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PO SOVIETINIU KEVALU
EILUTĖS Iš LAIŠKŲ

Pateikiamųjų vilniškės Tiesos skaityto
jų laiškų ištraukų nešukuojame: jos au
tentiškos, nois, tiesa, trumpintos. Trum
pindami stengiamės nesuzaioti išspausdin
tųjų laiškų esmės ir pagrindinės minties. 
Ištraukų atranka daugiau ats.tiKtmė, nes, 
specialiai nerankiojant, panaudojama tuo 
metu ant rašomojo stalo gulinti Tiesų krū
velė. Beje, kai kurių laiškų neperspausdi
name. Pastaruosius gal gaiima butų api
būdinti „valdiškais ', nes jie papūgiškai te- 
atkartoja Tiesos vedamųjų stilių ir šūkius. 
Pirmiausia, jie yra nuobodūs, o antra ver
tus, jie nėra būdingi Tiesoje spausdinamų
jų skaitytojų laiškų daugumai.

* * *
— O Kauno tarpmiestinėje autobusų 

stotyje keleivius neretai pasitinka netvar
ka ir grubumas, — aiškina alytiškis Vyt. 
Rasimavičius. — „Bilietai parduodami vi
soms kryptims“ — parašyta viršum kasų. 
Stoviu eilėje prie kasos Nr. 6. Išstovėjęs 
pusantros valandos, išgirstu: „Eikit į ant
rą kasą, mes parduodam bilietus tik i Vil
nių“. Atstovėjau papildomai prie kasos 
Nr. 2. Priešais mane buvusi moteriškė šio
je kasoje paprašė bilieto į Žiežmarius. Ją 
pasiuntė prie kasos Nr. 6...

«
— Vabalninko mieste tik porą kartų per 

metus visose gatvėse užžiebiamos visos 
elektros lempos. Paprastai daugelis gatvių 
skęsta tamsoje, — rašo S. Rukšnaitis.

*
— Labai apsidžiaugėme įsikėlę į erd

vius šviesius butus naujame name. Deja, 
mūsų džiaugsmas ėmė greit blėsti. Pra
džioje išsikraipė langai, durys, atsirado 
plyšiai. Norint išvalyti koridoriuose lan
gus, pasirodė, kad daugeliu atvejų tai pa
daryti neįmanoma — vieni neatsidaro, ki
ti neužsidaro. Po pirmojo lietaus pro juos 
pradėjo bėgti vanduo, kuris išmargino ko
ridorių sienas. Kada gi pagaliau bus ištai
syti visi trūkumai name, kuriame mes gy
vename? — teiraujasi Vilniaus namo Min
ties gatvėje Nr. 6 gyventojai S. Berkelis, 
V Ralys, K. Borikytė ir kiti.

♦
— Mano dėmesį atkreipė Kauno Pir

mūno1 gamyklos indai — prikaistuviai su 
sferiniai iškiliu paviršiumi ir keptuvės. 
Maloni emalio spalva, o forma gali paten
kinti reiklų estetą. Tokį prikaistuvį ne gė
da pastatyti tiesiog ant stalo, — iš Sverd- 
lovsko Tiesai rašo A. Taksis.

— Pasukus į Giintiškių tarybinio ūkio 
(sovchozo) centrą, jus pasitinka neseniai 
išaugusi darbininkų gyvenvietė: dviejų 
aukštų namai, parduotuvė, vaikų darže
lis, — rašo profsąjungų darbuotojas A. Ja
nuška. — Kažkodėl užmiršta, kad kaime 
žmonės laiko gyvulius, kad jiems, o taip 
pat pašarui reikia patalpų. Projekte ne
numatyti jokie tvarteliai, tad žmonės, bė
dos verčiami, patys pradėjo juos statyti. 
Taip išaugo ištisas miestelis įvairiausių 
lūšnų, palėpių...

*
>— Įvestas centrinis apšildymas, bet kaž

kodėl jis iki šiol neįjungtas. Todėl patal
pos šaltos. Po darbo nėra kur nusiplauti 
rankas. Nėra geriamo vandens, trūksta rū
bams spintelių. Dušas pradeda veikti tik 
pavasarį, nėra poilsio kambario, radijo. 
Greitosios pagalbos vaistinėlė dažniausiai 
būna taip pat tuščia. Neįrengiami ventilia
toriai, — savo darbovietę Tiesai aprašinė
ja Utenos Autokelių valdybos garažo šalt
kalvis B. Patumsis, tekintojas P. Alekse- 
jevas, suvirintojas A. Cibas ir kiti — iš vi
so 12 darbininkų.

*
— Aš jau keliolika metų draugauju su 

dviračiu, — savo užsigrūdinimą aprašinė
ja rokiškėnas VI. Dovydėnas. — I darbą, 
vasarą prie ežero, grybauti visad vykstu 
dviračiu ir niekad nejaučiu nuovargio. 
Priešingai, ypač rytą, pavažiavęs dvira
čiu, jaučiuosi žvalus. Kyla apetitas. Kartą 
pažįstamas sako tiesiai: „Matyt, kapeikų 
gaili, kad mini pedalus“. Beje, ne jis vie
nas su neslepiama panieka žiūri į dviratį. 
Tačiau dviračio nereikia išsižadėti...

*
— Mūsų mūrininkų brigada stato Mei- 

roniškių vidurinę mokyklą. Skiedinį mum 
atveža iš Kėdainių betono mazgo gatavą, 
sumaišytą su cementu, bet tik nesijotą. Su 
tokiu skiediniu nepadirbsi, todėl jį persi- 
jojame, išmetame akmenis. Kai išsijojame, 
atsimeta beveik kubas akmenų. Žinoma, 
kartu atsimeta ir dalis cemento. Taigi, per

Sausio 14-15 d.d. New Yorke Vliko su
kviestoje konferencijoje dalyvavo šie 27 
asmenys: Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos — J. Kajeckas, V. Stašinskas, A. Si
mutis; PLB valdybos, Amerikos LB valdy
bos bei tarybos ir Kanados L.B. valdybos
— S. Barzdukas, A. Nasvytis, V. Kaman- 
tas, J. Jasaitis, V. Volertas, J. Jurkūnas, 
J. Šlepetys, P. Vileišis, V. Kleiza, A. Rin- 
kūnas; Amerikos Lietuvių Tarybos — P. 
Grigaitis, E. Bartkus, T. Blinstrubas, V. 
Simaitis; Lietuvos Laisvės Komiteto — V. 
SidziKauškas, J. Puzinas, V. Vaitiekūnas; 
Vliko — J. K. Valiūnas, J. Balkūnas, B. 
Nemickas, J. Audėnas, A. Budreckis, R. 
Kezys, J. Sonda.

Konferencijos posėdžiams pasibaigus, 
sausio 15 d. buvo patiektas šis PRANEŠI
MAS LIETUVIŲ VISUOMENEI:

1967 m. sausio 14-15 d. New Yorke vyko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
vaidybos sukviesta konferencija, dalyvau
jant Lietuvos Diplomatinės Tarnybos, 
Amerikos Lietuvių Tarybos, Lietuvos 
Laisvės Komiteto, Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės, Amerikos ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybų atstovams.

Konferenciją pradėjo Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas, išdėstydamas Vliko 
veiklos ateinančių dvejų metų pagrindines 
gaires. Konferencijos darbotvarkėje buvo:
(1) Lietuvos padėties įvertinimas tarptau
tinės raidos perspektyvoje; (2) Lietuvos 
valstybinės nepriklausomybes atstatymo 
50 metų sukakčiai atžymėti pagrindinių 
projektų sutarimas ir jų vykdymo suderi
nimas; (3) laisvųjų lietuvių jaunimo reiš
kimosi galimybių Lietuvos laisvinimo vei
kiančiose organizacijose ir veikloje paryš
kinimas; (4) lietuviškosios informacijos 
svetimiesiems paveikime stiprinimas.

Konferencija išklausė šiuos pranešimus: 
(1) LLK pirmininko V. Sidzikausko — 
apie dabartinę tarptautinę padėtį ir jos 
kryptį; ALTos vicepirmininko dr. P. Gri
gaičio — apie ALTos nusistatymus; Vliko 
valdybos vicepirmininko dr. B. Nemicko, 
PLB valdybos vicepirmininko St. Barzdu- 
ko, LLK nario dr. J. Puzlno, Kanados LB 
pirmininko A. Rinkūno — apie planus 
Lietuvos valstybinės nepiik.ausomybės 50 
metų sukakčiai atžymėti; PLB valdybos 
vicepirmininko V. Kamanto ■— apie jauni
mo dalyvavimą Lietuvos laisvinimo darbe 
ir Vliko valdybos nario R. Kezio — apie 
lietuviškosios informacijos svetimiesiems 
centro reikalą.

Po bendrųjų diskusijų dėl pranešimų 
konferencija darbotvarkės klausimus to
liau svarstė, pasiskirsčiusi į 5 komisijas: 
politinę, finansų, informacijos, jaunimo 
reikalų ir Lietuvos valstybinės nepriklau
somybės atstatymo 50 metų sutarties 
programos.

Konferencija padarė šiuos nutarimus:
(1) Lietuvos valstybinės nepriklauso

mybės atstatymo 50 metų sukakties metai
— 1968 — skelbtini Lietuvos Laisvės Ko

dieną 1 kubinis metras, o kiek per mėne
sį? — aiškina A. Strimaitis.

*
— Kai prie autobuso vyras daužė žmo

ną, žmonės abejingai žiūrėjo. Tik pro šalį 
ėjęs vyriškis griebė mušeiką už pakar
pos. Skriaudžiamoji pabėgo. Bet kaip su
judo kai kurie žmonės? Girdi, kaip galima 
kištis į „šeimos reikalus“, — pasakoja V. 
Rudavičlūtė iš Ukmergės.

— Lapkričio pabaigoje būdamas Kaune 
užėjau į parduotuvę ‘Audiniai1, — rašo Č. 
Petraitis. — Kreipiausi į pardavėją: „Ką 
jūs galėtumėte pasiūlyti suknutei? Būkit 
maloni, padėkit“. Pardavėja: „Rinkitės 
pats, ar aš žinau, koks jūsų skonis?“.

*
— Važiuodamas Žemaičių plentu, neto

li Kauno radau moterišką laikrodį. Norė
čiau grąžinti jį savininkui, — iš Tauragės 
rajono Tiesai rašo A. Janauskas.

— Žinoma, bloga, kad atsiranda jau
nuolių, kurie tingi dirbti ir, prisidengę no
ru mokytis, stoja į žemės ūkio techniku
mus, — rašo Zarasų rajono kolchozo pir
mininkas A. Krūminas. — Šį rudenį kol- 
ūkietės L. Kasakovskaja ir K. Kasakovs- 
kaja išvažiavo į Buivydiškių žemės ūkio 
technikumą. Technikumo direkcijai pra- 
nešėm, kad šios merginos netinka specia
lybei, kurią pasirinko. Tačiau technikumo 
direktorius su pašaipa atsakė kolūkio val
dybai: girdi, jūs nepažįstate žmonių. Ką 
gi, nepraėjo nė mėnuo, ir jos iš techniku
mo dingo. . Reikėtų, parenkant mokinius, 
atsižvelgti į ūkių valdybų nuomonę.
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PLANAI KOVOS METAMS
vos Metais. Lietuvos Laisvės Kovos Metų 
paskelbimas vykdytinas Vliko 1967 metų 
paskutinių trijų mėnesių būvyje sukvies
tos Vašingtone specialios konferencijos.

(2) Lietuvos Laisvės Kovos Metais 
tarptautinėje plotmėje:

(a) per senatorius, kongresmanus, gu
bernatorius, spaudą, per laiškus Amerikos 
prezidentui ir valstybės sekretoriui bei ki
tais kanalais ir būdais skatinama Jungti
nių Valstybių vyriausybė, kad ji savo be 
tarpiškose pertrakcijose su Sovietų Są
jungos vyriausybe ir per Jungtines Tau
tas reikalautų Sovietų Sąjungą nutraukti 
neteisėtos inkorporacijos aktus Lietuvos 
atžvilgiu;

(b) paruoština ir įteiktina laisvosiom 
Europos valstybėm, Vatikanui, Europos 
Tarybai išsami Lietuvos dabartinės tarp
tautinės ir vidaus padėties apžvalga;

(c) paruoština visa reikalinga Lietu
vos bylos medžiaga eventualioms Vokie
tijos taikos sutarties deryboms;

(d) per Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimą ir įvairiais kitais keliais įtaigotina 
laisvojo pasaulio viešoji opinija, kad Lie
tuva yra Vidurio ir Rytų Europos integ
rali dalis;

(e) Visuotinės žmogaus Teisių Dekla
racijos dvidešimtmečio sukakties proga 
per Tarptautinę žmogaus Teisių Lygą ir 
kitais keliais panaudotina viešajai opini
jai sukelti piieš Sovietų Sąjungos komu
nistų paitijos rusiškąją diktatūrą okupuo
toje Lietuvoje, prieš žmogaus pagrindinių 
teisių bei laisvių paneigimą, tautinio savi
tumo niekinimą bei žlugdymą ir prieš tau
tos ūkio kolonialistinį išnaudojimą;

(f) išleistinas leidinys apie Lietuvos 
kultūrinę bei ūkinę pažangą nepriklauso
mybės laikotarpiu, jos pobūdį ir tempą 
palyginant su sovietinės okupacijos pada
riniais Lietuvai. Taip pat išleistinas doku
mentų rinkinys apie Lietuvos-Sovietų Są
jungos santykius 1917-1967 metų laikotar
piu.

(3) Lietuvos Laisvės Kovos Metai tau
tinėje plotmėje pradedami Jungtinių Vals
tybių ir Kanados lietuvių kultūros kon
gresu 1967 m. lapkričio 24-26 d. Chicago- 
je. 1968 Lietuvos Laisvės Kovos Metais 
liepos 7 d. Chicagoje įvyksta Jungtinių 
Valstybių ir Kanados lietuvių III-ji Tau
tinių Šokių Šventė ir rugpjūčio 31 - rug
sėjo 2 d. New Yorke Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės III-sis Seimas.

Konferencija pareiškė pageidavimą, kad 
Gražinos opera būtų pakartota 1968 m. 
Vasario šešioliktosios proga.

1968 Laisvės Kovos Metais JAV Lietu
vių Bendruomenė išleidžia lietuvių ir ang
lų kalbomis leidinį Lietuvą, Lietuvių iš
eivijos istoriją, Lietuvių kalbos aiškina
mąjį žodyną ir Lietuvių literatūrą anglų 
kalba; Kanados LB — knygą apie Kana
dos lietuvius,; Vlikas — antrąją laidą Li
thuania. Diplomatinė Tarnyba prašoma

Septynios DIENOS
INDIJA GAUS DUONOS

JAV prižadėjo duoti Indijai 2 mil. tonų 
grūdų. Kanada, Australija, Sov. Sąjunga ir 
JAV jau buvo pažadėjusios iš viso 2.300. 
000 tonų, ir dalis to kiekio esanti jau pake
liui.

Indija sutiko su JAV sąlyga: ji gauna di
delius kiekius grūdų, bet pažada jokių stra 
teginių dalykų netiekti Kubai ir apskritai 
nieko Šiaurės Vietnamui.

SINKIANGO KLAUSIMAS
Kinijos Sinkiango provincijoje neramu, 

ir kai kurie Kinijos - Sov. Sąjungos santy
kių tyrinėtojai galvoja, kad Sov. Sąjunga 
galinti dabar pasinaudoti proga ir pasiimti 
tą provinciją.

Sinkiangas sudaro apie šeštadalį Kini
jos. Jo gyventojai daugiausia uigurai, ka
zachai ir kirgizai. Sovietai tvirtina, kad ta 
sritis nėra kinietiška, tačiau dabar kinieti- 
nama. Joje vyksta sovietų palaikomas tau
tinis judėjimas, ir vien tik 1962 m. apie 50. 
000 kazachų pabėgo į Sov. Sąjungą.

LAIKINAI UŽDAROMAS
UNIVERSITETAS

Norint išvengti muštynių tarp studentų 
ir policijos, nutarta laikinai uždaryti Mad
rido universitetą.

Studentai pradėjo demonstracijas, reika
laudami darbininkams didesnių atlygini
mų, o vėliau ir laisvės savo organizacijom. 
Vieną dieną jie net penketą valandų grū
mėsi su policija. 

paruošti leidinį Lietuvos - Sovietų Sąjun
gos santykiai 1917-1967 laikotarpiu.

Konferencija prašo visas laisvojo pasau
lio Lietuvių Bendruomenes 1968 Laisvės 
Kovos Metais atitinkamomis savo piogra- 
momis ko įspūdingiausiai atžymėti, savo 
pastangas derinant su konferencijos nuta
rimais.

Konferencija numato specialų komitetą 
1968 Laisvės Kovos Metų veiklai lėšoms 
telkti. Jį sudarys Vliko, Alto, Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Lietuvių Bendruome
nės skirti atstovai.

(4) Lietuviškosios informacijos sveti
miesiems stiprinimo reikalu konferenci
ja numatė prie Eltos sudaryti informacijų 
tarybą iš Alto, Lietuvių Bendruomenės, 
LLK ir Vliko valdybos paskirtų žmonių, 
taip pat pavedė Eltai pasirūpinti sau at
stovus atskiruose kraštuose ir prie pag
rindinių laisvojo pasaulio lietuvių insti
tucijų.

(5) Konferencija pareiškė padėką Jau
nimo Metų organizatoriams ir tų Metų 
programos vykdytojams. Didžiai vertino 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo tautinės 
dvasios pakilimą Jaunimo Metais, taip pat 
jaunesniosios kartos padidėjusį dėmesį 
lietuviškiems reikalams ir Lietuvos lais
vės uždaviniams. Konferencija sveikina 
pastaruoju metu į Lietuvos laisvės kovos 
vadovaujančias organizacijas ir į laisvini
mo uždavinių vykdymą aktyviai įsijungu
sius jaunesniosios kartos veikėjus, viltin
gai užtikrinančius visų generacijų laisvų
jų lietuvių Lietuvos nepriklausomybės 
vieningą siekimą.

Konferencija kreipia visų laisvojo pa
saulio lietuvių organizacijų dėmesį į nuo- 
LajlnĮ rūpestį sudaryti ko palankiausias 
sąlygas jaunosios kartos tautiniam bren
dimui ir tautiniam reiškimuisį visose lie
tuviškosios veiklos srityse ir nuoširdžiai 
linki Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Jaunimo Sekcijai sėkmingai vykdyti savo 
uždavinius.

Konferencija kviečia laisvąjį lietuvių 
jaunimą, ypač 1968 Laisvės Kovos Metais, 
aktyviai lietuviškai reikštis akademinėje 
plotmėje, tarptautiniuose renginiuose, sa
vo kraštų visuomenės ir vyriausybės 
sluoksniuose, ginant Lietuvos bylą ir po
puliarinant lietuvių tautos gyvybines 
problemas svetimųjų opinijoje.

(6) Konferencija atkreipė Vliko dėme
sy kad imtųsi darbo išleisti leidiniui apie 
lietuvių tautos genocidą.

Konferencija nutarė padėkoti JAV Kon
gresui už rezoliucijas Baltijos valstybių 
bylos reikalu.

Konferencija pareiškė pageidavimą, kad 
JAV lietuviai moraliai ir materialiai pa
remtų Kanados Lietuvių Dieną Pasaulinė
je Parodoje Montreaiyje 1967 m. rugsėjo 
3 d.
Vliko pirmininkas, Alto vicepirmininkas, 

PLB valdybos vicepirmininkas, 
LLK pirmininkas

PASIKALBĖJIMAS VATIKANE
Popiežius su Podgornu kalbėjosi 70 mi

nučių.
Oficialiame pranešime sakoma, kad bu

vę tartasi dėl taikos pasaulyje ir dėl santy
kių pagerinimo tarp tautų. Be to, aiškinta
si dėl religinio gyvenimo ir Katalikų Baž
nyčios padėties Sov. Sąjungoje.

RYTŲ VOKIETIJOS RŪPESČIAI
Vakarų Vokietijos susitarimas užmegzti 

diplomatinius santykius su Rumunija taip 
sujaudinęs Rytų Vokietijos vyriausybę, 
kad jos vadas Ulbrichtas paskubom šaukia 
Varšuvos pakto kraštų užsienių reikalų mi 
nisterius svarstyti to klausimo.

Rytų Vokietija reikalaujanti, kad diplo
matinius santykius užmezgant Vakarų Vo
kietija turinti pripažinti Rytų Vokietijos 
vyriausybę teisėta ir Oderio-Neissės sieną. 
Antraip Vakarų Vokietija palaipsniui ne
priklausomus kraštus palenksianti savo po 
litikai vykdyti.

AR TIKRAS PAVOJUS?
Turkijos generalinio štabo viršininkas 

gen. Turalis išsiuntinėjęs visiems karinin
kams išstudijuoti savo parašytą knygutę 
apie komunistų pavojų kraštui. Jis tvirti
na, kad komunistai stengiasi aštrinti santy 
kius tarp muzulmonų sektų ir skatina kur
dų nacionalizmą.

O Turkijos kairieji laikraščiai tvirtina, 
kad pats generolas praeitų metų lapkričio 
mėn. norėjęs perimti valdžią ir įvesti dikta 
turą. Dabar jis norįs tai padaryti prisideng 
damas komunizmo pavojum.

COVENTRIŠKIAl ĮTEIKĖ PROTESTĄ

Praeitą sekmadieni (vasario 6 d.) Co- 
ventrio lietuvių ir kitų pavergtųjų tautų 
atstovų delegacija lankėsi Londone ir mi- 
nisterio pirmininko įstaigai įteikė mitinge 
priimtąją protesto rezoliuciją dėl padėties 
savo kraštuose.

Ta protesto rezoliucija įteikta ryšium su 
sovietų min. pirmininko Kosygino lanky
mus! Britanijoje. Joje nurodoma, kad Sov. 
Sąjunga sulaužė J. Tautų chartą, užimda
ma nepriklausomus kraštus, o užėmusi ten 
panaikino žmogaus teises ir vykdo trėmi
mus. Prašoma tariantis su Kosyginu neuž
miršti pareikalauti paleisti užimtuosiuose 
kraštuose dabar kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose laikomus politinius kali
nius, sustabdyti naikinimą tautinių pa
minklų ir trėmimus jaunimo ir kt.

Tą įvykį atžymėjo britų laikraščiai, ra
dijas ir televizija.

Apskritai šįkart ir britų spauda nepagai
lėjo daugiau vietos įvairiems pavergtųjų 
protesto laiškams ir žinioms apie padėtį pa 
vergtuose kraštuose.

ANTISOVIETINĖS DEMONSTRACIJOS

BRADFORDE

Ryšium su Kosygino atsilankymu Didž. 
Britanijoj, komunistų pavergtųjų tautų 
žmonės vasario 5d. surengė antisovietlnes 
ir kartu antikomunistines demonstracijas 
Bradforde. Per visą miestą nužygiavo be
maž mylios ilgumo eilė demonstrantų su 
vėliavomis ir plakatais, reikalaujančiais 
laisvės komunizmo ir sovietų pavergtoms 
tautoms.

Visi suėjo į St George salę, pačią di
džiausią Bradforde. Į susirinkusius kalbė
jo Pavergtųjų Tautų organizacijos Bradfor 
de pirmininkas Kronbaks. Jis priminė susi 
rinkusiems, kad sovietai deportavo minias 
pabaltiečių lėtai mirčiai į Sovietų Rusijos 
vergijos stovyklas Sibire ir kad tie patys 
sovietiniai tankai riedėjo per Baltijos kraš 
tus, juos okupuodami, ir tie patys sovieti
niai tankai triuškino vengrų tautos sūnus, 
kovojusius dėl savo krašto laisvės.

Po kalbos buvo priimta atitinkama revo
liucija, kuri bus nusiųsta šie krašto min. 
pirmininkui ir kitiems tarptautinio masto 
organizacijų vadovams.

Demonstracijoj dalyvavo: baltieji rusai, 
vengrai, latviai, lenkai, lietuviai, estai ir 
ukrainiečiai.

J. Vaidutis

NEPRIPAŽĮSTA ĮJUNGIMO

Paaiškėjus, kad Sovietų delegacijoje, ku 
ri lydi min. pirm. Kosyginą į Londoną, taip 
pat yra įrašyta Estijos min. pirm. Klaosso- 
no pavardė, Užsienių Reikalų Ministerijos 
spaudos konferencijoje buvo užklausta, ar 
Britų vyriausybė nepakeitė savo nusista
tymo nepripažinti Baltijos valstybių inkor
poracijos į Sov. Sąjungą.

Kaip praneša liberalų dienraštis „Guar
dian“ ir britų komunistų „Morning Star", 
paklausimą davusiam žurnalistui buvo at
sakyta, kad Britanijos vyriausybė, kaip ir 
ligšiol, nepripažįsta Baltijos valstybių įjun 
gimo į Sov. Sąjungą.

ORGANIZACIJŲ RAŠTAS WILSONUI

Lietuvių, latvių ir estų didžiųjų organi
zacijų pirmininkai savo tautiečių vardu pa 
siuntė Britanijos min. pirm. Wilsonui laiš
ką, kuriame nurodoma, kad tuo metu, kai 
Britanija atsisakė visų savo kolonijų, Sov. 
Sąjunga užėmė Baltijos kraštus ir vykdo 
juose visokias baisybes.

Rašte taip pat atkreipiamas dėmesys, 
kad pavergtieji valdomi iš Maskvos, kad to 
kia padėtis yra priešinga žmogaus teisių 
dėsniams, nepasitaraauja taikai ir prašo
ma tuos klausimus iškelti Kosyginui.

MILIJONAI MIESTŲ 'GYNYBAI
Amerikiečių surinktomis žiniomis, sovie

tai jau yra išleidę tarp 4 ir 5 milijardų do
lerių gynybos įrengimams nuo raketų.

Tokiais įrengimais jau esanti apsupta 
Maskva, o kiti miestai laukia eilės.

Tuos darbus sovietai pradėję prieš 1960 
metus.

UGNIS KITOJE KABINOJE
Ugnis vėl kilo bandomojoje amerikiečių 

kabinoje, kuri buvo taip pat pilna gryno 
deguonies.

Vienas lakūnas žuvo, kitas labai apdegė.

Staiga mirus Reginai MARDOSAITEI, 
liūdesio valandoje reiškiame nuoširdžią 
užuojautą V-bos nariui Baliui Mardosui.

DBLS Ketteringo Sk. Valdyba ir nariai

1



_ ________ ______________________________ EUROPOS LIETUVIS Nr. 6(948). 1967. II. 7

DR. KAZYS GRINIUS
GIMIMO ŠIMTMEČIO SUKAKTIS ANTANAS KUČYS (iš „Aidų“ 1966 m. Nr. 10)
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Bet K. Griniaus vardas nepateko į di
džiųjų mūsų tautos vyrų tarpą tik dėl to, 
kad jis buvo geras, savo žmonėms pasi
aukojantis gydytojas. Ir ne vien todėl, kad 
jis buvo savo kraštui ir valstybei atsida
vęs politikas. Jo vardas ir nuopelnai jau 
buvo žinomi daug anksčiau. Mūsų tautos 
istorijos puslapiuose K.Grinius užims di
desnę vietą kaip tautinio susipratimo ža
dintojas, kovotojas su caro priespauda, 
laisvės idėjų skleidėjas, žmonių švietėjas 
ir kultūrininkas. Jis yra didelis, kaip var
pininkas, kaip žmogus, kuris dalijosi su dr. 
Vincu Kudirka ta pačia darbo našta, tais 
pačiais mūsų tautos rūpesčiais ir tais pa
čiais pavojais. Tik dideli idealistai galėjo 
stoti j tokių veikėjų eiles. Jie negalėjo 
laukti nei visuomeninės garbės, nei so
cialinio prestižo, nei materialinio atpildo, 
nei pagaliau gyvenamosios vietos pasto
vumo. Socialinio prestižo vietoje jie girdė
jo paniekinantį litvomano vardą. Visuome
ninės garbės vietoje susilaukė pravardžia
vimo „cicilikais“, „parmazonais" ir pan. 
Materialinio atlyginimo vietoje buvo nuo
latinis pinigų aukojimas, skriaudžiant sa
ve ir savo šeimą. Pastovaus įsikūrimo vie
toje — areštai, kalėjimai ir ištrėmimai. 
Toks buvo anuo metu kelias tų, kurie tu
rėjo drąsos stoti prieš Rusijos galybę, 
siekdami savo krašto žmonėms laisvės ir 
geresnio gyvenimo. Ir tokių pirmųjų tar
pe buvo Kazys Grinius.

Su „Varpu“ jis neatskiriamai susirišo 
nuo pat susirinkimo 1888 m. pas Petrą 
Kriaučiūną Marijampolėje, kur buvo nu
tarta leisti naująjį laikraštį. Tada jis buvo 
22 m. jaunuolis, pirmo kurso Maskvos 
univ. studentas. Netrukus pradėjo ir ra
šyti į visus varpininkų leidinius. Kai tik 
baigė studijas, buvo išrinktas į varpininkų 
komitetą. Nuo tada ir prasidėjo jo platus, 
atsakingas ir kartu pavojingas visuomeni
nis darbas. Nuo tada Kazys Grinius įstojo 
į- tą pačią gretą, kurioje buvo dr. Vincas 
Kudirka ir kiti veikliausi varpininkai. 
Varpininkų komitetuose jis dirbo per dvy
lika metų, iki buvo susiorganizuota į Lie
tuvių Demokratų Partiją.

Darbo buvo daug, užsimojimai platūs, o 
pavojus patekti dėl to veikimo į kalėjimą 
ar būti ištremtam — kasdien. Reikėjo ko
voti prieš Rusijos imperialistinius intere
sus, prieš žandarmeriją ir kolonistus val
dininkus. Reikėjo taip pat kovoti prieš 
dvarponius — lenkintojus ir su jais dažnai 
ėjusius-konservatyvius kunigus.

Buvo dar visa eilė ir kitų darbų bei rū
pesčių tautinėje veikloje. Kur tik Kazys ir 

Joana (bolševikų nužudyta Rusijoje 1918 
m.) Griniai gyveno, — Marijampolėje, 
Pilviškiuose, Kudirkos Naumiestyje ar 
Vilniuje, — jų namai buvo vieta, kur rink
davosi pasitarti vietos lietuvių veikėjai, 
knygnešiai, lietuviškos spaudos darbuo
jas Jie buvo įvairūs savo išsimokslinimu, 
socialine padėtimi ir pasaulėžiūra. Bet 
tiek inteligentas, tiek ūkininkas ar miesto 
darbininkas — visi jie jautėsi Grinių na
muose kaip lygūs žmonės. Juos visus jun
gė šeimininkų paprastumas ir kuklumas.

K. Grinius — chorų ir vaidinimų or
ganizatorius. Jis — „Sietyno" ir „Šviesos" 
draugijų centrinė veikimo ašis. Šviesie- 
čiai buvo Suvalkijoje taip išvystę savo 
veikimą, kad turėjo 18 skyrių ir iki 1500 
narių. Už veiklą su „Šviesos“ draugija K. 
Grinius buvo net du kartus areštuotas ir 
kalinamas Marijampolės ir Suvalkų Kal
varijos kalėjimuose.

Tokie yra K. Griniaus veiklos anais 
carų Rusijos valdymo laikais bruožai.. 
Duota buvo daug, o kas gauta? Ir ko ga
lėjo tikėtis sau ar savo šeimai lietuvis, ko
vodamas už savo tautos laisvę ir žmonių 
gerovę? Ištrėmimo, kalėjimo ar net mir
ties. Perėjo tuos kelius ir K. Grinius. Ke
turis kartus kaltintas, tris kartus ištrem
tas ir daug kaitų kratytas ir taidytas. Tai 
tik carų Rusijos laikais. Trėmimai ir tar
dymai juk nesiliovė būti jo palydovais net 
ir gyvenimo saulėlydyje.

Buvo gydytojas, buvo ministras pirmi
ninkas ir net valstybės prezidentas, bet vi
są amžių gyveno kukliai, gai kukliau net 
negu vidutinis valdininkas. Ir jokio turto 
nesukrovė, nežiūrint to, kad nepuotauda
vo ir šiaip pinigų privatiems reikalams ne
švaistė. Dr. A. Garmus, artimai jį pažinęs 
carų laikais, taip rašo: „Pats daktaras vil
kėjo labai kukliai. Kai kada net jo švar
kas būdavo lopytas, o sulopydavo žmona. 
Namuose jokios prabangos nebuvo: pap
rastos lietuviškos kėdės, paprastos lovos. 
Jokių pokylių nekeldavo ir kortomis ne- 
lošdavo, kaip tai buvo įprasta vad. inteli
gentų namuose. Pati daktarienė Joana ne
bijojo jokio juodo darbo. Ji pati virė, valė 
kambarius, pati baltinius skalbė. Ji pati 
atlikdavo visus namų ruošos darbus" 
(„Nemunas“ 1950 Nr. 2).
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Kas ima atidžiau žvelgti į Kazio Gri
niaus gyvenimo našiausią laikotarpį, kai 
jis dirbo varpininkų eilėse prieš pat I pas. 
karą, tas neišvengiamai turi susidurti su 
pasaulėžiūros klausimu, taip ryškiai sky
rusiu ano meto inteligentiją ir vis giliau 
besismelkusiu, stiprėjant apšvietimui, ir į 
visą tautą. Yra sakoma, kad su „Varpu“ 

prasidėjo mūsų tautos ideologinis ir pa
saulėžiūrinis diferenciavimasis su kuni
gais. Naujos idėjos, kurios vėliau buvo ir 
Bažnyčios aprobuotos, ano meto dvasiš- 
kijai buvo paneigimas Dievo mokslo. Be
dievio vardas buvo lengvai segamas kiek
vienam, kuris nesutiko su Bažnyčios pa
žiūromis net ir grynai pasaulietiškuose 
reikaluose. Nuo to kentėjo ir Vincas Ku
dirka, ir Kazys Grinius, ir kiti ano laiko
tarpio varpininkai. Nuo to, be abejo, tu
rėjo nukentėti ir bendras tautinis darbas.

Varpininkai, jų tarpe ir Kazys Grinius, 
buvo savo gyvenamosios epochos vaikai. 
Universitetuose jie atrado idėjas, kurios 
jau pilna srove raižė Vakarų Europos ir 
Amerikos kraštus. ‘Racionalizmas ir po
zityvizmas, sa.vo kovingumu jau beap- 
rimstąs ir pereinąs į nuosaikesnį filoso
finių problemų sprendimą Vakaruose, Ru
sijos imperijos šviesuomenei buvo pasku
tinis filosofijos žodis.

Daugely įsišaknijusi nuomonė, kad var
pininkai buvę net kovingi ateistai. Deja, 
asmuo, Kuris stengiasi tą laikotarpį pažin
ti iš ipačių šaltinių, šiuo atveju iš varpi
ninkų leidinių — „Varpo“, „Ūkininko" ir 
kt., vargiai atras įrodymų, kad jie „puolė 
kunigą už tai, kad jis buvo kunigas ir 
skleidė Dievo mokslą“. Bent šio straips
nio autoriui jų iki šiol nepavyko surasti, 
nors jo .ieškojimas dėl amžiaus jau nėra 
sudrumstas nei „Tėvynės Sargo“ polemi
kos su „Varpu", nei seimo rinkimų įkarš
čių ar 1926 metų perversmo asmeniškais 
prisiminimais.

Nesutarimų tarp ano meto kunigų ir 
varpininkų priežastys buvo kur kas pla
tesnės, negu vien pasaulėžiūra. Tas gal 
mažiausiai juos skyrė, nes varpininkų tar
pe dauguma greičiausiai buvo tikintieji. 
Gal ir su tam tikra kritika, gal ir ne visai 
sutampantieji su Bažnyčios mokslu, bet ir 
ne ateistai. Jei tada inteligentas prakti
kuojantis katalikas buvo retenybė, tai to 
priežastimi nebūtinai turėjo būti raciona
lizmas ar pozityvizmas, nes nėra įrodymų, 
bent lietuvių literatūroje, kad daug kas iš 
ano laikotarpio lietuvių akademikų būtų 
užsiėmęs filosofinėmis studijomis. Tei
singas yra dr. Juozo Girniaus tvirtinimas: 
„Visi kaltinamieji — izmai vienaip ar ki
taip atspindi ne tik atitinkamus laiko rū
pesčius, bet ir krikščionių atitinkamas 
kaltes, liekant jiems abejingais“ (Aidai, 
1964 Nr. 6). Ir varpininkams taip dažnai 
priskiriamas pozityvizmas vargiai ar tu
ri ką bendro su ta filosofine doktrina, ap
imančia ir Auguste Comte metafiziką. Jei 
varpininkų veikloje pozityvus bruožas ir 
sudaro būdingą savybę, tai jį greičiau rei
kia suprasti kaip konstruktyvų darbą, rei
kalingą visuomenės bei tautos realiam gy

venimui. Abstrakti, net metafizįkon per
kelta tėvynės sąvoka, kaip jakobinų 1 a 
pa trie, varpininkams buvo svetima. 
Tai gaiima aisKiai pažinti iš V. Kudirkos, 
K. Griniaus, P. Višinskio ir kitų žymiųjų 
ano laikotarpio veikėjų raštų ir darbų.

Taigi, būtų gal per daug paviršutiniška 
tvirtinti, kad bedievybė buvo Kazio Gri
niaus ir kitų varpinmkų nesutarimų ir ne
santaikos su kunigais priežastimi. Žinoma, 
yia valia tikėti ar netikėti. Ir tai neturėtų 
būti mastas, vertinant asmenybės integra
lumą ar atliktus darbus. Reikia arčiau pa
žinti varpininkų siekimus ir jų pažiūras į 
valstybės valdymo formą, į socialinę san
tvarką, į sąžinės laisvę ir į valstybės san
tykius su religijomis.

Pirmiausia, varpininkai, siekdami savo 
kraštui ir atskiram žmogui laisvės, turėjo 
kovoti su esama rusų valdžia, su autarki- 
niu carų režimu. Tai buvo jų svarbiausias 
siekimas. Gi sulenkėję senesnieji kunigai 
ir jų aukštesnioji hierarchija tokiam tau-

P. O r i n t a i t ė

PASKUTINĖ PALYDA

(a.a. Jonei Deveikei jos mirties metinėms)

Surinksim žiedlapius, 
giesmių skeveldras — 
žvaigždėm žydėjo žingsniai, 
ir žodžiai — protėvių širdies srovė.

O šiandien — 
dugnas paskutinės kraitės, 
ir ąžuoliniu antvožu užvošim, 
teliks trumputė epitafija 
nulaužto beržo tošy.

Vakarop dienelė debesuota, 
saulėlydžio gaisų raudonis 
pasrūva sopulio gaida, 
ir temsta dangūs 
amžinybės grauduliu •— 
gana!

Gana gyveninio dainos — 
aš išeinu...
Apglėbs mane vėsiu glėbiu 
pamotė naktis.

Drėgme pravirkusį 
juoda ir nebyli žemelė — 
paskutinė sesuo...

Tolyn į tolį — 
balandžiais alma ilgesys:
Nemuno velėną taip mylėjau...

Gana dienos — 
staigi pavakarė, 
ir ■— motina Naktis. 
Tebudi žvaigždės — 
sustingę ašarų sidabrai, 
baltos miruolių akys. 

tiniam, iš liaudies kilusiam judėjimui ne
pritarė, net su juo kovojo.

Toliau, Kazys Grinius, kaip ii kiti var
pininkai, buvo demokratas. J.is tikėjo, kad 
valstybės valdžia turi kirti iš tautos, kad 
visi žmonės prieš įstatymus turi būti ly
gūs. Tuo tarpu anot dr. Juozo Girniaus: 
„Šiandien cituojame H. Bergsono žodžius 
apie demokratijos evangelinę kilmę, bet 
vos prieš šimtą metų daugumai katalikų 
demokratija atrodė ‘politinė bedievybė’ 
(prieš valdžią iš Dievo skelbiančią val
džią iš tautos), sąžinės laisvė — ‘maru' ir 
•pamišimu' “ (Aidai, 1965 Nr. 6).

Ir, pagaliau, Kazys Grinius, kaip ir kiti 
varpininkai, buvo pažiūros, kad nei visuo
menė, nei valstybė neturi prievartos te.šių 
į žmogaus religinius įsitikinimus. O tuo 
metu Lietuvoje tai buvo daugelio laikoma 
įžūliu, visuomenę tvirkinančiu siekimu.

Laiko tėkmėje daug kas keičiasi. Kei
čiasi žmonių kartos, gimsta ir miršta idė
jos. Me,s jau esame toli nuėję nuo to, kas 
Kaziui Griniui ir jo bendraiaikiams buvo 
sunkia kliūtim, siekiant šviesesnio ryto
jaus tautai ir žmogui. Išnyko ar baigia 
nykti neapykantos dėl skirtingo dvasinio 
pasaulio užtvaros, taip sunkiai mus kadai
se skyrusios. Ir tame laiko srovės tekėji
me Kazys Grinius darosi mums vis švie
sesnis.

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS

ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje išgirsite: „Lietuva“ — 
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ — 
A. Brazis; „Tėviškės namai“ — B. Bud; 
riūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.

Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus. 
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš 
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris 
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.

Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži 
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys — 2. 
11.6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo 

mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — šv. Augustinas. Jo gyveni

mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

■UIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIllillIllllllllllllllllllllllllllllllllllllOllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIU .. .

GRINIAI
IŠ DR. K. GRINIAUS KNYGOS „ATSIMINIMAI IR MINTYS“, I D.

Grinių kilmė. Pats Grinių vardas neaiš
kus. Lenkiškai „Grinius“ buvo .rašomas 
Hryniewicz, rus. Grinevič, lietuviškai Gri
nevičius, Grinius. Mano tėvus iš vyriškos 
pusės giminės žmonės perdėm šaukdavo 
Grimais, tik poniškiau kas norėdamas sa
kyti, juos vadindavo Grinevičiais. K.Jab- 
lonskio „Lietuvos Archyve“ (1 t.) yra mi
nimi XVI-XVIII šimtmečių keli Grinevi
čiai ir vienas Grinius. Tarp maždaug 
14.000 Rusijos imperijos medicinos gydy
tojų 1909 m. buvo įrašyti 3 ar 4 Grinevi
čiai. Tos pačios šaknies bus ir Grineckiai, 
Grinevskiai, rus. Grinevai (pig. A.S. Puš
kino romano „Kapitono duktė" Grinevas). 
Rodos, Kėdainių apskrity yra Grinių ar 
Grinevičių kaimas, o Gardino gubernijoj, 
bene Sokolkos apskrity, buvęs kaimas 
Hrynieviče, iš kurio kilęs senojo Vilniaus 
universiteto istorijos profesorius Danilo- 
wicz‘ius.

Beieškant Grinių pavadinimo etimolo
gijos, ateina galvon jis kildinti iš šių žo
džių: liet, grynas (grynos avižos, gryna są
žinė, grynas laukas), vok. Gruen (žalias). 
Bet tam priešinasi Grinių (ne Grynių) 
pavardės raidės i trumpumas.

Grinių, Grinevičių pavardė yra papli
tusi ir Suvalkų, ir Kauno, ir Gardino kraš
te, ir gilesnėj Rusijoj (šioj pastarojoj ly
timis Grinevič, Grinev, Griniuk, Grinevec- 
ki, Grinevski). 1909 m. radau Vilniuje ap
skrities gydytoją dr. Narcizą Grinevičių, 
pravoslavą, rusą, gimusį Viatkos guberni
joj. 1891 m. Smolensko geležinkelio stoty 
užėjau kasininką Grinevičių, lenkiškai 
mane prakalbinusį, vietos gyventoją, tur 
būt, lenką. Lenkų istorikas Tad. Korzonas 
savo 6 tomų veikale Wewnętrzne Dzieje 
PolSki za Stanislawa Augusta 1764-1795 
rašo apie generolą Grinevičių, kuris 1794 
m. vedęs Iš Liepojaus pulką ar diviziją T. 
Kosčiuškai į pagalbą. 1820-1824 m. Vil
niaus laikrašty „Dzieje Dobroczynnosci“ 

(Labdaros Istorija) tarp Vilniaus Labda
ros Draugijos narių yra įrašyti keli Grine
vičiai. Dėl 1863 m. sukilimo iš Marijampo
lės buvo išgabentas į Rusijos gilumas vie
nuolis kun. marijonas Grinevičius, ištrė
mime pasimiręs Rusijoj. Tas vienuolis bu
vo valčiovinių Grinių tolimesnis giminai
tis. Naujaisiais laikais lietuvių tautos pri
sikėlimo gadynėje yra kiek pagarsėję keli 
Griniai-Grinevičiai: kun. Adomas Grine
vičius (1845 iki 1933), kilęs iš Kirkiliavos 
k., Suv. Kalvarijos pusėj. Jisai buvo „Var
po“, „Ūkininko“ ir kuniginių lietuviškų 
laikraščių bendradarbis, uolus lietuvių pa
triotas, draudžiamųjų lietuvių spaudinių 
platintojas. Tai buvo aukštos dorovės žmo
gus, pavyzdingas kunigas, didis lietuvių 
veikėjas. Pasimirė jisai A. Panemunėje 
nepriklausomybės metais. Kaip rašo savo 
atsiminimuose, jisai yra kilęs iš vienos pa
dermės su mano giminėmis Griniais-Gri- 
nevičiais. Ir mano tėvas sakydavo, kad 
Kirkiliavos Griniai esą tolimi giminės val- 
čiaviniams, vadinasi, ir mano tėvui, Sele- 
mos kaimo Griniui. Kirkiliava buvo bene 
antroji Grinių buvimo vieta, po jų atsikė
limo apie 1560 m. ar kiek vėliau į Pabuktį 
ar į Buktą. Mano tėvas tvirtindavo, kad 
Griniai jau apie 300 metų gyvena Mari
jampolės apylinkėse; Kalvarijos kleboni
joj buvo senų jų metrikų.

Vienas mano tėvo pusbrolis, rodos, And
riaus sūnus, Jonas Grinius apie 1873 buvo 
iškeliavęs į Jungtines Amerikos Valsty
bes. Nežinau, ar tai bus tas pats Jonas 
Grinius, kuris buvo seniau pasirodęs au
torium, rodos, kokios lietuvių dramos ir 
kitų rašinių. 1892 m. Jono Griniaus buvo 
suorganizuota Chicago Ill. teatrinė drau
gija, kuri buvo suvaidinusi „Kova ties 
Grunvaldu“. Jos autorius buvo Jonas Gri
nius? Nepriklausomybės gadynėj pagarsė
jo Kauno V. D. Universiteto Teologijos- 
Filosofijos Fakulteto profesorius, pasauli

nės literatūros dėstytojas filosofijos dr. 
Jonas Grinius, kilęs nuo Šiaulių pusės. Ji
sai yra keleto rimtų lietuvių knygų auto
rius ir stambesnis katalikų veikėjas. Jisai, 
kaip patsai sakėsi, nėra man giminė. Iš 
Kauno V. D. Universiteto yra išėjusi Kau
no apylinkės gyventoja gydytoja-okuiistė 
Griniūtė. Apie kitų Grinių ir artimesnių 
mano giminių darbus lietuvių tautai gali
ma pasiskaityti „Lietuviškojoj Enciklope
dijoj“ (s.v. Grinius). Be manęs lietuvių 
spaudoj ir tautinėj veikloj buvo dar kiek 
pasirodę mano broliai Jonas (Lušnakojis), 
Pijus, Vincas (šiuodu, rodos, „Kovos“ 
laikrašty, o Jonas „Ūkininke“, pasirašyda
mas Jonas-Kas.). Taip pat yra dalyvavu
sios lietuvių politiniuose sąjūdžiuose — 
sesuo Ona Bacevičienė ir mano pirmoji 
Joana Pavalkytė, taip pat paskiau ir ant
roji žmona Kristina Arsaitė. Jųjų veikla 
minima toj enciklopedijoj. Spėjo pasi
reikšti ir vyresnysis mano sūnus, Lietuvos 
kariuomenės generalinio štabo pulkinin
kas Kazys Grinius (gimęs 1899 m. Pilviš
kiuose). Mano brolis Jonas buvo pasižy
mėjęs veikliu 1902-1905 m. revoliucionie
rium, kovotoju su caro priespauda ir 1905 
m. priverstas buvo emigruoti į Ameriką 
(JAV). Tenai jisai taip pat pasirodęs uo
liu lietuvių tautos reikalų gynėju.

Mano motinos (Marės Akelaitytės - Gri- 
niuvienės) pusbrolis Mikalojus Akelaitis- 
Akelevičius, gimęs 1829.XII.5 netoli mano 
tėviškės Čiuoderiškių kaime, Marijampo
lės apskr., dalyvavo 1863 m. sukilime ir 
buvo priverstas emigruoti į Paryžių, kur 
1887.IX.25 mirė. Jisai buvo pragarsėjęs 
spausdiniais lietuvių ir lenkų kalbomis, 
buvo pirmojo Didžiosios Lietuvos periodi
nio leidinio redaktorius. Jo parašytas ir iš
spausdintas lietuviškas „Elementorius“, 
taip pat jo buvo sulietuvintas Jono Chodž- 
kos „Jonas Išmisločius“, lenk. „Jan ze 
Swislocza“. M. Akelaičio-Akelevičiaus gy
venimas yra aprašytas prof. A. Janulai
čio.

Gabrielės Petkevičaitės pranešimu, apie 
1930 m. Joniškėlio ligoninės vienas gydy
tojų buvo Grinevičius. Užkastojoje mano 
rašinių medžiagoje buvo to daktaro Gri
nevičiaus foto atvaizdas, kurį man buvo 
atsiuntusi G. Petkevičaitė kartu su savo at 

siminimais apie Joniškėlio ligoninę, ku
rioj jos tėvas buvo ilgus metus gydytoju. 
Joniškėlio ligoninę ir mokyklą apie 1811 
m. savo testamentu buvo įsteigęs vietos 
dvarininkas Ignas Karpis.

Iš kur ir kada atsirado Griniai Mari
jampolės ir Kalvarijos apskrityse, neiš
aiškinta. Mano tėvas sakydavo, kad Gri
niai yra atėję į Suvalkiją seniai, gal prieš 
300 metų. Jų sentėviai gyvenę už Nemuno 
rytuose, Trakų vaivadijoje ir apskrityje. 
Tėvo pasakojamas Grinių atsikraustymas 
į Sūduvą sutaptų su Zigmanto Augusto 
valakų žemės reformos gadyne (1560). 
Dar tėvas minėdavo, kad pirmučiausia 
Griniai atsikraustę į Pabuktį ar į Buktą, 
į Šešupės pakrantes, Liudvinavo pusėje, 
Kalvarijos apskrityje. Iš J. Totoraičio 
„Suvalkijos Istorijos I“ žinoma, kad Zig
mantas Augustas Buktos ar Pabukčio dva
rą su apie 20 valakų žemės ir dar kitą že
mės plotą Paprūsėje buvo maždaug minė
tu laiku padovanojęs savo kiemo cirulikui, 
matyt, žydui, Vulfui. Išdalinus didžiojo 
kunigaikščio seniūnijas (dvarus) valakais 
(po 20 ha), pagyvėjo Sūduvų kolonizavi
mas. Valstiečiai gaudavo už atidirbimą ar
ba už tam tikrą pyliavą produktais žemės 
gabalą ir įsikurdavo savo valakuose.

Mano protėviai buvo bajorai ir baudžia
vos nėjo.

Pasak mano tėvo, toliau Griniai atsira
do Kirkiliavoj, Vyšnialauky, Valčiavoje, 
kur pradžioj buvo 100 margų viensėdija 
(apie 56 ha). Rodos, mano tėvas Kazys 
Grinius, ar dar jo tėvas, tą viensėdį pasi
dalijo pusiau su broliu Andrium, ar su ki
tu Grinium. Antrasis Valčiavos pusinin
kas savo 50 margų išparceliavo į mažes
nius gabalus; ta vieta, užimta keleto smul
kesnių, kitokių pavardžių, valstiečių, pir
miau vadindavosi Andrynė. Valčiavos lau
kas prieidavo prie Elzbietiškio dvaro „poš- 
nios“. Tas dvaras kiek susijęs ir su lietu
vių tautos istorija.
Elzbietiškio dvaras ir Hilferdingas. Mat, 
ta vietovė (Valčiava ir Elzbietiškio dva
ras) priklausė lenkų-lietuvių respublikos 
didž. kunigaikščiui, kaipo Prienų seniūni
jos dalis. Per 30 metų karą (1618-1648) 
karalaitis Jonas Kazimieras su savo kie- 
mininku Butleriu buvo pakliuvę į pran

cūzų nelaisvę ir buvo kurį laiką vienoj 
Prancūzijos pilyje laikomas. Kai paskiau 
išlaisvintas karalaitis pasidarė Lenkijos ir 
Lietuvos karaliumi, Jonas Kazimieras 
Prienų seniūniją perleido, tur būt, kokiem 
200 metų, bene iki 1858 metų, Butleriu 
šeimai. Tas aktas, tur būt, buvo atliktas 
apie 1658 m., t.y. lygiai prieš 200 m. nuo 
1858 m.

Kai išsibaigė kontrakto terminas, Elz- 
bietiškis teko Rusijos valstybei. Caras 
Aleksandras II perdavė tą dvarą mokytam 
etnografui, aprusėjusiam vokiečiui, net 
slavofilui Hilferdingui. Tikrai nežinau, tik 
prilleidžiu, kad Hilferdingas, gavęs dvarą 
tarp lietuvių valstiečių, buvo susidomėjęs 
savo kaimynais ir parašė sumanymą, kaip 
suartinti lietuvius su rusų tauta. Jis pata
rinėjo valdžiai spausdinti lietuvių knygas 
rusų raidėmis. Reikia pripažinti, kad Hil- 
ferdingas savo sumanymui vyikdyti nei 
kokios prievartos Rusijos valdžiai nepiršo. 
Net Muravjovas Korikas, priėmęs aną Hil- 
ferdingo sumanymą, buvo liepęs rusų rai
dėmis spausdinti tik tas lietuvių knygas, 
kurios leidžiamos Rusijos vyriausybės pi
nigais. Sugadino Hilferdingo sumanymą 
Muravjovo įpėdinis Kaufmanas, kuris pa
kišo vidaus reikalų ministeriui Valujevui 
projektą bendraraščio (apl.nkraščio), kad 
visokį lietuvių spausdiniai, išleisti ne ru
sų raidėmis, būtų uždrausti, atiminėjami 
ir naikinami. Tariu, kad ne be Hilferdin
go patarimo 1867 m. buvo įsteigta Mari
jampolės valstybinė gimnazija ir Veiverių 
mokytojų seminarija su dėstymu jose lie
tuvių kalbos. Mat, taip tada buvo Mažo
joj Lietuvoj, pvz., Tilžės gimnazijoj. Hil
ferdingas, bene į Prūsus nusižiūrėdamas, 
piršo savo švelnią rusinimo politiką. Tai
gi Elzbietiškio dvaras, atrodo, bus suvai
dinęs tam tikrą vaidmenį lietuvių spaudos 
draudimo istorijoje. Mano tėvas Hilfer
dingo nežinojo ir nepažino gal dėl to, kad 
jau 1861 m. mano tėvas buvo persikraus
tęs su šeima į Selemą, apie 12 kilometrų 
nuo Valčiavos į šiaurę, 3 kilometrai nuo 
Ąžuolų Būdos, kuri rašėsi „Dembova Bū
da“, nors toj aplinkoj nei vieno ąžuolo se
niai nebuvo.

(Pabaiga sekančiame nr.)
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EUROPOS LIETUVIS

KAS TIE GĖRIMAI?
Sakoma, kad senovės lietuviai, būdavo, 

pakalba ir išgeria. Dauguma mūsiškių, 
kaip besakytum, ir šiandien mėgsta drau
gėn suėję stikliuką išgerti, pasivaišinti. 
Draugijoje dažnai iškyla kalbos apie įvai
rius gėrimus, iš ko jie padaryti. Nuomonės 
labai įvairuoja, nes tik retas turi pakanka
mai žinių apie kasdien vartojamus gėri
mus. Galvoju būsiant verta susipažinti 
bent su svarbiausiais jų.

I. SPIRITINIAI GĖRIMAI
Wisky. Tai populiariausias gėrimas bri

tų saloje, bet taip pat gerai žinomas ir už 
jos ribų. Pats žodis Whisky yra keltų kil
mės ir reiškia „gyvybės vanduo".

Kasdien vartojamasis whisky yra spirito 
mišinys, gamintas iš miežių salyklo ir ru
gių, kukurūzų ar kurių kitų javų. Gryno 
salyklo whisky yra per aštrus ir labai retai 
vartojamas (išimtinai Škotijoje). Tinka
mos proporcijos salyklo ir javų produkto 
mišinys duoda gerai išbalansuotą spiritą, 
kuris ilgainiui išgarsėjo visame pasaulyje.

Spiritas 3-7 metus nokinamas mediniuo
se bosuose ir tik tada maišomas, atskiedžia 
mas, pilstomas ir leidžiamas į rinką. Noki- 
nimas ir maišymas reikalauja didelio paty 
rimo, kuris perduodamas iš kartos į kartą 
ir laikomas paslaptyje. Škotijoje gamintas 
wisky dažnai tiesiog ir vadinamas „scotch" 
vardu. Šis vardas yra specialiai apsaugo
tas, ir nė vienas kraštas, išskyrus Škotiją, 
neturi teisės juo pasinaudoti.

Džinas (Gin) — paprastas spiritas, kurį 
rektifikuojant primaišoma įvairių žolinių 
prieskonių. Pradėtas gaminti 17 a. Olandi
joje kaip vaistas. Į Angliją parsigabeno ka 
riai 18 amž. čia jis dėl savo stiprumo buvo 
pramintas „olandiška drąsa". Džinas ypa
čiai išgarsėjo, kai iš Amerikos paplito kok
teilių gamyba.

Pagrindinis prieskonis džino gamyboje 
yra kadugių uogos. Šalia to dedama ir įvai
rių kitų žolinių prieskonių, k.a. corriande- 
rio sėklų, angelikos, citrinos ir apelsino žie 
vių, almondo, cinamono ir kt. Kiekviena 
firma gamina pagal savo receptą, todėl ir 
džino skonis įvairuoja nuo švelniai salste
lėjusio iki stipriai kartoko.

Komas (Rum). Jis gaminamas kraštuose, 
kur auga cukrinės nendrės. Bet iš tikrųjų 
tai nėra tiesioginis tų nendrių spiritas. Jis 
gaunamas iš specialiai raugintos cukrinių 
nendrių melasos.

Anglijoje labiausiai paplitęs Jamaikos 
romas, gamintas, palyginti, gana primity
viu būdu. Jis yra aštroko skonio, „sunkus", 
bet su gerai išbalansuotais prieskoniais.

Romas yra tradicinis jūrininkų gėrimas. 
Jų tarpe ypač populiarus tamsios spalvos 
Demerara romas, gamintas Britų Gvinėjo
je.

Romo spalva neturi jokio ryšio su stipru 
mu (gali būti šviesus ir bespalvis romas). 
Paprastai spalva gaunama pridedant cara- 
melio ar cukrinių nendrių nuoviralo ir il
gai nokinant mediniuose induose. Romo 
tinkamas išnokinimas yra toks pat svarbus 
dalykas, kaip ir whisky gamyboje.

Konjakas (Brandy). Tai yra spiritas, da
rytas iš šviežiai nuskintų vynuogių sulčių. 
Geriausias konjakas gaminamas Cognac 
provincijoje Prancūzijoje, iš kur ir gėrimo 
vardas yra kilęs. Bet, žinoma, jis gali būti

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DĖL SOVIETŲ PRAMONĖS IR ŪKIO 

REFORMŲ
R. E. Maziliauskas „Europos Lietuvio“ 

Nr. 3 rašo, kad ne tik Rusijoje, bet ir Lie
tuvoje prasidėjo pramonės ir žemės ūkio 
reformos. Tačiau nepasakyta, kaip tos re
formos vykdomos.

Mat, aš girdėjau tikrą ar tariamąjį „Prav 
dos" pranešimą, gal pasididžiavimą, kad 
prieš trejus metus valdžia vieną 800 ha kol 
chozą „padovanojo“ šešiems kolchozinin- 
kams. Jiems buvęs duotas gyvasis ir negy
vasis inventorius ir kitokia parama. Dirbę 
jie kaip sau ir labai didelių laimėjimų pa
siekę. Ateityje, girdi, visi dideli kolchozai 
bus „suprivatinti“. Atseit, žemė pasiliks 
valdžios nuosavybėje, bet kolchozininkas 
dirbs kaip sau, savoje žemėje.

Įdomu, ar R. E. Maziliauskas apie tai gir 
dėjo ir ar galėtų plačiau skaitytojus pain
formuoti?

Daugelis Vokietijoje sako, kad tokiu bū
du Rusija pasidarysianti geriausia žemės 
ūkio valstybė.

Ignas Šmigelskis 
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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.
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gaminamas visur ten, kur auginamos vy
nuogės.

Geros rūšies konjakas yra destiliuoja
mas gryno vario induose, nokinamas ąžuo
liniuose bosuose ir tada maišomas pagal 
kiekvienos firmos nusistatytą standartą 
bei skonį.

Konjasas skirstomas.į dvi pagrindines 
grupes: paprastas ir likerinis. Pirmasis ge
riamas bet kuriuo metu ir leistinas maišy
ti su įvairiais priedais. Paprastai jis žymi
mas viena, dviem ar trimis žvaigždutėmis. 
Antroji rūšis yra žymiai brangesnė ir žy
mima raidėmis VSOP arba VVSOP (very 
special old pale). Šis likeris paprastai ge
riamas po maisto su kava ir cigarais. Ge
riausias konjako skonis (bukietas) gauna
mas, kai jis specialiame stikle tarp rankų 
sušildomas ir sriūbčiojamas labai pamažu.

Konjakas gerėja ilgiau nokdamas bosuo
se. Tačiau, kartą supilstytas į butelius, jis 
nustoja nokęs. Taigi, nors ir 100 metų iš
buvęs buteliuose, konjakas bus tiek vertas, 
kiek jis buvo vertas prieš į juos supilsiant.

Degtinė (Vodka). Mums labiausiai pa
žįstamas spiritas, daugiausia gaminamas iš 
krakmolinių medžiagų, pvz., bulvių, apcuk 
rinamų miežių ar kviečių salyklo (gali būti 
vartojami ir kiti javai ar cukriniai runke
liai). Paruošimas rinkai nereikalauja ypa
tingo patyrimo. Vakaruose degtinė dau
giausia paplito po II Pas. Karo, ypač kaip 
pagrindas kokteilių gamyboje.

Likeriai. Jų esama daugybė įvairiausių 
rūšių. Iš tikrųjų tai yra pasaldintas spiri
tas, į kurį primaišyta įvairiausių priesko
nių. Likeriai dažniausiai vadinami gamin
tojų ar pagrindinių prieskonių vardais. Ge 
rųjų likerių (pvz., Benedictinas, Drambue 
ir kt.) gamybos receptai yra laikomi dide
lėje paslaptyje ir tik žodžiu perduodami iš 
kartos į kartą. Todėl nėra įmanoma aprašy 
ti, kaip vienas ir kitas Riteris pagamina
mas.

Apskritai paėmus, išskiriami du likerių 
tipai: a) kai visi elementai (prieskoniai) 
destiliuojami kartu su spiritu ir b) kai 
prieskoniai įmaišomi į spiritą vėliau (pvz., 
mūsų krupnikas). Iš įvairių žolių bei prie
skonių destiliuotas spiritas yra viena se
niausių alkoholio rūšių, vartotas vaistams 
keletą šimtų metų prieš Kristų.

Proof. Spiritinių gėrimų stiprumas žymi
mas mums kiek neįprastais proof laips
niais. Kas tas proof?

Vienas anglų korespondentas apklausė 6 
geriausių Londono klubų baro vedėjus ir 
iš visų gavo skirtingą proof aiškinimą... 
Pagal Encikl. Britanicą, proof nustatomas 
tokiu būdu. Uždegamas spirito ir vandens

MOTERYS IR NIKOTINAS

Beveik visų civilizuotų šalių statistika 
rodo, kad moterys vis daugiau naudoja al
koholio ir tabako. Didelis nervinis įtempi
mas, greitėjantis gyvenimo tempas, rekla
mos verčia jas griebtis tonizuojančių prie
monių.

Tačiau piktnaudžiavimas alkoholiu ir ta 
baku pražūtingai veikia moteris ir kur kas 
stipriau, negu vyrus. Gydytojai atkakliai 
ragina moteris, ir ypač jaunas, nerūkyti ei 
garečių, nes rūkymas daro didelę žalą ne 
tik moters organizmui, bet gali pakenkti 
ir normaliam busimojo kūdikio vystymui
si.

Medicinos daktaras prof. Bernhardas pa 
reiškė, kad Vakarų Vokietijoje berniukų 
žymiai mažiau gimsta kaip tik dėl to, kad 
dauguma moterų labai daug rūko. Pateik
damas pavyzdžius iš penkių gydytojų prak 
tikos, jis pažymėjo keistą reiškinį: rūkan
čios moterys dažniau gimdo mergaites, ne
gu berniukus, tuo tarpu priešingu atveju 
daugiau gimsta berniukų. Kadangi berniu
kų miršta daugiau, negu mergaičių, tai rū
kymas gali pagaliau atvesti į moteriškosios 
žmonijos giminės vyravimą. Gydytojai ne 
kartą yra konstatavę tą faktą, kad rūkan
čios moterys pagimdo nepilnai išsivysčiu
sius vaikus. Jų nuomone, persileidimai ir 
priešlaikiniai gimdymai taip pat aiškintini 
piktnaudžiavimu nikotinu.

Tyrimai šioje srityje nebaigti, tačiau esą 
ma įtarimo, kad nikotinas patalogiškai vei
kia naujagimius. Vaikas pradedamas nuo
dyti nikotinu jau motinos įsčiose. Vėliau ža 
linges medžiagos į kūdikio organizmą pa
tenka su motinos pienu. Mažą vaiką, kuris 
ilgai gyvena tabako dūmų pilnoje patalpo
je, nikotinas veikia taip pat žalingai, kaip 
ir aktyvų rūkorių. Skirtumas tas, kad kū
dikio organizmas kur kas jautresnis už su
augusio žmogaus organizmą. 

mišinys, užpiltas ant parako. Jei, spiritui iš 
degus, parakas neužsidega, tai toks miši
nys dar nėra 100 laipsnių proof. Nustatyta, 
kad jei mažiau kaip 49,3% (svorio) gryno 
alkoholio, tai likęs vanduo neduoda para
ku! užsidegti. Taigi prie 60 laipsnių tempe
ratūros (F) šimto laipsnių proof spiritas 
pagal svorį turi 49,3% gryno alkoholio. Ta
čiau pagal tūrį alkoholio procentas bus di
desnis, būtent, 57,1%. Kitaip sakant, jei pa 
imsim, sakysime, po 8 uncijas alkoholio ir 
vandens, tai mišinio stiprumas bus 49,3%, 
bet jei sumaišysime po pusę painto alkoho 
lio ir vandens, tai mišinio stiprumas bus 
57,1%. Skirtumas susidaro dėl alkoholio ir 
vandens nevienodo lyginamojo svorio.

Kai kuriuose kraštuose, pvz., Olandijoje, 
Amerikoje, priimta skaityti, kad 100 laips
nių proof spiritas turi 50% alkoholio pagal 
tūrį. Tas žymiai palengvina skaičiavimą 
ir paruošimą.

Skaičiuojant pagal čia nurodytas taisyk
les, išeitų, kad mūsų įprastinis 70 laipsnių 
proof spiritas turi pagal savo tūrį 40% 
(39,97) gryno alkoholio (pagal svorį išeitų 
34,5%).

(Pabaiga sek. nr.)

PRAEINANTIEJI NESISVE1K1NA

Vilniuje, Kaune ar kitur Lietuvoj pasta
raisiais laikais apsilankę vakariečiai, lie
tuviai ar nelietuviai, parsiveža vieną vieno 
dai patirtą įspūdį, kad ten labai reta pama
tyti gatvėj viens kitą pasisveikinančius, o 
dar rečiau — sustojančius pasikalbėti. Vi
siems atrado keista, kad tokio, palyginti, 
dar nedidelio masto miestuose tiek maža 
viens kitą pažįstančių. Lankytojai, kurie 
Lietuvą anksčiau gerai pažinojo, yra turė
ję patyrimų, tiksliau paaiškinančių tokio 
„didmiestiško“ reiškinio priežastį: žmonės 
bijo, vengia gatvėj pasirodyti, kas su kuo 
pažįstamas. Kai kurie lankytojai graudžiai 
pasakoja, kaip pamatę gatvėj einantį ka
daise buvusį artimai pažįstamą asmenį ar 
buvusį mokytoją ir kaip toks, nors ir paži
nęs ar net per apstulbimą prasiveržusį žodį 
sumurmėjęs, skubiai nusisuko ir pasišali
no, lyg nieko nematęs ir nepastebėjęs...

Kad tai ne vien keleivių patirtas įspūdis 
ir ne išimtiniai atsitikimai, dabar šių metų 
„Literatūros ir Meno“ 2-me numeryje pa
tvirtina poetas Algimantas Baltakis viena
me iš savo naujųjų eilėraščių („Iš Gedimi
no aikštės varpinės“). Sako:

„Iš varpinės žvelgiu į plačią aikštę, ir 
liūdnos mintys nejučia apninka. Visom 
kryptim mažyčiai žmonės vaikšto ir taip re 
tai viens kitą susitinka. Pro šalį, vis pro ša 
lį ir pro šalį, lyg būtų svetimi, lyg niekas 
jų nerištų. Nejau žmogus minioj kitaip ne
gali? Kad stabteltų bent... Ar atsigrįžtų...“

Susimąstęs stebėtojas pagaliau, atrodo, 
ir atspėja, kodėl taip yra: „Visiems tie pa
tys rūpesčiai, džiaugsmai, pavoj-ai“... Mė
gino pats, žemėn nusileidęs, sveikinti visus 
ir visiems šypsotis. Bet — „žmonės gūžčio
jo pečiais... Kažkoks beprotis!“

A. Baltakis, 36 m. amžiaus, jau 12 metų 
kaip baigęs universitetą ir apie tiek pat 
laiko pripažintas „tarybinis" rašytojas, 
taip pat ir žurnalistas. Naujajame eilėraš
tyje bus taikliai pavaizdavęs vieną iš Lie
tuvą slegiančiųjų „tarybinių tikrovių“. (E)

SENOVĖS EGIPTO CHEMIKAI

Remiantis dabartinio mokslo duomeni
mis, galima tvirtinti, kad sumaniausi seno
vės pasaulio chemikai buvo egiptiečiai. 
Netgi pat žodis „chemija“, kai kurių moks
lininkų nuomone, kilęs iš Egipto.

Kuo pagrindžiamos šios išvados?
Nūdienos chemikai naudoja šimtus tūks

tančių natūralių ir dirbtinių medžiagų, bet 
padaryti tokių mumijų, kaip faraonų lai
kais, jie negali. Egiptiečių menas balzamuo 
ti lavonus iki šiol neatskleistas.

Egipto chemikai gamindavo puikius da
žus — mėlynus, žydrus, žalius ir kitokius. 
Juos naudodavo piešiniams bei įvairių 
daiktų apdailai. Dabar, po 4000 metų, šie 
dažai tebėra ryškūs ir atsparūs.

Egipte buvo išvystyta ir parfumerija, ša 
lyje buvo gaminami įvairių rūšių aromati
niai tepalai ir aliejai, kvapnūs vandenys, 
juodi dažai antakiams ir kt.

žymus Egipto tyrinėtojas G. Ebersas 
(tarp kita ko, parašęs įdomią apysaką 
..Egipto karaliaus duktė“) surado 20 m il
gio papirusą, kuris surašytas 1552 m. pr. 
K. Kuo suklijuoti atskiri jo lapai? Kas tai 
per klijai, kurie neleido papirusui iširti 
net per keletą tūkstantmečių? Ir į šį klau
simą mokslininkai dar negali atsakyti.

Senovės egiptiečiai taip pat yra pagami
nę nuostabių įvairiaspalvių stiklo vazų, 
gražia glazūra padengę keramikos dirbi
nius. Jie mokėjo gaminti actą, vyną ir į alų 
panašų gėralą. Po daugelio amžių Europos 
alchemikai žinojo žymiai mažiau už savo 
tolimuosius pirmtakus — egiptiečius.

— Gavusios mokykloje blogus pažy
mius, pietinėje Indijoje 7 mokinės susirai- 
šiojo viena su kita drabužiais ir šoko į Ma
durai upę, ir tik viena buvo išgelbėta.

j KASOiENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, kurie visokių veiklą lemia ir remia. DBLS
tur būt, nėra prasmės čia aptarinėti, kas 

yra patriotizmas. Jo aptarimas būtų sudė
tingas, bet aš norėčiau patriotais pavadin
ti tuos DBLS vadovus, kurie apgynė savo 
organizacijos vardą ir sandarą anais jau 
dabar tolimais metais, kai Vilkas sudarinė
jo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės konsti 
tucijas ir jo atstovai buvo atvažiavę įtikinę 
ti, kad reikia jau gyvą DBLS perorganizuo 
ti ir jos vardą pakeisti — sutarptautinti.

Gali būti, kad mano tokį patriotizmo su
pratimą kai kas palaikys ar pavadins para
pijiniu. Bet dėl to nenusimenu. Jeigu leis- 
tumės į ginčą, tai turėčiau tokiam savo pat 
riotizmui apginti nemaža argumentų. Mū
sų juk visas savitumas ir yra tas, kad tu
rime šiandien jau istorinę DBLS, šiemet 
turinčią švęsti savo dvidešimtmetį, atliku
sią daug teigiamų darbų ir, svarbiausia, 
dar tokių darbų, kurie tarnauja visiems lie 
tuviams, ne vien tik kurio nors miesto ar 
salos. Ar tas jos vardas turi kokių dėmių, 
kad mes turėtume jo kratytis? Jeigu ši mū 
sų organizacija turi atlikti dar kuriuos 
nors naujus darbus, tai uždėkite jai naują 
naštą. Vardas nepalengvins ir nepasunkins 
naštos.

Dėl to aš sakyčiau, kad nuoširdaus pat
riotizmo taip pat parodys visi tie DBLS vei 
kėjai, kurie pasisakys prieš savo organiza
cijos vardo kaitaliojimą. Savitumą reikia 
ginti, ypač teigiamą savitumą.

• • •
Ar anuomet, kai Vlikas kūrė Pasaulio 

Lietuvių Bendruomenę ir kalbino DBLS va 
dovus persitvarkyti pagal jų nustatytą 
konstituciją, buvo surasta dora išeitis, ar 
teko išsiskirti susipykus?

Anuomet buvo surastas ir sutartas bū
das, kaip sukurti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenę nesunaikinant DBLS. Susirinko 
visų šio krašto organizacijų atstovai ir su
darė Bendruomenę. Eilę metų ta Bendruo
menė valdybos pareigas vis pavesdavo eiti 
DBLS valdybai. Šitaip būdavo, be abejo, 
dėl to, kad visame tame organizaciniame in 
ternacionale DBLS buvo ir ligi šiol tebėra 
pati didžiausia ir pajėgiausia. Tik prieš ke
letą metų susivažiavo vėl tie organizacijų 
atstovai ir išsirinko atskirą valdybą. Ar 
dėl to atsitiko kas nors bloga? DBLS neat
sitiko niekas. Iš tiesų jai net lengviau pasi
darė: mažiau rūpesčių ir atsakomybės. O 
apskritai lietuviškame šio krašto gyvenime 
keletas žmonių gavo vadovaujamą vaidme
nį DBLB krašto valdyboje.

Pamažu pradėjo aiškėti, kad ta krašto 
valdyba sėdi ant lauko pliko. Taip, valdy
ba yra, bet nėra tų nelaimingų pinigėlių,

(6)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Nors Dievo malonės dėka izraelitai įvai

riais netikėjimo laipsniais bus surinkti at
gal į Palestiną, kaip yra žadėta, tačiau nė 
vienas jokia prasme nebus įskaitomas že
miškosios karalystės vaizdomainos dalimi 
nei jos rėmėjais arba bendrininkais; to
kiais jie pasidarys tik tada, kai pripažins 
Kristų Jėzų Dievo Sūnumi ir vieninteliu 
Atpirkėju ir Išgelbėtoju Izraelio ir viso pa
saulio.

žemiškoji Dievo karalystės vaizdomaina 
po 1914 m., mūsų supratimu, susidarys iš 
prikeltųjų senovės laikų šventųjų — nuo 
Jono Krikštytojo atgal iki Abelio — „Ab
raomo, Izaoko, Jokūbo ir visų šventųjų pra 
našų“. (Palygink Mato 11:11; Luko 13:28; 
Žyd. 11:39, 40). Šitie senovės vertieji netu
rės jokios dalies dvasinėje Karalystėje, dėl 
to kad nebuvo tuo tikslu pašaukti. Aukš
tasis arba „dangiškasis pašaukimas nebu
vo pasiekiamas dėl to, kad mūsų Viešpats 
dar nebuvo pateikęs atpirkimo; bet vis 
tiek jie užims aukštesnes vietas pasaulyje, 
nes blogio viešpatavimo metu jie parodė 
savąjį tikėjimą ir meilę Dievui patinkamu 
būdu. Taip jie buvo prirengti ir pripažinti 
vertais būti žemiškais dvasinės Karalystės 
pareigūnais ir atstovais. Tam pareiškimui 
patvirtinti yra parašyta Psalmėje, kur kal
bama į Kristų: Jie „tavo tėvų vietoje bus 
tavo sūnūs (sentėviai bus laikomi Kristaus 
vaikais); tu padarysi juos kunigaikščiais 
visoje žemėje“. — Psalmė 45:16.

šitie senovės vertieji bus kitokie negu 
visa žmonija ne vien dėl to, kad jų tyrimas 
yra pabaigtas, kai pasaulio tyrimas ką tik 
prasideda; jie skirsis nuo pasaulinių dar ir 
tuo, kad bus gavę atlyginimą už savo ištiki 
mumą — jie bus tobuli žmonės, pilnai at
kurti protiškai ir doriškai panašūs į Dievą 
bei kūniškai gabūs, tobuli, kitaip sakant, 
atgavę tai, ką Adomas buvo praradęs. To
dėl jie bus tinkami žemės „kunigaikščiais“ 
arba viršaičiais (žemiškais dangiškosios 
karalystės, t.y. Kristaus ir jo bažnyčios, at
stovais). Asmeniškai jie bus pavyzdžiai to, 
ką visi paklusnieji galės pasiekti, vykdyda
mi Naujosios Sandoros sąlygas.

Kai Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir visi 

juk seniai jau per savo narius-akctninkUS 
sukūrė Lietuvių Namų Akc. Bendrovę, o ta 
Bendrovė jau seniai išsirito iš vystyklų, 
persirgo rachitu ir kitokiomis ligomis ir da 
bar jau pradeda remti lietuvišką visuome
ninį darbą, šitoks žinojimas turi gardžiai 
kvepėti žmonėms su plačiomis visuomeni
nėmis ambicijomis, bet su tuščia kišenė. 
Tad ir iškelta mintis pertvarkyti DBLS į 
PLB.

* * *
Ką iš pertvarkymo laimėtų DBLS?
Nieko!
Ką ji pralaimėtų?
Tur būt, viską, o pirmiausia savo jau is

torinį ir tradicinį vardą. Manydami, kad 
ne meilė, o kvepiantis Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovės pinigas ir turtas skatina kelti 
klausimą, kad DBLS būtų perorganizuota, 
mes tą Bendrovę turėtume tuomet išleisti 
iš rankų. Tai, tur būt, būtų pagrindinis vie 
nų laimėjimas, o kitų pralaimėjimas. O 
kad būtiĮ kurie nors kiti sumetimai, aš ne
įsivaizduoju.

Aš esu įtikinėjamas tų reformas skati
nančių sluoksnių, kad po persitvarkymų 
niekas nepasikeis. Tik vardas būsiąs pa
keistas, ir, sako, viskas. Bet kur gi tada 
dings visos tos organizacijos, kurios ligi 
šiol sudaro šiame krašte Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę? Ar jos susilikviduos ir 
lieps savo nariams įstoti į tą naują bendri
nę organizaciją? Jei taip atsitiktų, reikėtų 
tą dalyką įregistruoti kaip didžiausią šio 
amžiaus stebuklą. O gal visos tos organiza 
cijos bus paliktos už PLB ribų?

Vienu žodžiu, kas ten bus, kas nebus, bet 
painiavos tai tikrai bus, jeigu DBLS pasi
duotų įtikinėtojų įtakai ir nutartų refor
muotis ir likviduotis. Jei taip įvyktų ir dąu 
guma panorėtų susitaikyti su persikrikšti- 
jimo reformomis, senoji DBLS gvardija, 
be abejo, su skausmu sutiktų tokį nutari
mą, o kai kas gal ir visiškai išsijungdamas 
iš bendruomenės. O tai būtų lietuviškas 
nuostolis.

Tavo Jonas

AFRIKA PLAUKIA
Britų mokslininkai, ištyrę mažai žino

mus Indijos vandenyno rajonus, nustatė, 
kad Adeno įlankos srityje žemė įšyla 4-5 
kartus daugiau, negu paprastai. Tai rodo 
padidėjusį jos gelmių aktyvumą ir dar kajr 
tą patvirtina hipotezę, kad Afrika „plau
kia" nuo Arabijos. Pagal ją, trečioji pasau
lio dalis kasmet nutolsta nuo Arabijos pu
siasalio maždaug per vieną centimetrą.

kiti senovės vertieji bus prikelti ir pasiro
dys tarp surinktųjų izraelitų — pabaigoje 
Jokūbo paskutinės kovos su Gogu ir Mago- 
gu, — jie greitai pasirodys skirtingi nuo kl 
tų dėl savo didesnių proto gabumų. Turė
dami tobulus protus, jie greit susipažins su 
šių laikų mokslu ir išradimais; jie bus atsi
žymėję įvairiais būdais, lygiai kaip žmogus 
Kristus Jėzus, apie kurį žmonės sakydavo: 
Kaip šitas žmogus žino Raštą, niekad nesi
mokęs? (Jono 7:15). Ir kaip Jėzus mokė 
žmones įtikinamiau, tikrai, teisingai ir aiš
kiai, ne abejingai arba klastingai, kaip kad 
darydavo Rašto žinovai; panašiai teisingai 
mokys ir anie tobuli senovės vertieji, kai 
jie pasirodys tarp žmonių. Be to, šitie ver
tieji „kunigaikščiai“ tiesiogiai bendraus sų 
dvasine Karalyste (su Kristumi ir bažny
čia), taip kaip mūsų Viešpats bendraudavo 
su angelais ir kaip Adomas, prieš nusideda 
mas ir pasmerkiamas, asmeniškai bendra
vo su Dievu. Šitie naujosios žemės (naujai 
sutvarkytosios bendruomenės) „kunigaikš 
čiai“ bus labiausia tinkami eiti jiems skir
tąsias pareigas.

Taip mes matome, kad kai ateis Dievo 
laikas įsteigti Jo Karalystę tarp žmonių, 
Jo veikėjai bus pasirengę tarnauti; ir tobu
loji bei išmintingoji valdžia, jų kuklumas 
ir pagarbos vertas užsilaikymas bei jų as
meniškas kiekvienos malonės ir doros pa
rodymas atkreips žmonių akis į juos ir grei 
tai padarys juos jų šalininkais — ir didžio 
se priespaudose sudrausti — jie pasidarys 
tikrais bendradarbiais. Neabejotina, kad, 
dar prieš aniems sentėviams pasirodant, 
kas jie yra, žmonės bus pastebėję jų pra
našumą kitų žmonių tarpe.

(Bus daugiau)

Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 
spaudos šiuo adresu:

Lithuanian Bible Students, 
212 E. 3rd. Street,

Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

—- Apmokamo skelbimo teisėm —■
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Europos lietuvių kronika
LABAI PRAŠOM NEVĖLUOTI 

PRANEŠIMŲ
Nors ir Ubai retai, bet pasitaiko tokių 

atvejų, kai atsiųstasis pranešimas dėl ku
rio nors susirinkimo ar minėjimo nebesu
spėja patekti į laikraštį.

Leidėjai ir redakcija labai apgailestauja 
tokius atsitikimus ir prašo skubius prane
šimus būtinai išsiųsti tokiu laiku, kad jie 
pasiektų „Europos Lietuvio“ redakciją ne 
vėliau kaip pirmadienį.

Žinoma, galima būtų spausdinti laikraš
tį vėliau, bet ilgametė praktika rodo, kad 
tuomet skaitytojai jį vėliau gauna, kartais 
net pirmadienį. Vadinas, labai sunku sude
rinti tuos abu dalykus, kad patektų laik- 
raštin vėliau išsiunčiamieji pranešimai ir 
kad laikraštis laiku pasiektų skaitytojus. 
Taigi pati geriausia išeitis būtų gauti anks
čiau pranešimus.

LAIKRAŠTIS PROFESORIAUS 
STUDENTAMS

Prof. Rafaelis Sealey šįmet amerikietiš
kame universitete pradeda dėstyti studen
tams lietuvių kalbą.

Rinkdamasis skaitomąją medžiagą, jis 
paprašė atsiųsti didesni kiekį vieno „Eu
ropos Lietuvio“ numerio, kurį jis padalys 
savo studentams skaityti paskaitoje. „Eu
ropos Lietuvį“ prof. R. Sealey sakosi pasi
rinkęs dėl to, kad jo kalba esanti geriausia.

Išsiųsta jam kalėdinio numerio, kuris 
buvo išėjęs padidintas.

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.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Ii daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

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

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai. 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

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

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont.. Canada.

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

SUSITIKIMAS SU JAUNIMO 
KONGRESO DALYVIAIS

Vasario 18 d., šeštadienį, Anglijos lietu
vių atstovai pasauliniame Jaunimo Kongre 
se renkasi Londone į bendrą savo susirmKi 
mą, kuriame padarys pranešimus iš Jauni
mo Kongreso.

Tasai susirinkimas - susitikimas su lie
tuviškąja visuomene ruošiamas Lietuvių 
Socialiniame ir Sporto Klube (345A Victo
ria Park Rd., E.9).

Pradžia punktualiai 6 vai. vakare.
Lietuviškoji visuomenė kviečiama gau

siai dalyvauti ir pasiklausyti, ką laisvasis 
jaunimas užsimojo Kongrese.

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

DBLS Londono I skyrius vasario 12 d., 
sekmadienį, 8 vai. vakare, šaukia metinį 
visuotinį susirinkimą Lietuvių Socialinio ir 
Sporto Klubo salėje.

Nariai ir DBLS veikla besidomintieji la
bai prašomi dalyvauti.

Valdyba

CENTRINIO SKYRIAUS VEIKLA
DBLS Centrinis Skyrius 1966 m. turėjo 

144 sv. 8 šil. ir 2 penus pajamų ir išlaidų. 
Didžiausia dalis išlaidų buvo skirta turi
mąją! bibliotekai papildyti.

Skyrius turi 84 narius, iš kurių tik 11 gy 
vena Londone.

Dabar skyrius korespondenciniu būdu 
renka atstovus į suvažiavimą, taip pat val
dybą ir revizijos komisiją.

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Vasario 12 d., sekmadienį, 4 vai. po pie

tų, Londono Sporto ir Socialinio Klubo sa
lėje (345A Victoria Park Rd., E.9) šaukia
mas metinis Londono lietuvių parapijos su 
sirinkimas, kuriame bus apsvarstyti aktua 
lūs parapijos ateities planai, išrinktas nau
jas parapijos komitetas ir priimta metinė 
apyskaita.

Visi londoniečiai, kurie domisi lietuviš
kos parapijos veikla, kviečiami būtinai da
lyvauti.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondo Atstovybė D. Britanijoje 

dėkoja už pris.ųstus auxus. Po 1 svarą pri
siuntė: K. Vitkus ir V. Dajoras.

VISAS DIENAS VAIKŠČIOS SU
PLAKATAIS

Kadangi Sov. Sąjungos min. pirm. Kosy
ginas ilgiau užsibus Londone, tai būrys lie
tuvių pasiryžo lipti jam nuolat ant kulnų 
kiekvieną dieną, kur tik jis pasirodys.

Visur jie eis nešdami plakatus su laisvės 
reikalaujančiais šūkiais.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba vasa
rio 18 d., 6 vai. vak., lenkų klubo salėje 
Whitefriars Lane (netoli Gaumont kino) 
rengia Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

Programoje numatoma tai dienai pritai
kyta paskaita, kurią skaitys kun. A. Ge- 
ryba, MIC. Šokiams gros E. Dragūno vado
vaujama kapela, veiks puikus baras ir už
kandinė.

Sekmadienį, vasario 19 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth's bažnyčioje bus atnašaujamos 
šv. Mišos už Lietuvą.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau- 
gaiš ir pažįstamais maloniai prašom atsi
lankyti į minėjimą ir pamaldas.

Skyriaus Valdyba

VVOEVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono skyriaus valdy
ba vasario 18 d., šeštadienį, 6 vai., p.p., 
Queens viešbučio salėje, priešais Town 
Hall, rengia Vasario 16 minėjimą.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai prašome at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
Sekminių sąskrydis po Sekminių

Šiais metais išleistas potvarkis, kuris nu 
stato pastovų Sekminių atostogų (Bank 
Holiday) laiką, neatsižvelgiant į tai, kada 
iš tikrųjų Sekminės išpuola. Nuo šiol tos 
atostogos bus vadinamos Pavasario atosto
gomis (Spring Holiday), ir jų pastovus lai
kas — paskutinis gegužės mėnesio pirma
dienis. Šiais metais jis išpuola gegužės 29 
dieną.

Tokiu būdu ir Sekminių sąskrydis Sody
boje įvyks gegužės 27-29 dienomis. Tiems, 
kurie jau užsisakė Sekminėms kambarius 
gegužės 13-15 dienomis, užsakymai auto
matiškai nukeliami į gegužės 27-29 d. Iški
lus neaiškumams, rašyti Sodybos vedėjui: 
Headley Park, Bordon, Hants.

P.S.: Naujas Sodybos telefono Nr. yra 
Bordon 2810.

Sodinamos eglutės

Gražinant toliau Sodybą, šią žiemą pa
grindinai išvalyti krūmokšniai ir brūzgy
nai pietvakarių kampe. Jų vietoje sodina
mos jaunos eglaitės. Iki šiol jau pasodinta 
2.000 eglaičių. Jeigu susidarytų pakanka
mai lėšų, būtų galima pasodinti iki 10.000.

Prie valymo darbų pagal išgales prisidė
jo ir kai kurie pensininkai. Ypač uolus So
dybos grąžintojas yra A. Armalis.

Dainų trečiadieniai
Sodybos Klubo šaulių sekcija nutarė žie

mos metu savo nariams ruošti liaudies dai 
nų vakarus. Programą išpildys vienas or
kestras iš Petersfieldo, kuris šioje srityje 
turi gana gerą pasisekimą.

Atostogų užsakymai
Kai kurios savaitės rugpjūčio mėnesį 

jau beveik pilnai užimtos. Tačiau yra dar 
daug vietų birželio - liepos mėnesiais. Lie
tuvių kol kas tik viena šeima užsisakė atos 
togas Sodyboje.

PAIEŠKOMI ANTANO GIRŠOS GIMINĖS
JAV mirė Antanas Girša.
Mrs. Mary Bootman paieško jo giminių, 

kurie galėtų pareikšti pretenzijas į velio- 
nies palikimą. Rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BR/iUFOnu — vusano iz u., 12.30 vai. 
(.rexoiexcijos pus vasario 2o-26 u.; smul- 
Kesne programa vėliau;.

NOTTINGHAM —■ vasario 12 d., 11 vai., L. 
Židinyje.

KETTJbniNG — vasario 12 d., 12 vai., Lon
don Rd.

Noki HAMPTON — vasario 12 d., 12 vai., 
ivataiiKų Katedroje, is vakaro ir sekma
dieni parapijiečių lankymas.

ECclls — vasario 12 o., 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 26 d., 12 v., 

Tunnstail. Vasario 25 d., 12.30 vai., Biru
tės Vencaitytės su Jonu Zavecku jung
tuvių Mišios.

DERBY — vasario 19 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAM — vasario 25 d., 11 vai., L. 
Jaunimo Židinyje.

HUDDERSFIELD — vasario 19 d., 1 v.p.p. 
Rekolekcijos
BRADFORDE šių metų gavėnios rekolek

cijas ves kun. Al. Geryba šia tvarka: va
sario 25 d., šeštadienį, 11 vai., St. Ann's 
bažn. Mišios, pamokslas ir išpažintis; 4 
vai. p.p. — pamokslas ir išpažintis. Va
sario 26 d., sekmadienį, 12.30 vai. — Mi
šios, išpažintis ir pamokslas.

LEEDS — rekolekcijos H. Rosary bažn. va
sario 26 d., 3 v.p.p.

NOTTINQHAMAS
ŽIDINIO MAŠINAI

Lietuvių Jaunimo Židinio susisiekimui 
reikalingai mašinai pirkti Ketteringo Lie
tuviai per Joną Bakaitį suaukojo 16 svarų 
5 šilingus, Leicesterio per Kazimierą Pu
činską 11 svarų ir Derbio bei apylinkių 
tautiečiai per Petrą Popiką 34 sv. 10 šil. 
Atskirai po 5 svarus aukojo Ona Barniš- 
kienė ir J.E.H. Kiti po mažiau. Smulkiau 
bus skelbiama Šaltinyje.

Židinio vadovybė visiems talkininkams 
širdingai dėkoja.

Norima įsigyti mašina vanukės pobū
džio, kuri tiktų ir berniukams ir prekėms 
vežioti. Bet stipresnei mašinai lėšų dar 
trūksta.

PIRMOJI KOMUNIJA IR 
SUTVIRTINIMAS

Liet. Jaunimo Židinyje vasario 12 d., sek 
madienį, po 11 vai. lietuviškų pamaldų, vai 
kai bus pradėti ruošti pirmajai šv. Komu
nijai ir Sutvirtinimo Sakramentui. Židinio 
vadovybė kviečia toms pamokoms atvesti 
vaikus. Pirmieji pasiruošimui jau užsi
registravo net iš Leicesterio.

Sutvirtinimo Sakramento priėmimą irgi 
rezervuokime lietuviui vyskupui. Vysku
pas Dr. Pranas Brazys, MIC, žada Anglijon 
atvykti šį pavasarį.

Širdingai sveikiname
Brigitą Bedulskytę ir Kazį Masiliūną, 

sukūrusius lietuvišką šeimą, ir linkime 
sėkmės gyvenimo sūkuriuose.
Nottinghamo LAS Sk. Valdyba

KNYGŲ MĖGĖJAMS
ALSS Literatūros Fondo leidinius: S. Kai

rys — Tau, Lietuva — 15 šil.; K. Bielinis— 
Dienojant — 15 šil.; K. Bielinis — Penktie
ji Metai — 15 šil.; K. Bielinis — Teroro ir 
vergijos imperija — Sovietų Sąjunga — 6 
šil. galima gauti, užsakant laišku, iš J. 
Vilčinsko, 1 Ladbroke Gardens, London, 
W.U.

Pirmosios trys knygos vidutiniškai po 
500 psl., gražiai įrištos kietais viršeliais. 
Kainos specialiai sumažintos D. Britanijos 
ir Vak. Europos lietuviams.

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 in vestaci jas 5 metams ir ilgiau

ir
6% (grynais)

už trumpesnius investavimus.
Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo 

reikalus.

BRADFORD AS
KLUBO SUSIRINKIMAS ATIDĖTAS
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo narių 

metinis susirinkimas atidėtas. Jis negalėjo 
įvykti vasario 5 d., kaip buvom skelbę, bet 
bus vasario 19 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, 
Klubo patalpose šia programa:

1. Susirinkimo pradžia;
2. Prezidiumo rinkimai;
3. Klubo Valdybos pranešimai;
4. Revizijos Komisijos pranešimas;
5. 1967 metų Klubo Valdybos rinkimai;
6. 1967 m. K-bo Revizijos K-jos rinkimai;
7. Mandatų Komisijos rinkimai;
8. Narių pasisakymai Valdybos ir Revi

zijos Komisijos pranešimų reikalais;
9. Einamieji klubo reikalai;

10. Klausimai bei sumanymai.
Klubo Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 16 minėjimas Bradforde įvyksta 

Lietuvių Vyties Klubo patalpose kovo 4 d., 
6 vai. popiet. Minėjime G. Valterytės pa
skaita ir Bradfordo „Sūkurio ' meninė pro
grama.

Vyties Klubo Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas su šv. Komunija lietuviams 

evangelikams laikysiu vasario 12 d., 14 v., 
Bradfordo Vokiečių bažnyčioje (29 Grt. 
Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

STOKE-ON-TRENT
SUSIORGANIZAVO RAMOVĖNAI

Pagyvinti ir pagerinti lietuviškai veiklai 
nuspręsta čia šalia jau veikiančio DBLS 
skyriaus įsteigti Veteranų S-gos „Ramo
vės“ sekciją. Tad sausio 28 d. buvo sukvies 
ta steigiamoji sueiga. įsteigta grandis, kuri 
kol kas dėl mažo narių skaičiaus priklau
sys Manchester!© Lietuvių Veteranų Są
jungos „Ramovės“ skyriui.

I steigiamąją sueigą atsilankė Manches- 
terio ramovėnų pirm. K. Murauskas, vice- 
pirm. J. Navickas ir narys J. Snabaitis su 
ponia. Steigiamąją sueigą pradėjo V. An- 
druškevičius, pakviesdamas svečią K. Mu
rauską pirmininkauti.

K. Murauskas apibūdino Sąjungos tikslą 
— kovoti su komunizmu ir uždavinius — 
šviestis patiems, auklėti jaunimą ir stip
rinti tarpusavio vienybę.

Narių užsirašė šeši, kiti žadėjo įsirašyti 
vėliau. Naujas ramovėnų dalinys jau pasi
ryžo suruošti Vasario 16 minėjimą, kuris 
įvyks vasario 18 d., kaip naujokus šiame 
žygyje, Manchesterio veteranai pažadėjo 
paremti savo atsilankymu.

MINĖJIMAS
Vasario 18 d., 6 vai., Tunstalyje „Sneyd 

Arms“ viešbutyje, įvyks Vasario 16 minėji
mas. Bus programa, šokiai, bufetas ir lote
rija. Laukiame visų, kurie linki mums 
sėkmės.

V. Andruškevičius

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
vasario 11 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa 
talpose rengia Vasario 16 minėjimą.

Meninę dalį išpildys V. Galbuogytė iš 
Bradfordo. Paskaitą skaitys rašytojas R. 
Spalis iš Halifaxo.

Skyriaus Valdyba kviečia visus manches 
teriečius ir apylinkių lietuvius kuo gau
siau minėjime dalyvauti. Vietos Klubo pa
talpose bus visiems, tiek jauniems, tiek se
nesniems. Po minėjimo bus muzika, ir kas 
norės, galės pasišokti.

Skyriaus Valdyba

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 

vasario 12 d., 6 vai., Manchesterio Lietuvių 
Socialinio Klubo patalpose šaukia savo sky 
riaus narių susirinkimą. Susirinkime pra
šome dalyvauti ir Lietuvių Namų B-vės ak 
cininkus.

Bus renkamas atstovas į Sąjungos suva
žiavimą ir aptariami kiti skyriaus reikalai.

Skyriaus Valdyba
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