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Kai šeši kalba už visus
Papilėje neseniai įvyko laidotuvės su 

bažnytinėmis apeigomis. Maža to: dalyva
vo jose ir orkestras. Taigi turėjo būti gra
žu. O ir malonu, kad lietuviai šitaip moka 
ir nori pagerbti savo mirusius.

Deja, orkestras buvo ne bažnytinis, o 
Papilės kultūros namų. Todėl šeši mieste
lio piliečiai pasipiktino, kad kultūros na
mų orkestras pasitarnavęs bažnytinin
kams. Be to, laidotuvių procesijoje dalyva 
vęs ir tų kultūros namų direktorius moky 
tojas Rovas, kuris, aišku, ir orkestrą suti
ko duoti. Tai tie šeši piliečiai šaukia: ša
lin tokį direktorių, kaip Rovas! Atimti iš 
jo vadovybę! Nebeduoti daugiau tokiems 
reikalams orkestro!

Jeigu piliečiai taip galvoja, tai jie, su
prantama, turi teisę pareikšti savo nuomo 
nę. To reikalautų demokratija. O juk sa
koma, kad sovietinė santvarka yra demo
kratinė. Vadinas, viskas vyktų demokrati- 

. ne tvarkė. Tačiau po tokio tų piliečių pa
reiškimo, aišku, Rovas bus pašalintas iš 
pirmininkystės ir gal iš mokytojo pareigų. 
Ar nebus čia kur nors apsilenkta su demo 
kratija?

Taigi, taigi, kad bus ir dar net labai 
žiauriai!

Pirmiausia — tik šešiems piliečiams bu 
vo leista pasisakyti, ir pagal jų norą bus 
nuspręsta ir padaryta. O kaip gi galvoja 
visi kiti Papilės piliečiai ir kodėl neatsi
žvelgiama tų kitaip galvojančių? Nema
nome, kad Papilėje tebūtų tik šeši gyven
tojai. Jau iš laidotuvių procesijos matyti, 
kąd žmonių ten buvo daug ir kad jie visi 
patenkinti ir mokytoju Rovu ir orkestro 
dalyvavimu. Jie turėtų sudaryti demokra 
tinę daugumą ir nusverti reikalą j savo 
pusę.

Tačiau, matyt, demokratines piliečio tei 
sės Papilėje teturi tik tie šeši, kurie para
šė viešą protestą ir pasisakė taip, kaip 
partijai patinka.

Kai iš tūkstančių belieka viena
1948 m. partizanai nušovė veiklią ko

munistę Izabelę Laukaitytę. Nebuvo ji nei 
partijos sekretorė, nei šiaip kuo nors ypač 
žinoma ar garsi. Net ir pabėgusi karo me
tu į Rusiją dirbo Udmurtijoje vaikų dar
želyje ir vidurinėje mokykloje. Pasakytu
me, kad buvo ji šiaip sau veikli bolševike.

Tačiau sovietinė Lietuvos spauda ją mi
ni maždaug taip pat dažnai, kaip ir Leni
ną ar dar keletą kitų reikšmingesnių bol
ševikų. „Komjaunimo tiesa“, štai, anądien 
ne tik ją paminėjo, bet dar ir pamokslėlį 
pridėjo. Sako, mums nėra didesnio pavyz 
džio, kaip Izabelės Laukaitytės gyvenimas, 
kaip tūkstančių kovotojų už mūsų šviesią 
dabartį gyvenimas.

Jeigu iš tiesų tūkstančiai tokių kovotojų 
buvo, tai kam reikia vis vieną ir tą pačią 
Laukaitytę minėti? Va, šito tai ir nepajė
giame suprasti.

Žemdirbystės „praktika“
„Komjaunimo tiesa“ rašo apie studentų 

pagalbą žemdirbiams. Tur būt, čia jokia 
naujiena. Dažnai paskaitome, kad studen
tai nugabenami derliaus nuimti ne tik į 
Lietuvos kolchozus, bet ir į Kazachstaną. 
Tokia, matote, sovietinė tvarkelė, kuri va
dinama pagalba žemdirbiams ir kitais gra 
žiais vardais.

Bet dabar bus dar ir kitaip. Štai, sako, 
200 studentų išvyks atlikti praktikos že
mės ūkyje. Kaip mes suprantame prakti
ką, tai jie tuo metu turėtų padirbėti lau
kuose ir tuo būdu praktiškai pagilinti sa
vo žinias. Deja, taip galvodami smarkiai 
suklystume. Tie 200 studentų aiškins žem 
dirbiams partijos plenumo ir komsomolo 
plenumo nutarimus ir tuo būdu įsigys 
praktiką!

Donelaičio portretas
Minėdami Donelaitį, sovietiniai Lietu

vos žurnalai ir laikraščiai pradėjo spaus
dinti ir jo portretus. Po vienu Jurkūno, po 
kitu Kalinausko, dar po kitu Kulakausko 
ar kurio kito dalininko parašas. Ar tai ši
taip, sakome, atrodė Donelaitis? Vienur 
jis didelėmis spinduliuojančiomis akimis, 
kitur kiek mažesnėmis. Ar tikrai šitaip jis 
ir atrodė?

Dabar patys dailininkai ir už juos dailės 
kritikai vienas po kito jau prisipažįsta, 
kad iš tiesų niekas nežino, kaip tas mūsų 
poetas atrodė. Jie šiaip sau paišo, ir gana.

— Prasiveržė Etnos (Italijoje) ugnia- 
kalnis, iššokdamas iki 3 kilometrų į viršų, 
ir lava teka žemyn apie 70 metrų juosta.

PAVERGTOSIOS TAUTOS VARDU
SOVIETŲ NUOSMUKIS TURI BŪTI IŠNAUDOTAS LIETUVOS LAISVEI ATGAUTI

■ Tuščio sovietų gyrimosi laikai, kada jie 
skelbėsi viską išradę, visko prisigaminę, 
nugalėję ir belaidoją Vakarus, — praėjo. 
Jiems besigiriant, komunistinė jų ūkio si
stema subankrutavo. Net duonos jie pri
versti ieškoti Vakarų kraštuose. Ir Lietu
vos paskutiniai maisto likučiai išgabena
mi Sovietų Sąjungos gyventojams maitin
ti, kas dar padidina okupuotos Lietuvos 
gyventojų skurdą. Vakaruose sovietai įsi
gijo tik dalį jiems reikalingo maisto, nes 
neužteko aukso jam pirkti. Ilgus metus 
Maskvos finansuota komunistinė propa
ganda užsieniuose išsėmė sovietų aukso ir 
svetimos valiutos atsargas, pakirsdama 
Sovietų Sąjungos perkamąjį ir gamybinį 
pajėgumą.

Maskvos politinę galią kietai laužia ko
munistinės Kinijos žygiai, siekią paveržti 
iš Kremliaus valdovų rankų komunistinio 
pasaulio vadovybę. Kremliui tenka ieškoti 
laisvajame pasaulyje ne tik duonos, bet 
jau net ir politinės atramos.

Deja, Vakaruose mes matome tam tikro 
susirūpinimo padėti Sovietų Sąjungai at
sigriebti, visai nereikalaujant, kad būtų 
panaikintas Europoje sovietinis kolonia
lizmas. Todėl

r Segios DIENOS -Į
Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Vaidai Kipre
BOMBOS AMBASADOJE

Amerikiečiams ir britams reikalaujant, 
kad Kipro prez. Makarios pagaliau pasi
sakytų, ar jis prisiims NATO karinius da
linius policinėms pareigoms, — Kipro sa
loje vėl prasidėjo teroro veiksmai — grai 
■kų ir turkų tarpusavio žudymasis. Dvi 
bombos apardė JAV ambasadą. Dėl to pa
skubom išgabentos amerikiečių šeimos.

Amerikiečiai buvo pasiūlę Kipro salai 
10.000 karių. Bet Makarios nori, kad kitų 
kraštų kariuomenė būtų vadovaujama ne 
NATO, o JT.

PANAMOS DIENOS SUSKAITYTOS
Po nesusipratimų su panamiečiais dėl 

kanalo amerikiečiai apsisprendė kastis 
sau naują kanalą. Vykdomi paruošiamieji 
darbai.

Kanalas būtų tokio pat lygio, kaip jūra. 
Galvojama, kad kasant galėtų būti sprog
dinimams panaudota atominė jėga. Tačiau 
tai prieštarautų atominius bandymus drau 
džiančiai sutarčiai.

Išsikasę amerikiečiai atsisakytų sutar
ties dėl Panamos kanalo.

NESUSIPRATIMAI DĖL KARALAITĖS
Olandijos karališkajai šeimai didelių rū 

pėsčių sudarė karalaitė Irena. Karališkoji 
šeima yra protestantiška, kaip it dauguma 
krašto gyventojų. O karalaitė Irena nuva
žiavo į Ispaniją, perėjo į katalikų tikėji
mą ir buvo jau pasiruošusi ištekėti už is
panų didiko — pretendento į Ispanijos sos 
tą Burbono Parmos sūnaus Karlo.

Pagaliau tėvai susisiekė su dukterim ir 
parsigabeno namo ją ir jos sužadėtinį, ir 
krašte žmonės aprimsta.

Be to, grįžusi ji atsisakė teisių į sostą.

SUKILIMAS KONGE
Kongo Kwilu provincijoje jau prieš mė

nesį yra įvykęs sukilimas. Nors sukilėlių 
esama tik apie 2000-4000 ir jie ginkluoti 
daugiausia lankais ir strėlėmis, krašto vy
riausybei nesiseka susitvarkyti, nes ir ki
tose provincijose yra įtempta padėtis.

Kongo armijoje yra apie 30.000 vyrų, 
bet ne visa ja galima pasitikėti. Kai kurie 
daliniai jau kelis kartus buvo sukilę. 200 
karių uždaryta kalėjiman, nes jie atsisakė 
eiti į Kwilu malšinti sukilimo. Belgijoje 
apmokyti karininkai (300) nepatenkinti 
neraštingais savo vadais ir taip pat nėra 
patikimi.

NETIKRA PADĖTIS
Nuvertęs kraštą valdžiusią karininkų 

juntą, Pietų Vietnamo gen. Nguyen Kha- 
nas pasiėmė ministerio pirmininko vietą.

Nuverstasis gen. Minhas buvo padarytas 
valstybės vadu, nes pats Khanas nėra po
puliarus kariuomenėje.

SANTYKIAI BUS NUTRAUKTI
Komunistinės Kinijos verčiama, Prancū 

zija netrukus nutrauksianti diplomatinius 
santykius su nacionalistine Kinijos vyriau 
sybe.

Tokia esanti komunistinės Kinijos sąly
ga prieš pasikeičiant ambasadoriais. Q 
Prancūzija tik svarstanti, kaip patogiau
sia būtų tą sąlygą įvykdyti.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETAS, kovodamas dėl Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo ir siek
damas greičiau ją išlaisvinti, PAVERG
TOS LIETUVIŲ TAUTOS VARDU

1. primena visam pasauliui, kad atėjo 
laikas imtis rimtų žygių sovietiniam kolo
nializmui Lietuvoje likviduoti;

2. kviečia išnaudoti Sovietų Sąjungos 
politinių ir ekonominių reikalų pašlijimą 
bei atsisakyti nuo prekybinių mainų ir ne
reikalingų politinių žygių tiems sovieti
niams reikalams pagerinti;

3. tiki, jog Vakarai, ypač didžiosios jų 
valstybės, nesitenkins vienu lūkuriavimu, 
kad Lietuva pati be jų pagalbos išsilais
vintų, ir supras, kad sovietinis imperializ
mas jau yra įleidęs nagus ir kituose konti
nentuose (Kuba, Ghana, Zanzibaras ir 
kt.) bei vis naujų aukų siekia;

4. mano, jog atėjo laikas ir istorinė pro
ga valstybių vyrams, visuomenei ir laisva
jai spaudai kovingai pakelti savo balsą 
prieš Sovietų Sąjungą, kuri daugiau kaip 
dvidešimt metų laiko pavergusi lietuvių 
tautą;

5. laukia, kad Šventasis Tėvas ir kitų 
religinių bendruomenių vadovai, siekdami

KINIJOS IR JAPONIJOS BIČIULYSTĖ
Jugoslavijos spauda skelbia, kad labai 

daug Japonijos visokių delegacijų lankosi 
Kinijoje. Per 1963 metus buvę jau apie 
100 tokių delegacijų.

Labai pagyvėjo ir prekyba tarp abiejų 
kraštų.

KANALO TUNELIS
Britanijos ir Prancūzijos vyriausybės 

galutinai apsisprendė, kad ties kanalu da 
rytinas tunelis.

Toks tunelis techniškai yra galimas ir 
ekonomiškas.

Tunelis kainuos apie 160-170 milijonų 
svarų. Reikės apie 6 metų jam iškasti ir 
įrengti.

PASAULY
— Pietų Vietname cholera palietė apie 

2.500 asmenų.
— Protestuodami dėl bulvėms kritusių 

kainų, šiaurės Prancūzijos ūkininkai pra
dėjo siųsti savo min. pirmininkui ir ki
liems ministeriams bulvių siuntinius (po 
kilogramą siuntinyje).

— Pakaltintas, kad karo metu turėjęs 
ryšio su Rusijos žydų žudymu, suimtas ka 
Įėjimo kameroje pasikorė Ewaldas Peter- 
sas, kuris rūpinosi kanclerio Erhardo ir ki 
tų ministerių saugumu.

— Vokietijoje vykstančioje buvusių 
Auschwitzo prižiūrėtojų byloje paaiškėjo, 
kad pats kaliniu buvęs ir patikėtinio — 
„kapo“ pareigas ėjęs lenkas Bednarekas 
kėde užmušdavęs jam pavestuosius prižiū 
rėti savo draugus kalinius ir paskui atsi
klaupęs melsdavęsis.

— Šveicarijos policija prabangiame Lu 
gano viešbutyje suėmė 13 m. amžiaus ita- 
liuką, vyriausią amžiumi vadą vaikų gau
jos, kuri įsilauždavo į namus vogti.

— Hartforde. J.A.V. Wilfredas Chabot- 
tė atsigabeno į ligoninę popieriniame krep 
šyje savo nuplautą kairę ranką, kad jam 
vėl ji būtų pritaisyta, po 6 vai. operacijos 
ji ir buvo pritvirtinta, bet tik po 3-4 savai
čių paaiškės, ar operacija buvo sėkminga.

— 1963 m. į Australiją atvažiavo apsi
gyventi daugiau kaip 100.000 asmenų, 
9.000 anksčiau atvažiavusiųjų grįžo į savo 
kilmės kraštus, 7.000 australų išvažiavo Į 
kitus kraštus.

Pagerbė sukaktuvininką Kiprą Bielinį
(E) Stockholme leidžiamas Latvijos so

cialdemokratų partijos egzilėje organas 
..Briviba“ (10 nr. 1963 m.) šiltais žodžiais 
paminėjo Lietuvos socialdemokratų veikė
jo K. Bielinio 80 m. sukaktį. Priminė, kad 
Bielinis dar prieš pirmąjį karą buvęs lie
tuvių socialdemokratų pirmininkas Rygoj 
ir drauge Latvijos socialdemokratų parti
jos Rygos komiteto narys. Vokiečių oku
pacijos metais jis artimai bendradarbia
vęs su Latvijos rezistencinėmis grupėmis. 
Pabrėžiama, kad ir dabar dar, sulaukęs 
senatvės, Bielinis dalyvauja VLIKo ir Lie 
tuvos socialdemokratų užsienio delegatū- 
ros veikloje.

visoms tautoms religinės laisvės bei tai
kos, vienybės ir artimo meilės žmonėse, 
pakeltų savo autoritetingus balsus prieš 
religijos persekiojimą okupuotoje Lietuvo
je ir pareikalautų jos gyventojams tikėji
mo ir Bažnyčios veikimo laisvės.

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINI
MO KOMITETAS iš savo pusės pakartoti
nai primins Vakarų pasaulio vairuoto
jams jų įsipareigojimus, išplaukiančius iš 
tarptautinės teisės nuostatų — Jungtinių 
Tautų Chartos, Atlanto Deklaracijos, Vi
suotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos, ko
lonializmui panaikinti nutarimų bei eilės 
kitų tarptautinių sutarčių, kuriomis buvo 
laiduota visoms tautoms — tarp jų ir Lie
tuvai — laisvė ir nepriklausomybė.

Ryšium su savo įsipareigojimais ir nu
matytais žygiais VLIKas kviečia visus lie
tuvius remti šiuos žygius savo sumany
mais, darbais ir aukomis. Ištesėkime savo 
įsipareigojimus tautai kovoti dėl jos lais
vės iki visiškos pergalės. Vasario šešio
liktoji testiprina mus darbuose ir vie
nybėje!

VYRIAUSIASIS LIETUVOS
IŠLAISVINIMO KOMITETAS

Kipro saloje vis nenurimsta žudynės 
tarp abiejų ten gyvenančių tautybių — 
graikų ir turkų. Pati Kipro vyriausybė ne 
pajėgia susitvarkyti, ir laikinai policijos 
pareigas ten eina britų kariniai daliniai. 
Tačiau britai norėtų, kad tas pareigas eitų 
tarptautiniai kariniai daliniai. Bet tą norą 
sunku įgyvendinti. Dėl padėties ten britų 
„New Statesman“ rašo:

„J. Valstybėms ir Britanijai rūpi išveng 
ti, kad reikalas neatsidurtų Saugumo Ta
ryboje, kur rusams būtų didžiulės progos 
propagandai varyti ir gal net pasinaudoti 
veto teise. O pasiryžimas panaudoti NATO 
pajėgas labiausiai gąsdina arkivyskupą 
Makarios. Turkija juk reikalauja, kad jos 
daliniai būtų tose NATO pajėgose, o Ma
karios bijo, kad amerikiečiai gali daryti 
nuolaidas Turkijai, o ne rizikuoti, kad ji 
pradėtų sabotuoti amerikiečius“.

Prancūzų „La Nation“ rašo:
„Matyti, kad arkivyskupo Makarios au

toritetas yra smukęs. Tarptautiniai dali
niai ten staiga pasijustų nemalonioj padė
ty, kai reikėtų parodyti salos gyventojam, 
kad jie privalo pasiduoti jų valiai. Gyven- 
tojai tuojau pat pajustų, kad juos tvarko 
užsieniečiai. Tai kokio politinio tikslo tuo 
būtų pasiekta? Tas dalykas visiškai ne
aiškus".

Į nelemtą padėtį nurodo ir britų „The 
Daily Telegraph“, kuris rašo:

„Vien Makarios negali tarti paskutinio 
žodžio dėl Kipro. Iš tiesų neaiškūs įvykiai 
gruodžio mėn., kai konstitucijos reformos 
klausimą ke'iant buvo suruoštos žudynės, 
beveik pribaigė Kipro nepriklausomybę. 
Jo policija yra demoralizuota dėl tokios 
reikalų padėties, kai žudymas išvirto į 
tautinį ginklą. Visuomenė nepasitiki nei 
armija, nei policija“.

PRANCŪZIJA ĮBRIDO BALON
Tik kai kurių kraštų ir kai kurie laik

raščiai teigiamai vertina tai, kad Prancū
zija pripažino komunistinę Kiniją. O ap
skritai daugumas žiūri į tai, kaip į Vakarų 
išdavimą ar bent nesusipratimą. Štai is
panų „ABC“ rašo:

„Raudonosios Kinijos pripažinimas yra 
akivaizdus Vakarų bendrosios diplomati
jos bankroto ženklas. Kortų namelis suby
rėjo. Vakarų Europos sąjungos nebėra, Eu 
ropos Bendroji Rinka nebedaro pažangos, 
NATO susilauks krizės. Kaip toli vyks 
toks skaidymasis?" klausia laikraštis.

Britu „The Guardian“ rašo:
..Tie abiejose Atlanto pusėse, kurie yra 

tos nuomonės, kad de Gaulle'iui blogai iš
ėjo, dabar patenkinti juokiasi, galvodami, 
kad jis papuolė į dviejų Kinijų balą. Grei 
čiausia. jis galvojo, kad Taipe vyriausybė 
nutrauks su juo diplomatinius santykius, 
kai tik jis užmegs diplomatinius ryšius su 
Penkingo vyriausybe. Bet generolas Čiang 
kaišekas, gal ir Jungtinių Valstybių pata
riamas, šitaip nepadarė. O Penkingas sa
ko, kad šitaip neišeina“.

Kol kas neįžiūri nė vienos pusės laimė
jimo ir amerikiečių „N. Y. Herald Tribū
ne“, kuris rašo:

„De Gaulle'is ir Mao Tcetungas abu tu 
įėjo kiekvienas savo gerai apsvarstytus 
motyvus. Pradėję tartis užmegzti diplomą

AUKOKIME TAUTOS FONDUI

Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo — Vasario šešioliktosios 
— proga aukokime Tautos Fondui. 
Jūsų aukos yra jūsų pasiryžimo iš
kovoti Lietuvai laisvę simbolis. 
Tačiau pasaulio įvykiai krypsta ta 
linkme, kad darbui, kurį vykdo 
musų vadovaujamieji veiksniai, 
ligšiolinių simbolinių aukų nepa
kanka. Kova turi būti vedama pla
tesniu frontu, ir tam reikalinga 
daugiau lėšų. Be to, tos lėšos turi 
plaukti pastoviai, nes be patikrin
to materialinio pagrindo nėra 
įmanomas joks planingas darbas.

Todėl Tautos Fondo Atstovybė 
D. Britanijoje kreipiasi į visus šio 
krašto lietuvius, prašydama skai
tyti vasario mėnesį Tautos Fondo 
vajaus mėnesiu. Visi lietuviai yra 
prašomi aukoti pagal savo išgales. 
Kas negali paaukoti per metus 
vienos dienos uždarbio, prašomas 
aukoti bent po 1 šilingą į mėnesį.

Aukoti galima per organizaci
jas, arba pinigus siunčiant tiesiog 
Tautos Fondo Atstovybei, 2, Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.

Tautos Fondo Atstovybė
D. Britanijoje

tinius santykius, kiekvienas stengėsi savo 
partnerį sugauti į savo tinklą. Mao laukia, 
kad prancūzas ištrauktų jį. iš kalėjimo, ku 
riame jį bandė izoliuoti Jungtinės Valsty
bės. O de Gaulle‘is yra atsidūręs pats 
prieš politinį „dviejų Kinijų“ kalėjimą“. 
Kaip į Vakarų išdavimą į tą susitarimą 
žiūri italų „III Messaggero“, kuris rašo:

„Kai galvojame apie Prancūzijos su Ki
nija bendradarbiavimą, kurio tikslas yra 
pagaminti Mao atominę bombą, tai, svei
ku protu svarstant, reikalas vyktų šitokia 
tvarka: 1. De Gaulle'is turėtų painformuo
ti šiandieninius savo sąjungininkus, kad 
Prancūzija išstoja iš NATO. 2. Jis turėtų 
nusigrįžti nuo Vakarų ir susidėti su Ry
tais. 3. Pasiryžęs eiti su Kinija, jis supyk
dytų rusus. 4. Pagaliau jis turėtų perimti 
Mao ideologiją ir primesti ją Prancūzi
jai... Klausiame save, kuris gi prancūzų 
ministeris, pasiuntinys, atomo specialistas 
imsis vykdyti misiją prieš savo paties kraš 
tą, prieš Europą ir prieš Vakarus?“

Rusai sudaro apie trečdalį naujo LKP
CK-to narių

Vilniuje sausio 9-10 dd. įvykusiame(E) 
kompartijos suvažiavime iš 864 mandatų 
lietuviai turėjo 580, t.y. 67,1 proc., o 1961 
suvažiavime iš 807 mandatų lietuviai tu
rėjo 556, t.y. 68,9 proc. Būdinga, kad iš 
208 mandatų, skirtų žemės ūkiui, tik 67 te
ko kolchozininkams, sovehozininkams ir 
brigadininkams bei fermų vedėjams. Tad 
kolchozininkai partijoje silpnai atstovau
jami. Dar būdinga ,kad 396 suvažiavimo 
atstovai turėjo sovietinius ordinus. Vien 
tik Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai 
turėjo 368 mandatus — išvada: partiečiai 
susitelkę didžiuosiuose miestuose, kur yra 
administracijos ir pramonės centrai bei 
gyvenimo patogumai.

Kaip ir 1961 m. rugsėjo mėn., į naują 
LKP Centro Komitetą „išrinkti“ 123 na
riai. Tik praeitame Centro Komitete rusų 
buvo 35 arba 28,4 proc., o naujajame rusų 
jau yra 40, taigi 32,5 proc. visų narių, ne
skaitant tokių, kaip Niunka (vietinių 
rusų).

Centro Komiteto sekretoriais liko visi 
tie patys: Sniečkus, Popovas, Barauskas, 
Maniušis. Songaila. Tie patys liko ir parti
jos prezidiume, kurį sudaro tie šeši sekre
toriai ir dar: režiminis min. pirmininkas 
šumauskas, „prezidentas“ Paleckis 
somolo pirmasis sekr. česnavičius. 
Komiteto pramonės ir statybos 
„išrinkti“ pirmininku J. Maniušis,
S. Jasiūnas ir kt. Šiais metais iškrito F. 
Bieliauskas, N. Izvekovas ir J. Grigonis, o 
naujai išrinkti: F. Strumilas, L. Gabrėnas 
ir F. Jekateriničevas. Centro Komiteto že
mės ūkio biuran „išrinkti“ vietoje buvu
sių septynių, devyni su pirm. R. Songaila, 
jo pavad. V. Kolesnikovu ir kt. Iškrito bu
vęs pavaduotojas Novickas, o nauji: R. Ju
revičius, B. Lopata, P. Masiokas. Partinės- 
valstybinės kontrolės komitetan „išrinkti“ 
pirmininku tas pats A. Barauskas, pava
duotojais J. Strigaliovas ir P. Olekas. Iš
krito B. Čirkovas ir P. Dobrovolskis, gi 
naujai pateko — J. Betevas ir S. Bistric- 
kas. (Vt.)

ir kom 
Centro 
biuran 
pavad.

1



2 EUROPOS LIETUVIS Nr. 7(798). 1964. II. 11

Maironio gimimo šimtmetis, tiesa, sve
tur nebuvo paminėtas taip, kaip būtume 
lauke. Tačiau šis tas vis tiek buvo padary
ta. Štai „Aidų“ žurnalas buvo surinkęs 
krūvą maironinės medžiagos ir išspausdi
nęs savo puslapiuose; kaip patiriame iš 
spaudos, ta medžiaga dabar išspausdinta 
atskira knyga.

Malonu, žinoma, matyti, kad dėmesys 
Maironiui mumyse nesibaigė su Maironio 
metais.

Tokio dėmesio gražus įrodymas yra A. 
Baltaragio darbas „Numaironintas Mairo
nis. Jo sovietinio traktavimo raida“, kuris 
buvo išspausdintas tų pat „Aidų“ 1963 m. 
Nr. 4 ir Nr. 5 ir dabar atspaustas atskirai.

Tema ypač įdomi. A. Baltaragis šiame 
darbe nagrinėja, kaip keitėsi Lietuvoje 
bolševikų pažiūros į Maironį. Kiek tik kar 
tų sovietiniai literatūros kritikai ir litera
tūros istorikai bandydavo pakalbėti apie 
Maironį, įvertinti jį, maždaug tiek pat 
kartų po to jie vis turėjo muštis į krūtinę 
ir atsiprašinėti už padarytąsias klaidas. 
Vadinas, pažiūra į Maironį nebuvo vis nu
sistovėjusi, ji keitėsi.

O pro Maironį, aišku, sovietiniai kriti
kai ir istorikai negalėjo tylom praeiti. Jis 
per daug didelis, kad jį galėtum nutylėti. 
Tai apie jį marksistinę savo nuomonę dės
tė dabar vienas žymiausių marksistinių 
kritikų, K. Korsakas, jau 1932 m. Jam 
Maironis buvo iš vienos pusės „progresy
vus“, o iš kitos — „reakcinis“. Bet Korsa
ko anuometinis požiūris nebuvo nei pa
kankamai griežtas, nei pakankamai sovie
tinis. Tie, kurie sovietiškai apie Maironį 
rašė, kaip Z. Angarietis ar B. Pranskus, 
sėdėjo tuomet Sov. Sąjungoje, o Korsakas 
gyveno laisvoje Lietuvoje ir neprivalėjo 
derintis prie anų Maironio niekintojų.

Tačiau reikalai pasikeitė, kai bolševikai 
užėmė Lietuvą. Maironis tuojau pat išvir
to į „buožių interesų poetą“. Kai buvo no
rėta išleisti naują „Pavasario balsų“ lei
dimą, tai cenzūra išbraukė beveik pusę vi
sų eilėraščių, ir dėl to knyga visiškai nebe
galėjo išeiti.

Bet pokario metais pažiūra pasikeitė. 
Dar karo metu Maironiu buvo pradėta 
naudotis antivokiškai propagandai. Jis to 
paties Korsako tuomet jau vadinamas 
„tautinio sąjūdžio žymiausiuoju poetu“. 
Jis daręs įtakos karo meto ir pokario jau
nesniųjų poetų kūrybai. Tačiau dėl tokios 
staiga atgijusios pagarbos Maironiui ne
trukus Korsakui ir kitiems teko pradėti 
aiškintis ir atsiprašinėti.

A. Baltaragis toliau šiame savo darbe 
apie numaironintąjį Maironį gausiais duo 
menimis parodo, kaip ir pokario metu 
apie šį didįjį poetą rašiusiems vis dar ne 
kartą teko aiškintis ir keisti savo požiūrį. 
Bet pokariu jau pradėti leisti „Pavasario 
balsai“ ne tik lietuviškai, o ir rusiškai. 
Studijos autorius yra kruopščiai patikri
nęs tuos naujuosius „Pavasario balsų“ lei
dinius ir suradęs, kurie eilėraščiai iš jų iš
mesti arba kuriems jų nugnybti atitinka
mi posmai. Pvz., pirmajame pokariniame

NUMAIRONINTAS MAIRONIS
leidime trūksta ne tik religinių eilėraščių, 
bet ir „Čičinsko“ baladės, nes joje juk sa
koma. kad tas bajoras Maskvai parsida
vęs. 10 eilėraščių išcenzūruota ir kaip tik 
tų populiariausių („Kur bėga Šešupė“, 
„Lietuva brangi“, „Už Raseinių, ant Duby
sos“, „Lietuva Didžiojo karo metu“, „Se
nelio skundas“ ir satyros). Pavyzdžiui, iš 
eilėraščio „Už Raseinių, ant Dubysos“ iš
mestas toks dabar sovietams nepatogus 
posmas:

„Daugel žūva, daugel pūva, 
Kas apverks jų dalį?
Už Uralo, žemės galo: 
Ne po savo šalį!“

Rusiškuose vertimuose cenzūra reiškėsi 
dviem būdais. Pirmasis — kai kuriuose 
eilėraščiuose taip pat nukapojami ištisi 
posmai, kaip ir lietuviškame leidime. Ant
rasis. — pakeičiami tekstai visur, kur tik 
Maironio nepalankiai pasisakyta apie 
rusus.

O pasisakymuose dėl Maironio vis daž
niau pradedama pabrėžti, kokios stiprios 
įtakos Maironio kūrybai bus dariusi rusų 
literatūra — Puškinas, Lermontovas, Ne
krasovas. Tą tariamąją primestinę įtaką 
beįrodinėjant kartais tiesiog nėra už ko 
kritikams užsikabinti, bet tokia jau, ma, 
tyt, Maskvos valia. O kritikai privalo ją 
vykdyti, kaip tik geriau beišmanydami...

Taip betampant Maironį ir patiems be
sitampant dėl jo su visokiais atgailojimais 
dėl padarytųjų klaidų, pagaliau pasirodė

TREMTIS — PRAKEIKIMAS AR 
UŽDAVINYS?

Tokia tema paskaitą Europos Lietuvių 
Studijų Savaitėje 1963 m. yra skaitęs prof. 
Dr. Juozas Eretas.

Ta paskaita dabar buvo perleista per 
„Šaltinio“ žurnalą ir išleista atskiru at
spaudu.

Atspaude „Šaltinio“ redaktorius Dr. S. 
Matulis, MIC, supažindina su profeso
rium, kuris jaunystės metais buvo atsikė
lęs į atgijusią nepriklausomą Lietuvą ir 
pradirbo joje iki bolševikų atėjimo, daly
vaudamas visuomenės gyvenime ir profe
soriaudamas.

Šiame savo darbe profesorius tremtį 
laiko skaudžiu dalyku, bet toli gražu ne 
prakeikimu. Tremtis — uždavinys dirbti, 
kurti, išlaikyti' vertybes.

Penkeri metai kalėjimo už politinius 
juokus

(E) Bulgarijos partinis laikraštis „Ro- 
botničesko Delo“ pranešė, kad bulgarų 
teismas penkeriais metais kalėjimo nutei
sė architektą Bojan Činkovą. šis šmeižęs 
bulgarų ir Sovietų S-gos vyriausybę, skleis 
damas politinio pobūdžio anekdotus. Laik 
raštis sveikina teismo nuosprendį — jis 
žymiai kietesnis už anksčiau buvusius, 
nes, pagal gruodžio mėn. paskelbtąjį įsa
ką, už politinių juokų skleidimą galima 
bausti 15 dienų arešto bausme. 

pokario metais ir sovietinė lietuvių litera
tūros istorija, kurioje yra skirta vietos ir 
Maironiui. Jeigu kada nors kas nors nebe- 
užsipuls tų istorikų, kurie šioje istorijoje 
parašė apie jį, tai tuo bus, tur būt, lyg ir 
baigta tvarkyti sovietinė pažiūra į jį.

Naujesniuose Maironio poezijos leidi
muose (1956 m.) cenzūra pasireiškė maž
daug taip pat, kaip ir tuoj po karo.

Minint Maironio gimimo šimtmetį, Mask 
voje pasirodė rusiška rinktinė su tokiais 
pat iškarpymais ir iškraipymais, kaip ir 
anksčiau.

Tuo pat metu (1962 m.) Vilniuje buvo 
išleista lietuviška Maironio poezijos rink
tinė su „geriausiais“ eilėraščiais iš „Pava
sario balsų“ ir su ištraukomis iš jo poemų 
ir „Kęstučio mirties“. Tuo maždaug baig
tas minėjimas Maironio metų ir rodymas 
tariamai didelės meilės Lietuvos atgimimo 
dainiui.

A. Baltaragis savo darbe dar parodo, 
kaip iš tiesų ta sovietinė meilė poetui reiš
kiasi. Apie tokią didelę meilę buvo nema
ža rašoma sovietinėje Lietuvos spaudoje. 
Tačiau knygų tiražai rodo kitokį vaizdą.

A. Baltaragio studija apie numaironin
tąjį Maironį yra verta didelio dėmesio. 
Kruopščiai parengta, ji rodo, kad kultūros 
fronte ne viskas taip jau ramu, kaip iš to
lo galėtų atrodyti. Visas palikimas karpo
mas žirklėmis ir vertinamas ne taip, kaip 
turėtų būti. O tai ir reikia žinoti.

K. Abr.

„Lietuvių kalbos rašybos žinyno“ 

užsiprenumeravimas pratęsiamas

„Aušros“ leidykla atsiprašo malonius 
prenumeratorius, kad dėl mažo skaičiaus 
prenumeratorių negalės žadėtu laiku iš
leisti „Lietuvių kalbos rašybos žinyno“. 
Todėl šio leidinio prenumerata yra pra
tęsiama: rotatorinės laidos — iki 1964 m. 
rugpiūčio 1 d., spaustuvinės laidos — iki 
š.m. spalio 1 d. Juo daugiau prenumera
torių, juo gražesnę knygą prenumeratoriai 
gaus. Prenumeratą (2 dol.) siųsti čekiais 
arba pinigais: Stp. Vykintas, 684 Lam- 
pertheim-Huettenfeld, Viernheimerstr. 39, 
W. Germany.

Dail. J. Janulio sukaktis

(E) Paminėta dail. J. Janulio 75 m. gi
mimo ir 50 kūrybinių metų sukaktis. Lie
tuvos spaudoje nurodyta, kad Janulis dar 
ir šiandien, būdamas pensininkas, esąs 
ištikimas portretui. Jis yra padaręs žymių 
žmonių, kaip Maironio, Vienuolio, prof. 
Lašo portretus, tačiau sovietiniu laikme
čiu, ypač pastaruoju metu dar sukūręs so
vietinių partizanų portretus, be to, jis 
puoselėja sumanymą nutapyti grupinį 
portretą (J. Paleckis, Sal. Neris ir Liudas 
Gira Maskvoje).

Nepriklausomybės šventė, būdama bran 
gi tautiniu atžvilgiu, nėra bereikšmė ir 
religinėje plotmėje. Juk ne vis tiek, ar ku
rios tautos tikintieji bus nepriklausomos 
valstybės piliečiai, ar kęs svetimą, jų sa
vitus polėkius slopinančią priespaudą; ar 
valstybės įstatymai stengsis padėti kiekvie 
nam tapti pilnutiniu žmogumi, ar sieks jį 
padaryti savo vergu; ar valstybinė san
tvarka remsis nepajudinamomis, žmogaus 
prigimtyje Kūrėjo įdiegtomis teisėmis, ar 
vien kokio diktatoriaus nepažabota sau
vale.

Savaime aišku, kiekvienos tautos ir 
kiekvienos valstybės pradžią ir pagrindą 
sudaro atskiras žmogus. Jo prigimtis, jo 
gyvenimo būdas, jo medžiaginiai ir dvasi
niai reikalavimai, jo pilnutinė gerovė sto
vi kiekvieno žmonių susigrupavimo pa
mate. Todėl ir popiežius Jonas XXIII savo 
didžiojoje taikingo viešojo gyvenimo char 
toje, enciklikoje „Pacem in terris“, pa
grindinę vietą skiria žmogui su jam pri
klausančiomis teisėmis ir pareigomis.

Todėl ir valstybė negali elgtis su žmo
nėmis, kaip su kokiais daiktais, nes „žmo
gus yra, turi būti ir visuomet pasilikti so
cialinio gyvenimo vykdytojas, pamatas ir 
tikslas“. Valstybė turi kaip tik padėti drau 
gėje gyvenantiems žmonėms tvarkingai 
vykdyti jų teises ir pareigas.

Ypač į vieną dalyką atkreipia popiežius 
valdančiųjų dėmesį: žmogų reikia suprasti 
visoje jo pilnumoje: tiek jo kūno porei
kius, tiek jo dvasios reikalavimus. Todėl 
valstybės organai turi taip elgtis, kad tuo 
pačiu metu — pripažįstant ir įvertinant 
vertybių savyje kokybę — būtų padeda
ma ir žmogaus medžiaginiam klestėjimui 

.ir jo dvasios gerovei.
Iš to matyti, kaip svarbu, kad patys 

žmonės, kurių naudai ir gerovei turi tar
nauti valstybės įstatymai ir pats valdžios 
buvimas, siektų to, kas jiems tikrai gera 
ir naudinga, kitaip sakant, kad eitų vien 
takais dorybės. „Iš tikrųjų — sako Jonas 
XXIII — negali būti taikos tarp žmonių, 
jei nėra taikos juose pačiuose, tai yra, jei 
kiekvienas pačiame savyje nesilaiko Die
vo nustatytos tvarkos“. „Nori nugalėti sa
vo blogus palinkimus? — klausia šv. Au
gustinas. — Būk pilnoje priklausomybėje 
nuo To, kuris yra aukštai, ir suvaldyk tai, 
kas yra žemai. Ir bus tavyje ramybė, tik- 
ra, saugi, tvarkinga ramybė. Kokia yra tos nas“, 1963 m. Nr. 50), nors režimo Suomi-
ramybės norma-? Dievas valdo sielą, siela 
— kūną; geresnio sutvarkymo nė būti ne
gali“.

To paties linkėjo, kad ir kitokia forma 
ir kitais žodžiais, popiežius Paulius VI sa
vo Nazarete pasakytoje kalboje:

„Būsime palaiminti, jei dvasia betur
čiai, mokame būti laisvi nuo apgaulingo 
pasitikėjimo medžiaginiais turtais ir visų 
pirma trokštame dvasinių bei religinių gė
rybių, ir jei laikome pagarboje ir meilėje 
neturtinguosius, kaip savo brolius ir gy
vus Kristaus paveikslus.

„Būsime palaiminti, jei, įgiję stipriųjų 
švelnumo, mokame išsižadėti neapykanta 
ir kerštu pagrįstos galybės ir esame tiek 
išmintingi, kad, užuot ginklų žvangėjimu 
kėlę baimę, bevelijame vieni kitiems di
džiadvasiškai dovanoti, vieni su kitais 
bendrauti laisvėje ir darbe, vieni kitus lai
mėti gerumu ir taika.

„Būsime palaiminti, jei egoizmo nepa
darome gyvenimo ir elgesio taisykle, sma
gumus — gyvenimo tikslu, bet, priešingai, 
mokame rasti susivaldyme energijos šalti
nį, skausme — atpirkimo ženklą, aukoje 
— didybės viršūnę.

„Būsime palaiminti, jei mieliau norime 
būti pavergti kaip pavergėjai ir jei visuo
met alkstame teisingumo gyvenimo ke
liuose. "

„Būsime palaiminti, jei dėl Dievo kara
lystės mokame šiame pasaulyje ir amžiny
bėje dovanoti ir pasiaukoti, veikti ir tar
nauti, kentėti ir mylėti.

„Nebūsime apvilti per amžius“.
Roma T. Paulius
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — vasario 16 d., 12.30 vai. 
NOTTINGHAM — vasario 23 d., 12.15 vai. 
WOLVERHAMPTON — vasario 16 d., 11 

vai., Convent of Mercy, St. John's Sq.
GLOUCESTER — vasario 23 d., 12 val., 

St. Peter, London Rd.
LEICESTER — kovo 1 d., 12 val., The 

Sacred Heart, Mere Rd.
MANCHESTER — vasario 23 d„ 10.30 val.

„Šaltinio“ Nr. 1(14)
Šiame numeryje spausdinami darbai pik. 

L. Valkūno, J. Kuzmickio, V. Šlaito, L. 
Andriekaus, M. Pečkauskaitės, B. Braz
džionio, L. Švalkaus, V. Jonaičio, K. Rėk
laičio, M. Aukštaitės ir kt.

J. Kralikauskui antrą kartą „Draugo“ 
premija

(E) Tryliktąjį „Draugo“ dienraščio ro
mano konkursą laimėjo Toronte, Kanado
je, gyvenąs rašytojas Juozas Kralikaus- 
kas. Premijuotas romanas — „Mindaugo 
nužudymas“. 1961 m. konkurso premiją 
Kralikauskas gavo už taip pat mindaugi- 
nės temos romaną „Titnago ugnis“. Premi
ja laureatui bus įteikta kovo 22 d. Čikago
je.

Suomiai ir lietuvių menininkų išvyka
(E) Praėjusių metų pabaigoje Suomijo

je viešėjus su koncertais visai eilei Vil
niaus lietuvių menininkų, vėliau spaudoje 
pasirodė įspūdžiai apie išvyką Suomijoje. 
Pagal Vilniaus operos ir baleto teatro so
listo V. Daunoro pasakojimą („Lit. ir Me

jon buvę pasiųsti lietuviai menininkai ir 
buvę patenkinti, tačiau suomių spaudai 
jie prikišę „muzikinį neišsilavinimą“ ir, 
blogiausia, pagal Daunorą, „Suomijoje lie
tuvius ne visur lydėjo draugiškos šyp
senos“.

R. LANKAUSKAS

Tiltas
ROMANAS

(17)

Kambary už sienos sucypė lovos spy
ruoklės: gyventoją, sveikstantį po operaci
jos, išrašė iš ligoninės.

Kęstutis pasibeldė į duris.
— Prašau.
Žmogus gulėjo lovoje, laikydamas ran

kose atskleistą knygą. Jis pažvelgė į Kęs
tutį pilkomis, giliai įkritusiomis akimis ir 
blyškiai nusišypsojo.

— A, tai jūs, daktare. Sėskitės. — Žmo
gus mostelėjo ranka į kėdę. — Malonu, 
kad neužmiršote manęs. Pasirodo, ir ma
ne kažkas lanko.

Kęstutis atsisėdo.
— Tur būt, žaizda baigia užgyti, — 

tarė jis.
— Taip, aš greitai jau galėsiu vaikščio

ti. Man sakė, kad operacija buvo beveik 
pavėluota. Dar keletas valandų — ir ma
nęs, ko gero, būtų nelikę... Ačiū jums, 
daktare.

— Dėkoti nėra už ką. Aš tik atlikau sa
vo pareigą.

— Didelis dalykas atlikti savo pareigą, 
—tarė žmogus. — Ne kiekvienam tai rūpi. 
—Jis paėmė nuo staliuko cigarečių pakelį 
ir atkišo Kęstučiui. — Prašau, užsirūky
kite.

Kęstutis paėmė cigaretę.
— Užsieninės cigaretės? Iš kur jūs ga

vote?
— Sūnus atsiuntė.
— Jūs, rodos, sakėte, kad neturite šei

mos?
— Mano šeima Australijoje.

i jūrą
— Štai kaip!
— Aš turiu šeimą ir kartu ne.
— Kokiu būdu ji ten atsidūrė?
— Karo metu. Per suirutę mes pasime- 

tėm. Negalėjome surasti vieni kitų. Žmo
na su sūnum pasitraukė į Vokietiją, o pas
kui iš tenai išvažiavo į Australiją. — Žmo
gus aplaižė džiūstančias lūpas ir atsigėrė 
vandens iš stiklinės. — Matote, kaip kar
tais susiklosto gyvenimas... Perskyla jis 
kaip aisbergas, ir vandenyno srovė nuneša 
vieną pusę tolyn. Apsidairai — aplink tik 
sniegas ir pingvinai. — Jis nusijuokė ty
liu balsu ir įdėmiai pažvelgė Kęstučiui į 
veidą. — Žinote, jūs labai panašus į mano 
sūnų. Ar tik nebūsite vienmečiai. Ištrau
kite iš mano švarko kišenės piniginę; aš 
jums parodysiu jo nuotrauką. Švarkas 
spintelėje.

Kęstutis atidarė spintelės duris, ištrau
kė iš švarko kišenės aptrintą odinę pinigi
nę ir padavė ją žmogui. Jis išėmė iš pini
ginės spalvotą nuotrauką.

— Žvilgtelėkite, jei įdomu.
Kęstutis paėmė nuotrauką: prie asfal

tuoto tuščio kelio stovėjo aukštas vaiki
nas trumpai nukirptais plaukais. Jis mū
vėjo juodas kelnes ir vilkėjo baltus marš
kinius. Akis dengė tamsūs akiniai nuo 
saulės. Toliau — eukaliptas ir vandenyno 
krantas.

— Jis pergyveno baisią avariją, bet pa
sveiko, — tarė žmogus. — O čia kita nuo
trauka: jis savo atelje.

— Jūsų sūnus dailininkas?
— Taip. Jis man rašė, kad nori suruošti 

savo darbų parodą. Ką jūs manote apie jo 
paveikslus?

— Iš nuotraukos sunku spręsti; čia jie 
vos matosi.

— Tai tiesa. Mano žmona turi baleto 
studiją. Ji buvo balerina.

Kęstutis grąžino jam nuotraukas. Žmo
gus dar kartą pažvelgė į jas ir paslėpė pi
niginėje. Jo kaktą išpylė smulkūs prakai
to lašeliai. Jis atrodė pavargęs.

— Gal jums dar ko reikia? — paklausė 
Kęstutis.

— Ačiū, ne. Maisto man nupirko seselė. 
Kažkodėl visą laiką noriu gerti.

— Aš jums atnešiu vaisių sulčių.
— Nesivarginkite.
— Kokias jūs mėgstate?
— Spanguolių. Jos labai atgaivina.
— Gerai. Aš atnešiu.
— Paimkite cigaretes, — tarė žmogus.
— Ką jūs rūkysite?
— Aš dar turiu keletą pakelių. Užteks.
— Rytoj man reikia išvažiuoti, — tarė 

Kęstutis. — Kas jus prižiūrės?
— Nesirūpinkite. Juk aš greit pasveik

siu. Linkiu jums sėkmės.
Kęstutis atsistojo. Gatvėje temo. Bažny

čios bokšto laikrodis mušė septintą.
Rytas buvo rūškanas. Kęstutis atidavė 

administratorei raktą su klumpe. Admi
nistratorė buvo kita, bet jos veido išraiš
ka tarsi sakė: „Aš viską žinau. Taip, taip, 
nieko neįmanoma paslėpti nuo mūsų akių; 
mes viską matome...“

— Jūs išvažiuojate? — paklausė ji. — 
Nusibodo?

— Ne. Darbas laukia.
— Atvažiuokite vasarą.
— Bet tuomet viešbutis bus pilnas.
— Jums surasime vietos. — Adminis

tratorė šyptelėjo, ir tą akimirką ji pasiro
dė jam graži.

Apmokėjęs sąskaitą, Kęstutis išėjo iš 
viešbučio. Sausus medžių lapus šlameno 
lietaus lašai. Žemai nukaro murzini debe
sys; jie slinko link jūros, paslėpę saulę ir 
mėlyną dangų.

Aerodromo autobusas stovėjo gatvėje, 
ir keleiviai jau sėdėjo viduje. Šoferis su 
odiniu džemperiu kabinoje reguliavo radi

jo aparatą; vakarų stotys transliavo 
džiazą.

Kęstutis pamatė iš užkandinės išeinantį 
Norbertą.

— Jau pakėlei sparnus? — Norberto 
akys buvo paraudusios.

— Laikas. Vakar vėl gėrėte?
— Truputį praskalavome gerklę. Dabar 

išgėriau mineralinio vandens — ir vislias 
tvarkoj. Einu. Darbas laukia. Juk mes sta
tome... Vis statome, statome... Lik svei
kas.

Kęstutis paspaudė jam ranką.
— Sėkmės!
Norbertas nuėjo. Kęstutis įlipo į auto

busą. Keleiviai kalbėjo apie skridimą. Šo
feris su odiniu džemperiu ir lakūno kepu
re žvilgtelėjo į laikrodį, atsigręžęs paklau
sė: „Ar jau visi?“ — ir nusitvėrė už vairo.

Autobusas riedėjo šlapiu asfaltu. Žmo
nės pakelėje kasė bulves; lauke pūpsojo 
keletas pilnų maišų. Kęstutis prisiminė 
bulviakasius kaime: žmonės eidavo keliais 
žeme, purvinomis rankomis rankiodavo 
bulves ir mesdavo jas į krepšius; vaikai, 
užkūrę laužus, kepdavo bulves karštose ža 
rijose, o paskui, laikydami jas delne, pūs
davo, kad greičiau atvėstų, ir valgydavo 
baltą miltingą minkštumą. Bulvės kvepė
davo dūmais ir pelenais.

Didelis lygus laukas. Aerodromas. Auto
busas pasuko iš kelio ir sustojo prie sto
ties.

Lėktuvo nesimatė aerodrome. Gal neat
skris? Oras blogas. Dangus smarkiai debe
suotas. Tačiau stotyje jam pardavė bilie
tą. Jis išėjo į lauką. Autobusas tebestovė
jo toje pačioje vietoje; durys buvo atvi
ros; radijo aparatas, kuris buvo išimtas iš 
kariško lėktuvo, veikė puikiai. Džiazo sin
kopės lėkė pro atviras autobuso duris.

Kęstutis pažvelgė į dangų: debesys plau
kė virš pušyno, keliavo tolyn, tenai, kur 
šniokštė jūra. Kokia platuma, kokia rūsti 
Baltijos didybė, — pagalvojo jis. — Kaip 
gerai, kad aš nutariau išplaukti.

...Iš debesų išniro lėktuvas. Netrukus 
jis nusileido ir privažiavo prie aikštelės. 
Išlipo keleiviai. Bortmechanikas užsire

pečkino ant sparno ir apžiūrėjo motorus. 
Dar penkios ar dešimt minučių — ir lėk
tuvas pakils į orą.

Kęstutis numetė cigaretės nuorūką.
Atskridę keleiviai lipo į autobusą.
Stoties viršininkas tarė:
— Prašau užimti vietas lėktuve.
Užimti vietas? Gerai. Vadinasi, jau lai

kas. Vadinasi, viskas baigėsi. Ne, gal būt, 
dar ne viskas. Gal būt, tik prasideda...

Lėktuve buvo daug tuščių vietų. Jis at
sisėdo prie sparno. Mažas berniukas smal
siai žiūrėjo pro langą.

— Mama, ar lėktuvas plasnoja sparnais 
kaip paukštis?

— Ne, jis skrenda neplašnodamas.
Mažas berniukas nieko nesuprato; jis 

norėjo kuo greičiau skristi. Lakūnas už
trenkė lėktuvo duris. Suūžė motorai. Pro
peleriai sukosi greičiau ir greičiau. Lėktu
vas išvažiavo į pakilimo taką. Lėktuvo 
korpusas drebėjo nuo motorų gausmo. Pi
lotas patikrino eleronus. Staiga lėktuvas, 
tarsi nutrūkęs nuo grandinės, nėrė į prie
kį, vis smarkiau įsibėgėdamas. Priekyje 
žaliavo pušynas. O jeigu lėktuvas neatsi- 
plėš nuo žemės? Kas tada? Keliasdešimt 
nukirstų pušų ir kruvina metalo laužo 
krūva.

Lėktuvas ėmė kilti. Aukštis didėjo. Pu
šynas liko užpakaly. Dešinysis sparnas 
sviro žemyn: lėktuvas darė posūkį. Apa
čioje plytėjo žali laukai. Žaliasis kraštas, 
nuklotas kaulais jo protėvių, kurie čia 
šimtmečiais grūmėsi už laisvę. Jis pajuto, 
kokia brangi jam šita šventoji žemė. To
lumoje sublizgo jūra. Horizonto linija bu
vo susiliejus su pilku dangumi, į krantą ri 
tosi baltos bangų keteros. Sudie, jūra! Ne, 
iki pasimatymo, jūra! Aš greitai vėl su
grįšiu, aš keliausiu plačiais tavo keliais, 
toli, toli, net pro baltą Gibraltarą, kur žyd 
rame vandenyne, lydėdami laivą, šokinė
ja delfinai...

Lėktuvą truputį krestelėjo; jis įskrido į 
tirštus debesis. Nieko kita, be jų, negalė
jai matyti.

(Pabaiga)
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Visuomenė, nežinodama priežasčių, ver
tusių respublikos prezidentą A. Smetoną, 
ir aplinkybių, kuriomis jis pasitraukė, šį 
jo žygį smerkė, nors tam ir nebuvo jokio 
rimto pagrindo. Per daug jau buvo naivu 
galvoti, kad respublikos prezidentas, pasi
likęs Lietuvoje, būtų galėjęs išgelbėti ją 
iš skaudaus likimo. Tas visuomenės nepa
lankias respublikos prezidentui iš Lietu
vos pasitraukimo nuotaikas naujoji vy
riausybė plačiai ir iš pradžių gana sėkmin 
gai naudojo savo tikslams.

Nors Justo Paleckio sudarytoje Minist
rų Taryboje nebuvo nė vieno komunisto ir 
daugumas jos narių buvo liberalinių pa
žiūrų žmonės, tačiau komunistų įtaka la
bai greit pradėjo reikštis ir netrukus tapo 
vyraujančia ir viską lemiančia. Birželio 
18 d- pavakary iš Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo buvo paleisti visi ten buvę ko
munistai. Tą pačią dieną LKP CK išleido 
atsišaukimą, sveikinantį J. Paleckio vy
riausybę ir siūlantį jai priemones, kurias 
ši pirmiausia privalanti panaudoti kraštui 
tvarkyti, būtent: „kraštas ir visų pirma 
valdžios aparatas turi būti išvalyti nuo 
šnipų, provokatorių ir niekšų. Į kalėjimą 
liaudies priešus! Priešvalstybinės organi
zacijos turi būti uždarytos! Pabėgusių re
akcionierių turtas turi būti konfiskuotas!

— Laukiame, kad bus legalizuota Lietu
vos Komunistų Partija, nuosekli kovotoja 
dėl Lietuvos nepriklausomybės ir darbo 
žmonių reikalų.

— Ryžtingai vykdydama šiuos uždavi
nius, naujoji vyriausybė gali būti užtikrin 
ta plačiausių darbo žmonių masių para
ma...,— baigiamas vyriausybę sveikinąs 
atsišaukimas, kuriame teroras deklaruoja
mas, kaip pagrindinė priemonė Lietuvai 
sovietinti, arba, kitaip sakant, bolševikinti.

J. Paleckio vyriausybė netrukus buvo 
pradėtd vadinti liaudies vyriausybe. Vi
daus reikalų ministru buvo paskirtas jau 
nuo 1934 m. kompartijai priklausąs ener
gingas ir griežtas komunistas Mečys Ged
vilas, kuris ėmė vadovauti Lietuvos sovie 
tinimui, plačiai naudodamas žiaurų tero
rą. Birželio 19 d. buvo uždaryta Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga ir kitos tautiškosios 
organizacijos. Birželio 25 d. vidaus reikalų 
ministras M. Gedvilas legalizavo Lietuvos 
Komunistų Partiją, o birželio 28 d. Lietu
vos Komjaunimo Sąjungą. Politinės par
tijos ne tik nebuvo legalizuotos, bet netru
kus jų veiklesnieji nariai pradėta suimi
nėti.

Antanas Venclova, paskirtas švietimo 
ministru, birželio 20 d. išleido aplinkraštį 
Nr. 657, kuriame įsakė visų mokyklų ir ki
tų įstaigų vadovybėms tuojau iš skaityklų 
ir bibliotekų pašalinti A. Smetonos raštų 
visus 4 tomus, jo „Pasakyta parašyta“, 
„Didžiosios mintys“, I. Kisino „Antano 
Smetonos bibliografija ir bio-bibliografi- 
ja“, K. Binkio „A. Smetona 1874-1934 me
tais“, K. Masiliūno „Antano Smetonos raš
tų žodynas“ ir visos kitos ligi 1940 m. bir
želio 17 d. išleistos knygos, kurios liečia A. 
Smetoną arba jo raštus.

Pirmosios bolševikų okupacijos metu iš 
mokyklų vadovėlių buvo išplėšti lapai ne 
tik su Antano Smetonos raštais, bet taip 
pat ir su Antano Baranausko, Jono Basa
navičiaus, Simano Daukanto, Lazdynų Pe
lėdos, Vinco Mykolaičio-Putino, Vinco Pie 
tario, Ievos Simonaitytės, Šatrijos Raga
nos, Prano Vaičaičio, Motiejaus Valan
čiaus. Aplamai sakant, iš mokyklų vadovė
lių buvo pašalinta visa tai, kas buvo rašo 
ma apie respublikos prezidentą A. Smeto

ną, Lietuvos nepriklausomybę ir religiją.
Kiek A. Smetona buvo populiarus ir ger 

biamas lietuvių kultūrininkų, pats Justas 
Paleckis įsitikino, įsikūręs prezidentūroje 
ir šiek tiek susipažinęs su A. Smetonos 
biblioteka, kurioje buvo daug žymiųjų ra
šytojų veikalų su jų autorių A. Smetonai 
įrašytomis šauniomis ir pagarbiomis dedi
kacijomis. Dabar vienas iš jų (V. Krėvė - 
Mickevičius) buvo liaudies vyriausybės 
ministras, antras (Liudas Gira) vicemi
nistras, o daugelis kitų jau buvo pradėję 
liaupsinti naujus Lietuvos valdovus, ne
šančius lietuvių tautai priespaudą ir vergi 
ją. Visos tos knygos ko skubiausiai buvo 
iš bibliotekos išimtos ir sunaikintos, kad 
ateičiai neliktų pėdsakų, koks didus ir gar 
bus savo tautos kūrėjams buvo A. Smeto
na.

Kadangi buvusis režimas daugiausia rė
mėsi respublikos prezidento A. Smetonos 
autoritetu, tai, jį griaunant, svarbiausias 
dalykas buvo tą autoritetą suniekinti, tam 
tikslui naudojant visokiausias priemones, 
kurių vulgarumas siekė aukščiausią savo 
laipsnį.

Komunistai respublikos prezidentą A. 
Smetoną šmeižė ir niekino, prikaišiodami 
jam nebūtus dalykus, ir tie jam daromi 
prasimanyti priekaištai nebuvo pastovūs, 
bet keisdavos pagal reikalą ir aplinkybes. 
Seniau jam daryti priekaištai, kad jis no
rįs Lietuvą parduoti Lenkijai ar Vokieti
jai, dabar buvo ne tik nebeprasmingi, bet 
dargi ir pavojingi: juk Sovietų Sąjunga, su 
sitarusi su Vokietija, Lenkiją ir Lietuvą 
jau buvo tarp savęs pasidalinusios. Nebe
patogu buvo A. Smetonos buvusį režimą 
vadinti fašistiniu, kaip anksčiau komunis 
tai tai darė, nes dabar komunizmas, nacio- 
nalsocializmas ir fašizmas ranka rankon 
ėjo išvien, kovodami prieš jų vadinamą 
plutokratiją, ir kaipgi čia dabar toks tokį 
vanos. Tat ir buvusis A. Smetonos reži
mas pradėta vadinti plutokratiniu, komu
nistiniu sampročiu, „tokia politine san
tvarka, kurioje valstybinė valdžia pri
klauso didžturčiams, ir šalis valdoma, pai
sant vien jų interesų, o darbo žmonės yra 
visiškai beteisiai“.

Kadangi plutokratu laikomas žmogus, 
siekiąs savo turtais įtakos ir politinės val
džios, tai komunistinė propaganda ir taria
mą plutokratą A. Smetoną vaizdavo kaip 
nepaprastai turtingą žmogų, turintį dide
les plantacijas Palestinoje bei Brazilijoje 
ir daug kitokio lobio įvairiuose kraštuose. 
Buvo skleidžiamos paskalos, kad respubli
kos prezidentas A. Smetona, pasitraukda
mas į užsienį, pasigrobęs ir daug valstybės 
pinigų. Komunistai, žmogaus veiksmus 
vertiną savo moralės mastu, buvo įsitiki
nę, kad A. Smetona kitaip nė negalėjo pa
sielgti. Tad skubėta aiškinti, kiek jų pasi
grobta.

Birželio 16 d., paaiškėjus, kad vyriausy
bė iš krašto nesitrauks, jos nariai gautus 
dolerius grąžino, tik ministras pirminin
kas A. Merkys teatidavė 800 dolerių, o li
kusius 200 dolerių litais. Nemaža rūpesčio 
sukėlė V. Mašalaičiui, tvarkant respubli
kos prezidento A. Smetonos piniginius rei 
kalus su Lietuvos Banku. Respublikos pre 
zidentas V. Mašalaičiui buvo išdavęs kvi
tą, kad esąs gavęs iš Lietuvos Banko 10. 
000 dolerių, tačiau skubant nesuspėjo duo
ti įgaliojimo, kad už juos reikiama pinigų 
suma būtų paimta iš jo santaupų Valsty
bės Taupomosiose Kasose. Tą įgaliojimą iš 
A. Smetonos turėjo paimti respublikos pre 
zidento kanceliarijos viršininkas dr. Pijus 
Bielskus, kuris jį ketino lydėti ligi sienos. 
Aplinkybėms susidėjus, jis respublikos

prezidento nebelydėjo, ir su juo buvo nu
matyta susitikti Marijampolėje. Tačiau 
numatytas susitikimas neįvyko, ir įgalioji 
mas nebuvo gautas. Pirmadienio, birželio 
17 d., rytą V. Mašalaičiui pradėjus tvarky 
ti piniginius reikalus su Lietuvos Banku, 
tatai sudarė daug keblumų.

— Dr. Bielskus pasiūlė parašyti Taupo
mosioms Kasoms laišką, kad prezidentas 
buvo pažadėjęs man įgaliojimą paimti iš 
jo indėlio tiek pinigų, kiek reikalinga at
lyginti Lietuvos Bankui už gautus 10.000 
dolerių, bet išduoti man formalų įgalioji
mą pamiršo, — rašo man V. Mašalaitis. — 
Žinojau tokio „dokumento“ vertę, bet ne
buvo kas daryti. Dr. Bielskaus raštą pa
ėmiau ir, prie jo prisegęs prezidento man 
išduotą kvitą, pasiunčiau M. Žilinską pas 
Taupomųjų Kasų valdytoją Vaitkevičių. 
Suprantama, kad valdytojas, susipažinęs 
su tais „dokumentais“, nenorėjo nė kalbė
ti. Toliau teko pačiam derėtis su valdyto
ju, bet taip pat be jokių rezultatų. Iš šios 
nejaukios padėties mane išgelbėjo Ernes
tas Galvanauskas, kuris ir Paleckio „vy
riausybėje“ buvo trumpą laiką paliktas fi
nansų ministru. Jis pasikvietė valdytoją ir 
įsakė išmokėti man pinigus. Valdytojas at
sisakė. Tada Galvanauskas raštu davė įsa
kymą, ir pagal šį įsakymą išgavau 65.000 
litų, kuriuos grąžinau Lietuvos Bankui bir 
želio 15 d. kursu. Kartu grąžinau bankui 
7.800 dolerių ir 7.800 litų birželio 17 d. 
kursu. Trūkstamus 6.500 litų (gen. K. 
Musteikio) padengiau savo lėšomis. Tokiu 
būdu su Lietuvos Banku buvo atsiskaityta 
iki paskutinio cento. Deja, šis reikalas tuo 
dar nesibaigė.

(Bus daugiau)

Laisvalaikio mastymai
GYVENIMO PRIEŠINGUMAI

Jei būtų pasaulyje blogio, negalėtume 
įvertinti gėrio; jei nebūtų ligų — neįver
tintume sveikatos (daugelis vis tiek neį
vertina, manydami, kad tik kiti, silpnesni, 
gali susirgti); jei nebūtų nelaimių — ne
įvertintume laimės ir t.t. Rečiau gal būna 
grynas gėris ar blogis, liga ar sveikata. 
Daug dažniau būna mišinys: jei daugiau 
gerų savybių, negu blogų, ar pasisekimų 
gyvenime, negu nelaimių — sakoma, kad 
tas žmogus yra geras ar laimingas.

Kas gi atsitiktų, jei būtų visur tik gėris 
(grožis, sveikata, meilė, susiklausymas, 
kantrybė, sąžiningumas, užuojauta, ištiki
mybė ir t.t.)? Arba jei, sakysim, visi šios 
žemės gyventojai ne tik visiškai vienodai 
atrodytų, bet visiškai vienodai ir galvotų? 
Pradėjus galvoti šia kryptimi, aiškėja, kad 
neįsivaizduojamas įvairumas visumoj ir 
mūsų pasaulyje (gamtoj, gyvūnijoj bei 
žmonėse) yra būtinybė.

Amžių bėgyje pastebėta, kad kiekvienas 
žmogus nuo pat vaikystės turi išmokti nu
galėti gyvenime sutinkamąsias kliūtis. Pa
stebėta, kad kiekviena savarankiai nuga
lėta vidujinė ar išorinė kliūtis stiprina 
dvasią (charakterį) ir kūną. Lepinamas 
vaikas bus ilgai nepasiruošęs savarankiš
kam gyvenimui. O žmogus, neišmokęs ko
voti su savo silpnybėmis, bus labai nelai
mingas. Apie tai prirašyta tomų tomai — 
mokoma, aiškinama. Atrodo, taip viskas 
suprantama, aišku.

O vis dėlto, kaip besistengtum nuo pat 
jaunystės pasiruošti vispusiškai kovoti su 
gyvenime belaukiančiais sunkumais, nie-

DIEVO KARALYSTĖ
(16)

(Tęsinys)
Bet brangiausieji pagarbinto Viešpaties 

kojų suolelio perlai Tūkstantmeties pabai
goje bus pati žmonija, kurios tobulume, 
laisvėje ir Dievo lygybėje, dorinėse bei 
protinėse kokybėse pasirodys tikrasis Die
vystės paveikslas. Tobulasis žmogus suge
bės priderančiai pagarbinti savo Kūrėją 
ir girti Jo stebėtinąjį planą Jo sutvėrimų 
atpirkimui ir atsteigimui. Ir tame puikia
me plane visuomet dalyvaus, pirmiausiai 
Viešpats Jėzus, Jehovos „Žodis“, antrą vie 
tą užims „Sužieduotinė“, Avinėlio žmona 
ir draug paveldėtojai ir teikėjai palaimini 
mų, kurie buvo įgyti atpirkimu.

Šitas Viešpaties „pakojo“ papuošimas ir 
pagarbinimas nebus pilnai pabaigtas, iki 
kol mūsų Viešpats Jėzus, pagarbintasis Tė 
vo Atstovas, „bus panaikinęs visokią 
(prieštaraujančią) valdžią ir visokią galy 
bę ir jėgą. Nes jis turi karaliauti, kol jis 
bus padėjęs visus priešus po savo kojo
mis“, pirma negu jis atiduos karalystę Die 
vui Tūkstantmeties pabaigoje. — 1 Kor. 
15:24-28.

Kalbant apie nuodėmės ir mirties vieš
patavimo gadynę, pasakyta, kad „savo nar 
so dieną (Dievas) neatsiminė savo pako
jo“ (Raudos 2:1). Bet gi Tūkstantmeti
niam amžiui prasidėjus, Dievo pranašas 
kviečia žmones: „Aukštinkite Viešpatį, 
mūsų Dievą, ir parpulkite prie jo kojų 
suolelio, nes jis yra vertas“ (Psal. 99:5). 
Mintis apie įkūrimą naujos Jeruzalės, pa
garbintos Dievo bažnyčios, kaip naujos 
valdžios ant žemės, reiškia pradžią dieviš 
kos malonės sugrįžimo į Jehovos pakojį, 
nes apie tai aiškiai parašyta Zakarijo pra
našystėje (14:4, 5).

Jehovos Kojos Alyvų Kalne
Šita pranašystė yra apskritai klaidingai 

suprantama ir pritaikoma mūsų Viešpa
ties Jėzaus kojoms Jo antrame atėjime; ir 
tie, kurie taip klysta, eina dar toliau ir pa 
sakoja, kad tai būs kūniškos kojos, kurios 
buvo perdurtos vinimis Kalvarijoje. Jie

nepastebi, kad mūsų Viešpats atidavė sa
vo žmoginę prigimtį pilnai ir ant visados, 
kaip mūsų atpirkimo kainą; ir kad Tėvo 
galybe jis buvo prikeltas iš numirusių pa 
garbinta esybe — „jo Tėvo garbės atšvai
tą ir jo esmės paveikslas“. — Žrk. 2-ras 
Tomas, 5 Sk.

Pažvelgimas į pirmesnę eilutę (3) paro
do, kad pranašas nurodė į sugrįžimą Jeho
vos kojų, nes pranašystėje kalbama apie 
suspaudimus, kuriais bus įsteigta Dievo 
Karalystė: „Tuomet Jehova išeis ir ka
riaus prieš anas tautas, kaip kariavo ko
vos dieną (už Izraelį senovėje). Jo kojos 
stovės aną dieną Alyvų kalne, kurs yra 
ties Jeruzale į rytus nuo jos. Alyvų kalnas 
perskils pusiau ties viduriu iš rytų į vaka 
rus, 'pasidarant dideliam slėniui; viena 
kalno pusė atskils į šiaurę, o kita pusė į 
pietus“.

Kas tik supranta, kad pranašystėje pa
minėtos kojos yra Jehovos kojos, tas nebe 
siginčys, kad čia vartojama simbolinė kal
ba, kuria pasakyta apie Viešpaties įsteigi
mą žemėje savo viešpatavimo, kuris per 
ilgą laiką buvo beveik visai apleistas ir 
patekęs į „šio pasaulio dievo“, šėtono ran
kas; —. išskiriant tai, kad Viešpats buvo at 
stovaujamas vaizduojančioje „padangtė
je“, ir vėlesniu laiku šventykloje Jeruza
lėje, ir pagaliau dabartiniame Kristaus 
bažnyčios padangtės stovyje, šiame Evan
gelijos amžiuje. Iš tikrųjų niekas neturėtų 
klysti ir manyti, kad Jehova paraidžiui 
laiko savo kojas ant žemės, lyg ant kokio 
„pakojo“.

Jei tat padėjimas Jehovos „kojų“ atsilsė 
jimui yra tik simbolis, reiškiąs sugrąžini
mą dieviškojo malonumo ir viešpatavimo 
žemėje, tai galime būti tikri, kad ir kiti 
tos pačios pranašystės dalykai yra simbo
liai, kaip va: Alyvų kalnas, jo perskilimas, 
jo slėnis, žmonių bėgimas, iš Jeruzalės iš
tekąs gyvybės vanduo (palygink Žak. 14:8 
eil. su Ezekielio 47:1-9) ir t.t. Visi tie sim
boliniai pareiškimai vaizduoja iškilmingas 
dvasines tiesas.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 

Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: E.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Hl. U.S.A. (61632).
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

$

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZ AB& Co.Lt d
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

H!

Tel. FRI 3175

kados negalėsi išvengti netikėtumų. Vie
nam gal labiau pagal planą klostosi gyve
nimo įvykiai, kitam gi taip susipina, kad 
nebežinia, kaip išlaikyti dvasinę pusiau
svyrą, ką dar galima gelbėti. Viena tik

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3J jar

do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 

medžiagų, bet be įaudimų . kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

TE

aišku, kad niekas už kitą žmogų negali nu
spręsti, kaip pasielgti vienu ar kitu at
veju.

Tėvai žino, kad vaikui augant susidurs 
su daugeliu jo reikalavimų, kurių negalės 
išpildyti, žiūrėdami paties vaiko gerovės. 
Šiais laikais beveik visi žino, kad neužten
ka pasakyti vaikui „negalima“ arba „ne“. 
Reikia kantriai paaiškinti, kodėl negali
ma. Motinai labai sunku pasipriešinti vai
ko užgaidoms. Kiekviena motina visada 
nori matyti savo vaiką laimingą, paten
kintą. Daug lengviau yra išpildyti vaiko 
prašymą, negu neišpildyti. Visi žinom, kad 
daug lengviau plaukti pasroviui ir men
kam plaukikui, o prieš srovę sunku ir pui
kiam, stipriam. Pavargusi gi motina daug 
dažniau nusileis vaikui, vien bandydama 
išsigelbėti iš nepakenčiamos padėties: gal 
už sienos kaimynai, gal svečias nelaiku 
pasimaišė, gal išbudins tik ką paguldytą 
mažesnį kūdikį, gal dešimtys neatidėlioja
mų darbų laukia ir t.t.

Seniai praėjo mums tie laikai, kai vai
kai bėgiojo pusplikiai kaime, nereikalingi 
nei tvarkingų rūbelių, nei kruopščios prie
žiūros, turėdami pakankamai saugios vie
tos žaidimams, sekdami piemenis ar laukų 
darbininkus. Seniai praėjo ir tie laikai, 
kai Iš viso kaimo išsimokė vienas kitas 
vaikas, padedamas kokio nors gero, gailes
tingo kunigo, dėdės ar tik (labai retai) su- 
sidėsčius aplinkybėms. Visi kiti kaimo 
vaikai likdavo ūkininkauti ar samdinin- 
kauti. Šiais laikais šiame krašte jau ir 
ūkininkas be mokslo nebegali tvarkyti 
ūkio pagal naujus metodus. O jau visiems 
kitiems tėvams vaikas nėra nemokama 
pagalbinė jėga, bet kaštuoja nuo pat gimi
mo dienos iki pats užsidirba sau pragyve
nimą. Turtuoliai ir tai žino, kad namuose 
labai sunku vaikus pripratinti prie draus
mės, tvarkos, punktualumo, reguliarios 
praktikos religiniame gyvenime, vadovavi
mo ir t.t. Todėl jie tik ką gimus vaikui už
rašo jį į mokyklas, kurios šalia mokymo 
turi suorganizavusios taip savo personalą, 
kad Vaikai nežymiai yra užimti visokiais 
dvasią ir kūną lavinančiais užsiėmimais. 
Kas drįsta tokias mokyklas smerkti, tai 
arba pats negali susimokėti už brangų 
mokslą brangių mokesčių, arba maišo tik
rai vertas savo garso mokyklas su dauge
liu nevertų gero vardo mokyklų. Esu tik
ra, kad ne visi žino, kaip mokyklas išsi
rinkti; bet, jei tėvas ar motina siunčia vai
ką į savo lankytąją mokyklą, greičiausia, 
jaučia, kad jis ar ji, kad ir turėdami ge
riausių norų, nepajėgs savo vaiko geriau 
išauginti namuose, galėdami panaudoti 
mokyklai mokamuosius pinigus arba ne
gailėdami net ir daugiau.

Mokykloj, kur mokytoja nėra trukdoma 
namų ruošos darbų, gana nesunkiai susi
tvarko su 20-30 vaikų. Ta pati gi mokyto
ja atostogų metu namuose dažniausiai pra 
žūna su pora savų vaikų. O eilinė rūpes
tinga motina, pastoviai užversta visų na
mų darbų, besistengdama pateisinti savo 
pasilikimą namuose ir bandydama kaip 
galima mažiau išleisti vien vyro uždirba

mųjų pinigų, labai sunkiai pajėgia vien su 
vaikais tvarkytis.

Man visada rūpėdavo žinoti, kaip tvar
kosi tikrai gausios šeimos. Kiek galėjau iš 
man prieinamų šaltinių sužinoti (tas ne
taikoma turtingiesiems, kurie ir šiais lai
kais turi pakankamai pagalbininkų), daž
niausiai vyresnieji vaikai augina mažuo
sius, tokiu būdu negalėdami savo vaikys
tės ir jaunystės panaudoti išsimokslini
mui, skirdami pakankamai laiko mokslui. 
Kaip turi jaustis tokių gausių šeimų tėvai, 
užkraudami savo pareigas savo vaikams, 
sunku įsivaizduoti.

Iki šiol man neteko užtikti mūsų lietu
vių spaudoje šeimos reikalais straipsnių, 
rašytų gausių šeimų tėvų. Beveik po kiek
vienu straipsniu, mokančiu lietuvius pa
reigų savo šeimoms, vaikams, tautai, pasi
rašo arba nevedę, arba bevaikiai. Kas gal 
nesunkiai įmanoma trijų asmenų šeimai, 
gali būti nepakeliama 5-6 asmenų šeimai. 
Kas įmanoma gyvenantiems prie lietuvių 
centrų, kur yra lietuviški vaikams darže
liai ar savaitgalio mokyklos, gali būti tik 
svajonė vien tarp kitataučių gyvenan
čioms šeimoms. Ir tos pačios šeimos tė
vams gyvenimas visai kitaip atrodo po 
15-20 metų, negu atrodė jaunystėje (arba 
auginant vieną — du vaiku, nuo tokio gy
venimo, kai reikia rengti, maitinti ir ap
rūpinti daugiau vaikų). Jauni tėvai retai 
pagalvos, kad laikui slenkant jų patvaru
mas ir jėgos silpnės. Užtai daugelis jau 
pavėluotai pajus, kad blogai apskaičiavo 
ir kad nebegali savo vaikų prižiūrėti pagal 
savo jaunystėje turėtuosius idealus. Kada 
žmogus negali pats savo vaikams perduoti 
pačių būtiniausių dalykų, nors ir visomis 
savo jėgomis stengėsi, pamokymai atei
nanti iš jaunų ar nepatyrusių (nebuvusių 
jo padėtyje žmonių) retai atneš laukiamų 
pasėkų. Tie, nuo kurių priklauso šių dienų 
šeimoms statomieji moraliniai ir tautiniai 
reikalavimai, turėtų labai būti apdairūs, 
kad tie reikalavimai būtų pritaikomi dau
gumai šeimų, o ne išimtims. Jei reikalavi
mai yra per aukšti, gali atnešti visiškai 
priešingus rezultatus. Keičiantis pasauly
je pažiūroms į tarpusavio santykius tarp 
įvairių rasių, tautų, o ypač tarp susiskal
džiusių krikščionių, labai svarbu (ban
dant susitarti) stengtis atsiekti ko tobu
liausią padėtį; svarbu, kad šių laikų žmo
nės gyventų pagal šių dienų reikalavimus.

B. Valterienė

Spekuliacija žuvimis
(E) Rygoje plačiai išsivystė spekuliaci

ja žuvimis. Neseniai Rygos teismas nutei
sė sunkiomis bausmėmis visą grupę „žy
mių spekuliantų“. Jų vadas Fjodor Bog-’ 
dov nuteistas 12 metų, jo artimas padėjė
jas Slamons Jofe tokia pat bausme, kiti 
4 nuo 6-9 metų kalėjimo. Visų nuteistųjų 
turtai konfiskuoti. Bogdovs buvo vidaus 
vandenų žvejybos valdybos viršininkas.
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Europos liotariu kronHia

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS 
AKCININKAMS

Apyskaitos ir balansai už metus, pasi
baigusius 1963 m. spalio 31 d„ bus paskelb
ti „Europos Lietuvyje“, Šių metinių apy
skaitų kopija bus pasiųsta kiekvienam ak
cininkui, kuris pageidautų tokią kopiją 
asmeniškai gauti ir kuris praneštų savo 
adresą.

Bendrovės Valdyba negali vadovautis tu 
rimąja akcininkų kartoteka, nes labai di
delė dalis akcininkų nesiteikė informuoti 
Bendrovės apie adresų pakeitimą. Todėl 
tenka pasinaudoti „Europos Lietuviu“, 
kaip tinkamiausia, priemone palaikyti ry
šiui su akcininkais.

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖ
1, Ladbroke Gardens, London, W.U.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

ŠVENTĖ
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba rengia Nepriklau
somybės šventės minėjimą Londono lietu
viškajai bendruomenei vasario 15 d. (šeš
tadienį), 7.30 vai. vakaro, Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo (Parapijos 
salės) patalpose — 345A. Victoria Park 
Rd., London, E. 9.

Minėjime paskaitą skaitys svečias iš 
Halifax rašytojas R. Spalis. Be to, bus 
gausi meninė programa.

Visi londoniečiai kviečiami dalyvauti.

UŽ LIETUVĄ
Vasario 16 d. Lietuvių šv. Kazimiero baž 

nyčioje pamaldos už Lietuvą bus 11 vai. 
Šv. Mišias užprašė J.E. Lietuvos Ministe- 
ris Bronius Kazys Balutis.

Tautiečius kviečiame gausiai dalyvauti.

1863 METŲ SUKILIMO MINĖJIMAS
Vasario mėn. sueina 100 metų, kai buvo 

nuslopintas 1863 m. prieš rusus prasidėjęs 
sukilimas Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltgu- 
dijoje.

Šio svarbaus istorinio įvykio minėjimas 
įvyks šeštadienį, vasario 22 d., 4.30 vai. 
po pietų, Londone, Polish Hearth, 55 Prin
cess Gate, S.W.7.

Minėjimą rengia Lietuvių - Lenkų Ado
mo Mickevičiaus vardo draugija kartu su 
Baltgudžių Sąjunga. Paskaitas apie sukili
mo vadus tautinėmis kalbomis skaitys: F. 
Neveravičius apie kun. A. Mackevičių lie
tuviškai, K. Okulicz apie Z. Sierakauskį
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Mieli tautiečiai,
Dabar pats laikas pasirūpinti velykiniais siuntiniais 

giminėms ir artimiesiems Lietuvoje!
Nepraleiskite progos pasinaudoti mūsų paruoštais ypač 
vertingais, gerais, patraukliais ir labai žemom kainom 

siūlomais šiais šventiniais siuntiniais:

::
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VELYKINIS SIUNTINYS NR. 1
svarai miltų, 2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, į sv. arbatos;
sv. kakavos, 1 sv. saldainių, 2 sv. ryžių, 1 dėž. Nescafe;
sv. razinkų, į sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. lašinių;
sv. cukraus.

Kaina tik 10 sv.
VELYKINIS SIUNTINYS NR. 2 

jardai puikios vilnonės medž. paltui; 31 jardo grynos vilnos

ii 
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ii
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angliškos medžiagos kostiumui; 4 jardai puošnaus nailono suknelei; 
3 šilkinės patrauklios skarelės; 2 poros nailoninių kojinių; 1 vyr. 
arba moteriškas grynos vilnos nertinis; 1 išeiginiai vyr. marškiniai; 
1 sv. saldainių ir 1 pora vilnonių vyr. kojinių.

Kaina tik 30 sv.
Prie nurodytų kainų nebereikia nieko primokėti, nes į 
jas įeina muitas, pasiuntimas, draudimas, supokavimas, 

licenzijos ir visi kiti mokesčiai.
Mieli tautiečiai, norime priminti, kad mes esame maisto 

specialistai ir maistu prekiaujame Londone 
jau nuo 1938 metų’.

Todėl turime visas galimybes pasiųsti ir siunčiame į 
Lietuvą maistą pigiausiomis kainomis, geriausios 
kokybės, tinkamiausiai įpokuotą ir greičiausiai — 

tiesiai iš savo krautuvių ir sandėlių.
Duodame lengviausias išsimokė j imo sąlygas ir pilnai 

atsakome už siuntinių pristatymą.
Siunčiame taip pat jūsų pačių sudarytuosius siuntinius

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

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

Mūsų Skyrius yra Manchestcrio Lietuvių Klube:
121, Middleton Rd., Manchester 8.

lenkiškai ir kun. L. Horoško apie K. Kali
nauską baltgudiškai.

Visi paskaitų vertimai į anglų kalbą bus 
išdalyti minėjimo dalyviams.

Meninėje dalyje dalyvaus visos trys tau 
tybės. Lietuviams atstovaus Birutė Valte- 
rienė.

Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti 
minėjime.

GAVĖNIOJE
Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje gavė

nios metu penktadieniais 8 vai. būna Kry 
žiaus Keliai, o sekmadieniais 7 vai. gie
damas Kristaus Kančios apmąstymas — 
Graudūs Verksmai. Gavėnios gale įvyks 
rekolekcijos vietos ir Londono apylinkių 
lietuviams, kurias praves Vatikano radijo 
liet, skyriaus vedėjas kun. Dr. Vytautas 
Kaziūnas.

GRAŽIAI PASIRODĖ ŠOKĖJAI
Praėjusį šeštadienį įvykusiame pabal- 

tiečių baliuje gražiai pasirodė Londono 
lietuvių tautinių šokių grupės šokėjai. 
Pašoko tris šokius.

Ši nauja astuonių jaunų porų grupė tik
rai daro puikią pažangą. Vadovauja P. 
Nenortienė ir J. Alkis.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 15 d. 6 vai. vak. City Engineer's 

Canteen and Social Club salėje Foieshill 
Rd., D.B.L.S. Coventry skyriaus valdyba 
rengia

Nepriklauaomybės Šventės Minėjimą.
Programoje numatoma: paskaita, tauti

niai šokiai ir kiti įdomūs pasirodymai, va
dovaujami p.p. V. Gasparienės ir E. Vai
norienės iš Nottinghamo. Po oficialios da
lies seks šokiai, kuriems iki 12 vai. gros 
John Rae boys, baras ir užkandinė veiks 
iki 1.1 vai.

Visus tautiečius su pažįstamais iš toli ir 
arti prašom atsilankyti.

Salė yra visai netoli iš miesto cent
ro, pasiekiama autobusu Nr. 20.

Skyriaus Valdyba

BIRMINGHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 22 d., 6.30 vai., Big Bulls Head 
restorano salėje, 75 Digbeth, Birmingham 
5, DBLS Birminghamo Skyriaus Valdyba 
rengia Vasario 16-tosios minėjimą.

Programoje: Dr. K. Valterio paskaita ir 
linksmoji dalis, kurios metu gros akordeo 
nistas A. Buividas iki 11.30 vai.

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

EUROPOS LIETUVIS

VASARIO 16 GIMNAZIJA
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už kalendorių, Nidos 
Knygų Klubo knygas ar „Europos Lietu
vį“, šie tautiečiai yra dar pridėję aukų: 
12.6 šil. M. Valikonis, po 10 šil. P. Miliaus
kas ir B. Kmieliauskas, 4.6 šil. J. Venskū- 
nas, po 4 šil. J. Liaugaudas, J. Levinskas, 
J. Sniupas, P. Tribuišis, R. Biekša, A. Ku
bilius, J. Navickas, S. Žilinskas, K. Mali
nauskas, E. Bajerskienė, 2.6 šil. A. Ja- 
sikas.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

NOTTINGHAMAS
VASARIO 16—SIOS MINĖJIMAS

Vasario 22 d., 6 vai. pp., ukrainiečių 
klubo salėje (30 Bentick Rd.) rengiamas 
platesnio masto sudėtinis trijų kolonijų — 
Derbio, Mansfeldo ir Nottinghamo — Va
sario 16 d. minėjimas Nottinghame. Pro
gramoje J. Lūžos paskaita ir sveikinimai.

Meninę programą išpildys vietinės visų 
rengiančiųjų pajėgos. Po to bus dar links
moji dalis, muzika, loterija. Tęsis iki 
11 vai.

Gautasis parengimo pelnas skiriamas 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje.

Sekmadienį, vasario 23 d., 12.15 vai., 
St. Patrick bažnyčioje, London Rd., lietu
viams pamaldos. Mišios užprašytos už 
Lietuvą. Pamaldas laikys kun. J. Kuz- 
mickis.

Kviečiame dalyvauti kaip minėjime, 
taip ir pamaldose senus ir jaunus, iš arti 
ir toli. Taip pat prašome laikytis punktua
lumo.

DBLS Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
16 VASARIO MINĖJIMAS

Vasario 15 d., 19 vai. vakare, puikioje 
„Molineux“ hotelio salėje (North St.) 
DBLS-gos Wolverhamptono Skyriaus Val
dyba ruošia

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMĄ

Programą išpildys Wolverhamptono 
skautai ir vietinis jaunimas.

Tautiečiai iš toli ir arti maloniai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

Baras veiks iki 23 vai. 30 min.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS BRADFORDE
Vasario 15 d., 6 vai., Bradfordo lietuvių 

Vyties Klubo patalpose rengiamas Vasario 
šešioliktosios minėjimas.

Programoje kun. J. Kuzmickio paskaita, 
o Peleckienė ir Burokas rengia meninę 
programos dalį.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame parengime.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyrius vasario 29 
d., šeštadienį, 5.30 vai. vakare, Cheetham 
Town Hall salėje rengia

Nepriklausomybės Šventės Minėjimą.
Programoje: ,
a) D. Banaičio paskaita;
b) Meninė dalis, kurią išpildys Man

chesterio choras, vadovaujamas T. Buro
ko, ir tautinių šokių grupė, vadovaujama 
I. Šnelytės.

Po programos šokiai iki 11.30 vai. Baras 
veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės tautiečiai atsilankyti į šį minėjimą.

Skyriaus Valdyba

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas Nepriklausomybės šventės 
proga lietuviams evangelikams laikysiu 
vasario' 16 d., 14.30 vai., Derbyje, St. Ma
ry's Chapel, Sowter Rd. ir St. Mary's san
kryžoje.

Kun. Aldonis Putcė

PRANCŪZIJA
MIN. E. TURAUSKO PRANEŠIMAS

Sausio 19 d. įvyko Pr. Liet. B-nės visuo
tinis susirinkimas. Šio susirinkimo metu 
Min. E. Turauskas Paryžiaus lietuviams 
padarė pranešimą tema „Tarptautinė po
litinė padėtis ir pavergtieji kraštai“. Pra
nešimas buvo išklausytas su dideliu dė
mesiu. Po jo įvyko bendras pobūvis, kurio 
metu Paryžiaus lietuvių jaunimas gražiai 
pasireiškė lietuviškomis dainomis.

NAUJŲJŲ METŲ ŠVENTĖ
Evangelikų Jaunimo Ratelis, vadovauja

mas mokyt. Fr. Skėrio, sausio 11d. prave
dė tradicinę Naujųjų Metų šventę. Pradė
damas pasveikino svečius — kun. J. Urd- 
zę, vokiečių Viernheimo parapijos kleboną 
kun. Muenk, mokyt. T. Gailių, Gailienę, 
Girskių šeimą ir studentus.

Evangelikų Jaunimo Ratelio tarpe vie
šėjo 6 studentai evangelikai iš Heidelber
go (3 iš jų buvę Vasario 16 Gimnazijos 
auklėtiniai): Vilius Lenertas, diplomuotas 
chemikas — ruošiasi daktaratui, Juozas 
Naujokas, yra 8 semestre chemijos fakul
tete, Gerhardas Bauras, yra 5 semestre so
ciologijos fakultete; nebuvę auklėtiniais: 
Erika Hamerytė, kuri yra vertėjų institu
te, ir Klara Hakaitė, studijuojanti filoso
fiją. Jos abi prieš keletą metų yra atvyku
sios iš Lietuvos ir kalba puikiai lietuviš
kai. Be to, dar buvo prof. dr. Gaigalaičio 
dukraitė, studijuojanti mediciną.

Svečiai ir namiškiai susirinkę jau rado 
gausiai vaisiais ir sausainiais apkrautus 
stalus. Netrūko nė gaivinančių gėrimų. Pa 
giedojus „Dieve Tėve danguje“ ir padėko
jus Dievui už puikias dovanas, numalšinus 
alkį, užsimezgė kalbos. Atsirado ir keletas 
kalbėtojų. Mokyt. Fr. Skėrys pasidžiaugė, 
kad Jaunimo Ratelis aktyviai veikia ir to
liau. Pasveikino kun. Muenk. Jis kalbėjo 
ir Rimbacho dekano Trautmano vardu. 
Kun. J. Urdzė tarė baigiamąjį žodį. Pirmo
sios klasės mokiniai Kristina Nikolajevai- 
tė, Irmgarda Steinbachaitė, Karina Petru- 
laitytė ir Edvinas Dilba padeklamavo eilė 
raščių lietuvių ir vokiečių kalbomis. Penk
tosios klasės mokinys Alfredas Starukas 
pagrojo akordeonu. Su giesme ir malda 
baigta oficialioji dalis.

Po pertraukos Jaunimo Ratelio vadovo 
„technikinis asistentas“ Reinholdas Fran
cas parodė Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Tėviškės Parapijoj Chicagoje susuktus fil 
mus. Jos kunigas ir Lietuvių Evan. Liut. 
Vyr. Bažnyčios Tarybos vicesenjoras An- 
sas Trakis dalyvavo pilnateisiu nariu Pa
saulio Liuteronų suvažiavime Helsinkyje 
(Suomijoje) praeitais metais. Kaip patarė

VOKIETIJA
HAMBURGAS

— „Baltika“ tinklinio I-ji vyrų rinktinė 
pralaimėjo pirmąsias šiemet rungtynes 
prieš Hamburg-Blankenese „Komet“ san
tykiu 2:3. Visas kitas rungtynes buvo lai
mėję.

— Sausio 9 d. po ilgos ir sunkios ligos 
mirė širdies smūgiu rentininkas Juozas 
Kvederis, gim. 1890.11.6. Kudirkos Nau
miestyje, ilgesnį laiką gyvenęs Rytprūsiuo 
se ir Vokietijoje. Palaidotas Ohlsdorfo ka
pinėse sausio 15 d.

■— Atvyko iš Čikagos sveikatos pataisy
ti Antanas Gauronskis ir apsigyveno pas 
Reimanus .

— Susituokė buvusi Vasario 16 Gimna
zijos mokinė Kristina Penelytė su Norber
tu Ewretu.

BAD ZWISCHENAHN

Pamaldos ir susirinkimas
Sausio 5 d., kaip paprastai kiekvieno mė 

nėšio pirmąjį sekmadienį, atvykęs iš Osna 
bruecko kun. P. Girčius atlaikė pamaldas 
ir pasakė lietuvišką turiningą pamokslą. 
Pamaldų metu vietos lietuvių choras labai 
gražiai sugiedojo kalėdinių giesmių. Tą 
pat dieną „Weissen Taube" salėje, dalyvau 
j ant kun. P. Girčiui, įvyko visuotinis me
tinis PLB Bad Zwischenahn apylinkės na
rių susirinkimas. Čia mokyklos vaikučiai 
padainavo keletą lietuviškų dainelių ir pa 
sakė eilėraščių. Gavę kalėdinių dovanėlių, 
jie išsiskirstė. Po to buvo renkama nauja 
apylinkės valdyba. Sutiko pasilikti ilgame 
tis valdybos pirmininkas Povilas Kazirs- 
kis ir kasininkas-sekretorius Vladas Dam
brauskas. Naujai į valdybą įeina du nariai 
(vietoj dviejų pasitraukusių). Tokiu būdu 
Bad Zwischenahn apylinkės valdybą su
daro: pirmininkas Povilas Kazirskis, ka
sininkas-sekretorius Vladas Dambrauskas, 
nariai — Vytautas Grybas ir Saliamonas 
Mockevičius. Kontrolierius — Tomas Gru
žas.

Susirinkimo metu daug gražių patarimų 
pasakė kun. P. Girčius.

1963 metų bėgyje valdybos iniciatyva 
buvo suruošta ekskursija į lietuvių suva
žiavimą Huettenfelde birželio 22-23 d.d., o 
rugsėjo 14-15 d.d. — į lietuvių suvažiavi
mą Hannoveryje. Gruodžio 28 d. suruošta 
seneliams kavutė. Be to, valdyba išrūpino 
iš vokiečių įstaigų spaudos-kultūros reika 
lams lėšų, iš kurių pirkta papildyti bend
ruomenės knygynėliui knygų ir užprenu
meruoti 1964 metams laikraščiai: „Euro
pos Lietuvis“, „Laisvoji Lietuva“, „Karys“ 
ir „Nordwestzeitung".

Susirinkimas vyko geroj nuotaikoj ir 
baigtas Tautos himnu. T. Gružas
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jas ir stebėtojas dalyvavo dar teisininkas 
Brakas iš JAV. Grįždami iš Suomijos, apsi 
stojo kelioms savaitėms Vakarų Vokieti
joje.

Prieš rodant filmus, Fr. Skėrys dviem 
kalbom davė istorinę apžvalgą apie lietu
vius evangelikus Lietuvoje, jų padėtį šiam 
Pasaulio karui pasibaigus ir emigravimą 
į JAV, Kanadą, Australiją, Angliją ir ki
tur.

Sekmadienį, sausio 12 d., kun. J. Urdzė 
atlaikė kaimo bažnyčioje mokiniams pa
maldas. Po pamaldų įvyko Evangelikų Jau 
nimo Ratelio susirinkimas, kuriame buvo 
pravesta Biblijos valandėlė ir aptarti kas
dieniniai reikalai.

Arturas Hermanas, 8 klasės mokinys

KONKURSO LAIMĖTOJAI

Vasario 16 Gimnazijos lietuviams evan
gelikams „Mūsų Sparnų“ žurnalo paskelb
tas straipsnių konkursas pasibaigė.

Pirmąją premiją — 25 dol. laimėjo 9 kl. 
mokinys Petras Vaitiekūnas už straipsnį 
„Tėve mūsų, kurs esi danguje“, antrąją — 
20 dol. — 8 kl. mokinys Arturas Hermanas 
už straipsnį „Komunizmas ir jo kova prieš 
Bažnyčią“, trečiąją — 15 dol. — 6 kl. mo
kinė Asta Glemžaitė už straipsnį „Žmo
gaus kilmė“.

Už dalyvavimą konkurse komisija nu
sprendė apdovanoti dar Reinho’.dą Francą, 
5 kl. mokinį, už straipsnį „Krikščionybės 
reikšmė“ ir Anelyzą Alisaitę, 9 kl. mokiną, 
už straipsnį „Nė viena malda nėra veltui!“ 
Jie abu gavo po 10 dol.

Astos Glemžaitės straipsnis jau išspaus
dintas „Mūsų Sparnų“ Nr. 15 su autorės fo 
tografija. Petro Vaitiekūno ir Artūro Her 
mano straipsniai pasirodys sekančiame 
„Mūsų Sparnų“ numeryje.

Vasario 16 Gimnazijos lietuviai evange
likai mokiniai ir mokinės prašomi ir to
liau rašyti „Mūsų Sparnų“ žurnalui. Pre
mijų fonde yra likę dar 132 doleriai. Re
dakcija atrinks vertingiausius straipsnius 
ir autoriams iš premijų fondo skirs pinigi
nes dovanas.

PAIEŠKOJIMAI
KRIUGŽDA Pranas (8 Stewart St., Mos

send, Bellshill, Lanarkshire, Scotland) pa
ieško iš Balsariškių kaimo, Žiežmarių vals 
čiaus, Kaišiadorių apskr., kilusio savo 
draugo ir prašo jį atsiliepti.

BUTVILAS Aleksandras ir BUTVILAS 
Leonas, sūnūs Tado, gyvenę Meiliškių tai 
me, Vasyliškės (ar Vosilyškės) parapijoje, 
Grinkiškio valse., Anglijon atvykę dar 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, patys ar ži
nantieji apie juos prašom parašyti: St. 
Karpinas, 43 Dale Rd., Buxton, Derby
shire.

PAIEŠKOMI K. MADZEVIČIAUS 
ĮPĖDINIAI

D. Britanijoje, Keighley, 1963 m. gruo
džio 27 d. mirė 67 m. amžiaus lietuvis Ka
zys Madzevičius.

Jo palikimo byla yra advokatų Turner 
and Wall (Arcade Chambers, North St., 
Keighley) žinioje.

Kaip advokatai pažymi, velionies ne ka
žin kas liko. Bet tam palikimui sutvarkyti 
nėra testamento. Nėra taip pat jokių aiš
kesnių žinių, ar velionis turėjo kokių ar
timųjų.

Jei kas žinotų ką nors tuo reikalu ir ga
lėtų padėti, prašom rašyti arba tiesiog ad
vokatams, arba DBLS Centrui.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.
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