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VUKo
Vuko Taryba patvirtino Vilko valdybos
parengtą nusistatymo pareiškimą dėl Lietuvos žemėlapių informaciniuose leidiniu©se. Pareiškimas padarytas ryšium su Lie
tuvių Enciklopedijos ir Mūsų Lietuvos lei
dyklos atsigausimu.
Vlikas pareiškė, kad politiniame žemėla
pyje Lietuvos valstybė turi būti rodoma
tarptautinių sutarčių nustatytose sienose,
būtent: šiaurėj — 1921 m. arbitražo sutar
ties nustatytoji Lietuvos-Latvijos siena,
rytuose bei pietryčiuose — 1920 m. Mask
vos sutarties ir vakaruose — 1924 m. Klai
pėdos Konvencijos bei 1928 m. LietuvosVokietijos sutarties nustatytosios sienos
Tarpas tarp 1920 ir 1924-28 m. sienų gaių — nuo Nemuno iki Vištyčio ežero — žy
mėtinas skirtinga linija, pagal 1919 m.
gruodžio 8 d. lordo Curzono pasiūlytą ir
ligi šiol praktikoj išlaikytą liniją. Skirtin
gas to sienos ruožo žymėjimas turi būti
paaiškintas, kad jis nurodo faktinę, bet
jokioj tarptautinėj sutarty nepatvirtintą
sieną.
Politinis Lietuvos žemėlapis neapsun
kintas jokiais kitais istorinių, administra
cinių ar etnografinių duomenų ženklais.
Jame nežymėtinos nei buvusios vidinės
Klaipėdos krašto ribos, nei buvusios demarkacinės-administracinės linijos, nei bu
vusio administracinio Lietuvos padalinimo
(apskričių ar valsčių) ribos, nei su minė
tuoju, teisiškai jau pripažintuoju Lietuvos
plotu mažiau ar daugiau nesutampantieji
etnografiniai Lietuvos plotai.
Informacijos apie esamą padėtį sumeti
mais, atitinkamai paaiškinant, tikslinga
politiniame žemė.apyje kartografiniu būdu
parodyti Sovietų Sąjungos valdžios valia
įvykdytąjį Lietuvos valstybės teritorijos
padalinimą į dvi, skirtingais titulais oku
puotas dalis, būtent, į „sovietinės Lietuvos
respublikos“ vardu pavadintąją ir prie
„sovietinės Gudijos respublikos“ priskirtą
ją dalį. Vakaruose gretima Karaliaučiaus
sritis žymėtina ne „RSFSR“, o „Sovietų

Pasirengimas Jaunimo Kongresui
S-gos administruojama teritorija“.
Duomenys apie minėtųjų Lietuvos vals
tybės sienų neapimtus etnografinius Lie
tuvos plotus, siekiamus sujungti su Lietu
vos valstybės teritorija, vaizduoti atskiruo
se etnografiniuose, istoriniuose bei kito
pobūdžio žemėlapiuose, remiantis istorikų
bei etnologų tyrimais.
Toks nusistatymo pareiškimas buvo pa
tvirtintas Vliko tarybos pirmajame šių me
tų —- ir pirmajame po 1965 metų seimo —
posėdyje New Yorke 1966 m. kovo 7 dieną.
Posėdyje buvo išklausytos Vliko pirmi
ninko V. Sidzikausko ir generalinio sekre
toriaus J. Audėno apžvalgos apie Vliko
darbų eigą nuo seimo iki šio tarybos posė
džio, apie Lietuvos nepriklausomybės Die
nos iškilmes visuomenėj ir JAV Kongrese,
apie Vliko valdybos ryšį su Jaunimo Kon
greso rengėjais ir ypač apie Clevelande įvy
kusį pasitarymą su PLB ir ALT vadovybė
mis, kur buvo priimti ir paskelbti nusista
tymai dėl laisvųjų lietuvių santykių su pa
vergtoj Lietuvoj gyvenančiaisiais. Nusista
tymą šiuo klausimu galutinai formuluoti
Vliko seimas buvo pavedęs Vliko tarybai,
tačiau, pasiekus tuo reikalu susitarimą Su
minėtomis vadovybėmis, Vliko valdyba su
tiko ten sutartą formulavimą skelbti be pa
kartotinio jo svarstymo Vliko taryboje.
Vliko taryba valdybos pranešimus pri
ėmė be priekaištų.
Vliko pirmininkas V. Sidzikauskas at
skirai atkreipė tarybos dėmesį į Vasario
16 d. proga sakytose kalbose pareikštus
siūlymus ryškiau įtraukti į atsakingąjį dar
bą jaunesnėsės kartos pajėgas. Kol kas
nesant visai konkrečių pasiūlymų, kaip tai
turėtų būti daroma, išsamesnis to klausi
mo svarstymas atidėtas.
Gen. sekretorius J. Audėnas pateikė
1965 metų Vliko seimo perleistąjį tarybai
svarstyti Krikščionių Demokratų Sąjungos
atstovo pareiškimą ir pasiūlymus dėl Vliko
statuto pakeitimų. Taryba pavedė politinės
komisijos pirmininkui Vliko vicepirminin-

PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS
Kovo 3-5 d.d. Vilniuj buvo eilinis, vadi
namas keturioliktuoju, komunistų partijos
atstovų suvažiavimas. Tai buvo dešimtas
suvažiavimas nebe atskiros Lietuvos ko
munistų partijos, o tik Rusijos komunistų
partijos padalinio Lietuvos teritorijoj. Vie
nintelė naujiena iš šio suvažiavimo tik ta,
kad šį kartą jame — kaip dar niekad —
nebuvo jokios naujienos. Kitais atvejais
būdavo tvirtinami kokie nors, žinoma, iš
anksto kitur jau priimti nutarimai (kaip,
pvz., šeštajame suvažiavime buvo paskelb
tas nutarimas sukolchozinti Lietuvą), arba
apibarami rašytojai, apibarami universite
to dėstytojai, ar bent pabaramas Paleckis
— vis už nepakankamą budrumą prieš
„buržuazinę nacionalistinę ideologiją“ ar
ką panašaus, šiuo atveju nė to nebuvo, o*
buvo tik visiškai eilinis, rutiniškas suvažia
vimo apeigų atlikimas. Kalbose vyravo
tipiškos, daug kartų kartotos bendrybės,
tik kiek mažiau išpūstos, nes jau visiškai
be „asmenybės kulto“.
Šabloninio kartojimo ir drauge supilkėjimo pavyzdžiu tinka ir Sniečkaus baigia
mųjų kalbų paskutinių dviejų pastraipų
palyginimas iš šio ir pereito, prieš 26 mė
nesius buvusio suvažiavimo.
1964 m. sausio 13 d. Sniečkaus baigiamo
jo žodžio paskutinė pastraipa buvo: „Lie
tuvos komunistai užtikrina TSKP CK, kad
jie ir toliau laikys aukštai iškėlę mūsų di
džiosios lenininės partijos vėliavą, nepasi
gailės jėgų kovoje už komunizmo pastaty
mą mūsų šalyje“. (Tiesa, 1964/11).
Dabar priešpaskutinėj pastraipoj: „Leis
kite suvažiavimo vardu užtikrinti TSKP
CK, kad komunistai nepagailės jėgų, vyk
dant naujus didingus uždavinius.“ (Tiesa,
1966/55).
Tada priepaskutinėj pastraipoj sakė:
„Lietuvos Komunistų Partija — vienas iš
kovinių TSKP būrių — kaip niekad anks
čiau, yra glaudžiai susitelkęs apie lenininį
mūsų partijos Centro Komitetą su draugu
N. Chruščiovu priešakyje“.
Dabar paskutinėj pastraipoj: „Į TSKP
XXIII suvažiavimą respublikos partinė or
ganizacija žengia vieninga ir susitelkusi,
giliai įsitikinusi partijos reikalo, komuniz
mo reikalo pergale“. Atseit, irgi „susitelki
mas", tiktai jau be „draugo N. Chruščiovo
priešakyje“...
Prieš 26 mėnesius prie kalbos buvo prie
rašas: „Audringi plojimai. Drg. Sniečkaus
baigiamasis žodis buvo ne kartą nutrauk
tas plojimais“. Dabar irgi yra prierašas:
„Plojimai . Nebuvo suvažiavime nė vienos
kalbos, kuri būtų buvusi pertraukta ploji
mais. Plojimai, lyg koks „amen“, pažymėti
kiekvienos kalbos ir kalbelės gale, bet nie
kur „audringų“.

XX metai

Londonas, 1966 metų kovo mėn. 22 d.

Tačiau, tarp daugybės jau pusėtinai at
mintinai išmoktų bendrybių, kone kiekvie
noj kalboj buvo ir eilė prasitarimų, kurie
net ir rinktiniams komunistams galėjo ir
net turėjo kelti neramių, net susirūpinimą
keliančių klaustukų. Galimas dalykas, kad
ir dėl tų klaustukų kalbos nebuvo pertrau
kiamos plojimais, o buvo apsiribota tik
formaliais paplojimais — iš mandagumo —
kalbų pabaigose. Su dar didesnėmis abejo
nėmis ir susirūpinimu rūpės ir iš tolo tas
kalbas bestebintiems prie tų prasitarimų
sugrįžti, bandant atspėti, ką jie iš tikrųjų
reiškia.
Jei nebuvo šiame suvažiavime naujienų
žodžiuose, tai dar mažiau jų buvo veiks
muose, tai yra, pagal ritualą turėjusiuose
įvykti vietinių partijos organų rinkimuo
se. Partijos respublikinio padalinio prezi
diume pasiliko visi devyni tie patys, kurie
buvo atrinkti ir 1964 metų sausio mėnesį.
(Sniečkus ir Paleckis tame prezidiume
pradėjo sėdėt jau antrą šimtmečio ketvir
tį). Ir sekretoriai liko tie patys, kurie per
eitą kartą atrinkti, — išskyrus A. Baraus
ką, kuris po Kosygino reformų jau antrų
pareigų nustoja. (Buvo šeši sekretoriai, da
bar liko tik penki: Sniečkus, Popovas, Bar
kauskas, Maniušis, Songaila).
Visas centro komitetas, didėjant partie
čių skaičiui, paprastai didinamas. Dabar iš
123 padidintas iki 131. Bet ir čia naujienų,
tai yra, naujų narių įvesta žymiai mažiau,
negu būdavo įvedama. 1964 m. sausio mė
nesį centro komiteto buvo palikti 62 seni
ir pridėtas 61 naujas, tai yra, maždaug 50
proc. atnaujinimas. Šį kartą naujų pridėta
tik 40 proc., o 60 proc. pasiliko ligi šiol bu
vę komitete.
Tvirtai centro komitete pasiliko Ameri
kos lietuviuose pagarsėję ekskursantai —
J. Kubilius ir E. Mieželaitis, tačiau net ir
iš CK kandidatų pranyko trečias ekskur
santas. J. Grigonis.
Tyčia ar netyčia, bet sumažėjo partijos
centro komitete rusų bei kitų nelietuvių
nuošimtis: buvo 35 proc., dabar liko tik
maždaug 25 proc. nelietuvių. Bet CK narių
nelietuvių nuošimtis niekad neatitiko ne
lietuvių nuošimčio partijos narių masėj.
Pereitų metų liepos mėnesio duomenimis,
Lietuvoj komunistų yra šešių dešimčių
tautybių, jų tarpe lietuvių — 61.5 proc.
Toji visa partijos narių masė, Sniečkaus
teigimu, šių metų sausio 1 d. buvo bevelk
pilni 94 tūkstančiai (93.967). Jei per pus
metį lietuvių nuošimtis nepasikeitė, tai iš
eitų, kad yra 57.790 lietuvių su partijos bi
lietais. Tas skaičius, gal būt, irgi verčia
Sniečkų aūtosugestijos būdu, maždaug vis
tais pačiais žodžiais įtikinėti patį save, kad
jie visi „susitelkę“ ir ištikimi (?) partijos
vėliavai.
(Elta)

kui S. Lušiui tuos klausimus referuoti ki
tame tarybos posėdyje.
Išsiaiškinimo sumetimais atidėtas ir
dviejų Vliko valdybos narių rinkimo klau
simas. (Mirus K. Bieliniui ir išvykus dr.
K. Čeginskui, Vliko valdyboj dabar tik
penki nariai — V. Sidzikauskas, S. Lūšys,
B. Nemickas, J. Audėnas, B. Bieliukas, o
tebegalioja tarybos nutarimas, kad Vliko
valdyba sudaroma iš septynių asmenų. Ta
ryba gali rinkti į valdybą asmenis ne bū
tinai iš savo tarpo ir net nebūtinai iš pri
klausančių į Vlike dalyvaujančius sambū
rius asmenų tarpo. Ji taip pat gali ir su
mažinti vietų skaičių valdyboje).
Šiame Vliko tarybos posėdyje dalyvavo
keturiolikos sambūrių atstovai.
(Elta)

MIRĖ TOMAS ŠIDIŠKIS
Kovo 7 d. V. Vokietijoje, Jugenheimo ap
skrities ligoninėje, po sunkios vėžio ope
racijos mirė a.a. Tomas Šidiškis.
Velionis gimė 1904 m. gruodžio 20 d.
Garliavos parapijoje, ūkininkų šeimoje.
Nuo 1919 m. jis mokėsi Kauno „Aušros“
gimnazijoje, kurią 1926 m. baigė. Po to stu
dijavo Žemės Ūkio Akademijoje, kur įsi
gijo diplomuoto agronomo vardą ir teises.
Studijas dar pagilino Rygoje, ten lankyda
mas ir baigdamas linų pluošto rūšiavimo
kursus. Parašė ir apgynė diplominį darbą
„Ūkiškasis linų apdirbimas“. 1934-39 m.
Šidiškis buvo nuolatiniu Lietūkio linų pre
kybos skyriaus organizatoriumi ir vedėju.
1934 m. jis lankė Latviją, Estiją ir k. kraš
tus linų pluošto standartizavimo bei jų su
pirkimo organizaciniais, o vėliau — svar
besnius Vakarų Europos linų prekybos
centrus, verpyklas, audyklas linų pluošto
eksportavimo reikalais. 1939 m., Lietūkio
linų prekybos skyriui išsiplėtus į savaran
kišką Kooperacijos Sąjungą „Linas“ Kau
ne, Šidiškis be pertraukos iki 1944 m. vi
durvasario buvo jo prekybos skyriaus di
rektoriumi.
Šidiškis priklausė Neo-Lithuanios, Jau
nosios Lietuvos korporacijoms, Lietuvių
Tautininkų Sąjungai ir Šaulių Sąjungai.
Kurį laiką buvo Lietūkio šaulių būrio va
du.
Nuo 1944 m. iki mirties velionis gyveno
V. Vokietijoje. Jis čia suorganizavo centri
nę LTB kartoteką ir sėkmingai vykdė ad
resų paieškojimus tarp Europos ir užjūrio
lietuvių.
1950-55 m. velionis buvo Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio atstovu Vlike ir nuolatiniu jo
Vykdomosios Tarybos nariu, Finansų Tary
bos bei Tautos Fondo valdytoju. Kurį laiką
jis buvo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyr.
valdybos vicepirmininku. 1957-8 m. jis bu
vo, Lietuvos Nepriklausomybės Talkos ir
Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Euro
pos Komiteto narys. Taip pat aktyviai da
lyvavo ir bendruomeninėje veikloje. Pasta
ruoju metu jis dirbo Griesheimo amerikie
čių darbo kuopoje.
šidiškio asmenyje Lietuva neteko parei
gingo visuomenės veikėjo, kovotojo dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo.
Velionis buvo iškilmingai palaidotas
Huettenfelde Lietuvių Bendruomenės artu
moję. Prie kapo atsisveikinimo žodį tarė
pik. V. Sutkus, senj. J. Norkaitis ir kt.
J. V.

LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Šiemet yra nutarta lietuvių Studijų Sa
vaitę sugretinti su Vokietijos lietuvių jau
nimo suvažiavimu Vasario 16 gimnazijoje.
Studijų Savaitė vyks liepos 31 — rugpjū
čio 7 d.d., jaunimas suvažiuoja jau lie
pos 30 d.
Kai kurios paskaitos jaunimui vyks at
skirai nuo vyresniųjų, skirsis taip pat da
lis kitos savaitės programos, pritaikytos
specialiai jaunimui, bet visumoje bus sten
giamasi sudaryti bendrą lietuvišką atmo
sferą.
Kadangi ryšium su jaunimo metais yra
daugiau kreiptinas dėmesys į jaunimą, o
skaičius asmenų, kuriuos galima apgyven
dinti ir aprūpinti Huettenfelde, yra ribo
tas, todėl nutarta, kad įvairios organizaci
jos pateiks Studijų Savaitės rengimo ko
misijai kviestinų asmenų sąrašus, o pasta
roji, turėdama bendrą skaičių, orientuosis,
kiek žmonių galima apgyvendinti ir aprū
pinti Huettenfelde, kvies tiek, kad pakvies
tieji turėtų tinkamas sąlygas studijoms ir
poilsiui.
Galimybių ribose bus kreipiamas dėme
sys ir į paskirų asmenų pasiūlymus, kas
dar norėtų dalyvauti ir būtų kviestinas.
Visas sugestijas, sumanymus ir pageida
vimus prašome siųsti: Mokyt. A. Palavinskas, 684 Huettenfeld-Lampertheim, Schloss
Rennhof.
Studijų Savaitės Rengimo Komisija

Iš Jaunimo Kongreso komiteto praneša
ma, kad pasirengimai kongreso programai,
parodai, stovyklai vyksta visu įsibėgėjimu,
lygiai, kaip ir kitų kraštų išeivijos jauni
mo atstovų pasirengimai dalyvauti kon
grese.
Komitetas tik stengiasi dar labiau pa
akinti lietuvių visuomenę, kad visi įsak
miau primintų patys sau, jog Jaunimo Kon
gresas nėra vien tik jaunimo, o visų lais
vėj gyvenančių lietuvių kuriamas dar vie
nas „gaisras". Tai ne šiaip pramoga ir ne
vien jaunimo pakurstymas laikytis arčiau
prie lietuvių bendruomenės, o taip pat ir
užsimojimas vėl — labai viešai ir labai
tvirtai — pareikšti protestą prieš Lietuvos
pavergimą ir reikalavimą Lietuvai jai pri
klausančių teisių.
Todėl Kongreso komitetas pabiėžia, kad
ne birželio ga.e, o jau dabar laikas visiems
lietuviams įsijungti į Jaunimo Kongresą
šiais dviem būdais:
1) skubiu parašų rinkimu Jaunimo Peti
cijai (parašus rinkti kviečiami ne tik jau
ni, o pasirašyti — ne tik lietuviai),
2) skubiu lėšų telkimu kongresui finan
suoti.
Komitetas paaiškina, kad lėšų kongresui
reikia maždaug tiek pat, kiek pereitų me
tų lapkričio manifestacijai, nes įvykis yra
panašaus ar net didesnio masto. Numatyta
sąmata — 45.000 dol.
Pats kongresas Chicagoj (patalpos, pro
gramos turinys) išsiverstų su 8.000 dol.
Bet reikia padėt kongresan atvykt jauni
mo bent atstovams iš mažiau pasiturinčių
kolonijų, esančių tolimuose kraštuose.

SefiįųnioS
ĮTEMPTA RUOŠA RINKIMAMS
Britanijoje vyksta įtempta ruoša parla
mento rinkimams.
Partijų kandidatai spaudoje, radijuje, te
levizijoje, mitinguose ir susirinkimuose
aiškina, ką jų partijos darys, jei laimės rin
kimus.

Šiam planui įvykdyti norima turėti bent
15.000 dol. Ypač svarbiais ir auklėjamąja
bei propagandine reikšme ateityje viltin
gais priedais prie kongreso komitetas laiko
numatytąją parodą ir jaunimo stovyklą.
Tiems priedams reikia skirti bent po 4.000
dol. Tiek pat norima skirti ir viešajai in
formacijai — kad kongresas neliktų žino
mas tik savo tarpe. Dar keturių-penkių
tūkstančių prireiks visiems tiems daly
kams organizuoti ir tvarkyti. Šalia to —
peticijos (naujo žygio į Jungtines Tautas)
reikalams teksią išleisti bent apie penkis
tūkstančius.
Iš to ir susidaro minėtoji išlaidų sąmata.
„Ją įkūnyti — tai būdas visiems dalyvauti
kongrese su savo jaunimu“, — pareiškia
kongreso komiteto atstovas. Kovo mėnuo
— tam skirtas laikas. Tačiau komitete tu
rimieji duomenys dar neužtikrinę, kad visi
tie darbai bus jau kovo mėnesį atlikti. Ko
mitetas todėl primena, kad yra ir atsargi
nis tos darbymetės mėnuo — balandžio
mėnuo. Kur su peticijai parašų ir su lėšų
rinkimu iki kovo vidurio dar neįsibėgėta,
tas darbas tęstinas ir baigtinas bent balan
džio mėnesį. Kur jis jau bent kiek apčiuo
piamai pradėtas, parašų pilnieji lapai ir
gautos lėšos turėtų būti persiunčiamos ko
mitetui tuojau, nelaukiant darbo pabaigos.
Kam reikia technikinės medžiagos (kas
dar nėra gavęs peticijos, rinkliavos formų
ar kongreso emblemų, ar kam dar trūksta
aiškumo, kas kaip darytina, visus tuos ko
mitetas kviečia kreiptis į Vytaiutą Kamantą, 477 Cole Plaza, Willowick, Ohio. 44094.
(Elta)

DIENOS g
o
KRIZĖ BELGIJOJE IŠSPRĘSTA
Belgijoje krikščionys demokratai ir libe
ralai nutarė sudaryti koalicinę vyriausybę.
Min. pirm, bus krikščionių demokratų
partijos pirmininkas Boeynants.

GEMINI 8 NEPASISEKĖ
Į erdves paleistasis amerikiečių laivas
SURASTA BOMBA
Gemini 8 turėjo 2 dienom anksčiau negu
Po rūpestingų ieškojimų amerikiečiai pa reikia nusileisti.
galiau surado prieš porą mėnesių Ispanijos
Kol kas neskelbiama, kas per kliūtys su
pakrantėje pamestąją atominę bombą. Ji sidarė, kad nebegalima buvo tęsti kelionės
ir atlikti numatytųjų uždavinių.
buvo 2.500 pėdų gylyje.
Bomba esanti nebepavojinga. O sovietai
reikalauja, kad būtų paskirta tarptautinė PRIPAŽINO NAUJĄ REŽIMĄ
Ganos naująją vyriausybę pripažino jau
komisija, ar iš tiesų bomba nepavojinga.
32 kraštai, tarp jų ir 2 komunistiniai —
Čekoslovakija ir Vengrija.
KĄ ŽADA DE GAULLETS?
Nuverstasis prez. Nkruma dar vis žada
Prancūzijos prez. de Gaulle'is žada duoti
grįžti
ir perimti valdžią.
garantijas, kad Prancūzija tuoj ateis pa
dėti, jei kuris nors NATO sąjungai priklau
santis kraštas būtų užpu.tas.
O dabar Prancūzijoje esančios amerikie
čių bazės galinčios būti pavojingos jo kraš
— 22 paras keliavę erdvės laivu, 2 so
tui, kai JAV įsipainiojo Vietname ir Euro vietiniai šunes buvo nuleisti žemėn ir da
pos kraštus skatina ateiti joms į talką To bar tiriami.
limuosiuose Rytuose.
— Cholera praeitais metais buvo pasi
reiškusi 23 kraštuose (sirgo 51.334, mirė
NORI SUTARTIES SU PRANCŪZIJA
2.943).
Sovietų ambasadorius Paryžiuje pareiš
— Prancūzijos vyriausybė nutarė pa
kė, kad Sov. Sąjunga yra pasiruošusi pasi siųsti Indijai 5.000 tonų pieno miltelių ir
rašyti su Prancūzija sąjungos ir nepuolimo 100 tonų medikamentų.
sutartį.
— Dėl potvynių Jordane žuvo 77 as
Jis tikįs, kad sutarties reikalas galutinai menys.
būsiąs aptartas Maskvoje, kai birželio
— Melbourne, Australijoje, Londono sim
mėn. ten lankysis prez. de Gaulle‘is.
foninis orkestras vieną rytą turėjo ypatin
Maskvoje sovietų užs. reik, ministeris gus klausytojus-žiūrovus: iš krašto gilu
Gromyka išgyrė prez. de Gaulle'į dėl jo žy mos į miestą atgabentą koncertuoti čiabu
gių prieš NATO.
vių chorą, kurio dalyviai dar niekada ne
buvo matę orkestro instrumentų.
— Olandijos policija išaiškino planą api
PRIEŠ STALINO TEISINIMUS
25 žymūs sovietų intelektualai įspėjo plėšti bent 9 bankus įvairiose krašto vieto
se, vis tokius bankus, kurie įsikūrę naujuo
Kremlių dėl pastangų išteisinti Staliną.
Laiškas buvęs pasiųstas Brežnevui, ir jį se pastatuose: plėšikai per savo narius bu
esą pasirašę premijomis apdovanotieji ra vo pasirūpinę statant papiauti durų vyrius
ir užtepti specialiais klijais, kad nebūtų
šytojai, mokslininkai ir menininkai.
Šitoks įspėjimas kilęs dėl to, kad kai ku matyti, ir įvairius sunėrimus ir uždarus.
— Pagal naująjį susitarimą Sov. Sąjun
rie atsakingi komunistų vadai yra pasisa
kę, jog Stalino nusikaltimus jau laikas už ga pristatys Indijai 40 helikopterių M-14
(Britanija ir JAV atsisakė teikti Indijai
miršti.
karinę paramą, todėl ten didėja Sov. Są
jungos populiarumas).
RIAUŠĖS NEBUS PAKENČIAMOS
— Prez. Johnsonas nurodė kongresui,
Daugelyje Indijos vietų vyksta riaušės.
Vienur joms pagrindą sudaro maisto trū kad JAV kas minutė pavagiamas automo
kumas, o Pundžabo provincijoje prieš pa bilis, kas trys minutės kas nors būna už
pultas, kas penkios minutės apiplėštas,
siūlymą sudaryti atskirą sikų valstybę.
Bet ministerė pirmininkė Gandi pareiš kas dvidešimt šešios minutės kur nors iš
kė, kad riaušės nebus pakenčiamos, net jei prievartauta moteris.
malšinant jas bus žuvusių.
— Atsėdėjęs 4 mėnesius Ganos kalėji
me, buvo išleistas V. Vokietijos žurnalis
tas, kuris buvo nuteistas už krašto išdavi
KOVA DĖL ĮTAKOS
Kenijos prez. Kenijatos patvarkymu bu mą 40 metų, ir išeidamas jis susitiko su at
vo išmesti iš krašto čekų ir sovietų žurna vestu ten sėdėti valstybės gynėju, kuris jį
listai, kurie prokomunistinius viceprez. teisiant kaltino, ir tam jis pasakė: „Aš iš
Odingą ir kitus jo šalininkus aprūpina pi einu. O tu atlik už mane tuos trūkstamuo
nigais, kad palenktų kraštą į komunistus. sius 39 metus ir 8 mėnesius“.
— Pasaulinė Sveikatos
organizacija
Pertuos ryšininkus ir per atstovybes iš Ki
nijos ir Sov. Sąjungos buvę gauta dabar skelbia, kad pasiutimo liga gal prieš 100
metų buvo taip paplitusi, kaip dabar (1962
apie 100.000 svarų.
Prez. Kenijata nori, kad kraštas išliktų m. ja mirė 1.450 žmonių, o apie pusė mili
jono buvo įskiepyta).
neutralus.
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Nuo Tarulio iki Almeno
Jau seniai poetas Bernardas Brazdžionis
ryžosi sudaryti lietuvių prozos antologiją
— pateikti bent poroje tomų būdingesnius
lietuvių prozininkų kūrybos pavyzdžius,
kad skaitytojas, kuris neturi didesnės bib
liotekos ir kiek daugiau atskirų rašytojų
knygų, bent apgraibomis apsipažintų, ką
tie prozininkai yra davę.
Bei abejo, tokiai prozos antologijai sun
ku sudaryt, pilnesnį atskirų rašytojų kūry
bos vaizdą. Daug lengviau tai įmanoma pa
daryti su poetais: paimi pluoštą pačių bū
dingiausių eilėraščių, ir vaizdas jau yra.
Mūsų lietuvišku atveju poezijos antologijų
jau yra buvę labai gražių (pavyzdžiui, K.
Binkio sudarytieji „Vainikai“, arba svetur
išleistoji J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio reda
guotoji „Lietuvių poezijos antologija").
O prozininko, kad ir nedidelis, vienas dar
bas dažnai užima daugiau puslapių, negu
visas.pluoštas poeto eilėraščių.
Bet sumanymas išleisti dviejų tomų pro
zos antologiją šiandien jau yra įvykdytas.
Pirmąjį „Lietuvių beletristikos antologi
jos“ tomą Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje išleido jau 1957 metais, ir jis buvo
skintas senajai lietuvių prozai ir vyresnia
jai prozininkų kartai. Ten buvo pradėta
Simanu Daukantu ir baigta Marija Aukštaite. Baigiama ten tais, kurie yra gimę
KUN. ANTANAS STANIUKYNAS
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija
yra pagyvinusi spaudos darbą — knygų
leidimą. Neseniai paminėjome porą studi
jų, kurios buvo išspausdintos Akademijos
Metraštyje. Kaip matyti iš paskleistojo tu
rinio, metraštyje apjungtas visas būrys
mokslininkų. Be to, spausdinamas Metraš
čio jau ir antras tomas.
O atskirai tos Akademijos išleistas isto
riko Antano Kučo darbas „Kunigas Anta
nas Staniukynas“ (208 psl., kaina 4 dol.).
Dar 1930 m. Kaune buvo išėjusi didžiulė
A. DambrauskoJakšto knyga „Užgesę ži
buriai“, skirta paminėti mirusiems asme
nims — rašytojams, mokslininkams, Baž
nyčios ar visuomenės veikėjams, ar įvai
riems praeities įvykiams, šiuo leidiniu tę
siama anuomet pradėtasis darbas, tik pati
serija pavadinta dabar „Negęstančiųjų ži
burių" vardu ir redaguojama kun. A.
Liuimos, S.J.
Kun. Dr. A. Staniukynas platesnei vi
suomenei gal ir mažiau girdėtas vardas. Ir
miręs jis jau seniai (gyveno 1865-1918 m.).
O, pasirodo, jis yra įkūręs šv. Kazimiero
Seserų Kongregaciją Amerikoje, taip pat
nemažus įnašus davęs Lietuvių Kunigų
Vienybei Amerikoje ir kitiems katalikiš
kiems sambūriams. Jo gyvenimui ir dar
bams paminėti ir skirta knyga.

dar praeito amžiaus pabaigoje, o dabar iš
ėjusiame antiajame Lietuvių be.etr-stikos
amoiogijos tome sudedami dar keli ano
amžiaus pabaigoje gimusieji, kaip Petr.
Tarutis, St. Kapnys, Ieva Simonaiiytė, K.
Kiela, A. Tulys, J. Žmuidzįnas, J. Paukšte
lis, A. Gricius, F. Neveravičius ir J. Mar
cinkevičius, o visi kiti — jau šio amžiaus
vaikai, vieni turintieji už savo pečių po
keliolika ar po kelias knygas, o vienas ki
tas dar nė vienos, bet pasireiškę periodiko
je ir atkreipę savo talentu dėmesį. Iš viso
pristatomi trumpais dalykais ar didesnių
darbų ištraukomis 61 mūsų prozininkų
(o antologija teksto turi 700 puslapių, va
dinas, vidutiniškai kiekvienam autoriui
pristatyti išeina apie 10 puslapių).
Tasai prozos antologijos antrasis tomas
(šį tomą redagavo jau du redaktoriai: Ber
nardas Brazdžionis ir Benys Babrauskas),
aišku, nėra eilinė knyga. Sakytume, dau
giau šventinė ir iš dalies gal rodymas pas
tangų patraukti skaitytoją prie bendresnių
knygų: jeigu nepaslenki įsigyti visas atski
rų rašytojų knygas, tai būk malonus ir pa
imk į rankas bent tokią, kurioje daug vei
dų, daug temų, daug stilių! Sudaryk sau
malonumą bent kurių nors didžiųjų šven
čių proga!
Sutikdami šią knygą šventiškai nusitei
kę, galime pasidžiaugti, kad kai kurie tų
prozininkų pristatyti tikrai
būdingai,
imant pačius populiariausius, žinomiau
sius jų darbus. Štai Petro Tarulio „Sidab
rinis laikrodis“, nors pasirodė tik šio po
kario metu išleistame apysakų rinkinyje,
jau yra šen ten pakartotas ir plačiai žino
mas. Ievos Simonaitytės „Maras“, ištrauka
iš „Aukštųjų Šimonių likimo“, taip pat ro
maną skaičiusio dažno, tur būt, atsimena
mas. Tas pats pasakytina būtų apie J. Gru
šo „Už saulę gražesnis“, Stp. Zobarsko
„Monsinjoro suoliuką“ ar P. Andriušio
„Naktį parugėje“. Tie dalykai ne tik daž
nai visur kartojami, kaip būdingiausi
tiems autoriams, bet, rodos, visi jau yra
išversti j svetimas kalbas, kaip mūsų pro
zos šauniausi pavyzdžiai.
Užtikęs antologijoje šitokių populiarių
dalykų, pradedi galvoti, kad keliais atve
jais jų galėjo gal ir daugiau būti. Štai Jur
gis Jankus yra parašęs tokį puikų dalyką,
kaip „Velnio bala“. O čia šis rašytojas at
stovaujamas „Paminklu“ ir „Pasaulio dai
lininku“, daug mažiau būdingais dalykais.
Redaktorių garbei, žinoma, reikia pripa
žinti gerą uoslę. Pavyzdžiui, paskutiniuoju
antologijoje einančio, taigi jauniausio pro
zininko K. Almeno paimtas „Juodosios gy
vatės tiltas“ iš jo „Bėgių“. Tur būt, jis ir
bus būdingiausias.
Daugeliu atvejų sunku būtų sverti, ar
išspausdintieji dalykai yra patys būdin
giausi atitinkamam autoriui. Gali būti,

kad į anto.ogiją parinktieji jų dalykai pa
sieks platesnę visuomenę ir ilgainiui pasi
darys populiariausi, šitaip juk atsitmka.
Kai dabar žiūrime į Binkio prieš daugelį
metų redaguotuosius „Vainikus“, tai jie
dideliu procentu liudija tokį stebuklą: ten
išspausdintųjų eilėraščių labai daug šian
dien jau laikomi pačiais būdingiausiais
atitinkamų autorių kūrybos visumoje, o
anuomet, kai pati antologija išėjo, kai ku
rie daiykai neseniai tebuvo parašyti. Vadi
nas, arba Binkis parinkdamas turėjo ne
paprastai gerą uoslę, arba „Vainikuose"
atrinktieji eilėraščiai, nuolat kartojami,
eidami iš rankų į rankas, iš lūpų į lūpas,
susilaukė populiarumo aureolės.
Antologijoje tik mažas autorių skaičius
atstovaujamas daugiau negu vienu dalyku.
Tokie yra Pivoša-Gricius, J. Marcinkevi
čius (jų dalykėliai ypač trumpi), V. Ramo
nas, A. Vaičiuiaitis, J. Jankus, K. Inčiūra,
P. Andriušis (visi — patys iškilieji mūsų
prozininkai, ir ne vienas jų savo kūryboje
yra daugialypiai) ir Alb. Baranauskas.
Beveik visų autorių išspausdintos foto
grafijos su išleistųjų knygų išvardijimu ir
kūrybos aptarimu. Vadinas, skaitytojas,
prieš pradėdamas skaityti atskirų autorių
kūrinius, susipažins su pačiais autoriais.
Visi autoriai apskritai pristatomi teigia
mai, gal kartais kai kur po truputėlį ir per
dedami į gerąją pusę. Tasai perdėjimas ei
liniam skaitytojui, žinoma, nieko nepa
kenks, greičiau dar labiau palenks susido
mėti atskirais rašytojais ir antologijoje
neišspausdintais jų darbais. Gal tik vienas
kitas rašytojų kūrybos aptarimas kris į akį
arčiau literatūros reikalais besidomin
tiems, kaip nebūdingai perdėtas.
Šį tomą, kaip ir pirmąjį, išleido Lietu
viškos Knygos Klubas Chicagoj (išleidimo
metai pažymėti 1965). Knyga gerai ir gra
žiai įrišta. Aplankas pieštas P. Jurkaus.
Kaina 10 dolerių.
K. Abr.
E. SIMONAIČIO ATSIMINIMAI

Žinomas Mažosios Lietuvos veikėjas
Erdmonas Simonaitis, gyvenąs Vokietijoje,
kovo pradžioje lankėsi Berne, Šveicarijoje,
pas Dr. A. Gerutį, ir įkalbėjo į diktafoną
savo atsiminimus. Iki šiol jau užfiksuotas
laikotarpis iki 1923 m. sausio mėn. sukili
mo, kurio pasėkoje Klaipėdos kraštas ati
teko Lietuvai.
Įdomu pastebėti, kad Simonaitis turi ge
rą atmintį ir sklandžiai atkuria išgyventus
įvykius. Jau per ankstyvesnius susitikimus
jis nupasakojo savo jaunystę ir pavaizda
vo, kokiomis aplinkybėmis susibrandino jo
tautinis susipratimas.
Po kiek laiko E. Simonaitis vėl ketina
vykti į Berną, kur toliau dėstys savo atsi
minimus.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
ROMANAS
(67)
Kuprelės, kaip paprastai tuo metu, ne
buvo namie — melžė kolūkio karves. Apy
tamsėje troboje, kurią dar labiau tamsino
tirštos pigios užuolaidos ir gėlių vazonėliai
ant palangių, biauriai dvokė prarūgusiomis pamazgomis, šlapimu, alkoholio ga
rais. Šileikienė buvo valyva moteris, sten
gėsi kiek įmanydama palaikyti švarą, ta
čiau paskutiniu metu, pairus jų šeimyni
niam gyvenimui, sutriko ir nusistovėjusi
tvarka namuose. Šileika ir anksčiau mėgo
nugurkšnoti, dažnai prarasdavo saiką, bet
po gegužės švenčių gėrė diena iš dienos,
kol nuvirsdavo. Kiekvieną rytą, prasikrapštęs iš vakarykščios užtinusias akis,
išeidavo į kaimą (dažniausiai pas Lapiną)
ir vakare, kartais anksčiau, parropodavo
namo ant delnų, arba vyrai parnešdavo, su
radę nugriuvusį patvoryje. Martynas kar
tą bandė su juo pasikalbėti — ką galvojąs,
taip darydamas? — bet Šileika pažvelgė į
jį tokiu baisiu puspročio žvilgsniu, kad ne
jučiomis pasisiūlė mintis, ar nereikėtų pa
guldyti jį į ligoninę.
Šiandien buvo viena iš tų retų dienų,
kada Viktoras atsidurdavo lovoje nesulau
kęs vakaro. Jis gulėjo aukštelninkas, pa
kreipęs galvą ant šono. Purvinas, apsidras
kęs. Seniai beskustas veidas buvo pajuo
dęs kaip velėna. Iš pražiotos burnos drie
kėsi žalia seilė. Palovėje telkšojo klanas.
Viena ranka karojo, nusvyrusi per lovos
kraštą, kaip negyva.
Martynas priėjo ir papurtė pusbrolį.
Jam pasidarė bloga. Ne iš pasišlykštėji
mo, o iš siaubo.
Šileika sučepsėjo lūpomis. Negyvoji ran
ka vilkstelėjo ir vėl apmirė.
Martynas su palengvėjimu atsikvėpė.'
„Nėra ko... Velnias netrauks...“ Nesąmo
ningai patrynė į kelnių kišką ranką, kuria
buvo prisilietęs Šileikos, ir nuėjo į virtuvę,
sandariai užverdamas paskui save duris.
Orkaitėje susirado nuo pusryčių paliktų
lašinių, barščių dubenį. (Šileikienė, kaip

dauguma kaimo moterų, nevirdavo pietų).
Lašinių oda buvo paskrudusi nuo karščio,
barščiai drungni, pajuodavę. Martynas pra
rijo keletą kąsnių ir pastūmė valgį į šalį.
Jį ėmė krėsti nerviškas drebulys. Tai, kuo
jis iki šiol abejojo, savo tuščiai vilčiai' pa
teisinti surasdamas eibę motyvų, staiga
pasidarė aišku, taip aišku, kad pats nusi
stebėjo, kaip įstengė tiek laiko mulkinti
save. Ieškodamas spintelėje duonos, buvo
užtikęs tarp indų užkištą puspilnį degtinės
butelį, kurį, matyt, paslėpė nuo vyro kup
relė. Martynas prisipylė stiklinę ir dreban
čia ranka pakėlė prie lūpų.. Nuo Birutės
vestuvių nebuvo ragavęs nė lašo. Degtinės
kvapas mušė į nosį, net nugara pašiurpo.
Martynas nusipurtė ir pastatė pilną stik
linę ant stalo. Atsisėsim, išgersim... Pakal
bėsime patys su savimi... Lengviausias bū
das užsimiršti. „Skandinau vargelį degti
nės stiklely...“ O paskui, va, griūsim kaip
Šileika į lovą. Rytoj vėl kas nors apdergs
širdį, ir rytoj tą patį padarysim. Pasigersim. Malonu būti girtam. „Ir šitam girtam
tipeliui jūros marios ligi kelių...“ Taigi —
hop! O kas paskui? Paskui? Nagi sekanti
stiklinė. Į gyvulių draugiją įsirašom. Ko
vojam už ateities žmogų... Šileika kasdien
eina dainuodamas per kaimą, jei dar gali
paeiti:
Tai bent laikai auksiniai,
visiems gyvent gerai!
Partiečiai ger stiklinėmis,
o mes tai kibirais...
Ko mums nepritarti? Gal balso neturim?
Turim! Ir dar kokį!
Verdanti kraujo banga ūžtelėjo krūtine
aukštyn, užliejo skruostus, galvą, akis;
ausys prisipildė kurtinančio ūžesio, o deši
nė ranka pakilo virš galvos ir iš viso vieko
trenkė į stalą. Neišgerta stiklinė apvirto ir
nuriedėjo ant aslos. Martynas nuspyrė ją į
kampą ir išbėgo iš trobos. Laukujos durys
trinktelėjo kaip karsto antvožas. Kieme
stabtelėjo, apžlibęs nuo akinančios saulės
šviesos, ir godžiai įtraukė tyro, beržais kve
piančio oro. Ant širdies pasidarė lengva,

ko ne linksma. „Viskas...“ — „Kas „vis
kas?“ — „Nagi... patys žinote...“ — Žino
me... Didvyriškumas irgi... Reikėjo išvers
ti iš lovos Šileiką, supurtyti: — Prisipa
žink, niekše! Juk tavo nagai kruvini? Grei
čiau eik į miliciją, o jei ne, bus kas nuve
da!“ — „Ne, ne! Geriau nežinoti... nežino
ti... Gal kitą kartą... Taip, kitą kartą mes
būtinai išsiaiškinsime...“ Pečius vėl prislė
gė nematoma sunkenybė, siela aptemo, ta
čiau pro nematomą langelį ten vis dėlto
prasiskverbė mažas šviesulėlis. Šokinėjo
kaip „saulės kiškutis“ ant šaltos vienutės
sienos, ir nuo tos virpančios auksinės dė
melės darėsi drąsiau širdyje.
Martynas išėjo ant vieškelio ir mecha
niškai pasuko į raštinę. Pasiims motociklą
ir — į brigadas! Nėra būtino reikalo — ry
te aplėkė visus laukus, sėja eina savo vaga,
— tačiau kailis nerimsta vietoje. Vis tikisi
stebuklo. Tartum belaksiant gali nukristi
iš dangaus koks pusšimtis hektarų paruoš
tos žemės kukurūzams.
Netoli raštinės Martyną pasivijo „Moskvičius“ ir, spiegiamai sucypęs stabdžiais,
sustojo, vos neatsirėmęs buferiu į pakink
lius. Prie vairo sėdėjo Bistrochodovas.
Šviežiai nusiskutęs, žvalus, su juodais aki
niais. Mažutis ir trapus, švelniai šypsantis
jis atrodė itin mielas, šalia jo, atstatęs ap
valėjantį pilvuką, murksojo Rokas Bariūnas. Užpakalinė sėdynė buvo tuščia.
Martynas piktai nusispiovė: Bistrochodovo pokštas nejuokais jį išgąsdino.
— Po velniais! Taip galima užmušti
žmogų, — priekaištavo, nenoriai sveikin
damasis su senais pažįstamais, kurie, pa
slaugiai išsiritę iš mašinos, priėjo prie jo.
— Šimtą metų! Šimtą metų! — šūkavo
Bistrochodovas plonu kastrato balseliu,
abiem rankom spausdamas Martynui plaš
taką ir švytėdamas tokiu džiaugsmu, tar
tum jiedu tikrai būtų artimiausi draugai
ir nesimatę mažiausia pusę amžiaus.
— Visur tavęs ieškome. Buvome nuva
žiavę į namus. Kur slapstaisi, broliuk? —
paklausė Bariūnas.
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ČIURLIONiO ANSAMBLIO
MONOGrtAILIA
Garsusis Čiurlionio Ansamblis, įsiste.gęs
Vilniuje 19-iU metais, to paties maestro A-tonso MiKUiskio vadovaujamas, po ligų
kaivarijų Vakarų Europoje, tremtyje, kur
lietuviška daina ir tautiniais šokiais taip
daug pas.tarnavo Lietuvos vardui isgarsmti, uaoar jau daugiau Kaip 15 metų dainuo
jąs ir KanKūuojąs Cieve.ande ir plačioje
Amerikoje, šiais metais susilaukė savo kul
tūrinės veikios Sidabrinio Jubiliejaus.
los sukakties proga Čiurlionio Ansamb
lio darbams įvertinti ir įamžinti greitu
laiKU išeis Sidabrinio Jubiliejaus Monogratija, kurią kiekvienas lietuvis turi galimy
bę įsigyti atminimui, savo šeimos bibliote
kai praturtinti.
Kurie neturėjote progos čiurlioniečių ar
čiau pažinti, tai pažinsite juos iš šios isto
rinės knygos. Kurie patys dalyvavote An
samblyje, sis leidinys bus jums Ansambly
je išgyventų metų malonus prisiminimas.
Kiti knygoje rasite savo artimųjų, giminių
ir pažįstamų nuotraukas.
Gražiai išleista monografija tiks dovana
jūsų artimiesiems, kitur gyvenantiems šei
mų nariams ir draugams.
RĖMĖJAI - PRENUMERATORIAI

Monografijos leidimui palengvinti ir pa
greitinti kviečiami garbės rėmėjai, rėmėjai
ir prenumeratoriai: garbės rėmėjai aukoja
ne mažiau kaip 50.00 dol, rėmėjai ne ma
žiau kaip 25.00 dol., prenumeratos kaina ne
mažiau kaip 5.00 dol.
Iš anksto užsisakiusių organizacijų pa
vadinimai ir pavardės bus paskelbta leidi
nyje.
Kitur gyveną čiurlioniečiai ir čiurlionietės prašomi parinkti prenumeratų ir rė
mėjų.
Užsakymams ir aukoms prašoma naudo
ti pridėtus kuponus ir vokus, įrašant pil
nus ir aiškius adresus.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS
10908 Magnolia Drive
Cleveland, Ohio 44106

J. Žiugžda pasitraukė
J. Žiugžda, uoliai pasidarbavęs pertemp
ti Lietuvos istorijai ant rusiško kurpalio,
pasitraukė iš Mokslų Akademijos vicepre
zidento pareigų.
Jo vieton išrinktas Algirdas Žukauskas,
technikos mokslų daktaras.
(Elta)

Partiniai mokytojai
Pusseptinto tūkstančio dabartinių Lietu
vos mokytojų yra komunistų partijoj. Tai
gi maždaug kas ketvirtas mokytojas —
partietis.
(Elta)

— Dirbu. Ne visi gali lakstyti lengva
mašina. Reikia kai kam ir duoną uždirbti,
— stačiokiškai atsakė Martynas. — Ko no
rite?
— Pro šalį važiavome, prisiminėme tave
ir užsukome. — Bistrochodovas dėbtelėjo
į Bariūną, bet Martynas suspėjo pagauti jo
žaibišką žvilgsnį. — Rokas Kazimerovičius
čia pirmininkavo, jaučia jūsų kolūkiui kai
kurių sentimentų. Norėtų padėti...
Martynas klausiamai sužiuro į Bariūną.
— Viskas teisybė, broliuk. Dažnai prisi
menu Liepgirius. Jaučiuosi lyg ir skolin
gas. Bet ko mes čia plepame, kaip bobos
ant turgaus? Sėskime į mašiną, pasivažinėsime ir pakalbėsime. Turi keletą minu
čių laiko, broliuk? Gali paaukoti bendram
reikalui? — Bariūnas skatinamai kumšte
lėjo Martynui.
Martynas gūžtelėjo pečiais. „Jaučiuosi
lyg ir skolingas...“ Pamanykit, koks jaut
rumas! Galėtum nežinia ką pagalvoti, jei
nepažintum to tipo. Bet kodėl nepavažiuo
ti? Tiesiog dėl įdomumo...
— Matai, — tęsė Bariūnas, kai mašina
pajudėjo iš vietos. — Tu ir vėl pirminin
kas, broliuk. Džiaugiuosi, džiaugiuosi. Toleikis turėjo galvą, bet nejautė žemės po
kojomis. Taip ir išėjo. Reikia tvirtai stovė
ti ant žemės, broliuk. Ne vienam, o vi
siems susikibus.Tu geras vyras. Pats gy
veni ir kitam duodi gyventi. Myliu tokius
žmones, broliuk, iš visos širdies noriu
jiems padėti.
— Gražiai giedi. — Martynas apmau
džiai susiraukė. — Kalbėtum paprasčiau
ir trumpiau.
— Giedu, nes noriu, kad suprastum, ko
dėl pas tave užvažiavome. Galėjome pasiū
lyti kitam kolūkio pirmininkui. Kiekvienas
už tokį dalyką iki žemės nusilenktų, net į
ranką nepasigėdytų pabučiuoti. Bet mes
norime padėti savo kolūkiui, saviems žmo
nėms, juk Liepgirįai man kaip gimtieji na
mai. Žinoma, jeigu tu nesutiksi, mes nesi
imsime to reikalo. Kam vargti dėl sveti
mų? Mums užtenka savų rūpesčių, broliuk.
Martynas suirzęs pažvelgė į veidrodį.
Pro sūkuriuojantį dulkių debesį nesimatė
nei kelio, nei tolstančio kaimo, tik vos pa
stebimai šypsantis Bistrochodovo veidas.
— Jeigu sugalvojai nešvarų biznį, gali
iš anksto užrišti savo maišelį, — atžariai
pastebėjo Martynas.
— Nieko čia nėra nešvaraus, — atsiliepė
Bistrochodovas. — Galima gauti pirkti trą
šų kiek reikiant, vot ir viskas. Norėsi —
pastatysi magaryčių, ne — tavo reikalas.
Kapeikos niekas nepaims viršaus.

It/
i
IMČI/Og
KRISTUS irt KANČIA
Viešpats Jėzus atėjo į žemę su didele
misija: išganyti žmogų arba sutaikyti žmo
gų su įžeistu Dievu.
Trokšdamas tą misiją atlikti, turėjo pa
tenkinti dieviškąjį teisingumą, persverdamas nuodėmes atgaila ir savo kančios nuo
pelnais, kad žmogus vėl atgautų teisę į
dangaus karalystę:
,Ar jūs nežinote, kad jūsų sąnariai yra
šventovė jumyse esančios šventosios Dva
sios, kurią turite iš Dievo ir nebeesate savo
pačių? Nes jūs esate nupirkti didele kai
na" (1 Kor 6, 19-20).
„Bet jei kas ir nusidėtų, tai mes turime
pas Tėvą užtarėją Jėzų Kristų, teisųjį; jis
yra permaldavimas už mūsų nuodėmes: ne
tiktai už mūsų, bet taip pat ir už viso pa
saulio“ (1 Jono 2, 1-2).
Kristaus, Dievo Sūnaus, kančia ir pra
lietas kraujas yra neįkainojamos vertės.
Nors paprasto veiksmo bei vieno kraujo
lašo būtų užtekę atpirkti nupuolusį žmogų,
— dėl mūsų meilės laisva valia praliejo vi
są kraują:
„Todėl Tėvas mane myli, kad aš guldau
savo gyvybę, kad vėl ją imčiau. Niekas ne
gali atimti jos iš manęs, bet aš ją guldau
pats savaime. Aš turiu galios ją guldyti ir
turiu galios vėl ją imti. Tokį įsakymą aš
esu gavęs iš savo Tėvo“ (Jono 10, 17-18).
Šią savo gyvybės auką — kaip kunigas
ir auka — paaukojo ant kryžiaus altoriaus
dangiškajam Tėvui už žmonijos išganymą.
Kad mes geriau suprastume tą neribotą
meilę ir kad išmoktume didesne kantrybe
nešti savo kryžius ir mėginimus, Išganyto
jas laisva valia sutiko kentėti visą eilę
kankinimų, baigdamas skaudžia ir nuže
minta mirtimi.
Jis pergyveno tokią baisią agoniją Getsemanės sodelyje, kad prakaitas pavirto
kraujo lašais, varvančiais ant žemės.
Buvo išduotas Judo, savo išrinkto apaš
talo, buvo apleistas mokinių, išsigintas
Petro.
>
Buvo apkaltintas vyresniesiems kuni
gams Annui ir Kaifui, Erodui ir romėnų
vietininkui Judiejoje Pontijui Pilotui, ku
ris pasmerkė jį mirti.
Buvo sulygintas su žinomu žmogžudžiu
Barabu ir atmestas.
Apnuogintas ir už riešų pririštas prie
stulpo buvo žiauriai nuplaktas.

Pagal C. Hart — J. Ks

— Geras derlius pirmininką giria. O
tau, broliuk, ne pro šalį pagyrimas. — Ba
riūnas atsigręžė-ir sąmokslininkiškai mirk
sėdamas taukuotomis akutėmis, patekšnojo ant sėdynės atlošo gulinčią Martyno
ranką. — Ne tokio vyro vieta pavaduotojo
kėdėje. Žinok, dabar nuo tavęs priklauso,
ar Toleikis grįš į Liepgirius, ar Jurėnas
nukiš jį į kitą atsilikusį kolūkį.
Martynas atitraukė nuo atlošo ranką.
Trąšos! — štai kur išgelbėjimas! Paims tą
šimtą dvidešimt jiektarų iš vasarojui skir
tų plotų, nuvers mineralinėmis trąomis.
Salietromis, superfosfatu. Be mėšlo kuku
rūzai užaugs... jei bus palanki vasara...
Iš susijaudinimo Martynui perdžiūvo
gerklė.
— Kur radote tokį gerą dėdę? — pa
klausė prikimusiu balsu. — Be magaryčių,
valdiška kaina, su pervedimu...
Šypsena veidrodyje išblėso. Dvi akys nemirksėdamos įtemptai sužiuro į Martyną.
Bariūnas priverstinai nusijuokė.
— Geri dėdės neturi einamosios sąskai
tos banke. Reikia jiems mokėti grynais,
broliuk.
— Jūs sakėte, sąžiningai...
— Vot graži pievelė. Sustosime atsipūs
ti, — nutraukė Martyną Bistrochodovas ir
pasuko mašiną į lauko keliuką, kuris ėjo
per nedidelį retą alksnynėlį.
— Čia, berods, baigiasi tavo valdos,
Martynai. Aplaistysime sieną, — Bariūnas
pasisuko visu kūnu į Martyną, iš kažkur
ištraukė konjako butelį ir pateliuškavo
jam po nosimi. Pagurklis kretėjo nuo ne
sulaikomo tylaus juoko.
-r Betgi jūs sakėte, sąžiningai... — ap
maudžiai pakartojo Martynas.
Bistrochodovas užgesino motorą ir sker
somis žvilgterėjo į Bariūną. Jis buvo aiš
kiai nepatenkintas, kad bičiulis kažką ne
vietoje leptelėjo ir todėl nori nenori teks
atidengti savo kortas.
— O kodėl nesąžiningai? — paklausė
neatsigręždamas. — Apsileidėliai neišpir
ko trąšų, susikaupė atsargos, vot ir par
duoda. Kaip jie ten atsiskaito, mums ne
rūpi. Svarbu, kad tavo reikalas švarus.
Bariūnas ištraukė iš mašinos stalčiuko
stiklinaitę ir atkimšo butelį.
— Švarus! — Martynas nusivylęs palin
gavo galva. — Sukišti į privačią kišenę
kolūkio pinigus... už valstybinį turtą...
Nieko sau švarumas!
— Sveikas, broliuk! — užgėrė Bariūnas.
Martynas papurtė galvą.

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS
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VALSTYBEI ATSIKURIANT

LIETUVIAI EUROPOJE
RAŠO f. GUDELIS

LIETUVA PRIEŠ PASKELBIANT NEPRIKLAUSOMA

Lietuvių galima užtikti beveik kiekvie
noje Europos valstybėje. Nesu girdėjęs apie
jų buvimą tik Graikijoje ir Norvegijoje.
Įvairiose valstybėse jų yra nevienodai, bet
atrodo, kad visuomeninės veiklos sėkmė ne
visuomet priklauso nuo jų kiekio, bet ir
nuo daugelio kitų aplinkybių. Vienose vals
tybėse jų yra iš viso per maža, kad galėtų
organizuotai veikti. Kitur ta veikla pasi
reiškia tik paskiruose tos valstybės punk
tuose, kur susiranda daugiau susibūrusių
lietuvių. Arba jei ji ir apima visus tos vals
tybės ribose gyvenančius lietuvius, bet tuo
ir apsiriboja. Tai vadinčiau lokalinės reikš
mės veikla.
Tačiau bent trijose Europos valstybėse
tenykščių lietuvių veiklos vaisiai paplinta
ir už tos valstybės ribų, įgyja reikšmės ir
kitų valstybių lietuviams. Pavadinčiau ją
tarpvalstybinės reikšmės veikla. Tokios
veiklos požymius, mano manymu, reikia
pripažinti Anglijos, Italijos ir Vokietijos
lietuviams. Įdomu, kad kiekvienoje minė
tųjų valstybių lietuvių veikla pasireiškia
kitoniškai. Nematyti jokio paralelizmo, bet
kiekvienoje šalyje ji apima įvairias šakas.
Atrodytų, lyg aukštesniu patvarkymu jie
būtų pasidaliję tuos darbus taip, kad bend
roję sumoje apima visus būtiniausius lietu
vių tautos reikalus. Čia randame ir savo
laikraštį bei knygų leidyklą, spaudos agen
tūros ELTA laidas net dviejomis kalbomis,
tikybinių reikalų koordinacijos centrą, gim
naziją jaunimui ir kasmet rengiamus aukš
tesniuosius kursus suaugusiems ■— Studijų
Savaites.
Esu kiek arčiau susipažinęs su lietuvių
veikla Vokietijoje ir nors trumpai stebėjęs
jų veiklą Italijoje. Labai apgailestauju,
kad ligi šiol neteko dar atsilankyti Angli
joje, nors jos lietuvių veikla seniai grožė
juos ir jos vaisiais naudojuos. Man neteko
niekur matyti žinių, kiek lietuvių gyvena
kiekviename iš tų kraštų. Tačiau aišku,
kad jų daugiausia yra Vokietijoje, Angli
joje daug mažiau, o Italijoje, palyginant su
pirmosiomis, tik trupiniai. O kas daugiau
pasireiškia tarpvalstybinėje visuomenės
veikloje, pamatysime toliau.

(1918 m. Vasario 16 minint)

RAŠO J. Lanskoronskis

ti, kad spaudos išbadėjęs „E. L.“ skaityto
jas randa jame pakankamai įvairių politi
nių žinių, daug dailiosios literatūros ap
žvalgų ir jos pavyzdžių, net okupuotos Lie
tuvos rašytojo romaną. Įdomios taip pat
smulkios kronikinės žinutės apie įvairiuo
se kraštuose įvykstančius minėjimus ir ki
tokius subuvimus. Bet tas nušviečia tik iš
viršinę gyvenimo pusę. O apie Europos lie
tuvių visuomenės gyvenimo aktualius rū
pesčius ir nepriteklius galima pasiskaityti
tik Amerikos lietuvių spaudoje. Bet kokia
Europos lietuvių promilė gauna brangius
Amerikos laikraščius pamatyti? Kiek nau
dos turima iš to, kad Europos lietuvių vi
suomenės reikalai diskutuojami ten, o čio
nykščių lietuvių masės net nesapnuoja,
kad tokios problemos iš viso egzistuoja. To
dėl jei dabartinį, sakyčiau, labiau akademi
nio pobūdžio „E. L.“ būtų galima suakty
vinti, jis, tikriausia, daug labiau išpopu
liarėtų.
Antra Anglijos lietuvių pažiba — Nidos
Knygų Klubas taip pat jau seni metai jun
gia visos Europos dar nepamiršusius khygą branginti lietuvius. Kas svarbiausia,
Klubas aprūpina juos čionykštėms sąly
goms atitinkančiomis neaukštomis kaino
mis.
Negalima nepaminėti, kad Anglijos lietu
viai ir savo lokalinėje veikloje pirmauja
tarp kitų Europos valstybių lietuvių tuo at
žvilgiu, jog turi nuosavus Lietuvių Namus
Londone, juose įrengtą spaustuvę, taip pat
pagarsėjusią Lietuvių Sodybą. Kaip iš ne
seniai paskelbtosios pereitų metų apyskai
tos sužinome, jie jau sugebėjo atlyginti ne
maloniais netikėtumais grėsusią banko pa
skolą. Galima tik pasigrožėti, kad taip sun
kiai pačių sutaupomis įgytasis turtas tapo
pagaliau visiška lietuvių nuosavybe.
Pagaliau reikia priminti, kad Anglijoje
leidžiamas tikybinės ir tautinės minties,
kas du mėnesiu pasirodąs, žurnalas „Šalti
nis“. Mažas, bet koncentruotai atspindįs
visos Europos lietuvių katalikų gyvenimą.
(Bus daugiau)

zijos ir Vokietijos revoliucinius darbinin nija už produktus neša į rinką viską, ką
kus. Atskiru atsišaukimu (XI. 10 d.) kvie mainams vertingesnio turi. Paplitusiu šū
Putčas nepavyko, bet vyriausybės padė čia fronto kareivius „visur, kur galima, su
kiu „grab nagrabnnoje“ (grobk kas pa
tis pasunkėjo: nesusitaręs ir apleisdamas tarti paliaubas su vokiečiais“. 2) Dėl žemės
grobta) visokios vagystės ir piktadarystės
Kornilovą, Kerenskis atplyšo nuo dešinės, (XI.8 d.): „Stambioji žemės nuosavybė pa
pateisinamos. Prie viso to prisideda visiš
o kairieji jam prikišo, kad jis iš viso vedė naikinama, neatidėliojant ir be jokio atly
kas nesaugumas ir baimė. Neretas nuoty
derybas su Kornilovu. Kadetai (konstituci ginimo“. Valstybės, Bažnyčios, dvarininkų
kis, kada gatvėje „bekelniai“ nurengia ge
niai demokratai) iš vyriausybės pasitrau domenai pereina apskričių ir valsčių „ūki
riau apsirengusius ir paleidžia vienmarški
kia. Kerenskis ją sulipdo iš vienų menševi ninkų sovietų žinion“. 3) Dėl pramonės
nius. Senoji policija — persekiojama, prie
kų ir socialistų - revoliucionierių (SR).
(XI. 14 d.) pirmas etapas: visose įmonėse vartaujama, dažnai tiesiai žudoma, išsi
Taip įvykiams rutuliojantis, bolševikai darbininkai ir tarnautojai vykdo efektyvią
slapstė, dingo. Įsteigta „liaudies milicija“,
sušaukia savo VI kongresą. Kongresas pa kontrolę. Darbininkų ir tarnautojų rinktų
neįgudusi, įvykių pralenkta, dažnai ir ne
tvirtina partijos orientaciją į ginkluotą su jų atstovų sprendimai įmonių savininkams
patikima, nesugeba nei piliečių saugumo
kilimą. „Taikios revoliucijos periodas baig yra privalomi. 4) XI.15 d. Lenino ir Stali
patikrinti, nei tvarkos palaikyti. Visur
tas, prasideda periodas realių konfliktų ir no pasirašytasis dekretas deklaruoja Ru
vyksta asmeninių sąskaitų suvedimas,
sprogimų“, baigia savo raportą pranešėjas sijos tautų teises ir nustato tautinės politi
kerštai, dažnai „liaudies priešų“ žudynės.
Stalinas. Sutampamai su veikimo progra kos principus: Rusijos tautų lygybę ir su
Tokiose aplinkybėse bolševikinė vyriau
ma, kongresas suformuluoja pagrindinius verenumą, teisę tų tautų apsispręsti savo
sybė, tolydžio organizuodamasi, imasi prie
sukilimo šūkius: baigti karą, nacionalizuo likimą, įskaitant ir teisę atsiskirti ir suda
monių toje suirutėje „atstatyti valstybės
ti žemę ir konfiskuoti stambiųjų žemval ryti nepriklausomą valstybę, visų tautinių
autoritetui“. Neužilgo po perversmo, gruo
džių valdas, įsteigti darbininkų kontrolę bei tautinių - religinių privilegijų ir su
džio 7 d., ji steigia „visarusišką nepaprastą
fabrikuose ir produkcijos paskirstyme, varžymų panaikinimą, tautinių mažumų
komisiją kovai su kontrrevoliucija, speku
bankus ir stambiąją industriją nacionali bei Rusijos teritorijoje gyvenančių etninių
liacija ir sabotažu“. Tai garsioji „čeką", ku
zuoti. Prasideda atvira kova tarp Kerens grupių laisvą vystymąsi.
ri organizuoja visoj Rusijoj miliciją ir sau
kio vyriausybės ir bolševikų. Persvara
Visi tie dekretai praktiškai pakartoja tik gumą. Prasidėjo ilgas žiauraus teroro pe
krypsta bolševikų naudai: Petrogrado ir
balandžio tezių turinį ir partijos skelbtuo riodas, nukreiptas ne vien prieš senąsias
Maskvos sovietuose bolševikai jau turi dau
sius revoliucinius šūkius, bet dabar jie pa privilegijuotas „buržujų“ klases, prieš vi
gumą. Slaptai iš Suomijos grįžęs Leninas
sus, kurie buvo realūs ar galimi „kontrre
sušaukia partijos centrinį komitetą, kuris virsta įstatymu, kurį reikia vykdyti. Vyk voliucionieriai“, bet dar daugiau prieš po
do
naujoji
„demokratija
“
,
vykdo
gaivališ

nusprendžia (X.23 d.) vykdyti sukilimą.
litinių partijų atstovus — menševikus ir S.
Prie Petrogrado Sovieto įsteigiamas revo kai, spontaniškai, automatiškai.
Visa tvarka, visa organizacija, viskas, R. Jie buvo eliminuoti ir įkalinti.
liucinis komitetas. Po liepos mėn. riaušių
Leninas ir jo bendrai nusivokė, kad to
pradėtoji kurtis raudonoji „smogikų gvar kas liko iš senojo valstybės aparato, 1917
m. revoliucijos metu subiro. Vieninteliai kiose sąlygose bolševikinė valdžia negalės
dija“ dabar jau sudaro patikimą, ryžtingą
įsitvirtinti, kol nebus baigtas karas. Į bol
ir gana rimtą jėgą. Kerenskis rengiasi ato- realios valdžios ir galios organai pasidarė ševikų pirmąjį siūlymą pradėti derybas
Sovietai. Spontaniškai susikūrę darbovie
smūgiui. Leninas tai žino. Užbėgdamas
tėse - įmonėse, miestų kvartaluose, kaimuo dėl „demokratinės taikos“ aliantai nerea
eventualumams už akių, jis iš revoliucinio
se, kariuomenės daliniuose, jie pavirto vie guoja, o Clemenceau, prancūzų vyriausy
komiteto būstinės „Smolny" (aristokratiš
ninteliais reprezentatyviniais organais, ku bės pirmininkas, duoda tik žinoti, kad
kas mergaičių institutas) duoda įsakymą
Prancūzija „nepripažįsta sovietų vyriausy
smogti lapkričio 6 d. naktį. Patikimi smul rie tada Rusijoj galėjo pasireikšti. Dėl rin bės“. Naujasis, bolševikų pastatytasis, ka
kimo būdo (pasiturintieji praktiškai nega
kūs kariuomenės daliniai ir „gvardijos"
lėjo būti išrinkti) ir jų nuolatinio atnauji riuomenės vadas Krylenko lapkričio 26 d.
smogikų grupės, pagal smulkiai išdirbtą
nimo (atstovai bet kuriuo momentu galėjo betarpiškiai kreipiasi į vokiečius, prašyda
planą, užima telefonų ir pašto centrines,
būti atšaukti ir pakeisti kitais) jie pasida mas paliaubų. Vokiečiai sutinka. Neužilgo
geležinkelių stotis, elektros ir dujų gamyk
rė nuolatinių susirinkimų, agitacijos, poli Lietuvos Brastoje prasideda ir taikos de
las, anglies, naftos, grūdų sandėlius, valsty
tinio auklėjimo ir vis platesnių revoliuci rybos, kuriose dalyvauja visi „centriniai
binį banką, visas ministerijas, tiltus per
nių masių politinės išraiškos svarbiausiais sąjungininkai“ — vokiečiai, austrai-vengNevą. Taip 1917 m. lapkričio rytą kraštas
MOKYKLOJE
centrais. Sovietai neapėmė nė pusės pilie rai, turkai, bulgarai. Sąjungininkai sutin
ir pasaulis buvo pastatytas prieš įvykusį
ka su bolševikų principu „be aneksijų ir
čių,
bet
tame
ant
pragaišties
kranto
atsidū
— Jeigu aš padalysiu dešimt saldainių
ANGLIJOJE
faktą.
rūsiam krašte jie sutelkė apie save pačias kontribucijų“, bet pareiškia, kad jie ima
tarp tavęs ir tavo brolio, tai kiek tu tada
Šūkis „visa valdžia sovietams“ įvykdy
Anglijos lietuviams pirmiausia priklau gausi, Jonai? — klausia mokytojas mokinį.
dinamiškiausias, veiksmingiausias, labiau savo globon carinę Lenkiją, Lietuvą, Kur
tas, bet kol kas dar tik Petrograde. Visur
siai sutelktas revoliucines mases. Iš tikro šą, Livoniją ir Estiją. Kelius sykius nutru so garbė už sugebėjimą leisti Europoje vie
— Dešimt, — atsako Jonas.
kitur padėtis dar neaiški ir kartais kritiš
Sovietai nebuvo kurie nors valdymo orga kusios derybos, kurias nuo 1918 m. sausio nintelį savaitraštį „Europos Lietuvį“. Kad
— Pagalvok, suskaityk. Juk tiktai de
ka. Maskvoj dar vyksta gatvių kautynės,
nai, bet iš pat pradžių buvo tik valstybės 18 d. veda pats U.R. komisaras Trockis, vis jis nėra joks tobulybės pavyzdys, supranta šimt saldainių ir tėra. Pusę gauna tavo
kai kuriuose didmiesčiuose „kontrrevoliu
panaikinimo priemonė (kas istorinėj per nusitęsia, nes bolševikų viršūnė tada per patys leidėjai ir skaitytojai. Kiek plačiai brolis, o kitą pusę tu. Tai kiek tu gausi?
cionieriai“ nenusiginkluoja, formaliai kraš
gyveno didelę krizę, o vokiečių dėmesys nu jis yra pasklidęs įvairiose šalyse, žinių ne
— Pone mokytojau, tikrai aš gausiu de
tas dar yra karo būsenoj, dar galioja So spektyvoj sutampa su Komunizmo doktri krypo į Ukrainą.
turiu, bet atrodo, kad nelabai gausiai. Nore šimt, nes aš neturiu jokio brolio!
na). Tuo tarpu jie buvo tik visų carizme
vietų Kongreso kareiviams paskelbtas at
slypėjusių išcentrinių jėgų išraiška, rusų
Bolševikai laikosi trijų tezių: Leninas čiau todėl palinkėti, kad ant Anglijos lietu
sišaukimas „pasilikti budriems ir tvirtai
įgimto anarchizmo ekspresija. Ir, va, tokią griežtai pasisako už taiką. Svarbiausias da vių pečių 20 metų išgulėjusi našta paleng
ginti revoliuciją nuo imperialistinių kės
NEŽINOJO, KAD PASKUTINIS
politinę ir socialinę būseną bolševikai iš lykas esąs išsaugoti ir sustiprinti sovietinę vėtų, kad ją toliau nešti padėtų visų Euro
lų“, taigi dar nežinia, kokia bus vokiečių
pradžių, prieš ir po lapkričio sukilimo pir vyriausybę. „Revoliucinis karas prieš cent pos kraštų lietuviai, kad „E. L.“ išlaiky Kaune pareigūnas užsipuolė savo valdi
laikysena akivaizdoj rusų „proletarinės re
mas ir tobulinimas virstų visos Europos lie nį, kad tas neatėjo į susirinkimą.
voliucijos“, Kita vertus, visos „nerusų" muosius mėnesius, laikė už modelį ir išim rines galybes nebeįmanomas: armija visiš tuvių reikalu.
tinį „demokratizmo" kriterijų. Sovietai kai dezorganizuota, artilerijos nebėra, Pa
— O kodėl gi tu neatėjai į paskutinį su
tautos subruzdo siekti nepriklausomybės.
jiems rodėsi tinkamiausia proletariato dik baltijo krantai negali būti ginami, karei
Nežinau, kas turėtų imtis iniciatyvos ir sirinkimą? — piktai paklausė jis.
Carizmo paveldas buvo sunkus.
tatūros forma, kuri įgalins realizuoti sva viai - ūkininkai karo nebenori ir masiškai kokių priemonių griebtis, kad jis virstų tik
— Jeigu būčiau žinojęs, kad jis paskuti
Nors bolševikų propaganda demagogiš
kų, bet patrauklių šūkių dėka krašte turė jojamąją naujo tipo valstybę, valstybę be bėga iš fronto. Negalima prasidėjusios sa ru Europos lietuvių organu ir vispusiškai nis, tai tikrai nebūčiau praleidęs, — atsa
nuolatinės armijos, be policijos, be biuro vosios socialinės revoliucijos statyti ant atvaizduotų jų gyvenimą. Reikia pripažin kė užsipultasis.
jo didelės įtakos, bet jų pačių dar buvo
kratijos, kur valstybinės funkcijos nebe kortos dar problematinės vokiečių revoliu-,
vos keli šimtai tūkstančių (registruotų),
bus eksploatuojančios klasės ir jos pasta cijos. Reikia todėl pasirašyti taiką, kad ir
todėl režimas galėjo subyrėti nuo bet ku
tytos specialistų grupės privilegija, bet taps kaip primetamosios sąlygos būtų skaudžios
rio netikėto smūgio. Naujoji valdžia, pasi
visų piliečių kasdieninis reikalas.
ir neteisingos“. Vadinami kairieji bolševi
vadinusi Liaudies komistarų taryba, suda
Bet greitai „spontaniškos revoliucijos“ kai, su Bucharinu priekyje, pasisako už
ryta, Leninui pirmininkaujant, iš vienų
bolševikų, ėmėsi visų priemonių patikrin vykdymas išsigimsta į milžinišką, niekad „revoliucinio karo“ tęsimą, o Trockis, ku
(25)
rie yra kapuose, turi laukti pažadėtų palai
ti sau galimai platesnių sluoksnių pritari ir Rusijoj nematytą chaosą. Ūkininkų so rį palaiko S.R., užima pagarsėjusią pozici
Piktadarys Rojuje
minimų. Jie laukia užmigę mirties miegu,
ją
—
nei
karas,
nei
taika,
t.y.
nekapituliuo

vietų
vykdomoji
žemės
reforma
pavirsta
mą, o taip pat ir priemonių atsmogti bet ku
O ką gi Jėzus reiškė, duodamas pažadą iki žemė susilauks naujosios dienos ryto;
ne vien ir ne tiek žemės pasisavinimu, kiek ti ir tuo pat metu demobilizuoti kariuome
riuos kontrrevoliucinius pasikėsinimus.
ant kryžiaus buvusiam piktadariui? Jėzaus ir tuomet jie išgirs žmogaus Sūnaus balsą
buvusių
šeimininkų
prievartavimu,
dvarų
nę.
Pirmon eilėn jie skelbia eilę dekretų: 1)
žodžiai „Tu būsi su manim rojuje“ yra at ir bus pabudinti. — Jono 5:28.
(Bus daugiau)
dekretas dėl taikos (XI.8 d.) nusako sąvo naikinimu ir deginimu, visokio turto ir
siliepimas į piktadario prašymą: „Viešpa
O ką gi Jėzus reiškė sakydamas „šian
ką be „aneksijų ir kontribucijų“ ir siūlo mantos grobstymu, valdiško turto vogimu.
tie, atsimink mane, kai ateisi į savo kara dien“ tada, kai davė pažadą, ant kryžiaus
Buvusi
carinė
armija
sugriuvo,
nustojo
tuojau paliaubas pasirašyti. Teksto gale
lystę“. (Luko 23:42). Nereikia manyti, kad buvusiam piktadariui? Negalėjimas sude
prikergtas atsišaukimas į Anglijos, Prancū bet kurios pareigos ir drausmės nuovokos,
piktadarys
žinojo daug ką apie pažadėtąją rinti šį sakinį su daugeliais šventraščio liu
ūkininkai - kareiviai savavaliai ir masiš
Jeigu vyną vartoti su saiku, o ne gerti Mesijo karalystę. Nebuvo reikalo, kad jis dijimais apie mirusiųjų padėtį atsirado dėl
kai bėga iš fronto į kaimus „žeme apsirū
pinti“. Miestuose, įmonėse ir dirbtuvėse, iki valios ir galios, tai jis gali būti neblo daug ką žinotų apie ją, kad sudarytų tokį to, kad Biblijos vertėjai padėjo netinkamoj
AUKSO VERTAS SIUNTINYS NR. 38
nuvertintomis kerenkomis (Kerenskio įves ga gydomoji priemonė. Nedidelis alkoholio klausimą. Užrašas virš Viešpaties galvos vietoj kablelį. Pradiniai Biblijos rankraš
3 jardai moteriškam paltui grynos vilnos tas pinigas) „bado algas“ kompensuoti, va procentas vyne pagyvina nervų, širdies ir parodė aiškiai, kad jis tarėsi esąs karalius; čiai neturėjo jokių atskyrimo ženklelių,
Velour medžiagos 23-24 unc., ar vyriškam gystės pasidarė normalus tos kompensaci kraujagyslių veikimą. Ypač sveika vynas nors tuomet neatrodė, kad Jėzus galėjo ka nes rašybos ženkleliai dar nebuvo išrasti.
jos būdas. Vogė viską, kas pakliuvo — ga skilviui, nes žadina apetitą ir padidina virš da nors turėti karališką valdžią ir gelbėti Ženklelių vartojimas yra nelabai senas da
lygios ar eglute 28-30 unc.;
3į jard. bostono su ALL WOOL MADE minamuosius daiktus, avalynę, drabužius, kinimą. žmonės, kurie silpnai virškina, ge kam nors, tačiau piktadarys, tur būt, ma lykas. Jie buvo sudėti tik prieš keletą šim
IN ENGLAND įaudimu kraštuose, 20-23 audinius ar įmonių įrankius... Krautuvės rai daro, jei prieš valgymą išgeria stiklą nė, kad jis nepadarys nieko blogo, parody tų metų.
Mūsų Biblijos vertėjai, kaip ir visas reli
išgrobstytos, išlaužtos, uždarytos, visur gre baltojo vyno. Koks tas vynas turi būti, tai damas pagarbą ir pripažindamas įtariamą
oz.;
2 jrd. Double Jersey, vienos spalvos ar šia badas. Juodojoje rinkoje mainų preky kiekvienas pasirenka pagal savo skonį. Ne nusidėjėlį karaliumi ir prašydamas įleidi ginis pasaulis, tikėjo, kad mirties valando
je žmogus lieka paimtas į dangiškąją lai
su blizgučiais, 62-66", 14-16 unc., tinkan ba pavirsta atvira spekuliacija ir varžybo riebūs patiekalai daug greičiau suvirškina mo į jo karalystę.
mės vietą, ir todėl padėjo atskyrimo ženk
mi,
jeigu
valgant
išgeri
kiek
vyno.
Bet
šito
piktadario
draugiškumas
ir
pra

mis
už
valgio
produktus.
Smulkioji
miesčlo
čios kostiumui ar suknelei ir labai madin
Raudonajame vyne yra didesnis kiekis šymas gavo malonų Jėzaus atsakymą ir gy lelį, tad sakinys skaitomas sutinkamai su
gos Lietuvoje;
tanino rūgšties, kuri sustabdo viduriavi vą pažadą „Tu būsi su manim rojuje“. Jė jų dvasininkų pasakojimais. Padėję ženk
2x2| jrd. vilnos - dirbtinio šilko (66 proc.
mą.
Jau iš senų laikų žinoma, kad karščio zaus žodžiai „iš tikrųjų“ parodo, kad ano lelį tinkamoj vietoj, mes gauname tikrąją
NUOMONIŲ SUTAPIMAS
vilnos, 34 proc. šilko), 55", suknelėms me
turinčiam žmogui galima duoti lengvo vy piktadario prašymas buvo tinkamas ir pri šio teksto prasmę: „Iš tikrųjų, sakau tau
džiagos;
Fabriko lentoje buvo iškabintas toks ko no, o paskutiniaisiais laikais nustatyta, imtinas. Kitaip sakant, Jėzaus atsiliepimas šiandien, tu būsi su manim rojuje". Taip
3 jrd. dirbtinio šilko suknelei;
munistinį
solidarumą reiškiąs pažadas:
kad vyne esama tam tikros medžiagos, ku buvo toks: „Tavo prašymas sutinka su die sakydamas, Viešpats pareiškė pilną pasiti
2 nailoniniai lietpalčiai, kurie labai ver
„Kai iškils reikalas, mes žygiuosime gin ri padidina žmogaus kūno atsparumą, ypač viškuoju planu. Aš esu karalius ir aš turė kėjimą savo dangiškojo Tėvo santvarka.
tinami Lietuvoje;
ti pasaulinio socializmo“. Po tuo pažadu prieš apsinuodijimą. Karščio turintieji ligo siu karalystę ir aš atsiminsiu tave toje ka
Žodis „šiandien“ Jėzaus sakinyje reiškia
2 poros vyriškų ir moteriškų nailoninių
tą dieną, kuri žmogaus žvilgsniu atrodė vi
buvo
parašas:
„Profesinių
Sąjungų
Komi

ralystėje
—
„Tu
būsi
su
manim
rojuje
“
.
niai
gali
gerti
vyną
ir
nejusti
jo
svaiginan

kojinių, crepe nylon, 3 mėn. garantija (vy
tetas“.
Kad Jėzaus karalystė dar nebuvo įsteig sai negalima susilaukti žadėtosios karalys
čios įtakos. Dabar daktarai neretai reko
riškos spalvotos);
Sekantį rytą šalia to pažado atsirado la menduoja ligoniams kiek vyno, kaip natū ta tada, kai jis davė piktadariui šį paža tės. Viešpaties tikėjimas buvo toks didelis,
vyriški balti ar spalvoti marškiniai, nai
pelis su šitokiu įrašu:
ralią gydymosi priemonę, ypač tada, kai Ii dėjimą, aiškiai parodo faktas, kad jis mokė kad ir tokiu laiku, kuriuo visos aplinkybės
loniniai.
„Viso geriausio ir sėkmės jums!“
goniai nepakelia kai kurių vaistų. Pripras savo mokytinius melstis: „Teateinie tavo paneigė jo viltį, jis vis tiek užtikrino, kad
Visas tas siuntinys kainuoja 38 svarus.
Šičia parašas buvo: „Darbininkai“.
ti prie svaiginančio vyno, daktarų nuomo karalystė. Tebūnie tavo valia kaip dangu tikrai bus įsteigta mesijinė karalystė ir
Padorios išsimokėjimo sąlygos. Prie to
ne,
nėra pavojaus, nes leidžiamieji vyno je, taip ir žemėje“. (Mato 6:10). šita įkvėp bus atsteigtas rojus ir kad anas piktadarys
siuntinio, jei norite, iki pilno svorio dar
toji malda patvirtina faktą, kad mesijinės bus ten ir turės progos gėrėtis jo palaimi
kiekiai būna nedideli.
NETEISYBĖ — CENZŪROS NĖRA!
galite pridėti 4 svarus svorio jūsų pasi
«
Vynas, kaip stiprinanti priemonė, buvo karalystės dar nebuvo ir kad, kaip jau pa- nimais.
rinktų prekių.
Vakarų laikraščio bendradarbis parašė žinomas net senais laikais Egipte. Daktarai tyrėm, kai ji ateis, ji bus tiesiog čia ant že
(Bus daugiau)
laišką iš Sov. Sąjungos savo laikraščiui. O tada jau vartodavo tenai vyną, kaip gydo mės.
parašęs dar prirašė:
mąją priemonę nuo širdies ir skilvio ligų.
Taigi aišku, kad piktadarys prašė žemiš Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
„Tikiuos, kad šis laiškas pasieks jus, nors Tačiau vynas tada buvo labai brangus, ir ko palaiminimo, ir atsiliepdamas Jėzus ža kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo
valdžia čia baisiai cenzūruoja laiškus“.
tiktai turtuoliai galėjo jį vartoti. O mūsų dėjo jam žemišką palaiminimą. Tokie že adresu:
3, ST. DUNSTAN S GARDENS,
L.B.S.A.
Po kelių dienų tas laiškas buvo grąžin laikais geras vynas beveik visiems priei miški palaiminimai atsteigtajam rojuj, me
tas jam su šitokiu prierašu:
sijinės karalystės karaliavimo metu, bus 212 E. Third St., Spring Valley, Ill.
LONDON, W.3.
namas.
U.S.A. (61362)
„Nepersiųsta gavėjui, nes yra prirašyta
Geriau pirkti jo mažiau ir rečiau, bet už prieinami visai žmonijai, tada, kai bus
Tel. ACO 4374
melo apie šį kraštą: juk šiame krašte nėra tai tikrai gerą ir tinkamą, kad būtų ko įvykdyti žemėje „atsteigimo laikai“. Iki
jokios privačių laiškų cenzūros“.
daugiau naudos.
V. Cekauskienė tol draugiškasis piktadarys ir visi kiti, ku Apmokamo skelbimo teisėm
(Tęsinys iš pr. numerio)

DIEVO KARALYSTES ŽINIOS

VYNAS GYDO

r A U RAS

4

Nr. 12(904). 1966. III. 22

EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS
AUKOS TAUTOS FONDUI

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį-* ar
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 4 sv. ir
5 šil. B. Kurtinaitis, 10 dolerių A. Barančiukas, 17 šil. M. Valikonis, 15 šil. J. Petrėnas, 10 šil. J. Pakalnis, 4 šil. N. Žvirblis,
po 3 šil. O. Matchak, K. Skudutis, P. Navakauskas, J. šniupas, J. Tamašauskas, V.
TRADICINIS BALTŲ TARYBOS BALIUS Zokas ir J. Tamulevičius.
Tradicinis Baltų Draugijos balius įvyks
kovo 26 d., šeštadienį, 7.30 vaL, Majestic
Rooms, 196 Willesden Lane, London, N.W.
VELYKINĖ SKAUTŲ STOVYKLĖLĖ
6. Balių rengia Baltų Taryba.
Veiks bufetas, baras ir turtinga loterija.
Balandžio 8-11 d.d. įvyksta vilkiukams ir
Gros angliška šokių kapela. Įvairią ir įdo skautams savaitgalinė stovyklėlė Parish
mią meninę programą išpildys visų trijų Hall, Mayfield, nr. Ashbourne.
tautybių pajėgos.
Į stovyklėlę renkamės balandžio 8 d.,
Artimiausia požeminių traukinių stotis penktadienį, 10 vai. ryto, o stovyklavimą
— Willesden Green (Bakerloo Line). Au baigiame 11 d., pirmadienį, 4 vai. po pietų.
tobusai Nr. 8 ir 176 sustoja prie durų.
Nakvosime šiltose patalpose. Programa
turtinga, įvairi ir įdomi: pakartosime skau
PAVASARIO BALIUS
tišką programą, pamatysime spalvotus pa
veikslus
net iš tolimos Australijos skautų
Jaunimo ir senimo susiartinimo Pavasa
rio balius įvyks balandžio 23 d., šeštadie gyvenimo, bus margučių marginimas ir
nį, Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gar konkursas, iškyla, žaidimai, visų mėgstami
lauželiai ir t.t.
dens, W.11. Pradžia 7 vai. vak.
Jei būtų blogas oras, mokysimės ir žaisl
Balių rengia DBLS Londono Lietuvių
ine patalpose. Turėsime svečių. Nottingha
Jaunimo Skyrius.
Gros geras orkestras, veiks turtingas bu mo dvasiškija pirmąją Velykų dieną at
našaus šv. Mišias.
fetas, loterija ir kt.
Įėjimo bilietai jau platinami, o staliukus Kviečiu visus brolius dalyvauti šioje
stovyklėlėje. Vadovai atostogas aukoja tik
galima užsisakyti Tel. PAR 2470.
jums, kad vėl turėtumėte progos pagyven
ti lietuviškoj, skautiškoj nuotaikoj, pasi
džiaugti grynu oru ir pavasario gamta.
KETTERINGAS GYVUOJA
Smulkesnių informacijų kreiptis į vieti
Kovo 5 d. Ketteringas išsirinko naują ninką: J. Maslauskas, 7 The Crescent, May
valdybą, kuri pareigomis pasiskirstė ši field, nr. Ashbourne, Derby's.
Pranešimų, kas dalyvaus, laukiu ne vė
taip: pirmininkas A. Navickas, sekretorius
G. Kukanaųskas, kasininkas B. Mardosas. liau kaip iki balandžio 2 d.
Revizijos komisijon išrinkti A. Kirkelio- Iki malonaus pasimatymo.
Budžiu!
nis ir L. Nemeika.
Jūsų Vietininkas ps. J. Maslauskas
Pirmiausia naujoji valdyba ir visi sky
riaus nariai nuoširdžiai dėkoja ilgametei
senajai valdybai, kurią sudarė A. Kirkelio
nis, L. Nemeika ir F. Nagienė.
MANCHESTERIS
Naujoji valdyba jau surado keturis nau
jus narius, žada ruošti Motinos Dienos mi
MARGUČIŲ BALIUS
nėjimą ir šiaip pagal išgales pagyvinti sky
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas
riaus veiklą.
Į DBLS ir Liet. Namų B-vės akcininkų Velykų pirmąją dieną, 6 vai. p.p., savo pa
suvažiavimą atstove išrinkta P. Klegerie- talpose rengia Margučių balių.
Gražiausi margučiai bus premijuojami.
nė.
Gros gera muzika.
Sekretorius G. Kukanauskas
Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės lietuviai atsilankyti į šį linksmą lietu
višką parengimą.
NOTTINGHAMAS
Klubo Valdyba

Derby liet, klubo nariai per Dr. J. Mockų
suaukojo 8 sv., Bradforde gyv. pensininkė
Stanislava Šergalienė — 2 sv., kiti Bradfor
do lietuviai per A. Šukį — 2 sv. 18 šil., p.
Simanavičius — 1 sv.
Tautos Fondo Atstovybė dėkoja visiems
aukojusiems.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio 2 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrai
niečių Klubo apatinėje salėje (30 Bentick
Rd.) kviečiamas visuotinis Skyriaus narių
susirinkimas.
Kviečiami dalyvauti visi nariai, jauni
mas ir svečiai.
Bus renkama nauja valdyba, taip pat
pranešimas iš DBLS visuotinio suvažiavi
mo ir svarstomi Skyriaus reikalai.
DBLS Skyriaus Valdyba

STOKE-ON-TRENT
PADĖKA

LEICESTERIS
NAUJA VALDYBA

Po ilgų metų, vis to paties pirmininko va
dovaujama, galų gale subyrėjo senoji val
dyba. Pagaliau kovo 13 d. visi Leicesterio
nariai nutarė susirinkti neutralioje vietoje
ir išsirinkti naują Skyriaus valdybą. Taip
jie ir padarė. Susirinkime dalyvavo 11 na
rių ir vienbalsiai išrinko šitokią naują val
dybą: pirmininkas — A. Šimkevičius, sek
retorius — J. Skorka, kasininkas — K.
Paukštys. Kandidatais į valdybą — K. Pu
činskas ir V. Turas. Atstovu į visuotinį su
važiavimą išrinktas K. Paukštys.
Visi galvojame, kad naujoji Leicesterio
Sk. valdyba suartins visus draugiškai ir
tuos, kurie turėjo nubyrėti iš lietuviškos
bendruomenės.
Balandžio 30 d. Leicestery pradės veikti
lietuviška mokykla. Mokyklos visą darbą
ir rūpesčius pasiėmė buvęs Lietuvoj moky
tojas D. Mikulėnas. Mes, Leicesterio lietu
viai, linkime jam geros sėkmės ir kantry
bės su mūsų prieaugliu.
Sekretorius J. Skorka

Mirus Stoke-on-Trent mūsų pusbroliui
a.a. Vladui Puškariovui, nuoširdžiai dėko
jame poniai Jadvygai Barisienei, kuri rū
pestingai, ilgai, iki pat mirties, jį globojo.
Taip pat dėkojame gerb. kun. S. Matuliui,
MIC, atvykusiam iš Nottinghamo atlaikyti
šv. Mišių ir palydėti į amžiną poilsio vietą
bei tarusiam gražų ir nuoširdų atsisveiki
nimo žodį. Dėkojame taip pat pasirūpinu
siems visais laidotuvių formalumais, apei
gomis ir tvarka p.p. P. Dudėnui, vietos lie
tuvių skyr. pirmininkui, P. Tričiui, V. Andruškevičiui, ponams Daunorams iš Lon
dono, atvykusioms į laidotuves, ir visiems
PELNINGAS TAUPYMAS
kitiems tautiečiams, palydėjusiems velionį
į kapines. Dėkojame taip pat ir už gausius
Dabar laikas peržiūrėti savo investavainikus ir gėles.
cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos
Liūdintieji pusbroliai ir pusseserės
Meškauskai ir Grabošai iš Kanados duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.
(Z. JURAS)
BRADFORDAS
421 Hackney Rd., London, E.2.
Tel.: SHO 8734
SKAUTIŠKOJO GYVENIMO FILMAS
ir
BRADFORDE
PALANGA PROPERTIES LTD.
Balandžio 2 d., 6.30 vai., Bradfordo Lie
11 London Lane, Bromley, Kent.
tuvių Vyties Klubo patalpose bus rodomos
skautiškojo gyvenimo filmos. Vietos ir apy
moka 7% (grynais)
linkės lietuviai su vaikais prašomi atvykti ui investavimus 5 metams ir ilgiau
tų filmų pasižiūrėti.
ir
PAIEŠKOJIMAI

MIKŠIŪNAS Feliksas, sūnus Antano, gi
męs 1924 m. gegužės ar birželio mėn. Kėdai
nių apskr., Dotnuvos valsč., Beržukų k.,
Gilanių vienkm., pats ar žinantieji prašom
rašyti: J. Navickas, 26 Delaunays Road,
Crumpsall, Manchester 8.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

KETTERING — kovo 27 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — balandžio 3 d., 12.30
vaL, Katedroje. Pamaldos rekolekcinio
pobūdžio.
NOTTINGHAM — kovo 27 d. ir balandžio
3d., 11 vaL, Liet Jaunimo Židinyje.
ROCHDALE — kovo 27 d., 12 vai.
KETTERINGAS — kovo 27 d., 12 vai. Pa
maldos rekolekcijų pobūdžio.
MANCHESTER — kovo 27 d., 10.30 vaL
BRADFORD — balandžio 3 d. ir 10 d.,
12.30 vai.

VOKIETIJA
VAIKŲ TRANSPORTAS ANGLUON
Tėvai gali savo vaikus leisti poilsiui atostogų į Angliją. Viskas nemokamai. Pri
imami vaikai nuo 4 iki 12 metų amžiaus.
Tėvai galėtų pasinaudoti šia galimybe.
Transportai išeina šia tvarka:
Pirmasis transportas išėjo kovo 7 d. ir
vaikai išbus 10 savaičių Swanage; antrasis
transportas numatomas balandžio 20d. 8
savaitėms į Barnes; trečiasis bus birželio
17 d. 6 savaitėms į Berley.
Šį reikalą tvarko labai patyrusi ir gar
binga organizacija: International Help for
Children, 42 Maiden Lane, The Strand,
London, W.C.2, England.
Tėvai, malonėkite tučtuojau pranešti
kun. V. Šarkai, 2 Hamburg-Altona, Kaltenkirchenerstr. 4. Telefonas 439 31 12, ar jūs
norite pasinaudoti šia proga. Jeigu taip, ta
da skubiai paruoškite savo vaikus kelio
nei. Vaikų puošti nereikia. Jie Anglijoje
gaus nemaža rūbų bei kitų dalykų, kurių
jūsų vaikams kartais labai trūksta.

LIETUVIŠKAS FAŠINGAS MUENCHENE

Karnavalas yra kilęs iš senovės romėnų
papročių. Tai yra savotiška pramoga, juo
ko ir džiaugsmo demonstracija. Italijoj kar
navalas yra labai mėgiamas ir su teatriniu
įvairumu švenčiamas.
Iš Italijos karnavalas paplito ir kituose
kraštuose. Vokietijoje pirmą kartą mini
mas 1341 m. Reino krašte. Bavarijoje tas
pats karnavalas vadinamas fašingu. Jame
dalyvauja įvairaus amžiaus žmonės, pra
dedant vaikais ir baigiant senukais. Fašin
go eisenose, kurios būna paskutinį sekma
dienį prieš užgavėnes, pajuokiami partijų
vadai, kancleris, burmistrai ir kitos vie
šojo gyvenimo apraiškos.
Ta proga Muencheno Moterų Klubas su
galvojo sukviesti negausią, po visą Muen
cheno miestą ir jo apylinkes išsiblaškiusią
saujelę lietuvių į lietuvišką fašingą. Nežiū
rint, kur ir kaip žmogus gyventų, kiekvie
nas nori bent retkarčiais pasilinksminti.
Mot. Klubo pirm. E. Rugenienė, atidary
dama linksmavakarį, rengėjų vardu pa
sveikino gausiai susirinkusius svečius, pasi
džiaugdama, kad visi noriai atsiliepė į mo
terų kvietimą ir susirinko ne tik vietiniai,
bet ir tolimesnių apylinkių jaunimas ne
patingėjo atvažiuoti.
Iš jaunimo tarpo buvo išrinkti ir apvai
nikuoti to vakaro fašingo princas A. Kiugelis ir princesė J. Vyšniauskaitė, kurių
paskirtis buvo vadovauti pasilinksmini
mui, žiūrėti, kad nė vienas nesijaustų vie
nišas ar nuliūdęs.
Buvo džiugu matyti, kad visas jaunimas
susirinko įdomiai kostiumuoti. Neatsiliko
ir vyresnieji.
Meninėje dalyje gražiai pasirodė sesutės
Pauliukevičiūtės, pašokdamos baletą. Mo
terų kvartetas padainavo A. Grinienės su
dėtus kupletus, Hermanas paskaitė apie
Adomui žaislo -- žmonos sutvėrimą, o Her
manienė padainavo romansą.
Loterija labai gyvai domėtasi. Prie geros
vakaro nuotaikos daug prisidėjo ir gausus
bufetas, kurį suruošė E. Apyrubienė, V.
Hermanienė ir E. Molnarienė.
Muencheno moterys ir lietuvių visuome
nė aktyviai prisidėjo prie šio parengimo
darbu ir aukomis. Kiekvienas pakvietimas
buvo originalus meno kūrinėlis, prie kurių

daug pasidarbavo ne tik mūsų jaunos me
nininkės Jurkonytė, Suokaitė ir Mečytė,
bet jaunesnieji ir vyresnieji meno mėgėjai.
Loterijos fantai didžiumoj buvo suaukoti,
prie bufeto taip pat moterys savo lėšomis
prisidėjo.
Tai nebuvo reprezentacinis parengimas,
bet tik mėginimas kitu būdu lietuvius į
draugę suburti, ir , atrodo, jis bus pavy
kęs, nes atėjo tie, kurie į visus parengi
mus ir susirinkimus renkasi, atėjo ir tie,
kurie retai kada pasirodo. Reikia tikėtis,
kad jie dažniau atsilankys ir į kitus lietu
viškus parengimus.
E. R.

— Mūsų dainininkė šeferytė-šrederienė
su savo vyru Herbertu Schroeder vėl daina
vo didžiojoje muzikos salėje kovo 6 d.
— Vienuolė sesuo Petra Augaitytė yra
perkelta į Neumuensterį, kur turės lankyti
miesto ligonius ir vargšus ir juos aptar
nauti.
— Vienuolė sesuo Bonita Žemgulytė at
liko rekolekcijas motinos namuose ir jau
grįžo prie savo nelengvų pareigų St. JosefStift. Jos sveikata sustiprėjo, ir jinai su
visa energija tarnauja ligoninės personalui
bei ligoniams. Jinai yra laiminga, kad gau
na laiškų iš savo senų pažįstamų Kauno ir
Švėkšnos laikais. Jinai Lietuvoje surinkto
mis aukomis Švėkšnoje pastatė didelę ligo
ninę, kurioje ir dabar yra priglausti ligo
niai ir seneliai.
— Vienuolė sesuo Michaela Tumosaitė
darbuojasi St. Hospital Kopenhagoje, Dani
joje. Jai tenka tenai ne tik dirbti ligoninė
je, bet dar atstovauti Lietuvos katalikams
protestantų krašte. Dėl savo darbštumo bei
gerų charakterio savybių jinai visų ger
biama.
— Bremeno miestas surinko iš visų kapi
nių mirusius belaisvius ir rytų krašto dar
bininkus ir juos palaidojo Bremen-Osterholzo miesto kapinėse. Uždėjo kuklius už
rašus. Tai tarptautinės kapinės „Ehren
feld“. Tenai yra ir keturi lietuviai, kurie
mirė Bremen-Grohn pereinamoje stovyk
loje. Jie buvo palaidoti Grohno kapinėse.
Jiems buvo pastatyti gražūs paminklai, ir
kapai apžiūrėti. Jie nebuvo belaisviai ir ne
buvo prievarta atvežti Vokietijon darbams.
Vytautas Berenis buvo nepilnų 2 metelių,
kai mirė. Jis buvo gimęs Vokietijoje. Ne
suprantama, kodėl šie asmenys ir pora len
kų bei rusų buvo perkelti į kitas kapines,
o jų paminklai negailestingai sunaikinti.
— Vladas Norgėla gražiai tvarko savo
gyvenimą Bremene. Turi gražią šeimą ir
būtų laimingas, jeigu jo nebūtų ištikusi ne
laimė. Prieš keletą metų jo sūnus mokyk
los sporto halėje per pamokas buvo sužeis
tas klasės draugo. Berniukas gavo kraujo
išsiliejimą galvos smegenyse. Tik dėl savo
tėvo greitos reakcijos ir profesoriaus suge
bėjimų Volfgangas Norgėla išliko gyvas ir
pajėgus mokytis bei normaliai gyventi. Tė
vas ieškojo teismo keliu savo sūnui rentes.
Bylinėjosi su Bremeno mokyklų įstaigo
mis, bet nieko nepešė. Bylas pralaimėjo
net aukščiausioje instancijoje. Susidarė iš
laidų daugiau kaip 6 tūkstančiai markių.
Tą sumą jis turės atidirbti kaip karo inva
lidas savo dviem pirštais.

HUETTENFELDAS
Huettenfeldo apylinkės narių metinis vi
suotinis susirinkimas įvyko sausio 29 d.
Kadenciją baigiančioji apylinkės valdy
ba pranešė apie savo veiklą.
Nutarta sudaryti kilnojamą knygų ir
plokštelių rinkinį, o taip pat užsakyti apy
linkei laikraščių.
Į naują valdybą išrinkti ir pasiskirstę pa
reigomis: S. Antanaitis — pirmininkas, A.
Palavinskas — iždininkas ir kun. J. Riaubūnas — sekretorius. Revizijos komisijon
išrinkti A. Krivickas ir A. Veršelis.

OSNABRUECKAS

PRANCŪZIJA
Jaunimo vadovybė
Buv. Pr. Liet. B-nės Jaunimo Komisijos
pirmininkui P. Liutkui išvykus dirbti į
Alžyrą, Paryžiaus lietuvių jaunimo pasita
rimo metu išrinkta Jaunimo Komisijos pir
mininke E. Liutkutė.
Dabartinė Pr. Liet. B-nės Jaunimo Komi
sijos sudėtis yra šitokia: E. Liutkutė — pir
mininkė, P. Klimas ir D. Vaciekauskas —
nariai.
Komisija sausio 29 d. turėjo posėdį, ku
rio metu apsvarstyti Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ir Jaunimo Metų klausi
mai.
— Skulpt. A. Mončiaus darbų paroda
vyksta nuo sausio 21 d. Briuselyje.
— Ugnė Karvelytė-Lauer dirba vienoj
žymiausių prancūzų leidykloj „Gallimard“,
kur eina užsienio skyriaus vedėjos parei
gas.
— Seselė Maria Feliksą sausio 29 d. iš
vyko iš Paryžiaus į Bourg d'Oisans. Tik
atvykus, ją ten ištiko nelaimė — užvažia
vo automobilis ir sunkiai sužeidė.
— A. Mončys, Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupės vadovas, ir F. Mončienė
sausio 21 d. tautinių šokių grupei suruošė
priėmimą.
— A. Venskus, Krašto Tarybos pirminin
kas, paskutiniu metu daug važinėjo tarny
biniais reikalais Vokietijoje, kur lankė Koelno, Bonnos, Frankfurto, Stuttgarto ir
Muencheno chemijos bei metalo apdirbimo
įmones.
— Pr. Liet. Kat. Misija, pasibaigus IIjam Visuot. Bažnyčios suvaživimui, sausio
29 d. Paryžiaus lietuviams suorganizavo pa
šnekesį tema „Pasaulietis Bažnyčioje“. Pa
šnekesį pravedė ir įvadą jam padarė kun.
J. Petrošius.
Ta proga buvo rodomas ir II-jo Visuot.
Bažnyčios suvažiavimo darbų filmas.
— J. E. vysk. P. Brazys kovo 6-20 d.d.
lankė Prancūzijos liet, kolonijas.

ITALIJA
PALAIDOTAS ARKIV. G. BURZIO
Buvęs Šv. Sosto atstovas Lietuvoj arkiv.
Giuseppe Burzio, miręs Romoj vasario 14
d., buvo palaidotas gimtiniam Cambiano
miestely. Laidotuvėse lietuviams atstovavo
netolimos Castelnuovo Don Bosco salezie
čių gimnazijos direktorius kun. Pr. Gavė
nas su ekonomu kun. Ant. Tranavičium ir
du moksleivių atstovai — Petras Viržintas ir Pranas Žaliukas su Lietuvos trispal
ve.
SUGRĮŽO KUN. P. URBATHS
Lietuviškasis Castelnuovas pagaliau su
laukė kun. P. Urbaičio, išbuvusio kelionė
se aštuonis mėnesius. Misijonierių gražiai
sutiko ne tik jo pasiilgę bendradarbiai bei
mokiniai, bet ir įvairios vietinės italų or
ganizacijos, su kuriomis kun. Urbaitis pa
laiko šiltus santykius.

stststsisisisisisisisisisistsi
Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu
— ir Trejas devynerias — pokelis 1116
su pasiuntimu — teikia
Z. JURAS
421, Hackney Road,
London, E.2.
Tel.: SHO 8734
SLSLSISISISISISISISISISISISIS

ATOSTOGOS PRIE JŪROS
Kas suaugusių norėtų ramiai atostogas
praleisti lietuviškam name prie pat jūros
ir prie gero susisiekimo, prašom rašyti Ir
atsakymui prisiųsti adresuotą voką su paš
to ženklu:
Juozas Tamašauskas,
142 Cooden Drive,
Bexhill-on-sea, SUSSEX.
Tel. Bexhill 5928.

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktis bu
vo paminėta vasario 20 d. PLB Osnabruecko Apylinkės pirmininkas VI. Žaliukas,
atidarydamas minėjimą, jautriais žodžiais
pasveikino susirinkusiuosius. Vietos lietu
vių klebonas kun. Petras Girčius trumpai
nušvietė Vasario 16 reikšmę. Paskaitą
SKAITYKIME IR REMKIME
laikė PLB V-jos Kr. Valdybos iždininkas'ir 3GGGGGGGGGGGQGG
Kr. Tarybos narys J. Barasas. Vargo mo
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ
kyklos mokiniai, vadovaujami savo mokyt. JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
Naujausiai gauta:
Vytauto Rudžio, labai gražiai pasirodė su
Brazdžionio ir Babrausko redaguota — lietuviškomis dainomis, žaidimais ir eilė — KREIPKIS Į
antra dalis Lietuvių beletristikos anto raščių deklamacijomis. Minėjimas baigtas
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
logija, kaina
3.12.6.
Tautos himnu.
B. Pūkelevičiūtės Aukso žąsis, pasakišką
2, LADBROKE GARDENS,
3-jų veiksmų komedija
14.8. STUTTG ARTAS
LONDON, W.11.
N.E. Sūduvis — Vienų vieni 25 metų
Sausio 6 d. įvyko PLB Stuttgarto Apylin
rezistencijoje
1.9.4.
Dr. A. Kučas — Kun. A. Staniukynas. kės metinis visuot. narių susirinkimas. Po GGGGGGGGGGGGGGG
100 metų nuo jo gimimo paminėti 14.8. kadenciją baigiančios valdybos veiklos pra
St. Zobarskas — Selected LITHUANIAN nešimo ir karštų diskusijų į apylinkės val
Short STORIES
1.15.0. dybą išrinkti sekantieji asmenys: pirminin EUROPOS LIETUVIS —
St. Yla — Dievas Sutemose
1.2.0. kas Kazys šimanauskas, vicepirm. Vincas
LITHUANIAN WEEKLY
A. Kučys — Varpas
15.0. Švilpa, ižd. Jurgis Stavskis, sekretorius Vy Printed and Published in Gt. Britain by
Visa periodika, istorijos knygos, žemė tautas Brazaitis ir narys Jonas Agurkis. the Lithuanian House Ltd., 1, Ladbroke
lapiai.
Kontrolės komisiją sudaro dr. M. Baublys, Gardens, London, W.11. Tel. PARk 2470.
H. Radauskas — Eilėraščiai — 1.16.8.
J. Gasiūnas ir kun. K. Senkus.
Leidžia Liet. Namų Akc. B-vė. Leidimo
Pr. Naumiestiškis — Baisusis Birželis —
Sausio 29 d. buvo suruoštas jaunimo Tarybą sudaro DBLS V-ba ir Europos Liet
dramos kaina 1.6.0.
6% (grynais)
linksmavakaris, kuriame dalyvavo daug Bendruomenių pirmininkai.
VAIKAMS:
lietuviškojo jaunimo.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
ui trumpesnius investavimus.
D. Cibas — žaižaras, pasaka, gausiai
Kovo 6 d. įvyko Vasario 16 minėjimas. savo nuožiūra.
Investavimai garantuojami nekilnojamu
iliustruota
11.3.
Paskaitą laikė prof. J. Eretas, kalbėjo Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
turtu. Sudarome testamentus.
J. Mingėla — Labas Rytas, Vovere,
moksleivis M. Landas. Meninėje dalyje da lerio kraštuose — 6 doleriai metams; Vo
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom
iliustruota
18.6.
lyvavo solistė Marija Panse-Simaniukšty- kietijoje — DM 22.
visus palikimo reikalus.
Rašyti: „DAINORA“, 14, Priory Rd., tė, stygų kvartetas ir dvi Vasario 16 gim Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
KEW — SURREY.
nazijos moksleivės. Pamaldas laikė kun. J. jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
Dėdinas.
cija nesiima atsakomybės.

