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PO SOVIETINIU KEVALU
ŽODŽIŲ AKROBATIKA
„Lietuvių tautos istorija — tai jos pasi
aukojamos kovos už laisvę ir nepriklauso
mybę istorija. Ne kartą svetimšaliai grobi
kai su ugnimi ir kalaviju ėjo per Lietuvos
žemę". Tai citata, kuri galėtų būti paimta
iš Vasario 16 minėjimo prakalbos. Taip spė
liojantieji skaudžiai apsiriktų, nes šie žo
džiai buvo ištarti dar tik prieš porą savai
čių, sausio 30 dieną.
Citatą tęsiame: „Lietuvos darbo liaudį
žiauriai išnaudojo dvarininkai, kapitaustai
ir bažnyčia, bet ji niekada nesitaikstė su
savavaliavimu, siekdama sutraukyti socia
linio pavergimo ir nacionalinės priespau
dos grandines". Pastarieji žodžiai tikrai bū
tų galėję būti atspausti uaugyoeje lietuviš
kų leidinių, pradedant „Varpu" ir baigiant
„Lietuvos Žiniomis", o jeigu išmestume už
siminimą apie bažnyčią, tai dargi ir „Tė
vynės Sarge" arba „XX amžiuje'... Tačiau
sekantis sakinys jau galutinai išsklaido
abejones apie musų citatų šaltinį: „Lietu
vių tautos likimas nuo seno stipriais ry
šiais susijęs su didžiąja rusų tauta"... ir
taip toliau, kitaip sakant, kuo toliau, tuo
gražiau: „Lietuvos darbininkai... visuomet
reiškė solidarumą Rusijos darbininkų kla
sei", „Tarybų Sąjungos laimėjimai... didi
no plaėiausiųjų Lietuvos visuomenės
sluoksnių simpatijas socializmo šaliai", o
„tarybų valdžia išvadavo ją (Lietuvą) iš
priespaudos ir skurdo".
Visos šios citatos paimtos iš vyriausiojo
Kremliaus vietininko Vilniuje, Lietuvos
kompartijos CK sekretoriaus A. Sniečkaus
kalbos, sakytos Kremliaus teatre Maskvo
je. Mat, sausio 36 d. Maskvoje prasidėjo
„Lietuvos TSR dienos", kurios, pasak Tas
so, esančios skirtos „Didžiojo Spalio 50čiui“. Ta proga Maskvon iš Vilniaus nugužėjo visa Sniečkaus vadovaujama delegaci
ja, kurią pasitiko vyriausioji Maskvos po
nija. Pasitinkančiųjų, ne atvykstančiųjų
tarpe užtinkame ir Justo Paleckio pavardę.
Neseniai tapęs Sovietų Sąjungos Aukščiau
sios tautybių tarybos (apytikriai: antrieji
sovietinio parlamento rūmai) pirmininku,
Paleckis Maskvoje jau priskiriamas prie
šeimininkų „centrinių darbuotojų", nebe
svečių iš „vakarinių šalies rajonų", atseit,
provicianalų. Ką gi: padarė žmogus kar
jerą...
Spalio revoliucijos 50-jų metinių paminė
jimas visoje Sovietijoje vyksta baisiai iš
pūstai ir iškilmingai, o laikraščiai net iki
ketvirtadalio savo skilčių diena dienon ski
ria 1917-jų metų įvykiams suromantinti.
Lietuvoje agitpropininkai šia prasme susi
duria su nemenkais sunkumais, nes anų
metų įvykiai Lietuvoje atliko visiškai kito
kią istorinę paskirtį ir atstovauja visiškai
kitokiam prasmeniui. Tautinių lietuvių lū
kesčių išsipildymas, išreikštas Vasario 16
Aktu, jokiu būdu nesiderina su dabartinė
mis sovietinėmis „Spalio Dienomis“, ku
rios lietuviams tegali priminti priverstinį
Lietuvos prijungimą prie Sovietų Sąjun
gos.
Todėl gali būti aiškesni ir Sniečkaus
anie tariamieji patriotiniai sakiniai apie
lietuvių laisvės ir nepriklausomybės ko
vas. Kitaip sakant, Spalį bandoma lietu
viams įpiršti kaip Vasario 16 prasmens pa
kaitalą. Labai abejotina, kad tokia naivi
žodžių akrobatika gebėtų įtikinti ir pačią
jauniausiąją, jau komunistinės valdžios
metais užaugusią lietuvių kartą.
Kad propagandos aparatas Lietuvoje su
siduria su sunkumais, stengiantis kaip ga
lima iškilmingiau paminėti Spalio revoliu
ciją, liudija ir kiti rodikliai. Neseniai įkur
toji (komunistinė) Lietuvos Žurnalistų są
junga paskelbė konkursą, „skirtą Tarybų
valstybės 50-čiui“. Konkurso tema: „Kovo
tojai už tarybų valdžią Lietuvoje“. Už ge
riausius tris darbus paskirtos ir premijos.
Atrodo, kad komunistinės spaudos redak
toriai pritrūko proginės medžiagos, kas la
bai suprantama, prisiminus, kad tokių ko
munistinių kovotojų Lietuvoje iš tiesų te
buvo labai maža. Keistoka tik, kad padė
čiai gelbėti buvo griebtasi tokių priemo
nių, nes rašinių konkurso skelbimas lietu
viuose iki šiol tebuvo vykdomas mokslei
viškų žurnalų ir jaunimo organizacijų, be
ieškant pasislėpusių „jaunųjų talentų“.
M. V-is

D. BRITANIJOS LIETUVIAMS
Bravo! Bravissimo!

Net per italų TV girdėjom, kaip gra
žiai „priėmėt“ Londone „draugą“ Ko
syginą!
Nors ir trumpa žinutė, bet garsiai nu
skambėjo; ir nevienam priminė, kad
dar... neviskas tvarkoj su „rusų drau
gyste“!
Džiaugiamės Jūsų iniciatyva!
Kun. Pr. Gavėnas
Oastelnuovas, 1967.11.7.
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LIETUVIAI I

Prisimindamas ir brangindamas lietuvių
Dar vieneri metai, ir mes minėsime Va Tiesa, naudodamiesi Vasario Keliolikto jos parlamentuose gal ir sušildo kam nors
sario šešioliktosios penkiasdešimt metų su sios vaisiais, mes esame savo krašte turėję širdį, ir jos rodo, kad mūsų reikalas yra pastangas, dėtas prieš 50 metų Vilniuje,
kaktį, tos Šešioliktosios, kurią mes esame durnų ir kartėlio. Bet kur gi pasaulyje to teisingas. Deja, tas reikalas giliai padėtas New Yorke, Petrapilyje, Lozanoje, Vorone
įpratę rašyti didžiąja raide, Kaip išimtinę kių dalykų nėra, ypač tuose kraštuose, ku stalčiuose, ir nėra ko tikėtis, kad kuris že ir kitur, kad būtų sutelktos visos tautos
mūsų tautai dieną. Tai juk diena, kuri yra rie po amžių vėl pradeda nepriklausomą nors didysis mūsų kraštui išlaisvinti paau jėgos išsilaisvinti iš ilgos ir klaikios cari
pati reikšmingiausia musų tautos naujojo gyvenimą! Tie kartėliai vis tiek nepalauže kotų dolerį ar kareivį. Didiesiems pirmoje nės Rusijos okupacijos ir atstatyti nepri
je istorijoje ir iš kurios išplaukia visi kiti tautos dvasios ir nesustabdė kūrybinio gy eilėje rūpi jų pačių reikalai. O visa mūsų klausomą Lietuvos valstybę, Vyriausias
veiksmai, atvedusieji į nepriklausomybę, venimo ir pažangos. O pražudė musų vals stiprybė ir viltis esame mes patys, tauta, Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas sveikina
davusieji mums progos ginus, gyvenu, kur tybinį nepriklausomą gyvenimą iš Rusijos kurios didžioji dalis negali sakyti patrioti visus lietuvius pavergtoje tėvynėje, Sibiro
ti ir šiandien minėti ją, kaip pačią gražiau alsiveržęs rusiškasis imperializmas, kuris nių prakalbų ir ruošti invokacijų, bet kuri tremtyje bei išeivijoje ir kviečia pasistip
sią. Argi ji nėra gražiausia, jei už ją išėjo tokių kėslų turėjo jau ir anuomet, kai Va yra nuostabiai atspari ir dar nuostabiau rinti ano meto ryžto, žygių ir aukų pavyz
anuomet vyrai rizikuodami gyvybėmis ar sario šešioliktosios dokumente dar rašalas lietuviška. Praėjo ketvirtis amžiaus, kai džiais ir suaktyvinti laisvinimo kovą so
invalidumu? Mes jau nebcKalbame apie nebuvo gerai nudžiūvęs.
kraštas okupuotas. Vyresnioji karta buvo vietinei okupacijai pašalinti ir nepriklauso
tai, kokiomis sunkiomis sąlygomis jie anuo
Tokiom didžiųjų švenčių dienom mes fiziškai ar dvasiškai sunaikinta. Bet jauno mos Lietuvos respublikos suvereninių tei
met ėjo. Argi ji nėra gražiausia, kai prisi esame linkę mesti žvilgsnį ne tik praeitin, ji karta Lietuvoje tebėra nuoširdžiai lie sių vykdymui atstatyti.
Lietuvos valstybės atstatymo 50 sukaktimename, kad mes pagal Vasario šešiolikto net ir ateinu, rraeiues šviesa neleidžia tuviška, ir tai leidžia mums nenusiminti.
sios idealus atkovotos Lietuvos mokyklose mums pasiduoti nevilčiai, nors dabartis ir Tauta, kuri yra lietuviškai nusiteikusi, ga nių metų išvakarėse Vyriausias Lietuvos
ėjome mokslus, kur buvome mokomi būti pakankamai tamsi, kad paveiktų silpnes li išlaikyti ilgą priespaudą, ir jai turi būti Išlaisvinimo Komitetas pareiškia, kad jo
šviesiais ir savarankiais lietuviais, ir tik niuosius. Jeigu anuomet, sakome, užteko lemta prisikelti savarankiškai gyventi. Ir besąlyginis įstatymas yra — laisva, nepri
tlėl to taip galėiome daryti, kati savo metu me ryžto ir drąsos prisikelti ir apsiginti, mes esame įsitikinę, kad pagrindą šitam klausoma, demokratinė Lietuva. To siek
buvo toji diena? Ji gražiausia, nes mes sa tai ar šiandien yra kitaip ir ar reikia jau jaunosios kartos lietuviškumui yra suda damas, 1967 metais ryžtasi:
vo krašte statėme, tiesėme, arėme, rašėme, visas viltis palaidoti? Aišku, anuomet buvo riusi Vasario šešioliktoji. Jeigu jos nebūtų
1) įprasminti Lietuvos valstybingumo są
nejausdami jokio svetinio pono ant savo kitaip. Nei carizmas, nei kaizerizmas, nei buvę, tai tauta būtų likusi pakankamai voką visose lietuvių tautos kartose, kad ir
gaivos, dėl to su noru ir suprasdami, Kad vos lik valdžią užgrobęs rusiškasis bolševiz tamsi, o su tokia ja okupantas ir per ket ateityje nestokotų laisvės kovotojų, kurie
visa tai musų yra ir bus. ir tos dienos ryžto mas nesinaudojo dar įaip plačiai visokiais virtį amžiaus butų suspėjęs susidoroti. O gintų Lietuvos tautinius ir vaistybinius
patikrinti laimėjimai, svarbiausia, buvo vi naikinimo metodais, kaip šiandieninis oku šviesą sunku uždegti, bet sunku ir užgesin interesus;
siška tikrovė, tokio didumo tikrovė, kaip pantas. Anuomet dar neouvo vykdomi lo- ti, ypač visuotinę šviesą, apimančią visą
2) sutelkti visas pajėgas į darnų laisvini
Lietuva ir kaip visa musų tauta.
Kie masiniai išvežimai, nebuvo taip maišo tautą.
mo darbą ir tuo būdu padidinti veiklos ap
mos tautos ir neturėta tokios milžiniškos
Mes čia esame tik dalelė tautos. Bet imtį;
propagandinės mašinos. Vien žinojimas, ko mums Vasario šešioliktoji uždeda ypač di
VASARIS TAUTOS FONDO
3) išplėsti susižinojimo priemones, kad
Kios dabar naudojamos priemonės, galėtų deles prievoles. Musų patriotizmui reikštis
sėti neviltį: nieko nebebus, reikalas baig čia niekas neuždeda jokių varžtų. Vadinas, laisvojo pasaulio įtakingieji būtų pilnai ir
ŽENKLE
tas!
savo veiklai mes turime nepaprastai palan tinkamai informuojami apie krašto padėtį
Tačiau
argi
iš
tiesų
baigtas?
Mums
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Kias sąlygas. U jeigu jų neišnaudotume pa ir kad visur Lietuvos byla būtų gyva.
Nors laikinai netekome nepriklausomy
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
do,
Kau
vis
daugiau
maty
u
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jog
rei

gal savo pajėgumą ir sugebėjimus, jeigu iš
bės ir gyvename issiskiaiaę po visą žemės
tetas kreipiasi į visus laisvuosius lietuvius
kalas
toil
gražu
nebaigtas.
Priešingai,
vil

sijungtume
iš
tautinio
būrio
ir
sėdėtume
rutulį Kaip politiniai pabėgėliai ar seniau
sudėję rankas, tai žemintumėm save ir iš- ir ragina juos šiais sukakties ruošos me
įsikūrę svetimuose kraštuose, mes kasmet tys didėja.
Mes
žinome,
kad
didžiosios
valstybės
duotmnėm Vasario šešioliktosios lietuviš tais, renkant aukas Vasario 16 Dienos mi
nepamirštame šiame mėnesyje paminėti
nėjimų proga, būti dosnesniais, kad Lietu
mumis
nesirūpina.
Prakalbos
ir
invokacikus
idealus.
Lietuvos atsikūrimo šventės — Vasario 16.
vos laisvinimo darbas ir veiksnių sutarti
Nepriklausomybės atgavimas ir jos gy
niai užsimojimai galėtų būti sėkmingai vyk
nimas pareikalavo daug kraujo, jaunų gy
domi.
vybių ir didėlių išteklių. Nenutrūkstama
Pavergtieji ir laisvieji lietuviai!
kova tęsiama ir dabar, bet iš mūsų, gyve
nančių užsieniuose, šiuo metu nereikalau Viskas prasidėjo nuo aukso. Apie dešimt nusikaltimus ir grąžinkite Pabaltijui lais
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
jama rizikuoti savo gyvybėmis ar sveika milijonų svarų vertės aukso, kurį Pabalti vę", „Atitraukite atominius ginklus iš Lie tetas linki pavergtiesiems lietuviams stip
ta, o lėšomis remti laisvės siekimus mes pri jo respublikos padėjo Londono bankuose, tuvos" ir t.t. Lietuviai demonstrantai, va rybės ir ištvermės kovoje su okupanto prie
Britanijos užsienio reikalų ministras G. dovaujami S. Nenorto ir A. Pranskūno, iš spauda, o laisvuosius lietuvius kviečia vi
valome.
šiame krašte mes kiekvienais metais su- Brown pavadino „įkyriu erzeliu sovietų - tvermingai su plakatais sekiojo paskui Ko sais būdais remti Lietuvos laisvinimo dar
aukojame didesnę ar mažesnę sumelę Tau britų santykiuose". Mat, Kremlius to pa- syginą jo viešnagės Londone metu.
bus.
Pabrėžtina, kad sovietų saugumiečiai,
tos Fondui. Aukotojai ir aukų rinkėjai tik baltiečių aukso reikalauja sau, o savo ruož
Tautos praeitis yra mūsų!
rai verti didžios lietuviškos padėkos, bet ar tu nenori pripažinti 15 milijonų svarų sko dar prieš Kosyginui atvykstant, iš Scot
Tautos ateitis turi būti mūsų!
tos aukos yra visuotinės ar bent arti visuo los Britanijai, kuri susidarė iš Pabaltijyje land Yardo specialaus skyriaus pareigūnų
reikalavo uždrausti bet kokias sovietams
tinumo, tuo mes negalėtume pasigirti. Kad ir kitur nacionalizuotų britų turtų.
VYRIAUSIAS LIETUVOS
Neatrodo, kaip anksčiau kad buvo bai priešiškas demonstracijas. Labai manda
ir mažomis aukomis, bet, remiant visiems
IŠLAISVINIMO KOMITETAS
lietuviams, galima būtų sukelti bendrą su mintasi, kad britai šiuo metu būtų linkę su giai, bet įsakmiai jiems buvo paaiškinta,
sovietais padaryti finansinį sandėrį sveti kad Britanija vis dėlto esanti demokratinė
mą žymiai apčiuopiamesnę.
Kiekvienas gerai žinome, kad reikalas mo turto sąskaita: pasKutimeji duomenys ir laisva šalis ir viešas nuomonės pareiški
yra svarbus, o auka pagal mūsų išgales mū rodo, kad pabaltiečių auksas ir toliau liks mas kiekvienam yra leistinas. Iš tiesų poli — Belgijos policija suėmė prancūzų ge
sų nė kiek neapsunkins, tik dažnai kaltas Londone užblokuotas ir sovietams nepriei cija demonstrantams ne tik nekliudė, bet nerolą Godardą, kuris už dalyvavimą suki
mūsų nerangumas ar net apsileidimas. Są namas. Pažymėtina, kad ir viešoji Britani dar gi teikė apsaugą nuo galimų nesusipra lime Alžyre 1961 m. dukart už akių buvo
nuteistas mirti, bet Belgijoje jam gresia
jungos skyriai ir kitos organizacijos turė jos nuomonė pastebimai linksta šia krypti timų su negausiais britų komunistais.
Kosygino vizito proga DBLS visiems Bri tik 6 mėnesiai kalėjimo už suklastojimą sa
tų daugiau dėti pastangų aukoms rinkti, o mi. įtakingojo dienraščio The Guardian
aukotojai parodyti daugiau jausmo lietu ūkinio skyriaus redaktorius išsamiame tanijos parlamento nariams ir spaudai iš vo asmens dokumentų.
straipsnyje dėl to pabaltietiškojo aukso siuntinėjo trumpą priminimą apie dabarti — Prancūzijos prezidentas gen. de Gaul
viškam reikalui — laisvės bylai.
Naujoji Vliko valdyba, kaip matyti iš nedviprasmiškai pabrėžė, kad pačių pabal nę Lietuvos padėtį, kuriame pabrėžė tvirtą le‘is priėmęs kvietimą apsilankyti Lenkijo
(r) je.
spaudos, turi plačių užsimojimų laisvinimo tiečių požiūris yra teisingas. O tą pabaltie lietuvių tautos troškimą laisvės.
darbams ateičiai, bet visa tai reikalauja čių požiūrį Britanijos viešuma išgirdo ir
ir didesnių išlaidų. Tad šiais metais ir mes, pamatė per BBC finansinę televizijos pro
Anglijos lietuviai, dosniau ištieskime savo gramą, kurioje DBLS Centro Valdybos sek
ranką ir daugiau remkime savo tautinius retorius Albinas Pranskūnas aiškiai pasa
kė, kad pabaltiečių auksas negali būti ko
ir valstybinius siekius.
Aukas siųsti Tautos Fondo Atstovybei, kių nors mainų objektu, bet priklauso Pa
SUKARNO BŪSIĄS TEISIAMAS
baltijo respublikoms, kurios anksčiau ar KOSYGINO PASIŪLYMAI
užrašant angliškai:
Vienoje savo kalbų Londone Kosyginas
Indonezijos parlamento pirmininkas gen.
vėliau ir vėl taps savarankiškomis valsty
Lithuanian National Fund, 1 Ladbroke
bėmis. Paklaustas, ar pabaltiečiai yra pasi pakaltino amerikiečius dėl karo Vietname Nasution pareiškė, kad prezidentas Sukar
Gardens, London, W.ll.
ryžę ilgai laukti to aukso, A. Pranskūnas ir kritiškai pasisakė dėl Vakarų Vokietijos, no netrukus būsiąs atiduotas teismui kaip
kurioje kyla nacionaldemokratų partija.
išdavikas.
atsakė: „Žinoma!“.
P. Mašalaitis
Jis kaltinamas, kad 1965 m. susidėjo su
Britanijai jis pasiūlė pagyvinti prekybą.
Nepraėjo savaitė, ir Britanijos žiūrovai
Tautos Fondo Atstovybės pirmininkas
televizijos ekranuose vėl turėjo progos pa Tačiau britai nurodo, kad jiems prekyba komunistais ir ruošė perversmą, bet ka
matyti ir išgirsti lietuvišką nuomonę. DB su sovietais nėra pelninga: per 5 metus bri riuomenė sulikvidavusi sukilėlius.
■illinwi n IMU III ■'
Dabartinė vyriausybė jau pradėjo grą
LS Centro Valdybos narys ir LNB pirmi tai pirko sovietinių prekių už 531 mil. sva
Manchesterio Lietuvių Klubo nariui
ninkas S. Nenortas papasakojo, ko lietu rų, o sovietai britų prekių tik už 230 mil. žinti užsienių bendrovėms jų nuosavybes,
kurios buvo prieš porą metų nusavintos.
viai, susitikę su Kosyginu, reikalautų. S. svarų.
A.A. JONUI RAMONIUI mirus,
Be
to,
Kosyginas
pasiūlė
Britanijai
drau
Nenorto
pasisakymas
buvo
aiškus:
sovieti

jo žmonai liūdesio valandoj reiškiame
NUSILEIDO RUMUNIJAI
nės kariuomenės atitraukimo iš Lietuvos giškumo sutartį.
giliausią užuojautą.
Rytų Vokietijos laikraščių puolama, kam
Britų parlamentarai įteikė jam prašymą,
ir savarankiškos Lietuvos valstybės atsta
Klubo Valdyba ir nariai
kad karo metu išskirtoms sovietų žydų šei ji užmezgė diplomatinius santykius su Va
tymo!
Britų viešosios opinijos regimas susido moms būtų leista išvažiuoti pas užsieniuo karų Vokietija, Rumunijos vyriausybė atsi
mėjimas Lietuvos ir aplamai Pabaltijo se esančias šeimas, o taip pat ir dėl žydų sakė atsiųsti savo užsienių reikalų ministerį į Varšuvos pakto kraštų užs. reikalų miklausimais, be abejo, sietinas su Sovietų mažumos teisių apskritai.
A.A. JONUI RAMONIUI mirus,
nisterių pasitarimą, jei jis bus šaukiamas
Sąjungos min. pirmininko Kosygino lanky
ponią Oną Ramonienę ir brolį Feliksą
Rytų Berlyne, kaip buvo numatyta.
muši Britanijoje. Patys pabaltiečiai, beje, VATIKANO SĄLYGOS
Ramouį skaudaus liūdesio valandoje
Dėl to nutarta tą pasitarimą šaukti Var
Vatikano laikraštis „Osservatore della
sugebėjo atkreipti britų viešumos dėme
nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu.
sį į Pabaltijo problemas. Kosyginui iš aero- Domenica“ rašo, kad susitarimas tarp šv. šuvoje.
dromo atvykus į Claridge viešbutį, kuria- Sosto ir Sov. Sąjungos galios tik tuo atveA. Gerdžiūnas
me jis su savo svita apsistojo, jo jau laukė ju, jei sovietai garantuos savo piliečiams BELAISVIAI AMBASADOJE
nemaža minia pabaltiečių, ukrainiečių ir religijos laisvę,
Sovietų atstovybės personalas Pekinge
kitų, kurie iššaukiančiais plakatais ir gar
dar vis tebėra apsuptas raudonosios gvar
JONUI RAMONIUI mirus,
dijos. Kinijos užsienių reikalų ministerija
siais „buh!" šauksmais atkreipė Kosygino TASMANIJOS TRAGEDIJA
dėmesį. Sovietų premjeras, pripratęs prie
Užėjus dideliems karščiams, kilo krūmų įspėjo, kad ji neatsako už to personalo sau
didelio skausmo ir liūdesio valandoje
valdinio „masių entuziazmo“ Sovietijoje, gaisrai Tasmanijos saloje, kuri priklauso gumą, jei jis bandytų išeiti iš ambasados
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo
pastatų.
žmonai p. Onai Ramonienei ir jo broliui atsisuko į demonstrantus ir šviesiai šypso Australijai.
Ambasadoj dirbę kiniečiai prisidėjo prie
damasis pradėjo jiems mojuoti, kol vertė Gaisrai sunaikino ištisus kaimus ir mies
p. Feliksui Ramoniui su šeima.
jas jam ausin pašnibždėjo plakatų įrašų tolius, ir žuvo ne mažiau kaip 50 žmonių. raudonosios gvardijos ir plūsta savo buvu
M. ir J. Mockai
prasmę. Staiga susiraukęs, Kosyginas apsi
Panašus didelis miško gaisras 1939 m. sius viršininkus.
suko ir įžengė į viešbutį.
buvo ištikęs Viktoriją. Tada žuvo 71 žmo Personalas nebeturi ir duonos, kurios
wiimw mini iMMUiū niim>nMtii i ii T "i
pro tvorą, sako, paduoda kitų valstybių
Londono dienraščiai tą popietę ir paskel gus.
diplomatai.
bė: „Kosyginą pasitiko Wilsonas ir „buh“
Brangiam broliui ir švogeriui
šauksmai“.
AKMUO BIHARE
A. TALANSKUI Amerikoje mirus,
Dar dvi valandas lietuviai po Kosygino
Nuvažiavusi į Biharo valstiją sakyti
p. Paulinai Ivinskienei ir prof. Z. Ivinskiui langais prie Claridge viešbučio vaikščiojo
priešrinkiminių prakalbų, savo politinių — Prisižiūrėjusi į Kiniją, komunistinė
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.
su plakatais: „Atstatykite Pabaltijo vals priešų buvo akmenimis apmėtyta Indijos Albanija irgi organizuoja savo raudonąją
J. V. Keriai ir P. Bradulskis
tybių nepriklausomybę“, „Hitleris su Stali min. pirmininkė Gandi.
gvardiją, jos jau yra apie 10.000, ir ji nuta
nu nebegyvi — atitaisykite jų padarytus
Vienas akmuo pataikė jai į veidą.
rė subaigti ūkininkus varyti į kolchozus.
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ANUOMETINIAI SUNKUMAI
Kai I pasaulinio karo dėlei jau 1915 m.
rugsėjo mėn. visa Didž. Lietuva vokiečių
buvo okupuota, Vilniuje pasilikęs lietuvių
šviesuolių būrelis buvo susiorganizavęs į
Nukentėjusiems nuo karo šelpti komitetą.
Pirmuosius dvejus sunkios ir žiaurios oku
pacijos metus tie veikėjai, nors dažnai savitarpyje svarstė lietuvių tautos ateities
klausimą, iš vokiečių militarinės valdžios
nieko negalėjo laimėti, nes vokiečiai tada
lietuviais nesidomėjo. Tik 1916 m. birželio
10 d. pasisekė lietuvių vilniečių grupei
įteikti Obostui du raštus ir ten vokiečiams
beveik visai nežinomą Lietuvos klausimą
išdėstyti.
Bet jau nuo 1915 m. Reiche buvo gausiai
rašoma ir gaminami įvairūs projektai, ko
kiu būdu Lietuvą ir Kuršą, kaip pramoni
nei Vokietijai reikalingas žemės ūkio sri
tis, prie jos prijungti, kaip jas kolonizuoti
ir germanizuoti. Kietos anglų blokados dė
lei vis labiau ryškėjo vokiečių pastangos
sau pasilaikyti okupuotąjį Pabaltijį. Visa
galis gen. M. Ludendorf Lietuvai koloni
zuoti turėjo paruošęs ir savo atskirą planą.
1916 m. balandžio 9 d. išleistas slaptas
lietuvių atsišaukimas, kuriame buvo, be
kitko, pasakyta „tik laisvi pasilikę, sveti
mų tautų nevarinėjami ir negrūmiami, tik
laisvi valdovai laisvoj, savarankiškoj Lie
tuvoj, tegalime savo gyvenimą tinkamai
susitvarkyti ir, kaip kitos nepriklausomos
pasaulio tautos, sau gražią ateitį nukloti...“,
turėjo praskambėti negirdomis. Vokiečių
rytų fronto generalinio štabo viršininkui
Max Hoffmannui, pvz., atrodė, kad „lietu
vių tauta“ tiek tegali save valdyti, kiek
mano mažoji dukrelė Elzę save auklėti“. O
toji Elzė teturėjo šešerius metus.

Kaip ryškėja iš naujai paskelbtos archy
vinės medžiagos, pats feldmaršalas Hinden
burgąs, kuris su M. Ludendorffu stipriai
kišosi ir į politinį klausimų sprendimą, dar
1917 m. gruodžio mėn. reikalavo prie Vo
kietijos stipriai „prirakintos“ Lietuvos. Jis
nė iš tolo nenorėjo sutikti su lietuvių rei
kalavimais.

Kai jau tretieji karo metai ėjo į galą ir
vis labiau komplikavosi vokiečių politinė
padėtis (be kitko, 1917 m. balandžio 6 d.
JAV paskelbė karą Reichui) ir dar labiau
aštrėjo viduje ekonominė būklė, parlamen
tas (reichstagas) bandė ieškoti kelio į tai
ką. Katalikų centro, socialdemokratų ir de
mokratų balsais 1917 m. liepos 19 d. buvo
priimta vadinamoji „taikos rezoliucija“,
kur, kad ir miglotai, buvo kalbama apie
„pastovų susitaikymą“, „draugišką tautų
bendradarbiavimą“ ir t.t.
Tačiau vis dar vokiečių imperialistiniai
ir militariniai sluoksniai tada kitaip galvo
jo negu parlamento dauguma, ypač kad po
1917 m. vasario revoliucijos Rusijoje bu
vo tikimasi užbaigti dvifrontinį karą. Buvo
siekiama nespėjus amerikiečiams atgaben
ti didesnių karinių jėgų įveikti vakarų
frontą. Bet, slepiant tikrosios aneksijos pla
nūs, buvo norima turėti vietinių gyventojų
nusistatymą, kad būtų galima tinkamu mo
mentu operuoti, tarsi pačios tautos laisvu
apsisprendimu. Kai Kurše vokiečių militarinė valdžia sudarė vadinamąją „pasitikė
jimo tarybą“, į tokią Lietuvoje organizuo
jamą tarybą nė vienas lietuvis nesutiko įei
ti. Okupantai taip buvo įkyrėję savo rekvi
zicijomis ir visokiais reikalavimais bei
žiaurumais, kad jau tas lietuvis, kuriuo bū

tų pasitikėję vokiečių Militaerverwaltung,
lietuviams būtų buvęs nepriimtinas.
Po ilgų derybų lietuviai išreikalavo rin
kimus. Okupaciniai organai sutiko, kad pa
tys lietuviai išsirinktų savo atstovybę. 214
lietuvių 1917 m. rugsėjo 18-22 d.d. išsirinko
20 asmenų Lietuvos Tarybą.

Suėjusi į sąlytį su kitur veikiančiais lie
tuviais ir jų komitetais — Amerikoje, Švei
carijoje, Švedijoje ir Rusijoje — ir gavusi
jų vienokį ar kitokį pritarimą, Lietuvos Ta
ry.ba tikėjosi pasauliui su vokiečių pagalba
kelti tada, galima sakyti, visai menkai te
žinomą Lietuvos klausimą. Būtina buvo
veikti, nes Lietuvai gana pavojingas buvo
lenkų nusistatymas. 1917 m. gegužės 27 d.
visų Lietuvos lenkų srovių vardu Vokieti
jos Reicho kancleriui su 44 parašais buvo
įteiktas jų memorialas. Lenkams buvo žy
miai lengviau, nes pačios Lenkijos atstaty
mo klausimą kėlė abi kariaujančios pusės.
Dar 1916 m. lapkričio 5 d. abu imperato
riai — Vilhelmas II ir austrų Pranas Juo
zapas — skelbė iš Rusijos atimtose žemėse
Lenkijos valstybės atstatymą. Lenkų tau
tai tuojau po revoliucijos laisvę siūlė ir de
mokratinė Rusijos vyriausybė. Ir JAV pre
zidentas Vilsonas savo garsiųjų, 1918 m.
sausio 8 d. paskelbtųjų 14-os punktų priešpaskutiniuoju įrašė reikalavimą atstatyti
nepriklausomą Lenkijos valstybę, kuri tu
ri gauti laisvą priėjimą prie jūros ir „ap
imti neabejotinai lenkų gyvenamas sritis“.
Išskyrus tik bendrus posakius apie tautų
apsisprendimą, tarp 14-os punktų iš viso
nebuvo jokio konkretaus formulavimo, ku
riuo lietuviai būtų galėję pasiremti.

TĖVE MŪSŲ
(Tęsinys)
Dievas yra mūsų tėvas, kuris rūpinasi
visais mūsų reikalais. Mes kreipiamės į Jį
melsdami: „Kasdieninės mūsų duonos
duok mums šiandien...“ Mes neprašome
pertekliaus ateičiai, saugaus rytojaus. Vi
sa tai paliekame Dievo rankose. Jis, kuris
rūpinasi dangaus paukščiais ir papuošia

Janina

Degutytė

LIETUVAI

Tu — mažutė, tu telpi visa
Į Čiurlionio karalių delnus...
Tu— riekelė duonos kasdieninės
Ant pasaulio vaišių pilno stalo...
Tu ant gaublio — mažas lopinėlis.
Žalgirio šarvų plieninis žvynas.
Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas.
Ežerų dangaus tyriausias lašas.
Žalias rytas ant pilkų arimų,
Spindulių lietus aikštės erdvėj.
Tu — ant gaublio — padūmavęs gintaras
Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu...

Tiktai mūsų meilėj — tu didžiulė.
Mūsų delnuose — tu nesudeginama.
Mūsų ilgesy — brangiausia pasaka.
(Iš Lietuvių Enciklopedijos) Mūsų akyse tu — saulės kraštas.

laukų lelijas, neužmirš žmogaus. Žinoma,
mes privalome dirbti ir planuoti ateičiai.
Bet prisiminkime, kad be Dievo palaimos
visos mūsų pastangos pasiliks bergždžios.
Neužtenka vien tik duonos kąsnio ar šilto
drabužio. Mes prašome Dievą dangiško
sios duonos, kuri stiprintų ir maitintų ne
mirtingą sielą. „Nebūkite bailiai susirūpi
nę ir nesakykite: Ką valgysime, ar ką ger
sime, ar kuo apsidengsime? Nes jūsų Tė
vas žino, kad visa to jums reikia. Taigi
ieškokite visų pirma Dievo karalystės ir
jos teisybės, o visa tai bus jums pridėta“
(Mat. 6, 31-33). Dievas yra mums paža
dėjęs pirmiausia dangiškų gėrybių — am
žinąjį gyvenimą danguje ir visas reikalin
gas priemones tam gyvenimui pasiekti.
Dievas mums duoda ir žemiškųjų gėrybių,
kurios yra reikalingos kelyje į dangų.
Mes prašome jį sveikatos, maisto, apdaro
ir kitų daiktų, kiek tai yra naudinga mū
sų išganymui. Laimėje ir nelaimėje, per
tekliuje ir varge mes pilnai pasitikime
Dievu. Kas abejoja Dievo dosnumu, nu
sideda per mažu pasitikėjimu, arba kar
tais net ir visišku vilties netekimu. Kas
iš Dievo per daug ko laukia, nedarydamas
pats jokių pastangų, nusideda per didžiu
pasitikėjimu. Taip atsitinka, jei žmogus
be jokios atodairos brenda į nuodėmę,
arba visiškai nesirūpina savo reikalais, ti
kėdamasis, kad gerasis Dievas viską su
tvarkys. „Žmogus, kuris savo pasitikėjimą
remia Dievu, gyvena viltimi. Jis jau dabar
jaučia savo širdyje kažkokį dangišką
džiaugsmą; jis ištvermingai meldžiasi vi
suose savo reikaluose; jis nepraranda kant
rybės pagundose, liūdesyje bei kentėji
muose; jis drąsiai stoja į darbą dėl Dievo
karalystės ir visomis jėgomis siekia savo
amžinojo tikslo“ (Katalikų Katekizmas).
A. G.
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GRIM AI
IŠ DR. K. GRINIAUS KNYGOS „ATSIMINIMAI IR MINTYS“, I D.

(2)
Mano tėvas Vincas, Kazio sūnus, Grinevičius-Grinius buvo vyriausias toj šeimoj
vaikas, gimęs 1837 m. ir miręs 1915 m., su
laukęs 78 metų. Neišėjęs nei kokios mo
kyklos, tik savo dėdės Mikalojaus Akelevičiaus-Akelaičio kiek padedamas, jisai
greit išmoko skaityti ir rašyti. Besilanky
damas Elzbietiškio dvare, kur kuone visi
tarnautojai, bent vyresnieji, kalbėdavo len
kiškai, Vincas Grinius ėmė susikalbėti ir
lenkiškai. Paskui jisai galėjo ir rusiškai
susivokti. Kai atėjo vadinamosios iliustra
cijos, t.y. valstiečiams iš dvarų atskirtų
žemių apkapčiavimas, mano tėvas tuose
darbuose padėdavo matininkams. Čia ji
sai greit perprato matininkų geometriją,
trikampio ploto sužinojimo būdą, ir netru
kus pats ėmė matuoti laukus. Sunkiausia
jam buvo su aritmetikos dauginimu ir da
linimu. Sudėjimas ir atėmimas buvo jam
lengva apgalėti. Nemokėdamas dauginimo
lentelės, V.K. Grinius daugindamas ir da
lindamas išsiversdavo sudėjimo ir atėmi
mo veiksmais. Sakysime, reikia 62 padau
ginti iš 7. Jisai tą veiksmą atlikdavo ši
taip:
1 kartą imant bus
62
2 kartu imant bus
124
4 kartus imant bus 248
7 kartus paimtas anas skaičius pasida
ro iš viršutinių trijų eilučių sudėjimo pas
kutiniųjų trijų skaičių, t.y. 62 plius 124
plius 248 lygu 434. Tad 7 kartus 62 bus
434.
Jei reikėdavo dalyti, sakysime, 434 iš 7,
tai V. Grinius galvodavo šitaip:
1 kartą 7 bus
7
2 kartu 7 bus
14
4 kartus 7
bus 28
8 kartus 7
bus 56
16 kartu 7
bus 112
32 kartus 7
bus 224
64 kartus 7
bus 448
Jau gauta per daug. Reikėtų dalint ne
448, bet 434. Jei atimsime iš 448 dalijamą
jį skaičių 434, gausime 14, t.y. tiek, kiek
pasidaro 7 padauginus iš 2. Taigi reikia iš
64 atimti 2, gauname 62. Tai ir bus sep
tintoji dalis 434. Dalijimo veiksmas, teisy
bė, ilgokas, bet įgudęs skaičiuotojas tai,
kaip patsai nekartą esu matęs, atlikdavo
gana greitai ir tiksliai. Anot Vacį. Biržiš
kos, toksai skaičiavimo būdas praktikuo
jamas būdavęs senovės Lietuvos ir Lenki
jos mokyklose.
Toliau mano tėvas įsitaisė stiprų ma
tavimo retežį, lauko trikampio aukščiui su
rasti įsmeigiamą į žemę stalelį su išbrėžtu
statmeniniu kampu. Jisai per ilgoką savo
gyvenimą buvo išmatavęs ir išrėžęs į šeš
margius nevieną koloniją. Vežiodavo jį že
mės matuoti net už Marijampolės, už 3-4
mylių. Mat, gana sparčiam (1,3 proc. kas
met) gyventojų prieaugliui esant, žemės
kolonijos ėmė tarp įpėdinių draskytis, ir
matininkams darbo padaugėjo. Kad Vinco
Griniaus matavimas būdavo gerai atlieka

tai matavimų nei vieną kartą nebuvo teis
me ginčijami.
Mano tėvas vesdavo šiokią tokią savo
ūkio buhalteriją. Iš jos užrašų likučių aš
sužinojau, kad visas mano mokslinimas —
pradinis, gimnazijinis ir maskvinis (per
1876-1893 m. tarpą) tėvams pinigais buvo
atsiėjęs apie 1500 rb. Kad lengviau būtų
suprasti, ką ta suma tų metų valstiečiui
reiškė, paaiškinsiu, jog tais pinigais buvo
galima įsigyti bent 15 margų vidutinės
dirbamos žemės, t.y. beveik pusę Selemos
Grinių kolonijos; 30 dirbamųjų valstiečio
arklių. Priminsiu, jog 16 gorčių gerų rugių
grūdų arba 50 kg būdavo parduodama už
2 rb. 50 kp., retai už 3 rb.; juodojo darbi
ninko dienos mokestis buvo 30 kp., o va
saros darbymečiu — 40 kp. (gaspadoriaus
valgis).
Marijampolės gimnazistų bendrabučiuo
se beveik už 8 mėnesius vienam mokiniui
išlaikyti būdavo mokama 130 rb.; mokes
tis už mokymą gimnazijoj būdavo 25 rb.
metams; duonos svaras (400 gr) IĮ kp.,
tiek pat 1 kiaušinis.

Kodėl mano mokslinimas per 1GJ metų
palyginti taip pigiai atsiėjo? Tai bus su
prantama, kai pridėsiu, kad nuo penkto
sios gimnazijos klasės (nuo 1883 m. ru
dens) aš iš tėvų beveik nereikalaudavau
pinigų, patsai užsidirbdamas po kokius 8
- 10 ir net daugiau rublių kas mėnuo. Be
to, aš nuo penktosios klasės gaudavau mo
kinių bendrabučio užvaizdos, arba vyresmojo, vietą. O jei bendrabuty būdavo lai
koma ne mažiau kaip 10 mokinių, tai vy
resnysis mokinys šeimininkei nieko nemo
kėdavo. Jei mokinių mažiau, tai vyresny
sis už nepritenkamąjį mokėdavo po 10 rb.
metams. Kaip geras mokinys, aš už moky
mą tik vieną kartą buvau sumokėjęs į vals
tybės iždą 25 rb. Pirmam universiteto kur
sui eiti, studentiškam apsitaisymui, knykoms įpirkti, kelionėms aš iš gimnazijos
turėjau
susidėjęs pakankamai pinigų
(apie 350 rb.). Toliau Maskvoj vis rasda
vau pamokų ir po kokius 20-25 rb. mėne
siui susikrapštydavau. Jei mano uždarbis
išeidavo per menkas, tada tekdavo kurį
laiką pusalkiam pabūti, pietų tevalgyti
kas antrą dieną, misti šutintomis ir kep
tomis bulvėmis bei juoda duona. Pavar
gęs kartais gaudavau Maskvos studentų
šelpiamojo komiteto leidimą naudotis lab
dario Maskvos pirklio Liapino pigiąja val
gykla. Bet jos aš vengdavau, nes pietūs
ten būdavo menki, mėsa neįkandama, sta
lai nešvarūs, indai blogai plaujami, kva
pas kaip blogose kareivinėse arba sename
kalėjime, padavėjos nešvarios. Nors pap
rastai studentų apetitas esti visados geras,
bet „Liapinkoj“ dėl regimų, suuodžiamų ir
apčiuopiamų nešvarumų ir neskanių val
gių, rodos, niekas nebuvo godus valgyti.
Fiziologiškai kalbant, toj valgykloj Pavlo
vo sąlyginiai refleksai daugiausia būdavo
studentų mitybai labai nepalankūs, nesu
keldavo virškinamųjų liaukų pakankamai
išsisunkimų, tos šėryklos valgį užuodus ar
ba paregėjus seilių nereikėdavo žmogui ry

ti, valgumas (apetitas) tenai ne didėdavo,
bet mažėdavo. Studentai buvo tą va.gyklą
apšaukę katarų fabriku, nes ne vienas val
gytojas joj gaudavo amžiną skrandžio ir
žarnų katarą. To paties labdario Liapino
kieme buvo keletai dešimčių studentų ne
apmokamas bendrabutis. Gyventi jame aš
dėl to paties nešvarumo nesikėsinau, bet
būti jame pas .pažįstamus būdavau. Jei tas
labdarys, laikydamas iš dalies savo pini
gais minėtas įstaigas, norėdavo susilaukti,
kad jo sušelpti studentai melstųsi už jo
sveikatą arba už jo vėlę, tai, tur būt, kly
do, nes, kiek aš pastebėjau, tų „liapininkų“ klijentai minėdavo jas su pasibjaurė
jimu. Kas kita būdavo kito labdario, pirk
lio Lepioškino studentų bendrabutis: šva
rus, šviesus, šiltas, ramus. Bet į jį būdavo
didelė kandidatų eilė, ir lietuviai ten ne
patekdavo.
Penktame kurse būdamas, įsigijau žiba
linę virtuvėlę ir savo kambary išsivirdavau kiaulienos su bulvėmis ir kruopo
mis, pieno sriubos su kruopomis ir bulvė
mis, išsikepdavau leistinių kiaušinių su la
šiniais, išsišutindavau bulvių, kurias val
gydavau su sviestu. Būdavo ir sočiau, ir
švariau, ir gana pigu: visas maistas mėne
siui man atsiedavo apie 7 rb., o pakenčia
mose valgyklose — 9 rb. Gailiuosi anks
čiau taip nedaręs.
Kartais savo uždarbį, neskaitydamas pa
jamų, gaunamų iš mokiniams duodamų pa
mokų, papiidydavau masažu, kai jo pramo
kau. IV kurse būdamas, iš vieno pirklio
už alkūnės sąnario, po aptakiaus (flegmo
nos), išmiklinimą buvau gavęs apie 50 rb.
Po daugelio masažo seansų, sąnaris pasi
darė beveik visai paslankus, nors pradžio
je ta ranka buvo beveik nesulenkiama.
Stipendiją, ir tai tik 77 rb. metams, kaž
kokio Kočubejaus universitetui paliktą,
buvau gavęs tik 1888-89 metams, parašęs
konkursinį rašinį: „Elementarinė sudėti
nio mikroskopo teorija“. Perėjęs į III me
dicinos kursą, buvau pagal atestatų jau
pirmasis kandidatas į Varšuvos lietuvinius stipendininkus (360 rb. metams), bet
koks buvo mano nusivylimas, kai tos sti
pendijos negavau, nes Varšuvos mokyklų
apygardos raštinės valdininkai, kurie tą
reikalą sprendė, pripažinę pagal pavardę
(Grinevič) lenku, mane iš kandidatų iš
braukė. Mat, kaip daugely atsitikimų, ir
su Varšuvos skiriamomis lietuviams sti
pendijomis dažnai išeidavo taip, jog jomis
pasinaudodavo ne lietuviai, bet lenkai, iš
ėję iš Suvalkų gimnazijos ir turį gerą lie
tuvių kalbos pažymį, nors lietuviškai jie
dažnai nemokėdavo. Tokią stipendiją, be
kitų lenkų, buvo gavęs išėjęs medicinos
mokslą Maskvoj ir buvęs K. Naumiesčio
apkrities gydytojas, lenkas patriotas Vik
toras Grabovskis, Varšuvos valdininkai,
tik po 25 metų, sužinoję tokias lenkų klas
tas, padarė radikalų nutarimą: neduoti lie
tuvinių stipendijų tiems, kurie nešioja len
kiškas pavardes.
Taip aš ir atsisakiau neprotestuodamas
nuo varšuvinės stipendijos, išsivertęs uni
versitete per visus 5 su puse metų be tos
stipendijos.
Dar iš tėvo buhalterinių užrašų aš išskai
čiavau, kad, beeidamas pirmąsias 4 gimna
zijos klases (1879-1883), aš kaštavau tė
vams apie 170 rb. kasmet. Nelengva buvo
tėveliams leisti mane į mokslus, juo la
biau, kad vasarą 1880 m. ledai buvo be
veik visą rugių lauką išmušę, o svarbiau

sios tėvų pajamos iš paidavimo rugių grū
dų. Tėvas mano reikalams tada turėjo net
pasiskolinti iš brolio Mykolo 100 rb., nors
šiaip mano tėvas skolų vengdavo; tai be
ne buvo pirmutinė ir paskutinė skola. Man
pradinį apmokymą beeinant, 1876 m. ma
no tėvai buvo nusipirkę 15 margų kelmy
nės, maždaug už 2 kilometrų nuo namų.
Bet čia po kelių metų reikėjo dukterį (El
zę Degutienę) leisti už vyro ir duoti žen
tui pinigų; čia vėl mano išlaidoms, ir tą 15
margų reikėjo parduoti. Tiesa, buvo tuo
jau nusipirkta apie 10 margų pačioj Selemoj, bet lauko vis dėlto pasidarė maždaug
5 margais mažiau. Tam iš dalies aš buvau
kaltas.
Mano motina Ona Vosyliūtė - Griniuvienė
yra kilusi iš Šunskų par., tuomet Marijam
polės apskr. Ji gimusi 1839 m. ir mirusi
1919 m. rudenį. Jos tėvas turėjo 40 margų
geros žemės, Tursučių kaime. Kada, iš kur
Vosyliai-šileiniai buvo atėję į Sūduvą, ne
susekiau. Vosylių toj apylinkėj buvo
daug; viename Šunskų kaime keli; skirda
mi nuo kitų tos pačios pavardės ūkininkų,
mano mamos tėviškę Vosylių namą kai
mynai vadindavo Šleiniais. Galima manyti,
kad pirmutinis Vosylius galėjo atsikrausty
ti iš rytų, nuo Gudų pusės. 1708-1711 m.
maras buvo išnaikinęs gal apie du trečda
liu Suvalkijos gyventojų, ir turėjo prasidė
ti antroji kolonizacija. Pirmoji, kaip jau
minėjau, buvo pagyvėjusi po valakinės že
mės reformos, nuo XVI a. antrosios pusės,
o antroji — prasidėjo po 1708-11 m. maro.
Šiaip Sūduva, arba Suvalkija, nuo seniau
buvo giriomis apžėlęs ir žmonių skystai te
gyvenamas kraštas. Joje didysis kunigaikš
tis turėdavo medžioklių, bitynų, žuvų žve
jojimų ir medžiotojams apsistoti rūmus,
kaip Buktos nuo seniau žinomi didžiojo
kunigaikščio rūmai (rusų metraščiuose va
dinami Olitskije Choromy).
Mamos giminių tarpe žymesnis asmuo
buvo Plutiškių klebonas, kun. Akelaitis, ar
Jakelaitis (motinos mama buvo Jakelaitytė. O mano tėvo mama buvo Akelaitytė,
bet juodvi nebuvo tarpe savęs giminės).
Mano mama tik lietuviškai tekalbėdavo
ir nei lenkiškai, nei rusiškai niekados nesidarkydavo. Jai labiausiai patikdavo kun.
Juzumo ir Račkausko maldaknygė „Senas
Aukso Altorius“, jos atsineštinis. Ji ir ma
ne iš to „Altoriaus" išmokė skaityti, kai aš
ėjau šeštus metus. Žinoma, vieną žiemą
prieš tai turėjau išeiti kun. M. Brundzos
(M. B.) lementorių.
Tėvo gydomoji knyga. Kalbėdamas apie tė
vus, aš prisimenu, kad mano tėvas Vincas
Grinius yra palikęs savo ranka 1869 m.
perrašytą, nežinia kieno iš lenkų kalbos iš
verstą gydomąją knygą, apie 120 puslapių.
Aš prileidžiu, kad tai bene bus mano bobu
tės, Marės Akelaitytės-Griniuvienės, pus
brolio Mikalojaus Akelaičio-Akelavičiaus
darbas. Bene 1942 m. aš ją buvau atidavęs
Kauno V.D. Universiteto Bibliotekos Rank
raščių Skyriui.
Mano motina buvo giliai tikinti moteris,
tikra katalikė, atsidėjusi ji prižiūrėdavo
mūsų visų vaikų govėdą ir samdomus šei
mynykščius, kad nenukryptume nuo bažny
čios. Kas šventadienis anksti rytą mama
visus sukeldavo rožančiaus giedoti, po pus
ryčių, kas tik galėdavo, turėdavo į Sasna
vos bažnyčią keliauti, o vakare vėl Saldžiausiojo Jėzaus Vardo kitą rožančių gie
doti, arba iš „kantičkų“ kitokias šventas
giesmes varyti.

Pasnikai. Mano mama taip pat mus pri
versdavo ištisas 46 gavėnios dienas prieš
Velykas, visus penktadienius vitijas prieš
kai kurias šventes, o taip pat ketvirtinius
ir adventinius pasnikus sausai (be pieno,
sviesto, kiaušinio ir mėsos, be lašinių) uo
liai laikyti, žodžiu, mūsų šeima iš 365 d.
turėdavo apie 100 dienų sausai pasnikauti,
o be mėsos ir be lašinių — dar po 2 dienas
kas savaitę; per metus tokių dienų vėl iš
eidavo 72. Tad vegetariškai mes kasmet
gyvendavome apie 72 dienas. Tiesa, nuo se
niau apsigyvenę Lietuvoje, rusai sentikiai
sausai išpasnikaudavo kasmet apie 27 sa
vaites, t.y. apie 189 dienas per metus, ir
nematyti, kad tai blogai būtų atsiliepę jų
sveikatai. A. Hitleris apie 12 metų laikė iš
tisame pasnike beveik visą 80 milijonų vo
kiečių tautą, Leninas-Stalinas yra priver
tę Rusijos gyventojus per 30 metų ne tik
pasnikauti, bet ir badauti, o vis dėlto žmo
nės tokius bandymus atlaiko. Lietuvoj pas
nikai buvo žymiai sušvelninti popiežiaus
Leono XIII maždaug apie 1890 metus. Ma
no mama versdavo pasnikus pasnikauti ir
vaikus nuo 7 m. pabaigos.
Pasnikai atrodo ne vien bažnytinis daly
kas, jie paliečia ir higieną bei šalies ekono
miką. Pasniko valgiai dažniau esti nevirin
ti negu mėsiškieji. Pasniko valgiuose pasi
lieka daugiau vitaminų (žali kopūstai, ža
lias augalinis aliejus, garstyčių muštarda,
svogūnai, česnakai, žalios morkos, krienai,
ropės, ridikai, paskiau iš miestų atėję į kai
mą pamidorai, riešutai, žirniai, agurkai,
rūgštynės, žali šiene išlaikyti giriniai obuo
liai, spranginukės dūlios). Nežinia, ar mū
sų tauta, nustojusi pasnikauti, yra geres
nės sveikatos susilaukusi, ar blogesnės.
Dėl pasnikų sąsajos su šalies ekonomika,
be A. Hitlerio eksperimentų, dar priminsiu
karaliaus Jono Sobieskio istorijos epizodą.
Kai jisai buvo sumušęs turkus ties Viena,
tai padėkos iš išgelbėtos Austrijos nesusi
laukė, bet, sako, popiežius už katalikybės
gynimą leidęs jungtinei lenkų ir lietuvių
respublikai užsidėti dar trečiąją pasniko
dieną per savaitę, ir tuo būdu greitai išsi
lygino Sobieskio žygio į Vieną nuostoliai,
visai nenaudingo mūsų valstybei. Ta „fi
nansinė“ operacija mūsų senovės respubli
kai, tur būt, pasiteisina, nes ta trečia sa
vaitės pusiau sausa diena buvo pasnikauta
apie 200 metų, ir daug mėsos buvo sutau
pyta.
Selemos Grinių namai buvo visai kata
likiški. Atsimenu tokį atsitikimą. Tėvai
nakvodavo su kūdikiais seklyčioj, o paaugesni vaikai, taip pat samdiniai (mergina,
bernas, piemenys) — kitame gale, stuboj.
Mano vyresnioji sesuo Marė, turėdama jau
kokią 10 metų, kartą motinai pasakė, kad
bernas nakčia buvo iš savo guolio nuėjęs
pas gulėjusią kitame stubos suole samdinę
merginą. Išėjo iš to naminė audra. Kad
mūsų mama pradėjo tą merginą imti ir
peikti: sakė, kad už tokią nuodėmę galįs
perkūnas į namus trenkti; kai ji negalinti
savo namuose tokios „griešnikės“ laikyti,
kad ji tuojau artimiausią sekmadienį eitų
pas kunigą išpažinties ir iš visos širdies
gailėtųsi savo nedoro pasielgimo. Berno,
kuris buvo tėvo brolis Silvestras, mano ma
ma nedrįso taip smarkiai pulti, bet ir jam
„ant keturių akių“ pasakė, kad elgtųsi padorai ir nepiktintų vaikų, be to, privertė
ir jį išpažinties prieiti.
Tokiais griežtais būdais ir tikybinėmis
praktikomis būdavo palaikoma mūsų šei
moj dorovė.
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EUROPOS LIETUVIS

KAS TIE

GĖRIMAI?

stiprumo (be jokio priedo) ir geriamas vai
Čia išvardintieji sustiprintieji vynai yra
gio metu arba šiaip bet kuria proga.
originalūs, pagaminti tam tikruose kraš
Lietuviams vynas yra, palyginti, mažai
tuose ar provincijose ir žinomi beveik vi
žinomas gėrimas, nes dėl nepaslankaus
SUSTIPRINTIEJI VYNAI
same pasaulyje. Į juos panašūs vynai yra
klimato vynuogių auginimas yra labai ribo
gaminami ir kituose kraštuose, bet jie nėra
tas. Tuo tarpu tai yra pats seniausias pa
Portas. Labai populiarus Anglijoje. Jo tokie populiarūs. Paskutiniu laiku ypačiai
saulyje svaiginantis gėrimas, minimas Šv. tėvynė — Portugalija, Douro upės slėnys. gausiai pasirodo Pietų Afrikos, Australi
Rašte ir užtinkamas raštuose 2100 metų Spalva — nuo tamsiai raudonos iki sviasiai jos, Kipro ir kitų Kraštų pono ar sherry
pr. Kristų. Paskutiniu laiku vynas darosi auksinės; skonis — saldus, vidutinis arba vynas.
.vis labiau populiarus ir mūsų tarpe. Vyno rūgštus. Konjako pridedama dar galutinai
gamyboje ir vartojime amžių bėgyje susi nebaigus rauginti. Gero porto nokimas pa
STALO VYNAS
darė tam tikros tradicijos, kurių nežinoji mažu vyksta ir buteliuose, todėl kokybė ge
mas ar nepaisymas kartais gali sudaryti rėja su amžiumi. Geriamas prieš ir po
Prieš pradedant kalbėti apie paskiras
asmeniškų nepatogumų. Kas yra vynas?
maisto, o taip pat su sūriu ir saldžiąja. Po stalo vyno rūšis, pažymėtina, kad visų rū
. Oficialiai pripažintas vyno apibūdinimas puliarus iškilminguose pietuose, kai kelia šių raudonasis vynas geriamas kambario
skamba šitaip: „Vynas yra alkoholinis gė ma taurė už kurį gerbiamąjį asmenį ar įvy temperatūros, baltasis rūgštus vynas geria
rimas, pagamintas rauginant šviežiai skin k į (jei nėra šampano).
mas šiek tiek atšaldytas, o baltasis saldus
tų vynuogių sultis ir tą rauginimą atlie
Marsala. Labai tamsaus gintaro spalvos, vynas —■ šaltas. Taip pat pabrėžtina, kad
kant vynuogių kilmės krašte pagal vietos rūgštus arba saldus. Gaminamas Sicilijos raudonasis vynas geriamas su įvairia kep
tradicijas ir papročius“.
saloje. Vartojamas prie sriubos, vėžių, sal ta mėsa, paukštiena, sūriu; rūgštus balta
Raudonasis vynas paprastai gaminamas džiųjų valgių, o taip pat kulinarijoje.
sis vynas su žuvimi ir šaltu maistu, o sal
iš juodų vynuogių, o baltasis iš baltų. Ta
Sherry. Vienas seniausių vynų pasaulyje. dus —■ su saldžiais valgiais ir pietų užbai
čiau tai nėra taisyklė, nes visų vynuogių Gaminamas Ispanijoje, Andalūzijos provin gai.
sultys yra baltos. Raudona spalva gauna cijoje, Jerez miesto apylinkėse (nuo jo ki
Bordeaux. Kilęs iš Bordeaux apylinkės
ma nuo pigmento (dažo), kuris yra juodų lęs ir vardas). Konjakas, priešingai negu
jų vynuogių žievėje. Kuo ilgiau žievė pa Porto atveju, dedamas tada, kai rūgimas Prancūzijoje, kurioje pagaminama apie pu
liekama sultyse, tuo vynas pasidaro tam galutinai baigtas. Spalva — nuo šviesaus sė geriausio pasaulyje vyno. Vyną čia ga
sesnis. Tuo pačiu principu padaromas ir ro gintaro iki tamsiai rudos; skonis įvairus. mina tūkstančiai paskirų firmų bei ūkių,
kurie vyną vadina savo vardais ir, žinoma,
žinės spalvos vynas (Rose).
Dėl savo populiarumo geriamas bet kuriuo
pridėdami Bordeaux apylinkės pavadini
Vyno saldumas priklauso nuo natūra laiku. Gerai tinka prie sriubos, jūros mais
mą.
laus vynuogių cukraus kiekio, kuris lieka to produktų ir saldžiosios. Anglijoje popu
Pagal atskirus distriktus Bordeaux vy
sultyse rauginimą užbaigus. Paprastai rū liarus švelnaus skonio, moteriškas sherry,
nas skirstomas į tris pagrindines rūšis: rau
gimo metu tas cukrus specialių mikroorga žinomas Milk arba Cream vardais.
donas (Anglijoj vadinamas Claret) rūgš
nizmų pagalba suskaldomas į alkoholį ir
Malaga. Seno ir jauno vyno mišinys, su tus; Graves — baltas, vidutinio rūgštumo
anglies rūgšties dujas. Kuo rūgimo proce stiprintas konjaku. Visada saldus ir tam
ir Sauternes — baltas, saldus vynas.
sas..labiau išbaigtas, tuo vynas rūgštesnis siai rausvos spalvos. Populiarus su vaisiais
(dry).
Burgundy. Antroji Prancūzijos provinci
ir riešutais. Tėvynė — Ispanija, prie Mala
Vyno kokybė paskirais metais svyruoja. gos uosto. Laikomas vienu pačiu geriausių ja, gaminanti vieną geriausių pasauly sta
lo vynų. Napoleonas yra buvęs didelis Bur
Tai pareina nuo oro sąlygų, ypač saulėtu saldžiųjų vynų Ispanijoje.
gundijos vyno mėgėjas. Žinomiausias Bur
mo. Gerųjų metų vynas paprastai nemaišo
Madeira. Gaminamas Madeiros saloje,
mas su blogųjų, bet pilstomas atskirai ir Atlanto vandenyne. Charakteringas deser gundijos randonasis vynas yra Beaujolais
pavadinamas „Vintage11 vynu. Paprastai to vynas, sustiprintas konjaku ir vartoja (iš to paties vardo apylinkės), o baltasis —
prie tokio vyno etiketės pridedami gamy mas ne tik prieš ar po maisto, bet taip pat Chablis.
bos metai, kad būtų žinoma, kurių gerųjų kulinarijoje. Spalva ir skonis įvairuoja.
Šampanas (Champagne). Putojantis bal
metų vynas geriamas.
Vienos Azijos tautelės vadas 1825 m., pa tasis vynas, pagamintas Champagne pro
Pagal stiprumą vynas skirstomas į su klaustas, kaip jam patiko Madeiros vynas, vincijoj Prancūzijoj, dažnai vadinamas ka
stiprintą ir stalo vyną. Į sustiprintą vyną, atsakė, kad tas vynas turįs būti padarytas rališkuoju vynu. Paprastai geriamas prieš
kaip tai portą, sherry, madeirą, pridedama iš moters liežuvio ir liūto širdies sulčių, maistą, bet taip pat (rūgštesnės rūšys) su
vynuogių konjako. Toks vynas, paprastai nes, jo pakankamai išgėrus, kyla noras ne mėsiškais valgiais ir, žinoma, įvairiomis iš
geriamas prieš ar po valgio arba su sal pabaigiamai kalbėti ir kovoti nors ir su pa kilmingomis progomis, ypač vestuvėse.
Gaminant šampaną, kelių vynų mišinys
džiais valgiais. Stalo vynas yra natūralaus čiu velniu...
baigiamas rauginti buteliuose. Rūgimo pro
cese susidariusios dujos verčia šampaną
putoti. Kad buteliai nesprogtų, jie daromi
PAVASARINIAI IR VASARINIAI
iš specialaus storo stiklo, o kamščiai pri
tvirtinami viela. Visa tai padidina paties
šampano kainą. Butelių laikymas ir prie
SIUNTINIAI 1967 METAMS
žiūra reikalauja gero patyrimo ir daug vie
tos. Kai kurie vyno rūsiai turi iki 15 mylių
ilgio. Geriausias šampanas būna išsistovė
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų
jęs buteliuose 7-15 metų.
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už
H VYNAS

žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm
megztukas.

Kaina £25.0.0.
VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3} jardo angliškos
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų,
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967)
kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius
dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų
Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STOKES LTD.
, (Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas
pristatymas.
ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti,
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

Dažnai didžiuojamės senovės indų sans
krito kalbos artumu lietuviškajai. Nors da
bartinė indų Kaiba nutolusi nuo sanskrito,
bet lietuviui uuvo luomu New r o ik Times
meniaštyje SKaityu straipsnį apie „šventu
mo siekiančius" indų vyrus, kurių vienas
šūkis yra ioks: „Gau naman mala hai".
Reiškia: „Karvė yra mūsų motina". Čia
„gau" lengvai primins latvių „guvs" (galvi
jas), o „mata" mūsų „močią-motiną". „Gau
šąląs" reiškia „karvėms gardą" (šalinę).
Vienas kitą sveikina „jeevit raho” (gyvenk
ilgai). Čia „jeevit“ ištariamas „žyvit", kas
artima slavų „žyvoi“ ir mūsų „gyvas". In
dai, kurie gyvenimą paskiria kūno ir dva
sios mankštoms susijungti mistiškai su Die
vu, vadinami jogais. Lietuvis čia lengvai
atspės „jungą“. Šios dvasinės rūšies moterį
vadina „jogine", kaip pas mus Petro žmona
būtų Petrienė.
Amerikos lietuviams neramu, stebint,
kad mokslo ir politikos leidiniuose apie ry
tų Europą neįskaitomi Baltijos kraštai.
Net amerikiečių Free Europe komiteto lei
džiamasis East Europe mėnesinis žurnalas,
nors žemėlapyje turi šiuos kraštus įbrėžęs,
beveik niekada nepateikia platesnių apžval
gų ar žinių, kaip tai daro lenkams ir ki
tiems rytų europiečiams.
Nesmagu stebėti ir leidiniuose apie Sovietiją Baltijos kraštus jau žymint „vaka
rų rajonu". Taip daro American National
Science fondo išleistoji monografija Popu
lation Changes in Russia and USSR: A Set
of Comparable Territorial Units, kurią iš
leido San Diego State kolegija Kalifornijoj.
Jos išvadų dalį skelbia Slavic Review žur
nalas. Sako, „vakarų“ rajonas (Lietuva,
Latvija, Estija) 1851 m. turėjęs 3.160.175
gyventojus; 1879 m. — 5.708.883; 1926 m.
(nepriklausomybės laikotarpiu) — 5.638.
518; 1939 m. — 5.816.773; 1959 m. — 6.001.
694. Įdomus miestelėnų skaičių ūgis (jais
skaityta gyventojai, gyvenę vietovėse su
per 15.000 gyv.): 1897 m. miestelėnai „ra
jone“ sudarę 14-tą gyventojų nuošimtį;
1926 m. — 19,8 nuošimtį; 1939 m. — 21,1
nuošimti; 1959 m. — 32,2 nuoš. Taigi, ne
priklausomybės metu miestelėjimas vyko
normaliai, okupacijos — nenormaliai.

Chicagos u-to leidykla leidžia seriją Folk
tales of the World. Jau išleido airių, žydų,
anglų ir septynių kitų tautų pasakų rinki
nius. Ruošia lenkų, škotų, graikų ir kitų.
Būtų naudinga, jei mūsų prof. Balys Va
šingtone paruoštų anglų kalba mūsų liau
dies pasakų rinkinį ir pasiūlytų išleisti, nes
pati leidykla, rodos, tai neplanuoja. Seriją
KITŲ KRAŠTŲ STALO VYNAI
redaguoja Indiana u-to istorijos ir tautosa
Vokietijos Reino srityje nuo seno gami kos prof. Dorson.
namas geras stalo vynas. Populiariausi Vo
kietijos baltieji vynai yra Hocks ir Mosel
(7)
les (rūgštus). Iš kitų žinomesnių vardų
yra Liebfraumilch, gaminamas Rheinhesseno provincijoje.
Italijoje gaminama daugybė stalo vyno
rūšių. Žinomiausi vardai Chianti, Orvieto,
Dar turime atsiminti, kad tikslas didžių
Asti Spumante ir Lacrima Christi (Kris jų negandų, kurie visai priartėjo, yra su
taus ašara), gaminamas Vezuvijaus slėny trinti suakmenėjusias viso pasaulio širdis,
je.
palenkti iki žemės pasipūtėlius ir suarti su
Ispanija senas stalo vyno kraštas. Be kietėjusią žemę giliomis skausmų, vargų ir
veik visi žinomesni vynai pavadinti sekant sielvartų vagomis, ir taip pasaulis bus pa
prancūzų vynų vardus. Taip, pvz., čia rasi verstas tinkamu priimti didžiuosius Tūks
Spanish Graves, Spanish Sauterne ir t.t. Ži tantmetinės Karalystės palaiminimus. Die
noma, pridedamas ir vietovės ar gamintojo vo Karalystės tikslas bus pilnai įvykdytas,
kaip pranašo pasakyta: „Kai tu (Viešpa
vardas.
tie) darysi savo teismus žemėje, pasaulio
Britų Commonwealth, kaip jau minėta,
gyventojai mokysis teisybės“. (Izaijo 26:9).
gaminama gana daug ir gero vyno. Ypač
Tuomet jau visi bus sužinoję, kad savimy
žinomi Pietų Afrikos, Australijos ir Kipro la paremti ir nupuolusių žmonių sumany
salos vynai. Jie, kaip ir Ispanijos vynai, mai yra sugedę ir veda žmones į vargą ir
yra žymiai pigesni, o savo kokybe mažai
sumišimą. Todėl tais laikais visi besiilgėda
atsilieka nuo žinomųjų Europos vynų.
mi geis ir lauks teisingo viešpatavimo, ne
Jugoslavijoje ypač gerai žinomas Lutopastebėdami kad tai yra visai arti.
mer apylinkės vynas, vadinamas Riesling
Ilgai nešiotoji garbingoji Izraelio viltis
ir Silvaner vardais. Jugoslavijos klimatas
įsigyti karalystę tuomet atsigaus tuose, ku
tinka vynuogėms auginti, ir jos stalo vyno
rie, tikėdami Dievo pažadams, bus susirin
kokybė yra visiškai gera. Padavimas sako, kę į Palestiną. Kai šitie senovės vertieji pa
kad Illyria provincijoje buvo išaugintos
skelbs savo prisikėlimą ir sutvarkys naują
pirmosios pasaulyje vynuogės, iš kurių teisybės valdžią, jų patvarkymas, be abe
Nojus pasidarė vyną ir pats pasigėrė...
jonės, bus greitai pripažintas, kaip parei
Vengrijoje žinomiausias stalo vynas yra
nąs nuo Viešpaties. Ir kai žmonės sužinos,
saldusis Tokajus. Ypač populiarus šiaurės kad tikroji juos valdančioji Karalystė yra
rytų Europos kraštuose. Dar gerai žinomi
dvasinė ir kad nukryžiuotasis Jėzus yra
vengrų Riesling ir Jaučio Kraujas.
Karalius, ir kai jie savo proto akimis „pa
Vermutas (Vermouth). Specialus stiprus žvelgs į tą, kurį jie perdūrė“, ir „raudote
vynas, gaminamas Italijoje ir Prancūzijo raudos jo kaip vienturčio ir dejuos jo, kaip
je. Gali būti saldus arba rūgštus; auksinės paprastai dejuojama mirus pirmgimiui. Tą
arba tamsiai rausvos spalvos. Dažniausiai dieną bus didelis raudojimas Jeruzalėje“.
geriamas prieš valgį arba kokteilių miši Ir Dievas „išlies ant Dovydo namų ir ant
ny. Vermuto vardas pareina nuo Worm Jeruzalės gyventojų malonės ir maldų dva
wood augalo, kuris lietuviškai vadinamas sią“. — Zakarijo 12:10, 11.
metyle arba pelyną. Šis augalas, kartu su
Žinios apie nugalėjimą Gogo ir Magogo
įvairiais kitais priedais, duoda vermutui pulkų ir apie stebuklingą Izraelio išgelbė
specialų skonį. Labiausiai žinomi vermuto jimą iš neprietelių greitai pasklis, ir po to
vardai yra Martini ir Cinzano.
bus paskelbtas garsiųjų prikeltųjų „tėvų“
Baigiant reikia paminėti, kad tik iš vy pasirodymas, ir, jiems pirmininkaujant,
nuogių sulčių pagamintas gėrimas gali bū bus įsteigta naujoji valdžia; tuomet įvyks
ti vadinamas vyno vardu. Visų kitų uogų visuotinis Izraelio atsivertimas ir priėmi
ar vaisių sulčių produktai, į kuriuos neiš mas ilgai atmestojo Mesijo. Ir neabejotina,
vengiamai primaišoma cukraus, geriausiu kad kai kurie pagonių laikys tai klasta,
atveju turėtų būti vadinami vaisvyniais.
juoksis iš žydų, vadindami juos lengvati
kiais, o senovės vertieji bus laikomi kai ku
J. Tuja
rių gudriais apgavikais.

Kai kada juokelis pasako karčią tiesą.
Vienas mūsų laikraštis pastebėjo: Vliko
pirmininkas — biznierius, Alto pirminin
kas — biznierius, Bendruomenės pirminin
kas — biznierius. Tiesa, Amerika biznio
kraštas, bet Lietuvos laisvinimo kovai ves
ti, Amerikos piliečiams Vašingtoną spausti
Lietuvos reikalu ir lietuvybei bei bendruo
meniškam organizuotumui palaikyti, ro
dos, labiau pritiktų idėjų vyrams — inte
lektualams, ne biznieriams.

Prelatu Krupavičium ir vysk. Brizgiu
pradedant, rimčiau susidomėta lietuviškų
parapijų likimu. Padėtis rimta. Pavyzdžiui,
iš gana didelės Baltimore kolonijos rašo
ma: „Turime parapiją su lietuviškom pa
maldom ir lietuviais kunigais, bet mišių
išklausyti teateina kokie 50-60 lietuvių. Ki
ti — amerikiečiai. O vien naujųjų ateivių
čia apsigyveno 600”.

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS
KUR GI TAS GENIJUS?

Dr. S. Kuzminską pažįstu jau keliolika
metų. Vertinu jį kaip puikų kalbėtoją ir
visuomenininką. „Europos Lietuvyje" pasi
rodantieji jo straipsniai būna svarūs, nau
dingi, įdomūs. Bet kartais Dr. S. Kuzmins
kas bando ginti neapginamą ar įrodyti ne
įrodomą dalyką. Vienas tokių straipsnių iš
spausdintas „E.L.“ 44 nr. (1966 m. lapkri
čio 8 d.). Dėl jo jau gavo pasisakyti B. Valterienė, bet ir aš pridėsiu dar savo trigra
šį.
Savo straipsnyje Dr. K. net du kartus pa
minėjo „lietuvių tautos genijų". Tai mane
sudomino ir privertė susimąstyti. Mąsčiau
apie tris mėnesius, bet vis tiek nesupratau
to lietuvių tautos garbinimo prasmės.
Gali būti gyvenime momentų, kai žaidi
mas žodžiais gali būti prasmingas ir nau
dingas (jei sutiksime, kad tikslas pateisina
priemones!). Kadaise Vištelis įrodinėjo,
kad Adomas su Ieva kalbėjo lietuviškai!
Tuo jis norėjo sukelti lietuvių pasididžiavi
mą savo kalba ir paskatinti ja domėtis ir
jos nepamiršti.
Bet ar tikslu skelbti „lietuvių tautos ge
nijų“ emigracinėj spaudoj? Mes mokėmės
Lietuvos istorijos, pažinom lietuvių ir ki
tas tautas ir galim palyginti jų „genijus“.
Nuoširdžiai pasvarstę, turėsim sutikti, kad
visos tautos turi genialių savybių. Jei taip,
tai netikslu yra reklamuotis savo „tautos
genijum", ypač nepaaiškinus to genijaus
reiškimosi kelių ir būdų.

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Naujai įskūrusioji ir susitvarkiusioji
valdžia Palestinoje bus gausiai palaiminta
ir greitu laiku įvykdys nuostabias permai
nas Izraelio gerovei, ir visa tai nustebins
anarchistinį ir nuliūdusį pasaulį ir privers
daugelį mąstyti ir sakyti: Kažin, ar šitie vy
rai, kurie sakosi esą atsikėlusieji pranašai,
iš tikrųjų neatlieka darbų, kurių pasauliui
labai reikia? Duok, Dieve, kad jie imtų vai
dyti pasaulį ir iš visuotinės netvarkos tepa
daro tvarką ir ramybę! Ir tada jie siųs pa
siuntinius pas juos ir reikalaus, kad šitie
„kunigaikščiai" plėstų savo valdžią po visą
pasaulį, nes jų teisingas viešpatavimas bus
pasirodęs labai naudingas Izraeliui. Taip
kalba apie tai Pranašas: —
„Ir atsitiks, kad paskučiausiose dienose
bus prirengtas Viešpaties namų kalnas
(Karalystė, aukštesnė ir valdanti visas ka
ralystes) ant kalnų viršūnės; jis bus iš
aukštintas ant kauburių (aukštesniųjų vie
tų), ir į jį plauks visos tautos. Daug tautų
tis ir sakys: Ateikite, ir ženkime aukštyn į
Viešpaties kalną (Karalystę) ir į Jokūbo
Dievo namus; ir jis mokys mus savo kelių,
ir mes vaikščiosime jo takais, nes iš Siono
(dvasinės Karalystės — pagarbintojo Kris
taus, Galvos ir kūno) išeis įstatymas ir
Viešpaties žodis iš Jeruzalės (iš žemiško
sios valdžios sosto, kurios atstovais bus
„kunigaikščiai“). Jis teis tautas ir išbars
daugelį tautų (didžiųjų suspaudimų metu
ir pagaliau klausydami jo išbarimo bei įsta
tymo ir žodžio), jie nusikals iš savo kalavi
jų žagrių ir iš savo iečių piautuvų. Tauta
nebekels kalavijo prieš tautą, ir jie nebesi
lavins daugiau kovai“. — Izaijo 2:2-4; Mikėjo 4:1-4.
(Bus daugiau)

Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui
spaudos šiuo adresu:

Lithuanian Bible Studente,
212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.
— Apmokamo skelbimo teisėm —
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EUROPOS LIETUVIS

Reikia persiorganizuoti

Europos lietuviu kronikų
LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS
Vasario 18 d., 7.30 vai. vakaro, Sporto ir
Socialinio Kluoo salėje (34oA Victoria
Park Rd., E.9) rengiamas Nepriklausomy

bės minėjimas.
Programoje: atidaromoji kalba. Londo
no choras, oktetas, Sekmadieninės mokymlos mokinių pasirodymai ir Londono jauni
mo tautinių šokių grupė.
Visi Londono lietuvisKosios bendruome
nės nariai Kviečiami dalyvauti savo tauti
nėje šventėje.

SUSITIKIMAS SU JAUNIMO
KONGRESO DALYVIAIS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — vasario 19 d., 11 vai., L.
Židinyje.
COVENTRY — vasario 19 d., 12.45 vai., St.
Elizabeth's.
STOKE-on-TRENT — vasario 26 d., 12 v.,
TunnstaJi. Vasario 25 d., 12.30 vai., Biru
tes Vencaitytės su Jonu Zavecku jung
tuvių Mišios.
DbRBY — vasario 19 d., 11 vai., Bridge
Gate.
HUDDERSFIELD — vasario 19 d., 1 v.p.p.
iteKoieKeijos
BitADr Ottūb šių metų gavėnios rekolek
cijas ves Kun. Al. Geiyoa šia tvarka: va
sario 25 a., šesiaaienj, 11 vai., St. Amrs
bazn. Mišios, pamokslas ir ispazinus; 4
vai. p.p. — pamokslas ir išpažintis. Va
sario 26 d., sekmadienį, 12.30 vai. — Mi
šios, ispazmtis ir pamokslas.
LEEDS — rekolekcijos H. Rosary bažn. va
sario 26 d., 3 v.p.p.
NOTTINGHAM — vasario 26 d., 11 vai., L.
Jaunimo Židinyje.

Vasario 18 d., šeštadienį, Anglijos lietu
vių atstovai pasauliniame Jaunimo Kongre
se renkasi Londone į bendrą savo susirinki
mą, kuriame padarys pranešimus iš Jauni
mo Kongreso.
Tasai susirinkimas - susitikimas su lie
tuviškąja visuomene ruošiamas Lietuvių
Socialiniame ir Sporto Klube (345A Victo
ria Park Rd., E.9). .
Pradžia punktualiai 6 vai. vakare.
Lietuviškoji visuomenė kviečiama gau
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
siai dalyvauti ir pasiklausyti, ką laisvasis
DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa
jaunimas užsimojo Kongrese.
rio 18 d., 6 vai. vaK., lenkų klubo saleje
Whitetriars Lane (netoli Gaumont kino)
DBLS TARYBOS POSĖDIS
rengia Lietuvos Nepriklausomybės šventės
DBLS Tarybos posėdis bus kviečiamas minėjimą.
dvi valandas prieš DBLS atstovų suvažia
Programoje numatoma tai dienai pritai
vimui prasidedant. Kiekvienas Tarybos na kyta paskaita, kurią skaitys kun. A. Gerys prašomas būtinai dalyvauti. Asmeniš ryba, MIC. Šokiams gros E. Dragūno vado
ki kvietimai nebus siuntinėjami.
vaujama kapela, veiks puikus baras ir už
Tarybos Pirmininkas
kandinė.
Sekmadienį, vasario 19 d., 12.45 vai., St.
Elizabeth's bažnyčioje bus atnašaujamos
šv. Misos už Lietuvą.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais maloniai prašom atsi
„SŪKURYS* NOTTINGHAME
lankyti į minėjimą ir pamaldas.
Vasario 18 d., 6.30 vai., šeštadienį, puikio
Skyriaus Valdyba
je Ukrainiečių Klubo salėje (31 BentmcK
rtd.) rengiamas platesnio masto Vasario 16

COVENTRY

NOTTINQHAMAS

suKaKlies minėjimas.
Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskaita
ir sveikinimai.
Meninę dalį išpildo Bradfordo meninės
pajėgos — T. Buroko vadovaujamas „Sū
kurys“. Linksmąją dalį praveda K. Venskaus kapela „Dama". Veiks barai su šiltais
ir šaltais užkandžiais, bus loterija. Kviečia
mi seni ir jauni iš arti ir toli. IViusų sene
liams pensininkams įėjimas nemokamas.

STOKL-ON-TRENI'
MINĖJIMAS
Vasario 18 d., 6 vai., Tunstalyje
Arms“ viešbutyje, įvyks Vasario 16
mas. Bus programa, šokiai, bufetas
rija. Laukiame visų, kurie linki
sėkmės.

„Sneyd
minėji
ir lote
mums

V. Andruškevičius

Skyriaus Valdyba
PIRMOJI KOMUNIJA IR
SUTVIRTINIMAS
Liet. Jaunimo židinyje vasario 12 d., sek
madienį, po 11 vai. lietuviškų pamainų, vai
kai bus pradėti ruošti pirmajai šv. Komu
nijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Židinio
vadovybė kviečia toms pamokoms atvesti
vaikus. Pirmieji pasiruošimui jau užsi
registravo net iš Leicesterio.
Sutvirtinimo Sakramento priėmimą irgi
rezervuokime lietuviui vyskupui. Vysku
pas Dr. Pranas Brazys, MIC, žada Anglijon
atvykti šį pavasarį.

JAUNIAMS IR. JAUNUČIAMS
Lietuvių Jaunimo Vilniaus Aušros Var
tų židinys vėl ruošia lietuviukams jau
niams ir jaunučiams dviejų savaičių vasa
ros atostogas. Jos bus nuo liepos 23 dienos
iki rugpiuėio 6- tos. Pernai Židinyje atos
togavusieji išsiskirstė patenkinti.
Ir šiemet kviečiame tėvus iš anksto paplanuoti ir berniukus atostogoms užrašyti.
Taip pat jau laikas pagalvoti, kur ir
kaip berniukai mokysis nuo ateinančių
mokslo metų. Jų laukia Lietuvių Jaunimo
Židinys ir geros mokyklos Nottinghame.
Kuo anksčiau kreipiamasi, tuo tikresnis
priėmimas.
Kreiptis į direktorių: 16 Hound Rd..

West Bridgford, Nottingham.
Lietuvių Jaunimo Židinys

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS
DBLS Wolverhamptono skyriaus valdy
ba vasario 18 d., šeštadienį, 6 vai., p.p.,
Queens viešbučio salėje, priešais Town
Hall, rengia Vasario 16 minėjimą.
Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai prašome at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS

BRADFORDAS
KLUBO SUSIRINKIMAS ATIDĖTAS
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo narių
metinis susirinkimas atidėtas. Jis negalėjo
įvykti vasario 5 d., kaip buvom skelbę, bet
bus vasario 19 d., sekmadienį, 3 vai. popiet,
Klubo patalpose šia programa:
1. Susirinkimo pradžia;
2. Prezidiumo rinkimai;
3. Klubo Valdybos pranešimai;
4. Revizijos Komisijos pranešimas;
5. 1967 metų Klubo Valdybos rinkimai;
6. 1967 m. K-bo Revizijos K-jos rinkimai;
7. Mandatų Komisijos rinkimai;
8. Narių pasisakymai Valdybos ir Revi
zijos Komisijos pranešimų reikalais;
9. Einamieji klubo reikalai;
10. Klausimai bei sumanymai.

Klubo Valdyba

LEICESTERIS

Išleisdami iš akių senąją išeiviją, mes,
naujieji, jau beveik 20 metų kaip gyvena
me D. Britanijoje. Mūsų organizuotumo
klausimas buvo ir yra labai aktualus, bet,
palyginti, mažiausiai tesvarstomas. Savo
gyvenimui leidžiame bėgti daugiausia iš
įsibėgėjimo, o įsibėgėjimui būdingas stingi
mas, nerangumas, sekimas senais papro
čiais, naujų gyvenimo metodų vengimas.
Teisingai yra remtis tradicija, jeigu ji bū
na tautinio gyvenimo pažangos atrama.
Bet nesveika laikytis tokių tradicijų, ku
rios yra tautinio gyvenimo stabdžiu. O tų
stabdžių turime D. Britanijos lietuvišKame
gyvenime.
Kad reikalinga organizuotam gyvenimui
draugijų ir organizacijų, niekas negali už
ginčyti. Į jas mes buriamės, rūpindamiesi
tam tikrais tikslais ar reikalais. Čia lietu
vių charta mums primena, kad jos reika
lingos: „Lietuvis kuria ir palaiko religines,
kultūrines, savišalpos ir visas kitas lietu
viškas draugijas ar organizacijas“. Mes
čia per 20 metų, įskaitant senosios išeivijos
dar veikusias, sukūrėme apie 28 skirtingas
organizacijas ir draugijas. Ar čia nėra or
ganizacijų ir draugijų infliacija? Aš esu įsi
tikinęs, kad daugumas pasakys, jog toks jų
perteklius yra nesveikas reiškinys lietuviš
kai bendruomenei. Mūsų gretos retėja, nau
jų išeivių iš Lietuvos neatvažiuoja papildy
ti tų gretų, kaip kad būdavo prieš 11 pašau
linį karą. Mūsų priaugantis jaunimas ši
toje draugijų maišatyje nežino, su kuo ei
ti, ir dažniausiai atitrūksta nuo mūsų, o
pagaliau tiesiai galima pasakyti, kad nė
viena organizacija nesirūpino jaunimo auk
Įėjimu lietuviškoje dvasioje, išskyrus skau
tų organizaciją. Tai juk labai aiškiai buvo
matyti, kai reikėjo pasiųsti atstovus į Jau
nimo Kongresą: jie beveik visi yra buvę
skautų eilėse.
Ar toliau mes turime eiti tuo organiza
cijų ir draugijų sklaidymosi ir smulkejimo
keliu? Tai yra klausimas, nuo kurio iš
sprendimo priklausys D. Britanijos lietu
viškasis gyvenimas.
Kai 1949 m. buvo organizuojama Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, anuometiniai
D. Britanijos lietuvių veikėjai sukūrė D.
Britanijos Lietuvių Bendruomenę tuo pa
grindu, kad kiekviena organizacija ar drau
gija priklauso DBLB-nei. Išrinkta Krašto
Valdyba, kuriai pavesta koordinuoti visas
tas organizacijas. Tuo keliu DBLB Valdy
ba ir eina visus 18 metų. Bet tuo būdu bu
vo uždėti varžtai jos veiklai: ji negalėjo ir
negali diroti taip, kaip kitų kraštų lietuviš
kos bendruomenes. O pasmesti ir sulaužyti
tuos įstatus ir pasukti kitų kraštų bendruo
menių pavyzdžiu reikštų nemažą skandalą
toms organizacijoms, kurios save laiko di
aziausiomis ir galinčiomis apjungti visus
D. Britanijos lietuvius ir jiems atstovauti.
To nenori dabartinė DBLB Vaidyba. Ji no
ri, kad mes galėtume apjungti dabartinę
DBLB ir DBLS ir ją pavadinti DBLB, kaip
kituose kraštuose, kur jos labai gražiai ir
vaisingai veikia. Mūsų perorganizuotoji Bnė įsijungtų į jų tarpą.
Koks yra Pasaulio Lietuvių Bendruome-

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas Bradforde įvyksta
MIRĖ PO NELAIMĖS
Lietuvių Vyties Klubo patalpose kovo 4 d.,
A.a. Juozas Česas, gal būt, seniausias lie 6 vai. popiet. Minėjime G. Valterytės pa
tuvis visoj Anglijoj, turėjęs 89 m., mirė ei skaita ir Bradfordo „Sūkurio“ meninė pro
damas rytą į bažnyčią. Jis žengė nuo šali grama.
Vyties Klubo Valdyba
gatvio pereiti gatvę, buvo užgautas maši
nos, sužeistas ir sekančią dieną, sausio 24
d., mirė ligoninėje. Kilimo buvo iš Suval
kijos. Atvyko į Angliją 1902 m. Iš profesi
jos buvo labai geras siuvėjas, turtingai įsi
gyvenęs Anglijoje. Paskutiniuosius 11 me
ŠOKIAI
tų buvo našlys ir gyveno pas savo dukterį.
Buvo labai malonus su naujaisiais atei
Sodybos Klubo šaudymo Sekcija kovo
viais, puikiai kalbėjo lietuviškai, buvo ge 11 d. rengia šokius.
ras katalikas. Paliko 2 sūnus ir 3 dukteris.
Į paskutinį panašų subuvimą gruodžio
Vienas sūnus yra katalikų klebonas Hinck 17 d. apsilankė apie 250 žmonių, bet lietu
ley, kitas gumos fabrike vedėjas, 2 dukte vių jų tarpe beveik nebuvo matyti, šį
rys vienuolės, o trečioji buvo ištekėjusi, ir kartą yra mūsų eilė. Tikimasi, kad lietu
tėvas pas ją gyveno.
viai kovo 11d. sudarys daugumą.
Palaidotas labai gražiai: daug gėlių ir
Įėjimas, įskaitant orkestrą, staliuką ir
vainikų, DBLS Leicesterio Sk. vainiku pa užkandžius, 10 šil.
sirūpino Pučinskienė ir P.K. Paukštys.
Norintieji apsinakvoti, susitaria iš anks
A.a. Juozai, tegul Tau būna lengva Angli to tel. Bordon 2810.
jos žemelė.
Atskiri pakvietimai lietuviams nebus
Juozas Skorka
siuntinėjami.

LIET. SODYBA

ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Kovo 4 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Lietuvos Globė
jo šv. Kazimiero minėjimą.
Paskaitą skaitys kun. Dr. S. Matulis.
Po paskaitos bus pasilinksminimas su
gera muzika.
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

VERTA PAGALVOTI...

Ar mano sutaupos dabartiniu metu
duoda tinkamą pelną?
BALTIC STORES INVESTMENTS Co.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel. SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

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

<5% (grynais)
už trumpesnius investavimus.

Sudarome testamentus, administruojame
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo
reikalus.

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C.
Canada.

nės pobūdis? Pirmoji esminė PLB žymė
yra jos visuotinumas. Jį pabrėžia Lietuvių
charta: PLB sudaro pasaulyje pasklidę lie
tuviai. Tai išryškina ir jos steigėjai, saky
dami: „PLB yra ne draugija, bet tautinė
bendruomenę. Į draugiją rašosi nariu, kas
nori. Tautinei bendruomenei priklauso
kiekvienas lietuvis...“
Iš visuotinumo kyla antroji PLB žymė—
jos atvirumas kiekvienam lietuviui. Bet
kiekviena atskira organizacija rūpinasi tik
savo nariais, o PLB rūpestis skirtas visai
lietuvių išeivių bendruomenei. Pirma, ji
yra atvira kiekvienam lietuviui, nepaisyda
ma jokių skirtumų ir remdamasi vien tik
lietuvybe. Antra, ji imasi atsakomybę už
visus lietuvius išeivius. Trečioji PLB žymė
yra jos lietuviškumas. PLB turi du tikslus
— pagrindinį ir atsitiktinį. Pagrindinis yra
išlaikyti išeiviuose lietuvybę ir tautišku
mą, o atsitiktinis — atkovoti Lietuvai lais
vę.
Bendruomenę reikia skirti nuo draugijų
ar organizacijų. Organizacija ar draugija
yra techninis tam tikru laiku ir tam tikrų
žmonių suplanuotas kolektyvas tam tik
riems reikalams ir tikslams, o bendruome
nė yra kolektyvas, kurį draugėn sieja ilga
mečiai istoriniai ar prigimtiniai saitai —
kalba, praeitis, papročiai, tradicijos, tikė
jimas ir visa kita. Draugija gali būti kiek
vienu metu pakeičiamas ar panaikinamas
kolektyvas, o bendruomenė, kaip substanci
nė, istorinė žmonių santalka, gyvuoja tol,
kol jos nariai jaučiasi minėtų ryšių sieja
mi.
Tautinės bendruomenės organizacinė for
ma yra jos narių sutariama. Pasaulio Liet.
Bendruomenė yra mūsų tautinės sąmonės
ir tautos valios išraiška organizaciniu pa
vidalu. Tad kiekvienas mūsų turėtume tų
tikslų neatmesti, nes nieko gražesnio nėra
mūsų lietuviškoje bendruomenėje. Jeigu tą
mintį atmetame, tai turime pasižiūrėti į iš
eivių gyvenimo praeitį. Ten yra daug pa
mokų ateičiai.
Ten, kur lietuviai laikėsi vieni prie kitų
ir stengėsi eiti kartu su gyvenimu, ten jie
išliko ir laimėjo. Ten, kur jie neturėjo lie
tuviško švietimo ir kultūrinio gyvenimo,
kur negilino tautinės garbės jausmo ir są
monės, kur platesnį 'žvilgsnį nustelbė as
meniniai išskaičiavimai ar net kivirčai, ar

ba kur vadovybės nepraplėtė ribotų pagal
savo skonį pažiūrų, kur nenorėjo ar nesu
gebėjo eiti remdamiesi naujo gyvenimo pla
tesniais ir gilesniais reikalavimais, ten tos
organizacijos nėjo pažangos keliu, neprisi
laikė prie naujų galimybių, kiek tai susiję
su lietuviškais reikalais, ir ilgainiui jos iš
nyko, suurpuamos kilų tautų juroje.
Kad mums taip neatsitiktų, reikia persi
organizuoti. Um.B valuyoos ir Dbes Valoyuos nariai turėjo tuo reikalu pasikaluejimą. Visų buvo prieita nuomones, kad rei
kėtų kas nors daryti, net nežinia, kaip. Da
lis EBES atstovų tvirtina, kad niekas nepa
sikeis ir persiorganizavimas nieko nauja
neatneš. Aiškiai matyti, kad jie nenori pa
keisti DBLS pavadinimo į D. Britanijos L.
Bendruomenę. O visa tai lengvai padaro
ma. Kas reikia, tai pakeisti DBLS įstatus,
siek tiek juos pataisant. Tie įstatai gali bū
ti paliekami, prijungiant prie jų PLB Kons
tituciją. Akcinė Bendrove, Knygų Klubas
Nida ir Sodyoa lieka, kaip iki šiol, akcinin
kų žinioje. Tuo budu Benai uomenė būtų
auksciausias šio krašto organizacinis auto
ritetas, pajungęs visus D. Britanijos lietu
vius, ir kartu ji stotų su kitų kraštų bend
ruomenėmis diroti ir atsiekti gražesnių
vaisių, negu iki šiol. Bet kuriuo atveju DB
LS yra vietinė organizacija, ir kaip kas be
aiškintų, ji negali atstoti bendruomenės.
Gali susirasti daugiau tokių organizacijų,
kurios panorės atstoti bendruomenę, ir
tuomet vėl nežinosime, kur esame.
Dar noriu pridurti tiems, kurie turi sa
votiškos baimės dėl Lietuvių Bendruome
nės. Nesinaudokime šiltu vandeniu, nes jis
padeda greičiau užmigti. Veiklą uždegti ga
Ii tik ugnis ir nenurimstanti idėja.
Atsisakydami ugnies ir pasitenkindami
šiltu vandeniu, turėsime ir toliau gyveni
mą išsklaidytą, susmulkintą ir nevaisingą.
Paneigdami Bendruomenės vardą ir jos vi
suotinumą, toliau būsime mes .ir jie, kai
tuo tarpu turėtume būti tik mes!
Tai yra rimtas ir ypatingas gyvybinės
reikšmės turįs reikalas. Nieko nelaukdami
ir nesidairydami, turėtume susirūpinti da
bar, o ne laukti, nes anksčiau ar vėliau vis
tiek PLB turės užimti savo vietą, kaip kad
atsitiko ir įvyko kituose kraštuose.

S. Kasparas

Skaitytoju tolokai
DĖL DBLS
Mielas Tavo Jonai,
Kartais sutinku su tavo mintimis, kar
tais ne. Sį kartą, matai, nesutinkam.
Labai pasišiaušei, paminėjus man, kad,
praplečiant rinkimų skalę, pirmininkas ga
lėtų būti ir iš provincijos. Anot tavęs, „tie
šaunūs provincijos veikėjai“ netinka į tokį
aukštą postą dėl atstumo. Dėl kokio atstu
mo? Dėl tų 50-150 mylių? Dabartiniais lai
kais tai nedaug. Tie „šaunūs veikėjai“, jei
skaitai „Europos Lietuvį“, be mažiausio at
lyginimo sukerta tuos atstumus, pasirodydami čia viename, čia kitame mieste daug
dažniau, negu centro žmonės su atlygini
mu. Toks tavo tvirtinimas, mielas Jonai,
kvepia hipokritiškumu.
Kad ir neturtinga Sąjunga, bet atsiųsta
sis balansas rodo, kad atlyginimams išmo
kėta daugiau kaip dešimt tūkstančių sva
rų. Nežinodamas, kiek tarnautojų, negaliu
tvirtinti, kad tai didelė suma, bet dabar
fabrike dirbąs „šaunusis veikėjas“, išrink
tas į pirmininkus, visiškai galėtų pragy
venti iš to atlyginimo. Ir toks neprapuldytų Sąjungos, oi, neprapuldytų. Tie skrai
dantieji laivai ar tik ne Tavo Jono laki fan
tazija.
Gaila, kad tik dabar DBLS pirmininkas
atskleidė, kas vyksta. Tačiau kuria krypti
mi pasuktų salos organizacija, aišku viena,
būtent: taryba turėtų būti praplėsta. I ją
automatiškai turėtų įeiti didesnių DB
LS skyrių, socialinių klubų, politinių orga
nizacijų pirmininkai. Tarybos teisės turėtų
būti padidintos tiek, kad narių pageidavi
mai, klausimai turėtų svorį ir atgarsį. Ta
da, mano manymu, padidėtų narių skai
čius, kuris gan mažas, palyginti su dar
esančiais saloje lietuviais.
Dėl Sodybos Tavo Jonas prisipažįsta, jog
jis staiga priėjo išvados, kad jos nereikia
parduoti. Kodėl staiga, ar tai koks apreiš
kimas? Man atrodo, kad reikia drūtai pa
galvoti, sprendžiant šį klausimą. Šiuo at
žvilgiu man daug didesnis autoritetas J.
Lūža, kuris daug sielos ir darbo įdėjo į tą
Sodybą, negu Tavo Jonas, kuris gal tik žu
vis gaudė ten ar pelną skaičiavo. Bet dėl
to pelno tai jis bus ir kitur, Anglijos vidu
ryje. Galėsime ir kūdrą iškasti, ir vandens
prisileisti, ir gal iš to paties pistoleto pašau
dyti su Tavo Jonu. Susimildamas, tautieti,
leisk ir mums, halifaksiečiams, bendrais
malonumais pasidžiaugti. Negi mūsų privi
legija vien nario mokestį mokėti?
O tas gretinimas Sodybos ir socialinių
klubų labai netinkamas. Socialiniame klu
be žuvų nepagaudysi, gamta nepasidžiaug
si, lakštingalų nepaklausysi. Mums, Tavo
Jonai, irgi norisi gamtos, žalumo, nusibos
ta rūmai ir sienos.

Pesimistas Jonas abejoja, ar kas nors
turės tiek energijos parduoti ir pirkti. Kas
neturi energijos dirbti, tegu nepatenka į
valdybą. Kunigas Matulis ne su sparnais
dar, o kiek jis padarė! Tokių Matulių su
energija reikia ir Sąjungai. Reikia tokius
rasti, duoti jiems kelią, o ne dainuoti mizerere.
Tuo ir baigiu savo „duetą“ su Tavo Jo
nu, manydamas, kad tolimesnė tąsa jau ne
reikalinga.

R. Giedraitis

VOKIETIJA
KALĖDŲ EGLUTĖ
Sausio 14 d. Hamburge suruošta tradici
nė eglaitė lietuvių vaikams. Gražioje šv.
Teresės salėje susirinko nemažas vaikų bū
rys su tėveliais ir svečiais. Vaikai buvo pa
vaišinti, o Kalėdų senelis juos apdalijo do
vanomis, ir vaikai už tai turėjo jam pade
klamuoti ir padainuoti. Hamburgo Lietu
vių Moterų Draugija irgi prisidėjo prie šio
parengimo, paruošdama tam tikrą pasaką-veikaliuką, kurį suvaidino LMD veda
mos mokyklos mokiniai ir keli suaugusieji.
Tai buvo gražus veikaliukas — su eglaitė
mis, kiškiukais ir kitais žvėriukais. Snai
ges vaizdavo mergaitės gana vykusiais
plazdenimais. Kiti vaikai, padedami muzi
kos mokytojos, smuikavo ir dūdelėmis dū
davo. Ypatingą įspūdį sudarė veikaliuko
paskutiniame akte eisena per salę į sceną
su angelais, šv. Marija su kūdikėliu ranko
se, šv. Juozapas, 3 karaliai su degančiomis
žvakėmis ir t.t. žiūrovams, matyt, patiko
tas parengimas, nes negailėta katučių.
Viskas būtų gerai, jeigu programos pra
vėdintas būtų buvęs daugiau apgalvotas ir
sutartas. Kažkodėl, kaip niekur kitur, pir
miau buvo vaišės ir dovanų vaikučiams da
Ujimas, o po to vaidinimas. Dėl to kai ku
rie vaikai, turėję ruoštis vaidinimui, nespė
jo dalyvauti vaišėse, o kai kuriuos išblaš
kė gautosios dovanos. Dėl to tvarkos trū
kumo arba savotiškos organizacijos kai ku
riems buvo labai sugadinta šventiška nuo
taika.
Viskas pasibaigė Tautos himno giedoji
mu...„vienybė težydi!“

V. čekauskienė
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