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PO SOVIETINIU KEVALU
Byla, kuri privirė košės

Gal ir teisingas tas britų sovietologas, ku 
ris dar prieš prasidedant Siniavskio ir Da- 
nielio bylai rašė, kad Sov. Sąjungoje vyks 
ta varžybos tarp partijos ir saugumo ir 
kad tų varžybų pasėka yra pati ta byla. 
Kosyginui nuversti Chruščiovą padėjo bu
vęs saugumo viršininkas Šelepinas ir da
bartinis — Semičiastnas. Jeigu ne jų žinio
je esančios ginkluotosios pajėgos, tai 
Chruščiovas dar ir šiandien gal tebesėdėtų 
soste ir vykdytų pilną kaprizų savo politi
ką.

Kosyginas atėjo ne vien dėl to tik, kad 
būtų pačioje viršūnėje. Jis atėjo vykdyti sa 
vo politikos. Tam tikrais atvejais jo politi
koje gal dar daugiau liberalumo, negu jo 
pirmtakūno politikoje. Jeigu Chruščiovas 
jau buvo pradėjęs rūpintis, kad būtų gami
nama daugiau kasdieninio vartojimo pre
kių, tai Kosyginas, kaip atrodo, dar sustip
rino tą politiką.

Dar svarbesnis dalykas tai laisvės reika
las. Kol valdo viena partija, tol nėra ko nė 
svajoti, kad ateitų tikra laisvė, kaip mes 
ją suprantame. Tai tiesiog neįmanoma, nes 
partija netektų valdžios, jeigu ji duotų 
žmonėms pakankamai laisvės. O partija la 
blausiai už viską brangina savo rankose 
laikomąją valdžią. Tačiau labai neseniai 
juk sovietinėje spaudoje esame pastebėję 
tokių drąsių pasisakymų, kokių iki šiol dar 
nėra buvę.

Bet kaip visa tai suderinti su dabartine 
byla, kai du rašytojai buvo suimti, kaip 
įtariami siuntę i užsienius spausdinti savo 
raštus, o dabar jau uždarame teisme smar 
kiai nubausti? Šitaip galėjo įvykti, rodos, 
tik Stalino laikais. Dabar jau tokie dalykai 
kažkaip nebesiderina su visa aplinka. Kas 
gi čia atsitiko?

Tasai sovietologas dėl to ir tvirtino, kad 
šita byla yra Kosygino nuolaida visagalin- 
tiems saugumiečiams už paramą nuver
čiant Chruščiovą. Jei saugumiečių viršinin 
kai buvo pajėgūs nuversti Chruščiovą, tai 
jie ir toliau nori jausti savo galią. Štai tos 
galios išraiška ir yra Siniavskio ir Danie- 
lio byla, kurios pasėkos pačiai Sov. Sąjun
gai yra sunkios. Kai santykiai su komunis
tine Kinija tokie pašliję, labai brangi kiek
viena užsienių komunistų partija, kuri vi
sa arba kurios bent dalis tebėra draugiška 
Sov. Sąjungai. Ta byla visiems sovietų 
draugams nepatiko. Užsienių komunistų 
partijos pasisakė piktai. O jų pasisakymas 
pasieks tų partijų narius. Sovietinių drau
gų skaičius turės smukti.

Kaip kai kas užsieniuose spėja, norėda
ma sumažinti blogą bylos įspūdį užsienių 
komunistų partijoms, Sov. Sąjunga išlei
do Valerijų Tarsį, kuris dėl antikomunis
tinės laikysenos buvo net į beprotnamį už
darytas, ten parašė „Palatą Nr. 7“ ir išsiun 
tė spausdinti svetur. Va, žiūrėkite, net to
kie žmonės paleidžiami! Tarsis tuoj gar
siai pradėjo kalbėti prieš sovietus, visi laik 
raščiai iš tiesų sužiuro į jį. Bet ir pro Tar 
šio šūktelėjimus vis tiek, kas norėjo, pama 
tė Maskvoje vykusią rašytojų bylą ir vis
ką, kas su ja susiję. Ta byla daug stipriau 
veikė net ir komunistus, kurie jau dabar 
galvoja, kad staliniškas teroras turėjo baig 
tis kartu su Stalinu, kad jis jau nežmoniš
kai pavėluotas.

Nepagrįstas paminklas
„Tiesa“ rašo, kad Kauno centre nutarta 

pastatyti Leninui paminklą.
Tuojau po karo sovietai Lietuvoje pri

statė visokiausių paminklų, pradedant čer- 
nichovskiais Ir baigiant melnikaitėmis. At
rodo, kad tada nesunku buvo tokiais daly
kais verstis. Teroras buvo pasiekęs viso
kias galimas viršūnes, ir ką partija norėjo, 
kas jos tų dienų politikai ėjo į naudą, tas 
ir buvo daroma.

Šiandien vis dėlto padėtis yra pasikeitu
si. Norint kokį primestą dalyką padaryti, 
reikia jau daugiau skaitytis su žmonėmis 
ir įtikinėti juos. Va, ir dėl Lenino to pa
minklo „Tiesa" išsispausdino ištisą veda
mąjį, paremtą įrodinėjimais, kaip toks pa
minklas bus reikšmingas Kaunui. Nutarė 
paminklą statyti ne pats Kauno miestas, 
bet partijos centro komitetas ir ministrų 
taryba. Vadinas, Lenino paminklas mies
tui primestas, ir „Tiesa“ iš kailio neriasi, 
stengdamasi tokį nusistatymą pateisinti. 
Ten 1918 m. buvusi paskelbta sovietinė vai 
džia. Ten buvę streikai ir susirėmimai 
1905 m. Ten įvykęs įgulos sukilimas 1920 
m. ir t.t. ir t.t. Tiek tų su Kaunu susijusių 
revoliucinių įvykių ir įžymybių surašyta, 
kad, rodos, šis mūsų miestas buvo kažkoks 
pasaulinės revoliucijos centras, kur viskas 
virė daug smarkiau, negu Maskvoje ar Pet 
rapilyje. Rodos, tik vedamojo autoriams 
dar reikėtų pareikšti savo gailestį, kad 
Kaune negalėjo gyventi ir iš jo visos sovie 
tinės valstybės valdyti pats Leninas, ku
riam dabar bent paminklas bus pastaty
tas...

Kauniečiai partijos įsakymu ir valia pa
sidarys leniniečiais. Bet netikime, kad jie 
tuo džiaugtųsi.

LAIKAS DIRBA MUMS
Pasiuntinybės Patarėjo Vinco Balicko 

žodis, pasakytas Londono lietuviams Vasa
rio 16-tos proga 1966.11.19.

Didis lietuvių tautos dvasios žadintojas 
ir nenuilstamas už Lietuvos laisvę kovoto
jas Vincas Kudirka skatina mus semtis 
stiprybės iš didingos lietuvių tautos pra
eities.

Kudirka matė tiktai Rusijos carų pavcrg 
tą Lietuvą. Jam nebuvo lemta sulaukti lie
tuvių tautos išsivadavimo iš tos 120 metų 
trukusios vergijos. Dėl to, minėdamas gar
bingą lietuvių tautos praeitį, Kudirka ture 
jo prieš akis tik tolimą Lietuvos istoriją. 
Dabar prie garbingos lietuvių tautos pra
eities galime priskaityti ir prieš 48 metus 
įvykusį Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą.

1918 m. Vasario 16-tosios Aktu lietuvių 
tauta įrodė, kad, nežiūrint taip ilgai truku
sios vergijos, jos dvasia išliko nepalaužta 
savo laisvės siekimuose. Tie siekimai ne
nuilstamos kovos keliu pagaliau buvo ap
vainikuoti laisvės atgavimu ir nepriklauso 
mos Lietuvos valstybės atstatymu.

Todėl semdamiesi stiprybės iš lietuvių 
tautos praeities, ypatingu susikaupimu mi
nime Vasario 16 Dieną. Tą dieną mes mini
me svarbiausias tautos egzistencijos verty 
bes: laisvę ir nepriklausomybę. Jas turėti 
yra kiekvienos civilizuotos tautos idealas, 
nes tik laisvėje gali pilnai reikštis tautos 
dvasia, o be nepriklausomybės tauta ne 
gyvena, bet merdi. Tai patvirtina ir dabar
tinė Lietuvos būklė.

Jau greit sueis 26-ri metai, kai Sov. Ru
sija, pasinaudodama slaptu susitarimu su 
Hitlerio Vokietija, kariškai okupavo Lietu
vą ir prijungė ją prie Maskvos. Totališkai 
pavergusi lietuvių tautą, ji kėsinasi ją su
rusinti ir paversti aklu Maskvos įrankiu. 
Taigi, netekus nepriklausomybės, Lietuvą 
vėl apgaubė ilga ir tamsi naktis.

Lietuvių tauta, sunkios okupacijos sle
giama, negali pačioje tėvynėje vesti atvi
ros laisvės kovos. Tačiau šimtai tūkstančių 
lietuvių, išsklaidytų po visus laisvojo pa
saulio kontinentus, veda organizuotą kovą, 
reikalaudami Lietuvai laisvės ir Lietuvos 
valstybės suvereninių teisių vykdymo at
statymo. Reikia tikėtis, kad lietuvių jauni
mas, kuris perims tas pareigas iš mūsų, 

r Sefitifnios DIENOS -Į
GRĮŽO IR VĖL IŠVAŽIUOJA

Britanijos min. pirm. Wilsonas grįžo iš 
Maskvos. Abi pusės tebežiūrinčios į visus 
reikalus, kaip ir iki šiol, tik užmegztas as
meninis ryšys. Užkviestas į Londoną Kosy
ginas, bet dar nenustatyta, kada jis galėtų 
atvykti.

Wilsonas dabar turi vykti į Vašingtoną.

DR. NKRUMA NUVERSTAS
Grupė kariuomenės ir policijos nuvertė 

Ganos vyriausybę ir perėmė valdžią į savo 
rankas kaip tik tuo metu, kai diktatūrinis 
krašto prezidentas Dr. Nkruma su visomis 
iškilmėmis kaip didelis svečias buvo sutik
tas Kinijoje.

Nkrumos vyriausybės ministerial areš
tuoti, iš kalėjimų paleidžiami opozicinių 
partijų atstovai, o valdinė partija panaiki
nama.

Prezidento žmonai su vaikais buvo leis
ta pasitraukti į Egiptą.

Ganoje buvęs stiprus nepasitenkinimas 
ne tik dėl diktatūrinio valdymo, bet ir dėl 
smarkiai sunkėjančios ekonominės padė
ties.

Gana turi 7 mil. gyventojų.

NEKLAUSO PREZIDENTO
Daugiau kaip 10.000 Indonezijos studen

tų ir moksleivių dalyvavo laidotuvių proce 
sijoje, palydėdami demonstracijų metu nu
žudytą savo draugą.

Prez. Sukamo buvo įsakęs neruošti iškil 
mingų laidotuvių, tačiau ne tik minios su
sirinko, bet ir krautuvės buvo uždarytos ir 
gedulo vėliavos iškeltos.

PAGERBTAS STALINO KOMISARAS
„Izvestija“ pagerbė Andriejų Ždanovą, 

kuris Stalino laikais žiauriai „sutvarkė“ so 
vietinius rašytojus ir kitų sričių kultūrinin 
kus.

Po Stalino mirties jo vardas buvo išny
kęs iš istorinių knygų. ■

PAGERBTAS POETAS
Apie 1.500 Madrido universiteto studen

tų buvo sušaukę mitingą pagerbti ispanų 
poetui Antonio Machado, kuris mirė Pran
cūzijoje kaip pabėgėlis.

Apie 150 policininkų laukė netoli pasta 
to, bet minėjimas ramiai praėjo.

eis tais pačiais keliais, nes dalyvauti kovo
je už savo tautos laisvę yra šventa pareiga 
kiekvieno, kas garbingai nešioja lietuvio 
vardą. O tol, kol laisvojo pasaulio lietuviai 
nenustos rūpinęsi Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo byla, kol jie nuolatos vie
šai kels sovietų okupacijos neteisėtumą ir 
jų vykdomosios priespaudos neleistinumą, 
tol Rusijai nepavyks Lietuvos užgrobimo 
ir įjungimo įteisinti.

Laisvojo pasaulio lietuvių nepaliaujama 
veikla Lietuvos reikalui ir jų pastangos ne 
leisti galutinai palaidoti Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo bylos ne tiktai stip 
rina lietuvių Tėvynėje viltį ir jų tautinį at
sparumą, bet tuo pat metu varžo okupan
tus. Varžo juos ta prasme, kad ir jie, no- 
roms ar nenoroms, dažnai yra priversti 
skaitytis su viešąja pasaulio opinija.

Lietuvos teisę atstatyti savo nepriklau
somybę pripažįsta visi geros valios žmonės. 
Žymių valstybės vyrų pasisakymai tuo rei
kalu visiems yra žinomi. Prisiminkime tik
tai buv. Min. Pirmininko Sir W. Churchil- 
lio žodžius, užrašytus jo memuarų 3-čiame 
tome. Ten jis pareiškia:

„Pabaltijo Valstybės turi būti suverenės, 
nepriklausomos tautos... Mes niekada ne- 
pripažinonie Rusijos 1941 m. sienų. Jos bu
vo įgytos agresijos veiksmais ir begėdišku 
konspiravimu su Hitleriu. Perleidimas Bal 
tijos valstybių Sovietų Rusijai prieštarau
tų visiems tiems principams, dėl kurių mes 
šį karą vedame, ir suterštų mūsų reikalą“.

Ir iš tikrųjų per ilgą eilę metų, kurie yra 
praėję nuo sovietų įsiveržimo į Lietuvą, 
nėra buvę atsitikimo, kad kuris Vakarų 
valstybės vyras paneigtų Lietuvai suvere
numo teisę. Priešingai, tarptautinėse konfe 
rencijose, svarstant kolonializmo liekanų 
pašalinimą, sovietų okupacija Lietuvoje 

, buvo nekartą cituojama, kaip ryškus Sov.
Rusijos kolonializmo ir imperializmo pa
vyzdys.

Tokius pareiškimus yra padarę Did. Bri
tanijos, Jungtinių Amerikos Valstybių bei 
kitų kraštų atstovai.

Visa tai liudija, jog sovietų vyriausybės 
pastangos palaidoti Lietuvos klausimą ir 
įtikinti Vakarus, kad Lietuva nesanti prie
varta okupuota, bet „laisvai prisidėjusi“ 
prie Sov. Sąjungos, yra bergždžios.

Kad tos pastangos ir toliau liktų tuščios,

TEGYVUOJA KARALIUS!
Švedijos parlamento abeji rūmai svarstė 

klausimą, ar turi likti karalius, ar jo vietą 
turi užimti renkamas valstybės galva.

Balsuojant kol kas laimėjo karalininkai, 
bet vis tiek paskirta komisija viskam iš pa 
grindų apsvarstyti.

VIENAS VALDYS
Prieš penketą metų nepriklausomybę iš 

Britanijos gavusi Uganda (Afrikoje) per
eina į diktatūrinį valdymą. Min. pirminin
kas Dr. Obotė, areštavęs 5 savo ministe- 
rius, pasiskelbė, kad krašto gerovės sumeti 
mais jis visą valdžią perimąs į savo ran
kas.

Dr. Obotė iš pradžių flirtavo su komunis 
tintais kraštais, bet kai 1964 m. sukilo jo 
kariuomenė, tai pasiprašė britus padaryti 
tvarką.

APSITVARKYMAS SU RAŠYTOJAIS
Išleistajam į užsienius rašytojui Tarsiui 

sovietai atėmė pilietybę.
Nuteistasis Siniavskis išmestas iš rašyto 

jų sąjungos.
O Italiją pasiekė slaptais keliais Siniavs 

kio kalba, kurią jis pasakė teisme. Jis pa
kaltino prokuratūrą, kad ji iš jo darbų pa
sirankiojo tik jai patogių sakinių, norėda
ma įrodyti, jog „aš nekenčiu savo motinos, 
savo tautiečių ir žydų ir kad aš esu fašis
tas“. Be kita ko, jis sakė: „Reikia paklaus
ti, iš kur gi mes, tokie baidyklės, atsirado
me? Jau bus kur nors iš kitur, greičiausia, 
iš Amerikos. Ne kitaip kaip tik nuleido 
mus parašiutu, Dantelį ir mane, ir mes čia 
pradėjome viską griauti“.

LOUIS ARAGONO IŠTARMĖ
Italų, danų, britų, švedų, suomių, aust

rų komunistų partijos griežtai pasisakė 
prieš sovietus ryšium su Siniavskio ir Da
ntelio byla, bet sakoma, kad vis dėlto ge
riausiai tą bylą aptarė prancūzų romanis
tas ir poetas Louis Aragon, kuris jau 40 
metų yra partinis ir kuris komunistinėje 
L'Humanite parašė: „Atimti tiems žmo
nėms laisvę už jų romano ar apysakos turi 
nį reiškia laikyti nusikaltimu nuomonių 
skirtumą ir sudaryti daug žalingesnį sočia 
lizmo reikalui precedentą, negu Siniavskio 
ir Dantelio darbai iš viso galėtų padaryti“. 

tam dirba ne tiktai Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, bet ir užsienio lietuvių organiza
cijos, panaudodamos savo santykius su va
karų vyriausybėmis, viešąja opinija bei 
spauda.

Deja, šių dienų padangė yra gan niūri. 
Kova šiandien eina ne vien už vienos ar ki
tos valstybės laisvę, bet gal ir už visos de
mokratiškosios civilizacijos išlikimą. Kova 
gali būti sunki ir ilga. Tačiau, nežiūrint 
viso to, ar tarptautinis akiratis yra šviesus 
ar ūkanotas, mums nėra kito kelio, kaip 
tik tas, kuris veda mus į laisvės horizontą.

Deja, kai tenka sutikti (Jaugiau kliuvi
nių ir kai atsiranda daugiau sunkenybių, 
tai visuomet atsiranda ir gundytojų, siūlan 
čių lengvesnį kelią. Bet, jei tas kelias yra 
dar neišbandytas, jei jis veda nežinoma 
kryptimi, tai yra pavojus, kad mes galime 
paklysti, pasimesti.

Todėl laikykimės savo tėvų ir protėvių 
išbandyto kelio ir neiškeiskim jo į šunke
lius. Nedarykime taip pat nieko, kas silp
nintų bendras visų lietuvių laisvinimo pa
stangas.

Priešingai, mums tenka sukaupti dau
giau jėgų ir ištvermės pasitaikiusioms kliu 
tims nugalėti. Nepamirškime, kad tarptau
tinė padėtis niekados nėra pastovi. Ji nuo
lat kinta, ir todėl kiekvienu metu, gali pa
sirodyti nauji vilties šviesuliai.

Ligšiolinė būklė, kai Maskva vaidina an- 
tikolonializmo čempioną, o Vakarų valsty
bės pasitenkino vien defensyvine taktika, 
vieną dieną turės baigtis. Savo pačių lais
vę apsaugoti Vakarai neturi kito kelio, 
kaip efektyviai remti tautų laisvės apsi
sprendimo principą bei jo įgyvendinimą. 
Kitu atveju, jei Vakarų apsisprendimas ir 
toliau būtų grindžiamas tik tuo, kas patin 
ka Kremliui, tada ne tik pavergtoms tau
toms, bet ir visai žmonijai laisvės perspėk 
tyvos būtų labai tamsios.

Ačiū Dievui, faktinė padėtis taip tamsi

KUO MASKVA MINTA?
Sovietų Sąjungos 1966 m. biudžete Lie

tuvos respublikai nustatyta pajamų-išlai
dų suma 838.650.000 rublių. Kūčių dieną 
Vilniuje respublikinis sovietas turėjo tą 
biudžetą priimti su kai kuriais patikslini
mais, susijusiais su pramonės administra
cijos pertvarkymu. Patikslinimus apskai
čiuoti pavesta Sov. Sąjungos vyriausybei.

Svarbiausias sovietinio biudžeto pajamų 
šaltinis yra apyvartos mokestis, kurį moka 
visi gyventojai, ką nors (net ir duoną) 
pirkdami. Tas mokestis įskaitytas į kiek
vienos prekės kainą ir sudaro nuo 10 iki 
40 ir net 60 procentų kainos.

Visus mokesčius renka vietinės mokes
čių įstaigos, tvarkomos per sąjungines-res- 
publikines finansų ministerijas, t.y. per 
centrinės finansų ministerijos padalinius 
respublikose. Mokesčiai įskaitomi į bendrą 
sovietinį iždą. Biudžeto įstatyme kasmet 
nurodoma, kiek kurioje respublikoje su
rinkto mokesčio kuriai respublikai bus 
„grąžinta“.

NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS PROGA
Valstybės sekretorius Dean Rusk Lietu

vos Nepriklausomybės Dienos proga 1966 
m. vasario 11d. parašė tokį pareiškimą, ad 
resuotą Juozui Kajeckui, Lietuvos Charge 
d'Affaires a.i. Washingtone:

Brangusis p. Charge d'Affaires,
Lietuvos nepriklausomybės keturiasde

šimt aštuntųjų metinių proga man malonu 
pareikšti Jums Jungtinių Valstybių vyriau 
sybės ir tautos gerus linkėjimus.

Mūsų šalis pastoviai remiasi dėsniu, kad 
visos tautos turi teisę nusistatyti savo vals 
tybinio būvio pavidalą. Lietuvos atveju 
mes taikome šį dėsnį atsisakydami pripa
žinti tos šalies priverstinį įjungimą į So
vietų Sąjungą. Mes visiškai remiam Jūsų 
nuolatines pastangas veikti pasaulio nuo
monę ir kreipti ją į lietuvių tautos apsi
sprendimo reikalo iškėlimą.

Akivaizdoj narsos ir ištvermės, Lietuvos 
žmonių parodytos šiais svetimo viešpatavi
mo laikais, aš tikiu, kad jų teisūs laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės siekimai ga
lop bus įkūnyti.

Nuoširdžiai Jūsų Dean Rusk

PASIMATYMAI VAŠINGTONE
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo delega

cija lankėsi pas Atstovų Rūmų pirmininką 
J. W. McCormack. Delegacijai vadovavo 
PETS pirmininkas V. Sidzikauskas. Dele
gacijoj buvo PETS vicepirmininkas S. Kor 
bonski (iš lenkų delegacijos) ir J. Lettrich 
(iš čekų delegacijos).

Pasimatymas įvyko 1966 m. vasario 10 
d. Kalbėta apie Rytų - Vidurio Europos pa
dėtį ir svarstyta galimybė imtis tos padė
ties tyrimo arba ir įstatyminių veiksmų 
Kongrese tuo reikalu.

Delegacija tais pačiais reikalais pasikal
bėti dar apsilankė pas senatorių P. H. Doug 
las, atst. E. F. Kelly ir atst. J. D. Dingell. 
Ir čia buvo aptarti opieji pavergtųjų Euro
pos tautų klausimai. (Elta) 

dar nėra. Vakarai ir šiandieną turi užtek
tinai pranašumo sovietinio totalizmo grės
mę laisvei padaryti nepavojinga. Ko Va
karų politikai ligi šiol stigo — tai valios 
ryžtis didesnei aukai dėl laisvės. Tačiau, 
nors ir lėtai, nors ir pavėluotai, laisvasis 
pasaulis pradeda giliau įsisąmoninti šios 
problemos esmę. Jungt. Amerikos Valsty
bės vis daugiau ir daugiau mobilizuoja sa
vo materialines ir moralines pajėgas ir ryž 
tąsi didelėms aukoms sovietinio totalizmo 
užmačioms pasaulyje pasipriešinti. Vietna
mas yra tam ryškiausias pavyzdys. Ta link 
me yra prisimintini prez. Johnsono žo
džiai:

„Mes mylime taiką; mes darysime visa, 
ką galėsime daryti garbingai, kad ji būtų 
išsaugota. Bet mes labiau mylime laisvę, ir 
mes pasitiksime kiekvieną iššūkį, užmokė
sime bet kokią kainą užtikrinti, jog laisvė 
nežus pasaulyje“.

Šie jo žodžiai sustiprina ir mūsų viltis.
Žinoma, šios problemos esmė glūdi laiko 

klausime. Žmonės paprastai yra nekant
rūs. Ir mes esame dažnai nekantrūs. Ta
čiau supraskime, kad šių dalykų negalime 
matuoti nei pagal subjektyvius pageidavi
mus, nei pagal savo amžių. Jei tai darysi
me, neišvengiamai patirsime tam tikrų nu
sivylimų, nes žmogaus amžius yra tik aki
mirka tautos istorijoje. Nei mūsų tėvai, 
nei protėviai nebūtų nieko laimėję, jeigu 
jie būtų buvę trumparegiai ir visa matavę 
pagal savo motyvus ar pagal savo amžių. 
Norėdami laimėti savo tautos kovą už lais 
vę, turime įsisąmoninti, kad bet koks pasi
priešinimas neteisybei turi tiktai vieną lai
ko ribą, būtent, jis yra vykdomas tol, kol 
toji neteisybė bus pašalinta. Todėl, kad ir 
kiek tęstųsi Lietuvos okupacija, pasaulyje 
neprivalo nutilti lietuvių reikalavimas, 
kad mūsų tautos valia, išreikšta Vasario 16 
Aktu, būtų įvykdyta. Tikėkime, kad ji bus 
įvykdyta.

Privilegijuotoj padėty šiuo atžvilgiu yra 
Kazachija (Kazachstanas). Ten ne tik visą 
100% apyvartos mokesčių atiduoda, bet nu 
mato pridėti dar subsidiją — daugiau kaip 
milijardą rublių. Visą apyvartos mokesčių 
sumą palieka dar dviejose respublikose: 
Turkmėnijoj ir Tadžikijoj. Subsidijos 
Turkmėnijai numato beveik 100 milijonų 
rublių, o Tadžikijai — beveik 50 milijonų.

Iš Azerbaidžano centrinis iždas pasiims 
tik 0.4% apyvartos mokesčio, iš Armėnijos
— 3.7%, Uzbekijos — 6.8 proc., Gruzijos 
7.5%, Kirgizijos — 7.7 proc., o iš Lietuvos 
—12.5% (mažiau, negu būdavo kitais me
tais).

Daugiau negu iš Lietuvos centrinis iž
das tų mokesčių pasiima: iš Gudijos — 
32.4%, iš Estijos — 43.1 proc., Moldavijos
— 57.4 proc., Ukrainos — 60.6 proc., iš pa
čios Rusijos (su jos nerusiškomis sritimis, 
neįeinančiomis į vad. sąjungines respubli
kas) — 69 proc., o visų didžiausią dalį iš 
Latvijos — net 79.8 proc. (kai kuriais me
tais iš Latvijos pasiimdavo net apie 90%).

Iš šių centrinio iždo pasiimamų apyvar
tos mokesčių ir subsidijuojama Kazachija, 
Tadžikija, Turkmėnija. Ten plečiami kolo
nizacinei pramonei vietoje surenkamų mo
kesčių nepakanka. Iš Latvijos visada ypač 
didelė tų mokesčių dalis paimama, matyt, 
todėl, kad Latvijoj pramonė jau gerokai 
išplėsta, apyvarta didelė, tad Latvijai turi 
užtekti tik penktadalio jos teritorijoj su
renkamo apyvartos mokesčio. (Elta)

Kalinių suvažiavimas
Iš visos Rusijos į Vilnių buvo suvežti dar 

tebegyvi buvusieji Auschwitzo koncentra
cijos stovyklos kaliniai, iš viso du šimtai. 
Buvo jų tarpe kiek ir iš kitų kacetų. Tai 
buvo vienas iš kasmet Rusijoj rengiamų to 
kių buvusių nacių koncentracijos stovyklų 
kalinių suvažiavimų. Šį kartą suvažiavimo 
vieta buvo parinkta Vilniuje, nors suvažia
vime nebuvo nė vieno lietuvio.

Lietuviai, kalėję nacių stovyklose, nebu
vo nė paminėti. Mat, keli iš jų, savo metu 
grįžę Lietuvon, dabar jau mirę, o gyvieji 
visi Vakaruose. Šiems bolševikai vengia 
pripažinti buvusių nacių kalinių vardą.

(Elta)

PASAULI!
— Sovietai išsiuntė į erdvę dirbtinį že

mės palydovą su dviem šunimis.
— „Nepszabadsag“ rašo, kad Vengrijoje 

tuoj prasidės byla 10 jaunuolių tarp 17 ir 
21 m. amžiaus, kurie kaltinami priešvals
tybine veikla, fašizmu ir chuliganizmu, o 
taip pat išžaginimu, veikla juodojoje biržo
je ir kitokiais nusikaltimais.

— Buvęs Maskvos Spartako futbolinin
kas nubauštas 10 m. kalėti už tai, kad gir
tas vairavo automobilį ir užmušė žmogų.

— Viktoras Kravčenka, kuris 1944 m. 
perbėgo į Vakarus ir parašė knygą „Aš pa
sirinkau laisvę“, nusižudė New Yorke. ,

— Rytų vokietis Šveicarijoje nuteistas 
už šnipinėjimą 2 m. kalėti.

stjaksi
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KARALIUS MINDAUGAS
PROF. Z. IVINSKIO STUDIJA

Anąkart pasidžiaugėme Dr. J. Vaišnoros nes kai kurie dokumentai liudytų, kad ne- 
studija apie žymųjį lietuvių veikėją Petrą atsimetė, o kai kurie dar nėra tiek visapu- 
Kriaučiūną, kuris rusų carų valdymo me-' siškai ištirti, kad jais galėtum šimtaprocen 
tais Suvalkijoje mokslus einantį lietuvišką 
jaunimą kėlė ant kojų, vedė į lietuvišką 
kelią.

O dabar, štai, po ranka turime kitą įdo
mią studiją, taip pat iš istorijos srities, irgi 
atspaustą iš LKM Akademijos Metraščio I 
tomo. Tai istoriko prof. Dr. Zenono Ivins
kio darbas Pirmasis Lietuvos karalius Min 
daugas ir jo palikimas.

Mūsų istorinė praeitis turi dar labai 
daug klaustukų, šitaip yra dėl to, kad di
džiuma istorinių dokumentų vis rašyti ne
lietuvių, taigi šališkai, o kai kurie istori
niai dalykai taip ir paliko visiškai niekur 
neužrašyti. Taigi mūsų istorikams tenka 
sunki pareiga atsekti galimą tiesą iš tų ša
liškų dokumentų ir dar pasidaryti išva
das, kaip reikalai vyko tais atvejais, kai 
tarp dokumentų išeina tuščias tarpas.

Šiauresniuose istorijos vadovėliuose, at
rodo, pakanka atžymėti tik pagrindinius 
dalykus. Bet tie vadovėliai toli gražu ne
sudaro pilno ir išsamaus praeities vaizdo. 
Tik monografinio pabūdžio studijos gali at 
sakyti į daugelį klausimų, kuriuos vadovė
liai apeina, ir kuo daugiau tokių studijų, 
tuo pilnesnis išeina istorinės praeities vaiz
das.

Štai kad ir apie karalių Mindaugą jau ne 
maža istorikų buvo rašyta, bet vis tiek ne
maža tebėra ir spragų. Pavyzdžiui, kaip 
mums liudija šiame savo darbe prof. Z. 
Ivinskis, dar ir iki šiol niekas nėra visiškai 
pagrįstai ir tikrai atsakęs į klausimą, ar 
Mindaugas atsimetė krikščionybės, ar ne. 
Neatsako ir prof. Z. Ivinskis visu tikrumu,

NAUJAS ISTORIJOS VADOVĖLIS
V. Daugirdaitės Sruogienės Lietuvos Is

torija, 6-ji pataisyta,"'perredaguota ir pa
pildyta laida, vienintelis šiuo metu Lietu
vos istorijos vadovėlis mūsų lituanistinėms 
mokykloms, knyga būtina tėvams, norin
tiems su savo krašto praeitim vaikus supa
žindinti namie, o taip pat visiems, besido
mintiems tautos praeitimi. Veikalas stam
baus formato, daugiau kaip 400 psl., gau
siai aprūpintas žemėlapiais ir iliustracine 
medžiaga: paveikslais, ištraukomis iš senų 
dokumentų, istorinių kronikų, atsiminimų, 
užrašų ir kt., atskleidžiančiomis praeitį iš 
pirmųjų šaltinių. Išleido Terra, 3237 West 
63rd St., Chicago, Illinois. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Knyga gerame ofsetinia
me popieriuje, gražiai atspausta, liuksusi
niuose kietuose apdaruose. Kaina — 6 dol. 
Gaunama leidykloje ir pas visus lietuviškų 
knygų platintojus. 

tiškai pasikliauti. Pasirodo, klastotojų 
anais laikais yra buvę gal net daugiau ne
gu šiais.

Ši prof. Ivinskio studija labai įdomi net 
keliais atvejais, o ypač tokiam skaitytojui, 
kuris susipažinti su Lietuvos praeitimi nau 
dojosi tik vadovėliais. Įdomu, kaip, saky
sim, anais senais laikais kaimyninės tau
tos bėgdavo per miškus ir kaimus, kai pa
matydavo lietuvius, ir ypač įdomu, kad ši
tokį liudijimą pateikia ne patys lietuviai. 
Įdomu pažinti santykius tarp lietuvių ir da 
bartinės Latvijos mažesniųjų kunigaikščių. 
Įdomi Mindaugo ir kitų Lietuvos kuni
gaikščių politika ir diplomatija anais lai
kais, stiprinimas ryšių vedybomis, pastan
gos apeiti nepageidaujamus valdovus, pat
sai Mindaugo charakteris.

Pagal vadovėlių tradiciją mes jau visi 
net atmintinai žinome, kad Vytautas Didy
sis, reikalo verčiamas, užrašydavo žemai
čius kryžiuočiams, o paskui ir vėl atsiim
davo. Pasirodo, kad tokie dalykai būdavo 
praktikuojami jau Mindaugo laikais. Aiš
ku, tokie užrašymai būdavo vykdomi su 
širdies skausmu, o kai užrašytosios sritys 
sukildavo, tai tik slaptai tegalima būdavo 
sukilėlius paremti.

Studijoje apžvelgiami ne tik Mindaugo, 
bet ir pomindauginiai laikai. Vyriausiąją 
galią po jo paėmė į rankas pagonybės šali
ninkai, bet tada prasidėjo, dabarties žody
nu tariant, pilietinis karas. Tada, kaip pro
fesorius Z. Ivinskis liudija, per septyne
rius metus Lietuvoje buvo nužudyti net ke 
turi kunigaikščiai, kurie turėjo vyriausią 
valdžią ar siekė jos! Gera tik, kad tuo me
tu Lietuva neturėjo pasiruošusių ją nunio
koti priešų, tai vadai maždaug ramūs galė
jo piauti vieni kitus. Bet tvarką atstatęs 
Traidenis jau miręs savo mirtimi.

Tokias studijas skaitydami, mes, žino
ma, džiaugiamės, kad jos ir šių dienų sąly
gomis gali būti parašomos ir papildo mūsų 
lietuviškąjį istorijos mokslą.

K. Abr.

Lietuvos gyventojų augimas
Apytikriai apskaičiuota, kad dabartinė

se Lietuvos ribose yra du milijonai devyni 
šimtai Aštuoniasdešimt du tūkstančiai gy
ventojų. Esant dabartiniam prieauglio spar 
tumui, apie šių metų vidurį būsią jau pilni 
trys milijonai. Tai rodo, kad dabartinis na
tūralus gyventojų prieauglis Lietuvoj yra 
1,2 proc. per metus. 1939 metais (be Vil
niaus) tas prieauglis Lietuvoje buvo 1,05 
proc. (Elta)

EUROPOS LIETUVIS

SOVIETINĖS LIETUVIŠKOS
ENCIKLOPEDIJOS POBODIS

Pagaliau, devintais žadėjimo metais, Vil
niuje išleis iš spaustuvės „Mažąją Lietu
viškąją Tarybinę Enciklopediją“. Tuo tar
pu tik pirmąjį tomą, 768 puslapius, iš ku
rių 32 — spalvinės iliustracijos. Numatyta 
išleisti dar du tomai.

ši mažoji enciklopedija spausdinama iš 
didžiosios Lietuvių Enciklopedijos leidėjo 
Juozo Kapočiaus kadai nusavintoj, dabar, 
žinoma, žymiai išplėstoj Vaizdo spaustu
vėj, Vilniuj. Popierius gamintas Petrašiū
nų popieriaus fabrike, toks pat, kaip ir to 
paties fabriko gamintas didžiajai rusišką
ją! sovietinei enciklopedijai.

Tie pirmieji su viršum pusaštunto šimto 
puslapių „mažosios tarybinės“ pasirodys 
tuo metu, kai didžiosios Lietuvių Enciklo
pedijos bus išleista jau aštuoniolika tūks
tančių puslapių. Apimtim vilniškė enciklo 
pedija jau nė nebesikėsina susilyginti su 
bostoniške (pradžioje kėsinosi, bet Mask
va nutarė, kad nereikia, ir nedavė pinigų). 
Bet sunaudoto popieriaus kiekiu jau antra 
jame tome bostoniškę pralenks, nes numa
to spausdinti net 60 tūkstančių egzemplio
rių.

Enciklopedijos pobūdis, tur būt, teisin
gai apibūdinamas šiais entuziastingais 
Tiesos (1966, 25) reporterių žodžiais:

„Iš pat pirmųjų puslapių lietuviškoji en 
ciklopedija prabyla ir apie Tarybų Lietu
vos ir Lietuvos Komunistų Partijos istori
ją, Lietuvos liaudies kovą dėl Tarybų val
džios. Čia gali perskaityti atskirus straips
nius, kurie demaskuoja lietuviškųjų bur
žuazinių nacionalistų ideologiją, antiliau
dinę jų partijų bei organizacijų veiklą“.

Bus enciklopedijoje ir dėmesio vertų ra
šinių — tų, kuriuose „apibūdinamas lietu
vių kalbos ir literatūros, mokslo, meno, vi
suomeninės minties, ekonominio ir politi
nio gyvenimo vystymasis“, nors tų dalykų 
dėstymas bus neišvengiamai turėjęs būti 
„sufrizuotas“ pagal „marksizmo - leniniz
mo“ dėsnius (kitaip sakant, pagal rusų bol 
ševikų valdžios interesus), todėl atitinka
mai tik tiek ir vertingas.

Patikimiausių duomenų galės būti raši
niuose apie negyvąją ir gyvąją Lietuvos 
gamtą. Su atitinkamu „sietu“ propagandi
niams pasidailinimams atsijoti, bus- gali
ma rasti ir faktinių duomenų apie Lietu
vos miestus, miestelius ir kaimus, apie 
mokslą ir techniką, apie darbą, muziką, te
atrą, švietimą, sveikatos apsaugą. Tačiau 
neįrištus tos enciklopedijos lankus pavar
čiusių reporterių atsiliepimai teikia įspū
dį, kad enciklopediška informacija joje be
ne bus nustelbta pastangų kiekviena proga 
ginčytis su „buržuaziniais nacionalistais“.

(Elta)

ĖRiivtčiAiS

’DIEVAS, ŠEIMA, TĖVYNĖ
Kai mes susirūpinę svarstome, kokiu bū

du išlaikyti lietuvybę, kai viso pasaulio 
vyskupai Vatikane svarstė, kaip sustiprin
ti žmonių tikėjimą, žvilgterėkime, ką tuo 
reikalu sako ne koks Bažnyčios autoritetas, 
bet buvęs mūsų kariuomenės vadas Stasys 
Raštikis.

Kalbėdamas apie tikėjimą, jis tvirtina: 
„Pirmiausia aš tikiu Dievą. Esu labai dė 

kingas savo tėveliams, kad jie įskiepijo 
man Dievo meilę. Tikėjimas ir gili savo 
žodžiais, mintimis ir jausmais išreikšta 
malda visada stiprina mane ir padeda pa
kelti dažnai net labai sunkius gyvenimo 
kryžius. Savo gyvenime esu turėjęs keletą 
tokių momentų, kada be tikėjimo ir maldos 
būčiau tikrai žuvęs. Tikėjimas ir malda iš
gelbėjo mane“.

Pereidamas prie šeimos, St. Raštikis sa
ko:

„Aš tikiu šeimos galybe tautos ir valsty
bės gyvenime. Jokia mokykla, jokios, net 
geriausios, organizacijos ir jokie auklėto
jai negali turėti tiek įtakos vaikui ir jau
nuoliui, kiek turi geras tėvas ir gera moti
na. Aš netikiu, kad galėtų būti gerų tėvų 
blogi vaikai. O jei retkarčiais taip ir pasi
taiko, tai į tai tenka žiūrėti kaip į išimtis, 
nes ir geri tėvai kai kada gali padaryti vie 
ną kitą klaidą. Tai yra žmogiška ir nesu
griauna principo, kad pagrindinis visos 
tautos moralinių jėgų šaltinis yra gera šei
ma“.

Pagaliau, liesdamas tėvynę, jis šitaip 
dėsto:

„Man imponuoja Lietuvos istorija. Aš 
stengiuosi matyti mūsų praeities įvykius 
tokius, kokie jie yra buvę realybėje, be pa 
gražinimų ir be piktos kritikos. Mane džiu
gina Lietuvos laimėjimai ir jaudina jos ne
laimės. Į praeities įvykius aš žiūriu ne kaip 
į medžiagą mūsų ginčams dabartyje ir at
eityje, bet kaip į praktiškus pavyzdžius ir 
pamokymus dabarčiai ir ypač ateičiai. Gerb 
damas Lietuvos praeitį ir tos praeities mū
sų tautos veikėjus, aš stengiuosi suprasti 
juos tokius, kokie jie iš tikrųjų yra buvę. 
Aš nebijau kalbėti apie jų nuopelnus ir 
klaidas, tačiau visada su tinkama pagarba 
visiems savo tautos patriotams“.

Šiandien, kada gyvename išsibarstę sve
timuose kraštuose ir nevisuomet turime 
progos susirinkti kartu apsvarstyti degi
nančių klausimų, žinokime, kad kol mūsų 
šeimos bus tautiškai ir moraliai stiprios, 
mes ištversime.

K. J. Ks
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — kovo 6 d., 11 vai., Jau- 

i nimo Židinyje, 16 Hound Rd.
STOKE - on - TRENT — kovo 13 d., 12.15 

vai., Tunstall.
DERBY — kovo 20 d., 11 vai., Bridge Gate.
GLOUCESTER — kovo 5 d., šeštadienį, 12 

vai., London Rd.
BRADFORD — kovo 6 d., 12.30 vai.
STROUD — kovo 6 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAM — kovo 13 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
NOTTINGHAM — kovo 20 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje, 16 Hound Rd.

NAUJA LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS VADOVYBĖ

Naujai laisvojo pasaulio lietuvių rašyto
jų išrinktoji Lietuvių Rašytojų draugijos 
valdyba vasario 6 d. Chicagoje susirinko 
pirmam posėdžiui ir pareigomis pasiskirstė 
taip: Aloyzas Baronas — pirm., Povilas 
Gaučys — vicepirm., Albinas Valentinas 
— sekr., Anatolijus Kairys — ižd. ir Jero
nimas Ignatonis — narys.

LRD narių revizijos komisijon išrinkta: 
Benys Babrauskas, Kazys Bradūnas ir Ka- 
rolė Pažėraitė. Garbės teisman — J. Au- 
gustaitytė-Vaičiūnienė, Vincas Ramonas ir 
Leonardas Šimutis.

Naujoji valdyba pirmame posėdyje ap
svarstė visą eilę aktualių organizacijos rei
kalų, tarp kurių svarbiausias — komisijos 
sudarymas paskirti rašytojų premijoms už 
1964 ir 1965 metus.

3.12.6. 
žąsis, pasakišką 

14.8. 
vieni 25 metų 

1.9.4. 
A. Staniukynas.

1.15.0.
1.2.0.
15.0.

J.

SKAITYKIME IR REMKIME 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ 

Naujausiai gauta:
Brazdžionio ir Babrausko redaguota — 

antra dalis Lietuvių beletristikos anto
logija, kaina

B. Pūkelevičiūtės Aukso 
3-jų veiksmų komedija 

N.E. Sūduvis — Vienų 
rezistencijoje

Dr. A. Kučas — Kun.
100 metų nuo jo gimimo paminėti 14.8. 

St. Zobarskas — Selected LITHUANIAN 
Short STORIES

St. Yla — Dievas Sutemose
A. Kučys — Varpas

VAIKAMS:
D. Čibas — žaižaras, pasaka, gausiai 

iliustruota 11.3.
Mingėla — Labas Rytas, Vovere, 

iliustruota 18.6.
H. Radauskas — Eilėraščiai — 1.16.8. 
Pr. Naumiestiškis — Baisusis Birželis— 

dramos kaina 1.6.0.
Visa periodika, istorijos knygos, žemė

lapiai.
Rašyti: „DAINORA“, 14, Priory Rd., 
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Po Arvydo sumušimo Goda pastebimai 
pasikeitė. Pasidarė rimtesnė, santūresnė, 
nublanko išorinis nerūpestingumas, teikęs 
jai jauninančio žavesio. Kaip ir anksčiau 
susitikinėdavo su Martynu malūnininko na 
melyje, buvo miela, nepakartojamai jau
dinanti ir stengėsi dosniai atsakyti į myli
mojo jausmus, bet jau be pirmykščio nuo
širdumo ir aistros. Atrodė, lyg pavargo, o 
gal bodisi savo vaidmeniu ir ieško būdų, 
kaip jo atsisakyti. Martyno laimę temdė 
tarp jų nusidriekęs šešėlis, jis jaudinosi, ta 
čiau rūpestingai slėpė augantį nerimą. Vis 
dėlto neseniai, kai ji nei iš šio, nei iš to pra 
virko, jis netikėtai prasitarė:

— Kas su tavimi? Tu visai nebe ta, Go
da, visai nebe ta.

— Aš truputį įskilusi, Martynai, įskilu
si... — atsakė ji pro ašaras, bet čia pat nu
sijuokė ir nerūpestingai pridūrė: — Ne
kreipk dėmesio. Moterims užeina...

Sekančią dieną po pasikalbėjimo su Ju
rėnu buvo sekmadienis. Goda norėjo pra
leisti dieną bet kur, tik ne Liepgiriuose. 
Jiedu kartais nueidavo pasivaikščioti į ber 
žyną arba ilgas valandas bastydavosi Ak
mens Varčioje. „Jeigu būtų mano valia, vi
są žemę apsodinčiau miškais, — kartą pa
sakė ji. —Nežinau nieko gražesnio už girią. 
Vien pažvelgęs į medį žmogus nori būti ge
resnis“. Martynas nusprendė padaryti jai 
staigmeną. Gerą valandą jiedu važiavo 
vieškeliu, vėliau išmuštais lauko keliais, 
vėl vieškeliu. Goda nekantravo, klausinė
jo, kur jie važiuoja. Martynas krėtė pokš
tus, fantazavo, kurstydamas jos smalsu
mą. Abiem buvo pašėlusiai linksma ir ge
ra. Prieš nepažįstamą bažnytkaimį jis su
laikė motociklą ir užrišo jai akis. Likusis 
kelio galas jai labai prailgo, ėmė pagunda 
nusmaukti raištį, tačiau nenorėjo apvilti 
Martyno. Pagaliau į veidą padvelkė kve

piančio miško vėsuma, o motociklas vis lė
kė, nutrūktagalvišku greičiu nešdamas ją 
banguojančioje tamsoje. „Atvažiavome“. Ji 
nuplėšė raištį ir apstulbusi aiktelėjo. Siau
rą miško keliuką iš abiejų pusių spaudė 
tanki senų eglių siena. Gražuoliai medžiai 
stovėjo išdidūs, atsainiai atkišę sunkias sa
kais iškvėpintas šakas ir oriai lingavo gar 
banotomis viršūnėmis, tarsi stebėdamiesi 
įžūlumu tų, kurie išdrįso sudrumsti šventą 
jų viešpatijos rimtį. Kažkur netoliese, virš 
amžinai ošiančio žalio vandenyno, tvieskė 
saulė, mėlynavo dangus, o čia, kaip kokio
je pasakų karalystėje, viešpatavo slėpinin
ga prieblanda, kupina didingos, tyliai 
skambančios miško muzikos.

— Dieve mano... — šnibždėjo Goda, dai 
rydamosi aplinkui. — Koks grožis, koks 
grožis...

— Taip, — sutiko Martynas. — Čia dar 
nespėjo pasisukti motorizuoti piūklai.

— Eglė — gražiausias medis. Ji jattčia 
ir viską pergyvena, kaip žmogus. Protingas 
medis, su charakteriu. Pasivaikščiokime 
po eglių miestą.

— Gerai, — sutiko Martynas. — Bet ei
kime centrinėmis gatvėmis, nes čia lengva 
paklysti.

— Paklysti? — Goda valiūkiškai nusi
juokė. — Nebijok. Eglės svetingos ir labai 
draugiškos — parodys kelią. Einam!

Martynas nenoriai išsuko iš keliuko.
— Puikus- miestas! — tęsė Goda žaidi

mą. — Kokie įdomūs, dailiai apsirengę jo 
gyventojai! Ne, čia vyrų nėra. Vienos mo
terys. Įdomiausios moterys pasaulyje. Pasi
žiūrėk į aną storulę. Šimtametė, o vėjai gal 
voj. Matai, kaip judina šakas, vilioja: „Ap 
kabinkit, apkabinkit...“ O šalia, ana plono
ji, jos duktė ir tikriausiai pavydi motinai.

— O ta? — Martynas parodė į neaukštą, 
plačiašakę eglę.

— Ta didelė pikčiurna, su niekuo geruo
ju nesugyvena. Matai, kad išsiskėtusi kaip 
varnalėša. Jei pajėgtų, visą mišką nustelb
tų.

— Medžiai kovoja dėl dangaus, kaip žmo 
nės dėl žemės, — pastebėjo Martynas.

— Matyt, ir jie tiki į pomirtinį gyveni
mą, — nusijuokė Goda.

Tankumynas netikėtai prasiskyrė; jiedu 
išėjo į nedidelę miško aikštelę. Jos vidu
ryje stovėjo skarota vieniša eglė.

— O ką apie tą išpuikėlę pasakysi? — pa 
klausė Martynas, jau įsitraukęs į žaidimą.

— Ji ne išpuikėlė. Tai gera, labai gera 
eglutė. Ji nenori niekam kliudyti, nieko 
skriausti, todėl apsigyveno nuošalyje. Pa
matysi, greitai čia pridigs mažų eglaičių. Ji 
priims jas į savo kaimynystę, ir visoms už
teks vietos. Ji niekam nepavydi dangaus.

— Simpatiška. Galima įsimylėti, — pa
juokavo Martynas.

. — Ji mano sesutė. Pabučiuokime! — Go 
da pačiupo Martyną už rankos, abudu juok 
damiesi nubėgo prie eglės, apglėbė liemenį, 
ir prispaudė lūpas prie šiurkščios, kvap
nios žievės.

— Vaje, Goda! Kiek čia sakų! Išsitep
sime... — Martynas išsigandęs atšoko nuo 
medžio, patraukdamas su savimi merginą, 
bet ji šiurkščiai išplėšė ranką ir vėl prisi
šliejo prie kamieno. Iškrypusiose lūpose 
virpėjo gaili, skaudžių prisiminimų paža
dinta šypsena. Pavasaris... balti beržai... 
vyšnios... salkanas sakų skonis ir jis, ap
gaulingas beržyno berniokas... — Iš tik
rųjų, Goda, tu kartais labai vaikiška, —pri 
dūrė Martynas susierzinęs.

— Ak! — Goda paleido kamieną ir per
dėtai uoliai ėmė apžiūrinėti suknelės pry- 
šakį. Atrodo, jai pasidarė gėda sentimenta
lumo protrūkio. — Aš pagalvojau, kad mū
sų dar nebuvo pasaulyje, o ši eglė jau čia 
stovėjo. Tokia pat didelė ir graži. Ateis lai 
kas — numirsime, -mūsų kaulai sudūlės, o 
ji ir toliau kaip niekur nieko žaliuos. Tik 
dar didesnė ir gražesnė. Eglės visuomet 
man ką nors primena.

— Nemėgstu medžių, kurie sukelia to
kias liūdnas mintis, — juokais pasakė Mar 
tynas. — O gal mudu atsidūrėme tavo mies 

to kapinėse? Einam kur linksmiau. Saky
sim, į eglių restoraną. Ar yra tokia įstaiga 
eglių mieste?

Goda klusniai padavė ranką, bet gera 
nuotaika nebegrįžo.

— Prisimenu, kai buvome maži, tėvas 
parveždavo iš miško „kiškio pyrago“. Die
ve mano, kokia skani būdavo vėju kvepian 
ti duona ir sušalusių lašinių gabalėlis! Mu
du su broliu susipešdavome dėl sužiediju- 
sio kriaukšlio... — tyliai kalbėjo Goda, nu
grimzdusi prisiminimuose. — Tėvas įeida
vo į trobą, apsivilkęs baltais ilgais kaili
niais, pasistatęs apykaklę. Kartu su juo 
įsiverždavo garų debesys. Tėvas tada bū
davo panašus į pranašą Eliją, lekiantį ug
niniais ratais tarp debesų. Ir Dievą aš įsi
vaizduodavau panašų į savo tėvą, ir Ka
lėdų senelį. Visi geri pasakų didvyriai man 
buvo panašūs į tėvą. Aš mylėjau jį, savo 
senį, labai mylėjau... Ir dabar tebestovi 
akyse: sėdi jis virtuvėje priešais ugnį, juo
kingai atkišęs priledėjusius ūsus, nuo jų la 
ša kaip nuo šiaudinio stogo. „Tėte, lyja, tė
te, lyja!“ — šaukdavau, o Adolius, tada ko 
kios šeštos klasės gimnazistas, už stalo ruoš 
davo pamokas.-Taip, linksmi būdavo žie
mos vakarai... Tėvas parveždavo iš miško 
lazdelių — aš ir dabar užuodžiu atitirpu
sios žievės kvapą. Ateidavo Rimšų Lukas— 
tu žinai, kad jis man beveik brolis? Mes, 
vaikai, įsivaizduodavome, kad tai mūsų 
arkliai, žvengdami lakstydavome po trobą, 
tas lazdas apžergę, ir atrodydavo, jog me
dis tikrai gyvas. Viskas gražu, paprasta, ir 
atrodydavo, kartu stebuklinga. Mūsų am
žiuje nebėra stebuklų. Medžio gabalėlis ne 
pasiverčia žirgu, tėvas — pranašu. Ką vai
kystėje mylėjai, dabar niekini, o gal ir ne
apkenti. Kodėl taip? Negi Elijas tada buvo 
kitoks? Ne, bent mano atžvilgiu jis nepasi
keitė. .

— Ką tu žinai, gal įvyko dar vienas ste
buklas — Elijas pasivertė velniu? — leng
vabūdiškai paklausė Martynas, stengda
masis nuversti juokais beužsimezgantį rim 
tą pokalbį. Jis buvo gerai nusiteikęs ir no
rėjo linksmai praleisti dieną.

— Nežinau... — Goda nuskynė medžio 
šakelę, pauostė, numetė, nurėškė kitą. Jos 
judesiai buvo nervingi, staigūs, visos min
tys sukoncentruotos viena kryptimi. — Jei 
pranašas pasivertė velniu, tai maža mergai 
tė, kuri kadaise jodinėjo lazdele, galėjo pa
virsti ragana.

— Ne ragana, o gražia raganėle, — nu
sijuokė Martynas. — čia tai teisybė — tu 

moki kerėti. — Jis apkabino Godą per juos 
menį, prisitraukė ir karštai pabučiavo į 
lūpas. Bet nesulaukė atsakymo. Jos šaltu
mas užgavo jį. Paleido, beveik stumte at
stūmė nuo savęs ir nusivylęs pasakė: — 
Tave sunku suprasti. Kaitaliojies kaip mė
nulis. Ko reikia? Ar diena negraži, ar ne
pavalgiusi, ar bernas nemyli? Tavo tėvas 
biaurus tipas, na, kas verčia gyventi su juo 
po vienu stogu? Gaigalai greitai išsikraus
tys į durpyną — nuo pirmos jiems ten pa
žadėjo butą. Turėsime du kambarius, galė
sim gyventi kaip karaliai. Išeik iš namų, 
Goda, mesk tėvus, apsiveskime. Tu neži
nai, kiek daug man tas reiškia.

— Ne, Martynai. Gal kada taip ir bus, , 
bet kol kas... Nenoriu, negaliu.

— Prisimeni, kartą įsikalbėjome, ir tu 
pasakei, kad jeigu... ne aš... Prisimeni? 
Juk buvo laikas, kada norėjai būti mano 
žmona...

— Buvo. Ir, gal būt, vėl ateis toks laikas, 
bet dabar neįmanoma labiau, negu bet ka
da. Būk geras, nekalbėkime apie tai, Mar
tynai.

— Tu nemyli manęs.
Goda nieko neatsakė.
— Tu nemyli manęs, — atkakliai pakar

tojo Martynas. — Tiesa? Ko tyli?
— Kai žmonės mylisi, tokie klausimai.;. ' 

nereikalingi, — miglotai atsakė Goda. |

„Taip, ji manęs nebemyli, — pagalvoji 
Martynas, sužvarbęs nuo šalčio, kuriuo pa 
dvelkė jos žodžiai. — Aš buvau vienae-i? 
daugelio jos žaisliukų, kurie jai nusibodo“. 
Tačiau širdyje jis apsidžiaugė, kad ji at
virai neatsakė į klausimą.

Jeigu Martynas būtų labiau įsigilinęs į 
savo jausmus, būtų pamatęs, kad klausi
mas, ar Goda jį myli, ar nemyli, tėra antra 
eilės reikšmės. Jos asmenyje jis norėjo tu 
rėti žmoną — štai kas svarbiausia. Jis tu
rėjo žinoti, kad vienašališka meilė negali 
suteikti laimės abiems, bet niekuomet apie 
tai nebūtų pagalvojęs. Jis troško laimės 
sau. O meilė Godai, žinojimas, kad ji pri
klauso tik jam vienam, jį darė laimingu. 
Tiesa, jo laimę drumstė paskutiniu metu , 
pasikeitęs Godos elgesys, sukeldamas kan
kinantį netikrumo jausmą, tačiau tai buvo 
ne kas kita, kaip savininko baimė netekti 
brangios vertybės.

(Bus daugiau) |
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1.
Retai kuriai tautai istorijos būvyje teko 

pakelti tiek kovų, kiek mūsų tautai, kovų 
ir aukų už teisę į laisvę ir nepriklausomy
bę. Kovoje dėl tos teisės susikūrė istorinė 
Lietuvos valstybė. Kai ta istorinė galybė 
nelygioj kovoj nusikamavo ir po daug am
žių susmuko, kada po gausių kraujuose pa 
skandintų sukilimų prieš pavergėją pa
vergta tauta sunkios baudžiavos vargą var 
go svetimoj priespaudoj, kada Lietuvos li
kimą kadaise vairavusią, bet jau seniai su
lenkėjusią diduomenę teko nurašyti į tau
tos deficitą, kada lietuvių žemę dengė tam 
sa ir neviltis, tada prasidėjęs naujos kovos 
tarpsnis gal buvo pats lemtingiausias Lie
tuvos ateičiai. Praradusi kone visus nutau
tusius bajoriškojo luomo vadus, į kovą sto
jo liaudis. Kovojo kartu už viską: už tau
tinės gyvybės išlaikymą, už baudžiavos pa
šalinimą, už savo žemės atgavimą, už pa
veldėtos valstybės idėjos išsaugojimą. Ko
va buvo ilga. Ji tęsėsi ilgiau kaip 100 metų: 
nuo 1784 m., paskutinio Lietuvos valstybės 
padalinimo, iki valstybės atsikūrimo 1918 
metais. Tą istorijos tarpsnį paprastai vadi 
name tautinio atbudimo bei atgimimo sąjū 
džiu. Iš pradžių tekėjęs siaurais vingiuo
tais upeliais, tas bendras sąjūdis greitai, iš 
įvairių versmių, pasruvo plačia šakota 
srove. Ta galingoji versmė buvo sukrutu- 
sios liaudies daugialytis gyvybės pasireiš
kimas. Atsikratę baudžiava, laimėję socia
linę kovą, gavę laisvę ir savo žemės nuosa
vybę, valstiečiai atsigavo, pajuto savo žmo 
giškąją vertę, išėjo j viešumą ir su savo 
kultūriniais reikalavimais. Ilgai pamiršti, 
paniekinti, beteisiai, jie tačiau savo gelmė 
se išsaugojo gimtąją kalbą, savo tautinius 
savumus, ir, svetimųjų įtakų nepaliesti, jie 
buvo pradininkai ir versmė ir grynai lie
tuviškos kultūros atgijime. Socialinei san
tvarkai sudemokratėjus, keitėsi ne vien 
tos kultūros lygis ir pobūdis, bet ir jos kū
rėjų sudėtis: į viešumą išėjo iš liaudies ki
lę inteligentai - lietuviai. Jiems teko kovoti 
ir su dar nevisai sulenkėjusiais bajorais, 
kurie nors ir prisidėdavo prie lietuviškojo 
sąjūdžio, bet kurie tautiškosios sąmonės 
jausmą vis dar sutapadindavo su luominio 
vieningumo jausmu, su lenkiškąja bajori
ja. Jie dar gynė kultūrinį vieningumą su 
lenkais ir bendros valstybės tradicijas. Ši 
pastaroji sopė, kaip žinome, dar nevisai 
buvo užgijusi ir Lietuvai nepriklausoma 
pasiskelbiant. Kova prieš lenkybę ir prieš 
lenkinimą — per bažnyčią, per mokyklas, 
įstaigas, visuomenines organizacijas buvo 
kieta ir nuolatinė. Lietuviškoji dauguma 
laimėjo. Kovą laimėdama, ji paveldėjo ir 
valstybės tradicijas, bet jau valstybės, pa
grįstos grynai tautiniais pradais.

Plačiau išvardinti tautinio atgimimo sėk 
lą sėjusius ir ją brandinusius visus vyrus, 
moteris, jaunuolius, dargi vaikus — neįma 
noma ir nereikia. Vis naujų jėgų prieaug
liu gausėjančios inteligentijos vadovauja
ma, visa tauta ištisai dalyvavo didžioj už 
savo asmenybę kovoj. Kova su Lietuvos 
rusinimu ir pravoslavinimo kėsinimais, 
kova dėl lietuviškųjų pamaldų bažnyčiose 
ir mokyklose, kazokų nagaikomis žmonių 
kapojimas maldyklose, kova dėl lietuviš
kojo žodžio ir rašto, slaptoji spauda ir jos 
programa, visa knygnešių gadynė, taip 
vaizdžiai įamžinta meno kūriniuose „vargo 
mokykla“, tautiškojo atsparumo gimnazijo 
se ir seminarijose demonstracijos, žinomų 
ir nežinomų už lietuvybę kovotojų įvairios 
kitokios išraiškos ir pasiaukojimo formos 
— visa tai užpildo mūsų atgimusios ir ko
vojusios tautos gražius ir kilnius istorijos 
lapus.

Subrendusi ir naujai savo tautybę išryš
kinusi lietuvių tauta įsijungė į kitų Euro
poje kovojusių už išsilaisvinimą tautų gran 
dinę ir laukė palankios progos paskutinei 
lemtingai kovai už valstybės atkūrimą ko
voti.

2.
Kai XIX amž. pabaigoj tarp didžiųjų Eu 

ropos valstybių pradėjęs bręsti konfliktas 
1914 m. trenkė karu, Lietuva politiškai ir 
morališkai tai kovai jau buvo subrendusi. 
Iš pačių pirmųjų dienų tačiau tas karas 
skaudžiai palietė lietuvius. Iš pradžių rusų 
armijos įsiveržė į rytų Prūsiją, atseit, į 
Mažąją Lietuvą, kur tada lietuvių dar bu
vo nemažai. Dideli to krašto plotai buvo 
nualinti, daug turto pagrobta, daug gyven
tojų žuvo ar pabėgo. Netrukus tačiau vokie 
čiai sumušė rusų įsiveržusias armijas be
veik tose pat vietose, kur prieš 500 metų D. 
K. Vytauto armijos sudavė mirtiną smūgį 
didžiajam Lietuvos priešui — Kryžiuočių 
ordinui, o jau 1915 m. vasarą įžengė į Di
džiąją Lietuvą. Lietuva pavirto karo lauku. 
Pagal rusų strateginius planus ko ne visas 
kraštas, bent iki Gardino - Kauno tvirtovių 
linijos, turėjo būti apleistas. Dideli plotai 
turėjo pavirsti „strategine dykuma“. Vokie 
čių vejami rusai todėl degino sandėlius, 
sprogdino tiltus, pastatus, įvairius kari
nius įrengimus, gabenosi su savim visokį 
karinį ir privatų turtą ir apskritai naikino 

’ viską, kas galėtų tikti priešui. Visiems gy
ventojams buvo įsakyta bėgti į Rusiją. Ap
stulbę, karo baisumų parblokšti, adminis
tracijos raginami, o dažnai prievarta tre-

(1918 m. Vasario 16 minint)

RAŠO J. Lanskoronskis

miami, kariuomenės dalinių genami, gyven 
tojai pakilo bėgti. Bėgo kaip kas sugebėjo 
— susikimšę traukiniuose, važiuoti ark
liais, dažnai ir pėsti. Bėgo visi — miestie
čiai, valstiečiai, vyrai, moterys, vaikai, bė
go šeimomis, pavieniui ar susispietę bū
riais, dažnai maišytinai su bėgančia ka
riuomene, bėgo iš padegamų namų, iš ug
nyje pleškančių sodybų, palikę gyvulius, 
turtą, mantą, tik vežini kiek rūbų ir ke
lioms dienoms maisto... Bet kur pabėgsi, 
kiek toli nubėgsi? Ar teks grįžti? Ką grįžęs 
rasi? Baimė, verksmai, ašaros, neviltis, ne
žinia... Kur ėjo sunkesnės kautynės, ten pa 
siliko tik degėsiai ir pelenų ar griuvėsių 
krūvos. Kautynių mažiau paliestų vietovių 
arba laiku nesuspėję pabėgti gyventojai, iš 
sislapstę miškuose ar kitokiose slėptuvėse, 
grįžo į savo gyvenvietes dažnai jau išgrobs 
tytas, nuo gyvulių, daiktų, mantos ištuštin 
tas. Kauno tvirtovė, kurios priedangoje vi
sa Kaunija, kad ir būdama fronto prieša
kinėje zonoje, tikėjosi išvengti didesnio su
niokojimo, bent jau saugesnės evakuacijos, 
vokiečiams pasidavė be mūšio... Netrukus 
vokiečiai užėmė visą etnografinę Lietuvą. 
Vis jau vargais negalais keli šimtai tūks
tančių gyventojų suskubo pabėgti.

Taip po 120 metų žiaurios ir kruvinos 
okupacijos Rusija buvo priversta mūsų 
kraštą palikti. Bet ar visam laikui? O kas 
bus dabar? Po 500 metų mūsų žemę vėl 
mindžiojo kryžiuočių palikuonys ir rengė 
planus jai sau pasiglemžti, o kol kas pra
sidėjo naujų įsiveržėlių okupacija, o tai 
reiškia, kad stovyklavusi kariuomenė sau
valiavo, plėšdama dvarus, sodybas, namus, 
o civilinė valdžia įvedė vokiečių „geležinę 
tvarką“, vadinasi, gyvulių, grūdų, mėsos, 
pieno produktų ir apskritai valgomųjų pro 
dūktų rekviziciją, dažniausiai be atlygini

Skruzdės puola!
Mūsų miškuose rudi ar juosvi vikrūs gy- 

vastėliai-skiuždės nesukelia kokio nors iš
gąsčio niekam, nebent netyčiomis skruzdė
lyną užsėdusiam. Ir tada trumpas klyks
mas, pasipurtymas, reikalas baigtas su ne
svetingomis miško gyventojomis. Pas mus 
jos prijaukintos, beveik naminės. Jeigu 
kur girdime apie skruzdžių karus (ir to
kių yra), tai pasiguodžjame: na tai kas. 
Mūsų „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“ 
visai skruzdėlių giminei mus gana palan
kiai ir draugiškai nuteikia. Anaiptol to 
nėra Brazilijoje. Tenai sprunka kas tik gy
vas nuo skruzdžių antplūdžio labiau, kaip 
nuo bolševikų...

Negi skruzdės gali būti pavojingos?
Jau Kudreikis „Mūsų Laikraščio“ skai

tytojams nervus nugaroje pakutendavo, 
užmesdamas gyvą žmogų ant skruzdėlyno. 
O kad, anot jo, iš žmogaus per gerą valan
dą teaeka tik pliki kauliukai, tai tikra tie
sa Brazilijos gyventojams.

Ten skruzdės milijonais metų už žmogų 
senesnės, ir jos pašėlusiai išgudrėjusios, 
kad jokiomis modernaus mokslo „tručiz- 
nomis“ neįveikiamos. Tokios jos atsargios 
ir sugebančios laiku prieš nuodus imuni- 
zuotis. Brazilijoje kasdieninis klausimas 
nuo seno: arba braziliečiai sunaikins skruz 
dės, arba šios braziliečius. Ne raupsai, ma
liarija, ne skorpijonai, gyvatės, o skruzdės 
graso Brazilijai. Taip, brazilietįškos skruz
dės anaiptol neprijaukintos, laukinės ir 
žmogėdriškai žiaurios.

Į skruzdėles panašūs termitai, ir pačios 
skruzdės kaimo šnektoje vadinama skruz- 
dėmis. Tačiau termitai’ yra kitokie. Kai 
kieno namų sienos ima braškėti ar po ge
rai išcementuotomis grindimis kažkas 
ima krebždėti, tai ten termitai rausiasi ir 
graužia sienas iš vidaus. Jie maitinasi me
dienos celiuloze, skruzdės gi mėsa ir au
galais.

Neperseniai Brazilija pasistatė naują 
sostinę — Braziliją. Ir manote, kad buvo 
taip paprasta rasti sostinei vietą. Ilgai 
gamtininkai ir inžinieriai suko galvas, ieš
kodami apysaugės vietos: toli nuo termitų 
ir nepakeliui skruzdėms plėšikėms. Taip, 
taip, mielas skaitytojau, ir mūriniai namai 
bei gelžbetoniniai įrengimai neatsparūs 
minėtiems vabalams... Skruzdžių antpuo
liai išgąstingai pavojingi ir baigiasi papras 
tai: gyvas, jei spėsi pasprukti. Ir sprunka, 
kas tik pabėga ir jei spėja pabėgti. Termi
tai taip slaptai ir klastingai įsirausią į gy
venvietes, jog niekas nieko neįtaria tol, 
kol ant galvos užgriūva stogas... O, taip!

Kur ir kaip gyvena šie insektai?
Miškuose jų tėviškės. Iš lauko nieko įtar 

tina nepastebėsi priėjęs kupstą ar kietą 
lyg akmenį iškilimą. Viduje gi, po žeme, 
knibžda milijonai paslaptingų pilkų ir ru
dų aklų gyvūnėlių. Termitai akli, keliauja 
tik naktimis, vilkdami fosforuojančias sa
vo lervas per miškus. Nieko jie nebijo, nie 
ko, tik saulės spindulio. Švystels kaitri 
saulutė, ir baigta su termitu.

Termityno viršus visai 
skruzdėlyno. Jis kietas lyg betonas. Iš tik

skiriasi nuo

ro termitai savo koloniją lipina iš silici-

mo ar už labai menką atlyginimą ostmar
kėmis; už įvežamąsias būtiniausias prekes 
(druską, cukrų, siūlus, adatas ir p.) nusta 
tė labai aukštas kainas aukso sutaupoms 
iš gyventojų iščiulpti; susisiekimas tarp 
apskričių (kai kur ir tarp valsčių) be leidi
mo uždraustas; spauda ir bet kuris susira
šinėjimas lietuviškai uždrausti; vyrai pri
reikus buvo varomi kariškiems darbams be 
atlyginimo; už neklusnumą gyventojai bau 
džiami administraciniu būdu — kalėjimu 
arba sunkiais darbais Vokietijoje. Vokie
čiai visaip kraštą siaubė ir alino, skubėda
mi išsigabenti iš Lietuvos, ką vertingo ras
davo. Daugybė miškuose įrengtų lentpiū- 
vių ir dirbtuvių gamino į Vokietiją išveža
mas visokeriopas miško medžiagas. Likę be 
darbininkų, be gyvulių, be trąšų, dažnai be 
sėklų, ūkiai nuskurdo, o kur nebebuvo tro 
besiu — dideli laukų plotai dirvonavo. 
Žmonės nebeturėdavo iš ko sočiai pavalgy 
ti, o miestuose pasitaikydavo ir badu mirš
tančių. žodžiu, vokiškoji „tvarka“ buvo 
kur kas kietesnė ir žiauresnė už 100 metų 
bėgyje „sunormintą“ caristinę okupaciją. 
Prie buitinio ir medžiaginio skurdo prisi
dėjo ir moralinis prievartavimas. Išsieva- 
kuavus rusiškom mokyklom, vokiečiai bu
vo bepradedą steigt vokiškas. Karo pradžio 
je rusai buvo pažadėję lenkams nepriklau
somybę. Toje perspektyvoje užsilikę Lie
tuvos dvaruose lenkai sukruto steigti savą 
sias mokyklas. Įvesdama krašte ilgainiui 
visiškos vertės nustojusias „ostmarkes“, 
okupacinė valdžia pavertė elgetomis ir 
anksčiau kiek pasiturėjusius sluoksnius. 
Okupacinio režimo žiaurumai nepalaužė 
lietuvių dvasios. Žmonių slėgimas ir nieki
nimas tik didino neapykantą okupantui ir 
veiksmingiau už bet kurias teorijas stipri 
no tautoje jau įsisąmonėjusį laisvės ir ne
priklausomybės troškimą.

(Tęsinys sek. numeryje)

jaus rūgštimis suvirškintos medžio celiu
liozės. Ir toks pastatas, kai sukietėja, jo
kiam kirviui ar akmenskaldžio kūjui jau 
nebeįveikiamas. Nei potvyniai ar smarkūs 
tropiniai lietūs termitynui nepakenkia: su
manūs gyvūnėliai sugeba užsklęsti sanda
riai angas. Termitynai šimtmečiais išlieka, 
ir jų kolonijos praktiškai amžinos, nebent 
užpuls skruzdės ar žmogus dinamitu iš
sprogdins. Vietiniai gyventojai niekuomet 
nesprogdins ir neužkabins termitų, pasi
trauks jiems iš kelio. Paskiri gyventojai 
prie šių niekadėjų spaudimo nepriaugę. 
Su jais tiktai gerai organizuota valstybinė 
„gynyba“ gali sėkmingai stoti akivaizdom

Antrojo pasaulinio karo metu brazilai 
internuotus vokiečių laivo jūreivius pasiun 
tė į džiungles prieš termitus kovoti. Tai 
buvo lyg pasmerktųjų miriop darbas, lyg 
Romos galerininkų vergai. Vokiečių cister- 
zensai, ilgai darbavęsi Brazilijoj, sulaukė 
vyriausybės dėkingumo ir gavo sklypą že
mės bei sumą naujam vienuolynui pastaty
ti Kur statyti, galėjo vienuoliukai patys 
pasirinkti. Kur daugiau benorės statyti 
misiją, jeigu ne prie platoko kelio, kur ne
mažai turistų ir pamaldžių sielų! Vietiniai 
gyventojai vienuoliams nepatarė čia prasi
dėti. Bet kas tau darbštų ir sumanų vokie
tį perkalbės? Ir dar su tokiais termitais 
kas nugąsdins? Vienuoliai su netokiais pa
vojais susitvarkė, atsilaikė prieš persekio
tojus, o čia dabar tai niekis darbščiam vo
kiečiui.

Nutarta ir pastatyta, kaip numatyta. 
Vietiniai misijos plantažų darbininkai nuo 
latos vienuoliams primindavo namie ne- 
nakvoti, arba bent nakvoti su būtinų da
lykų lagaminėliu ir drabužiais prie lovos... 
Vienuoliai gi tebijojo Dievo ir nieko dau
giau. Treji metai ramybėje slinko. Nieko! 
Termitai, atrodo, pasalūniškai tykojo, kol 
vienuoliai atbaigs misijos plantažus. Jau 
skambino varpai, pamaldūs vienuoliai gie
dojo padėkos giesmes, kai klaupkose, suo
luose ir sienose ėmė kažkas krebždėti. Mi
lijonai aštriausių žandikaulių pasileido 
griauti vienuolyno šviežutėlius pastatus iš 
vidaus. Mažieji bestijos tokie pasalūniški, 
kad niekas jų nemato iš lauko. Jie patys 
nieko nemato, bet ir patys nepasirodo: nie
kuomet neprasigraužia lauk.

Na, ir prasidėjo trandys. Bibliotekoje 
vienuolis atidarė spintą — toji iškart su
griuvo. Valgykloje sėdosi prie stalo — ta
sai susmuko, lyg kartono tuščia dėžė. Ir 
taip visur: griuvo bažnytėlės pilioriai, su
biro tvoros, sutreškėjo laiptai, ir visa visa, 
kas medinio buvo, liko viduje sugraužta. 
Vienuolynas žuvo mažųjų bestijų nas- 
rubse.

Kai abatas nuvyko į San Paulo pagalbos 
prašyti, ten jis teišgirdo paprastą, bet bra
ziliška patirtim paremtą atsakymą: „Pali
kite ir rinkitės kitur, nuo termitų neatsi
ginsite, sunaikinsite tūkstančius, užpuls 
milijonai“.

Tikrai. Vienur kitur nuvirsta traukinys 
todėl, kad pabėgius termitai sudorojo. Til
tu riedėdamas vežimas neretai nugrimsta 
su visu tiltu į bangas, nes termitai spėjo 

polius sugraužti. Senoji ir naujoji šalies 
patirtis sako tiktai viena: termitams pasi
rodžius reikia sprukti!

Cistersienzų aoatas, pamaldus kunigas, 
darbštus vokietis neturėjo biaziiiečių do
rybės: nepasitikėjimo. Laikų laikais brazi- 
liečiai kovoja su visokiais kenkėjais ir pik
tadariais: gyvatėmis, skorpijonais, vorais, 
skėriais, skruzdėmis, moskitais ir klastin
ga gamta. Nestebėtina tokia jų laikysena. 
Visur jis nepasit.ki, ar ką stato, ar ką pla
nuoja, visur įžiūri trumpalaikiškumą ir 
laikinumą. Kitaip gi vokietis, riteris prieš 
mirtį ir vemią. Jis puola pasaulį, jis bando 
gyvenimą priversti.

Už kelių šimtų kilometrų vokiečiai cis- 
terzienzai pasirinko naują sklypą naujam 
vienuolynui. Vėl vietiniai kaboklos, nemo
kyti žmoneliai, perspėjo čionai nestatyti, 
nes skruzdės galinčios misiją sunaikinti. 
Jie perspėjo, bet kas gi įtikins vokietį, gir
dintį Brazilijoj visokiausių liūdnų prana
šysčių? Jie nebojo nė baisiųjų „saūbo“, ar 
,ekiton' — mėsėdžių lapus kerpančių skruz 
džių. Ką gi skruzdė gali pagaliau pakenkti 
žmogui, ypač jeigu sumaniai jos ginsiesi?

Saūbas pasipila plantažuose, nukerta 
žalumynus, juos sukapoja smulkiai ir vel
ka taip namo, kur žalumynuose užveisia 
savo ūkius: grybų piantažus. Ekiton skruz
dės puola gyvulius ir žmones. Iš nelaimin
gos aukos per kelias valandas tik ramsčiai 
tedeka. Tokios baisios tos ekiton. Nuo jų 
klykdami, rėkdami mauna tolyn džiunglių 
žvėrys, gyvuliai, ropliai ir viskas. Ir jas 
pajutęs žmogus neturi laiko nė minutės 
pasigriebti sau lagaminėlio.

Ir pradėjo naujomis viltimis vokiečiai 
statytis. Statėsi, o vietiniai kraipė galvas. 
Metus statė, metus sodino daržoves. O kad 
kaip nors nenaudė.ės neįsiveistų soduose, 
vokiečiai vienuoliukai nepagailėjo pusėti
no griovio apsukui, kurį, pavojaus metu, 
vandeniu gali prįtvindyti iš upės.

Ir tikrai, kai skruzdės pasirodė, vienuo
liai pradėjo vandeniu gynybą. Bet ką gi 
reiškia gudriai ir išalkusiai miniai van
duo? Vienuoliams ant kranto besididžiuo
jant pergale, skruzdžių darbininkės atsisu
ko nuo kanalo ir patraukė link medžių ir 
plantažo augalų. Jie džiaugėsi ir nematė, 
kad specialūs žvalgų daliniai ieškojo per
sikelti sausumos. Jiems besidžiaugiant, 
staiga ėmė stingti kraujas gyslose: per ke
lias valandas nuo medžių, krūmų krito la
pas po lapo. Viskas staiga nupliko. Skruz
dės vilko lapus link kanalo, rišo juos į 
plaustus, keltus, lyg kokius pontoninius 
tiltus, ir jais skruzdės pasinešė į kitą kran
tą. Instinktyviu, tarsi inteligencijos, gud
rumu plėšikės puikiai vykdė invaziją. Vie
nuoliai bandė gintis lazdomis, kuolais, šiuo 
tomis. Bet ką reiškia keli vyrai prieš mili
joninę armiją? Pačios lazdos greit aplipo 
skruzdėmis, kurių pirmas greitasis tikslas 
pulti žmogaus akis ir burną, mat, tenai yra 
skruzdėms skanaus sūrumo. Ir puolė jos 
gynėjus, panikoj pakrikusius.

Vakarop vienuoliai pasijuto vietinių ap
leisti ir vieni palikti likimui. Ką daryti? 
Abatui ir vienuoliams besitariant, nauja 
masinė invazija pasileido kanalu iš kitos 
pusės. Milijonai sausomis kojomis piratų 
veržėsi vienuolynan. Naujakuriams liko 
viena ir tik viena: skubiausiai gelbėti nuo

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(22)
Pirmesnėse eilutėse Apaštalas aiškina, 

kad jis tikrai nežinojo, kaip greit jis bus 
nužudytas arba romėnų valdžios atstovų 
paleistas, ir galės dar kurį laiką tarnauti. 
Jis nebežinojo, kurį iš tų dviejų dalykų 
pasirinkti: „Aš esu spaudžiamas iš abiejų 
pusių“. Bet buvo dar trečias dalykas, kurio 
jis labiausiai geidė, ir tai buvo analusai; 
jis pasirinko ir norėjo būti su Kristumi.

Povilas žinojo, kad jis negalėjo būti su 
Kristumi, iki kol Viešpats nebuvo „sugrį
žęs“, todėl jis pareiškė savo išsiilgimą su
laukti šito garbingo kiekvienam tikram 
krikščioniui vilties išsipildymo. Prof. Wil
son savo Emphatic Diaglott išnašoje paduo 
da šitokį komentarą:

„Žodį analusai randame Luko 13:36, ir 
čia jis yra išverstas „sugrįžtančio“, „Būki
te panašūs į žmones, laukiančius savo val
dovo sugrįžtančio“, ir t.t. Jėzus buvo pasa
kęs savo mokytiniams, kad jis vėl ateis ar
ba sugrįš... Povilas tikėjo tiems pažadams 
ir skelbė tą patį kitiems ir ilgėjosi bei lau
kė Išganytojo sugrįžimo iš dangaus, nes po 
to jis galės būti „su Viešpačiu amžinai“.

Bet jei kai kurie ir laikytųsi nuomonės, 
kad mūsų paprastas vertimas yra tikras, 
tai visgi negalima įrodyti, kad Povilas tikė 
josi nueiti į dangų tuojau po 
tik du dalykai, kurių vieną jis galėjo pasi
rinkti: vienas buvo ilgiau pagyventi ir tar
nauti tiesai ir broliams, o antras dalykas 
buvo užmigti mirties miegu. Tačiau buvo 
dar kitas dalykas, „daug geresnis“ už anuo 
du, ir tai buvo būti su Kristumi; bet jis 
žinojo, kad tuo laiku dar nebuvo galima. 
Jis žinojo, kad Kristaus „sugrįžimas“ turė
jo įvykti tolimoje ateityje; ir jis taip pat 
žinojo, kad jam, kaip krikščioniui, bus at 
silyginta prisikėlime, paskutinėje dienoje. 
— 2 Tim. 4:7,8.

„Mūsų žemiški namai“
Apaštalo Povilo žodžiai 2 Korintiečiams 

5:1-9 kartais yra neteisingai naudojami įro 
dinėti, kad krikščionys nueina į dangų 
tuojau po mirties; bet, prideramai supra

gą savo gyvastį, viską palikus galvotrūk
čiais bandyti pasprukti.

„Skruzdės ate.na“ — šimtais kartų Bra
zilijoj skambėjęs išgąsčio riksmas. Ir nesi
baigiąs jis. Visokiausių pasakojimų brazi- 
lieėiai žino apie skruzdės. Vienas orchidė
jų specialistas priveisė pilną sodą retų ir 
puošnių gėlių. Ir vis negana. Kartkartėmis 
vykdavo į miškus naujų augaių paieškoti. 
Kartą jo draugai ilgai laukė ir nesulaukę 
skubėjo pėdsakais ieškoti. Ir rado... lijanų 
viršūnėse skeletą. Motina, išėjus galulau- 
kėn pamilžti karvės, grįžus sukniubo ant 
savo kūdikio nugraužtų kaulų.

Yra ir kita skruzdžių vizito pusė. Kur 
jos praėjo, kas gyvas grįžo, tas metų me
tus gaii saugiai nuo gyvačių, skorpijonų, 
parazitų moskitų gyventi. Tie kenkėjai ne
siartina ten, kur sklinda skruzdžių rūgš
ties kvapas.

Amazonėje tūkstančiai žuvų rūšių, miš
kuose paukščių, peteliškių ne mažiau. Ko
dėl tenai nėra didelių žvėrių bei galvijų, 
kaip Afrikoj ar Indijoj? Užtenka skruzdės 
prisiminti, ir suprasi, kodėl Brazilija retai 
apgyventa, nors žmogui tenai rojaus kli
matas. O kad daugelis senų kultūrų Pietų 
Amerikoj išnykę, daugelis mokslininkų tai 
skruzdžių nuopelnu laiko. Ir dabar galioja: 
„Arba Brazilija sunaikins skruzdės, arba 
šios Braziliją“. Jeigu ten žmonės neišnai
kinti, tai todėl, kad ten gyvena ne vien 
skruzdės, bet ir termitai, vieni kitų mirtini 
priešai.

Paruošė K.J.D.

KANAPINIAI HAMBURGE
Keistas reiškinys: visai neseniai pastebė

ta, kad kalnų paukšteliai giesmininkai ka- 
napiniai-sėmenėlės prisilaiko Hamburgo 
mieste. Vokiečiai šiuos paukštelius vadina 
Berghaenfling, o rusiškai konopianka. Jų 
ilgis 13 cm, sparniukų plotis 23 cm, rudi, 
snapukai vaško geltonumo. Juos galima iš 
tolo atpažinti iš jų čiulbėjimo garsų „gjia- 
gjiagjiak“. Tas čiulbėjimas skamba minkš
tai, ir garsas yra nosinis — „tvi-tidli-tid- 
liu“ arba „tisvilt-tidliu“. Jų spiečiai buria
si, ypač vakare, ant atskirai stovinčių me
džių.

Šie kalnų kanapiniai nuolat prisilaiko 
Skandinavijos kraštuose, ypač Norvegijos 
Šiaurės vakarų kalnuose, ir mėgsta vienu
mą ir ramybę. Jie atlėkė kaip „svečiai“ ir 
į šiaurės Vokietiją. Bet jų nakvojimas 
Hamburge, kur tikrai ramybės nėra, ant 
vieno 30 metrų aukščio namo, ant išsikišu
sių plytų ir briaunų, kur jų vakare susi
renka ne mažiau kaip 400 ir iš ryto vėl 
dingsta nežinion, tai ornitologams sudaro 
mįslę. Jie dabar naktimis su sieteliais vyk
do tų ant namų tupinčių paukštelių „me
džioklę“. Sugavę uždeda ant kojukės žie
duką ir paleidžia skristi su kitais, kad bū
tų galima ateity sužinoti, kur jie nuskris, 
ir gal paaiškės, kodėl jie Hamburge nak
voja.

Kanapinių yra ir kitų rūšių, kurie gyve
na Lietuvoje, Vokietijoje ir kitur Europoje 
ir net Egipte retkarčiais atsiduria. Jų sna
pukai rudi.

Visi kanapiniai matinasi beveik tik įvai
riomis sėklelėmis ir nedaro žalos.

3. Cekauskas

tus, tekstas tokios nuomonės nepatvirtina. 
Povilas sako: „Mes juk žinome, kad mūsų 
žemiškam šio gyvenimo namui Suirus, mes 
gauname rūmą iš Dievo, namus ne rankų 
darbo, amžinus danguje“. Povilas žinojo, 
kad šitas garbingas dangiškas gyvenimas 
buvo Jėzaus pažadėtas; bet ar jis tikėjosi 
tai gauti mirties valandoje?

Aišku, kad ne, nes ketvirtoj eilutėje jis 
kalba toliau: „nes mes nenorime būti nusi
vilkę, bet apsivilkę, kad, kas mirtinga, būtų 
gyvybės praryta“. 1 Korintiečiams 15:51- 
55 apaštalas aiškiai parodo, kad bažnyčia 
nebus apvilkta nemirtingumu pirm jos pri 
kėlimo iš numirusių „paskutiniam trimi
tui“ skambant. Taip tad lieka nustatytas 
laikas po Kristaus antrojo atėjimo, ir tai 
sutinka su visais kitais tekstais, kalban
čiais apie tą dalyką.

Kai 2 Kor. 5:8 Povilas kalba apie norą 
„išeiti iš kūno ir būti pas Viešpatį“, nerei
kia manyti, kad jis palygina šį gyvenimą 
su prisikėlimo gyvenimu anapus kapo. Čia 
jis kalba apie dvi sąlygas, kuriomis krikš
čionis šiame gyvenime gali pasinaudoti. Vie 
na sąlyga yra ištikimu vykdymu Dievo va
lios pasilikti arti prie Viešpaties; antra gi

Viešpaties žodžius „gerai padarei“.
(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Ill.

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm

neištikimumu ir nepaklusnumu jo patari
mo žodžiams atsiskirti ir atsitolinti nuo 

mirties. Buvo Viešpaties. Povilas sako: „Todėl mes sten
giamės jam įtikti ar išėję iš kūno, ar jame 
pasilikdami“. Tai reiškia visur, kur tik 
mes jaučiamės arti prie Viešpaties, arba 
jei kartais mes jaučiamės labai toli nuo 
Viešpaties, dėl savo netobulybių; mes, 
krikščionys, turime uoliai stengtis, kad pa
galiau būtumėm jo priimti ir išgirstumėm
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LONDONAS
ATLIKIME SAVO PAREIGAS

Prieš 1964 melų rinkimus į Parlamentą 
Britų Lietuvių Taryba organizavo akciją 
supažindinti Parlamento kandidatams su 
Lietuvos byla ir gauti jų užtikrinimą jai 
remti.

Tos priešrinkiminės veiklos išdavoje lie
tuviai rinkikai iš viso kelioms dešimtims 
kandidatų buvo pasiuntę laiškus, į kuriuos 
buvo gautas nemažas skaičius prielankių 
atsakymų iš kandidatų — dabartinių parla 
mento narių ir ministerių.

Su kai kuriais jų Britų Lietuvių Taryba 
sudarė pastovesnį ryšį; siuntinėja jiems sa 
vo biuletenį ir šiaip laiko informuotais dėl 
padėties Lietuvoje.

Kai šis laikraštis pasieks skaitytoją, rin
kimų data jau bus aiškiai žinoma, todėl 
jau dabar Britų Lietuvių Taryba yra pa
ruošusi apylinkių kandidatams laiškų pa
vyzdžius. Tie laiškai kartu su paaiškini
mais kiekvienam paprašiusiam bus pasiun 
čiami nurodytu adresu.

Balsuotojai, pasinaudodami teksto pa
vyzdžiu, prašomi jį perrašyti, pasirašyti, 
nurodyti savo adresą ir pasiųsti savo apy
linkės Parlamento kandidatams.

Britų Lietuvių Taryba kviečia visus lie
tuvius — britų piliečius pasinaudoti baisa 
vimo teise ir kartu atlikti lietuvio pareigą 
— iškelti ta proga Lietuvos bylą ir jos svar 
bą.

Rašyti: The Secretary, BLC, 55 Ringmer 
Avenue, London, S.W.6.

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Minėjimas rengiamas kovo 6 d., sekma

dienį.
11 vai. Lietuvių Bažnyčioje bus pamal

dos.
Minėjime dalyvaus iš Westminsterio vys 

kūpąs Patrick Casey.
3.30 vai. Lietuvių Klube (Parapijos sa

lėje — 345 a Victoria Park Rd., London, 
E.9) bus meninė akademija šv. Kazimiero 
garbei.

Kviečiami visi Londono lietuviai ir iš to
liau dalyvauti šioje šventėje.

Iš toliau atvažiavusieji ir vietiniai galės 
Klube gauti šiltų užkandžių.

ŽIEMA PRAEINA — VASARA ATEINA !

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti savo giminai
čius Lietuvoje vasarine apranga. Idant jums nereikėtų sukti 
galvos kombinuojant, kas siųstina, mes čia sudarėme kelis spe
cialius siuntinius, kuriuose yra visa tai, kas vertinga, reikalin
ga, naudinga, gražu ir vienkart džiugu gauti.

LAUMĖS JUOSTA (I)
Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; vyr. arba mot. 

nailoninės kojinės; viln. angliška medž. vyr. arba mot. kostiu
mui — 3y2 jardo; itališkas nepermatomas gražių raštų nailo
nas suknelei — 4 jardai; vyr. arba mot. batukai; itališkas vyr. 
arba mot. nailoninis lietpaltis; vyr. arba mot. lietsargis; perlų 
karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. baltinių pora; ir 
vasarinė bliuskutė arba vyr. marškiniai.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £30.0.0.
KASTYTIS (II)

Viln. angliška vyr. košt, medžiaga Boston arba Herring
bone 3% j-J vyr. nailoniniai išeiginiai marškiniai; vyr. pusba
čiai; vyr. ital. nailoninis lietpaltis; vyr. prie kostiumo pritaiky
tas kaklaraištis; vyr. nesusidėvinčios kojinės; 6 gražios nosinės; 
ir Biro amžinas pieštukas.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
JURAITĖ (III)

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vilnonės angį, 
medž.; itališko nepermatomo puikaus nailono suknelei — 4 j.; 
vilnonis nertinukas be rankovių; balti arba lakuoti batukai; 
švelnaus nailono kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 
poros nailono kojinių; itališkas mot. nailoninis lietpaltis; dai
lus rankinukas ir šilkinė skarelė.

Kaina su pasiuntimu ir muitu tik £23.0.0.
Jungtinis Kastyčio ir Juraitės siuntinys kainuoja tik £43.0.0, 

nes susitaupo 3 sv. pasiuntimo išlaidų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 
naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 Ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų; 
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas ! 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti yra pridėję 
aukų šie tautiečiai: 23 šil. P. Liesis, 15 šil. 
J. Klevinis, po 4 šil. A. Pupelis, K. Norkai- 
tė ir A. Kuzmickas, po 3 šil. K. Mažylis, A. 
Papievis, A. Grinkevičius ir P. Ruzgas.

J. PUMERIO AUKA
Nuolatinis spausdinto lietuviško žodžio 

rėmėjas J. Pumeris šįkart „Europos Lietu
vio“ ir Nidos Knygų Klubo reikalams pa
skyrė 5 svarų auką.

TRADICINIS BALTŲ TARYBOS BALIUS
Tradicinis Baltų Draugijos balius įvyks 

kovo 26 d., šeštadienį, 7.30 vai., Majestic 
Rooms, 196 Willesden Lane, London, N.W. 
6. Balių rengia Baltų Taryba.

Veiks bufetas, baras ir turtinga loterija. 
Gros angliška šokių kapela. Įvairią ir įdo
mią meninę programą išpildys visų trijų 
tautybių pajėgos.

Artimiausia požeminių traukinių stotis 
— Willesden Green (Bakerloo Line). Au
tobusai Nr. 8 ir 176 sustoja prie durų.

DAINAVOS SUSIRINKIMAS
Kovo 6 d., sekmadieni, 4 vai., šaukiamas 

„Dainavos“ Šalpos Draugijos narių susi
rinkimas.

Kviečiamos ponios ir panelės įstoti j D- 
jos nares.

Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
VAITKEVIČIUS Zigmas, kilęs iš šaka- 

liškės k., Kaltanėnų pšt., Švenčionių apskr., 
1949 m. gyvenęs Migrant Centre, Block D- 
10, Bathurst, N.S.W., Australia, ir

ŠKLENSKAS Antanas, kilęs iš Linkme
nų, Švenčionių apskr., 1949 m. gyvenęs Va- 
lijoje, patys ar žinantieji apie juos prašom 
rašyti: V. Vaitkus, 19/1 St. Katherin's 
Loan, Gracemount - Edinburgh.

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Nepriklausomybės šventės minėjimas, 
kuris įvyko Queen hotelio salėje vasario 
20 d., sutraukė gražų būrelį tautiečių. Sve
čių tarpe buvo matyti Birminghamo sky
riaus pirmininkas V. Tamašauskas ir Sto- 
ke-on-Trento pirmininkas P. Dudėnas su 
visa valdyba.

Šventę įžanginiu žodžiu atidarė D. Nar
butas. Atsistojimu buvo pagerbti žuvusieji 
už Tautos laisvę. Taipgi plojimais pagerb
tas-skyriaus narys pensininkas, nepriklau
somybės kovų dalyvis I. Kiaunė. Minėjime 
kalbėjo V. Kelmistraitis ir VI. Narbutas. 
Eilėraštį deklamavo mažoji Drūtytė. Oficia 
lieji dalis baigta Tautos himnu.

Šūkiams buvo pagrota nepriklausomy
bės laikais Šabaniausko įdainuotų plokšte
lių.

Iš parengimo gauta gryno pelno Tautos 
Fondui 26 sv. 2 šil.

Mieliesiems tautiečiams, dosniai aukoju
siems prie įėjimo-ir perkant brangias dova 
nas loterijai, DBLS Wolverhamptono sk. 
valdyba širdingai dėkoja.

Taip pat paskaitininkams „Vilties“ spor
to klubo pirmininkui V. Kelmistraičiui ir 
Vi. Narbutui širdingas ačiū!

D. N.

NOTTINGHAMAS
Į LIETUVOS GLOBĖJĄ

Kazimierinių proga Aušros Vartų Jauni
mo Židinyje kovo 6 d., sekmadienį, 11 vai., 
bus specialios pamaldos į šv. Kazimierą, 
pagrindinį tautos globėją, už Lietuvą. Auš 
ros Vartų Marijos Dainiaus dieną atžymė
kime dalyvavimu iškilmėje ir sakramentų 
priėmimu. Atmintina, kad šv. Kazimieras 
yra parinktas taip pat lietuvių jaunimo glo 
bėju. O šitai Jaunimo Metuose turi dar gi
lesnės prasmės.

GLASGOWAS

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 20 d. Blaivybės draugijos pastan 

gomis buvo suruoštas Vasario 16 šventės 
minėjimas.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis, kurios 
buvo užsakytos Blaivybės draugijos už 
Lietuvą.-. Pamaldas atlaikė mūsų prel. J. 
Gutauskas, pasakydamas ir gražų tai die
nai pritaikytą pamokslą.

Iš bažnyčios susirinkus Blaivybės drau
gijos salėje, prie arbatėlės ir stiklelio minė 
jimą atidarė ir pravedė prel. J. Gutauskas. 
Paskaitai buvo pakviestas K. Tamošiūnas. 
Po paskaitos mergaičių choras, vadovauja 
mas J. Sarafinaitės, padainuoja lietuviškų 
liaudies dainų. J. Bliūdžius padeklamuoja 
eilėraščių. Paskui mišrus choras išpildo ke 
lėtą dainelių. Minėjimas baigiamas Tautos 
himnu.

Po to dar buvo loterija, kuriai gausių 
fantų nepagailėjo patys glasgowieciai.

Prel. J. Gutauskas aukų lapu pravedė 
sėkmingą Tautos Fondui rinkliavą. Dosnūs 
glasgowieciai čia neatsiliko.

Baigdamas noriu padėkoti visiems prisi- 
dėjusiems prie minėjimo, o ypač mūsų šei
mininkėms Stankienei, Gužauskienei, Rut 
kauskienei, Alkevičienei, Mikalauskienei, 
Šmitienei, Žylienei, Pudžiuvienei, Jeveraus 
kaitei, Krušinskaitei, Bagužienei ir Sarafi- 
naitei. Jos, kaip tos bitelės, nenuilsdamos 
visuomet ištikimai neša visuomeninio dar
bo naštą. Dauguma jų atlieka ir antras pa
reigas kaip choristės.

K. Tamošiūnas

DERBY
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju p. K. Strakšienei už 
lankymą manęs ligoninėje ir gėles.

Taip pat esu labai dėkinga p. E. Ramo
nienei, prisiuntusiai man gėlių, ir p. J. Zū- 
zai — vaisių.

M. Mockienė

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

PENSININKŲ PRIEŽIŪRA
Mano manymu, iš pensininkų neatsiras

tų tokių, kurie būtų priešingi vienuolių 
globai. Svarbu, kad būtų gera tvarka.

Taip, ponai, aš su tuo sutinku, kaip rašo
te, jog senelių priežiūra ir išlaikymas daug 
kainuoja. Aš pats gerai suprantu tą daly
ką. Jeigu būčiau reikalingas priežiūros, tai 
tuomet mokėčiau į savaitę 7 svarus.

Su pagarba
A. Petrauskas, Stratford-on-Avon

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

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

Veda V. Čekauskienė

GEROSIOS IR BLOGOSIOS DIENOS
Kiekvienas žmogus turi gerų ir blogų 

dienų ir net savaičių. Atrodo, kad tos geros 
dienos su blogomis keičiasi kažkaip savai
me: ateina ir praeina, kaip lietus ir saulė, 
kaip audra ir tyla. Bet kur viskas slepiasi? 
Ar tai yra tam tikras žmogaus gyvenimo 
ritmas, ar kokios išorinės įtakos? O gal net 
žvaigždžių įtaka reiškiasi?

Be didelių sunkumų galima pastebėti tą 
gerų ar blogų dienų keitimąsi savo paties 
gyvenime. Paprastai tai priimama, kaip ne 
išvengiamas dalykas, ir stengiamasi su tuo 
susigyventi. Toks jau likimas, kaip sako
ma.

Bet taip galvoti ar sakyti nereikia. Žmo
gus turi gi ne tik instinktą, bet ir protą. 
Jis pats gali save stebėti ir kontroliuoti, 
ko negali joks gyvis.

Pirmiausia reikia'sau kelti klausimus ir 
juos vis kartoti ir kartoti. Kaip buvo užva
kar? Ar aš tada neatsikėliąu anksti guvi 
ir linksma? O tą naktį aš miegojau tiktai 5 
valandas, kas, mano patyrimu, yra kiek 
per maža. .Bet vis tiek aš atsikėliau paten
kinta ir, valgydama pusryčius, tuoj paju
tau, kad šiandien bus mano „geroji diena“. 
Bet vakar! Tai buvo baisu! Atsikėliau jau 
pavargusi, ir tas nuovargis kabojo manyje 
kaip švinas. Pusryčiaudama dar apsipyliau 
karšta kava. O išmiegojau tą naktį net 10 
valandų.

Bet kodėl ana diena buvo gera, nors ma
žai miegojau? Vakare tada su pasigardžia
vimu suvalgiau du apelsinus. Jie buvo to
kie sultingi. Ir dar paskaičiau labai gra
žią meilės novelę. Tai kas? Ar apelsinai ir 
graži novelė prieš užmiegant padarė kitą

VOKIETIJA
DU KULTŪRINIO POBŪDŽIO ĮVYKIAI 

HAMBURGE
Vasario 11 d. pianistas Antanas Smeto

na davė rečitalį Hamburgo miesto publi
kai, apie 600 klausytojų. Jis išpildė Chopi- 
no, Beethoveno ir Schuberto kūrinius pui
kia technika ir meistrišku talentu. Publi
kai reikalaujant, išpildė dar ir programoje 
nenumatytų dalykų papildomai. Po koncer 
to pianistas buvo apdovanotas gėlių puokš 
temis ir asmeniškų padėkų pareiškimais. 
Dalyvavo bemaž vien tik rinktinė publika.

Vasario 12 d. didžiausiame Vak. Vokie
tijos dienraštyje Die Welt išspausdinta re
cenzija, kur pianistas A. Smetona labai ge
rai ir aukštai įvertinamas.

Vasario 12 d. Amerika - Haus didžioje 
salėje įvyko antras didelio masto lietuviš
kas kultūrinis parengimas — Vasario 16 
minėjimas su plačia ir aukšto lygio menine 
programa. Minėjimą atidarė PLB Hambur 
go apylinkės valdybos atstovas kun. V. Šar 
ka, trumpai nušviesdamas Vasario 16 reikš 
mę ir svarbą lietuvių tautai. Pagrindinę 
kalbą pasakė parlamento atstovas dr. Ro
land Seffrin. Jis nušvietė lietuvių tautos 
istorinę raidą ir dabartinę nelaimę. Sveiki
no žodžiu latvių ir estų atstovai. Raštu, 
tarp daugelio kitų, buvo gautas vyr. Ham
burgo burmistro sveikinimas. Pagerbus žu
vusius, sugiedojus Lietuvos himną, sekė 
meninė dalis, kurią atliko pianistas Ant. 
Smetona, O. Davies, sopranas (valė), L. 
Baltrus, tenoras, abu atvykę iš Anglijos. 
Pianinu jiems skambino E. Brommann. 
Puikiu savo aktorišku talentu Albinas Ged 
vila padeklamavo lietuviškos poezijos. Pia
nistas A. Smetona išpildė Chopino ir kt. kū 
rinius. Solistai Davies ir Baltrus padaina
vo lietuvių autorių kūrinius ■— Kačanaus- 
ko, Tallat-Kelpšos, Kavecko — ir kitatau
čių — Schumann ir Welsches, o taipgi ir iš 
pasaulinio garso kompozitorių operų ari
jas. Jie padainavo ir duetų.

Visi menininkai apdovanoti gėlėm ir gau 
siais plojimais. Amerika - Haus salės scena 
buvo papuošta Amerikos - Lietuvos - Vo-
kietįjos tautinėmis vėliavomis ir lietuvišku 
Vytimi.

Šių lietuviškų vakarų suruošimą, tech- 
niškąjį darbą ir net išlaidas ėmėsi sau ant
pečių niekad nepailstantis judrusis kuni
gas Vaclovas Šarka, talkininkaujant veik
lesniems Hamburgo lietuviams.

Didi padėka ir mūsų iškiliesiems meni
ninkams, kurie, nežiūrėdami didelių nuoto
lių ir nepalankių žiemos meto sąlygų, ne
patingėjo ir ryžosi atvykti į Hamburgą ne 
tik čia gyvenančių lietuvių, bet ir kitatau
čių pradžiuginti. Garbė ir Hamburgo lietu
viams, kad jie ryžosi žymiausiose Hambur 
go salėse suruošti aukšto lygio kultūrinius 
parengimus.

J. Pyragas 

dieną „gerą“? Ar tai paveikė mano nuo
taiką? Ne tik galėjo šitaip būti, bet gal ir 
iš tiesų buvo. Apelsinai juk reiškia vitami
nus, kurie kaip tik gal buvo reikalingi. O 
novelės skaitymas leido išsiblaškyti ir at
leido nervus. Miegas apėmė, kai žmogus 
jau buvo ramus, jo vidinė nervų sistema 
atsipalaidavo. Todėl toks miegas galėjo ge 
rai atgaivinti, ir užteko jo net 5 valandų.

Kas tokius dalykus yra pastebėjęs, tam 
būtinai reikėtų dar ką nors panašaus iš
bandyti. Kartais juk visokie mažmožiai la
bai palankiai veikia mūsų sielą ir kūną. 
Jeigu tie bandymai pasitvirtintų, tai iš tų 
dalykų reikia sudaryti įprotį. Tokiu būdu 
galima tas „gerąsias dienas" tvarkingai su 
sidaryti.

Bet tuo dar viskas nesibaigia. O kodėl gi 
anos kitos dienos buvo tokios blogos? Ar 
tik todėl, kad nebuvo valgyta apelsinų ir 
neskaityta? O gal dar kas nors ypatinga 
buvo atsitikę? Na, pagalvokime. Ar išva
karėse nebuvo apėmęs toksai slegiantis 
jausmas? Ne, ne skausmas, bet kažkoks 
grumstas gulėjo. Buvau pavargusi eidama 
gulti ir jaučiausi nekaip. Be to, dar norė
jau vieną skundą parašyti, bet tą reikalą 
atidėjau. Ar visuomet su manim taip atsi
tinka, nors būčiau galėjusi tuojau padary
ti?

Pamėginkime rasti atsakymą. Reikia 
bandyti nieko skubaus ar svarbaus neati
dėlioti, stengtis kuo greičiau tai atlikti. Ir 
jau jūs tuojau pajusite, kad jums lyg našta 
nukrito ir jūs pažengėte kelis žingsnius į 
priekį, bandydama padauginti savo „gerą
sias dienas“. Pamažu visas gyvenimas kei
čiasi, jūs pradedate jaustis vis dažniau ir 
dažniau laimingesnė.

Taip save bestebėdama, galėsite ilgai
niui surasti, kas jums geriausiai padeda su 
kurti sau „gerąsias dienas“. Labai svarbu, 
kokia nuotaika ir savijauta einate miegoti. 
Svarbu pasiruošti geram, sveikam miegui, 
nes miegas duoda naujų jėgų ateinančiai 
dienai. Tų jėgų miegas duoda ne tik kūnui, 
bet ir sielai. Vienai padeda apelsinai, kitai 
pienas, viena mėgsta paskaityti, kita pasva 
joti — kiekviena turi rasti, kas jai geriau
siai tinka.

ŠVEICARIJA
VASARIO 16 ŠVEICARIJOJE

Šveicarijos lietuviai suruošė Lietuvos ne 
priklausomybės paskelbimo sukakties mi
nėjimą Zueriche vasario 13 d. Minėjimas 
prasidėjo pamaldomis, kurias atlaikė vysk. 
P. Brazys. Pamoksle vyskupas ypač jaut
riai pabrėžė laisvės reikšmę tiek atskiro 
žmogaus, tiek tautų gyvenime.

Po pamaldų įvyko Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės metinis susirinkimas, kus 
riam pirmininkavo Dr. V. Dargužas-Hofer, s: 
o sekretoriavo — J. Jakaitis. Apie bend- ■ 
ruomenės veiklą pranešė pirmininkas stud, 
med. Algimantas Gegeckas. Į naują bend
ruomenės valdybą išrinkti: pirmininkas A. 
Gegeckas, vicepirm. — Dr. V. Dargužas-Ho 
fer, sekr. — J. Jakaitis ir kasin. — Dr. į 
med. J. Pečiulionytė.

Valdybai pavesta ištirti klausimą dėl ant 
kapio pastatymo prelatui K. Šauliui, Vasa
rio 16 d. akto signatarui, mirusiam 1964 m. 
pavasarį Lugano, Šveicarijoje.

13 vai. lietuviai kartu su estais ir lat
viais susirinko bendrų pietų, kurių metu 
paskaitą laikė prof. dr. J. Eretas. Prelegen 
tas pavaizdavo didžiulius pasiekimus ne
priklausomybės laikotarpiu ir išreiškė įsi
tikinimą, kad laisvė vėl bus atgauta. Dide
lio pasisekimo susilaukė J. Stasiulienės va
dovaujama tautinių šokių grupė. Į šį darbą 
vadovė įdeda daug darbo ir pasiaukojimo.

Šveicarijos lietuviai, nors negausūs, tiki
si pajėgsią pasiųsti savo atstovą į šiemet 
rengiamą jaunimo kongresą Čikagoj. Tam 
reikalui organizuojama rinkliava, kuri jau 
ligšiol davė džiuginančių rezultatų. Dele-
gatu numatytas bendruomenės pirm. Algi
mantas Gegeckas, gimęs tremtyje, šveicari 
joje, ir tuo būdu priklausąs jauniausiajai 
kartai. Pernai išrinktas bendruomenės vai 
dybos pirmininku, jis parodė daug suma
numo ir iniciatyvos.

Apie Vasario 16 d. minėjimą žinią paskel 
bė Šveicarijos spaudos agentūra, o „Neue 
Zuercher Zeitung“, įtakingiausias Šveicari 
jos dienraštis, paskelbė platų minėjimo ap 
rašymą.
G. STANULIS DĖSTO MENO DALYKUS 

Dailininkas Gabrielius Stanųlis jau nuo 
1963 metų dėsto skulptūrą Ženevos meno , 
ir piešimo mokyklose. Atvykęs į Šveicariją : 
po antrojo pasaulinio karo, dailininkas 
baigęs Vilniaus meno akademiją, 1945-48 
metais pats lankė ir baigė Ženevos meno 
mokyklą, kurioje dabar profesoriauja. G. 
Stanųlis yra taip pat baigęs Ženevos uni
versitetą, kur įsigijo pedagoginių mokslų 
licenciatą.
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