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SPAUDA
A. Venclova, besiginčydamas zimaninėje
„Tiesoje" su Anonimu, teigia, kad „ir bur
žuaziniu laikotarpiu mūsų liaudis ir mūsų
kultūros žmonės padarė nemaža gero. Tik
tada viskas buvo daroma, kaip taisyklė, be
jokios valdančiųjų, karjeristinių, paraziti
nių sluoksnių paramos, dažniausiai tiesiog
prieš jų valią. Dabar padėtis kitokia". O
kokia gi padėtis dabar?
Nekalbėsime apie tai, kokie buvo valdau
tieji anksčiau ir kokie yra dabar. Ta tema
esame jau kelis kartus pasisakę. Tik probėkšmais pridursime, kad jei Venclova ma
no, jog dabar valdo Paleckis, Sniečkus,
Šumauskas ir kiti komunistai, turį lietu
viškas pavardes, tai jis labai klysta. Kaip
komunistų partijos nariai, pirmiausiai jie
priklauso nuo vyriausios tos partijos vado
vybės, sėdinčios Kremliuje. Kaip okupuoto
karšto pareigūnai, jie taip pat yra paval
dūs Maskvai. O apie moralines tų asme
nų kvalifikacijas geriau ii' nepradėti. Kvislingas buvo laikomas doro žmogaus bei
patrioto pavyzdžiu tik tų, kuriems jis tar
navo, bet ne savo tautos. Net gi sovietai jį
smerkė, nors savus kvislingus jie giria.
Aišku, jog padėtis dabar okupuotoje Lie
tuvoje yra kitokia, negu buvo laisvės me
tais. Tik ji pasikeitė, deja, ne mūsų tautos
ir ne laisvės naudai, bet nenaudai. Didelė
nesąmonė yra tvirtinti, kad nepriklauso
moje Lietuvoje viskas, kas buvo padaryta
gera, buvo daroma prieš valdančiųjų va
lią. Čia mūsų ir komunistų pažiūros griež
tai skiriasi. Jos kertasi dėl to, jog tai, ką
mes laikome savo tautai gera, komunistai
laiko bloga, ir atvirkščiai. Pavydžiu:, komu
nistai teigia, kad sovietinė okupacija ir
visa, kas tarnauja jai išlaikyti, yra gera, o
mes ir didžioji mūsų tautos dalis manome,
kad tai bloga. Iš tikrųjų kodėl ji turėtų bū
ti mums gera, jei net mažos, kelis kartus
už Lietuvą mažesnės primityvios Afrikos
tautelės, niekados nepažinusios nepriklau
somybės, svetimųjų okupacijos nepaken
čia. Taigi tik iš komunistinio taško žvel-

giant gera laisvoje Lietuvoje buvo daro
ma prieš valdančiųjų norą.

Zimanas. Vien jų pavardės aiškiai pasako,
kieno rankose lietuviška spauda.
Bet ir jie yra, palyginti, nedideli parei
gūnai. Vyriausias šefas sėdi Maskvoje ir iš
ten okupuotai Lietuvai viską planuoja ir
diktuoja. Tai TSRS Valstybinio spaudos ko
miteto Vyriausiosios respublikinių ir sričių
leidyklų valdybos viršininkas Močalovas.
Jis buvo atvykęs į Vilnių ir dalyvavo kal
bamame pasitarime bei apžiūroje. Jis įtei
kė pereinamąsias raudonąsias vėliavas vi
sasąjunginio socialistinio lenktyniavimo
nugalėtojams—Kauno Karolio Požėlos var
do ir Alytaus spaustuvių atstovams, tur
būt, ne už lietuviškumo puoselėjimą bei ug
dymą. Jis taip pat „kalbėjo apie didelius
uždavinius, ruošiantis garbingai sutikti Di
džiojo Spalio 50-metį". „Minties" leidyklos
vyriausiasis redaktorius Jablonskis nuro
dė, kad pastaruoju metu ypač pagerėjo po
litinės literatūros leidimas ir platinimas.
Jo žodžiais, „Minties“ leidykla daug pada
rė, skiepydama darbo žmonėms tarybinio
patriotizmo jausmus. Išleista nemaža lite
ratūros, pasakojančios apie Tarybų Sąjun
gos komunistų partijos istoriją, neužmirš
tamas Spalio revoliucijos dienas, apie tau
tų draugystę ir proletarinį internacionaliz
mą. Išėjo nemaža knygų, demaskuojančių
hitlerininkų ir buržuazinių nacionalistų nu
sikaltimus“. Lietuvos komunistų partijos
centro komiteto sekretorius Barkauskas
pranešė, jog „nuolat didėja teorinės bei politinės-masinės literatūros leidimas. Tary
bų valdžios metais lietuvių kalba išėjo visi
pagrindiniai marksizmo-leninizmo klasikų
veikalai“.
Teisybę Anonimas rašė Venclovai, kad
ir milijonai tokių knygų nuo nutautėjimo
nesulaikys. Priešingai, jos ruošia kapą lie
tuvybei laidoti.
Augustinas Upėnas

JAV POLITIKA
Vliko pirmininkas gavo iš Valstybės De
partamento tokio turinio 1967 m. sausio 9
d. laišką:
„Prezidentas prašo mane atsakyti j Jūsų
1966 m. gruodžio 27 dienos laišką, išreišku
si Jūsų pritarimą Jungtinių Valstybių po
litikai Azijoj ir Jūsų viltį dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės atstatymo.
Jungtinių Valstybių vyriausybė nuosek
liai atsisako pripažinti Sovietų Sąjungos
įvykdytą Lietuvos ir jos Baltijos kaimynų
aneksiją ir Baltijos tautų aspiracijas į lais
vę bei apsisprendimą vertina su užuojauta
ir supratimu.
Dėl Jungtinių Valstybių iniciatyvų, nu
kreiptų į II Pasaulinio karo žaizdų užgydymą Europoj, tai aš pridedu nuorašą prezi
dento Johnsono 1966 m. spalio 6 d. pasaky
tos kalbos, kurioje nubrėžiama mūsų poli
tika ir priėjimas prie kai kurių tą sritį lie
čiančių klausimų“.
Laišką pasirašė Walter J. Stoessel, Jr.,
valstybės sekretoriaus padėjėjo Europos
reikalams pavaduotojas.
(E)

Anonimas į savo priekaištus Maskvos
Psichologijos, etikos, pedagogikos ir kitų
statytiniams įrašė ir mūsų liaudies skun
mokslų tiriamasis darbas Lietuvoje vykdo
dą, kad jie sudaro ar padeda okupantui su
mas daugiausia aukštųjų mokyklų dėstyto
daryti tokias sąlygas, kuriomis lietuviai nu
jų jėgomis. Tačiau Kostas Korsakas savo
tautinami. „Mes skęstame kitų tautų jūro
pranešime Maskvos akademikams pabrėžė,
je", šaukia jis ir atmeta komunistų išsisu
kad šiuose moksluose „kokių platesnių
kinėjimus, kad, girdi, lietuviška knyga iš
mokslinių rezultatų dar nepasiekta". Palie
gelbės nuo tos nelaimės. „Vien tik knygos
kant nuošaly etikų, kuri normaliai laiko
nuo nutautėjimo nesulaikys, nors jų būtų
ma filosofijos dalimi, pasakytina, kad psi
spausdinama ir milijonai", pabrėžia Ano
chologijos ir pedagogikos mokslai sovietuo
nimas. Tai gryna teisybė. Pagaliau kokios
se vis dar teužima povainikių vietas. Kraš
gi lietuviškos knygos leidžiamos nūn oku
te, kuriame Pavlovas darė savo garsiuo
puotame krašte? Daugumas jų tik parašy
sius eksperimentus su šunimis, psichologi
tos lietuvių kalba arba į mūsų kalbą iš
jai metų eilę aplamai nebuvo pripažintos
verstos, bet lietuviškos dvasios nėra jose
savarankaus mokslo teisės. Empirinė psi
nė už kapeiką. Priešingai, daugelis jų yra
chologija, kuri Vakaruose jau galutinai bai
skirtos lietuviškumui bei tautiškumui
gia iš humanitarinių persikelti j griežtųjų
griauti ir naikinti.
mokslų eiles, sovietiniame pasaulyje tebė
Lapkričio gale Vilniuje vyko „Tarybų
ra vystymosi stadijoje. Gelmių psichologi
Lietuvos spausdinto žodžio darbuotojų
ja (Freudo, Adlerio. Jungo ir jų pasekėjų
veiklos apžiūra", šūkiu „Didžiojo Spalio
teorijos) sovietuose aplamai neturi pilieti
VLIKo PIRMININKO KELIONĖS
jubiliejui — geriausius leidinius!“ Toje ap
nių teisių. Dėl visa to darosi suprantamas
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas į P.
žiūroje buvo pateikta duomenų apie nūdie
to mokslo sustingimas ir dabartinėje Lie
Amerikos Lietuvių Kongresą išvyko sausio
nę lietuviškosios knygos būklę. Jau pats
tuvoje.
22 d. Pakeliui numatyta sustoti Kolumbi
šūkis rodo, kokie uždaviniai okupuotame
'K. Korsakas iškelia sklandų Lietuvos
joj
(Bogotoj), Peru (Limoj) ir Čilėj (San
krašte skiriami lietuviškajai knygai. Res
mokslininkų bendradarbiavimą su savo ko
tiago). Po Argentinos, kur bus Kongresas,
publikiniame leidyklų, poligrafijos pramo
legomis Latvijoje ir Estijoje. Su latvių fi
sustos Urugvajuj (Montevideo), Brazilijoj
nės ir knygų prekybos darbuotojų pasitari
lologais nagrinėjamos bendros baltų kalbų
(Sao Paulo ir Rio de Janeiro), Venezueloj
me, be kitų, kalbėjo Kauno Karolio Požė
bei nacionalinių literatūrų problemos, o
(Carace) ir San Salvadore (EI Salvadore).
los vardo spaustuvės direktorius Afanasjefolkloristai tyrinėja Pabaltijo tautų poeti
Matysis su tų kraštų lietuvių organizacijų
vas,
„Tarybinės
Klaipėdos
“
laikraščio
re

nės kūrybos sisteminimo principus. Pabal
veikėjais ir, kur tik galės, vyriausybių,
daktorius Messie, Juliaus Janonio vardo
tijo mokslininkų bendradarbiavimas vyks
spaudos ir kt. atstovais.
(E)
fabriko vyriausias inžinierius Volokitinas,
ta dar ekonomikos, istorijos, etnografijos,
vilniškės
„Tiesos
“
vyriausias
redaktorius
archeologijos srityse.
Reikšmingas Korsako aiškinimas, kad
„reikėtų atsižvelgti į Pabaltijo tautų nacio
nalinę specifiką. į jų istorinio kelio savitu
— Kinija šiais metais duos Pakistanui
mus, o taip pat ir į tuos esminius skirtu
apie 100.000 tonų kviečių ir 50.000 ryžių.
mus, kurie yra tarp lietuvių ir latvių ir es
— Dusseldorfe, Vokietijoje, gimė penke
tų kalbos. Reikėtų vengti „Pabaltijo“ sąvo
tukas, bet visi naujagimiai mirė.
kos suprastinimo, nediferencijuoto trakta
ŽUVO TRYS ASTRONAUTAI
SUVARŽYMAI ŠVELNĖJA
— Amerikos degtinės gaminimo bendro
vimo“. Kitaip sakant, K. Korsakas nesivar
Sausio 28 d., uždaryti bandomajame erd Britanija banko procentą iš 7 numušė iki vė tariasi su Sov. Sąjunga, siūlydama visžydamas siūlo nepaskandinti Lietuvos sa
vės laive Apolo 1, žuvo amerikiečių astro 6 ir pusės.
kę ir norėdama už ją gauti sportinių gink
vitumo vienokiuose ar kitokiuose dides
nautai Roger Chaffee, Edward White ir
O tai reiškia, kad pamažu švelninami pi
lų.
niuose regionuose.
Virgil Grissom. Po bandymų jie turėjo būti niginiai suvaržymai.
— Seniausios JAV dvynės, Marija ir
TV1RTAS JAV NUSISTATYMAS
Lietuvos mokslininkai bendradarbiauja
vasario 21d. paleisti į erdves ir ten išskrai
Margareta Gibb, mirė vėžiu per dvi minu
tuose Maskvos Mokslų akademijos leidi
PER DAUG KARIUOMENĖS
S. Korbonskis, Pavergtųjų Europos Tau dyti 14 dienų.
tes viena po kitos (jos buvo 54 m. am
niuose, kuriuose kalbama apie Lietuvą tų Seimo pirmininkas, ryšium su jo ir sei
Vienas jų prieš žūdamas suriko „Ugnis
Senatorius Mansfieldas pasiūlė JAV pri žiaus).
(„TSRS Istorija“, „Pasaulio tautos", „TS mo delegacijos apsilankymu Valstybės De erdvės laive!“
imti rezoliuciją, siūlančią žymiai sumažin — Senos departamentas Paryžiuje atsi
RS tautų kalbos“ ir kt.). Tokiu bendradar partamente, sausio 7 d. gavo laišką iš Vals
Manoma, kad elektros kibirkštis užgrie ti amerikiečių karinius dalinius Europoje. sakė leisti statyti didžiulį pastatą su 610
biavimu Korsakas esąs patenkintas, bet tybės Departamento, kurio priedų tarpe
bė deguonį viduje, paskui liepsna prasiver Jo tvirtinimu, Amerika persistengianti, pėdų bokštu, kuris, komisijos nuomone, ga
pageidauja, kad Maskvos „akademinėje yra ir toks pareiškimas dėl Baltijos valsty
nes ji, kaip NATO narys, visada būna apsi dintų miesto vaizdą (jo pastatymas kai
žė ir į laivo išorę.
spaudoje dažniau pasirodytų mūsų moks- bių:
rūpinusi Europoje 90 dienų galimam karui, nuotų daugiau kaip 36 mil. svarų, jame bū
lininkų-humanitarų darbai, o taip pat res
tuo tarpu kiti sąjungininkai tik 30 dienų ir tų vietos 10.000 įstaigų darbininkams, 250
DEMONSTRACIJOS PRIEŠ SOVIETUS
Kaip
jūs,
be
abejo,
žinote,
apsisprendi

publikoje išleistų knygų recenzijos". Susi
kai kurie net 10 dienų.
Pekinge
demonstrantai
apsupo
sovietų
lovų viešbučiui ir kitokiems dalykams, o
mo
teisės
pripažinimas
Baltijos
tautoms
daro įspūdis, kad Lietuvos mokslininkai
ant stogo galėtų nusileisti helikopteris, bū
nesijaučia gauną tinkamą įvertinimą Mask yra tvirtai nustatytas Jungtinių Valstybių ambasadą. Iš ambasados pasitraukė visi STIPRI SARGYBA
ten
dirbę
kiniečiai.
Ambasada
aplipdyta
to
tų įrengta čiuožykla).
politikos
dėsnis,
dėsnis,
kurio
ši
vyriausy

voje.
Sovietų vadinamosios aukščiausios tary — Švedija rugsėjo 3 d. pradės važinėti
Korsakas tiesiogiai palietė ir išeivius, sa bė niekad nepaliko nepareiškus: pasaulio kiais šūkiais, kaip „Iškepti Kosyginą“, „Nu
kydamas: „Reikiamo mūsų vertinimo kol akivaizdoj. Mes tvirtai sulaikom pripažini šauti Brežnevą“. Vyksta nuolatinės antiso- bos pirmininkas Podgornas keliauja per nebe kaire, bet dešine puse (tam persilauži
kas negauna ir tie lituanistinės tematikos mą neteisėtai sovietinės vyriausybės įvyk vietinės demonstracijos. O visas tas sujudi Italijos pramoninius miestus stiprios sargy mui teks pakeisti apie 350.000 ženklų ke
liuose, šviesų, ir visas pakeitimas kainuos
leidiniai, kurie pasirodo kapitalistiniuose dytai tų valstybių ir jų teritorijų aneksijai. mas vyksta dėl to, kad sovietų milicija už bos lydimas.
Ryšium su jo viešnage Italijoje jau ketu apie 42 mil. svarų, ir visi privatūs automo
Vakarų kraštuose, daugiausia JAV, Fede Šios politikos vykdymo nuoseklumo ir išsa puolusi Maskvos Raudonojoje aikštėje 69
ratyvinėje Vokietijoje. Italijoje ir kt. Dau mumo laipsniu Jungtinės Valstybės iš tik kiniečių studentų, kurie nešė vainiką prie riais atvejais Romoje ir Milane buvo nu bilistai pirmuosius ketverius metus turės
mestos bombos į komunistų partijos įstai mokėti kas metai nuo 3 iki 6 svarų specia
gumas tų leidinių yra parašyti iš buržuazi- rųjų visada yra laisvojo pasaulio valstybių Lenino mauzoliejaus, ir 30 jų sužeidusi.
Paryžiuje irgi buvo areštuoti 46 kinie gų pastatus.
laus mokesčio).
nių-nacionalistinių arba iš atvirai antiko prieky. Tai mes darom ne tik prezidento,
čiai
studentai
už
bandymą
demonstruoti
— Grupė vokiečių rašytojų, dailininkų
valstybės
sekretoriaus
ir
kitų
šios
vyriau

munistinių • pozicijų, todėl principinga ir
ULBRICIITAS NEPATENKINTAS
ir profesorių pareiškė, kad kancleris Kiekonkreti jų kritika juo labiau būtina“. sybės atstovų pakartotiniais mūsų pozici prie sovietų ambasados.
Vykdydama savo politiką glaudžiai bend singeris, kaip buvęs nacis, neturi teisės dė
Prieš kurį laiką viešas išeivijos kūrybinės jos paryškinimais bei atitinkamais veiks
KOSYGINO
PROGRAMA
mais,
atmetančiais
Sovietų
autoriteto
galią
radarbiauti
su Rytų Europos kraštais, Va ti vainiko prie paminklo nacių aukoms, ta
veiklos paminėjimas Vilniuje būtų buvęs
Atvažiavęs vasario 5 d. tartis su Britani karų Vokietija jau susitarė su Rumunija čiau jis, nepaisydamas to protesto, Berlyne
neįsivaizduojamas. Sunkiai Korsako žo Baltijos valstybėse (pvz., tęstinis prieškari
padėjo vainiką prie paminklo 1944 m. lie
džiai tesileidžia įsprausti ir į „kultūrinio nių Baltijos valstybių vyriausybių diploma jos vyriausybe, Kosyginas, be to, apžiūrės užmegzti diplomatinius santykius.
pos
20 d. suokalbio aukoms.
tinių
bei
konsulinių
atstovų
pripažinimas),
Hunterstono
atominę
jėgainę,
žiūrės
Kil

Rytų
Vokietijos
vyriausybė
laiko
tą
daly
bendradarbiavimo“ kategoriją. Nors Korsa
— Anglas Guzzwell su savo paties pasi
kas Maskvos akademikams ir aiškina, kad bet ir dabar tikrumoje keldami tą klausi marnock ir Rangers komandų futbolo rung ką pavojingu sau ir dėl to įspėjusi Rumuni
domėjimasis išeivijos lietuvių veikalais rei mą pasaulio forumuose, ypač Jungtinių tynių, pietaus su karaliene, lankysis pas ją. Rumunijai buvę pasakyta, kad praei gamintąja jachta per 15 mėnesių su šeima
kalingas „principingos kritikos“ sumeti Tautų Generalinėje Asamblėjoje, atitinka- burmistrą, apžiūrės Markso kapą ir padės tais metais komunistiniai kraštai nutarė nuplaukė į N. Zelandiją.
tik tuo atveju giminiuotis su Vakarų Vokie
mais, vis dėlto akivaizdus yra ir jo no momis progomis ir rūpestingai apsvarstyto vainiką prie Nežinomo kario kapo.
plano rėmuose iš viso atremdami Sovietų
tija, kai ji pripažins, kad yra dvi teisėtos
ras lituanistiką traktuoti kaip visumą.
Išvažiuos vasario 11 d.
MIRĖ KUN. V. ABRAHTS
Vokietijos, laikys dabartines sienas galuti
Lietuvos mokslo ir kultūros darbuotojų imperializmą. Mūsų pastangų kreipti pa
saulio
nuomonės
spaudimą
prieš
Sovietų
nėmis ir atsisakys pastangų laikyti savo
nepasitenkinimas Vilniaus „Minties“ lei
Kun. Vincas Abraitis, buvęs Nepriklau
SPRENDIMAS DAR NEŽINOMAS
dykla pastaruoju laiku daugiau ar mažiau valdymą Baltijos valstybėse bei kitose pa
somos Lietuvos laikais 5 pėst. pulko kape
Aiškindamiesi, kokios būtų galimybės vyriausybę teisėta abiems dalims.
aiškiai prasiverždavo ir į periodikos skil jungtose srityse pavyzdžių galite rasti Ge įstoti į Europos Ekonominę Bendruomenę,
lionas, mirė Lietuvoje 1966 m. vasario 19
tis. Korsakas savo pranešime priekaištau neralinei Asamblėjai pasakytuose pareiš Britanijos min. pirmininkas Wilsonas ir už PARODA, KURIOS NEBUVO
d., eidamas 71 metus.
ja, kad „Mintis“ ne visuomet deramai at kimuose, padarytuose ambasadoriaus Ste- sienių reikalų min. Brownas tarėsi su Pran
11 sovietinių modernių dailininkų Mask Jo artimiesiems ir giminėms reiškiu
lieka savo vaidmenį. „Nemaža parengtų vensono 1961 m. lapkričio 25 d. ir 1967 m. cūzijos prez. de Gaulle'iu. Prezidento aiš voje ruošėsi privačiai parodai. Bet atidary užuojautą.
spaudai darbų ilgai turi laukti išspausdina spalio 23 d., ambasadoriaus Yates 1963 m. kus nusistatymas nežinomas, bet britų vy mo metu, kai jau rinkosi žiūrovai, atėjo
J. Čekauskas
mi arba būna ir visai neišleidžiami“. Sun gruodžio 4 <1. ir velionies prezidento Ken- riausybės atstovų argumentai jam padarę įsakymas neleisti atidaryti.
(E)
ku, žinoma, tikrai žinoti, ar tai tėra leidyk nedžio 1961 m. rugsėjo 25 d.
Dabar oficiali dailininkų sąjunga pradė
stiprų įspūdį.
los kaltė, bet išeivijos sluoksniuose tuo
jo
iš naujo pulti nukrypėlius nuo socialis
Mūsų mielam Skyriaus nariui
Sprendimai paaiškės, kai britų atstovai
tinio realizmo.
klausimu yra įvairių įtarinėjimų. Ilgai už
LINUI JUSIUI,
apvažinės visus EEB kraštus. Prieš važiuo
trunka didžiojo „Lietuvių kalbos žodyno“
LAIŠKAS POPIEŽIUI
darni į Prancūziją, jie buvo taręsi su Itali
Lietuvoje
mirus jo Tėveliui,
atskirų tomų išleidimas, labai vilkinamas
DERYBOS DĖL ARMIJŲ IŠLAIKYMO
Sausio 18 dieną išsiųstame laiške popie jos vyriausybe.
reiškiame gilią užuojautą.
ATIDĖTOS
ir kitų aktualių darbų spausdinimas.
„Vagos“ leidykla dirbanti daug geriau, žiui Pauliui VI-jam Vliko pirmininkas J.
Britanija, JAV ir Vokietija buvo pradė
DBLS Skyriaus Valdyba ir nariai
JEI SOVIETAI NESUTIKS
bet ji daugiau leidžia grožinės literatūros K. Valiūnas Vliko vardu pareiškė viltį,
jusios derybas dėl britų ir amerikiečių ar
kad,
atitinkamai
pagal
aplinkybes,
popie

Amerikiečiai
veda
pasitarimus
su
sovie

darbus, o iš dalykinių knygų teleidžia lite
mijų išlaikymo Vokietijoje. Tačiau vokie
ratūros mokslo, folkloristikos ir menotyros žius Podgorno apsilankymo metu turės gal tais, kad nebūtų gaminamos raketos, ku čiai paprašė derybas atidėti.
voj ir Lietuvos nepriklausomybės atstaty rios būtų skirtos naikinti priešo paleistoms Amerikiečiams ir britams spaudžiant, RAPACKIO ŽODŽIAI PARYŽIUJE
darbus.
Paskutinis Kosto Korsako pranešimo mo reikalą, taip pat rusų valdžios prakti raketoms.
Vokietija buvo pasisiūliusi už nedidelę su
Lankydamiesi Prancūzijoje, V. Vokieti
Bet jei nebūtų susitarta, tada ir JAV pa mą pirkti tų kraštų gaminių ir tuo būdu jos kancleris Kiesingeris ir užsienių reika
Maskvos akademikams posmas jau yra kuojamo religijų persekiojimo ir žmogaus
įprastinis sovietuose. Pasižadama mokslinį teisių bei pagrindinių laisvių užgniaužimo siruoš. Jau dabar biudžete numatoma tam prisidėti prie tų armijų išlaikymo. Mano lų ministeris Brandtas pareiškė norą pra
(E) reikalui 375 mil. dolerių. Visas pasiruoši ma, kad dėl savo ekonominių sunkumų Vo
darbą vystyti „pagal penkmetinį planą“, klausimus.
tiesti kelią į Rytus.
pagal Maskvos Mokslų akademijos „reko
mas kainuotų apie 40.000 mil. dolerių.
kietija daugiau nieko nė negali siūlyti.
O po jų atvykęs į Paryžių Lenkijos už
mendacijas“ ir „atsižvelgiant į TSKP lituanistikos klestėjimu ir brendimu. Rei
Dėl to, jei derybos nebus atnaujintos, bri sienių reikalų ministeris Rapackis irgi pa
XXIII suvažiavimo nutarimus“. Visa tai,
tai ir amerikiečiai mažins ten savo armi reiškė viltį, kad tuo savo buvimu ten gal
kia manyti, kad jo žodžiuose atsispindėjo NAUDOJAMI KARINIAI DALINIAI
be abejo, priklauso prie sovietinio etiketo. visų Lietuvos lituanistų nuotaikos. O tos
Kadangi kai kuriose Kinijos vietovėse jas.
pajėgsiąs prisidėti prie taikos išlaikymo ir
Išvados? Dalinai jos buvo įterptos šiame nuotaikos vis dėlto yra labai lietuviškos, vyksta kruvini susidūrimai su raudonąja
JAV dalinių išlaikymas Vokietijoje kai saugumo sustiprinimo Europoje. Prancū
suglaustame Korsako pranešimo atpasako
gvardija, tai Mao Tsetungas leido panaudo nuoja 223 mil. svarų, britų — 84 mil. sva zų ir lenkų pažiūros sutampančios dėl dau
nors ir rūpesčių kupinos.
jime. Tepridursime, kad jaučiamas nuošir
ti karinius dalinius.
rų, o Vokietija siūlėsi imti prekių už 31,5 gelio svarbių Europai ir tarptautinių klau
dus Korsako rūpestis įvairių mokslo šakų
Kai kur jie jau buvo panaudoti.
—R.E. Maziliauskas
mil. svarų.
simų.
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DR. KAZYS GRINIUS
GIMIMO ŠIMTMEČIO SUKAKTIS
1866 m. gruodžio 17 d., tai yra prieš šim
tą metų Salernos kaime, Marijampolės aps.,
vidutinio ūkininko šeimoje gimė kūdikis,
kuris, atlikęs 83 metų žemiškąją kelionę,
tikrai nenuėjo į kapus „be likusio ženklo,
kad žmogumi buvęs“. Kazys Grinius bun
dančioje lietuvių tautoje ir atkurtoje Lie
tuvos valstybėje paliko gilius savo darbo
pėdsakus. Kaip skriaudžiamos ir kenčian
čios tautos vaikas, jis iki dugno išgėrė kar
tybių taurę, kuri buvo skirta jo žmogiška
jai misijai. Jo pelenais paverstas kūnas
yra laikinai priglaustas Čikagos lietuvių
Tautinėse kapinėse ir laukia dienos, kada
po visų trėmimų galės amžiams įsisiurbti į
gimtąją žemę.

1.
Apie dr. Kazį Grinių būtų galima daug
parašyti, kaip apie valstybės vyrą, kaip
apie medicinos ir sveikatos apsaugos vei
kėją, kaip apie tautinio susipratimo žadin
toją ir kovotoją už tautos ir žmogaus lais
vę.
Jis — Steigiamojo ir visų kitų demokra
tinio Lietuvos periodo seimų narys. Valsty
bės reikalus svarstė uoliai ir visu rimtu
mu. Kalbėjo nedaug, bet įtikinančiai ir vi
sų buvo pagarbiai išklausomas. Demago
ginės ir partiškai suktos priemonės, politi
kų dažnai naudojamos, jam buvo svetimos.
Jis — koalicinės vyriausybės pirminin
kas (1920.VI. 19 - 1922.11.1), esant seime
krikščionių demokratų daugumai. Jaunutė
valstybė dar pilna išorės pavojų. Dar te
bevyksta kovos su įsibrovėliais. Jam ten
ka pirmininkauti prie bendro stalo vy
rams, ką tik tapusiems ministrams, kurie
buvo taip aštriai susiskirstę pasaulėžiūros
ir politinių ideologijų atžvilgiais. Buvo įvai
rių, dažnu atveju viena kitai labai priešin
gų nuomonų į gyventojų švietimą, į socia
linę santvarką, į valstybinį ūkį, į religijos
santykius su valstybe. Kiekvienas svarbes
nis valstybinių reikalų kompleksas buvo
smarkioje ideologijų įtakoje. Pasaulinio ka
ro sukrėstos Europos, su revoliucijomis Ru
sijoje ir Vokietijoje, idėjos turėjo, be abe
jo, stipriai paveikti ir ano meto Lietuvos
žmones, kuriems buvo pavesta statyti jau
nos valstybės pamatus. Tat tik gilus bend
ro reikalo supratimas ir tik didelis juos
jungiančiojo autoritetas galėjo pakreipti
tokį idėjų įvairumą pozityvaus darbo link
me.
Jis — Lietuvos respublikos prezidentas,
Išrinktas 1926 teisėtų tautos atstovų seime.
Tiesa, trumpas tai buvo laikotarpis, nes
vos už šešių mėnesių perversmas privertė
jį iš pareigų atsistatydinti. Valdžią, bet ne
teisę ir garbę laimėję, perversmo dalyviai
ir jų suokalbininkai aiškinosi, kad jie tuo
met apsaugojo kraštą nuo suirutės ir bol
ševikinės revoliucijos pavojaus. Buvo tai

ANTANAS KUČYS (iš „Aidų“ 1966 m. Nr. 10)

ilgai pūliuojanti mūsų politinė žaizda. Ne
dera ją atnaujinti, prisimenant Kazį Gri
nių, kuris prieš dvidešimt metų, būdamas
benamių stovykloje Vokietijoje, prašė vi
sus lietuvius paskelbti vieni kitiems amnes
tiją. Turime žiūrėti į ateitį, bet ne į praei
ties vingiuotus kelius, kuriais taip lengva
vėl nubristi į nesantaiką.
2.
Medicina buvo Kazio Griniaus profesija.
Tai buvo jo pragyvenimo šaltinis, išskyrus
laikotarpius, kai jis buvo valstybės tarny
boje. Bet pačią praktiką, paskirų ligonių
gydymą, jis metė jau nuo 1922 metų. Pri
verstas pasitraukti iš prezidento pareigų ir
iš viso nuo bet kokio politinio darbo, jis ta
po visos tautos gydytoju. Į tą darbą įsi
traukė, žinoma, savanoriškai, jautriai sielodamasis dėl tautos sveikatingumo.
Sveikatos reikalai tada buvo tikrai blo
gi. Įvairios šiltinės ir epidemijos pakirsda
vo kasmet tūkstančius gyvybių. Džiova bu
vo jau nuo seno viena iš didžiausių nelai
mių Lietuvoje. Ligoninės buvo tik dides
niuose miestuose, o ir tos pačios ankštos,
su pasenusiais įrengimais ir blogu aprūpi
nimu. Nemokamo gydymo beveik nebuvo,
gi žmonės, karo suvarginti, daugumoj gyve
no dideliam skurde. Šitokia padėtis buvo
itin skaudi jautriam gydytojui ir visuome
nininkui, koks buvo K. Grinius. Ir dėl to
metėsi visur ten, kur reikėjo sergančiam
žmogui padėti, skurde gyvenančios moti
nos kūdikį gelbėti, džiovininkui viltį su
teikti ar kovoti su epidemijomis.
Ilgas yra K. Griniaus darbų sąrašas svei
katos apsaugos srityje. Užteks tik paminėti
stambesnius, reikšmingesnius.
Sveikatos klausimais pradėjo rašyti dar
būdamas medicinos studentu. Pirmasis jo
straipsnis „Ūkininke“ pasirodė 1890 m. Bet
reguliarus ir sistematiškas darbas prasidė
jo nuo 1909, kai jis įvedė ir pradėjo reda
guoti sveikatos priedą „Lietuvos Ūkinin
ko“ savaitraštyje. Beveik vienas jis tą prie
dą prirašydavo. I pas. karas darbą nuo
1915 nutraukė, bet, vos tik grįžęs Lietu
von, nuo 1920 jis ir vėl tęsė darbą medici
nos klausimais „Lietuvos Ūkininke“.
įsidėmėtinos K. Griniaus mintys, parašy
tos 1909, pradedant redaguoti „Sveikatos“
priedą: „Norint laisvę įgyti, reikės dar il
gai kovoti ir kovoti. Priešininkų daug, o
mūsų, palyginti, maža. Taigi, turime steng
tis darbą už du atlikti, bet tam reikia svei
katos“.
Tačiau jo, kaip socialinės medicinos vei
kėjo, darbas pilnai išsiplėtė tik nepriklau
somoje Lietuvoje. Čia jis pradėjo veikti or
ganizuotu mastu. Jo žodis jau daugiau tai
komas savivaldybėms, valdžios įstaigoms
ir visuomenei, bet ne atskiram, bėdą turin
čiam, pacientui. Pradėjo naują, iki šiol sve

timųjų valdomajame krašte nepraktikuotą
akciją: reikia apsaugoti žmones nuo ligų.
Tai nemažiau svarbu, kaip ir pats gydy
mas. Tuo reikalu jis taip 1922 lapkričio 24
Pirmojo seimo posėdyje kalbėjo: „Vadovau
tis senais rusų įstatymais Lietuvoj nepri
dera. Ten, jei rublis skirtas medicinos ir
sanitarijos reikalams, tai 95 kapeikos eina
gydymui, receptams rašyti, o 5 kapeikos
eina socialinei medicinai, t.y. kovai su sani
tarinėmis netvarkomis, suirutėmis, kurios
yra svarbiausios. Dabar socialinės medici
nos ar higienos visai kitokia kryptis: saugo
jami maži kūdikiai nuo ligų, nėščios ir gim
dančios moterys nuo užsikrėtimo ir įgijimo
chroninių ligų. Amerika prie to pilnai per
ėjo, o kitos valstybės tą pavyzdį seka“.

PASIPIKTINIMAI ANUOMET
IR DABAR

Sausio 9 d. suėjo 60 metų nuo pirmosios
lietuvių dailės parodos atidarymo Vilniuje
(pagal senąjį kalendorių tai buvo 1906 m.
gruodžio 27 d.).
Adolfas Nezabitauskas (buvęs žurnalis
tas, dabar dirbąs Aušros muziejuje Šiau
liuose) tos sukakties proga Literatūros ir
Meno 2-me nr. atkreipia dėmesį į vieną tos
parodos recenziją, išspausdintą Skardo (so
cialdemokratų laikraščio) 1907 m. 1-me nr.
Ten buvęs pareikštas atviras pasipiktini
mas, kam į parodos atidarymą buvo pa
kviestas ir dalyvavo Vilniaus gubernato
rius ir vyskupas Roppas. A. Nezabitauskas
paaiškina, kad tai buvo 1905 m. revoliuci
jos gadynė, kad „Kalėjimai buvo prikimšti
valstiečių, darbininkų, inteligentų, baudžia
mieji būriai ir žandarai vykdė žiaurias eg
zekucijas, teismai trėmė žmones į Sibirą.
Todėl carinės valdžios aukščiausio atstovo
Vilniuje — gubernatoriaus — pakvietimas
į parodos atidarymą negalėjo nesukelti pa
žangiosios visuomenės pasipiktinimo“.
Taip buvo prieš 60 metų. Kai dabar į to
kius atidarymus lankosi Kremliaus val
džios aukščiausias atstovas —■ Popovo ly
dimas Sniečkus—(o vyskupo vietoj iš Ame
rikos atsikviestas Bimba), tai šių laikų pa
žangiai visuomenei nėra kur viešai pareikš
ti savo pasipiktinimą.
(E)

TĖVE MŪSŲ

Dr. V. Tercijonas apie K. Griniaus
plunksnos darbus medicinos srityje taip
1947 rašė „Mūsų kalendoriuje“: „Minties
aiškumu, kalbos grynumu, mokėjimu pa
sakyti trumpai ir suprantamai, kas būtinai
reikalinga žinoti mažai išsilavinusiam skai
tytojui, temų įvairumu d-ro Griniaus me
dicinos raštai ilgai pasilieka pavyzdžiu vi
siems mūsų medicinos žinių populiarinto
jams. Jo raštai, skleisdami sveikas ir teisin
gas medicinos žinias, pabrėždami prietarų
niekingumą, atidengia medicinos darbinin
kams naujus kelius į liaudį. Jo paskleisti
raštai, kurių esama per 200, mūsų popu
liarinimo literatūroje iki šiol neturi sau
lygaus pavyzdžio ir neranda uolesnių pa
sekėjų dirbti toje kryptyje“.
Pas retą mūsų tautos veikėją skelbiamos
mintys raštuose ir kalbose taip atitiko jų
vykdymą praktikoje, kaip pas Kazį Grinių.
Jis ne tik rašė ar sakė, bet ir darė taip,
kaip rašė ir sakė. Imkime pavyzdžiu kad ir
socialinės medicinos sritį.
K. Grinius — Draugijos Kovai su Tuber
kulioze pirmininkas nuo 1924 iki bolševikų
okupacijos. Svarbi tai buvo organizacija.
Beveik vienintelė Lietuvos džiovininkų vii
tis. Buvo sustiprėjusi ir išaugusi iki tokio
laipsnio, kad metinis biudžetas siekdavo
iki pusantro milijono litų. Turėjo džiovi
ninkams tris sanatorijas, dispenserius ir
vasaros kolonijas. Verstis draugijai reikėjo
iš ligonių ir retai pasitaikiusių aukų, nes
iš valstybės gaudavo metams vos 18.000 li
tų, tai yra, berdds, dvigubai mažiau, negu
balerina Niemčinova Kauno valstybiniame
teatre. Gi pagalbos į tą draugiją kreipėsi
tūkstančiai džiovos paliestų žmonių.
Buvo ir kita draugija, kuriai K. Grinius
paskyrė ilgų metų darbą. Daug neturtingų
motinų liko tai draugijai ilgiems laikams
dėkingos. Tai — Pieno Lašo draugija. Kū
dikiai gaudavo nemokamai iš tos draugijos
maistą, gydymą ir priežiūrą. Dieniniai lop
šeliai - prieglaudos buvo vietos, kur moti
nos priglausdavo kūdikius, kai išeidavo į
darbą. K. Grinius buvo Pieno Lašo draugi-

Begalinis ir amžinasis Dievas nepasiten
kino vien tik sutverdamas žmogų, bet su
teikė jam antgamtinį gyvenimą ir davė
žmogaus buičiai amžiną ir begalinį tikslą
— Patį Save. Kada žmogus pirmąja nuodė
me suardė taiką su Tvėrėju, Dievas atsiun
tė Atpirkėją — savo sūnų Jėzų Kristų, ku
ris tapo žmogumi ir mirė dėl mūsų išgany
mo. Patriarkai ir pranašai kalbėjo apie Die
vą, kuris yra galingas, amžinas ir be galo
teisus, bet Kristus mums parodė, kad tas
Dievas yra taip pat begalinė Meilė, Pasi
gailėjimas — Jis yra visų mūsų Tėvas.
„Tėve mūsų“ — Kristaus mums paliktoji
malda — yra gilus tikėjimo vadovėlis, mei
lės pareiškimas ir suraminimo bei paguo
dos šaltinis. Tai yra didžiadvasė malda, ap
imanti visą žmoniją. Joje nerasi žodžių
„mano“, „man". Dievas yra visų mūsų Tė
vas, mes prašome mūsų kasdieninės duo
nos ir mūsų kalčių atleidimo... Reikia tik
„TĖVYNĖS BALSO“ ĮPĖDINIS
šią maldą giliai permąstyti, ne vieną kartą
Vasario mėnesį Vilniuje būsiąs pradėtas ar du, bet dažnai ir ištikimai, ir mes rasi
leisti naujas savaitraštis „Gimtasis kraš me joje ištisą lobį šviesos spindulių, ro
tas“, kurį leis „Kultūrinių ryšių su užsie dančių kelią į Amžinąją Tėvynę.
nio lietuviais komitetas“, tas pats, kurs lei
Dievas yra visų mūsų Tėvas. Todėl, jei
džia ligšiolinį slapuką „Tėvynės Balsą“.
Naujasis laikraštis rašysiąs apie dalykus, gu nenorime būti veidmainiai, mes privalo
kurie esą įdomūs skaitytojams „Lietuvoje me kiekviename žmoguje matyti savo bro
lį. Prisiminkime, juk Dievas rūpinasi vi
ir užsienyje“. Ligšiolinis „balsas" nuo skai
sais žmonėmis. „Dievas rūpinasi kiekvienu
tytojų Lietuvoje buvo slepiamas, ir bent
mūsų taip, tarsi jis būtų vienų vienas, ir
dėl to (šalia kitų priežasčių) skaitytojui už
visais, kaip kiekvienu atskirai“ (šv. Au
sieny negalėjo būti tikrai įdomus. Bet ir na
gustinas). Jis myli valkatą ir nusidėjėlį ir
mie neslepiamas laikraštis tose sąlygose
tą, kuris mus skriaudžia. Dievas myli mus
negalės būti įdomesnis, kaip ir jau esamie
nuo amžių. Mūsų dar nebuvo, o Jo amžino
jiNenumatoma, kad „Gimtasis kraštas“ bu ji meilė jau glostė mus. Kaip vaikučiai var
tų laisvas nuo kompartijos ir čekistų kont ge ir džiaugsme su pasitikėjimu kreipiasi
į savo žemiškuosius tėvelius, taip ir mus
rolės ir kad jame būtų puoselėjami kokie
kiti interesai, negu tų dviejų įkvėpėjų. (E) Kristus kviečia bėgti pas mūsų Dangiškąjį
Tėvą su kūdikiška meile ir nekaltumu.
Tikra meilė linki gero mylimajam. Todėl
ŽURNALAS JAUNIMUI
ir mes prašome Dievą, kad Jo vardas būtų
Vilniuje, rašytojų sąjungos būstinėje, šventas, t.y. gerbiamas ir šlovinamas. Mes
rengiamas išleisti naujas jaunimo žurna nieko negalime pridėti prie objektyvaus,
las. Žurnalo vardas bus „Nemunas“, ir jis asmeninio Dievo šventumo. Jis yra begali
bus leidžiamas Kaune. Redaguos rašytojas nis, nesutvertas, nepalyginamai aukštesnis
Antanas Drilinga. Pirmą numerį tikisi iš už visus Jo rankų darbus. „Jis gyvena ne
leisti balandžio mėnesį.
(E) prieinamoje šviesoje“ (I Tim. 6, 16). Bet
mes trokštame, kad visas pasaulis pripažin
tų tą Šventumą, kad Jo karalystė viešpa
jos pirmininku nuo pat įsteigimo 1923 iki tautų visų žmonių širdyse. Tuščias paliks
ją bolševikai 1940 uždarė.
modernaus pasaulio kaltinimas ir kartus
Pagaliau, K. Grinius —ir Kauno miesto pasipiktinimas klystančia žmonija, jeigu
sveikatos skyriaus vedėjas. Dirbdamas ten mes nenorime pirma pažvelgti į savo širdį
per trylika metų, sėkmingai aptvarkė sani ir pradėti reformos savo viduje. Kurkime
tarijos, higienos ir gydymo reikalus.
Dievo karalystę pirma savo sieloje, ir tada
(Pabaiga sek. nr.)
mes atnaujinsime žemės paviršių.
A.G.

rytum šiltas meškos kailio švarkas ir tary
tum jūros žolė. Kartais Didžiosios Šviesos
būna tokios stiprios, kad nuo skaidraus le
do mėnulis būna žalias, visas sniegas že
mėje nuo skaidraus ledo būna žalias, ir
visas jūros baltumas nuo skaidraus ledo
būna žalias. Tos Didžiosios Šviesos pamažu
vilnija, lyg ilgos bangos jūroje, arba jos
graižiojasi, arba jos šokinėja, bet niekada
nebūna ramios. Mano žmona sako, kad tos
Didžiosios Šviesos esančios negimusių kū
dikių sielos, žaidžiančios danguje, ir ji sa
ko, kad jos gali daug dienų žaisti danguje.
Ji sako, kad dabar pats laikas, kada mes
galėtume prakeliauti didįjį jūros ledą.
Jau buvo šiek tiek žvaigždžių, kai mes iš
keliavome. Turėjome stiprių šunų, dvejas
roges, kiekvienose po 12 šunų. Visą dieną
greit keliavome. Nestojome ruonių, nesto
jome meškų.
Trečiąją dieną pamatėme žemę. Tai bu
vo mūsiškė žemė — žemė, kuri išsikiša į
jūrą.
Bet dabar pasitaikė šiurkštus ledas ir di
desnės pusnys, negu kad buvau kada ma
tęs. Nuo vienos aukštumos smarkiai krito
vienerios rogės ir perlūžo pusiau. Turėjo
me palikti jas ir jų krovinį — gerąsias el
nių odas, geruosius indus ir vieną visą ruo
nį. Stūmėmės, praėjo ilgas laikas, bet pa
galiau netoliese turėjome žemę, išsikišan
čią į jūrą.
Sustojome. Per daug buvome pavargę be
keliauti. O tuomet kažką pajutau. Tai le
das — jis judėjo.
— Twavee! — riktelėjau aš. — Skubiai!
Ko greičiausiai atgal — ko greičiausiai at
gal nuo šito 'šiurkštaus ledo.
Iš savo rogių išmėtėme pusę krovinio ir
apsisukome stumtis atgal. Reikėjo visos
dienos pasiekti lygiam ledui, ir ledo plotai
visą laiką slinko. Sutemų metu ji atrodė
maža, šitoji žemė, kuri išsikiša iš jūros.
Ilgą laiką, dviejų mėnulių metu, mes
plaukiojome. Pagaliau vieną rytą vėl pa
matėme žemę, vienoje pusėje didelę žemę,
bet arčiau mūsų dar buvo sala, iškilusi
aukštai, tiesiog stačiai iš jūros.
Mūsų ledas atsidūrė į salą, ir mes užko
pėme į krantą. Kopėme didelėmis uolomis
ir viršūnėje pasidarėm stovyklą. Čia išgy
venome likusiąją dalį žiemos, pavasarį ir
vasarą, o joje buvo pūkinių ančių kiauši

nių valgiui ir odų drabužiams, buvo juo
dųjų žuvėdrų, kurias gaudydavome uolo
se, o kartais pasitaikydavo ruonis.
Tomis dienomis buvo daug rūpesčių, nes
nežinojome, kaip išsikraustyti iš šios salos.
Tarp mūsų ir didžiosios žemės nedidelis
atstumas, bet visados būdavo potvynis,
vanduo greit, kaip upėje, bėgdavo, ir jeigu
būdavo ledo, tai jis nebūdavo tikęs persi
kelti, nes tas ledas visada atšutęs ir klas
tingas, visada bejudąs ir išvartytas, kyląs
ir smunkąs.
— Jei nebūtų ledo ir mes turėtume
umiaką, — pasakiau aš, — tada galėtume
persikelti.
— Taip, — pasakė visi, ir tuomet buvo
daug juoko. — Jei mūsų kojos būtų pakan
karnai ilgos, mes galėtume perbristi jūrą.
— Juk tas pats: jei mes turėtume umia
ką, galėtume persikelti, — pasakė mano
žmona.
— Neturime medžio, — kalbėjo visi.
— Bet mes turime šiek tiek ruonio odų,
— pasakiau aš, — ir, gal būt, galėtume dau
giau pasitiekti. O iš savo žeberklų rankenų
sudarysime šiek tiek medžio, o, gal būt, ga
lėsime šiek tiek ir daugiau medžio nutver
ti.
Stropiai pradėjome visur pakrantėse ieš
koti, ir ieškojimas pareikalavo daugelio
dienų. Radome truputį medžio, smėlio už
nešto. Jis buvo senas ir ne per daug pa
tvarus. Galvodamas, kad jau pusė yra, pra
dėjau statyti umiaką.
Pagaliau visi sakė:
— Neišeis umiakas.
Ir po daugelio dienų buvo tik pusė ūmia
ko, ir niekas nežinojo, ką reikia daryti. Vie
ną dieną išgirdau savo žmonos ir mūsų vai
kų šauksmus, o kai pažiūrėjau jų pusėn,
jie pakrantėje kapstė smėlį.
— Banginio kaulai, — šūkavo jie, —ban
ginio kaulai!
Negalėjau patikėti tuo, ką girdžiu. Kau
lai buvo geri, tie banginio kaulai; kaulai
buvo dideli, ir aš baigiau umiaką. Suėjo vi
si, susėdome aplinkui jį ir juokėmės.
— Juokingas umiakas, — kalbėjo visi.
Rogių viržiais nuleidome jį nuo stačių
uolų kriaušio į vandenį. Kai kurie sulipo,
bet ir nuo tų kelių jis virpėjo visas.
— Jis niekad nenuneš mūsų, — pasakė
mano žmona.
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Eskimas Komokas
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Išvertė K. BARENAS^

(3)
Pranykau porai dienų, bet per didelės
buvo audros. Negalėjau medžioti. Buvo jau
pusiaunaktis, kai parėjau namo, o pro ledo
langą švietė ryški šviesa. Iš to žinojau, kad
kažkas bloga. Kai įnėriau į iglą, mano žmo
na sėdėjo, o jos veide buvo išgąstis, ir ma
no sūnūs sėdėjo, ir jie taip pat buvo išsi
gandę. Anunglungas sėdėjo kaip akmuo,
nejudėdamas ir nekalbėdamas, bet jo aky
se buvo kažkas, kas sakė man, kad trejetas
vyrų nebūtų pakankamai stiprūs jam su
laikyti.
Pasikeisdami mes prasėdėjome visą tą
naktį, stebėdami jį, ir visą kitą dieną, ir aš
bandžiau galvoti, ką turėčiau daryti.
— Gal būt, jam pagerės, — pasakė ma
no žmona.
Bet aš žinojau, kad jam niekad nepage
rės. Dabar jo veide buvo gilios raukšlės,
dantys stipriai sukąsti, o kartais griežė, ir
iš jo liežuvio bėgdavo kraujas. Jo akys te
bežibėjo, o jų juodieji ratilai iš tikro buvo
labai maži.
Tą naktį, kai visi sumigo ir aš besaugodamas buvau beveik užmigęs, išgirdau
triukšmą. Tai Anunglungas. Beveik užsi
merkęs stebėjau jį. Jis atsikėlė ir ilgą lai
ką žiūrėjo į mane, paskui ilgą laiką žiūrėjo
į mano sūnus. Tada jis pažiūrėjo į mano
žmoną ir mano vaikus. Tada jis pažiūrėjo
po plaušiniu, bet peilio ten nebuvo. Be
triukšmo tada jis pradėjo tuneliu lįsti iš
iglos. Tunelis buvo siauras, jis negalėjo
greit suktis. Pasekiau jį. Užėjau jį, kai pa
siekė tunelio galą ir sustojo susiieškoti pei
lio ir ieties. Tada jis išgirdo mane, bet aš
smogiau. Jis smogė, ir aš džiaugiuos, kad
smogiau pirmas. Jeigu antraip būtų atsiti
kę, tai nebebūčiau gyvas. Ten buvo jo
kraujas, kurį suuodė šunes.
Kai vėl sugrįžau į iglą, niekas nebuvo
girdėjęs grumtynių ar šunų peštynių. Jie
visi miegojo.
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Medžioti sekėsi geriau, ir nebeteko dau
giau vargti nei ta žiemą, nei sekančią, nei
dar sekančią. Augo mūsų vaikai. Viena
mergaitė buvo beveik moteris.
— Puiku, — sakė mano žmona, nes ma
no medžioklės laimikio ir mano sūnų lai
mikio buvo daug daugiau negu ji galėjo
sutvarkyti, o taip pat buvo daug odų mū
sų batams ir drabužiams.
Atėjo diena, kada sūnus pats vienas nu
smeigė pirmąją mešką.
— Mūsų sūnus dabar jau vyras, Komokai, — pasakė mano žmona.
— Eje, — pasakiau aš, — dabar jis jau
vyras.
Mano žmona dar vis tebeplepėjo, kaip
moterys įpratusios.
— Ar tau nieko tai nereiškia, Komokai,
kad jis dabar jau vyras?
— Ką tu turi galvoje? — paklausiau ją.
— Kaip mes galime toliau gyventi šioje
saloje ir neturėti žmonos savo sūnui, kuris
dabar yra jau vyras? Be to, — kalbėjo ji,—
taip pat ir kitiems sūnums. Jie visi greit
užmuš pirmąsias savo meškas. Mes čia, vi
soje šitoje saloje, tesame vienui viena šei
ma, Komokai. Kartą mes turėsim iškeliau
ti. Jei nepadarysime taip, mes išmirsime
šioje didelėje saloje dėl tų visų jos elnių ir
dėl tų visų jos meškų, ir dėl tų visų jos
vėplių.
— Bijausi ledo, kuris yra tarp mūsų ir
senosios mūsų salos, — būdavau priverstas
pasakyti. — Mums keliaujant, jis gali [lūž
ti.
— Jei ledas ir įlūžtų, tai nebūtų taip blo
ga, kaip pasilikti čia, — visados būdavo
mano žmonos atsakymas.
Atsakyti į tai iš burnos man neišspruk
davo jokie žodžiai.
Dabar atėjo didžiausio šalčio dienos. Ši
tų dienų naktys tai buvo Didžiųjų Šviesų
naktys, o tos Didžiosios Šviesos buvo tary
tum pabalusiai mėsai raudonumas ir ta

— Taip, nuneš, — pasakiau savo žmo
nai. — Duok man ritinį savo gerųjų ruonio
odos virvių ir ruonio pūslių, kurias buvau
sakęs saugoti.
Aplink visą umiaką pritvirtinau virves,
o paskui pripūčiau pūsles ir pririšau iš šo
nų ir tada pasakiau:
— Dabar sueikite visi jūs, kurie abejo
jate.
Visi jie suėjo, o mano žmona tarė:
— Jis nuneš, Komokai, nuneš.
Visi pasakė:
— Eje, jis nuneš.
Dabar keletą dienų lūkuriavome, kol
nurimo vėjas. Galvojome, kad jau visas
ledas išplaukęs, bet ten vis tebebuvo ma
žas vėjas, tebebuvo potvynis. Pralaukėme
dar daug dienų, o tą dieną, kaip tik šian
dien, mano žmona tarė:
— Šiandien švelniausia diena, kokią tik
turėjome šioje saloje.
Aš pasakiau:
— Palauksime, nes dar per daug patvi
nę.
Ji pasakė:
— Keliausime.
O aš pasakiau:
— Ne.
Tada ji pasakė:
—Taip.
Ir aš pasakiau:
— Ne.
Ji nuėjo ir atsisėdusi sėdėjo, tyli kaip
akmuo. Tada pasigirdo šauksmai:
— Umiakas! Umiakas!
Kai aš atsistojau, pamačiau jį, jūsiškį
baltąjį burlaivį, sukantį pro iškyšulio vir
šūnę, tad, nors galvojome, kad jūra nėra
per daug švelni, uolomis nuleidome savo
umiaką į vandenį. Visi sulipome, o mano
žmona pasakė:
— Rankose štai laikau lazdą, ir jei kas
nors pajudės, tas pajus šitą lazdą, nes jūra
nėra per daug rami.
Visą kelią ji savo lazda puikiai išsaugo
jo tvarką.
— Ir dabar, — pabaigė Komokas, — jū
ra mes atsikasėme iki jūsų, o jūs paėmėte
mus į savo laivą, ir mes esame čia.
— Eje, — pasakė jo žmona.
— Eje, — pasakė degančiu veidu Komo
kas. — Eje, ir dabar mano burna nebeturi
daugiau žodžių.
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EUROPOS LIETUVIS
St. Rūkienė

BAUSMĖ TREMTINIAMS
Štai ir trečioji mūsų poilsio diena Sibi
ro kolchoze. Jau taip toli mes atsidūrėme
nuo savosios žemės. Kiekviena valanda
ir minutė tą nuotolį vis didino, ir dabar
jau tėviškė nepasiekiama. Tik sapnuose,
nors kartais ir baisūs jie būna, mes būna
me namie ir vaikštome gimtųjų laukų take
liais ir paežėliais.
Kas dabar ten dedasi? Iš laikraščių jau
žinome, kad Lietuvą užėmė vokiečių armi
jos. Komunistuojantis elementas dažnai sa
kydavo, kad pasitraukdami nieko nepaliks,
viską sunaikins ir sudegins, kad priešui tik
miestų griuvėsiai pasiliktų, o sodybų pa
matų akmenyse tik vėjai nešiotų pelenus.
Taip jie graižėsi, bet ar spėjo savo ketini
mus įvykdyti?
Ar liko gyva Nijolė? Seneliai jau seni.
Ar užteko jiems jėgų ir ištvermės išsaugo
ti savo gyvybes? Man nežinomas ir neaiš
kus vyro likimas. Buvo man pasakyta, kad
matė vagone uždarytą su Vincu Gučium ir
kitais pažįstamais. Gal apsiriko? Palikau
saugioje vietoje, tėvynės miškų glūdumo
se, tai gal kaip nors ir išsislapstė. Neilgai
reikėjo ir slapstytis. Kažin?..
Jau dabar mes visai atskirti nuo tėvynės
milžiniškų žiauriai besigrumiančių ir krau
juojančių armijų. Mirties angelas juodais
sparnais uždengė gimtosios šalies saulę
nuo mūsų akių, o savo kruvinu kardu nu
kirto paskutines gijas, mus jungusias su
Lietuva, ir tai dar labiau mus slegia. Di
desnė mūsų minčių dalis vis apie namus su
kasi, nors turime ir savo rūpesčių, kurie
nepalieka mūsų ramybėje nė minutėlei.
Sukam galvas maisto reikalais. Vietos gy
ventojai labai vargingai gyvena ir blogai
maitinasi.
Tamošauskai nusipirko vištą. Jie lauke
pasikūrė ugnelę ir verda. Skanus vištienos
kvapas erzina žmonių uoslę ir senuosius
kaimo gyventojus. Vietiniai su ironija nu
sišypso ir sako, kad jie sau tokio malonu
mo negali leisti. Girdi, greitai baigsis ir
jūsų visi pasismaguriavimai.
Apie pietus atbėga pasiuntinė ir liepia
tuojau visiems tremtiniams ateiti į konto
rą. Einame neramia širdimi. Žinome, kad
kontora yra visų enkavedistų, emgebistų
ir raudonųjų tijūnų lizdas, šioje įstaigoje
visuomet rasi raudoną šėtono išperą, kuri
ruošia tau pražūtį.
Čia jau radome atėjusių savųjų, o kiti
dar tik rinkosi, šnekučiuojame apie karą,
apie dabartinį mūsų gyvenimą, apie šeimi
ninkus ir pasakojamės vieni kitiems, kur
kas apsistojo. Visi stebisi varganu vietinių
žmonių gyvenimu.
Kalbamės, bet visiems rūpi tas pats rei
kalas. Kam čia mus visus susišaukė? Spėliojame, bet niekas nieko nežino.
Staiga atsidaro kontoros durys, ir įeina
kolchozo pirmininkas S. L. Lysenko su

dviem uniformuotais saugumo pareigū
nais. Vienas mūsų komendantas N. A. Siusiukalo, o kitas saugumietis. Jie norėjo
mus apžiūrėti ir susipažinti su atitremtais
liaudies priešais ir sovietinės imperijos grio
vikais. Permeta mus aštriu žvilgsniu ir tie
siog per buhalteriją nueina į pirmininko
kabinetą.
Metėme šalin visas šnektas ir susikaupę
ir susirūpinę laukiame, ką pašauks pirmuo
ju ir ką pasakys. Pirmoji auka buvo Ge
ležinis. Tai apie 45 metų amžiaus ūkinin
kas iš Žemaitijos. Nuo šeimos jis nebuvo at
skirtas. Kartu su juo ištremta žmona ir 3
vaikai: Zenonas, Stasė ir Onutė, žmogelis
labai ramaus būdo ir jokiam režimui nesiknaisiojo po pamatais. Tai tikras Lietuvos
ūkininko tipas. Atrodo, baigęs tik pradinę
mokyklą.
Su nekantrumu laukiam jo išeinant. Ne
ilgai jį laikė. Išeina kaip iš pirties visas pa
raudonavęs. Visi teiraujasi, ką jam sakė,
bet jis iš susijaudinimo negali nė žodžio
ištarti. Tik numojo ranka ir pasakė, kad
viską tuojau patys išgirsim ir pamatysim.
Pašaukė mane. Įeinu. Kambarėlis mažy
tis ir labai jau paprastas, net nė kiek nepri
mena viršininko kabineto. Ant sienos kabo
viso pasaulio darbininkijos tėvo, mokyto
jo ir vado Stalino paveikslas. Šonuose ka
bo pora ūkio darbus vaizduojančių plaka
tų. Stalas paprastas, griozdiškai atrodo ir
padengtas raudona perkeline staltiese.
Už stalo centre sėdi komendantas, o šo
nuose pirmininkas ir saugumietis.
— Jūs esate pilietė Rūkienė?
— Aš, — atsakau.
Patikrina dar kitus duomenis: kada gi
musi, iš kur išvežta, kur gyvenau .Lietuvo
je ir kokia profesija.
— Mokytoja, — atsakau. Visi trys susi
žvalgo ir ironiškai nusišypso.
— Kodėl viena? Kodėl nėra vyro? —
piktai paklausia.
Atsakau, kad. buvo išvažiavęs pas tėvus
ūkin ir mokykloje jo nebuvo, kada mane
suėmė ir išvežė. Apie dukrelę Nijolę nieko
neklausia, ir aš nieko neužsimenu, tary
tum dar ir dabar saugodama ją nuo tų
žiaurių žmonių.
Su manimi kalbasi labai griežtai, kaip su
didžiausia nusikaltėle, ir vis varto ir žiū
rinėja vyro bylą. Šią bylą su vyro fotogra
fija šaulių uniforma buvo atsivežę mane
suimant.
Ima komendantas iš bylos spausdintą la
pelį ir skaito, kad pagal Sov. Sąjungos
baudžiamojo kodekso 58 paragrafą (straips
nio dabar neprisimenu) esu ištremta Sibi
ran 25 metams ir naudosiuos silnyje teisė
mis. Tai reiškia, kad kas mėnuo privalau
registruotis ir pasirodyti komendantūroje.
Be komendanto leidimo neturiu teisės ki
tur apsigyventi. Be pirmininko leidimo ne-

Archeologijos parodymai
Kolumbas atvežė iš Amerikos papūgų,
laukinių žvėrių ir begalinius pasakojimus
apie pasakiškai turtingas žemes. Bet jokie
turtai negalėjo nustelbti tų dovanų, kurias
Amerika žmonėms padovanojo vėliau.
Atradus Ameriką, Europoje pasirodė
daugybė nematytų augalų — bulvės, pomi
dorai, saulėgrąžos, kukurūzai, ananasai.
Iki šiol buvo manoma, kad Amerika — šių
kultūrų tėvynė.
Ar tai tiesa?
Šis klausimas neseniai teiškilo, prieš nu
stebusias archeologų akis atsivėrus sienų
tapybai, kuri buvo aptikta, kasinėjant Pom
pėją ir Herkulanumą —antikinius miestus,
tragiškai žuvusius maždaug prieš 1900 me
tų.
Freskose, kurios puošė turtingus namus,
buvo vaizduojami... ananasai ir citrinos.
Tai bent radinys! Juk jei ir tartume, kad
pirmą kartą į šiaurės rytinius Amerikos
krantus europiečiai nuplaukė X a., kai nor
manai įkūrė kolonijas Grenlandijoje, tai
vis tiek sunku paaiškinti, kaip ananasai pa
teko į Italiją dar prieš tūkstantmetį.
Neaiški ir citrinos praeitis. Kultūrinė cit
rina, kaip ir apelsinas, kilusi iš Rytų Azi
jos. Net olandų žodis „apelsinas“ reiškia
„kinų obuolį“. Bet Europai kelią į Rytų
Aziją pirmasis XIII a. pramynė Markas
Polas. Pagaliau taip vadovėliuose rašoma.
Tačiau dabar matome, kad senovės Romos
smaguriai jau žinojo citrinos sunkos skonį.
Ja jie skanindavo patiekalus ir gėralus.
Ir dar vienas mįslingas radinys. Taip pat
Italijoje. Jis buvo rastas XVIII a. pabaigo
je, kasinėjant Okrikulimo miesto, buvusio
netoli Romos, termas (pirtis). Archeologai
surado gražiai išsilaikiusią grindų mozai
ką.
Tai — didelis apskritimas. Jo centre Me
dūzos galva. Turtingame ornamente pa
vaizduotos fantastinės scenos iš antikinės
mitologijos, keisčiausias augalų raizginys,
kuriame, atrodo, visa uogų ir vaisių įvairo
vė. Ir jų tarpe kukurūzų burbuolės.
Bet juk kukurūzas — ir tai pripažinta
nuomonė — taip pat Pietų Amerikos auga
las, su kuriuo europiečiai susipažino tik

Kolumbui „atradus“ Ameriką. Jeigu jau
Senovės Romoje italai augino kukurūzus,
tai kodėl gi vėliau jų atsisakė?
Ar tai negalėjo įvykti be žemdirbių va
lios? Kukurūzai turi keistą biologinę savy
bę: kai beveik bet kuri žemės ūkio kultūra
stengiasi ištrūkti iš žmogaus įtakos ir su
laukėti, kukurūzai savarankiškai neauga:
jų burbuolės taip stipriai priaugusios prie
aukštų stiebų, kad juos reikia nuskinti ran
komis ir jų sėklas atskirti.
Apie kukurūzų kilmės paslaptį mąstė ir
Darvinas. Jis netikėjo, kad laukinė veislė
galėjo taip greitai pasikeisti. Ir ar iš viso
kukurūzai turi laukinius gentainius?
Apie kultūrinių kukurūzų „amžių“ kal
ba archeologiniai radiniai. Leningrado et
nografijos muziejuje yra molinis indas, ku
riam jau daugiau kaip du tūkstančiai me
tų. Nagingo indėnų močikos tautybės puo
džiaus rankos suteikė indui stilizuotą ku
kurūzo burbuolės formą. Manoma, kad
žemdirbystė Pietų Amerikoje atsirado ke
letas šimtų metų prieš mūsų erą, ir svar
biausiu mitybos produktu nuo tada tapo
kukurūzai. Ankstesnė jų praeitis visiškai
neaiški.
O gal kukurūzų prieš mūsų erą būta ir
Senajame Pasauly?
Šis teiginys dar nėra patvirtintas. Net
seniausios žemdirbystės šalyse, pavyzdžiui.
Egipte, nėra jokių jų auginimo senaisiais
laikais žymių. O juk egiptiečiai turėjo pa
protį dėti grūdus į palaidojimus.
Žodžiu, dar nėra jokios priimtinos hipo
tezės apie senovinių freskų vaizdų kilmę.
Reikalingi nauji faktai, o juos reikia gauti.
Toli gražu dar nebaigti senovinių miestų
kasinėjimai, ir kas.žino, kokių siurprizų
ten dar slypi. Bet pagaliau jau ir tai, kas
rasta ir saugoma pasaulio muziejuose, ar
neverta pakartotinai ištirti, ypač botani
nės geografijos atžvilgiu? Uždavinį turi
spręsti keletas mokslų. To laukia senovi
niai piešiniai vazose, akmenyse, sienose.
Ir tada, gal būt, mums pasiseks prasi
skverbti giliau į praeitį, atspėti sudėtingas
jos mįsles.
(Iš „Mokslo ir gyvenimo“)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

galima pasitraukti iš kolchozo. Be jo suti
kimo negalima išvykti toliau kaip tris kilo
metrus. Jei būtų reikalas pas gydytoją ar
turgun, tai tam reikalingas pirmininko lei
Mielas Redaktoriau,
dalyko, kaip Lietuvių Namų Akc. Bendro
dimas.
laikraštyje išspausdintas naujas laiškas vė. Tuomet ji turėtų, jeigu būtų panaikin
Davė tą lapelį pas: rašyti, kad sprendi
mas man paskelbtas, žinomas ir supranta rodytų, kad R. Giedraitis nepatenkintas ta DBLS, kaip ji nori.
Kadangi mano ausis jau buvo pasieku
mas. Jokio asmens tapatybę įrodančio raš manim. Ką gi tas, anot kito mano bičiulio
telio nedavė. Panašius lapelius turėjo pasi žodžių DBLS suvažiavime, prakeiktas Jo sios žinios, kokių reformų nori Lietuvių
rašyti visi tremtiniai. Jokių išimčių nė vie nas susigalvojo dabar kalbėti čia už pinigą, Bendruomenė, tai turiu prisipažinti, kad aš
nam nebuvo padaryta, net ir seneliams. Vi o ne už lietuvišką entuziazmą, už šviesią ir nejudinau R. Giedraičio siūlymų. Man
atrodė, kad kur kas svarbiau pirma išsiaiš
siems užsmalino po 25 metus. Iš nepilna lietuvybės ateitį svetur!
Esmu kaltas, be abejo, prieš R. Giedraitį kinti, ar mes ginsime DBLS pozicijas, ar
mečių parašų neėmė.
be jokio mūšio jas atiduosime, kaip tie ru
Iššokau iš kabineto visai pritrenkta. Vi ne tik tuo, bet dar ir kitu atveju. Aš gi nė sai senų senovėje savo valstybę: ateikite ir
žodelio
anąkart
nepasakiau,
kad
jis
yra
kė
sai nejaučiu savo žingsnių, nematau žmo
valdykite mus!
nių ir nesuprantu, ko jie manęs klausia. lęs DBLS reformos klausimą. Mušuos į krū
» • •
tinę,
sakau,
kad
čia
mano
kaltybė
ir
dar
Apstulbusi išeinu laukan. O tie 25 metai
Kodėl aš staiga priėjau išvados, kad ne
kartą
kaltybė,
jeigu
ir
ne
pati
didžiausia.
vis giliau veržiasi į sąmonę ir kaip didžiau
reikia parduoti Lietuvių Sodybos?
šia žaizda drasko krūtinę. Ne dienos, ne Bet turiu prisipažinti, kad tyčia lyg ir ne
Kad ji po kiek metų bus brangesnė, tai
girdomis
ir
nematomis
praėjau
pro
jo
re

mėnesiai, o 25 metai! Ilgi, baisūs ir be vil
ne man vienam, tur būt, aišku. Bet ar kas
formų
siūlymus.
Man
tie
siūlymai
atrodė
ties žiburėlio Sibiro metai. Visiems mums
nors dar turės tiek entuziazmo, energijos
paskelbtoji bausmė darosi vis baisesnė ir tokie negyvenimiški, tokie panašūs į kaž ir jaus tiek prasmės, kad šitą Sodybą rei
kur
aukštai
skraidančius
erdvės
laivus,
klaikesnė. Išgirdę tą baisų sprendimą, pra
kia parduoti ir pirkti ir įrengti kitą, deja,
dėjome blaškytis, kankintis ir žvelgėme į kad vargu ar yra kokios nors prasmės apie labai abejoju. Labai abejoju ir tuo, kad ta
amžinai žaliuojančias taigas paklaikusio juos iš viso pradėti šnekėti. Pavyzdžiui, tas patogesnėje vietoje nupirkta Sodyba žy
mis akimis. Neradome atsakymo, už ką lie jo siūlymas rinkti DBLS pirmininką kaž miau padėtų išlaikyti jaunime lietuvybę.
tuvis, išplėštas iš tėvų žemės, taip žiauriai kur provincijoje, žinau, kad provincijoje
Lietuvybei išlikti ir išlaikyti, man rodos,
baudžiamas. Tai raudonųjų Kremliaus po yra šaunių veikėjų, kurie nesigaili nei ener
reikia dar šio to daugiau negu Sodybos, ir
gijos,
nei
laiko
visuomeninei
veiklai.
Pagar
nų kruvinų rankų darbas, patvirtintas Lie
ba jiems! Tačiau man kol kas dar sunku to šio to, matyt, mes nelabai turime. Jeigu
tuvos „prezidento" J. Paleckio.
Sodyba turima galvoje kaip vieta susirink
Laisvajame pasaulyje galvojama, kad įsivaizduoti, kaip dirbtų valdyba, išsiblaš ti, pasikalbėti, pabendrauti, tai pirmoje ei
kiusi
po
įvairius
miestus
arba
bent
kažkur
jei nepadarei niekam bloga, nenusikaltai
lėje gal turėtų eiti kalba apie lietuviškus
valstybei, visuomenei ir viešajai tvarkai, toli turėdama pirmininką. Tada jau, tur
klubus, kur daugiau lietuvių susibūrę. Bet
būt,
reikėtų
kelti
klausimą,
kad
valdyba
tai niekas tavęs nesuims, netrems ir ne
ir tai vargu išsprendžia lietuvybės klausi
kasmet
ar
kas
kelinti
metai
būtų
vis
ren

baus. Remiantis žmonijos moralės kodek
mus. Pavyzdžiui, Londonas turi net dvejus
su, taip ir turėtų būti, bet jis ignoruojamas kama kitame mieste: vieną kartą, sakysim, tokius namus, Manchesteris ir Bradfordas
Halifaxe,
kitą
Manchesteryje,
Bradforde,
komunistiniuose kraštuose.
po vienerius. Tačiau kas gali pasakyti, kad
Taip norisi desperatiškai šauktis teisin Rochdalėje, Ketteringe, Corbyje, CoventNottinghamo jaunimas labiau nulietuvėgo dangaus keršto ir pasiskųsti laisvojo pa ryje ir t.t.
Šitokia nauja tvarka, 'be abejo, turėtų jęs, jei jis neturi namų-klubo? Be abejo,
šaulio žmonėms:
tam
tikrų pliusų. Kadangi ir Londone pra toksai klubas-namai galėtų tik padėti jam
— Išgirskite, pamatykite ir užtarkite ne
retėjo lietuvių, ypač turinčių noro visuome laikytis, ir už tos minties gal reikėtų ka
kaltai pasmerktus tremtinius.
bintis.
Aš, silpna moteris, turėjau tėvynę, tėvus nės darbui gaišinti laiką, tai ir DBLS val
.
Tavo Jonas
dyboje,
žiūrėkite,
pastaraisiais
metais
maž
ir savo šeimą. Tai buvo mano pasaulis, ku
riame turėjau mažytę vietelę ir buvau rei daug tie patys ir tie patys sėdi. Vadinas,
kalinga. Tą aiškiai parodo trejų metų duk renkant valdybas vis kitose vietose, tų paGĖLIŲ LAIKRODŽIAI
relės ašaros ir klyksmas „Mamyte, neik!“ sėdinčiųjų pro jas praeitų dideli kiekiai.
Kai kuriuose botanikos soduose įrengtos
Vaikams reikalingos motinos, vyrams Čia būtų jau šiokia tokia naujiena.
klombos su gėlių laikrodžiais. Atskiruose
Tačiau reikia neužmiršti, kad tų valdybų klombų sektoriuose pasodintos gėlės, žy
žmonos, o seniems tėvams sūnūs ir dukros,
jų senatvės ramsčiai. Mano motina, nete nariai dabar kartu valdo ir Lietuvių Namų dinčios įvairiu paros metu. Pasirodo, kad
kusi manęs, Ariogalos bažnyčioje suklupu Akc. Bendrovę. O tai jau yra stiprus argu pagal gėlių žydėjimą galima nustatyti lai
si prie Nukryžiuotojo kojų, meldėsi, verkė mentas prieš valdybos kilnojimą iš vienos ką. Pavyzdžiui, erškėčiai praskleidžia savo
kruvinomis ašaromis ir klykė, kad net visa vietos į kitą. Galėtų gal kilti klausimas pra žiedus tik anksti rytą — 4-5 valandą, aguo
bažnyčia skambėjo. Su ja raudojo tūkstan plėsti DBLS tarybos galią ar uždavinius.
nos — 5 vai., kiaulpienės — 5-6 vai., linai
Kai DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas da — 6-7 vai., vijokliai — 8 vai., šalpusnis —
čiai nuskriaustųjų, su ja verkė visa Lietu
bar išspausdino straipsnį apie bendruome 9-10 vai., kvepiantis tabakas — 20 vai. Tai
va. Tai buvo tautos agonijos pradžia.
Niekaip negalima suprasti, kodėl tai rau nę ir DBLS, tai, tur būt, ne tik R. Giedrai žinant, nesunku nustatyti laiką tiek rytą,
donajai erkei pasirodė, kad vaikui nerei čiui, bet ir visiems bus aišku, kur tos re tiek vakarą. Dienos metu gali pasitarnauti
kalinga motina, o motinai — vaikas. Kas formos siekia ir suka. Ne naujo būdo valdy gėlės, suglaudžiančios vainiklapius. Ciko
davė jai teisę įsisiurbti į mūsų tautos kū boms rinkti norima, bet panaikinti pačią rija suglaudžia 14-15 vai., aguonos — 15 v.,
ną, apnuodyti nekaltus mūsų krašto gyven DBLS ir tuo būdu susidaryti realų pagrin šalpusnis — 17-18 vai ir t.t.
tojus ir palikti Sibiro beribėse lėtai mir dą po kojomis. Lietuvių Bendruomenė da
Tie laikrodžiai rodo laiką tik nuo ryto
čiai.
bar turi valdybą ir tarybą, bet neturi tokio iki vakaro.
Sibire veisiasi nuodinga incifalitinė er
kė. Jai įkandus žmogus pradeda sirguliuoti
ir silpnėti. Po dvejų metų ligonį paraly
(5)
žuoja, ir pagulėjęs dar porą metų lovoje ir
pasikankinęs, miršta.
Visuose tremtiniuose buvo tas pats dva
sinis apmaudas. Visi dejavo ir nemiegojo
naktimis. Ieškojome vieni kitiems surami
Panašiai mes skaitome, kad karališkoji
Mes negalėsime tikrai nuspręsti, kokį di
nimo žodžių, bet jų neradome ir pagalbos valdžia prasidės pirm „Babelės“ kritimo; delį darbą dabar atlieka Viešpats su savo
iš niekur nesitikėjome susilaukti.
ir kad Babelė.kris dėl to, kad buvo nuteis pagarbintaisiais šventaisiais anoje pusėje;
Mes buvome visiški bejėgiai kovoti prieš ta ir kad kai kurie joje buvusiųjų, Kris bet mes galime būti tikri, kad jie iš tiesų
iš anksto jau mums parengtą likimą. Kū taus išlaisvinti ir apšviesti, po jos kritimo dalyvauja darbe, koks yra paskirtas tos pa
no ir dvasinės jėgos kasdien mažėjo, o ko pasakys: —
čios Karalystės klasės nariams, kurie dar
vai už būti ar nebūti jos buvo mums labai
„Teisūs ir teisingi yra jo teismai; jis nu nėra pabaigę savo kelionės ir tarnystės šio
reikalingos.
teisė didžiąją paleistuvę, kuri pagadino že je pusėje. Dabartinis darbas yra piūties
Išnyko kaip miražas iš mūsų akiračio mę savo paleistuvavimu, ir atkeršijo jai už darbas, (1) surinkimas gyvųjų „išrinktų
laisvasis pasaulis, kurio likučiais mes dar savo tarnų kraują“. — Apreišk. 18 skyr. ir jų“; (2) ir sakymas Sionui: „Tavo Dievas
karaliauja“, — Karalystė yra steigiama; ir
gyvenome. Jau beveik tikri esame, kad tė 19:2-7.
(3) skelbiama mūsų Dievo keršto diena.
vai nematys savo vaikų, vaikai nesulauks
Pranašas Danielis buvo Dievo įkvėptas
tėvų, nors ir akis pražiūrėtų ir vartuose pasakyti ir išaiškinti karaliui Nebukadnežemiškosios valdžios įkūrimas
klanelį išstovėtų. Dauguma mūsų jau ne zarui jo regėjimą, kuriuo buvo jam paro
turėsime šeimų ir neatgausime jose praras dytos pagoniškos valdžios didelė statula.
tos vietos, nes vyrai atskirti ir uždaryti Regėjime buvo parodyta, kad akmuo tren Žemiškos Dievo karalystės įsteigimo ne
galima laukti, iki kol pagonių laikai nebus
mirties lageriuose.
kė į statulos kojas, ir tai reiškė galutinį pa
visai pasibaigę (po 1914 m. Straipsnis para
Greičiausia nematysime savo tėvynės ir goniškų valdžių iširimą; o tasai akmuo pa šytas 1897 m.). Juk duodamas pagonims
tėvų kapų. Baigia išblėsti mumyse paskuti sididino ir pripildė visą žemę. Karaliui duo leidimą viešpatauti, Dievas nepadarė klai
nė vilties kibirkštėlė. Kas liks iš mūsų po tasis aiškinimas parodo, kad Dievo karalys dos, ir Jo planai nesikeičia. Žemiškoji Die
25 metų? Ruseno mūsų krūtinėse dar ma tė bus pilnai įsteigta ir įgaliota ir kad že vo Karalystės vaizdomaina, kai ji buvo
žytis vilties spindulėlis, tai plačiais fron miškų valdžių panaikinimas įvyks Dievo įsteigta, bus izraelitiška; nes toks yra Die
tais liepsnojanti stichija — karas. Kiek iš karalystės galybę panaudojant. Įkvėptasis vo patvarkymas arba sandora su Abraomu
liks mūsų gyvų, jei jau šiandien daugeliui Danielio liudijimas yra toks: —
ir su jo prigimtąja ainija. Pati aukščiausio
į akis žvelgia gauruota bado šmėkla. Nei
„Anų gi karalysčių dienomis (paskuti ji malonė, dvasinė karalystė, pirmiausia
prieglaudos, nei paguodos nerodo mums nėms pagoniškoms valdžioms, kurios buvo
buvo siūloma kūniškam Izraeliui, ir būtų
šis nevaišingas šiaurės kraštas. Komuniz parodytos statulos kojų pirštais, tebevieš buvusi atiduota jiems, jei jų širdys būtų
mas mus pavertė benamiais šuneliais, ku pataujant) Dievas įsteigs karalystę (kuri buvusios pasiruošusios priimti Dievo malo
riems nėra vietos kur prisiglausti nuo šal buvo atstovaujama per visą Evangelijos nę Jo sąlygomis — kentėti su Kristumi ir
tų Sibiro vėjų. Mažai mes pažinome Sibirą. amžių, bet nebuvo pasaulio pripažinta kaip paskui būti pagarbintais su juo. (Rom. 8:
Tik iš aprašymų, tik iš pasakojimų mūsų karalystė), kuri neiširs per amžius (ne
laisvės kovotojų su caro valdžia, tik iš taip, kaip besikeičiančios pagonių valdžios 17). Izraelis, tiesa, norėjo ir ieškojo geriau
knygnešių, kandalais skambančių ir pėsčio iškyla ir krinta); ir jos viešpatavimas ne šių Dievo siūlomųjų dalykų; nes „ką Izrae
mis keliaujančių Sibiran. Nemielas čia bus atiduotas kitai tautai (kaip kad buvo lis stengiasi pasiekti, to jis nepasiekė, tik
kraštas, ir mes nenorime jame palikti savo parodytas valdžių besikeitimas regėtoje išrinktieji (mažas būrelis, surinktas iš
abiejų — žydų ir pagonių) pasiekė“, liku
kaulų.
statuloje). Ji sutrupins ir sunaikins visas sieji gi buvo apakinti — ne ant visados, bet
šitas
karalystes,
pati
gi
stovės
per
amžius
“
.
Nekaltiems žmonėms 25 metai. Tai šio
iki išrinkimas dvasinės sėklos, tikrosios
dvidešimtojo amžiaus civilizacija ir teisė — Danielio 2:44, 45.
Karalystės, bus baigtas. — Rom. 9:31-33;
visiems į laisvę. Štai tau tarptautinės lygos
Mūsų Viešpats užtikrino savo ištikimuo 11:7, 23, 25-32.
ir žmoniškumui ginti organizacijos! Prieš sius, kad Jo Karalystės įkūrimo ir pagoniš
(Bus daugiau)
pasaulinio masto despotus dreba dar likęs kų valdžių panaikinimo metu nugalėtojo
jų nepaliestas pasaulis. Jų įsakytos minios bažnyčia bus su juo ir dalyvaus jo darbe. Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui
vyrų, palydimos trankių kariškų orkestrų Štai jo paties žodžiai: —
spaudos šiuo adresu:
garsų, eina mirti už vergų imperiją, palik
„O tam, kuris nugali ir laiko iki galo
Lithuanian Bible Students,
damos būrius be globos paliktų našlaičių. mano darbus, aš duosiu valdyti pagonis, ir
212 E. 3rd. Street,
Daug mūsų čia, bet gyvename ne vienoje jis ganys juos geležine lazda, kaip moliniai
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.
vietoje, o išmėtyti po 50 žmonių kolchozi indai jie bus sukuliami, kaip aš esu gavęs
nėse Sibiro latifundijose. Tai atsarga, kad valdžią iš savo Tėvo“. — Apreišk. 2:26, 27.
vergai nesukiltų.
Palygink su Psalme 149:8, 9.
— Apmokamo skelbimo teisėm —
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
NOTTINQHAMAS

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 12 d., sekmadienį, Lietuvių Šv.
Kazimiero bažnyčioj bus atnašaujamos šv.
Mišios už Lietuvą, kurias užprašė Lietuvos
Min. B. K. Balutis.
Vasario 18 d. Sporto ir Socialinio Klubo
salėje bus Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Programa bus pranešta vėliau.
Rengėjai — D. Britanijos Lietuvių B-nės
Valdyba.
SERGA MINISTERIS IR

PASIUNTINYBĖS PATARĖJAS
Jau kuris laikas serga Lietuvos Ministeris Londone B.K. Balutis ir Pasiuntinybės
Patarėjas V. Balickas.
Lietuvos Pasiuntinybė dėl jų ligos laiki
nai neveikia.

PARAPIJOS ŠOKIAI „YORK HALL“

Vasario 10 d., penktadienį, 8 vai. vakaro,
bus parapijos šokiai. Juose dalyvaus To
wer Hamplets burmistras su ponia ir viso
Londono tarybos vicepirmininkas J. Branagan.
Šokiuose pasirodys Londono jaunimo
tautinių šokių grupė. Bus loterija.
Šokiams gros P. Parulio „Late Hours“
kapela.
Salė yra Cambridge Heath Rd. ir Old
Ford Rd. kampe, London, E.2 — vienos mi
nutės kelias nuo Bethnal Green požeminio
stoties.
Kurie vyks savo mašinomis, galima bus
jas palikti be jokių kliūčių Patriot Squa
re, Victoria Park Square ir Pell Grove.
Visi prašomi įsigyti bilietus iš anksto
pas platintojus: Lietuvių Namuose, klebo
nijoje ir Baltic Stores. Bilietai taip pat pla
tinami Ketteringo, Coventrio ir Wolverhamptono kolonijose Londono lietuviškos
bažnyčios rėmėjų.

BENDRAS DARBAS

Paskelbus, kad Liet. Jaunimo Židinys
platesniam lietuviškam darbui reikalingas
daugiau patalpų, bet joms įsigyti stokojo
lėšų, atsiliepė tautiečių, kurių vieni prie
planų vykdymo jau prisidėjo, o kiti žada
prisidėti. Atsiranda pensininkų ir ne pen
sininkų, norinčių Liet. Židinio artumoje,
kur vyksta lietuviškos pamaldos ir kita, tu
rėt kambarį, butą, rasti netektos tėvynės
tarsi dalelę.
Kas tik būtų tuo suinteresuotas, malonė
kite su pasiūlymais ir konkrečiais planais
nedelsiant kreiptis į židinio vadovybę:
kun. S. Matulis, 16 Hound Rd., West Bridg
ford, Nottingham, tel. 85738. Kadangi yra
įvairių galimybių, tai, atsižvelgiant į pagei
davimus, bus galima daryti tikslesnių
sprendimų ir imtis reikalingų žygių.
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI
Vasario 4 d., 7 vai. p.p., Ukrainiečių klu
bo apatinėje salėje (31 Bentick Rd.) Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija ren
gia Tradicinį Užgavėnių Balių.
Visi kviečiami registruotis dalyvauti ta
me blynų baliuje iš anksto Moterų Draugi
jos Valdyboje. Įėjimas vyrams 1 svaras,
moterims pusė kainos. Vėliau galima bus
ir pasišokti.
Nottinghamo Liet. Moterų Draugija
BRADFORDO „SŪKURYS“
NOTTINGHAME

Vasario 18 d., 6.30 vai., šeštadienį, puikio
je Ukrainiečių klubo salėje (31 Bentinck
Rd.) rengiamas platesnio masto Vasario 16
sukakties minėjimas.
Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskaita
ir sveikinimai.
Meninę dalį išpildo Bradford© meninės
pajėgos — T. Buroko vadovaujamas „Sū
kurys“. Linksmąją dalį praveda K. Venskaus kapela „Daina“. Veiks barai su šiltais
ir šaltais užkandžiais, bus loterija. Kviečia
BLYNU BALIUS
mi seni ir jauni iš arti ir toli. Mūsų sene
Vasario 4 d., šeštadienį, 8 vai. vak., Lon liams pensininkams įėjimas nemokamas.
Skyriaus Valdyba
dono Sporto ir Socialinio Klubo vadovybė
rengia blynų balių. Šokiams nusamdyta
BENDRAS UKRAINIEČIŲ IR LIETUVIŲ
gera kapela.
ŠOKIŲ VAKARAS
MOKYKLA PRADĖJO DARBĄ
Vasario 5 d., 7 vai. p.p., sekmadienį, Uk
Sausio 15 d., sekmadienį, pradėjo darbą rainiečių Klubo salėje rengiamas bendras
sekmadieninė lietuvių mokykla. Jai vado pasilinksminimas su programa. Kviečiame
vauja stud. Kunigunda Kaminskaitė. Pir lietuvius gausiai dalyvauti.
mieji du sekmadieniai sutraukė gausoką
DBLS Skyriaus Valdyba
būrelį mokinių. Pamokos pradedamos kle
bonijos patalpose tuojau po pamaldų ir bai
giamos 1.30 vai. Tėvai, kurie dar neleidžia
savo vaikų, privalėtų juos atvesti pasimo
kyti lietuviškai.
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

COVENTRY

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NCTT1NG1IAI.I -+ vasario 5 d., 12.30 vai.,
St. Patrick's bažn. (vasario 4 d., 11 vai.,
ten pat jungtuvinės Mišios).
BRADFORD — vasario 12 d., 12.30 vai.
(rekolekcijos bus vasario 25-26 d.; smul
kesnė programa vėliau).
GLOUCESTER — vasario 4 d., 12 vai., Lon
don Rd. Po to — parapijiečių lankymas.
STROUD —■ vasario 5 d., 12 vai., Beeches
Green. Taip pat parapijiečių lankymas,
kiek bus suspėta.
NOTTINGHAM — vasario 12 d., 11 vai., L.
Židinyje.
KETTERING — vasario 12 d., 12 vai., Lon
don Rd.
NORTHAMPTON — vasario 12 d., 12 vai.,
Katalikų katedroje. Iš vakaro ir sekma
dienį parapijiečių lankymas.
ECCLES — vasario 12 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — vasario 19 d., 11 vai., L.
Židinyje.
COVENTRY — vasario 19 d., 12.45 vai., St.
Elizabeth's.
STOKE-on-TRENT — vasario 25 d., 12 v.,
Tunstal (vasario 24 d., 12.30 vai., jungtu
vių Mišios).
DERBY — vasario 19 d., 11 vai., Bridge
Gate.
NOTTINGHAM — vasario 25 d., 11 vai., L.
Jaunimo židinyje.

DERBY
BUSIMIEJI ĮVYKIAI

SKAUTIŠKUOJU KELIU
NAUJA VADOVYBĖ

VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Nuo 1967 m. sausio 1 d. pradėjo darbą
trejiems metams išrinktoji Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadija, kurią sudaro: Tarybos
pirmininkas v.s. Antanas Saulaitis, vyriau
si skautininkai: Seserijos — s. Malvina Joniukienė, Brolijos — s. Vladas Vijeikis,
Akademikų — v.s. fil. Eugenijus Vilkas.
Kaip jau porą kartų laikraštyje buvo mi
nėta, Anglijos Rajono ilgametis vadas s. J.
Alkis iš tų pareigų pasitraukė, ir suvažiavi
me ir posėdyje Rajono vadu išrinktas s. J.
Maslauskas. Vadeivė s. G. Zinkuvienė to
liau giobos seses. Jos pavaduotoja — ps. G.
Valterytė.
Kita Rajono vadovybės sudėtis jau buvo
paskelbta „Europos Lietuvio" 1966 m. Nr.
48.
Brolišką padėką reiškiu Rajono vadui s.
J. Alkiui už jo pastangas, ryžtą ir darbą
skautybei per tuos šešerius metus, kol jis
ėjo vado pareigas.
Dėkoju taip pat ir kitiems vadovams, o
ateičiai linkiu sėkmės.
Budėkime!
S.J. Maslauskas
Rajono Vadas

EVANGELIKŲ JAUNIMO RATELIO

ROCHDALE
AUKOS NAŠLAIČIUI PAREMTI

Našlaičiui Petrui Viržintui išlaikyti per
DBLS Rochdalės skyriaus valdybą aukojo:
20 sv. E. ir V. Ignaičiai, 15 sv. Mancheste
rio Liet. Soc. Klubas, 15 sv. Bradfordo Liet.
Soc. Klubas Vytis, 5 svarus R. Giedraitis,
5 sv. Leigh skyrius, 3 sv. 10 šil. 6 pen. Boltono skyrius, po 1 sv. M. Talkačiauskas, J.
Liaugaudas, C. Navickas, S. Sasnauskas,
M. Navickas, J. Navickas, V. Kavaliauskas,
A. Tamošiūnas, A. Benetis ir D. Banaitis,
po 10 šil. A. Valaitis, P. Šablinskas, K. Erštikis, A. Jakutis, V. Motuzą, P. Gugas ir S.
Žilinskas.
Visiems aukojusiems DBLS Rochdale
Skyriaus Valdyba nuoširdžiai dėkoja ir
prašo toliau remti, kad tasai našlaitis ga
lėtų gyventi lietuvių tarpe ir tęsti mokslą.
Aukas prašome siųsti šiuo adresu: DBLS
Rochdale Skyrius, 31 Selby St., Rochdale,
Lancs.
Skyriaus Valdyba

Kaip teko patirti, šiemet vietos DBLS
Sk. yra numatęs surengti didesnio mas
to Vasario 16 minėjimą, kuris čia įvyks va
sario 25 d., 6 vai. vakaro, Sk. Klubo patal
pose „Duke of York Hotel“. Minėjimo meni
nę dalį išpildys nottinghamiečiai, kurių ža
da atvykti didesnis būrys. Tikimasi praleis
ti laiką labai linksmai, nes baras ir šokiai
tęsis iki 11.45 vai. Vietos ir apylinkės tau
tiečiai mielai kviečiami tai dienai rezervuo
tis.
Tenka patikslinti, kad, rašant praneši
mus, pasitaikė maža techniška klaida, ir
keletas tautiečių gavo pranešimus, kur bu
vo pažymėta, kad tasai minėjimas įvyks
vasario 4 d. Už šią klaidą labai atsiprašo
me.
Vasario 4 d. Klube įvyks Skyriaus narių
susirinkimas, kuriame bus svarstomi įvai
rūs skyriaus reikalai. Tą vakarą po susi
rinkimo bus rodomas filmas iš vietos veik BOLTON AS
los. Filmą rodys B. Zinkus. Kam būtų įdo
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
mu mielai kviečiami atsilankyti ir pasi
žiūrėti.
DBLS Boltono skyriaus narių visuotinis
J. Levinskas
metinis susirinkimas įvyksta vasario 5 d.,
sekmadienį, 1 vai. popiet, Ukrainiečių klu
be, Castle St., Bolton.
Bus renkama nauja skyriaus valdyba.
Prašome narius ir svečius atsilankyti į tą
VASARIO 16 MINĖJIMAS
susirinkimą.
Skyriaus Valdyba
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba
vasario 11 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų,
VAKARAS PASISEKĖ
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose rengia Vasario 16 minėjimą.
Boltono skyrius suruoišė šokių vakarą
Meninę dalį išpildys V. Galbuogytė iš bendrai su ukrainiečiais sausio 21d. Vaka
Bradfordo. Paskaitą skaitys rašytojas R. ras gražiai pasisekė, buvo pilnutėlė salė
Spalis iš Halifaxo.
žmonių. Buvo atvykusių net iš toliau —Old
Skyriaus Valdyba kviečia visus manches hamo, Rochdalės, Leigh, net iš Prestono,
teriečius ir apylinkių lietuvius kuo gau tik pamiršo Manchesteris Boltono lietu
siau minėjime dalyvauti. Vietos Klubo pa vius.
talpose bus visiems, tiek jauniems, tiek se
Visiems dalyvavusiems Skyriaus Valdy
nesniems. Po minėjimo bus muzika, ir kas ba dėkoja už atsilankymą.
norės, galės pasišokti.
A. Tr.
Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa
rio 18 d., 6 vai. vak., lenkų klubo salėje
Vasario 12 d., sekmadienį, 4 vai. po pie Whitefriars Lane (netoli Gaumont kino)
tų, Londono Sporto ir Socialinio Klubo sa rengia Lietuvos Nepriklausomybės šventės
lėje (345A Victoria Park Rd., E.9) šaukia minėjimą.
mas metinis Londono lietuvių parapijos su
Programoje numatoma tai dienai pritai
sirinkimas, kuriame bus apsvarstyti aktua kyta paskaita, kurią skaitys kun. A. Gelūs parapijos ateities planai, išrinktas nau- ryba, MIC. Šokiams gros E. Dragūno vado
jas parapijos komitetas ir priimta metinė vaujama kapela, veiks puikus baras ir už
apyskaita.
kandinė.
Visi londoniečiai, kurie domisi lietuviš
Sekmadienį, vasario 19 d., 12.45 vai., St.
kos parapijos veikla, kviečiami būtinai da Elizabeths bažnyčioje bus atnašaujamos
lyvauti.
šv. Mišos už Lietuvą.
UŽGAVĖNIŲ ŠOKIAI
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
Manchesterio
Lietuvių Socialinio Klubo
gais ir pažįstamais maloniai prašom atsi
Valdyba vasario 4 d., šeštadienį, savo pa
lankyti į minėjimą ir pamaldas.
MOTINŲ SĄJŪDŽIO KONGRESAS
talpose rengia Užgavėnių šokius.
Skyriaus Valdyba
Pasaulinio
motinų sąjūdžio VIII kongre
Gros gera kapela. Prašome nepraleisti
sas įvyko lapkričio 2-6 d.d. Paryžiuje, te
geros progos pasišokti. Pradžia 6 v. vak.
VASARIO 16 MINĖJIMAS
ma: „Motinos vaidmuo vedybinio ir šeimy
Klubo Valdyba
ninio gyvenimo paruošime“. Šiame kongre
DBLS Wolverhamptono skyriaus valdy
se lietuvėms motinoms atstovavo dabarti
ba vasario 18 d., šeštadienį, 6 vai., p.p.,
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
KLUBO SUSIRINKIMAS
nė Lietuvių Moterų K-to prie Pasaulinio
Queens viešbučio salėje, priešais Town
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba Motinų Sąjūdžio pirmininkė S. JokubausBradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy
Hall, rengia Vasario 16 minėjimą.
Po programos šokiai ir alutis. Visus tau ba praneša, kad metinis klubo narių susi vasario 12 d., 6 vai., Manchesterio Lietuvių kaitė-Pagnier.
tiečius iš arti ir toli maloniai prašome at rinkimas kviečiamas vasario 5 d., sekma Socialinio Klubo patalpose šaukia savo sky
SUSITUOKĖ E. LIUTKUTĖ
dienį, 3 vai. popiet, klubo patalpose šia riaus narių susirinkimą. Susirinkime pra
silankyti.
programa:
šome dalyvauti ir Lietuvių Namų B-vės ak
Pr. Liet. B-nės Jaunimo Komisijos pir
Skyriaus Valdyba
1. Susirinkimo pradžia.
cininkus.
mininkė Eglė Liutkutė gruodžio 22 d. susi
2. Prezidiumo rinkimai.
Bus renkamas atstovas į Sąjungos suva tuokė su J.P. Jardel. Jaunuosius Paryžiaus
3. Klubo Valdybos pranešimai.
žiavimą ir aptariami kiti skyriaus reikalai. lietuvių koplyčioje sutuokė kun. J. Petro
Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
4. Revizijos Komisijos pranešimas.
Skyriaus Valdyba
šius. Vestuvinis pobūvis įvyko pas A. ir O.
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
5. 1967 metų Klubo Valdybos rinkimai.
Greimus, ir jame dalyvavo gausus skaičius
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
6. 1967 m. K-bo Revizijos K-jos rinkimai.
NARIŲ SUSIRINKIMAS
Paryžiaus
lietuvių kolonijos.
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
7. Mandatų Komisijos rinkimai.
Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovės
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
8. Narių pasisakymai Valdybos ir Revi
Manchesterio Skyrius vasario 4 d., 5 vai.
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus
zijos Komisijos pranešimų reikalais.
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
p.p., Lietuvių Socialinio Klubo patalpose
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
9. Einamieji klubo reikalai.
šaukia visuotinį narių susirinkimą.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 10. Klausimai bei sumanymai.
Prašome visus narius dalyvauti, nes bus ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Canada.
Klubo Valdyba
svarstomi skyriaus darbai bei veikla.
Jei saviems padėti nori,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
Skyriaus Valdyba
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
VASARIO 10 D., PENKTADIENĮ, YORK HALL, OLD FORD RD., E.2,
Ir neliks kišenė kiaura!
DAIKTAI BUVO LABAI GERI!

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS

PRANCŪZIJA

WOLVERHAMPTONAS

BRADFORDAS

ĮVYKSTA DIDYSIS

LONDONO PARAPIJOS VAKARAS
BUS ĮDOMI PROGRAMA IR KT. GROS „LATE HOURS“ KAPELA.
PRADŽIA 8 VAL.
ĮĖJIMAS 6 ŠIL.
Visi lietuviai ir jų draugai kviečiami šiame didesnio masto vakare dalyvauti.
lliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
¥

šitaip iš Lietuvos savo artimiesiems ra
šo tie, kurie gavo per Lietuvių Namų Ak
cinę Bendrovę siųstuosius siuntinius.
šitai prašome turėti galvoje visus tuos,
kurie Velykų ar kuriomis nors kitomis pro
gomis ruošiasi savo artimiesiems siųsti ką
nors į Lietuvą.
Dėl to šitais siuntinių reikalais įsidėmė
kite mūsų adresą ir rašykite visada:
Lithuanian House Ltd.,
1 Ladbroke Gardens, London, W.11.

VOKIETIJA

rAUKAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,
LONDON, W.3.
Tol. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles,
Manchester.

N. METŲ ŠVENTĖ

Mokytojo Fr. Skėrio vadovaujamas Ev.
Jaunimo Ratelis sausio 14 d. atšventė tra
dicinę N. Metų šventę savųjų tarpe.
Fr. Skėrys pasveikino svečius Gimnazi
jos ev. kapelioną Kun. J. Urdzę, 1V1LT pirm.
E. Simonaitį, moKytojus, Buvusius šios gim
nazijos auklėtinius ar. Vilių Lenertą su po
nia ir Gerhardą rsaurą. JVloKiniams jis tuos
du buvusius auKlenmus pastate Kaip pa
vyzdį. 1966 m. jie anų įsigijo lieiaeioergo
universitete moKslinius laipsnius.
MLT pirmimnKas ir Mažosios Lietuvos
nepailstamas patriotas E. Simonaitis pa
sveikino visus ir papasakojo apie savo jau
nystę.
Svečiai ir namiškiai susirinkę jau rado
gausiai vaisiais, sausainiais ir pyragais ap
krautus stalus. Netrūko ir kavos bei ar
batos.
Pagiedojus giesmę „O džiaugsminga, iš
ganinga ta Kalėdų skaisti diena“ ir numal
šinus alkį, užsimezgė gyvos kalbos. Mažieji
pasakė eilėraščių: Irena šiušelytė, Kristi
na Ramanauskaitė ir Marytė Kuršytė. Po
to visi pagiedojo „Tyli naktis, šventa nak
tis“. Mokyt. Fr. Skėrys dar apdovanojo mo
kinius iš evangelikų parapijų Vokietijoj ir
užjūryje suaukotų pinigų nupirktomis do
vanėlėmis. Giesme „Už rankų imk meilin
gai“ ir malda baigta ši kukli šventė.
Sekmadienį, sausio 15 d., kun. J. Urdzė
atlaikė mokiniams pamaldas. Po pamaldų
įvyko Evangelikų Jaunimo Ratelio susirin
kimas, kuriame buvo pravesta Biblijos va
landėlė ir aptarti bėgamieji ir ateities rei-*
kalai.
Fr. Sk.
PRENUMERATORIAMS

VOKIETIJOJE

Didžioji dalis „Europos Lietuvio“ ir Ni
dos Knygai Klubo leidinių prenumeratorių
Vokietijoje siunčia pinigus R. Kumfertaitei pašto perlaidomis į einamąją sąskaitą
Koelne.
Dabar aiškėja, kad pinigai grąžinami, jei
gavėju įrašoma R. Kumfertaitė. Vokiečių
įstaigoms sunku susigaudyti, ką čia reiškia
pavardėje ta aite, nes einamoji sąskai
tą yra R. KUMFERT vardu.
Kad būtų išvengta nesusipratimų ir pai
niavų, prašytume mūsų atstovei siunčiant
pinigus rašyti ne R. Kumfertaitė, bet R.
KUMFERT.
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
siųsti šiuo adresu:
Fr. R. KUMFERT, 5 Koeln-Kalk,
Dieselstr. 40/26.
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln,
Konto Nr. 186994.

PAIEŠKOJIMAI

MURAUSKAS Juozas, gimęs 1904 ar
1906 m. sausio 1 d., 1948-49 m. gyvenęs
Anglijoje, pats ar žinantieji apie jį prašom
rašyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

VERTA PAGALVOTI...

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

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

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

6% (grynais)
už trumpesnius investavimus.
Sudarome testamentus, administruojame
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo
reikalus.
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Są
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