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Kaip carų laikais...
„Komjaunimo tiesos" bendradarbis A. 

Semaška parašė entuziastišką reportažą 
apie Elektrėnus, naujausiąjį Lietuvos mies 

• tą. Sako, tviska, žiba, žėri, lyg gražiausias 
deimantas. O ir namai daugiaaukščiai, vi
si modernūs, šviesūs.

Kadangi Elektrėnuose yra pastatyta ir 
vis dar plečiama elektros jėgainė, tai iš 
tiesų net ir nesistebime, kad ten šviesu. 
Gali tik kilti mntis, ar tas naujasis mies
tas, turėdamas elektrinę, pats ne per daug 
sunaudoja šviesos, užmiršdamas kitas vie
toves. Bet jei ir taip būtų, jei ten susibūrę 
elektrinės statytojai, pradedant „vyres
niaisiais broliais", šviesiai gyvena, tai tik 
reikštų, kad ir kiti norės taip pat šviesiai 
gyventi ir teks plėsti Elektrėnų pajėgumą 
arba dar ir kitur elektrines statyti, kad vi
sur būtų šviesu, kad tvaskėtų ir žėrėtų.

Mes, žinoma, norėtume kam nors padė
koti už tą Elektrėnų šviesumą. Kas gi čia 
buvo toks geras pasirūpinti liaudimi?

Pasirodo, Elektrėnų projektas ir jo vyk
dymas yra dalis to plano, kuris Maskvos 
buvo numatytas krašto Šiaurės vakarų že
mės ūkio sistemai įgyvendinti. Vadinas, 
šįkart reikia dėkoti Maskvai, nes jai čia 
buvo reikalinga elektros srovė žemės 
ūkiui gerinti, kad daugiau iščiulptų duo
nelės ir mėselės. Tenkindama šį reikalą, ji 
turėjo galvoje ne Lietuvą, bet Rusijos ar 
S. Sąjungos Šiaurės vakarus.

Net ir žodžiai tie patys, kaip ir carų lai
kais. Jeigu kas norite dėkoti, tai prašom, 
dėkokite. O mums širdis neleidžia, kai 
taip net per viršų veržiasi rusiškasis impe
rializmas.

Koks skirtumas tarp anų ir šių 
laikų?

„Komunisto“ žurnalas išsispausdino A. 
Endzino straipsnį apie klaipėdiškių likimą 
hitlerininkų vergijoje.

Sunkios dienos atėjo gyventojams, kai 
1939 m. Klaipėdą užgrobė hitlerininkai. 
Straipsnio autorius išvardija visus tuos 
sunkumus. O tarp tų sunkumų vis dėlto 
minimas ir vienas bolševikų požiūriu la
bai abejotinas arba politiškai neaiškus. 
Endzinas su pasipiktinimu tvirtina, kad 
hitlerininkai anuomet Klaipėdoje uždrau
dė pamokslininkams — „dvasinių susirin
kimų sakytojams“ naudotis savo darbui 
lietuvių kalba. Dėl to kilęs dievobaimingų 
valstiečių tarpe pasipriešinimas, ir dauge
lis „sakytojų“-pamokslininkų buvę įka
linti.

Skaudūs dalykai, kai mes į juos žiūrime. 
Teroras, prievarta, laisvės varžymas. Ta
čiau mes visiškai nesuprantame, ko gi dėl 
to verkšlena „Komunisto“ žurnalas. Tikrų 
tikriausias dalykas, kad šiuo metu ne tik 
Klaipėdos krašte, bet ir visoje Lietuvoje 
padėtis nėra niekuo geresnė.

Ar ne keturi jubiliejai?
Rašytojas Alfonsas Bieliauskas savo re

daguojamajame „Švyturyje“ džiaugiasi 
atsitiktinai supuolusiais trim jubiliejais. 
Pasirodo, ukrainietis Viktoras Petrovskis 
J savo gimtąją kalbą išvertė Mikalojaus 
Ostrovskio romaną „Kaip grūdinosi plie
nas“. Tai buvo padaryta minint jau miru
sio Ostrovskio gimimo 60 m. sukaktį. Ant
ras jubiliejus — 30 metų, kai tas romanas 
parašytas. O trečias — suėjo 60 metų ir 
pačiam vertėjui Petrovskiui, kuris, pasiro
do, yra išvertęs nemaža lietuvių darbų į 
ukrainiečių kalbą. Taigi, kai Bieliauskas 
ima kalbėti apie tą Petrovskį, tai mes pra
dedame dairytis ketvirto jubiliejaus.

Pasirodo, Stalino laikais Petrovskis bu
vo suimtas ir išgabentas kažkur į šiaurę. 
O jis ten prabuvo net devyniolika metų! 
Ne tik ilgų, bet ir baisių, nužmoginančių 
devyniolika metų. Ten būdamas susitiko 
su tokio pat baisaus bolševikinio likimo 
nutremtais lietuviais ir pramoko lietuvių 
kalbos.

Tačiau kada gi jis buvo ištremtas? Ka
da grįžo? Ar neišeitų iš jo įkalinimo pra
džios ar pabaigos dar vienas jubiliejus, 
kuris, aišku, būtų pats reikšmingiausias 
sovietinėje sistemoje?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 

ARGENTINOJE ISTORIJA

Susivienijimas Lietuvių Argentinoje iš
leido Andriaus Jakubausko parašytą savo 
organizacijos 50 metų (1914-1964) gyvavi
mo istoriją.

Knygą (112 psl.) ruošiant talkininkavo 
ir kiti, ir joje esama duomenų ne tik tos 
organizacijos veiklai nušviesti, bet ir ap
skritai Argentinos lietuvių gyvenimui pa
žinti.

VASARIO 16-JI
Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Egiptas ir Nasseras
Dar rusiškojo caro priespaudos laikais 

kritiškiausias Lietuvai metas prasidėjo, 
kai lietuvių kalbai buvo pradėtas rašyti 
nekrologas, nepriklausomybei ir valstybin
gumui statyti kryžiai, o tautai pilti ant
kapis.

Tačiau atsirado pasiryžusių pranašų, 
kurie ne tik nugalėjo lietuvių tautai pra
našaujamąją mirtį, bet pažadino ją iš ap
snūdimo ir net paruošė nepriklausomam 
savarankiškam gyvenimui.

Dr. J. Basanavičius savo „Aušroje“ pra
našavo tautai naują rytojų artėjant, Dr. 
V. Kudirka judino lietuviškąją inteligenti
ją ir skelbė „Varpe“ prisikėlimą, Maironis 
savais eilėraščiais ir dainomis skiepijo 
meilę ir patriotizmą motinai tėvynei.

Tie pranašai ir žadintojai sujudino tau
tą, ir ji tikrai ėmėsi ruoštis naujam tauti
niam gyvenimui.

Ir štai atėjo Vasario 16-ji — Motinos 
Tėvynės Vardadienio Didžioji Šventė, kai 
prieš 47 metus Lietuvos Taryba, susirin
kusi Vilniuje, priėmė nutarimą, kuris tais 
laikais skambėjo labai drąsiai:

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietu
vių tautos atstovybė, remdamasi pripažin
tąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu 1917 m. 
rugsėjo 18-23 d.d., skelbia atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pagrindais su
tvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tą valstybę atsiskiriant nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kito
mis valstybėmis. Drauge Lietuvos Taryba 
pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus 
ir jos santykius su kitomis valstybėmis 
privalo galutinai nustatyti kiek galima 
greičiau sušauktas steigiamasis seimas, 
demokratiniu būdu visų jos gyventojų iš
rinktas.

Jau Vilniaus konferencijos nutarime 
prieš penketą mėnesių buvo pasisakyta už 
nepriklausomos Lietuvos valstybės suda
rymą.

Tačiau, kaip ir galima buvo laukti, -Lie
tuvos okupantai vokiečiai tada buvo nu
sistatę prieš nepriklausomą Lietuvos vals
tybę.

Vasario 21 d. vokiečių reicho kancleris 
Hertlingas pranešė, kad Lietuvos Tarybos 
vasario 16 d. nutarimas esąs priešingas 
jos 1917 m. gruodžio 11d. nutarimo pa

KIEKVIENO ŠVENTA PAREIGA
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko

mitetas, susikūręs dar vokiečių okupaci
jos metais Lietuvoje, visais galimais bū
dais atkakliai kovoja dėl mūsų tautos 
laisvės iki šiai dienai. Nors praeityje jis 
pergyveno daugelį skaudžių negalavimų, 
bet nenustojo ryžto dėl šventų įsipareigo
jimų savo tautai.

Praeitais metais Vlikas pasiekė tai, ko 
kiekvieno geros valios lietuvio širdis troš
ko ilgą eilę metų. Jis apjungė visas mūsų 
politines rezistencines sroves vieningam 
laisvės darbui. Dabar kiekvienam lietu
viui Vlikas yra priimtinas ir remtinas, ne
žiūrint jo politinių įsitikinimų.

Iš pastarųjų Vliko atsišaukimų į visus 
lietuvius mes matome, kad jis, papildęs 
savo eiles naujomis jėgomis, nusistatė sau 
plačius ir didelius uždavinius atlikti kely
je į nepriklausomybę ir laisvę. Bet mes 
kiekvienas gerai suprantame, kad dide
liems darbams nuveikti reikalingos ir ati
tinkamos lėšos šios chaotiškos tarptauti
nės politikos situacijoje. O Vlikas neturi 
mokesčių mokėtojų ar kitų šaltinių, iš ko 
galėtų finansuoti laisvės kovą. Taigi lieka 
tik mūsų savanoriška dosni auka.

Kiek mes, Anglijos lietuviai, iki šiol pa
aukojome šventai laisvės kovai? Ašaras! 
Tik ašaras! Laikas apie tai rimtai pagal
voti ir savo įsisenėjusias klaidas atitaisy
ti, paaukojant bent vienos dienos uždarbį, 
bet mielai laukiamos kad ir mažiausios 
aukos. Jei dešimtys tūkstančių mūsų bro
lių sudėjo savo jaunas gyvybes ant laisvės 
aukuro per žiaurias paskutiniąsias okupa
cijas, tai ar mes negalime įstengti paau
koti tą menką grašį?

Šiuo kreipiamasi į DBLS ir LAS skyrių 
valdybas, visų kitų organizacijų, bend
ruomenių bei klubų valdybas ir pavienius 
asmenis, prašant aukomis papildyti ištuš
tėjusį Tautos Fondą. Vasaris tebūna mū
sų laisvės kovos didžiojo vajaus mėnuo.

Organizuoti vienetai prašomi lėšas telk
ti iš parengimų, ypač Nepriklausomybės 
Šventės minėjimų, turtingesnieji pagal ga

grindams, todėl reicho vyriausybė negalin
ti pripažinti Lietuvos valstybės nepriklau
somumo, kol nebūsią sugrįžta prie pagrin
dų, kurie atsižvelgia į esminius vokiečių 
interesus. O tame gruodžio 11d. nutarime 
buvo pasisakyta už nepriklausomos Lietu
vos amžiną, tvirtą sąjunginį santykį su 
vokiečių reichu, kuris pirmoje eilėje būtų 
įgyvendintas karo, susisiekimo konvenci
jos, muitų ir pinigų srityse. Toks nutari
mas darosi suprantamas, žinant, jog tada 
Lietuvoje tebestovėjo vokiečių kariuo
menė.

Lietuvos Brastos sutartyje kovo 3 d. 
Rusija atsisakė nuo vokiečių užimtų kraš
tų, taigi ir Lietuvos, o kovo 23 d. reicho 
kancleris Hertlingas pareiškė Lietuvos Ta
rybos trijų narių delegacijai, kad Vokieti
ja pripažįsta Lietuvos valstybės nepri
klausomybę, bet tik 1917 m. gruodžio 11 d. 
Tarybos nutarimo pagrindais.

Tų laikų sąlygomis, reikia pripažinti, 
Lietuvos anuometiniai politiniai vadai el
gėsi drąsiai ir mėgino įvairiausius būdus, 
kad išgautų tautai kiek galima daugiau 
laisvių. Taip reikėtų žiūrėti į Uracho kvie
timą į Lietuvos sostą ir kitokius žygius, 
kurie vėliau buvo pasmerkti.

Vėlesni įvykiai parodė, jog sunkiais tau
tai laikais tik ryžtingumas ir drąsūs veiks
mai laiduoja, kad bus pasiektas tikslas. 
Tokie du tolimesni drąsūs anuometinių 
tautos vadovų žygiai buvo įvykdyti vienas 
lapkričio 23 d., kai buvo išleistas pirmasis 
įsakymas Lietuvos kariuomenei, ir antras 
— pašaukimas atsargos karininkų ir pus
karininkių į krašto apsaugą.

Neabejojame, jog tie praeities drąsūs žy 
giai duos įkvėpimo mūsų tebevykstančiai 
kovai dėl nepriklausomybės atgavimo ir 
galutinio laimėjimo, o mūsų, laisvuose 
kraštuose gyvenančiųjų, švenčiausia parei 
ga yra remti Motinos Tėvynės Vardadienį, 
kas kaip suprantame. Kaip gimdytojai mo 
tinai vaikai perka įvairias dovanas jos 
vardadienio proga, taip mes aukokime, 
kam kur patinka: Tautos Fondui, Vasario 
16 gimnazijai, bažnyčiai ar užprašykime 
mišias už kenčiančią motiną Tėvynę. Tada 
mums bus jauku širdyje, kad atlikome sa
vąją tautinę pareigą, ir sutrumpės laisvės 
laukimo laikas.

K. Deveikis

limybę ir iš savo iždo bei pavienių auko
tojų. Pavieniai aukotojai aukas gali siųsti 
ir tiesiogiai Tautos Fondo Atstovybei, 
užrašant angliškai: Lithuanian National 
Fund, 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Tikimasi, kad visi supras reikalo svar
bumą ir vajaus pasisekimas bus užtikrin
tas.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojama.

P. Mašalaitis

Lietuvos Išlaisvinimo
Tautos Fondo Atstovybės Pirmininkas

AZIJOS IR EUROPOS LAISVĖS 
KOVOTOJŲ VIENYBĖ

(Elta) Sausio 23 d. New Yorke įvyko 
Pavergtųjų Seimo nepaprastas susirinki
mas Azijos Laisvės Dienos metinėms pami 
nėti. Prieš vienuolika metų ryšium su Ko 
rėjos karo paliaubomis 22.000 karo belais
vių atsisakė grįžti į šiaurinę Korėją arba į 
raudonąją Kiniją, pasirinkdami laisvę 
tremtyje. Šiam įvykiui atžymėti buvo įves
ta Azijos Tautų Laisvės Diena. Azijos ir 
Europos laisvės kovos prieš sovietinį ko
munizmą solidarumui pareikšti tą Azijos 
Tautų Laisvės Dieną mini ir Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimas. Šių metų minėji
me apsilankė ir žodį tarė laisvosios Kini
jos ambasadorius prie J. Tautų Liu Chieh, 
Vietnamo ambasadorius-stebėtojas prie JT 
Nhuyen-Phu-duc, P. Korėjos atstovybės 
prie JT patarėjas Dr. Woonsang Choi, taip 
pat Danijos Delegacijos prie JT narys buv. 
užsienio reikalų ministeris O.B. Kraft ir 
Amerikos darbo unijų atstovas McDonald.

Pavergtųjų Seimas priėmė deklaraciją, 
kuri reikalauja, kad laisvasis pasaulis efek 
tyviai išnaudotų tarptautinio komunizmo 
nesutarimus Europos ir Azijos problemų 
teisingam sprendimui.

— Sovietai netrukus atsiunčia į Kiprą 
savo prekybos komisiją.

Egipto prez. Nasseras pakvietė apsilan
kyti Rytų Vokietijos valdytoją Ulbrichtą, 
ir dėl to kilo didžiulis nepasitenkinimas 
Vakarų Vokietijoje. Toks pakvietimas 
reikštų Ulbrichto valdžios pripažinimą. 
Ar Nasseras toks stiprus, kad drąsiai gali 
ardyti santykius su jį remiančia V. Vokie
tija? Britų „The Times“ rašo:

„Nasseras, be abejo, tą Ulbrichto atsilan 
kymą nori panaudoti tam, kad priverstų 
Bonną sustabdyti ginklų tiekimą Izraeliui, 
ir daryti įtakos, kad pašlytų diplomatiniai 
santykiai tarp Federalinės Respublikos ir 
Izraelio, kadangi jie ir šiaip nėra geri. Bet 
giliausios priežasties reikia ieškoti tame 
įvykyje, kad sausio mėn. pradžioje ten lan 
kėši sovietų ministerio pirmininko pava
duotojas Šelepinas ir nustatė sąlygas, ku
rios leis Egiptui ir toliau gauti dar Chruš
čiovo pažadėtąją paramą. Šelepinas juk ga 
Įėjo pastatyti aiškią sąlygą — įsijungti į 
Rytų bloką, jei ir toliau nori gauti para
mą. Turint galvoje sunkią ūkinę padėtį, 
dėl tokios sąlygos Nasseras gal ir negalėjo 
neigiamai pasisakyti, ir Ulbrichto pakvieti 
mas gali būti šito dalyko išdava“.

O vokiečiai, atrodo, nori tik aiškumo. 
Pvz., jų „Die Welt“ rašo:

„Jeigu Ulbrichtas važiuoja, tai Bonna at 
šaukia savo kvietimą prez. Nasserui apsi
lankyti prie Reino. Toks pasielgimas nebus 
koks nors išpuolis prieš Jungtinės Arabų 
Respublikos suverenumą, o tik kuklus at
kreipimas dėmesio, kad kalta yra ta vy
riausybė, kai ji prieš pasaulį nepripažįsta, 
kam iš tiesų priklauso viso krašto valdy
mas. Tačiau ir Vokietijos vyriausybė nėra 
visiškai nekalta. Jos su Izraeliu pasirašy
toji slapta sutartis dėl ginklų tiekimo yra 
nukreipta prieš arabus ir iš jų susilaukia 
vaisių. Iš tos keblios padėties vyriausybė 
turėtų stengtis išsisukti, jei iš tikro jai dar 
nėra lemta patapti nuolatinio neatlaidaus 
spaudimo auka. Dėl to Bonna turėtų išaiš
kinti prez. Nasserui, kad jam reikia pasi

r Segios DIENOS -|
PREZ. DE GAULLETO PASISAKYMAI

Spaudos konferencijoje prez. de Gaulle1- 
is pareiškė, kad Prancūziją ir Britaniją 
skiria ne kalnai, o vien tik kanalas, kurį 
bus nesunku prakeliauti tuneliu. Toks pa
reiškimas sukėlė pasitenkinimą Britanijo
je. Be to, generolas pareiškė pasitenkinimą 
pasimatymu su Britanijos min. pirmininku 
Wilsonu, kai buvo atvažiavęs į Churchillio 
laidotuves. Dabar netrukus jie matysis Pa 
ryžiuje.

Prez. de Gaulle‘is pasiūlė sušaukti pen
kių didžiųjų — JAV, S. Sąjungos, Britani
jos, Prancūzijos ir Kinijos — konferenci
ją Ženevoje apsvarstyti J. Tautų pertvar
kymą.

LYSENKA PAŠALINTAS?
„Pravda“ smarkiai užsipuolė sovietinį 

biologą, genetikos instituto vadovą prof. 
Trofimą Lysenką. Dėl to tarp žurnalistų 
Maskvoje pasklido gandai, kad jis at
leistas.

Lysenka Stalino laikais pagal savo teori
jas tvarkė ir šokdino visus biologus. Chruš 
čiovo laikais buvo benustumiamas, bet ir 
vėl ta sritis buvo pavesta visiškai jo dik
tatūrai.

ALBANIJA NENORI
Albanija nebuvo dar išmesta iš Varšu

vos pakto, bet nebedalyvavo jo dalyvių pa 
sitarimuose.

Dabar jai buvo pasiūlyta grįžti, bet Al
banija atsisakė. Atsakyme Albanija nuro
do tuomet min. pirmininko pavaduotojo pa 
reigas ėjusio Kosygino 1964 m. laišką, ku
riame buvo nurodyta, kad S. Sąjunga atsi 
sako ekonominio, politinio ir karinio bend
radarbiavimo su Albanija. S. Sąjunga su
laikiusi ginklų pristatymą ir negrąžinusi 
po remonto Albanijos laivų (8 povandeni
niai).

Albanija grįžtų, jei kiti pakto nariai pa
smerktų sovietų pasielgimą ir jei sovietai 
grąžintų, kas Albanijai priklauso, arba ap
mokėtų.

SOVIETŲ VADAI Į JAV
Prieš mėnesį prez. Johnsonas savo kal

boje buvo pasiūlęs sovietų vadams atva
žiuoti į JAV.

Dabar „Pravda“ parašė, kad sovietų va 
dai yra pasiryžę priimti tą kvietimą.

KOSYGINAS Š. VIETNAMAN
S. Sąjungos min. pirm. Kosyginas išskri

do į Šiaurės Vietnamą.
Pakeliui buvo sustojęs Pekinge, Kinijoje. 

rinkti ne tai, kuriuo būdu jis galėtų suduo 
ti didesnį smūgį* federalinei Vokietijai, bet 
apsispręsti, ar jis yra už Bonną, ar prieš 
ją“.

Toks principinis siūlymas yra gana pa
grįstas, nes Egiptas išgyvena dar didelius 
ekonominius sunkumus, o V. Vokietija 
buvo pasižadėjusi jį remti. Jį rėmė maistu 
JAV-bės, bet gal ir sovietų skatinamas Na
sseras dabar yra pasakęs: „Po velnių su vi 
sa jų mėsa ir kviečiais!“ Dėl to JAV gali 
persvarstyti paramos klausimą ir nebeduo 
ti jos. Kas tada būtų? Amerikiečių „News
week“ rašo:

„Komunistiniai kraštai yra pažadėję 
duoti 571 mil. dolerių, kad Egiptas ateinan 
čiais metais pajėgtų nugalėti sunkumus. 
Atrodo, kad turi nori padėti dar iš alyvos 
gyvenąs Kuwaitas, o juo labiau Prancūzi
ja ir V. Vokietija. Bet esminis klausimas, 
ką darys J. Valstybės dėl maisto, nes per 
pastarąjį dešimtmetį jos Egiptui sutaupė 
1.1 milijardų dolerių tvirtos valiutos“.

TEISYBĖ DĖL ATOMINIO MYGTUKO
Sovietai ypač stipriai šaukia, kad V. Vo

kietija nori pasidaryti atomine valstybe. O 
britų „The Times“ rašo:

„Nėra reika'.o ilgiau pabuvoti Bonnoje, 
kad galėtum įsitikinti, jog tariamasis vo
kiečių troškimas įsitaisyti atominių gink
lų, apie kurį tiek daug kalbama, kol kas 
yra gyvas tik Vašingtono vaizduotėje. Jei 
daugumas vokiečių sveikino amerikiečių 
siūlymą dėl daugiašalių atominių pajėgų, 
tai nereiškia, kad jie troško būtinai laikyti 
pirštą ant atominių ginklų mygtuko, nes 
kitaip jie neprieitų prie jų. čia esama dvie 
jų visiškai kitų priežasčių. Prisiderindami 
prie Vašingtono pažiūros, jie iš dalies sten 
giasi išvengti Versalio komplekso. O pa
grindinė priežastis yra ta, kad jie, ne
labai net naudodamiesi logika, yra įsitiki
nę, jog daugiašalės atominės pajėgos bus 
stipri amerikiečių gynybos priemonė“.

BRITANIJA — ETIOPIJA
Britanijos karalienė Elizabeta su savo 

vyru Edinburgo kunigaikščiu buvo išvykę 
valstybinio vizito į Etiopiją ir ten iškilmin 
gai priimti.

INDONEZIJOS BOMBA
Amerikiečiai abejingai vertina Indonezi 

jos pasigyrimą, kad ji dar šiais metais tu 
fėsianti atominę bombą.

Sako, Indonezija iš viso neturi 200 diplo 
muotų fizikų, nors giriasi, kad tiek jų dir
ba prie bombos.

DE MURVILLETS VAŠINGTONAN
Prancūzijos užsienių reikalų ministeris 

de Murville'is važiuoja oficialaus vizito į 
Vašingtoną. Tai pirmas toks vizitas nuo 
1963 m. spalio mėn., ir stebėtojai reiškia 
nuomonę, kad tai gali reikšti Prancūzijos 
- JAV suartėjimą.

MIRĖ KOZLOVAS
Mirė Kozlovas, buvęs sovietų komunistų 

partijos centro komiteto prezidiumo narys 
ir pirmasis Chruščiovo pavaduotojas.

Dėl ligos jis buvo jau išjungtas iš vir
šūnių.

PAŠAUTO
— Airijoje gimė ketvertukas (2 berniu

kai ir 2 mergaitės).
— Kolorado Springs (JAV) aviacijos ka 

ro mokykloje daugiau kaip 100 mokinių 
įsivėlė į nemalonią bylą — išvogė egzami
nų uždavinius ir tarp savęs pasidalijo ar 
pardavė (29 iš jų padavė pareiškimus iš
stoti).

— Portugalijoje areštuota 30 studentų 
komunistų.

— Pro spygliuotų vielų tvorą sovietinės 
zonos sargybinių šuo pabėgo į Vakarų 
Berlyną.

— Maroko šiaurės rytuose sausio mėn. 
pradžioje sušalo 23 žmonės.

— žemutinės Saksonijos pietiniame pa
sienyje (Rytų Vokietijoje) per 1964 metus 
užregistruota apie 500 minų sprogimų, dau 
giausia laukiniams žvėrims prabėgant, 
ir užmušta apie 50 laukinių gyvulių.

— S. Sąjunga Kanadoje papildomai nu
pirko 4,5 mil. bušelių kviečių (iš viso nuo 
rudens bus 25 mil. bušelių).

— Septyni inžinieriai apžiūrėjo garsųjį 
kreivą Pizos bokštą Italijoje; jų uždavinys 
— nustatyti, kiek dar ilgai tas bokštas gali 
išstovėti.
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Kazys Binkis
DAILIŲJŲ MENŲ KLUBE J. ŠVAISTAS KALBĖJO APIE K. BINKĮ. A. MACKUS APIE LIETUVIŲ POEZIJĄ

1964 m. gruodžio 7 d. Los Angeles Dai
liųjų Menų Klubo susirinkimui pirminin
kavo Dr. Marija Alseikaitė-Gimbutienė. 
Vieta: jos namai Topanga, Calif., prie Los 
Angeles, kalnuose, netoli Ramiojo vande
nyno.

Tas DMK sus-mas turėjo dvi dali: pir
moje Juozas švaistas laikė iš dalies pasi
rašytą paskaitą apie garsųjį lietuvių tau
tos poetą, dramaturgą, rašytoją Kazį Bin
kį. Po pertraukos antroje dalyje iš Čika
gos atvykęs poetas, rašytojas Algimantas 
Mackus be jokių užrašų kalbėjo apie lietu
vių poeziją.

Tų paskaitų santraukas čia spausdi
name.

J. ŠVAISTAS APIE KAZĮ BINKĮ

Juozas švaistas asmeniškai pažino Kazį 
Binkį. Pasirašytus sakinius kalbėtojas 
nuolat papildydavo savo gyvomis, taiklio
mis pastabomis.

J. švaistas kalbėjo maždaug taip:
Kazys Binkis, gimęs 1893 lapkričio 4 d. 

Biržų apskr., dabar būtų 71 metų amžiaus. 
Jis mirė prieš 22 metus, t.y. 1942 m. balan
džio 24 d. Kaune. Binkis, tartum tas Krė
vės Arų Aras, nerimo, kankinosi kasdie
nybėj, vis veržėsi į platumas, j erdves, vis 
ilgėjosi kalnų saulės ir aukštybių.

Apie 1922 metus, kada Lietuvoje stiepė
si nauja literatūrinė srovė — Keturi Vė
jai, K. Binkis buvo tarsi jų pranašas.

Kazys Binkis buvo savotiškas fenome
nas. Anksti pradėjo mokytis, perėjo daug 
mokyklų, net klausė Berlyno universitete, 
su pertraukomis, literatūros ir filosofijos 
paskaitų. Bet nė vienos mokyklos nebaigė, 
jokios profesijos nei mokslo laipsnių neįsi
gijo. Beveik visą gyvenimą neturėjo pasto
vios tarnybos ir gyveno tik iš plunksnos.

Jo gyvenimas buvo daugiau erškėčiais 
klotas, bet Binkis buvo šaunus, kupinas 
jaunatvės polėkių, dvasios, veržlumo, gai
vališkos energijos. Jis, kaip poetas, ne 
žvaigždžių tvarkingu ir tiksliu lanku pa
tekėjo, o tik šimtmečiais tepasirodančia 
kometa per erdves nuskriejo.

Savo giliu aštriu protu, greita orientaci
ja gerai nusimanė gyvenimo aktualijose ir 
drąsiai galėjo eiti į ginčus su diplomais ir 
laipsniais pažymėtais asmenimis.

Binkis savo prigimtimi ir būdu jau iš 
mažens dvilypis: nerūpestingas ir rimtas, 
mokėjo susikaupti, dirbti, bet vėl nepasto
vus, besiblaškąs. Čia vienur, čia kitur 
trumpai pritapdamas, visus savo entuziaz
mu ir didingais mostais uždegdamas, bet 
ilgiau nė prie vieno kurio nors dalyko ne
sustodamas. Nebuvo jis sėslios, kruopščios 
kasdienybės žmogus, bet nuolat judesy, 
tartum žygy — dinamiškas, veržlus.

Visur galėjai jį sutikti: gatvėje, teatre, 
bibliotekoj, restorane ir net paprasčiausioj 
smuklėj. Ir visur jis tiko — lygiai aukštų

jų ponų salone, lygiai užkampio landynėje 
tarp linksmai triukšmaujančių draugų. 
Sieloj aristokratas, o gyvenime bohema. 
Mėgo jis tą bohemą.

Jo išvaizda nuostabiai derinosi su aris
tokratine poeto siela. Kaip šiandien ma
tau: elegantiškas, aukštas, lieknas, juodo
mis žvaliomis akimis. Veidas patrauklus, 
pailgas. Kakta aukšta, ilgais plaukais pu
siau užšukuota. Plaukai juodi, nelygiai 
ant šono perskirti, kaip juodvarnio pra
skėstas sparnas dengė galvą. Lūpos kietos, 
suspaustos, žodžiai griežti, skambūs. Ju
desiai staigūs, neramūs, tartum nervingi. 
Visada išdidus ir drąsus.

Nuostabus jis poezijoj, magiškas ir gy
venime. Visus žavėjo ir jaudino, daugelis 
troško jį pažinti, suartėti.

Jonas Aistis, 11 metų už Binkį jaunes
nis, atsiminęs jį, ilgesingai atsidūsta: ,,O 
kaip aš tada norėjau viską jo turėti: talen
tą ir išvaizdą, polėkį ir drąsą. Jis buvo ly
giai šaunus ir didelis, kaip ir visa tai, ką 
rašė.“ (Iš „Apie laiką ir žmones“, 15 psl.).

Binkis ir savo apdaru išsiskyrė iš visų. 
Visada juodos spalvos eilutė, tokia pat 
skrybėlė. Bet eilutė ne paprasta: švarko 
skvernai ilgi, maždaug iki pakinklių. Tai 
vadinamoji vizite, diplomatų vilkima. Se
niau buvo įprasta Lietuvos bajorų ir vadi
nama siurdutu.

K. Binkis labai nekentė miesčionišku
mo, o trumpas drabužis jam atrodė mies
čioniškas. Dažnai jis prikišdavo savo drau
gams: „Na, ką čia jūs, kaip striukiai be
uodegiai, su tais trumpais savo švarkiu
kais. Argi negalit tokį ilgą, kaip aš, nešio
ti! Ilgas drabužis nuo amžių iškilumo ir 
pagarbos ženklas“.

Binkis 'nepakentė vidurio. Jis arba my
lėjo, arba nekentė. Kas jam patiko — vi
sada mielas, atviras, draugiškas. Bet jeigu 
neturi akies, tai verčiau nesirodyk. Gal 
dėl to daug kas nesuprato jo, bet visi, ku
rie pažino, atsimena, kaip šaunų ir didelį 
lietuvį.

KAZYS BINKIS IR JO POEZIJA

Po šios įžangos vis gyvas, žilas, įdomus, 
stipriai bęmirksintis, gausutėliai raukšlė
tu veidu Juozas Balčiūnas-Svaistas (gimęs 
1891 kovo 
73 metų), nevengiantis pastabų, įsiterpi
mų, dažnai kandžių, sarkastiškų, bet daž
nai taiklių, švitrių, tarsi kalaviju švaisty- 
mųsi tankiame miške užpultas, pažodžiui 
taip skaitė:

„Pradėdamas šį savo ekspromtinį pasi
sakymą, turiu pasakyti, kad tai savo rū
šies nesusipratimas, maždaug toks, kai pa
dorūs namai kviečia iškilesnių pietų, o 
patiekia tik pavakarius.

Prieš savaitę mieloji šeimininkė, suti
kus prisiimti Dailiųjų Menų Klubo pirmi

18 d. Rokiškyje, taigi dabar jau ' akcentavimu.

ninkės kadenciją ir iš to išplaukiančias 
funkcijas, sakė man:

„Eilinį DMKlubo susirinkimą padarysiu 
kitą pirmadienį, vadinasi, kaip šiandien. 
Tamsta paskaitysi mums apie Kazį 
Binkį“.

Labai nustebau, tiesiog susmukau stai
ga užkluptas.

— Aš? Apie Kazį Binkį? Savo Klubo 
nariams? Juk jie Binkį geriau pažįsta 
negu aš.

— Bet Tamsta esi pasižadėjęs man.
— Taip, bet Tamstos studentams, litua

nistiką studijuojantiems.
— Bus ir jie!
Pagalvojau: sparkli ta mūsų profesorė 

— vienu šūviu du kiškiu. Tiek to: kaip kas 
išmano, taip save gano.

Taigi, matot, mielieji Dailiųjų Menų 
Klubo kolegos, šis pasikalbėjimas skirtas 
studentams, o jūs... kaip sau norite: klau
sykitės ar ne.

Pakeliui galėtų kilti kitas klausimas: 
kodėl apie Binkį? Juk mes savo-literatū- 
ros lobyne turime daug garsių meniškojo 
žodžio kūrėjų. Sakysime: Vincas Krėvė. 
Juozas Vaižgantas, Antanas Vienuolis, 
Balys Sruoga ir t.t. ir 1.1.
.Prieš 40 metų Lietuvos padangėj labai 

nauja buvo Keturi Vėjai — futurizmo pa
darinys. Daug smarkesnis ir efektingesnis 
sąjūdis negu dabartinių mūsų avangardi- 
ninkų visi prasiveržimai. Tai buvo tiesiog 
audra su uraganiškais perkūnais ir siau
bingais žaibais.

Ir visas tos audros įkvėpėjas, dinamiš
kas gaivintojas, pranašas ir šauklys buvo 
Kazys Binkis.

Stebėkit, koks tasai gyvenimas vylingas 
ir permainingas. Kas labai neseniai buvo 
nauja, aktualu, dinamiška, po kiek laiko 
jau sena, atgyventa, stagnacijoje. Taip ėjo 
ir eis. Amžių bėgyje daug buvo nauja, 
modernu ir vis paseno.

Neramioji žmogaus dvasia, protas toje 
tragiškoje būtyje, lyg likimo prakeikime, 
lyg Prometėjus prie uolos prikaltas, vis 
siekia savo prasmės, esmės, tos būties su
pratimo, pateisinimo.

Dabar dominuoja egzistencializmas su 
savo niūria, tamsia filosofija, beviltišku
mu žmogaus menkystės ir impotencijos 

(Davė pavyzdžių iš vėles
niosios lietuvių literatūros).

Tada, kai mes, dabar vadinamieji seniai, 
buvom jauni, vyravo futurizmas, nuo žo
džio future — reiškia ateitis. Koks kont
rastas: ten gyvenimo džiaugsmas, žmo
gaus iškėlimas, jo pajėgumas, galia, dina
mizmas, mašinizmas. (Cituoja iš K. Bin
kio). Ir dar koks skirtumas tarp vienos ir 
antrosios generacijos. Dabartiniai jaunieji 
tiesiog maldauja vyresniųjų! „Mes nenori
me skaityti knygų, kur aprašomas tik kai
mo gyvenimas ir bobelių pletkai, kur cent

rinį veiksnį užgužia nutautimo problema 
ir tremties dejavimai. Mes norime filosofi
nių, naujų temų, kur sprendžiamas iš es
mės likimas ir kur nepasitenkinantieji gali 
surasti naujų, ryškesnių šviesų.“ (Iš Dai
liųjų Menų Klubo 1964 liepos 11 d. įvyku
sių pokalbių. Žr. ..Draugo“ Kultūrinio 
priedo rugpjūčio 29 d. ir 1964 rugsėjo 5 d. 
numerius).

J tai vienas ano meto avangardininkų 
taip atsikirto: Mes ne tik nemaldavome 
vyresniųjų, bet net nepageidavome jokios 
jų gyvosios dvasios. Naują ir gyvą dvasią 
pūsti ruošėmės mes patys. Dangoraižių 
statymas turėjo būti mūsų darbas, o ne tų 
estetiškai susišukavusių frantų.

Dabar, konkrečiai grįžtant prie tikrosios 
Binkio poezijos ir paviršutiniškai pažvel
gus. jos yra nedaug. Štai (rodo) ir viskas 
—šioji mažoji knygutė. Iš viso joje poezi
jos tik 100 puslapių.

Bet įsigilinus — labai daug. Savaimingą 
iškilų poetą apsprendžia ne kiekis, bet ko
kybė — formų originalumas, minties nau
jumas. vaizdavimo būdo priemonės. Bin
kis visais tais požiūriais pasiekė aukščiau
sio tobulumo. Tikras poezijos magikas, 
maestro. Lietuvių liaudies kūrybos ele
mentus ir dvasią Binkis pakėlė į nepasie
kiamas aukštumas.

Binkio eilėraščiuose ryški meilė papras
tam, doram lietuviui, savo kraštui, savo 
žemei ir visai aplinkai. Jo eilėraščiai vi
sai nauji, originalūs, jokio sekimo nei įta
kos. Tikras betarpiškas jautrios ir gilios 
sielos išsiveržimas. Ir tai ne elegija, ne 
raudos, bet daugiau idilės. Šviesios, nuo
taikingos ir skambios. Dėl skambumo 
daug eilėraščių pateko į dainas.

Ypač pažymėtini eilėraščiai, pavadinti 
utomis. Tai trumpi aštuonių eilučių daly
kėliai. parašyti dviem porom rimų, kai 
pirmoji eilutė kartojasi triskart, o antroji 
dukart. Utose žodinės medžiagos nedaug. 
Ryškesnis čia muzikinis efektas. Viskas 
labai tikslu ir preciziška, kaip matemati
koje. Niekas nei prieš Binkį, nei po jo tos 
formos nėra naudojęs. (Davė citatų).

Antrosios Binkio knygos vardas Šimtas 
pavasarių jau alegoriškas. Pavasaris — 
jaunystės, gaivališkumo simbolis. 100 čia 
nėra tikslus skaičius, toli gražu ten nebu
vo . 100 eilėraščių. 100 daugiau įvaizdinis 
mūsų liaudies žodis. „Duosiu šimtą, duo
siu kitą ir žirgelį pakinkytą“. Reiškia — 
daug, gausu.

Šioji knyga jau griežtai skiriasi nuo pir
mosios. Tartum daugiau inspiruota, lyg 
propagandinį tikslą turinti, glaudžiai su
sieta su Keturių Vėjų sąjūdžiu. Bet ir čia 
viskas stipru, kūrybiška. Gausu naujų 
efektų. Atsisakyta eilučių simetrijos, rit
mas staigus, nervuotas. (Cituoja).

Futurizmo srovė bei sampratos plati ir 
šakota. Iš čia išėjo ekspresionizmas, sur- 
realizmas ir kt.

Binkis kūrė labai lengvai ir greitai, tie
siog žaisdamas, nors rašyti nenorėjo. Vi
sas eilėraštis būdavo jo galvoje, mintyse. 
Net sarkastiškai pabrėždavo: nesuprantu 
tokio poeto, kuris savo eilių nesugeba at
mintinai pakartoti.

Jokia forma Binkiui nebuvo sunki ar 
neįkandama, (Cituoja hegzametrą) ,

Kazys Binkis, lenkams klastingai pagro
bus Lietuvos sostinę Vilnių su nemažais 
aplinkiniais plotais, savanoriu stojo į gar
sųjį Geležinio Vilko pulką, pagarsėjusį 
žygiais prieš lenkus, kuriam parašė Gele
žinio Vilko maršą.

K. Binkis buvo geras žurnalistas, gau
siai bendradarbiavo įvairioje lietuviškoje 
spaudoje, leido brošiūrų žurnalistikos kur
sams namie. Tarp kitos jo kūrybos sumi- 
nėtina: Eilėraščiai (1920 m.), šimtas pava
sarių (1926 m.), monografija apie Vilnių, 
monograf. Antanas Smetona, Motiejus Va
lančius. scenos veikalai: Atžalynas, Gene
ralinė repeticija, antologija Vainikai 
(1921), Antrieji Vainikai (1936), veikalai 
jaunimui: Drambliūkštis (1923), Vaikai 
vanagai. Atsiskyrėlis Antanėlis, Meškerio
tojas, Dirbki ir baik, Kiškių sukilimas 
(Lietuvos Raudonojo Kryžiaus premija), 
Kęstutis pas Gediminą (1940), Baltasis 
Vilkas (išspausdinta 1952 m.) ir kt.

Juozas švaistas pasisakymų užbaigė žo
džiais: „Tokio giedro, tokio šviesaus ir 
aiškaus kito poeto savo tautoje, kaip buvo 
Kazys Binkis, mes neturime“.

Po to vyko pasisakymai. Tarp kitų, ver
tėjas Milton Stark pasakė, kad čia išklau
sytas švaistas buvo kaip ištisas teatras — 
be galo įdomus, ne tik pasakojęs, dekla
mavęs. bet ii- originaliai vaidinęs.

(lg)
(Bus daugiau)

Rūpinasi mokslinės pasaulėžiūros 
formavimu

(E) Lietuvoje pripažįstama, kad spau
da atliekanti „kilnų darbą, auklėdama 
žmones komunistinio idėjiškumo dvasia“. 
Tačiau, matyt, spaudos poveikis dar ne
laikomas patenkinamu, nes gruodžio mėn. 
„Tiesos“ salėje Vilniuje įvyko diskusinis 
pokalbis apie mokslinės pasaulėžiūros for 
mavimą. Be spaudos ir partijos pareigū
nų, dar dalyvavo ir prof. P. Slavėnas.

D. Rodą — jau nusipelnęs veikėjas
(E) 1964 m. pačioje pabaigoje A. Sovie

to įsaku nusipelniusio veikėjo vardas su
teiktas žurnalistui ir feljetonistui Dona
tui Rodai. Sovietinėje santvarkoje jis dir
ba 25 metus, pokario metais dirbo „Tary
bų Lietuvos“ redakcijoje, vėliau, baigęs 
partinę mokyklą, buvo paskirtas „Tiesos“ 
redaktoriaus pavaduotoju. Nuo 1953 m. 
Rodą yra Vilniuje veikiančios Telegramų 
agentūros (Maskvos Tasso Y>adalinio) Elta 
direktorius. Dabar pabrėžiama, kad D. 
Rodą savo feljetonuose demaskavęs vad. 
buržuazinius nacionalistus bei šių „šeimi
ninkus“. Neseniai išleistoje knygelėje 
„Vienos firmos bankrotas“ D. Rodą išjuo
kė Vakaruose veikiančiųjų pastangas lais
vinimo srityje.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(11)

Prie šulinio Birutė košė pieną.
— Rimšų, — tyliai painformavo Grigas. 

—Melžėja. Stengiasi. Labas, rytas, Birute!
— Ar daug primelžei? — Arvydas drau

giškai paspaudė jai ranką.
— Tai jūs vis dėlto atvažiavote... — Ji 

užmetė už peties ant krūtinės nuslydusią 
kasą ir smalsiai pažvelgė į Arvydą. — Aš 
turiu parašiusi pareiškimą. Gal paimsite?

— Kokį pareiškimą?
— Noriu išeiti iš melžėjų. — Švystelėjo 

už peties antrą kasą ir buvo beeinanti į 
trobą pareiškimo, bet Grigas pagavo už 
rankos.

— Ko išrietei ne tą galą? Ar saulė naktį 
perkaitino, kad tave kur kots?

— Einam, parodysiu, kur perkaitino.
Nubėgo priešakyje, piktai mostaguoda

ma rankomis. Vyrai vos suskubo iš paskos.
Įėjo į tvartą. Karvės, sukišusios galvas 

į ėdžias, knaisiojo šiaudus. Pamačiusios 
žmones, sužiuro alkanais žvilgsniais, ėmė 
mykti.

— Burokų pietums nė po krepšį neišei
na, o klausiate, ar daug primelžiau. — Bi
rutė perbraukė pirštais nusmailusiai dvy- 
lei per šonus. — Grobai kaip tvora. Iš kur 
tokiai gali būti tešmuo?

— Normos mažos, kas to nežino... — 
atsiduso Grigas. — Rieškučiomis viso lau
ko neapsėsi.

— Bet ar jos gauna savo normas? Štai, 
pažiūrėkit! — Birutė išvedė vyrus pro ki
tas duris prie daržinės, kur gulėjo sukrau
ti kolūkio pašarai. Pro atsilaupiusias durų 
lentas žiojėjo išpeštų šiaudų kiaurymės. 
Vienos daržinės durys šiaip taip laikėsi 
ant vyrių, o antros buvo išgriuvusios. — 

Geriau ant pliko lauko sukrautų. Nereikė
tų niekam atsakyti.

— Sakiau Martynui sutvarkyti. — Gri
gas paniuro. — Ir žadėjo... Et jau žmogus, 
kad jį kur kots...

— Nei šiaudų, nei burokų, nei tų pačių 
miltų dulkelės nepasidėsi, — virė Birutė. 
— Atsibodo kariauti. Geriau atleiskite 
iš melžėjų.

Arvydas padrąsinamai nusišypsojo.
— Su kuo gi taip kariauji? Su Lapinu?
Birutė paraudo.
— Kas nori, tas ima... — sušnibždėjo. 

Ašaros užplūdo akis. Deginama gėdos, už
sidengė delnais veidą: skradžiai žemę pra
smegtų tą pąčią minutę — tokia gėda!

Arvydas suglumęs pažvelgė į sekretorių. 
Grigas tylėdamas nuleido akis.

— Suprantama... — Arvydas uždėjo 
sunkų delną Birutei ant galvos. — Nusira
mink. viską sutvarkysime. Rytoj bus dar
žinė užkalinėta, gausi raktą. — Išsitraukė 
bloknotą, paskubomis parašė kelis žodžius 
ir, išplėšęs lapelį, pratiesė merginai. — 
Turi laiko? Surask Gaudutį ir paduok 
jam. Atsiųs meistrus. — Ir. nelaukęs, ką 
ji atsakys, nuėjo prie rogių.

Iš Lapino pasuko pro koplyčią tiesiai 
per laukus. Perkirto Kepalių brigados vien 
sėdžius, aplenkė buvusį Varnėnų polivar- 
ką ir vėl grįžo į vieškelį. Važiavo be jokio 
plano, užsukdami, kur papuola, ir kiekvie
noje vietoje juos sutikdavo savaip. Vienur 
jų laukė niūrūs veidai, iš burnos su kab
liu negalėjo žodžio ištraukti, kitur rasda
vo tuščią trobą, nes visi išsislapstydavo, 
pamatę įvažiuojant į kiemą, o dar kitur, 
atvirkščiai, — sutikdavo išskėstomis ran
komis, sodindavo prie stalo, bėgdavo ieš
koti buteliuko... Bet ir po šalto abejingu

mo kauke, ir po meiliais žodžiais, net toje 
tuščioje troboje, kurios viduraslyje mėtėsi 
išvirtusios klumpės, paskubomis paliktos 
už pečiaus užlindusio šeimininko, visur 
jautėsi bendras buožas — baimė ir nepa
sitikėjimas. Įtarūs žvilgsniai sekiojo kiek
vieną jų žingsnį, slėpėsi akys, kuriose Ar
vydas ieškojo bent lašelio nemelagingo 
nuoširdumo.

Buvo turgadienis. Kuo arčiau kaimo, 
tuo daugiau susitelkdavo vežimų. Važiavo 
su bulvėmis, su svogūnų maišais. Kitose 
rogėse vartėsi apmielijusios kopūstų gal
vos, dokluose tūpčiojo vištos, kamšė gal
vas žąsys. Vyrai smelkė pigias cigaretes ir 
pliaukšėjo botagais, nepiktai ragindami 
arklius, nes dauguma buvo pasikinkę dar 
anais laikais savo išaugintą arkliuką. Mote 
rys, ant pakaušio atsismaukusios vilnones 
skaras, grįžčiojo atgal, šaukinosi su kai
mynėmis, važiuojančiomis iš paskos, ap
kalbėjo rinkos kainas. Sunkiau pasikrovu
sius pralenkė Šileika, apsižergęs šiaudais 
apkamšytą alaus statinę.

Iš visų pusių pasipylė kandžios pasta
bos.

— Viktorai! Katrai šamarliakininkei 
parduosi? Ateisime išgerti...

— Gal Lapinas savo buteliukų dėžę 
įdėjo?

— Kur jis ims! Bijo konkurencijos...
— Ei brigadininke! Žiūrėk, cvieką iš

mušė!..
— Pasiimk ir užkišk savo dvėsnai, kur 

šnypšč! — atšovė Šileika, uždroždamas bo
tagu karvei, kurią vedėsi prie rogių galo 
prisirišęs Rokas Gojelis.

Dabar visi užgriuvo karvės savininką.
— Naujo pirmininko išsigandai, Rokai?
— Bijo, kad į Dzūkiją atgal neišgrūstų.

— Parduok man, noriu pirkti trečią...
Arvydas sugniaužė kumštis.
— Apsuk arklį, — išsunkė pro dantis.
Skubiau abudu vėl sukrito ant sėdynės 

ir ėmė lenkti vežimus vieną po kito. Visi 
sužiuro į juos. Aptilo. Tik Gojelis po no
sim kažką burbuliavo dzūkiškai.

Pralenkė Šileiką.
— Užvažiuok skersai kelio, — paliepė 

Grigui, iššokdamas iš vežimo. — Kur taip 
skubiniesi, brigadininke? Negražu drau
gus palikti... — kreipėsi į Šileiką.

Tasai neryžtingai sustabdė arklį ir be 
žado vėpsojo, tarsi prišalęs prie statinės.

— Ar pirmininkui pranešei, kad išva
žiuoji?

— Martynas žino...
— Ir kur važiuoji, žino? — Arvydas 

priėjo prie rogių. —Atsistok. —Šileika iš
balo.

— Atsistok, prašau! — Arvydas nutrau
kė maišą, kuriuo buvo pridengta statinė. 
— Ar darbo nebėra brigadoje, kad alų 
pardavinėji?

Šileika išsišiepė, lyg per gūbrį gavęs 
šuva.

— Nėr... — pagaliau išstenėjo. — Sėk
la išvalyta... atremontuota... Viskas...

Arvydas apėjo roges, perbraukė pirštais 
ieną, kuri per vidurį buvo suveržta viela, 
apžiūrėjo pakinktus ir, pastūmęs arklį 
atbulą, pačiupinėjo pečius po pavalkais.

— Brigadininkas būtų, po galais! Kaip 
negėda? Vadžios sumazgiotos kaip žydo 
poteriai, iena perlūžusį, iš pynės šiaudai 
byra. Ar matei, kad petys sumuštas?

Šileika tylėjo.
— Už arklio sužalojimą valdyba tau 

nuims kelis darbadienius. O dabar grįžk 
namo, sužiūrėk padarinę. Rytoj nuo ryto 
visi prie mėšlo.

Šileika, keikdamas save už tai, kad ne
išgėrė ant kelio, nes dėl tos priežasties bu
vo netekęs vakarykščio iškalbingumo, sku 
biai apgręžė arklį ir nurūko į kaimą.

— Viešvilė liko be alaus, — kažkas nu
sijuokė pridurmu!.

Bet niekas jam nepritarė. Visi kuždėjo
si, perkilnojo ryšulėlius, brukdami kai ką 
giliau į šiaudus, ir neramiai žvilgčiojo į 
Arvydą, kuris stovėjo šalikelėje prie savo 

rogių, nes Grigas jau buvo atidaręs kelią.
— Kas čia? Krata? — pasigirdo iš vilks 

tinės piktas balsas. — Savo prekės nebe
galima parduoti.

— Kaip milicininkas koks. Betrūksta 
švilpuko... —pritarė kitas.

— Važiuokit, važiuokit. — Toleikis pa
mojo ranka. — Ar visi iš mūsų kolūkio? 
—paklausė Grigą.

— Beveik...
Pravažiavo vienas po kito, dėbčiodami 

per kaktą vilkiškais žvilgsniais. Kitas pa
čiupinėjo kepurės snapelį, sveikinosi, bet 
išvaizda buvo tokia, lyg kišenėj atlenktą 
peilį laikytų.

Paskutiniame vežime, aukščiau arklio 
nugaros pakrautame maišų maišeliais, 
pintinių pintinėlėmis, sėdėjo juodekšnė 
boba, kokių dvidešimt aštuonerių-trlsde- 
šimties metų.

— Gražų pirmininką mums išrinkai, 
sekretoriau, — užkalbino, nusišypsodama 
Arvydui lyg senam pažįstamam.

— Strazdienė. — sušnibždėjo Grigas. — 
Aršiausia spekuliantė, kad ją kur kots!

— Sustok. Pasižiūrėsiu į ją iš arčiau, — 
Arvydas sugriebė arklį už vadžios. — Ar 
tau vienai priklauso visas šitas koopera
tyvas?

— O kaip tamsta galvoji? Reikia ar ne
reikia aprūpinti miestą?

Arvydas greitu žvilgsniu apčiupinėjo 
vežimą.

— Ir vištų prisipiovusi... — tarsi nusi
stebėjo, pamatęs iš vienos pintinės kyšant 
kelias poras kojų. — O tiedu krepšiai pilni 
kiaušinių... — Parausė pirštais pelus ir 
klausiamai pažvelgė į Stazdienę, kuri jau 
pradėjo nerimauti. — Iš kur pas tave tiek 
kiaušinių, jeigu vištas piauni?

— Mano vištelės po du kiaušinius deda.
— O iš apylinkės tarybos pažymėjimą 

turi?
— Prašom, prašom! — Tuoj įgrūdo ran

ką už ančio, bet Arvydas jau atsitraukė 
nuo vežimo ir nuėjo prie rogių.

— Paskutinį kartą važiuoji, Strazdien, 
— bloškė per petį. — Daugiau tavo vište
lės po du kiaušinius nebedės!

(Bus daugiau)
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JĖGA PRIMESTOJI DRAUGYSTĖ
Išaušo giedras kovo 19 dienos rytas. 

Saulė pavasariškai šildė, švelnus vėjelis 
gaivinančiai dvelkė. Juozapinės. Laisvės 
Alėjoj maža žmonių, ir tie patys rūpesčio 
slegiamais veidais. Prezidentūron dūzgė 
vyriausybės narių ir kariuomenės vadovy
bės mašinos. Respublikos prezidentas šį 
ankstų rytą prezidentūroje sušaukė ne
paprastą vyriausybės posėdį. Jame bus 
svarstomas Lenkų vyriausybės prieš porą 
dienų įteiktas ultimatumas, reikalaująs su 
ja nedelsiant užmegzti diplomatinius san
tykius. Posėdyje dalyvavo visi ministerial 
ir ministerijų generaliniai sekretoriai, Sei
mo pirmininkas, kariuomenės vadas ir ka
riuomenės štabo viršininkas.

Posėdžiui pirmininkavo pats respubli
kos prezidentas A. Smetona. Visų posėdi- 
ninkų nuotaika prislėgta. Sulaukta to, ko 
visai nesitikėta. Staiga iškilusiam klausi
mui sunku rasti teisingas atsakymas, o jis 
reikia skubiai duoti. Užsienio reikalų mi- 
nisteris Stasys Lozoraitis nušvietė, kas li
gi šiol padaryta ultimatumo reikalu, aiški
nantis su kitomis valstybėmis. Nieko džiu
ginančio. Po užsienio reikalų ministerio 
pranešimo kalbėjo žemės ūkio ministeris 
Stasys Putvinskis, sūnus Lietuvos Šaulių 
Sąjungos kūrėjo Vlado Putvinskio. Jis 
griežtai reikalavo lenkų ultimatumą at
mesti, nes jis skaudžiai įžeidžiąs Lietuvos 
garbę. Jį palaikė ir ministerio pirmininko 
pareigas einąs susisiekimo ministeris inž. 
J. Stanišauskis.

Kadangi, ultimatumą atmetus, buvo ga
lima tikėtis iš Lenkijos karinių veiksmų 
prieš Lietuvą, tai jo priėmimą ar atmeti
mą daugiausia galėjo lemti kariuomenės 
vadovybė. Tai turėdamas galvoje, respub
likos prezidentas A. Smetona paklausė ka
riuomenės vadą gen. St. Raštikį, kaip jis 
žiūrįs į šį labai opų reikalą.

— Aš pareiškiau, kad mūsų kariuome
nė viena prieš Lenkiją kariauti negali, — 
rašo savo atsiminimuose gen. Stasys Raš
tikis. — Trumpai papasakojau, kokią ka
riuomenę aš priėmiau ir ką per trejus me
tus jau esu atlikęs. Atvirai pasakiau, kad 
kariuomenė dar nėra visai tinkanti kovai. 
Kaip valstybės gynimo taryba yra numa
čiusi, ji bus tikrai tinkanti kovai, tik ma
no pasiūlytą ir aukščiausių valstybinių 
instancijų tvirtintą reorganizacijos ir su
stiprinimo projektą įgyvendinus, t.y. po 7 
metų, iš kurių yra praėję vos tik 3 metai. 
Taigi kariuomenės sustiprinimo planas 
yra vos tik įpusėjęs, bet toli gražu dar ne
įvykdytas. Taip pat priminiau, ,kad Res
publikos prezidentas, ministeris pirminin
kas ir valstybės gynimo taryba pritarė 
mano tada gynimo taryboje siūlymui, kad, 
kol mūsų kariuomenė nebus galutinai su
stiprinta, bus vengiama įtraukti ją į gink
luotą kovą su kuriuo nors didžiuoju Lietu
vos kaimynu, neturint sąjungininkų, žino
ma, tiek, kiek tai priklausys nuo mūsų pa
čių. Mano išvada buvo tokia: viena mūsų 
kariuomenė tuo tarpu negali sėkmingai 
kariauti su visa Lenkijos kariuomene; jei 
reikėtų, mes galėtume tik gintis arba su
kelti ginkluotą demonstraciją; jei vyriau
sybė įsakys, kariuomenė tai vykdys, bet be 
iliuzijų dėl sėkmingos pabaigos; todėl ka
riuomenės vadovybė yra šalininkė taikaus 
konflikto išsprendimo, be karo.

Toks kariuomenės vado defetizmas ir 
savotiškas kariuomenės parengties krašto 
reikalus ginti supratimas nustebino res
publikos prezidentą ir kai kuriuos vyriau
sybės narius. Juk ultimatumo atmetimas 
nėra joks karo skelbimas jį įteikusiai vals 
tybei. Be abejo, ultimatumą atmetant, rei
kia skaitytis su galimybe, kad į jo atmeti
mą įteikėja gali reaguoti karu. Kariuome
nės vadui atvirai pasakius, kad kariuome
nė nesanti paruošta kariauti, ultimatumo 
klausimas pats savaime išsisprendė: kito
kios išeities nesant, reikėjo jis su didele 
širdgėla priimti.

Kadangi ultimatumą priimant ar atme
tant yra sprendžiamas taikos ar karo klau 
Simas, tai 1928 m. konstitucijos 33 § tam 
yra reikalingas Seimo sutikimas. Tam 
reikalui kovo 19 d., 12 vai. 55 min., buvo 
sušauktas nepaprastas Seimo posėdis, ku
riame dalyvavo 43 tautos atstovai, Minis- 
terių Kabineto nariai ir ministerijų gene
raliniai sekretoriai. Seimo pirmininkas 
inž. K. Šakenis, pradėdamas šį nepaprastą
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posėdį, pažymėjo, kad jo darbų tvarkoje 
tesąs vienas klausimas — vyriausybės pra 
nešimas, kurį padarysiąs ministerio pirmi
ninko pavaduotojas.

— Gerbiamieji tautos atstovai! — pra
dėjo savo pranešimą ministerio pirminin
ko pavaduotojas susisiekimo ministeris 
inž. J. Stanišauskis. — Kovo 17 dieną, 21 
vai., Lenkijos vyriausybė pateikė Lietuvos 
vyriausybei ultimatumą, reikalaudama už 
megzti diplomatinius santykius. Šį ultima
tumą Lenkijos pasiuntinys Taline įteikė 
mūsų pasiuntiniui ten pat. Jo turinys yra 
toks:

„Savo vyriausybės pavedamas, turiu gar 
bę Jūsų Ekscelencijai pranešti kas seka:

1. Lietuvos vyriausybės š.m. kovo 14 d. 
pasiūlymas negali būti priimtas, nes jis 
neduoda pakankamų garantijų dėl sienos 
saugumo, ypatingai turint galvoje visų li
gi šiol mėgintų lietuvių-lenkų derybų nei
giamus rezultatus.

2. Turėdama tai galvoje, Lenkijos vy
riausybė pareiškia, kad ji vieninteliu pa
dėties rimtumą atitinkančiu sprendimu 
laiko tuojau užmegzti diplomatinius san
tykius be jokios parengiamosios sąlygos.

Tai yra vienintelis kelias kaimynystės 
klausimams tvarkyti kiekvienai vyriausy
bei, tikrai norinčiai gera valia išvengti pa
vojingų taikai įvykių.

3. Lenkijos vyriausybė duoda Lietuvos 
vyriausybei 48 valandas, skaitant nuo šios 
notos įteikimo momento, šitą pasiūlymą 
priimti, pranešant, kad diplomatiniai at
stovai Kaune ir Varšuvoje turi būti akre
dituoti ne vėliau kaip ligi š.m. kovo 31 die
nos. Ligi šios datos visi techniško ir kito
kio pobūdžio pasikalbėjimai tarp Lenkijos 
vyriausybės ir Lietuvos vyriausybės turė
tų būti vedami nepaprastų pasiuntinių ir 
įgaliotų ministęrių Taline.

Pasikeitimas čia pridedamomis notomis, 
liečiančiomis diplomatinių santykių nusta
tymą, turėtų būti padarytas, prieš 48 va
landų terminui pasibaigiant, tarp Lenki
jos ir Lietuvos ministęrių Taline.

4. Aukščiau minėtas pasiūlymas negali 
būti diskusijų objektu nei turinio, nei for
mos atžvilgiu — šis pasiūlymas yra non 
varietur. (Nepakeičiamas).

Atsakymo nedavimas arba pakeitimas 
bet kurių papildymų arba rezervų Lenki
jos vyriausybės bus laikoma atmetimu. 
Šiuo neigiamu atveju Lenkijos vyriausybė 
garantuos savo valstybės tikrą interesą 
savo priemonėmis.

PRIEDAS.
Savo vyriausybės pavedamas, turiu gar

bę pranešti, kad Lenkijos (Lietuvos) vy
riausybė yra nutarusi užmegzti nuo šios 
dienos normalinius diplomatinius santy
kius tarp Lenkijos ir Lietuvos (Lietuvos 
ir Lenkijos) ir šiuo įsteigia pasiuntinybę 
Kaune (Varšuvoje) ne vėliau, kaip ligi šių 
metų kovo 31 dienos.

Lenkijos (Lietuvos) vyriausybė iš savo 
pusės garantuoja Lietuvos (Lenkijos) ir 
šiuo įsteigia pasiuntinybę Kaune (Varšu
voje) ne vėliau sąlygas ir ryšium su šiuo 
nuo šių metų kovo 31 dienos garantuos ga
limumą tiesioginio susisiekimo sausuma, 
upėmis, oru, paštu, telegrafu ir telefonu 
tarp šios pasiuntinybės ir Lietuvos (Len
kijos) vyriausybės“.

— Šis reikalavimas, — kalbėjo toliau 
inž. J. Stanišauskis, — pastatytas mums 
dar nematytos ligi šiol antilietuviškos pro
pagandos Lenkijoje atmosferoje, vykstant 
grasinančioms Lietuvai demonstracijoms, 
kurios buvo surengtos dėl kovo 11 dieną 
ties administracijos linija įvykusio inci
dento, kurio metu buvo sužeistas ir vėliau 
mirė lenkų kareivis, perėjęs administraci
jos liniją ir šovęs į mūsų policininką. Dėl 
šio incidento tenka čia pakartoti, jog turi
mais daviniais mūsų policininko elgesys 
buvo teisėtas tiek vidaus teisės, tiek tarp
tautinės teisės atžvilgiu.

— Nežiūrint to ir turėdama galvoje in
cidento pasekmėje sudarytą įtemptą pa
dėtį, vyriausybė, kaip visados pirmiau, pa
vedė mūsų vietos valdžios organams pa
siūlyti vietiniams Lenkijos valdžios orga
nams sudaryti mišriąją komisiją inciden
tui ištirti. Kovo 14 dieną Lenkijos vyriau
sybei buvo įteiktas mūsų pasiūlymas pa-

Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
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gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ

sutemos
skirti įgaliotinius, kurie ištirtų šį inciden
tą ir sutartų priemones užkirsti kelią to
kiems incidentams.

— Abu šitie Lietuvos vyriausybės pa
siūlymai, kurie buvo padiktuoti jos nuola
tinio rūpesčio šalinti ginčus Lietuvos tarp
tautiniuose santykiuose, o įvykusius gin
čus aiškinti ir svarstyti atvirai ir lojaliai, 
Lenkijos vyriausybės buvo atmesti.

— Pagaliau kovo 17 dieną Lietuvos vy
riausybė pavedė mūsų pasiuntiniui Pary
žiuje pranešti Lenkijos vyriausybei per jos 
tenykštį ambasadorių, kad Lietuvos vy
riausybė yra nusistačiusi pavesti vienam 
savo diplomatui įeiti į kontaktą su Lenki
jos vyriausybės nurodytu lenkų diplomatu 
tikslu išaiškinti padėtį tarp abiejų valsty
bių. Lietuvos pasiuntinys šitą pavedimą 
įvykdė kovo 17 dieną vakare.

— Gresiančio Lietuvai pavojaus aki
vaizdoje ir imdama dėmesin esamų tarp
tautinių santykių dezorganizaciją, vyriau
sybė tuojau kreipėsi į draugingų didžiųjų 
valstybių vyriausybes, atkreipdama jų dė
mesį į gresiantį taikai pavojų ir prašyda
ma padėti mums savo politine įtaka. Šio 
vyriausybės kreipimosi pasekmė buvo pa
kartotini ir primygtini demaršai Varšuvo
je. Lietuvos vyriausybė yra dėkinga toms 
draugingoms valstybėms, kurios šią rimtą 
mūsų kraštui valandą stengėsi padėti Lie
tuvai, padėdamos tuo pačiu taikos ir tei
sės reikalui.

— Deja, pasakytos pastangos nesulaikė 
ultimatumo: jis buvo Lietuvai vis dėlto 
pateiktas. Jėgos persvara yra Lenkijos pu
sėje, bet jėga nėra teisė.

— Tokiomis aplinkybėmis Lietuvos vy
riausybė nutarė išpildyti lenkų vyriausy
bės reikalavimus, gerai žinodama, kad 
Lietuvos visuomenė, prireikus, yra nusi
stačiusi vieningai visomis išgalėmis ginti 
savo tėvynę, — baigė savo kalbą ministe
rio pirmininko pavaduotojas.

Seimo pirmininkui paklausus, kas norė
tų dėl šio pareiškimo kalbėti, žodžio pa
prašė tautos atstovas dr. Simas Janavičius 
ir Seimui pasiūlė priimti šį nutarimą:

— Seimas, išklausęs ministerio pirmi
ninko pavaduotojo pranešimą apie Lenki
jos vyriausybės Lietuvos vyriausybei įteik 
tą ultimatumą, kuriuo Lenkijos vyriausy
bė reikalauja iš Lietuvos vyriausybės ne
atidėliojant užmegzti diplomatinius santy
kius, atsižvelgdamas į faktinę padėtį ir 
būtiną reikalą šiuo taip kritingu Europai 
metu išlaikyti taiką, laiko, kad vyriausybė 
esamose sąlygose buvo priversta priimti 
Lenkijos vyriausybės ultimatumą.

(Bus daugiau)

SUSITIKIMAS SU 
PREZIDENTU

Sausio 9 d. sukako 21 metai, kai mirė 
prezidentas A. Smetona.

Žiūrint į anuometinę lietuvių tautinės 
veiklos eigą, matome, kad ji buvo didvy
riška. I-jo pasaulinio karo audringais me
tais A. Smetona Vilniuje drąsiai, tiesiai ir 
ryžtingai ėjo tuo keliu, kuris lietuvių tau
tą vedė į nepriklausomybę. Juk tautos sa
varankumo kūrimas, ypač karo metu, rei
kalavo išsižadėti asmeninio gyvenimo, 
tauraus pasiaukojimo, gilaus idealizmo, 
kartu ir didelės politinės nuovokos, ne
paprastos energijos, nepalaužiamos valios 
ir tvirto tikėjimo didžiąja kuriamosios 
valstybės idėja. A. Smetona buvo visa to 
veikimo siela, Lietuvos valstybės atgijimo 
reiškėjas ir žymiausias kovotojas dėl jos 
laisvės. Dėl to ne kas kitas, o tik jis buvo 
išrinktas Lietuvos Tarybos pirmininku. 
Tada jo politinį autoritetą pripažino visos 
mūsų visuomeninės ir politinės srovės ir 
tuo pačiu lietuvių tauta. Ant jo pečių bu
vo uždėta pati sunkiausia valstybės gyni
mo ir administracijos organizavimo našta. 
Jis valstybei sėkmingai vadovavo karų 
dėl nepriklausomybės metu. Tada buvo 
atkurta Lietuvos kariuomenė. Jis priėmė 
kariuomenės priesaiką ir pirmuosius Lie
tuvos savanorius-karius išlydėjo į kauty
nių lauką.

1921 m. vasario 16 d., kaip prezidentas, 
lydimas apsaugos, su Kauno karo komen
dantu J. Mikuckiu lankė ligoninėj sveiks
tančius sužeistus savanorius-karius. Pre
zidentas A. Smetona priėjęs mane paklau
sė pavardės, šiandieną dar labai gerai pri
simenu, kai kariškai surikau: vyr. pusk. 
Jonas Strumskis, tamsta prezidente! Tada 
prezidentas A. Smetona iš karo komen
danto karn. J. Mikuckio rankų paėmė dė
žutę ir, iš jos išėmęs Vyties Kryžių su kar
dais, prisegė man prie krūtinės prie jau 
esamo Vyties Kryžiaus su palmių šakele, 
o krašto apsaugos ministeris įteikė liudiji
mą. Aš iki mirties nepamiršiu prezidento 
A. Smetonos pasakytos mano adresu di
džiai vertinančios kalbos.

Jonas Strumskis

MUILAS AUGA MEDYJE
Floridos pusiasalyje auga vadinamasis 

„muilo medis“. Jo sutrinti prinokę vaisiai 
putoja panašiai, kaip muilas. Vietos gy
ventojai jokio kito muilo čia nevartoja.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
labai malonu, kad siūlai man tarti vieną 
kitą žodį dėl visokios paramos lietuviškai 
veiklai.

Iš tiesų artėja DBLS ir Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovės suvažiavimas. Galimas 
dalykas, kad jame iš pagrindų bus svars
tomas jaunimo klausimas. Tas klausimas, 
žinoma, labai svarbus. Lietuviškasis jau
nimas svetur juk reiškia pačios lietuvybės 
ateitį emigracijoje. Mūsų, vyresniųjų, jau 
nebegalima nutautinti. Mes lietuviais ir 
mirsime. O jei mūsų, vyresniųjų, bendruo
menė vis dėlto apibyra, mažėja, nyksta, 
tai tik dėl to, kad visiems jau būna laikas 
į kapus, o kiti užsidarome tarp keturių 
sienų savanoriško kalėjimo ir taip atsisky
rėliškai norime sulaukti savo gyvenimo 
pabaigos. Vargu čia bebūtų galima ką 
nors pakeisti.

O jaunimo reikalu dar daug ką galima 
pakeisti. Deja, čia taip pat vargu ką nors 
pakeis teoretiški planavimai ir svarsty
mai. Galime net ir daugiau kaip dvi die
nas kas metai karštai svarstyti, ką čia da
ryti, kad jaunimas išliktų lietuviškas ir 
lietuviškose gretose, bet jeigu nebus atsi
dėjusių, pasiaukojimu gyvenančių, kant
rybės kupinų vadų ir pinigų, tai išdavos 
nebus labai žavioš.

♦ * *
Kol kas tokių vadų lietuvių kolonijose 

dar yra. Maža jų, bet jie dirba didelį dar
bą. Darbą tiems vadams lengvina ta pa
lanki aplinkybė, kad jie labai gerai, iki 
kiekvieno krustelėjimo, pažįsta vietoje 
žmones, žino visas jų silpnybes ir stipry
bę ir nuolatiniu bendravimu su jais yra 
įsigiję didžiulį autoritetą ir tuo pačiu pa
sitikėjimą. Šičia tik reikia džiaugtis, kad 
tokių vadų dar yra, ir linkėti jiems stip
rios sveikatos. Tegu ta jų idealizmu pa
grįsta energija ištveria dar daugelį metų!

Bet tam, kad jų darbas neštų praktiškų 
vaisių, reikia vieno būtino dalyko: pinigų!

* * *
Lietuviškose kolonijose pinigams sugau

dyti ištekliai pamečiui siaurėja. Siaurėja 
ir dėl to, kad mūsų pačių mažėja, ir dėl to, 
kad dalis mūsų, kaip sakiau, užsisklendžia 
tarp keturių sienų, ir dar dėl kitų prie
žasčių.

O reikalas turėti juo daugiau tų pinigi
nių išteklių proporcingai kasmet didėja. 
Kad taip yra, mums atvirai ir nuoširdžiai 
liudija tie, kurie dirba praktišką lietuviš
ką darbą kolonijose.

O kadangi tų dirbančiųjų, visur pribū- 
nančiųjų, visokias aukas pakeliančiųjų 
vadų yra nedaug, tai negalima iš jų norė
ti, kad jie dar patys ruoštų kokius subuvi
mus ir net tuo būdu gaišintų savo energi
ją,, siekdami uždirbti visokioms lietuviš
koms išlaidoms vieną kitą liesą svarą.

Norėtume manyti, kad šiandien to ir ne
bereikia.

* * *
O iš kur gi tu gausi pinigų, galvele tu 

su nekokiais smegenimis? — gal paklaus 
mane pesimistai (aš ir pats esu nemažas 
pesimistas, bet ne tuo klausimu).

O ar ne mes sukūrėme Lietuvių Sąjun
gą, Lietuvių Namų Akc. Bendrovę, Londo
no Liet. Soc. Klubą, Manchesterio Lietuvių 
Socialinį Klubą, Bradfordo Lietuvių „Vy
ties“ Klubą? Ar ne mes ten nešėme, davė
me, pirkome akcijas, skolinome, kad tik 
lietuviška ateitis šviesesnė atrodytų? Švie 
sesnė ir užtikrinta.

Dėl to dabar galvojame, kad ar tik ne
būtų laikas pradėti atiduoti. Ne mums, 
kurie davėme ir nešėme, bet lietuviškiems 
reikalams. Atiduoti bent procentus, nes 
kapitalai paprastai būna užšaldomi.

DIEVO KARALYSTĖ
(18)

ŠIANDIEN, kai tūkstančiai žmonių 
miršta kasdien, klausimas, kyląs dėl jų 
amžinojo likimo, turėtų būti taipjau labai 
svarbus ir įdomus kiekvienam protaujan
čiam žmogui, ypač tikintiesiems. Šiandien 
sutinkame daug tokių, kurie jau nebeturi 
jokio tikėjimo į pomirtinį gyvenimą, bet 
mano, kad mirusieji mūsų draugai pasi
liks amžinai mirusiais. Kiti gi, galime sa
kyti, yra ant tvoros, svyruoja ir abejoja, 
nes jų galvose nuolat sukasi klausimas: 
„Ar yra kokia nors viltis numirusiems? 
Ar jie kada nors atsikels ir sugrįš pas gy
vuosius? Kokia bus prisikėlimo tvarka?“ 
ir panašiai.

Nelaimei, pasauliniai mokslo vyrai ir 
gudrieji jąkių tikrų žinių apie mirusius 
neturi ir negali surasti. Todėl neverta leis
ti laiko ieškant patenkinančio atsakymo iš 
tų, kurių nuomonės arba spėjimai tarp sa
vęs nesutinka ir jokio pagrindo neturi. 
Ieškokime atsakymo tikrajame Tiesos ir

Ar visi gali atiduoti?
Man pačiam toks klausimas nelabai ir 

kyla. Jeigu man būtų pavesta klausimą iš
kelti, tai aš jį sudaryčiau visiškai kitaip. 
Aš sakyčiau: ar visi nori, ar yra linkę ati
duoti? 

* * *
Mūsiškiai klubai, kur jie yra, rodos, 

nesiskundžia vargais. Kasmet jie sudaro 
vis po šiek tiek pinigėlio ir užspaudžia. 
Tau žinoma, gerai. Labai gerai, kad be 
prasmės nesišvaistoma pinigais. Bet taip 
pat būtų labai gerai, jei tie klubai atviro
mis akimis žiūrėtų į lietuvybės padėtį ir 
ją dar stipriau remtų. Matau, jie remia, 
bet šiandien jau reikalinga platesnė'pa- 
rama.

Visų akys, žinoma, nukreiptos ir į Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovę. Ji turi dar 
apsčiai skolų, bet vis tiek ne tokių mirti
nai baisių, kad negalėtų galvoti ir apie pa
ramą. Gali būti, kad jos parama turėtų 
eiti per DBLS, bet paramos tvarka, tur 
būt, negali kelti didesnių ginčų. Svarbu, 
kad pinigas plauktų, kur jis reikalingas, o 
ne kanalai, kuriais jis'plaukia. 

* * *
Ginčas galėtų tik kilti dėl to, ar čia klu

bai, ar Lietuvių Namų Akc. Bendrovė tu
rėtų įsipareigoti šį ar tą atlikti.

Bet sakyčiau, kad ir tą dalyką galima 
išspręsti. Visų tų lietuviškų veiksnių at
stovai galėtų bent kartą per metus susiva- 
žiuoti ir viską aptarti. Toks susivažiavi
mas būtų naudingas ir tiems veiksniams 
ir lietuviškiems reikalams.

Svarbu būtų pajudinti ir pajudėti. Svar
bu įsisąmoninti, kad ateis toks laikas, ka
da nei klubai, nei pinigai lietuviškiems da
lykams bus nebereikalingi, jeigu jie jau 
šiandien nebus panaudoti.

Tavo Jonas

VARLĖ ARCHITEKTĖ

Kai rugsėjuje Brazilijoje prasideda pa
vasaris ir Amazonės aukštupys išsilieja, 
varlės statosi lizdus. Vietinės varlės — di
deli originalai.

Kvarklė filomedūza užsiropščia į medį, 
ant šakutės, nulinkusios virš vandens. 
Paskui ji nušliaužia ant lapelio. Užpakali
nėmis letenėlėmis apglėbusi jo kraštus, ji 
užlenkia juos ant savęs. Į gautą paketėlį 
sudeda kiaušinėlius. Ikreliai lipnūs. Jie 
stipriai f suklijuoja lapo kraštus. Varlė 
juos ramiai palieka: jie neatsilenks.

Kabo lizdelis-lopšelis virš paties van
dens, supa jį vėjas, laisto lietus. Susirenka 
jame vandens, ir buožgalviukai, kurie iš
sirita iš kiaušinių, plaukioja žaliame mai
šelyje, kol paauga ir sutvirtėja. Tada jie 
viens po kito iš maišelio sušoka į upę.

O kita kvarklė kalvis — ji taip pava
dinta dėl keisto riksmo, panašaus į plak
tuko smūgius į skardą, — savo buožgal
viams stato tikrą „Babelio bokštą“.

Ji nemažai darbuojasi. Iš pradžių dug
ne sukrauna bokštui pamatą — letenėlė
mis iš purvo nulipdo nemažą ratą. Varlės 
pirštuose yra siurbtukai. Kaip mūrinin
kas mentele, varlė mikliai jais darbuoja
si. Ant pamato ji pastato aukštas sienas. 
Iš vidaus jas nupoliruoja letenėlėmis ir 
krūtine.

Dirba tiktai patelė. Patinas tūno šalia, 
nieko neveikdamas. Kai bokšto sienos, ku
rias varlė stato dvi naktis, pakyla virš 
vandens 10 cm, varlė meta darbą. Lizdas 
gatavas: kaip mažas vulkaniukas kyšo jis 
virš vandens.

Tada varlė sudeda namuko viduje kiau
šinius.

Šviesos šaltinyje — Biblijoje, kuri yra ra
šytasis Dievo Žodis. Pažiūrėję į Bibliją, 
Šventąjį Raštą, mes randame tikrą ir širdį 
palinksminantį atsakymą, kad iš tiesų yra 
viltis, jog mirusieji mūsų draugai ir my
limi giminės nėra amžinai žuvę.

Šventoji Dievo Knyga, amžinosios tiesos 
versmė, pakartotinai kalba apie prisikėli
mą iš numirusių, į kurį tikėjo visi šventie
ji Dievo pranašai, patsai Jėzus ir Jo iš
rinktieji apaštalai. Taigi jie visi ir skelbė 
prisikėlimą iš numirusiųjų, kaip links
miausią Biblijos temą, suraminti tiems, 
kurie liūdi. Rašydamas apie dangiškąjį 
Tėvą, dangaus ir žemės Sutvertoją, apaš
talas Povilas sako: „Palaimintas teesie 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas ir 
Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios pa
guodos Dievas, kurs mus paguodžia kiek
viename mūsų sielvarte, kad ir mes galė
tumėm paguosti esančius bet kokiame 
prispaudime tuo padrąsinimu, kuriuo mes 
esame Dievo padrąsinti.“ — 2 Kor. 1:3, 4.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, HI. U.S.A. (61362).
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NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

D. Britanijos Lietuvių B-nės Krašto Val
dyba rengia Nepriklausomybės Šventės — 
Vasaro 16 minėjimą vasario 20 dieną, šeš
tadienį, 7.30 vai. vakaro, Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio Klubo Salėje (345 A 
Victoria Park Road, London, E.9).

Minėjime žodį tars Lietuvos Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas.

Tą dieną B. Valterienė sutiko atvykti iš 
Herefordo ir padainuoti minėjime.

Londono Jaunimo tautinių šokių grupė 
paįšoks tautinių šokių. Be to, minėjime 
dalyvauja Londono Lietuvių Choras, veda
mas J. Černio.

Ta proga tenka paminėti, kad B. Valte
rienė neseniai yra įdainavusi plokštelę, ku 
rią bus galima greitu laiku įsigyti kiekvie
nam lietuviškos dainos mėgėjui.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
londoniečius ir bent artimiausiųjų koloni
jų lietuvius atsilankyti minėjime.

PASTABA: Praeitą kartą per klaidą bu
vo paskelbta, kad Birutė Valterienė yra 
įdainavusi keliolika plokštelių. Kaip dabar 
esame informuojami, turėjo būti parašyta, 
kad padainuos keliolika dainų iš tų, kurios 
įdainuotos plokštelėje.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Tautos šventė Lietuvių bažnyčioje bus 
paminėta vasario 14 d. per Sumą. Pamal
das už Lietuvą užprašė J.E. Min. B.K. Ba
lutis.

BALTŲ BALIUS

Tradicinis Baltų draugijos balius įvyks 
vasario 13 d., šeštadienį, 7.30 vai., Majes
tic Rooms, 196 Willesden Lane, London, 
N.W.6. Balių rengia Baltų Taryba. Gros 
anglų šokių kapela ir P. Parulio (jnr.) po
puliarios ir lietuviškos muzikos kvartetas.

įvairi ir įdomi meninė programa; tauti
niai šokiai ir dainos. Veiks bufetas, baras 
ir turtinga loterija.

įėjimas 7/6.
Autobusai Nr. 8 ir 176 sustoja prie durų; 

artimiausia požeminių traukinių stotis — 
Willesden Green (Bakerloo Line).

Šiuos pipirus atgabeno taip pat jauni pa 
lydovai. Stotyje pasitiko ir išlydėjo į toli
mesnę kelionę Ministeris B.K. Balutis.

O tas lietuviškų pipirų būrys 3-4 savai
tėms nugabentas pagyventi j Little Pond 
House vaikų namus Tilforde. netoli Farn- 
hamo. Paskui bus paskirstyti Isle of Wight 
ir Exeteryje po atskiras šeimas pagyventi.

Grąžinami į Vokietiją balandžio 22 d.

PAIEŠKOMAS SIUNTĖJAS

Lietuvių Namų Akc. Bendrovė gavo iš 
Vokietijos, Miuncheno, 1 sv. 19 šil. 8 pen.

Bet perlaidoje nebuvo įrašyta siuntėjo 
pavardė. Dėl to nežinomas nei siuntėjas, 
nei už ką pinigai siunčiami (ar už ,,Euro
pos Lietuvį", ar už Nidos Knygų Klubo lei 
dinius).

Siuntėjas labai prašomas atsiliepti.

LIET. SODYBA
UŽSAKYMAI VIS DAR LAUKIAMI

Kambarių užsakymas vasaros atostogom 
Sodyboje jau senokai prasidėjo. Kai ku
rios liepos - rugpjūčio savaitės jau baigia
mos užpildyti. Deja, lietuviai dar neatsilie
pė... Gaila. O mes vis kalbame, kad Sody
ba turi būti tik lietuviams...

Laukiami užsakymai vasarai ir. Sekmi
nėms. Ypačiai norėtųsi žinoti, ar atsiras 
lietuvių vasarotojų vasaros Bank Holiday 
metu, rugpiūčio pabaigoje.

SODYBOS KLUBAS
Sausio 23 d. įvyko Sodybos Klubo meti

nis susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba, 
ir pasitarta einamaisiais reikalais. I val
dybą išrinkti: A. Petrauskas (pirminin
kas). V. Jurevičius. P. Žilinskas ir V. Šim- 
kevičius. Bendrovės skirtieji nariai — K. 
Jurka ir sekretorius J. Lūža.

Be kita ko, Sodybos Klubo rėmuose pla
nuojama suorganizuoti Šaudymo Klubą, 
kuris padidintų narių skaičių ir suaktyvin
tų Klubo veiklą. Vietinės valdžios leidimas 
tam reikalui jau pažadėtas. Tikimasi para 
mos iš Šaudymo Klubų Centr. Sąjungos ir 
vietinių įgulų.

BRADFORDAS
JAUNIMAS IŠ VOKIETIJOS

Kurgonui ir kun. V. šarkai tarpininkau
jant, tarptautinė vaikams padėti organiza
cija vasario 2 d. atgabeno į D. Britaniją iš 
Vokietijos 20 lietuviukų ir lietuvaičių tarp 
ketverių ir septynerių metų amžiaus.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Vasario 13 d., 6 vai., Bradfordo Lietuvių 

Vyties Klubo salėje rengiamas
Nepriklausomybės Šventės Minėjimas.

Programoj: T. Buroko paskaita ir kita. 
Kviečiame visus šventėje dalyvauti.'

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

:: :
:: :
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MIELI TAUTIEČIAI !

::

::

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais 
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir 
reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į 
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal
čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus 
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.
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P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3y2 jardų ekstra geros viln. angį, 
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 10 y2 jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, 
medžiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N-4: 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražaus 
rašto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N-4 su P-3 arba V-3, susitaupo trys svarai 
pasiuntimo išlaidų, nes, pvz., N-4 ir P-3 junginys tekai
nuoja £37.0.0, o V-3 ir N-4 junginys — £28.15.0.

M-13: 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites.

Duodame geriausias išsimokė j imo sąlygas.

Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.

Seniausia liet, bendrovė Anglijoj, veikianti nuo 1938 m.

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

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

Atsiskaitydami už ..Europos Lietuvį" ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai dar buvo malonūs pridėti aukų lietu
viškam spausdintam žodžiui paremti: 4 
dol. J. Žilinskas. 14 šil. P. Miklovas, po 1 
dol. kun. J. Kubilius ir M. Druskis, po 5 
šil. J. Markūnas ir P. Čeponis, po 4 šil. L. 
Nemeika, R. Malinauskas, J. Kaminskas, 
A. Tūra, A. Kedykas, A. Kožemekinas, A. 
Urbonienė, A. Sleikus, J. Šergalys. J. Bar
šauskas, J. Stulgaitis, B. Raslanas, V. Ka- 
lasauskas, L. Ašmena, P. Simonaitis ir J. 
Mačionis, 0.50 dol. P. Račiūnas, 2 šil. M. 
Sabas.

M■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

NOTTINGHAMAS
VASARIO 1G MINĖJIMAS

Vasario 13 d., 6.30 vai., šeštadienį, Uk
rainiečių Klubo salėje (30 Bendick Rd.) 
Mansfieldo, Derbio, Leicesterio ir Notting 
hamo lietuvių bendrai rengiamas

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas.
Programoje: K. Deveikio paskaita. Me

ninę dalį išpildo Nottinghamo Jaunimas.
Be to, bus pravesta rinkliava Tautos 

Fondui aukų lapais, ir visas minėjimo pel
nas skiriamas Tautos Fondui.

Oficialiai daliai pasibaigus, bus šokiai ir 
loterija ir veiks baras su kietais ir minkš
tais užkandžiais.

Prašoma visus tautiečius laikytis punk
tualumo.

DBLS Skyriaus Valdyba

TRADICINIS BLYNŲ BALIUS

Vasario 20 d., 6 vai. p.p. Ukrainiečių Klu 
bo salėje 30, Bentinck Rd., rengiama Not
tinghamo Lietuvių Moterų Draugijos

Tradicinis Blynų Balius.
Pasibaigus oficialiems blynams, bus šo

kiai iki 12 vai. ir baras veiks iki 11.30 vai.
Norintieji dalyvauti, užsirašo pas Valdy 

bos nares Oželienę, Grokauskienę ar Za- 
veckienę.

Pensininkams įėjimas nemokamas, suau 
gusiems vyrams 20 šil., moterims 10 šil.

Kviečiame dalyvauti iš arti ir toli, senus 
ir jaunus.

Nott. Liet. Moterų Draugija

LIETUVA IR JOS JAUNIMAS

PAIEŠKOJIMAI

GUDAUSKAS Jonas, karo metu dirbęs 
kartu su Stasiu Kundrotu, 1947 m. išvažia
vęs iš Vokietijos į Angliją, pats ar žinan
tieji apie jį prašom rašyti: Stasys Kundro
tas, 684 Lampertheim - Huettenfeld,
Schloss Rennhof. W. Germany.

DZIVIZINSKAS (ar Divizinskas) Julius, 
kuris atsikėlęs į Angliją gyveno YMCA 
Hostel, Boughton, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: Ignas Stankevičius, 1257 E 
89th St., Cleveland, Ohio 44108, USA.

LEICESTER^
BENDRAS PABALTIEČIŲ MENO

VAKARAS

Sausio 31 d. Leicestery įvyko pirmasis 
bendras lietuvių, latvių ir estų meniškas 
pasirodymas: dainos ir tautiniai šokiai.

Mr. A. Tonska labai bešališkai apibūdi
no visų trijų tautų istoriją ir dabartinę 
padėtį.

Latviai pasirodė su savo Coventrio cho
ru, padainuodami 6 liaudies dainas. Diri
gavo Mr. Kondrovics.

Estai išpildė dvi solo dainas, o labai įspū 
dingai tautiniais drabužiais apsirengę cho
ristai padainavo 4 estų liaudies dainas.

Negausiai Leicesterio lietuvių kolonijai 
pagelbėjo Nottinghamas, atsiųsdamas 14 
dainininkų bei šokėjų, vadovaujamų V. 
Gasperienės ir B. Čiudiškio.

Nottinghamo jaunieji menininkai už so
lo, duetą, bendrą dainą ir tautinius šokius 
susilaukė šiltų ir draugiškų plojimų.

Apskritai vakaras praėjo labai draugiš
koj ir malonioj nuotaikoj. D. M.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.

KĄ GALVOJA LIETUVOS GYVENTOJAI 
APIE MUS

Lietuva yra ne mažiau kaip trijų „gele
žinių uždangų" atskirta nuo laisvojo pa
saulio. Ji neturi jokių tiesioginių ryšių su 
Vakarais. Jos vardas . politikoje nemini
mas. Taip pat ir mes nežinome, išskyrus 
komunistinius laikraščius, kuriais sunku 
pasitikėti, — kas Lietuvoje vyksta.

Bet kaip Lietuvoje žiūri į mus, pasitrau
kusius nuo komunizmo? Ar mato mumyse 
busimuosius išvaduotojus, ar išdavikus? 
Ar jie dar laiko mus lietuviais? šitie ir 
panašūs klausimai yra svarbūs ne tik da
barčiai, bet ir ateičiai.

Raudonajai Armijai artinantis, didelė 
dalis inteligentijos ir nepriklausomybės 
laikais pasidarbavusiųjų pasitraukė į Va
karus. Liko daugiausia su savo žeme su
augę ūkininkai, neturtingesnieji. kurie ne
turėjo ko prarasti ar net tikėjosi prie ko
munistų pralobti, ir tokie, kurie manė, 
kad komunistų užėjimas užtruks tik trum
pą laiką, nes Vakarai neleis užgrobti Lie
tuvos. Šie žmonės ir pradėjo viešą kovą 
prieš rusus, vis laukdami pagalbos iš Va
karų, svarbiausia — iš JAV. Nieko pana
šaus neatsitiko, ir kas nežuvo, turėjo pa
dėti ginklus. Dabar Lietuvoje „ramu", ir 
komunistų veikla nukreipta pažeminti ko
votojams už laisvę ir pasitraukusiems į 
Vakarus, vadinant juos buržujais, kapita
listais, išperomis ir panašiais žodžiais. Kad 
partija tai tvirtina, tai savaime supranta
ma. nes ji kitokių šūkių nepažįsta. Bet ar 
ir paprastas žmogus taip galvoja?

Kaip kiekvienas atskirai galvoja, ne
įmanoma pasakyti, bet, apskritai imant, 
reikia skirti visumą į dvi dalis: į senąją ir 
jaunąją kartą. Senoji karta, kuri dar ne
priklausomybės laikais užaugo, kuri dar 
partizanų kovas pergyveno ir net rėmė, 
nelaiko užisienio lieuvių nei išdavikais, nei 
išgamomis, nei parsidavėliais. Jie gerai ži
no, kad šie lietuviai mylėjo ir mylės savo 
tėvynę Lietuvą ir yra visada pasiruošę 
jai dirbti. Jie gerai žino jų pasitraukimo 
priežastis ir patys matė, kas atsitiko tiems, 
kurie buvo pasilikę. Jie pergyveno tas bai
sias naktis, kada tūkstančiai geriausių 
lietuvių buvo uždarytuose galvijų vago
nuose išvežti į Sibirą. Jų negali apgauti tų 
įvykių tušavimas ar nuspalvinimas kitaip. 
Jie dar susirašinėja su savo giminėmis, 
draugais ir buvusiais kaimynais, gyvenan
čiais laisvajame pasaulyje, ir bando nors 
tokius ryšius palaikyti. Bet vis dėlto jie 
yra laisvojo pasaulio apvilti, kad jis juos

SKAUTIŠKUOJU KELIU

VILKIUKŲ STOVYKLA
Balandžio 9, 10 ir 11 d.d. ruošiama sto

vykla vilkiukams. Stovyklėlė įvyks May- 
fielde, netoli Ashbourno. Bus miegama ir 
žaidžiama patalpose. 7-11 metų vaikai, ku
rie norėtų įsirašyti į vilkiukus ir stovyk
lauti, kreipiasi raštu į ps. J. Maslauską, 
7, The Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne, 
Derbyshire, arba į s. B. Žinkų, 88, Byron 
St., Derby.

Vaikai šioj stovyklėlėj turės progos susi 
pažinti su skautavimu ir kiek sąlygos lei
džia pramokti lietuviškai. Stovyklai vado
vaus skautininkai.

Mayfield yra netoli Derby, ir autobusų 
susisiekimas geras. Registruojamės iki ko
vo 1 dienos. Smulkesnių žinių pateiksime 
vėliau. ■

PASIRUOŠIMAS į RAMBOREE
Kiekvieno mėnesio paskutinį savaitgalį 

rengiama paruošiamoji stovykla skautam, 
kurie nori dalyvauti Ramboreej. Manches- 
terio Soc. Klubo valdyba sutiko tam reika
lui duoti pasinaudoti aikštele ir patalpom. 
Skautai nuo 11 iki 15 metų, kurie suinte
resuoti skautiška išvyka, ar jaunuoliai, ku 
rie norėtų stoti į skautų eiles, kreipiasi į 
s. B. Zinkų, 88, Byron St., Derby, nes dar 
yra vietų vykti į Ramboree. Stovyklos mo
kestis kiekvienam savaitgaliui yra 10 šil. 
Renkamės penktadieniais 7 vai. vakaro ir 
baigiame sekmadieniais 4 vai. p.p.

PIRMOSIOS AUKOS 
„REPREZENTACINIAM FONDUI“

Antano Smetonos mirties 20 metų sukak 
tį minint Nottinghame buvo suaukota 1 sv. 
4 šil. 6 pen. Aukotojams skautiškas ačiū.

Rajono Vadovybė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — vasario 14 d., 12.30 vai.
ECCLES — vasario 14 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — vasario 28 d„ 10.30 vai.
BRADFORD — vasario 21 d.. 12.30 vai.
ROCHDALE — vasario 28 d., 12 vai.

komunizmo valdžioje paliko, kad jis nė ne
bando jiems padėti. Jie jaučiasi apleisti. 
Bet jie šių kalčių neprimeta čia gyvenan
tiems lietuviams, nes ir jie. bent protin
giau galvojantieji, supranta mūsų bejėgiš
kumą didžiųjų valstybių politiką pakeisti. 
Kas juos, bent asmeniškai, apvilia, tai tas 
toks dažnas pasigyrimo tonas laiškuose. 
Ten būna smulkiai surašyta, kaip puikiai 
mes čia materiališkai apsirūpinę, ir kar
tais iš tokių laiškų jie išskaito tik pasigy
rimą, savo asmeniškos laimės iškėlimą. 
Jie juk irgi yra žmonės ir jaučia pavydą. 
Rašykime daugiau asmeniškai, bandyki
me suprasti jų vargus, juos paguosti, pa
stiprinti ir parodyti, kad jie nėra mūsų už
miršti. Nekelkime jiems pavydo ir paže
minimo jausmo. Geriau paremkime juos 
karts nuo karto siuntiniais, tai jie mokės 
geriau įvertinti, nei pagyrūnišką laišką.

Blogiau yra su jaunąja karta. Ji jau yra 
komunistiškai auklėta. Nesant jokių tamp
resnių ryšių su laisvuoju pasauliu, komu
nistų valdžiai buvo nesunku per ilgus me
tus įskiepyti neapykantą Vakarams, kar
tojant. kad Vakarai — tai tik kapitalistų, 
revanšistų ir išnaudotojų lizdas ir kad vie
nintelė teisinga tvarka esanti komunizmo 
„demokratija“, žinoma, jie visu tuo aklai 
nepatiki, bet vis tiek susidaro klaidingą 
laisvojo pasaulio vaizdą. Kas svarbiausia, 
jie nelaukia nieko iš laisvojo pasaulio, o 
kas galvoja, kad jei jie tvistą šoka ir Va
karų madas seka, tai jau ir vakarietiškai 
galvoja, tas labai klysta. Jie pastebi ko
munizmo klaidas, kritikuoja jas daugiau 
nei seniau, bet jie laukia reformų iš vi
daus, o ne iš lauko, ir geresnį gyvenimą 
jie patys nori susikurti. Komunizmas 
jiems nėra šmėkla, jie jau apsipratę ir ki
tokios tvarkos nematė. Apie laisvojo pa
saulio lietuvių pastangas Lietuvai atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę jie nežino, bet 
ir žinodami vargu ar įvertintų, nes jiems 
nepriklausomybės laikai piešiami blogiau
siomis spalvomis, ypač iškeliami lietuviš
ko fašizmo atspalviai. Partizanai pristato
mi jiems banditais, arba buržujų apgau
tais žmonėmis. Jauna siela greit tiki, tad 
ar nuostabu, kad jei filmą rodo, kaip „ty
raširdis liaudies gynėjas“ nušauna „krau
gerį banditą-partizaną", visa salė iš 
džiaugsmo šaukia ir ploja. Todėl ir vėl ne
nuostabu, kad veikliausi komunizmo gre
tose yra jaunuoliai, kad partijos sekreto
rių dalis yra dar jauni komunistai. Kita 
dalis, ypač kritiškesnė, visai nesikiša i po
litiką, plaukia su srove ir bando tik sau 
geresnį gyvenimą susikurti. Žinoma, ši
toks jų galvojimas išplaukia iš to, kad jie 
nepažįsta laisvojo gyvenimo. Ir nežinia, ar 
jie, susipažinę su laisvuoju pasauliu ir jo 
idėjomis, neatmestų komunizmo. Bet kada 
jie susipažins, jei šie du frontai dar vis 
neperžengiami? Bet viena reikia Lietuvos 
jaunimui pripažinti: jis myli Lietuvą, lai
ko ją tėvyne, o ne plačiąją Rusiją. Iš viso 
net ir jaunimas nemėgsta rusų, kur tik 
įstengdami kiršina juos ir stengiasi ato
kiai laikytis. Niekas nepadeda: nei rekru
tų išblaškymas po visą Rusiją, nei bandy
mas išmokslintą jaunimą suvilioti persi
kelti į Rusiją. Rusams jaučiama antipati
ja, ir atrodo, kad jaunimas svajoja siekti 
to paties tiks o, kaip satelitinės valstybės, 
būtent, daugiau tautinio savarankumo ar 
bent daugiau laisvės savo reikalus spręsti.

Yra jaunuolių ir Lietuvoje, kurie komu
nizmą visiškai atmeta, bet jie yra rusų 
spaudžiami. Laikas eina jų nenaudai, kaip 
ir laisvojo pasaulio lietuviams. Viltys at
gauti Lietuvai nepriklausomybę ir laisvę 
nedidėja, daugelis senųjų garbingų veikė
jų išmiršta, o ne visi lietuviai jaunuoliai 
yra pasiryžę žengti tėvų pėdomis. Bet čia, 
Vakaruose, mes galime savo jaunimą dar 
grynoje lietuviškoje dvasioje išauklėti, bet 
kas juos Lietuvoje auklės? Ne visi tėvai 
yra geri lietuviai, daugelis tėvų nedrįsta 
vaikams ką nors prieš komunizmą pasa
kyti. daugelis jaunuolių geriau pasitiki 
partija nei tėvais, o nuo laisvojo pasaulio 
skiria trys geležinės uždangos. Sunku žiū
rėti ir nieko negalėti pakeisti, sunkiau nei 
už matomą tikslą kovoti. Mūsų tikslas yra 
laisva ir nepriklausoma Lietuva, bet kada 
šis tikslas bus atsiektas, niekas negali pa
sakyti. Tai nepriklauso nuo mūsų silpnų 
jėgų, kas vis tiek nereiškia, kad mes turi
me sudėję rankas stebuklų laukti. Tik at
kakliesiems ir nenuilstantiems padedama; 
kurie nustoja vilties, tenelaukia, kad jas 
įvykdys svetimieji.

Arturas Hermanas
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos

8 klasės mokinys

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 20 d., 6 vai. vak., Cheetham 
Town Hall DBLS Manchesterio skyrius 
rengia Vasario 16 d. minėjimą. Programo
je: T. Buroko paskaita, dainos, tautiniai 
šokiai, baletas, eilėraščiai.

Po programos šokiai. Veiks bufetas iki 
11.30 vai.

Kviečiam visus iš toli ir arti atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

EUROPOS LIETUVIS — 
LITHUANIAN WEEKLY.
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