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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Komanduojantieji ir 
komanduojamieji

Pasirodo, kažkokia rusė Galina Nikola
jevą rašė, kad sovietuose yra įsigalėjęs 
įprotis komanduoti, kur viskas turi būti 
pagrįsta laisve ir žmonių sąmone. „Tiesos" 
redaktorius Zimanas galvoja, kad tai yra 
labai teisingas pasakymas.

Bet jeigu jis, girdamas tą pasakymą, vis 
.dar kartu taip galvoja, kaip rašo „Litera
tūros ir meno"’ savaitraštyje išspausdinta
me straipsnyje „Žygiuoja liaudis“, tai to
kius eretikus, kaip ta Nikolajevą, turėtų 
prašyti sušaudyti ar išsiųsti kur nors į at
silikusi kolchozą. Juk Zimanas savo 
straipsnyje skuba palaidoti visus tuos, 
kurie pranašauja marksizmo galą. O jeigu 
sovietinis marksizmas dar ir toliau gy
vens, tai nėra vilties, kad kada nors be di
desnio spaudimo bus atsisakyta komanda
vimo.

O be laisvės, be žmonių sąmonės, be de
mokratijos, kokia yra laisvuose kraštuose, 
aišku, nebus galima pasiekti ir socializmo, 
kuris turėtų būti aukščiausias marksizmo 
tikslas. Gali skraidyti erdvėmis „Voscho- 
dai" ar zachodai, kuriais Zimanas yra bai
siai sužavėtas. Galima net užkariauti pa
saulį ir visur įvesti sovietinį režimą. Bet 
negalima pasiekti socializmo, kuris turėtų 
reikšti žmonių gerovę, jei bus tik koman- 
duotojai ir komanduojamieji.

Zimanas, be abejo, gerai tai supranta. 
Tačiau jis vis tiek ir Nikolajevos žodžiams 
apie komandavimą nori suteikti kitą pras
mę, negu reikėtų. Jis ir jo komanduojan
tieji viršininkai laisvę ir demokratiją su
pranta daugiau kaip laisvas pastangas ak
lai remti partiją ir jos užsimojimus. Dėl 
to jis didžiuojasi kosmonautais, kurie į 
kelionę pasiėmė Markso ir Lenino paveiks 
lūs ir Paryžiaus komunos vėliavos kaspi
ną. Mes pasakytume, kad tai yra vaikiš
kas žaidimas, kuris nieko neduoda. O Zi
manui tai yra žaidimas, kuris apima žmo
nių sąmonę, kad jie tik didžiuotųsi tokiais 
dalykais ir nebenorėtų kitokios laisvės.

Bet ar tai yra marksizmas? Ar tai yra 
socializmas? Ar tai demokratija?

Ponų ir vargšų Lietuva
1936 m. neturtingas Tauragės gyvento

jas kreipėsi į savivaldybių departamentą, 
prašydamas sušelpti jį. Departamentas jo 
prašymą atmetė, siūlydamas kreiptis į 
vietos savivaldybę. O kadangi jis į savi
valdybę jau buvo prieš tai kreipęsis ir 
nieko nelaimėjęs, tai Vilniuje leidžiamasis 
ir svetur gyvenantiems lietuviams skiria
masis „Tėvynės balsas" padarė iš to dido
ką istoriją. Žiūrėkite, sako, kaip ponų 
Lietuva elgdavosi su vargšais! O dar jie, 
sako, dabar vis užsieniuose kalba, kad 
šiandien Lietuvoje žmonės vargsta.

Taigi išeitų, kad žmonės nebevargsta ir 
visi būna aprūpinami. O jei jie nevargsta, 
tai būtų gera, kad „Tėvynės balsas" mums 
atvirai parašytų, kiek kolchozininkas ka
peikų uždirba už darbo dieną.

O kai dėl visokio teisingumo, tai galėtu
me pakartoti istoriją apie Šančiuose gy
venusį kaminkrėtį, kuris buvo uždarytas 
kalėjiman, kai paprašė pensijos. Nepri
klausomybės laikais jis buvo dar pakanka
mai jaunas ir apsukrus. Kadangi pats vie
nas nebeįveikdavo iškrėsti visų kaminų, 
tai pradėjo samdyti kitus. Dabar jis pase
no jau ir paprašė pensijos. Bet teisingieji 
išaiškino, kad jis samdydavo darbininkus, 
vadinas, buvo išnaudotojas. Tai su triukš
mu žmogus buvo uždarytas cypėn. Jeigu 
gyvą iš ten paleis, tai žmogus ir eis, tur 
būt, elgetos keliais.

Va, tau irgi teisingumas!
Kai tam buvusiam kaminkrėčiui, tai nu

sikaltimas buvo samdyti darbininkus, o 
kai partijai, kuri visus apiplėšė ir dabar 
apiplėštuosius samdo jai dirbti, tai dorybė.

Gera teisybė, nėra ko sakyti, labai 
gera...

Graži mūs Lietuva!
Lietuvoje gyvenąs ir dirbąs rusas mili

cijos kapitonas Tarasenka „Komjaunimo 
tiesoje“ pasakoja, kad pas jį į Vilnių buvo 
atvažiavęs porai mėnesių atostogų brolis. 
Jis taip susižavėjęs Lietuva ir taip sužavė
jęs savo pasakojimais apie ją savo drau
gus, kad vienas jų. net nematęs jos, para
šė mūsų tėvynės garbei eilėraštį. Dainuo
ja jam tolimoji Lietuva ir širdyje ir kam
baryje!

O kur gi tas antrasis Tarasenka gyve
na su visais savo draugais, kad taip nuo- 
stabiai susižavėjo Lietuva?

Pasirodo, atšiauriame Sibire.
Vadinas, jei būtų leidžiama, tai visi si- 

biriokai užsimerkę subėgtų į Lietuvą.
Deja, gražioje Lietuvoje per maža vi-

EUROPA IR PABALTIJYS
Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio 
kalba apie „Pabaltijo tautų europietiš
kumą“. pasakyta Baltų Draugijos su
rengtųjų Baltijos Kultūros Dienų proga 
Hanoveryje.

Pagrindinis ir aiškus trijų Pabaltijo tau
tų europietiškumo patvirtinimas naujoje 
istorijoje buvo ir palieka jų nepriklauso
mų valstybių įkūrimas ar atstatymas po 
pirmojo pasaulinio karo ir Rusijos bolše
vikų revoliucijos. Paskelbtoji tada Pabal
tijo valstybių nepriklausomybė pasireiškė 
ne tiktai valstybinių ryšių su Rusija nu
traukimu , bet taip pat visišku Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos įsijungimu į Europą 
ir į Vakarus, kas sudarė jų politinio, eko
nominio ir kultūros gyvenimo pagrindą. 
Mūsų kraštai buvo atdari visoms civilizuo
tojo pasaulio idėjoms, visiems Vakarų žmo 
nėms. Aš nežinau nė vieno atsitikimo, kad 
kuris mūsų pilietis būtų nuvažiavęs eiti 
mokslų sovietų universitete. Priešingai, 
mūsų akademinis jaunimas, norėjęs studi
juoti užsieny, darė tai Europos — pirmoje 
eilėje Vokietijos ir Prancūzijos — aukšto
siose mokyklose. Tai nebuvo vien tik vy
riausybės politikos padarinys, bet visuoti
nio noro pasireiškimas praturtinti bei gi
linti trijų tautų kultūrą krikščioniškojo 
Vakarų pasaulio kultūros elementas. Ta 
pačia kryptimi plėtojosi mūsų ekonomi
niai santykiai, nes praktiškai visa mūsų 
užsienio prekyba buvo nukreipta į Europą.

Tokiu pat pagrindu buvo vedama trijų 
Pabaltijo v-bių užsienio politika, kurios 
vyriausias tikslas buvo artimi santykiai 
su Vakarais ir bendradarbiavimas su tarp
tautinėmis organizacijomis taikai užtik
rinti, kad tuo būdu mūsų tautos taptų nau 
dingais tarptautinės bendruomenės na
riais. Joks, didelis ar mažas, kraštas netu
rėjo pagrindo laikyti mus sau pavojingais, 
nes mes nebuvome kurios trečiosios vals
tybės politiniais ar kariniais įrankiais. 
Taip pat, žinoma, mes elgėmės ir Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu, su kuria visada sten
gėmės palaikyti gerus santykius. Mūsų už
sienio politika buvo vedama, taip sakant, 
dienos šviesoje. Be to, mes neturėjome 
konfliktų ar ginčų su kitais kraštais, ku
rių nebūtų buvę galima išspręsti tarptau
tinės teisės nuostatais ir taikinga proce
dūra. Ir galop taikos išlaikymas buvo mū
sų gyvybinis interesas, nes nuo pat pra
džios mums buvo aišku, kad karo atveju 
nieko nelaimėtume ir viso ko nustotume. 
Tuo aš nenoriu pasakyti, kad tai buvo ypa 
tingas trijų mažų valstybių nuopelnas — 
vesti tokią politiką, kuri apsaugotų jas 
nuo žlugimo. Tačiau aš manau turįs visą 
pagrindą pareikšti, jog mūsų tarptautinė 
laikysena buvo teigiamas įnašas į Europos 
savitarpio bendradarbiavimą ir kartu mū
sų pasisakymas už laisvą, taikingą, teisin
gą Euoropą, kurios susiformavimo mes, 
kaip ir daugelis kitų, ypač mažų tautų, 
siekėme. Su tokia Europa siejome savo 
dvasinio, politinio ir ekonominio gyveni
mo pažangą, taigi visą savo tautų ateitį.

Iš kitos pusės, iš Rytų, mes negalėjome 
laukti nieko kita, kaip tik komunistinių 
idėjų, tai yra: nesąmone paremtos komu
nistinės ūkio sistemos, neturinčios nieko 
bendra su tikruoju socializmu; bet kurios 
laisyės slopinimo, paversto sovietų valsty
binės santvarkos pagrindu; dvasios paver
gimo, sudarančio vyriausią sovietų dvasi
nio gyvenimo veiksnį; ir galop agresingos 
bedievybės. Tokios idėjos buvo tada sovie
tų „eksportinės kultūros vertybės", o ir 
šiuo metu vadinamuose kultūros mainuo
se sovietai negali nieko nauja pasiūlyti.

Turint prieš akis vėlesnius įvykius ir 
dabartinę padėtį Centro ir Rytų Europoje, 
gali kilti klausimas, ar mūsų ryšiai su 
Europa nebuvo klaida. Atsakymas į tai tė
ra vienas: ne. tai nebuvo klaida, ir štai dėl 
ko: pirmiausia, lietuviai, estai ir latviai 
yra europiečiai, tad jie negalėjo nesidėti 
su Europa, jie tegalėjo jaustis europiečiais 
ir kaip tokie veikti. Antra, tiktai bendra
darbiavimas su Europa padėjo mums at
statyti savo kraštus iš pirmojo pasaulinio 
karo griuvėsių ir padaryti visose tautinio 
gyvenimo srityse tokią pažangą, kuri buvo 
laikoma labai pažymėtina. Trečia, dvasi
nis ir politinis susirišimas su sovietine 
Antieuropa būtų buvęs mums — kaip ir 
kiekvienai kitai tautai — lygus savižudy
bei, taigi pavojingesnis negu dabartinis 
sovietų pasikėsinimas prieš mūsų tautų 
ateitį, kurį sovietai vykdo okupuotuose 
Pabaltijo kraštuose.
siems vietos. Juk ir dabar tūkstančiai lie
tuvių tebelaikomi Sibire, kad užtektų Lie
tuvoje vietos tiems sibiriokams. kuriems 
buvo leista į ją atsikelti milicijos kapito
nais ir kitokiais Lietuvos valdytojais ir 
jos žmonių komanduotojais.

Žinoma, negalima paslėpti, jog mes — 
kartu su milijonais kitų europiečių — bu
vome Europos skaudžiai apvilti. Mūsų lū
kesčiai, kad Europa ir iš viso Vakarai po 
paskutiniojo karo apgins mūsų laisvę bei 
nepriklausomybę nuo sovietų, neišsipildė. 
Ir vis dėlto estai, latviai ir lietuviai palie
ka europiečiais ir, nežiūrint sovietų prie
spaudos. kreipia savo žvilgsnius į Europą. 
Nežiūrint visų karčių nusivylimų, kurių 
esame patyrę praeityje ir dar dabar pati
riame, mes turime vilties, kad Europa il
gainiui įmatys, jog jos politinė bei morali
nė jėga, jos ateitis glūdi pirmoje eilėje 
laisvės idėjos skelbime, gynime ir vykdy
me, laisvės visiems — tiek tautoms, tiek 
atskiriems žmonėms.

Tačiau nepakanka skelbti laisvės idėją 
tiems, kurie yra laisvi. Reikia reikalauti 
laisvės, reikia jos reikalauti atvirai ir aiš
kiai toms tautoms, kurių laisvė yra sovie
tų sunaikinta. Mes tikimės, kad Vakarai 
pagaliau supras, jog tyla, kuri dažnai ap
gaubia Vokietijos suvienijimo ir sovietų 
užvaldytų kraštų nepriklausomybės atsta
tymo problemą, sužaloja morališkai Euro
pą. kuri jau yra sovietų politiškai ampu
tuota. Europai nedera prileisti prie to, kad 
laisvės klausimais ją pavaduotų Mao Tse- 
tungas, jai nedera tylėti apie Rytų ir 
Centro Europos likimą, kai raudonosios 
Kinijos valdovai — laikinais taktikos su
metimais — kelia kai kurių Sovietų Są
jungos užkariavimų klausimą. Vakarai, 
tur būt, turi galingų slaptų ginklų, kurių, 
reikia tikėtis, nebus reikalinga pavartoti. 
Bet kartu Vakarai turi kitą ginklą, kuris, 
nors ir nėra slaptas, vis dėlto yra didžiai 
pavojingas sovietams ir komunizmui: tai 
laisvės idėja. Tą ginklą vartoti prieš so
vietus, reikalauti pavergtųjų tautų laisvės 
atstatymo, visada priminti milžinišką ne
teisybę, daromą Centro ir Rytų Europoje, 
niekada apie tai netylėti, — štai kuri pri
valo būti laisvųjų europiečių laikysena, 
ypač šiais laikais, kai tarptautinis ir Rusi
jos komunizmas yra didesnių ar mažesnių 
krizių sukrečiamas. Tai, ką aš čia siūlau, 
nereiškia „šaltojo karo“, kaip lygiai Evan
gelijos skelbimas negali būti laikomas 
krikščionybės „šaltuoju karu“.

Šitaip mes suprantame Europą, laisvą 
bei teisingą Europą, kuri privalo turėti 
drąsos dėl savo pačios interesų kelti balsą 
už laisvę, teisingumą ir tautų apsispren
dimą. už šiuos pagrindinius civilizacijos 
elementus, kuriuos Sovietų Sąjunga pa
žeidžia.

Gal būt, kas nors galėtų man prikišti, 
kad mano samprotavimai yra nerealūs ar
ba net naivūs ir fantastiški. Tačiau toks 
priekaištas manęs nė kiek nebaidytų. Daž
na kova prieš smurtą, kuri praeity atrodė 
nereali, fantastiška ir naivi, vis dėlto pasi
baigdavo teisingumo laimėjimu. Jei būtų 
buvę kitaip, mūsų civilizacija būtų jau se
niai sunaikinta. O, antra, aš esu tikras, 
kad toks priekaištas nebus man iškeltas 
čia. Vokietijoje, kurios natūrali ir formali 
teisė susivienyti yra Sovietų Sąjungos są
moningai pažeidžiama, šis pažeidimas su
daro pagrindą Pabaltijo tautų ir vokiečių 
tautos jausmų bei interesų budrumui ir 
parodo, kad Vokietijos susivienijimo ir 
Pabaltijo valstybių nepriklausomybės at
statymo problemos priklauso tai pačiai ko
vos už neteisybės pašalinimą sferai.

Tebetelkiami darbininkai į Kazachstaną

(E) Spalio mėn. pabaigoje Lietuvos 
spaudoje pasirodė skelbimai apie organi
zuotą darbininkų telkimą statyboms į Ka
zachstaną, Estiją ir Kareliją. Darbininkai 
būsią nusiųsti į miškų pramonės darbus. 
Perkėlimo ir organizuoto darbininkų telki
mo valdybos įgaliotiniai turi savo įstaigas 
Vilniuje. Kaune. Klaipėdoje. Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Ukmergėje. Tokiais darbais 
susidomėję dar gali kreiptis ir į visų okup. 
Lietuvos rajonų vykdomuosius komitetus.

MARIJAI KLEIZIENEI

dėl jos mylimo vyro Juozo mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Briedžių šeima

P-niai M. KLEIZIENEI, 
jos mylimam vyrui staigiai mirus, 

reiškiame gilią užuojautą.

P. S. Sarapinai

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Linksniuojami nauji vardai
Ar Brežniovas ir Kosyginas taip ir liks 

ilgesniam laikui vadovauti S. Sąjungai? 
Vis nauji pasikeitimai leidžia spręsti, kad 
tie du tik laikinai gavo valdžią j rankas. 
Vakarų spauda kaip tik ir nurodinėja, kas 
gali perimti valdžią. Britų „The Observer“ 
štai rašo:

„Kai du ukrainiečiai, Podgornys ir Še- 
lestas, ir du politiniai policininkai, Šelepi- 
nas ir Semičastnas, sušmėšeliuoja pro rū
kus, tai dabartiniai didieji viršininkai, 
Brežniovas ir Kosyginas, iš tikro atrodo 
labai laikini. Šelepinas daug ką sau lai
mėjo per kitus. Jau jis buvo partijos sek
retoriate, o dabar pakeltas į prezidiumą. 
Abiems toms institucijoms priklauso dar 
Brežniovas, Suslovas ir Podgornys. Ka
dangi Brežniovui, kaip atrodo, trūksta su
gebėjimo vadovauti, o Suslovas visada yra 
turėjęs antraeilį vaidmenį, tai išeina, kad 
Podgornys ir Šelepinas yra dabar S. Są
jungoje patys pajėgiausi vyrai. Podgorniui 
yra pavesta tvarkyti partijos kadrai — 
vykdyti visus paskyrimus, o taip pat per
tvarkyti partiją — pakeisti tam tikrus 
Chruščiovo patvarkymus ir, be kita ko, 
sumažinti provincijos partinių galią. Taigi 
Podgornys gali susodinti savus žmones, 
kur tik jis nori. O Šelepinas dar tebelaiko 
politinę policiją savo kišenėje. Semičast
nas buvo pakeltas j centro komitetą. Jis 
yra dar tik 40 m. amžiaus. Be to, Šelepi
nas yra viršininkas valstybinės ir partinės 
komisijos, kuriai inspektorius ateityje 
skirs Podgornys. Yra ir kitų įdomių pakė
limų, tačiau pats svarbiausias dalykas tai 
didžiulės galios sukoncentravimas Podgor- 
nio ir Šelepino rankose. O tai leidžia spręs 
ti, kad prasidės žiaurios varžybos. Atrodo, 
jau nebeišvengiamas dalykas, kad tie vy

SefiįųnioS DIENOS ~|
SVARUI GELBĖTI OPERACIJOS

Britanijos prekyba su užsieniais jau ku
ris laikas nuostolinga — įvežama prekių 
už žymiai didesnes sumas negu išvežama. 
Metinė šitaip susidarančių nuostolių suma 
skaičiuojama apie 800 mil. svarų.

Gelbėdama padėtį, vyriausybė suvaržė 
prekių įvežimą, pakeldama kai kuriems 
užsieniniams gaminiams muitus. Taip pat 
Anglijos Banko paskolų procentas pakel
tas iki 7. Užsieniuose svaro vertei pakelti 
išsirūpinta tarptautinio banko garantija. 
O kai svaras atsidūrė visiškai kritiškoje 
padėtyje, amerikiečių pastangomis dar su
daryta 3 milijardų dol. garantija (Ameri
kos 1 milijardas, o kita suma įvairių kitų 
kraštų).

Tačiau tos priemonės yra laikinos. No
rėdama svaro vertę palaikyti, Britanija 
turi padidinti eksportą.

KOMUNISTAI PARYŽIUJE
Praeitą savaitę Paryžiuje lankėsi Ru

munijos, Jugoslavijos ir Čekoslovakijos 
užsienių reikalų ministerial. Dar buvo lau
kiama užsukant iš J. Tautų grįžtančio 
Lenkijos užs. reikalų min. Rapackio.
Tai kaip tik sutinka su de Gaulle'io noru 

sustiprinti ryšius su sovietiniais satelitais.

NEPATENKINAMA GAMYBA
Remdamasis piliečio skundu, kad jam 

5 kartus nukrito naujiems batams padai, 
sovietų profesinių sąjungų laikraštis 
„Trud“ nurodo, kad šiais metais gamyk
loms buvo grąžinta, kaip visiškai netinka
mi dėvėti, 20 procentų visų drabužių. 9 
proc. batų ir 10 proc. kojinių.

ĮKAITU GELBĖJIMO OPERACIJA
Kongo prokomunistiniai sukilėliai Stan- 

leyvillės mieste buvo surinkę apie 1000 
baltųjų ir padarę juos įkaitais. Jie grasino 
iššaudyti tuos įkaitus, jei jie būtų toliau 
puolami ar nesilaikoma jų diktuojamų 
sąlygų.

Kadangi Kongo vyriausybės kariuome
nė negalėjo staigiai užpulti sukilėlių ir iš
gelbėti įkaitų. Belgija, susitarusi su Kon
go vyriausybe, pasiuntė savo parašiutinin
kus, kurie užklupo miestą ir daugumą bal
tųjų išgelbėjo. Bet kelios dešimtys vis tiek 
paskutiniu akimirksniu buvo iššaudyta, 
kelios dešimtys kitų sužeista.

MARINERIS IV Į MARSĄ
Amerikiečiai paleido į Marsą erdvės lai 

vą Mariner; IV.
Keliaudamas aplink saulę, atlikęs 325 

milijonų mylių kelionę, laivas liepos 15 d. 
turėtų atsidurti šalia Marso, jei viskas 
vyks, kaip numatyta. 

rai, kurie kartu nuvertė Chruščiovą, ne
trukus atsigrįš prieš vienas kitą“.

STANLEYVILLĖS PAMOKA
Kongo prosovietiniai sukilėliai Stanley- 

villėje buvo susigaudę arti 1000 baltųjų. 
Jie grasino, kad tie baltieji bus sušaudyti, 
jei vyriausybės kariuomenė ar kas nors 
puls juos. Belgų parašiutininkai nusileido 
ir išvaikė sukilėlius, bet vis dėlto nuo su
kilėlių rankų žuvo kelios dešimtys tų įkai
tų. Kas turėtų žiūrėti, kad šitaip neatsitik
tų? Britų „The Guardian“ rašo:

„Daugumai įkaitų Stanleyvillėje pasi
baigė agonija. Jie yra arba jau saugioje 
vietoje, arba žuvo. Ar atitrauktinėmis po
litinėmis sąvokomis galvojant tas jų gel
bėjimas pateisinamas, ar ne, bet vis tiek 
reikėjo bandyti gelbėti. Belgai pasirodė 
atsargūs ir išmintingi, kad gavo Čiombės 
pritarimą gelbėjimo operacijai vykdyti. 
Dabar negalima sakyti, kad buvo pažeis
tas krašto suverenumas. Tačiau, greičiau
sia, gelbėjimo operacija būtų buvusi vyk
doma ir be pritarimo. Iš tikro Kongą nuo 
bet kurio kito krašto ir skiria tas dalykas, 
kad jo suverenumas yra tik truputį dau
giau negu diplomatinė fikcija. Ketverius 
metus J. Tautų kariniai daliniai žiūrėjo, 
kad kraštas nesubyrėtų. Jie atliko gerą 
darbą, bet, kaip ir belgai, pasitraukė ne
baigę savo uždavinio. Reikia bent tikėtis, 
kad belgų parašiutininkų panaudojimas 
Stanleyvillėje paskatins J. Tautas greičiau 
svarstyti klausimą sudaryti nuolatines 
tarptautines pajėgas, kurios būtų pasiruo
šusios panašiais atvejais įsikišti. Gelbėji
mo operaciją, tikriausia, būtų vykdę J. 
Tautų daliniai, jeigu jie dar būtų buvę 
Konge, ir tada nebūtų reikėję kelti triukš
mo, kad belgai įsikišo“.

BUVUSIEJI APRŪPINTI DARBU
Chruščiovo žentas, buvęs „Izvestijų“ 

redaktorius Adžubejus gavo darbą iliust
ruoto žurnalo „Sovietų Sąjungos“ redakci
joje (tas žurnalas leidžiamas keliolika už
sienio kalbų).

Adžubejaus žmona Rada tebedirba 
„Mokslo ir gyvenimo“ žurnale.

Buvęs radijo ir televizijos viršininkas 
Charmalovas paskirtas valstybinės politi
nės literatūros leidyklos vyriausiojo re
daktoriaus pavaduotoju.

ORGANIZUOTOS RIAUŠĖS
Daugiausia Lumumbos vardo universite 

to Maskvoje studentai — afrikiečiai, azi
jatai ir iš Lotynų Amerikos kraštų — su
ruošė riaušes prie Belgijos, JAV, Kongo ir 
Britanijos ambasadų su langų daužymais, 
sienų terliojimais ir net automobilių ir do
kumentų deginimais, šūkiai: šalin rankas 
nuo Kongo!

Tačiau užsieniuose niekas netiki tų riau 
šių savarankiškumu. Prie amerikiečių am 
basados milicija sustiprino savo gretas 
dar prieš demonstracijas ir per anksti pa- 
sirodžiusiems demonstrantams buvo liepta 
laukti šalutinėse gatvėse. Po siautėjimo 
prie belgų ambasados milicijos pareigūnai 
pakartotinai šaukę: „Gana, gana, dabar ei 
kite prie Kongo ambasados“.

BUVUSIŲ DRAUGŲ LIKIMAS
Spėjama, kad gruodžio mėn., kai susi

rinks vadinamoji aukščiausia taryba, bus 
pasinaudota proga pašalinti gynybos mi- 
nisteriui Malinovskiui ir kultūros ministe- 
riui Furcevai, kurie abu buvo labai geri 
Chruščiovo draugai.

Verčiant Chruščiovą, Malinovskis buvo 
išsiųstas į Čekoslovakiją.

AUKŲ SKAIČIUS DIDESNIS
Stanleyvillėje vėliau surasta daugiau iš

žudytų baltųjų. Žudynės buvo įvykdytos 
ir kitose vietose.

Dėl to aukų skaičius jau siekia šimtus.

Kremliaus padėka Pekinui

(E) Dėkodami už Raud. Kinijos vyriau
sybės pasveikinimą, Kremliaus valdovai 
padėkos rašte pažymėjo sovietų ir kinų 
komunistų solidarumą. Brežniovo, Kosygi
no ir Mikojano pasirašytas raštas baigtas 
žodžiais: „Tegul toliau stiprėja abiejų tau
tų draugystė kovojant už taiką, demokra
tiją, pavergtųjų tautų laisvę ir komu
nizmą“.
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MINDAUGO NUŽUDYMAS
Dar ir nepriklausomybės laikais taip 

trūko mums istorinės beletristikos, kad ją 
veriėmės iš svetimų kalbų ir su malonu
mu skaitėme, jei tik autorius bent kiek 
pairnkiau žiūrėdavo į Lietuvos praeitį. O 
kartais net ir to nelabai paisydavome.

Tos is.o.inės temos dabar ir vėl atgyja 
svetur. Kodėl jos atgyja, tai priežasčių, 
tur būt, daugybė būtų. Tik vargu čia ką 
nors labiau galėtų nusverti skaitytojas, jo 
troškulys tam tikros rūšies temų. Skaity
tojų juk turime ne kažin kokį būrį, ir jų 
skonis labai įvairuoja. Taigi palinkimą ra
šyti istorinius romanus, matyti, jaučia pa
tys rašytojai. Kai dabartis yra pakanka
mai niūri, tai nėra ko ir stebėtis, jei akys 
krypsta į praeitį, jei ten ieškoma šviesos, 
žodžio, kuris plačiau skambėtų.

Va, Juozas Kra ikauskas davė jau net 
antrą istorinį romaną iš tolimų Mindaugo 
laikų, abu , Draugo' konkursuose premi
juotus. Šis antrasis, Mindaugo nužudymas, 
vaizduoja vėlesnius metus, negu „Titnago 
ugnis1. Aname romane autorius davė vaiz
dą Lietuvos, kai Mindaugas pradėjo vie
nyti, ją. Kai mažesnieji kunigaikščiai drįso 
jo neklausyti, suokalbiavo prieš jį ir prie
šinosi, tai jis iš eilės atiminėjo iš jų val
das, o pačius žudė, kaip priešus arba pri
vertė bėgti.

Dabar jau krūva metų yra prabėgusi, 
tačiau priešų vis dar yra. Ilgus metus val
dė Mindaugas, bet į jo gyvenimo galą pra
deda suokalbius sudarinėti prieš jį ne vien 
tik tie, prieš kuriuos (savuosius) jis kėlė 
kardą. Taip, jie pirmieji pakelia kardus 
prieš Mindaugą, nes jis jau krikščionis ir 
karalius. Bet nuotaikos tai padaryti susi
darė patogios. Senosios religijos žyniai ne 
tik patys daugiausia buvo nepatenkinti, 
kad valdovas persikrikštijo, bet ir žmones 
kurstė prieš jį. Be to, mirus antrajai žmo
nai Mortai, pas Mindaugą atėjo jo mažes
niųjų vaikų auginti velionės sesuo Ulė, 
kunigaikščio Daumanto žmona. Dauman
tas tada pakaltino Mindaugą, kad šis pasi
savinęs jo žmoną, o kai nepasisekė žmo
nos grąžinti, tai susidėjo su nepatenkin
tais kitais kunigaikščiais ir žyniais, užpuo
lė ir nužudė Mindaugą ir jo vaikus.

Ta suokalbio ir nužudymo istorija lyg 
ir romano graučiai, rėmai, kuriuose, sa
kytume, piešiamas anuometinės Lietuvos 
vaizdas. Ar tikrai tokia buvo anuometinė 
Lietuva, ar tuomet tikrai žmonės laikėsi 
tokių papročių ir net šitaip kalbėjo, kaip 
J. Kralikauskas romane rašo, tai, tur būt, 
niekas jau šimtaprocentiškai teisingai ne
pasakytų. O J. Kralikauskas iš tiesų sten

giasi būti nepaprastai istoriškas visa kuo. 
net ir tuo atveju, kai jo kuriamoji istorinė 
tiesa nesutinka su istorikų skelbiamąja. 
Net ir stilių ir žodyną jis turi savą tai is
torinei tiesai kurti. O jo piešiamasis vaiz
das nesutinka su istorikų teigimais ypač 
ten, kur eina kalba dėl Daumanto žmonos 
Ulės. Istorikai linkę tvirtinti, kad jis Dau
manto žmoną pasiėmęs ir nesutikęs jos 
grąžinti, dėl to nuskriaustasis prisidėjęs 
prie suokalbio. Kralikauskas gyvais vaiz
dais pristato skaitytojui visiškai kitą tei
sybę. Ulės gyvenimas Daumanto namuose 
buvęs tikras pragaras tiek dėl jos vyro el
gimosi, tiek ypač dėl gudės uošvės. Min
daugas leidęs jai grįžti, bet ji pati atsisa
kiusi.

Kas teisingas? Istorikai ar J. Kralikaus
kas? Bet tai, tur būt, neesminis dalykas, 
nebent istorikai surastų labai aiškių duo
menų įrodyti, kad jų spėjimas yra tikroji 
teisybė.

Istoriniuose romanuose paprastai daug 
kas stebina skaitytoją. Taigi stebina ir J. 
Kralikausko romane nuo pat pirmųjų pus
lapių. Ar imtinius taip ir kišdavo į rūsį, 
kaip Girdelį, kur laša vanduo ant galvos? 
Ar lietuviai anuomet taip iš tikro ir mel
dėsi, sakydami: „Sveika šviesioji Motina! 
Sveika gimdytoja Žemyna!“ O J. Krali- 
kauskas mums atkūręs, ištisas pavasario 
švenčių apeigas su visomis pagoniškomis 
litanijomis ir apeigomis iki smulkmenų. 
Tiesa, tos šventės šiek tiek primena mūsų 
Velykas. Bet tik šiek tiek, tik šiuo tuo. 
Įdomūs ir visi tie suokalbiai ir sambau- 
džiai, bausmės išdavikams. O vienas pačių 
įdomiausių dalykų bene bus Daumanto ir 
Gerdenio muštynės, kai susiima du vyrai, 
kaip jaučiai, ir taškosi kumščiais, kol nu
ilsta ir apteka kraujais. Tai epizodas kaip 
iš judriausios nuotykių apysakos.

Mums tik rodos, kad J. Kralikauskas, 
stengdamasis juo išsamiau ir pilniau pa
vaizduoti anuometinę Lietuvą su visais 
jos papročiais, pritrūksta vietos vienam 
gana svarbiam dalykui — žmonėms pla
čiau charakterizuoti. Romano rėmai per 
siauri viskam apimti. Bet rašytojas gal 
bus kaip tik ir norėjęs atkurti gabalą isto
rinės Lietuvos su visu turtingu fonu, ku
riame veikia kunigaikščiai, žyniai ir pa
prasti žmonės. Tai jis tą foną ir papuošia 
gražiausiomis spalvomis, istoriškiems ir 
neistoriškiems žmonėms ir jų veiksmams 
skirdamas daugiau antraeilę vietą.

Tarp tų puošmenų, be abejo, nemažas 
vaidmuo fenka ir J. Kralikausko stiliui, 
kalbai. Jeigu „Titnago ugnies“ net ištisi 

puslapiai parašyti rašytojo atkurta seno
vine lietuvių kalba, kuri gana sunkina 
skaitymą, tai šįkart rašytojas pasitenkina 
tik šen ten įterpdamas retesnį būdingą 
žodį. Bet tie žodžiai, kaip reksas, danginis 
ir kiti panašūs, nesunkiai atspėjami, o la
bai spalvingi.

K. Abr.

V. RAMONO KNYGA LATVIŠKAI

Lietuvio rašytojo Vinco Ramono knyga 
„Dulkės raudoname sau'ė'ydyje" greitu 
laiku pasirodys latvių išeivijos knygų rin
koje. Tą mūsų rašytojo kūrinį išvertė lat
vių kalbon ir spaudai paruošė Emilis Sku- 
jenieks. Knygą leidžia A. Eglitis leidykla 
Mineapolyje JAV-se, kuri srvo metu Vo
kietijoje yra išleidusi Vinco Ramono kny
gą „Kryžiai“ latviškai.

Emilis Skujenieks jau yra išvertęs ir 
baigia paruošti spaudai kunigo Juozo 
Prunskio knygą „Silpname kūne“. Ji bus 
spausdinama latvių katalikų laikraščio 
„Dzimtinės Balss“ atkarpoje, o po to pasi
rodys atskira knyga.

NAUJAS „TAUTOS PRAEITIES” NUMERIS
Neseniai lietuvių tremtinių spaudoje pa

sirodė nauja Tautos Praeitis — istorijos ir 
gretimųjų sričių žurnalas, leidžiamas Lie
tuvių Istorijos Draugijos JAV-se. Iki šiol 
jau yra išėjusios keturios knygos, suda
rančios I-jį tomą. Dabar pasirodęs penkta
sis numeris pradeda antrąjį „Tautos Pra
eities“ tomą, kuris turės taip pat keturias 
knygas, po 200 psl. kiekvieną. Šiame nu
meryje randame labai daug įdomios isto
rinės medžiagos ir dar neskelbtų doku
mentų. Pradžioje lietuvis istorikas Juozas 
Jakštas duoda išsamų straipsnį „1863 m. 
sukilimas Lietuvoje“. Čia nagrinėjama is
torinės sukilimo aplinkybės, sukilimo eiga 
ir jo vadai, kun. Mackevičiaus kovos tiks
lai ir vysk. M. Valančiaus santykiai su su
kilimu.

Taip pat paminėtina kun. K. Matulaičio, 
MIC. straipsnis „Kronikininkų Mindau
gas“ ir kun. dr. Jono Bičiūno pranešimas 
apie Apaštalų Sosto bei Jėzuitų Ordino 
pirmuosius bandymus įkurdinti jėzuitus 
Lietuvoje 1555-1965 metais. Istoriškai ver
tingas yra Vilniškio straipsnis „Lietuviai 
Vilniaus Krašte“, kur duodama tikrai 
naujos ir niekur dar neskelbtos statistinės 
medžiagos apie Vilniaus lietuvius, ir dr.
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EVANGELIJA BETURČIAMS!
Šv. Jonas Krikštytojas, jau būdamas 

Erodo kalėjime, išgirdęs apie nepaprastus 
Kristaus darbus, pasiuntė du savo moki
nius paklausti Jį, ar Jis tikrai yra Mesi
jas. Kristus neatsakė tiesiog, nes ne žo
džiams reikia tikėti, o darbams, ir tik lie
pė papasakoti šv. Jonui, ką jie matė ir gir
dėjo: aklieji regi, raišieji vaikščioja, raup
suotieji pagydomi, mirusieji keliasi, betur
čiams skelbiama evangelija (Mt. 11,2-5).

Kad stebuklai' įrodo Mesijo asmenybę, 
nesunku suprasti. Bet kad evangelijos 
skelbimas beturčiams būtų Mesijo ženk
las. gal ir ne taip aišku.

Kristus, pavartodamas tuos žodžius, pri
mena savo klausytojams Izajo pranašystę: 
„Tuomet atsivers aklųjų akys, ir kurtinių 
ausys bus atkimštos; tuomet raišas šoki
nės kaip briedis, ir nebylių liežuvis bus 
palaidas“ (Iz. 35,5s) ir „Viešpaties dvasia 
ant manęs... Jis siuntė mane duoti links
mos žinios romiesiems, gydyti tų, kurių

Povilo Rėklaičio straipsnis „Lietuvos se
noji kartografija“.

Prof. St. Dirmantas ilgame 30 psl. 
straipsnyje aptaria Kazimiero Semėnavi- 
čiaus, XVII-jo amžiaus vidurio lietuvio 
mokslininko, gyvenimą ir jo veikalą-trak- 
tatą „Ars Magna Artilleria“. Pažymėtini 
yra ir straipsniai Jono Kario „Išskiriamie
ji ženklai lietuviškoje numizmatikoje“; 
lietuvių Archyvo vedėjo Vinco Liulevi- 
čiaus „Švietimo židiniai tremties stovyklo
se“, kur plačiai aprašo lietuvių progimna
ziją Ingolstadte: Jono Rugio str. „Sibiro 
lietuvių Batalionas 1918-19 metais“ ir kun. 
Pauliaus Jatulio str. „Žemaičių vyskupas 
Pacas Paduvoje 1609-1624 metais“.

Šioje knygoje „Tautos Praeitis“ duoda 
keletą redaktoriaus J. Dainausko recenzi
jų apie istorinius veikalus, pasirodžiusius 
laisvajame pasaulyje ir pavergtoje Lietu
voje. Knygą užbaigia platus pranešimas 
apie Lietuvių Istorijos Draugijos veiklą ir 
siekimus. „Tautos Praeitį“ spausdino Pon- 
tificia Universita Gregoriana spaustuvė 
Romoje kun. dr. Pauliaus Jatulio priežiū
roje. Šis leidinys sudaro tikrai rimtą įna
šą Lietuvos istorijai pažinti.

Mons. K. Razminas
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širdis sutrinta, skelbti belaisviams atleidi
mo ir kaliniams išlaisvinimo“ (Iz. 61,1), 
Vietoj žodžio „romiesiems“ Kristaus lai
kais buvo skaitoma „beturčiams“ (palyg. 
Lk. 4,18). Kad šiose pranašystėse kalbama 
apie Mesiją, žinojo visi; ir kadangi Kristu
je šios pranašystės išsipildė, tai ir buvo 
ženklas, jog Jis ir yra pažadėtasis Mesijas.

Izajas kalba ne tik apie beturčius: jis 
pamini ir romiuosius, ir nuliūdusius bei 
prispaustus, ir nuodėmių vergijoj beesan
čius. Labai juk dažnai ir tie žmonės, kurie 
turto turi daug, džiaugsmo ir ramybės tu
ri labai maža, ir nuodėmių vergijoj pa
tekti jiems daugiau pavojų, negu mažiau 
turto turintiems.

Ir Kristus, išpildydamas Izajo pranašys
tę, evangeliją, t.y., gerąją naujieną apie 
dangaus karalystę, skelbė ne tik betur
čiams, o visiems, kurie tik ateidavo Jo 
klausyti. Žinoma, daugumas iš Jo klausy
tojų ir didelė dalis iš Jo mokytinių buvo 
paprasti žmonės: smulkūs žvejai, žemdir
biai, gal amatininkai, kaip ir Jis pats jau
natvėj, pažįstamas kaip dailidės sūnus 
(Mt. 13,55). Tačiau Kristus nevengė ir tur
tingųjų, pvz., muitininkų, tvirtindamas, 
kad ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ser
gantiems; kad Jis atėjo ne teisiųjų šaukti 
į atgailą, o nusidėjėlių (Mt. 9,12s).

Tai labai svarbus Kristaus žodis: Evan
geliją reikia skelbti ypač tiems, kurie dva
siškai yra ligonys, kurie religiškai yra be
turčiai. kurie, antgamtiškai žiūrint, yra 
patys neturtingieji. Tokiais gali būti ir 
turtuoliai, bet gali būti ir proletarai. Gali
mas daiktas, kad kaip tik mūsų laikais 
paprastieji liaudies žmonės, darbininkija 
ir vadinamasis proletariatas dėl įvairių 
priežasčių yra atsitolinę nuo Dievo ir nuo 
Bažnyčios. Jie neturtingi ir medžiagiškai 
ir dvasiškai, jie nuliūdę, nusiminę, nepa
tenkinti, taigi ypač jiems reikia skelbti 
gerąją, džiaugsmingąją naujieną apie Die
vo karalystę.

Labai svarbus ir žodis „Evangelija“. 
Kristus, o po Jo ir Bažnyčia beturčiams 
skelbia Evangeliją, o ne ką kita. Kristaus 
programa — tai ne pažadas padaryti vi
sus ponais ir turtuoliais, o pamokslas nuo 
kalno bei palaiminimai beturčiams, romie
siems. tiems, kurie liūdi, kurie alksta tei
sybės, kurie persekiojami (palyg. Mt 
5,3-11). Kristus nebuvo nei technikos, nei 
ekonomijos mokslų profesorius (nors ir 
tuos dalykus Jis žinojo geriau, negu visi 
mūsų laikų specialistai): Jo mokslas kalba 
apie amžinąjį gyvenimą ir Dievo karalys
tę, nes tai svarbiau.

Ir Bažnyčia skelbia Evangeliją. Net ir 
tada, kai ji kalba apie socialinį teisingu
mą bei apie pareigą padėti besivysiąs- 
čioms tautoms, net ir tada ji pirmoje vie
toj mato artimo meilę, nemirtingas sielas, 
amžinąjį gyvenimą. Kunigas Vincas

JONAS AVYŽIUS---------------- ------------------------------------------------------------------------------

Kaimas kryžkelėje
----- - ------ ROMANAS

(2)

Saulė plaukė vakaruose, pridengta debe
sų miglos, lyg tirpstantis taukų skridinė
lis. Oras buvo minkštas, duslus, ir kiekvie
nas garsas ėjo lyg iš - po žemių. Kažkur 
baubė karvė, linksmai rėkavo varnos, 
vaikščiodamos būriais ant patamsėjusio 
vieškelio, šūkčiojo vaikai, džiaugdamiesi 
atodrėkio malonumais, nes žiema buvo 
rūsti, — kaip pradėjo šaltis spiginti nuo 
Naujų metų, taip ir virino ištisus du mė
nesiu beveik be atlydžio.

Vidury kaimo, kur stovėjo skaitykla, 
plėšėsi armonika, keli merginų balsai 
traukė sutartinę. O nuo krautuvės ritosi 
vyrų daina. Bliovė, vienas kitą užrėkdami, 
bet labiausiai išsiskyrė Gaigalo, Maironių 
brigadininko, žvėriškas balsas, nes buvo 
sekmadienis, tad nesunku suvokti, kad 
Klemas sau nepašykštėjo karčiosios.

— Ei žmonės, kelią!
Rimša pasitraukė pakraštin. Aptranky

tas, kažkada laku ir vario apkaustais spin- 
dėjęs važelis — Diemenčio palikimas, — 
perskyrė vyrus per vidurį ir sustojo. Jame 
sėdėjo pusamžis vyras pailgu raudonu vei
du, plačia kakta, kurioje po tirštais kvie
tiniais antakiais lakstė žvitrios pajuokian
čios akys. Tai buvo Antanas Grigas, kol
ūkio partinės organizacijos sekretorius.

— Sėskit, vyrai, — pavėžinsiu iki kryž
kelės.

— Kad... — Rimša dėbtelėjo per kaktą 
į Lapiną.

— Kad mums reikėtų dar šio to pasi
pirkti...

— Kaip žinote. Tik neprisilakite, šian
dien naujas šeimininkas atvažiuoja.

— Kas toks? — Motiejus suprato kas, 
bet ir jis turėjo savo viltį.

— Nagi Toleikį atkraustome, — kad jus 
kur kots! Girdėjote tokį? — Nusijuokė, 
plačiu mostu atsmaukė ant pakaušio ke
purę ir nurūko.

Lapinas pasisuko į Rimšą, grebštelėjo 

pritykojusiu žvilgsniu. Išdaužė į nagą ne
baigtą rūkyti pypkę. Paskui viena ranka 
išsitraukė tabokmakį, o antrąja iš kitos 
kišenės cigaretę ir atkišo Lukui. Abiejų 
ausyse tebeskardėjo dygus įspėjantis 
juokas.

Seniai kalbėjo, esą, Martynas Vilimas 
nebe kolūkio šeimininkas. Dar prieš ata
skaitinį bobos ėmė malti liežuviais, būk 
tai į Vilimo vietą turįs ateiti iš Paviešvilės 
apylinkės „Jaunosios gvardijos“ kolūkio 
agronomas Arvydas Toleikis. Per ataskai
tinį iš tiesų Martyną pavarė ir išrinko To
leikį. Bet po to praėjo trys savaitės, o nau
jasis pirmininkas nesirodė. Pasklido įvai
rios kalbos. Vieni samprotavo, kad Arvy
das išsigandęs Liepgirių, kuriuose pats 
velnias sprandą nusisuktų, antri sakė, kad 
rajkomas jam numatęs kitą kolūkį, treti 
vėl išvedžiojo, būk tai Toleikio išleisti ne
norinti „Jaunoji gvardija“. Aptilo. Apsi
prato visi su mintimi; nebeatvažiuos.

— Ką pasakysi, Motiejau? Atvažiuoja...
— Rimšos balse lyg nuostaba, lyg smalsu
mas, perpintas neaiškiu lūkesčio jausmu.

— Ką bepasakysi, Lukai? — Pypkė 
suspragsėjo, išsivertė tirštas dūmų kamuo
lys. — Laikas pasakys, gyvenimas parodys.

— Grigas džiaugiasi. O Vilimas jam dar 
giminė iš motinos pusės.

— Dabar tėvas tikrą sūnų parduotų. 
Toks metas, Lukai, toks... — Užsirijo dū
mais, ilgai kosėjo, trindamas ašarojančias 
akis.

— Kad prie Vilimo iš teisybės nebuvo 
gyvenimo.

— Vilimas sukalbamas žmogus.
— Kad ir sukalbamas, bet prošvaistės 

jokios, jokio spindulėlio, Motiejau...Jokio!
— Nebuvo. O kam jo reikia? Saulės 

mums užtenka, Lukai. Oro, oro reikia! O 
prie Martyno užteko oro. Kvėpavome...

— Ne visiems...
— Burnoji, Lukai, spiaudai į vandenį. 

Žiūrėk, kad nereikėtų jo pačiam išgerti.
— Pasišiaušė ūsų uodegėlės, kilstelėjo net 

iki ausų, po kiškine sublizgėjo žalsvos 
akių sagutės. — Argi kurčias, jeigu ne ak
las, kad nieko nežinai apie Toleikį? Pa- 
viešvilėje su visais ant peilių eina, pats 
rajkomas neturi per jį ramybės. Kirvis, ne 
žmogus.

— Manęs nenukirs. Aš jau negyvas... 
— Nurijo karstelėjusią seilę ir vėl nukly
do akimis į laukus. Ėjo žvilgsniu vis to
liau nuo kaimo, nuo vienkiemio prie vien
kiemio, ėjo pro griovius, apibarstytus 
krūmokšnių žagarais, pro apsnigtus buro
kų rūsius, išmėtytus šunkelių kaspinus, 
pro sustingusią, baltu ledu apkaustytą 
Akmenę ėjo... Ir žingsnis po žingsnio šir
din liejosi vis stipresnis, vis labiau gaivi
nantis nusiraminimo jausmas. O prie tilto 
stabtelėjo žvilgsnis. Sustingo. — Mašina, 
antai, Motiejau, atvažiuoja...

Lapinas atsuko kaimui nugarą. Ištiesė 
kaklą link Viešvilės.

— Matyt, malkų į Sukmelį važiuoja. — 
Nusispiovė, kilstelėjo aukštyn krepšį. — 
Einam.

Ir jiedu patraukė į kaimą, kuris jau 
ranka pasiekiamas alsavo valstietiškų so
dybų šiluma.

Krautuvės durys buvo praviros. Kažkas 
šūkavo, trankė kumštimi bufetą. Girdėjo
si aukštas, rėkiantis pardavėjos Vilės Vi
limaitės balsas:

— Ne. neduosiu ant bargo! Atnešk už 
aną kartą... O taip neduosiu. Eik miegoti!

Kieme stoviniavo trys vyrai: Kepalių 
brigados brigadininkas Andrius Vilimas, 
pusamžis juodekšnis, vidutinio ūgio vyras 
kiškio lūpa; plačiapetis milžinas kalvis 
Justinas Raudonikis, revizijos komisijos 
pirmininkas, kurio galva siekė pastogę; o 
greta Petras Gaudutis, statybos brigadi
ninkas. visų pravardžiuojamas Pomidoru, 
ir iš tiesų labai panašus į šią sultingą dar
žovę: apvalainas, mažutis, vos Raudoni
kiui aukščiau kelnių kišenių, veidas pil
nas, raudonas lyg nuluptas, o virš putnių 
vaikiškų lūpų noselė kaip apynio spurge- 

lis ir tokios pat neproporcingai mažos, ne
lyginant vikšre praplautos akutės, pro ku
rias tartum sunkėsi žalsvas skystis... Po
midoras guviai mostagavo trumpomis, mė
singomis rankomis, net seilės tiško į šalis, 
kaip buvo įsikarščiavęs. Mat, sekmadienio 
proga norėjo išgerti, o draugai nesiryžo: 
abudu buvo nedideli stiklelio mėgėjai, o 
Raudonikis tai ir pinigų prie savęs netu
rėjo, nes žmona, išleisdama iš namų, vi
suomet iškraustydavo kišenes.

— Žiū, malūnininkas su savo įnamiu 
ateina, — sududeno Raudonikis lyg iš ku
bilo dugno. — Pasisiūlykim, gal pakvies 
ant skerstuvių.

'— Motiejau, ar didelį žvėrį pašovei? — 
šūktelėjo Pomidoras.

Bet atsakymo nesulaukė, nes tuo pačiu 
metu pro šalį praūžė sunkvežimis. Šalia 
šoferio sėdėjo moteris su kokiu penkerių 
metu vaiku ant kelių. Kėbule įsižergusi 
svyravo rauda karvė, kamšė galvas avys, 
baltavo plati kiaulės nugara. O per kelias
dešimt metrų nuo pirmosios pasirodė ant
ra mašina, iki viršaus prikrauta baldų, 
ryšulių, maišų. Meškius, didžiausias pasa
lūnas ir technikos priešininkas, pirmąjį 
sunkvežimį pražiopsojo, besivydamas pa
kliuvusią katę, todėl dabar su didžiausiu 
įniršiu puolė antrajam sunkvežimiui po 
ratais. Geraširdis Kleme Stribokas laiku 
pasuko vairą: kad kiek padanga būtų su
traiškiusi šunį. Už tai paskutinis ratas 
įsmuko užpūstyton duobėn. Mašina užsi
kirto.

Stribokas, neišjungdamas motoro, pra
darė kabinos duris.

— Vyrai, įremkite petį, jedriona paika!
— Vyručiai, ar tik ne naujo pirmininko 

karieta, bral?.. — pusbalsiu nusistebėjo 
Pomidoras.

— Panašu... — Andrius pasikasė pa
kaušį per odinės kepurės viršų. — Pamir
šau cigarečių nusipirkti... — Ir sugrįžo į 
krautuvę.

Raudonikis apsižvalgė, norėjo nušliaužti 
iš paskos. Smalsumas nepaleido.

— Puslitris bus — padėsim, — sviedė 
Pomidoras.

— Žmonės, ar gėdą suvalgėte? — Lapi
nas nusimetė krepšį, tėškė ant sniego, ant 
krepšio padėjo šautuvą. Pasispiaudė del
nus, slapčia vis žvalgydamasis į Arvydą 
Toleikį, kuris, išsiritęs iš kabinos, stovėjo 
prie mašinos pirmagalio ir įdėmiai žiūrėjo 
į vyrus.

Jis buvo aukšto ūgio, stambaus liemens, 
kurį dengė nauji, žalsva medžiaga apmuš

ti kailiniukai pilkšva avikailine apykakle. 
Ant kojų blizgėjo auliniai batai, taip pat 
žalsvos pūstos kelnės, o pro atsagstytus 
kailiniukus buvo matyti tamsiai mėlynas 
švarkas.

— O kas pats būsi, puslitrio užsigeidęs?
— paklausė ramiai, lyg pašiepdamas. — 
Ar ne statybos brigadininkas, kiek prisi
menu iš ataskaitinio?

— Nėra ko klausinėti, bral, jeigu ži
noma...

— Mat, netikiu savo akimis, kad čia 
brigadininkas. — Aitriai šyptelėjo, palin
gavo galvą, apaugusią standžiais, prinoku
sio kaštono spalvos plaukais, kurie šonuo
se, virš smilkinių, lyg atsitraukė atgal, dėl 
ko aukšta, kiek pažulni, dviem negiliom 
raukšlelėm paženklinta kakta tartum pa
sidavė į priekį, visu svoriu prislėgdama 
pailgą, masyvų, kampuotų bruožų veidą.
— Kodėl ties Akmenės tiltu rąstai griovy
je vartosi?

— Koks mano reikalas? — atšovė Gau- 
dutis-Pomidoras. — Ne aš juos ten išver
čiau, bral...

— Tu atsakai už kiekvieną kietmetrį 
statybinės medžiagos. Taip ir užsirašyk 
ant kaktos — už kiekvieną kietmetrį. No
rėčiau rytoj tuos rąstus pamatyti ten, kur 
jie turi gulėti.

— Pulgiui vežimas sulūžo...
— Draugas Raudoniki, — nukirto Ar

vydas Gaudutį, nė nepažvelgęs į jį. — 
Rytoj surink visus revizijos komisijos na
rius. šešiose vakare būkite kolūkio raš
tinėje.

Arvydas grįžtelėjo per petį į kabinoje 
sėdintį Striboką.

— Leisk! Suimkim, vyrai!
Sukriokė motoras. Įsikibo visi trys, kur 

kas galėjo. Lapinas jau buvo suspėjęs at
nešti iš krautuvės kiemo žvyro, todėl pa
dangos gerai kabino, ir mašina bematant 
iššoko ant kieto kelio.

Arvydas padėkojo Rimšai su Lapinu už 
pagalbą ir užsitrenkė kabinoje.

— Rąstai užkliuvo, bral... Komanduo- 
tojas atsirado... — šokinėjo Pomidoras 
kieme, spiaudydamasis per dantį.

— Žiū, atpažino... — bumbėjo Raudo
nikis, pykdamas ant savęs, kad nesuspė
jo į talką.

— Taigi, kad... Iš karto ima... — su
šnibždėjo Rimša.

Motiejus prisimerkė, tartum nusitaikė 
į nuvažiuojančią mašiną. Užgesusi pypkė 
tik pūkštė, tik klerkė, tik šokinėjo dan
tyse. (Bus daugiau)
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ALGIRDAS GUSTAITIS

Kas yra
Hollywood Foreign
Press Association?

Viena didžiausių užsienio spaudos atsto
vų organizacijų pasaulyje. Jos nariai pa-
siekia apie 500 milijonų skaitytojų.

—

Jau keleri metai priklausau Hollywood
Foreign Press Association. Prieš porą me
tų viename laikraštyje rašiau apie tą or- 

Eganizaciją. Tautiečių ir vėl nuolat esu 
klausiamas: kas tai per vienetas, kiek na
rių, apie ką jie rašo ir 1.1, šiuo rašiniu dar 
truputėlį supažindinsiu su HFPA.

Pasaulio spaudos atstovų centras
Hollywoodas tebėra pasaulio filmų cent

ras. Į jį iš daugelio kraštų siunčiami su 
tuo bizniu ar su ta meno sritimi neblogai 
susipažinę spaudos bendradarbiai. „Neblo
gai susipažinę“, kaip taisyklė, būna gerai 
išsilavinę, praėję „koštuvus“, kritikas sa
vo kraštuose, dažnai baigę vaidybos studi
jas, ar patys dalyvavę filmuose, anksčiau 
rašę apie filmus, meną, kritikavę pasiro
dymus. Visi jie moka, be gimtosios kalbos, 
dar angliškai. Daugelis laisvai vartoja ke
lias kalbas. Geroka jų dalis yra ne tik žur
nalistai, bet ir rašytojai, išleidę literatūri
nių bei kitokių raštų knygas. Yra filmų 
autorių, parašiusių ir jau į pasaulio ekra
nus pakliuvusius jų kūrinius po keliolika 
kartų. Yra literatūros daktarų.

Kai kurie jų atsiųsti kaip tos vyriausy
bės atstovai. Jie gauna riebias algas su vi
sokiais priedais, be to, ir gerus honorarus 
už rašinius. Kiti yra laisvai rašantys ir 
pagrindinės algos negauna: gyvena iš ho
norarų.

Jie visi uždirba stambius pinigus, gyve-
na geruose rajonuose, turi išsinuomoję 
šaunius butus, namus. Kiti įsitaisę savo 
rezidencijas.

Jau turėjau malonumo lankytis, būti
svečiu pas įvairius HFPA narius. Be išim
ties visi turi bibliotekėles ar bibliotekas, 
nors kiti tegyvena laikinai. Meniški pa
veikslai, puošnios vazės, didžiulės lempos, 

< puikūs muzikos, televizijos aparatai. Il
giau gyvenantieji turi nemažus archyvė
lius. Kai kurie išsidėstę nuotraukų su žy
miaisiais asmenimis. Kiti turi pasikabinę 
gautuosius garbės pažymėjimus, garbės 
narių plakatus, autografuotas nuotraukas 
imtinai iki karalių.

Bendradarbiauja daugely leidinių, radijo 
stočių

Beveik visi HFPA nariai atstovauja ar 
bendradarbiauja daugiau nei vienam žur
nalui, laikraščiui. Yra rašančių net ke
lioms dešimtims periodinių leidinių, prie
do dar radijo ar televizijos stotims. Nema
ža bendradarbiauja kelioms valstybėms iš 
karto. Jų bendradarbiaujami leidiniai 
dažnai turi šimtatūkstantinius ar milijoni
nius tiražus.

Neseniai viename laikraštyje paskelbta 
žinutė, kad HFPA nariai pasiekia apie 60 
milijonų skaitytojų, yra klaidinga. Holly-
wood Foreign Press Association nariai sa
vo raštais pasiekia apie penkis šimtus mi
lijonų skaitytojų, gal ir daugiau. Nemaža 

K pavienių narių turi po keletą milijonų 
skaitytojų.

Sakysime, pernai metais buvęs HFPA 
pirmininku danas Sven Rye, literatūros 
daktaras, uoliai bendradarbiauja apie 30 
periodinių leidinių, spausdinamų Danijo
je, Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vo
kietijoje, Austrijoje ir JAV-se, taip pat ra 
dijo žinios. Jis yra parašęs apie pernai 
Atlantą nugalėjusį lietuvį Bronių Rožins- 
ką. Yra parašę ir kiti HFPA nariai. Gaila, 
jie gauna tik kai kurią jų bendradarbiau
jamą spaudą, o ir tos yra tiek daug, kad 
jie nerenka iškarpų, nespėja perskaityti 
skirtingomis kalbomis atspausdintų jų 
straipsnių. Jie sistemingai gauna iš žurna
lų, laikraščių čekius, bet ir iš jų nežino, 
už ką kiek sumokėta. Yra, aišku, išimčių.

Kaip lietuviški reikalai?
Įstoti į Hollywood Foreign Press Asso

ciation buvau kviečiamas vos atvykęs į 
Los Angeles, Calif. „Pasidaryti“ nariu nė
ra lengva, reikia praeiti nemažus formalu
mus, balsavimus ir kt. Esu pirmas lietu
vis HFPA.

Į HFPA buvo įstojusi mūsų rašytoja Alė 
Rūta. Bene pernai iš HFPA ji tykiai pasi
traukė, nors ir prašiau nepalikti manęs 
vieno. Ji skundėsi neturinti laiko visur 
suspėti, visur būti.

Iki šiol didžiausias lietuvių laimėjimas 
toje užsienio spaudos organizacijoj tai 
pernai pravesta lietuvių spaudos konfe
rencija užsienio spaudos atstovams apie 
lietuvio buriuotojo Br. Rožinsko Atlanto 
nugalėjimą. Tai daryta HFPA vardu, nors 
jie — HFPA — nesivelia nė į jokios vals
tybės garsinimą. Sutvarkyti nebuvo leng
va, ir savaitėmis turėjau pasitarimus su 

H įvairiais HFPA vadovybės nariais. Tada 

pirmininkas buvo danas, 
das, iždininkas peruvietis.

sekretorius žy-

Šiemet pavyko visiems HFPA nariams 
paskelbti apie Amerikos lietuvių krepši
ninkų kelionę į Australiją. Dukart: prieš 
išskrendant ir grįžtant. Kai kurie žinio-
mis pasinaudojo. Kartais jie patys užklau
sia žinių apie Lietuvą.

Ne taip seniai kolega žydas išspausdino 
lietuviams palankų rašinį nacionalistinia
me žydų laikraštyje Amerikoje, pasinau
dodamas mano suteiktomis žiniomis apie 
lietuvius, nukankintus kacetuose ir kt.

Dalyvavau įvairių tautybių iškilmėse, 
Neseniai buvau pakviestas ir dalyvavau 
žydų spaudos, televizijos, radijo redakto
rių pietuose. Ten dalyvavęs žydas HFPA 
narys mane pristatė kaip lietuvių spaudos 
atstovą. Tikrai buvo nuostabu, kad pirmi
ninkavęs pagrindinę kalbą išdrožė lietu
viškumo ženkle, nesigailėdamas kompli
mentų lietuviams, kurie išgelbėjo jį nuo 
mirties, vokiečiams, okupavus Lietuvą. Iš 
nežydų aš buvau vienintelis pakviestas 
kalbėti. Kviečiau draugystėn, kviečiau su
prasti lietuvių tautos siekimus, nes ne tik 
žydai džiaugiasi turėdami laisvą Izraelį, 
bet lietuviai, tie jūsų vadinamieji draugai, 
taip pat nori turėti savo laisvą Lietuvą. 
Prašiau visus geros valios žydus talkinti 
lietuviams.

Panašių iškilmių esu turėjęs nemaža.

Kvietiniai į iškilmes, filmus
Kaip HFPA narys gaunu daug kvietimų 

į šaunius balius, didžiausius viešbučius, 
filmų studijas, priešpiečius su filmų 
žvaigždėmis ir t.t. Jokiu būdu negaliu vi-
sur eiti, nes turiu kitokiu būdu pelnytis 
sau pragyvenimą, ne raštais savai spau
dai. Visur nemokamai, visur pagarbiose 
vietose.

Kartą būrelis HFPA narių po iškilmių 
nuėjome į vieną geriausių Hollywoodo 
naktinių klubų. Mano dideliam nustebi
mui, iš scenos bent kelis kartus mus minė
jo, prašė atsistoti, publika plojo, o už visas 
vaišes nieko nereikėjo mokėti. Buvome 
nuėję privačiai.

HFPA kasmet skiria filmų pasauliui di
džius pagarbos ženklus, vardu Golden 
Globe (Auksinis gaublys, pasaulis). Jie 
įteikiami mūsų pasirinktame viešbutyje, o 
jis būna vienas geriausių. Iškilmėse daly
vauja didžiausios pasaulio filmų žvaigž
dės, rodoma per televiziją. Tolygios reikš
mės ir garso iškilmės kaip „Oskarai“, tik 
„oskarų“ reklamai filmų pramonė meta 
didelius pinigus, o Golden Globe daromi 
be tos reklamos, bet Hollywoodo ir filmų 
pasaulyje „Auksinis gaublys“ turi nema
žesnę, jei nedidesnę reikšmę, garbę. Kas
met po daugelį kartų balsuoju už norimus

GUDAS
Lietuvių, kalbos tarmėse ir įvairiuose 

rašto paminkluose gudais vadinami ne tik 
baltgudžiai, bet ir lenkai, rusai, o taip pat 
lietuviai, kalbantys kita tarme. Pavyz
džiui, žemaičiai gudais vadina aukštaičius, 
panevėžiečiai kupiškėnus ir t.t. Iš kur kilo 
gudo vardas, kalbininkai ligi šiol nėra vi
siškai vieningos nuomonės. Kazimieras 
Būga aiškino, kad gudais lietuvių protė
viai iš pradžių vadino rytinių germanų 
tautą gotus, o paskui jų vardą perkėlė gre
timai gyvenančioms slavų giminėms. K. 
Būgos nuomone, baltų giminės (prūsai) 
su gotais susidūrė dar prieš mūsų eros pra 
džią, kai gotai savo vardą tarė ghudas. To
kiam K. Būgos gudo vardo kilmės aiškini
mui pritaria ir kiti mokslininkai, pavyz
džiui E. Hermanas ir „Etimologinio lietu
vių kalbos žodyno“ autorius E. Frenkelis. 
Pastarasis tiktai kitaip aiškina d žodyje 
gudas atsiradimą. Jo nuomone, gotų guta 
baltišku gudu pavirto dėl prūsų kalbos žo
džio gudde „krūmas“ įtakos.

Švedų kalbininkas R. Ekbliomas įrodi
nėjo, kad pirminė gudo reikšmė buvusi ne 
„gotas“, o „Gotlando salos gyventojas“. 
Su gotlandiečiais ir kitais Švedijos gyven
tojais baltų giminės dažnai kariaudavo. 
Vėliau baltai gudais vadinę ne tiktai šve
dus gotlandiečius, bet ir apskritai svetim
šalius, šiam pavadinimui suteikdami tam 
tikrą neigiamą atspalvį. Anot R. Ekblio- 
mo, tokia gudo reikšmė išlikusi įvairiuose 
augalų pavadinimuose: noterė — gudnote- 
rė, karklas — gudkarklis. obelis — gud
obelė ir kt.

Kai kurie istorikai ir etnografai gudo 
vardą mėgino sieti su įvairiuose istoriniuo 
se dokumentuose aptinkamais jotvingių 
genčių pavadinimais. Tačiau kalbiniu po
žiūriu jų argumentai labai neįtikimi.

Baltarusis yra daug naujesnis lietuvių 
kalbos žodis negu gudas. Tiesa, jis nėra

EUROPOS LIETUVIS

Algirdas Gustaitis tarp užsienio spaudos 
atstovų stebi pasaulio gražuolių rinkimą.

Daumanto Cibo nuotrauka

filmus, artistus, režiserius, rašytojus. Dau
giausia balsų gavę laimi „Auksinį gaublį“.

Hollywood Foreign Press Association 
nariai

HFPA įsteigta 1943 metais. Jos nariai 
kasmet keičiasi, nors . yra pastoviai na
rsaujančių nuo įsteigimo.

1963-1964 metais HFPA tikrųjų narių 
yra 90. Toliau seka nariai bendradarbiai. 
Jų paskelbta 12. Paskui— nariai kores
pondentai (Associate members). Jų yra 9. 
Pagaliau fotografai. Jų paskelbta 17.

Lietuviui siūlo redaguoti leidinį apie 
HFPA

Aną dieną, besikalbėdamas su dabarti
niu HFPA pirmininku Bertil Unger, šve
du, labai produktyviu asmeniu, neseniai 
su savo broliu dvynuku Europoje pagami
nusiu filmą, užsiminiau, ar nereikėtų iš
leisti leidinį apie HFPA.

Jis pasidžiaugė sumanymu. Tebuvo iš
leista 1953 metais, organizacijos dešimt
mečiui paminėti. Dabar tas leidinys visai 
išbaigtas. Filmų studijos, įvairi pasaulio 
spauda, pasaulio bibliotekos, visi HFPA 
nariai norėtų tokio leidinio. Čia pat prašė 
pasiūlyti komitetą leidiniui parengti, iš
kart siūlydamas mane vyriausiu redakto
rium. Atsisakiau, nes ir taip turiu per 
daug pareigų. Jis toliau dėsto, kad tokiu 
leidiniu galėčiau pasitarnauti ir savo tau
tai ir savo pavardę išnešti plačiau. Pasili
kau prie savo nusistatymo, nes tikrai ne
turiu laiko atlikti užsibrėžtiems darbams.

Šiais metais HFPA sekretorius yra ara
bas Gerge Spiro Dibie. Ir su juo artimai 
bendrauju. Spėju, ir jis yra lietuvių tau
tos draugas.

Tiek šiuokart apie Hollywood Foreign 
Press Association (lietuviškai verstume: 
Hollyw.ood'o Užsienio Spaudos Draugija).

toks naujas, kaip kai kas galvoja: balta
rusio terminą jau vartojo žymusis mūsų 
kalbininkas Jonas Jablonskis. Baltarusis 
-— baltarusių, rusų kalbos žodžio vertinys. 
Tokiu vardu baltarusius vadina ir kiti jų 
kaimynai, plg. latvių baltkrievs, lenkų 
Bialorus, ukrainiečių bilorus, estų valge- 
venelane (valgė „baltas“ venelane „ru
sas“). Kokiu būdu toks baltarusių vardas 
atsirado, nėra galutinai išaiškinta. Šalies 
vardas Belaja Rus žinomas jau XVI-tame 
amžiuje. Pirmiausia tokiu vardu, atrodo, 
vadinta „laisva, t.y. totorių neužkariauta 
Rusija“. Kodėl ją taip vadino, sunku-pasa
kyti. Kai kurie kalbininkai spėja, kad bal
tarusiai šį vardą galėjo gauti dėl šviesių 
plaukų ir baltų drabužių, kuriuos jie mė
gę dėvėti.

Lietuvių literatūrinei kalbai baltarusis 
yra tinkamesnis, nes jis vartojamas tik 
viena reikšme. Antra, žodis gudas vengti
nas ir todėl, kad jis dėl įvairių istorinių 
aplinkybių įgijęs tam tikrą neigiamą at
spalvį. Panašiai kaip mes su baltarusio 
terminu, latviai pasielgė su letuvio pava
dinimu. Jie kai .kuriose latvių tarmėse tu
rintį neigiamą atspalvį lietuvio vardą lei- 
tis pakeitė naujais žodžiais lietuvis bei 
lietuvietis.

Įvairių vietovių ir miestų vardai pa
prastai į kitą kalbą nėra verčiami. Tačiau 
esti atvejų, kai koks nors šalies ar vieto
vės pavadinimas išverčiamas, taip atsitikę 
ir su Baltarusija. Daugelis kaimynų ją va
dina verstu vardu. Gal būt, čia nulėmė vi
siems gerai suprantama žodžio Belorusija 
reikšmė. Vokiečiai, pavyzdžiui, anksčiau 
Baltarusiją vadino taip pat verstiniu var
du Weissrussland, o dabar daugiau linkę 
vartoti Belorussland. Taigi kokios nors 
griežtos taisyklės čia nėra.

A. Sabaliauskas („M. ir G.“)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Ko reikia žmogui, kad jis dar gyvas bū

tų įvertintas ir atsiimtų, kas jam už jo ta
lentą ar genijų teisėtai priklauso?

Štai prancūzo Cezannės paveikslą britai 
dabar perka iš Prancūzijos už pusę milijo
no svarų. Cezannė mirė 1909 metais jau 
plačiai žinomas, bet niekas už jo paveiks
lus toli gražu nemokėjo tokių sumų. Jei jis 
būtų tokią sumą kada nors gavęs, tai būtų 
galėjęs prieš mirdamas sakyti, kad bend- 
ralaikiai įvertino jį, kaip menininką. O da
bar kažkas kiti pasinaudoja tuo.

Tai ko gi reikia?
Atrodo, reikia reklamos. Va, Prancūzijo

je gyvenąs senukas dailininkas Pablo Pi
casso dar buvo pakankamai pajėgus dirbti 
ir naudotis gyvenimu, kai reklama padarė 
jį genijum.

Bet kiek pasaulis turi tokių Picassų, ku
rie pasinaudoja per savo talentą gyvenimo 
skoniu, ir kiek Cezannių?

* * *

Vokietijoje, aišku, yra nemaža lietuvių, 
kurie nepajėgia užsisakyti lietuviško laik
raščio. Dėl to labai gražu, kad net devynių 
Amerikoje leidžiamų lietuviškų katalikiš
kų laikraščių ir žurnalų leidėjai siūlo 
jiems savo leidinius papigintomis kaino
mis.

Kaip hamburgiškiai „Aušros Vartai“ 
praneša, net ir BALFo vadovybė yra tokia 
gera ir sutinka neturtingiems apmokėti 
bet kurio tų laikraščių prenumeratą, jeigu 
jie prašysis.

Tai gražu, kad BALFas supranta, jog 
žmogus gyvas ne vien tik duona.

Deja, tie devyni periodiniai leidiniai ne
sudaro visos lietuviškos spaudos. Vien 
Amerikoje išleidžiama daugiau dar laik
raščių, ne vien tie 9. Eina laikraščių ir ki
tuose žemynuose. Va, pačioje Europoje tu
rime štai „Europos Lietuvį“.

Ar tie, kurie panorėtų nemokamai gauti 
„Europos Lietuvį“ bei kitą kurį nors sąra
še neišvardytą, galėtų kreiptis į BALFą ir 
prašyti malonės?

Jeigu galėtų, tai tas devynių sąrašas yra 
klaidinantis.

O man rodos, kad galėtų. BALFas, jeigu 
teisingai suprantame, yra nesrovinė (arba 
visų srovių) organizacija.

* * *

Ar ne laikas būtų pradėti kalbėti apie 
jaunimą? Juk artėja DBLS suvažiavimas. 
Kai vien suvažiavime kalbama, tai sunku 
būna ką nors konkretesnio pasakyti.

Kažin, ar visas lietuviško jaunimo pro
blemas pasiseks išspręsti diržu ar rykšte, 
kaip siūlo jau suaugę Amerikos jaunuo
liai. Man rodos, šio krašto įstatymai drau
džia mušti vaikus, tai diržus ir rykštes 
teks padėti į šalį ir ieškoti kitų būdų jau
nimui išsaugoti.

Žinoma, kiek gi jo gali būti išsaugota 
kalbomis suvažiavimuose? Tikiu, kad iki
sekančio suvažiavimo patys kalbėtojai jau 
būna užmiršę, ką jie prieš metus kalbėjo.

Nedėdamas didesnių vilčių į tas kasme-

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

(9)

Kai kurie keliavo ilgas keliones, ieško
dami amžinojo gyvenimo šaltinio. Kiti gi 
galvojo ir bandė medicinos mokslu, tam 
tikru skiepijimu arba laikymu šaldytu
vuose pailginti trumpėjantį žmogaus gy
venimą. Tačiau pasekmės pasirodė visai 
nepatenkinamos, ir neužginčijamas fak
tas, kad šiandien žmogaus gyvenimas yra 
žymiai trumpesnis negu buvo prieš šimtus 
metų.

Žmonijos didžiuma serga įvairiomis 
proto ir kūno ligomis. Nesveikas kūnas 
dažnai susargdina ir protą. Beveik kiek
vienas vyras ir moteris turi kokių nors ne
galių. Nė vienas šiandien neturi tobulos 
sveikatos ir tikrojo gyvenimo. Jei pavyktų 
sužinoti, kaip surasti kelią į sveikatą ir į 
amžinąjį gyvenimą, tai mes jaustumėmės 
tikrai laimingi ir džiaugtumėmės. Tokiais 
dalykais juk domisi kiekvienas protingas 
žmogus!

Vienintelė tikros ir teisingos informaci
jos versmė yra paties Dievo, Dangaus ir 
žemės Sutvertojo, žodis, kurs vadinamas 
Šventuoju Raštu, arba Biblija. Todėl da
bar atkreipsime dėmesį į šią amžinosios 
Tiesos Knygą, kurioje rasime tikėtinų ir 
širdį džiuginančių žinių, liečiančių amži
nuosius žmogaus namus.

Norėdami įvertinti brangiuosius Dievo 
pažadėjimus, pirmiausia mes turime su
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tines kabas, aš norėčiau pasiūlyti bent is
torijai šį tą palikti konkretaus, kuriuo ke
liu nuėjo mūsų tas jaunimas. Pavyzdžiui, 
labai įdomu būtų nuolat registruoti, kiek 
paaugusių lietuvių veda kitatautes ir pas
kui jau būtinai prapuola, ir kiek lietuvai
čių pasirenka panašią ateitį. Tokių žinių 
rinkimas būtų kažkas gyva, tikra, neme
luota, nors ir skaudu.

O tuščios kalbos tėra savęs ir kitų ap
gaudinėjimas, nepagrįstas savo sąžinės ra
minimas.

Tavo Jonas

ULTRAGARSINĖS BAIDYKLĖS
Keturmotoris lėktuvas su 73 keleiviais 

pakilo iš Bostono aerodromo, ir staiga ka
tastrofa: vienu metu į tris motorus pateko 
kažkokie pašaliniai daiktai. Nespėjęs pa
kilti į reikiamą aukštį, patikrintas ir pa
ruoštas skridimui, daugybe prietaisų aprū
pintas lėktuvas nukrito į betono lauką. Žu 
vo 62 žmonės, kiti buvo sunkiai sužeisti.

Pasirodo, katastrofos priežastis buvo... 
paukščiai, priskridę arti lėktuvo ir įtrauk
ti oro srovės į motorus...

Šitokie atvejai, kai lėktuvai žūva, susi
dūrę su paukščiais, nėra tokie jau reti. 
1962 m. viršum Vašingtono kažkoks nema
žas paukštis kaip šovinys įsirėžė į didžiu
liu greičiu skrendančio lėktuvo uodegą. Vi 
si lėktuve buvę žmonės žuvo.

Lėktuvuose esą radarai įspėja lakūnus 
apie pasirodžiusius paukščių pulkus, ta
čiau dažnai jie „nepastebi“ tokio „mažo 
priešo“, kaip atskiras paukštelis.

Anglų konstruktoriai sugalvojo „aviabai 
dyklę“1 paukščiams. Specialios ultragarso 
sirenos, kurių garso žmogaus ausis negir
di, turi atbaidyti paukščius nuo skrendan
čio lėktuvo.

AR NUSKENDĘS LAIVAS GRIMZTA
I DUGNĄ?

Dar Archimedo nustatytas dėsnis sako, 
kad į vandenį panardintas kūnas tiek pa
lengvėja, kiek sveria jo išstumtas vanduo. 
Todėl nuskendęs laivas grims į dugną, jei 
vandens kiekis, atitinkantis laivo užima
mą tūrį, svers mažiau už patį laivą. Ka
dangi gilesniuose vandens sluoksniuose 
vandens lyginamasis svoris yra didesnis 
(dėl didesnio slėgimo ir ištirpintų druskų 
bei kitų priemaišų koncentracijos), todėl 
gali atsitikti taip, kad laivas nenugrims 
į dugną, o plūduriuos tam tikrame gylyje. 
Tame gylyje laivo išstumtas vanduo svers 
tiek pat, kiek sveria laivas.

Grimztant gilyn, vandens slėgimas di
dėja: kas 10 m slėgimas padidėja apie 1 
atmosferą. Vadinasi, 1 km gylyje slėgimas 
jau didesnis kaip 100 atmosferų. Todėl 
laivai, skirti nuleisti į didelius gylius, da
romi labai atsparūs ir hermetiški (vadi
namosios batisferos), kad jų nesugniuž
dytų vanduo. Ne taip seniai JAV povande
ninį laivą ištiko šiurpi nelaimė —per klai
dą jis nugrimzdo giliau, negu buvo numa
tyta, ir buvo sugniuždytas vandens slė
gimo.

rasti, kame yra tikroji ligų ir mirties prie
žastis, kuri turi būti pašalinta prieš tai, 
kol žmonės galės gėrėtis amžinuoju gyve
nimu ir sveikata. Biblijoje aiškiai pasaky
ta, kas yra ligų ir mirties priežastis. Pir
majam žmogui Adomui Dievas buvo davęs 
teisę ir progą amžinai gyventi žemėj; bet 
jis turėjo būti paklusnus Dievo įstatymui. 
Tuo būdu žmogus turėjo parodyti Dievui 
savo ištikimumą ir atsidavimą. Adomas gi 
pasirodė nepaklusnus ir dėl to buvo išva
rytas iš savo amžinųjų namų ir prarado 
teisę gyventi.

Apie tuos dalykus Biblija kalba labai 
aiškiai. Pirmoje Mozės Knygoje, trečiame 
skyriuje, mes skaitome: „Žemė bus pra
keikta (netobula) dėl tavo pasielgimo; 
tarp vargų tu iš jos maitinsies per visas 
savo dienas ...iki sugrįši į žemę, iš kurios 
esi paimtas1“.

Neprakeiktoji žemė, Edenas, rojus, buvo 
tobula ir dėl to galėjo suteikti žmogui ba
lansuoto maisto, kuriuo buvo galima pa
laikyti kūno sveikatą. Už Edeno vartų že
mė buvo netobula arba nepabaigta, duo
danti netobulų vaisių, kurie gamino viso
kias ligas ir negales, apsunkinančias žmo
gaus gyvenimą ir vedančias į mirtį. Paste
bėkite, kad Dievas buvo sutvėręs žmogų iš 
žemės ir kad jam mirus jis ir vėl pavirto 
dulkėmis ir nuo to laiko buvo visai negy
vas arba tikrai numiręs. Jis nebuvo išva
rytas iš dangaus, nes jo namai nebuvo 
dangus, bet žemė, ir šituos žemiškus na
mus žmogus prarado nepaklusnumu.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Di. U.S.A. (61362)
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Europos lietuviu kronikų
KALĖDINIS LAIKRAŠČIO NUMERIS

Ka'ėdinis ir paskutinis šiais metais „E. 
Lietuvio“ numeris išeina gruodžio 16 d., 
trečiadienį.

Visokius pranešimus dėl šventinių subu
vimų ir parengimų bei visa kita, kas iki 
švenčių turėtų būti žinoma skaitytojams, 
redakcija privalėtų sulaukti ne vėliau 
kaip gruodžio 14 d., pirmadienio.

Pošventinis numeris išeis 1965 m. sausio 
1 d.

LONDONAS
MIRĖ J. KLEIZA

Londone mirė lietuvis Juozas Kleiza, 47 
metų amžiaus.

Velionis kilęs nuo Mauručių, iš Suvalki
jos.

KALĖDAIČIAI
Ateinančioms Kūčioms kalėdaičiai, ar

ba plotke'.ės. jau galima gauti šiuo ant
rašu: Lithuanian R. C. Church. 21, The 
Oval, Hackney Rd., London. E.2.

LIET. SODYBA
— Kalėdų išvakarėse L. Sodyboje orga

nizuojamos bendros tradicinės Kūčios. Lie
tuviai, kurie norėtų čia praleisti Kalėdas 
ar Kūčias, prašomi apie tai pranešti iš 
anksto.

Sodybos Klubas Kalėdų švenčių proga 
kviečia apsilankyti ir pasižmonėti vietinių 
apylinkių ir tolimesnių kolonijų tautie
čius. Baras veiks įprasta tvarka.

— Sodyboje gyvenantieji nedarbingi lie 
tuviai neturi specialių pajamų Kūčių ir 
Kalėdų stalui pagerinti. Todėl jie bus la
bai dėkingi tiems, kurie nors menkais iš
tekliais padidins jų kalėdinį džiaugsmą.

— Nuolatinis Sodybos gyventojas P. Ži
linskas, kuris jau nuo seniau negalavo, pa
guldytas Godalmingo ligoninėje.

— Šiuo metu jau vykdomas šalutinio na 
mėlio pagrindinis remontas. Bus naujai 
įrengti 5 gyvenamieji kambariai ir įvestas 
vanduo bei elektros apšildymas. Darbus 
vykdo londoniškis lietuvis VI. Velička.

Susidarys proga seniems ar naujai atsi- 
keliantiems nuolatiniams gyventojams įsi
kurti atskirame namelyj e-cottage. Jeigu 
atsirastų pageidavimas, būtų galima susi
tarti dėl specialaus kambarių įrengimo, iš- 
dekoravimo ir pan.

I I

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ !

IĮ

i

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti l Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel.: SHO 8734

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią. kainą.. Duodame geriausias išsimokė j imo 

sąlygas.
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AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A B O iliustruotas katalogas, 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ 
MAISTO SIUNTINIUS!

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai yra pridėję aukų lietuviškam spaus
dintam žodžiui paremti: 2 svarus 1 šil. B. 
Kurtinaitis, 14 šil. A. Misiūnienė, 7 šil. K. 
Žeimys, 5 šil. P. Čeponis ir 4 šil. M. Gel- 
vinauskienė.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — gruodžio 13 d., 12 vai.. 

Sacred Heart.
KETTERING — gruodžio 20 d., 12 vai., 

London Rd.
BRADFORD — gruodžio 6 d., 12.30 vai. 

pirmosios lietuviškos Mišios.
NOTTINGHAM — gruodžio 20 d., 12.30 v. 

Kad galima būtų pasirengti sklandžiai 
lietuviškai atsakinėti Mišių metu, visi 
kviečiami 11 vai. į St. Patrick's mokyk
lą repeticijai.

BRADFORD — gruodžio 25 d.. 12.30 v.. 
Kalėdų pamaldos.

ROCHDALE — gruodžio 27 d„ 12 vai.
GLOUCESTER—gruodžio 5 d„ šeštadienį.

12 vai., St. Peter's.
STROUD — gruodžio 6 d.. 12 vai.. Beeches 

Green.
ECCLES — gruodžio 13 d., 12.15 vai. Išpa

žintis gruodžio 12 d.. 2.45 vai.

PAIEŠKOJIMAI

SKINKYS Vytautas. Juozo sūnus, kilęs 
nuo Vi kaviškio. iš Gudelių kaimo, dirbęs 
sargybų kuopose Vokietijoje, turimomis 
žiniomis, paskui atvažiavęs dirbti į Angli
ją, pats ar žinantieji apie jį prašom para
šyti jo pusbroliui: Vytas Maurutis, 408 
Halle Drive. Cleveland, Ohio, USA.

LUKAŠEVIČIENĖ - MORUS Stanislava, 
gimusi apie 1904 m. Vilniaus krašte, pati 
ar žinantieji apie ją prašom rašyti: „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

ROCHDALE
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba gruo
džio 12 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Ukrai
niečių Soc. Klubo patalpose — 80 Moles- 
worth St. šaukia Skyriaus narių visuoti
nį metinį susirinkimą.

Visus Skyriaus narius kviečiame susi
rinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba
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NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Jau senokai visi žino, kad, jei Notting- 
hamo lietuviai imasi rengti kokią šventę, 
visuomet ją vykusiai ir kūrybiškai su
rengia.

Išimties nesudarė ir lapkričio 21 d. 
DBLS vietinio skyriaus surengtasis mūsų 
kariuomenės paminėjimas. Kai didelėje 
ukrainiečių salėje susirinko gražus būrelis 
lietuvių, sk. pirm. K. Bivainis trumpa kal
bele atidarė minėjimą, pakviesdamas į gar 
bės prezidiumą mūsų nusipelniusius ka
rius bei veikėjus. Po to dažnai sutinkamas 
kaimyninio Derby skyriaus narys J. Zokas 
pažėrė gerai apgalvotų minčių apie mūsų 
kariuomenę, jos prasmę, mus ir mūsų die
nas. Paskaita buvo įdomi, originali ir 
kruopščiai prirengta.

Po oficialiosios dalies sekė E. Vainorie
nės ir V. Gasperienės parengta meninė da
lis. Pirmiausia V. Gasperienė įsijautusiai 
ir įspūdingai padainavo Maldą už Tėvynę. 
Gerai nuteikti svečiai tada susidomėję se
kė jaunųjų pašoktus du tautinius šokius
— Kepurinę ir Mikitą. Besišypsą veidai, 
gera laikysena šokiams suteikė tauraus 
lietuviško antspalvio. Tarsi norėdamos 
valandėlei dėmesį nukreipti į dabarties 
laikus Lietuvoje, jaunosios dainininkės 
Br. Bedulskytė ir J. Vainoriūtė įsijautu- 
sios sudainavo duetą Sunku gyventi. Nuo
taiką greitai pakeitė jaunieji šokėjai, pa
šokę Jonkelį — gyvą, ritmišką šokį, o gera 
deklamatorė E. Jurkšaitytė eilėraščio de
klamacija sumasino visus susitelkti ir pri
siminti Tėvynę. Sekė gyvas tautinis šokis 
Blezdingėlė, parengęs nuotaiką švelniai 
dek.amatorei N. Vainoriūtei ir jos svajin
gam eilėraščiui Naktis svajonėms papuoš
ta. Po įmantriai atlikto piano solo jauni
mėlis baigė programą, sušokęs paskutinį
— Kalvelio — šokį.

Kai iš visų krūtinių liejosi mūsų Tautos 
Himno melodija, galima buvo jausti, su 
kokia pagarba ir meile tremties lietuviai 
dvasiškai bendrauja su viso pasaulio lie
tuviais. K. Bivainis ne be prasmės giliai 
dėkojo ir vyresniesiems, o ypač jaunesnie
siems, kurie savo entuziazmu, gera valia 
ir pasiaukojimu įgalina surengti tokios 
plačios ir įvairios apimties minėjimus. Iš 
visur sugūžėję lietuviai pabaigoje turėjo 
geros progos pabendrauti, pasikalbėti ir 
atsikvėpti.

Sekmadienį visi susirinko ;■ St. Patrick's 
bažnyčią pasimelsti už mūsų žuvusius ka
rius. Kun. kapelionas pamoksle iškėlė

KNYGA —

GERIAUSIA

KALĖDINĖ

DOVANA

Naujausios knygos:
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

St. Zobarskas — Selected Lithuanian 
Short Stories — 1.15.0.

I. Šeinius — The Ordel of Assad Pasha 
— 0.14.0.

V. Krėvė — The Herdsman and the Lin
den Tree — 1.8.0.

Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

mintį, kad šiandienis gyvenimas visus 
mus padarė kariais, kai turime kovoti ne 
tik už savo egzistenciją, bet ir už tautinę 
sąmonę bei Lietuvos laisvę.

A.A.
JUOZAS KRIVICKAS NEUŽMIRŠTAS

Lapkričio 28 d. St. Patrick's bažnyčioje 
susirinko, palyginti, gausus būrelis lietu
vių pasimelsti už a.a. Juozo Krivicko sielą. 
Metinių sukaktuvių gedulingas Mišias už 
velionį, jo brolio paprašytas, atnašavo 
kun. J. Kuzmickis.

Po pamaldų visi maldininkai specialiu 
autobusu nuvažiavo į kapines, kur kun. 
kapelionas pašventino gražų paminklą, 
pastatytą velionio brolio T. Krivicko rū
pesčiu, ir pasakė pamokslą. Naują, gražiai 
sutvarkytą kapą papuošė gyvų gėlių vai
nikai ir puokštės, kurias velionio atmini
mui parūpino giminės ir artimieji. Pabai
goje visi sukalbėjo Viešpaties Angelą.

MANCHESTERIS
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 

Komitetas 1965 m. sausio 9 d., šeštadienį, 
4 vai. vakare, Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klubo patalpose rengia

VAIKŲ EGLUTĘ, 
kurios metu Kalėdų Senelis apdovanos 
vaikučius dovanėlėmis.

Nežinant, kiek vaikų atvyks į eglutę, 
kiekvienais metais susidaro daug keblumų 
paruošiant dovanas. Kad to būtų išvengta, 
šiais metais pravedama registracija visų 
vaikų, kurie numato dalyvauti eglutėje. 
Vaikai registruojami iki Kalėdų švenčių 
pas mokyklos vedėją D. Dainauską, klubo 
pirmininką VI. Kupstį ir Koord. Komiteto 
sekretorių S. Lauruvėną.

Vaikai, kurie nebus registruoti, negaus 
dovanėlių.

Po eglutės — arbatėlė vaikučiams ir jų 
tėveliams.

Koordinacinis Komitetas

DBLS METINIS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio skyraus Valdyba 

gruodžio 6 d., sekmadienį, 5 vai. vakare, 
Manchestero Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose šaukia savo narių visuotinį metinį 
susirinkimą, kurio metu bus renkama 
nauja skyriaus valdyba.

Maloniai kviečiame visus savo narius 
susirinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iš Anglijos eina be jokių suvar

žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių įmo
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turįs 
22 lbs maisto siuntinys tik 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

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

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

„MARIJA, GELBĖKI MŪS“

NAUJA LAIDA

Jau išėjo iš spaudos Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės „Marija, gelbėki mus“ nauja 
angliškoji laida. Pratarmę parašė West- 
minsterio arkivyskupas J. Heenan. Išleido 
Britų Lietuvių Taryba. Spaudė Nidos 
spaustuvė. Kaina 4 šil. Persiuntimas 4 pe
nai.

New Yorko Pasaulinės parodos proga 
Amerikos Lietuvių Tarybos išleistasis gau 
šiai iliustruotas 20 puslapių informacinis 
leidinys anglų kalba „Lithuania“ siunčia
mas nemokamai, apmokėjus persiuntimo 
išlaidas — už 2 egzempliorius 6 penus, už 
10 egz. 1 šilingą.

Dar galima gauti kalėdinių ženkliukų su 
užrašu „Christmas is banned in Lithua
nia“. Kaina 1 šil. 3 p. už 12 ženkliukų, 
įskaitant persiuntimą.

Rašyti: BLC. 55 Ringmer Ave., London, 
S.W.6.

Maldaknygės taip pat gaunamos ir Lie
tuvių Namuose (1 Ladbroke Gardens. Lon 
don, W.11).

VOKIETIJA
KUN. B. SUGINTAS IR V. ŠIMKUS 

LIETUVIŲ GIMNAZIJOJ

Visa lietuvių Vasario 16 gimnazijos 
moksleivija pradžiugo, sužinojusi, kad ji 
turės progos pasitikti patį garbingiausią ir 
šiai mokyklai daugiausia pasidarbavusį 
asmenį — kun. Benediktą Sugintą, kuris 
jai surinko apie pusę milijono markių. Vi
sos mokinės ir mokiniai jau buvo girdėję, 
kaip rūpestingai kun. Sugintas .pilnas pa
siaukojimo, pėsčiom vaikščioja beveik per 
visą Čikagą, prašydamas aukų įvairiom 
lietuviškom mokyklom, tarp jų ir Vasario 
16 gimnazijai. Daugelis dar paskutinėmis 
dienomis enciklopedijoj pasiskaitę apie 
savo pagrindinį rėmėją, o jaunesnieji, dar 
neseniai atvykę, klausinėjo vyresniuosius 
apie šitą aukštą svečią.

Sulaukta lapkričio 13 d. Kun. Sugintas 
atvyko lydimas V. Šimkaus. Apsipažinus 
kambariuose, visi paskui susirinko į gim
nazijos salę. Visų vardu kun. dir. Br. Liu- 
binas išreiškė nuoširdžiausią padėką už 
atvykimą ir ypač už šios mokyklos išlai
kymui dedamąsias pastangas. Jis dėkojo 
ne tik dabartinių mokytojų ir mokinių 
vardu, bet ir tų 55 jaunuolių vardu, kurie 
čia įsigijo brandos atestatą. Po to buvo 
pravesta meninė programėlė. Mokinės pa
deklamavo lietuviškų eilėraščių, o tauti
nių šokių grupės pašoko keletą šokių. Kun. 
'Sugintas padėkojo už malonų priėmimą ir 
skatino mokinius kiek galint daugiau mo
kytis ir visą gyvenimą išlikti lietuviais. 
Jo žodžiai buvo lydimi nepaprastai smar
kių plojimų ir padėkos šauksmų. Paskui 
dar kalbėjo V. Šimkus ir kun. Keleris iš 
Bremeno. Jis trumpai atpasakojo kun. Su
ginto gyvenimą.

šeštadienį svečiai atsilankė į pamokas, 
o sekmadienį V. Šimkus, ateitininkų orga
nizacijos prašomas, sutiko papasakoti sa
vo pergyvenimų kovojant už Lietuvos 
laisvę.

Sekmadienį po pietų visi susirinko išly
dėti svečių. Kun. Sugintas ir V. Šimkus 
mokiniams paliko gilų įspūdį.

Andrius Šmitas
Liet. Vas. 16 gimn. mokinys

PASAULYJ!
— Penketukas gimė ir Paryžiuje (3 ber 

niukai ir 2 mergaitės, bet vienas berniu
kas netrukus mirė); tai pirmas penketu
kas Prancūzijoje.

— 20 dienų daboklės gavo danų karei
vis, kuris manevrų metu NATO štabui per 
radiją perdavė šifruotu būdu ištrauką iš 
Henrio Millerio knygos „Vėžio atogrąža“.

— V. Vokietijos vyriausiasis valstybės 
gynėjas paskelbė, kad bus išmokėta 100. 
000 markių (9.000 svarų), kas nurodys, 
kur slapstosi buvęs pirmasis Hitlerio pava 
duotojas Bormanas.

— Detroite, JAV, baigėsi daugiau kaip 
4 mėnesius užtrukęs laikraščių streikas.

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

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

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.
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