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Jubiliejinės
Keturiasdešimtasis mūsų Nepriklausomy 

bes šventės pasikartojimas duoda vėl 
mums progą ir pareigą, gal būt, didesnia
me laipsnyje negu anksčiau, apmąstyti mū 
sų padėtį, išsiryškinti jos būdingiausius 
bruožus ir eilės lietuviškų kartų sukrauta 
me tautiniame paveldėjime įžvelgti ar su
sitvirtinti tolimesnio lietuviškojo kelio ro
dykles. . Tačiau ne laikraštinio straipsnio 
galioje yra tokį pilną balansą padaryti. 
Net ir 2-jų tomų prof. Mykolo Biržiškos 
„Lietuvių Tautos Kelias“ buvo tik geras 
įvadas, o ne tokių pastangų pabaiga. To
dėl tenka čia pasitenkinti tik vieno kito, 
mano nuomone, pagrindinio reiškinio iškė 
llmu ir jo pagerbimu, nes norisi kalbėti 
apie tuos dalykus, kurių istorinį pasiseki
me vainikavo Vasario 16-sios Aktas.

Grįžkime minutėlei į tolimesnę praeitį. 
Prisiminkime tai, kas vyko lietuviškoje 
plotmėje prieš šimtmetį, o gal dar ir kiek 
anksčiau. Prisiminkime įvykius ir vardus, 
kurie tilpo epochoje tarp Simano Daukan
to ir Jono Basanavičiaus nužymėtų ribos 
taškų. Gal tos ribos dar platesnės ir gal pa 
sirinktos pavardės nesuteikia visiškai tiks 
lauš, chronologiško epochos atžymėjimo, 
tačiau jos jau pilnai pasako, kas turima 
galvoje. O norima kaip tik priminti, ka ’ 
buvo laikotarpis lietuvių tautos kelyje, k; 
da reikėjo tautinę sąmonę ne ugdyti -a“ 
stiprinti, bet jos ieškoti, siekti ją atga'vin- 
ti. Ji buvoKsenųjų laikų aristokratiškai di
nastinės valstybės bei tautos sampratos ir 
vėliau įvykusių okupacijų tiek giliai nu
gramzdinta, kad jai į dienos šviesą grąžin
ti teko ano meto susipratusiems lietuviam 
nukasti ne tik istorines, bet dargi ir arche 
ologines dulkes. Ir su simpatijos pilnu 
graudumu šiandien galime prisiminti net 
tas mistifikacijas, kurių buvo griebtasi tau 
tinei sąmonei iš apalpimo išjudinti. Prisi
minkime tik tvirtinimus, kad pirmieji žmo 
nės rojuje kalbėję lietuviškai, ar naivius 
bandymus susieti lietuvių tautos kilmę su 
senovės Graikijos ar Romos istorija. Ta
čiau kaip tik šios „marginalijos“, liudyda 
mos daug kam tada beviltiškai atrodžiusią 
tautinę padėtį, drauge yra gražiausias pa
vyzdys iki fanatizmo atkaklios valios ir 
idealizmo, siekiančios ir žmogui — lietu
viui atgauti tas asmens, šeimos bei tautos 
teises, kurios kiekvienam šios žemės gyven 

tojui yra elementarioji žmogiškoji privile
ge.

Visi šiė faktai, plačiai ir getai žinomi iš 
lietuvių tautos ir jos kultūros istorijos, pa 
sibaigė laimėjimu, formaliai išreikštu 1918 
mėtų Vasario 16 dienos Akte. Tačiau ne
užmirškime, kad kelias buvo nepaprastai 
ilgas. Pirmieji anos epochos veikėjai ir tau 

■tinės sąmonės gaivintojai mirė, nesulaukę 
net Mozės privilegijos — pamatyti Pažade 
tąją Žemę bent nuo tolimo kalno. Net šio 
šimtmečio pradžios veikėjai yra pripasa
koję tomus, o dar gyvi esą galėtų juos pri
pasakoti apie tuos milžiniškus sunkumus, 
su kuriais teko susidurti, kovojant dėl lie
tuvių tautos teisių ir jų pripažinimo tarp
tautinėje plotmėje. Neminėsime čia smul
kiau jau visiems pakankamai žinomų Ne
priklausomybės atgavimo ir išlaikymo ka
rinių ir politinių kovų, neminėsime pla
čiau ir aplinkybės, kad Tautinio Atgimimo 
epochos pasėkoje po 1905 metų revoliuci
jos net ir skeptikams lietuvių tautos laisvė 1 
pradėjo atrodyti jau ne principo, o tik lai- : 
ko klausimas. Tačiau norime paminėti, 
kad ir tada, jau trumpai prieš Vasario 16- 
ją, teko dar stengtis ir įtikinėti, kad Lietu 
va nėra joks Rusijos „severno-zapadnyj : 
kraj“ ir lietuvių tauta — ne kokia nors ma , 
ža, eilinė ir nežinoma slavų gentis. Ir net : 
ant Tautinio Atgimimo epochos pagrindų < 
pastatyto ir Vasario 16 pagimdyto Nepri
klausomybės laikotarpįo būvyje teko kovo 
ti su pasaulyje kaikur dar užsilikusiais 
tos rūšies prietarais. __ 1

Bet nuo 1918 metų tai jau vyko daugiau : 
mažiau paraštėje. Vasario 16 Aktas ir Ne- 1 
priklausomybės dvidešimtmetis galutinai > 
sutvirtino Tautinio Atgimimo epochos es- : 
minius pasiekimus — pilną tautinį susipra 
Urną, lietuvių tautos savitumo pripažinimą i 
Ir jos nepaneigiamą teisę į visais atžvil- ' 
glais integralų gyvenimą kitų tautų šeimo- 
iė-'Tegu šiuo metu ir yra jos teisė į nepri 
klausomą gyvenimą sutrypta, tegu lietuvis i 
koji širdis šiandien kenčia dėl Kremliaus ' 
pamintos mūsų Tėvynės laisvės, tačiau nie ) 
kas neįstengs iš mūsų išplėšti fakto suvo
kimo, kad apie Vasario 16-ją, kaip apie 1 
ašį, susigrupavę ankstyvesni ir vėlesni lie- I 
tuviškojo gyvenimo įvykiai yra negrįžta
mai niekais pavertę kadaise carinės Mask . 
vos-turėtus kėslus — nušluoti lietuvių tau
tą iš istorijos. Raudonosios Maskvos oku
pacija, komunistinio teroro padarytos ne- : 
paprastai gilios žaizdos mūsų tautos kūne : 
yra šiandien aktualiausios lietuvių tautos 1 
gyvenimo golgotos staciios, tačiau ir jos 
nebeįstengs paversti nebuvusiais Vasario ' 
16 aktu simbolizuojamus lietuvių tautos . 
istorinius laimėjimus. Ir niekas kitas ne- ■ 
gali šio laimėjimo tain gerai pabrėžti, kaip 
kad žinia, kad net mūsų tautos pikčiausio 1 
priešo čehtraleje — Kremliuje — lietuvių :

Rašo K. Drunga

tauta yra traktuojama, nors ir kaip pa
vergta, bet vis dėlto kaip savita tauta. 
Kremlius įstengė atnešti Lietuvai raudoną 
ją baudžiavą, bet neįstengė atimti tai, ką 
į lietuvių tautos rankas sudėjo Tautinio 
Atgimimo epocha ir ją konsolidavęs Nepri 
klausomybės dvidešimtmetis. O tai yra — 
kelias iš daugumoje buvusios beraštės ūki
ninkų padermės į buitį, kurią, parafrazuo
jant Vydūno žodžius, galima pavadinti — 
„sau tauta“.

Ir štai, mieli tautiečiai, šio trumpo pra
eities peržvelgimo pabaigoje išryškėja 
drauge ir paveldėjimas, kurį mums, kaip 
lietuvių tautos atstovams dabartyje, pali
ko buvusios mūsų generacijos. Kažin, ar 
Tautinio Atgimimo epochos lietuviai mum 
jo nepavydėtų? Okupacinis teroras jiems 
nebuvo nežinomas: užtenka prisiminti tik 
XIX-jo šimtmečio sukilimus, muravjoviš- 
kas ir kitokias baudžiamąsias ekspedici
jas, Kražių skerdynes ir lietuviams jau la
bai seniai tragiškai pažįstamą Sibirą, jei 
jau nevardinti visų kitų carinės priespau
dos reiškinių. Mes tik jų nebepajuntame 
taip, kaip savo dabartinius vargus. O jiem, 
Tautinio Atgimimo ir ankstyvesnių laikų 
kovotojams, mūsų dabartinė padėtis atro
dytų gal net palankesnė ir drauge pavydė
tina, nes jų akys nebeišvydo tai kan jie 
savo gyvenimą buvo paaukoję — Ii „t v’ų 
buitį „sau tautos“ plotmėje.

Nors ir kažin kiek mus skaudintų daf>ar 
tinės lietuvių tautos kančios ir prarastos 
laisvės troškimas, mes neturėtumėm nė mi 
nutei užmiršti, kad esame saugotojai pali
kimo, kurį mums tenka pareiga dar ir ug
dyti. Gerai įsisąmoninta ,,sau tautos“ bui
tis yra pagrindas visom tolesnėm kultu: i-

Londonas, 1958 metų, vasario mėn., 13 d.

Vasario 16-tosios proga
nėm ir politinėm funkcijom. Vasario 16 ak 
tas buvo esmėje nepolitiško Tautinio Atgi 
mimo epochos vaisius. Jo politinės išdavos 
idėjiškai išaugo beveik automatiškai. Ir 
Lietuvos laisvė ,dėl kurios mes sielojamės 
ir dirbame, yra tik neišvengiama istorinė 
būtinybė, „sau tautos“ sąmonės įtaigota ir 
sąlygota. Tačiau istorinė būtinybė, nors ka 
žin kiek kai kuriose ideologijose būtų gar
binamas jos absoliutizmas, nėra joks aut' 
matiškas kurio nors įsivaizduojamo istori
jos demiurgo padiktuotas reiškinys. Ir Lie 
tuvos laisvė bei jos atgavimas liks tik tol 
istorinė būtinybė, kol mes patys savyje 
puoselėsime ir ugdysime individualų ,,sau 
tautos“ sąmonės supratimą, nes Tautinio 
Atgimimo ir Nepriklausomybės laikotar
pių paveldėjimo mums priešai negali atim 
ti — ji galime tik mes patys prarasti.

Nėra jokio pavojaus, kad jį prarastų ne
laisvėje esanti tauta. Mūsų istorinis patyri 
mas moko, kad okupacijoje tautinė sąmo
nė ne tik kad neprarandama, bet dargi iš 
užmaršties atgaivinama. Pavojaus pavelde 
jimą prarasti esama tik emigracijoje, lais
vajame pasaulyje. Todėl ir norėtųsi tikėti, 
kad visi lietuvybės pasireiškimai laisvaja 
me pasaulyje, visi čia egizstuojančių lietu
viškų mokslo įstaigų, lituanistikos mokyk
lų ir kultūrinių pastangų siekiai bus visad 
suprasti, kaip patikėto paveldėjimo saugo
jimas. Paveldėjimo, kuris yra pats tvir
čiausias pagrindas Vasario 16-jai pakarto
to laisvoje Lietuvoje, kaip kad atitinka
mas jos Aktas buvo įvykdytas 1918 me
tais. Apie konkrečias priemones — skinti 
kelią tautos laisvės siekiui — kalbėti ir 
jas svarstyti pareigą turime kasdien, tebū
nie tad jubiliejinė Vasario 16-ji didžioji 
proga įsisąmoninti tai, kuo visas laisvės 
siekis remiasi.

1918 1958

MININT NEPRIKLAUSOMYBES AKTO SUKAKTI
RAŠO: Vienas Akto Signataras

Kiekvienas vienapusis vienintelės jė- jos raidoje tebuvo įvykių sriauto nešamas 
gos įsigalėjimas baigiasi neišvengiama šapas, tėra ir šiandien priemonė „didžių- 
savižudiška katastrofa — ir tai būna tiek jų“ reikalams tenkinti. Turime ir savu pa- 
pavienio žmogaus, tiek ir tautų gyveni
me. Vienos gyvenimo jėgos despotija, jei 
gu ir būtų savo priešus laikinai priver
tusi tylėti, visuomet baigiasi engiamųjų 
jėgų sukilimu ir pergale.

J. Gaitanides
,,Šiandieninė Humanizmo paskirtis“.

Gal dar niekuomet mūsų įsitikinimas 
laisvąja Lietuvos ateitim nebuvo taip sun
kiai bandomas, kaip šiais metais, minint 
nepriklausomybės akto paskelbimo 40 me
tų sukaktį. Mirtini priešai, — demokrati
niai Vakarai ir diktatūriniai Rytai, — te- 
besiginkluoja galvotrūkčiomis. Bet to gink 
lavimosi pagrinde, bent iš Vakarų pusės, 
yra neklastojamas noras išvengti karo, lai 
kyti, kad ir nepatikimą, taiką. Iš to noro 
eina pasiryžimas tartis su' Sovietais ir su
sitarti, aukojant jiems daug ir visų pirma 
bent artimiausią pavergtųjų likimą. Kadai 
se stiprus Amerikos balsas, jautrus Krem
liaus įvykdytam ir vykdomam smurtui, 
šių metų prez. Eizenhowerio kalboje tau
tai, vertinant padėtį namie ir pasaulyje, 
nublėso, ir pavergtųjų reikalą jis paminė
jo tartum iš įpratimo.

Ir šiandien Lietuvos ateitis daugeliui 
mūsų yra skaudi mįslė. Karui pasibaigus, 
tikėjome būtinu ir greitu konfliktu tarp 
Rytų ir Vakarų, su tuo siedami ir Lietu
vos išlaisvinimą. Metai bėgo, o įvykiai ne
sekė pagal mūsų norus. Laisvasis pasaulis 
vis rečiau minėjo didįjį mūsų šimtmečio 
kriminalą, ir pagaliau demokratinių kraš
tų valstybės vyrams dažnai pasidarė „ne
bepatogu" atsiminti, kad Europos centre 
barbariškai prievartaujami ir kolonialiai 
išnaudojami 100 milijonų dar vakar laisvė 
je gyvenusių žmonių.

Gal ir dėl to esame linkę nusivilti, kad 
iki šiol lengvai spekuliavome įvykiais, no
rėdami juos suprasti ir aiškinti palankia 
mums prasme. Dešimt kartų apsivylę, pra
dedame būti realūs ir suprasti, kad įvy
kiai turi savas priežastis ir vystosi savais 
dėsniais: mūsų tik tuomet pabodami, kai 
„galingiesiems“ daromės gerais talkinin
kais.

Dažnam mūsų, pasekus istorijos tikrovę, 
peršasi galvon fatališka mintis, kad ma
žųjų tautų Ūkimas, taigi ir mūsasis, istori-

tyrimų netolimoje praeityje. Pabudusi sa
varankiškam politiniam ir bendruomeni
niam gyvenimui, mūsų tauta parodė daug 
ryžto, sugebėjimo ir pasiaukojimo, kad pa
tikrintų sau laisvo gyvenimo sąlygas. Bet 
pirmojo pasaulinio karo išdavoje tik dėl to 
nepakeitėme carinio pavergimo kaizeriniu, 
kad Europą nuplovusi revoliucijų banga 
padėjo ir mums pasilaisvinti ir nuo vieno 
ir nuo kito.

Tačiau „likimas“ tedavė mums 20 metų, 
kad ,, atsikvėptume“ ir parodytume, ką ga
lime. Mes nemokėjome visoje pilnumoje 
pasinaudoti ir tuo trumpu laisvės laikotar
piu, o jau 1939 metais du didieji laisvės 
banditai jau lėmė Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos ateitį. Pagaliau, kaip yra ir mūsų die 
nomis, kai „didieji“, bodami savų reikalų NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS! 
ir savojo saugumo, patys imasi derėtis 
apie įtempimo atslugdinimą vėl mūsų sąs- 
kaiton? Ar neatrodo beviltiškai nyku?

Ir vis dėlto taip nėra. Mes nebegyvena
me Atilos ir Čingischanų gadynėje. Klai
kus nacizmo, iš dalies ir fašizmo, sąjūdis 
tebuvo trumpas anų laikų atorūgis. Ir

regėjusias"* kartais? tuos',“kurie’ją- 'a7gaMno~ 
išskleidė ir įgyvendino; tuos, kurie dėl jos 
bekovodami paaukojo asmeninę savo ge
rovę, arba laisvę, arba sveikatą, ar net ir 

Nepaliaunamoje žmonijos pažangoje de- gyvybę; tuos, kurie pašventė jai savo gy- 
vynioliktąjį ir mūsų gyvenamąjį šimtmetį venimą, darbą, išmintį ir talentus; ir tuos, 
pažymėjo demokratijos idėjų plitimas vi- kurie šiandien vardan jos tebededa visas 
sam pasaulyje. Demokratija stato žmogų didžiausias žmogui įmanomas aukas.
ir jo laisvę, tuo pačiu ir tautų laisvę, vy- Nepriklausomybė tautai yra nieku nepa 
riaušių savo siekimu. Laisvės siekimas ir keičiama jos 
jos sau patikrinimas virsta gyvybės klau- Tauta yra
simu ir Sovietų verginamiems, prievar'au daugiau, nei mes, šios Nepriklausomybės 
jamiems, piktai išnaudojamiems. Visa sa- Dienos saulę
vo režimo esme Sovietai atsistojo skersai dalis tų mūsų, kurie slenkame praeities be 
kelio žmonijos pažangai. ,,Kiekvienas vie- galybėn, ir tų mūsų, kurie atžygiuojame 
napusis vienintelės jėgos įsigalėjimas“, iš neįžvelgiamų tolybių.
kaip teisingai sako J. Gaitanides, „baigiasi Mums, gyviesiems lietuviams, šiandien 
neišvengiama savižudiška katastrofa“, lemta laikyti Lietuvos Nepriklausomybės 
Mes tikime neišvengiama bolševizmo ka- idėją gyvą. Ir rūpintis, ir kovoti dėl naujo 
tastrofa ir demokratijos laimėjimu, ši kar jos įgyvendinimo.
tą jau neklastojamos demokratijos.* Tai Tad, Sveiki sulaukę tos idėjos prisikėli- 
vra švyturys mums rodyti kelią į ateitį, mo šventės! Lai sustiprina ji mus, kad lik 
ir tai yra paskatinimas tikėti laimėjimu ir tumėm verti mūsų pražygiavusiųjų ir ne- 
jam dirbti. Dirbti abiejose geležinės užtva- paliktumėm nusivylimo mūsų tautos gyve- 
ros pusėse. Ištverti kovoje — tai mus įpa- niman atžygiuojantiesiems!
reigoja nepriklausomybės aktas. Lietuvos Nepriklausomybės Talka

žmonijos laisvei, antrajam pasauliniam ka 
re parodytas aliantų ryžtas yra akivaizdus 
mastas laisvei vertinti.

pareiškimą de-

šiemet Vasario 
sodžiai. Miestų

SVEIKI SULAUKĘ 40-TOSIOS 
LIETUVOS

Lietuvos Nepriklausomybės Dieną sutik 
darni ir pergyvendami, sveikinkime vieni 
kitus visi, kas nešiojame savy gyvą Lietu
vos Nepriklausomybės idėją.

Prisiminkime visus tuos, kurie išlaikė ją 
rusenančią net per kelias tautos laisvės ne

sveiko gyvenimo būtinybė, 
nesuskaitomą daugybę kartų

išvystantieji. Mes — gyvoji

'Lietuvos \ 
nacicaaliy 
M.Mažvydo 
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IX metai

Min.r Lozoraičio žodis
Tautiečiai ir Tautietės,
Lietuvos Nepriklausomybės šventė šiais 

metais turi ypatingos reikšmės, nes vasa
rio 16-tąja sukanka 40 metų nuo Lietuvos 
valstybės atstatymo paskelbimo. Ši sukak kaltininkė, 
tis įvyksta Lietuvai tebesant Sovietų Są
jungos okupuotai. Priešas vis dar mindžio 
ja mūsų žemę, persekioja mūsų tautą, nie 
kiną mūsų tautinius jausmus. Tačiau tai 
nepadaro šią sukaktį mažiau reikšminga 
ir kilnia.

Nepriklausomybės atstatymo aktas, kurį 
teisėti lietuvių tautos atstovai paskelbė 
1918 metais mūsų sostinėje Vilniuje, buvo 
daugelio kartų kovos už lietuvybę padari
nys, 
įvykdyti suverenines teises ir sugrąžinti 
Lietuvą į laisvų valstybių tarpą, panaudo
jant tautų laisvo apsisprendimo dėsnį. Ta 
pačia valia ir tais pačiais jausmais visa 
tauta saugojo, ugdė ir tobulino Lietuvos 
Respubliką, kurios pažanga, padaryta ne
priklausomybės metais kiekvienoj gyveni
mo srity, kėlė mums pagrįsto pasitenkini
mo ir gavo svetimųjų pripažinimą.

Tuo būdu Vilniaus aktu lietuvių tauta 
atidarė naują savo istoriojs tarpą ir sugrį
žo į kelią, kuriuo eina visos laisvos tautos, 
pačios tvarkydamos savo gyveniimą ir kur 
damos savo ateitį.

Tą kūrybinį ir taikingą kelią mums už
kirto Sovietų Sąjunga, užpuldama Lietu
vą, laikydama ją okupuotą ir primesdama 
jai sovietų santvarką, kurios vyriausi po
žymiai yra tautinės dvasios bei tikybinių 
jausmų slopinimas, bet kurios laisvės nai
kinimas .žmogaus teisių paneigimas ir iš 
viso — žmogaus persekiojimas, šitaip So
vietų Sąjunga yra sunkiai nusikaltusi Lie-

tuvos atžvilgiu ir savo nusikalstamą dar
bą tęsia toliau. Ji yra vienintelis Lietuvos 
nepriklausomybės priešas ir vienintelė mū 
sų tautą ištikusios nelaimės bei neteisybės

Bet nežiūrint sovietų okupacijos, perse
kiojimo ir propagandos, vasario 16-slos su
kaktis ne tik yra garbingas praeities atsi
minimas, bet taip pat išreiškia du svar
biausius Lietuvos ateičiai elementus, ku
riuos tauta išsaugojo. Būtent, jos valią ir 
jos teisę būti laisvai ir nepriklausomai. 
Kad taip yra, kad tie du elementai egzis
tuoja, kad nepriklausomybės atstatymo ak 
tas tebėra galioje, — tai žino net sovietai, 

Jo pagrinde buvo visos tautos valia nes sunkiomis bausmėmis draudžia tą ak
tą minėti.

Lietuvos istorijos tarpas, kuris prasidėjo 
Vilniuje 1918 metais, nėra sovietų okupa
cijos pabaigtas. Ms tęsiasi ir turės privesti 
prie okupacijos pašalinimo ir nepriklauso
mos Lietuvos Respublikos atstatymo. Pri
sirišimas prie laisvės — valstybės, tautos 
ir asmens laisvės — ir viltis, kad ji sugrįš, 
yra svarbūs ginklai prieš sovietus mums 
ir milijonams kitų Maskvos pavergtų žmo 
nių.

Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vardu 
karštai sveikinu Jus, Brangūs Tautiečiai 
ir Tautietės krašte ir užsieny, ir reiškiu 
tokį pat sveikinimą esantiems mūsų tarpe 
nepriklausomybės akto signatarams. Šir
dingai prisimindamas mūsų brolius ir sese 
ris, kenčiančius sovietų kalėjimuose ir iš 
trėmime, lenkiuosi prieš atmintį tų, kurie 
yra paaukoję Lietuvai savo gyvybę.

Roma, 1958 m. vasario mėn. 6 d.
Stasys Lozoraitis,

Lietuvos Diplomatijos šefas

Į TAUTIEČIU JAUSMUS IR IŠMINTI
rauna su šaknimis ar laužia pusiau di
džiuosius medžius ir lenkia prie žemės ma 
žesniuosius, bet taip pat mato, kad tolumo 
je už juodųjų debesų krašto šviečia saulė, 
kuri ateis, kuri išsklaidys tamsą, kuri ati
ties audros nulenktuosius ir suželdins naū 
jus daigus ten, kur po audros liks dykynė. -

Mūsų broliai ir sesės pavergtame krašte ■ 
prarado visa, bet išlaikė viltį ir tikėjimą, 
kad laisvės saulė Lietuvai patekės.- Mūsų,-1 
esančių išeivijoje, pareiga daryti visa, kad 
jų viltys išsipildytų ir kad naujoji Aušra 
Lietuvai būtų priartinta.

Laisvėje esantis lietuvi! Tu esi susipra-

Jei Lietuva būtų laisva, kiek šiemet joje 
būtų džiaugsmo ir pasididžiavimo šven
čiant keturiasdešimt metų nepriklausomy
bės sukaktį. Skambintų visi varpai; Te 
Deum laudamus aidėtų visose bažnyčiose; 
Lietuva tėvynė mūsų visuose minėjimuose 
ir mokyklose; trispalvė plevėsuotų visuose 
Lietuvos miestuose ir sodžiuose; minių mi
nios dalyvautų eisenose; senesnieji pasa
kotų jaunesniesiems apie laisvės ir nepri
klausomybės kovas, o jaunesnieji ryžtin
gai planuotų tiltus į vis šviesesnę tėvynės 
ateitį.

Deja, Lietuva rusiškai sovietiškojo oku
panto pavergta. Jau aštuoniolika metų oku 1 tęs patriotas, Tu myli Lietuvą, Tu nori jai 
pantas trypia tautinę trispalvę, nutildė 
Tautos Himną, užčiaupė mūsų brolių lū
pas pareikšti laisvės troškimui ir stengiasi 
užkimšti jų ausis, kad iš laisvojo pasaulio 
nebūtų išgirstas nė vienas tiesos žodis. Už 
Tautos Himno giedojimą — areštas; už Va 
sario 16 d. minėjimą —kalėjimas; už tau
tiškai patriotinių jausmų 
monstracijose — Sibiras.

Tylūs ir susikaupę bus 
16-ąją Lietuvos miestai ir 
grindiniu ir krašto keliais kaukšės tik oku 
pantų kareivių batai ir girdėsis jo rusiški 
keiksmai. Bus žiūrima, kad verguvės pan
čiai laikytų kietai, kad išsilaisvinimo viltis 
būtų užgniaužta.

Tačiau viltis, kaip tas laisvų padangių 
paukštis: kuo daugiau ją baidai, tuo aukš
čiau ji kyla; ir kuo aukščiau pakyla, tuo 
toliau mato. Mato, kaip užgriuvusi'audra, 
ir viesulo verpetai, ir perkūnai, ir žaibai

laisvės ir šviesos. Tu nori jai laiminges
nio rytojaus! ,:i

Tu turi žinoti viską, kas tėvynėje daro-,- 
si, Tu turi visam pasauliui skelbti Lietu
vos .skriaudą, Tu turi šauktis laisvojo pa- ■ 
šaulio pagalbos ir paramos Lietuvai iš so
vietinės vergijos išlaisvinti. Tu turi per
sergėti savo brolius tėvynėje apie naujus 
okupanto kėslus ir kartu pranešti jiems, 
kas Lietuvos išlaisvinimui yra daroma, Tu 
turi palengvinti jų priespaudą ir padidinti 
jų viltį.

Tu gali tai padaryti ir darai. Ypač šiais 
sukaktuviniais Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo metais, kada šaukiamasi į Ta
vo jausmus ir išmintį.

žinok, lietuvi, kad Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas esi Tu pats.

Tavo sudėtomis aukomis išlaikoma mo
nitoringo stotis Vokietijoje, kuri kasdien 
nurašo Vilniaus radijo stoties pranešimus 
apie įvykius krašte, kurie sudaro žymią da 
lį medžiagos VLIKo informaciniams leidi
niams (Eitoms), VLIKo'išlaikomoms radi
jo valandėlėms per Madrido, Romos ir Va
tikano radijo stotis, o taip pat kurie siun
čiami kasdien Amerikos Balsui, Europos 
Laisvės Komitetui, Lietuvos Laisvės Komi 
tetui ir kitiems.

Tavo sudėtomis aukomis VLIKas išlei
džia ELTOS informacijas anglų, vokiečių, 
italų ir lietuvių kalbomis, kurios praneša 
svetimųjų ir lietuvių spaudai apie gyveni
mą ir Sovietų priespaudą okupuotoje Lie
tuvoje.

Tavo sudėtomis aukomis surašomi me
morandumai ir raštai Jungtinėms Tau
toms, svetimoms vyriausybėms, tarptauti
nėms organizacijoms ir kitiems, prašant ' 
Lietuvos laisvinimui užtarimo ir pagalbos.

Tavo sudėtomis aukomis kasdien per Ma 
drido, Romos'ir Vatikano radijo stotis oro 
bangomis skrenda į okupuotą Lietuvą tie
sos žodis iš laisvojo pasaulio.

žinok, kad peršamoji koegzistencijos 
dvasia gali atpildyti oro bangas į okupuo
tą kraštą iš svetimųjų stočių, bet iš Tavo 
aukomis išlaikomųjų stočių tiesos žodis į 
tėvynę skris, iki Lietuva bus laisva.

Kad būtum tikras, jog Tavo dosnios au
kos Lietuvos laisvinimo reikalui sunaudo
jamos tinkamai, kad Tavo dosnumo nema
žintų jokia propaganda, nei priešo, nei sve 
timųjų arba net kai kurių savųjų, kitokius 
tikslus turinčiųjų, kad neabejotum, — ži
nok:

Iš kiekvieno 100 dolerių, kuriuos VLIK
as gauna Lietuvos laisvinimo veiklai, iš
leidžiama:

(nukelta | pat 8.)

1
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Puskarininkis Stasys Butkus prisimena nepriklausomybės kovas
Man dvigubas malonumas paimti j ran

kas naująją Stasio Butkaus atsiminimų 
knygą Vyrai Gedimino kalne (išleido „Auš 
ros“ leidykla Vokietijoje 1957 m.), nes eilę 
metų su knygos autorium yra tekę artybė
je gyventi, bendradarbiauti ir vargeli varg
ti. Tai buvo, tiesa, visiškai ne anom die
nom. kurias jis aprašinėja savo knygoje, 
bet jau tremties metais. Vis dėlto Stasys 
Butkus, geras pasakorius, mėgdavo laisva
laikiu sustoti ties vienu kitu savo pergy
ventosios praeities epizodu ir pasismagin
damas pavaizduoti ji klausytojams. Dėl to 
ir dabar iš knygos kai kurių puslapių at
gyja vienas kitas senokai girdėtas Įvykis, 
užmirštas ir staiga čia naujai pristatomas, 
kaip šviežiena, gal būt, kitais žodžiais, ne
gu anuomet, o, gal būt, knygoje tų (vykių 

. šviežumas išplaukia iš naujų rėmų, iš pa
sakojimo visumos.

Stasys Butkus — rašto žmogus. Kol ėjo 
Lietuvoje karių žurnalas „Karys“, ten Sta
sys prasėdėjo redaktoriaus sekretorium. 
Arti laikraštinio darbo jis buvo ir tremties 
metais (ir dabar tebėra), Įvairiom progom 
dar pasmailindamas plunksną straipsniui 
parašyti ar pabūti kurio nors leidinio re
daktorium.

Ilgametis patyrimas rašto srityse ir pa
ties jo kaip asmens kuklumas daug ką nu
svėrė-ir šioje knygoje.

St. Butkaus ,.Vyrai Gedimino kalne“ yra 
atsiminimų knyga. Pradedama ji pirmojo 
pasaulinio karo Lietuvoje dienomis. Karas 
užtiko Butkų piemenaujanti dvare netoli 
Šiaulių. Frontas traukiasi i rytus, o su juo 
ir piemenukas Butkus tolsta nuo gimtųjų 
namų, su kitais kartu varosi dvaro galvi
jus ir atsiduria Rusijoje. Ten baigia pie
mens dienas, patenka i kariuomenę, bet ne 
l frontą, o į darbus. Ten užklumpa jj revo- 

• liucija.
Butkus prabėgom aprašo visas tas savo 

odisėjas Jis, aišku, ne lietuviškas genero
las, idant sustotų ties kuria nors smulkme
na ir ištisuose skyriuose imtų iki nuobodu
mo pamokslauti, ieškoti savo nuopelnų, 
svetimų kalčių. Jis ir namo j Lietuvą grjžo 
tik kaip sumanus ir visiškai dar jaunas ei
linis, o kai j Lietuvos kariuomenę Įstojo 
savanoriu ir jam buvo pavestos puskari
ninkio pareigos, tai Butkus knygoje tvirti
na, kad šitai Įvyko tik per nesusipratimą. 
Štai žmogaus kuklumas, gal truputėli ir 
perdėtas! Dėl, to kuklumo Butkaus atsimi 
nlmai yra vienas doriausių pavyzdžių, kaif 
reikia tokius dalykus rašyti, kad jie g įlėt 
būti skaitomi su malonumu visų, 1 Meno 
tik rankas jie pakliūna. Jis nesukelia a; 
trų ir pykčio, jo niekam nereikia nei ginti 
nei pulti. Šitoji Butkaus dorybė teikia ypa 
tingai mielą spalvą visai knygai.

Dabar iš sumanaus eilinio virtusiam kul 
kosvaidininkų puskarininkiu, Butkui nepri 
klausomybės kovose iš pat pirmųjų dienų 
teko dalyvauti visuose frontuose. Čia jis

Vokiečiai nuginklavo lenkus |
STASYS BUTKUS

(Iš knygos „Vyrai Gedimino kalne“)

Priėję Lentvari susitikome vokiečius. 
Ant kelio buvo pasistatę kulkosvaidį. Mus 
sulaikė, bet patyrę, kad esame lietuviai, 
praleido toliau eiti.

Jau buvo gili naktis, ir reikėjo poilsio. 
Iš vokiečių gavome patalpas apsinakvoti. 
Kambariai nekūrenti, šaltoka.

Po mūsų tuojau j Lentvari pradėjo plūs
ti iš Vilniaus pasitraukę lenkų legionieriai. 
Vokiečiai juos sulaikydavo, nuginkluodavo 
ir internuodavo. Paskui juos perdavė len
kų vadovybei j Lenkiją.

Rytą atsikėlę, pamatėme daržuose suva
rytus lepkus. Sustipę nuo šalčio, dreba. Mū 
sų savanoriai, šautuvus per petį pasikabi
nę, nuėjo sulaikytų lenkų pasižiūrėti. Dau 
guma savanorių su užuojauta žiūrėjo j su
šalusius lenkus. Užmiršo jų išdidumą Vil
niuje. Bet mūsų didakis Antanas negalėjo 
užmiršti. Jis pakartojo dažnai Vilniuje gir 
dėtus legijoninlnkų pasigyrimus: „Ot, te- 
raznasz porządek!“ (va, dabar mūsų tvar 
ka). ,

Legionininkai, matydami, kad mūsų An
tanas dar ginkluotas, ir manydami, kad 
jis dar nepaskęs vokiečiams į nagus, juo
kaudami rodo j ateinanti vokieti:

— Žiūrėk, jau ateina ir prie tavęs. Tuoj 
nuners nuo tavo pečių šautuvą.

— Nebijau! — atsakė Antanas.
Vokietis priėjo prie Antano, pažiūrėjo j 

jo kepurę ir, pažibęs lietuvi, draugiškai pa
plojo per petj:

— A, lietuvis! Geras kareivis!
Lenkai nustebę išsižiojo. Paprastam ka

reiviui buvo neaiški tuometinė politinė 
būklė, kodėl vienus nuginkluoja, o kitų ne.

Tą dieną ilgokai ir mes paalkome, kol 
iš mūsų grupės išsiųsti kareiviai parvežė 
maisto iš vokiečių. Kai parvežė, tai ne tik 
tą dieną sočiai pavalgėme, bet dar ir kelio
nei turėjome.

Vokiečiai lenkų legionierius susodino j 
prekinių vagonų traukini ir išvežė toliau 
iš Lentvario. Traukiniui pajudėjus, pradė
jo dainuoti kažkokią liūdną patriotinę 
dainą. t

Lietuviška vėliava Gedimino kalno bokš 
te plevėsavo iki sausio 6 d. Tą dieną rusai

B. Kazimieraitis 
grumiasi su bolševikais, čia su lenkais, čia 
vėl su bolševikais, su bermontininkais, kol 
pagaliau iš frontų nukeliamas j štabą. Su 
tuo nutraukiami ir patys atsiminimai.

Ši knyga jos aplankuose reklamos reika
lui bandoma lyginti su Remarque darbais, 
bet čia pat tuoj susilaikoma nuo to užsimo 
jimo. Bet gal ir esama to panašumo tam 
tikras atspalvis, tik, aišku, ne vaizdų jėgo
je, o tame nusiasmeninime, kuris yra vi
siškai sudilęs Butkaus knygoje. Butkus ne
priklausomybės kovose nusipelnė Vyčio 
kryžių. Aišku, kad tai jam buvo suteikta 
ne už išėjimi savanoriu, o už pasižymėji
mą. O perskaitai knygą, ir tau neišlieka 
Įspūdis, kad Butkus atliko kuri nors di
dvyrišką žygi. O tai dėl to, kad per atsi
minimus žygiuoja ne tiek Butkus, kiek pri 
sikelianti ir nepriklausomai gyventi trokš 
tanti Lietuva.

Ką St. Butkus matė ir išgyveno nepri
klausomybės kovų metu, greičiausia nebū
tų sutūpę ir į kelis generoliškus

VYRAI GEDIMINO KALNE
Dr. J. Deveikė

Šituo vardu ,,Aušros“ leidykla išleido 
savo pirmąjį leidinį. Knygos autorius — 
Nepriklausomybės kovų dalyvis St. But
kus. O dail. Krivicko pieštame viršelyje: 
saulė, pilies bokštas Gedimino kalne ir vi
są knygos viršų dengianti trispalvė. Knygą 
paėmus 1 rankas nesinori nuo jos atsitrauk 
ti, tiek miela, tiek šilta skaityti apie tas 
puikias dienas, kuriose antrąkart Lietuva 
tapo laisva. Ši knyga juo vertingesnė, kad 
šiandien jau ne tik jaunesnės, bet net. ir v’ 
dutinės kartos lietuviai šitų įvykių patys 
neišgyveno.

Lengva kalba, puslapiuose daug įdomios 
medžiagos surašyta, o tarp eilučių, rodos, 
jos dar daugiau. Laikas nuo laiko ir auto
riaus šypsnis vienur kitur pasirodo, ir pa
galiau jis pavirsta lyg tvirtinimu: „Ei, sa
kykit, ką norit, o aš viena-žinau: gabus lie 
tuvis tai yra didelė, labai didelė jėga“.

Čia tenka visai su autoriumi sutikti. Ka
daise gabus lietuvis iš nieko padarė di
džiausią valstybę — nuo „marių lig ma
rių", taip pat ekonomiškai ir administra
ciniu požiūriu vieną pavyzdingiausių. O 
kai paskiau atėjo jos valdyti, tvarkyti ne
gabus, jam ir pilnų aruodų buvo permaža, 
skundės, kad pavyzdingiausi keliai blogi, ir 
savimi susirūpinęs, jis, atsiremdamas, kad 
ir j lietuviškas, bet kenksmingas Lietuvai 
jėgas, privedė Didžiąją Lietuvos kunigaikš 
tystę prie visiško išnykimo.

St. Butkus savo veikalą — atsiminimus 
skiria tam lietuviui, kuris iš nieko vėl su
kūrė vieną pavyzdingiausių pasaulyje res
publikų, o paskiau, kai jau buvo viskas su

bolševikai, įsitaisę Vilniuje, vėliavos dvi 
spalvas nuplėšė ir paliko tik raudoną.

Sausio 6 d. vakare traukiniu išvažiavo
me iš Lentvario. Netoli tenuvažiavome. Kai 
šiadorių stotyje išlipome ir stoties laukia
majame kambaryje praleidome naktį. Čia 
radome traukinio belaukiančių ir lenkų le
gionierių dalį, pasitraukusių iš Vilniaus.

Ši atsilikusi lenkų grupė nebuvo vokie
čių saugoma. Gal tik aš nepastebėjau sar
gybos, nes lenkai po stotį vaikštinėjo, ži
noma, be ginklų. Mums pradėjus vakarie
niauti, prie manęs priėjo vienas jaunas le
gionierius. Jis pradėjo skųstis. Girdi, su ju 
mis drauge važiuoja ir jūsų karininkai, 
gaunate maistą ir nesate palikti vieni. 
Mes savo vadų jau nuo Vilniaus nebema
tome. Esame palikti vieni savo likimui, ir 
jau dvi dienos, kai nieko burnoje neturė
jome. Mūsų vadai pinigus susiėmė ir kaž
kur dingo.

Lenkas pradėjo teirautis, ar nebūtų gali
ma įstoti j Lietuvos kariuomenę. Jų dau
gelis pamestų legioną ir pereitų pas lietu
vius, nes mato geresnę tvarką. Aš jam at
sakiau, kad kelionėje neįmanoma imti į 
kariuomenę. Kai pro Kauną juos veš, jei 
norės, galės ten pabėgti. O jau ten iš žmo 
nių sužinos, kur priima j Lietuvos kariuo
menę.

— Pro Kauną vežant gal mus vokiečiai 
stipriau saugos. Gal nepasiseks ten pabėg
ti, — paabejojo lenkas.

Rytą Kaišiadorių stotyje sulipome i trau 
kinį. Sotis nuo miesto buvo atitverta aukš
ta vielų tvora. Pro vagono langus dairėmės 
į miestą. Juo toliau, juo daugiau ėmė rink
tis žmonių prie tvoros, žiūri i mus, ranko
mis rodo ir karštai savo tarpe šnekasi. Pa
galiau pradėjo mums moti, kad ateitu- 
mėm prie tvoros.

Aš su gimnazistu Miku išlipome iš vago
no ir prieiname prie tvoros. Nustebome, 
kai vienas kaimiečių mus prakalbino ang
liškai. Jausdamiesi esą Lietuvoje, bet ne 
Anglijoje ar Amerikoje, jiems atsakėme 
lietuviškai. Kaimiečiai nudžiugo ir sušuko:

— Ir lietuviškai mokate! Tur būt, esate 
Amerikos lietuviai?

— Ne Amerikos, bet Lietuvos, — atsa
kėme.

Butkaus atsiminimų knyga yra vidutinio 
didumo. Dalis, kad ir Įdomių, dalykų per 
ilgus metus bus išblukusi iš atminties. 
Liko tik stipriausią Įspūdi padariusieji epi 
zodai, ir autorius atpasakojo juos eilės 
tvarka, sujungdamas i knygos vienumą. 
Šitaip susidarė knygoje parodytasis nepri 
klausomybės kovų maždaug ištisinis vaiz
das, kaip jis praėjo pro Butkaus akis. Išti
sinis, bet toli gražu nepilnas, tik epizodi
nis. Pilnam vaizdui sudaryti daug ko dar 
būtų reikėję. Bet Butkus, matyt, tai nė ne
siekė: jis tik pabėrė prieš skaitytoją, kas 
dar išliko neužmiršta. Pabėrė labai laiku, 
nes ana mūsiškio gyvenimo praeitis reika
linga seniesiems pakartoti, o jauniesiems 
apsipažinti. Tai buvo didvyrių laikai, tegu 
ir pilkų, sočiai nepavalgiusių ir doriau ne
apsirengusių.

Knyga labai skaitytina visiems ne dėl ku 
rių nors įdomybių, bet dėl to prislepiamo- 
jo didvyriškumo, kuris sunkiasi iš jos pus
lapių, toks kuklus ir toks šiltas savo pa-

tomuš. O prastumu.

kurta, tai negabusis vis tik šiltų vietų ir 
pagarbos sau reikalavo ir vis priekaištavo, 
kad'per mažai priėjo prie valstybės aruo
do. Šita nuoširdi pagarba gabiam lietu
viui pagaliau prasiveržia labai svarbiu tvir 
tinimu: pšl. 104. „Kai kas dar Nepriklau
somoje Lietuvoje mums primesdavo, kad 
ano meto savanoriai buvę be drausmės. 
Taip. Drausmės neturėjome, bet turėjome 
gera valią, kuri atstojo mums drausme. 
Taigi, gera valia padarė stebuklą. Laimėjo 
frontuose kovas ir iš nieko buvo atstačiusi 
Lietuvos valstybę".

Nuoširdžiai patarčiau kiekvienam skai- 
tvtojui atidžiai paskaityti tas eilutes, kur 
autorius kalba apie bėglius — karius. Ne 
anie tuos, kurie bėgo iš fronto namo, bet 
apie tuos, kurie bėgo iš kareivinių j fron
tą. Ar gali būti gražiau pareikšta pagarba 
gabiam .lietuviui, tam, kuris nebijo aukos, 
kritišką minutę žino, kas darytina, kaip pa 
sielgtina. kad kraštui ar jo tarnaujamai 
idėjai būtų geriau, naudingiau. Neabejoti
nai. tarn tų, kurie bėgo iš kareivinių j 
frontą, tikrai nebuvo tų moraliai pasmirdu 
siu. kuriuos taip vykusiai atvaizdavo Ra
monas (Dulkės raudonam smėly). Šia oras 
me St. Butkaus veikalas yra ypatingai 
skaitytinas, nes juo lengviau šiuo atveju 
visi lietuviai susigaudys, juo geriau su- 
nras. iuo lengiau bus mums, atgavus ne
priklausomybę. atsikratyti ttį moraliai na- 
smirdusiu. bet. kurie, išmokę labai rundi- 
nai judėti, laiko save išrinktaisiais ir, skau 
džiausią, kai kieno peršami, kaip pavyzdin 
gi piliečiai, nors jie lietuvių tautai daug

Išsiaiškinome. Kaimiečiai mums papasa 
kojo, kad mus palaikė Amerikos kariais. 
Šiandien turgus. Mieste paplito gandas, 
kad pro Kaišiadorius važiuoja Amerikos 
kariuomenė. Metę turgų atbėgo pažiūrėti 
amerikonų. Nors mes ir ne amerikonai bu
vome, bet kaimiečiai lietuviai buvo paten
kinti, pamatę Lietuvos kariuomenę.

Traukiniui pajudėjus iš stoties, kažkoks 
kipšiukas įlindo savanoriams į galvas. Kai 
pradėjo pro langus i viršų šaudyti, karinin 
kams vos pavyko sulaikyti.

Dainuojame „Pelėdą“
Sausio 7 d. atvykome į Kauną.
Susitvarkę tuojau pradėjome karines pa 

mokas. Mokėmės kambariuose, kieme, na, 
išeidavome ir į miestą, j Žaliąjį kalną. 
Mokymui pasirinkome aikštę, kur vėliau 
buvo statoma Prisikėlimo bažnyčia.

Kariuomenės žygiuodamos dainuoja, tai
gi ir mes negalime atsilikti. Reikia ir mum 
žygiuojant dainuoti. Tuomet dar neturėjo
me karinių dainų. Teko dainuoti paprastas 
liaudies dainas. Bandome vieną, kitą, tre
čią, bet netinka žygiui pagal koją. Paga
liau užtraukėm „Pelėdą“. Gerai, tinka žy
giui. žodžiai derinasi su kojos statymu. 
Na, ir pasklido daina Kauno gatvėse, li
pant į Žaliąjį kalną.

— Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi 
vaikai į mišką...

..Pelėda“ buvo pirmoji savanorių daina 
Kaune. Vėliau ir kitos liaudies dainos bu
vo pritaikytos žygiui. Iš Šiaulių atvykę 
moksleiviai atnešė politinių kalinių dai
nas. Graži įų meliodija patiko ir pradėjo 
prigyti. Teko pradėti kovą su tokiomis 
dainomis. Kitaip negalint išnaikinti, pačių 
kareivių (ne poetų) buvo sugalvotos kari
nės dainos tokios pat meliodijos, kaip pa
mėgtosios politinių kalinių dainos. Ir pasi 
sekė! Karinė paplito, nustelbusi kalinio 
dainą.

Savanoriai pasirodė nesugriuvę kari
niam mokslui.

Kartą, labai šaltą diena, ką tik atvyku
sius 3 savanorius kambary mokiau rikiuo
tės. Tuo metu mūsų savanorius lankė kraš
to ao=aii«os ministeris karininkas M. Ve- 
lykis. Stoi-a > mūsų kambarį {ėjo ministe- 
ri’. karininku lydimas. Sukomandavau ,.do 
mės“ i" . nayarba kairėn“, mano savano
rei pu’k’ai pasirodė, lyg seni kareiviai. Ka 
r’ninkai paaiškino, kad tik trečia diena, 
kai šie savavanoriai atvykę. Nustebęs mi
nisteris pagyrė, kad greit pažangą daro.

Smulkioji tautosaka

Turėjom tremtyje jau lietuviškų pasa
kų (Dr. J. Balio, J. Švaisto paruošti rinki
niai), lietuvių liaudies dainų (didžiojoje 
Poezijos antologijoje, taip pat J. Balio Lie 
tuv. tautosakos lobyne), bet krūvoje smul 
kesnių tautosakos dalykų ligi šiol nepajėg
davome pasigauti.

Dabar jau 1958 m. data Los Angeles 
mieste, Amerikoje, pasirodė kietai įrištas 
182 pusi. Jono Mingirdo paruoštas rinki
nys Smulkioji tautosaka — Patarlės, prie
žodžiai, posakiai.

Kai vietai reikia žodžio, kai pritrūkstam 
savos išminties ir reikia kuo rimtu pasi
remti — tas rinkinys pravers labai. Tuo 
leidiniu padaryta graži paslauga mūsų liau 
dies kūrybai išpopuliarinti, paskleisti žmo
nėse.

Rinkinyje medžiaga sutvarkyta abėcėliš 
kai. Gale dar pridėta daiktiška rodyklė.

Kaina: minkštais viršeliais 3 dol., kie
tais 3.50 dol. Platina ja Liet. Dienos: 9204 
S. Broadway. Los Angeles 3, Calif, ir Gied 
ra Blažys: 1132 N. Hypevion Avė., Los/tn- 
geles 29, Calif.

— Cologne arkivysk. Frings ganytojiška 
me laiške įspėjo Vakarų Vokietijos univer 
sitetų studentus šalintis dvikovoms organi 
zuojamų draugijų.

daugiau pakenkė ir kenkia negu pikčiausi 
mūsų priešai.

St. Butkaus veikalas dar viena prasme 
yra skaitytinas, svarstytinas. Tenka apie 
jį kalbėti kaip apie pavyzdį, gal net mo
kyklą visiems tiems, kurie, paraginti sura
šyti tai, ką jie išgyvena, arba savo atsimi
nimus, dažnai atsikerta į tai: ,,Ką, aš nebu 
vau didelis žmogus, mano gyvenime nieko 
įdomaus nebuvo, kiti teparašo...“ Jeigu 
knygos „Vyrai Gedimino kalne“ autorius 
būtų taip galvojęs, plunksnos irgi nebūtų 
pakėlęs. Nenorėjo būti apsileidėlis. Pakėlė 
tiksliai ir gražiai. Buvo pirmūnas savano
ris, eilinis karys ir parašė visa, ką jis juo 
būdamas matė, išgyveno ar nuveikė, žo
džiais nufotografavo savo buvusius išgyve 
nimils ir šia prasme lyg primena Žemaitę, 
kuri net klasiku tapo. Žinoma, labai svar
bu palikti kuo daugiausia medžiagos ap:e 
didelius nutarimus, posėdžius, valstybės vy 
rus ir t.t., bet tolygiai yra svarbu žymėti, 
kaip kurioje gadynėje ar nepaprastų įvy
kių akivaizdoje gyvena, galvoja eilinis žmo 
gus. Kai dėl mūsų senosios Lietuvos, net ir 
19-jo amžiaus, na, pvz„ tų. metų, kai Auš
ra pasirodė, mums labai trūksta tikslių ži
nių, ką eilinis lietuvis ūkininkas galvojo, 
kaip kasdien maitinosi, kaip 1 aplinkos jvy 
kius reagavo. O juk jeigu mes dabar nieko 
nežymėsime, tai po kokio šimto metų, nore 
darni ką nors apie save sužinoti, turėsime 
pas svetimus medžiagos ieškoti.

Kada mes turime taip mažai atsiminimų, 
St. Butkaus veikalo skaitymas buvo dide
lė dovana Kalėdų šventėms. Prieš baigda
ma tas pastabas, kurios kilo ar skaitant ar 
perskaičius šią knygą, sąmoningai vengiu 
nagrinėti visa, kas yra kariška. Tikėkimės, 
šia prasme bus tų kovos dalyvių pasisaky
mų, bet negaliu užbaigti nedavusi kelių 
ištraukų apie vėliavos pirmąjį pakėlimą 
Gedimino kalne: „Privažiavę Gedimino kai 
ną, sustojome ir vežikus paleidome. Patys 
karininko vedami pradėjome lipti i kalną. 
Tik dabar pastebėjau, kad pilies bokštas 
be vėliavos.

„Karininkas K. Škirpa, pastebėjęs pilies 
bokštą be vėliavos, tuoj pasiuntė komen
dantūros adjutantą karininką P. Gužą pas 
Valstybės Tarybos rūmų prievaizdą gauti 
lietuviškąją trispalvę, o pats nuvyko į k~- 
reivines paimti garbės sargybos.

„Kada įlipome į kalną, P Gužas ir sa
vanoris Vincentas Steponavičius jau laukė 
mūsų. Paliepus, pilies sargas atrakino p!- 
lies duris. Karininkai Škirpa, Gužas ir sa
vanoris Vincas Steponavičius su vėliava 
įlipo į pilies bokštą ir prie stiebo ją pririšo.

„Mes septyni savanoriai, likę lauke, iš
sirikiavome paliai pilies duris. Kada vėlia 
va pradėjo kilti į viršų, karininkai bokšte 
iš revolverių, o mes apačioje iš šautuvų 
iššovėme po tris salves... Paskui sušuko
me: „Valio. L'i gyvuoja Nepriklausoma 
Lietuva“.

„Iš bokšto išlipę karininkai su kareiviais 
pasibučiavo, ir karininkas Škirpa pasakė 
trumpą kalbą. Jis priminė, kad šiandien at 
likome istorinį žygį. Po ilgų vergijos metų 
šiandien pirmą kartą Gedimino kalne, pi
lies bokšte iškeliama vėliava.

„Pirmasis Lietuvos vėliavos pakėlimas 
Vilniaus pilyje buvo atliktas...

„Nusileidžianti saulutė metė savo spin
dulius i plevėsuojančia vėliavą. Gražiai su 
žerėio jos visos trys spalvos. Pirma kartą 
pamačiau lietuviškąją trispalvę. Vėliavos 
pakėlimas yra visų maloniausia valanda 
mano gyvenime“.

RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI
Jono Girdžiaus-Klausučio studija apie komunistinių heretikų bylas už 
Geležinės Uždangos jau išėjo iš spaudos.
Ši ypatingai gyvai ir patraukliai parašyta sensacinga knyga skaitoma 
vienu atsikvėpimu, kaip įdomiausias romanas, o drauge teikia skaitytojui 
gilų ir išsamų komunizmo nagrinėjimą.
RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI — pirmasis toks platus, dokumentuotas 
sovietinio komunizmo esmės nagrinėjimas lietuviškoj politinėj literatūroj 
— turėtų rastis kiekvieno lietuvio nepriklausomybininko namuose.
301 psl. knyga — D. Britanijoje kaina tik 10 šil. minkštais ir 15 šil. kietais 
apdarais.
D. Britanijoje užsisakoma šiuo adresu:
SANTARVĖ, 46, Aberdare Gdns., London, N.W.6.

Už Tautos Laisvę!
Vasario 16 — 40 metų sukaktuvės nuo 

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo ir 
šiandieną bet kur pasaulyje esančiam lie
tuviui ir nepraradusiam tikėjimo yra gy
vos vilties spindulys, kad Tėvynė vėl bus 
laisva ir nepriklausoma! Kaip jėga_ ir 
smurtu paremtas caristinės Rusijos viešpa 
tavimas žlugo, žlugs taip pat ir bolševiz
mas ir mūsų brangioji Lietuva vėl prisi
kels naujam, nepriklausomam gyvenimui. 
Iš kur tas šviesus optimizmas, kada, atro
do. galingas priešas retežiais sukaustęs lai 
ko mūsų tautą, kada jis siekia išardyti 
krikščioniškos kultūros pamatus ir užval
dyti visą pasaulį. Iš kur ta viltis, kad jam 
tai nepasiseks padaryti ir vieną dieną 
truks vergijos pančiai?

Bedieviškasis komunizmas, kurj vykdo 
Maskvos bolševikai, kuria bendruomenę, 
kuri pašalina iš žemės Dievą. Bet^kada gi 
išpuikęs žmogus laimėjo kovą prieš Dievą? 
— Jis numeta nuo sosto galiūnus ir išaukš 
tina žemuosius. Jis parodo savo peties ga- 
Ivbe. išsklaido tuos, kurie puikūs savo šir
dies mintyje! Tai yra mūsų tikėjimas į Die 
va. i amžinąsias vertybes. į Tiesa, Laisvę, 
į Teisingumą, ka bolševikai išjuokia ir sa
vaip nerstato. bet nepajėgia išnlėšti iš žmo 
gaus širdies Ir nepajėgs išplėšti, kaip pa
rodė nasauliui Vengru tauta užnereitų me
tu gale. Dievas sukūrė laisvą žmogų, kad 
iis pažintų savo Kūrėją, Jį mylėtų, garbią, 
tu ir taip pasiektų savo laikinąjį ir amži
nąjį tikslą. Štai kodėl ir mūsų vyriausieji 
dvasios ganytoiai nuolat ragina su nauju 
užsidegimu melstis, kad Dievas apšviestų 
ir komunistu vadu protus, jog jie pasi
trauktu iš to klaidingo kelio, vedančio į 
nražūti, jog visi pažintų vienintelį žmoni
jos Išganytoją Jėzų Kristų, nes neduota 
žmonėms kito vardo, per kurį būtume iš
gelbėti!

Taip trokštame nuoširdžios vienybės 
tremtvie. n neretai mūsų tarpe sklinda gin 
čai ir barniai, ši vienybė neateis tik apie 
ią kalbant. I ia vienintelis kelias —Šventa 
be dėmės Ostija. Tai Kristaus dieviškasis 
Kūnas, dvasios maistas, kuris visus Jį ver 
t»i priimančius padaro vienos širdies ir 
vienos dvasios Dievo vaikais žemėje, krikš 
čioniškosios kultūros pionieriais. Broli, §5 
se. Lietuvi, Tavęs kaip Dovydo joks Gali
jotas nenugalės, jei būsi iš+ikimas Dievui 
ir nasitikėsi dvasios pranašumu! Tokiu 
dvasios nusistatvmu sulauksime naujos 
Nenrikiausomvbės aušros, nac >š Kristaus 
kančios Kryžiaus švyti Prisikėlimo užtik
rinimas — garantija!

P. Dauknys, MIC.

Pamaldos
LONDONAS —■ Iškilmingos pamaldos Lie

tuvos Nepriklausomybės 40 m. sukakties 
proga Londono Lietuviu šv. Kazimiero 
bažnyčioje bus Vasario 16 d., 11 vai. Šv. 
Mišias už Lietuvos Laisvę užprašė J.E. 
Lietuvos Min. B.K. Balutis.

WOLVERHAMPTON — Vasario 16 d„ 1 v. 
šv. Petro bažn.. North St. Kolonijos ir 
apylinkės tautiečiai kviečiami už Tautos 
Laisvę priimti Šv. Komuniją.

..Aušra“ antruoju leidiniu leidžia Būdavo 
„Rūsčia s’eną“

..Aušra“, norėdama pagerbti rašytoją S. 
Būdavą jo 50 m. amžiaus proga, antruoju 
leidiniu išleis šio rašytojo gražią ir įdomią 
aovsaka iš mūsų kovų dėl gimtosios žemės 
ir kultūros. Šią knygą garbės prenumera
tos būdu galima iš anksto užsisakyti, pa- 
siunčiant 13 šil.: Mr. J. Bružinskas. 46, 
Soringcliffe. Bradford arba Mrs. Daino
ra, 49, Thornton Ave., London W.4.
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiniimmiimmiiiimunmiw'
NEPRALEISKIME PROGOS!
Knygų pasirinkimas pigiausia kaina!

A. Baronas — žvaigždės ir Vėjai — 5 š.
A. Maceina — Didysis Inkvizitorius — 

5 šil.
A. Maceina — Jobo drama — 5 šil.
Pr. Gaidamavičiaus — Išblokštasis žmo

gus — 7 šil. 6 p. ' . . '
A. Vaičiulaitis — Valentina — 5 šil.
A. Tyruolis — Laukų liepsnos — 1 šil.

3 p. Poezija.
K. Grigaitytė — Paslaptis — 1 šil. 3 p.
V. Jonikas — Brangmens — 1 šil. 3 p.
G. Tulauskaitė — Po svetimu dangum

— 1 šil. 3 p. Poezija.
V. Jonikas — Pakeleiviai — 2 šil. Poezi

ja.
Vaikams:

P. Andriušis — Vabalų vestuvės —2 šil.
Šventoji Istorija — Naujasis Įstatymas

— 3 šil. 6 p.
Iliustruota liaudies pasaka — Vištytė it 

Gaidžiukas — 2. šil. 9 p.
Užsisakiusieji visi turėtų jau gauti XII 

tomą Lietuviškosios Enciklopedijos. Kas 
būtų negavęs, prašau pranešti.

Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W.4.
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DERBISKIAMS DEŠIMTMETI MININT
Vasario 15 d. DBLS Derby skyriui su

kanka dešimt metų. Tai nedidelis ir negau 
sus nariais skyrius, bet neabejotinai, vie
nas veikliausių Sąjungoje, kuris per de
šimti savo gyvenimo metų niekuomet savo 
veiklos nesumažino ir, gražiai apjungęs į 
vieną šeimą laikė ne tik savo narius, bet ir 
nenarius. Sunku būtų įsivaizduoti Derby 
lietuvių koloniją be skyriaus, jo ruošiamų 
jų Įvairių minėjimų, parengimų, ekskursi
jų ir šalpos darbų. Tik su gailesčiu tektų 
pridurti, kad dar vis gana didelis procen
tas Derbio lietuvių yra neįsijungęs į sky
riaus narių skaičių. Tik tiek gerai, kad tie 
nenariai dažnai lanko ne tik skyriaus ren
giamuosius įvairius minėjimus, bet ir su
sirinkimus.

Skyrius įsisteigė gana sunkiose sąlygose. 
1947 m. pirmieji atvykusieji į Derby lietu 
viai, berods, buvo tik Vaitkevičių ir Gal- 
buogių šeimos. Iki metų galo dar apsigyve 
no keturi, ir tuo būdu susidarė aštuonių 
žmonių grupelė. K. Vaitkevičiaus pastango 
mis pradėta judinti DBLS Derbio skyriaus 
steigimo klausimas. Bet čia susidurta su 
gana sunkia tuo laiku kliūtimi: kur susi
rinkti? Gyvenant pas anglus šeimininkus, 
keistu jų papročiu, atėjęs pas jų namuose 
prisiglaudusį gyventoją,, pažįstamas nega
lėjo užeiti į kambarį. Be to, nė vienam ne
mokant pakankamai anglų kalbos, sunku 
buvo ir ieškoti bet kokios patalpos. Paga
liau tą problemą išsprendė p.p. Galbuo- 
giai, šiaip taip išsiprašę leidimą iš savo 
šeimininkų pasikviesti į svečius kelioms 
valandoms šešis žmones. Taip Vasario 16-

tosios išvakarėse į Galbuogių kuklų kam
barėlį susirinko busimojo skyriaus steigė
jai: D. Bertienė (išemigravo į Argentiną), 
A. Tarvydas, G. Tarvydienė (Kanadoj), J. 
Žilinskas (persikėlė gyventi į Nottingha- 
mą), K. Vaitkevičius, E. Vaitkevičienė ir 
J.E. Galbuogiai (persikėlė į Nottinghamą). 
Tame susirinkime be jokių svyravimų vien 
balsiai nutarta įsteigti DBLS Derbio sky
rių, į kurį tuoj pat įstojo visi susirinkusie
ji. Buvo išrinkta ir laikinoji valdyba iš pir 
mininko K. Vaitkevičiaus, sekr. J. Galbuo- 
gio ir iždininkės D. Bertienės. Apsidėta 
mokesčiu ir čia pat vietoje suaukota 10 š 
6 penai įvarioms smulkioms skyriaus 
išlaidom. Tą patį vakarą K. Vaitkevičiaus 
paskaita paminėta ir Vasario 16-toji.

Gimęs skyrius pradėjo savo veiklą taip 
pat nepavydėtinose sąlygose. Šaltam orui 
esant, valdybos posėdžiai ir skyriaus susi
rinkimai būdavo kavinėse arba ir karčia- 
mose, o atėjus pavasariui — miesto par
kuose. Bet nežiūrint to, tiek valdyba, tiek 
nariai, kupini entuziazmo, nuoširdžiai ben 
dradarbiavo savo mažojo skyriaus veiklo
je. Tuojau pat narių tarpe buvb pravesta 
rinkliava, o surinktieji saldumynai, mui
las ir kitokie dalykėliai pasiųsta į Vokieti
ją lietuvių vaikams. Be to, pasikvietus p. 
Daunorą su jo tuo metu tūrėtom lėlėm 
ir kitokiais eksponatais, dar pridėjus savų, 
dalyvauta didžiulio Derby fabriko „Bri
tish Celanese“ surengtoje parodoje, kurioj 
Derbio angliškoji visuomenė, tikriausia, 
pirmą kartą pamatė lietuviškuosius meno 
daly'_ėl’us ir liotrvcVes tautiniais drabu

Per dešimtį metų skyriaus pirmininkais 
po kelis ar vieną kartą yra buvę šie asme
nys: K. Vaitkevičius, B. Zinkevičius, P. 
Makūnas, J. Blinstrubas, J. Levinskas ir 
P. Popika. Valdybų nariais po kelis ar vie
ną kartą buvo: J. Galbuogis, D. Bertienė, 
D. Mardosaitė, G. Tarvydienė, V. Vozbei- 
nas, J. Žilinskas, P. Papečkienė, A. Seibu- 
tis, A. Bernotas, J. Bivainis, J. Dambraus
kas, R. Čerkutė, E. Valantinas, J. Bertulis,

K. Vaitkevičiaus veikalo „Dvi širdys“ pastatymas.

žiais, kurios kaip mokėdamos aiškino vi
siems apie Lietuvą ir ją ištikusią nelaimę.

1948 metų vasarą į skyrių įstojus dar 
trims nariams: V. Vozbeinui, G. Vozbeinie- 
nei (abu išemigravo į Argentiną) ir P. Pa- 
pečkienei (išemigravo į JAV), buvo išrink 
ta ir nuolatinė valdyba iš pirmininko K. V. Žemaitis, J. Sadula, V. Jonokas, Vals- 
Vaitkevičiaus, sekr. P. Papečkienės ir iž- — - 
dininko V. Vozbeino. Tuo laiku buvusiems 
nariams tikrai atmintinas birželio įvykių 
minėjimas įvyko Derbio miesto parke. Su
sirinkę skyriaus nariai išklausė K. Vaitke 
vičiaus kalbos ir, pagerbdami žuvusius ir 
ištremtuosius, visi sustojo susikaupimo mi 
nutei. Be abejo, tai atkreipė anglu dėmesį, 
ir daugelis jų sustoję iš tolo stebėjo tai, 
anot Papečkienės, tikriausiai manydami, 
kad čia yra įsisteigusi kokia nors nauja ti
kybinė sekta.

I Derby atvažiuodavo apsigyventi vis 
daugiau ir daugiau lietuvių, ir beveik be 
išimties kiekvienas tuojau pat įsijungdavo 
į skyriaus narių skaičių. Patalpos reikalin 
gumas pasidarė toks aktualus, kad net vi
si skyriaus nariai buvo įpareigoti ieškoti. 
Pagaliau P. Papečkienės dėka tokia patal
pa buvo gauta United Hali. Patalpa buvo 
galima naudotis tik sekmadieniais nuo 6 
iki 10 vai. vakaro. Tada jau kiekvieną sek
madienį, kaip taisyklė, į savo klubą (taip 
pradėta vadinti patalpą) susirinkdavo visi 
skyriaus nariai, o tuo pačiu, neabejotinai, 
ir visi tuo laiku buvę Derbyje lietuviai. Su 
sirinkdavo pasikalbėti, pasikeisti knygo
mis ar laikraščiais ir palošti šaškėmis ar 
kitokio žaidimo. Įdomu, kad tuo laiku ne
reikėdavo prašinėti narių susimokėti nario 
mokestį: kiekvienas narys pats ieškodavo 
iždininko savo mokesčiui apmokėti!

Tuo laiku savo klube skyrius pradėjo 
dažniau ruošti įvairius minėjimus ir paren 
gimus, į kuriuos atvykdavo jau ir Derbio 
apylinkės lietuviai ir viena kita ekskursija 
iš Nottinghamo. Kalėdos ir Velykos buvo 
švenčiamos bendrai, tarytum tai būtų vie
na didelė šeima.

Skyriaus narių skaičiui pašokus iki 25 
ir Derbyje apsigyvenus chorvedžiui Untu- Buvo surinkta daugiau kaip 100 svarų ir 
Vui, mėginta organizuoti chorą, bet, deja, pastatyti paminklai a.a. Meškauskui ir Iva

Gal šiaip nauskui. Iš viso Derbyje mirusių lietuvių 
jei p. yra trys: be jau paminėtųjų dar ir Dr. Al- 

Nottinghamo ma Mockienė, kurios kapą puošia gražus
Atvirai pasakius, Nottinghamo paminklas, Dr. J. Mockaus pastatytas.

. - Taip pat niekuomet neužmiršo skyrius
lietuviškosios pareigos:

skyriaus protesto dėl pavergtosios Tėvynės. Tektų 
paminėti 1953 metais Derbyje bendrai su 

skyriaus kitomis tautybėmis surengtąsias prieško- 
priekaiš- munistines demonstracijas, kuriose daly

kis, P. Stančikas, V. Šližienė ir B. Gurgž- 
daitis.

Antikomunistinė demonstracija Derbyje

Nors skyrius visą laiką rūpinosi ne tik 
savo nariais, bet ir nenariais, kokios nors 
nelaimės ar ligos ištiktais, bet, kad geriau 
tas reikalas būtų tvarkomas, prie skyriaus 
buvo sudarytas vadinamasis Šalpos Komi
tetas. Šį pirmąjį komitetą sudarė: pirmi
ninkė V. šližienė ir narės M. Raulinaitie
nė, F. Čepinskienė ir E. Vaitkevičienė. Su 
pasigėrėjimu tenka pasakyti, kad šis komi 
tetas, energingos p. Šližienės vadovauja
mas, tikrai daug gražių darbų nudirbo. 
Mirusiųjų lietuvių apleisti kapai buvo su
tvarkyti, kiekvienas rimčiau susirgęs ar 
patekęs į ligoninę, vis tiek, ar narys, ar 
ne, buvo dažnai aplankomas ir aprūpina
mas spauda ir viena kita dovanėle. Kalėdų 
proga Šalpos Komiteto Kalėdų Senelis ap
lankydavo visų Derbio lietuvių vaikus, net 
ir tų tėvų, kurie ir visai nutolę nuo lietu
viško kamieno.

Neužmiršo skyrius ir savo mirusiųjų.

sis darbas sklandžiai nevyko, 
teip ir būtų kas nors susiklijavę, 
Untulio nebūtų „paviliojęs' 
skyrius. / ' 
skyriui Derby davė ir daugiau geri; darbi
ninkių kaip štai: J Galbuogį, p. Galbuogie ir savo tremties 
nę ir net dabartinį Nottinghamo 
pirmininką p. Bivainj.

Metams slenkant, kiekviena 
valdybą savo darbą atlikdavo be 
tų ir į skyriaus veiklą įnešdavo ką nors vav0 keli tūkstančiai žmonių, o vakare su 
nauja. Įsigyta ir turto: pianinas, patefonas surinkusiems demonstrantams ir anglams 
su garsiakalbiu, plokštelių ir scenos deko- skyriaus valdybos mėgėjų būrelis suvaidi-
racijų. no K. Vaitkevičiaus „Už Tėvynės Laisvę“

anglų kalba, ir tai gražiai paminėjo ir vie
tinė spauda.

Užsiminus vaidybos mėgėjų būrelį, rei
kia pasakyti, kad jis turi didelių nuopelnų 
skyriaus kultūrinėj veikloj. Įvairiuose sky 
riaus rengiamuose minėjimuose ar pobū
viuose būrelis visuomet išpildydavo ilges
nę ar trumpesnę meninę dali. Buvo suvai
dinta ,.Tėviškės Namai“, „Dvi Širdys“, 
„Onutės Jaunikiai“ ir daugelis kitų mažės 
nių veikaliukų, kuriuos režisavo ir dali jų 
pats parašė būrelio nuolatinis režisorius 
K. Vaitkevičius. Būrelyje dirbo šie vaidy
bos mėgėjai: M. Raulinaitienė, V. Šližienė, 
O .Matchak, R. Čerkutė, G. Zinkevičienė, 
B. Zinkevičius, P. Popika, P. Stančikas, J. 
Levinskas, J. Sadula, B. Gurgždaitis, J. šli 
žys, V. Junokas, P. Sadauskas, J. Čepins- 
kas, E. Valantinas ir kiti. Tai žmonės, ku
rie, negailėdami nei laiko, nei triūso, gra
žiai reiškėsi skyriaus kultūrinėj veikloj be 
veik visą dešimtmetį. 1954 metais Derbyje 
apsigyvenus F. Ramoniui, dideliam dainos 
mėgėjui, skyriaus kultūrinė veikla dar la
biau pagyvėjo. Jis netruko suorganizuoti 
nors nedidelį, bet norintį dirbti dainininkų 
būrelį, kuris ne tik pasirodydavo su daina 
scenoje, bet ir bažnyčioje lietuviškų pamal
dų metu pagiedodavo. F. Ramonis, gabus 
reikštis ir su teptuku, daug padėjo ir vai
dybos būreliui, nuplėšdamas dekoracijas 
ir šiaip įvairiais būdais talkininkaudamas.

Skyrius nebuvo šykštus įvairiems ge
riems tikslams. Gana daug narių yra pirkę 
Namų Bendrovės akcijų, aukoję spaustu
vės fondui, apibaldinę Lietuvių Sodyboje 
vieną kambarį .aukoję skautams ir nepa
miršę net vengrų pabėgėlių, kuriems su
rinkta net 26 svarai.

Šiuo metu Derbyje yra gana didelis bū
rys ir priaugančio atžalyno, net 18 galvų! 
Bet, deja, iš jų tik trys temoka kalbėti sa
vo tėvų gimtąja kalba, tai Jurgis Rimonis 
Alytė Urbanavičiūtė ir Janu+ė Velantma-’ 
tė. Kiti lietuvių kalbos nr Tio'ra. ir, atrnd 
nėra vilčių, kad kada nore išmoks ją

Šiuo metu skyriaus valdybą °udaro: pir
mininkas P. Popika, vicepirm. E. Valanti
nas, sekr. B. Gurgždaitis, iždininkas P. 
Stančikas ir Klubo vadovas J. Sadula.

K. Lapkritis

PAIEŠKOJIMAI

RACEVIČIŪTĖ Zofija, duktė Vlado, gi
musi 1927 m. kovo 9 d., ir PRAKUPAVI- 
ČIUS Viktoras, abu iš Akmenės, labai svar 
biu reikalu patys, ar apie juos žinantieji, 
prašom rašyti: Alfonsas Bytautas, 
Curror St., Selkirk, Scotland.

VAIŠNORA Vincas nuo Kazlų 
1947 m. gyvenęs Anglijoje, EVW
Lapworth, Station Rd., pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti ,.Europos Lietuviui“.
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JAU LAIKAS PAVĖLAVUSIEMS
ATSILYGINTI UŽ ,E.L‘ PRENUMERATĄ!

VASARIO 16-tosios AKTAS
KETURIŲ DEŠIMTMEČIŲ PERSPEKTYVOJE

ZENONAS IVINSKIS, Roma.
(Tęsinys)

Bet kuo remdamasi lietuvių tauta galė
jo išdrįsti skelbtis laisva? Ar ji turėjo stip 
rią ginklo pajėgą? Ar ji buvo kieno nors 
galingesnio užtariama? Ne! Kaip žinome, 
Lietuvos žemė rusams pasitraukus buvo 
militarinės vokiečių valdžios žinioje, ir ji 
buvo taip kietai kariškai valdoma, jog nė 
laisvai pajudėti niekam nebuvo galima.

Kokios jėgos tad galėtų atsirasti, kurios 
įstengtų nurodyti Lietuvai kelią į laisvę? 
Bet štai atsirado reikšmingas „Ariadnos 
siūlas“, su kurio pagalba reikėjo išsipainio 
ti ir risti sunkų kelią iš imperializmo la
birinto. Kas buvo tas siūlas, vedąs į lais
vę?

Vakaruose kariaujančiųjų stovykloje 
pritaikant JAV prezidento Wilsono mor; 
liškai paremtus politikos dėsnius (jo 
„punktai“), buvo nuaidėjęs „tautų apsi
sprendimas“. Tų dėsnių pagalba ir Lietu
vai radosi galimybės skelbtis laisvai, bet 
buvo garsinama, kad pavergtosios tautos 
turinčios teisę pačios apsispręsti, ar jos no 
rinčios kieno nors globoje likti, ar nepri
klausomos gyventi. Tai žinojo visi paverg
tieji kraštai ir tik laukė progos, kada ga
lės viešai pasakyti savo valią.

Ir lietuviai ryžosi pasinaudoti šiąja tau
tų apsisprendimo teise. Bet kur galėjo būti 
tokia jų institucija, pakankamai autorite
tinga, kuri jaustųsi galinti tautos vardu 
padaryti tokį atsakingą žingsnį? Tokios 
institucijos tada dar nebuvo. Ją reikėjo 
įkurti. Tautos valia, kaip ir tada jau tei
singai buvo manoma, galėjo geriausiai bū
ti išreikšta demokratiniais rinkimais.

Vokiečių kariuomenei esant Lietuvoje ta 
člau tokie rinkimai buvo neįmanomi. Nei 
svetimieji, nei savieji nebūtų patikėję lais 
vumu tokių rinkimu, ka ’a kraštas buvo 
okupuotas. Lietuviams tad teko ieškotis ki 
tokio kelio. Reikėjo sukviesti žymiųjų žmo 
nių, turėjusių visuomenėje įtakos, suvažia 
vimą. Toji konferen-ija jau turėjo išrinkti 
atstovus, kuriems buvo pavesta veikti lie 
tuvių tautos vardu

Tai buvo Lietuvos Taryba, kuriai pavy

ko gauti ir žymiausių lietuvių organizaci
jų užsienyje pritarimą. Be Vilniaus buvo 
dar keturi lietuvių veikimo židiniai, bū
tent, Amerikoje, Šveicarijoje, Skandinavi
joje ir Rusijos tremtyje (tarp pabėgėlių iš 
Lietuvos). Lietuvos Tarybos pradžioje ne
norėjo pripažinti maža grupė lietuvių, su
sitelkusių Šveicarijoje ir čia pasivadinusių 
,,Conseil Supreme National de Lithuanie“ 
— „Aukščiausioji Lietuvių Tautos Tary
ba“. Bet buvo įveiktos ir šitos kliūtys.

Vadinasi, Lietuvos Taryba, kuriai teko 
anas istoriškas vaidmuo paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę, buvo pačių lietuvių 
išrinktas ir užsienio lietuvių pripažintas 
organas, turįs teisės kalbėti lietuvių tau
tos vardu. Lietuvos Taryba nebuvo nė iš 
tolo tokia okupanto pasitikėjimo Taryba 
(Vertrauensrat), kokią, pvz., militarinė vo 
kiečių valdžia buvo sau susidariusi Kurše 
iš vietinių vokiečių dvarininkų.

Ir Lietuvoje prūsiško tipo militaristai, 
siekdami ilgainiui turėti daugiau atramos 
vietos gyventojuose, buvo bandę sau susi
daryti tokią pat Pasitikėjimo Tarybą. Nė 
vienas lietuvis šviesuolis tačiau nesutiko 
būti paskirtas i tokią vadinamąją Pasiti
kėjimo Tarybą. Kiekvienam sąmoningam 
lietuviui buvo aišku, jog tas, kas turės sun 
kiomis duoklėmis, mokesčiais ir rekvizici
jomis slegiančio okupanto pasitikėjimą, 
jau tuo pačiu neteks ir pasitikėjimo lietu
vių akyse. Tad Vilniuje susibūręs lietuvių 
šviesuolių būrelis ir buvo išreikalavęs lais 
vus rinkimus, kur patys lietuviai galėtų 
susivažiuoti ir niekieno nekliudomi aptar
ti.savo tautos reikalus. šitaip į Vilniaus 
konferencijos išrinktą Lietuvos Tarybą rei 
kia žiūrėti, kaip*į tikrą lietuvių tautos bal 
są. Tad yra istoriškai tikrai Madinga, kaip 
jau minėta, kai bandoma anuos lietuvių 
tautos dvidešimt vyrų perstatyti, kaip sve
timųjų okupantų rankų marionetinį žaislą.

Lietuvių tautos kovoje už savo nepri
klausomybę turėjimas vieno organo, kuris 
jai atstovavo, jau buvo didelis žingsnis pir 
myn. Kietoje ano meto okupacijoje Tary
ba ir ėmė kalbėti Lietuvos vardu. Bet kaip 
skirtingai į Tarybos darbą žiūrėjo okupan

tai! Jiems pirmiausia rūpėjo, kad Taryba 
pasisakytų stosianti už „nuolatinį (amži
ną), tvirtą sąjungos ryšį su Vokietijos vals 
tybe, kuris turėtų būti įvykdytas ypač mi
litarinės bei susisiekimo konvencijos, bei 
pinigų sistemos bendrumo pamatais“.

Lietuvos Tarybos idealai ir Siekiai buvo 
kitokie. Ji tuoj norėjo perimti į savo ran
kas dalį krašto reikalų tvarkymo. Ji pati 
norėjo organizuoti švietimą, kurti savas 
savivaldybes. Per būsimą taikos konferen
ciją buvo norima parodyti svetimiesiems, 
jog lietuvių tauta pati sugeba valdytis. 
Bet karinė vokiečių administracija per try 
lika mėnesių iki pat karo paliaubų neužlei 
do Lietuvos Tarybai jokios administraci
jos srities. Skirtingi nusistatymai Lietuvos 
ateities klausimu neleido nelygiems part
neriams sueiti į jokį bendradarbiavimą.

Atrodo, yra paprastai užmirštamas reikš 
mingas faktas, kurį šia proga reikia pami
nėti. Matydama okupacinės valdžios žiau
rumus ,jos klaidas ir vis didėjančias rekvi 
zicijas, Taryba ėmėsi žygių prieš Lietuvoj 
nemėgstamą militarinės valdžios šefą kuni 
gaikštį Izenburgą-Biršteiną. Tarybos pre
zidiumas 1917 m. lapkričio 26, t.y. du mė
nesiai nuo Tarybos išrinkimo, vokiečių ka 
rinei vadovybei rytuose, vadinamam Ober- 
Ostui, per generolą Ludendorfą įteikė la
bai platų memorandumą. Jame buvo iš
dėstyti visi lietuvių tautos siekimai, pra
dedant nuo seniausios istorijos. Bet buvo 
pavaizduoti ir okupaciniai sunkumai, 
kaip, pvz., vis pasikartojančios arklių mo
bilizacijos, žmonių deportavimas į prievar
tos darbus Vokietijon ir kt. Be kitų skun
dų tame rašte buvo paaiškinta, jog su Izen 
burgu bendradarbiavimas esąs neįmano
mas.

1918 metų pradžioje Izenburgas, kuris 
Lietuvoje visą laiką tesijautė tik okupaci
nių interesų ir prūsiškų kolonialinių pla 
nų gynėju, buvo pagaliau atšauktas. Pri< 
jo nuvertinimo prisidėjo Reichstago par
tijos, būtent: socialdemokratai ir krikščio
nys demokratai, arba Centras, labiausiai 
jo lyderis M. Erzbergeris, su kuriuo Lietu 
vos Tarybos nariams buvo pasisekę už
megzti ryšius. Tai yra tik vienas iš eilės 
pavyzdžių, rodąs, kokie buvo Tarybos san 
tykiai su okupacine valdžia. Tie santykiai 
ir toliau nesikeitė.

1918-jų metų pradžioje pačioje Lietuvos 
Taryboje susidarė dvi skirtingos kryptys. 
Vieniems, t.y. Tarybos daugumai, tada at
rodė, jog, šiek tiek vokiečiams nusilei
džiant, reikia stengtis iki tol beveik visai 

pateko ir į Berlyno spaudą. Su tuo faktu 
turėjo skaitytis ir karinė vokiečių valdžia.

Vasario 16 aktu Lietuvos valstybė buvo 
paskelbta be jokių pasižadėjimų kitiems ir 
neapsunkinta jokiais įsipareigojimais sve
timoms valstybėms. Vasario 16 aktas 
įgauna dar ir simboliškos reikšmės, kad 
tam Lietuvos Tarybos posėdžiui pirminin
kavo lietuvių tautinio atgimimo viena iš 
žymiausių asmenybių, būtent, Jonas Basa
navičius, pats Vilniuje miręs už 9-rių me
tų (t.y. 1927) kaip tik vasario 16-tosios 
dieną.

Vasario 16 aktu Lietuvos Taryba, kaip 
lietuvių tautai atstovaujantis veiksnys, Vii 
niuje pareiškė savo valią ir tvirtą valsty
bingumo nusistatymą. Žiūrint tačiau j va
sario 16 aktą teisiniu požiūriu, reikia paša 
kyti, jog paskelbus Lietuvą nepriklauso
ma, kada krašte dar šeimininkavo visą vai 
džią turįs okupantas, Lietuvos valstybės 
formaliai dar nebuvo. Valstybės paskel
bimui, vadinasi, trūko svarbiausio dalyko, 
būtent, valdžios, kuri turėtų įsakomąją ga 
lią, pajėgiančią sucementuoti kitus du bū
tinu valstybės elementu, t.y. tautą ir te
ritoriją.

Valstybė galėjo atsirasti tik tada, kai i" 
lietuvių tautos gyvenančios teritorijos 
pasitraukė svetimos jėgos. O Lietuvos Tą- 
rybai ir po Vasario M-tosios nebuvd lei
džiama plačiau pasireikšti. Ji buvo verčia
ma tenkintis tik paprasčiausios labdaros 
veikimu.

Bet Lietuvos Taryba rado būdų stiprinti 
visuomenės politiniam susipratimui. Juo 
labiau ji turėjo tai daryti, kai okupantai 
atskyrė Tarybą nuo pasaulio. N;rs ir ne- 
besitikėdamaaJaimėti karo, vokiečių karo 
vadovybė vis dėlto neatsisakė minties pa
daryti iš Lietuvos, arba bent iš jos dalies, 
Prūsų provinciją. Ta prasme buvo varoma 
propaganda, kad Prūsų valdžion patekę 
žmonės būsią viskuo pertekę. Bet nuka
muotas kraštas žmonėms buvo ryškiausias 
įrodymas, jog nieko negalima laukti iš prū 
siškų pažadų.

Lietuvos Tarybai, kuri nepasidavė jo
kiems militarinės valdžios gundymams, bu 
vo aišku, kad vieno nepriklausomybės. pa
skelbimo nepakako, jog reikėjo kam nors 
daugiau ryžtis. Slapta susisiekus su kata
likų Centro vadu Erbergeriu, kad būtų ga
lima įveikti Prūsų ir Saksonijos dinastijų 
užuomačias, į Lietuvos valdovus buvo su
rastas Wiurtembergo herzogas von Ura
chas. Jis 1918 metų liepos mėn. buvo iš
rinktas Mindaugu H-ju. Šitą žygį reikia su

nežinomą Lietuvos klausimą išvesti į tarp 
tautinę plotmę. O nedarant jokių pažadų 
bei pasiūlymų dėl ateities santykių, esą 
sunku būsią laukti paramos ne tik katali
kų Centro, bet ir Reichstago kairiųjų par
tijų atstovų. Tuo tarpu pačioje Lietuvoje 
okupantai vis grasino Lietuvos ateities li
kimą susieti su Lenkijos klausimu.

Lietuvos Tarybos kairioji grupė, maty
dama, jog vokiečiai Lietuvos Brastos dery
bose su rusais lietuvių ne tik iš viso ne
prileido, bet dar norėjo iš jų išgautą apsi
sprendimą tik Vokietijos interesams pa
naudoti, ėmė griežčiau nusistatyti. Tad kai 
rioji Tarybos dalis ėmė nebepritarti ir sa 
vo ankstyvesniems nutarimams apie suėji
mą į artimesnius politinius ir ūkinius san
tykius su Vokietija. Per visą sausio mėne
sį 1918-ais metais vis buvo Taryboje tie 
santykiai nagrinėjami, ieškant kokio nors 
sprendimo. Bet Lietuvos klausimas, kaip jį 
sau Lietuvos Taryba buvo vaizdavusia, ne 
judėjo iš vietos. Militaristai žiūrėjo tik sa
vo kėslų. Tad keturi socialdemokratai iš 
Tarybos posėdžių pasitraukė. Tai buvo pir 
moję eilėje protestas prieš okupacinę val
džią ir jos politiką Tarybos atžvilgiu. Pa
galiau ir toliau pasilikusi posėdžiauti Ta
rybos dauguma jautėsi apvilta. Gindama 
Lietuvos interesus ir suradusi su anais ke
turiais pasitraukusiais nariais visiems pri
imtiną formulę, Taryba ir susirinko 1918 
metų vasario 16-tą į. savo pilnaties posėdį. 
Jame ir buvo visų 20-ties Tarybos narių 
pasirašytas aktas, istorijoje gavęs Vasario 
16-tosios Akto vardą.

Vadinasi, Vasario 16 Aktu ne tik buvo 
grąžinta vienybė suskilusios Lietuvos Ta
rybos, bet drauge buvo pasauliui paskelb
ta jokiais pažadais kitiems neapsunkinta 
ir pilna Lietuvos nepriklausomybė.

Okupantai tačiau savo nusistatymą jau 
buvo pakeitę dar labiau Lietuvos nenau
dai. Iš pradžių iš Tarybos laukę „amžinų“ 
įsipareigojimų, jie patys staiga sumanė 
prijungti Lietuvą Prūsijos valstybei. Jie 
niekur nebeleido Lietuvos Tarybai politiš
kai bendrauti su visuomene. Kad ir atskir 
ta tačiau nuo pasaulio, Taryba jau gauda
vo žinių, kas darosi kitur ir kaip gali pa
sibaigti karas.

Vasario 16 aktas ir buvo ženklas, jog ne 
bereikia delsti, jog reikia ryžtis, ir tai grei 
tai. Tad Taryba ir pasiryžo! Dar daugiau! 
Savo posėdyje tarusi aną reikšmingą žodį, 
Lietuvos Taryba aplenkė karo cenzūrą ir 
patį nepriklausomybės aktą paskelbė Lie
tuvos Aide. Nutarimas pasidarė viešas, jis
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UZQA VENIU

O. Kairiūkštienė
Dabar dėl visokių socialinių ir politinių 

Įvykių pasikeitimų Užgavėnių išdaigos ar
ba visai išnyko, arba taip nubluko, kad ne 
beteko savo spontaniškumo, nors dar kai 
kuriuose Vakarų kraštuose, o ypač Itali
joje, Ispanijoje, Vokietijoje ir kitur ta pro 
ga dar visą savaitę tęsiasi karnavalai, fa- 
šingai, ruošiami kaukių baliai ir t.t. Gat
vės užplūsta žmonėmis. Organizuojamos 
eisenos su gyvaisiais paveikslais, šmėklo
mis, kaukėmis. Vyksta „kova“ tarp paradų 
dalyvių ir šaligatvio žiūrovų. Aišku, dau
giausia dalyvauja jaunimas, krėsdamas iš
daigas. Gatvės pilnos kaukėtų. Toks persi- 
valkstymas ir apsikaukinimas teikia tam 
tikro laisvumo. Gali išdarinėti pokštus, pa 
juokauti ar net bausti savo artimuosius ar 
kaimynus, būdamas apsaugotas nuo nema 
lonių tokio savo elgesio pasekmių. Persi
rengimas leidžia vaidinti atitinkamą kome 
diją ar net ir dramą. Jau senovės graikų 
teatre dažnai buvo vartojamos kaukės.’ 
Dabar kaukėtieji visada turi aštrų liežuvi, 
yra linkę j įvairias šelmystes, linksmina 
žiūrovus ir teikia šventei gyvumo.

Kaukės, kaip tokios, yra žinomos jau ir 
priešistoriniais laikais, nors tada jos bu
vo vartojamos visai kitokioms apeigoms iš 
reikšti. Likučiai tų senovės apeigų dar ir 
dabar yra išsilikę laukinių tautų papro
čiuose. Čia kaukės susietos daugiausia su 
tikybinėmis apeigomis: jos vaizduoja ko
kias nors dvasias arba demonus. Tos dva
sios vaizduoja genties mirusiuosius prose
nius. Pastebėtina, kad kaukių vartojimas 
išimtinai yra vyrų reikalas.

Be Užgavėnių laikotarpio, dar kai kur 
mėgstama dangstytis kaukėmis Kalėdų ir 
Naujųjų Metų laikui.

Ir Rusijoje iki revoliucijos užgavėnes 
būdavo švenčiamos visą savaitę. Britų sa
lose kaukių vartojimas pritaikytas Guy 
Fawkes dienai (lapkričio 5 d.). Užgavėnės 
visur švenčiamos triukšmingai. Neatsiliko 
nė Lietuva. Šiuo metu Rusija jau užmiršo 
Užgavėnių papročius. Lietuvoje linksmi ir 
triukšmingi papročiai išliko iki paskutinio 
sios okupacijos. Net ir Kauno studentai 
Vakarų pavyzdžiu suruošdavo vaikštynes 
—eisenas. Ypač daug juoko sukeldavo La
šininio ir Kanapinio kautynės ir visokių 
velniūkščių išdaigos.

Užgavėnių išdaigos daugiausia pagrįstos
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senaisiais, jau šiandien užmirštos reikš
mės prietarais ir burtais.

Užgavėnės nėra šventė, tačiau tą dieną 
draudžiama dirbti visa eilė darbų, o kit 
vėl, priešingai, patariami. Kurie Užgavėnių 
nešvenčia ir dirba, kaip paprastą dieną, 
tokiems atsitinka kokia nors didelė nelai
mė — ar gyvulys krinta, ar kas namiškių 
suserga, ar bus blogas derlius, ir t.t. Viso
je Lietuvoje sakydavo, kad Užgavėnėse ne 
galima verpti. Prieš užgavėnes moterys 
stengiasi baigti suverpti pradėtąjį kuodelį, 
nes, jei lieka nebaigta, tai bus prasti linai. 
Užgavėnėse negalima malti ir siūlų sukti. 
Dėl malimo — vėjai trobų stogus nuplė 
šys. Nesuka virvių, kad' nebūtų verpetais 
susukti linai ar kanapės. Negerai ir plau
kus šukuoti, nes visus metus galva niežtės 
arba vištos daržus kapstys.

Tikima, kad Užgavėnėse reikia važinė
tis, tada gerai uždera linai, bus ilgas pluor 
tas. Besi važinė j ant stengiamasi išvirsti i‘ 
pasivolioti sniege, kad būtų geri metai 
Rogės apkabinėjamos skambalais. Jei u' 
gavėnėse važinėsi, tai ir visus metus važi 
nėši, vadinąs, turėsi gerus arklius.

Po pietų kluone arba medžiuose ruošia
mos sūpynės, visi eina suptis — ir senas 
ir jaunas: moterys — kad linai derėtų, o 
vyrai — kad arkliai būtų šaunūs. Dabar 
daugiausia supasi tik vaikai.

Užgavėnėse reikia daug ir riebiai val
gyti. Seniausias lietuvių Užgavėnių valgis 
yra šiupinys, žirnių ir kruopų košė, virta 
su kiaulės galva ar uodega. Iš kitų riebių 
Užgavėnių valgių žinomi dar lašiniuočiai, 
laistytiniai, vėdarai, kugelis ir daug kitų. 
Dabar visur įsigalėjo senas rusų paprotys 
— Užgavėnių blynai ir pampučkos. Prie 
riebių valgių reikia ir gero gėrimo. Kas 
per užgavėnes gers vandenį, tą visus me
tus vargins troškulys. Užtat daroma gero 
alaus, verdamas krupnikas — saldi su 
prieskoniais degtinė.

Svarbiausia Užgavėnių pramoga yra per 
sirengėliai ir kaukėtieji, kurie po pietų pa
sirodo gatvėse. Persirengimui labai mėgsta 
ma vartoti išverstinius kailinius, kurie su 
sijuosiami pančiu ar šiaudų gryžte. Veidus 
susijuodina arba prisidengia kaukėmis, 
kurias pasidaro iš medžio žievės, kutkai- 
lio arba išdrožia iš medžio. Jie paprastai 
vaizduoja žydus, čigonus, vengrus. Tokios
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persirėdžiusios būtybės eina iš vienos tro
bos i kitą, krečia pokštus, muzikuoja viso
kiais triukšmą keliančiais instrumentais ir 
šoka. Jie būna apliejami vandeniu, bet ir 
pavaišinami riebiais Užgavėnių valgiais, 
gauna ir išgerti.

Seniau buvo manoma, kad triukšmavi- 
mu galima nubaidyti žiemos demonus i' 
pažadinti iš miego gamtą, kad netrukus 
viskas pradėtų augti.

Kaukininkai vedžiodavo su savim persi
rengusius gyvuliais, dažniausiai ežį, gervę, 
žirgą. Seniau buvo vedžiojamos ir tikros 
meškos. Kartu vaikščiojo dar ir velnias ar 
giltinė.

Kodėl vaikščioja tokie persirengėliai? 
Ne vien tik todėl, kad gautų pavalgyti ir 
išgerti. Sakoma: „Užgavėnių dieną eina 
persirengėliais, kad per metus turėtų gerą 
pasisekimą prie arklių, kad arkliai gražūs 
būtų“.

Jaunimas prasimano įvairių įvariausių 
išdaigų. Kartais dėl to nukenčia ir visai 
nekalti. Bet pykti negalima, nes užgavė
nes. Daugiausia nuo tokių išdaigų nuken
čia senmergės bei senberniai.

Vidurnaktį visos linksmybės baigiasi. 
Kad gaidys negiedotų ir ilgiau būtų gali
ma paūžti, pavoždavo gaidį po duonkubi
liu, tad neretai išsiskirstydavo tik' auš
tant. Vidurnaktį išveždavo šmėklas ant kai 
nelio ir sudegindavo. Seniau tai reikšdavo 
žiemos demono sunaikinimą — greit tur: 
prasidėti pavasaris.

Užgavėnės baigdavosi pelenų dienos ry
tą, kada Lašinskas ir Kanapinskas klėty i" 
ėjo dvikovom Lašinskas mušė Kanapinską 
lašinių paltimis, kumpiais, skilandžiais o 
Kanapinskas kovėsi, panaudodamas alie
jaus ir silkių bačkas. Apie pusiaunaktį 
Lašinskas ėmęs silpnėti ir turėjęs pasi
traukti iš svirno.

Tokios kovos seniau taip pat reiškė žie
mos ir vasaros rungtynes, vasara laimi, ar 
tinasi. pavasaris. Bažnytinėj įtakoj jau 
anksti šalia žiemos su vasara dvikovos ir 
pasnikui skirtieji vaidinimai. Prancūzijoje 
tai atsitiko jau XIII amž. Panašios simbo
linės dvikovos ir su jomis siejamieji vaidi
nimai Europoje dažnai minimi nuo XVIa.

Triukšmo kėlimas, kaladės vilkimas, lais 
tymasis vandeniu, važinėjimasis — tai r’- 
kūs būrimai pasėliams pažadinti. Didž'oji 
mūsų Užgavėnių papročių dalis turėjo tiks 
lą gerai paveikti ateinančių metų linų der
lių. Seniau mūsų kaimas labai daug suvar 
todavo linų savo reikalams. Merginų krai
čiams reikėdavo daug plonų drobių, pri
austi. Be to, linai būdavo ir žymiausia mū 
sų krašte eksportinė prekė, didžiausias pa 
jamų šaltinis.

Gamtoje kaip tik šiuo metu vyksta per
silaužimas iš žiemos į pavasarį. Senovėje
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DIVIDE ET IMPERA
„Skaldyk ir valdyk“ šūkiu senovės rome 

nai valdė milžinišką imperiją net apie pen 
kis šimtmečius. Tuo pačiu šūkiu plačiai 
naudojosi ir vėlesnių laikų imperialistai, 
nors netaip sėkmingai. Jų nesėkmės prie
žastis glūdėjo bene krikščioniškoj ideologi 
joj. Į užkariautuosius kraštus paskui karį 
sekė misijonierius, skelbdamas, kad Dievo 
akyse visi žmonės yra lygūs. Tokia idėja 
pavergtuosius savaime skatino siekti lygių 
teisių. Iš antros pusės pavergtųjų valdy
mas nevisuomet derinasi su krikščionišką
ja morale. Jei valstybininkai ir ne visuo
met paisė moralės, tai jų pačių kraštuose 
visuomet susirasdavo žmonių ir grupių, ku 
rie paisė ir kėlė balsą pavergtųjų naudai. 
O kilus kurioj kolonijoj aštresniam konf
liktui, ne tik vietos, bet ir užsienio, tiek 
nuoširdūs moralistai, tiek, gal net dau
giau, varžovai tokie pat imperialistai mo
ralės vardu sukeldavo triukšmą ir trukdy
davo tai valstybei imtis visų priemonių u 
slopinti judėjimui. Konfliktas dažniausia 
baigdavosi kompromisu — laipsnišku im
perialistų pralaimėjimu.

Ateistinės ideologijos moderniškasis im
perializmas - komunizmas jokių moralinių 
varžtų nei skrupulų neturi, todėl ten sena 
sis imperialistų šūkis „skaldyk ir valdyk“ 
turi jau dorybės sąvoką ir pasiekė visuoti
numo laipsnį. Paskui raudonarmietį seka 
politrukas ir enkavedistas, suskaldydami 
pavergtuosius ir baigdami vykdyti patį pa 
vergimą. Skaldymas prasideda skelbiant 
klasių kovą ir baigiasi suskaldžius smul« 
klausią visuomeninį narvelį: kai tėvai ne- 
bepasitiki vaikais, vaikai tėvais, vyras 
žmona, žmona vyru. Toks totalinis suskal
dymas įgalina saujelę kompartijos viršū
nės didikų valdyti ir žmonijos istorijoj ne
žinomu mastu išnaudoti šimtus milijonų 
žmonių.

Modernusis imperializmas nesitenkina 
sukūręs imperiją. Jis siekia pavergti visa 
žemės rutulį, šiam tikslui jis naudoja pir
miausia skaldymo taktiką. Jis kursto ras” 
prieš rasę, tautą prieš tautą, luomą prieš 
luomą, partiją prieš partiją. Vakarų civi- 

žiemą įsivaizduodavo, kaip piktą demon”, 
kurį reikia nubaidyti ir išvyti, nugalėti i 
sunaikinti. Tai paskutinis demonų siautė’’ 
mas, į kurį ir žmonės aktyviai įsijungia 
kaukėmis prisidengę, tikėdamiesi šią kov” 
nulemti savo naudai.

Pagaliau krikščionybės įtakoje kilo rei
kalas pasisotinti ar gal ir persisotinti že
miškomis gėrybėmis prieš ilgą ir sunkų 
Gavėnios pasninką, taip pat išsidūkti, nes 
ilgai teks išsiversti be linksmybių. 

lizacijos pasauly jis vaidina socialinio tei
singumo, o daugiau atsilikusiuose kraštuo 
se tautinio atgimimo čempioną. Netenka 
nė aiškinti, kad jam nerūpi nei socialinis 
teisingumas, nei tautinis atgimimas. Šluos 
žmogaus, galima sakyti, beveik įgimtus pa 
linkimus jis tik labai gabiai išnaudoja sa 
vo tikslui — silpninti dar nepavergtiems 
kraštams ir skaldyti jų visuomenei.

Tik mažą to darbo dalį atlieka patys 
Kremliaus valdovai, o didžiąją — tų kraš 
tų kompartijos.

Kažkoks Amerikos buvęs komunistas 
laisvųjų kraštų komunistų partijas palygi
no su plaukiojančiais ledo kalnais, kurių 
matoma tik aštuntoji dalis, o septynios aš
tuntosios dalys nematomos, yra po vande
niu. Buvęs komunistų veikėjas anglas Dug 
las Hyde savo knygoj „I Believed“ apy- 
vaizdžiai nušviečia, kas yra ir ką veikia 
tos septynios aštuntosios dalys nematomų 
komunistų. Jie yra komunistų vadinami 
kadrininfcais. Kadrininkai ne tik varo šni
pinėjimo darbą sovietų naudai, bet, apsi
metę nekaltais avinėliais, braujasi į politi 
nes partijas, profesines sąjungas, visuome
nines ir kultūrines organizacijas, net į baž 
nytines ir religines draugijas ir ten tyliai 
sėja nepasitikėjimą ir nesantaiką. Jų vei
kimas panašus į pelėsių veikimą: iš mažu
čių židinėlių šakojasi daugybė nematomų 
siūlelių per visą apkrėstąjį objektą ir pū
do jį.

Savaime kyla klausimas: ar mes, tremti
niai, kurie tariamės taip gerai pažįstam 
komunizmą, esame laisvi nuo to puvimo?

Turint galvoj, kaip energingai rusai sten 
gėsi tuoj po karo mus prievarta grąžinti, 
kaip energingai dabar stengiasi prisivilioti 
į jų vergija, kad pas atskirus tremtinius 
siuntė net savo emisarus, net artimus žmo 
nes prikalbėti grįžti, tenka abejoti, kad 
jie mumis jau nebesidomi ir nesistengia į 
mūsų tarpą įmiešti savo kadrininkų. Iš ki
tos pusės, kadangi mes komunizmą pažįs
tam ne iš propagandos, bet iš jų darbų, 
neatrodo ,kad jų kadrininkai galėtų ilges
nį laiką neišaiškinti veikti- mūsų tarpe. 
Tik netenk# abejoti, kad mes tarpusaviu 
nesugvvenimu patys nueinam toliau negu 
nusiaukelį pasitikti komunistų užmačių. 
Stebint mūsų kasdieninį gyvenimą, atro
do, kad tai vis dėlto nėra žinoma mūsų 
tautiečiams, kartais net tituluotiems ir 
užimantiems atsakingas vietas, jau nekal
bant apie smulkius lietuviški! kolonijų 
intrigų mėgėjus. Jei mes tat gerai supras
tume ir žinotume, netaptume saviesiems ir 
patys sau priešais.

M. Prutenis
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prasti, kaip išeitį pavojaus valandoje, kad 
katalikiškos Lietuvos nepajungtų ją kolo
nizuoti nusistačiusi protestantiškoji Prū
sija. Tuo pat metu Lietuvos Taryba pasiva 
dino Valstybės Taryba (Staatsrat). Bet ko 
kie buvo jos santykiai su okupantais, pa
rodo faktas, jog Lietuvoje dar šeiminin
kaują militaristai Valstybės Tarybos titulo 
nepripažino ir visus raštus, kurie tik buvo 
rašomi Staatsrat vardu, grąžindavo atgal.

Nei Uracho rinkimas, nei Lietuvos Ta
rybos pasivadinimas Valstybės Taryba ta
čiau dar nereiškė, jog jau yra atbaigtas 
Lietuvos valstybės įkūrimas. Juk nė Vals
tybės Taryba dar neturėjo tikros valdžios, 
kuri sugebėtų vykdyti valstybės funkcijas.

Lietuvos valstybė tad faktiškai buvo 
įkurta laikotarpyje nuo 1918 metų lapkri
čio mėn. iki 1919 metų liepos mėn. 1918- 
jų lapkričio mėn. Valstybės Taryba paskel 
bė pirmąją laikinąją konstituciją, ir tada 
jau buvo sudarytas pirmasis Ministerių 
Kabinetas. Jis buvo suformuotas tą pačia 
dieną, kai vakarų fronte buvo pasirašy 
tos karo paliaubos, būtent, lapkričio 11 č. 
O 1919 m. liepos mėn. galas yra užbaigia • 
moji valstybės kūrimosi data, nes tada i 
Lietuvos išsikraustė paskutiniai vokiečit 
okupacijos likučiai.

Naujai atstatytai valstybei, kuri buvo 
nualinta, tarp karo gaisrų nudeginta, teko 
kurtis veik tuščiomis, gana sunkiomis są
lygomis. Reikėjo rinktis valdininkus, mo
kytojus, vadovus pramonei ir prekybai bei 
žemės ūkio draugijoms. Bet dar didesnius 
'rūpesčius sudarė grasinimai iš rytų, kai 
nebuvo lėšų ir ginklo pajėgos. Jaunutė Lie 
tuvos valstybė neišvengė to pavojaus. Ji 
buvo išmesta iš Vilniaus lopšio, prie kurio 
budėjo Valstybės Taryba, savo dvidešim
ties parašais paliudijusi jos gimimo metri
ką aną snieguotą vasario 16-tą. Bet vos 
gimusi Lietuvos valstybė nesidavė suvysto 
mą raudonojo chaoso vystyklais ir rado ta 
da savo tautoje jėgų pastatyti užtvanką 
komunizmo bangai.

Tuo kaip tik noriu pasakyti tai, kas yra 
svarbu gyvenime. Neužteko pasauliui lie
tuvių tautos vardu pasakyti, jog Lietuvos 
valstybė atsiskiria nuo visų valstybiniu, ry 
šių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. 
Reikėjo Vasarino 16 Akto žodžius įgyven
dinti. O tai statė labai didelius uždavinius.

Vokiečių militarinė valdžia 1918 m. gale 
ruošėsi palikti Vilnių, o aplinkui komunis
tai ir svetimi gaivalai grūmojo Lietuvos 
Valstybės Tarybai ir jos pastatytai vyriau
sybei. Kada raudonieji užėmė Vilnių, 1919 
m. pirmomis dienomis, Taryba ir ministe
rių kabinetas išsikėlė Kaunan. Bet ir čia 
valdžiai reikėjo budėti, kovoti su netvarka 
ir destruktyviais elementais. O šie stengė
si .sijpputę valstybę paskandinti anarchijos 

bangose, kad būtų galima ją atiduoti bol
ševikų kariuomenei, kuri slinko gilyn Lie
tuvon, siekdama perskelti ją pusiau. Sau
sio mėn. gale (1919) bolševikai jau buvo 
pasiekę Šiaulius, greitai atėjo iki pat Tel
šių.

Bet šalia to svetimo lietuvių tautai gai
valo, kuris ieškojo raudonąją sėklą įdaigin 
ti, remdamasis suirutę mėgstančiais išdy- 
kautojais, vis tik atsirado prakilnios jė
gos. Jas vedė pasiryžimo pareiga savo tė
vynei. Taip ir prasidėjo lietuvių tautos plo 
te šviesos kova prieš tamsybės galias.

Jau va_ario pirmomis dienomis partiza
niškose pirmųjų lietuvių dalinių kovose su 
bolševikais pirmasis savanoris Povilas 
Lukšys prie Kėdainių savo krauju užant
spaudavo Vasario 16-tosios Akto įgyvendi
nimą, ir tokių antspaudų gyvenimas reika
lavo vis daugiau ir daugiau. Bet kaip tik 
tose kovose pro Lietuvon iš rytų nešamo 
raudono chaoso rūkus vis labiau švito gie
dros dvasia. Vis daugiau ir daugiau atsira
do savanorių. Galima sakyti, jog visas 
kraštas pabudo ir sujudo ginti savo lais
vės. Laisvosios Lietuvos plotas vis didėjo.

Pirmosios planingos karinės operacijos 
prie Panevėžio, sėkmingai atvadavus mies 
tą, įkvėpė dar daugiau drąsos Lietuvos ka
riuomenei. Gegužės mėn. (1919) bolševi
kai buvo išstumti ir iš Ukmergės. Rugpjū
čio pabaigoje jau buvo laisvi ir Zarasai. 
Šitaip Lietuvos laisvę norinčios užgniaužti 
komunistų bangos, plūdusios į Lietuvą pro 
Vilnių ir Daugpilį, lietuvių karių savano
rių smūgiais buvo atmuštos, ir jos atslūgo.

Bet vos tik išmušus iš Lietuvos komunis 
tus, atsirado kitas priešas, kurį taip pat 
reikėjo nuramdyti. Tai buvo vokiečių ka
riuomenės liekanos Pabaltijyje. Vadovau
jamos avantiūristo Bermonto, jos mėgino 
įsiviešpatauti visame Pabaltijyje, tad ir 
Lietuvoje, tuo būdu žlugdydamos atbudu
sių tautų laisvę. Bet ir čia lietuvių tautos 
valia gyventi savo nepriklausomą gyveni
mą pasirodė žymiai stipresnė negu jai prie 
šingos jėgos. Bermontininkai buvo sumušti 
ir išvaryti iš Lietuvos, ir paskutiniai jų da 
liniai 1919 m. gale (gruodžio 15 d.) pasi
traukė iš Lietuvos.

Sėkmingai nugalėjus antrą nepriklauso
mybės priešą, kovos už laisvę tačiau dar 
nesibaigė. Reikėjo kryžiuoti kardus su len 
kais, taip pat atstatančiais savo valstybę. 
Naujoji Lenkija, atstatoma elementų, ku
rie nieko sena santykiuose su Lietuva ne
buvo užmiršę (unija) ir nieko nauja dar 
neišmokė (lietuvių tautinis atgimimas), 
nenorėio prinažinti atskirai Lietuvos vals
tybės teikės gyventi.

O ir komunistai vis toliau nenorėjo su
tikti su tikrove, kad galėtų būti atskira ne

priklausoma Lietuvą. Bolševikų agentai 
taikstėsi išrauti pačius Lietuvos pamatus. 
Yra seniai nustatyta ir išaiškinta, jog ko
munistai 1920 m. vasario mėn. kurstė Lie
tuvos kariuomenės sukilimą! Jiems buvo 
ir pasisekę Panemunės artilerijos pulke 
sukelti karius. Bet ir šitoji negerovė laiku 
buvo pašalinta.

Kaip matome, karo metu Vilniuje veiku
si Lietuvos Taryba ne tik paskelbė Lietu
vos nepriklausomybę, bet ji pastojo kelią 
visai eilei kliūčių. Sunkiausiomis sąlygo
mis ji sugebėjo sutelkti dar Vilniuje drau 
gėn žymiuosius įvairių srovių žmones, mo
kėjo surasti bendrą kalbą ir vieningai — 
sutartinai veikti rimtomis valandomis. Per 
Tarybą lietuvių tauta pasakė savo „Noriu 
ir turiu būti laisva“, ir jokios audros, ka
rui baigiantis ir tuojau po jo, jau nebe- 
išplėšė iš Tarybos tos vėliavos, kurią jai 
anoji Vilniaus konferencija 1917 metų rug 
sėjo gale buvo patikėjusi.

Derindama savyje lietuvių tautos poli
tines sroves, pritraukdama Lietuvos plote 
gyvenančius gudus ir žydus, Taryba tuo 
būdu stengėsi bendram reikalui sutelkti vi 
są kraštą. Jos nustatyta linkme paskui ėjo 
jau demokratiškai renkami seimai. Pati 
Taryba nebuvo pačios tautos rinkta, o tik 
Vilniaus konferencijos. Tai Lietuvos vi
suomenė bei partijos pagrįstai reikalavo, 
jog turi būti išrinkta demokratišku būdu 
plačiosios visuomenės, t.y. tautos, atstovy
bė. 1920 metų gegužės 15 dieną ir susirin
ko jau pačios tautos rinktas Steigiamasis 
Seimas, kuris Lietuvai davė konstituciją, 
žemės reformą, savo valiutą (litą), univer
sitetą ir daugybę įvairių įstatymų.

* * *

Kam taip ilgai sustojome prie ano pra
dingusios praeities vaizdo? Kam visi tie 
seni faktai? Norėjome iškelti ir parodyti 
ano meto pozityviąsias ir kūrybiškąsias 
lietuvių tautos jėgas, kad būtų galima iš 
jų veikimo pasimokyti ateičiai. Žinoma, 
istorija tik tokiu atveju tetampa gyvenimo 
mokytoja, jeigu žmonės iš jos nori moky
tis.

Nevaizdavome čia nepriklausomos Lietu 
vos ūkinės gerovės, kai ji buvo tapusi „ma 
žąja Amerika“. Šitokį posakį Lietuvai tai
kė svetimieji, ir jis buvo girdimas nėr oku 
pacijas II pasaulinio karo metu. Nedavė
me taip pat ir statistikų, kurios iškalbin
gai liudija, kaip Lietuva, palyginus ją su 
caristiniais laikais, greitai keleriopai pa- 
kė’ė savo ž”mės ūkio produkciją, kaip jos 
švieVm’s išaugo dešimterionai ir t.t Taip, 
vi=i tie iškalbingi skaitmenys parado, iog 
lietuvių tauta buvo verta savo, valstybės.

Tiesa, lietuvių tauta gyvena Baltijos erd 
vėje geopolitiškai pavojingoje vietoje. Kai 

du didieji imperialistiniai kaimynai (Vo
kietija, Rusija) susitardavo, Lietuvos vals 
tybė būdavo pastatoma į pavojų arba ji 
žlugdavo, nes aniedu susitarusieji bandy
davo Lietuvos plotą išsidalyti. Taip buvo 
prieš 163 metus per tretįjį Lietuvos-Lenki
jos padalijimą. Taip pat istorija kartojosi 
1939 metų rudenį, nors vietoje carienės 
Kotrynos ir Prūsų karaliaus Friedricho 
Vilhelmo II-jo sėdėjo Stalinas ir Hitleris. 
Bet istorija taip vystosi, kad gyvenimas 
suteikia prošvaisčių. Susidaro minimalinių 
sąlygų. Vien palankių aplinkybių tačiau 
neužtenka! Reikia ir veikti! 1917 metais 
tautų apsisprendimo šūkis, išėjęs iš prieš 
Vokietiją kariaujančios JAV stovyklos, ir 
sudarė minimalines sąlygas.

Bet reikėjo giedraus tikėjimo į lietuvių 
tautos ateitį, reikėjo tyro idealizmo, kieto 
pasiryžimo ir stiprios valios veiksmų, kad 
iš ano meto pasidariusio chaoso gimtų Lie 
tuvos laisvė, jos nepriklausomybė. Su tvir
tu ir entuziastišku nusistatymu niekam 
daugiau nebevergauti ir surūdiję ginklai 
pasirodė taiklūs ano meto priešams, bet 
jie turėjo būti valdomi idealistų ir tvirtai 
į Lietuvos ateitį įtikėjusiųjų.

Šiandien gi Lietuvos klausimas tam tik
ru atžvilgių žynfai geriau stovi. Žodis 
..Lietuva“ prieš 40 metų tarptautinėje po
litikoje buvo užmirštas vardas. Lietuvos 
klausimo tada iš viso nebuvo! O, jeigu jis 
buvo keliamas, tai tik ryšium su Lenkiia. 
Kas buvo kiek smalsesnis, galėjo tik kokio 
je enciklopedijoje paskaityti keletą posmų 
apie žūstančios lietuvių tautos kalbą, apia 
jos senąją mitologiją ir šiek tiek apie di
džiųjų kunigaikščių laikus bei Vytauto 
valstybę.

Dabar gi laisvasis pasaulis apie tą erd
vę yra žymiai, geriau informuotas, ir tai 
svarbiausia — Lietuvos laisvės atžvilgiu 
labai pozityviai nusistatęs. Anuomet, pvz., 
iš karo griuvėsių atsikėlusią Lietuvą JAV 
tepripažino de jure tik praėjus puspenktų 
metų nuo Vasario 16 Akto (1922 m. liepos 
28 d.). Šiandien ji pilnai pripažįsta Lietu
vos suverenumą, nors komunistų okupaci
jos jis yra sutrukdytas. Bet neužtenka 
mums tik džiaugtis, kad mūsų klausimas 
žinomas ir kad mes turime daug užtarėjų 
ir draugų Svarbiausia mums patiems veik 
ti ir budėti.

Kai toii „naktis be aušros“, palyginti, 
taip ilgai tęsiasi, ne vieną gal apima kar
tais ir baimė ir abejonė. Tokiais atvejais 
ir reikia mums prisiminti anuos drąsius 
1917-18 metų veikėjus, kurie nesvvruoda- 
mi tada ryžosi pasauliui pasakyti, jog at
statoma nepriklausoma Lietuvos valstybė. 
Šiandien tain kiekvienas turi rasti ^avyie 
drąsos su giliu tikėjimu pasakyti: Lietuva 
prisikels.

Per kančias ir pasiaukojimą buvo atgąu 
ta laisvė. Nepriklausomybės įkūrimas ture 
jo būti aplaistytas ne tik gerųjų jos vaikų 
prakaitu, bet apšlakstytas ir lietuvių kar
žygių krauju. Lietuvių daina sako, jog 
rūta, toji lietuvių tautos mėgstamiausia 
žalioji rūta, išauga palaistoma gailiomis 
ašarėlėmis. Turėjo būti palaistyta savano- 
rių-karių aukomis ir Lietuvos laisvė.

Kai Kaune prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, kurį komunistai šiandien yra sunai
kinę, ant aukuro pasmilkdavo eglėšakių 
dūmai, jie gražiai simboliškai primindavo 
I pasaulinio karo viesulą, kuriame gimė 
Lietuvos laisvė, kai jos kariai savanoriai 
atidavė gyvybę už savo tėvynę. Tosios au
kos, lygiai kaip ir partizanų kraujas, yra 
tikrasis ateities laidas, tautinis kreditas 
ateities kartoms, nors šiuo momentu tu au 
kų prasmė atrodytų laikinai ir abejotina.

Be liūdesio, be sielvarto ir kančios nėra 
ir tikrojo džiaugsmo. Lietuva yra garsioji 
kryžių šalis! Argi tai vien tik nuliūdimą 
tereikštų? Kryžius yra simbolis kančios, 
bet drauge ir atsikėlimo. Rodos, niekas nė
ra taip gerai atjautęs šios tiesos, kaip lie
tuvių tauta, kuri ir savo džiaugsmo atve
jais statydavosi kryžius. Bet kryžius yra 
ir vilties ženklas. Jis mums primena, kad 
laisvėn einama vargų ir vilties keliu.

Nuo Valančiaus ir aušrininkų laikų lietu 
viai ir yra vilties žmonės. Ano meto didie
siems veikėjams vis spindėdavo ateityje 
geresnio auštančio rytojaus ir išsivadavi
mo viltis. Ta viltimi jie ir užkrėtę visą tau 
tą. Mes ir virtome vilties tauta, o už Lietu 
vos ribų gyvenantieji pasidarėme vilties 
tremtiniais.

Minėdami jau 4-rių dešimtmečių reikš
mingąją sukaktį, būkime šviesios vilties 
kupini, kad įveiksime visus kliuvinius. O 
šiandien mes, kaip tos anų Lietuvos traš
kančiųjų girių meškos — per žiemos spei
gus čiulpusios savo leteną, turime taip pat 
gyventi visu tuo ir čiulpti, ką iš tėvynės 
išsinešėme, ir drauge palaikyti gyvąjį tikė
jimą į Lietuvos ateitį.

Roma, 1958.1.24.

Keli bibliografiniai duomens: P. Klimas, 
Lietuvos valstybės kūrimas 1915-18, 1918. 
P. Klimas, Werdegang des litauisches Staa 
tęs. 1919 (vra ir pranc. k. — Vasario 16 
akto laikotarpį liečią original, dokumen
tai). P. Klimas, Musų kovos dėl Vilniaus, 
1923. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetis, 1928 (svarbiausius strp. per- 
snausdino atskira knyga 1955 m. Londono 
Nidos klubas, Nr. 7). A. Smetona, Pasaky
ta, Parašyta, Kaunas, 1935 Z. Ivinskis. Va
sario 16-tosios akto genezė. Židinys. 1938 
m. XXVII t., Nr. 5-6, 610-634; 1939 m. 
XXIX t. Nr. 1. 35-42, Nr. 2. 196-211. Z. 
Ivinskis, Kelias į laisvę ir Vasario 16-toji, 
Aidai, 1948 m; Nr. 11, 49-56.
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LEIGH
Minėjimas

Kovo 8 d. DBLS Leigh skyrius sąvo de
šimtmečiui atžymėti ruošia plataus masto 
minėjimą. Minėjimas įvyks Sacred Heart 
School salėje, Windermere Rd., Leigh. Pra 
džia 5 vai. p.p.

Minėjimo programoje: paskaita, o po jos 
pirmą kartą Leigh pasirodys Bradfordo 
„Atžalyno“ ansamblis su savo menine prog 
rama.

Veiks turtingas bufetas su užkandžiais 
ir loterija.

Maloniai kviečiame apylinkės ir tolimes 
nių kolonijų lietuvius ir svečius gausiai at 
silankyti į šį minėjimą ir šokius.

Leigh Skyriaus Valdyba

DERBY
Dvigubas minėjimas

Vasario 16 ir dešimties metų DBLS sky
riaus įsisteigimo minėjimas Derbyje įvyks 
vasario 15 d., 18.30 vai., Derby Railway 
Institute, Railway Terrace ( prie geležinke
lio stoties).

Programoje: DBLS Valdybos vicepirm. 
J. Vilčinsko paskaita. Po oficialios dalies 
vietos mėgėjų vaidybos būrelis suvaidins 
vieno veiksmo scenos vaizdelį iš Lietuvos 
partizanų gyvenimo. Po to, seks šokiai ir 
žaidimai, veiks bufetas ir turtinga loterija 
iki 12 vai. nakties.

Maloniai kviečiame atsilankyti visus Der 
by ir apylinkių lietuvius.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
Vasario 16 minėjimas

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba savo klubo patalpose 1958 m. va
sario 15 d., šeštadienį, 5 vai. p.p, rengia 
Vasario 16 minėjimą.

Minėjimo programą išpildys patys man- 
chesteriečiai, vadovaujant J. Juškai i; 
Bradfordo. Paskaitą skaitys rašytojas R. 
Spalis.

Po minėjimo norintieji galės klubo salė
je linksmai pasišokti. Manchesterio ir apy
linkės lietuvius prašom kuo gausiau daly
vauti minėjime. Klubo nariams įėjimas no 
mokamas, nenariams 6 penai.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
Vasario 16 programa

Vasario 22 d., 6.30 vai., Sycamore Rd , 
Sycamore mokykloje, rengiamas platesnio 
masto Vasario 16, minėjimas.

Programoje: oficialioji dalis — J Lūžos 
paskaita ir sveikinimai. Meninę dalį atliks 
Londono vyrų choras, vadovaujamas V. 
Mamaičio.

Be to, pasirodys jaunasis atžalynas — 
sekmadienio vargo mokyklos mokinukai.

Po oficialiosios dalies grieš lietuviška 
muzika, bus loterija, veiks lietuviškas ba
ras. Šokiai iki 11 valandos.

Sycamore mokykla iš miesto centro pa
siekiama autobusu Nr. 31.

Kviečiame atsilankyti visus Nottingha- 
mo ir apylinkės lietuvius.

Sekmadienį, vasario 23 d., 12.15 vai., S. 
Patrick bažnyčioje, London Rd., lietuviš
kos pamaldos už kenčiančią Lietuvą. Pa
maldas laikys kun. J. Kuzmickis.

DBLS Sk. Valdyba

WOLVERHAMPTON  AS
Vasario 16 minėjimas

DBLS Wolverhamptono Sk. Valdyba va
sario 22 d.. 18 vai., George Kotelyje ruošia 
Vasario 16 minėjimą, i kurį pasižadėjo su 
paskaita atvykti DBLS pirmininkas M. Ba 
jorinas. Su juo kartu atvykta kun. P. 
Dauknys.

Po oficialiosios dalies šokiai. Gros dža- 
zas. Veiks loterija ir bufetas su alučiu ir 
puikiais išgėrimais.

Mielus tautiečius kviečiame šiame mi
nėjime gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba 
Pamaldos

Pamaldas, Vasario 16 Dienos proga Wol
verhamptono kolonijos lietuviams atlaikys 
kun. P. Dauknys. Šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje vasario 16 d.. 13 vai.

Visus lietuvius kviečiame gausiai daly
vauti.

STOKE-on-TRENT
Nauja Valdyba

Š.m. vasario mėn. 1 d. įvyko skyriaus 
visuotinis susirinkimas. Buvo perrinkta 
Valdyba ir revizijos komisija. Paskelbta 
kasos ir vaikams rengtosios eglutės apys
kaitos. Tartasi dėl nuosavo klubo įsteigi
mo.

Naujon Valdybon išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė šitaip: pirm. V. Andruškevi- 
čius, sekr. P. Rentelienė, ižd. VI. Karobas. 
Reviž. Komisijon: Br. Puodžiūnas, P. Dudė 
nas ir P. Gruodis.

Skyriaus kasoje vra 15 sv. 16 šil. 1 p.
V.A.

PAIEŠKOJIMAI
KORSAKAS Jokūbas, kilęs iš Šiaulių, 

paieškomas Marcijono. Rašyti: Pauliuko- 
nis, 21, Edinburgh St., Nottingham, Gt. Bri 
tain.

NAVAKAS Antanas, sūnus Prano, gi
męs 1923 m. sausio 1 d. Biržų apskr., Dau- 
jėnuose, ir KAVALIAUSKAS Vytautas, pa 
tys ar apie juos žinantieji, prašom rašyti: 
Mr. A. Surblys, 19, Rushton Rd., Cobridge, 
Stoke-on-Trent.

VIRDZINIEKS Mikelis, sūnus Janio, pra 
šomas parašyti „Eur. Lietuviui“.

LONDONAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LONDONE
Vasario 16 Dienos minėjime Londone pa 

skaitą sutiko skaityti min. Ed. Turauskas 
iš Prancūzijos. Minėjimą ruošia D. Britani 
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
ba vasario 15 d. Lietuvių Sporto ir Soc. 
Klube Victoria Park. Road.

Meninę dalį atliks Vinco Mamaičio va
dovaujamas mišrusis choras, o artistė Ele 
na Arminaitė deklamuos.

Pradžia: 6 vai. 30 min.

ATŽYMĖKIME SUKAKTĮ
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 

40-tąją sukaktį geriausiai atžymėsime, pa
rodydami savo pasiryžimą tęsti politinę ko 

, vą dėl mūsų tėvynės laisvės.
Prisidėkime prie lėšų telkimo tai kovai. 

Aukokime Tautos Fondui.
Aukas siųsti: Tautos Fondo Atstovybei 

D. Britanijoje, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don, W.ll.

PRAŠOMA GRĄŽINTI KNYGAS
Šiuo metu pertvarkomas DBLS Centri

nio skyriaus knygynas. Visus skaitytojus, 
paėmusius knygas, prašau grąžinti iki š. 
m. vasario 24 dienos.

C.S. Knygyno Vedėjas

MAŠINŲ FONDAS NEUŽDAROMAS
„Europos Lietuvį“, Nidos Knygų Klubo 

leidinius ir dar visą eilę darbų spausdi
nanti Nidos spaustuvė Londone per loteri
ją, per aukas, per visuomeninių organizaci 
jų dosnumą yra jau sudariusi fondą, ku
ris leis užpirkti bent vieną mašiną. Sako- 
me: užpirkti. Vadinas, už paimtąją (pade
rėtą. ne naują, nes naujų Nida niekados 
negalės įveikti įsigyti!) mašiną iš surinkto 
jo fondo bus atliktas pradinis įmokėsimas. 
Kas mokės toliau ratas? Nidos močiutė— 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė — dar nėra 
tokia turtinga ir pajėgi, kad galėtų viena 
pati atlikti tai. Dėl to tikimės visuomenės 
pagalbos ir paramos. Toji visuomenė buvo 
dosni ligi šiol, tai tikimės, kad ji ir toliau 
neužmirš Nidos spaustuvės, kuri stengiasi 
tautiečius aprūpinti gimtuoju žodžiu.

LIETUVIŠKOJI VALANDĖLĖ Iš 
FORMOZOŠ

Laisvojoje Kinijoje veikiąs ABN radi
jas, kuris kalba visomis kalbomis į paverg 
tų tautų ir valstybių klausytojus, pakvietė 
Lietuvių ABN Centrinę Delegatūrą Vasa
rio 16 proga suruošti valandėlę lietuviškai 
j Sibiro ir visus pavergtuosius lietuvius. 
Ši valandėlė yra įkalbėta į magnetofono 
juostas ir išsiųsta į Formozą. Pavergtieji 
lietuviai girdės Himną, eilėraščių ir lais
vąjį žodį.

M4PJA NEVERAVIČIŲ AUKA MAŠINŲ 
FONDUI

Irena ir Fabijonas Neveravičiai ligi šiol 
jati kelis kartus yra aukomis parėmę Ni
dos spaustuvės mašinų fondą.

Dabar kartu su F. Neveravičiaus „Tai 
kaip čia dabar?“ gautas 2 svarų čekis — 
nauja dovana — auka, abiejų po svarą.

- DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBLS Taryba vasario 1 d. buvo susiva- 

žiavusi Coventrio mieste eilinio savo posė
džio ir aptarė jame einamuosius Sąjungos 
reikalus.
NAUJI AUKOTOJAI NIDOS FONDUI
Pastaruoju metu Nidos spaustuvės fon

dui aukojo: V. Jasaitis — 1 sv., St. ūsas 
— 18 šil., P. Miklovas — 10 šil., K. Kurso- 
nas.ir V. Jurevičius po 8 šil., J. Petravi
čius — 2 dol., A. Mačys ir V. Abramikas 
po 1 dol.

BRADFORDAS
Minėjimas

Vasario 16 d. minėjimas įvyks vasario 
15 d. 5 vai. Latvių salėje, 2, Cambridge 
Place, Wapping Rd.

Po oficialiosios dalies ir p. A. Šukio pas 
kaitos, vietos „Atžalynas“ ir tautinių šo
kių grupė išpildys meninę programos dalį.

Po programos šokiai. (
Tiek „Atžalynas", tiek tautinių šokių šo

kėjai laukia svečių iš Bradfordo ir iš apy
linkės. z

' Skyriaus Valdyba

Ieško barui vedėjo
Jorkširo Lietuvių Socialinio ir Kultūri

nio Klubo Valdyba, 5, Oak Villas, Brad
ford 8, skubiai ieško savo klubui baro ve
dėjo. Suinteresuotieji asmens kviečiami ra 
Syti Valdybai aukščiau minėtu adresu, nu
rodant sąlygas, kuriomis jie sutiktų šio 
darbo imtis, arba asmeniškai kreiptis į 
Klubo Valdybą šeštadieniais nuo 12 iki 10 
vai. popiet ir sekmadieniais nuo 1 iki 10 
vai. popiet.

Klubo Valdyba

CORBY
Minėjimo programa
■ DBLS Corby skyrius Nepriklausomybės 
Šventės minėjimą rengia vasario 16 d. šia 
programa:
.12 vai. lietuviškos pamaldos R.Kat. baž

nyčioje,
5 vai. p.p. paskaita.

, Corblečiai savomis pajėgomis suvaidins 
vieno veiksmo vaizdel’ ..Paslaptingoje zo
noje“.

Bus Vargo mokyklos mokinių pasirody- 
rhas. Po to bendra draugiška arbatėlė ir 
loterija.

Nuoširdžiai prašome visus corbiečius ir 
apylinkės lietuvius kuo gausiausiai daly
vauti. Minėjimas įv'ks J. Ambulance Hall 

. Village Corby.
..... Skyriaus Valdyba 

Kartą būtinai man prireikė užeiti į „Ni
dos“ spaustuvę. Gėda prisipažinti — tiek 
metų ji jau įsteigta, teko girdėti, kad joje 
net lietuviškos knygos spausdinamos, o aš, 
gyvendamas Londone,. vis dar neprisiren
giau jos pažiūrėti, patirti, kaip ten vyksta 
darbas.

Bet šį kartą prireikė man vizitinių kor
telių. Tokių, kuriose būtų įrašyti visi ma
no turimieji ir įsivaizduotieji titulai. Su
galvojau, kad visgi tegu jas atspausdina 
lietuviškoji spaustuvė — savi žmonės — 
tegu sužino, koks aš didelis. Taigi ir išsi
rengiau tolimon kelionėn į North Kensing
ton.

Patekęs į apšepusių namų tarpą, į labi
rintą gatvelių, kur vaikų, kačių ir šunų 
50 kartų daugiau, negu namų, stačiai ne
tekau galvos ir niekaip negalėjau išskirti 
nei reikiamos gatvės nei numerio. Buvau 
jau benusimenąs, kai staiga mano dėmesį 
atkreipė vienas smarkiai drebantis namas. 
„Žemės drebėjimas, ar koks velnias, bet 
kodėlgi tik tas vienas dreba?“ — pagalvo
jau. Prieinu arčiau, girdžiu, dunda kažkas 
po namo pamatais, lyg arklinė kuliamoji 
mašina. Nutariau, kad čia bus koks fabri
kas. Gal čia žinos, kur toji lietuviškoji 
spaustuvė.

Įeinu .žiūriu — gi pažįstami veidai —vi
sa Lietuvių Namų administracija supuolu 
si kažką lanksto, dėlioja. O „E.L.“ Redak
torius stora virve didžiulius pundus raišio 
ja. Iš po grindų veržiasi pragariškas 
trenksmas, sienos dreba, tinkas byra, lan
gų stiklai skamba.

,,Tai ką gi čia beveikiat?“ — klausiu. 
„Laikraštį ekspedijuojam“, — atsako.
„Bet kodėl tas namas taip dreba nuo to 

jūsų ekspedijavimo?“
„Ne nuo ekspedijavimo, nuo mašinų dre 

ba. Dreba mašinos, dreba ir namas“, — 
sako kažkuris.

„O kodėl mašinos dreba?“ — klausiu 
vėl.

,,Išglerusios“.
„O kada jas pirkot?"
„Na, prieš septyneris metus maždaug".
,,Ir pėr tokį trumpą laiką sudirbot maši

nas?“ — nesiliauju.
„Tai kad senos pirktos. Prieš tai kiti gal 

jau keturiasdešimt metų jomis dirbo“.
„Va“, — sakau, — ,,tai lygiai taip išei

na, kaip su tais batais, kur tėvas sūnui bu 
vo dovanojęs“.

„Kaip ten buvo?“ — klausia jie mane.
,,Nagi tėvas dovanojo sūnui batus, o tas 

ėmė ir per metus laiko juos sudėvėjo. Tė
vas supyko ir bara sūnų: „Mano tėvas avė 
jo jais penkiolika metų, o aš penkeris, ir 
batai buvo sveiki, o tu per vieneris metus 
sudrapalinai. Tikras draskalius“. — „Tai 
kam pirkot senas, jei jau taip?“ — vėl tei- 
raujuos.

,,Kad pinigų neužteko naujoms pirkti“.
„Kaip tai neužteko?“ — pasipiktinau,— 

aš pats tai nebuvau nė svarelio tam reika
lui davęs, bet va, Anupras man sakė, kad 
tautiečiai aukojo, akcijas pirkosi, tai kaip 
čia dabar — ėmė ir neužteko?“

Niekas man neatsakė. Tik po valandėlės 
kerčioje stovįs vyrukas prabilo:

,,Nežinai? Nagi neužteko, nes Bajorinas 
namą tuomet pirkosi“.

„Še tau! Na, o vėliau, juk ir vėliau rinko 
pinigus?“

„Vėliau Bajorinas automobilį pirkosi, tai 
ir vėl neužteko“, — tęsė vyras.

,,Gerai. O dabar štai tas pats Anupras 
man sakė, kad buvo paskelbtas kažkoks 
vajus, loterija išleista, sako, mašinoms 
pirktis. Tai gal jau yra pinigų?“ —klausiu.

„Gal yra, bet, sako, Bajorinas žada heli 
kopterį pirktis, tai kaži, ar išeis kas iš tų 
mašinų“, — reikšmingai mirktelėjo man 
vyras.

,,O pats kas būsi? Gal vienas iš Lietuvių 
Namų Direktorių, kad taip viską gerai ži
nai? — klausiu jį.

„Ne, aš gyvenu Llondoreapelaudnckwer- 
ngaulinbethame, tik šiaip čia užvažiavau, 
kūmo aplankyti“.

,,Tai iš kur žinai?“
„Žmonės taip šneka“.
„Tur būt, pats karštai domies lietuviš

kais reikalais, ne taip, kaip aš“, — atsidū
sėjau. — „Ir aukoji ir spaudą lietuvišką 
seki?“

„Kas, ar aš?" — nustebo jis. — ,,O kam 
man tos lietuviškos spaudos, kad aš ang
liškai jau pasiskaitau. O kad ir lietuviš
kos, va, atsiunčia man iš kažkur ,,Tėvynės 
Balsą“, tai ir lietuviškos turiu. Gražus, su 
paveiksliukais, mėlynom raidėm spausdin
tas. Ir svarbiausia ,už dyką siunčia. Nie
kas prenumeratos mokėti nereikalauja, 
niekas neprašo aukoti. Ne taip, kaip šis 
laikraštpalaikis, va“, — baigė, rodydamas 
į lankstoma laikraštį.

Pasijutau beveik įtikintas.
„Tai va, kaip reikalai atrodo“, — pagal

vojau, — ,,štai kodėl mašinos dreba“.
Bet aš vis mėgstu ir iš kitos pusės ką iš 

girsti. Klausiu Redaktorių:
„Na, o pats ką pasakysi?“
„Ką gi čia man sakyti?“ — numykė Re

daktorius. — „Viskas juk pač’ame laikraš
tyje parašyta. Ir kiek per vajų ligi šiol su 
rinkta, ir kiek dar trūksta. Ir kad nebūti
nai prašom aukoti — kas gali, prašom sko 
tinti, mokėsim nuošimčius, garantuojam ne 
judomu turtu. Nors, kaip anas tautietis 
sako, Bajorinas helikopterį žada pirktis, 
bet visgi dveji namai Londone ir „Sody-

Rašo F. NeveraviČius

ba“ už Londono ribų, būtų, rodos, pakan
kama garantija paskolai paremti“.

Susimąsčiau. O namas vis dreba, ir rū
syje kažkas dunda ir braška. Vėl susisuko 
man galva. Išėjau, nė neatsisveikinęs, nė 
vizitinių kortelių užsisakęs.

Einu ir galvoju: „Tai kaip Čia dabar? 
Prieš dvejis metus lankiausi Vokietijoj. 
Mačiausi su daugeliu tenykščių lietuvių. 
Prieina, būdavo, kažkaip, lyg pagarbiai 
prašnekina: — ,,Tai jūs iš Anglijos?“ — 
Ir atsidūsta: „Mat, jūs laimingi, laikraštį 
leidžiat, knygas leidžiat, net ir nesipešat 
perdaug tarpusavy, sako“.

Ką gi atsakysi? Negi save peiksi? Tylė
jau.

O pernai lankiausi Amerikoje. Ir ten, 
ir New Yorke, ir Chicagoje, ir Detroite, ir 
Kanadoje vis Anglijos lietuvius pagiria. O 
svarbiausia, sako: „Ir kaip jūs išgalit kny 
gas leisti ir taip pigiai pardavinėti?“

Ir vėl tylėjau. Negi sakysi, kad dar pi
giau galima būtų pardavinėt, jeigu už tuos 
pinigus nereikėtų Bajorino helikopteriui 
propelerio pirkti.

Einu dabar tolyn nuo drebančio namo, 
ir visokios mintys vis man ramybės ne
duoda. Propeleris propeleriu, mat jį galai, 
kažin dar, ar teisybė, o visgi tas drebantis 
namas šio to vertas, žiūrėk — ir laikrašt 
palaikį spausdina, ir žurnalus, ir knygas 
spausdina — leidžia. Ir juk, kai pagalvoji 
— tai vienintelis realus lietuviškų kultūri
nių vertybių skleidėjas laisvoje Europos 
dalyje. Vienintelis, šis žodis kažkaip grau
dinamai mane paveikė. Va, penkiomis kal
bomis paskaitau (ir suprantu, ką skaitau), 
o visgi prie lietuviškos knygelės pripuolu 
su džiaugsmu. Ir tokia miela jinai. Ir prie 
laikraštėlio savojo, pasiskaitęs visokius 
,.Times“, „Manchester Guardian“, „Preu- 
ves", nekalbant jau apie „Daily Mirror" 
ir „Daily Sketch“ ar „Dziennik Polskl".

Nei šis nei tas. O namas dreba. Ir maši
nos išglerusios dūzgia, kaip propeleris. O 
gal tai ir turėta galvoje toks propeleris 
tam helikopteriui? Kipšas žino.

Ir prisiminė man toks vaizdelis: Vokieti 
ja, „lageris". Visko trūksta, o labiausiai 
rūkalų. Ir mūsų tarpe buvo toks Aleksas, 
kur be rūkymo — ligonis. Ir biednas, nes 
spekuliuoti nemokėjo. Kartą girdžiu, Alek 
sas prašo draugą, kad jam duotų cigaretę. 
Draugas kiŠenius prisikimšęs. Neduoda.

Raudonieji Viduramžiai
„Santarvės“ žurnalo leidžiamoji ir Nidos 

spaustuvės spausdintoji Jono Girdžiaus- 
Klausučio knyvą „Raudonieji Viduram
žiai“ jau išėjo iš spaudos. Knyga stambi— 
301 psl., aprūpinta Br. Railos įvadu, paties 
autoriaus pagina su šaltiniu nurodymu ir 
knygos gimimo istorija. Viršelis E. Matu
ko.

Mūsų ska'tytojai su knysos dėstymu 
jau yra apsipažinę iš „Europos Lietuvio“ 
atkarpoje spausdintojo skyriaus.

DAR DĖL DERBIO ISTORIJOS
Didžiai Gerb. Pone Redaktoriau,

Prašau neatsisakyti patalpinti „Europos 
Lietuvyje“ šį mano pareiškimą.

EL. Nr. 1 Skaitytojų laiškuose DBLS 
Derbio skyriaus pirm. p. P. Popika, atsa
kydamas sktn. K. Vaitkevičiui, mini Der
byje nepaprastu greičiu pravestą skautų 
stovyklai rinkliavą, atviras ir uždaras kor 
tas ir kitas nesąmones, dėl kurių noriu 
štai ką pareikšti.

Tai visa yra pį Popikos fantazijos kūri
nys. Nepaprastu greičiu rinkliavos prave- 
dimas atrodo taip: gegužės mėn. 5 d. iš 
Skautų Vadovybės Derby LAS grandis ga
vo aukų lapus Nr.lir 2. Birželio mėn. pra 
džioje aukų lapas Nr.l mano buvo įteiktas 
LAS grandies nariui p. B. Zinkui (tam 
antrajam skautui), ir paprašiau ''parinkti 
aukų vienoje miesto dalyje gyvenančių lie 
tuvių tarpe. Birželio mėn. pabaigoje p. B. 
Zinkus aukų lapą su aukomis grąžino 
man. Po kelių dienų aukų lapą Nr. 2 įtei
kiau kitam grandies nariui p. J. Azukui, 
taip pat paprašydamas parinkti aukų kito 
je miesto dalyje gyvenančių lietuvių tar
pe. Po poros savaičių p. J. Azukas man au
kų lapą grąžino su aukomis. Likusius ne
aplankytus lietuvius liepos mėnesį aplan
kiau aš pats ir, užbaigęs rinkliavą, liepos 
23 d. aukų lapus su surinktomis aukomis 
grąžinau Rajono Vadovybei. Jeigu p. P. 
Popika aukų rinkimą beveik tris mėnesius 
laiko nepaprastu greičiu pravestą, negaliu 
įsivaizduoti, koks būtų p. Popikos lėtas 
greitis.

3ro šalį eina kitatautis, rūkstančią pypkę 
sikandęs. Alekso draugas prieina prie jo, 
jasikalba, atkiša jam dėžutę cigarečių — 
.mkis.

Klausiu jį paskui, kodėl nedavė Alek
sui, o davė turinčiam?

„Nepastips“, — atsakė ir nuėjo sau.
Aleksas tikrai „nepastipo“, bet smarkiai 

kentėjo, blogai išvalė bloko koridorių ir ga 
vo pylos nuo bloko viršininko. Dėl tos neiš 
rūkytos cigaretės.

,,Nidos“ spaustuvė gal irgi „nepastips“, 
jei jai efektyviai nepadėsim, bet ar ji ga
lės ilgainiui tinkamai atlikti lietuviškojo 
rašto vertybių skleidėjo laisvoje Europoje 
pareigas — kažin. Visi žemės ir dangaus 
ženklai rodo, kad ne. O kas tada?

„Po velnių“, — vėl pagalvojau, — ^ne
jaugi aš jau būsiu visiškai netekęs sveikos 
lietuviškos ambicijos, jeigu jau kitkas man 
ir nerūpi?“ Negi aš nebegaliu niekuo prisi 
dėti, kad tos mašinos nedūzgėtų, kad va
landą jomis padirbėjus, nereikėtų dvi va
landas jas taisyti, virvutėmis raišioti, ran
komis stumdyti? Gal ir galėčiau, bet iš ki
tos pusės — kaip čia dabar? Turiu prisipa 
žinti, taip pastaruoju metu pamėgau gerti 
per pietus raudonąjį vyną, kad nors verk, 
kai jo nėra. Žinoma, neskaitant ,,vodkos“, 
whisky, gino ir kitų tauriųjų gėrimų.

„Vynas, ar tautinės ambicijos patenkini
mas — štai kur klausimas“, — pagalvo
jau.

žiūriu — paštas. Užeinu, skambinu žmo 
nai: ,,Klausyk, ar mudu aukojom tom pra 
keiktom spaustuvės mašinom ar ne, nepa
menu?“ „Aukojom", — sako. „Ar daug?“ 
„Kas ten duos daug, pats žinai. Du svaru 
ar tris, neatsimenu gerai".

Pakabinau vamzdelį, kišu vėl 4 penus. 
„Redaktoriau“, — sakau, — ,,ar dar gali
ma aukoti ar kaip nors kitaip duoti toms 
jūsų mašinoms? Kad jos prasmegtų, sąži
nei ramybės neduoda“.

„Galima“, — sako, — „nori — aukok, 
nori — skolink, vajus dar tebeveikia“.

A, kad tave kur bala, paskutinė viltis nu 
garmėjo.

Parašiau dviejų svarų P.O., vieną nuo 
savęs, kitą nuo žmonos, ir čia pat kartu su 
šiuo rašiniu išsiunčiu.’

Ir taip suspaudė širdį, kad negaliu. Pa
manykit — juk tai keturi buteliai neblogo 
burgundiško vyno!

Tai kaip čia dabar?

x latakai
Dėl atvirų ir uždarų kortų norėčiau pa

reikšti, kad Derbio lietuviams nebuvo rei
kalo klausti, kuri organizacija renka au
kas, nes jie gerai žinojo: prie aukų lapo 
visuomet buvo Skautų Vadovybės LAS 
grandžiai adresuotas laiškas, prašant pa
rinkti aukų. Argi p. P. Popika įtaria, kad 
Derbio lietuviai nemoka lietuviškai skai
tyti?

Dėl „dvilypiškumo“ tai turėčiau pasaky
ti, kad p. J. Azukas, turėdamas vien tik 
aukų lapą Nr. 2 ir tikrai nežinodamas, ar 
pas tas jam pakeliui esančias dvi šeimas 
buvo užėjęs p. Zinkus, aplankė jas antrą 
kartą. Štai ir visa „dauguma“ ir ,,dvily- 
piškumas“!

DBLS valdybos nariai buvo LAS gran
dies aukų rinkėjų praleisti, kadangi buvo 
žinoma, kad ir Skyrius gavo aukų lapus, 
kuriuose jie galėjo parodyti savo „gerą 
širdį“, bet ne grąžinti juos visiškai tuš
čius. Pabaigai noriu pasakyti, kad p. P. Po 
pikos neteisingas užsipuolimas ant skautų 
ir ieškojimas kažkokių „dvilypiškumų“ tik 
rai jam neteikia garbės. Juk negalima kal
tinti nebūtais dalykais visą kurią nors or
ganizaciją, jei kuris nors vienas tos orga
nizacijos narys turi p. P. Popikai nepatin
kantį veidą.

Iš kalno dėkodamas p. Redaktoriui, reiš
kiu pagarbą.

P. Sarapinas
Derby LAS grandies pirmininkas

PASAULYJE
LIETAUS GAMINTOJŲ DRAMA

Australijos šiaurėje gyvena čiabuvių gi 
minė, kuriai dažnai labai reikalingas lie
tus. Ir ten toji giminė tikros bėdos turi su 
dviem lietaus gamintojais, kurie varžosi 
tarpusavyje, pavydi vienas kitam, o ken
čia visa giminė ir kaltina abu tuos varžo
vus. Giminės vadai bando juodu sutaiky
ti, bet kol kas vis nesiseka: nepaisant žmo
nių norų, viskas baigia išdžiūti.

Prieš dvejetą metų vienas jų, Billy Hoo
ker atkeliavo į Borroloolą, ir jam pasisekė 
baigti sausros mėnesius, tikriau sakant, jo 
būrimai supuolė su lietaus pradžia. Bet iš 
tiesų prasidėjo nebe lietūs, o liūtys su pot
vyniais. Tik lietaus, o ne liūčių tikėjęsi 
žmonės supyko, sugriebė- jį ir jo magiškuo
sius lietui iššaukti akmenis ir sumetė į pa
tvinusią Macarther upę.

Po to nemalonaus nuotykio Billy sutiko 
nebesiversti jau savo magija ir lietų suke
liančius akmenis parduoti Yellow (Gelto
nasis) Fredui. Bet tas Fredas tesumokėjo 
tik pusę sutartosios kainos, dėl to tegavo 
tik pusę akmenų. Ilgainiui atsigavo ir iš
maudytasis Billy, ir tarp abiejų burtinin
kų prasidėjo varžybos. Dabar kiekvieną 
kartą, kai Billy su puse savo likusiųjų ak
menų stengiasi sukelti lietų, tai Fred savo 
pirkinį panaudoja, kad jam nepasisektų. 
Nežinia, kuo tai baigsis, bet čiabuvių gimi 
nė laukia lietaus.

— Sukako 10 metų, kai buvo nužudytas 
Mahatma Gandis.

— Prancūzijoje teisiniuose .sluoksniuose 
kilo triukšmas, kai žudikas nebuvo nubaus 
tas mirtimi: kiti teisėjai taip pat nebenori 
taikyti didžiosios bausmės.

— Los Angeles mieste Amerikoje susidū 
rė du lėktuvai, ir žuvo 48 žmonės.

— Dr. Fuchs ekspedicija dėl sniego pa
teko į bėdas.

— 10.000 pėdu aukštyje sprogo ir sude
gė amerikiečių laivyno paleistoji raketa 
Vanguafd su visu dirbtiniu palydovu.

— „Komsomolskaja Pravda“ apkaltino 
britų, amerikiečių ir Kanados karo atta
che's chuliganizmu kelionėje per pietinę 
Rusiją.

— Mirė britų rašytojas Charles Morgan.
— Egipte, užvalgę duonos, 27 žmonės 

mirė, 223 ligoninėse.
— Prancūzai iškrėtė lenkų laivą.
— Buvęs amerikiečių demokratų kandi

datas Adlai Stevenson ruošiasi važiuoti į 
Rusiją „persiauklėti“ naujose sąlygose.

— 18 ir 14 metų nuteisti du Čekoslova
kijos piliečiai, apkaltinti šnipinėję britam.

— Kipro saloje nespėjo dar nusiraminti 
turkai, o ruošiasi kelti riaušes graikai.

— Britų lordas Hailsham, kalbėdamas 
Edinburge, pasakė, kad D. Britanija žmo
nių vargo ir priespaudos sąskaiton būtų ga 
Įėjusi nusipirkti sputniką.
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/■
! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

... ■
Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie- 

! žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos
; NEMOKAMAI DUODAMOS:

ACTON PHARMACY EXPORT) LTD.
24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

" Savo giminėms ir draugams galite padėti slųs-
? darni vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, Įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą'ir t.t.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų.
MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ

; IR REIKALAVIMŲ!

&■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

46 doleriai radijo valandėlėms Madride, 
Romoje, Vatikane išlaikyti ir monitor'ngo 
stoties darbui.

29 doleriai Eltos biuleteniams anglų, vo
kiečių, italų ir lietuvių kalbomis.

DIENOS i

I|KSSS» T A Z A IB Maay

I VELYKINIS SIUNTINYS |||
Artėjant Velykų šventėms, Tazab Bendrovė parūpino ta proga 

specialiai efektingą siuntinį, kurio netto svoris yra ne 20 Ibs, kaip iki 
šiol, bet

40 LBS VIENAME SIUNTINYJE
Štai šio Velykinio standartinio maisto siuntinio sudėtis:

1. 11 svarų kumpio skardinėje dėžėje, dalO. 1 sv. 1 unc. pipirų.
daniškas, be kaulo. 11. 2 sv. 2 unc. džiovintų vaisių (mišrūs).

2. 5 svarai 5 unc. sviesto dėžutėse. 12. 6 dėžutės, po 10 gabaliukų vištienos
3. 5 sv. cukraus. sriubos (60 sriubų).
4. 3 sv. 4 unc. lydytų taukų, dėžutėse. 13. 1 dėžutė 11 unc. jakninės pastos.
5. 1 sv. 1 unc. kavos dėžutėse. 14. 2 sv. 8 unc. medaus, dėžutėse.
6. 2 sv. 8 uncijos kakaos. 15. 10 pokelių, po 20 amerikoniškų Cheste
7. 1 sv. šokoladinių biskvitų dėžutėje. rfield cigarečių (200).
8. 2 sv. 2 unc. apelsinų džiamo dėžutėse. Viso toks 40 sv. netto siuntinys, su visais
9. 1 sv. šokolado plytelėse. mokesčiais £22.10.6.

SPECIALŪS SIUNTINĖLIAI LIGONIAMS
Dažnai į mus kreipiasi siuntėjai, prašydami pasiųsti ligoniams 

ar sveikstantiesiems maisto siuntinėlius, čia žemiau išvardinami du 
specialiai tokiems skirti standartiniai siuntinėliai.
STAND. SIUNTINĖLIS Nr. 24. STAND. SIUNTINĖLIS Nr. 25.

1. 1 sv. 2 uncijos biskvitų su sviestu. 1. 2 sv. 4 uncijos biskvitų su sviestu.
2. 2 dėžutės po 10 gabal. vištienos builio 2. 4 dėžutės po 10 gabal. vištienos builio

no. no.
3. 1 sv. 1 unc. džiovintų slyvų. 3. 4 sv. 4 uncijos sviesto daniško dėžutė
4. 2 sv. 2 unc. sviesto dėžt. (daniškas).
5. 1 sv. 4 unc. medaus dėžutėje.
6r 1 sv. 1 unc. kondensuoto saldaus pie 

no.
7. 1 sv. 1 unc. kakaos.
8. 500 kapsulių žuvies taukų (Codliver 

Oil).
9. 11 uncijų 1 dėžutė jakninės pastos.

10. 1 sv. 2 unc. gero muilo.
Viso siuntinėlio svoris 11 svarų. Kaina 
su visomis išlaidomis £7.3.6.

4. 1 sv. 4 unc. medaus.
5. į sv. 1 unc. kondensuoto saldaus pie

no,
6. 1 sv. 1 unc. kakaos.
7. 500 kapsulių žuvies taukų (Codliver

Oil).
8. 3 sv. 3 unc. cukraus.
9. 2 sv. 2 unc. dėžutėse mėsos.

10. 2 sv. 2 unc. apelsinų' džiamo dėžutėse.
11. 11 unc. 1 dėžutė jakninės pastos.
12. 1 sv. 2 unc. gero muilo.
Siutininio svoris 20 svarų. Kaina £11.11.0.

Be to, sveikiesiems dar turima 23 standartiniai siuntinėliai įvairiausių sudėčių. 
Norintiems pasiunčiami specialūs maisto katalogai.

Be maisto, drabužių, avalynės ir kitos sudėties siuntinių, prieinamomis kaino
mis ir geromis išsimokėjimo sąlygomis TAZAB Bendrovė siunčia: vyriškus ir mote
riškus žinomos markės dviračius, akordeonus, siuvamas mašinas.

Pasaulinės markės REMINGTON dviratis, įskaitant visus mokesčius, su garan
tuotu pristatymu tik £42.6.0.

Tie, kurie esate nusistatę ką nors pasiųsti, prašomi rašyti: TAZAB & Co Ltd. 
šiais adresais: Centran — 22, Roland Gardens, London S.W.7. Tel. FRE 3175, arba 
TAZAB, Lithuanian Dep., 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. BAY 5511.

Nemokamai pasiunčiame visų rūšių medžiagų pavyzdžius, įvairių prekių kata
logus.

GREIT
MŪSŲ PASIŲSTI SIUNTINIAI PASIEKIA 

LIETUVĄ PER 3-6 SAVAITES

10 dolerių politinei veiklai (iš kurių 7 
dol. ryšiams — raštu ir asmeniškiems — 
su tarptautinėmis institucijomis, svetimo
mis vyriausybėmis, parlamentais, politi
kais, žymiais visuomenės veikėjais palaiky 
ti ir 3 dol. Lietuvos apjungimo etnografi
nėse sienose klausimui).

8 doleriai ūkio išlaidoms (patalpų nuo
ma Europoje, kuras, šviesa, telefonas, paš
tas, raštinės reikmenys) ir

7 doleriai administracijos išlaidų.
Ūkio išlaidas padalijus pusiau tarp in

formacijos ir politinės veiklos, gausime, 
kad iš kiekvieno 100 dolerių išleidžiama 
radijo ir informacijai 79 doleriai, politinei 
veiklai 14 dolerių ir administracijai, kuri 
taip pat susieta su politinės veiklos sritim, 
tik 7 doleriai. Visi tie septyni doleriai ten
ka išimtinai Europai, kadangi visi politi
niai ir administraciniai darbai, kuriuos 
VLIKas dirba JAV, nėra atlyginami.

Lietuvi, Tu buvai ir esi tas, kurio auka 
ir pasiaukojimas įgalina tęsti visus Lietu
vos laisvinimo darbus. Lietuvos nepriklau 
somybės 40 metų sukaktį minėdamas, būk 
teisingas sau ir Lietuvai — padidink savo 
ryžtą ir dosnumą. Ateina laikas, kada I i- 
tuvos vadavimo darbai turi būti ne tik 
laikyti, bet dar daugiau išplėsti.
VLIKo Prezidiumas ir Vykdomoji Taryba

EGIPTAS IR SIRIJA SUSIJUNGIA
Egipto ir Sirijos prezidentai pasirašė su 

sitarimą, pagal kurį abu kraštai sujungia
mi vieną.

Pareiškimuose sakoma, kad naujasis 
kraštas bus valdomas demokratiškai, turės 
vieną prezidentą, vieną armiją, vieną vė
liavą. Jos sostinė — Egipto sostinė Kairas, 
o jos pirmasis prezidentas — Nasseras.

MANCHESTERIO FUTBOLININKŲ 
NELAIMĖ

Su būriu žurnalistų ir garsiąja Manches 
terio futbolo komanda (Manchester Uni
ted) iš Miuncheno pakilęs britų lėktuvas 
nukrito vokiečių kaime, perlūžo pusiau, jo 
pasturgalis sudegė, ir žuvo 21 žmogus, 15 
sužeista ( 7 iš jų yra futbolo komandos na
riai).

PROTESTAS DĖL TITO TEISMŲ
Socialistų Internacionalas ir Britų Dar

bo Partijos parlamentarai pareiškė protes
tą dėl Tito teismų nuteistų socialdemokra
tų ir prof sąjungininkų.

VOKIETIJOS PASIŪLYMAS BRITAMS

Savo metu britai pareikalavo, kad vokie 
čiai įmokėtų 45 mil. svarų ir tuo padėtų iš 
lyginti su britų dalinių buvimu Vokietijo
je susijusias išlaidas. Vokiečiai dabar pa
siūlė duoti 100 mil. svarų trejiems metams 
be jokių procentų, kaip avansinį įmokėji- 
mą už busimuosius ginklus. Tas pasiūly
mas siejamas su anuo britų reikalavimu.

JAMENAS RUOŠIASI PRISIJUNGTI

Prie jungtinės Egipto ir Sirijos respubli 
kos dar ruošiasi prisijungti Jamenas. Dėl 
to tartis į Egiptą atvyko Jameno princas 
Mohamed Al Badar.

VOKIEČIAMS GALVOSŪKIS DĖL
ŠAUKIAMŲJŲ KARIUOMENĖN

Pradėjus šaukti atlikti karinės prievolės 
1938 m. gimusius vyrus, Vak. Vokietijos 
karo ministerijai paaiškėjo, kad tokių yra 
413.000, o reikia tik dešimtadalio to skai
čiaus. Dabar sukamos galvos, ką su kitais

KOMUNISTŲ AREŠTAI
Vokietijoje, šiaurės Bavarijoje, policija 

išardė nelegalią komunistų grupę. Areštuo 
ti 29, o 30 kitų paieškoma.

KANADA PALEIDO PARLAMENTĄ
Praeitais metais išrinktasis parlamentas, 

kaip neturėjęs aiškesnės daugumos, dabar 
paleistas. Nauji rinkimai bus kovo 31 d.

PALEISTAS, KURIS NUŽUDĖ 1000
Paleistas iš kalėjimo vokiečių Dr. Gorg- 

lass, kuris 1947 m. buvo nuteistas 15 me
tų kalėjimo, pakaltintas Hadamar stovyk
los ligoninėje dujomis numarinęs 1000 im
tinių.

Siuntinius į Lietuvą ir kitus kraštus 
greičiausiai persiunčia

NEPS (latvių firma)
NORTH OF ENGLAND PARCEL 

SERVICE
30, Grange Terr., Chapeltown Rd., 

Leeds, Tel. 44536.
(autobusu Nr.2 važiuoti iki kino 

„Forum“)
Darbo valandos:
LEEDS: pirmadienį — penktadienį 5- 

9 vai. po pietų, šeštadieniais 1 — 5 
vai. po pietų. Sekmadieniais 10 - 12 
vai. prieš pietus.

BRADFORDE: 5, Clifton Villas (Lat
vių Klubas) pirmadieniais 6.30- 8.30 
vai. p.p.

HALIFAXE: 56, Oxford Terr., St. Ja
mes Rd., šeštadieniais 3-5 vai. p.p.

ROCHDALE: 68, Park Rd. (autobusai 
3 ir 6A į Heybrook) šeštadieniais 
2-5 vai. po pietų.

Siuntiniai gali būti asmeniškai atga
benti (nesupakuoti) ar atsiųsti paštu. 
Mes tuojau apskaičiuojame mokesti
nes prievoles ir visokius apmokestini
mus. Siuntiniai apdraudžiami, jų pri
statymas garantuojamas. Reikalaukite 
kainoraščio tų prekių, kurių mes tu
rime savas atsargas.
Standartiniai siuntiniai. Oro pašto 
siuntiniai. Vaistai.

PATIKIMAI
100% GARANTIJA, KAD SIUNTINYS 

PASIEKS GAVĖJĄ

ai
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BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734.

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS 

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita. 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ

SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES
PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

. Reikalingiausias maisto siuntinys Lietuvoje:
4 sv. sviesto, 4 sv. kiaulinių taukų, 2 sv. cukraus,
1 sv. ryžių, 1 sv. razinkų, 1 sv. kakavos, 1 sv. šoko
lado, 2 sv. kiaul. mėsos (Danish pork), 1 sv. kavos.

TIK PER MUS GALIMA PASIŲSTI Už £619.6.
Maisto siuntinys:

5 sv. kiaulienos taukų, 5 sv. cukraus, 5 sv. ryžių,
5 sv. geriausių miltų

PAS MUS TIK £5.19.6.
Palyginkite to siuntinio kainą su 

su kitų firmų kainomis.
Rūbų siuntinys:

Vyriškam paltui medžiaga, vyriškam kostiumui me
džiaga, moteriškam paltui medžiaga, vyriški oxford 

' pusbačiai, moteriški bateliai, vyriškas megztinis, mo
teriškas megztinis, 4 p. vyriškų kojinių, 4 p. moteriš
kų nailono kojinių.

TIK MES GALIME TOKĮ SIUNTINĮ PASIŲSTI 
UŽ £17.19.0.

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIEM PAREIKALAVUS

:s:

PRIEINAMA KAINA
PALYGINKITE MŪSŲ FIRMOS KAINAS 

SU KITŲ FIRMŲ KAINOMIS

Artėja Velykų šventės. Daugelis iš mūsų susirašinėja su savaisiais Tėvynėje. Daugelis iš mūsų norėtų pasiųsti jiems dovanų šventėms, kad praskaidrinus jų nuo
taiką. Ne paslaptis, kad daugelis iš mūsų besiųsdami siuntinius baigia išsisemti. Brownejones Lietuvių Skyrius, norėdamas padėti tiek savo klientams, tiek visiems lie
tuviams, kurie norės tuo pasinaudoti, siūlo savo pagalbą. Prisiųskite savo adresą, gavėjo adresą, ir jūsų norimas siuntinys bus jūsų artimiesiems į Lietuvą pasiųstas, 
kad galėtų jis juos Velykų šventėms pasiekti. Ir tik paskui gavę mūsų sąskaitą pradedate mokėti po £1.0.0. į savaitę, arba patogumo dėliai po £4.0.0. į mėnesį. Jokių 
palūkanų už tai mums nemokate. ... . .

Perskaitykite mūsų skelbimus tilpusius „Europos Lietuvyje“ (Nr.3 ir kt.) liečiančius apačioje paduotus standartinius
Norintiems dar yra galimybė dalyvauti loterijoje, užsakant siuntinį iki 15.2.1958. Kviečiame!

siuntinius, ir su jais susijusia turtinga loterija.
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PAPIGINTI STANDARTINIAI SIUNTINIAI
MOTERIMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svor 
is 8 lbs.). Australijoj — A£17.1.00. USA ir

Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.

VYRAMS: Anglijoje — £13.13.00. (Svoris 
7| lbs.). Australia — A£17.1.00. USA ir 

Canada — $42.00. Vokietija — DM164.00.

tus, neprimokėdami jokių papildomų mo
kesčių, o tik už prekes ir muitą.

3 yds stiprios košt, medž., tinkančios įvai
rioms progoms.
4+ yds medvilninės medž. suknelei, įvairių 
raštų ir spalvų.
1 vilnohė geros rūšies skarelė (vietoj jos 
galima pasirinkti 4| yds rayon medž. suk
nelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon mot. kojinių.
1 pora vasarinių apatinių labai gražaus 
išdirbinio. ,
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis batų stipraus dar
bo. Juodų arba rudų. Odiniais padais, ge- 

j, ros odos. Tinka šventai dienai.

31 yds košt, medžiagos, stiprios, bet tinka
mos ir šventadieniui.
3 yds geros įvairių spalvų poplin baltiniam 
medžiagos.
1 švarkelis su 2 kišenėmis, užtraukiama* 
„zipu“.
1 pora vilnonių kojinių.
2į yds stiprios kelnėms medž. (corduroy).
1 vilnonis šalikas.

Parodykite šitą mūsų pasiūlymą savo drau 
gams ir pažįstamiems. Leiskite ir jiems pa
sinaudoti mūsų patarnavimu!

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžiu. 
Taipgi duokite mūsų firmos adresą kiekvie 
nam lietuviui, kuris norėtų siųsti siuntinė- 

> lūs į Lietuvą savo artimiesiems. Mūsų fir
ma duoda tos pat rūšies ar net geresnes 
prekes už daug žemesnę kainą.

Jūs galite pridėti į tuos siuntinius dar pa
pildomai prekių, pasirinkę pagal kainoraš
čius iki pilno 22 svarų svorio, arba suda
ryti 12 galimų siųsti atskirų vardų daik-

Visais reikalais (ar tai būtų asmeniškas, 
ar koks nors kitokis, vengiant rašyti į Lie
tuvą) parašykite mums, mes jums padė
sime.

Rašykite šiuo adresu:

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1, Norfolk Place, London, W.S
Tel. PADdington 2797

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. PAR 2470 Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
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