy
tas 1566 m. (Antrasis Statutas) ir 1588 m. 
(Trečiasis Statutas) ir su tais pakeitimais 
ir papildymais jis vis dėlto galiojo net 311 
metų — iki 1840 m., kai jo vietoje imtas 
vartoti rusiškasis įstatymų sąvadas.

Ką tasai Statutas reiškia šiandien?
Tur būt, jis priklausytų istorijai, teisės 

istorijai ir lietuvių tautos kultūros istori
jai.

A. Plateris įžanginiame straipsnyje 
mums pasakoja, kad apie ankstyviausią lie
tuvių teisę neturime žinių. Ji buvo nerašy
ta, rėmėsi vietos papročiais ir sprendimą 
diarančiojo' nuožiūra:

„Dėl to teisė turėjo labai įvairuoti įvai
riose krašto dalyse ir galėjo keistis nepa
stebimai, be atskirų įstatymo leidimo aktų. 
Vietos papročių niekas neužrašė, o teismų 
sprendimai buvo daromi žodžiu ir nėra iš
likę. Tik atidus ir kritiškas kronikų, vėles
niųjų privilegijų bei įvairių kitų rašytųjų 
šaltiniu nagrinėjimas gal ir galėtų duoti 
mums šiek tiek žinių -apie pirmykščių Lie
tuvos teisę“.

Bet Lietuvos valstybė plėtėsi į rusenu že
mes. Tie turėjo savo teisines tradicijas, o 
Lietuvos valdovai, kaip jau visiems popu
liariai žinoma, stengėsi ko mažiausiai ką 
nors tekeisti užimtosiose žemėse. O kai vis
kas būdavo paliekama beveik taip, kaip 
buvo prieš užimant žemes, tai ilgainiui Lie
tuvos valstybėje ir dvi teisės įsigalėjo, lie
tuviškoji ir rusiškoji, ir dar ne visiems plo
tams vienodos.

Rašytinės teisės pradžia siekia XIV amž. 
paskutiniuosius dešimtmečius. Tada Lietu
vos valdovai luomams, 'atskiroms krašto 
dalims, miestams, tautybėms ar atskiriems 
asmenims pradėjo duoti privilegijas. Pačią 
pradžią padarė Jogaila — jis Vilniaus mies
tui, dvasiškiams ir bajorams 1387 metais 
suteikė raštiškas privilegijas. Taip pradėjo 
daryti dr Vytautas, o po to ir jų abiejų su

IŠEIS „ŠVENTARAGIS“

„Vilties“ leidykla jau pradėjo spausdinti 
Vytauto Alanto „Šventaragį“, su kurio 
stambesnėmis ištraukomis turėjo progų su
sipažinti literatūros metraščio „Pradalgių“ 
ir „Dirvos“ skaitytojai.

V. Alanto stambų romaną „Amžinasis 
lietuvis“ spausdina Nida, leidžia Nidos 
Knygų Klubas. Šis romanas išeis dviem 
'knygomis. Pirmoji knyga jau baigiama 
spausdinti.

Nidos Knygų Klubas yra atspausdinęs ir 
atidavęs rišyklon Mykolo Vaitkaus atsimi
nimų iš okupacijos meto tomą, pavadintą 
„Milžinų rungtynėse“.

PABIROS
NAUJOS JĖGOS ATEINA

Gera ir malonu šį kartą rašyti. O gera to
dėl, kad mūsų varganoje spaudoje beveik 
netikėtai pradėjo atsirasti naujų vardų.

štai Vikio „išprovokuotasis“ „E. Lietuvy
je“ atsiliepė jaunimo atstovas A. Vilčinskas. 
Atsiliepė gražiai, dailiai lietuviškai ir kul
tūringai.

Dabar jau nebe taip svarbu, kaip ten 
pirmame kongrese buvo atstovaujamas D. 
Britanijos jaunimas ir apskritai lietuviai. 
Įvykis jau praeityje — baigtas. Šiais me
tais bus kitas kongresas, dalyvaus, tur būt. 
kiti žmonės, ir bus 'kiti rezultatai.

šio rašinio tikslas yra pasidžiaugti, kad 
vis dėlto kas nors iš jaunimo atstovų susi
domėjo, kas apie tą jaunimą yra sakoma, ir 
tą savo susidomėjimą su atitinkamomis pa
stabomis išdėstė spaudoje. Atseit, į mūsų 
periodinę spaudą ateina jauni žmonės, ku
rie ištiestomis rankomis laukiami.

Kadaise 'buvęs E. Lietuvyje jaunimo sky
rius nerodė ženklų, kad jiis išaugins mūsų 
spaudai talkininkų. Neilgai jis ir gyvavo. 
Tad, be dailių reportažų, kuriuos yra spaus
dinusi G. Valterytė, ir vieno kito bandymo 
„Šaltinyje“ (P. Viržintas ir kt.), rimtesnių 
lietuviškos žurnalistikos mėgėjų Anglijoje 
lyg ir neturėjome.

Bet, pasirodo, jų esama. Štai greta A. 
Vilčinsko tame pačiame E. L. numeryje su 
rimtu, subrendusio jauno lietuvio išeivio 
straipsniu išeina Kastytis Baublys. Jo ra
šinys „Veidu į Lietuvą“ rimtai ir origina
liai nagrinėja klausimus, kodėl jaunoji išei
vių karta lietuviškais reikalais mažai tesi
domi ir kaip ji turėti galvoti ir elgtis lietu
vybės išlaikymo ir Lietuvos laisvinimo by
loje. Jis daro drąsius ir atvirus teigimus 
apie lietuviškojo jaunimo padėtį ir siūlo, 
anot jo paties, kuklias priemones ryšiui 
tarp Lietuvos ir išeivijos palaikyti. Galima 
jo keliamus klausimus vienaip ar kitaip 
aiškinti, bet negalima nepabrėžti fakto, kad 
K. Baublio asmeny beveik nepastebimai iš
augo stipri lietuviška intelektualinė pajėga.

Naujos jėgos pamažu kyla. Ir pradeda 
atsirasti vilties kibirkštėlė, kad, laikui 
atėjus, mūsų senieji spaudos veteranai tu
rės kam savo lietuviškus parkerius perduo
ti.
Lietuviškoji vienybė

Grįžtant atgal prie A. Vilčinsko rašinio, 
norėtųsi trumpai sustoti ties jo keliamuoju 
lietuviškos vienybės klausimu. Jis rašo:

„Sunku daug ko tikėtis iš jaunosios kar
tos, jeigu ji mato tik įvairiausius skilimus 
ir susik'apojimus emigraciniame gyveni
me“.

šventa teisybė. Būtų tikrai idealu, kad 
visa lietuviškoji bendruomenė, pamiršusi 
visokius politinius ir ideologinius ginčus, 
susispiestų į rimtą lietuvišką kultūringą 
darbą, kurio išeivijoje iki kaklo. Deja... 
Žmogaus j'au tokia prigimtis kad joks vei
kimas, jokia valdžia be opozicijos neįsi

vaizduojama. Žiūrėkime, kaip „kapojasi“ į 
Anglijos politikai. Paskutiniai įvykiai par ■ j 
lamente pralenkia visokias išeivių kovas ir i 
nesantaikos. Visokios nesantaikos eina nuo 
pasaulio pradžios, nuo Kaino ir Abelio lai
kų... Todėl neišvengiame jų ir mes, nors, 
atrodo, nebūtų dėl ko pyktis ar peštis.

Nors ir kokia ideali būtų viena organiza- 1 
cija ar partija, dalis visuomenės visada su- j 
ras ką nors jai prikišti. O jeigu toji orga- j 
nizacija sėkmingai veikia, visada atsiras 
kas nors galvojąs, kad jam vadovaujant ji 
dar geriau galėtų veikti. Noras kritikuoti ir ! 
pertvarkyti pasaulį žmonėms yra įgimtas. |

Neseniai savo atsiminimus parašė buvęs 
anglų užs. reikalų ministerijos aukštas tar
nautojas Sir A. Cadogan .Ten jis sako, kad 
Churchill'is buvęs „bevertis“, Ederias „tem
peramentingas“, Dulles „Vilnelė“ ir Attlee 
„ginčus mėgstanti pelytė“. Vienas tos kny
gos vertintojas neiškentęs parašė: „Tai iš
eina, kad aš buvau pamiršęs, jog karą lai
mėjo Sir Cadogan“...

Panašių dalykų pasitaiko ir pas mus. Pa
vyzdžiui. prieš keliolika metų, kai L. Na
mų bendrovė ves vos laikėsi ant kojų, dau
gelis nuo jos šalinosi. Buvo metas, kad ji 
vos nesubyrėjo todėl, kad buvo likę tik du 
direktoriai. Daugiau neatsirado kandidatų. 
Bet kai toji bendrovė atsitiesė, kai į ją ti
kintieji sudėjo ne tik darbą, bet ir santau
pas, dalykai pasikeitė. Kandidatų į valdo
muosius organus nebetrūksta. Kai kurie 
juokdariai sako, kad ateinančiame suva
žiavime būsianti renkama dar viena komi
sija tarybos darbui kontroliuoti...

Baigiant norėtųsi pabrėžti, kad lietuviš
kasis jaunimas, išaugęs laisvame ir demo
kratiškame krašte, neturėtų per daug tų 
nesantaikų smerkti ar dėl jų baimintis. Įsi
jungę į bet kurią veiklą, jie darys tą patį. 
Visuotinė lietuvių vienybė būtų mūsų idea
las, bet jei jos nėra, dėl to neverta atsisaky
ti lietuvio vardo ar lietuviškos veiklos.

J. Vikis

S. RAŠTIKIO ATSIMINIMAI

„Dirvoje“ rašoma, kad Chicagos skautai 
ruošiasi išleisti buvusio Lietu vos kariuome
nės vado gen. S. Raštikio atsiminimų trečią 
tomą.

ST. YLOS KNYGA ANGLŲ KALBA

EILĖRAŠČIO KONKURSAS

Gydytojų Korp! Fraternitas Lithuanica 
New Yorko skyrius skelbia eilėraščių kon
kursą. Eilėraštis skiriamas Kremliaus val
dovų antrojo pasaulinio karo metu ir vėliau 
ištremtiesiems į Sibirą lietuviams atžymėti.

Konkurso sąlygos
1. Kūrinyje turi būti išreikšta ne verkš

lenimas, bet didinga vežamo į Sibirą ir kan
kinamo tremtinio dvasia ir ištikimybė sa
vo kraštui.

2. Tekstas turi apsiriboti maždaug pen
kiais posmais, kiekvienas posmas palydi
mas refrenu.

3. Tekstas turi būti skambus, kad būtų 
galima pritaikyti melodiją.

4. Už geriausią kūrinį skiriama 500 dol. 
(jei, komisijos nuomone, būtų du vienodai 
vertingi kūriniai, premija skaldoma per pu
sę).

5. Tas pats autorius gali siųsti kelis eilė
raščius.

6. Premijuotas kūrinys laikomas 'korpo
racijos nuosavybe.

7. Siųsti tris kūrinio egzempliorius šiuo 
adresu: Dr. Vaclovas Paprockas, 85-13 105 
Street, Richmond Hill, N. Y., 11418. Kūri
niai pasirašomi slapyvardžiu. Atskirame 
voke, kuris atžymėtas taip pat slapyvar
džiu, turi būti autoriaus vardas, pavardė, 
adresas, telefono numeris.

Kūrinius siųsti iki rugsėjo 1 d.
Konkurso jury komisija sudaroma iš 

penkių kompetentingų asmenų. Jos sudėtis 
bus paskelbta spaudoj vėliau.

Kai bus išrinktas eilėraštis, tada bus 
skelbiamas antras konkursas — parašyti 
muziką tam eilėraščiui. Tam reikalui bus 
sudaryta jau kita jury komisija. Sukurtoji 
melodija turės atitikti teksto dvasią, har
monizuota 'keturių balsų chorui, nesudėtin
ga. Kompozicijai taip pat skiriama 500 dol. 
premija.

Abiejuose konkursuose gali dalyvauti 
menininkai iš viso pasaulio.

Gyd. Korp! Fraternitas
Lithuania N. Y. Skyrius

MIRĖ KUN. M. VALADKA

Manylands Books leidykla išleido kun. 
Stasio Ylos knygą „Žmonės ir žvėrys“ ang
lų kalba.

Knygoje vaizduojami lietuvių išgyveni
mai ir kančios koncentracijos lageryje.

MIRĖ A. GUMBARAGIS

Po ilgos varginančios vidurių vėžio ligos, 
sulaukęs 61 metus, mirė Uragvajaus lietu
vių visuomenės veikėjas žurnalistas Albi
nas Gumbaragis.

Atvykęs iš Lietuvos 1929 m., ėmėsi lie
tuviško darbo ir jį uoliai dirbo iki savo 
mirties.

Scrantone, JAV, mirė Amerikos lietuvių 
tautinės bažnyčios Dievo Apvaizdos para
pijos ilgametis klebonas kun. Mykolas Va- 
ladka. Tautinė bažnyčia nepripažįsta po
piežiaus ir tarptautinės bažnytinės hierar
chijos. Tautinės parapijos bus ir susidariu
sios kaip išdava lietuvių kovos už savo sta
tytąsias bažnyčias, kurias vyskupai nusa
vindavo.

Kaip iš laikraščių matyti, kun. M. Va- 
ladikai mirus, tautinės parapijos nebeturės 
kunigų.

M. Valadika yra parašęs kelias knygas. 
Pas'kutaniojii stambi jo 'knyga buvo „Už 
laisvą lietuvį“.

STREIKO METU
Lauke šalta, vėjuota, į langą brazdina 

smulki morglia. Viskas perskaityta, išstudi
juota, Europos Lietuvis ir Išeivių Draugas 
dar ir perkartoti, kad nė vienos eilutės ne
skaitytos neliktų. Pradeda temti, reiks už
traukti užuolaidas, bus dar liūdniau, per 
dieną vis kas nors gatve praeina, senos 
akys ant nuogų blauzdų pasigano. O da
bar sėdėk langus užsidangstęs, nė miegas 
neima, kur tau beims miegas, jei iki dvylik
tos valandos lovoje pramiegota, o po to vi
są likusią dieną kėdėje prasnausta. Vasarą 
nebūtų taip bloga, išeitum į kalnus pasi
vaikščioti, miškeliuose grybų paieškotum, 
vis greičiau! laikas prabėgtų, o dabar tas 
nuobodumas į pablūdimą įvarys, jei strei
kas ilgiau užsitęs, o ir nepriteklių visokių 
reiks pakentėti, iš savaitinės grąžinamosios 
pajamų mokesčio sumos užteks tik duonai, 
kažin iar liks margarinui, o apie sviestą ge
riau iš viso užmiršk. Gal ir gera būtų, jei 
rusai čia užeitų, sutvarkytų visus organiza
torius, iš galvos jiems mintį apie streiką iš
varytų. Arba valdžia galėtų ką nors į rusų 
valdomus kraštus pasiųsti, kad pasimokytų, 
kaip su- organizatoriais susitvarkyti reikia.

Reikėtų gal nueiti į karčemą, išgerti 
stiklą alaus, vieną tik, tikrai tik vieną, ir 
nesidėti į jokias draugystes, o jei susėsi su 
draugais, tai grąžinamojo pajamų mokes
čio ir neliks.

Karčema beveik tuščia. Visi jaučia strei
ką. ne tik patys streikuojantieji, bet ir pre-, 
kybininkai.

Mick ir Jim stovi prie baro, šinkarka 
pilsto jiems alų.

— Tau to paties? — klausia ji naujai 
įėjusį ir, nelaukdama atsakymo, pildo tre
čią stiklą.

— Čia už tris, — sako Mick ir numeta 
ant baro popierinį rutuliuką, kuris išvynio
tas pasirodė (besąs vienas svaras.

Ant baro užsikvempus alų girkšnojant 
laikas greičiau praeina. Antrą begeriant 
įtempimas atslūgsta, neberūpi besitęsiantis 
streikas, nebegraso taip žiauriai nepritek
liai. Trečią kartą stiklus pildant, Joe pro 
duris įeina, atsiremia viena alkūne į barą, 
pasisveikina su visais, kiekvieną vardu pa
vadindamas, draugiškai visus užkalbina.

— Pilk keturis, — sako Auld Frank šin- 
karkai, ir keturi vyrai susėda kampe apie 
stalą. Ant stalo pasilaisto alaus, Mick pirš

tu po stalą dlšvedžioja kreivas linijas, tai 
upės ir upeliai, posūkiuose rutuliukai šla
piu nuo alaus pirštu išvedžioti, tai miestai 
ir kaimai prie upių, čia, šitoje upėje, kiek 
jo prigaudyta žuvų, o čia, prie šito kaimo, 
kokių didelių žuvų pagauta, — va, tokio 
didumo, — Mick išplečia rankas per visą 
stalą, jei stalas didesnis būtų, ir žuvys bū
tų buvusios didesnės.

Ant stalo stiklai vėl pilni, daugiau pa
laistyta, dabar yra daugiau erdvės, upės 
platesnės, vandeningesnės, galima visiems
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kartu pasireikšti, nereikia laukti, kol vie
nas baigs šlapiu pirštu brūkšniuoti po sta
lą. Ramiai teka Škotiškas upelis, ant kran
to sėdi Mick, tik įmeta meškerę į vandenį 
ir jau traukia, o upėje žuvys į eilę sustoju
sios laukia, kada kabliukas su musele vėl 
nusileis į vandenį. Upė Vokietijoje plati ir 
srauni, vienoje pusėje trys alaus stiklai, 
tai trys pulkai vokiškos kariuomenės, ki
toje pusėje tik vienas stiklas, tai Škotiškas 
pulkas, — žiūrėkite, vienas prieš tris, — 
jei ant stalo būtų penki alaus stiklai, tai 
būtų vienas škotiškas pulkas prieš keturis 
vokiškus. Vokiečiai šaudo per upę iš pa
galvos pakelti, pulko vadas pasišaukia Jim, 
persi'kelk tu, sako jam, per upę, nutildyk 
patrankas ir kulkosvaidžius, tada ir visas 
pulkas persikels. Surenka jam savanorius, 
šliaužia degtukų dėžutė per palietą alų, tai 
Jim plaukia valtyje skersai upę su savo 
savanoriais vyrais, išlipę į krantą mėto gra
natas, sunaikina patrankas, kulkosvaidžius, 
tada ketvirtas alaus stiklas persikelia per 
upę, cinkt-cinkt-cinkt sudaužia į kitus stik
lus, trys vokiški pulkai sunaikinti, kelias 
dabar į Vokietiją atdaras, Paryžiuje ko- 
munarai už barikadų sustoję, žygiuoja Pet
rogrado gatvėmis Rusijos liaudis, sukils ir 
visos kitos tautos, amžių amžiais kapitalis
tų išnaudoti pagaliau susipras, susijungs, o 
prieš susivienijusią pasaulio darbininkiją 
jokia jėga pasaulyje neatsilaikys, — Va 
šitaip! — Joe ranka perbraukia per stalą, 
ir kur 'buvo 'alaus putų kaubrelis, dabar 
tik lygi šlapia vieta. Taip susivilnijusi dar- 

bininkijia nušluos nuo žemės paviršiaus vi
sais išnaudotojus.

Šinkarka nurenka nuo stalo tuščius stik
lus, nušluosto stalą, dabar stalo paviršius 
blizga, prieš 'akimirksnį bangavo čia upės, 
kovojo pulkai, gatvėmis su vėliavomis žy
giavo dainuodamas išsilaisvinęs iš kapita
listinės priespaudos proletariatas, pasisuko 
šinkarka su lakatu rankoje, dr viskas din
go, lyg čia niekada nieko nebūta, lyg prie 
upės pulkai nebūtų kovoję, lyg gatvėmis 
proletariatas nebūtų žygiavęs. Jei 'bent vie
nas iš aplink stalą sėdinčių būtų mokytas, 
atsikeltų ir iškilmingai pasakytų: „Sic tran
sit gloria mundii“. Bet visi jie keturi ne
mokyti, tamsi liaudies masė, sėdi jie nuste
bę ir žiūri į tuščią stalą.

Šinkarka sustato ant stalo keturis pilnus 
stiklus, Mick pirmas nugeria iš savo stiklo 
ir, valandėlę patylėjęs, sako:

— Rytoj, jei bus geras oras, eisiu žuvau
ti.

Po patrankų ir kulkosvaidžių triukšmo, 
po Paryžiaus komunų barikadų jo balsas 
skamba labai silpnai, žodžiai paprasti, kas
dieniški, tur būt, dėl to niekas jam neatsa
ko.

— Ar tu mėgsti žuvį, Frank? — dar va
landėlę patylėjęs kreipiasi jis į arčiausiai 
prie jo sėdintį.

— Aye, aš mėgstu žuvį, labai mėgstu.
— Aš tau rytoj žuvies atnešiu, visko, 

kiek aš pagausiu, vistiek mes nesuvalgy- 
sime.

Geras Mick, draugiškas, ką pats turi, su 
draugais pasidalija. Gaus rytoj žuvies Auld 
Frank, Jim ir Joe. gaus ir šinkarka, jai 
Mick atneš žuvį gatavą, 'kepti parengtą, iš
skrostą, nuskustais žvynais.

O Jim eis rytoj triušių šaudyti. Jis ap
dalys visus savo draugus, gaus po triušį 
Auld Frank, Joe ir Mick, ir šinkarka gaus 
vieną, jos triušis 'bus nuluptas ir išskrostas.

Įdomu būtų po laukus su šautuvu 
pavaikščioti, metų metai kaip Auld Frank 
nėra iš šautuvo šovęs, o medžiodavo ir jis 
kadaise, (aiškina dabar draugams, kokį jis 
šautuvą turėjo. Pastato šautuvą stačią ant 
grindų, į vamzdį įpila parako. įdeda kulką, 
užtrapuoja pakulomis, — kaip angliškai pa
kulos? — šį kartą užtrapuos Auld Frank 
šautuvą linais, kitam kartui būtinai suži
nos, kaip angliškai pakulos vadinasi, išei
na į rugienas, kiškis strikt iš vagos, taba
lai tabalai per ražienas, Auld Frank nusi
taiko, paspaudžia gaiduką — pui!

— Pui!? — klausią nustebęs Mick. 

— Aye, pui!
— Pui!? — (klausia Jim.
— Aye, pui!
— Bang!? — klausia Joe.
— Aye, bang!
Reikia tau, Auld Frank, angliškai dar pa

simokyti, tiek metų čia išgyvenai ir vis 
dar daiktus netikrais vardais pavadini, sa
ve ant juoko pastatai. Ir dabar pilna kar
čema skardaus vyriško juoko. Mick nutai
ko šautuvą į šinfcarką —■ pui! Joe turi abie
jose rankose po kaubojišką pistoletą, pui! 
pui! Jim šaudo iš kulkosvaidžio pui! pui! 
pui! pui! pui! Nuo baro šinkarka šaudo į 
vyrus pui! pui!

Kai pagaliau šaudymas aprimsta, Auld 
Frank pradedą pasakoti vyrams istoriją su 
šautuvu.

... Eina moteris į kiaulių tvartą, neša ki
birą su jovalu, — kaip angliškai jovalas? — 
neša kiaulėms ėsti, moteris slenka pagal 
tvarto sieną su šautuvu...

— O kam ta moteris su šautuvu, jei ji 
kiaulių šerti eina?

— Dvi moterys.
— Dvi moterys šeria kiaules, ir abi su 

šautuvais?
Auld Frank pašlapina į alų pirštą, nu

brėžia ant stalo du keturkampius, tai dveji 
namai. Šitame name gyvena mrs. Terlec
kas, o šitame mrs. Skrodelis.

Mick pasikelia nuo kėdės, apžiūri abu 
namus, pasilenkęs dar pasižiūri pro langą 
į vidų, ką mrs. Terleckis veikia, ir vėl atsi
sėda.

Taigi mrs. Skrodelis, jos vyras kalėjime 
už kontrabandą, mrs. Terleckis. jos vyras 
lankosi pas mrs. Skrodelis, mrs. Skrodelis 
pradaro kiaulininko duris, pila ėdalą į gel
dą, mrs. Terleckis jai per galvą su šautu
vu wham! wham!

— O kodėl ji su šautuvu wham! wham!? 
Kodėl ne pui!?

— Šautuvas tuščias!
— Tuščias?
— Aye, tuščias, — Auld Frank iškelia 

rankas, primerkia vieną akį, jei viena aki
mi žiūri į tuščią vamzdį, tai kitame vamz
džio gale gali matyti mažą šviesos ruoželį. 
Mick pasikelia nuo kėdės, primerkia vieną 
akį ir pažiūri pro vamzdį.

— Aye, tuščias, — Auld Frank pakartoja 
dar kartą, kai Mick atsisėda į kėdę.

— No powder, no bullet, no pui!
Pagal laikrodį laikas jau seniai po de

šimtos, karčemą pagal įstatymą šiuo laiku

turėtų būti uždaryta. Šinkarka ragina vy
rus eiti namo, Auld Frank sėdi patogiai 
kėdėj atsilošęs, baisu dabar eiti pro duris į 
šaltą juodą naktį.

— Klausyk tu, — šinkarka jam kalba, — 
jeigu tu tuojau pat iš čia nepranyksi, aš 
paimsiu šautuvą, ir ten bus parako, ten 
bus kulka, ir bus pui!

Geriau kelkis ir eik, Auld Frank! Per 
karą gyvas išlikęs, negi dabar karčemoj 
žūsi! Sėdės vėl prie stalo Joe, Jim ir Mick, 
gers alų, susikibs į žūtbūtinę kovą pulkai, 
žygiuos gatvėmis laisvas proletariatas, o tu . 
gulėsi vienas kapinaitėse ant kalvos.

Iš karčemos išėjus, Jim ir Mick turi 
pereiti skersai gatvę, Joe sutaiko juodu, 
tegul tas automobilis pravažiuoja, ten iš 
įeitos pusės sunkvežimis atūžia, sunkiai pri
krautas, krūvis storu brezentu apdengtas. 
Tai darbininkų prakaitas ten sukrautas, 
aiškina draugams Joe, veža dabar į Angli
ją, išpardavinės jį ten, vėl bus kokiam ka
pitalistui pelno. Gatvė pagaliau tuščią, Joe 
leidžia eiti draugus skersai gatvę, dar pa
stovi, kol jie antrą pusę gatvės pasiekia, 
ir tada patraukia savo namų link.

•— Ei, ten, jūs du! — tai Jim šaukia, Joe 
ir Frank atsisuka į jo pusę, Jim rankas iš
tiesęs, taikosi iš šautuvo.

— Pui! pui!
Prie vartelių Frank ir Joe dar porai mi

nučių sustoja, atnaujina pasiryžimą išsilai
kyti, kol streikas bus laimėtas, ir išsiskiria. 
Kelis žingsnius žengęs, Joe vėl atsisuka ir 
sako:

— Visus tuos, kurie darbininkus išnau
doja, — pui! —nusijuokia ir nueina.

Turėtų Auld Frank išmokti su inteligen
tiškais žmonėmis inteligentiškai pasikalbė
ti, nejuokinti savo kalba svieto. Pui! pui! 
šauks dabar visi, jį pamatę, ir juoksis sa
vaitę ar dvi.

Lauke vėjas, šlapdraba, bet tai nebaugi
na Auld Frank, nereikės rytoj su tamsa 
keltis ir eiti į darbą, gulės jis, kol Jim ir 
Mick ateis, tada reikės keltis lupti triu
šio. skrosti žuvies. Jim dr Mick, tur būt, ne
ateis patys, atsiųs vaikus, reikės vaikams 
duoti ką nors už atnešimą, kruvikė varinių 
dar liko, tarp varinių matyti vienas ar du 
sidabriniai, o 'kitą savaitę vėl grąžins paja
mų mokesčio. A! tegul tęsiasi streikas sa
vaitę po savaitės. O yra tokių, kurie agi
tuoja baigti streiką ir pradėti dirbti. Reak
cionieriai jie visa, kontrarevoliucionieriai. \ 
Visus juos — pui!
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APIE PLĖŠIMA IR ATLYGINIMĄ LIETUVOJE
1. Jeigu kas paimtų ar pagrobtų mūsų 

valdovo, ar kunigaikščo, pono arba žemi
ninko žirgų kaimenę ir iš jų kurį nugaišin- 
tų.

Taip ipat nustatome, kad jeigu kas paim
tų ar pagrobtų mūsų, valdovo, ar kuni
gaikščio, pono ar žemininko žirgus ir nu- 
gaišiintų kumelę ar eržilą, tai už mūsų ge
rą eržilą — dešimt grašių, o už kumelę — 
penkios kapos grašių.

O jeigu kas pagrobtų eržilą ar kumelę įš 
pono ar žemininko žirgyno, tai už eržilą — 
penkios kapos grašių, o už kumelę — trys 
kapos grašių.

Tačiau ši kaina mokėtina tik tada, jei 
niekas nebūtų derėjęs to mūsų ar žeminin
ko eržilo, o jei kas būtų jį derėjęs, tai, kas 
būtų buvę siūlyta, turi būtį sumokėta. Jei 
tai būtų kumelė, su kuria nebūtų buvę akė
ta ar malkų vežiota, tai turi būti tiek pat 
sumokėta, o jei kuri būtų ūkyje naudota, 
tai — pusrublis grašių.

O už valstiečių kumelę ar namų augini
mo eržilą — pusrublis grašių. Tačiau jeigu 
kumelė būtų pirktinė, tai, kiek už ją būtų 
mokėję, tiek turi būti ir atlyginta, o už er
žilą, nors ir namų 'auginimo, jei kas jį būtų 
derėjęs, kiek būtų siūlyta, tiek turi būtį ir 
sumokėta pagal įrodymą.

2. Jei kas kam pagrobtų kumelių kaime
nę savo ar savininko, ar kieno kito žemėje, 
ar ganykloje.

Jei įkas kam pagrobtų kumelių kaimenę 
savo ar savininke. ar kieno kito žemėje, ar 
ganykloje, toksai turi sumokėti atlyginimą 
už smurtą ir nuostolius, kurie būtų tai kai
menei padaryti pagal žemiau surašytus 
nuostatus, nes negalima sulaikyti kaimenės 
už nuganymą, net ir užtikus ganykloje, bet 
turi nuvaryti kaimenę pas tą poną, kieno 
yra kaimenė, o nuganymą turi parodyti pa
šaliniams žmonėms; tada turės sumokėti už 
nuganymą tas, kieno kaimenė padarė nuo
stolius.

3. Jei kas pagrobtų ką nors iš bajoro ar 
bajorės.

Taip pat nustatome, kad jei kas ką pa
grobtų bajorui ar bajorei: paimtų arklius 
prie bažnyčios 'ar mugėje, ar lauke, ar puo
toje, nors ir jokių muštynių nesukeltų, o 
nei savininko, nei jo tarno prie arklių ne
būtų buvę, ar paimtų arklį tarnui esant ar 
iš vežimo iškinkytų, nors ir savininko prie 
to nebūtų, ir tai būtų tinkamai įrodyta, tai 
tas, kas pagrobė, turu atlyginti, kaip kad 
•būtų bajorą ar bajorę sužeidęs, dvylika 
•rublių grašių.

4. Apie pono, dvarininko ar bajoro arklio 
pagrobimą.

Mes draudžiame paimti pono, dvariškio 
ar bajoro arklį be valdžios žinios. Ir jei kas 
pagrobtų kunigaikščio ar pono arklį be val
džios žinios, tas turi grąžinti pavogtąjį ark
lį ir dar savo arklį atiduoti.

5. Jei kas Iš kurio valdinio ką pagrobtų.
Taip pat, jeigu bajoras prekyvietėje ar 

prie bažnyčios, ar laukuose, ar bet kur pa
grobtų iš 'kurio valdinio valstiečio arklius, 
ar galvijus lauke paimtų, o anas, kieno tas I 
grobis būtų, kreiptųsi į teismą ir įrodytų, 
kad jį apiplėšė, tai visų pirma teismas turi 
priteisti tris rublius atlyginimo ir grobį 
grąžinti, o po to gali iiš ano išieškoti, kas 
jam reikalinga. O jeigu tas, kurį apiplėšė, 
nesusivaldytų ir, nekeldamas bylos teisme, 
už 'grobimą grobimu atsikeršytų, tai jis 
nustoja teisės į atlyginimą, o tam, iš kurio 
pagrobė, privalo grobį grąžinti ir atlygini
mą sumokėti.

6. Atlyginimas už valstietį ar valstietę.
Taip pat nustatome, kokios baudos turi 

būti už kiekvieną dalyką. Pirmiausia, bau
da už valstietį. Kas pagrobtų svetimą vals
tietį ir pas save laikytų — pusrublis gra
šių. Už valstietę — rublis grašių. Už ne
laisvą žmogų — puskapis gražų. Už ne
laisvą moterį — kapa grašių.

7. Atlyginimas už nelaisvąją šeimyną.
Taip pat, jei pabėgtų kieno nors šeimyna, 

o jcs šeimininkas, paskelbęs užmokesčio dy
dį už šeimynos pagavimą ir išvykęs jos 
gaudyti, surastų savo šemyną pas ką nors, 
turi užmokėti tam, pas ką rado tą šeimyną, 
'kiek buvo žadėjęs už pagavimą. O jeigu be 
paskelbimo ir pažado užmokėti už sulaiky
mą surastų pas ką nors savo šeimyną, bet 
anas nenorėtų tos šeimynos 'be užmokėjimo 
atiduoti ir paimtų užmokėjimą smurtu, o 
po to būtų pašauktas teisman, tai anas už 
paimtąjį užmokėjimą turės atlyginti kaip 
už smurtą — dvylika rublių grašių. Jeigu 
kas laikytų kieno šeimyną pas save ir kelis 
kartus pagarsintų, pranešdamas apie juos, 
o paskui tas, kieno yra ta šeimyna, po kelių 
savaičių tą savo šeimyną pas jį rastų, tai 
turi sumokėti tjk už maitinamą — už kiek
vieną šeimynykštį po grašį už savaitę.

8. Atlyginimas už jaučius, karves ir 
kitokius gyvulius.

O jeigu kas pavogti) jautį ar karvę, ar 
kiaulę, ar paršą, ar avį, ar ožką, tai jis tu
rės sumokėti penkiasdešimt grašių už jau
tį, puskapį grašių už karvę, puskapį grašių 
už karvę, puskapį grašių už paršą, penkio
lika grašių už kiaulę, dvylika grašių už 
avį, dvylika grašių už aviną, šešis grašius 
už ožką, tris grašius už paršiuką, tris gra
šius už ėriuką, šešis grašius už pusparšį, 
•puskapį grašių už kuilį. O jeigu kas nors 
pagrobtų kurį minėtųjų gyvulių ir tas gy
vulys nudvėstų, tai turi sumokėti už kiek
vieną nudvėsusį pagal jo vertę, o taip pat 
ir atlyginimą už pagrobimą.

9. Miestiečiai neturi turguje žemininkų 
apiplėšti.

Taip pat numatome, Kau miestiečiai ir 
musų vaiamiui mėgau miestuose ar runguo
se uei uvOKių nors SKOių sava/aušKai Ką 
atimti iš musų Kaimiečių ar Kurių Kutų, 
priiKiausancių dvasisxiams ir pasaulie-
cjams, nei tuo vuuu atsisucaiiyti, tačiau jie 
gaili ael tų skolų Kreipus į tų valstiečių po
lius, o dėl musų vaidinių — į musų ureuus. 
O musų ir ponų urenai turi peržiūrėti šias 
oyias. O jeigu Kas ką pagrootų savavališ
kai, tas turi sumokėti mums, valdovui, tris 
rublius grašių jr nukentėjusiajam tris rub
lius grašių.

19. Paukščių kainos.
Taip pat nustatome, kad jeigu kas kam 

pavogtų sakalą, medžioklinį sakalą, sakalą 
smaugi'ką, didįjį vanagą, mažąjį vanagą ar 
lėlį, už juos nustatomos žemiau nurodytos 
kainos: už raudonįjį medžioklinį sakalą — 
dvylika rublių grašių, už baltąjį medžiokli
nį sakalą — dešimt rublių grašių, už pilką
jį medžioklinį — šeši rubliai grašių, už pa
prastąjį sakalą — dvylika rublių grašių, už 
vanagą —■ šeši rubliai grašių, už sakalą 
smaugiką — trys rubliai grašių, už suopį 
— trys rubliai grašių, už skėstakalį — trys 
rubliai grašių, už vanagiuką — trys rub
liai grašių ir už lėlį — rublis grašių.

11. Naminių paukščių kainos.
Už žąsį — trys grašiai, už kaploną — šeši 

grašiai, už vištą — šeši grašiai, už antį — 
du grašiai, už gaigalą —grašis, už balandį 
—■ grašis. O jeigu kas pavogtų perekšlę an
tį, kuri ant kiaušinių sėdi — dvylika kapų 
grašių, už povą, kas pavogs — trys kapos 
grašių. Kas pavogtų ar užmuštų naminę 
gervę — trys kapos grašių, o jei kas pavog
tų ar užmuštų naminę 'gulbę — dešimt ka
pų grašių.

12. šunų kainos.
Taip pat nustatome šunų .'kainas. Jei kas 

kam pavogtų ar užmuštų šunį sekėją ar 
skaliką — dvylika kapų grašių, o už bebri- 
nį šunį — dvylika kapų grašių, bet už kur
tą — penkios kapos grašių, už vižlą — de
šimt kapų grašių, o už šakalinį kurtą — 
dešimt kapų grašių, už naminį sargą — 
penkios kapos grašių, už lojiką — trys ka
pos grašių, už gončą — trys kapos grašių, 
už zuikinį ar žvėrinį vižlą — trys kapos 
grašių, už Milano veislės šunį — dvylika 
rublių grašių, už dryžuotą šunį — dvylika 
rublių grašių, už šunį variką — dvylika 
rublių grašių, už šunį ieškotoją —- trys ka
pos grašių ir už šaudytinį šunį — dešimt 
kapų grašių.

13. Jeigu nepririštas šuo ką nors įkastų.
Taip pat nustatome: jeigu kieno šuo įkąs

tų ką nors jo užsiundytas, o šeimininkas 
būtų pašauktas dėl to teisman ir neprisipa
žintų užsiiundęs, norime jr įsakome, kad 
toksai turi įrodyti savo nekaltumą asmeni
ne priesaika. O jeigu pats nenorėtų pri
siekti, tai turi leisti prisiekti skundėjui: 
šjaim prisiekus, jis turi sumokėti bajorui 
kaip už negarbę, o paprastam žmogui kaip 
už žaizdą. O jeigu kas besigindamas nety
čia užmuštų šunį, tas neturi nieko mokėti, 
bet jeigu, ką metęs į šunį, užmuštų, tai turi 
užmokėti.

MIRĖ AUGUSTINAS GRICIUS

Vasario 28 d. Lietuvoje mirė žurnalistas 
ir rašytojas Augustinas Gricius, ėjęs 73 
metus.

A. Gricius gimė 1899 m. gruodžio 25 d. 
Šiupylių kaime, Šiaulių apskr.

Iš pat jaunų dienų pradėjęs bendradar
biauti spaudoje, dar labiau į tą darbą įsi
jungė, kai 1921 m. atvyko į Kauną. Mokėsi 
teatro studijoje, vaidino „Vilkolakyje“, stu
dijavo universitete ir ėmė plačiai reikštis 
kaip žurnalistas. Platesnė visuomenė buvo 
jį pamėgusi kaip feljetonistą Pivošą (jo fel
jetonų rinkiniai: činčiberis, Pamokslai idė
jos broliams, Vyrai, nesijuokit, Žvilgsnis į 
gyvenimą). Reiškėsi ir kaip dramaturgas: 
1932 m. pastatyta teatre jo komedija Pa
langa. Bet iki 1940 m. labiausiai jis reiškėsi 
kaip žurnalistas.

1940 m. tuoj įsijungė į sovietinę veiklą, 
bet vistiek buvo išvežtas, ir tik karo metu 
jis buvo ištrauktas iš tremtinių stovyklos 
ir tuoj vėl ėmė aktyviai reikštis ansamb
liuose ir kaip literatas.

Po karo praleido pro savo rankas daug 
pareigų — dirbo meno reikalų valdyboje, 
rašytojų sąjungos sekretorium, teatrų lite
ratūrinės dalies vedėju, rašytojų sąjungos 
konsultantu. Rašė teatrui pjeses, apysakas, 
nemaža vertė.

Už nuopelnus apdovanotas įvairiais žy
menimis ir nusipelniusio meno veikėjo gar
bės vardu. ,

DR, V. KUBILIUS

Vilniuje mokslininkas Vytautas Kubilius 
apgynė filologijos mokslų disertaciją ir ga
vo daktaro laipsnį.

Disertacijoje jis išnagrinėjo lietuvių ly
rikos stilių XX amžiuje iki sovietinių lai
kų.

Į TOLIMĄ KELIONĘ SU MASKVIEČIAIS

Solistas E. Kaniava su maskviete N. Isa
kova ir Piatnickio rusų liaudies choru išvy
ko į Australiją koncertuoti. Koncertai už
truksią pusantro' mėnesio.

Būsianti aplankyta ir N. Zelandija.

ATEISTINĖ PARODA

„Tiesa“ rašo, kad pirmą kartą Lietuvoje 
ruošiama foto paroda-konkursas ateistine 
tema.

Parodos pa vadinimas: „žmogus, one Die
vas, žemės šeimininkas“.

14. Jeigu kas turėtų šunį ar gyvulį, kuris 
žmonėms nuostolius darytų.

Taip pat nustatome, kad jei kieno šuo 
įkąstų arklį, jautį ar kurį kitą gyvulį, ar 
padarytų tam gyvuliui kokią nors žalą, už 
tokius gyvulius šuns šeimininkas yra atsa
kingas, ir turi sumokėti už nuostolius arba 
kaltininką išduoti.

(Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos 
1529 metų statutas, jo dvyliktas skyrius)

KAIMAS MŪSŲ MIELAS
Iš naujo surasti žemės traukos dėsnį...

Skundžiamės, kad kolūkietis pasidarė pa
syvus, nesijaučia šeimininku, kad ir kaip tą 
jausmą norėtume įkvėpti. Jis tyli visuoti
niame susirinkime, kada svarstomi kolūkio 
turto klausimai, jam neskauda galvos, koks 
derlius laukuose užaugs, kiek pajamų į ka
są įplauks. Ar ką stato, ar ką griauna — 
ne jo reikalas.

Nesuskaičiuoju, kiek kartų per metus nu
važiuoju į kolūkius. Ne dėl to, kad tenai 
kam nors patarinėčiau ar ką pakritikuo
čiau. Norisi sekti taip sparčiai besivystantį 
kaimo gyvenimą, pasigrožėti pasėliais, gy
vuliais, statybomis.

Kai nuvažiuoju, mane vežioja po laukus, 
vedžioja po fermas, dirbtuves, sandėlius. 
Parodo ir kultūros namus, ir raudonuosius 
kampelius. Kiekvienas pirmininkas pasi
kviečia į savo kabinetą, pristato agronomą 
ar 'kritą specialistą ir dėsto 'apie pieno, mė
sos gamybą, apie visus rodiklius. Seniau be 
paliovos aimanuodavo dėl remonto, dėl de
talių, dėl trąšų. Dabar skundų vis mažiau 
ir mažiau.

Bet kaip 'reta, kad, atvažiavus į kolūkį, 
mane kas vestų pas kolūkietį ar bent papa
sakotų apie jo gyvenimą.

Kasdien kolūkio gyvenime iškyla dešim
tys painių klausimų. Tariasi specialistai ir 
pareigūnai. O kas šiandien konsultuojasi 
kolūkio reikalais su paprastu kolūkiečiu?

Kartais kviečiami gamybiniai pasitari
mai, brigadų tarybos, bet ir čia kolūkietis 
tyli. Kalba pareigūnai.

Kolūkiečių pasyvumą ikai kas aiškina są
moningumo stoka. Bet dabar į susirinkimus 
ateina ir jaunų žmonių, kurie išaugo ir su
brendo tarybiniais laikaus. Tai jau nebuvę 
pavieniininkai. Tačiau jie dar pasyveseni.

Kaip kolūkietį suaktyvinti? Buvo toks 
laikas, kada kolūkietis nenorėjo dirbti. Bu
vo įtvirtintas materialinio suinteresuotumo 
principas, nustatytas garantuotas atlygini
mas, ir kolūkietis pradėjo dirbti. Kaip pa
veikti, kaip suinteresuoti kolūkietį, kad jis 
ne tik dirbtų, bet ir rūpintųsi? Kad jis ne
būtų žemės darbininkas, bet ir jos šeimi- 

• ninkas? Ką padaryti, kad žemdirbį vėl že- 
j mė trauktų?

Noriu prisiminti dar vieną kelionę. Va
žiavau ne vien'as. Mano bendrakeleiviai bu
vo A. Vanagas ir J. šiuša. Abu pensininkai, 
bet kadaise daug jėgų pašventę žemės ūkio 
kultūrai kelti.

Pasiekėme šileliais papuoštą Anykščių 
rajoną, aplankėme Mialeišius, kur Vaižgan
tas brandino „Pragiedrulius“, ir Kunigiš
kius, kur žuvo senieji Matulioniai už tai, 
kad jie išauklėjo penkis sūnus — naujo gy
venimo kūrėjus.

PETRAS VASINAUSKAS

Šie kaimai įeina į kolūkio „Lenino keliu ‘ 
valdas. Čia nuo pat pirmų kolūkio žingsnių 
pirmininkauj a A. Slavenskas. Šį žmogų vie
ną kartą buvau matęs televizoriaus ekrane. 
Jis pasirodė kartu su dešimčia savo vaikų. 
Taip diktorius pavadino dešimtį kolūkių 
pirmininkų, kuriuos išaugino ir išleido Sla
venskas.

šiame kolūkyje išbuvome visą pusdienį, 
aplankėme visas keturias brigadas ir su 
Slavensku išsikatibėjome visais aktualiais 
klausimais. Pats 'aktualiausias —- kaimo li
kimo klausimas.

Kur rasi gražesnę gamtą, kaip šiame 
•kampelyje? Kur rasi tokias stiprias kaimo 
tradicijas? Išdirbęs tiek metų, kolūkio pir- 
minėnfcas čia pažįsta kiekvieną žmogų. Jis 
visada trykšta sąmoju. Su sąmoju kaime 
galima viską laimėti, net pasitikėjimą. Ži
noma, pasitikėjimo neliktų, jei kolūkis ne
būtų rajono pirmūnas, jei žmonės neuždirb
tų.

Nors čia gražu ir visko žmonėms užtenka, 
kai prakalbome apie kaimo jaunimą, Sla
venskas surimtėjo. Jis dargi prasitarė, kad 
dėl kaimo tuštėjimo dabar tiek pat neramu 
miegoti, kaip prieš keliolika metų, kai siau
tė banditizmas.

— Vienas išbėgo naktį. Buvo geras meist
ras. Gera! dirbo, gerai mokėjom. Negitr- 
tubkliavo, susitaupė pinigų, nusipirko Ro
kiškyje namą ir dingo nė neatsisveikinęs.

Pirmininkas pasakoja, kad ne per seniau
siai pasimirė toks senukas. Vaikai seniai

PASUKŲ SURIS

Lukšių centrinė sviesto gamykla pradė
jo gaminti sūrį iš pasukų.

PERSVARA K. ŠAPKAI

Maskvoje vykusiose tarptautinėse leng
vosios atletikos varžybose Maskvoje Euro
pos čempionas Kęstutis šapka iššoko 2.20 
cm į aukštį.

Tokį pat aukštį įveikė ir amerikietis J. 
Vaitas. Abu sportininkai bandė 2.23 cm, 
bet jau nebepavyko. Bandymų persvara 
atiteko K. Šapkai.

Skaitytoju laukai
DRAUGŲ SIENA IR SIMAS KUDIRKA

Net galva sienos daužymas nelygiai su
prantamas. Antai, J. Vikis „Europos Lietu
vio Nr. 1, 1972 m., man nemaža priekaiš
tauja, kodėl stengiausi Simą Kudirką pri
statyti Nobelio laikas premijai. Jam tasai 
reikalas atrodo, kaip sienos daužymas kak
ta.

Jei kiekvieną sunkesnį darbą ar pasiry
žimą vadinsime sienos daužymu kakta, tai 
ar nebūtų kur kas patogiau, atlikus aštuo- 
nių valandų duonos bei užgėrimų pareigą 
kur fabrike ar įstaigoje, minkštai atsisėdus 
kiilimėtame salione, mirkti televizijos spal
vose ar, geresniu atveju, ginčytis su kaimy
nu dėl nenukąsto sniego ar naktimis kau
kiančio katino.

Tada nereiktų rūpintis ne tik Simo Ku
dirkos tragedija, bet nemažesnis nusikalti
mas būtų išpildyti Vasario 16 dienos minė
jime programas, mokytojauti lituanistinėse 
mokyklose, žaisti su skautais, rašyti kny
gas, spausdinti laikraščius, vadovauti radi
jo programoms, nes juk anksčiau ar vėliau 
visikas turės sustoti, tai kuriems galams 
dabar daužyti galva amerikiečų, anglų ar 
ispanų sienas?

Greitomis negaliu sugalvoti ddesnio nuo
pelno rusams-komunistams, kaip tokios už
sieniuose gyvenančių lietuvių veikios su
stabdymo. Jie tai laukia beveik išsižioję, 
ir tai jie visokiomis gerklėmis šaukia. Nesi- 
spardykite, lietuviukai, gražiuoju pasiduo
kite. Tik iš pradžių pačirškinimo kvapas 
jaučiasi, vėliau telieka skaniausias kepsnys 
jį vaisantiems.

J. Vikis įtaigoja, kad mūsų gerieji drau
gai turėtų paskelbti Bolševikijai (rašo: Ta
rybų Sąjungai) karą, pareikalauti, kad jos 
kariuomenė išsikraustytų iš Lietuvos. Aš 
draugus suprantu kiek kitaip. Draugas yra 
tas, kurs tau padeda nelaimėje, kurs talki
na tau, kai tos talkos reikia, kurs supranta 
tavo nelaimę ar nesėkmę. Būtų ne draugas, 
o beprotis, jei nevietoje, nelaiku grasintų 
kitaip galvojančiam ar netgi baisiam prie- 

išsčsklliaidę po visą pasaulį. Nė vienas nesi
rūpino nei paskutinėmis tėvo dienomis, nei 
jo laidotuvėmis. Susirinko kaimynai ir sa
ko:

— Kada tie vaikai iš kažkur suvažiuos? 
Duok, pirmininke, lentų, paskirk vyrus 
duobei iškasti.

Matote, kuo tenka pirmininkui rūpintis
— senių ikaršinimu, jų laidotuvėmis.

— Reikalingas įstatymas, kuris įpareigo
tų paskutinį sūnų ar dukrą nepalikti tėvų,
— pasiūlė kažkuris mūši).

— Puikus sumanymas! — net šūktelėjo 
pirmininkas.

Seniau buvo nerašytas įstatymas, pagal 
kurį ūkininkas ūkį pavesdavo vyriausiajam 
savo sūnui. Sūnaus paveldėtojo pareiga — 
išsaugoti ūkį, išmokėti kitiems dalis ir Ilki 
mirties prižiūrėti, maitinti tėvus. Ne visada 
ši vyriausiojo sūnaus pareiga būdavo leng
va, 'bet ji buvo šventa. Tai buvo amžių su
formuota įpėdinystės teisė, įkurti saugojo že
mę ir kaimą.

— Kaip būtų gerai, kad įpėdinystės pa
protys būtų dabar, kad nors vienas vaikas 
pasiliktų kolūkyje, — kalbėjo pirmininkas.

Deja, gerų norų neužtenka, ir papročių 
negalima dirbtinai sukurti. Įpėdinystės pa
protys dingo kartu su privačia žemės nuo
savybe.

Bet kolūkietis yra visuomeninio ūkio sa
votiškas dalininkas. Kuriant kolūkį, jis ar
ba jo tėvas įnešė savo dalį — arklį, karvę, 
vežimą. Kas nieko neturėjo, tas nieko ir 
nisjnešė. Tačiau įbėgo metai, kolūkietis triū
sė, ir kiekvieno dalis atsirado ir augo.

Kolūkietis tik! tada bus suinteresuotas 
visuomeninio turto augimu, visuomeninių 
trobesių statybomis ir visais kitais reika
lais, kai jis žinos, kad išliko ir auga ir jo 
dalis. Kolūkietis tik tada vieną vaiką pa
liks įpėdiniu, kada jam 'bus aiški įpėdinys
tės dalis visuomeniniame ūkyje — niekad 
nežūstanti ir niekieno nenusavinama. To
kia dalis Ir tokiomis teisės normomis apri
bota, kad niekad neleistų atgyti privačiai 
nuosavybei. Taip mes, seni žmonės, tada 
narpliojome tą painų ir sunkų mazgą.

(Bus daugiau)

A. VENCLOVOS ATMINIMUI
i' -ii

A. Venclovos atminimui įamžinti Klaipė
dos pedagoginei mokyklai suteikiamas jo 
vardas. Kapsuke (Marijampolėje) viena 
gatvė bus pavadinta jo vardu.

Ant jo kapo bus pastatytas antkapis. Prie 
namo Vilniuje, kur jis gyveno, bus įrengta 
paminklinė lenta. Name bus įrengtas me
morialinis rašytojų muziejus, kuriame bus 
ir A. Venclovos skyrius.

Tokį patvarkymą paskelbė 'bendru raštu 
partijos centro komitetas ir ministerių tary
ba.

BALTARUSIŲ KALBA

Minske išleista poetės Salomėjos Nėries 
rinktinė „Kai žemė bunda“ baltarusių kal
ba.

šui. Viskam turi būti derama vieta ir laikas. 
Turi būti atitinkama vieta miegoti, rašyti, 
melstis ar gamtos reikalus atlikinėti. Su- 
keiskime vietą su veiksmu, ir išeis nesąmo
nė. JAV-ės dėl Lietuvos karo neskelbs, ir 
tik naivėliai galėtų kitaip galvoti. Bet yra 
daug kitokių draugiškumo progų, kurių 
JAV-ės toli gražu ne tik nenaudoja, bet net 
nesirengia naudoti.

J. Vikis neleistinai išsigalvoja ir net ra
šo. kad „daryti vertimai iš lietuviškai pasi
rašytų juodraščių“. Aš aiškiai buvau para
šęs, kad iškart rašyta angliškai,

JAV prezidentas Nixonas ir eilė kitų 
aukštų amerikiečių pareigūnų Simo Kudir
kos tragedijos atveju ne lietuviams reiškė 
draugiškus žodžius, bet pačiam faktui, įvy
kiui. Jie gal kur kas šilčiau būtų kalbėję 
žydo, japono ar kiniečio atveju. Kai iškė
liau Simo Kudirkos asmens reikalą, jiems 
viskas pakvipo lietuvišku vardu, ir tada 
mūsų laikytieji draugai mums parodė savo 
visiškai bejausmį šešėlį.

Pagarbiai
Algirdas Gustaitis

PS: Atleiskite, kad taip vėlai atsakiau į 1972 
m. sausio 4 d. išspausdintą pasisakymą. 
Mane tasai paprastu paštu siųstas laikraš
tis tik dabar pasiekė.

Los Angeles, Calif. 1972 m. kovo 4 d.

ATSAKYMAS TRIMS

Gerb. Redaktoriau,
net nežinau, 'ar džiaugtis, ar pykti. Juk 

aną kartą parašiau tik keletą eilučių, nepa-. 
tenkinta' tuo, kad Gasiūnienė taip be saiko 
giriasi. Dabar supuolė mane net trys, bet 
visi nuklydo kažkur, nė vienas nepaneigė 
to, kad aš sakau teisybę. Džiaugčiaus, kad 
atsiliepė net trys. Bet man iš tiesų pikta, 
kad visi trys kažkur klaidžioja ir kalba ne 
apie tai, ką aš iškėliau.

Iš Gasiūnienės laiško visiems turi būti 
aišku, kad ji neturi, ką pasakyti dėl to gy
rimosi. Tvirtindama, kad tai svarbu, ji pa
sako Anglijos lietuviams pamokslą. Iš kur 
gi ji ištraukė visokius mažavertystės ir sa- 
vižudystės kompleksus Anglijos lietuviuo
se, vartodama įtaikius nesuderinamus žo
džius, kaip sesė ir kandžioti? Kiek žinau, 
tokiais žodžiais, kaip kandžioti ir panašiais, 
kultūringi žmonės neapsimėto per laikraš
čius. Norėdama panašiu būdu kalbėti, aš 
taip pat galėčiau pasirinkti šmaikščių ir 
kandžių žodžių, bet palieku tais piktais žo
džiais džiaugtis „Dainavos“ pirmininkei ir 
įskaityti juos į savo „laimėjimus“. Galė
čiau tik priminti, kad ji be reikalo gina 
„Moters Balsą“, kurio aš nepuoliau. Ji gi 
nėra to „Moters Balso“ redaktorė, tai ko 
čia jai reikia šokinėti? Ji kol kas nėra ir 
lietuvių bendruomenės vadovė, tai nebūtų 
jai čia ko visiems lietuviams priskirinėti 
kokius nors kompleksus. Niekas jos nepra
šė, niekas neįgaliojo.

A. Dėdelė, matyt, linkęs turėti šalia sa
vęs pavydo kipšiuką, tai norėtų ir man jį 
paskolinti. Deja, jis man nereikalingas. Jei
gu Dėdelę kas nors paprašė ant greitųjų pa
rašyti prieš mane ir jis to prašymo paklau
sė, tai labai gaila. Jis, matyt, parašė net ne
skaitęs mano laiškelio. Koks čia pavydas, 
koks kitoks galas, kad aš apie „Moters Bal
są“ nerašiau kaip vertintoja! Aš parašiau, 
kad Gasiūnienė perdaug giriasi. O dėl „Mo
ters Balso“ galiu pasakyti, kad tokių sky
rių turi ir kiti laikraščiai. Bet niekada ne
su mačiusi, kad tokius skyrius visas pasau
lis komentuotų plačiausiai. Nemanau, kad 
ir tokių skyrių organizatorės taip triukš
mingai reikalautų komentuoti ir norėtų gir
tis.

A. Vilčinskas taip pat kalba apie kažko
kį barnį tarp „Dainavos“ ir V. S-nės. Nie
kad nesibariau su „Dainava“. Nesibariau ir 
su „Moters Balsu“. Vien tik neskanu man 
pasidarė, kai Gasiūnienė ėmė be saiko gir
tis. A. Vilčinskas galėtų klausti, ar aš turė
jau teisę pareikšti savo nepasitenkinimą to
kiu nežmonišku gyrimusi. Manau, kad turė
jau.

A. Vilčinskas, be kita ko, raišo ir dėl sla
pyvardžių. Jis norėtų, kad visi atvirai 
reikštų savo mintis. Deja, jis pats mano pa
rašą įrašė kabutėse, o Gasiūnienė prie to 
mano parašo pridėliojo klaustukų. Kas gi 
tai yra, ar ne raganų medžioklė? Visiems 
trims mano oponentams galėjo tik rūpėti ne 
mano asmuo, o ar tiesą aš sakau, ar netie
są.

V. S-nė
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DBLS SUVAŽIAVIMAS

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

DBLS skyrių valdybos prašomos sušauk
ti skyrių susirinkimus ir išsirinkti atstovus 
j DBLS metinį suvažiavimą.

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS

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

Pamokos vyks kartą į savaitę (po 2 va
landas) šiokiadieniais (vakarais) ar savait
galiais, prikausomai nuo daugumos klausy
tojų pageidavimo. Norintieji lankyti pamo
kas, kviečiami tuoj pat kreiptis laiškais 
(galima ir anglų kalba) į DBLS Sekreto 
rių, pažymint pageidaujamą laiką pamo
koms. Pamokos tęsis ligi birželio mėnesio, 
ir iš lankytojų nebus imama jokio mokes
čio.

Mokytoju yra pakviestas Mr. Rufus Pri
ce, praeitais metais baigęs lietuvių kalbos 
studijas Vilniaus universitete.

Atsiradus pakankamam skaičiui klausy
tojų, numatoma prašyti Londono mieste 
valdybą nuo rudens įvesti lietuvių kalbos 
pamokas vienoje miesto savivaldybės išlai
komųjų vakarinių mokyklų.

LONDONAS
NAUJOS VEIKLOS JAUNIMO 

SUSIRINKIMAS

Visas jaunimas kovo 18 d., šeštadienį, 4 
vai., .renkasi į Lietuvių Namus, 2, Ladbro- 
ke Gardens, W. 11.

Visi prašomi dalyvauti šiame ypatingai 
svarbiame susirinkime, nes be jūsų nebus 
jokios naujos jaunimo veiklos. Be jūsų ne-, 
bus iš viso veiklos.

R. KETURKA LONDONE

Į Londono Lietuvių Namus buvo užsukęs 
Montrealio universiteto dėstytojas ekono
mistas Rimantas Keturka.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS IŠKILMĖSE

Kovo 19 d. pamaldose ir pietuose, be ki
tų, taip pat dalyvaus Brentwoodo vyskupas 
Patrick J. Cassey.

MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
Margučių balius įvyks šeštadienį, balan
džio 8 d., 345A Victoria Park Road, London 
E9 5DX.

Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas 50 penų.

PARAPIJOS DVASINIS SUSITELKIMAS

Ryšium su bažnyčios pašventinimo 60 
metų sukaktimi, Lietuvių Bažnyčioj šiais 
metais bus kiek Skirtingesnis parapijos dva
sinis susitelkimas:

kovo 15 ir 16 dienomis, 8 vai. vakaro, su 
mišiomis ir pamokslais anglų kalba susi
telkimą praves Westminsterio arkivyskupi
jos kunigai mdsijonieriai, vadovaujami J. E. 
vyskupo V. Guazzeli V. G. Tomis dienomis 
ypač kviečiamas dalyvauti jaunimas, kuris 
jau nebekalba lietuviškai.

Kovo 17, 18 ir 19 d. d. dvasinį susitelkimą 
praves J. E. vyskupas dr. Antanas L. Deks- 
nys šia tvarka: kovo 17 d. (penktadienį), 
8 vai., Mišios ir pamokslas, kovo 18 d. (šeš
tadienį), 7 vai. vakaro, pamokslas ir Mišios.

Tomis dienomis susitelkimo metu bus 
klausoma išpažinčių.

LIETUVIŲ ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOS 
G0 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS

Kovo 19 d. (sekmadienį) minėjimas pra
sidės 9 vai. ryto pamaldomis — dvasinio 
susitelkimo pamokslu ir Mišiomis.

11 vai. ryto iškilmingas minėjimo Mišias 
atnašaus ir pamokslą pasakys vysk. dr. A. 
L. Deksnys, dalyvaujant 'aukštiesiems sve
čiams, kaip jau yra buvę Skelbta. Pamaldų 
metu žodį tars svečias vysk. V. Guazzeli, 
Westminsterio Arkivyskupijos Generalvi
karas.

Tą dieną visi dalyvaujantieji 11 vai. ryto 
pamaldose prašomi bažnyčioje užimti savo 
vietas 10 minučių prieš pradžią.

Kovo 19 d., 2 vai. p. p., minėjimo pietūs 
parapijos salėje — 345A Victoria Road, E9 

j „DAINAVOS“ PAVASARIO BALIUS

I
L. L. MOTERŲ SAMBŪRIO „DAINAVA“ 

ruošia savo tradicinį pavasario balių 
ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 22 d., 
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Veiks geras bufetas, gros orkestras, ir bus įdomi loterija. 
Maloninį kviečiame visus lietuvius atsilankyti.

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

su menine dalimi. Pietuose dalyvauja visi 
garbingieji svečiai.

Norintieji dalyvauti pietuose, prašomi įsi
gyti bilietus iš anksto, nes ribotas dalyvių 
skaičius. Bilietus įsigyti galima klebonijoje, 
Baltic Stores, Lietuvių Namuose ir pas S. 
Kasparą. Kaina 2 svarai. Be to, juos galima 
užsisakyti paštu. Tuo atveju prašom atsiųs
ti 2 svarų pašto orderį ir adresuotą su ženk
lu voką, ir bilietas bus pasiųstas. Rašyti: 
Rev. J. Sakevičius MIC, 21, The Ovai, 
Hackney Road, London E2 9DT.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

„Dainavos“ Sambūrio visuotinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, balandžio 9 d., 5 
/ai. p. p., Lietuvių Namuose. Prašome vi
jas nares dalyvauti. Bus aptarti baliaus ir 
riti reikalai.

Valdyba

CORBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 

KOVO 18 D.

DBLS Corbio-Ketteringo skyriaus valdy
ba kovo 18 d., 7 vai. vakaro, Corby Youth 
Centre salėje, Cottingham Rd., rengia va
sarą.

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

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

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

Prašom nesivėluoti.
Skyr. Valdyba

KETTERINGAS-CORBYS 
PIRMININKO SUKAKTIS

Ketteringo-Corbio skyriaus pirmininkas 
A. Navickas paminėjo 69 amžiaus metų su
kaktį. Jis dabar gyvena Corby, tai ten ir 
surengė minėjimą. Buvo ir ketteringiškių 
ir corbiškių susirinkę, ir iš toliau atvyku
sių.

Jis dar energingas patsai sau ir skyriaus 
veikloj ir žada ateityje nenuleisti rankų, 
jei tik leis sveikatėlė. Tad linkime sveika
tos.

J. Liobė

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ba
landžio 3 d., Velykų antrąją dieną, 7 vai. 
yak., Lenkų atsargos karių klubo salėje, 
Whitefriars Lane, Coventry, rengia

Velykų Margučių Balių.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 

„Avons“ orkestras iki 1 vai. ryto, baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžių bufetas 
veiks iki 12 vai. Už gražiausius margučius 
bus skiriamos dovanos, prašom ruoštis šiam 
konkursui.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame atsilankyti — praleisite linksmai lai
ką.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Ryšium su įvykusiu Nepriklausomybės 
minėjimu vasario 19 d., DBLS Coventrio 
Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja J. Zo- 
kui už turtingą paskaitą, Derbio jaunoms 
jėgoms — Onutei ir Janutei Zokaitėms, Zi
tai ir Jonui Popikams — už gražiai išpildy
tą programą, G. Johnstonienei už loterijos 
dovanas, D. Ignienei ir A. Kuščėniui už bi
lietų platinimą ir visiems tautiečiams už 
atsilankymą.

Tad bendrai visiems reiškiame nuošir
džiausią padėką ir lietuvišką ačiū.

Skyriaus Valdyba

LEIQH
SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia me
tinį narių susirinkimą, kuris įvyks kovo 18 
d., šeštadienį, 6.30 vai. popiet, Lord Nel
son, Bradshawgate, Leigh.

Bus renkamos naujos skyriaus valdyba 
ir revizijos komisija. Be to, bus aptariami 
kiti svarbūs reikalai.

Malonius narius ir visus kitus lietuvius 
prašome kuo gausiau tame susirinkime da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
FILMAS IŠ ECCLES LIETUVIŲ 

GYVENIMO

Kovo 18 d. (šeštadienį) Klubo pirminin
kas Jonas Verbickas Manchesterio Lietu
vių Socialinio Klubo patalpose rodys filmą 
iš Eccles lietuvių gyvenimo.

Tautiečiai prašomi atvykti ir pasižiūrėti 
filme savo praeities gyvenimo.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Rengėjas

BRADFORDAS
DBLS SUSIRINKIMAS

Kovo 25 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
kviečiamas DBLS Eiradfordo skyriaus susi
rinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė: skyriaus reika
lai, atstovo rinkimai į DBLS suvažiavimą.

Skyriaus nariaii ir domintiesi skyriaus 
veikla kviečiami ko gausiau dalyvauti.

Susirinkimas įvyks Vyties klube, 5 Oak 
Vilias.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
VASARIO 1G-TOJI NOTTINGHAME

Nottinghamo tautiniai paminėjimai, kas
met vis retėdami, pasidarė lyg ir naujiena. 
Gal todėl ir šis 'minėjimas sutraukė nema
žą būrį brolių ir sesių.

Pavasariui artėjant, mūsų sąjungos sky
rius pabudo iš letarginio miego, pasiraivė 
ir šoko ruošti, nors ir pavėluotą, minėjimą.

Nukentėjo pirmininko puspadžiai, kol su
sirado paskaitininką, durų priežiūrą, artis
tus ir scenos atidarymo inžinierių. Elektros 
inžinieriaus nesurado, gal streikavo, tai už
truko ilgiau, ikol surado tinkamus mygtu
kus išjungti tokį brangų šviesos židinį.

Suorganizavę loteriją, nupirkę bilietus ir 
užmetę lietuvišką trispalvę ant stalo, iš
traukė po kaušą, kritiškai apžvelgė salės 
papuošimą ir nutarė, nors ir valandą pavė
lavę, minėjimą pradėti.

Sk. pirmininkui atidarius minėjimą, šiai 
progai pritaikytą žodį tarė kun. Geryba, 
savo ugninga, nors ir trumpa, kalba iškel
damas jaunimo svarbą tremties gyvenime, 
lietuviškoje visuomeninėje veikloje, prašy
damas Dievą pagalbos nenutolti nuo mūsų 
pasirinktojo kelio.

E. Vainorienė pradėjo meninę dalį, atsi
prašydama, kad turėjo maža laiko pasi
ruošti statomajam veikaliukui „Lietuvai
tės sapnas“. Nors, anot autorės ir režisorės, 
vaidybos grupelė ir nebuvo pasiruošusi, bet 
vaizdelį 'atliko gana gerai. Ypač buvo malo
nu girdėti jaunimą, kalbantį gražia lietu
vių kalba, kurią net ir mes, paprasti žiū
rovai, galėjome suprasti.

Po to programoje sekė dainelės, palydi
mos tai pianino, tai kanklių, tai gitaros. 
Pagaliau net ir Dėdė Kanklininkas neiš
kentė ir užtraukė savo dainą.

Programėlė, skoningai paruošta, kad ir be 
Lenciūgėlio ir Kepurinės, sudarė labai jau
kią nuotaiką.

Pirmininkas padėkojo, ko neapsiverkė iš 
tokio gražumo.

Išgyrę jaunimą, apraudoję savo bėdas, 
grįžome ir vėl į normalų gyvenimą.

Suūžė salė, sutraškėjo baras, o kulnui 
apsukti nė vietos nebuvo, mat, kai kurie 
jau gana plačiai sukos.

Taigi atlikome šių metų pareigą — lauk
sime kitų.

Buvęs

ŠKOTIJA
ŽYMIOJI AGNĖ KRASAUSKIENĖ

Škotijos Šv. Kazimiero L. K. Moterų d-jos 
ir Sąjungos narė Agnė Krasauskienė at
šventė 86-jį savo gimtadienį.

„Išeivių Draugas“ rašo, kad Agnė vaikš
čioja be lazdos, gerai mato, gerai girdi ir 
yra gaji, kaip jauna mergaitė.

Agnė Krasauskienė, be to, yra autorė 
trumpų vaidinimų ir gabiai gali daina išsa
kyti savo jausmus. Jos parašytas yra ir 
„Našliukių himnas“. Dalies himno žodžiai 
yra tokie:

Mes visos našliukės,
Visos neženotos,
Ne tik meilios, ne tik dailios, 
Bet dar ir bagotos.

Ieškom kavalierių,
Norim apsivesti.
Visos norim kuo greičiausiai
Našlystę pamesti.

VOKIETIJA
VASARIO 1G GIMNAZIJOJ

Savo vardadienį gimnazija šventė. Rytą 
Romuvos parke pakelta Lietuvos trispalvė, 
giedant tautos himną. Į 'kaimo bažnytėlę 
mokiniai atžygiavo su ateitininkų, skautų

MOKOSI ANGLŲ KALBOS
„Naujienos“ rašo, kad Algirdas Bražins

kas 'intensyviai mokosi anglų kalbos iš 
Amerikos lietuvių prisiųstų vadovėlių.

A. Bražinskas ir jo tėvas Pranas laukia 
Turkijos teismo galutinio sprendimo.

TESTAMENTU UNIVERSITETO 
BIBLIOTEKAI

Hot Springs (JAV) čekų kilmės Herber
to Martin testamentu dalį savo turto pali
ko nepriklausomos Lietuvos universiteto 
bibliotekai. 

ir tautine vėliavomis. Ekumenines pamal
das laikė kapelionas kun. J. Dėdinas, pa
mokslą pasakė evang. religijos mokytojas 
Fr. Skėrys, giedojo mokyt. K. Motgabio va
dovaujamas mokinių choras. Šv. Jono Evan
gelijos (8, 31-36) žodžiai „Pažinsite tiesą, 
ir tiesa padarys jus laisvus" buvo mokyt. 
Skėrio pamokslo motto, šv. Raštas kalba 
apie išlaisvinimą iš nuodėmės, kuris ir yra 
tikrasis laisvės pagrindas. Jei laisvė naudo
jama doros normų pažeidimui, tokia elgse
na yra piktnaudžiavimas laisve. Tautos 
šventei parašyta malda pamokslininkas vi
sų vardu dėkojo Dievui, kad prieš 54 metus 
suteikė mūsų tautai laisvę, kuria ji naudo
josi per 20 metų. Prašė suburti visus apie 
laisvės kovotojus, kad bendromis jėgomis 
greičiau būtų atstatyta Lietuvos nepriklau
somybė. Kun. J. Dėdinas į bendrines mal
das taip pat įpynė maldavimų už Lietuvą.

Romuvos salėje trumpu žodžiu minėjimą 
pradėjo direkt. V. Natkevičius. Jis pakvietė 
mokyt. V. Svilą papasakoti apie savo moks
leiviškus pergyvenimus 1940 m„ bolševi
kams okupavus Lietuvą. Tuo metu Svilas 
buvo 15 metų amžiaus Kauno VIII gimna
zijos mokinys. Dar prieš mokslo metų pra
džią, liepos mėn„ pirmoji didesnė areštų 
banga palietė ir jo tėvą. Naktį iš spalio 29 
į 30 d. buvo suimtas ir jis pats su kitais še
šiais tos mokyklos mokiniais. Sekančią nak
tį jau Ibuvo tardytas NKVD. Lapkričio pa
baigoje perkeltas į Kauno s. d. kalėjimą, 
kur pasakotojui teko paragauti NKVD-isti- 
nių „glostymų“: būti kariamam už surištų 
rankų, mušamam ir spardomam, nekalbant 
jau apie bjauriausius rusiškus plūdimus bei 
grasinimus. Ir vis už tai, kad slapta iš
spausdino Maironio bei Kudirkos kūrybos 
trupinius.

Kad galėtų sekti laiką, kameros sienoje 
kiekvieną dieną kaliniai įbrėždavo po vieną 
brūkšnelį. Tokių brūkšnelių mokinys Svilas 
Kauno s. d. kalėjime 1940-41 įbrėžė 139. 
Išeidamas į laisvę vokiečių-sovietų karo 
pradžioje, jis manė, kad jų daugiau nebe
teks brėžti. Bet vėliau sovietiniuose kalėji
muose ir koncentracijos stovyklose jis įbrė
žė dar 4.193 brūkšnelius. Tokio likimo susi
laukė dėl to. kad nenusilenkė maskvinei 
Lietuvos okupacijai.

P. Dauknys, VII kl., lyg sutvirtindamas 
savo mokytojo V. Svilo pasakojimų tikėti
numą, paskaitė ištrauką iš dr. Sūduvio kny
gutės „Allein, ganz alleln“ apie pasiprieši
nimą prie Baltijos jūros, A, Šaduikytė, VII 
kl. —- ištrauką iš gyd. J. Scholmer'io kny
gos „Die Toten kehren zurueck“ (Mirusieji 
grįžta) apie lietuvių pogrindžio veiklą.

Mokyt. E. Pauliukonytė pristatė tautinių 
šokių grupę, kuri ateinančią vasarą vyks į 
Čikagą dalyvauti IV Taut, šokių šventėj, 
ir prašė finansinės paramos kelionei. Jos 
vadovaujama grupė pašoko Ketvirtainį, Ku
bilą ir Gyvatarą. šokėjų kelionei į JAV- 
bes čia pat buvo suaukota 170 DM (moky
tojai Fr. Skėrys 100 DM, V. Bartusevičius 
50 DM bei V. Svilas 10 DM ir kun. Ham- 
merich 10 DM).

Užbaigos žodį tarė dir. V. Natkevičius. Jis 
pasidžiaugė gausiu dalyvavimu ir padėkojo 
programos atlikėjams. Tautos šventė baigta 
Lietuvos himnu.

JIE ATSTOVAUS VOKIETIJOS 
JAUNIMUI

Vasario 27 d. Romuvoje įvyko VLB Jau
nimo sekcijos susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo dr. B. Paltarokaitė. Dalyvavo VLB 
Valdybos, Vasario 16 gimnazijos, evangeli
kų ir katalikų sielovadą, Evang. jaunimo 
ratelio, skautų bei skaučių ir ateitininkų 
studentų bei moksleivių atstovai. Iš 28 jau
nuolių, sutikusių atstovauti Vokietijos lie
tuvių jaunimui II PLJ Kongrese, atrinkta 
16. VLB Valdyba kovo 1 d. posėdy juos pa
tvirtino ir dar papildė trimis, tuo būdu su
darydama pilną skaičių, Kongreso rengėjų 
numatytą Vokietijos lietuvių jaunimui 
atstovauti. Trūksta lėšų.

Visuomenė prašoma paremti- jų kelionę. 
Aukas siųsti: Litauische Volksgemeinschaft 
i. d. BRD Konto Nr. 37839 —Postseheckamt 
Ludwigshafen am Rhein, Zugunsten JAU
NIMO SEKCIJA.

VELYKŲ ATOSTOGOS

Vasario 16 gimnazijoj prasidės kovo 25 
d. ir baigsis balandžio 10 d. Kovo 24 d. 
popiet pamokų ruošos jau nebus. Po Vely
kų į bendrabutį mokiniai suvažiuoja ba
landžio 10 d„ pamokos prasideda balandžio 
11 d.

SVEIKINIMAS PROF. DR. J. GRINIUI

VLB Valdyba pasveikino VLB Tarybos 
pirmininką dr. Joną Grinių 70-ojo gimtadie
nio proga. Sveikinime pasidžiaugė svariu 
sukaktininko įnašu į Lietuvos mokslą ir 

’kultūrą bei Vokietijos lietuvių bendruome
ninį gyvenimą ir palinkėjo sveikatos, kad 
dar daugelį metų galėtų gilinti vagą tuose 
baruose.

MINĖJIMAS SUTELKTOMIS JĖGOMIS

Stuttgarto lietuvių bendruomenės valdy
ba Vasario 16-sios minėjimą suruošė vasa
rio 26 d. Bad Cannstatte.

Valdybos pirmininkė Z. Glemžienė. minė
jimą pradedant, pranešė, kad šiais 1972 
lietuviškojo Jaunimo metais minėjimą at
likti pakviestas jaunimas. Paskaitininkas 
buvo neseniai baigęs universitetą Arturas 
Hermann, deiklamatorės ’Studentės V. Le- 
mianienė ir Pauliukevičiūtė. pranešėjas inž

G. Šlikas. Tautiniams šokiams atlikti pa
kviestas ir maloniai sutiko pabaltiečių jau
nimas — lietuvių Muencheno šokių grupė 
„Ratukas", vadovaujamas A. Grinienės, 
akordeonu palydės stud. Landas, latvių — 
Stuttgarto šokių grupė, vad. baletmeisterio 
Edgar Stein ir prof. Cyril Gall, estų — 
Stuttgarto šokių grupė, vadovaujama po
nios Kalninš. Z. Glemžienė pasidžiaugė, 
kad jaunimas noriai atsiliepė į kvietimą, 
ir reiškė vilčių, kad toks bendras pabal- 
tiečių pasirodymas gal suartins mūsų jau
nimą.

Svečių prisirinko pilna salė.
Kun. K. Senkus sukalbėjo invokaciją.
Paskaitininkas prabilo į susirinkusius 

lietuvių ir vokiečių kalbomis. Deklamato- 
rės jausmingai ir vaizdingai perdavė 
Anykščių šilelio ištrauką ir kitus eilėraš
čius.

Sekė sveikinimai — Krašto ministerijos, 
latvių, estų, baltgudžių ir ukrainiečių atsto
vų.

Šokius pradėjo lietuviai, toliau tęsė lat
viai ir estai. Tokia eile kiekviena grupė at
liko po 4 šokius ir užbaigai visi bendrai — 
suktinį (iš viso apie 60 šokėjų). Šokiai bu
vo išpildyti darniai, sutartinai ir žiūrovų 
gausių plojimų lydimi.

Minėjimas baigtas E. Lucienės padėkos 
žodžiu programos dalyviams ir svečiams ir 
Tautos Himnu.

Toliau sekė vaišės, bendri šokiai. Subu
vimas užsitęsė ikii vėlyvos valandos.

Svečiai buvo patenkinti ir reiškė valdy
bai padėką, kad pasirūpino minėjimo pro
gramą paįvairinti, ypač sukviečiant pabal
tiečių jaunimą pasirodyti.

Aišku, kad minėjimas pareikalavo gana 
didelių išlaidų, ir bendruomenės narių da
lis prisidėjo savo parama.

Dalyvis

I MIRUSIEJI 
Franciška Martišienė, VLB Dortmundo 

apylinkės garbės pirmininkė, mirė 1971 m. 
gruodžio 31 d. Bergkamen-Weddinghofene. 
Palaidota Weduinghofeno kapinėse sausio 
4 ū. Laidojimo apeigas atliko tėv. dr. 
iConst. Gulbinas.

Martišienė - Juozapaitytė buvo gimusi 
1897 m. liepos 29 d. Karaiišfciuooe, ineluvv- 
je. Būdama 13 metų amžiaus, 1910 m. at
vyko į Dortmundą pas dėdę. Iš pat pirmų
jų dienų turėjo uzsadirou sau uuoną, o i 
pas. Karo metu teko nei ir pao„uauti. 1918 
m. ištekėjo uz V. Martišiaus iš uorlmumio, 
Kur velionė pragyveno didžiausią savo gy
venimo dalį. Kai buvo įsteigta Dortmunao 
miesto ir apylinkės lietuvių draugija 1921 
m., abu Martišiai stojo į ją ir buvo akty
viais jos nariais iki mirties. Po 11 pas. karo 
daugelis tėvynės netekusių tautiečių rado 
pagalbą ir globą Martišių šeimoje.

1960 m. mirė Lietuvių draugijos pirmi
ninkas V. Martišius. 1963. XII. 15 draugija 
persitvarkė į VLB Dortmundo apylinkę. 
Prieš 4 metus, pradėjus mažėti nariams, 
velionė pasiėmė vadovauti apylinkei. Jos 
žodžiais, gimiau lietuvaite, lietuve ir mir
siu. 1971. III. 6, minint VLB Dortmundo 
apylinkės 50 metų sukaktį, buvo pagerbta 

! ir jos pirmininkė. Dėl ligos atsisakius to
liau vadovauti apylinkei, 1971. XII. 4 ji bu
vo išrinkta apylinkės garbės pirmininke. 
Piieš mirtį velionė pavyzdingai sutvarkė 
visas apylinkės sąskaitas, sumokėjo nario 
mokestį, prailgino savo Lietuvos užsienio 
paso galiojimo laiką...

Tarp daugelio vainikų ir gėlių, sudėtų 
ant jos kapo, buvo vienas vainikas ir 
puokštė tautinių spalvų. VLB Dortmundo 
apylinkė, pagerbdama savo garbės pirmi
ninkę, vietoje vainiko paaukojo 50 DM Va
sario 16 gimnazijos bendrabučio statybai.

Tėv. Konst. Gulbinas ir kiti laidotuvių 
dalyviai prie Martišienės kapo meldėsi lie
tu viškad. (VKvinf.)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — kovo 19 d., 11.15 vai.. 

Liet. Židinyje.
COVENTRYJE — kovo 26 d„ 12.45 vai., šv. 

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

Liet. Židinyje.
BRADFORD — kovo 19 d„ 12.30 v.
H JDDERSFIELD — kovo 26 d„ 1 v., St. 

Joseph bažn.
ROCHDALE — kovo 19 d., 11.45 vai. Vely

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

re Dame seselių vienuolyne. Velykinė 
išpažintis prieš pamaldas.

MECHANIZUOTA MOČIUTĖ...
£ A— Bobute, mama, teveli, pasek pasaką, — 
dažnai mus prašo mūsų mažieji, ypač kai 
ateina metas jiems eiti į lovą.

Ši problema palengvės, jei įsigysite nau
jai pasirodžiusią ilgo grojimo plokštelę Sek 
pasaką, įkalbėtą Laimos Rastenytės, muzi
ka Dariaus Lapinsko. Viso keturios ilgos 
P'c sakos. Plokštelės kaina su persiuntimu 
£2,75.

NAUJAI GAUTI leidiniai:
J. M. Puikūno MĮSLĖS. (Per tūkstantį mįs
lių). 174 psl. Kaina £1,55.
J. Kralikauskas VAIŠVILKAS, istorinis ro
manas. 234 psl. Kaina £1,90.

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