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ROMANTIKA IR TIESA PLUNKSNOS DARBININKAI
Komunistai giria savo tvarką, kaip čigo 

nas norimąjį parduoti kuiną. Tampydami- 
sovietinės statistikos pavadžius, jie suran
da ir pakankamai pavyzdžių savo laimėji
mams pademonstruoti. Tačiau kai kritiš
kas stebėtojas atidžiai pažvelgia į bolševi
kų sukurtojo gyvenimo tikrovę, pamato, 
jog po skelbiamąja statistika slypi darbo 
žmonių išnaudojimas, didelės gamybos iš
laidos, brokas. Ir okupuotos Lietuvos ko
munistai jau spėjo įsisavinti čigoniškąsias 
rusų bolševikų ypatybes, kurias su meist
rišku humoru mėgdavo demaskuoti Nikita 
Chruščiovas.

Štai tik vienas pavyzdėlis, paimtas iš so
vietinės spaudos. „Komjaunimo tiesa“ sau
sio 15 d. atspausdintam pasikalbėjimui su 
šiaudiniu melioracijos ir vandens ūkio mi
nistru Jonu Velička apie praėjusiais me
tais nuveiktus darbus davė skambią ant
raštę, būtent: „Sausintojų kelią žymi javų 
marios“. Pranešime sakoma, jog 30-ties 
tūkstančių okupuoto krašto melioratorių 
armija pernykštę parangos darbų progra
mą įvykdė 105,6 procentais. Kolchozai, sov 
chozai ir kiti valstybiniai ūkiai gavo 100 
tūkstančių hektarų melioruotų žemių, pa
gerėjo melioracinių įrengimų kokybė. Bu
vo panaudota tokia technika: 1.570 trakto
rių, 1.304 ekskavatoriai, 980 buldozerių, 
600 kelmarovių ir daug kitų mašinų. Argi 
ne įspūdinga statistika apsišarvavęs oku
puotos Lietuvos melioracijos darbų vado
vas ministras Velička? Bet kaip tie skai
čiai atrodo tikrovėje?

Kitas partijos laikraštis, zimaninė „Tie
sa“, praeitų metų rugsėjo 21 d. išsispausdi 
no „Eltos“ pranešimą apie tai, kokią padė
tį rado Lietuvos komunistų partijos centro 
komiteto partinės - valstybinės kontrolės 
komitetas, patikrinęs, kaip prižiūrimi 
Anykščių rajone melioravimo įrengimai ir 
naudojami nusausinti plotai. Čia jau kalba 
ma nebe apie „javų marias“, bet apie ap
žėlusius griovius ir kanalus, apie rūgščias 
ir nenaudojamas drenuotas dirvas, štai po 
ra trumpų ištraukėlių iš kalbamojo prane
šimo: „Ateities“ kolūkyje 1960 metais buvo 
nudrenuota 70 ha durpyno. Ir nuo to laiko 
kanalai, esantys to ūkio teritorijoje, nė 
kartą nebuvo valomi. Jie užsiteršė, užžėlę 
krūmais ir piktžolėmis. Daug piktžolių že
lia išilgai kanalų ir kultūrinėse pievose. 
„Jaunosios gvardijos“ kolūkyje labai ap
leisti kanalai, įrengti 114 hektarų plote 
1959 metais. Kanalų šlaituose suaugo me
džiai, krūmai, sužėlė piktžolės, jų dugnas 
užterštas, drenažo žiotys apsemtos. Neišva
lyti nusausinimo sistemų kanalai ir Štaro 
vardo kolūkio teritorijoje. Šlaitų žolė nu
plauta tik atskiruose ruožuose. Dėl blogos 
melioravimo įrengimų priežiūros daugelio 
drenažų sistemų žiotys apsemtos. Atskirų 
sistemų kolektoriai apaugo krūmais, vieto
mis užgriuvę, o vieno kolektoriaus drenažo 
vamzdžių 70 procentų skersmens užteršta. 
Panaši padėtis taip pat „Lenino keliu“, 
„Pirmyn į komunizmą", „Bolševiko“, „Ta
rybinio artojo" kolūkiuose, Raguvėlės že
mės ūkio technikumo mokomajame ūkyje, 
Elmininkų bandymų stoties eksperimenti
niame ūkyje... Magistralinis Malaišos ka

SeplųnioS DIENOS ~|
RINKIMAI KOVO 31 D.

Britanijos vyriausybė paskelbė naujo 
parlamento rinkimus kovo 31 d.

Vyriausybė savo nutarimą grindžia tuo, 
kad parlamente darbiečiai turi per daug 
mažą daugumą ir negali dirbti.

KAS LIKO IŠ DR. NKRUMOS?
Buvęs Ganos prez. Dr. Nkruma iš Kini

jos pro Maskvą atskrido į kaimyninę Ginę, 
pas savp draugą prez. Tourę, kuris padarė 
jį savo antrininku.

Oficiali vieta Nkrumai reikalinga, kad 
jis galėtų reikšti pretenzijas į Ganos val
džią.

Ganos naująją karinę vyriausybę jau 
pripažino visa eilė kraštų.

KINIEČIAI PRIĖMĖ KVIETIMĄ
Kinija priėmė kvietimą atsiųsti savo at

stovus į sovietų komunistų partijos XXIII 
kongresą.

Spėjama, kad tie atstovai pasinaudos 
Proga pačioje Maskvoje pakritikuoti sovie
tų komunistus už chruščiovinį revizioniz- 
mą.

RYTŲ VOKIETIJA PADAVĖ PRAŠYMĄ
Rytų Vokietija padavė prašymą priimti 

ją į J. Tautas.
Amerikiečiai įsitikinę, kad ji nebus pri

imta, nes nei Saugumo Taryboje, nei Visu
mos susirinkime nesurinksianti balsuojant 
daugumos.

nalas, iškastas 1958-63 metais, smarkiai ap 
leistas, apžėlęs krūmokšniais, piktžolėmis, 
vietomis užsiteršęs. Panašiai apleistas Ne
vėžio aukštupio kanalas. Štaro vardo kolū
kyje 600 su viršum hektarų drenuotų že
mių. Dauguma jų yra rūgščios, tačiau ne
kalkinamos. „Jaunosios gvardijos" kolūkis 
jau penkeri metai, kai nenaudoja 25-kių 
hektarų nudrenuotų žemių“. Tai tik dalis 
„pažangaus" kolektyvinio ūkininkavimo, 
sužymėto partinės - valstybinės kontrolės 
komiteto pranešime apie melioravimo įren 
girnų ir nusausintų žemių naudojimą 
Anykščių rajone. Ir tai „Komjaunimo tie
sa“ vadina „javų mariomis".

Jei jau kolchozams iš tokio melioravimo 
menka nauda, tai gal šauniai gyvena ir dir 
ba bent ta „30-ties tūkstančių respublikos 
melioratorių armija“? I šį klausimą dali
nai atsakė Lietuvos komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius Barkauskas 
VIII-me centro komiteto plenume. Jis tarp 
kitko pažymėjo, jog „dar yra rajonų ir 
ūkių, kur neskiriamas reikiamas dėme
sys melioratoriams, juos kažkodėl laiko 
„svetimais“, štai, pavyzdžiui, šiemet Šiau
lių rajono „Raudonosios vėliavos“ kolūky
je melioratoriai miegodavo be patalinės, 
artimiausia parduotuvė jiems buvo už 12 
kilometrų, o kolūkio pirmininkas'nė karto 
nepasidomėjo, kaip gyvena ir dirba šie 
žmonės“...

Tai tik vienas pavyzdėlis, paimtas iš oku 
puotos Lietuvos komunistinės spaudos. Iš 
jo matome, koks didelis skirtumas tarp so
vietinės propagandos, paremtos netgi „ne
sugriaunamais“ statistiniais duomenimis, 
ir okupanto sukurtos gyvenimo tikrovės 
pavergtoje tėvynėje.

Augustinas Upėnas

PASAULY
— Jaunas aviatorius pakaltintas, kad pa 

degė Norfolke, Britanijoje, slaptą požemi
nę radaro ir sekimo stotį (gaisrą gesinant, 
žuvo 3 gaisrininkai).

— Buvęs Ganos prez. Nkrumos patarė
jas tvirtina, kad jo buvęs viršininkas turįs 
turto už apie 2,5 mil. svarų.

— Buvęs Izraelio lakūnas senamadžiu 
lėktuvu nutarė nuskristi į Egiptą ir pradė
ti su prez. Nasseru taikos derybas, bet egip 
tiečiai iš Port Saido grąžino jį, o Izraelyje 
grįžęs jis buvo areštuotas, tačiau iki teis
mo paleistas.

— Nusileisdami rūko metu, žuvo ameri
kiečių astronautai Bassettas ir See, kurie 
buvo numatyti skristi į erdves šią vasarą 
Gemini 9 (Bassettas būtų turėjęs išėjęs iš 
savo laivo dukart apskrieti žemę).

— Tassas skelbia, kad Uzbekistane pra
dėta kasti auksas, ir ten jo esą daugiau ne
gu kur nors kitur Sov. Sąjungoje.

— Rytinėje Australijoje, kaip skelbia 
vilnos gamintojų ir gyvulių augintojų drau 
gija, dėl sausrų žuvo apie 15 mil. avių ir 
pusantro mil. galvijų.

GRESIA STREIKAS
Švedijos profesinės sąjungos laikomos 

pavyzdinėmis. Bet šįkart jos grasina dide
liu streiku. Jos reikalauja savo nariams 
pridėti 6 procentus atlyginimo, o darbda
vių atstovai tvirtina, kad jie jokiu būdu 
nepriims tokio reikalavimo,

Paskutinis didelis streikas Švedijoje bu
vo 1945 m. Tada mechaninės inžinerijos 
pramonė streikavo 5 mėnesius.

SOVIETŲ ERDVĖS LAIVAS VENEROJE
Po 3 ir pusės mėnesių kelionės sovietų 

erdvės laivas pasiekė planetą Venerą.

DAUGIAU KARIŲ VIETNAMAN
JAV pasiryžusios pasiųsti į Vietnamą pa 

pildomai 20.000 karių.
Tada amerikiečių karių ten bus 235.000.

SOVIETAI IR KINIEČIAI NEMALONĖJE
Iš Ganos buvo išsiųsta namo nemaža bu 

vusio prez. Dr. Nkrumos visokių sovietinių 
ir kinietiškų patarėjų ir specialistų.

Sovietų policija saugojo net prezidento 
rūmus, ir dalis jos žuvo perversmo metu.

BOMBOS VIS DAR NERANDAMA
Viena iš 4 prie Ispanijos sausio 17 d. pa

mestųjų bombų dar ligi šiol nesurandama.
Ji yra 500 kartų pajėgesnė už tą, kuri bu 

vo numesta ant Hirošimos.

Plunksna kartais gali būti kaip kardas. 
Arba bent kaip buldozeris, kuris ir stip
riausio, rodos, pastato pamatus pakasa. 
Lietuvių tautą iš šimtmečių miego ne kas 
kitas kaip plunksna prikėlė. Aušra, Var
pas, (tilžiškis) Darbininkų Balsas, Tėvy
nės Sargas, Naujoji Gadynė — tai buvo 
tie slaptieji ginklai, kurie miriop pasmerk
tąją žemdirbių gentį pribrandino iki vals- 
tybingos tautos. Be plunksnos darbininkų 
nebūtų buvę Didžiosios prancūzų revoliu
cijos, nebūtų buvę Penktųjų metų, nebūtų 
buvę nė 1917 metų įvykių Petrapilyje.

Plunksnos darbininkas kažkaip savaime 
yra pažangus, neramus, dažnai nenuora
ma, instinktyviai maištingas, paveldėtom 
vertybėm įtaringas, siekiąs perseikėti, pa
tikrinti, pelėsius nupilti sąšlavynan, o atsi
radusią tuštumą užpildyti nauju kūrybin
gumu. Apie intelektualus (taipgi plunks
nos darbininkus) kalbant, prancūzuose ne
berandama reikalo pridėti žodelyčio „gau- 
che“, nes jų kairumas ir šiaip savaime su
prantamas. Balzakas, save laikęs restau- 
ratyviniu rojalistu, savo romanuose buvo 
tipiškas kritinio realizmo atstovas, alsuote 
alsavęs nepasitenkinimu tuo, kas yra, tai
gi — „gauche“! Didieji rusų literatūros 
meistrai visi buvo skirtingiausio plauko, 
įvairiausių etikečių, bet neabejotini revo
liucionieriai. Rusų plunksnos darbininkai 
nerimo ir po revoliucijos, ieškodami, ugnin 
gai verždamiesi į naujas plotmes ir siekda
mi būti savos visuomenės sąžine. Būdami 
ištikimi savo sąžinei, jie kartais paauko
davo ir gyvybę. Du stipriausieji, novato
riški, veržlūs ir revoliuciniai rusų poetai— 
Jeseninas ir Majakovskis dvidešimtaisiais 
metais mirė laisvanoriškai. Su judviejų (ir 
Gorkio) mirtimi baigėsi ir rusiškosios 
plunksnos kūrybiškumas. Lakuota, plaka- 
tinė vadinamojo socialistinio realizmo raš
liava daugiau kaip per dešimtmečius ru
suose virto literatūros surogatu.

Tai tęsėsi iki XX sovietų kompartijos su 
važiavimo, kai, varžtus kiek atleidus, pra
sidėjo vadinamasis atodrėkio periodas. Pa
laipsniui rusų plunksnos darbininkai vėl 
tampa savosios visuomenės sąžine, politi
niams galiūnams jie vėl darosi nepatogūs, 
dargi pavojingi, jie ir vėl virsta revoliucio
nieriais, nes (poeto žodžiais): nebeuž- 
tvenksi upės bėgimo...

Gruodžio 5 dieną pora šimtų Maskvos 
studentų, susirinkę prie Puškino paminklo, 
demonstravo prieš rusų rašytojų Siniavs- 
kio ir Dantelio neteisėtą suėmimą. Studen
tai dalino atsišaukimus ir bandė iškelti 
transparentus, bet milicijos buvo išvaikyti. 
Kelis demonstrantus milicija suėmė, jų 
tarpe ir keturiasdešimtmetį poetą Alek
sandrą Jeseniną - Volpiną, Sergiejaus Je
senino sūnų. Suimtojo poeto solidarumas 
su suimtaisiais rašytojais suprantamas. 
Dar Stalino laikais Jeseninas - Volpinas 
už savo eilėraščius buvo ištremtas. Vėliau, 
Chruščiovui valdant, jis JAV išleido savo 
poezijos rinkinį ir neilgą „Laisvos filosofi
jos traktatą“, už ką buvo uždarytas bepro
čių ligoninėje.

Plunksnos darbininkai Siniavskls ir Da 
nieiis yra kalinami už savo rankraščių Iš
siuntimą į užsienius. ,Abraham Tertz* ir 
.Nikolai Aržak' slapyvardžiais jie savo ro
manus ir apysakas spausdino Prancūzijo
je, Britanijoje ir JAV. Pasak Izvestijų 
(1966.1.17), jiedu „kurstė neapykantą so
vietinei santvarkai“, kas nelabai įtikina, 
nes antikomunistals jie tikrai nepasirodė, 
nors sovietinio gyvenimo tikrovei buvo 
kritiškai nusiteikę.

Gruodžio mėnesį Maskvoje buvo suimti 
dar trys jauni plunksnos darbininkai. Tai 
Vladimiras Bukovskis, Leonidas Gubano
vas ir moksleivė Julija Viševskaja. Milici
ja suimtųjų tėvams pareiškė, kad jie užda
ryti pataisos namuose, nors Maskvos lite
ratų sluoksniuose pasakojama, kad jaunie
ji plunksnos darbininkai patalpinti bepro
čių ligoninėje. Suimtieji leido nelegalų li
teratūros žurnalą „Sfinksą“.

Kalėjimo bausmėmis tarp dviejų ir sep
tynių metų Leningrado teismas lapkričio 
mėn. nubaudė dar vieną grupę jaunų 
plunksnos darbininkų. Jaunieji literatai, 
daugiausia chemijos studentai, slaptoje 
spaustuvėje leido žurnalą „Kolokol“, pagal 
kadaise Aleksandro Herzeno redaguotą to 
paties pavadinimo leidinį.

Tokiame plunksnos darbininkų perse
kiojimo fone Sovietijos „periferijoje“, Lie
tuvos sostinėje Vilniuje vyko „IV Lietu
vos TSR rašytojų suvažiavimas“. Aiškiau 
išsireiškus, tai buvo Sovietų Sąjungos Ra
šytojų sąjungos Lietuvos skyriaus suvažia 
vimas. Šiai organizacijai priklauso 108 na
riai, kurių dauguma taip pat yra plunks
nos darbininkai. Įžanginį suvažiavimo žodį 
tarė bene pats netalentingiausias tos orga
nizacijos narys A. Venclova. Organizacijos 
pirmininkas E. Mieželaitis savo labai ilga
me, labai kruopščiame ir labai nuobodžia
me pranešime labai skrupulingai suminėjo 
viską, kas tik Lietuvoje ką nors bendra tu 
rėjo su literatūra pastarųjų septynerių me 

tų bėgyje. Įdomiausia suvažiavimo vieta 
buvo sekretoriaus A. Pociaus pranešimas.

Pocius pasirodė geru proftorgu, sąžinin
gai besirūpinančiu „sielos inžinierių“ prof
sąjungos narių gerove. Proftorgas grau
džiai skundėsi, kad „Literatūros ir meno“ 
savaitraštis ir „Pergalės" žurnalas prieš 
penkmetį per pusę sumažino savo bendra
darbių honorarus. „Vagos“ leidyklos hono
rarai, matyt, patenkinami, nes pastaruoju 
laiku su ja „bereikalingų konfliktų“ nesą... 
Toks savo kolegų interesų gynimas, be abe 
jo, labai pagirtinas. Pavyzdžiu galėtų pa
sekti ir kiti proftorgai. Kauno „Drobės“ 
proftorgas, sakykime, galėtų pareikalauti 
darbininkams padvigubinti atlyginimus. 
Peršasi įtarimas, kad jis būtų palaikytas... 
bepročiu, panašiai kaip Jeseninas - Volpi
nas. Pociui toks pavojus, aišku, negresia, 
nes, jo paties žodžiais tariant, jis visuomet 
veikia „pasitardamas" su partijos biuru.

Jokiame kitame pasaulio krašte režimui 
paklusnūs rašytojai nėra taip lepinami 
kaip Sovietijoje. Miesčioniška menkyste 
tad nuskamba Pociaus rūpesčiai, kada jau 
nieji Maskvos ir Leningrado plunksnos dar 
bininkai ne tik kad neprašo honorarų, bet 
ir savo asmeninėmis laisvėmis rizikuoja. 
Kiek, įdomu, honoraro gavo Jevtušenko už 
savo naująjį eilėraštį apie Jeseniną, kuris 
niekur nebuvo spausdintas, bet nemeluotos 
poezijos mėgėjų yra perrašinėjamas ir ke
liauja iš rankų į rankas?

Džiaugiasi Pocius, kad „Literatūros ir 
meno“ savaitraščio tiražas pasiekė 27.400 
egzempliorių. Ak, kad nors vienas užsienio 
lietuvių savaitraštis turėtų bent pusę tiek 
prenumeratorių! Išeivijos plunksnos darbi
ninkai tada sukurtų leidinį, kuris daug 
kam nušluostytų nosį. Bet „Literatūra ir 
menas“ daro matomą pažangą, ir tai reikia 
pabrėžti. Kai kurių Lietuvos rašytojų pa
sisakymai anketoje bei B. Kiškio straips
nis (1965.XI.13). savo drąsa ir tiesa malo
niai skaitytojus nustebino Lietuvoje ir už
sienyje.

Užsimena Pocius apie reikalą Kaune leis 
ti politinį - visuomeninį - literatūrinį žur
nalą. Jo žodžiais: „Sunku dabar būtų kal
bėti apie jo profilį — gal jis galėtų būti pa 
našus į „Junostį“, o gal ir į kitą žurnalą". 
Jeigu jau neišvengiama vadovautis rusiš
kais prototipais, patartina būtų žvilgterėti 
į „Sfinksą“ arba „Kolokol", nors dorų pa
vyzdžių netrūksta nė savos laikraštijos is
torijoje. Kodėl nepasekti „Varpo“ akstinu, 
arba „Naujosios Gadynės", pagaliau ir 
šiauliškės „Kultūros“, kurios redaktoriumi 
juk buvo dar nesusibolševikinęs marksis
tas Korsakas?

Lietuvos plunksnos darbininkai pasta
raisiais metais pasiekė literatūrinių laimė
jimų, kas visiškai nestebina, nes jų kūry
bingumu, darbštumu ir gabumais abejoti 
pagrindo niekados nebuvo. Kai sąlygos 
kiek sužmoniškėja ir rezultatai netrunka 
pasirodyti. Augustinas Gricius (L. ir M., 
1965.XI.4) diplomatiškai, bet taikliai padė
tį apibūdina, sakydamas, kad gyventi Lie
tuvoje darosi „aiškiau ir jaukiau“. Žino-

RESTORANAI IR VALGYKLOS
Šiaulių restoranuose ir valgyklose pa

sklido vieną lapkričio savaitę apie 50 kom
jaunuolių ir partinių kontrolierių tikrinti, 
kaip ten patarnaujama. Atrado:

1. Šiaulių restoranuose ir valgyklose dir
ba 50 specialistų, baigusių aukštąjį ar spe
cialų mokslą, 118 baigusių prekybos mo
kyklas virėjų ir pyragaičių kepėjų;

2. Klientui tenka laukti patarnavimo 
apie pusvalandį;

3. Alaus ir limonado bonkose matyt nuo
sėdų (vietinis Gubernijos alaus fabrikas 
aiškinosi, kad vieną naktį naudoję vieną 
filtrą vietoj dviejų);

4. Konjako ar ikros porcijos duodamos 
mažesnės, negu nustatyta;

5. Daugelis alaus bonkų be etikečių 
(alaus fabrikas teisinasi, kad gauna blogų 
klijų);

6. Retai kada ir dar rečiau kur galima 
gauti šašliko ar medžioklinių dešrelių 
(aiškinasi, kad šašlikui nėra specialių kros 
nių ir dažnai trūksta avienos);

7. Vietoj daržovių prie mėsos dažnai duo 
da makaronus (aiškinasi, kad daržovių va
lomosios mašinos sugedusios);

8. Mokyklų bufetuose negalima gauti 
dešrelių, kadangi mėsos kombinatas, nors 
jau prieš metus įpareigotas, jų dar nega
mina;

9. Ginkūnų sovchozas, įpareigotas aprū
pinti Šiaulius daržovėmis, pereitą pavasa
rį patiekė tik 50 kilogramų ankstyvųjų 
agurkų (ne geriau esą ir su kitais produk
tais, išskyrus bulves);

10. Pasinaudodamas rugsėjo mėnesio ūki 
nėmis reformomis, Šiaulių maitinimo įstai 
gų viršininkas parsisiųsdino 80 tonų agur
kų iš Ukrainos, bet jų pakanka tik resto
ranams, ne valgykloms; 

ma, kad darosi, nes antraip Jeseninas - 
Volpinas ne beprotnamyje ir Siniavskis su 
Danielių ne kalėjime būtų atsidūrę. Ant
raip jų šiandieną iš viso nebebūtų. Pagal 
Gricių, praeityje liko „bekonfliktiškumo 
teorija“, o, be to, dar ir „visokių kitokių 
dalykų", kuriuos, nediplomatiškai kalbant, 
tik žmogžudystėmis ir banditizmu tegali
ma pavadinti. Dabar, Griciaus žodžiais, to
kie „kevalai nulupami vienas po kito“. Bet 
gi vis dar lupami, nes, matyti, dar nema
žai tokių „kevalų“ esama! Vytautas Petke
vičius (L. ir M., 1965.XII.11) atvirai pa
reiškia, kad dar „labai dažnai kritikui pa
sakyti savo asmeninę nuomonę sunku“. Ži 
noma, kad sunku, ir tol'bus sunku, kol to
kie neišprusę bonzos kaip sniečkai rašy
tojų (!) suvažiavimuose sėdės prie prezi
diumo stalų!

Vienas įdomiausių, meniškiausių ir ver
tingiausių pastarųjų metų epinių lietuvių 
literatūros kūrinių buvo J. Avyžiaus ro
manas Kaimas kryžkelėje. V. Petkevičius 
atvirai pasako, kodėl šis romanas tokio pa
sisekimo susilaukė Lietuvos ir užsienio 
skaitytojų tarpe: „Avyžius rašo tiesą!“ Gal 
ir ne visą tiesą, bet ką Avyžius para
šė, tai yra tiesa. Tačiau ir tokia reliatyvia 
kūrybine laisve pasinaudoti, pasirodo, rei
kia turėti pilietinės drąsos. „Literatūros ir 
meno“ redaktoriai 1965.XII.il vedamaja
me stebisi, kad Kaimo kryžkelėje „akivaiz
džiai susiduriame su pilietiškai drąsiu me
nininko .pasirinktos medžiagos tyrinėji
mu“. Lietuvos plunksnos darbininkams te
galime palinkėti tos pilietinės drąsos riepri 
stigti!

V. Gabrielius

MIRĖ PROF. VL. JURGUTIS

Lietuvoje po ilgos ir sunkios ligos sausio 
9 d. mirė prof. Vladas Jurgutis. Palaidotas 
gimtosios Palangos kapinėse.

Gimė jis 1885 m. spalio 24 d. Joskauduo- 
se, Palangos valsč. Progimnazijos mokslus 
ėjo Palangoje 1898-1902 m. Po to mokėsi 
kunigų seminarijoje Kaune. Ją baigęs 1906 
m., studijavo Petrapilio dvasinėje akade
mijoje. Akademijoje būdamas, su M. Vai- 
kum ir P. Kuraičiu pradėjo organizuoti ka
talikiškąjį jaunimą — ateitininkus. 1910 
m. baigęs akademiją, 1910-13 m. dar stu
dijavo Muenchene sociologiją ir ekonomi
ką.

Nepriklausomosios Lietuvos laikais dės
tė universitete, buvo Steig. Seimo narys, 
užsienio reikalų ministeris, organizavo Lie 
tuvos Banką ir buvo jo valdytojas.

1943 m. vokiečiai kovo mėn. kartu su ki
tais Lietuvos šviesuomenės atstovais ištrė
mė jį į Štuthofo koncentracijos stovyklą. 
1945 m., evakuojant iš stovyklos kalinius, 
jis sirgo šiltine ir buvo paliktas. Bolševikai 
jį pargabeno į Lietuvą.

Sovietiniais metais Lietuvoje jis jau neb 
ėjo jokių pareigų.

11. Valgių sąrašuose visur įrašyti bent 
keli sriubų pavadinimai, bet į pietų meto 
pabaigą gaunamas tik standartinis atsaky
mas „ką tik baigėme“;

12. Valgyklose dažnai iš viso nėra šiltų 
patiekalų (aiškinasi, kad virtuvė nevei
kia, nes perdegė saugikliai ir nėra elekt
ros);

13. Pyragaičiai dažnai esą neįkandami, 
nes pasenę. Ir taip toliau.

Optimistiškas neetatinis „Komjaunimo 
Tiesos“ korespondentas praneša kontrolie
rių padarytas išvadas:

— Prie stambiausių visuomeninio maiti
nimo įmonių sudarytos 4 kulinarinės tary
bos. Jos bus didelė parama administracijai, 
kovojant už gerą maisto kokybę ir aptarna 
vimo kultūrą... (Elta)

LIETUVI!

Niekuomet neužmiršk, kad esi atsa
kingas už Lietuvos likimą. Tavo pa
stovus ir nuoširdus dosnumas Lietuvos 
laisvinimo reikalui yra vienas svarbių
jų ginklų kovoj už Tėvynės ateitį.

Remk Tautos Fondą! Siųsk Tautos 
Fondui kasmet vienos dienos uždarbį.

D. Britanijoje aukas siųsti Tautos 
Fondo Atstovybei sekančiu adresu:

Lithuanian National Fund,
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

1

1965.XII.il


- -

Lietuvos istorija ypač buvo paieškoma 
pirmaisiais metais po karo, kai atsidūrėme 
lyg ant lauko pliko, o buvome dar labai ar
timi viskam, kas tik lietuviška. Tada pa
kartotoji A. Šapokos redaguotoji istorija 
buvo Išpirkta kaip uoga. Išpirktos ir kitos 
mažesnės, bet aną didžiąją turėti reiškė 
lyg ir kokį pranašumą.

Vėliau JAV išėjo Dr. V. Daugirdaitės - 
Sruogienės naujai parašyta Lietuvos isto
rija, dar stambesnė už aną A. Šapokos re
daguotąją. Bet ta jau išėjo tokiu metu, kai 
mūsą brolis jau buvo ne tik apsipratęs ir 
susigyvenęs su savo naująja padėtim, bet 
išmokęs ir uždirbamąjį pinigą stipriau ver
tinti negu savo troškimą neatitrūkti nuo 
visų liettrVškų dalykų ir nuo savo istorijos. 
Todėl atrodo, kad tos didžiosios istorijos 
dar vis galima gauti (nors ji kainuoja, ro
dos; apie 12 dolerių).

Dabar susilaukėme Dr. V. Daugirdaitės- 
Sruogienės parašytos naujos Lietuvos isto
rijos (išleido Terra, kaina 6 dol.).

Tiesą sakant, ta istorija nebėra visiškai 
nauja, tik vis keista ir papildyta, kol įsigi
jo dabartinį pavidalą. Pirmą kartą ji buvo 
išleista, kaip vadovėlis Klaipėdos krašto 
mokykloms. Antroji jos laida išėjo jau 
kaip vadovėlis Lietuvos pradžios mokyklų 
V ir VI skyriams. O dar kartą ji buvo pa
kartota Vokietijoje tuoj po karo, o penkto
ji laida buvo išleista JAV Terros leidyklos, 
kaip vadovėlis lietuviškoms mokykloms 
svetur. Autorė papildė tą vadovėlį sky
riais. kurie baigiami mūsų laikų įvykiais.

ši dabar išleista jau šeštoji to vadovėlio 
laida žymiai skiriasi nuo ankstyvesniųjų 
viena tikrai didele naujiena. Kiek iš auto
rės įvado matome, ji buvo- paruošusi Lietu
vos istorijos chrestomatiją — istorijos skai 
tymų knygą. Pirmoji tokios knygos dalis 
buvo išėjusi dar nepriklausomoje Lietuvo
je. Dabar istorikė iš naujo buvo paruošusi 
chrestomatiją — istorinių šaltinių, mokslo 
veikalų ir grožinės literatūros ištraukų, 
kuriose atsispindi istoriniai įvykiai, žmo
nės. Bet dėl dabartinių sąlygų tokios kny
gos negalima buvo išleisti, todėl dalis tų 
ištraukų panaudota šiam vadovėliui.

Kadangi istorija vis dėlto yra sunkiai 
įsimenamas dalykas, tokios vaizdinės prie
monės, kaip įvairių istorinių šaltinių iš
traukos, sugyvina ją, padaro įdomesnę ir 
labiau lendančią galvon. Ypač tokios prie
monėm padeda mokykloje. O kai ir ta lie
tuviška mokykla-šiandien nėra privaloma, 
tik valios darbas; tai vadovėlio vaizdingu
mą* be galo daug gali padėti. Be abejo, su
augusiems tai irgi visada praverčia.

O tokie istoriją vaizdingai prlstatantieji 
šaltiniai, pasirodo, besą gausūs tiek origi
nalūs, tiek verstiniai. Dėl to ir šiame vado
vėlyje" kaip cukrus paskanina proistorės 
laikus iš prof. Dr. J. Puzino tyrinėjimų die 
noraščlo paimta ištrauka, kurioje pasakoja 
mar kas- buvo rasta viename II-IV amžiaus 
kape,' prie kurio kasinėjimo mokslininkas 
yra dalyvavęs. Istorijos vadovėlis mums 
pasakoja apie įvairius Lietuvos valdovų 
susitarimus su kaimynais ar priešais. Bet 
kaip tos- sutartys atrodė? Ar vienas kuris

Nauja Lietuvos Istorija
kunigaikštis nujodavo ir susitardavo? Ši
tam klausimui išspręsti labai vaizdingai įsi 
menama yra Volinijos metraščio ištrauka 
dar iš anų labai tolimų laikų — iš 1219 me 
tų, kai Lietuva iš proistorės ūkanų išeina 
į istorijos vieškelį. Joje pasakojama, kad 
kunigaikščio Romano našlei ir Volinijos 
kunigaikščio sūnums Danieliui ir Vosilkai 
Lietuvos kunigaikščiai atsiuntė taikos su
tartį, ir toje sutartyje, sako, buvo šie ku
nigaikščių vardai: vyresniųjų — Živinbu- 
das, Daujotas, Dausprungas, jo brolis Min
daugas, Daujoto brolis Vilikaitis, o Žemai
čių kunigaikščiai — Erdvilas, Vykintas; o 
Ruškevičiai — Kintibudas, Volibutas, Būd
vietis, Vyžeikis ir jo sūnūs: Visits, Kiteinis, 
Plieskus; o tie Bulevičiai — Vismutas, Ged 
vilas, Sprudeikis, o tie kunigaikščiai iš 
Deltuvos — Jotkus, Pukeikis, Bikšis, Ly- 
geikis.

Jau vien šita iškalbingoji ištraukėlė pa
rodo, kad kunigaikštis Mindaugas, kuris 
vėliau apjungė beveik visą Lietuvą po sa
vo sparnu, dar tebebuvo apsuptas būrio ku 
nigaikščių ir kunigaikščiukų, ir jo parašas 
sutartyje ėjo ne pirmuoju, kaip vyriausio
jo. Dar jie visi kartu turėjo tartis dėl tai
kos ir visi pasirašyti, kai eidavo reikalas 
dėl viso krašto.

Arba kad ir tas popiežiaus Inocento laiš 
kas Mindaugui, rašytas 1251 m. liepos 17 
d., „Mylimiausiam Kristuje sūnui... Švie
siajam Lutavijos karaliui-1, su džiaugsmo 
pilna širdim, kad „Dievo ir Išganytojo mū
sų Jėzaus malonė, tave apšvietusi, miela- 
širdingai tave įkvėpė, kad Dievo vardo gar 
bei davė tau, pirma tamsybėje paskendu
siam, atgimti šventojo krikšto vandeniu 
drauge su gausiu pagonių būriu“. Tasai 
laiškas ne tik kaip dieną nušviečia patį 
Mindaugo krikšto faktą, bet ir ano meto 
pažiūras ir popiežiaus galią. Jame toliau 
juk popiežius pažada savo palankumą „Lu 
tavijos karalystei ir visiems kraštams, ku
riuos Dievo tikėjimo pagalba jau išplėšei iš 
netikinčiųjų rankų arba ateityje galėsi iš
plėšti“. Tokį palaiminimą, aišku, ligi tol tu 
rėjo kryžiuočiai ir Livonijos ordinas, jeigu 
jie puldavo pagoniškąją Lietuvą, nes tam 
ir tie ordinai buvo steigiami, kad kardu 
skelbtų krikščionybę. O kai Mindaugas su 
savo šeima ir „gausiu pagonių būriu“ apsi
krikštijo, tada popiežius ir jam pažadėjo 
globą: „nusprendėme įsakydami, kad nie
kas nedrįstų daryti tau sunkenybių arba 
užkabinėti tave“.

Tokių dokumentinių vaizdingų ištraukų 
yra dažname vadovėlio puslapyje. Vokie
čių istorikai mums paliudija, kokie turėjo 
būti ir kokie iš tikro buvo kryžiuočiai, kas 
buvo tas lietuviškųjų prūsų legendarinis 
vadas Herkus Mantas. L. Kondratavičius 
pristato Mindaugo įpėdinį Traidenį, B. 
Sruoga — Gediminą ir garsųjį jo sapną, 
Vygando Marburgiečio metraštis — Kęs
tutį kryžiuočių nelaisvėje, M. Stryjkovskio 
kronika — Kęstučio mirtį, Scriptores Re- 
rum Prussicarum — Vytauto skundą prieš 
Jogailą ir Skirgailą, ir taip puslapis po pus 
lapio iki nepriklausomybės metų, bolševik
mečio ir mūsų gyvenimo svetur, nes šioje

EUROPOS LIETUVIS

istorijoje turime įjungtus ir Wilsono gar
siuosius 14 punktų, ir pirmuosius vyriau
sybės atsišaukimus, ir veikėjų atsiminimų 
ištraukų apie anuos metus, ir ta dokumen
tinė iliustracija baigiama Lietuvių Charta, 

Be to, vadovėlis taip pat gausiai ilius
truotas paveikslais, kurių gausybė baigia
ma vaizdais, kaip 1944 m. bolševikų kariuo 
menė žygiuoja per Lietuvos miestą, kaip 
atrodo koncentracijos lageris Sibire ir kaip 
gyvena ištremtieji lietuviai Sibire.

Knyga gerai ir gražiai įrišta, todėl ir pa
sidėti graži ir dažniau naudojant bus 
patvari.

Žinoma, ji ir verta tų 6 dolerių, kurie 
yra jai nustatytoji kaina. Tiesa, gal Euro
poje ar Britanijoje norėdamas sau ar savo 
vaikams ją įsigyti lietuvis pasikrapštys tru 
pūtį pakaušį, kad pagal jo uždarbį lyg ir

DOVANA SAU IR MUMS
„HEIMATGRUSS“ IR LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Su Lietuvos vokiečiais artimiau susidur
davome, kol gyvenome savo krašte. Kar
tais, žinoma, iškildavo šiokių ar tokių poli
tinių nesusipratimų, bet apskritai, kaip 
žmonės su žmonėmis, sugyvenome žmoniš
kai.

Tas geras sugyvenimas, matyti, yra pada 
ręs tai, kad Lietuvos vokiečiai, pabėgę, 
kaip ir mes, ar išgrūsti iš Lietuvos, atsidū
rę Vokietijoje, daugumas tebesinešioja ge
rus jausmus Lietuvai ir lietuviams. Kad 
tie jausmai nesilptų, bent kol vyresnioji 
karta gyva, jie net laikosi susibūrę į savo 
bendruomenę — Landsmannschaft, leidžia 
savo laikraštį Heimatstimme, kalendorius 
ir kitokius leidinius.

Tos Lietuvos vokiečių bendruomenės vir 
šūnėje stovi Johannes Strauch, buvęs mū
sų Universiteto Kaune profesorius ir vokie 
čių gimnazijos direktorius. Mūsų išmany
mu, pats tikriausias žmogus, kai eina kal
ba daugiau apie kultūrą, negu politiką (po
litika, žinoma, tiek ir mūsų, tiek ir jų ta 
pati: grįžti į savo tėvynę).

Turėdami pakankamai savų reikalų, mes 
retai kada ir tepasidomime, kuo buvusieji 
Lietuvos vokiečiai šiandien gyvena, kaip 
žiūri į buvusį savo gyvenimą mūsų bendro 
je tėvynėje, žodžiu, kokios idėjos ir nuotai
kos palaiko juos, kaip tam tikrą bendruo
menę. Kokia nors žinelė apie juos ypač re
ta.

Pasirodo, jau dešimti metai, kaip jie lei
džia savo metraščius. Šiems 1966 metams 
skirtasis metraštis Heimatgruss savo 120 
puslapių apimtim irgi talpina apsčiai su 
Lietuva, su Lietuvos vokiečių gyvenimu su 
sijusių pasiskaitymų.

Bet šiemetinis metraštis yra ypatingas. 
Jame yra įsegtas P. Mantnieko gamintas 
Lietuvos žemėlapis iš tų laikų, kai Klaipė
dos kraštas priklausė Lietuvai, o Vilniaus 
kraštas buvo Lenkijos okupuotas.

Pasirodo, šitas Lietuvos vokiečių toleran 
tiškumas Lietuvai ir lietuviams jau prade
da patraukti ir pačius lietuvius, ir tai su-

per brangu, nes amerikoniškos sąlygos vis 
tiek kitokios, bet kai praeitą vasarą lankė
si Londone šios knygos leidėjas, Terros lei 
dyklos savininkas V. Civinskas, tai jis paša 
kojo, kad tokia knyga išeis ir kad šičia,
Europoje, ją bus galima gauti žymiai piges 
ne kaina. Greičiausia, kad tas pažadas te
begalioja, tik, tur būt, reikėtų, kad kas 
nors galutinai susitartų su leidėju ir sutik
tų priimti užsakymus ir pinigus, kad ne- 
besusidarytų jokios tarpininkavimo išlai
dos, kad leidėjas galėtų tiesiogiai išsiunti
nėti užsisakiusiems.

O praverstų ši istorija pirmoje eilėje vi
siems tiems, kurie dar jokios neturi, pas
kui visiems tiems, kurie dar nori, kad jų 
vaikai susipažintų su Lietuvos praeitimi, 
ir pagaliau visiems, kurie lanko lietuviš
kas mokyklėles ir turėtų apsipažinti ir su 
kunigaikštiškąja Lietuva, ir su jos atgimi
mo metais ir veikėjais, ir su prezidentišką
ja, okupuotąja, Sibiran tremiamąja ar sve 
tur klaidžiojančia jos dalim.

K. Abr.

prantama, nes draugų niekada nėra per 
daug. Lietuviams ypač patrauklus dalykas 
yra tasai Lietuvos žemėlapis.

Gali būti, kad iš tiesų nemaža ir lietuvių 
šiandien pasigenda Lietuvos žemėlapio. Ne 
daug jų buvo išleista. Bet, pasirodo, nesun 
kiai galima įsigyti šitą Lietuvos vokiečių 
bendruomenės išleistąjį. Leidėjų adresas 
yra šitoks: Landmannschaft der Deutchen 
aus Litauen im Bundesgebiet e.V., 3 Han
nover, Engelbosteler Damm 75A, W. Deut
schland.

Leidėjai pasiryžę už DM 3.50 (arba už 1. 
50 dol.) atsiųsti šiemetinį „Heimatgruss“ 
su visu žemėlapiu, o kas vokiškai nemoka 
ir nenori metraščio, tai už tą pačią kainą 
gali gauti minėtąjį Lietuvos žemėlapį.

K. Abr.

F. ŠOPENO „LIETUVIŠKA DAINELĖ“
Didysis lenkų kompozitorius Friderikas 

Šopenas (1810-1849) paliko didelį kūrybinį 
palikimą. Jis kūrė daugiausia fortepijoni
nę muziką, tačiau parašė ir kiek orkestri
nės, kamerinės-instrumentinės bei vokali
nės muzikos kūrinių.

Dvidešimties dainų tarpe viena populia
riausių yra „Lietuviška dainelė“. Ji para
šyta pagal F. Ruigio pirmą kartą paskelb
tos puikios lietuvių liaudies dainos „Anksti 
rytą, rytužį saulužė tekėjo“ tekstą. Į lenkų 
kalbą tekstą išvertė poetas L. Osinskis 
(1775-1838).

Nors „Lietuviškos dainelės“ kompozito
rius nenaudojo lietuvių liaudies muzikos 
intonacijų, šis kūrinys savo melodika arti
mas liaudies muzikai ir turi daug panašu
mo su Šopeno mazurka Nr. 3, op. 17, alsuo
jančia lenkų liaudies intonacijomis.

F. Šopeno „Lietuviška dainelė“ yra įdo
mi kaip pirmasis lenkų muzikų kūrinys 
lietuvių liaudies kūrybos motyvais. Vėliau 
Šopenu pasekė ir kiti lenkų kompozitoriai 
— S. Moniuška, M. Karlovičius.

V.J.

KAI IEŠKOMA LAIMĖS
Kai žmogus užsidaro nuo bičiulių bei 

draugų ir pradeda gyventi tiktai savo gy
venimo rūpesčiais, vargiai jis suranda dva 
sinės ramybės ir džiaugsmo.

Mūsų rašytojas J. Tumas-Vaižgantas, 
kuris stengėsi visiems padėti, kartą prisi
pažino, kad, nešdamas laimę kitiems, pats 
jautėsi laimingesnis.

Pasakojama, kad mažo Kalifornijos mies 
teiio ligoninėje gulėjo mergaitė, kuri, epi
lepsijos priepuolių kankinama, buvo pri
slėgta ir nelaiminga. Jos nuotaikos negalė
jo pataisyti nei vaistai, nei artimųjų paguo 
da. Viskas jai įkyrėjo — ir liga, ir raminan 
čios kalbos, ir miglota ateitis.

Staiga jai šovė į galvą nauja mintis: 
stengtis užmiršti savo nelaimę ir rūpintis 
padėti kitiems. Po valandėlės pasiryžo ši
tą nusistatymą pakeisti: stengsis padėti ki
tiems, o tada gal ir jos pačios nelaimė neat 
rodys tokia baisi.

Nors nebuvo gabi rašytoja, kreipėsi į li
goninės administraciją, kad patarpininkau 
tų užmegzti ryšius su vietos laikraščiu, ku
riam pasisiūlė parengti skyrelį, padedantį 
skaitytojams suprasti „gėrį, kuris supa 
mūsų gyvenimą“.

Redaktorius sutiko.
Vos praėjo savaitė kita, ją apipylė laiš

kai, kuriuose skaitytojai dėkojo už guo- 
džiančias mintis, prašydami ir toliau jų ne 
pamiršti.

Nešdama mažus džiaugsmo šlakus ki
tiems, pati pasijautė laimingesnė, o ir prie 
puoliai žymiai suretėjo.

Viešpats kartą pasakė:
„Duokite, tai ir jums duos; saiką gerą, pri
kimštą, primurdytą ir kupiną duos jums į 
prieglobstį, nes tuo pačiu saiku, kuriuo sei 
kėsite, bus jums atseikėta“ (Luko 9, 38). I

K. J. Ks

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

STOKE-on-TRENT — kovo 13 d., 12,15 v, 
Tunstall. Pamaldos rekolekcinio pobū
džio..

NOTTINGHAM — kovo 13 d., 12.3(TVal., 
St. Patrick's bažn.

NOTTINGHAM — kovo 20 d., 11 vai., Liet 
Jaunimo Židinyje.

DERBY — kovo 20 d., 11 vai., Bridge Gate.
KETTERING — kovo 27 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — balandžio 3 d., 12.30 

vai., Katedroje. Pamaldos rekolekcinio 
pobūdžio.

NOTTINGHAM — kovo 27 d. ir balandžio
3d., 11 vai.. Liet. Jaunimo Židinyje. įį 

BRADFORD — kovo 20 d., 12.30 vai. i
LEEDS — kovo 20 d., 3 vai. p.p.
ROCHDALE — kovo 27 d., 12 vai.

JONAS AVYŽIUS ------ ------------------------------------------------------------------------—---------

Kaimas kryžkelėje
(65)

— Tu paklausei, ko man reikia, — pra
tarė Goda po ilgos slegiančios tylos. —žiū- 
rifit iš šalies, tikrai nieko netrūksta. Soti, 
apsirengusi, laisva; noriu dirbu, noriu ne
dirbu. Taip, Martynai, aš turiu viską, bet 
kartu neturiu nieko. Kaip šeško išgertas 
kiaušinis. Iš paviršiaus sveikas, o iš tikrų
jų tuščias. Vienas žmogus kartą pasakė: 
reikia turėti tikslą gyvenime. Gal būt, jis 
teisus, bet aš ne idėjinė, nenoriu šokti taip 
aukštai. Man užtenka mažo trupinėlio, lyg 
tiems girios paukščiams. Iš tiesų! Pažvelk į 
tą genį. Kaip uoliai, pasitikėdamas savimi 
jis kala medį. Man atrodo, kad kiekviena 
atrasta kirmėlaitė suteikia jam nemažiau 
džiaugsmo, kaip aukso gabaliukas aukso 
ieškotojui. Prisimenu, tada man ėjo vie
nuolikti metai. Diementis paprašė pavari
nėti arklius per mėšlavežį. Tėvas nenorėjo 
leisti, bet išsiprašiau —man patiko varinė
ti arklius. Vakare, grįžtant namo, Diemen
tis įspraudė pusę lito. Kai tuos pinigus ati
daviau tėvui ir pamačiau, kaip jis apsi
džiaugė — tada jis mano akyse tebebuvo 
Elijas, — aš nutirpau iš laimės. Kartą mo
kykloje per pamoką mokytojas mane išva
rė iš klasės. Aš buvau nekalta. Man reikė
jo Išduoti nusikaltusią draugę, — ne, mud
vi nedraugavome, dargi labai blogai sugy
venome, — ir būčiau išvengusi bausmės. 
Bet kažkodėl taip nepasielgiau. Neteisin
gas mokytojo elgesys turėjo mane įskaudin 
ti, o išėjo atvirkščiai — jis suteikė man 
daug džiaugsmo. Aš buvau laiminga nekal 
tai nukentėjusi už kitą. Arba tie patys mū

sų „arkliai“. Kiekviena nauja lazdelė, ku
rią tėvas parveždavo iš miško, mane pra
džiugindavo labiau, negu dabar nauja suk
nelė. Ką ten suknelė! Nežinau, kas turė
tų atsitikti, kad galėčiau dabar taip nuo
širdžiai džiaugtis. Nežinau... Seniai besu 
pergyvenusi kažką panašaus į tikrą 
džiaugsmą, labai seniai... štai ko man 
trūksta, ko neturiu, Martynai, — tikro gy
venimo džiaugsmo! Vakar baigiau skaityti 
vieną knygą, iš Italijos darbininkų gyve
nimo. Vargas, skurdas, nuolatinis rūpestis 
dėl duonos kąsnio. Bet ir savo neturte tie 
žmonės turtingi. Jie tartum žino kažkokią 
paslaptį, kuri kiekvieną menkniekį priver 
čia jiems suteikti tikro džiaugsmo, leidžia 
pajodinėti medine lazdele — „arkliu“. Gal 
ta paslaptis ir yra „turėti tikslą“? Gal žmo 
gus, dėl savo siekimų pakišęs galvą kaž
kieno smūgiui, iš tikro pergyvena tikrą 
džiaugsmą, panašiai kaip aš dėl kito kaltės 
išvaryta iš klasės?

Martynas nutirpo. Jo smegenis nušvietė 
netikėta, bet tokia paprasta, įtikinanti min 
tis, kad pats būtų nusistebėjęs, kodėl tai 
anksčiau neatėjo į galvą, jeigu nebūtų taip 
beviltiškai pritrenktas stulbinančio atra
dimo: Goda įsimylėjusi Arvydą!

— Tikriausiai taip, — tęsė ji nepastebė
jusi pasikeitusio Martyno veido. —Žmogui 
visada malonu būti teisiam prieš save. O 
aš... juokinga lyginti su savimi! Skaitau 
knygas, myliuosi, kai atsibosta namie, einu 
kokį pusdienį padirbėti kolūkyje ir valgau 
tėvo duoną, žinodama, kad kas antras kąs
nis vogtas...

ROMANAS
„Taip, nėra jokios abejonės — ji myli 

Arvydą“, — vėl pagalvojo Martynas. Jis 
nesuprato paskutinių Godos žodžių. Jos 
balsas nuskambėjo kažkur toli toli, kaip 
nudundėjęs griaustinis.

...Reikėjo būti aklam, kad to nematy
tum. Per Birutės vestuves, kai ji su Arvy
du šoko piršlio šokį, viskas pasirodė kaip 
ant delno. Bet tada neteikė tam jokios 
reikšmės. Teisybė, skaudėjo širdį, kad ji 
siaučia kaip niekados, kad jos ugningi 
žvilgsniai, viliojanti šypsena, darnūs kūno 
judesiai, visa jos dvasinė, įkvėpimo kupina 
būsena, darnūs kūno judesiai, visa jos dva 
,sinė, įkvėpimo kupina būsena tarnauja vie 
nam tikslui — įtikti Arvydui. Matė tai, 
kaipgi nematys, tačiau jos iššaukiantį 
siausmą priėmė kaip žaidimą. O paskui ta 
nelaimė... Atlėkė Raudonikis be kvapo — 
Toleikis guli negyvas... Goda kaip stovėjo 
kieme prie sienos, taip ir susmuko nuo tų 
žodžių ant žemės. Po kelių dienų, kai Ar
vydas atgavo sąmonę, Martynas pasiūlė 
Godai kartu aplankyti ligonį. Atsisakė. Ir 
kitą kartą atsisakė. Tačiau akys neleido 
meluoti. Taip, dabar, kai protas prablaivė
jo, Martynas gerai prisimena jos išgąstin
gą žvilgsnį, kuris kiekvieną kartą susitikus 
nekantriai klausdavo: „O kaip Arvydas? 
Girdėjai ką nors naujo?“

„Kartą juokais pasakiau — tai buvo pir
momis mūsų meilės dienomis: — Toleikis 
man pradeda patikti. Bijau, kad tu neįsi
mylėtum. — Ji nieko neatsakė, tik kietai 
prisispaudė prie manęs. Ji niekada nekal
bėdavo apie Arvydą. Tur būt, todėl, kad 
dažnai apie jį galvodavo...“

— Atrodo, mes paklydome, — pasakė 
Goda.

Martynas pažvelgė į ją tuščiomis akimis.
„Vis vien“... Negalėjo ir nesistengė nusi
kratyti slogučio. O dar taip neseniai nejau
tė žemės po kojomis. Atlėkė čia sakalu, pla 
čiai sparnus išskleidęs, spinduliuojantis va 
karykšte nuotaika, kurią paliko pasikalbė
jimas su Jurėnu. Visą naktį galvojo, po 
šimtą kartą svėrė kiekvieną mintį, galuti
nai įsitikino, kad teisybė jo pusėje, ir dar 
tvirčiau pasiryžo laikytis savo. Atsakomy
bės našta neslėgė, negąsdino, kaip būdavo 
anksčiau, o kėlė pasididžiavimą. Apėmė 
nesutramdomas lošėjo azartas, lošėjo, pasi 
tikinčio savimi, kuris turi gerą kortą ir be
veik tikras, kad laimės. Būtina laimėti. Iki 
šiol jis pralošinėjo. Ir štai atėjo proga at
silošti. Ir jis atsiloš, kas bebūtų. Atsiloš! 
Jis parodys Godai, kokiam rizikingam 
žingsniui, pasiryžęs. Ji turi suprasti: prieš 
ją nebe anas Martynas — nepasitikintis, ri
botas, bestubūris, —Martynas, kurio ji, gal 
būt, daugiau gailisi, negu myli, o naujas 
žmogus, pirmą kartą gyvenime pajutęs sa
vo jėgą, vyrišką valią, kuri padės jam at
sistoti toje vietoje, kur pridera. Taip, šian 
dien jis viską jai pasakys!

Taigi dar neseniai Martynas virte virė 
nekantrumu, trokšdamas išlieti širdį, o da
bar visa tai jam atrodė beprasmiška, netgi 
neįmanoma. Godai neįdomu nei jo reika
lai, nei jis pats. Ji myli kitą. Ir aplamai... 
ar jau tokie svarbūs tie jo reikalai?.. Jo... 
Cha! Jo paties čia nėra nė kruopelės. Jis 
įsikibo svetimos minties, kaip pradedantis 
vaikščioti kūdikis motinos sijono, ir vaiz
duojasi nežinomą žemę atradęs.

— Mums reikia eiti į šitą pusę. Po para- 
liais, Martynai! Tau visas skruostas kru
vinas! Galėjai akį išsidurti. Nemoki vaikš
čioti miške, mano mielas.

— Tu sakei, čia eglių miestas. — Aš 
vaikščiojau kaip šaligatviais.

Goda savo nosinaite apšluostė šakos per 
drėkstą skruostą. Nuo jos sklido švelnus 
laukinių gėlių aromatas. Jam pasivaideno 
žydinti pieva ir aukštas birželio dangus.

Virš galvos sklendė gandras, retkarčiais 
tingiai mosteldamas sparnais. Godos artu 
mas, jos kvapas Martynui visuomet sukel-
davo kokį nors vaizdą, ir kiekvieną kartą 
kitokį... „Aš galiu ją apkabinti, daryti, ką 
noriu. Kol kas ji mano", — pagalvojo Mar 
tynas. Tačiau kažkas atsainaus, priešiško, 
atsiradęs jos veide, atstūmė jo rankas.

Ilgai klaidžiojo, kol surado motociklą. 
Martynas neturėjo jokio noro ilgiau pasi
likti miške, bet Godos nuotaika netikėtai 
pasitaisė. Ji paprašė pavažiuoti giliau į gi
rią, ir Martynas nedrįso prieštarauti. Na
mo grįžo gerokai po pietų. Goda buvo links 
ma, juokavo, šūkčiojo Martynui į ausį, kas 
užeidavo ant seilės. Martynas atsakinėjo 
tingiai, išsiblaškęs. Pagaliau jo šaltumas 
užkrėtė, o gal net įžeidė ir Godą, ir likusį 
kelio galą abudu nuvažiavo niūriai tylėda
mi. Ties Lapino kiemu jis nusodino mergi
ną ir, neužgesinęs motoro, šaltai atsisveiki
no. '

— Sugadinau tau dieną, — pasakė ji ap 
gailestaudama. — Tur būt, turėjai svarbių 
reikalų namie. Nepyk, kad sugaišinau.

— Nieko nesugadinai. Neblogai pralei
dome dieną.

Ji abejodama palingavo galva.
— Aš labai tau dėkinga už šią dieną, 

Martynai.
Jo širdyje blykstelėjo vilties spindulė

lis.
— Aš norėčiau šią naktį praleisti su ta

vimi malūno namelyje, — reikalaujant® 
pasakė jis, įdėmiai ją stebėdamas, j

Ji apsidairė, lyg norėdama pasitikrinti, 
ar kas jų negirdi.

— Nežinau. Gerokai šiandien privargo
me. Gal rytoj?

— Rytoj man svarbūs reikalai. — Jis lai 
kė suspaudęs Godą žvilgsniu kaip replė
mis. Vilties spindulėlis vos vos bešvietė.

— Gerai... jeigu tu nori...
Užgeso...
„Ji norėjo pasakyti: gerai, aš turiu atsi- ; 

lyginti tau už šią dieną“, — pagalvojo Mar ■ 
tynas, pasinerdamas visiškoje tamsoje.

(Bus daugiau)
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VALSTYBEI ATSIKURIANT
LIETUVA PRIEŠ PASKELBIANT NEPRIKLAUSOMA

(1918 m. Vasario 16 minint)

(Tęsinys iš pr. numerio)

3.
Kai pabėgėliai pradėjo tirščiau telktis 

miestuose, visa visuomenė sujudo organi
zuotis šelpimo veiklai. Taip Vilniuje įsi
steigė „Centrinis Komitetas nuken tėju
siems nuo karo šelpti'“. Rusijos vyriausy
bė, administracija ir visuomenė buvo su
interesuotos tą veiklą remti. Ir rėmė: sku
biai buvo renkamos aukos ir organizuoja
ma visokeriopa be pastogės likusiems pa
galba. Vokiečiams artėjant prie Vilniaus, 
susiorganizavęs Centrinis komitetas pasi
dalijo į dvi dalis. Viena dalis su J. Basana
vičium, A. Smetona, Kairiu ir dar kitais 
pasiliko Vilniuje, o didžioji komiteto dalis 
su M. Yču, M. Sleževičium, S. Šilingu, Leo
nu ir dar kitais pasitraukė į Rusiją. Abu 
komitetai per karą suvaidino labai svarbų 
ir panašų vaidmenį, visuomeninį ir poli
tinį.

Pasitraukęs į Rusiją, komitetas greitai 
suorganizavo visus po Rusijos plotus išsi
blaškiusius pabėgėlius, steigė vietos komi
tetus, juos šelpė, ypač globojo mokslus ei
nantį jaunimą. Visi jaunuoliai ir vaikai, 
kurie buvo pradėję mokslus eiti Lietuvoje, 
juos tęsė Rusijoj, dažnai tose pačiose eva
kuotose mokyklose, arba specialiai pabėgė
liams įsteigtose naujose. Prie gimnazijų 
steigiami bendrabučiai, suaugusiems kur
sai, vakariniai kursai ir pan. Visam tam 
reikia lėšų. Jų atsirado. Be aukų, atsirado 
ir „biudžetinių sumų“. Mat, Rusijoj veikė 
caraitės Tatjanos vardo pabėgėliams šelp
ti komitetas. To komiteto įtakingas narys 
buvo durnos atstovas M. Yčas. Iš to komite 
to jis sugebėjo iščiulpti nemažai lėšų ir lie 
tuviškiems reikalams. Rusijos miesčionijos 
ir apskritai pasiturinčių sluoksnių intelek
tualinis lygis tada, palyginti su liaudies 
masių tirštimi, buvo gana aukštas: turtin
ga literatūra, gausūs muziejai, aukšto ly
gio, ar ne geriausi Europoje, teatrai ir ki
tokios meno institucijos, visa tai sudarė pa 
lankias sąlygas kultūrinti lietuviškajam 
jaunimui ir formuoti busimiesiems nepri
klausomos Lietuvos inteligentams - veikė
jams. Intelektualiniu požiūriu jaunimas iš 
Rusijos grįžo į Lietuvą turtingesnis ir bran 
dėsnis.

Lietuvoje inteligentų pasiliko kur kas 
mažiau negu jų išėjo į Rusiją. Vilniaus ko
mitetas juos registravo ir rūpestingai būrė 
apie save, bet ypač jis rūpinosi ryšių palai
kymu ne vien su Rusijoje veikusiomis lie
tuviškomis organizacijomis, bet ir su Ame 
rikos lietuviais, kurių veikla, rengiantis at 
kurti nepriklausomą valstybę, buvo labai 
svarbi. Palaikydami labai sunkius karo 
sąlygose savitarpio ryšius, abu komitetai 
sugebėjo surengti lietuvių politikų kelias 
konferencijas (Švedijoj, Šveicarijoj, Ame
rikoj), kuriose buvo diskutuojama ir bran 
dinama nepriklausomybės atstatymo idėja.

ūmūs įvykiai Rusijoj lietuvių politiškai 
organizuotos visuomenės akciją pagreitino. 
1917 m. vasario - kovo revoliucijos pasek
mėje Rusijos caristinis režimas griuvo. Lie 
tuviams, kaip ir kitom Rusijos pavergtom 
tautom, staiga atsiskleidė realios išsilais
vinimo viltys. Nedelsdamas lietuvių Cent
rinis’komitetas ėmėsi iniciatyvos sukviesti 
į Petrogradą lietuvių Seimą, į kurį atvyko 
iš visų Rusijos sričių rinkti tautiečiai. Per 
Seimo posėdžius (1917 m. gegužės - birže
lio mėn.) jau drąsiai buvo svarstoma Ne
priklausomybės idėja. Kai kurios Seimo 
grupės buvo tos nuomonės, kad Rusijoj, at
seit, už Lietuvos ribų, nuo nepriklausomy
bės skelbimo reikia susilaikyti, nes tokį

AUKSO VERTAS SIUNTINYS NR. 38

3 jardai moteriškam paltui grynos vilnos 
Velour medžiagos 23-24 unc., ar vyriškam 
lygios ar eglute 28-30 unc.;

3į jard. bostono su ALL WOOL MADE 
IN ENGLAND įaudimu kraštuose, 20-23 
oz.;

• 2 j rd. Double Jersey, vienos spalvos ar 
su blizgučiais, 62-66", 14-16 unc., tinkan
čios kostiumui ar suknelei ir labai madin
gos Lietuvoje;

2x2į jrd. vilnos - dirbtinio šilko (66 proc. 
vilnos, 34 proc. šilko), 55", suknelėms me
džiagos;

3 jrd. dirbtinio šilko suknelei;
2 nailoniniai lietpalčiai, kurie labai ver

tinami Lietuvoje;
2 poros vyriškų ir moteriškų nailoninių 

kojinių, crepe nylon, 3 mėn. garantija (vy
riškos spalvotos);

vyriški balti ar spalvoti marškiniai, nai
loniniai.

Visas tas siuntinys kainuoja 38 svarus.
Padorios išsimokėjimo sąlygos. Prie to 

siuntinio, jei norite, iki pilno svorio dar 
galite pridėti 4 svarus svorio jūsų pasi
rinktų prekių.

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, • 

LONDON, W.3.
TeL ACO 4374

RAŠO J. Lanskoronskis

sprendimą gali padaryti tik visa tauta per 
savo Steigiamąjį Seimą. Po ilgesnių deba
tų balsų dauguma buvo priimtas tik kom
promisinis principinis nutarimas, kad „vi
sa etnografinė Lietuva turi būti nepriklau
soma ir neutrali valstybė, kurios neutralu
mą garantuos taikos kongresas, o jos val
dymo formą nustatys Lietuvos Steigiama
sis susirinkimas. Nei Centriniam komite
tui, nei sudarytai Tarybai tačiau greitai 
Rusijoj nebeteko pasireikšti, nes 1917 m. 
lapkričio pradžioj įvykusio komunistinio 
perversmo pasėkoje visa Rusija paskendo 
anarchijoj, apie kurią kitoj vietoj daugiau 
pasakysiu. Ryšiai su vietiniais komitetais 
nutrūko, lietuvių masės kaip nusimanyda- 
mos ir sugebėdamos skubėjo grįžti į Lietu
vą, nes visi suprato, kad ten dabar turi bū
ti lietuvių politinės veiklos centras, kad 
ten faktiškai spręsis jos likimas.

Lietuvoje gi 1917 m. rugpiūčio 1 d. Vil
niaus veikėjai sudarė komitetą, kuris turė
jo sušaukti ir, okupacinei valdžiai leidus, 
sušaukė platesnę konferenciją. Susirinko 
daugiau kaip 200 atstovų. Kelias dienas po 
sėdžiavusi (rugsėjo 18-22 d.d.), konferenci 
ja pasisakė visiškai panašiai, kaip Petro
grado Seimas, kurio rezoliucija jau buvo 
žinoma, pasisakė už Lietuvos nepriklauso
mumą etnografinėse ribose, bet, turėdama 
galvoje esamąsias sąlygas (Vokietija dar 
nebuvo parblokšta), konferencija pripaži-

LIETUVA DABAR
POLITINIS GYVENIMAS LIETUVOJE
Priaugančioji jaunoji karta Lietuvą ir 

jos gyvenimą pažįsta tokį, koks jis šian
dieną yra — komunistinę santvarką. Tai 
nuolat jaunimui kalama mokyklose, per 
radiją ir susirinkimuose. Kiekvienas mo
kytojas turi susirasti laiko ir iškelti gerą
sias komunizmo puses ir jo pranašumą 
prieš kapitalistinę santvarką. Jaunimas 
apie nepriklausomybės laikus mažai ką te
žino. Girdi dar tėvus su žmonėmis kalbant 
apie senus laikus, bet į tai mažai tekreipia 
dėmesio. Jaunimas turi savus rūpesčius, o 
čia „senos pasakos“.

Vyresnieji turi kitokią Lietuvos viziją, 
negu dabartinė. Dažnai dar išgirsti kal
bant: „Tai kad pasikeistų laikai! Atsiimtu- 
me savo žemę. Tai gerai gyventume. Kad 
dabar duotų nors 1,5 ha žemės, ir tai būtų 
gerai“. „

Nepriklausomos Lietuvos valdžiai žmo
nės priekaištauja. Girdi, maža valstybė 
viena negalėjo išsilaikyti. Reikėjo jungtis 
visom Pabaltijo valstybėm arba kad ir 
prie Vokietijos. Atrodo, dabar neaktualu, 
bet taip šneka.

Dabar žmonės viešai politiniais klausi
mais nesišneka, nes baimė laiko uždariusi 
burnas. Jei šnekama, tai uždarame rately
je tarp labai jau patikimų žmonių. Drą
siausiai išsišnekama tai tarp keturių akių.

Mokykliniam ir akademiniam gyvenime 
politinių išsišokimų nebūna. Studentus 
tuoj suimtų ir neleistų baigti mokslo. Bet 
naktimis ant šaligatvių ir ant tvorų būna, 
prirašoma šūkių prieš rusus ir komunis
tus. Kas tai padaro, nieks nežino. Tuos pa
rašus privalo nuvalyti namų savininkai, o 
prie valdiškų pastatų kiemsargiai.

Žinau vieną studentą, kuris už politiką 
yra sėdėjęs kalėjime. Studijuoti jo nepri
ėmė nė viena aukštoji mokykla. Dabar jis 
dirba fabrike ir mokosi neakivaizdiniu bū
du. Jis buvo labai sekamas, ypač prieš Va
sario 16-ją.

Per didžiąsias bolševikines šventes visa
da vyksta paradai ir eisenos. Mokslei
viams, darbininkams ir tarnautojams para 
duose dalyvavimas privalomas. Nuo šios 
pareigos atleidžiama tik labai svarbioms 
priežastims esant.

Mokyklos, fabrikai ir įmonės stengiasi 
viena kitą pralenkti ir šumniau pasirodyti. 
Paradą priima tribūnoje susirinkę valdžios 
ir kompartijos atstovai.

Per 1964 metų spalio revoliucijos šventę 
darbininkai padarė staigmeną. Kolonos, 
eidamos pro tribūną, šaukė: „DUONOS! 
MILTŲ!“ Šūkius aiškiai girdėjo tribūnoje 
stovinti komunistinė svita, girdėjo ir šali
gatviuose stovinti žiūrovų minia, žmonės 
apie tai plačiai kalbėjo, bet spauda ir radi
jas tylėjo...

Ką reiškia raidės „D.P.“, Lietuvoje nie
kas nežino. Ir aš tik čia atvažiavusi suži
nojau šių raidžių reikšmę ir kas yra „dy- 
pukai“. Apie pabėgėlius žmonės Lietuvoje 
dažnai užsimena, bet pagiežos jiems neturi 
ir jų nesmerkia. Sakoma: „Išbėgo žmonės 
kaip stovi ir šiandien jau gerai gyvena: 
vaikus išmokslino, automobilius turi, na
mukus turi nusipirkę ir dar giminėms siun
tiniais padeda. Gudriai padarė, ,kad pabė
go, o aš durnas buvau, kad pasilikau. Rei
kėjo viską uždegti ir išvažiuoti. Šiandien 
kaip žmogus gyvenčiau“. Taip, daug kam 
dar reikėjo išbėgti, tai būtų gyvi išlikę.

Žinojom ir apie Vengrijoje buvusį suki
limą. Truputį apie tai rašė ir vietinė spau
da. Žmonės išmoko ir tarp eilučių išskaity-
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no reikalingu bei galimu tartis dėl tam tik
rų santykių su Vokietija, kiek tai neprieš
tarautų Lietuvos savaimingam plėtojimui- 
si. Steigiamasis Seimas turįs būti sušauk
tas Vilniuje. Nutarimams vykdyti buvo iš
rinkta 20 asmenų Lietuvių Taryba.

Taryba pradėjo derybas su vokiečiais, 
bet pastarieji iš pradžių visiškai nesiskaitė 
nei su Taryba, nei su jos prašymais. Staiga 
naujas milžiniškos reikšmės pasaulinis įvy 
kis: 1918 m. sausio 8 d. JAV prezidentas 
paskelbė garsiuosius tautų apsisprendimo 
teisės dėsnius. Visiems buvo aišku, kad vi
soms pavergtoms tautoms išmušė laisvės 
valanda ir kad po karo Europa persitvar
kys tos apsisprendimo teisės pagrindu. Ka 
ro išdavos dar nebuvo visiškai aiškios (Vo 
kietija kapituliavo tik lapkričio 8 d.), tarp
tautinė padėtis dar neaiški, tuo labiau ne
aiški dar Lietuvos ateitis, bet Lietuvos Ta
ryba, susirinkusi Vilniuje vasario 16 d., iš
drįso pasirašyti ir ryžosi paskelbti Nepri
klausomybės Aktą. Ta pat proga buvo pri
imtas valstybės ženklas — Vytis, trispalvė 
vėliava ir Tautos himnas. Lietuvos Tary
bos vardas pakeistas Lietuvos Valstybės 
Tarybos vardu. Lietuvos valstybė vėl pra
dėjo būti. Bet vienas dalykas pasiskelbti, o 
kitas dalykas tapti. To akto įgyvendini
mas, matysime, buvo kur kas sunkesnis, 
kaip jo skelbimas. Bet vis tiek jis atliepė 
visos tautos viltis, tikėjimą ir valią, ir tuo 
aktu įsikvėpdama ir atstatytos valstybės 
pareigai klusni, tauta išėjo į žygį...

(Bus daugiau)

ti ir pasigauti žinias. Dažnas pasiklauso ir 
užsienio radijo. Kartais ir iš kariškių lūpų 
išsprunka viena kita žinutė. Lietuvoje po
litinės naujienos greit pagaunamos ir žai
bo greitumu eina iš lūpų į lūpas. Lietuvių 
masės vengrų sukilimui labai simpatizavo. 
Buvo galvojama, jei pasiseks vengrams, 
tai gal ir kitos tautos pajudės. O gal kils 
karas ir susidarys palankios sąlygos ir 
mums atgauti laisvę. Žmonės laukia karo, 
bet kartu ir labai bijosi atominio karo.

Vengrams buvo reiškiamas pritarimas ir 
kartu būkštaujama, kad ir jie gali būti iš
naikinti ir išžudyti, kaip mūsų laisvės ko
votojai.

Dabar Lietuvoje milicijai padeda dirbti 
ir šnipinėti organizuoti draugovininkai. 
Šiai organizacijai priklauso jaunimas nuo 
16 iki 20 metų. Jiems duota teisė nusikal
tusius suimti ir pristatyti milicijom Nešio
ja civiliai, bet po atlapu turi organizacijos 
ženkliuką. Jie turi savo štabus-raštines.

Tai yra labai blogas reikalas. Ši organi
zacija labai žaloja Lietuvos jaunimą ir iš
augina ciuckas, kurie kandžioja ir nekal
tus žmones.

Grįžę iš Sibiro tremtiniai, padavę prašy
mus, būna reabilituojami. Pripažįstama, 
kad trėmimas buvęs neteisėtas ir dabar ta 
skriauda atitaisoma. O kaip bus su tais, 
kurių kaulai išmėtyti Sibiro taigose ir 
sniegynuose? Aš tos jų malonės neprašiau.

Okupantų nekenčia ir mūsų bendro Tki- 
mo draugai latviai ir estai.

Dažnai lietuviams tenka važinėti su ko
mandiruotėmis po Latviją. Jie išsikalba su 
latviais ir pasakoja apie jų patriotizmą ir 
viltis atgauti laisvę. Jei rusas latvį pasi
klausia kelio, tai jam visada nurodoma ke
lias priešinga kryptimi. Tą lietuviai jau 
žino ir pirma latvį visada užkalbina lietu
viškai. Kai anam pasidaro aišku, kad kal
basi ne su rusu, tai tada jau galima reika
lus ir rusiškai išsiaiškinti.

Palangoje viena vasarotoja rusė inžinie
rė iš Leningrado man skundėsi ir pasako
jo, kad estai esą labai blogi žmonės. Nueik 
Estijoje ko nors nusipirkti į turgų, užkal
bink estę rusiškai, tai nusisuka ir nieko 
tau neatsakys. Tai esanti labai biauri tau
ta, nes rusiškai visai nenorį kalbėti. Aš ru
sei pasakiau, kad estus pažįstu kaip kultū
ringą ir šviesią tautą, ir mintyse džiaugiau
si jų patriotizmu.

Sovietų Sąjunga po antrojo pasaulinio 
karo labai išsiplėtė. Ji savo sienas nukėlė 
toli į vakarus. Pasigrobusi Karaliaučiaus 
sritį prijungė prie rusų respublikos. Vokie
čius iš ten išvežė ir visą kraštą kolonizavo 
rusais. Tai buvo iš anksto numatyta ir su
planuota visai atskirti Pabaltijo valstybes 
nuo vakarų pasaulio. Šie kraštai dabar yra 
paversti sala, kurios krantus iš visų pusių 
skalauna panslavizmo jūra.

Šios buvusios lietuvių žemės visiškai su- 
maskolintos. Karaliaučius pavadintas Ka
liningradu, o Tilžė -*- Sovietskaja. Visi 
krašto vietovardžiai surusinti — pavadinti 
grynai rusiškais vardais, ir ten patekęs 
jautiesi lyg vaikščiotum pavolgiais. Ko vo
kiečiai nepadarė per penkis šimtus metų, 
rusai atliko per vienus metus.

Šioje srityje lietuvių gyvena mažai. Di
deli plotai tuojau už Jurbarko paversti ka
riuomenės poligonais. Ten neleidžiama nie
kam gyventi. Tik žmonės slaptai nuva
žiuoja šieno pasišienauti. Važiuoja net iš 
Veliuonos apylinkės. Kyšteli ką nors ka
reivėliams, ir jie leidžia pasišienauti.

Lietuviai mažai turi vilčių, kad šis kraš-

tas būtų priskirtas prie Lietuvos respubli
kos. Lietuvos žemė be savų žmonių negali 
kovot už savas teises ir ateitį. O rusai iš 
Karaliaučiaus srities geruoju nesitrauks.

Lietuviai turistai grįžę pasakoja, kad 
Lietuvoje gražiai žaliuoja ir siūbuoja ja
vai, kad ten visko pilna ir žmonės gerai 
gyvena. Žaliuoja! Ką darys nežaliavę. Bet 
ar jie žino, kas tais žaliuojančiais javais 
naudojasi ir kas tas pagamintas gėrybes ir 
duonutę suėda? Ar jie žino, kad varganam 
kolūkiečiui iš tų užaugintų javų lieka tik 
pasturlakos? Kodėl gi turistams neleidžia
ma važinėti po visą kraštą?

Lietuviams, atvykusiems iš užsienio ap
lankyti savo tėvų krašto, leidžiama vykti 
tik su palydovais ir į tam tikras valdžios 
paruoštas vietoves. Ten visada būna di
desni prekių sandėliai, kad prireikus būtų 
kas padėti ant prekystalių.

Turistinių viešbučių bufetai ir valgyklos 
yra viskuo perpildyti, ir kainos žymiai nu
pigintos. Tose krautuvėse žmonėms nelei
džiama pirkti, o valgyklose negausi paval
gyti. Tai tik svečiams. Kartais pasitaiko, 
kad su turistais krautuvėn įsmunka ir 
vietinis žmogelis ir kai ką pigiau nusiper
ka. Tada pažįstamiems giriasi, kad pa
vyko.

Mano pagarba K. Urnėžiui. Džiaugiuosi 
jo akylumu ir sąžiningumu. Jis šventą tie
są pasakė: „Visiems degtinės bonką parda
vinėja po 3.20 rublio, o mums pardavinėja 
po 75 kapeikas“. Tik nebaigė pasakyti, kad 
taip buvo visur ir su viskuo.

Turistams lankantis menkesnės krautu
vės uždaromos ir pakabinamas užrašas 
„Patikrinimas“.

(Tęsinys sek. numeryje)

UŽSITĘSUSIOS LAŽYBOS
Kartą vienas sodininkas iš Niurnbergo 

apylinkių susikirto lažybų su kaimynu, 
jog jam pavyks sujungti du atskirai augan
čius medžius. Penkiasdešimt penkerius me
tus dirbo atkaklus sodininkas — lenkė, 
piaustė, skiepijo du jaunus topolius, kol iš
augino gražią arką. Arką ėmė lankyti tu
ristai, o sodininkas laimėjo sutartą stati
naitę alaus.

DRAMBLIAI SU ŽIBINTAIS
Indijoje išleistos naujos judėjimo tai

syklės drambliams. Šiose taisyklėse nuro
doma, kad prijaukinti gyvuliai-milžinai 
turi neštis žibintą, kuris sutemus turi būti 
uždegamas.
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.
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DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(23)

„Jų darbai seka juos“
Apreiškimo 14:13 turime brangų pažadą, 

kuris pritaikomas šio amžiaus pabaigai ir 
negali būti naudojamas kaip bendrinis pa
reiškimas apibūdinti Dievo pasielgimui su 
savo žmonėmis per visą Evangelijos amžių. 
Tekste parašyta: „Rašyk: palaiminti miru
sieji, kurie miršta Viešpatyje nuo dabar, 
savo dvasia; jie turi ilsėtis nuo savo vargų, 
ir jų darbai seka juos“.

žodžiai „nuo dabar“ yra raktas į tikrą 
šito teksto supratimą. Jie parodo, kad tas 
pažadas pritaikomas po paskirto laiko. 
Kontekstas parodo, kad minėtasis laikas 
yra šio amžiaus pabaiga, po Kristaus ant
rojo atėjimo. Kitur tas laikas vadinamas 
„pjūtimi“, ir to laikotarpio ištikimiems 
šventiesiems, kai jų žemiškoji kelionė pasi 
baigia mirtyje, nebereikia pasilikti užmigu 
siems mirties miegu, bet jie lieka tuojau 
prikelti ir dalyvauja naujosios karalystės 
įkūrimo darbuose.

Povilas kalba apie tą patį dalyką 1 Ko- 
rintiečiams 15:51, 52: „Štai aš sakau jums 
paslaptį“, sako Apaštalas, reikšdamas, kad 
jis yra pasirengęs pasakyti ką nors nepa
prasta: „Mes ne visi užmigsime, bet visi bū 
Sime perkeisti, ūmai, akimirka, paskuti
niajam trimitui skambant. Nes trimitas 
skambės, ir mirusieji bus prikelti negendą, 
o mes būsime perkeisti“.

Taip yra, visi šventieji turi numirti — 
„būk ištikimas iki mirties“ — ir „visi" tu
ri būti perkeisti ir apsivilkti nemirtingu
mu; bet, paskutiniam trimitui skambant, 
bus tokių, kuriems nereikės užmigti mir
ties miegu. Šitie šventieji bus per mirtį iš
laisvinti iš savo vargų ir tuojau vėl pradės 
dirbti savo darbą išvien su Viešpačiu. Jų 
staigi permaina nuo mirtingumo į nemir
tingumą nebus dėl to, kad jie jau buvo ne
mirtingi, bet jie pataps nemirtingais tuo
jau po mirties, jų prisikėlimo valandoje. 
Mat, jiems nereikės užmigti ir laukti Vieš
paties antrojo atėjimo, kaip kad turėjo 
laukti pirmesnieji bažnyčios nariai.

„Niekas nėra užžengęs į dangų“
Ištikimiems Dievo tarnams prieš Jėzaus 

pirmąjį atėjimą nebuvo duota jokių dan
giškų pažadų; ir paties Viešpaties aiškiai
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KLASINIS 
PASISKIRSTYMAS

Benagrinėjant dabartines literatūros 
problemas Lietuvoj, dar prieš rašytojų su
važiavimą (ir prieš Mieželaičio kategoriš
ką pakartojimą, kad rašytojų įkvėpimo 
šaltinis tebeturi būti komunistų partijos 
vadovybės nutarimai), vienas diskusijų 
dalyvis samprotautojams apie naujus lai
kus priminė, kad „pagrindiniai socialisti
nio realizmo kriterijai lieka“ (D. Šniukas, 
Tiesa, 1965/280).

Tas rašytojas sutinka, kad „mums nėra 
būtina turėti lietuvišką romaną jš kirpėjų, 
gaisrininkų ar laikraštininkų gyvenimo... 
Bet ar mes galime nuimti iš dienotvarkės 
šūkius: mums reikia knygų apie kolūkinį 
kaimą; mums reikia knygų apie darbinin
kiją; mums reikia knygų apie inteligenti
ją. Čia jau ne profesijos. Čia klasės, čia 
socialiniai sluoksniai — su savo problema
tika, sava psichologija“.

Taip — sąmoningai ar netyčia — tvirti
na, kad „naujoj beklasinėj visuomenėj“, 
kurią, kaip teigia režimo ideologai, jau ir 
Lietuvoj sukūrusi sovietinė santvarką, vėl 
yra trys klasės: kolchozininkų (kaimiečių 
žemdirbių), miesto proletarų (pramonės 
darbininkijos) ir inteligentijos (vadovau
jančių pareigūnų).

Klasių buvimą sovietinėj santvarkoj liu
dija daugelis ir kitų reiškinių, jų tarpe sti
pendijos studentijai. Lietuvoj dabar apie 
70% studentų gauna stipendijas, 30 ar 35 
rublius per mėnesį (maistas studentiškoj 
valgykloj — 25 rb., vieta bendrabučio kam 
bary — 1.50 rb., kitiems reikalams lieka 
pusketvirto ar pusaštunto rublio per mė
nesį). Stipendijų neskiriama tiems stu
dentams, kurių tėvai išsigali juos išlaikyti. 
Taigi yra išsigalinčių ir neišsigalinčių 
klasės. (Elta)

Lėlių teatrais

Jau aštunti metai, kaip Vilniuje veikia 
lėlių teatras (vadovas aktorius B. Luko
šius). Per metus surengta iki 300 spektak
lių. Pereitais metais parengė tris premje
ras. Bet tebėra įsikūręs mažame, kontorai 
ar gyvenamam butui tetinkamame name
lyje (Čiurlionio g. 18). Vaidinimai vyksta 
kamšatyje, kaip „salėj“, taip ir užkulisiuo
se. „Salėj“ mediniai suolai, nėra nei fojė, 
nei koridorių, nei rūbinės, ir iš viso nėra 
teatro vardą pateisinančios aplinkos. Mat, 
šis teatras gyvena „čigoniškai“ — važinėja 
po visą Lietuvą, ir tikrų „namų“ neturi. 
(Vaidina lietuviškai ir rusiškai). Kaunas 
žada netrukus įrengti jam geresnes patal
pas. Vilniečiai tuo tarpu daugelis nė neži
no, kur lėlių teatras yra ir iš viso ar yra.

(Elta)

— Tokio miestas, Japonijos sostinė, nu
tarė poniai Gandhi padovanoti hipopotamę 
atžymėti tam, kad ji buvo išrinkta Indijos 
ministere pirmininke.

pasakyta, kad iki tam laikui niekas nebu
vo nuėjęs į dangų. Mes cituojame Jėzaus 
žodžius: „Ir niekas nėra užžengęs į dangų, 
kaip tik tas, kuris nužengė iš dangaus, 
žmogaus Sūnus“. (Jono 3:13). Jėzaus apaš
talai aiškiai suprato šitų žodžių reikšmę, 
nes Petras, kalbėdamas Sekminių dieną 
apie ištikimąjį patriarchą Dovydą, pasakė: 
„Nes Dovydas neužžengė į dangų“*. — Ap. 
Darb. 2:34.

Daugelis mano, kad Enokas, kurį Dievas 
perkėlė, buvo paimtas į dangų, tačiau taip 
nebuvo. Enoko „perkėlimas“ gal buvo tik 
jo atėmimas be prityrimo mirties veik
mės; o gal jis ir nematė žiaurios kitų mir
ties. Parašyta tik tiek, kad jis „neturėjo 
matyt mirties“.

Povilas 11-me skyriuje Ebrą jams priskai 
to Enoką prie praeities ištikimųjų, apie 
kuriuos pasakyta, kad jie „numirė visi“. 
(Ebr. 11:5, 13). 1 Mozės 5:24 pasakyta, kad 
Enoko „nebebuvo, nes Dievas atėmė jį“. 
Panašų pareiškimą turime Jeremijo 31:15, 
kur parašyta apie Rakėlės numirusius kū
dikius; pasakyta, kad „jų nebėra“. Taigi 
čia turime galutinį įrodymą, kad Enokas 
nenuėjo į dangų, kai buvo atimtas.

Elijas ir ugninis vežimas
Kai kurie mėgina įrodyti, kad Elijas tu

rįs būti danguje, nes jie mano, kad su veži 
mu jis buvo paimtas į dangų. Parašyta gi 
yra tik tiek, kad ugninis vežimas atskyrė jį 
nuo Elisiejaus. Parašyta, kad viesulas pa
kėlė Eliją dangaus link. Žr. 2 Kar. 2:11. Tu 
rime atsiminti, kad žodžiai „dangaus“ arba 
daugiskaitoje „dangūs“ yra daug kartų var 
tojami apibūdinimui aplink žemę esančio
jo oro; ir į šitą „dangų“, tur būt, buvo pa
imtas Elijas viesule, ir tuo pasibaigė jo že
miškas gyvenimas. Žr. 1 Moz. 1:8, 9, 14, 15, 
17, 20 ir 7:11, 23; Žak. 2:6.

(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
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D. BRITANIJOS LIETUVIAMS

Svarbu įsidėmėti
Lietuvius tėvus kviečiame pasirūpinti, 

kad jų vaikai D. Britanijoje Sutvirtinimo 
Sakramentą priimtų pas Europos laisvųjų 
lietuvių vyskupą Dr. Praną Brazį, MIC.

Kandidatus užrašyti pas lietuvius kuni
gus iš anksto. Iš mažyčių kolonijų arba pa
vieniai galės atvykti į didesnes kolonijas. 
Daugelyje vietų vyskupas atsilankys šį pa
vasarį. Kur nespės, lankysis kitais metais. 
Tokiu būdu visi norintieji bus sutvirtinti 
savo vyskupo.

Kam patogiau, tesikreipia tiesiog į D. 
Britanijos Lietuvių Kat. Sielovadą šiuo ad 
resu: kun. S. Matulis, MIC, 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham. Telef.: Not
tingham 85738. '

LONDONAS
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Wolverhamptono lietuviai per D. Narbu
tą — 26 sv. 2 šil., Škotijos lietuviai per pre 
latą J. Gutauską — 37 sv. 10 šil., P. Žilins
kas — 1 sv., kiti smulkesnėmis sumomis.

TFA visiems aukojusiems nuoširdžiai 
dėkoja.

DBLS JAUNIMO SKYRIUS
Londone įsisteigė DBLS Jaunimo Sky

rius. Valdybon išrinkti: pirmininkas — R. 
Kalibatas, vicepirmininkai — B. Liūdžiūtė 
ir V. Lagūnavičius, sekretorė — R. Dauno- 
raitė, kasininkė— K. Kaminskaitė ir narys 
R. Kinka.

Šio Skyriaus narių reikalams Lietuvių 
Namuose yra ruošiamas kambarys.

Šiuo metu skyrius turi jau 11 narių. No
rintieji įstoti į šį skyrių, turi kreiptis į sky
riaus valdybą Lietuvių Namų adresu.

Jaunimo tautinių šokių grupę veda V. 
Lagūnavičius.

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Londono I Skyriaus metinis susi
rinkimas įvyks kovo 13 d., sekmadienį, 7 v. 
vakaro, Sporto ir Socialiniam Klube (345A 
Victoria Park Rd., London, E.9).

Nariams dalyvavimas privalomas, bet 
kartu kviečiami visi LNB-vės akcininkai ir 
prijaučiantieji DBLS.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kviečiamas metinis Klubo susirinkimas 
kovo 13 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., Klubo 
salėje (345A Victoria Park Rd., E.9).

Klubo nariai, dalyvaujantieji susirinki
me, privalo turėti su savimi nario korteles, 
nes jos bus reikalingos renkant naują va
dovybę.

Klubo Valdyba

PARAMA ŽURNALUI
DBLS Valdyba nutarė duoti piniginę pa

ramą anglų leidžiamam žurnalui „East - 
West Digest“ ir paraginti angliškai skai
tančius tą žurnalą užsiprenumeruoti. Jis 
išeina kas mėnesį, kaina metams 30 šil. 
Duoda daug žinių iš visų komunistų pa
vergtų kraštų, įskaitant ir Lietuvą.

Adresas: East - West Digest, Church 
House, Petersham, Surrey.

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.

PELNINGAS TAUPYMAS

Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 
cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

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

Tel.: SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent.

moka 7% (grynais) 
už investavimus 5 metams ir ilgiau

• ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojant nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 3 šil. 
J. Liūdžius, 16 šil. J. Strumskis, 13.6 šil. J. 
Belevičius, 9 šil. K. Kubilius, po 4 šil. J. 
Kriščiūnas, P. Miklovas, A. Jasikas, V. Ju
revičius ir R. Gustainis, po 3 šil. A. Pūkš
tys, J. Liaugaudas, D. Kaniauskas, V. Ka- 
lasauskas ir L. Ašmega.

BALTŲ TARYBOS PAPILDYMAS
Vieton pasitraukusio iš Baltų Tarybos 

inž. A. Vilčinsko, DBLS Valdyba pakvietė 
naują narį — R. Kalibatą, kuris mielai su
tiko įsijungti į Tarybos veiklą.

LEIGH
SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh skyriaus valdyba kviečia 
narių susirinkimą, kuris įvyks kovo 12 d., 
12 vai., White Horse Hotel, Railway Rd., 
Leigh.

Susirinkimui bus pateikta vaikų kalėdi
nės eglutės apyskaita tvirtinti, renkamas 
atstovas į DBLS suvažiavimą ir svarstomi 
kitokie skyriaus reikalai.

Maloniai kviečiame narius ir visus kitus 
lietuvius susirinkime gausiai dalyvauti.

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba

LEICESTERIS
SUSIRINKIMAS

Sekmadienį, kovo 13 d., 12 vai., „Old 
Horse“, London Rd., šaukiamas visuotinis 
DBLS Leicesterio skyriaus susirinkimas.

Skyriaus narius ir susipratusius lietu
vius kviečiame dalyvauti.

Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Kovo 19 d., šeštadienį, Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo patalpose skautai 
ruošia filmų vakarą. Numato rodyti filmas 
iš savo stovyklų gyvenimo bei spalvotus 
paveikslus. Kartu gros plokštelių muzika.

Prašome gausiai dalyvauti. Pradžia 6 v. 
vakaro.

Klubo Valdyba 

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS BRADFORDE

Bradfordas yra kiek nusikaltęs visai lie
tuvių kolonijai Anglijoje. Pradžioje ten bu 
vo gausus būrys lietuvių ir su aplink besi
kuriančių skyrių pagalba galima buvo įsi
gyti gražūs rūmai su tokia reikalinga sale.

Deja, visokie nesusipratimai, dviejų sky
rių veikla užvilkino reikalą, ir lietuvių 
skaičius ištirpo iki saujelės. Pajudėta vė
lai, ir įsigyti dabartiniai kuklesni namai be 
tinkamos salės.

Tačiau Bradfordo garbei tenka pasakyti, 
kad, sumenkėjęs skaičiumi, jis nepalūžo, 
bet karts nuo karto suspinksi gražia lieps
nelė, kuri sušildo visus, kaip kad atsitiko 
ir vasario 25 dieną.

A. Bučiui atidarius programą, buvo pa
kviesti Manchesterio ir Rochdalės DBLS 
skyrių pirmininkai V. Kupstys ir D. Banai 
tis tarti sveikinimo žodį. Abiejų kalbėju
siųjų mintys lyg ir sutapo: gilus susirūpi
nimas dėl lietuvių ateities. Pirmasis pabrė 
žė, kad gal ateis toks laikas, kada lietuvis 
džiaugsis sutikęs kur kitą lietuvį, kai šiuo 
metu dar nevertinama ir nebranginama 
šitoji laimė. Antrasis nurodė, kad lietuvius 
stengiamasi surusinti Lietuvoje ir ten eina 
atkakli kova dėl lietuvybės išlaikymo. Tuo 
tarpu daugelis mūsų, lyg to nesuprasdami, 
serga nepagydoma ambicija, vengdami tal
kos, nesijungdami į bendrą darbą.

T. Buroko paskaitėlė buvo trumpa, bet 
prasminga ir nuoširdi, palietusi pačią die
nos esmę. Abejoju, ar nors vienas prele
gento žodis nuėjo veltui, nesuprastas ar ne 
įsijaustas.

Sveikintina ir A. Bučio naujiena — mon 
tažas patiems jauniesiems, atliktas T. Bu
roko ir Burokaitės. Gaila tik, kad tų ma
žųjų tik keli. Lengva forma gražiai per
duota mintis susirūpinti Lietuvos istorija 
ir ją skaityti.

Po to sekė V. šlaito eilėraščiai, dekla
muojami J. Adamonio, O. Peleckienės ir 
P. Vasio. Akordeonui pritariant (I. Virks), 
moterų kvartetas (Burbienė, Burokienė, 
Traškienė ir Virks) padainavo dvi dainas: 
Ar tu, broli, liūdi (žodžiai A. Bučio) ir 
Aguonėlę. Pabaigai prie moterų daininin
kių prisidėjo ir vyrai: T. Burokas (muzi
kos vadovas ir kai kurių melodijų kūrė
jas), J. Adamonis ir P. Vasis.

Specialiai pagamintos dekoracijos, pri
menančios lietuviams mums charakteringą 
kampelį, padėjo sukurti šiltą nuotaiką.

Anglijos gyventojai per radiją ir televi

ziją gali klausytis dieną naktį dainų ir me
lodijų, bet gyvas žodis, gyva melodija yra 
daug turtingesnė ir žavesnė už per triūbą 
keliaujantį garsą, kad ir žinomos asmeny
bės.

Pabaigoje svečių ir Halifaxo skyriaus 
vardu rengėjams dėkojo R. Spalis už gra
žiai atliktą programą. Prasmingos iškilmės 
baigtos himnu.

Nedidelė patalpa buvo kimšte prikimšta 
žmonių, ir tektų tik džiaugtis, tačiau tarp 
jų nebuvo matyti daugelio veidų, kurie dar 
prieš dešimtį metų veikė ir rodėsi. Kur jie 
dingo, kas juos paguldė? Ar ligos, ar gal 
atsižadėta savosios tautybės, o gal ir su
sirgta didybės liga? Ir vienu ir kitu atveju 
per šv. Mišias, atnašaujamas už Lietuvą, 
tektų pasimelsti ir už visus nedalyvaujan
čius, kad jie grįžtų į lietuvišką šeimą. Kiek 
viena avelė bus džiaugsmingai sutikta.

R. G.

NGTTINGHAMAS
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

Vasario 26 d. vakare ukrainiečių salėj e
DBLS skyriaus valdyba surengė tradicinį
Vasario 16 d. paminėjimą, į kurį susirinko 
palyginti daug lietuvių.

Minėjimą trumpa kalba atidarė pirm. 
Kz. Bivainis, pakvietęs į garbės prezidiu
mą mūsų veteranus ir savų bei svetimų or
ganizacijų atstovus. Matyt, kad klausyto
jai geriau atsimintų, trumpą paskaitą skai 
tė kun. A. Geryba, palietęs senimo ir jau
nimo problemą. Lietuvą, girdi, prikels jau
nimas, tačiau kas jį suformuos? Jeigu jį 
pasišovęs formuoti senimas, tegu jis apsi
tvarko savo kieme: tegu jį riša vienybė, o 
ne skiria partijos bei skirtingi įsitikinimai.

Dr. St. Kuzminskas, sveikindamas susi
rinkusius, įtikinamai ragino nesvyruoti dėl 
mūsų tėvynės ateities, nes tautos amžius 
skaičiuojamas tūkstančiais metų. Nuošir
džiomis kalbomis lietuvius sveikino Dom 
Cudars — latvių ir K. Rapoliukas — uk
rainiečių vardu. Pabaigoje PLB sekr. S. 
Kasparas palygino mūsų gyvenimą su 
paukščių skridimu į tėviškę.

Meninėje dalyje grakščios mergaitės, va
dovaujamos K. šneliūtės, vikriai pašoko 
Žiogelį, Kepurinę ir Kubilą. Gaila, kad į jų 
eiles šį kartą nebuvo įjungti ir vikrieji 
berneliai.

Vyrų chorelis padainavo keturias dai
nas: Karoso Stikliukėlį ir mūsiškio A. Mal
dučio Dainuoju dainą, Jūros miglotos ir 
Tra-lia-lia linksmą dainelę. Nebūdamas di
delis muzikos žinovas, vis dėlto turiu pri
durti, kad kompozitorius laikosi mūsų tra
dicinės dainos tempo slinkties, stengdama
sis lyriškai perduoti mūsų romantišką dva 
šią. Ir tautiniams šokiams ir dainoms akor 
deonu akompanavo Kz. Venskus.

Minėjimas buvo baigtas Tautos himnu.
Po oficialios programos sekė ilgoka links 

moji dalis.
J. Ks

LIETUVIŠKAS SPAUSDINTAS
ŽODIS

Gerų lietuviškų knygų galima įsigyti 
Aušros Vartų Liet. Jaunimo Židinyje, 16 
Hound Rd., West Bridgford, Nottingham. 
Taip pat naudingų lituanistinių leidinių 
anglų kalba.

DERBY
MINĖJIMAS DERBYJE

DBLS Derby skyriaus iniciatyva sureng
tas Vasario 16 minėjimas, kuris sutraukė 
gausiai visuomenės ne tik vietinės, bet ir 
iš toliau.

Skyriaus pirm. P. Sarapinas, atidaryda
mas minėjimą tai dienai pritaikytu žodžiu, 
pakviečia garbės prezidiuman savanorį-kū 
rėją Pranauską, skautų atstovą J. Mąslaus 
ką ir šio vakaro paskaitininką J. Zoką.

J. Zoko paskaita buvo gerai paruošta.
Žuvusieji kariai ir partizanai pagerbia

mi susikaupimo minute. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Po to, susirinkusiems šnekučiuojantis 
prie alučio stiklo, skyriaus pirmininkas 
siūlo paskirti atstovą į DBLS metinį atsto 
vų suvažiavimą. Išrinkti skyriui atstovauti 
J. Zokas ir A. Kulikauskas. J.M.
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Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu 
— ir Trejas devy nerias — pūkelis 11/6 
su pasiuntimu — teikia

Z. JURAS
421, Hackney Road, 

London, E.2.
Tel.: SHO 8734
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LIET. SODYBA
— Nusimanančiam apie virimą garan

tuotas pastovus darbas ir geras atlygini
mas Lietuvių Sodyboje.

Rašyti Sodybos Vedėjo vardu Headley 
Park, Bordon, Hants.

j ant mergaitėms tautiniais rubais.

VOKIETIJA
A. A. KUN. S. LISAUSKAS

A. a. kun. Stanislovas Lisauskas, gimęs 
1915 m. sausio 1 d. Valkų km., Užvenčio 
vaisė., Šiaulių apskr., kunigu įšventintas 
Vokietijoje 1946 m., mirė 1966 m. vasario 
4 d. Memmingeno apskrities ligoninėje. Pa 
laidotas vasario 8 d. Memmingeno kapinė
se.

A. a. kun. Stanislovas, nežiūrint nestip
rios sveikatos, nuoširdžiai ir uoliai dirbo 
sielų išganymui įvairiose vietovėse. Mem- 
mingene yra ilgiausiai išbuvęs, todėl mem 
mingeniečiai lietuviai ir kitų tautybių bei 
religijų žmonės, velionį labai apgailėdami, 
palaidojo tikrai iškilmingai. Laidotuvių ap 
eigas atliko Vokietijos lietuvių katalikų šie 
lovados direktorius kun. dr. J. Aviža, ku
ris koplyčioje tarė žodį lietuviškai. Tada iš 
sirikiavo laidotuvių eisena, kurią sudarė 
J.E. vysk. P. Brazys, apie 20 kunigų lietu
vių ir vokiečių, seselės iš St. Hildegard ir 
keli šimtai dalyvių. Eisenos priekyje, šalia 
religinių insignijų, buvo skautų nešama 
tautinė vėliava su gedulo ženklu, asistuo-

Buvo
nešama 12 vainikų.

Tuoj po laidotuvių vyko gedulingos pa
maldos, kurias atlaikė vysk. P. Brazys. Čia 
pamokslą pasakė vok. parapijos klebonas 
Walch, o pamaldų gale kalbėjo vysk. P. 
Brazys vokiškai ir lietuviškai.

Prie kapo atsisveikinimo žodį Memmin
geno lietuvių vardu tarė apylinkės pirmi
ninkas, užtikrindamas, kad memmingenie- 
čių lietuvių nuoširdų ir ilgą velionies atmi 
nimą liudys kapo priežiūra ir malda. P.

VASARIO 16 MEMMINGENE 
PAŽENKLINTA JAUNIMO METAIS
Minėdami Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimą, Memmingeno lietuviai pir
miausia pasimeldė bendrose su vokiečiais 
pamaldose Marijos Dangun Ėmimo bažny
čioje. Šv. Mišias atnašavo vietos lietuvių 
kapelionas kun. dr. J. Petraitis ir pasakė 
vokiškai ir lietuviškai pamokslą dienos te
ma. Pamaldų metu buvo giedamos lietuviš
kos giesmės.

Minėjimo aktas Kultūros namų salėje 
sutraukė didelį skaičių vietos lietuvių, lat
vių, estų ir vokiečių. Taip pat atvyko didės 
nė grupė Miuncheno lietuvių, jų . tarpe ir 
naujasis Sielovados direktorius kun. dr. J. 
Aviža.

Pirmuosius sveikino ir šventės minčių 
žodžius tarė apylinkės valdybos pirm. kun. 
dr. J. Petraitis. Evangelikų pabėgėlių kle
bonas Aldebertas, reikšdamas savo svei
kinimus bei linkėjimus, pažymėjo vokiečių 
ir lietuvių suartėjimą, gerą sugyvenimą. 
Vokiečių Marijos Dangun Ėmimo parapi
jos klebonas Walchas minėjo vokiečių ir 
lietuvių bendravimą religinėje srityje. Lat 
vių bendruomenės vardu sveikino A. Vilip- 
soks.

Meninės dalies pertraukoje karštais, žo
džiais prabilo į jaunimą Sielovados direkt. 
kun. Aviža. Jis reiškė didelį savo pasigė
rėjimą Memmingeno lietuvių jaunimo pa
sirodymais šioje šventėje. Toks jaunimas
keliąs jam pasitikėjimą lietuvių tautos at
eitim. Kalbėtojo jautrių žodžių buvo stip
riai paveiktas ir jaunimas, kuris jam karš 
tai plojo.

Tautiniais drabužiais pasipuošusi jauni
mo grupė atliko dekoruotoje scenoje lite
ratūrinį - muzikinį montažą. Išraiškingi bu 
vo žodžiai, švelniai gražiai skambėjo visos 
grupės dainuojamos dainos. Montažą suda 
rė ir parengė B. Girdvainytė (pernai baigų 
si Lietuvių Gimnaziją). Dvi Vargo mokyk
los mokinės dūdelėmis sklandžiai pagrojo, 
muzikui M. Budriūnui palydint fortepionu, 
du lietuviškus šokius. Dvigubas moterų 
duetas (B. Vainorienė, Z. Alainienė, O. 
Gustaitienė ir M. Girdvainienė) savo stip
riais ir gražiais balsais nuotaikingai padai 
navo, M. Budriūnui akomponuojant, tris 
dainas. Pabaigoje pasirodė jaunimas su 
tautiniais šokiais, kurių tarpe du berniu
kai dar padeklamavo, šokius paruošė A. 
Mykalauskaitė.

Baigiamajame žodyje apylinkės valdy
bos pirmininkas pasidžiaugė gražiai pra
ėjusia švente, padėkojo visiems prisidėju- 
siems prie jos parengimo, taip pat visiems 
svečiams ir intonavo Tautos himną, kurį 
visi susirinkusieji, pakiliai nusiteikę, stip
riai ir nuoširdžiai giedojo.

* B. R. (ELI)

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

PLB Vokietijos krašto valdyba Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą surengė gana 
kukliai savo būstinėje Huettenfelde. Daug 
metų tie minėjimai būdavo rengiami įvai
riuose miestuose, kur talpiose salėse daly
vaudavo per 1000 asmenų, šiemet tos prak 
tikos buvo atsisakyta ryšium su Jaunimo 
metais. Reikia atminti, kad Vasario 16 gim 
nazija yra vienintelis lietuvių jaunimo židi 
nys Vokietijoje. Todėl nepriklausomybės 
šventę buvo nusistatyta rengti jos patalpo 
se. Be to, Vasario 16 gimnazija minėjo sa
vo krikšto 15 metų sukaktį. Ji įsteigta 1950
m., bet 1951 m., nepriklausomybės šventės 
metu, tuo vardu pavadinta.

Vasario 16 d. buvo šiokiadienis, tai atsi
lankė ne daugiausia dayvių, ir jie gražiai 
sutilpo nedidelėje pilies salėje.

Į minėjimą atsilankė, be lietuvių visuo
menės, dar daug svečių kitataučių. Sena 
tradicija Krašto valdyba kviečia tokiems

minėjimams pagrindiniu kalbėtoju Vokie
tijos vyriausybės bei parlamento atstovus. 
Šiemet dalyvavo Dr. D. Rollmann (Ham
burg) CDU/CSU frakcijos atstovas. Gim
nazijos moksleivius dosniai apdovanojan
čiai JAV kariuomenės 7 armijai atstovavo 
du aukštieji karininkai. Savo atstovus at
siuntė Baden - Wuertenburgo (Stuttgart) 
vyriausybė ir Mannheimo apskrities virši
ninkas, o tremtinių ministerija ir Heidel
bergo burmistras pasveikino raštu. Latvių 
tautos tarybai atstovavo net du jos nariai, 
o estai atsiuntė sveikinimą raštu. Taip pat 
dalyvavo vietos ir kaimyninių valsčių at
stovai ir abiejų konfesijų vokiečių kuni
gai. Be Eltos atstovo, dalyvavo dar ketu
rių vokiškų dienraščių korespondentai, ku 
rie labai plačiai ir prijaučiamai aprašė mi
nėjimą: Mannheimer Morgen, Darmstaed- 
ter Echo, Badische Volkszeitung ir Rhein- 
Neckar Zeitung. Minėjimą pagerbė savo 
atsilankymu vyskupas Dr. P. Brazys, kuris 
atlaikė pamaldas katalikams, o evangeli
kams — gimnazijos ev. kapelionas kun. J. 
Urdzė.

Krašto valdybos pirm. inž. J. Valiūnas 
pradėjo minėjimą kvietimu atsistojus iš
klausyti Vokietijos himno, o po to sugiedo
tas Lietuvos himnas. Tada vokiečių ir lietu 
vių kalba paaiškino svečiams šio minėjimo 
reikšmę. Inž. J. Valiūnas pareiškė viltį, 
kad SSSR kartą subyrės ir jos pavergto
sios tautos išsivaduos iš vergijos. Jei retė
ja eilės vyresniosios kartos kovotojų už 
Lietuvos laisvę, tai į jų vietą ateina jauni
mas. Jiems paruošti tarnauja ir Vasario 16 
gimnazija.

Įvertinęs Vokietijos vyriausybės ir pa
saulio lietuvių medžiaginę paramą gimna
zijai, valdybos pirmininkas karštai padė
kojo jiems ir kvietė ateityje nenustoti rem 
ti.

Prelegentas Dr. D. Rollmannas perdavė 
savo frakcijos pirm. R. Barzelio sveikini
mus ir pažadus, kaip ligi šiol, remti lietu
vių kultūrinę veiklą. Jis pabrėžė, kad Vo
kietijos vyriausybė ne tik neturi tikslo var 
žyti bet kieno tautinių savybių vystymąsi, 
bet jį visokeriopai remia. Pasidžiaugęs, 
kad lietuvių santykiai su vokiečiais parem 
ti dideliu lojalumu, priminė, kad vokiečiai 
labai gerai supranta lietuvių tautos laisvės 
troškimus, nes jų pačių tautos trečdalis 
yra taip pat komunistų engiamas.

Dr. D. Rolmanas perskaitė ištisai 1918 
m. Vasario 16 Aktą ir išaiškino pačios die
nos keleriopą prasmę.

Prisiminęs jaunimą, prelegentas konsta
tavo, kad čia gimusiems Vokietija yra jau 
jų gimtinė (Heimat), bet palinkėjo, kad jie 
nepamirštų savo tėvynės (Vaterland) ir 
rengtųsi grįžti į ją, kai ateis laikas ją at
statyti.

Gimnazijos mokinys M. Landas priminė, 
kad Vokietijon atbėgę lietuviai buvo pri- ’• 
steigę daug mokyklų, bet ligi šiol išsilaikė 
tik viena — šiendien 15 m. sukaktį šven
čianti Vasario 16 gimnazija.

Pasibaigus kalboms, gimnazijos auklėti
niai suvaidino kun. B. Liubino trilogiją 
„Lietuvos kryžiaus kelias'. Tai trys trum 
pi vaizdeliai iš tragiškos lietuvių tautos 
gyvenimo tikrovės. Pirmasis vaizdelis iš 
knygnešių gadynės. Antrasis — iš partiza-
nų gadynės, po II Pas. karo Lietuvai vėl 
patekus rusų okupacijon. Trečiasis — iš 
kolūkio gyvenimo dvylikai okupacijos me
tų praėjus.

Graudus vaidinimo turinys išspaudė aša 
ras ne vien tik jautresniems lietuviams. 
Gerai išmokyti jauni vaidintojai buvo ge
rai įsijautę į savo roles. Nesimetė į akis 
suaugusiųjų mėgėjų paprastai trukdąs 
dirbtinumas. Visa tai pasiekta režisorės, 
mokytojos ir žinomos šokėjų grupės vado
vės E. Tamošaitienės ir visų jos jaunųjų 
vaidintojų dideliu triūsu.

P. Gudelis

SKAITYKIME IR REMKIME 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ 

Naujausiai gauta: 
Brazdžionio ir Babrausko redaguota — 

antra dalis Lietuvių beletristikos anto
logija, kaina 3.12.6.

B. Pūkelevičiūtės Aukso žąsis, pasakišką 
3-jų veiksmų komedija 14.8.

N.E. Sūduvis — Vienų vieni 25 metų 
rezistencijoje 1.9.4.

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

St. Zobarskas — Selected LITHUANIAN
Short STORIES 1.15.0.

St. Yla —- Dievas Sutemose 1.2.0.
A. Kučys — Varpas 15.0.

Visa periodika, istorijos knygos, žemė
lapiai.

Rašyti: „DAINORA“, 14, Priory Rd., 
KEW — SURREY.
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Printed and Published in Gt. Britain by 
the LKhuanian House Ltd., 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. Leidimo 
Tarybą sudaro DBLS V-ba ir Europos Liet. 
Bendruomenių pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 doleriai metams; Vo
kietijoje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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