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PO SOVIETINIU KEVALU
Ar geriau laisvam, ar pavergtam? DIDYSIS SUJUDIMAS NEW YORKE kui, Juozapui Miklovui, Romui Keziui ir 

Antanui Mažeikai (pirm.). Šio komiteto di 
džiąją dalį sudaro jaunosios kartos atsto
vai.

„Komunisto“ žurnalo bendradarbis V. 
Žeimantas ryžosi atremti mūsų tvirtini
mus, kad be reikalo bolševikai taip giria
si savo laimėjimais, kad nepriklausoma 
Lietuva ligi šiol taip pat daug būtų pada
riusi.

Antras mūsų stiprus ir taiklus argumen
tas yra tas, kad dabar išaugusi Lietuvos 
pramonė yra vis dėlto, kaip pats Žeiman
tas sako, svetimkūnis, vadinas, visiškai pri 
klauso nuo Maskvos malonės. Todėl Žei
mantas „Komunisto“ Nr. 10 išspausdinta
me straipsnyje „Apie kreivus ponų teigi
nius“ stengiasi bent šiaip taip atremti tą 
mūsų svetur sakomąją tiesą, kuri, matyt, 
yra jau pasiekusi galvojančių ir tiesos ieš
kančių lietuvių protus ir Lietuvoje ar ir 
ten savarankiškai gimusi ir aptariama.

Deja, žeimantas visiškai neturi kuo at
remti teigimo, kad Lietuvos pramonė dau
giausia kuriama taip, jog visiškai priklau
sytų nuo Sov. Sąjungos. Užsuk iš Dašavos 
atvestųjų dujų vamzdį, sustabdyk plieno 
tiekimą fabrikams, ir per kelias valandas 
ta pramonė pasidarys nebepajėgi. Žeiman 
tas tik tiek čia tepasako, kad bet koks pra
monės vystymasis esąs pažangus reiškinys, 
tik tas pažangumo laipsnis esąs nevieno
das įvairioms tautos dalims. Buržuazinė 
Lietuva buvusi rojus kapitalistams. O 
tiems, kurie savo rankomis kūrė visas gė
rybes, atitekdavo, sako, tik apgailėtini tru 
piniai nuo kapitalistų stalo.

Čia ir nutrūksta visi Žeimanto tušti ar
gumentai, nes jis, aišku, negali pasakyti 
net tokio akivaizdaus dalyko, kad tasai ka 
pitalistas tebėra, tik jis sėdi Maskvoje ir 
iš ten duoda įsakymus, kiek reikia iš lietu 
vių nulupti už tiekiamąsias dujas ar plie
ną ir kiek jiems mokėti už gaminius. Su 
savu smulkiu kapitalistu lietuvis darbinin 
kas dar sugebėdavo susitvarkyti streikais 
ar skundais. O ką gi jis šiandien gali pada
ryti tiems maskviniams kapitalistams, jei 
trupiniai ir per maži?

Gal šį tą ir padarytų, jei vadovaujantieji 
Lietuvos partiniai nebūtų tokie paklusnūs 
Maskvai ir žiūrėtų daugiau savo krašto rei 
kalų.

O dėl to, kiek Lietuvos ekonominis ir kul 
tūrinis gyvenimas būtų galėjęs suklestėti, 
jei ji būtų laisva buvusi, Žeimantas grie
biasi statistikos. Ak, ta nelaiminga sovieti
nė statistika! Sovietai iš jos gali padaryti, 
ką tik nori. Dėl to ir Žeimanto pateikiamo
ji statistinė lentelė rodo tiesiog stebuklus. 
Jei Lietuva pramonės bendrosios produk
cijos augimo tempais dar buvo toli atsili
kusi nuo viso pasaulio ir nuo Sov. Sąjun
gos ne tik 1948, bet ir 1956 metais, tai 1960 
m. jau pralenkė visus pramoninius pasau
lio kraštus ir net Sov. Sąjungą, tik truputį 
dar buvo atsilikusi nuo Bulgarijos! Tikė
sime ar netikėsime, bet taip rodo Žeimanto 
statistika. 1962 m. ji irgi nepralenkė vien 
tik Bulgarijos visame margame pasaulyje!

Tokios statistikos pasižiūrėjus, neberei 
kalingi turėtų būti visi kiti Žeimanto ar
gumentai prieš Lietuvos nepriklausomybę. 
Jis sako tiesą, kad Lietuva neturi savo že
mės gelmėse turtų ir kad jai kartais tek
davo svetur pigiai parduoti ir brangiai 
pirkti. Bet kita tiesa prašyte prašosi leisti 
jai iškilti į paviršių. Jeigu pramonė Lietu
voje buvo sukurta, tai ne kieno nors ma
lone, o jos gyventojų darbu. Žmonės turė
jo aukotis. O jeigu dabar jau Lietuvoje 
pramonės gamyba nepralenkė vien tik Bul 
garijos, tai jos žmonės turėtų gyventi tik
rus aukso laikus ir atsigriebti už visas lig
šiolines aukas. Jie turėtų jau būti viskuo 
pertekę. Statistika juk rodo, kad Lietuvos 
pramonė šitaip pirmauja jau nebe kokius 
vienerius metus, bet nuo 1960 m., vadinas, 
jau šešti gražūs metai. Tačiau kai padeda
me į šalį tą statistiką ir pažiūrime į darbi
ninko gyvenimą, tai vis tiek išeina skurdas 
ir ubagystė. Kiek gi darbininkas uždirba 
ir kiek jis turi mokėti už perkamuosius ga 
minius?

Nors Žeimanto statistika rodo, kad Va
karų kraštai savo pramonės gamyba yra 
atsilikę nuo Lietuvos, bet juose darbinin
kas, oi, daug ką gali padaryti už savo at
lyginimą! Taigi išeina, kad ta pramonės di 
džiulė pažanga, jei statistika tiesą sako, 
kažkas kitas kažkur pasinaudoja. O kas 
gi? Kas gi kitas, jei ne Maskva!

Remdamasis sovietine lietuviška ir rusiš 
ka statistika, žeimantas dar stengiasi įro
dyti, kiek pakilo Lietuvoje švietimas, kiek 
padaugėjo bendrojo lavinimosi ir specialy
binių mokyklų. Dabar, sako, mokyklos šuo 
luose sėdi daugiau kaip pusė milijono jau
nuolių. Tai girdėti labai gražu ir miela. 
Bet iš kur gi jis žino, kad ne tiek būtų mo
kęsi nepriklausomoje Lietuvoje? Aišku, jis 
neturi duomenų įrodyti, nes pats reikalas 
tėra teoretiškas. Jei šalia pavergtos ir su- 
sovietintos Lietuvos būtų dar kita tokia 
pat laisva ir nepriklausoma, tai tada būtų 
ir įrodymų. Taigi, neturėdamas įrodymų, 
jokių statistinių duomenų, žeimantas 
stengiasi jų pasidaryti. Jis sako, kad ne-

Lapkričio 13 d. 11.000 lietuvių, latvių ir 
estų parodė savo nepasitenkinimą sovieti
niu kolonializmu. Jie žygiavo New Yorko 
gatvėmis į Jungt. Tautų Organizacijos rū
mus, kur reikalavo laisvo apsisprendimo 
teisių pagrobtoms Pabaltijo valstybėms. 
Tokiu būdu mes paminėjome Tarybinių 
Respublikų 25-tąjį „jubiliejų“.

Žygis į Jungt. Tautas prasidėjo lapkri
čio 7 dieną, kada „New York Times“ sek
madieninėje laidoje pasirodė pilno pusla
pio skelbimas — „Atsišaukimas į Jungti
nių Tautų sąžinę“:

„Mes šaukiamės į Jungt. Tautų Org. na
rių sąžinę, kad įtrauktų į darbotvarkę Ben
droje Asamblėjoje Pabaltijo klausimą. 
Mes paneigiame, kad Pabaltijo valstybių 
prievartinė aneksija yra Sov. Sąjungos vi
daus reikalas.

„Mes šaukiamės į Jungt. Tautų „24-rių 
komitetą kolonializmui tirti“, kad įtrauktų 
į svarstymo ir veiklos darbotvarkę nepa
liaujamą Estijos, Latvijos ir Lietuvos ru
sinimą. Pabaltijo valstybės turi teisę iš
laikyti savas kalbas, papročius ir tradici
jas, kurie yra skirtingi nuo Rusijos. Sovie
tinė kolonizacija primetė dešimtis tūkstan 
čių svetimų kolonistų, kad sunaikintų vi
sas vietinės civilizacijos žymes Pabaltijo 
kraštuose ir asimiliuotų gyventojus sveti
moj rusų kultūroj.

„Mes šaukiamės į Jungt. Tautas imtis Es 
tijos, Latvijos ir Lietuvos pilnos nepriklau 
somybės atstatymo“.

Atsišaukimas dar papildytas istorine da
limi, kurioje išdėstytas Pabaltijo valstybių 
užgrobimas, smerkiamas tas užgrobimas 
min. pirm. Churchillio ir prez. Eisenhowe- 
rio pareiškimais, duodamos citatos iš Jung 
tinių Tautų chartos.

Skelbimo iniciatoriai — Committee to 
Restore Lithuania^ Independence (Komi
tetas Lietuvos Nepriklausomybei Atstatyti 
— KLNA).

Šį atsišaukimą pasirašė 130 asmenų, be
veik visi amerikiečiai, tarp jų 46 kongreso 
atstovai, 7 senatoriai, 11 vyskupų - arkivys 
kupų, 7 gubernatoriai, 6 miestų burmistrai. 
Tarp pasirašiusiųjų yra Vliko pirm. V. Si
dzikauskas ir tokių Amerikos įžymiųjų var 
dų, kaip buv. iždo sekr. Robert B. Ander
son, buv. viceprez. Richard M. Nixon ir ei
lė kitų.

700 Maskvoje
Tas pats atsišaukimas pasirodė ir „New 

York Times“ Paryžiaus laidoje lapkr. 8 d. 
Šalia kelių milijonų Amerikos skaitytojų, 
„N.Y. Times“ 35.000 egz. pasklinda viso 
pasaulio politiniuose ir diplomatiniuose 
sluoksniuose ir apie 700 egz. eina į Mask
vą, į valdžios įstaigas ir užsienio atstovy
bes.

Madison Square Garden
Paties žygio diena prasidėjo gana liūd

nai — buvo miglota ir lijo — blogas oras 
žygiuoti. Vis dėlto 11.000 lietuvių, latvių ir 
estų susirinko į New Yorko žymiąją salę— 
Madison Sq. Garden. Žmonės atvyko ne 
vien tik iš šio miesto apylinkių — kiti ke
liavo visą naktį iš tolimų miestų, kaip Pit- 
tsburgo ir Detroito. Visi susirinko gana 
anksti, kad programa prasidėtų punktua
liai.

Kaip ir buvo numatyta, lygiai 12 vai. į 
salę įėjo KLNA nariai su kviestaisiais sve
čiais - kalbėtojais bei mūsų Pasiuntinybių 
atstovais. Po jų sekė orkestras, įnešamos 
vėliavos. Vėliau žygiavo uniformuoti skau
tai, studentai korporantai ir tautinių šokių 
grupės.

Visi prašomi stoti tautų himnams, ku
riuos gieda trys solistės tautiniais drabu
žiais. Po to prel. Jono Balkūno invokacija.

Įžangini žodį taria KLNA pirmininkas 
Antanas Mažeika. Jis išreiškia mūsų pro
testą prieš sovietinę okupaciją ir genocidą 
ir primena, kad mūsų broliai už geležinės 
uždangos neturi balso, tad tenka mums pa
kelti balsą už laisvę. Po gausių plojimų A. 
Mažeika pristato Manifestacijos progra
mos vedėją adv. Leo Cherne.

Leo Cherne yra Research Institute of 
Amerika vedėjas ir Tarptautinės Pagalbos 
Komiteto pirmininkas. Už savo nuopelnus 
jis buvo apdovanotas aukščiausiu civiliniu 
žymeniu Vietname ir Vak. Vokietijos bei 
Prancūzijos ordinais. Adv. Cherne taip pat

priklausomoje Lietuvoje veikė 57, o pasku 
tintaisiais metais tik 49 gimnazijos ir pro
gimnazijos. Girdi, maža ką tebuvo paženg 
ta toliau už carinius laikus, kada veikusios 
38 tokios mokyklos.

Jei tai būtų tiesa, tai savo propagandi
niam reikalui Žeimantas būtų baisiai pasi
tarnavęs, jei būtų nepagailėjęs vietos ir su 
rašęs anų carinių laikų lietuviškas gimna
zijas ir progimnazijas. Tada mes būtume 
paraudę iš gėdos.

A. Vilčinskas, New Yorkas
gerai susipažinęs su mūsų reikalais—para
šęs Tauro knygai „Guerille Warfare on the 
Amber Coast“ įvadą.

Prezidento sveikinimai
—. Adv. Cherne išreiškia savo pritarimą mū 
sų tautų laisvės siekimui. Paskui skaito 
sveikinimo laiškus ir telegramas. Buv. pre
zidentas Eisenhoweris rašo: „Aš apgailes
tauju, kad mano perkrautas kalendorius 
kitais įsipareigojimais užmiestyje sukliudo 
man būti su jumis šia minėtina proga. Ta
čiau savo dvasia aš būsiu su jumis ir plo
siu žygiui, kurį jūs vykdot“. Taip pat gau
tas laiškas iš Richard Nixon'o, telegramos 
iš New Jersey gubernatoriaus, New Yorko 
senatoriaus, miesto burmistro ir daugelio 
kitų. Burmistras Wagneris praneša, kad 
jis ta proga paskelbęs „Laisvo apsisprendi
mo Pabaltijo valstybėms dieną“.

Dabar adv. Cherne praneša liūdną žinią, 
kad prez. patarėjas Charles A. Horsky ne
gali atvykti į Manifestaciją. Jo lėktuvas 
dėl blogo oro negalėjęs nusileisti New Yor 
ke, turėjo grįžti iki Philadelfijos. Charles 
Horsky telefonu pranešęs, kad jis vežė 
prez. Johnsono asmeniškus linkėjimus su
sirinkusiems ir įgaliojęs Leo Cherne mums 
tuos linkėjimus perduoti.

Po to seka meninė programa — solistė I. 
Stankūnaitė sudainuoja kelias dainas, ir 
jaunimas pasirodo su tautiniais šokiais.

Senatorius mums pritaria
Toliau ady. Cherne pristato pagrindinį 

kalbėtoją — senatorių Kari E. Mundt. Šis 
Pietų Dakotos atstovas yra JAV senato už
sienio reikalų komiteto narys — ilgame
tis komunizmo bei fašizmo priešas.

Jis žada iškelti Pabaltijo valstybių rei
kalą senate ir mus ragina nepasiduoti, to
liau veikti. Apgailestauja, kad vien tik 
manifestacijos padėties nepakeis: sako, Pa 
balti j o valstybės nepriklausomybę atgaus, 
bet reikės dar ilgai kovoti. Pirmas žings
nis, jo manymu, tai komunizmo nugalėji
mas Pietų Vietname. Sako: „Turite paro
dyti visam pasauliui, kad nebūsite paten
kinti, kol neatgausit laisvės savo tėvy
nėms“.

Po sen. Mundt'o seka atstovas (M.P.) J. 
J. Rooney, kuris pavadina Pabaltijo vals
tybių aneksiją „vienu iš juodžiausių nusi
kaltimų žmonijos istorijoje“. Pažada susi
tikęs su JAV ambasadorium J. Tautose A. 
Goldbergu apsvarstyti geriausius būdus 
Jungt. Tautoms prieiti prie mūsų klausi
mo.

Paskutinis kalbėtojas, kun. R. J. Swords, 
SJ, kritikuoja tuos, kurie pasiruošę nurašy 
ti Pabaltijo tautas, kaip mokestį už taiką. 
Pareiškia, kad mūsų reikalavimai nepri
klausomybei nerodo noro žodžiais puldi
nėti Sov. Sąjungą, bet tik teisingumo troš
kimas.

Po šių kalbėtojų vėl trumpa meninė da
lis — tautiniai šokiai, akordeono solistas. 
Meninei daliai pasibaigus, stoja prie mikro 
fono KLNA koordinatorius Antanas Snieč
kus. Jis skaito rezoliuciją, kuri bus įteikta 
Jungt. Tautų atstovams. Rezoliucijoj išdės 
tomą Pabaltijo istorija ir klastinga aneksi 
ja; teigiama, kad Pabaltijo tautų kultūra 
skirtinga nuo rusiškosios, kad rusai yra 
kolonialistai ir dėl to mes privalom gauti 
apsisprendimo teises pagal JT Chartą. Re
zoliucija priimta vienbalsiai su ilgais plo
jimais.

Žygis
Leo Cherne aiškina eitynių tvarką: pir

miausia eis orkestras ir vėliavos, po jų pub 
lika. Visus pralinksmina pranešimas, kad 
lauke nustojo lyti ir saulė prašvito.

žmonės tvarkingai palieka salę, pake
liui paimdami plakatus ir transparentus. 
Susidaro tokia didelė minia, kad pirmieji, 
tur būt, pasiekia Jungt. Tautas, kol pasku
tinieji dar rikiuojasi. Maršrutas gan ilgas 
— apie pusantros mylios — eisena užtrun 
ka apie valandą. Pagaliau visi pasiekia 
Dag Hammarskjold aikštę prieš JT rūmus. 
Ten pasako trumpas kalbas trijų Pabaltijo 
valstybių atstovai ir sugiedami himnai. Po 
to pranešama, kad mūsų trispalvės bus ne
šamos į Jungt. Tautas reikalauti priėmi
mo. Tai grynai simbolinis dalykas, nes aiš 
kiai žinoma, kad mūsų ten neįleis.

Prieš vėliavas išnešant, prel. J. Balkūnas 
kviečia visus sukalbėti trumpą maldą:

„Visagalis Dieve, Tavo rankose yra visos 
žemės tautos. Sulaikyk jas nuo pavydo, ne
apykantos ir savanaudiškos ambicijos. Pa
žadink jose dvasią teisybės, broliškumo ir 
sutarimo. Amžinasis Tėve, padaryk jas sa
vosios valios įrankiu. Leisk joms skleisti 
viltį, kur yra neviltis. Leisk joms skleisti 
šviesą, kur yra tamsybės. Leisk joms skleis 
ti meilę, kur yra neapykanta. Amžinasis 
Tėve ir Visagalis Dieve, išklausyk mūsų 
meldimo. Atsižvelk į mus, čia susirinku

sius ir maldaujančius teisybės. Vadovauk 
garbingiems Jungtinių Tautų atstovams. 
Leisk jiems nepaniekinti Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos kentėjimų. Gaivink, o Viešpa
tie, mūsų pavergtuosius brolius. Suteik 
laisvę Estijai, Latvijai ir Lietuvai“.

Vėliavoms sugrįžus nuo JT vartų, mani
festacija pasibaigia visiems šaukiant 
„Laisvė, Laisvė, Laisvė!“

Televizijoje ir laikraščiuose
Dar tą patį vakarą mūsų manifestacija 

buvo rodoma New Yorko televizijos pro
gramose. Tuo būdu ir per radiją sužinome, 
kad manifestacijos metu grupė lietuvių stu 
dentų, įėję į Saugumo Tarybos posėdį (ku
ris svarstė Rodezijos nepriklausomybės pa 
grobimą), sutrukdė diskusijas šaukdami: 
„Priimkite Pabaltijo valstybes į J. Tau
tas“.

Sekančią dieną N. Yorko laikraščiai irgi 
plačiai minėjo pabaltiečių protestą prieš 
sovietinę valdžią.

Organizatoriai
Už tokią plačiai minimą manifestaciją, 

kuri priminė visam pasauliui mūsų sieki
mus, tenka išreikšti didelę pagarbą KLNA 
nariams: garbės pirm. prel. Jonui Balkū- 
nui, Algirdui Budreckiui, Antanui Snieč-

ATGARSIAI
Lietuvoje buvo iš anksto girdėjusių apie 

lapkričio 13 d. rengiamą manifestaciją. 
Tad vargu ar atsitiktinai tos dienos rytą 
vilniškėj Tiesoj pasirodė straipsnis „Su 
kuo jie ėjo, su kuo jie liko“, kurio turinio 
pradinė dalis pavadinta tai dienai itin 
reikšmingais žodžiais — „Balsai iš ana
pus“. Straipsnio autorius — S. Laurinaitis, 
vienas iš Tiesos redaktorių, kurio specia
lybė yra polemika su Lietuvos politine iš
eivija. Straipsnis pradedamas pasipiktini
mu „lietuviškais buržuaziniais nacionalis
tais“, nes: „Jie beldžiasi į JAV valstybės 
departamento ir Bonnos kanceliarijų du
ris, beviltiškai skeryčiodami su plakatais 
Niujorko dangoraižių paunksmėje ir veža 
peticijas į Vašingtoną. Jie deda viltis į 
Amerikos imperialistus ir vokiškuosius mi 
litaristus, tikėdamiesi, kad šie pasuks isto
rijos ratą atgal“.

Pačioj straipsnio pradžioj nurodyta ir iš 
kur tos žinios: „Iš anapus Atlanto, iš Bo
nos ir Romos radijo mus pasiekia įtūžę bal 
sai...“

P SeįĮtiįnilQS DIENOS ~|
RODEZIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATGARSIAI

Afrikos kraštai pradeda stipriau neri
mauti dėl Rodezijos, kurią valdantieji bal
tieji paskelbė nepriklausoma. Ganos prezi
dentas paskelbė, kad jis mobilizuos kariuo 
menę kovai su Rodezija.

Rodezijos kaimynė Zambija paprašė ka
rinės pagalbos, ypač apsaugoti Karibos už
tvankai, prieš kurią jau buvo kėsintasi (di 
namitu susprogdintas bokštas su elektros 
energijos pagrindiniais kabeliais).

RINKIMINIS PALYDOVAS
Prancūzija Sacharos dykumoje paleido 

pirmąjį dirbtinį žemės palydovą, pasidary
dama trečiąja erdves tyrinėjančia valsty
be pasaulyje. Antrąjį jos palydovą gruo
džio mėn. vidury paleis amerikiečiai.

Dėl to pakilo prez. de Gaulle‘io presti
žas, o dabar kaip tik artėja Prancūzijos 
prezidento rinkimai.

MOBUTU PAŠALINO KASAVUBU
Generolas Mobutu nuvertė Kongo pre

zidentą Kasavubu ir pats perėmė preziden
to pareigas. Ministeriu pirmininku jis pa
skyrė pik. Mulambą.

Vyksta pasitarimai dėl naujos vyriausy
bės sudarymo.

Kasavubu išbuvo prezidentu nuo 1960 
m., kai Kongas gavo nepriklausomybę.
PASTIPRINIMAI VIETNAMO KARE

Vietnamo karas vyksta su visomis baisy
bėmis, ir jo galo nematyti.

Norėdami sustiprinti savo pozicijas, ame 
rikiečiai į Vietnamo pakrantes nusiuntė 
du atomu varomus savo laivus — 75.700 to 
nų lėktuvnešį „Enterprise“ (jis kainavo 
160 mil. svarų ir turi tarp 70 ir 80 lėktuvų) 
ir raketinę fregatą „Bainbridge“.

KRUPPAS AFRIKOJE
Didysis vokiečių pramonės magnatas 

Kruppas pažadėjo Pietų Afrikai techninę 
pagalbą ir atsiųsti inžinierių, kurie padėtų 
tvarkyti ten sukurtą-naują pramonę.

PABALTIECIAI SAUGUMO TARYBOS

SALĖJE

Dešimt skautų akademikų — 4 jaunuo
liai ir 6 merginos iš Chicagos, Clevelando 
ir Bostono — staigiu, iš anksto nenumaty
tu žygiu įnešė manifestacijos įkvėptus pa
reiškimus į pačią J.T. Saugumo Tarybos 
posėdžių salę, Saugumo Tarybai besvars
tant Rodezijos nepriklausomybės proble
mą.

Kai, po lietuvių, latvių ir estų kalbų su 
himnais ir po bendros maldos, trys vėlia
vos, manifestacijos komiteto lydimos, bu
vo nuneštos prie Jungtinių Tautų uždarų 
vartų ir į juos pasibeldusios grįžo, minėta
sis dešimtukas nuvyko tiesiai į Saugumo 
Tarybos posėdžių salę ir ten choru ėmė 
garsiai reikalauti Pabaltijo valstybėms 
laisvės bei prideramos vietos Jungtinėse 
Tautose. Posėdžio eiga tapo kurį laiką su
trikdyta. Jaunuolius tvarkdariai iš salės 
pašalino, bet su jais iš salės išskubėjo ir 
ten buvę reporteriai - fotografai, kuriems 
šie manifestantai išsamiai perdavė savo Ir 
ką tik pasibaigusios manifestacijos nusi
teikimus. Tai įvyko apie 5 vai., manifes
tantams skirstantis. Po valandos žinia apie 
manifestaciją ir jos reikalavimus jau bu
vo paskleista į visas šalis per didžiąsias 
tarptautines žinių agentūras. (E)

LIETUVOJE
Stengdamasis tuos balsus diskredituoti, 

stalininkų ir jų įpėdinių kolaborantas įro
dinėja, kad jie esą buvusių hitlerininkų 
kolaborantų balsai. Tačiau jau prieš tuos 
įrodinėjimus žengia žingsnį atgal, pažymė
damas, esą: „į pirmą planą nacionalisti
niai vadeivos pastaruoju metu bando pa
stūmėti vis daugiau žmonių, kurie tiesio
giai nedirbo su hitlerininkais. Bet jie pasi
renka tik tuos, kurie pūstų seną dūdelę se
nąja gaida“.

Kolaborantas propagandistas savo įro
dinėjimus baigia apgailestavimu: „Tiesa, 
daug buržuazinių nacionalistų vadeivų su
klaidintų ir jų įtakoje buvusių žmonių at
siribojo nuo šių ponų ir smerkia jų politi
ką. Bet savo reakcinės politikos neatsisa
kė ir negalvoja atsisakyti nacionalistiniai 
vadeivos“, — ir padrąsinimu, kad „Bergž
džios jų pastangos pasukti istorijos ratą 
atgal. Nepadės čia nei šūkavimai eteryje 
ir Amerikos miestų gatvėse, nei padlaižia
vimas JAV imperialistams ir Bonos milita- 
ristams“. (E)

BRITANIJA I EUROPĄ
Prancūzijos prez. de Gaulle'is pareiškė, 

kad Prancūzija nebesipriešins, jei Britani
ja vėl bandytų įsijungti į Europos Bendrą
ją Rinką.

Kai Britanija norėjo įstoti, vien tik 
Prancūzija ir priešinosi.

Kai kurie laikraščiai galvoja, kad šitas 
jo širdies suminkštėjimas yra rodomas tik 
prieš prezidento rinkimus.

BUSIMASIS PASIMATYMAS 
VAŠINGTONE

šį mėnesį Britanijos min. pirm. Wilso- 
nas skrenda į Vašingtoną tartis su prez. 
Johnsonu.

Pagrindinis pasitarimo klausimas — 
kiek Britanija gali prisidėti prie Vakarų 
gynybos. Britanijos vyriausybė nenori ne
pasitarusi pertvarkyti savo gynybos planų.

Antras klausimas — Vietnamas.

GANA NEGAUS MAISTO
Gana prašė JAV duoti jai per 7 metus 

maisto gaminių už 35 mil. svarų. Prašymas 
atmestas, nes JAV esančios jau per daug 
visur įsipareigojusios ir galinčios nebetu
rėti pakankamai išteklių.

JAV pareigūnai pareiškia, kad tai nieko 
bendra neturi su Ganos prezidento Nkru- 
mos knyga, kurioje jis puola JAV.

— Sovietai liepė per savaitę išsikrausty 
ti iš Sov. Sąjungos amerikiečių laikraščio 
„Washington Post“ bendradarbiui Rosen- 
feldui, nes jo laikraštis spausdinasi „Pen- 
kovskio užrašus“.

A.A. MYKOLUI NARBUTUI 
mirus Wolverhamptone, 

jo sūnui Danieliui su žmona reiškiame 
gilią užuojautą.

E.G. ir K. Kaminskai
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METMENYS
„Metmenų“ žurnalas, kuris vadinamas 

jaunosios kartos kultūros žurnalu, kadai
se buvo užsimojęs pasirodyti bent ketu
riais numeriais per metus. Dabar, atrodo, 
jau tenka pasitenkinti vienu. Tai jau nebe 
pirmo ir, tur būt, ne paskutinio mūsiškių 
žurnalų tragedija, jeigu jis neturi už pe
čių kurio nors luomo, nenagrinėja daugiau 
platesnei masei rūpimų dalykų (Aidai, Ka 
rys; Laiškai lietuviams). Be kita ko, „Met
menys" yra liberalų žurnalas.

Šiemetinis „Metmenų“ numeris (9) į 
savo 176 puslapius sutraukęs nemaža ben
dradarbių, daugiausia pastovių, kurie lai
ko save liberalais, ar ir atsitiktinių. Libe
ralizmas, žinoma, turi plačią širdį, todėl ir 
šio žurnalo rėmuose ji reiškiasi čia vienų 
autorių akademizmu, čia pat vėl kitų ga
na kraštutiniu modernizmu, čia tradicine 
dėstymo ir idėjų ramybe, o čia vėl revoliu
ciniu sujudimu sena griauti ir nauja sta
tyti, keisti iš pagrindų nusistovėjusius da
lykus, nors tas keitimas pareikalautų net 
didžiausių pastangų ir būtų vis tiek ne
įvykdomas.

Šiame numeryje pirmiausia paminimas 
tragiškai žuvęs poetas ir laikraštininkas 
(„Margučio“ redaktorius) Algimantas Mac 
kus. Tam paminėjimui skirti J. Blekaičio 
ir K. Bradūno eilėraščiai, paties Alg. Mac 
kaus straipsnis „Laisvės siekimas ir žemės 
trupiniai“ ir Alg. Landsbergio „Laiko lini
jos Algimanto Mackaus poezijoje". Tur 
būt, į šitą paminėjimo skyrių dera ir V. Bo 
gutaitės poema „Dainuok, broli, savo liki
mą“.

Čia pat turime ir dvi specialistų studi
jas: plačiai spaudoje reiškiąsis istorikas 
Vincas Trumpa davęs savo paskaitą „Si
monas Daukantas—naujosios Lietuvos pra 
dininkas“, o literatūros kritikas Rimvydas 
Šilbajoris — „Sopulio užkeikta mįslė — 
Jono Aisčio poezija“. Pirmojo studija skir
ta sukakties proga Simono Daukanto rei
kalui iš užmiršties pajudinti (tai gi pirma
sis mūsų istorikas patriotas, daręs įtakos 
mūsų veikėjams lietuviškai nusistatyti ir 
veikti). O R. Šilbajoris—svetur universite
tus išėjęs ir doktoratus įsigijęs vyras su di
džiais talentais ir palinkimais į kritiką; 
dirbdamas amerikietiškame universitete, 
jis nemaža laiko ir energijos paskiria ir 
lietuviškam raštui.

„Metmenų“ žurnalas dar 1959 m. buvo 
išsiuntinėjęs kelioms dešimtims asmenų 
anketą su klausimais apie nepriklausomą 
Lietuvą. Atsakymai į kai kuriuos klausi
mus buvo jau išspausdinti ankstesniuose 

numeriuose. Šįkart spausdinami atsaky
mai į klausimą, ar ir kuriose srityse ne- 
prikl. Lietuva buvo pralenkusi Ameriką 
ar kitą kraštą, kuriame atsakytojas gyve
na. Atsako T. Daukantas, V. Rastenis, V. 
Vaitiekūnas, J. Paplėnas, J. Kaminskas, M. 
Vaitkus, K. Drunga, J. Gimbutas, L. Damb 
riūnas, J. Mulokas, V. Vardys, V. Jakubė- 
nas.

Prozai atstovauja A. Škėma ir M. Kati
liškis. A. Škėma yra palikęs dar nespaus
dintą apysaką „Izaokas“, tai jos čia duo
dama ištrauka. M. Katiliškio spausdinama 
„Gruodis ir pavasario pirmoji“.

Kiti straipsniai ir pasisakymai ne vienu 
atveju iškelia ginčą judinančių minčių, kri 
tiškos laikysenos duomenų. Tarp tų apžval 
ginių pasisakymų pirmuoju eina tiktai Y 
pasirašytas straipsnis „Kelių laisvėn be
ieškant“, kuriame aptariamos mūsų pažiū
ros į tai, kaip nepriklausomybė galėtų būti 
atgauta, ir mūsų kartais naivi laikysena 
ir toks pat naivus, nelabai su realybe skai- 
tąsis tikėjimas, kai beveik bet koks priėmi 
mas Vašingtone laikomas didžiausiu laimė 
jimu. Iš tiesų, sakoma, Vakarai nieko kita 
neduoda ir kol kas neduos, kaip tik mora
linę paramą.

„Rašytojas egzilėje“ įdomūs Jurgio Ja
navičiaus, Vytauto Janavičiaus, Mariaus 
Katiliškio, Zinos Katiliškienės, Algim. 
Mackaus, Henriko Radausko ir Alg. Lands 
bergio atsakymai į anketą: jeigu turėtu
mėte šiandien galimybę, vienintelę savo gy 
venime, laisvai kalbėti dabartinės Lietu
vos studentams apie mūsų egzilėje vyks
tantį literatūrinį judėjimą, prileidžiant, 
kad klausytojai nieko apie jį nežino, bet 
yra persunkti noru sužinoti „visą tiesą“,— 
ką pasakytumėte savo atvirume, nieko, kas 
esmiškai reikalinga pasakyti, nenutylin- 
čiame įvade į egzilio literatūrinės kūrybos 
(ir ją nešančių žmonių) pasaulio realybę?

Jonas Puzinas akademiškai aptaria Ma
rijos Gimbutienės knygą „The Balts“. Bet 
ne toks akademiškas jau Vincas Trumpa, 
kuris aptaria A. Merkelio parašytąją A. 
Smetonos monografiją (dėl tos knygos, tur 
būt, daugiausia dabar rašoma ir ginčijama 
si lietuviškoje spaudoje, kaltinant autorių 
šališkumu ir per dideliu smetoniškumu, o 
kartu prisimenant A. Smetonos valdymo 
laikus ir ano meto Lietuvos politiką). ęi- 
vis Caunensis aptaria A. Šapokos knygą 
„Senasis Vilnius“.

Ligi šiol „Margutyje“ ir kitur dailiosios 
literatūros leidinius ypač originaliai apta- 
rinėjęs Kęstas Reikalas su visais 1964 m. 

derliaus aptarimais šįkart perėjo į „Met
menis“ (A. Mackui ir L. Vanagaitienei žu
vus, „Margutis“ nebeišeina, o jam ir buvo 
paruošta ta knygų apžvalga), čia kalba
ma apie K. Bradūno „Sidabrines kama
nas“, J.A. Jūragio „Tolimuosius miražus", 
J. Mikuckio „Derliaus vainiką", N. Naru- 
tės „Relikvijas“, A. Rūtos „Gyvenimo la
šus", V. Šlaito „Antroje pusėje“, K. Alme
no „Upę į rytus, upę į šiaurę“, A. Barono 
„Saulės grįžimą", J. Kralikausko „Mindau 
go nužudymą“, A. Rūtos „Kelią į kairę", S. 
Vanagaitės-Petersonienės „Nulaužtą ša
ką“, V. Volerto „Upė teka vingiais" ir vai
kams skirtąsias knygas D. Brazytės-Bindo- 
kienės „Keturkojį ugniagesį“ ir J. Minel- 
gos „Labas rytas, vovere!“ Kai mūsų nau
jai išėjusių knygų recenzijos dažniausiai 
verčiasi nepagrįstu glostymu ir tokiu pat 
nepagrįstu puolimu, tai ypač krypsta akys 
į tokius pasisakymus apie jas, kaip K. Rei
kalu pasirašančiojo. Negalima sakyti, kad 
ir jam visada pasiseka pagrįsti visus savo 
teigimus, bet jis nesistengia čiaužti pavir
šium nei vynioti viską į vatą.

Paskutinysis šių „Metmenų" straipsnis 
yra H. Žemelio paskaita apie mūsų spau
dą. Jame nemaža tiesos pasakyta apie mū
sų laikraščius ir jų žemą lygį, atsakomy
bės nejautimą. Bet visa ir mūsų spaudos 
ir to straipsnio tragedija yra ta, kad čia 
vargu ką bepataisysi, kad reikės taip ir pa 
likti, kaip radome. Va, Žemelis, pavyzdžiui, 
šitaip rašo:

„Čia ir yra visa nelaimė, kad mūsų laik
raščių redakcijose sėdi daugiausia netin
kami redaktoriai, kurie arba apskritai ne
supranta redagavimo darbo, arba yra pasi
davę įvairių užnugarių įtakoms, kurios pa 
lenkia laikraščius kitiems tikslams, nieko 
bendro neturintiems su tikruoju spaudos 
darbo supratimu. Tas redaktorius neturi 
jokio plano, kokie klausimai, kokios temos 
jam dabar reikalingos ir kokios bus reika
lingos už pusmečio. Jis praleidžia daug 
straipsnių, kurie nieko bendro neturi su 
tiesa, žurnalistine etika ir faktais. Ne jis 
redaguoja laikraštį, bet bendradarbiai, 
skaitytojai, partijų centrai ar visokios val
dybos ir tarybos“.

Tikrajai padėčiai nušviesti ir laikraš
čiams pakaltinti H. Žemelis pateikia daug 
daugiau argumentų, negu mes čia išrašė
me. Jis pats, deja, nėra šiuo metu redakto
rius ir, atrodo, neužčiuopia dar nemaža 
svarių kliūčių, kurios šiandieninį laikraštį 
daro tokį, o ne kitokį.

K. Abr.

ŽMONIJA LAUKIA
Atsiųsti pasaulio Gelbėtoją Dievas paža

dėjo pirmiesiems mūsų tėvams. Žmonija 
gyveno lūkesčiais ir viltimi ilgus amžius. 
Pranašai tą žmonijos bendrą laukimą iš
reiškė savo dejone ir prašymais: „Rasokite 
dangūs iš aukštybių, debesys lykite lietu
mi teisybės, tegul atsiveria žemė ir teiš- 
želdo mums Išganytoją...“ (Iz. 45,8). Iš 
amžių glūdumos kylantį žmonių troškimą 
nuolat ir nuolat priminė, palaikė ir stipri
no išrinktosios tautos pranašai, žadindami 
viltį ir kartu ramindami, kad atėjęs Išga
nytojas viską atitaisys — „Sakykite silpna 
sieliams: būkite drąsūs ir nebijokite... pats 
Dievas ateis ir išgelbės jus. Tuomet atsi
vers aklųjų akys, ir kurtinių ausys bus at
kimštos" (Iz. 35,4). Tai buvo ilgas laiko
tarpis, kuriame žmonija turėjo viltį, ruošė 
si ir nepavargo laukime Dievo pažado išsi
pildymo.

Advento laikotarpis dabar kaip tik pri
mena aną žmonijos pasiruošimą sutikti 
Kristų. Advento laiką pradėdama Bažny
čia visiems krikščionims primena ne tik 
aną pirmąjį, bet ir antrą Kristaus, busimą
jį atėjimą. Pirmuoju advento sekmadieniu 
Bažnyčia pradeda naujuosius liturginius 
metus. Užbaigdama ir pradėdama liturgi
nius metus ji primena antrąjį Kristaus at
ėjimą kaip teisėjo, primena paskutinį teis
mą.

Didžiojo teismo diena buvo pranašauja
ma Senojo Įstatymo pranašų: „Tuomet jūs 
bėgsite, kaip bėgote nuo žemės drebėjimo... 
aną dieną atsitiks, kad nebus šviesos, bet 
šaltis ir speigas. Bus viena diena, žinoma 
Viešpačiui, kuri bus nei diena, nei naktis“ 
(Žak. 14,5).

Apie tą pačią dieną kalba ir Jėzus savo 
apaštalams — „žmonės džius iš baimės, be
laukdami to, kas turi ateiti visam pasau
liui... Tuomet išvys Žmogaus Sūnų atei
nantį debesyse su didele galybe ir dideny
be“ (Luk. 21,26). Tačiau, kalbėdamas apie 
antrąjį savo atėjimą, apie atėjimą teisti 
gyvųjų ir mirusiųjų, Jėzus ne gąsdina, bet 
ramina: „Tiems dalykams pradėjus įvykti, 
pažvelkite aukštyn ir pakelkite savo gal
vas, nes jūsų atpirkimas artėja“. (Luk. 
21,28).

Šiais raminančiais žodžiais Jis pasako, 
kad, kaip pirmasis, taip ir antrasis Jo atė

jimas turi remtis viltimi, geru gyvenimu, 
tikėjimo ir meilės darbais, nes kito kelio 
atpirkimui nėra.

Jėzus po paskutinio atėjimo pasiliks su 
savo išrinktaisiais visai amžinybei, saky
damas: „Gerai, gerasis ir ištikimas tame... 
įeik į savo Viešpaties džiaugsmą". (Mat. 
25,23). Tai yra paguodos žodžiai, kurie ne
pasikeis, kaip niekada nesikeičia Dievas.

Kiekvienas jau dabar privalo ruoštis, 
kad išgirstų ištikimojo tarno vardą. O tam 
yra skirtas ypač advento laikotarpis.

k.vJc.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTON — gruodžio 5 d., 12 vai., 

katedroje.
KETTERING — gruodžio 12 d., 12 vai. 
MANCHESTER — 28 lapkričio, 10.30 vai. 
ECCLES — 12 gruodžio, 12.15 vai.
BRADFORD — gruodžio 5 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 12 d., 12.30 v., 

St. Patrick‘0 bažn.
BRADFORD — gruodžio 19 ir 25 d. — pir

mąją Kalėdų dieną — 12.30 vai.
ROCHDALE — gruodžio 26 d., 12 vai. 
DERBY — gruodžio 19 d., 11 vai.

Mirė aktorius K. Simaška
Aktorius Kazys Simaška, kurį laiką sun

kiai sirgęs, mirė Vilniuje lapkričio 13 d. 
Pradėjęs aktoriaus karjerą Jaunųjų Teat
re, Kaune, nuo 1934 metų dirbo Kauno, 
paskui Klaipėdos, vėliau Šiaulių valstybi
niame dramos teatruose. 1950 metais buvo 
priimtas į Vilniaus dramos teatrą. Mirė 
61 m. amžiaus. (E)

Lietuvos teatrų repertuaras
Iš „Literatūros ir meno“ (spalio 2 d.) 

pasikalbėjimo su teatro vadovais ar reži
sieriais matyti, kad Valstybinis akademi
nis dramos teatras ruošiasi statyti A. Lio- 
bytės ir K. Kymantaitės inscenizuotą P. 
Cvirkos „Žemę maitintoją“, režisorius J. 
Rudzinskas V. Krėvės „Skirgailą“, rež. V. 
Čibiras — šveicaro Diurenmato „Senos da
mos vizitą" ir sovietinio autoriaus Ra- 
dzinskio „Filmuojamą kiną“. —

Panevėžyje ruošiama R. Narečionio 
„Prieš nuosprendį“, J. Miltinis ruošia Mol
jero „žoržo Dandeno“, J. Grušo „Keisto 
žmogaus meilę", G. Ošeroviičaus .Dviese 
kartuvėse“, vokiečio V. Borcherto „Lauke 
už durų“.

Šiauliuose — V. Šatravo „Liepos šeštą
ją“, K. Inčiūros „Eglę žalčių karalienę“, 
V. Krėvės „Skirgailą“, G. Hauptmano 
„Prieš saulėlydį“ ir „Paskendusi varpą“, 
A. Ostrovskio „Šviečia, bet nešildo“, dano 
E. Olseno „Paauglių meilę“.

Jaunojo žiūrovo teatras Vilniuje — 
Šekspyro „Romeo ir Džiuljetą“, M. Tveno 
„Didįjį Tomo Sojerio nuotyki“ ir kt.

JONAS AVYŽIUS ~

Kaimas kryžkelėje
ROMANAS

(52)

Martynas nurijo seilę ir nusigręžė, suti
kęs tiriantį Arvydo žvilgsnį.

— Einam, bral, vyrai, namo, kol negavo
me per dantis.

— Užtaigi. — Šileika nusižvengė ir pa
suko eiti. Pridurmui nusekė kiti liepgi- 
riečiai.

Per kelis žingsnius priekyje piktai par
pė Lapino pypkė.

— Ką galvoji daryti, Gaigalai? — pa
klausė Grigas.

Gaigalas kreiva akimi žvilgterėjo į gais
ravietę, paskui į žmoną, kuri, jau aprimu
si, sėdėjo ant apversto kibiro vidury kie
mo, ir nieko neatsakė.

— Gyvulius gali varyti pas mane, — ta
rė Arvydas. — Kleme, atvažiuok sunkveži
mį. Sukelsim kiaules. Padėsi, Vince?

— Talkininkų užteks, tamstyte, — atsa
kė už šlubį Robinzonas.

Stribokas, spjaudydamasis kraujais, din
go tamsoje.

— Aš priimčiau tave, Klemai, bet su se
serimi nesusikalbėsi, —pasakė Robinzonas 
lyg nusikaltęs.

— Pas mane daugiau vietos, —tarė Mar 
tynas. — Be to, jeigu ten perkeliame gyvu 
liūs, bus patogiau.

— Matai, Klemai, ir turi pastogę, kol į 
savo durpyną išsikraustys!, — apsidžiaugė 
Arvydas. — O kitu kuo kolūkis pasirūpins. 
Paduok pareiškimą, surašyk, kiek nuken
tėjai, ko skubiausiai reikėtų. Pasistengsi
me. Nenusimink, broleli, žmogus žmogaus 
nepaliks nelaimėje, nebe tie laikai.

Gaigalas norėjo kažką sakyti, bet tik pa
purtė galvą ir nusigręžė.

— Lapinas lehomų pasiūlė, kad jį kur 
kots! — Grigas skaniai nusijuokė. — Šir
dį neva rodo, o užpakalis matyti.

— Apsieisim be Lapino. — Arvydas su
spaudė Gaigalui petį. — Tai kaip, Kle
mai, priimi mūsų ištiestą ranką? Važiuo
jam į Gurbynę?

Gaigalienė sukūkčiojo ir puolė vyrui ant 
krūtinės.

— Padės... pagelbės, Klemuti... Žmo
nės! Dieve, žmonės!..

.Gaigalo ranka pakilo ir neryžtingai, tar

tum gėdėdamasi ar dvejodama, apkabino 
žmoną. Jo pečiai sunkiai trūkčiojo.

Atvažiavus Stribokui, vyrai sugaudė 
kiaules, sukėlė į kėbulą, ten pat sumetė 
keletą skudurų, kuriuos pavyko išgelbė
ti. Gaigalienė su kūdikiu atsisėdo ant prie
šakinės sėdynės, Strazdų Vincė su Grigu 
sulipo į kėbulą, o pats Klemas nusivedė 
karvę.

— Antanai, pašeimininkauk, kol grįšim. 
Mudu norime eiti pėsti, — paprašė Arvy
das, nemaloniai nustebindamas Martyną, 
kuris neturėjo jokio noro likti dviese. — 
Puiki naktelė! Būtų nusikaltimas ja nepa
sigrožėti.

Naktis iš tiesų buvo nuostabi. Ką tik pa 
tekėjusi mėnulio pilnatis kabojo padūma
vusiame horizonte, tarsi ant pasakiško pa 
dėklo gulintis sidabrinis obuolys, kurį ne
matoma ranka pamažu kelia aukštyn. Ne
suskaitomi žvaigždžių sietynai mirgėjo 
žalsvoje dangaus gelmėje; vieni arčiau — 
ryškesni, kiti toliau — vos įžiūrimi, treti 
dar toliau, jau neprieinami akiai, subirę į 
auksines dulkes, kurios kaip permatomi 
miglos debesėliai raibuliavo dangaus be
dugnėje, pripildydami visą erdvę didingo 
švytėjimo. Žemė išniro iš vidurnakčio tam
sos drovi, apsigandusi kaip mergina, nuo 
kurios staiga nuplėšė antklodę: bandė 
dangstyti šešėliais apnuogintą kūną, bet 
jos pastangos ėjo perniek: pilnatis kilo vis 
aukščiau ir aukščiau.

— Martynai, — tarė Arvydas, kai jie
du liko vieni. — Ką manai apie šios nak
ties įvykį? Ar pelnytai Stribokas gavo ant
ausį?

— Gaigalas karštakošis...
— Gaisro priežastį reikia gerai ištirti. 
Martynas gūžtelėjo pečiais.
— Tai padarys be mūsų.
— Savaime suprantama. Bet tau teks 

paaiškinti, kur buvai tuo metu. Juk, be
rods, pirmas pastebėjai gaisrą.

— Ko čia daug aiškinti. — Martynas 
dirbtinai nusijuokė. —Nuėjau ir padegiau. 
Užtenka jums, draugas Toleiki, tokio pa
aiškinimo?

— Taip, jeigu tai tave patį patenkina,— 
ramiai atsakė Arvydas.

Martynas krūptelėjo. Taip, nuo savęs nie 
kur nepabėgsi... Staiga jis panoro viską iš
sipasakoti Arvydui, apvalyti sielą nuo pra
eities apnašų. Jis tarsi grįžo į tas dienas, 
kai dar buvo pats savimi, neturėjo ko slėp 
ti nei nuo kitų, nei nuo savęs; giedra ra
mybė užplūdo širdį, ir jis, pavergtas au
gančios išsivadavimo vilties, pajuto nenu
galimą artėjančios laisvės ilgesį. Tačiau 
tai tęsėsi tik vieną akimirką. Kvaila... Ne
gi galima nusimesti kuprą?

— Kiekvienas mūsų turi savyje daugiau 
ar mažiau „šio to“, ko nenori kitam paro
dyti, — tęsė Arvydas, nesulaukęs atsaky
mo. —Pavyzdžiui, aš padėjau nuslėpti Rau 
donikiui vogtus rąstus. O kam tuo pasigir- 
si? Tokių slaptų kampelių nemaža kiek
vieno širdyje. Nevėdinami jie genda, užkre 
čia puvėsiais sielą. Reikia turėti drąsos 
juos išvėdinti.

— Kam tai man kalbi? — karčiai pa
klausė Martynas, jausdamas į save nu
kreiptą tiriantį Arvydo žvilgsnį. — Aš ne
sidomiu svetimais sielos užkampiais.

— Mums, komunistams, nėra žodžio 
„svetimas“. Kito bėda ir mūsų bėda.

Martynas susijaudinęs išsitraukė cigare
čių pokelį.

— Nesuprantu, ko nori iš manęs!
— Duok parūkyti.
Martynas, nustebęs, pažvelgė į Arvydą.
— Duok, duok... Kai kada ir aš užtrau

kiu dūmą.
Martynas neryžtingai pratiesė pokelį, 

įžiebė degtuką ir, pridengęs nuo vėjo del
nais, atkišo Arvydui. Tasai pasilenkė; plau 
kų sruogelė nudribo ant kaktos, švelniai 
paliesdama riešą, ir Martynas ūmai pajuto 
nesuprantamą palengvėjimą. Kol Arvydas 
prisidegė, užgesino kelis degtukus, o užsi
traukęs paspringo dūmais ir ilgai kosėjo, 
protarpiais juokdamasis ir šluostydamasis 
ašaras.

— Šitie tau per stiprūs. — Martynas ir
gi nusijuokė. Kartą, tuoj po to, kai Tolei- 
kių berniukas įkrito į srutų duobę, Arvy
das buvo pasikvietęs Martyną pas save. 
Prie butelio degtinės jiedu prasėdėjo visą 
vakarą. Arvydas, nors mažiau gėrė, grei
tai įsilinksmino. Jiedu kalbėjo apie viską 

— apie politiką, kolūkio žmones, šeimyninį 
gyvenimą. Net prisiminė Godą. Arvydas 
pritarė Martyno meilei, skatino greičiau 
vesti, sakydamas, kad tokios moterys, kaip 
Goda, tik per šeimyninį gyvenimą galin
čios surasti save ir atnešti kitam laimę. Tą 
vakarą jiedu labai suartėjo. Vienok Mar
tynas kalbėjo puse lūpų, jo nuoširdumas 
buvo išorinis ir, kaip bebūtų keista, žiūrė
damas į apgirtusį Arvydą, jis jautėsi pra
našesnis. Toks pat jausmas kilo jam ir da
bar, matant pasigailėtinas neįgudusio rū
koriaus pastangas.

— Tikrai per stiprūs. — Arvydas nu
sviedė cigaretę. — Nebus iš manęs pypko- 
riaus, Martynai. Gaila. Menkas vyras iš to, 
kas nerūko, negeria, neina pas mergas.

Abudu dirbtinai nusijuokė. Galiuką ėjo 
tylėdami. Arvydas susimąstęs žiūrėjo į 
priešais gulintį kaimą, užlietą matine mė
nesiena, bet Martynui atrodė, kad Toleikis 
žiūri tik į jį, galvoja tik apie jį ir kiaurai 
permato visas jo, Martyno, mintis.

Tyla darėsi nebepakenčiama.
„Nereikėjo užsipulti Lapino. Kuo aš tik

ras?.. Negi žmogui negali atsirasti reikalo 
išeiti į savo pakluones?..“

— Arvydai...
Arvydas, tarsi to būtų laukęs, skatina

mai sužiuro į Martyną.
— Taip?..
— Nieko... Aš norėjau... tai yra man at

ėjo į galvą, kad žmonės... ne visi gali būti 
kaip tu. Stiprūs, drąsūs... be dėmių, vin
gių... — pralemeno Martynas visai ne tai, 
ką buvo pasiryžęs pasakyti. — Aš pavy
džiu tau, Arvydai...

Arvydas nusivylęs prikando lūpą.
— Žinau. Esi jau kartą sakęs. Gaila, kad 

neturi nieko naujo pridurti.
— Turiu, — atkirto Martynas susitvar- 

dęs. Jį suėmė bejėgiškas pyktis. — Nors 
tu ne daug jaunesnis už mane, bet mud
viem sunku vienas kitą suprasti.

— Suprastume, jeigu mažiau galvotume 
apie save. Nereikia ieškoti nesamų kalti
ninkų, Martynai. Kiekvienas iš mūsų ati
davė tam tikrą duoklę praeičiai. Dirbo 
sunkiausiomis sąlygomis, kovėsi su bandi
tais, kitas net paaukojo gyvybę. Bet tai nie 
kam neduoda teisės manyti, kad už praei
ties nuopelnus galima visam laikui nusi
pirkti visuomenėje patogią vietą. Kai žmo
gus nebepateisina...

— Po velnių! — nutraukė Martynas. — 
Tu galvoji, man gaila pirmininko vietos? 
Aš džiaugiuosi ja nusikratęs. Man dabar 
šimtą, ne,, tūkstantį kartų geriau!

— Geriau — gal ir taip. Bet ar esi tuo 
patenkintas? Ar nesijauti nuskriaustas, at
stumtas, neįvertintas? Aš suprantu tave, 
Martynai. Žmogus visą laiką ištikimai tar

navo tarybų valdžiai, dirbo kaip mokėjo... 
Sunku prisipažinti, kad gyvenime kažko 
nesupratai ir atsitikai nuo kitų pusiauke
lėje.

— Tada aš supratau gyvenimą taip, 
kaip reikėjo suprasti. Taip jį suprato mili
jonai žmonių. Kodėl už kelių žmonių klai
das turi atsakyti visa liaudis? Ir kuo pa
galiau aš čia dėtas? Juokinga... Negi ga
lėjau būti protingesnis už Staliną.

— Kam protingesnis? Kiekvienam proto 
užtenka atskirti šiaudus nuo pelų. Ir tu at
skyrei. Negerai, kai žmogui rodo balta ir 
sako juoda, o jis tą patį kartoja kaip pa
pūga, nors žino, kad tai ne tiesa. Jeigu 
kiekvienas būtų stengęsis gyventi savo pro 
tu, pagal sąžinę, kiek leidžia aplinkybės, 
Stalino politika būtų padariusi daug ma
žiau žalos. Bet fanatizmas apakino švie
siausius protus, nutempė klystkeliais už 
virvutės kaip klusnius šunyčius... O kas 
nuoširdžiai netikėjo, tas apsimetė tikįs dėl 
riebesnio kąsnio arba iš baimės.

— Aš nuoširdžiai tikėjau! Viskuo! — 
karštai sušuko Martynas. — Kaip evange
lija! Man atrodė, kad visa, kas daroma ta
rybų valdžios vardu, neišvengiamai reika
linga, kitaip negali būti. Keturiasdešimt 
šeštųjų rudenį rinkome grūdus Tėvynės 
fondui. Laikraščiai rašo, deda nuotraukas. 
Su didžiausiu entuziazmu valstiečiai auko
ja... dėkingi už išlaisvinimą tarybų val
džiai ir panašiai. O mes per kiemus su šau 
tuvais. Svirnai užrakinti, žmonės išsislaps
tę. Užeinam pas Rimšas. Vaikų pilna tro
ba. . vargas... Iš palovės klumpės kyšo. 
Stribokas už tų klumpių, ištempė Rimšą į 
viduraslį. Už atlapų, per snukį. „Tai taip 
sutinki tarybų valdžią, sabotažnike. Vesk 
į svirną. Manai, tau sklypą veltui davė
me!“ Išpylėme iki dugno aruodą. Už Rim
šą ir už tuos, pas kuriuos nieko neradome. 
Planas, nieko nepadarysi... Ir jokio sąži
nės graužimo. Taip reikia. Klasių kova... 
Paskui tie išvežimai... buožių. Pakliuvo ir 
gerų žmonių. Gal būt, kai kam ir padėti 
reikėjo... Galėjome. . Bet priešas, kaipgi... 
Valdžia geriau žino, ką daro. Ir padarė. Ir 
mes kartu. Kai dabar apie tuos laikus pa
galvoji, verkti norisi. Dirbome, stiprinome 
tarybų valdžią, o, pasirodo, ne iš tos pu
sės. Praeities nuopelnai! Ne, Arvydai, aš 
neturiu jokių nuopelnų. Mano praeityje tik 
klaidos, klaidos, vien skaudžios klaidos. Ne 
sijaučiu atstumtas, neįvertintas, kaip tu 
pasakei. O kad nuskriaustas, tai teisybė. 
Žiauriai nuskriaustas, Arvydai! Žiauriai ir 
neteisingai.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
(45)

Sovietų Sąjungos Lietuvai ultimatumo 
esmė glūdėjo trijuose reikalavimuose, žlug 
dančiuose valstybės nepriklausomybę. Ul
timatumo priėmimą ar atmetimą svars
tant, buvo sprendžiamas ne egzistencinis, 
bet moralinis klausimas. Ar vyriausybė So 
vietų Sąjungos jai įteiktą ultimatumą pri
ims ar jį atmes, Lietuvos valstybės nepri
klausomybė vis tiek žlugs, tačiau to spren
dimo moralinė vertė bus skirtinga. Respub 
likos prezidentas A. Smetona, svarstant So 
vietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai, savo 
samprotavimuose vadovavosi moraliniu as 
pektu.

Dar prieš kokią savaitę Ministrų Taryba 
vieningai buvo pareiškusi savo nuomonę, 
jei Lietuvos valstybės suverenumui grėstų 
rimtas pavojus, tai jam bus priešinamasi 
net ginklu, ir priešinantis vyriausybei su 
kariuomene trauktis iš savo krašto. Ir da
bar, pradėjus svarstyti ultimatumą, res
publikos prezidentas pareiškė, kad jo ne
galima priimti, nes jis visiškai sužlugdo 
Lietuvos valstybės suverenumą. Svarsty
tinas galėtų būti tik jo antrasis punktas, 
reikalaująs sudaryti tokią vyriausybę, ku
ri būtų priimtina ir Sovietų Sąjungai ir Lie 
tuvai. Iš pradžių daugumas posėdžio daly
vių su tuo sutiko.

Apie 4 vai. ryto, gavus iššifruotos tele
gramos visą tekstą, vėl buvo pradėta svars 
tyti — priimti ar atmesti Sovietų Sąjungos 
reikalavimus. Pirmasis prabilo ministro 
pirmininko pavaduotojas K. Bizauskas, siū 
lydamas sutikti su visais Sovietų Sąjungos 
reikalavimais, nes tuo būtų sušvelninama 
padėtis. Reikią tuoj iškviesti gen. St. Raš-

Atgarsiaujant...
O GAL PO STIKLELIO?

Šiaip kalbėtume ar taip, bet Europos lie
tuviai vis dėlto yra provincionalai, nes 
kuone viskas, kas užsienio lietuvių veiklo
je yra kūrybingesnio, įdomesnio, sakytu
mėme, išsiliksiančio, vyksta anapus Atlan
to. Netgi maždaug vidukelėje tarp abiejų 
gausiausių Europos lietuvių išeivių bend
ruomenių įsikūręs semantikos profesorius 
Algirdas J. Greimas, savo gališkose tradi
cijose išugdytąja dialektika pasiramsčiuo
damas, kaip taisyklė, provokuoja išimtinai 
iš JAV lietuviškųjų tribūnų. Kadaise jis 
patogią užsienio lietuvių ramybę drumstė 
socialistiniame „Darbe“ (kurio nenatūra
lios mirties brandesnės minties mylėtojai 
vis dar negali atleisti), o šįmet jis keletą 
paskaitų skaitė Amerikos lietuvių telki
niuose. Pažįstant Greimo įprotį vengti gal
voti inercinėmis klišėmis, nebuvo nuosta
bu, kad reakcijos jo mintims ilgai laukti 
neteko.

Lapkričio 9 d. reagavo ir tūla „Močiutė“ 
mūsų „Europos Lietuvyje“. Reagavo smai
liai, beveik aštriai, lyg tai su rūpesčiu, va
dinasi, visiškai ne švelniai močiutiškai.

Tokiais atvejais darosi beveik apmaudu, 
kad gyveni žmogus provincijoje ir neįvei
kiami geografiniai atstumai įžūliai trukdo 
asmeniškai ir betarpiškai pasimėgauti pa
našiomis intelektualinėmis mankštomis. Ir 
apsidžiaugi tada, kad mūsų spaudoje dar 
bendradarbiauja vienas kitas sąžiningas 
laikraštininkas, kurių mintims galima pri
tarti arba ir ne, bet kurių skelbiamųjų 
faktų patikimumu, patyrimu remdamiesi, 
galime neabejoti.

Rugsėjo 13 d. „Močiutės“ apraudotąją 
Greimo paskaitą kuone ištisai atpasakojo 
„Dirvos“ reporteris V. Rastenis. Kitas „Dir 
vos" bendradarbis K. Reikalas rugsėjo 22 
dienos laidoje plačiai aprašo ir „Močiutės“ 
minimą Šviesos - Santaros suvažiavimą Ta 
bor farmoje. Paskaičius dviejų kompete- 
tingų laikraštininkų pranešimus, „Močiu
tės“ kedenimai darosi — švelniai išsireiš- 
kus — nesuprantami.

Pasak „Močiutę“, jaunimo tarpe kilusi 
„gan smarki" reakcija Greimo mintims, o 
tai „reakcijai“ įrodyti ji cituoja sakinio da 
lį iš stovyklinio leidinio: „...ilgai dar, tur 
būt, mūsų politinį galvojimą būtų sunki
nusi (prof. Greimo) košė, iš kurios jokių 
blynų nekepsi..." K. Reikalas tačiau savo 
reportaže tą ištrauką pilname kontekste 
cituoja šitaip:

„Ir ilgai, tur būt, mus būtų varginusi 
Greimo neįprasto žvilgsnio sukelta intelek
tualinė krizė, ilgai dar, tur būt, mūsų poli
tinį galvojimą būtų sunkinusi košė, iš ku
rios jokių blynų nekepsi, jei dieną po Grei
mo nebūtų toje pačioje vietoje prabilęs 
Rimvydas Šilbajoris, neseniai lankęsis Ru
sijoje ir Lietuvoje, ir jei nebūtų šis keliau
ninkas savo konkrečiu įvykių atpasakoji
mu pasakęs tai, ką Greimas išdėstė dau
giau dėsniais ir apibendrinančiais teigi
niais...“

Kaip matome, „Močiutė“ ne tik kad cita
vo ne kontekste, bet ir suklastotai, „košę“ 
savavališkai prikergdama Greimui. Tačiau 
„Močiutė“ porina toliau:

„Profesorius, išjuokdamas senimo „tri
mitus“, pats užtrimitavo, kad jaunimas tu
ri vesti politiką, palikdamas senimui kovos 
trimitus ir laisvinimo sukakčių minėjimus. 
Juk, anot prof. Greimo, ar gali senimas ko 
voti, sėdėdamas po stalu (!), ir kokią jis

ALEKSANDRAS MERKELIS

tikį ir jam, kaip Maskvai esančiam per
sona grata, pavesti sudaryti naują Minist
rų Tarybą. Dėl kitų Sovietų Sąjungos rei
kalavimų dar galima būsią pasiderėti. 
Tam pasiūlymui labai pritarė ministras 
pirmininkas A. Merkys, ir tuoj buvo iš
kviestas gen. St. Raštikis, kuris atvyko 
apie 5 vai. ryto. Glaustai jam atpasakojus 
ligitol buvusio posėdžio turinį, toliau buvo 
svarstomas ultimatumas.

Krašto apsaugos ministras gen. K. Mus
teikis, švietimo ministras K. Jokantas ir 
valstybės kontrolierius K. Šakenis laikėsi 
savo pirmykštės nuomonės: nesutikti. Mi
nistras pirmininkas A. Merkys, jo pavaduo 
tojas K. Bizauskas, žemės ūkio ministras J. 
Audėnas, kariuomenės vadas gen. V. Vit
kauskas ir buvusis kariuomenės vadas gen. 
St. Raštikis tikino, kad su visais Sovietų 
Sąjungos reikalavimais reikia būtinai su
tikti. Susisiekimo ministras A. Masiliūnas 
ir teisingumo — dr. A. Tamošaitis dvejojo. 
Respublikos prezidento A. Smetonos nuo
mone, būtų galima padaryti tik vieną nuo
laidą: atsistatydinti esamai vyriausybei ir 
naują pavesti sudaryti gen. St. Raštikiui, 
kaip Maskvai priimtinam. Tačiau ir šioji 
nuolaida nieko nepadėtų, nes, atmetus ki
tus du reikalavimus, prieš Lietuvą būtų 
pavartotas smurtas. Tad noroms nenoroms 
visomis galimomis priemonėmis reikia jam 
pasipriešinti.

— Mūsų pasipriešinimas, nors ir neiš
gelbėtų Lietuvos laisvės, tačiau parodytų, 

gali sukurti istoriją, būdamas pats istori
jos šiukšlyne (!) ?“.

Skaičiusiam Greimo straipsnius, toks 
jam priskirtas minčių šiupinys paprasčiau 
šiai neįtikėtinas. Atsiverskime todėl „Dir
vą“ ir paskaitykime, ką Greimas, Rastenio 
liudijimu, šiais klausimais sakė:

„Tremtinys — pralaimėtojas prieš sve
timos valios prievartą. Mes — pabėgėliai. 
Gal ne visi buvom sąmoningi politiniai pa
bėgėliai, gal daugelis bėgom iš baimės, bet 
pabėgimas nuo prievartos vis tiek —savos, 
o ne svetimos valios aktas. Ir paprastas pa
bėgėlis gali virsti politiniu. Mums ir reikia, 
kiek dar ne vėlu, iš tremtinių pasidaryti 
daugiau rimtų politinių pabėgėlių: iš ne
laimingų istorijos sąšlavų pasidaryti isto
rijos trąšų.

„Su tremtinių ir tremties vardu įsigalė
jo dvi kaukės, arba du melai: verkšlenimo 
politika ir trimitavimo politika. Tikrie
siems politiniams pabėgėliams netinka 
verkšlenti. Melas yra ir trimitavimas šauk 
ti kovon, kurioj negalim dalyvauti“.

Bet kas turi teisę nepritarti Greimo reiš 
kiamom tezėm, bet tokio chaotiško prele
gento minčių iškraipymo nė močiutėm ne
galima dovanoti.

„Jaunimas laukė iš profesoriaus rimtų, 
naudingų patarimų ir idėjų“, dejuoja „Mo
čiutė", ir, sprendžiant iš Reikalo reporta
žo, jaunimas kaip tik to ir susilaukė.

„Lietuviškas jaunimas ne iš dangaus gi 
krenta, jis yra tampriai susijęs su senimu 
ne tik giminystės ryšiais, bet ir bendrais 
idealais ir bendra tėvynės meile, ką tik se
nimas galėjo jam įkvėpti“ — toliau pole
mizuoja „Močiutė". Tik visiškai neaišku, 
su kuo ji polemizuoja, nes tuos bendrus 
idealus Greimas kaip tik pabrėžė ir „seni
mo“ veiklą pagyrė:

„Politinės nepriklausomybės atgavimas 
— neginčijamas idealas, ir tegul Vilkas, 
diplomatija oficialiai ir nekompromisiškai 
budi dėl jo. Bet politika yra kompromisai: 
su kitais ir su savim, nepaisant net susi
kompromitavimo rizikos. Politinių pabėgė
lių politika — vyriškas žvilgsnis į tautos 
padėties realybę ir ieškojimas būdų, pa
stangos dabar tautai toj realybėj padėti“.

Rastenio liudijimu, Greimas „sustojęs 
ties kartų santykiais politikoje, nurodė is
torijoje nuolat pasikartojančią teisybę, kad 
kiekviena karta pati kuria ir daro savo po
litiką“. O tosios politikos problema tai 
„kaip išugdyti tautoj sąmoningai pozityvų, 
racionalų patriotizmą ar nacionalizmą, ku 
ris dabartinėje realybėje siektų net ir pri
mestą socializmą perdirbti lietuvišku, tai 
yra geresniu, gal net geriausiu pasaulyje!“

Tiesiog nuostabu, kaip trijuose neilguo
se laikraščio skirsniuose apsikaukinusi 
„Močiutė“ sugebėjo taip diametraliai iš
kreipti Greimo mintis ir jomis, tarsi ko
kiais vėjo malūnais, reikšti savo pasipikti
nimą. Tai jau beveik prilygsta „Europos 
Lietuvio“ skaitytojų mulkinimui, ir tik iš 
pagarbos švelniajai lyčiai nedrąsu patikė
ti, kad tai būtų daroma sąmoningai. Ne
įtikėtina taip pat, kad ji būtų mažaraštė 
ir Greimo minčių paprasčiausiai nesupra
to: rašo „Močiutė“ vis dėlto labai sklan
džiai. Todėl ir kyla labai rimtas įtarimas, 
kad „Močiutė“ rašė ne „pro stiklo lange
lį", bet po stiklelio...

R. E. Maziliauskas

EUROPOS LIETUVIS

kaip neseniai savybėje buvo manoma, lie
tuviams ir prašaliečiams, jog tauta nori 
laisvai gyventi, — baigė savo samprotavi
mus respublikos prezidentas, kodėl reikia 
ultimatumas atmesti ir priešintis.

Ministro pirmininko pavaduotojas K. Bi 
zauskas galvojo visai priešingai: Lietuvos 
pasipriešinimas supykintų Sovietų Sąjun
gą, ir ji, smarkiai įtūžusi, baisiai nunio- 
kiotų mūsų kraštą, žūtų daug žmonių, būtų 
sunaikintas ūkis ir kultūrinės vertybės. Į 
mūsų kilnų žygį Sovietų Sąjunga smarkiai 
ir žiauriai smogtų. Taigi reikia nusileisti 
visiems Sovietų Sąjungos reikalavimams. 
Toliau ginčytis — priešintis ar nesipriešin 
ti Sovietų Sąjungos reikalavimams — res
publikos prezidentui atrodė beprasminga, 
nes tas klausimas jau buvo nulemtas buvu 
stojo-kariuomenės vado gen. St. Raštikio 
ir esamojo gen. V. Vitkausko, abiems vie
ningai pareiškus, kad tokiam žygiui ka
riuomenė esanti neparuošta, o raudono
sios armijos įguloms esant Lietuvoje, būtų 
ir pragaištingas.

Normaliose politinio gyvenimo sąlygose 
ultimatumo priėmimas ar atmetimas dau
giausia priklausytų nuo respublikos prezi
dento, ir Sovietų Sąjungos ultimatumas, 
siekiąs sužlugdyti Lietuvos valstybės nepri 
klausomybę, be jokių didesnių svarstymų 
ir ginčų būtų buvęs atmestas. Tai buvo vie 
nintelis logiškas sprendimas, neprieštarau
jąs ligi šiol vestai Lietuvos vyriausybės po 
litikai. Dabar buvo kitaip. Vidaus politinė 
padėtis buvo tokia, kad ultimatumo spren
dime respublikos prezidentas galėjo turėti 
tik savo nuomonę, kurią vyriausybės na
riai laikė sau nebūtinai privaloma. Juk ne 
tik pačiame krašte, bet ir kariuomenėje 
buvo brandinamos nuotaikos ir net daro
mi žygiai nuversti respublikos prezidento 
A. Smetonos autoritetiniam režimui.

Opozicijai atrodė, kad seniai laukiama 
valanda išmušė ir susidariusią padėtį rei
kia išnaudoti. Kai respublikos prezidentui 
A. Smetonai buvo aišku, kaip ant delno, 
kad Sovietų Sąjungos ultimatumas visiš
kai žlugdo Lietuvos nepriklausomybę, tai 
opozicijos vadams atrodė, kad ultimatu
mas dar nesąs toks tragiškas: jį priėmus, 
savaime aišku, pakitęs buvęs režimas, bet 
iš jo reikalavimų negalima kategoriškai 
teigti, kad jais siekiama sužlugdyti Lietu
vos nepriklausomybę. Jį priėmus, pakitęs 
politinė santvarka, o jį atmetus, Lietuvos 
nepriklausomybė tikrai bus sužlugdyta, ir 
visas kraštas smarkiai sužalotas.

Iš pat posėdžio pradžios buvo aišku, kad 
respublikos prezidentas ir daugumas vy
riausybės narių skirtingai supranta ulti
matumo grėsmę ir jo pasekmes Lietuvai. 
Tatai vertė respublikos prezidentą daryti 
atitinkamas išvadas, prieš tai dar pasa
kius savo nuomonę dėl ultimatumo pirmo
jo reikalavimo, kuris jį tiesiogiai lietė.

— Gen. Skučą ir direktorių Povilaitį ati 
duoti be jokios teisės pagrindo teismui bū
tų lygu pripažinti teisybę prasimanytiems 
Molotovo kaltinimams. Gen. Skučas, būda
mas vidaus reikalų ministru, niekur nėra 
prasilenkęs su mūsų sutartimi duotais pa
žadais Maskvai ir ėjo pareigas prezidento 
nurodyta linija. Kaip gi dabar prezidentas 
galėtų sutikti, kad jis būtų atiduotas teis
mui nubausti? Už ką... — rašo A. Smeto
na savo promemorijoje Lietuva prieš mirš
tamą pavojų.

(Bus daugiau)

- sisisisisisisrsistsisistsisisi

LIETUVIŠKAS KRUPNIKAS
Tik ką. gavome iš Lietuvos valsty

binės Vilniaus gamyklos Lietuviš
ko Krupniko siuntą.

Labai skanus.
Šis lietuviškas gėrimas parduo

damas bonkose po % litro, origina
liame įpokavime. Stiprumas — 40 
lietuviškų laipsnių. Kaina £2.0,0 už 
bonką arba su pasiuntimu į bet ku
rią D. Britanijos vietą £2.3.0.

Reikalaukite, rašykite: Z. Juras, 
421 Hackney Rd., London E.2.
SISISISISISISISISISTSISISISIE

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.

VEDA: V. Cekausklenė-Grinkevlčiūtė

TEGU VAIKAI PATYS PADEDA SAU
Kol Marytė buvo dar maža — taip apie 

6-7 metų, ji labai mėgdavo tvarkyti savo 
lėles ir net išmoko jau su mažu vaikišku 
lygintuvu išlyginti jų sukneles. Tas dar
bas jai pasisekdavo gana gerai.

Matydama, kad motina ruošiasi lyginti 
visą didelę pintinę baltinių, kartą Marytė 
paprašė duoti jai padirbėti. Ji galėtų išly
ginti visas nosinaites ir mažas servetėles, 
o motina tuo tarpu pailsėtų, sakė Marytė. 
Bet motina nesutiko, ji neturi kantrybės, 
ji nori viską kuo greičiau pati padaryti, o 
jeigu Marytė lygins, jai reikės vis tiek dar 
peržiūrėti, ar tinkamai padaryta. Marytė 
nuliūdo. Ji buvo tokia laiminga lygindama 
lėlių sukneles ir galvojo, kad jau išmoko.

O po šešerių metų, kai Marytė pasiekė 
12 - 13 metų amžiaus ir galėtų rimtai pa
dėti motinai ruoštis, tada jau motina skun
džiasi: „Marytė nemėgsta jokio namų ruo
šos darbo. Ji gali ramiai žiūrėti, kaip aš 
čia viena sunkiai dirbu, vargstu, jai vis 
tiek. Ir iš kur gi jos tas užsispyrimo pilnas 
būdas!“

NE KOLUMBAS ATRADO AMERIKĄ

Mokyklose iš tiesų dar vis tebepasakoja- 
ma vaikams Kristupo Kolumbo istorija, 
kaip jis atrado Ameriką. Šitai įvyko 1492 
metais.

Bet dabar iškyla vis daugiau dokumen
tinių įrodymų, kurie paremia islandiečių 
legendarinius pasakojimus-sagas, kad pir
mieji kolonistai iš Skandinavijos ten pra
dėjo kurtis jau 500 metų anksčiau. Tuos 
kolonistus ten aplankęs popiežius atsto
vas vysk. Erikas Gnupssonas 1117-18 me
tais.

Dabar jau kaip istorinis faktas priima
ma tai, kad Ameriką atrado Bjamis Her- 
jolfssonas ir Leifas Eirikssonas, kurie ten 
nukeliavo iš Grenlandijos apie dešimtąjį 
amžių. Tą kelionę mini ir Adomas Breme-

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(10)

Turtingas žmogus pragare
Kurie yra įsitikinę, kad graikų žodis 

hades Naujajame Testamente yra kanki
nimo- vieta, o ne mirties ir nesąmoningumo 
stovis, kaip kad Bibliją aiškiai moko, steng 
darnies patvirtinti savo įsitikinimą, cituoja 
prilyginimą apie turtingą žmogų ir Lozo
rių. Tiesa, kad šitame prilyginime žodis 
pragaras yra išverstas iš graikų žodžio ha
des; bet atsargus ir be prietarų vykdytas 
šito aprašymo tyrimas parodo, kad nėra 
galima tinkamai naudoti šitą prilyginimą 
įrodyti, kad gerieji po mirties nueina į lai
mės vietą, o piktieji lieka pasmerkti nueiti 
į kankinimo vietą.

Prof. Ben. Wilson savo angliškame „Em
phatic Diaglott“ Naujojo Testamento ver
time, žinodamas, kad hades nereiškia kan
kinimo vietos, nusistebėjo, negalėdamas 
suprasti tokio prilyginimo, ir dėl to pridėjo 
išnašą, paduodamas mintį, kad gal visas 
tas prilyginimas buvo tik įtarpa, o ne tik
roji Šv. Rašto dalis. Ar tai tiesa, mes nega
lime pasakyti. Bet, žiūrint į tą aprašymą 
prilyginimo prasmės šviesoje, o ne pagal 
pavadinimo prasmę, rodos, nėra jokio rei
kalo abejoti jo autentiškumu. Norint susi
pažinti su šito prilyginimo smulkmenomis, 
patariame atidžiai perskaityti minėtąjį ap
rašymą, koks jis yra Luko 16:19-31.

Jei paraidinis, tai keistas
Pagal viduramžiuose dvasininkų išrastą 

nupasakojimą, šituo prilyginimu esą tvir
tinama, kad visi gerieji žmonės, kurie tiki 
į Kristų, nueina į dangų tuojau po mirties, 
ir kad visi kiti, kurie nepriima Kristaus 
šiame gyvenime, po mirties nueina į amži
nas kančias. Bet, atidžiai patyrinėjus, atro 
do keista, kad prilyginime nėra nieko paša 
kyta nei apie geruosius, nei apie piktuo
sius; nėra nieko pasakyta ir apie dangų. 
Prilyginime kalbama tik apie tariamąjį do 
rą žmogų, kuris buvo nuskurdęs ir aptekęs 
votimis, ir kad jis valgydavo trupinius, ku
rie nukrisdavo nuo turtingojo stalo, ir kad 
šunys laižydavo jo votis. Apie turtuolį gi 
pasakyta tik tiek, kad jis gerai pavalgyda
vo ir apsivilkdavo gerais drabužiais ir leis 
davo beturčiui gulėti pas jo vartus.

Prilyginime nėra pasakyta, kad sergan
tysis vargšas po mirties nuėjo į dangų, tik 
pasakyta, kad angelai nunešė jį į „Abrao
mo prieglobstį“. Jei tai būtų pažodinis įvy
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• Ne, Marytė ne iš prigimties turi tokį bū
dą, kaip motina sako. Joje tik buvo už
gniaužtas pasiryžimas padėti. Ne vien tik 
tas noras padėti lyginti — buvo ir daugiau 
panašių atsitikimų. Bet motina neturėjo 
kantrybės, norėjo pati viską geriau ir 
greičiau padaryti. Kai Marytė mėgindavo 
padėti indus suplauti, stalą paruošti ar lo
vas pakloti, tai, žinoma, iš karto jos vaikiš 
kos neapsukrios rankutės negalėjo taip ge
rai, kaip reikia, visa tai atlikti, ir motina 
sakydavo jai tada nekantriai: „Palik! Aš 
geriau pati padarysiu, nes tu vis tiek nega
li“. Kelis kartus atstumta, mergaitė galu
tinai buvo atbaidyta, atbuko. Tada ji su
sirado kitas veiklos sritis, kur gali nekliu
doma reikštis. Jos pasaulis nutolo nuo mo
tinos. Pamažu ji nustojo domėtis ir rūpin
tis motinos pasauliu, iš kurio buvo išstum
ta. Tai visai normalu, ir motinai bus be 
galo sunku „atkariauti“ savo paaugusią 
dukterį ir prisivilioti prie tų darbų, ku
riuos iš pradžių mergaitė taip norėjo lais
vu noru atlikti.

Todėl motinos niekuomet neturėtų at
stumti savo mažų vaikų, kai jie siūlosi pa
gelbėti. Taip, kartais sunku, trūksta laiko 
ir kantrybės, bet reikia galvoti apie ateitį 
ir leisti savo vaikams gyventi kartu, o ne 
šalia motinos. Ne visi vaikai mėgsta padė
ti. Dėl to juo labiau reikia iš pat mažens 
traukti savo vaikus (ir vyrą!) į bendrą na
mų gyvenimą ir darbus. Maži vaikai mėgs 
ta žaisti, ir kai kurie lengvi darbai jiems 
atrodys kaip žaidimai. Reikia tiktai žiūrė
ti, kad jie nepavargtų ir kad su noru dirb
tų, bet tiktai be jokių „atlyginimų“, kaip 
kai kur įprasta. Atnešk man iš krautuvės 
pieno, ir štai tau pinigėlis — gali nusipirk 
ti saldainių. Taip dažnai girdėti motinas sa 
kant. Toks „atlyginimas“ iš pagrindų ga
dina charakterį ir pratina vaiką „išnau
doti progą“. Visa tai vėliau skaudžiai pa
jus motina bei tėvai. Bet vaikai, kurie 
augdami padeda tėvams, jei šie kantriai 
parodo ir pataiso klaidas, išauga sveikos 
dvasios ir būna vėliau tikri tėvų pagelbi- 
ninkai.

niškis savo apie 1070 m. rašytame doku
mente. Tik toji žemė vadinama ne Ameri
ka, bet Vinlandu. Amerikoje Jalės univer
sitetas turi jau neseniai surastą, bet vidur
amžiais gamintą žemėlapį to Vinlando, ku
ris kaip tik atitinka Ameriką.

Surastasis žemėlapis amerikiečių spau
doje buvo paskelbtas kaip tik prieš Ko
lumbo dienos iškilmes ir sukėlė jau nesu
sipratimų. Kolumbo gerbėjai net tvirtina, 
kad tas žemėlapis yra komunistų padirb
tas. O Leifo Erickssono Draugijos pirmi
ninkas, atsikirsdamas kohimbininkams, 
net pasakė: „Leifas žinojo, kur jis plaukia. 
Kolumbas keliavo į Indiją. Dėl to jis ir 
vietinius gyventojus pavadino indėnais“.

kis, tai turėtumėm suprasti, kad nėra vil
ties kitiems gauti panašų palaimintą atly
ginimą dėl to, kad Abraomo prieglobstyje 
galėjo būti gana vietos tik vienam sergan
čiam pavargėliui. Pažiūrėję gi iš antros pu 
sės, jei manytumėm, kad Abraomo prie
globstis yra dangaus simbolis, o vargšas 
perstato tuos, kurie yra tinkami nueiti į 
dangų, tai reikštų, kad, norint pasidaryti 
tinkamais nueiti į dangų, būtinai reikia 
prieš mirtį tapti pavargėliais ir būti pil
nais vočių, taip kad net šunys ateitų ir lai
žytų mūsų žaizdas.

Žiūrėdami į šį prilyginimą tradicinės teo 
logijos požiūriu, turime dar kitų nesutiki
mų. Faktiškai jame nėra nieko pasakyta, 
kas sutiktų su teorija, kad krikščionys ti
kintieji nueina į dangų, kai numiršta, ir 
kad netikėliai nueina į kankinimo vietą. 
Vienas dalykas, kurį dvasininkai pasigrie
bė iš prilyginimo, norėdami patvirtinti Die 
vą nupeikiantį pasakojimą apie kankini
mą, yra pareiškimas, kad turtuolis po mir
ties pateko į kančią liepsnose. O ką gi Jė
zus reiškė, pasakydamas šitokį keistą pri
lyginimą?

Mes jau įrodinėjom, kad tai buvo prilygt 
nimo prasmės žodžiai. Jei pripažįstame 
juos tokiais, tai turime tikrą jų aiškinimą. 
Kas pasakyta prilyginimo prasmėje, nega
li būti suprasta paraidžiui. Nors mes gal 
negalėsime dogmatiškai nutarti, kokią pa
moką Jėzus norėjo suteikti mums šituo pri 
lyginimu, tačiau atrodo, kad paminėjimas 
„tėvo Abraomo“ turi kokį nors ryšį su pri
gimtosios Abraomo ainijos patyrimais; juk 
ir Jėzaus dienomis tie patys vadindavo Ab 
raomą savo tėvu. (Mato 3:9; Jono 8:33,39; 
Rom. 4:1). Todėl atrodo, kad tinkama išva
da yra ta, jog prilyginime turtuolis vaizda
vo žydų tautą. Žmonės ir šiandien naudo
jasi įvairiais prilyginimais. Pavyzdžiui, 
Jungtinėse Valstybėse turim „Uncle Sam“ 
simbolį.

1 (Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

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

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisimi
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EKSKURSIJA AMERIKON KALĖDINIAI ŽENKLELIAI

JAUNIMO KONGRESO RENGIMUI
REMTI AUKOS

SUNKIAI SUŽEISTAS M. REINYS

BRADFORD AS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

LONDONAS

JAUNIMO METŲ KOMITETAS

KALĖDINIAI SIUNTINIAI !

BALTIC STORES LTD

PASIKEITIMAI D. BRITANIJOS 
KRAŠTO VALDYBOJE

V. Jokūbaičiui nuo 1966 m. sausio 1 d. 
išvykstant į Valiją, į jo vietą Valdybon 
kviečiama kasininkės pareigom Elena 
Bliūdžiūtė.

EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų NQTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba norėtų suorganizuoti ekskursiją į 
JAV, kur vyks Jaunimo Kongresas ir JAV 
ir Kanados lietuvių Dainų šventė.

Sudarant ekskursiją iš nedidelės gru
pės, kainuoja vienam asmeniui 133 sv. 19 
šil. ten ir atgal. Sudarant grupę didesnę 
negu 120 asmenų, būtų galima samdyti lėk 
tuvą, ir kelionė vienam asmeniui tekainuo
tų tarp 70-80 sv. Būtų išvykstama iš Lon
dono birželio 27 d. ir grįžtama apie liepos 
15 d. Su ta ekskursija vyktų ir mūsų jau
nimo atstovai dalyvauti kongrese.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
lietuvius, kurie kada nors yra planavę ap
lankyti JAV, pasinaudoti šia proga.

Kadangi reikalingas didelis skaičius eks
kursantų, prieš pradedant tartis su lėktu
vų bendrovėmis, iš anksto būtina žinoti, ar 
susidarys atitinkamas skaičius. Visi, nu- 
matantieji dalyvauti, prašomi registruo
tis iki 1966 m. sausio 1 d. pas Bendruome
nės Valdybos sekretorių:

S. Kasparas,
32 Puteaux House, London, E.2.

Jeigu nesusidarys toks skaičius, kad ga
lėtume samdytis lėktuvą, tai vis tiek rei
kės tartis dėl papigintos kelionės. Tad pra
šome nedelsti, kad būtų laiko išnaudoti vi
soms galimybėms.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba numatė sudaryti Jaunimo Metų 
Vykdymo Komitetą iš jaunimo ir mokslei
vių, kuris vykdys Jaunimo metus D. Bri
tanijoje ir kartu atliks visus darbus, susi
jusius su Jaunimo Kongresu Chicagoje.

Komiteto sudėtis ir adresas bus paskelb
tas vėliau. GGGGGGGGGGGGGGG
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Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietu
voj, pasiųsdami jiem dovanėlių Kalėdoms ir N. Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus 
šventinius siuntinius, kurių kaina Jums bus visai priei
nama ir kokybė sužavės gavėjus, štai jie:

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, paltinė šilto veliūro medž. 3 jardai; išeiginei vyr. arba mot. 
eilutei vilnonė angį, medžiaga 3Į jardo; nepermatoma nailono medž. 
suknelei — 4 jrd.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1 
sv.; kavos pupelių 1 sv.; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas 
ir kelnaitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai ir vyr. arba mot. ško
tiškos vilnos nertinis TIK UŽ £33.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį. vilu, medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 jardai; la
bai graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 jrd.; 2 poros nailono 
kojinių; vyr. arba mot. vilnonis nertinis; vyr. išeiginiai nailono marš
kiniai ir šokolado dėžė 2 sv. — TIK UŽ £25.0.0 SU PASIUNTIMU 
IR MUITU!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3Į jardo; medžiaga šiltai, 
gražiai mot. suknelei — 4 jrd.; sunkaus itališko šilko medž. suknelei 
— 4 jrd.; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado TIK 
UŽ £20.0.0 SU PASIUNTIMU IR MUITU!

Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siun
tinius V-3, 10Į jrd. viln. kostiuminės medž., už £16.15.0; N-4, 16 jrd. 
keturioms suknelėms nailoninės nepermatomos medž., už £15.0.0; 
P-3, 6 jrd. vilnonės medž. dviem, paltams ir 3Į jrd. vilnonės medž. 
išeiginiam kostiumui, už £25.0.0; NMSK, 3 nertiniai, 3 išeig. marški
niai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3Į jrd. kostiumui už £25.0.0; 
ir M-13, aukšto kaloriteto 22 Ibs. maisto siunt. už £10.0.0.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėri
mus, tabaką. (Sov. gamybos) galime pristatyti iš Kaune 
ir Vilniuje esančių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik 
naujų prekių). Tokius siuntinius (iki 22 ibs) galite ad
resuoti mums, ir mes juos išekspedijuosime į Lietuvą už 
Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskaitos už per mus 
Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gauti 
atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siunti
nių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. 
Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

ŠAUDYMO SEKCIJOS BALIUS

(Z. JURAS)
421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2. 

Telef. SHO 8734
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas ! 
Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
Dl. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

B Sodybos Klubo šaudymo sekcija gruo- 
B džio 3 d., penktadienį, Sodyboje ruošia pa- 
B silinksminimą - balių.
B Gros vietinis anglų orkestras, veiks ba- 
B ras, loterija ir kt.
B Pradžia 8 vai. Balius vyks iki 1 vai. ry- 
B to. Įėjimas, įskaitant užkandžius, 6 šil.
g Visi lietuviai ir kitų tautybių Klubo na- 
B riai su draugais kviečiami gausiai daly- 
B vauti.
= Norintieji užsisakyti nakvynę, prašomi 
B susitarti iš anksto.
B Jei oras bus neblogas, tai šeštadienį ir
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Britų Lietuvių Taryba šįmet išleido ant
rą ženklelių laidą su užrašu „Christmas is 
banned in Lithuania“ — Lietuvoj Kalėdos 
uždraustos.

Kaina 2 šil. už 36 ženklelius, įskaitant 
persiuntimą.

Užsakoma: BLC, 55 Ringmer Ave., Lon
don, S.W.6.

Kad D. Britanijos jaunimas galėtų daly
vauti Jaunimo Kongrese, bus renkamos au 
kos kelionėms paremti.

Pirmąją tokią auką davė V. Jokūbaitis, 
paaukojęs 1 svarą ir pažadėjęs dar dau
giau.

Sunkiai sužeistas Mindaugas Reinys (27 
metų amžiaus) guli Luton - Dunstable li
goninėje.

Advento pamaldas lietuviams evangeli
kams su šv. Komunija laikysiu gruodžio 
12 d., 14 vai., Bradforde, Vokiečių bažny
čioje (29 Grt. Horton Rd.).

Kun. Aid. Putcė

WOLVERHAMPTONAS
SGGGGGGGGGGGGGG SPORTAS

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

Gruodžio 4 d„ 6 vai. p.p., Ukrainiečių 
Klubo salėje (30 Bentinck Rd.) rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje: V. Zdanavičiaus paskaita, 

o meninėj daly Londono Vaidilos grupė su
vaidins V. Alanto 2-jų veiksmų pjesę KY
LA VĖTRA ŪKANOSE (režisūra P. Maša- 
laičio).

Ta proga kviečiame lietuvius ir tolimų 
apylinkių DBLS skyrius ir kitų organiza
cijų vadovus surengti ekskursijas ir pasi
naudoti proga Nottinghame pamatyti Lon
dono Vaidilos teatrą.

Be to, prašome vietos lietuvius laikytis 
punktualumo, kad liktų laiko pasibaigus 
programai pasidalyti mintimis su svečiais 
ir kaimynais.

Nottinghamo DBLS Skyrius

UŽ LAISVĖS KOVOTOJUS
Gruodžio 5 d., 11 vai., Liet. Jaunimo Ži

dinyje, 16 Hound Rd., bus pamaldos už žu
vusius, mirusius Lietuvos karius, partiza
nus. Pamaldas užprašė vietos DBLS S-rius.

VYRAMS IR JAUNIMUI
Kas iš vyrų ir vyriško jaunimo norėtų 

tarp gruodžio 23 d. ir 1966 m. sausio 7 die
nos pagyventi ar praleisti šventes Jaunimo 
Židinio lietuviškoje aplinkoje, tegu nedel
siant kreipiasi šiuo adresu: kun. S. Matu
lis, 16 Hound Rd., West Bridgford, Notting 
ham.

Visas išlaikymas savaitei 4 svarai arba 
laisva auka.

Visuose kambariuose veikia centrinis ap 
šildymas.

„Vilties“ jauniai žaidžia - prieš Cosford 
lakūnų komandą ateinantį ketvirtadieni, o 
penktadienį speciali treniruotė. Į ją kvie
čiame atsilankyti 7 vai. visus. Treniruotė 
bus Springfield Rd. mokykloje.

V. K.

LIET. SODYBA
B — Naujųjų Metų išvakarėse Sodybos 
B Klubo Šaudymo Sekcija ruošia loteriją, ku 
= rios tikslas paremti šaudyklos įrengimą. 
B Dalis bilietų išsiuntinėta įvairių vietų lie- 
B tuviams, kurių adresus Klubas turėjo. Tau 
= tiečiai maloniai prašomi neatsisakyti bilie- 
B tus nupirkti ar išplatinti.
B Joks provincijos Klubas neturės pasiseki 
B mo, jeigu šalia baro ar karčiamos nebus 
= dar kai ko. Mūsų Klubo Šaudymo Sekcijai 
B jau parodė didelį susidomėjimą kai kurios 
B anglų organizacijos, klubai, biznio įmonės 
= ir pavieniai asmenys. Mūsų šaudykla netu- 
B rėš sau lygios, jeigu tik pavyks numatytus 
B planus įgyvendinti. Loterija duoda progos 
B visiems po truputį prie jos prisidėti.
B — Neseniai buvo minėta, kad Sodybos 
B nuolatinių gyventojų skaičius gerokai pa
ll didėjo. Jų tarpe esama senelių, paliegusių, 
B nedarbingų. Gal tik vienas kitas trūksta 
B kasdieninių reikmenų, drabužio ar apavo. 
B Bet nė vienam nebus per daug Kalėdų 
B šventinės nuotaikos bei džiaugsmo, šių da- 
B lykų gali suteikti tautiečiai, apsilankyda- 
B mi, parašydami ar atsiųsdami nors ir kuk
li lių aukų Kalėdų stalui. Per tradicinę Kū- 
B čių vakarienę visada su dėkingumu prisi- 
B menami Sodybos globėjai ir bičiuliai. Jie 
B bus prisiminti ir šiais metais.
B — Kas norėtų Sodyboje praleisti Kale
li das ir Kūčias prašomi pranešti iš anksto. 
B Kaip ir praeityje, kviečiami tiktai lietuviai 
B ir jų šeimos (lietuviškos ar mišrios).
= — N. Metų vakare Sodybos patalpose
B Headley parapijos komitetas ruošia labda- 
B rybės balių, šis tradicinis balius yra pasi- 
B daręs labai populiarus apylinkės gyvento- 
g jų tarpe.
B — Vasarotojų registracija bus pradėta 
5 tuoj po N.
B lietuviai iš 
g kytų.
B Taip pat 
B nedarbingi
B jei numato dabar ar kiek vėliau į Sodybą 
B persikelti.
= Iki šiol dar negauta pasisiūlymų Sody- 
B bos virėjo ar virėjos vietai užimti. Suinte- 
B resuoti asmenys prašomi rašyti vedėjui 
B šiuo adresu: Manager, Headley Park, 
B Hants.

Metų. Labai pageidautina, kad 
anksto savo atostogas užsisa- 

kviečiami pensininkai ar šiaip 
tautiečiai nedelsiant pranešti,

DŽIUGI NAUJIENA
Pasiskaitę 1960 metų „Europos Lietuvio“ 

puslapius, surasime tokį posmą:
„Dabartinė Valdyba sako visai aiškiai, 

kad L.N. B-vė turi 19.814 svarų skolų, iš 
kurių 13.500 sv. reikia sumokėti 3 mėnesių 
būvyje. Kasoj gi yra tik tiek pinigų, kiek 
reikia kasdienėms išlaidoms padengti“.

Prie šio tik pridursiu trumpai: tuo metu 
visi bankai L.N. B-vei bet kuriai paskolai 
gauti buvo uždari. Tik pinigų rinkos vana
gai tupėjo ant medžių šakų ir laukė gero 
14 proc. lašiniuoto grobio.

Štai priežastis ir aplinka, kurios prieš 
penkerius metus paskatino išrinkti naują 
B-vės vadovybę.

Pirmieji metai po „revoliucijos“ buvo 
metai ryžto, mėginimų ir svarstymų. Lie
tuviai buvo vienintelė viltis — lietuviai, 
kuriems suskaus širdis, kurie pasitikės 
nauja administracija ir ateis į skubią pa
galbą. Tokių lietuvių greit atsirado, kurių 
pavardės niekuomet neturėtų išblukti kad 
ir iš gelstančių L.N. B-vės bylų ir kurie nie 
kuomet neturėtų būti pamiršti.

Jų dėka mes jau net apsipratome su fak
tais, kad namai remontuojami, spaustuvė 
gerinama. Sodyba puošiama, viskas pasi
darė pelninga, skolos mažėja, ir dar be vi
sa to yra dar vienas ar kitas tūkstantis sva 
rų pinigų banke. Visiems tiems reikalams 
penkerių metų būvyje buvo sunaudota dau 
giau kaip 7.000 svarų be tolesnių įsiskolini
mų.

Taip reikalams susiklosčius, atsirado ki
ti norai, naujos ambicijos, nauji siekimai. 
Atsirado noras padaryti Lietuvių Namų B- 
vę grynai lietuviška organizacija, 
priklausomą nuo svetimų įtakų, 
nuo svetimų pinigų.

Štai J. Lūža „Europos Lietuvy*
šo: .... numatoma prieiti prie galutinio So
dybos sulietuvėjimo“. Beveik tuo pačiu su
silaukiame kitos labai džiugios naujienos, 
girdi, anglų finansinė firma prašo grąžin
ti 8.800 svarų paskolą. Tai yra vienintelė 
likusi skola kitataučiams. Ją sumokėjus, 
L.N. B-vė taps grynai lietuviška organizaci 
ja. Skolos iš 19.800 svarų, kaip buvo prieš

t.y. ne- 
o ypač

jau ra-

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
Naujai gauta ilgo grojimo plokštelė:
„Kur banguoja Nemunėlis“ — A. Brazis, 

operos solistas; toje plokštelėje, be kitų, 
yra šios dainos bei giesmės: „Kur tas šalti
nėlis“, „Šventa naktis".

„Tėvynės meilė nemari“, dainuoja A. 
Dambrauskaitė, operos solistė, šios dainos: 
„Na, tai kas?“, „Jau atėjo rudenėlis", „Oi, 
berneli vientury" ir kitos.

„Lietuvių tautiniai šokiai“, išpildo Šve
do Tautinis ansamblis. Be kitų, šie šokiai: 
Žiogelis, Mikita, Sukčius.

„40 labiausiai mėgstamų lietuviškų me- 
liodijų", groja Lietuvių Tautinis orkestras. 
Be kitų, šios melodijos: Per tamsią nakte
lę, Pasėjau dobilą, Sutems tamsi naktužė
lė, Ant tėvelio dvaro ir kitos.

„Dainuojame su Rūta“, liaudies dainos: 
Ant kalno mūrai, Eisim, broleliai, namo, 
Kas subatos vakarėlį ir kitos. Dainuoja 
„Rūtos“ ansamblis.

„O ramunėle, pasakyk“, dainuoja Birutė 
Tamošiūnas. Šokių muzika: Granada, Pa
vasaris, Su tavim kartu, Žavingos naktys 
ir kitos.

„Rožės ir tylūs vakarai“, Vanda 
kus. Šokių muzika.

„Ar pameni?“ Vanda Stankus — 
muzika.

„Sutemų garsai“ — šokių muzika.
Knygos vaikams ir jaunimui:

S. Zobarskas — Lithuanian Short 
ries — 35 šil.

J. Mingėla — Labas rytas, vovere, gau
siai iliustruota — 18.6 šil.

Prašau pasirinkti. Rašyti: Dainora, 14, 
Priory Rd., Kew - Surrey.

Stan-

šokių

Sto-

JEI DABAR UŽSAKYSITE, 
ŠVENTĖMS DAR GAUS

LIETUVOJE
KALĖDINIS MAISTO SIUNTINYS
7 svarai rūkyto kumpio, viename gabale, 
be kaulo. Įpak. spec, plastikinėje dėžėje;
2 svarai Salami dešros;
IĮ svaro šokolado plytelėse;
2 svarai sviesto;
1 sv. kakaos;
1 sv. pupelių kavos Kenya;
IĮ svaro razinkų;
1 sv. vaisn. saldainių;
Į sv. migdolų;
■Į sv. figų;
Į svaro arbatos;
Į svaro karė, pipirų.

Siuntinio svoris, įskaitant įpokavimą, 
22 sv. Kaina su muitu ir visomis išlaido
mis £15.15.0.

Užsakyti:
TAZAB & CO. LTD.

22, ROLAND GDNS., LONDON, S.W.7. 
(Tel. FRE 3175)

Nr. 48(889). 1965. XI. 30

penkerius metus, sumažės iki 12.000 svarų, 
kurios bus tvarkomos indėlių pagrindais.

Juk iki šiol penkerių metų būvyje nė 
vienas indėlininkas lietuvis nebuvo apvil
tas — kiekvienam buvo išmokamos palūka 
nos laiku (irgi aukštesnės negu pašte arba 
angliškuose bankuose), ir kiekvienas, kas 
norėjo atgauti savo indėlį, gavo tuojau be 
jokių sunkumų.

Visiškam L.N. B-vės sulietuvinimui šiūo 
metu trūksta 3.800 svarų. Norėtųsi neabe
joti, kad. kaip ir prieš penkerius metus, 
taip ir dabar susiras jautrių lietuvių būre
lis, kuris suskubs sulietuvinti Europos lie
tuvybės centrą: užuot nuėjęs į svetimą ban 
ką, ateis į savo bendrovę ir patikės savo 
indėlius. Ačiū tiems lietuviams prieš pen
kerius metus, ačiū jiems taip pat ir dabar.

Šį vakarą apmąstant šiuos reikalus, kaž
kaip norisi prisiminti tuos jaudinančius se 
nūs laikus, kada visų lietuvių ryžto dėka 
kraustėmės iš arklidžių į gražų namą Hol
land Parke. Tai buvo jau seniai, bet prisi
minimas vis dar malonus ir saulėtas lietu
viškai širdžiai. Džiaugėmės ilgai. Tik, de
ja, ten ne visi medžiai šlamėjo ir ne vi
sos gėlės žydėjo, atrodo, vienodai gražiai... 
Iš parko

Tačiau 
neapvils.

Dabar 
dvasia ir panorėjom savo grynai lietuviš
kos gūžtos, savo kiemo, savos bakūžės.

Dieve, mums padėk.

išsikėlėm ir kiek nuliūdom.
naujas ryžtas mūsų neapvylė ir

gi vėl jaučiamės atsitiesę, pakilę

Stasys Kuzminskas

Pensijos dirbantiesiems žemės ūkyje
Pagal vilniškę Eltą, dabar Lietuvoje jau 

beveik 140.000 kolchozininkų gauna pensi
jas pagal įsigaliojusį įstatymą dėl pensijų 
seniems ir nedarbingiems.

Nuo birželio 1 d. pradėtos skirti pensijos 
buvusiems nariams tų kolchozų, kurių že
mės perduotos sovchozams ar kitoms įmo
nėms ir organizacijoms. Tokių žmonių pen 
sijas gauna jau daugiau kaip 22.000.

Tačiau kai kuriose apskrityse pensijų 
mokėjimas vis dar nesutvarkytas (švenčio 
nių, Šilutės, Akmenės, Mažeikių, Kapsu
ko - Marijampolės, Švenčionių, Tauragės 
rajonuose).

diena

baigę 
ir kt.

300 diplomų po metų
(E) Rugsėjo 11 d. buvo ypatinga 

pernai universitetą baigusiems. Tą 
diplomus gavo pernai universitetą 
mokytojai, žurnalistai, inžinieriai
Pernai jie tebuvo gavę laikinus pažymėji
mus, ir tik metams praslinkus, tiems absol
ventams atidirbus pagal paskyrimą, po 
„bandomojo laikotarpio“, jie jau gavo dip
lomus. Susirinkusius 300 absolventų pa
sveikino universiteto rektorius prof. J. 
Kubilius.

PASAULYJ
— Per pirmuosius šių metų 6 mėnesius 

JAV vagys 367 atvejais apvogė bankus, iš
sigabendami apie 714.000 svarų (142.000 
svarų daugiau negu pernai per tokį pat lai 
ką).

— Iš Vatikano bibliotekos buvo pavogti 
keturi labai brangūs ir reti dalykai — Pet
rarkos sonetų rankraštis, Torkvato Tasso 
rankraštis, brangenybėms laikyti dėžutė, 
priklausiusi Ekvadoro prezidentui, ir šv. 
Stepono karūnos duplikatas, bet vėliau vi
si tie daiktai surasti išmėtyti laukuose.

— Lincolnshire, Britanijoje, kaip muzie 
jinė senienė bus išsaugoti septyni vėjo ma
lūnai.

— Praeitą savaitę Britanijoje varžytynė 
se buvo parduoti du Jurgio kryžiai po 750 
svarų.

— Visų Ceilono partijų vadai sutarė, 
kad parlamento nariams reikia pakelti at
lyginimus iki 1000 rupijų mėnesiui (tai bū 
tų 75 svarai, o dabar mokama po 60 sv.).

— Lisabonoje, Portugalijoje, patraukti 
teisman 61 asmuo, kurie priklauso Jehovos 
liudytojų sektai, nes tos sektos idėjos 
„prieštarauja dabartinei politinei padė
čiai“ krašte.

— Praeitais metais pasiektas rekordinis 
pagautosios žuvies kiekis pasaulyje — 51,6 
mil. metrinių tonų (1963 m. 47,4 mil. met
rinių tonų).

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.

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

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