
DU PASISAKYMAI KOVA E R R VE JE
Pirmasis teisėtas arba viešas, o iš viso 

penktasis Lietuvos komunistų partijos su
važiavimas įvyko 1941 m. vasario 5-9 die
nomis Kaune. Šiemet komunistai paminėjo 
25-ąsias to suvažiavimo metines. Buvęs 
anuometinis vidaus reikalų ministeris, tai
gi pirmasis bolševikinės tautžudystės oku
puotoje Lietuvoje vykdytojas Guzevičius 
ta proga pareiškė: „Jei fašistų antpuolis 
nebūtų paskandinęs kraujuose mūsų laukų 
ir miestų, liaudies laimėjimai, jos gerovė 
jos kultūra šiandien būtų dar aukščiau pa
kilę" („Tiesa", Nr. 30, 1966).

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiemet 
New Yorko lietuviai iškilmingai šventė Va 
sario 16-tąją — Lietuvos nepriklausomy- 
bės šventę. Vasario 13 d. įvyko gausus mi- 
nėjimas, kuriame Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas kalbėjo: „Jei ne 1940 metų 
Sovietų Rusijos karinis užpuolimas ir prie
vartinis Lietuvos įjungimas į Sovietų Są
jungą, šiandien 48-sias Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo metines švęstume 
pakilia nuotaika, didžiuodamiesi Lietuvos 
visokeriopa pažanga ir laimėjimais 
visose gyvenimo srityse. Laisvai lenk
tyniaudama su kitomis Europos valstybė
mis, nepriklausoma Lietuva šiandien ri
kiuotus! greta Danijos, Suomijos ir kitų 
panašaus ūkio ir ūkinės bei socialinės są
rangos kraštų“ („Darbininkas", 1966 m 
Nr. 12).

Tai dviejų vyrų, esančių priešingose po
zicijose, pareiškimai. Guzevičius dar prieš 
sovietinę mūsų tėvynės okupaciją stojo į 
Maskvos tarnybą. Jis, būdamas komunistų 
partijos eilėse, rausėsi po nepriklausomos 
Lietuvos valstybės pamatais, kiršino vieną 
visuomenės dalį prieš kitą. Maskva jo dar
bą įvertino. Vos tik okupavusi kraštą, ji pa 
skyrė Guzevičių vidaus reikalų liaudies ko 
misaru likviduoti nepriklausomos Lietuvos 
policijai, patriotinėms organizacijoms, su
iminėti, kankinti ir žudyti jų vadus ir vyk 
dyti visuotinį terorą. Pirmaisiais sovietinės 
okupacijos metais Guzevičiaus vardas kėlė 
šiurpą kiekvienam doram lietuviui. Dabar 
jis nebe naganu, bet plunksna tarnauja 
Maskvai.

Vaclovas Sidzikauskas visą savo gyveni
mą dirbo Lietuvai. Būdamas diplomatu, jis 
gynė Lietuvos bylą prieš lenkus ir vokie
čius Ženevoje ir Haagoje, atstovavo Lietu
vai Tautų Sąjungoj^ ir didžiosiose Europos 
sostinėse, vėliau neatlaidžiai priešinosi so
vietinei ir hitlerininkų okupacijai. Pasta
rųjų buvo uždarytas į koncentracijos sto
vyklą ir tik karui baigiantis Vakarų sąjun 
gininkų išlaisvintas. Dabar jis pirminin
kauja VUKui, vadovaujančiam kovai už 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymą.

Du labai skirtingi vyrai, du skirtingi ir 
pareiškimai. Guzevičius apgailestauja, kad 
maskvinę okupaciją, kuriai jis tarnauja, 
buvo trumpai pakeitusi hitlerinė. Ji su

F Se/tfyH7oS DIENOS ~|
KINIEČIAI PRIEŠ KINIEČIUS

Kinijos ambasadą Jakartoje, Indonezijos 
sostinėje, užpuolė apie 2000 kiniečių, išdau 
žė duris, langus ir sudegino dokumentus.

Demonstrantai atėjo iš mitingo, kuriame 
Indonezijos kiniečiai pareiškė savo ištiki
mybę gyvenamajam kraštui ir protestą 
prieš Kinijos kišimąsi į kitų kraštų reika
lus.

ŽIEMA PAVASARI
Britanijoje praeitą savaitę atšalo oras. 

Kai kuriomis dienomis net ištisai snigo.

ŽUVO IRAKO PREZIDENTAS
Helikopteriui patekus į smėlio audras, 

žuvo Irako prez. Arefas, su juo dar 10 as
menų (tarp jų 2 ministeriai).

DERYBOS BE PASEKMIŲ
Derybos tarp Britanijos ir Sov. Sąjun

gos dėl Britanijoje laikomo Pabaltijo kraš
tų aukso kol kas pasibaigė be nieko.

Britai nori, kad sovietai apmokėtų už jų 
nusavintąjį turtą Latvijoje, Lietuvoje ir Es 
tijoje 12.4 mil. svarų. Sovietai reikalauja, 
kad jiems būtų atiduotas Pabaltijo valsty
bių auksas 5.7 mil. svarų vertės ir dar pri
mokėta 1.8 mil. svarų.

NESUSIPRATIMAS DĖL MINĖJIMŲ
Lenkijoje pradėta jau švęsti krikščiony

bės 1000 metų sukaktis. Bet tokia pat su
kaktis ruošiamasi švęsti ir nuo valstybės 
įkūrimo. Dėl to „Trybuna Ludu“ apkaltino 
kard. Vyšinskį kaip fanatišką antikomunis 
tą, kuris neskiria bažnyčios ir valstybės 
vaidmens, ir nurodė, kad bažnyčiai nėra ko 
kištis į valstybinį sukakties minėjimą. 

trukdžiusi liaudies laimėjimų, jos gerovės 
ir kultūros kilimą. Tvirtinimas niekuo ne
paremtas. Kiekvienas karas neša sunaikini 
mą. žudomi žmonės, deginamos sodybos, 
griaunami miestai. Nukenčia ir kultūra. 
Nors Lietuva buvo pasiskelbusi neutralia 
valstybe ir į karą nesikišo, bet kariaujan
čios šalys to pareiškimo nepaisė. Okupavu
sios mūsų kraštą, karui vesti jos naudojosi 
ne tik Lietuvos ūkinėmis gėrybėmis, bet 
tiek rusai, tiek ir vokiečiai bandė mobili
zuoti mūsų vyrus, kas aiškiai prieštarauja 
tarptautinei teisei. Tačiau svarbiausia, jog 
sovietai ne tik plėšė mūsų šalį ir naikino 
jos žmones, bet pakeitė ir socialinę jos są
rangą. Jie nusavino visas lietuvių žemes, 
namus, fabrikus ir visa kita ir pavertė vi
sasąjungine, atseit, Maskvos nuosavybe. 
Nors ir vokiečiai tos tvarkos nepakeitė, nes 
ji labai paranki kiekvienam okupantui, bet 
leido buvusiems savininkams naudotis sa
vo žeme, namais, mažesnėmis įmonėmis. 
Vokiečių okupacija bent keleriems metams 
sustabdė Lietuvos rusinimą. Ji įgalino, ant 
rajai bolševikų okupacijai artėjant, didelę 
dalį gabių lietuvių rašytojų ir kitų kultūri 
ninku pasitraukti į laisvuosius Vakarus, 
kur jie, nors ir sunkiomis aplinkybėmis, ga 
Įėjo tęsti ir tebetęsia savo kūrybinį dar
bą. Palikę tėvynėje jie būtų buvę arba su
naikinti, arba nutildyti. Todėl lietuviams 
nėra nė mažiausio pagrindo apgailestauti, 
kad vokiečių okupacija trejetą metų buvo 
pakeitusi sovietinę. Ūkiškai ji mūsų kraš
tui daugiau žalos nepadarė, negu per tą pa 
tį laiką būtų padarę bolševikai. O kultūriš 
kai dėl to mes tik laimėjome.

Vaclovas Sidzikauskas nėra jokios oku
pacijos šalininkas. Jo vadovaujamas Lie- 
vos Išlaisvinimo Komitetas, kaip ir visa 
mūsiškė išeivija bei tauta, kenčianti mask
vinę priespaudą, siekia visiškos nepriklau
somybės.

Augustinas Upėnas

Filmų festivalis
Vilniuje pasibaigė kino filmų festivalis 

— varžybos dėl „Didžiojo Gintaro“ perei
namosios dovanos. Ligšiol tose varžybose 
dalyvaudavo tik trijų Pabaltijo kraštų ki
nematografininkai. Pastaraisiais dvejais 
metais „Didįjį Gintarą“ buvo laimėję estai.

Šiemet į varžybas maskviniai jų prižiū
rėtojai įpiršo dar Gudijos ir Moldavijos ki 
nematografininkus. Tačiau, nors ir dides
niam varžovų būry, vilniečiai „D. Gintarą“ 
susigrąžino: jis pripažintas jiems už daug 
kalbų sukėlusįjį filmą „Niekas nenorėjo 
mirti“, — ryškios politinės reikšmės filmas 
apie pokarinių partizaninių kovų laikus 
Lietuvoj.

Šis filmas buvo žadėtas įsprausti į tarp
tautinį festivalį Argentinoj. Bet ten festi
valis jau pasibaigė, tačiau apie šio filmo 
pasirodymą jame niekas nė žodžio nėra 
prasitaręs. (Elta)

BENDRADARBIAVIMAS
Rytų Vokietijos komunistų, partija nuo

lat kartoja iššūkį, kad V. Vokietijos social
demokratų partija turėtų bendradarbiau
ti. šįmet socialdemokratų partija pirmą 
kartą atsakė, be kita ko, pasiūlydama, kad 
socialdemokratams būtų leista kalbėti 
Karlmarksstadte (Chemnice), o komunis
tams iš R. Vokietijos — Hannoveryje.

Pasiūlyme sakoma, kad abiejų pusių kai 
bėtojams turėtų būti nesudaroma sunku
mų ir kad visai laisvai tuo galėtų naudotis 
spauda, radijas ir televizija.

PRIEŠ NASSERĄ
Skelbiama, kad Egipte buvo išaiškintas 

suokalbis nuversti prez. Nassero vadovau
jamą vyriausybę.

Buvę areštuota apie 20 karininkų.

NEPASITENKINIMAS VOKIETIJOJE
V. Vokietijos vyriausybė reiškia nepasi

tenkinimą, kad amerikiečiai atitraukia iš 
Vokietijos 15.000 karių. Nepasitenkinimas 
reiškiamas tuo, kad nebuvo iš anksto pa
informuota, be to, kad tai vykdoma tokiu 
metu, kai Prancūzija pasitraukia iš NATO.

Toks karinių dalinių atitraukimas stipri
nąs tuos, kurie sako, kad de Gaulle'is tei
singas, jei ruošiasi pasitikėti tik savo, o ne 
amerikiečių pajėgomis.

SOVIETUOSE ŠITAIP NEBŪNA!
Piktais žodžiais pasikeitęs su lietuviais 

demontrantais Canberoje, Australijoje, Pa 
leckis po to pareiškė pratęstą. Girdi, de
monstracija buvusi tyčia suorganizuota, ir 
jos buvę galima išvengti. Jis pasakęs, kad 
Sov. Sąjungoje tokių dalykų niekada nebū
na.

Skridimas į kosminę erdvę, apie ku
riuos dar neseniai žmonės skaitė tik moks
liniuose fantastiniuose romanuose, o moks 
liniukai kūrė tik hipotezes ir diskutavo, 
paskutiniais metais tapo realybe. Žemės 
dirbtinių palydovų skridimai, raketos į mė
nulį, žmogaus skridimai erdvėje apie že
mę — tai jau mokslo ir technikos dabarties 
atsiekimai. Tai mūsų dienų kronika. Moks
lininkai dabar nagrinėja klausimą, kaip 
žmogų pasiųsti į tarpplanetinę erdvę, į mū
sų saulės sistemos dangaus kūnus. Kosmo
so įsisavinimo srity artimiausias ir eilinis 
uždavinys dabar yra žmogaus siuntimas 
į Mėnulį.

Pasiruošimas vykdyti šiam uždaviniui 
— žmogui išlaipinti mėnulyje, kad ištirtų, 
ir žmogų grąžinti į žemę — atliekama kaip 
SSSR, taip ir JAV, galima sakyti, karštli
gišku skubotumu.

JAV pasiruošti ir įvykdyti žmogaus skri
dimui į mėnulį (projektas „Apolįonas“) 
paskirta tarp 20 ir 40 milijardų dolerių. 
Sukurta speciali aeronautikos ir kosminių 
tyrimų administracija — National Aero
nautics and Space Administration, kuriai 
dirba keletas tūkstančių pramonės įmonių, 
universitetų ir mokslo tyrimo įstaigų su 
keletu šimtų tūkstančių žmonių.

šių metų sausio mėn. pabaigoje rusai 
pasiuntė raketą „Luna 9“ į mėnulį. Gautos 
mėnulio paviršiaus nuotraukos.

Žinoma, jeigu žmonija nebūtų pasidali
jusi į dvi viena kitai priešingas stovyklas, 
arba, geriau pasakius, jeigu pasaulyje ne
būtų karingosios komunistinės stovyklos, 
tai kosmoso tyrimai būtų vykdomi ramiais 
tempais ir iki tos ribos, kokia reikalinga 
mokslui ir apskritai žmonijos reikalui. Bet 
dabar, kai komunizmas ir ypač svarbioji 
jo bazė — SSSR — stengiasi užgrobti že
mės rutuly vis daugiau pozicijų ir meta 
Vakarams iššūkį net kosmose, užimti pa
syvią laukiamąją poziciją laisvajam pasau
liui būtų neapdairu ir net pavojinga.

Be to, mūsų laikais mokslo ir technikos 
vystymosi tempai visai ne tokie, kokie bu
vo anksčiau. Jie toli prašoka mokslinę pra
eito amžiaus ir dabartinio pradžios fanta
ziją ir pralenkė dar visai neseniai iškeltuo
sius spėliojimus.

Bet kokią gi naudą ir pirmenybes žada

KO NORI PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI?

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo dele
gacija — pirmininkas V. Sidzikauskas Ir 
vienuolika kitų atstovų — kovo 22-23 d. 
Washingtone turėjo eilę pasitarimų su 
JAV Senato mažumos vadu senatorium E. 
M. Dircksenu, Atstovų Rūmų daugumos 
vadu atst. C. Albertu, penkiais kitais At
stovų Rūmų nariais ir keliais Valst. Depar 
tamento pareigūnais.

Pasitarimuose delegacija žodžiu ir raštu 
pabrėžė būtinumą ryškiau naudoti tarptau 
tinius forumus, reikalaujant gerbti Rytų - 
Centro Europos tautų apsisprendimo teisę, 
ir kiekviena proga, tarp kitų ir Lenkijos 
1000 metų krikščionybės sukakties, Vengri 
jos revoliucijos 10 metų sukakties ir pa
vergtų tautų Nepriklausomybės Dienų pro
gomis kartoti vyriausybės bei kongreso rei 
kalavimą laisvės ir nepriklausomybės pa
vergtoms Europos tautoms.

Delegacija taip pat siūlė kultūrinių mai
nų sutartyse neatlaidžiai reikalauti abipu
siškumo sąlygų spaudos, informacijos, me
no ar turizmo srityse; stengtis prekybos su 
tartyse užtikrinti naudos pačioms paverg
toms tautoms ir išvengti prekybos panau
dojimo tik tas tautas priespaudoje laikan
tiems režimams stiprinti; ryškiai skelbti 
Pavergtųjų Tautų Savaitę ir remti jos mi
nėjimą atitinkamomis manifestacijomis 
Kongrese; visiškai remti Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimą, kaip tęstinį tų tautų Jais 
vės kovos simbolį. (Elta)

PIRMAS TOKS ATSITIKIMAS

Foreign Affairs, vienas iš autoritetin
giausių Amerikos tarptautinės politikos 
žurnalų, savo pavasarinėj laidoj (balan
džio mėn. Nr. 3) išspausdino V.S. Vardžio 
straipsnį „Kaip Pabaltijo respublikoms se
kasi Sovietų Sąjungoj“ (How the Baltic Re 
publics Fare in the Soviet Union, — atseit, 
kaip jos „keliauna“ toj padėty).

Straipsnyje dėstomi regimi sovietinės po 
litikos užsimojimai ir jų poveikis estų, lat
vių ir lietuvių tautose, taip pat ir tų kraštų 
vietinių komunistų viršūnių laikysena. At
skleidžiama, kokiomis priemonėmis veikia 
sovietinis „tirpinimo katilas“ Pabaltijo 
kraštuose, ir nurodomos aplinkybės, dėl ku 
rių autoriui atrodo, jog tas tirpinimas nu
matomoj ateity nepasiseks.

Tai yra pirmas atvejis, kai Pabaltijo 
kraštų ir ypač Lietuvos dabartinė padėtis 
tapo išdėstyta tokiame daugumo Amerikos 
ir kitų kraštų tarptautinės politikos tyrinę 
tojų, aiškintojų bei vadovų skaitomame 
žurnale. (Elta) 

žmogaus skridimai į tarpplanetinę erdvę, 
jų tarpe skridimai į mėnulį?

Raketų pionierius Herman Obert (po ka
ro dirbęs JAV ir prieš kelerius metus grį
žęs atgal į V. Vokietiją) 1959 m. pasakė 
kalbą Esseno mieste, išdėstydamas eilę sa- 
vo samprotavimų šiuo klausimu.

Mėnulis gali būti panaudotas kaip plat
forma ir degalų šaltinis tarpplanetiniam 
skridimui. Mėnulyje, gal būt, bus surasta 
medžiagų, kokių nėra žemėje arba kokių 
tėra čia mažas kiekis. Galima mėnulyje pa
statyti kosminius veidrodžius iki 300 kilo
metrų diametro, kurie apšviestų žemėje 
miestus, pagerintų klimatą poliariniuose 
ki aštuose ir apsaugotų jų uostus nuo ledų, 
derlius nuo naktinių šalčių, nukreiptų cik
lonus, taifūnus ir potvynius, paverstų Sa
charą naudinga žmogui gyventi vieto
ve ir t.t.

šis H. Oberto trumpai aprašytasis skri
dimo į mėnulį tikslas yra viliojantis ir dė
mesio vertas. Norint, kad mūsų planeta 
virstų žydinčiu rojum, verta stengtis užka
riauti mėnulį. Bet tas įnirtingas lenktynia
vimas tarp JAV ir SSSR dėl mėnulio už
kariavimo, kurį mes dabar matome, veda
mas visai ne dėl to, kad būtų apsaugoti 
daržovių ir vaisių derliai nuo šalčių, ap
šviesti naktį miestai, paversti Sacharai der 
linga, pakeist įvairių žemės rajonų klima
tui. Šis rungtyniavimas vedamas net ir ne 
dėl to, kad būtų įrodyta Fideliui Kastrui 
arba kokiam afrikiniam politikui, kieno ra
ketos geresnės ir veiksmingesnės.

Jeigu tik toks būtų lenktyniavimo tiks
las kosmose, tai SSSR jau seniai būtų nu
stojusi skirti šiam tikslui lėšas iš savo ir 
taip jau skurdžios valstybinės kasos. Taip 
pat ir amerikiečiai nesistengtų taip skubo
tai ir su tokiu užsimojimu patekti į mėnulį. 
Matyt, kad noras kosminę erdvę užvaldyti 
turi kitą, žymiai svarbesnę reikšmę, kuri 
vaidina stambią ir, gal būt, lemiamą rolę 
kovoje tarp laisvojo pasaulio ir komuniz
mo — strateginę reikšmę.

Dar turime daug skeptikų, kurie panei
gia arba mažina kosminių tyrimų ir išradi
mų karinę reikšmę. Bet skeptikų visuomet

MENO KLAUSIMAI
Ne dailininkai, ne meno kritikai, o Tie

sos publicistai (Povilaitis, Šniukas) ėmėsi 
ginti socialistinį realizmą nuo Lietuvos 
(net ir Maskvos) kultūriniuose sluoksniuo 
se vįs dažniau pasirodančių abejojimų jo 
nepamainomu vertingumu. To uždavinio 
žurnalistai ėmėsi pasigelbėdami poros sve
timų meno kritikų nuomonėmis apie Pabal 
tijo kraštų dailininkų kūrinių parodą 
Maskvoj.

Kadangi į parodas kaip Vilniuj, taip 
Maskvoj vargiai tegali patekti nuo to soc- 
realizmo nutolę kūriniai, tai visų pabaltie- 
čių dailės parodoj, suprantama, nebuvo 
kūrinių aiškiai susikertančių su socialisti
niu ar bent paprastu realizmu. Bet rusas 
menotyrininkas V. Tolstojus Maskvoj išsi
tarė, kad pabaltiečių dailė susidedanti iš 
trijų ryškių tautinių mokyklų (jie ten sa
ko „nacionalinių“). Ir ten buvęs Rytų Vo
kietijos dailininkų sąjungos sekretoriaus 
pavaduotojas W. Westermannas pastebė
jęs, kad pabaltiečių paroda atskleidžianti 
jų tautų sielą bei pasirinktąjį istorinį kelią.

Tuos išsitarimus pasigavę, Tiesos žurna
listai taria, kad tai „duoda daug neatremia 
mų argumentų socialistinio realizmo meto
do naudai, kurį, pagal nusistovėjusią tra
diciją, buržuaziniai estetai vis tebesisten- 
gia charakterizuoti kaip kūrybos sunive-

DU NAUJI LLK NARIAI

Lietuvos Laisvės Komitetas (New Yor
ke) išsirinko du naujus narius — dr. Joną 
Puziną ir Keleivio red. Jackų Sondą.

Dr. J. Puzinas išrinktas į pereitais me
tais komitete dirbusio, bet išvykusio į Šve
diją dr. K. Čeginsko vietą. Dr. Puzinas per
sikels į New Yorką ir dalyvaus nuolatiniuo 
se komiteto darbuose.

J. Sonda išrinktas į mirusio K. Bielinio 
vietą. Jis komiteto narys be nuolatinių pa
reigų, kaip ir iš New Yorko išsikėlęs komi 
teto narys M. Brakas.

Lietuvos Laisvės Komitetas buvo sudary 
tas 1951 metais. Jo narius tada parinko 
Lietuvos Nepapr. Pasiuntinys ir Igal. Min. 
P. Žadeikis, susitaręs su Vyriausiu Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetu. Iš pirmųjų ko
miteto narių jame tebėra V. Sidzikauskas 
(pirm.), J. Audėnas, dr. B. Nemickas, P. 
Vainauskas ir V. Vaitiekūnas, o yra pasi
traukęs (išvykęs į Vokietiją) M. Tolišius 
(jo vietoj — M. Brakas) ir mirę dr. A. 
Trimakas (toj vietoj buvo dr. K. Čegins
kas, dabar dr. J. Puzinas) ir K. Bielinis. 
Komitetas dalyvauja Pav. Eur. Tautų Sei
mo darbuose ir bendradarbiauja su Free 
Europe institucija. Jo nariai tegali būti 
Lietuvos piliečiai: (Elta) 

buvo ir bus. Praeities istorija parodė, kad 
daugumas išradimų pradžioje neturėjo ka
rinės reikšmės, ir daugumas nė netikėjo, 
kad turės.

Ar daug kas savo metu galvojo, kad 
elektros, radio, garvežio, automobilio, gar
laivio išradimai bus pritaikyti kariniam 
reikalui?

Suprasti tarpplanetinės erdvės karinei 
strateginei reikšmei nėra reikalo atidengti 
didžiųjų valstybių paslaptingų planų ir ap
skaičiavimų. Užtenka suprasti, kokius už
davinius pajėgia atlikti skraidantieji kos
miniai laivai, ir turėt omeny, kaip greit 
mūsų laikais vystosi technika.

Abiem didžiosiom valstybėm kosminė 
erdvė iš tikro yra orinės erdvės tąsa. Kaip 
už orinę erdvę buvo kovojama, nes jos už
valdymas teikė pirmenybių, taip dabar ve
dama kova dėl kosminės erdvės. Tačiau ko
dėl šį uždavinį vykdant būtinai norima nu
gabenti žmonių į mėnulį? Todėl, kad kos
minė erdvė aplink žemę yra dabar strate
ginis laukas, betarpiškai besiribojąs su jau 
įsisavinta orine erdve ir kraštutinė riba. 
Šio kosminio, dabar įsisavinamo strategi
nio lauko, yra orbita artimiausio prie že
mės dangiško kūno — mėnulio. Viešpatavi
mas šioje naujoje strateginėje erdvėje tar
pe žemės ir mėnulio, įjungiant ir patį mė
nulį, kaip natūralią platformą ir bazę ka
rinėms operacijoms,-ęįūlo stambiausią kaip 
karinę, taip ir politinę pirmenybę.

Netrukus po to, kai Titovas buvo paleis
tas į erdves, Chruščiovas pareiškė, kad 
karo atveju jis gali šiuos penkiatoninius 
laivus, kuriuose dabar skraido kosmonau
tai, panaudoti nešti vandenilinėms bom
boms.

SSSR raketinei technikai vystyti, prasi
laužti į kosmosą ir užvaldyti jam kreipia
ma vis daugiau dėmesio, negu Vakaruose.

Jeigu Kremliaus vadovai turės aiškų pra 
našumą tarptautinėj erdvėj, tai ar galima 
galvot, kad jie nepanaudos jo kaip šantažo 
savė politiniams tikslams? Reikia tikėti, 
kad tokių naivių žmonių,' kurie tuo suabe
jotų, jau nebėra daug.

J. Gutauskas

liavimo, utilitarizmo metodą“...
Sako, visiems buvęs labai ryškus „nacio

nalinis pradas“ toje trijų Pabaltijo tautų 
dailininkų parodoje. Bet žurnalistai iš to 
daro tik save raminančią išvadą: žiūrėkit, 
nacionalinis (tautinis) pradas nekliudo 
socrealizmui! Nors gali būti ir atvirkščiai: 
gal net primestas socrealizmas, ar kas ten 
bebūtų, vis dėlto nesutrukdė tautiniam 
pradui reikštis dailėje.

Šią antrąją galimybę greičiau patvirtina 
tų pačių žurnalistų nuogąstavimas, kad 
Lietuvos dailininkams galėsią būti neleng
va tinkamai įsijungti į revoliucijos 50 me
tų ir Lenino gimimo 100 metų sukaktims 
atžymėti, nes, sako, „kaip rodo Pabaltijo 
paroda, mūsiškiai dailininkai (atseit, lietu 
viai. E.) bene mažiausiai eksponuoja dar
bų revoliucinės praeities tema“. (Elta) 

< _______

ŽMUIDZINAVIČIAUS MUZIEJUS

Dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, šį 
rudenį baigiąs 90 gyvenimo metų, o dar 
tvirtas ir veiklus, savo 75 metų kūrybinio 
darbo vaisius — apie 2000 paveikslų — ati 
davė globoti valdžiai („padovanojo liau
džiai“, kaip sako valdiniai laikraštininkai).

Valdžia įrengė tam tikrą Čiurlionio var
do galerijos skyrių (filialą), kurio atidary
mo iškilmės buvo kovo 22 d. Savo kalboje 
Žmuidzinavičius dėkojo valdžiai ir parti
jai, kad pritarė jo pasiūlymui ir kad'įren
gė tą muziejų.

Atidarymo iškilmių aprašymuose nemi
nima, kur tas Čiurlionio galerijos filialas 
yra. Valdžia jį tik įrengė, bet nestatė. To
dėl atrodo, kad įrengė paties Žmuidzinavi
čiaus name, Putvinskio (dabar S. Neries) 
gatvėj, Kaune. Namas valdžios jau seniai 
nusavintas, nors Žmuidzinavičius visą lai
ką jame tebeturėjo butą. Bet ir dabar jis 
apie tą vietą kalba, kaip apie savąją: „Kuk 
lūs šių namų rėmai toli gražu neleidžia vi
so to parodyti“ ir „Iš savo pusės aš pasi
stengsiu būti dar ir toliau naudingas, iki 
kol mano atgyvenęs asmuo atsiras po žy
dinčia velėna šio filialo sode“. Iš Žmuidzi
navičiaus žodžių matyt, kad šį jo testamen
tą taip sutvarkyti padėjo ne tik kolegos dai 
lininkai (ypač iš kaimyninės Čiurlionio 
galerijos), bet ir Maskvos Dailės Akademi 
jos prezidiumas, iš kurio Žmuidzinavičius 
gavo savo sumanymui pritarimą ir paska
tinimą vilniškiams pareigūnams, kad leis
tų ir padėtų jį įvykdyti. (E)

— Britanijoje biudžetas bus paskelbtas 
gegužės 3 d.
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2 EUROPOS LIETUVIS

JAUNIMO ATEITIS
Sprendžiant iš laiškų ir straipsnių apie 

jaunimą, kurie patenka į Europos Lietuvį, 
atrodo, kad padėtis yra „prinokusi“ ką 
nors daryti sustabdyti jaunimo nutautėji
mui, tačiau dar nelabai žinoma, ką reikėtų 
daryti.

Jeigu mes norim, kad jau subrendusi ir 
bręstanti nauja lietuviška karta būtų lie
tuviška ir įsitrauktų į lietuvišką veiklą, 
tai neužtenka tiesioginio raginimo. Senajai 
kartai reikia ieškoti bendros kalbos su jau
nimu. Juk senoji karta niekuomet nesirū
pino priaugančios kartos tautiniu auklėji
mu, gal išskyrus atskiras institucijas, kaip 
Vasario 16 Gimnaziją, Lituanistikos Insti
tutą Chicagoje ir savaitgalio mokyklas. Ta
čiau pagrindinė mūsų emigracijos klaida 
yra ta, kad mes galvojam, jog jaunoji kar
ta „savaime“ bus lietuviška ir savaime pa
norės užimti savo tėvų vietas. Mes visą lai 
ką ieškom žmonių, norėdami „panaudoti“ 
juos, ir visai nekreipiam dėmesio į tai, iš 
kur tie žmonės atsiranda ir kaip juos iš
auginti. Mes norim turėti jau paruoštų 
lietuvių jaunuolių, pamiršdami, kad lietu
viai lietuviais negimsta, kad jie tokiais tik 
išauga lietuviškoje aplinkoje, palaikydami 
ryšį su lietuviška kultūra ir su lietuviškom 
tradicijom ir, žinoma, su lietuviais. O ką 
gi tuo atžvilgiu mūsų jaunuomenė yra ga
vusi iš mūsų? Labai maža. Užtat nėra ko 
stebėtis, kad mūsų jaunimas neįsitraukia į 
mūsų organizacijų veiklą ir kad daugumas 
jų yra nutautę.

Antra didelė klaida yra ta, kad didžioji 
jaunimui skirtosios mūsų veiklos dalis yra 
taikoma tiktai tiems lietuviams, kurie jr 
taip jau yra lietuviškai susipratę įr-priklau 
so mūsų bendruomenei. ^Vyzdžiui, visa 
Jaunimo metams skirtoji programa yra pa 
naudoti ir J3aifaukti esamąsias jėgas, bet, 
Palyginti, maža dėmesio tekreipiama tauti
niam auklėjimui ir priemonėms užkirsti ke
lią nutautimui. Tokių tikrų jaunųjų lietu
vių yra tikrai labai maža, nes daugumas 
jaunimo yra tik labai paviršutiniškai lietu
viškas, blogai kalba lietuviškai arba visai 
nekalba, tik supranta, ir jų žinios apie Lie 
tuvą ir lietuvišką kultūrą yra labai men
kos. Ką daryti su tokiais jaunuoliais? Ar 
atstumti juos, pasakyti jiems, kad jie yra 
menkaverčiai lietuviai ir kad mes jų neno
rim savo tarpe, kaip jau dažnai sakoma ir 
rašoma? Tai būtų pati paprasčiausia mūsų 
laikysena.

Tačiau atstumti tuos, kurie nėra visiški 

lietuviai, nepasistengus išauklėti juos pil
nais lietuviais, būtų tautinė savižudystė. 
Kalbėti taip, kaip kalbėjo Amerikos jauni 
mas savo diskusijose 1964 m. spalio 3 ir 
4 dienomis Los Angeles mieste, kur buvo 
siūloma išvyti lauk visus jaunuolius, kurie 
tarpusavyje kalbės nelietuviškai, yra ne
sąmonė ir provincializmas. Kas gi liks, 
jeigu visus išmesim? Šiais laikais griežtu
mu ir drakoniškom priemonėm tvarkyda- 
miesi labai greitai liksim be nieko.

Trečia mūsų emigracijos klaida yra ta, 
kad mes paliekam atsakomybę už lietuviš
ką vaikų auklėjimą vien tik tėvams ir gal
vojam, jog to užtenka, kad vaikai būtų lie
tuviais. Mes laikomės įsitikinimo, kad vai
kai yra tėvų asmeniška nuosavybė ir kad 
negalima kištis į jų asmeniškus reikalus. 
Kaip auginami vaikai ir kas iš jų išeis, ar 
lietuviai, ar anglai, tai jau, atrodo, lyg ir 
tėvų šventa teisė. Mes visai pamirštam, 
kad vaikus auklėja ne tiktai tėvai, bet ap
linka ir bendruomenė, kurioj žmonės gyve
na, būtent, bendruomenė to krašto, kur jie 
pastoviai gyvena. Dėl to visai aišku, kad 
tėvų neužtenka ir kad lietuviška bendruo
menė turėtų sudaryti sąlygas padėti tėvam 
ten, kur jie patys nesugeba. Vaikai turi tei
sę į savo krašto kultūrą, kuri jiems netu
ri būti atimta.

Mums reikia pažiūrėti faktams j akis ir 
prisipažinti, kad daugumas mūsų (ir mūsų 
vaikų) į Lietuvą jau negrįš, nors mes ir la
bai norėtume. Taip pat reikia pripažinti, 
kad kiekvieno lietuvio socialinė ateitis pri
klauso nuo tos pozicijos, kurią jis užima 
savo gyvenamajame krašte, o ne nuo to, 
kas jžs~bti¥8~TjieteVO:įe? VadinasKturim pri-_^t$a, labai reikalinga ir svarbi. Jeigu nesu- 

gebėsim'tb'darbo tinkamai pravesti ir tuo 
būdu tikrai sulietuvinti mūsų jaunimo, vi
sos kitos pastangos bus beprasmiškos, ir 
mes liksim ten, kur pradėjom: su paviršu
tiniškais lietuviais.

pažinti ne tiktai įtaką svetimos socialines 
aplinkos, bet ir norą kilti į aukštesnes so
cialines pozicijas. Nors ne kiekvienas gali 
pagerinti savo padėtį ir ne kiekvienas yra 
toks ambicingas, kad gerintų ją, tačiau daž 
nai tai, ko žmogus pats nepasiekia, vienaip 
ar kitaip pasiekia jo vaikai. Galima tikė
tis, kad didelis procentas lietuvių jauno
sios kartos turės aukštesnį išsilavinimą, ne 
gu jų tėvai yra turėję, ir kad didelis pro
centas užims šiek tiek aukštesnes vietas už 
savo tėvus. Užtat reikėtų pripažinti, kad 
lietuviškumas bus išlaikytas tiek, kiek jis 
nekliudys socialiniam asmens kilimui ir 
kiek jis bus naudingas ir toleruojamas ang 
lų tarpe.

Be to, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
lietuviškumas įvairuoja pagal socialinius 

sluoksnius ir pagal asmenybes. Tiktai la
bai primityviose tautose visi žmonės turi 
maždaug tą patį išsilavinimą ir tradicijas. 
Tai pripažindami, kai kalbame apie jauni
mą, tai turime kalbėti ne kaip apie kaž
kokią abstrakčią masę, o turėdami galvo
je skirtumus tarp įvairių jaunuolių. Tai 
ypač svarbu, kai planuojam ką nors jau
nimui, kas išeina iš šokių, sporto ir kitų 
fizinio užsiėmimo ribų. Šiais laikais mes 
negalim sau leisti galvoti tiktai apie dau
gumą ir taikyti užsiėmimus tiktai viduti
nio išsilavinimo jaunuoliams. Mes turė
tumėm atkreipti dėmesį tiek į mažai išsila
vinusius, tiek ir į aukštai išsilavinusius, su 
darydami sąlygas įtraukti jiems į lietuviš
ką bendruomenę.

Jeigu norime pritraukti jaunąją kartą, 
kad ji ateitų mūsų pavaduoti,, tai turime 
užkariauti ją, duodami jai tai, ko ji negali 
rasti kitur. Jeigu eina kalba apie jau su
brendusį jaunimą, tai turėtumėm įrodyti 
jam, kad jo neatstumiam, jeigu jis yra ne 
toks, kaip mes pageidautumėm, bet kad 
priimam jį tokį, koks jis yra: su muzika, su 
ilgais plaukais, laikinai net su anglų kalba. 
Tačiau to neužtenka. Reikia dar duoti tai, 
kuo jaunimas domisi, ir tai, kas jam būtų 
naudinga. Tam tikslui reikėtų atkreipti dė
mesį į skirtingą jaunuolių išsilavinimą ir 
skirtingus užsiėmimus. Tačiau tai būtų tik 
tai pirmoji fazė jaunajai kartai užkariauti. 
Ją būtinai turėtų lydėti tautinės kultūros 
dalykai. Tam turėtų būti steigiami lietuvių 
kalbos, literatūros, tautosakos, modernio
sios istorijos, politikos ir kitų dalykų kur
sai. Reikia pabrėžti, kad ta švietimo fazė

Trečioji fazė — įtraukti jaunimą j veik
lą. Ji gali vykti lygiagrečiai, tačiau negali
ma iš pradžių laukti per daug iš jaunimo. 
Veikla ateis vėliau, kai bus išvystytas tau
tinis susipratimas.

Kartu su visa tuo turėtumėm rūpintis 
savo jaunosios kartos bendruoju lavinimu 
ir padėti jai kiek galima gerinti savo socia
linę padėtį, ypač kilti moksle. Turiu galvo
je tiek informacijų teikimą, tiek parūpini- 
mą stipendijų aukštesniam mokslui, nebū
tinai iš mūsų lėšų, bet iš kitų institucijų,

PRISIKĖLIMO ĮRODYMAI
Kad Kristus tikrai prisikėlė iš numiru

siųjų, paliudijo ir jis pats, pasirodydamas 
apaštalams ir moterims. Šv. Raštas mini 
net dešimtį tokių pasirodymų.

Savo prisikėlimo dieną Išganytojas pasi
rodė gyvas net penketą kartų:

1) Marijai Magdalenai — sode, netoli 
kapo.

2) Pamaldžioms moterims, grįžtančioms 
nuo kapo.

3) Šv. Petrui.
4) Dviems mokiniams, keliavusiems į 

Emmaus.
5) Susirinkusiems apaštalams, kurių tar 

pe nebuvo Tomo.

su kuriomis mes turėtumėm palaikyti ry
šius.

Jeigu norime iš tikrųjų ką nors padary
ti, kad būtų aiškūs rezultatai, tai reikia ir 
daug pinigų ir laiko, o, be to, panaudoti ati 
tinkamas žinias ir profesines jėgas. Lietu
viška bendruomenė turi susitaikyti su tuo, 
kad šiais laikais reikia kreipti daugiausia 
dėmesio į mokytojus, auklėtojus, skautų 
vadus, jaunimo vadus ir panašius profesio 
nalus ir jiems mokėti atitinkamą atlygini
mą arba bent paramą. Nebeužtenka gerų 
norų ir patriotizmo, nebeužtenka ir „dile
tantų“.

Štai bendri pagrindiniai principai. Rei
kalingas dar praktiškas planas.

Pirmiausia reikalingas bent vienas žmo
gus, kuris galėtų būti jaunimo vadovu ar 
auklėtoju. Toks žmogus turėtų gerai mo
kėti lietuvių ir anglų kalbas, turėti gerą 
bendrąjį lietuviškos kultūros įsisavinimą, 
turėti šiek tiek fantazijos ir išradingumo, 
o svarbiausia — turėtų mokėti užmegzti ry 
šį su jaunąja karta. Jis turėtų gauti atitin
kamą atlyginimą ir dirbti su jaunimu kur 
nors Anglijoje, kur galima būtų įsteigti 
bent vieną pavyzdinį jaunimo centrą. Ši
toks jaunimo centras turėtų pirmiausia bū 
ti įkurtas ten, kur yra didesnis kiekis jau
nimo. Centro tikslas būtų patraukti jauni
mą ir šviesti jį. Tam tikslui reikėtų patal-
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Tarp prisikėlimo ir į dangų įžengimo jis 
pasirodė vėl penketą kartų:

1) Po aštuonių dienų vienuolikai, jų tar
pe ir. Tomui.

2) Septyniems apaštalams prie Galilie- 
jos ežero (Jono 21,2).

3) Galiliejos kalne būreliui mokinių.
4) šv. Jokūbui; apie tai mini šv. Pau

lius (1 Kor. 15,7). •
5) Į dangų žengimo dieną Jeruzalėje ir 

Alyvų kalnelyje.
Vėliau apaštalai drąsiai skelbė Kristaus 

prisikėlimą, nebijodami nei persekiojimo, 
nei įkalinimo. Jie skelbė prisikėlimo faktą 
netikintiesiems ir įtikino. Reikia atsiminti, 
kad ir patiems apaštalams nebuvo lengva 
tikėti tą stebuklą. Šv. Tomas aiškiai pasa
kė: „Jei nepamatysiu jo rankose vinių per- 
dūrimų, neįdėsiu savo piršto į vinių vietą 
ir neįdėsiu savo rankos į jo šoną, netikė
siu“ (Jono 20, 25). Išganytojas žinojo savo 
mokinio silpnybę ir pasirodė jam, tarda
mas: „įdėk čia savo pirštą, matyk mano 
rankas; ištiesk savo ranką ir įdėk į mano 
šoną, ir nebūk netikėlis, bet tikintis“ (20, 
27). Pabaigoje mūsų visų paguodai Išgany
tojas pasakė: „Kadangi mane matei, To
mai, tu įtikėjai; palaiminti, kurie nematė 
ir tikėjo“ (20, 29).

Dėl to šv. Paulius skelbė, kad Kristaus 
prisikėlimas yra mūsų tikėjimo pagrindas, 
seniai pažadėtas Mesijo pranašystėje: „Die 
vas prikėlė ji iš numirusiųjų trečiąją die
ną. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, ku
rie drauge su juo buvo atvykę iš Galiliejos 
į Jeruzalę. Jie iki dabar tebėra jo liudyto
jai žmonėms... Dievas atitesėjo mūsų vai
kams, prikeldamas Jėzų, taip kaip ir antro 
joje psalmėje parašyta: Tu mano sūnus, 
šiandien aš tave pagimdžia'u“ (Apd 13, 30- 
33). Pagal C. Hart — J. K.

SUKAKTIMS „ŠALTINIS“
Šiomis dienomis išėjo velykinis „Šalti

nis“, 1966 m. Nr. 2. Bet tai kartu numeris, 
kuriame paminima „šaltinio" 60 metų su
kaktis.

Šiai sukakčiai paminėti spausdinama po 
pluoštą kun. K.A. Matulaičio, MIC, ir kun. 
J. Kuzmickio atsiminimų apie jubiliatą. 
Apie Seinus, kur pirmasis „Šaltinis“ gimė, 
rašo J. Guta. Pateikiamas dabartinio „Šal
tinio“ bendradarbių ir stambiųjų rėmėjų 
sąrašas.

Be to, A. Pilkauskas tęsia savo straipsnį 
apie Manchesterio lietuvius 1955-65 m. Dar 
rašo J. Jurkonienė, V. Vytenietis, V. Sau- 
rimas, rašoma apie Jaunimo Židinį Notting 
hame, yra „šaltinėlio“ skyrius, eilėraščių, 
Chestertono vertimas, plati kronika.

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

Kaimas kryžkelėje
----~ ROMANAS

(71)

Mortai pasigirdo, lyg Lapinų gale kažkas 
trinktelėjo duris. Be ligonės, nieko daugiau 
nebuvo namie, tad dėl visko užbėgo pažiū
rėti.

Lukui išėjus iš namų, Morta nebeužeidi 
nėjo pas Lapinus. Beveik kasdien Motiejus 
nutykodavo Mortą, kai niekas nemato, mei 
lindavosi, bet ji neatsakydavo į jo jaus
mus. Užvakar užklupo ant aukšto, piaunan 
čią pusryčiams lašinius. Nenorėjo trauktis 
(„Išsiilgęs, oi, kaip išsiilgęs savo Morte
lės...“), prikalbinėjo naktį ateiti ant tvar
to; tol trynėsi, kol Morta uždrožė lašinių 
bryzu per žandą, o paskui, likusi viena, 
sukniubo ties dūmtraukiu ir pravirko. Ją 
apėmė graudi atsisveikinimo nuotaika, at
sisveikinimo su tuo, kas buvo ir kas nie
kuomet nebepasikartos. Ji tebemylėjo Mo
tiejų. Moters meilė grūmėsi joje su moti
nos meile, ir pastaroji atkakliai ėmė vir
šų. Eidama į Lapinų galą, Morta pagalvo
jo, gal Motiejus parėjo iš malūno; vietoj 
to, kad širdį nusmelktų saldūs šiurpuliai, 
kaip anksčiau būdavo, pasidarė nesmagu, 
netgi apmaudoka.

Bet ten buvo visai ne Motiejus. Atidariu
si duris, pirmiausia pamatė prie sienos ap
verstą kėdę. Durys į virtuvę, kur po šven
čių perkėlė Lapinienės lovą, buvo plačiai 
atlapotos. Ant slenksčio judėjo margas sku 
durų ryšulys.

Morta pasilenkė prie Lapinienės. Senė, 
sunkiai šniokštuodama, šliaužė grindimis 
kaip didžiulis driežas, iš visų jėgų spirda
mas! rankomis ir kojomis. Pirštai buvo mė 
lyni kaip gangrenuoti, apaugę žvynuota 
oda, žili plaukai susivėlę, iš nubrozdinto 
skruostikaulio rasojo rausvas skystis. De
šiniosios rankos delnas buvo kietai su
gniaužtas.

— Ko valkiojies? Negali ramiai sau gu
lėti lovoje, kol Goda ar senis pareis. — 
Morta suėmė ligonę už pažastų, pastatė ir, 
matydama, kad toji nepaeina, nuvedė prie 
lovos, -t- Važiuotum į ligoninę, nesikanki- 
nusi. Ko neklausai dukters?

Lapinienė akimis paprašė Mortą, atsisėti. 
Valandėlę gulėjo, sunkiai alsuodama, įsmei 
gusi pastyrusį žvilgsnį į lubas. Dešinio
sios rankos kumštis kaip ir anksčiau buvo 
kietai sugniaužtas.

— Ko gi ten karsteis ant tos kėdės? — 
piktai paklausė Morta, nesuradusi savyje 
nė lašelio užuojautos ligonei. Ir nesupras
dama, kodėl taip daro, abiem rankom su
griebė Lapinienės kumštelį ir ištiesė pirš
tus. Ant antklodės pabiro sutrintos sama
nos.

— Nebėr... — sušnibždėjo senė. Veidas 
skausmingai persikreipė, visas kūnas ėmė 
mėšlungiškai trūkčioti, net plaukai atski
rais kuokštais judėjo ant galvos kaip vėjo 
blaškoma žolė. Taip raudančio žmogaus — 
be garso, be ašarų — Morta nebuvo ma
čiusi. — Užkišau... juodai dienai... Užuo
dė, prakeiktasis, pavogė... Bent vieną auk 
sinuką būtų palikęs... mišioms, grabui, 
ubagams padalinti. Nebėr...

— Kur užkišai? Ką? — Morta su panie
ka pažvelgė į sieną ties apvirtusią kėde: 
vienoje vietoje, per gerą žmogaus ūgį nuo 
grindų, dekoratyvinis popierius buvo nu
draskytas, matėsi plikas persprogęs sieno
jus. Iš plyšio kyšojo išpešiotų samanų liku 
čiai. — Kvailė... Lyg be auksinių ją paliks 
neužkastą...

— Bent vieną auksinuką...
Morta pajuto, kad kraujas, ūždamas au

syse, plūsta į galvą. Minties žaibas perskro 
dė smegenis, ir ji ryškiai, taip ryškiai kaip 
niekad išvydo savo skriaudą, begaliniai di
delę, neatitaisomą skriaudą. Dvidešimt sep 
tynerius metus, neatstodamas nė per žings 
nį, iš paskos sekė kraupus šešėlis — kaltė 
prieš Lapinienę; vilkosi per dienų dienas 
su nepakeliamu akmeniu krūtinėje, kitą 
skriaudė ir pati kentė neteisybę, bet neži
nojo, kas dėl to iš tikrųjų kaltas. Ir štai kai 
tininkas yra! Surado!

— Velniui į uodegą tavo auksiniai! — 
Morta pasislinko arčiau lovos kojūgalio. 
Akių baltymai švystelėjo kaip išgaląsti pei 
lio ašmenys ir susmigo į verksmingai prieš 
mirtiniu šalčiu dvelkiantį senikės veidą. — 
Manai, kad už auksą nusipirkai vyrą, tai 
ir danguje nusipirksi vietą. Ne, Matilda. 
Ten tau paklos sąskaitą. Turėsi atsakyti ne 
vien už save, bet ir už tuos, kuriuos įstū
mei į nuodėmę su savo pinigėliais. „Ir ne
vesk mus į pagundą...“ O tavo turtas įvedė 
į pagundą amžiną atilsį Lapiną, senis pri
vertė Motiejų vesti tave; per tai aš turė
jau ištekėti už nemylimo’ vyro, meluoti, ap
gaudinėti, piktinti vaikus... Jie suėdė ma

no gyvenimą, tie tavo auksinukai, kad jie 
būtų prakeikti šimtą kartų!

Lapinienė kėlėsi nuo pagalvės, bet vėl 
sudribo, nublokšta užgriuvusios kaltinimų 
sunkenybės.

— „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip 
ir mes atleidžiam savo kaltininkams...“ — 
suvapėjo pamėlynavusiomis lūpomis. Išblė 
susiose akyse pirmą kartą pasirodė gyva 
išraiška — beprotiškos baimės prieš neži
nomybę išraiška.

— Aš nekaltinu tavęs, bet ir neprašau 
atleidimo. — Morta prisispyrusi žiūrėjo 4 
senę, lyg mėgavosi jos kančiomis, stebėda
masi savo kietaširdiškumu ir gaivališku no 
ru pasiteisinti. — Mane sutrypė turtas, bet 
ir tavęs nepagailėjo. Abi permalė tos pa
čios girnos. Tik nevienodai į jas patekome. 
Mane įtraukė, o tu pati įlindai, Matilda. 
Auksinukų nebėr... Ne auksinukų, kvaiše, 
žmogaus nebėr! Tavęs! Juk, pasakyk, ką 
gero matei savo gyvenime? Gal iki vestu
vių. O paskui? Aš bent mylėjau ir pati bu
vau mylima. Kad ir slaptai, žmonių apkal 
bama, vaikų nekenčiama, prieš Dievą dre
bėdama, bet gyvenau. Gyvenau, Matilda! 
Pusiau, bet gyvenau, o tu trūnijai, kaip į 
šiukšlyną išmesta mazgotė. Numirsi, nie
kas tavęs nepasiges. Kitas dar apsidžiaugs, 
o teisybei juk reikia džiaugtis, nes ten būsi 
šimtą kartų laimingesnė...

Lapinienė gulėjo nejudėdama, kaip kala 
dė. Ašaros plūdo pro pageltusius akių vo
kus, plazdančius lyg drugeliai, ritosi per 
gyslotus smilkinius ir sunkėsi į išsidraikiu 
šių plaukų žilę.

Morta paėmė senės ranką, bejėgiškai su
dribusią ant antklodės, ir prispaudė prie 
lūpų.

— Nenorėjau tavęs užgauti, Matilda, 
Dievas mato, nenorėjau! — sušuko, ūmai 
apimta gailesčio. — O kad gyvenime taip 
išėjo, niekas nekaltas. Buvo tokie laikai, ki 
taip negalėjo būti. Aš pati kalta — nereikė 
jo užleisti tau Motiejaus... Bet mylėjau jį, 
norėjau jam laimės... Prakeiktas turtas 
kaltas!

— Morta... Mortel... — Lapinienė kils
telėjo nuo pagalvės. Nepasikeitusiame vei
de atsimušė kažkoks vidujinis šviesulys.— 
Gal tikrai Dievas man neatleis... nes, kas 
nevertas žmonių meilės, to nė Viešpats ne 
myli. „Kaip danguje, taip ir ant žemės...“ 

Pasislink arčiau, Mortel. Va taip. Duok ki
tą ranką... Šiltos, gražios tavo rankos. 
Karštas kraujas. Kaip vyrai tokios nemy
lės? Gyvensi dar, būsi laiminga, o mano 
skriaudą pamiršk... Skolinga tau, kalta, 
kaip prieš patį Dievą prisipažįstu. Dova
nok... Tegu man Aukščiausias atleidžia už 
viską — ką tave keikiau mintyse, bloga lin 
kėjau, ką meldžiausi, prašiau Viešpatį tau 
atimti kalbą, akių šviesą, užleisti baisią li
gą. Susitaikykime Aukščiausiojo akivaiz
doje, Mortel...

Lapinienė kalbėjo tyliai, bet aiškiai, tar
pais sustodama atsikvėpti ir šaltais limpan 
čiais pirštais spūsčiodama Mortai plašta
kas. Toji žiūrėjo pro langą, smaugiama gai 
lęšio. Pakluonėse kaip gyvi mosavo šako
mis medžiai. Jų viršūnes dar siekė saulės 
spinduliai, tačiau žemutinės šakos jau 
skendo artėjančio vakaro šešėliuose. Už 
lango, tirštame alyvų krūme, čirškė žvirb
liai; sunkios neprasiskleidusių žiedų kekės 
suposi nuo vėjo, protarpiais subelsdamos į 
stiklą, ir tame minkštame stuktelėjime, ly
giai kaip ir prislopintame žvirblių čiauškė 
jime, skambėjo gedulinga gaida.

Mortai iki ašarų buvo skaudu dėl gyveni 
mo neteisingumo. Ji pasakė, sudėdama į 
tuos žodžius visą savo sielos švelnumą:

— Nereikia mirti nemarinamai. Nesi to
kia sena. Atsikelsi, Matilda.

— Neduok Dieve... — išgąstingai su
šnibždėjo senikė.

Tuo metu priemenėje subildėjo, su 
trenksmu atsidarė trobos durys, ir į vidų 
įvirto Šileika. Visas miltinas, vos besilai
kantis ant kojų.

— Morta, ei Morta! — šūkavo, slinkda
mas pasieniu prie virtuvės durų, nes tos 
buvo arčiausiai. — Gyvanašle, kur tave vėl 
niai nešioja, kad niekur negaliu rasti? Ak, 
ji čia! Lapinienę marina. O kodėl nėr žva
kės? Ar tu ne katalikė, Matilda? Nusisuk, 
Morta, tuoj pastatysiu žvakę. Šileikos tuo 
reikalu Dievas nenuskriaudė.

, Morta išėjo iš virtuvės, nustūmė į šalį ši 
leiką ir užtrenkė duris.

— Ko atsivilkai, begėdi? Eik namo! 
Kiaulė! Per tave visuos namuos nėra ra
mybės. Kasdien dainos, triukšmas. Žmogui 
neleidi ramiai numirti. Kas tau Motiejus, 
kad taip sulipote? Ko sukies apie jį kaip 
šuva apie piaunamą kiaulę? Greičiau lauki 
Ir kad man daugiau nebūtų tavo kojos mū 
sų kieme! Lapinas tavęs nesutvarko, tai aš 
sutvarkysiu. Ko žagsi, akis pabalinęs? Ma
tai duris? Marš!

— No, no, no... Nežinai kas kame, o už- 
sipuoli. — Šileika paėmė save į nagą, sten
gėsi laikytis tiesiai, tačiau žemė slydo iš po 
kojų kaip žuvis, ir jis strypuliavo, ramsty- 
damasis sienos gelbėtojos. — Buvau krau
tuvėj. Su vienu gurkšnelį, su kitu gurkšne
lį. Sėjant Kepalių vyrai nušvilpė miežių 

maišiuką. Vėl užfundijo. Smetona atnešė į 
kalvę Raudonikiui ąsotį alaus koštuvių. Ir 
ten išgėriau. Užėjau į malūną. Tavo Motie 
jus iš po girnų ištraukė buteliuką. Vėl 
maktelėjau. Geram žmogui gyvenimas, 
Morta! Gerk, valgyk už dyką ir miegok. 
Tai vot kokie dalykai... Visi pamylėjo Ši
leiką, dabartės tavo eilė. Įlašink ant labo 
vakąro. Saldžiau miegosiu.

Morta, drebėdama iš pykčio, atplėšė du
ris.

— O jei Motiejus liepė? — išsiviepė Ši
leika.

— Velniui į uodegą tavo Motiejus! Marš 
lauk!

Tačiau Šileika, nieko nepaisydamas, nu- 
keverzavo prie stalo ir išsiplėtė ant kana
pos.

— Matai kaip, matai kaip... Svečio ne
pripažįsta. Nebereikia... — murmėjo, apka 
binęs ant stalo pamirštą medinę druskinę, 
panašią į klausyklą. — Marš pro duris! Ši
leiką pro duris! O kad Šileika dėl bendro 
reikalo velniui dūšią pardavė, tas niekam 
nerūpi... Jstūmė žmogų į bėdą, keliu į už
pakalį: marš pro duris!

— Ko čia burbi? — neramiai paklausė 
Morta, pajutusi kažką negero Šileikos žo
džiuose. — Kas jstūmė? Į kokią bėdą? Ma
žiau gerk, bėdų mažiau turėsi.

— Nesuk uodegos, Rimšien. Abu su "Mo
tiejų užmaišėt tą košę.

Šileika sustingo išsiplėtęs galustalėje, ro 
dos, net nealsavo. Paskui atsitiesė ir pa
žvelgė į sutrikusią Mortą. Ūmai prablaivė- 
jusiame veide atsispindėjo toks bejėgiškas 
pyktis, tokia neviltis, kad Morta nejučio
mis žengtelėjo atgal. — Žmogų galėjau už
mušt. Per jus. Gal jis visą gyvenimą pasi
liks ubagas. Prieš gyvybę Šileika ranką pa 
kėlė. O kas vėzdą įbruko? Apsimeti nieko 
nežinanti? Tavo Motiejus man vėzdą įbru
ko, Rimšien. Jis prikurstė Šileiką, kvailį. 
Per Motiejų ir Pruncė pakliuvo kur reikia. 
Nekaltas. Piršto nepajudino, tik laidė kaka 
rynę, lėkdams per kiemą. Kad ant jo kaltė 
kristų. Bet ir aš nekaltas. Na, pasakyk, 
Morta, argi aš kaltas? — Šileika sukniubo 
ant stalo ir pravirko.

Morta priėjo prie stalo, pastatė apverstą 
druskinę ir atsisėdo šalia Šileikos.

— Viktorai, klausyk, Viktorai... — pra
tarė užtirpusiomis lūpomis. — Eik namo, 
Viktorai. Niekur nebevaikštinėk, nebegerk, 
o eik tiesiai namo.

Šileika klusniai atsistojo ir svirduliuo
damas nuėjo prie durų. Pečiai trūkčiojo 
nuo nenumaldomo verksmo.

— Nurimk, Viktorai. Būk vyras. — Mor 
ta drebančia ranka paglostė jo šlapią ne
skustą skruostą.

Šileika išėjo.

(Bus daugiau)
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PASKUTINIS PASIMATYMAS
J. Gliaudą savo „Agonijoje“ rašo, kaip, 

sovietams okupavus Lietuvą, prof. A. Vol
demaras bandė grįžti iš užsienių. Bet 
„Draugo“ 1966.II.3 Alfonsas L. Telyčėnas 
kiek kitaip aprašo tą bandymą grįžti. Tą 
jo aprašymą čia ir pateikiame.

Beveik be pertraukos perskaitęs Jurgio 
Gliaudos romaną „Agoniją“, jaučiausi per
keltas į labai mums artimą Lietuvos pra
eitį, o ypač radęs tiek daug pažįstamų pa
vardžių. Pati knyga pasidarė patraukli ir 
gyva prisiminimais.

Suprantu, kad „Agonija“ yra romanas, 
ir kaip romane faktai nereikalingi tikslu
mo, bet, manydamas, kad daug kam būtų 
įdomu sužinoti tikrus faktus, kas liečia 
prof. A. Voldemaro grįžimą Lietuvon, ban
dysiu trumpai apie tai papasakoti. Aš bu
vau tos nelaimės liudininkas ir vienintelis 
privatus asmuo, kuriam teko su profeso
rium kalbėtis jo paskutinėmis laisvės va
landomis.

Pažįstamas su profesorium buvau jau iš 
senesnių laikų, vėliau sustiprėjo pažintis, 
kai jis buvo ištremtas iš Kauno ir gyveno 
Kybartuose. Tuo laiku ir aš gyvenau tuose 
pačiuose namuose.

1940 metais birželio mėnesį antroje pu
sėje (dienos neprisimenu) 8 valandą ryto, 
turėdamas prekybinių reikalų Kaune, ėjau 
Virbalio stoties peronu sėstis į traukinį, 
kai muitinės valdininkas L. Gotceitas pa
sakė man, kad šiuo traukiniu važiuoja 
prof. A. Voldemaras su žmona iš užsienio.

Tuo laiku jie sėdėjo restorano vagone, 
laukdami užsakytų pusryčių. Vagone buvo 
tiktai restorano vedėjas Bergeris ir virtu
vėje jo padėjėjas gamino užsakytus val
gius. Pasisveikinus jie paprašė sėstis prie 
jų stalo, ir valgydami kalbėjomės apie šių 
dienų įvykius.

Aš užklausiau jo:
— Kodėl jūs grįžtate Lietuvon tokiais 

neramiais laikais?
— Kada ūkis neturi šeimininko, tai turi 

ji kas tvarkyti — atsakė šypsodamasis pro
fesorius.

JAUNIMO ATEITIS
Atkelta iš 2 psl.

pų, baldų, sporto, muzikos ir kitokių įran
kių. Be to, būtų reikalinga knygų, popie
riaus, dažų, gaidų ir kitokių švietimo dar
bui reikalingų dalykų. Apskritai šitoks 
centras turėtų būti vieta, kur jaunimas ga 
lėtų jaustis laisvai, jaukiai, kaip savo klu
be, beVkartu tai turėtų būti vieta, iš ku
rios sklistų atitinkama lietuviška įtaka, 
turtinanti jų bendrąjį išsilavinimą.

Tačiau neužtenka surasti žmogų, duoti 
jam materialinę paramą ir palikti jį visiš
kai vieną. Reikėtų jam duoti galimybių pa
laikyti ryšį su vienos ar kitos lietuvių kul
tūros srities specialistais, kurie jam galėtų 
padėti sumanymais ir žiniomis, kai tai rei
kalinga. Negalima laukti iš vieno žmogaus, 
kad jis būtų vaikščiojanti enciklopedija, 
užtat reikėtų jam nurodyti, kas yra litera
tūros, istorijos, tautinio meno, muzikos, po 
litikos ir kitų dalykų specialistai ir prašyti 
šituos asmenis prireikus padėti jaunimo 
vadui. Tokie ryšiai neturėtų būti apriboja
mi Anglijos teritorija. Prireikus jaunimo 
vadas galėtų užmegzti ryšį su Amerika ir 
su kitom valstybėm.

Kai dėl jaunimo vado darbo, tai galima 
būtų laukti, kad jis mokys tautinių šokių, 
sudarys chorą, orkestrą, mažą teatro gru
pę ir kartu mokys jaunimą kitokių lietu
viškų kultūros dalykų. Žmonės, kurie išei
tų iš tokio centro, turėtų ne tiktai mokėti 
gerai kalbėti, rašyti ir skaityti lietuviškai, 
bet žinoti, kokie yra ir kaip atrodo iš tik
rųjų lietuviški tautiniai kostiumai, atskirti 
Kepurinę nuo Blezdingėlės, žinoti, kas bu
vo Daukantas, kuo pasireiškė Čiurlionis, 
kiek yra dabar Lietuvoje gyventojų, ko
kios kalbos mokomos dabar Lietuvos mo
kyklose, kokia buvo ekonominė padėtis Lie 
tuvoje ir kokia ji yra dabar, kokios yra 
lietuviškos organizacijos išeivijoje ir ko
kia jų veikla.

Palengvinti darbui su jaunimu ir kad 
jaunimas būtų pasiekiamas, jis turėtų būti 
organizuotas į vieną bendrą Jaunimo Są
jungą Anglijoje, kuri priklausytų DBLS ir 
būtų jos globoje. Tikėsimės, kad įkūrimas 
DBLS Jaunimo Skyriaus Londone bus pa
vyzdys jaunimui ir kad provincijoj galės, 
įsikurti panašūs skyriai. Būtų labai pagei
dautina įsteigti tokią bendrą, plačią jau
nimo organizaciją, o po to sujungti ją su ki 
tom panašiom organizacijom Europoje, nu
sižiūrėjus į latvių ELJA. Į šitokią plačią or 
ganizaciją galėtų įeiti visos srovės ir visi 
skirtingi vienetai, kurie jau dabar yra, pa
vyzdžiui, skautai, ir visi tie, kurie ilgainiui 
įsikurtų, kaip, pavyzdžiui, Studentų Sąjun
ga. Tokia plati organizacija būtų naudin
ga ne tiktai tam, kad duotų didesnių gali
mybių veikti jaunimą, bet taip pat duotų 
jaunimui galimybių turėti platesnių ryšių 
su kitais pabaltiečiais, kurie turi panašias 
organizacijas ir kurie labai pageidautų di
desnio ryšio su mūsų jaunimu, kaip, pavyz 
džiui, latvių ELJA.

Daugelis čia išdėstytųjų dalykų gal kam 
atrodys nepasiekiamos svajonės, tačiau 
jeigu kas nors iš mano minčių bus panau
dota, tai jausiuos, kad mano tikslas jau at
siektas.

Marina Gorodeckaitė

— Pas mus komunizmas, — aš užsimi
niau.

— Paleckį aš gerai pažįstu, jis nekomu- 
nistas — atsakė Voldemaras.

— Paleckis yra Maskvos iškamša ir jis 
daro tai, ką jam įsako Pozdniakovas ar pa
našūs ponai, — aš pastebėjau.

Prof. Voldemaras atsakė man:
— Nesibijok, kaimyne, viskas bus gerai. 

Ir pasakojo toliau:
— Aš gyvenau Prancūzijoje, o paskuti

niu laiku Italijoje, ir visur Lietuvos vardas 
yra aukštai vertinamas.

Pasikalbėjimas užtruko apie 40 minučių. 
Aš susidariau įspūdį, kad Voldemaras yra 
kieno tai siunčiamas perimti Lietuvos val
džią arba yra Maskvos apgauta auka.

Kazlų Rūdos stotyje sustojus traukiniui, 
į restorano vagoną įlipo gelež. policijos 
punkto vedėjas ir, atsistojęs prie bufeto, 
kalbėjosi su Bergeriu. Pravažiavus Mauru
čių stotį, Voldemaras su žmona atsisveiki
no su manim, sakydamas, kad Kaunas ar
tėja ir laikas eiti prie lagaminų. Išeidamas 
dar pakartojo, kad viskas bus tvarkoje.

Savo įspūdžiais pasidalinau su Bergeriu 
bei buvusiu vagone gelež. policijos valdi
ninku.

Kauno stotyje uniformuotų rusų nema
čiau, tik buvo matyti gerokai didesnis skai 
čius uniformuotų Lietuvos gelež. pol. val
dininkų, negu normaliais laikais. Civilių 
žmonių judėjimas taip pat buvo didelis.

Išėjus iš geležinkelio stoties, iš kairės 
pusės link žaliojo tilto pamačiau didelį 
sunkvežimį su grotomis ir užrašu „Lietu
vos kalėjimas“. Tada aš supratau, kam tas 
sunkvežimis yra skirtas. Perėjęs stoties 
aikštę, pradėjau pamažu žingsniuoti šali
■>•■»**»«****•»<******.* »»***« »«>m< »»■»»»■»♦»

LIETUVIAI EUROPOJE
RAŠO P. GUDELIS
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALŲ 

SUTVARKYMO PROBLEMA
Tuo metu, kai JAV lietuviai jau seniai 

svarsto PLB Vokietijos krašto v-bos veik
lą, ypač nesklandumus gimnazijos reikalus 
tvarkant, kai jie vis konkrečiau bei griež
čiau kaltina ją ir reikalauja tas negeroves 
pašalinti, Vokietijos lietuviai, be labai ma
žų išimčių, nieko apie tai nė nesapnuoja. 
Tam pailiustruoti paduodu trumpą „E. Lie 
tuvyje“ išspausdintų žinių santrauką. Iš jos 
matyti, kokį keistai kreivą vaizdą galėjo 
susidaryti jį skaitąs, bet JAV lietuvių spau 
dos nematąs Vokietijos lietuvis. Bet reikia 
atminti, kad „E. Liet.“ yra nedaugiausia 
palitęs ir kad vos mažas lietuvių nuošimtis 
pasisemia žinių iš Krašto Valdybos Infor
macijų. Greičiausią, perdauginu sakyda
mas, kad gal tik 25 proc. visų Vokietijos 
lietuvių domisi visuomenine veikla.

Štai kiek žinių galima surasti „Europos 
Lietuvyje“. Įsidėmėtina, kad net nesusira- 
do, kas parašytų jam korespondenciją apie 
1965 m. balandžio 11 d. įvykusias naujųjų 
gimnazijos rūmų atidarymo iškilmes. Tik 
bal. 27 d. 18 nr. buvo išspausdinta 9 eilučių 
žinelė, kad iš Fr. Skėrio gavo vokiečių 
laikraščių iškarpų su plačiais tų apeigų ap
rašymais.

Gegužės 18 d. 21 nr. paskelbti balandžio 
31 d. — gegužės 2 d. Krašto Tarybos posė
dyje priimtieji „Žodis pasaulio lietuviams“ 
ir „Kr. Tarybos prezidiumo ir rezoliucijų 
komisijos“ puolimas prieš Vasario 16 gim
naziją atremianti rezoliucija. O sekančia
me gegužės 25 d. 22 nr. telegramos forma 
pranešta apie pirmininko kun. dr. J. Avi
žos atsisakymą ir naujos v-bos išrinkimą. 
Turiu pastebėti, kad tos žinios nepilnos, 
nes pasišalino iš v-bos dar mokyt. T. Gai
lius. Faktiškai v-ba buvo tik papildyta, į 
jų vietą išrenkant J. Barasą ir Edm. Simo
naitį.

Po to du mėn. „E. Lietuviui“ nesuteikta 
jokių žinių iš Kr. valdybos veiklos, nors 
birželio 1 d. buvo įvykęs labai dramatiškas 
v-bos posėdis, kai ji nesutiko su A. Mariu 
no ultimatyviu reikalavimu rinkti jį ne tik 
reikalų vedėju, bet ir iždininku. O jam 
dėl to atsistatydinus, pakviestas sekantis 
kandidatas — J. Kriščiūnas. Tik liepos 27 
d. 30 nr. išspausdintas pasikeitusios v-bos 
birželio 23 d. posėdyje priimtasis pakar
totinis atsišaukimas netikėti priešų sklei
džiamiems gandams, bet remti gimnaziją. 
Atsišaukime paminėta, kad v-ba prašė 
PLB centro valdybą paskirti komisiją gim
nazijos padėčiai patikrinti. Po to vėl net 
4, 5 mėn. nebuvo teikiamos „E. Lietuviui“ 
jokios informacijos. Nieko nerandame „E. 
L.“ nei apie liepos 14 d. PLB centro v-bos 
paskirtą tikrinimo komisiją, nei apie jos 
spalio 7-25 dienomis įvykdytą tikrinimą.. 
Galima priminti, kad rugpiūčio 17 d. 38 
nr. išspausdintas platus Vikt. Martišiaus 
straipsnis, kuriame jis aprašo savo apsilan 
kymo gimnazijoje įspūdžius, pasigrožėjimą 
jos tvarka, o baigdamas kviečia visus ją 
remti.

Tik „E. L.“ gruodžio 14 d. 50 nr., kaip 
perkūnas giedrą dieną, trenkė pranešimas: 
A. Mariūno byla garbės teisme.

O š.m. sausio 25 d. 4 nr. skaitytojų laiš
kuose įdėtas A. Mariūno pasiaiškinimas.

Reikia dar pridurti, kad ligi šiol „E. L.“ 
dar nėra nieko pasirodę ir apie inž. V. 
Adamkayičiaus pranešimą. 

gatviu prie Lozanos viešbučio ir stebėti, 
kas vyks toliau.

Po kokios 20 minučių šiauriniu stoties 
galu išėjo apie dešimtį Liet, gelež. pol. uni
formuotų asmenų, tarpe jų prof. Voldema
ras su žmona ir dar vienas civiliai apsiren
gęs vidutinio ūgio žmogus, kurio iš tolo ne
pažinau.

Uniformuotieji nurodė profesoriui lipti į 
kalėjimo sunkvežimį, o Voldemaras gestais 
rodė į netoliese stovinčius taxi. Po trumpų 
ginčų profesorius su žmona įlipo į sunkve
žimį „Lietuvos kalėjimas“, uniformuotieji 
sumetė lagaminus į tą patį sunkvežimį ir, 
lydimi policijos, pravažiavo pro mane Vy
tauto prospektu netoli Lozanos viešbučio.

Aš nevažiavau, bet ėjau į miestą pri
blokštas ir susijaudinęs. Sekančią dieną, 
grįždamas iš Kauno į Kybartus, traukinyje 
susitikau gelež. pol. viršininką K., kuris 
vyko ta pačia kryptimi. Aš užklausiau K., 
ką jie vakar padarė su prof. Voldemaru ir 
kas buvo tas civilis uniformuotų tarpe? 
Štai ką jis papasakojo:

Civilis tai buvo jis pats ir kad jis bandė 
Voldemarą gelbėti, bet visas tas įvykis 
buvo tvarkomas kažkokios nematomos ran
kos. Gavęs žinią, kad prof. Voldemaras 
grįžta Lietuvon, jis davė įsakymą telefo
nograma Virbalio gelež. policijai, kad jo 
neįleistų ir grąžintų atgal į Vokietiją, bet 
duotoji telefonograma pasiekė policiją tik 
traukiniui pajudėjus Kauno link. Tuomet 
jis davė įsakymą Kazlų-Rūdos gelež. polic. 
punkto vedėjui lydėti Voldemarą toliau.

Tai tokie buvo tikrieji ir liūdni faktai, 
palietę grįžusį iš užsienio prof. Voldemarą 
agonijos apimtoje Lietuvoje.

Nepalyginamai geriau apie dalykų eigą 
yra painformuoti „Dirvos“ skaitytojai. Ba
landžio 23 d. 47 nr. V. Alseika plačiai ap
rašo bal. 11 d. įvykusį naujųjų gimnazijos 
rūmų atidarymą. Gegužės 17 d. 57 nr. iš
spausdintas balandžio 30 d. - gegužės 2 d. 
Kr. Tarybos priimtasis „Žodis pasaulio lie
tuviams“. Gegužės 19 d. 58 nr. yra oficia
lus pranešimas apie tame posėdyje išrink
tąją naują valdybą ir plati buv. v-bos dar
bų apžvalga. Geguž. 28 d. išspausdintas iš
samus V. Alseikos straipsnis, papildus ofi
cialųjį pranešimą.

Po to „Dirvos“ skaitytojus ištinka, saky
čiau, informacinės atostogos, nes apie bir
želio 1 d. posėdį ir kivirčus su A. Mariūnu 
ir jie nieko nesužinojo. Tos atostogos tęsėsi 
lygiai du mėn., nes tik liepos 28 d. 83 nr. pa 
sirodė kr. v-bos birželio 23 d. posėdyje pri 
imtasis pakartotinis atsišaukimas remti 
gimnaziją su žinute jame, kad kr. v-ba pra 
šė PLB centro v-bą paskirti tikrinimo ko
misiją.

Apie komisijos darbus „Dirvos“ skaity
tojai taip pat gerai painformuoti lapkr. 8 
d. 121 nr. išspausdintuoju pasikalbėjimu 
su inž. V. Adamkąvičium ir lapkr. 19 d. 124 
nr. paskelbtuoju tikrinimo komisijos oficia 
liu pranešimu, kada ir kaip ji atliko savo 
darbą. Bet po to vėl seka dviejų mėn. in
formacijų pertrauka, nors per tą laiką „E. 
L.“ pasirodė pirmiau cituotieji pranešimai 
A. Mariūno iš b-nės pašalinimo reikalu.

„Dirvos“ sausio £8 d. 11 nr. atspausdin
tas V. Gedrimo straipsnis ir per Margučio 
radiją paskelbtas pasikalbėjimas su inž. V. 
Adamkavičium prikišamai rodo, kad, Vo
kietijos krašto valdybai nesiimant konkre
čių priemonių kaltinimams atremti, vis di 
dėsni JAV visuomenės sluoksniai linksta 
tiems kaltinimams patikėti.

Prieš tęsdamas savo svarstymus, laikau 
reikalingu atkreipti skaitytojų dėmesį, kad 
paprastu paštu siunčiamąją JAV spaudą 
mes gauname per 20-40 dienų, vidutiniškai 
per 1 mėnesį po jos pasirodymo. Pvz., rašy 
damas šį straipsnį, aš turiu tik prieš 22 d. 
išėjusį „Dirvos“ 17 nr., taigi nežinau nie
ko, kas per tą laiką jau yra joje nauja at
spausdinta. Todėl rašau abejodamas, kad 
gal nuolatiniai „Dirvos“ korespondentai 
jau suspėjo išsamiai painformuoti, o aš 
pavėluotai „veržiuos į atdaras duris“ arba 
veltui gaištu laiką...

(Bus daugiau)

PUŠŲ SAKAI
Be medienos, daug naudos duoda taip 

pat šalutinis miško naudojimas, kuriam 
priskiriamas ir spygliuočių (pušies) saki- 
nimas.

Pušies sakai yra pagrindinė žaliava ka
nifolijai ir terpentinui gauti. Be jų neapsi
einama daugelyje pramonės šakų. Šių me
džiagų naudingumą žmonės jau seniai pa
stebėjo. Senovės graikai Kolofono miesto 
apylinkėse sakus naudojo balzamuodami 
lavonus. Matyt, nuo Kolofono miesto pava 
dinimas išliko mūsų naudojami kanifolijos, 
o nuo sakinto medžio Pistacia terebenthus 
— terpentino pavadinimai.

Lietuvoje pušis sakinti pradėta I pasau
linio karo metais. Vėliau sakinimo klausi
mais daug domėjosi prof. P. Jucaitis, ta
čiau pramoninė sakų gavyba prasidėjo tik 
1933 metais.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
man labai įdomu buvo sužinoti, kad kas 

metai vis tirpsta ir tirpsta Britanijoje skai 
čiai tų tautiečių, kurie prenumeruoja ir 
skaito Nidos Knygų Klubo leidinius. Vadi
nas, dar prabėgs keletas metelių, ir Nidos 
K. Klubas, ko gera, gali išvirsti leidykla, 
kuri leidžia knygas vien tik kituose žemy
nuose gyvenantiems lietuviams. Tas tirpi
mas liūdnas, bet įdomus. Kuo gi mūsų tau
tiečiai čia dar lietuviškai gyvi, kas jiems 
įdomu?

Tur būt, turėtų kas nors paleisti smulkią 
anketą ir apklausti, tai iškalbingų duome
nų surinktume.

Neblogų duomenų, rodos, turime praei
čiai pavaizduoti, iš anų jau tolimų metų, 
kai tik atsikėlėme į Britaniją. Atsimenu, 
laikraštyje būdavo žinių, kad kai kuriose 
stovyklose gyvenantieji lietuviai anuome
tinio „Britanijos Lietuvio“ prenumeruoda
vo daugiau egzempliorių, negu jų pačių 
ten būdavo. Jie kiekvienas prenumeruoda
vo sau ir dar kai kas kitur gyvenantiems 
artimiesiems ar bičiuliams. Geri buvo lai
kai!

♦ * *
Ačiū už tą truputį statistikos apskritai 

apie Nidos Knygų Klubo narių judėjimą. 
Gerai, kad čia, Britanijoje, nubyrančius na 
rius bent iš dalies papildo kituose žemy
nuose gyvenantieji. Tik gaila, kad visas 
tas narių byrėjimas ir augimas vyksta ne 
pagal Kudirkos pranašystę, kai, išvirtus 
vienam stulpui, tuoj kitas turėtų paremti 
sieną. Jei nauji vis stotų į palūžtančiųjų 
vietą tokiais pat kiekiais, kokiais tie net ir 
ne audros metu lūžta, tai, žiūrėk, dar kokį 
dešimtmetį vis susilauktume po šiek tiek 
naujų lietuviškų knygų kas metai. Bet ar 
taip bus?

Niekas negali duoti tikslaus atsakymo 
net ir tuo atveju, jei turėtų pranašavimo 
dovaną. Bet savo liūdniems pranašavi
mams paremti duomenų turėtume. Kiek 
buvo knygų leidyklų, kai gyvenome Vokie
tijoje? Kiek jos knygų išleisdavo kas me
tai? Daug, tikrai daug. Paskui leidyklos su 
judo veikti JAV. Kiek gi knygų dabar susi
laukiame iš JAV? — Tik trupinių.

* * •
Dėl to aš beveik patenkintas, kad, kaip 

sakai, ne visi gavo J. Gliaudos „Agoniją“ 
nusipirkti ir paskaityti. Suprantu tų „Ago
nijos“ užsimuštinai ieškančiųjų norus. Jie 
išgirdo, kad skaičiusieji apie tą knygą pil
na burna kalba, svarsto buvusius įvykius, 
kaltina ar gina jos veikėjus. Ai, ir jie no
rėtų patenkinti savo smalsumą ir dalyvau
ti tuose svarstymuose, bet, deja, nebėra 
knygos. Išparduota!

O tuo tarpu Nidos Knygų Klubo nariai 
tą knygą gavo lygiai taip pat tvarkingai, 
kaip ir visas kitas. Gavo, perskaitė, su ją

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(29)

Tegul niekas nemano, kad visuotinis su
derinimas ir išgelbėjimas kiekvieno as
mens bus daromas neatsižvelgiant į jų pa
klusnumą naujosios karalystės įstatymam. 
Šventasis Raštas nesiūlo tokio besąlyginio 
išganymo. Apaštalų Darbuose 3:19-23 apaš 
talas kalba apie busimąjį atsteigimo laiką, 
kurį Dievas yra pažadėjęs visų savo šven
tųjų pranašų burna. Bet jo aiškiai pasaky
ta, kad palaiminimai bus suteikiami tiem, 
kurie klausys „ano pranašo“, dieviškojo 
Kristaus. Jis sako: „Ir atsitiks, kad kiekvie 
na siela, kuri tik nepaklausys ano pranašo, 
bus išnaikinta iš tautos tarpo“.

Povilas stato klausimą, kaip kas gali tikė 
ti į Kristų, jei jis nėra girdėjęs apie jį. Ta
čiau nė vienas nebus išganytas arba pražu
dytas dėl savo nežinojimo. Šventasis Raš
tas moko, kad nė vienas nebus sunaikintas 
„antra mirtimi“, kol nebus gavęs tikro tie
sos pažinimo ir gavęs pilnos progos tikėti 
ir klausyti. To tikslo įvykdymui Dievo pla
ne yra pažymėtas pabudinimas visų, kurie 
yra užmigę mirties miegu. Apie šitą pabu
dinimą kalba Apaštalas Povilas, Sakyda
mas, kad Dievos nori, jog visi būtų „išga
nyti“, ne amžinai, bet išgelbėti iš mirties 
miego, kad galėtų pažinti tiesą ir susipa
žinti su Dievo dovana —jo Sūnumi, kuris 
yra jų Atpirkėjas. Bet amžinąjį gyvenimą 
laimės tik tie, kurie po to, kai jie bus paži
nę tiesą, „tikės“ į jį. Jono 3:16 yra aiškiai 
pasakyta, kuriems yra skirta šita Dievo 
malonė. Tekstas taip skaitomas: „Nes Die
vas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo vie- 
nagimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris į jį ti
ki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyveni
mą“.

Ne mūsų dalykas yra spėti, kiek daug ar 
nedaug atmes Dievo malonę Tūkstantmeti
niame amžiuje, tada, kai aiški tiesos žinia 
pripildys žemę, kaip jūros gilybes. Esamo
jo laiko aplinkybės nepateikia mums jo
kios tikros taisyklės, gelbstinčios teisingai 
nuspręsti, nes visas pasaulis dabartiniu 
laiku yra apakintas didžiojo suvedžiotojo, 
šėtono, apgaulingąja įtaka. Netinka many

skaičiusiais pasidalijo nuomonėmis ar net 
pasiginčijo. Jie čia jaučiasi privilegijuoti. 
Bet ta privilegija jiems, žinoma, kainuoja. 
Juk jie, kaip Nidos Knygų Klubo nariai, 
ima ir privalo imti visus to Klubo leidi
nius. Tarp jų gal yra vienas kitas ir toks, 
kuris kai kam ne prie širdies. Tai irgi su
prantama: vienam juk patinka duktė, o ki
tam motina, kaip vaizdingai sakoma apie 
skonį.

Bet jie priima ir dukteris ir motinas. 
Jie išlaiko Nidos Knygų Klubą, įgalina jį 
tęsti darbą. Jie supranta, kad jei nupirktų 
vien tik „Agoniją“, tai knygų leidimas ir 
Londone beitų tokiais žingsniais, kaip ir 
JAV.

* * *
Tikiu, kad tie mano samprotavimai nepa 

sieks jau tų, kurie nieko nebeskaito. Var
gu jie bepaveiks ir tuos, kurie dar skaito 
laikraštį, bet knygų jau vieną kartą atsi
kratė, nes salone, rodos, nebėra joms vie
tos: ten vienam kampe, štai, reikia pasta
tyti modernų bufetą gėrimų buteliams lai
kyti, kitame minkštasuolį ir t.t.

Tai kam gi aš čia dar rašau?
Taigi, iš tiesų, kam gi aš čia rašau, kam 

bėriu žirnius į sieną? Aš ir pats nežinau. 
Tur būt, dėl to įsitikinimo, kad žmogus gy
vas ne vien tik duona.

Tavo Jonas

ANEKDOTAI APIE CHRUŠČIOVĄ
Kaip per penkerius metus sukurti 

komunizmą
Chruščiovas:
— Nieko pas mus neišeina: butų trūks

ta, maisto produktų maža, žmonės nekul
tūringi — visi į bažnyčią eina!

Gatvės žmogaus patarimas:
— Žmonėms atidaryk sieną — pusė žmo

nių išeis, laisvų butų bus, kiek tik reikia... 
Uždaryk prekėms sieną — neišvežk maisto 
produktų — maisto bus visiems.

Chruščiovas:
— O kaip bus su bažnyčia?
Atsakymas:
— Pakabink savo paveikslą bažnyčioje 

— nė velnias ten neis...
Chruščiovas ir kolūkietė Niūra

Chruščiovas aplankė vieną kolūkį, pail
sėjo, pavaikštinėjo, pagarbino jauną kolū- 
kietę Niūrą ir vėl sugrįžo į Kremlių. Po 
kiek laiko Nikita gauna Niūros telegramą: 
„Gimė trejetukas. Pirmąjį pavadinom Ni
kita — tėvo garbei, antrąjį Jonu — žmonių 
garbei, o trečiąją, mergaitę, Rusija — tė
vynės garbei“.

Patiko Nikitai. Niūrai jis pasiuntė atsa
kymo telegramą: „Labai patenkintas! Kaip 
jaučiasi kūdikiai?“

Niūra atsakė trumpai: „Nikita šaukia, 
Jonas tyli, Rusija verkia“.

ti, kad visi, kurie girdi bažnyčios varpų 
garsą, jau turi pilną progą pažinti tiesą 
apie Kristų ir tikėti į jį, dėl to, kad dabar 
turime labai daug nesutinkančių bažnyčių 
varpų. Bažnyčios yra nesuderinamai pasi
dalinusios ir nebežino, kas yra tiesa, ir jei 
aklas veda aklą, tai galima laukti, kad abu
du įkris į sumišimo ir abejojimo duobę. Ir 
taip dabar darosi.

Bet tuojau po įkūrimo karalystės, kurio
je piktadarys prašė Jėzų, kad atsimintų 
jį, šėtonas, didžiausias žmonijos priešas, 
bus surištas. (Apr. 20:1,2). Mesijo galybės 
pavartojimas yra prilygintas užtekėjimui 
saulės, nes naujasis žemės Karalius yra pa 
vadintas „Teisingumo Saule“, kuri užtekės 
savo gydančia ir gaivinančia galybe ir iš
blaškys visas tamsybės ir niektikystės ūka
nas, suteikdama pasauliui tikrosios Dievo 
meilės ir Evangelijos šviesą.

Tai bus laikas, kuriuo visi turės pilniau
sią progą įrodyti savo ištikimumą ir pa
klusnumą teisingiems Dievo įstatymams, 
kurie tuomet bus vykdomi mesijinės kara
lystės santvarkoje. Kurie pasirodys ištiki
mi, tiems bus leista amžinai gyventi at- 
steigtame žemiškame rojuje. Kurie gi ne
tikės ir neklausys, tie, kaip Šventajame 
Rašte pasakyta, bus „sunaikinti iš žmonių 
tarpo“. — Ap. Darbai 3:23.

Taip tad ateis Dievo karalystė ir jo va
lia bus vykdoma žemėje taip, kaip dangu
je. Tokiu tad būdu Kristus karaliaus kaip 
Dangiškojo Tėvo atstovas, iki jis pavergs 
sau visus pasipriešintojus ir visokią val
džią ir padarys, kad kiekvienas kelias pri
klaups ir kiekvienas liežuvis išpažins Die
vo ir Tėvo išmintį, teisingumą, meilę ir ga
lybę. . " ■

(Temos užbaiga)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)
■ .............................- i ■ ,

Apmokamo skelbimo teisėm
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Europos lietuvių kronika

LONDONAS
JAUNIMO KONGRESO LĖŠŲ TELKIMO 

VAJUS
Išsiuntinėti į visas kolonijas aukų lapai 

ir pakviesti rinkėjai. Be to, labai dideliam 
skaičiui mūsų lietuviškos bendruomenės 
narių pasiųsti pavieniai kvietimai aukoti.

Visus lietuvius prašome prisidėti auko
mis per mūsų rinkėjus arba atsiųsti tiesiog 
mūsų bendruomenės kasininkei Elenai
Bliūdžiūtei. 36 Blythe St., London, E.2.

Dabar taip pat renkami parašai peticijai. 
Jeigu dar esate nepasirašę, tai kai būsite 
paprašyti, prašome neatsisakyti pasirašyti.

CHICAGOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO AUKA

Gauta Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo 
auka Jaunimo Delegacijos kelionėms 100 
dolerių.

Klubo kasininkaš K. Rožanskas rašo, kad 
ta auka yra tik pradžiai. Be to, teiraujasi, 
kur mūsų delegacija apsistos. Jeigu netu
rėtų kur apsistoti, tai jie mielai sutiks ir 
čia pagelbėti.

Bendruomenės Valdyba ir Jaunimo Me
tų Komitetas dėkoja Chicagos Anglijos Lie 
tuvių Klubo nariams už rodomąjį mums 
čia, Anglijoje, prielankumą.

PAVASARIO BALIUS
Šį šeštadienį Lietuvių Namuose įvyks

tantis senimo ir jaunimo susiartinimo Pa
vasario balius žada būti labai įdomus ir 
linksmas, su įvairiom staigmenom daly
viams.

Praėjusį pirmadienį įvyko Londono DB- 
LS Jaunimo Skyriaus priešbalinis susirin
kimas, kuriame buvo aptarti visi galutinie
ji baliaus reikalai, pasiskirstyta darbais 
ir kt.

Visi kviečiami gausiai dalyvauti šiame 
pirmame jaunimo seniesiems ruošiamame 
baliuje ir pasidžiaugti jaunųjų iniciatyva 
ir noru glaudžiau bendrauti.

A. BRAZDYS SU KITAIS 
AMERIKIEČIAIS

Amerikos ambasada Londone savo patai 
pose (Grosvenor Square, W.1) ruošia pen
kių Amerikos piliečių menininkų parodą
— Brazdžio, Cohen, Hubbard, Kelly ir Ki
taj.

Paroda atidaryta balandžio 20 d. ir tęsis 
iki gegužės 6 d. Aplankyti ją galima tarp 
9 vai. ryto ir 6 vai. vakaro pirmadieniais
— penktadieniais, {ėjimas nemokamas.

VELYKOS IR REKOLEKCIJOS
Rekolekcijos prasidėjo Verbų sekmadie

nio vakare su vakarinėmis pamaldomis. Re 
kolekcijas vedė vysk. P. Brazys, MIC.

Pirmadienis buvo skirtas vien tik jau
nimui, antradienis — moterims, trečiadie
nis — vyrams, o Didysis ketvirtadienis, 
penktadienis ir šeštadienis su Didž. Savai
tės pamaldomis bei pamokslais buvo bend 
ra visiems. Ypač gausiai rekolekcijos buvo 
lankomos tomis bendromis dienomis. Jos 
buvo užbaigtos su Velykų prisikėlimo pa
maldomis, kurias laikė vysk. P. Brazys po 
senovei, kaip kad būdavo mūsų tėvynėje 
Lietuvoje. Daug kam teko nustebti, kad 
kiek vėliau atėję neberado sau vietos baž
nyčioje.

11 vai. mišiose dalyvavo Lietuvos Minis- 
teris B. K. Balutis, patarėjas V. Balickas 
su šeima. Daug prie rekolekcijų pravedimo 
prisidėjo prel. V. J. Bulaitis.

20 METŲ SUKAKTIS
Rodos, dar neseniai palikome Vokietijos 

stovyklų barakus ir pradėjome kurtis Ang 
lijoje. Bet kai paskaičiuoji, tai nuo to laiko 
jau prabėgo 20 metų. Žmogaus gyvenime 
20 metų jau yra ilgas laiko tarpas, kuris 
atnešė įvairių pasikeitimų. Vieni atvažia
vome jauni ir per tą laiką jau subrendom. 
O kurie atvažiavome subrendę, jau pase
nome. Bet, nežiūrint į amžiaus pasikeiti
mus, tas pirmąsias dienas dar visi gerai 
atsimename, ir jos ilgai, ilgai liks mūsų at
mintyje.

1966-ji metai naujajai išeivijai yra su
kaktuviniai metai, šiemet sukanka 20 me
tų, kai po antrojo karo pirmieji lietuvių 
transportai pradėjo plaukti į Angliją. Lon 
done gyvenantieji naujieji išeiviai nutarė 
šią sukaktį atitinkamai paminėti. Išrinktas 
komitetas, kuriam pirmininkauja įvairių 
parengimų vadovas S. Puidokas. Minėji
mas numatytas suruošti spalio mėn. pabai
goje. Komitetas kviečia senosios ir naujo
sios išeivijos ir Anglijoje gimusius visus 
lietuvius gausiai atsilankyti. Smulkesnė 
programa bus pranešta vėliau.

BALANDŽIO 23 D., ŠEŠTADIENI, LIET. NAMUOSE, 2 LADBROKE GDS., W.11, 

ĮVYKSTA DIDELIS, LONDONO DBLS JAUNIMO SKYRIAUS RUOŠIAMAS, 

SENIMO IR JAUNIMO SUSIARTINIMO

Pavasario Balius
PRADŽIA 7 VAL. VAK. ŠOKIAI IKI 1 V. RYTO. VEIKS BUFETAS IR KT.

Staliukus užsisakyti tel. PAR 2470.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko kovo 13 d. Klubo pir 
mininkas J. Parulis, atidarydamas pasi
džiaugė, kad klubo veikla buvo ypač gera 
ne tik piniginė, bet ir atliekamu kultūriniu 
darbu: suruošta Vasario 16 minėjimas, 
Margučių balius, vysk. P. Brazio, MIC, pri 
ėmimas, Trėmimų minėjimas, P. Mašalai- 
čio surežisuotas vaidinimas, kuris buvo net 
du kartus parodytas, Tautos šventės minė
jimas su svečiais iš užsienio — vysk. V. 
Brizgiu ir prel. L. Tulaba, PLB pirm. J. J. 
Bachuno priėmimas ir jo pranešimas Lon
dono lietuviams apie bendruomenės veiklą, 
LAS Kaukių balius, kuris yra pasidaręs la
bai populiarus. Paremta skautų vasaros 
stovykla 25 sv., dabar paskirta stud. R. Kin 
kai 100 sv. vykti į Jaunimo Kongresą. Be 
to, jaunimas naudojasi viršutine sale, kur 
yra stalo tenisas, ten daro tautinių šokių 
repeticijas. Pirmininkauti susirinkimui pa
kvietė P. Mašalaitį, o sekretoriauti S. Kas
parą.

S. Starolis, klubo sekretorius, padėkojo 
visiems, kurie nuoširdžiai su juo bendra
darbiavo, einant nelengvas pareigas. Iš re
vizijos komisijos atstovo Z. Juro praneši
mo paaiškėjo, kad klubas turėjo 5476 sv. 
pajamų, o išlaidų 4473 sv., taigi pajamų vi 
durkis kas savaitę buvo maždaug 105 sv., o 
klubas veikia tik savaitgaliais. Klubas taip 
pat turi pasitarnauti savo nariams įvairių 
parengimų metu, parduodamas gėrimus su 
labai mažu pelnu.

1966 m. pirmininku išrinkta J. Parulis, 
vicepirm. J. Černis, kasininku Ig. Dailidė, į 
komitetą V. Šalčiūnas, R. Kinka, S. Puido
kas, J. Babilius, A. Aleksandravičienė, J. 
Guoga, J. Vikanis, K. Blažys, S. Kasparas, 
B. Namajuškienė. Revizijos komisijon Z. 
Juras, P. Mašalaitis, J. šemeta. Patikėti-
niai ir toliau pasiliko tie patys: J. Parulis, 
J. Šemeta, J. Domidavičius, P. Bulaitis.

Susirinkime daug diskutuota, kaip dar 
labiau pagerinti narių aptarnavimus, o 
taip pat aiškintasi, kur ir kaip reikėtų ieš
koti naujų patalpų ar žemės sklypo ir jame 
planuoti sau pastatą.

Pirmininkavęs susirinkimui P. Mašalai
tis išreiškė didelę padėką buvusiam sekre
toriui S. Staroliui.

PARAPIJOS PAVASARINIS BALIUS
Balandžio 30 d., šeštadienį, rengiamas pa 

rapijos pavasarinis balius - šokiai Sporto 
ir Socialinio Klubo salėje (345A Victoria 
Park Rd., E.9). Pradžia 8 vai. Gros geras 
Mik Mackleiros orkestras.

SUSITIKIMAS LIETUVIŲ NAMUOSE
Leeds gyvenąs Adomas Venskus susilau

kė iš Lietuvos žmonos ir sūnaus Jono. Jau
nasis Venskus yra baigęs technikos moks
lus ir jau buvo pradėjęs Lietuvoje dirbti 
inžinieriaus darbą.

Per atsitiktinumą iš aerodromo jaunasis 
Venskus su motina pirmiausia pateko į L. 
Namus ir čia sulaukė iš Leeds savųjų su
tikti atskubėjusio tėvo. Kartu su laimin
guoju tėvu į sutikimą buvo atvykęs iš Leed 
so ir J. Sirutis.

SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS IR 
ŠOKIAI

Balandžio 30 d., 6.30 vai. vakare, Parapi
jos salėje (345A Victoria Park Rd., London, 
E.9) bus rodomi skautiškojo jaunimo fil
mai iš tarptautinių ir savo stovyklų.

Po to Parapijos komitetas ten pat ruošia 
šokius, į kuriuos irgi visi kviečiami atsi
lankyti.

GRAND NATIONAL ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI

Arklys, vardu Anglo, laimėjo I vietą — 
20 sv., bilieto Nr. 2786. Kadangi šaknelėj 
nėra savininko pavardės, bet bilietas buvo 
parduotas Birminghame, prašome birming 
hamiečius pasitikrinti bilietus.

II vietą laimėjo arklys Fredie, bilieto 
Nr. 4685, savininkas V. Strašinskas iš Lea- 
mingtono.
- III vietą — arklys Forest Prince, bilieto 
Nr. 2288, J. Jenkins, Liet. Namuose Londo
ne. IV vietą — arklys The Fossa, bilieto 
Nr. 3571, be savininko pavardės.

Visus laimėtojus prašome prisiųsti lai
minguosius bilietus, kad būtų galima išmo
kėti premijas. Siųsti: S. Kasparas, 21 The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2.

NAUJAS SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO SEKRETORIUS

Valdyba ir Komitetas priėmė naują Klu
bo sekretorių — Praną Taujinską. Jis kar
tu bus ir barmanas.

EUROPOS LIETUVIS

DĖL LIETUVOS ISTORIJOS
Kaip skelbėme, papigintą Dr. V. Daugir- 

daitės-Sruogienės Lietuvos istoriją buvo 
galima užsisakyti per „Europos Lietuvi".

Dabar toki papiginimą skelbia nuolatinė 
knygų platintoja „Dainora“. Todėl visi tie 
tautiečiai, kurie norės tą istoriją užsisaky
ti, prašomi kreiptis nebe į „Europos Lietu
vį“, bet į „Dainorą" skelbime nurodytuo
ju adresu.

NQTTINGHAMAS
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ IR SUKAKTIS
Balandžio 23 d. skaučių „Šiluvos“ drau

govė ruošia skautų globėjo šv. Jurgio šven
tę, o tuo pačiu bus atžymėta ir draugovės 
veiklos 5 metų sukaktis.

Šventė vyks Ukrainiečių salėje (30 Ben- 
tick Rd.). Pradžia 6 vai. vakare.

Nottinghamo ir apylinkių lietuvius pra
šome gausiai atsilankyti.

Rengėjos

PRIEŠ PRISIKĖLIMĄ
Liet. Jaunimo Židinio auklėtiniams ber

niukams prieš Velykas dvasinį susitelkimą 
pravedė kun. A. Geryba. Po atostogų moks 
lą berniukai vėl pradeda balandžio 25 d.

GANYTOJAS
Vysk. Pr. Brazys, MIC, Liet. Jaunimo Ži

dinyje stabtelėjo bal. 13-14 d. Gegužės mė
nesyje čia apsistos ilgiau.

VISOS APEIGOS
Nottinghame šiemet visos Didž. Savaitės 

apeigos buvo lietuviškai. Jos pravestos Auš 
ros Vartų Jaun. Židinyje.

MOKSLAI
Sekmadieniais nuo Atvelykio po 11 vai. 

pamaldų Jaun. Židinyje vėl vyksta liet, 
mokykla.

LEEDS

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS
I Leeds pas savo tėvą Joną Žiliuką atva

žiavo iš Lietuvos trims mėnesiams atosto
gų Genė Žiliukaitė, 30 metų gali, sesuo. 
Lietuvoje ji gyvena ir dirba Varėnos ligo
ninėje. Nors ir sirgdama kojų liga ir sun
kiai bevaikščiodama, artimesnių pažįsta
mų lankoma, nepraranda geros nuotaikos.

Linkime sesei iš Lietuvos sustiprėti ir vi
sai pasveikti. J. K.

DERBY
VYSKUPO LANKYMASIS

Gegužės 14-15 d. Derby lietuvius lankys 
vysk. Dr. P. Brazys, MIC, suteiks I-mąją 
Komuniją ir Sutvirtinimą. Smulkiau pro
gramą skelbsime vėliau.

PARAPIJINIS SUSIRINKIMAS
Bal. 16 d. vietos lietuviai turėjo savos 

parapijos susirinkimą. Apsvarstyti liet, pa
rapijos ir vyskupo P. Brazio apsilankymo 
reikalai. Pranešimus darė kun. S. Matulis 
ir bažn. komiteto pirm. P. Popika. Susirin
kimui pirmininkavo J. Zokas, sekr. J. Le- 
vinskas. Nutarta, kad šiemet ir visuomet 
ateityje Motinos dienos minėjimą ruošia 
liet, parapija.

LIETUVOS ISTORIJA TIK 28 ŠILINGAI

Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės naujai iš
leistos LIETUVOS ISTORIJOS1 kaina Ang
lijoje ir Europoje gyvenantiems lietuviams 
tik 28 šilingai.
Naujai gauta:

Ignas Končius — Žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės — 22 šil. 6 d.

Jurgis Gliaudą — Delfino ženkle, premi
juotas romanas, 234 psl. — 18 šil. 6 d.
Knygos gaunamos pas Dainorą, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

Meats

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)

ui investavimus 5 metams ir ilgiau 
ir

6% (grynais) 
ui trumpesnius investavimus.

Investavimai garantuojami nekilnojamu 
turtu. Sudarome testamentus.

Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 
visus palikimo reikalus.

gffliminiai tiaii inū!i nix įnerti man i na

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

CORBY — gegužės 1 d., 12 vai., Šv. Patri
ko bažnyčioje, Millais Rd.

NOTTINGHAM — balandžio 24 d. ir gegu
žės 1 d., 11 vai., Liet. Jaunimo Židinyje.

BIRMINGHAM — bal. 24 d., 11 vai., 21 
Park Rd. Pamaldos rekolekcijų pobū
džio. Praveda kun. A. Geryba.

MANCHESTERIS — vysk. Pr. Brazio vizi
tacija - rekolekcijos. 10.30 vai. iškilmin
gos pamaldos Notre Dame vienuolyne 
(Bignor St., Cheetham, Manchester 8). 
Išpažintys bus klausomos nuo 9.30 vai. 
Bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramen
tas. Žadėjo ir Salfordo vyskupas bent 
trumpam apsilankyti.

J.E. VYSK. PR. BRAZYS Š. ANGLIJOJE
HALIFAX — balandžio 23 d., 12 v., St. Co

lumba bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 24 d., 1 v. 

p.p., St. Joseph‘s bažn.
ROCHDALE — balandžio 30 d., 5 v.v., se

selių koplyčioje.

STOKE-ON-TRENT
LANKYS VYSKUPAS

Gegužės 7 ir 8 d. mūsų koloniją lankys 
vyks. Dr. Pranas Brazys, MIC, praves drau 
ge metines rekolekcijas ir suteiks Sutvirti
nimą. Smulkiau bus paskelbta vėliau. Bąž 
nytiniais reikalais kreiptis į kun. S. Matu
lį, 16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham, o vyskupo priėmimo — į P. Dudėną, 
13 Alexandra Rd., May Bank, Newcastle, 
Staffs.

BRADFORD AS
SUSIRINKIMAS SKAUTIŠKAIS 

REIKALAIS
Balandžio 23 d., 4 vai. p.p., Vyties Klubo 

patalpose šaukiamas tėvų susirinkimas.
Kviečiami susirinkti Bradfordo ir apylin 

kės tėveliai, turintieji vaikučių. Bus svars
toma skautų-čių vienetų atsisteigimo rei
kalas ir skautų vienetų tėvų komiteto iš
rinkimas.

Kviečiami visi apylinkės tėveliai daly
vauti.

Rajono vadovybė

MIRĖ AGOTA VIGANAUSKAITĖ

Balandžio 3 d., Verbų sekmadienį, aprū
pinta paskutiniais Sakramentais mirė tyli, 
nuošali šventos sielos Agota Viganauskai- 
tė, palikusi liūdinčią seserį Uršulę. Balan
džio 5 d. vakare jos palaikai buvo atlydėti 
į Šv. Onos bažnyčią, kurioje velionė tiek 
kartų meldėsi. Kitos dienos rytą, dalyvau
jant nedideliam būreliui pažįstamų, kun. 
kapelionas paaukojo gedulingas Mišias ir 
pasakė pamokslą, iškeldamas a.a. Agutės 
tylų, bet kilnų asmenį ir visų vardu atsi
sveikindamas ją.

A. a. Agutė gimė 1898 m. Bebravo km., 
Virbalio par., nepasiturinčių darbininkų 
šeimoje, kurią sudarė ji su trimis sesutė
mis ir vienu broliu. Sunkiai visą amžių 
dirbdamas, tėvas numirė, palikęs našlę 
žmoną ir dar neužaugusius vaikus. Agutė 
su paaugusiomis seserimis, padėdamos mo
tinai, pradėjo tarnauti. Vėliau pardavė 
sklypelį žemės ir persikėlė į Vilkaviškį, 
kur įsitaisė namukus ir su motina gyveno 
iki 1944 m. Ir tada gyvenimas nebuvo leng
vas, tačiau, sunkiai dirbdamos, šiaip taip 
vertėsi.

Besiartinant komunistų okupacijai, Agu 
tė su motina ir Uršule pasitraukė į vaka
rus. Pakeliui, Rytprūsiuose, mirė motina, 
kuri palaidota Veraudit miestelyje. Vokie
tijoje abi seserys ilgiausiai gyveno Spa- 
kenbergo DP stovykloje, iš kurios 1947 m. 
emigravo Anglijon. Nuo pat pradžios čia 
apsigyveno Baidone, netoli Bradfordo, 
Royd hostelyje. Agutė dirbo fabrike, Uršu
lė tvarkėsi hostelyje.

A.a. Agutė buvo draugiška, giliai tikinti, 
gailestinga. Kada tik galėjo, visuomet lan
kėsi lietuvių pamaldose Bradforde arba 
Baidono bažnyčioje. Pagal savo kuklų už
darbį nuoširdžiai rėmė T. saleziečių mo
kyklą, kat. spaudą, visą religinę veiklą. Šir 
dies sutrikimą pradėjo jausti senokai — 
bene prieš dešimtį metų, tačiau, nors pa
baigoje ir gerokai negalavo ir gulėjo ligo
ninėje, neprarado šviesios nuotaikos, gi
laus tikėjimo. Dar paskutinę dieną kartu 
su sesute ilgai meldėsi už mirusius, gyvus, 
už Lietuvą. Smūgio ištikta, tuojau buvo iš
vežta ligoninėn, tačiau niekas negalėjo pa
dėti. Visą laiką ją rūpestingai slaugė pasi
aukojusi sesuo ir giminaičiai Voicekaus- 
kai. Palaidota West Bowling kapinėse.

Amžiną atilsį. J. K.

□1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1S1

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

Nr. 16(908). 1966. IV. 19

VOKIETIJA
PLB VALDYBOS PAREIŠKIMAS

VASARIO 16 GIMNAZIJOS REIKALU

PLB Valdyba, 1966 m. balandžio 1 die
nos posėdy susipažinusi su Vasario 16 Gim 
nazįjos Tikrinimo Komisijos duomenimis 
ir su Vokietijos LB Krašto Valdybos ir ki
tų su gimnazijos išlaikymu bei darbu susi
jusių organų paaiškinimais, sutarė:

1. Pareikšti padėką Tikrinimo Komisijos 
nariams inž. V. Adamkavičiui, dr. P. Kar
veliui ir dr. P. Radvilai už atliktą išsamų 
tikrinimo darbą ir visiems organams bei 
paskiriems asmenims už parodytą rūpestį 
gimnazijos darbu bei likimu.

2. Persiųsti Tikrinimo Komisijos duome
nis ir siūlymus Vokietijos LB Krašto Val
dybai ir Vasario 16 Gimnazijos Vadovybei 
susipažinti ir dėl jų. pasisakyti. Galutiniai 
duomenys lietuvių visuomenei bus paskelb 
ti po šių pasisakymų.

3. Vieningu PLB Valdybos įsitikinimu, 
Vasario 16 Gimnazija, būdama vienintelė 
tokios rūšies lietuviško švietimo ir auklėji
mo institucija svetur, atlieka ne tik reikš
mingą vaidmenį lietuvybei išlaikyti, bet ir 
išeivijos lietuviams jungti ir lietuvių tau
tos bei Lietuvos vardui svetur garsinti. 
Dėl to PLB Valdyba, reikšdama padėką Vo 
kietijos LB vadovybei ir visiems laisvojo 
pasaulio lietuviams, kurių pastangomis Va 
sario 16 Gimnazija įkurta, išlaikyta ir iš
ugdyta, kartu trokšta, kad šis išeivijos lie
tuvių švietimo židinys augtų, stiprėtų ir to 
bulėtų. To bus pasiekta dviem keliais: 
1) šalinant pastebėtus trūkumus ir 2) gim 
naziją remiant. Trūkumų šalinimas yra Vo 
kietijos Lietuvių Bendruomenės kompeten 
cijoje ir rankose. Gimnazijos rėmimas ap
ima visus laisvojo pasaulio lietuvius. Dėl 
to PLB Valdyba prašo: 1) aukotojus ir rė
mėjų būrelių vadovus tęsti ligi šiol taip 
gražiai ir ištvermingai vykdytą savo dar
bą, 2) visus galinčius kvalifikuotus peda
gogus, ypač mokslus baigusį patriotinį jau
nimą, atsiliepti į kvietimą ir vykti nors ter 
minuotai į Vasario 16 Gimnaziją dirbti, 3) 
gera valia ir tautinio solidarumo dvasia 
padėti šalinti visas kitas kliūtis, atsiran
dančias Vasario 16 Gimnazijos darbo ke
lyje.

PLB Valdyba

DRAMBLIŲ ANTPLŪDIS

Tie laikai, kada Afrikos džiunglėse ir sa
vanose klaidžiodavo daugybė dramblių, 
jau praėjo. Daug kuo kaltos čia dramblių 
iltys, iš kurių nuo seno buvo gaminami 
įvairūs daiktai. Tiesa, dabar plastmasės ir 
kitos medžiagos dalinai pakeičia dramblių 
kaulus, bet jų naikinimas ir toliau tęsiasi. 
Ypač daug jų išnaikina turtingi medžioto
jai.

Dramblių Afrikoje lieka vis mažiau. Pa
staruoju metu nacionalinės ir tarptautinės 
gamtos apsaugos organizacijos vis dažniau 
galvoja apie tai, kaip apsaugoti išlikusius 
dramblius nuo pilno jų išnaikinimo.

Tačiau neseniai netikėtai Kenijos draus
tinį — Nacionalinį parką — užplūdo iš kur 
atklydusi didžiulė dramblių banda. Dramb 
liai užpildė žymią parko dalį ir įvedė jame 
savo tvarką — ištrypė didelius miško plo
tus, su šaknimis išrovė daugybę jaunų bao- 
babų ir t.t. į parką tuojau pat atskubėjo 
zoologai. Naudodamiesi šiuolaikine techni
ka, jie apskaičiavo, kad bandoje yra apie 
15.600 gyvūnų.

Iš kur atkeliavo tiek daug dramblių? 
Kas sukėlė jų antplūdį? Į šiuos klausimus 
kol kas nieks negali atsakyti. Viena aišku, 
kad drambliai iš minėtojo draustinio trauk 
tis nesiruošia. Nieks negali garantuoti, kad 
jie neiškrės kokių nors pokštų. Dabar ap
link „dramblių miestelį“ skubiai daromi 
vandens tvenkiniai, norima bandą perskir
ti nors pusiau. ,

— Pietų Afrikoje buvo pagrobta milijo- 
nieraus žmona ir kūdikis ir paleisti už 70 
tūkstančių svarų išpirkos.

— Pakistanas pagal susitarimą gaus iš 
Sov. Sąjungos 260 didelių buldozerių.
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