
Nr. 8(849). 1965. II. 16

awf^>s LI El U VIS
PO SOVIETINIU 

KEVALU
. ' - *'-k*-

Karas, karas, karas'.
Kada gi pasibaigė karas? Vakar ar 

pernai?
Jeigu nežinotume, tai iš dabartinių so

vietinių laikraščių susidarytume sau labai 
klaidingą vaizdą dėl to, kada jis baigėsi. 
Skaitydami tuos laikraščius, kartais galė
tume net pagalvoti, kad jis ir dabar tebe
vyksta, kad dar vis nuleidžiami parašiuti
ninkai, sprogdinami traukiniai, šaudomi 
vokiečiai, deginami kaimai,' užsibarikada
vę ginasi ir žūsta komsomolcai. Juk dar 
nuolat apie tuos dalykus teberašoma, nors 
iš tiesų tas oficialusis karas baigėsi jau 
prieš 20 metų ir patys sovietai po to vėl 
apsiginklavo iki viršugalvio ir laukia nau
jo karo, nors be paliovos kalba apie taiką.

O jeigu jie tokie taikūs, tai kam spauda 
taip neatlaidžiai rašo dar vis apie aną jau 
palyginti, tolimą praeitį, kai vyko karas?

Priežastys čia, tur būt, bent kelios.
Pati pirmoji ir svarbiausioji — spauda 

neturi apie ką rašyti. Nors tvirtinama, 
kad gyvenimas dabar turtingas ir turinin
gas, bet jis vyksta kažkur už spaudos ribų 
net ir toks, koks yra. Apie jo turtingumą 
rašoma dažniau tik vedamuosiuose. O pa
čiu didžiausiu turtu, matyt, laikomi tie jau 
pasenę prisiminimai.

Nepaisant visų išpūstų tvirtinimų, gyve
nimas, ypač dvasiškai, yra be galo tuščias. 
Tiesa, iš Gudijos vedamos dujos. Sniečkus 
jau suskaitė apie milijoną elektros lempu
čių Lietuvoje. Bet tie dalykai kažkaip ne
pajėgia duoti žmogui gyvenimo turinio. 
Žmogus nori daugiau negu verta apmusi
jusi elektros lemputė. Kol jis gyveno ne
priklausomas, tai tų vertybių jam užteko. 
Jis turėjo istoriją, literatūrą, religiją, savo 
žemę ir jautėsi tvirtas kaip ąžuols drūts 
prie Nemunėlio. Dabar jau viskas sujauk
ta, sumaišyta, išniekinta, išmesta, nuo vis
ko, kas buvo, stengiamasi atkratyti, ir 
visa ko vietą turi užimti Melnikaitė, Čepo
nis, bolševikinių partizanų ryšininkai, ru
sų kareivis ar generolas, Staliną, partiją 
ar kolchozą garbinantieji eilėraščiai, pra
eitį apšmeižiantieji romanai. Argi tai ne 
tuštumą, argi ne klaikumą reiškia?

Taip, žinoma, dėl to ta klaikuma ir kar
tojama su viltimi, kad joje būtų pradeda
ma įžiūrėti vertybė. Deja, nematyti, kad 
tokios pastangos apsimokėtų. Jos tik suda
ro kreivą gąsdinantį vaizdą, kad vis dar 
tebekariaujama.

Persilaužimas teatre
Sužinoję iš sovietinių Lietuvos laikraš

čių, kad jaunas režisierius M. Karklelis 
ruošiasi Šiaulių teatre statyti Krėvės ir 

B Vaičiūno veikalus, džiaugiamės kartu su 
busimaisiais žiūrovais, kuriems jau akys 
įskaudo bežiūrint rusiškus vertimus ir gu- 
zevičinio tipo enkavedistines lėkštybes. 
Patys negalėdami pamatyti, mes džiaugė
mės už kitus.

O dabar V. Krėvės „Žentas“ tėn jau ro
domas, ir štai „Komjaunimo tiesoje“ išlie
jo jau savo džiaugsmą premjerą pamatęs 
pats draminius veikalus rašąs teatralas J. 
Chlivickas.

Tiesa, jis prisipažįsta, kad tai šventei į 
Šiaulius važiavęs kupinas abejonių. Jis 
galvojęs: kas čia gali išeiti iš Krėvės! Tokį 
jo galvojimą mes linkę suprasti ir patei
sinti. Dvidešimt metų Lietuvos teatrai 
maitino žiūrovus visokiomis bolševikinio 
sukirpimo banalybėmis! O dabar po tiek 
laiko išnešti į sceną Krėvę ar Vaičiūną iš 
tiesų reikia turėti nemaža revoliucinės 
drąsos. Tai juk darbai, kuriais maitinosi 
nepriklausomos Lietuvos žiūrovai.

Bet kai Chlivickas pamatė „Žentą“, tai 
ir ištirpo visas jo abejingumas. Neeilinis 
tai spektaklis, sako jis. Iš scenos sklinda 
graži Vinco Krėvės kalba.

Taip, mes pritariame persilaužusiam 
Chlivickui ir atkakliam režiseriui M. Kark 
lėliui, kuris pasiryžo ir padarė.

Kaltinimas kitiems ir kaltinimas
sau

„Komjaunimo tiesa“ prisiminė 1925 me
tus, kai Lietuvoje buvę keliolika tūkstan
čių bedarbių. Sausio mėn. pradžioje darbi
ninkai Kaune siuntę delegaciją į savival
dybę aiškintis. Kai niekas nepadėję, tai 
tada buvusios suruoštos demonstracijos, 
kurias užpuolusi ir apšaudžiusi policija. 
Dėl to sausio devynioliktoji buvusi paskui 
minima, kaip bedarbių kovos už darbą ir 
duoną diena.

Reikia pripažinti, kad tokios šventės nie 
kada negirdėjome ir jokiame kalendoriuje 
neskaitėme. Ji, tur būt, sugalvota dabar, 
kad praeitis romantiškiau atrodytų.

Bet kai tokie klausimai keliami, tai ir 
mums parumpa, kodėl gi jau dabar niekas 
dėl nieko neprotestuoja ir nedemonstruo
ja? Ar toks iš tiesų geras gyvenimas, ar

VIENINGUMAS KOVOS
GRETOSE

1965 m. sausio 8 ir 9 dienomis Čikagoje 
įvyko pasitarimai, dalyvaujant Amerikos 
Lietuvių Tarybos Centro Valdybai, Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Valdybos atstovams, Tautos Fondo Valdy
bos pirmininkui, JAV LB Centro valdybai 
ir Lietuvos Generaliniams Konsulams Či
kagoje ir Toronte — Kanadoje.

Turėdami galvoje sovietinės agresijos 
tebetrukdomą Lietuvos suverenumo vyk
dymą ir pavergtųjų lietuvių asmens teisių 
ir pagrindinių laisvių paneigimą;

žinodami Sovietų Sąjungos planingą bei 
sistemingą politiką absorbuoti Lietuvą — 
lygiai Estiją ir Latviją — politiškai, ūkiš
kai ir kultūriškai į monolitinę sovietinę 
imperiją;

susirūpinę dabartinės tarptautinės pa
dėties koegzistencine raida, bet drąsinami 
tautų apsisprendimo teisės praktiško vyk
dymo vis didesnio tautų skaičiaus atžvil
giu, kolonializmo apraiškų visuotinio nai
kinimo bei antikolonialistinių jėgų stiprė
jimo, o taip pat Rusijos-Kinijos interesų 
priešiškumo bei tarptautinio komunizmo 
suskilimo, sutarėme visomis galimomis 
priemonėmis dar labiau sustiprinti kovą 
dėl Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės 
atstatymo ir į tą kovą dar veikliau įjungti 
visus patriotiškai nusistačiusius lietuvius.

Tam tikslui siekti:
Darnaus vieningumo dvasia buvo svars

toma ir derinama atskirų institucijų bei 
organizacijų Lietuvos laisvinimo veiklos 
programa; pasiskirstytas atskirų uždavi
nių vykdymas; ryšium su okupanto 1965 
m. suintensyvinta propaganda, aptarti 
laisvųjų lietuvių uždaviniai ir jų tautinio

f SeptųnioS DIENOS ~~|
KEIČIAMA POLITIKA

Chruščiovo laikais S. Sąjunga buvo atsi
sakiusi daryti kokios nors įtakos Vietna
mo reikalu.

Dabartinė vyriausybė pakeitė nuomonę 
ir laiko save atsakinga už Vietnamą.

Todėl galvojama, kad Kosygino kelionė į 
Šiaurės Vietnamą yra susijusi su tam tik
rais pažadais to krašto komunistinei vy
riausybei, kuri kovoja su Pietų Vietnamą 
globojančiais amerikiečiais.

KARAS VIETNAME
Atsilygindami už tuos užpuolimus, ku

riuos komunistiniai partizanai yra įvykdę 
amerikiečių karinėse bazėse Pietų Vietna
me, amerikiečiai puola lėktuvais Šiaurės 
Vietnamo bazes.

Kosyginas reikalauja, kad amerikiečiai 
pasitrauktų iš Pietų Vietnamo. Jis pažadė
jo Š. Vietnamu: paramą. Kelia triukšmą ir 
Kinija.

KRUPPO IMPERIJA I RYTUS
Kruppo fabrikų atstovai tariasi su Len

kijos įstaigomis dėl fabrikų statybos.
Vengrija ir Rumunija taip pat norėtų pa 

vesti Kruppui tokius darbus.
O Vakarų Vokietija galvoja, kad Kruppo 

pinigai gali atlikti teigiamą artėjimo dar
bą, todėl ir leidžia jo imperijai plėstis į 
Rytus.

GYDYTOJŲ SUKILIMAS
Sveikatos ministerijos žinyboje dirban

tiems gydytojams buvo pakelti atlygini
mai, bet gydytojai tvirtina, kad labai ma
žai.

Dėl to dalis gydytojų pareiškė, kad jie 
pasitrauks ir versis privačia praktika, o gy 
dytojų sąjungos valdyba 23.000 gydytojų 
pasiūlė duoti 3 mėnesių terminą ir pasi
traukti.

GINKLAI IZRAELIUI SUSTABDOMI
Prieš penkerius metus V. Vokietijos kan

cleris Dr. Adenaueris buvo pasirašęs su Iz
raelio ministerių pirm. Ben Gurionu sutar 
tį. pagal kurią Izraelis iš Vokietijos gavo 
ginklų.

Bet, arabų kraštų spaudžiama. Vokietija 
dabar atsimetė nuo tos sutarties. Izraelis 
pareiškė protestą, tačiau Egiptas pažadėjo 
Rytų Vokietijos komunistų vadą priimti 
kovo mėn. be didelės pompos, o tai ypač 
rūpėjo V. Vokietijai.

policija daug budresnė, ar mažiau laisvių?
Skirtumas, žinoma, nesunkiai matyti, 

kai prisimename gabentuosius į Sibirą, o 
taip pat ir tuos, kurie ten buvo sukilę ir 
iššaudyti.

am

Vietname

NE KYLA, O SMUNKA

MIRĖ KAZYS GINEITIS

PASAULYJ

Vasario 2 d. Chicagoje mirė Kazys Ginei
tis, buvęs Lietuvos Generalinis Konsulas 
Londone ir U. R. Ministerijos Ekonominio 
Dep. Direktorius.

yra pažadėję nesitraukti iš Pietų Vietna
mo, kol tai valstybei grės pavojus iš 
šalies“.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Trečiasis tiltas per Nėr j Vilniuje

pastačius

vieningai 
veiksnius

paskelbtų 
uždavinių 
sukakties

Berlyne pa- 
sieną“, iki

Kavos puodukas Vilniaus Gedimino 
aikštės bokšte

Mažesnės kainos kai kurioms vaistų 
rūšims

Londonas, 1965 metų, vasario mėn. 16 

budrumo stiprinimas; ieškota būdų ir prie 
monių laisvųjų lietuvių balsui į pavergtą
ją Lietuvą pagyvinti bei suintensyvinti ir 
pavergtųjų lietuvių tikėjimui į Lietuvos 
nepriklausomybės grįžimą sutvirtinti; su
tarti Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo paskelbimo — Vasario 16-sios 47-jų 
metinių sukakties minėjimo šūkiai. Ypač 
šiais metais tie minėjimai turi būti visų 
laisvųjų lietuvių vieningumo, kovingumo 
ir nepalaužiamo ryžto demonstracija.

Akivaizdoje besikeičiančių tarptautinių 
santykių ir Sovietų Sąjungos galimų lais
vės ir nepriklausomybės nuolaidų sateli
tams, aptarti būdai ir priemonės Lietuvos 
laisvės kovos poveikiui padidinti ir laisvo
jo pasaulio antikolonialistinėms jėgoms 
prieš sovietinį kolonializmą pakreipti.

Turi būti suaktyvintas lėšų kovai dėl 
Lietuvos laisvės telkimas. Vasario 16 mi
nėjimo vajaus pinigai turi būti siunčiami 
AL Tarybai. Susitarta dėl jų paskirstymo 
ir sunaudojimo.

Šių metų pavasarį sutarta sukviesti 
VLIK, ALT, PLB bei Lietuvos Diplomatų 
konferenciją, kuri sutartų ir 
Lietuvos laisvinimo tikslą ir 
deklaraciją okupacijos 25 metų 
propagandai neutralizuoti.

Laisvieji lietuviai kviečiami 
telktis apie Lietuvos laisvinimo 
ir Lietuvių Bendruomenės organus, padvi
gubinti savo veiklumą ir dosnumą Lietu
vos laisvės ir lietuvybės reikalams.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 

KOMITETAS

KOSYGINO PASIMATYMAI
Sovietų min. pirmininkas Kosyginas, 

grįždamas iš šiaurės Vietnamo, matėsi Pe- 
kinge su Mao Tse-tungu, Čou En-lajum ir 
kitais kiniečių komunistų politiniais ir ka
riniais vadais.

Iš Š. Vietnamo jis nuvažiavo į Š. Korėją, 
kuri iki šiol palaikė kiniečių komunistus, 
bet kurios vadas Kim Il-sungas dabar pasi
sakė už vienybę su sovietais.

Kosygino kelionė vertinama kaip pastan 
gos išlyginti ideologinius ginčus su kinie
čiais ir jų rėmėjais ir išsiaiškinti Vietnamo 
reikalą.

KVEPIA NESUTARIMU
Tarp eilučių sugebantieji skaityti spe

cialistai tvirtina, kad neseniai įvykusiame 
Varšuvos pakto kraštų pasitarime išsisky
rė nuomonės.

Jiems pagrindo tokioms išvadoms duoda 
sovietinėje spaudoje paskelbtasis S. Sąjun
gos komunistų partijos centro komiteto ir 
ministerių tarybos pasirašytas pareiški
mas, kuriame sakoma, kad S. Sąjungos de
legacijos veiksmams tame pasitarime vi
siškai pritariama.

Tokie pareiškimai buvo paskelbti prieš 
prasidedant ginčams su kiniečiais, o pas
kui su rumunais.

IŠ NEŽINIOS
Chruščiovas pašalino 1957 m. iš pareigų 

gynybos ministerį marš. Žukovą už pasi
priešinimą jo karinei politikai (jis norėjo, 
kad iš kariuomenės būtų pašalinti politi
niai komisarai). Iki šiol apie jį nieko nebe
buvo girdėti.

Dabar jo pavardė pasirodė po nekrologu 
mirus gen. Komarovui.

21.000 bėglių „Berlyno sieną'
1961 m. rugpiūčio mėn.(E) 

stačius vad. Berlyno „gėdos 
1964 m. pabaigos, pagal Vak. Vokietijos 
pabėgėlių ministerį Lemmerį, į Vakarus 
pasitraukė daugiau kaip 21.200 Rytų Vo
kietijos ir Rytų Berlyno gyventojų. Pavo
jaus gyvybei ir ypatingų kliūčių nepai
sant, tik 1964 m. per sieną į Vakarus pa
spruko 3.155 asmenys, daugiausia jaunuo
liai iki 25 m. amž. Per tris su viršum sie
nos egzistavimo metų bebėgdami žuvo 150 
vokiečių.

— Nusiaubęs Rytų Europą, Azijos gripas 
jau persimetė j Vakarų Vokietiją — Hers- 
felde, pasienyje prie R. Vokietijos, praeitą 
savaitę buvo 120 gripo ligonių.

Kosyginas
Ko gi į komunistinį Šiaurės Vietnamą 

nuvažiavo sovietų ministeris pirmininkas 
Kosyginas? Pietų Vietnamą globojantieji 
amerikiečiai dar nebuvo pradėję pulti ka
rinių bazių šiaurės Vietname, kai britų 
„The Times“ dėl tos Kosygino kelionės 
rašė:

„Kas ten iš tos kelionės beišeitų, bet jau 
pats ryšys vertas dėmesio. Amerikiečiai, 
kurių politinė padėtis pietuose labai neko
kia, o karinė abejotina, nutarė pasinaudoti 
kita forma — perkelti karą į Šiaurės Viet
namą. Jau buvo bombarduoti tiekimo ke
liai Laose. Po to bus bombarduojami tam 
tikri taikiniai Šiaurės Vietname. Šiaurės 
Vietnamas tuos amerikiečių planus galėtų 
niekais paversti, jei turėtų gerą gynybą 
prieš orinius puolimus. O tai jiems gali 
duoti tik rusai“.

Bet kiti didieji laikraščiai Kosygino ke
lionėje visiškai neįžiūri sovietų noro sku
bėti Šiaurės Vietnamui su pagalba. Pavyz
džiui, amerikiečių „The New York Times“ 
rašo:

„Be abejo, įvykiai privertė ir Pekingą ir 
Vašingtoną paleisti į darbą pavojų skel
biančius varpus. Kiniečiai, aišku, turi dau
giau pagrindo nerimti už Jungtines Vals
tybes. Kremlius nepaprastai aiškiai pasa
kė, kad Kosygino kelionė nepakenks sovie- 
tų-amerikiečių santykiams. Taigi iš tiesų 
išeitų, kad Kosygino kelionė turėtų pasi
tarnauti sovietams sudaryti Azijoje „ant
rajam frontui“ prieš kiniečius. Jeigu jis pa
sinaudos tokia pat taktika, kokia naudo
josi kiniečiai patraukti į savo pusę Albani
jai, tai kinietiškasis pasaulinio komunizmo 
sparnas tikrai iš dalies ar net visiškai pra
laimės Šiaurės Vietnamą. Jeigu jam pasi
seks, tai politinė padėtis Pietryčių Azijoje 
susilauks visiškai naujo ir reikšmingo po
sūkio“.

Panašias mintis kelia ir vokiečių „Die 
Welt“. Nors Kosyginui ruošiantis į šiaurės 
Vietnamą „Pravda“ užsipuolė amerikie
čius, bet laikraštis rašo:

„Gali būti, kad paskutinysis „Pravdos“ 
pasisakymas yra tik dūmai, kuriems skirta 
pridengti kitokį sumanymą. Kosygino ke
lionė į Hanojų juk galima laikyti ir įžanga 
į vėlesnį pasimatymą su Johnsonu. Sie
kiant praktiškai vykdyti sambūvio politi
ką, Maskvai juk gali rūpėti tokie tarptau
tiniai klausimai, kurie jungia abi valsty
bes. Dėl tokių dalykų gali būti pasiekta 
vieningos nuomonės ir net prieita iki susi
tarimo. Juk Vienoje susitikę Kennedys ir 
Chruščiovas Laoso reikalu surado tokį 
tašką, dėl kurio jie abu sutarė. Maskvoje 
galvojama, kad toks klausimas šiandien 
gali būti Vietnamas. O amerikiečiai juk

(E) Nuo sausio 1 d. Lietuvoje sumažin
tos kainos kai kurioms vaistų rūšims. Kai 
kurių vaistų kainos dabar sumažėjusios 
net trigubai. Tačiau, jei spręsti iš „Komj. 
Tiesoje“ paskelbtųjų duomenų (sausio 5 d. 
Nr. 2), net ir vitamininių vaistų kainos 
buvo ir tebėra didelės, ypač jei prisiminti 
Lietuvos gyventojų uždarbius. Pvz., 10 
gramų riboflavino anksčiau kainavo 7 rb 
60 kap„ o dabar tenka mokėti po 5 rb. Gy
ventojams nurodyta, kad, pirkdami atpi
gintus vaistus, jie per metus galėsią su
taupyti net 650.000 rublių...

(E) Vilniuje statomas trečiasis tiltas per 
Nerį. Jis statomas Antakalnyje ir skirsis 
nuo kitų. Jo projektą paruošė Leningrado 
architektai, antra, jis surenkamas iš jau 
paruoštų detalių-blokų, kurių kiekvienas 
sveria beveik 20 tonų. Jiems montuoti 
Kaune veikia specialiai pagamintas kra
nas. Partinė spauda Lietuvoje teigia, kad 
tai būsiąs pats gražiausias Vilniaus tiltas.

(E) Pagal Vilniuje parengtus planus 
numatoma Vilniaus Gedimino aikštės 
bokštą pertvarkyti ir jį daugiau pritaikyti 
turistams. Varpinės rūsyje architektai nu
mato įrengti tautinio stiliaus kavinę, pir
mame ir antrame aukštuose įsikursianti 
turistus aptarnaujanti įstaiga, o pačiame 
bokšte būsianti matoma „socialistinio Vil
niaus" panorama. Trečiame varpinės aukš 
te numatyta įrengti suvenyrų parduotuvę, 
kurioje bus galima įsigyti lietuvių meistrų 
dirbinius iš medžio, gintaro, metalo, taip 
pat ir ženkliukus, atvirutes ir pan.

XIX metai

Amerikiečių „The New York Times“ 
rašo: „Neatrodo, kad Kremlius būtų paten
kintas praeitų metų savo ūkiniais pasieki
mais. Šįkart jau net nebelyginami sovietų 
ir amerikiečių gamybos augimo duomenys. 
Pateikiamasis už 1964 metus gamybos pa
didėjimas — 7,1 procentų — yra pats ma
žiausias pastaraisiais metais, o ir naujų ar 
geresnių butų tais metais milijonas žmo
nių gavo mažiau negu 1963 m. Tačiau so
vietiniame ūkyje 1964 m. būta ir šviesių 
pusių. Padidėjo cheminės pramonės gamy
ba, ir padaugėjo tokių ilgus metus laikan
čių namų apyvokos dalykų, kaip šaldytu
vai ir skalbiamosios mašinos. Javų derlius, 
be abejo, buvo geresnis už katastrofiškuo
sius 1963 m„ bet, matyt, vis dėlto ne toks 
dar geras, kad Maskva išdrįstų viešai 
skelbti, kiek jų iš tiesų gauta. Taigi viską 
apskritai paėmus susidaro įspūdis, kad ar 
nebus tik sovietų ūkis sumenkėjęs 1964 
metais“.

Žydai prašo Kremlių: leiskite emigruoti į 
Izraelį

(E) Sausio 10 d. Jeruzalėje pasibaigu
sioje Pasaulinio Sionistų Kongreso sesijo
je vienoje iš rezoliucijų kreiptasi į Krem
lių, prašant, kad Sovietų S-gos žydams 
būtų leista emigruoti į Izraelį. Nurodyta, 
kad žydai ir toliau tęs kovą už Sovietijos 
žydų teises, ir apgailestauta, kad jiems 
draudžiami ryšiai su pasauline žydijos 
bendruomene. Suvažiavime dalyvavo dau
giau kaip 500 delegatų. Sionistų Kongreso 
prezidentu perrinktas Nahum Goldman.

— Ostravoj, Čekoslovakijoje, suimti 247 
asmenys iš karto ir kaltinami vagystėmis 
ir apiplėšimais.

— Paleidęs į apyvartą nepadengtą čekį, 
Lisabonoje, Portugalijoje, buvo areštuotas 
vokietis advokatas ir notaras.

— Floridoje, JAV, sprogo 1000 svarų di
namito. 5 asmenys buvo užmušti, o už kilo 
metro stovėjusius automobilius apardė oro 
drebėjimas.

— Per 2 mėnesius belgų Sacharos ekspe
dicija trim mažais sunkvežimiais sukorė 
25.000 kilometrus, iš jų 10.000 kilometrų 
važiuodami per dykumą, ir pirmą kartą bu 
vo važiuojama ta kryptim iš Agadiro Maro 
ke į Safagos uostą prie Raudonosios jūros.

— Zacatecase, Meksikoje, autobusas kai 
nų kelyje nukrito 90 metrų, 20 keleivių žu 
vo vietoje, o iš likusių gyvų 40 mirtinai su
žeisti 12.

— Išniekinęs ir nužudęs 12 m. amžiaus 
mergaitę ir 8 m. amžiaus jos seserį, 21 m. 
amžiaus amerikietis Wordlandas nuteistas 
mirti dujų kameroje.

— Florencijoje, Italijoje, geležinkelietis 
susirgo raupais, ir dabar turi būti patikrin 
ta apie 2000 asmenų, kurie turėjo su juo 
kokių nors reikalų.

— New Yorke, JAV, suimta 15 asmenų 
gauja, kuri nuo 1963 m. lapkričio mėn. įga 
beno ir išpardavė heroino už 90 mil. dol.

— Pekingas skelbia, kad trijose pajūrio 
provicijose nuo 1964 m. liepos mėnesio bu
vo užmušti 28 ginkluoti nacionalistinių ki 
niečių agentai ir 168 suimti.

— Komunistinė Kinija 360-tąjį kartą 
įspėjo JAV, kad jų kariniai laivai pažeidė 
jos teritorinius vandenis.

— „Pravda“ paskelbė, kad sausio mėn. 
Beringo jūroje nuskendo 4 sovietų preki
niai laivai ir žuvo apie 100 jūrininkų ura
gano metu.

— JAV 4 moterys priimtos apmokyti as
tronautėmis — skristi į erdves.

— Japonijoje 30 metų amžiaus asilui zo 
ologijos sode buvo sudėti nauji dantys 
(maždaug už 700 svarų).

1931 m. K. Gineitis perėjo dirbti į Mais
tą ir Pienocentrą ir buvo paskirtas preky
biniu atstovu Anglijai.

Jis parašė ir 1925 m. išleido „Amerika ir 
Amerikos lietuviai“, o 1938 m. išleido ang
lų kalba „Lithuanian Quality Products“.

K. Gineitis mirė eidamas 70 amž. metus.
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2 EUROPOS LIETUVIS

ALG. MACKUS APIE LIET. POEZIJA
Po J. Švaisto, sekantį pranešimą Los 

Angeles Dailiųjų Menų Klube 1964 gruo
džio 7 d. laikė Algimantas Mackus. Jis 
kalbėjo iš galvos maždaug taip:

Apie naująją lietuvių poeziją kalbėsiu 
netiesiogiai. Atrodo, lietuvių literatūroje 
nėra žanro, turinčio tvirtą tradiciją, bet 
lietuvių poezija tokią tradiciją turi. Nuo 
liaudies dainų.

Išeivijoje esame privilegijuoti, galim ne
trukdomai vystyti saviveiklą. Vaitkus, 
Aistis, Brazdžionis, „žemininkai“ — su- 
brendino emigracinę lietuvių poeziją. Lie
tuvių poezijos gimimas dvilypis.

Mūsų poezija gimė su Antanu Bara
nausku, gal daugiau su Baranausku, nei 
su Donelaičiu. Baranauskas neturėjo di
daktinio momento. Tiesa. Baranauskas sa
vo „Anykščių šilelį“ rašė norėdamas len
kuojantiems parodyti lietuvių kalbos gro
žį. Donelaitis savo „Metus" rašo norėda
mas iškelti lietuvių ūkininkų sunkią būk
lę Prūsijoje. Donelaitis savo kūrinyje ir 
dejuoja ir aimanuoja, o Baranauskas at
skleidžia tyrą lietuvių poetinės kalbos 
grožį.

Lietuvių poezija turi tradiciją, ir į ją 
atsiremti garbė. Nei Vaičaitis, nei Viena
žindis nebuvo būtini mūsų poezijos raidai, 
kaip ir Strazdelis, nors jie paliko eilėraš
čių. Po Maironio atėjusieji dėjo naują pa
grindą mūsų poezijai, ją tobulino. Jie ėjo 
kartomis. Mykolas Vaitkus reikšminga fi
gūra mūsų poezijoje. Atėjusi po Maironio 
karta žengė atgal, nebuvę didesnio nei už 
Baranauską, nei už Donelaitį. Gal jie ne
galėjo sutilpti viename laike su Maironiu. 
Nuo Sruogos „Saulė ir smiltys“ knygoj at
pažintas žodžio skambėjimas. Tą atpažini
mą Binkis praplėtė.

Aistis-Brazdžionis-Nagys yra reikšmin
ga trejukė, mums palikę posakių ir posū
kių. Tai buvo pirmoji karta, gimusi nepri
klausomoje Lietuvoje ar joje brendusi. 
Kazio Binkio jokiai kartai negalima pri
skirti, nes jis buvo didesnis poetas. Kaž
kada Nyka-Niliūnas „Aiduose“ Keturius 
Vėjus teisingai įvertino. Beje, prie minėtos 
trejukės įskaitytinas ir Antanas Miškinis.

Paskutinė karta prieš „žemininkus“ ne
priklausomoje Lietuvoje turėjo labai daug 
problemų. Kaip naujai atsistojusiai vals
tybei, tokių problemų būna net poetams. 
Tuo laikotarpiu jie parašė be galo daug 
patriotiškų eilėraščių, jų tarpe ir visai ne
blogų. „Aš nežinau kitos valstybės, kur 
per tokį trumpą laikotarpį poetai būtų su
kūrę tiek daug ir tokios geros poezijos, 
kaip įvyko nepriklausomoje Lietuvoje“ — 
papildė Alg. Mackus.

Kiekvienas įgyvendintas idealas turi sa

vo nusivylimo grūdų. Nepriklausomybėje 
jie džiaugėsi tobulu savo valstybės apskri
timu. Be jų kartos gal nebūtų „žemi
ninkų".

„Žemininkų": Bradūno, Niliūno, Nagio. 
Kėkšto, Mačernio poezijai niekas nerašo 
eilių, minėjimuose nedeklamuoja. Poezija 
su mintimis ar be minties — ne esminis 
dalykas. „Žemininkai“ pirmieji pamatė, 
ko kiti nemato. „Žemės“ poezija yra pir
moji mūsų poezijos karta, rašanti patrio
tiškai. (Pacitavo iš Aisčio. Niliūno). „Že
mininkai" nesistengia būti poetais gyveni
me. jie atėjo be manifesto. Visoj lietuvių 
poezijos grandinėje „žemininkų“ poezija 
yra natūrali poezijos viršūnė.

Dar A. Mackus pasakė pamiršęs pami
nėti Radauską. L. Žitkevičius yra pasakęs 
kelias svarbias literatūrines tiesas, kaip: 
„kas poezijoj gyvena, tas poezijos nerašo". 
Radauskas yra egzilas savo tėviškėje.

Užsiminęs apie savo eiles. A. Mackus 
sakė, kad jo dainoj apie bitelę yra labai 
daug jo jaunystės. Bitelė yra mergaitė, tai 
ryšys, surišantis dainą.

Kai kurie J. Tysliavos eilėraščiai turi 
labai ryškią vietą mūsų poezijoj. Mūsų ne
priklausomos Lietuvos poetai per porą de
šimčių metų sukūrė daugiau, kaip kitose 
valstybėse per porą šimtų metų.

Mačernio poezijos negalima vertinti nu
meriais. „Žemininkai“ yra savarankūs, 
nieko bendro neturintieji su anksčiau bu 
vusiais. Mačernį vertinti nesvietiškai sun
ku. Jis mūsų poezijoj yra kertinis akmuo. 
Binkio „Generalinė repeticija“ yra visiš
kai tobulas kūrinys. Mačernis buvo pavė
luotas bohemos kompleksas. Jis tebuvo 
pastanga, o ne rezultatas.

„Girdėjau“, — sakė Algimantas Mackus. 
— „neseniai Dailiųjų Menų Klube kalbėta 
apie poetus viename eilėraštyje. Jisai 
skaitytų, kad tokiu J. Tysliavos eilėraščiu 
būtų „Tėve mūsų“. Jurgio Blekaičio iš 
„Vardai vandenims ir dienoms“ eilėraštis 
„Aina, klausyk“. Po Sa'omėjos Neries Liū
ne Sutema (Katiliškienė) yra pirmoji, ku
rios kūrybą aptariant nereikia sakyti, kad 
ji moteris.

Įsiterpęs Milton Stark paklausė: „Kodėl, 
Mackau, nerašai apie Lietuvą“?

Mackus atsakė klausimu: „Ką jūs su
prantate, kada rašoma apie Lietuvą?“ Ir 
sakė: „Man Lietuva nėra vien laukas, ke
lias, kryžius. Man Lietuva yra ir Vilnius“.

M. Stark: „Man Lietuva yra miškai, eže
rai. Reikia Lietuvą dabar paimti naujoviš
kai, nekalbėti apie Džaną, kuris yra kaž
kur Afrikoje. Ponas Mackus turi dainuoti 
apie Lietuvą. Ar jūs savo poezijoj turite 
namus?“

A. Mackus: „Aš nuomoju butą“.
Algirdas Gustaitis: „Mackaus poezijoj 

yra lietuviškos nuotaikos, lyrinio lietuviš
ko spalvingumo, vietomis lyg sengalvėlės, 
apsupančios jų beklausančius naujutėliai 
paežeryje išbaltintomis drobulėmis, pa- 
kaištėmis, prijuostėmis ar ištisomis stal
dengtėmis".

Pranas Lembertas: „Kodėl nesuminėtas 
Putinas?“

A. Mackus: „Tiesa, Putinas įtrauktinas 
į mūsų žinomų poetų gretas. Ir Sruoga". 
Pacitavo Sruogos: Supasi, supasi lapai nu- 
budinti. Iš kitų poetų: Aisčio iškiliausias 
eilėraštis: Tą vakarą ištvino upės, Mairo
nio: Įsisupus plačiai, Brazdžionio: Kas tas, 
kas tas, kuris ateina per gadynes, Radaus
ko: Aš mačiau šiandieną veidą, Bradūno: 
Skalbėja ir: Mano gentis kaip šuo.

Baigęs pranešimą, A. Mackus prašė da
bar jo neskelbti spaudoje, nes kalbėdamas 
iš galvos, be užrašų, bus daug ką praleidęs 
ar netiksliai išsireiškęs. Paskelbus, kaip 
jo kalbėta, sakė „įsigytų priešų visam am
žiui“. Atsakiau, kad tas pranešimas, mano 
užrašytas, vis tiek eis į Dailiųjų Menų 
Klubo metraštį, nes visad taip daroma. 
Jis neprieštaravo.

Likimui žiauriai išplėšąs Algimantą 
Mackų, jau galima paskelbti, kas jo buvo 
kalbėta DMK susirinkime. (Ig)

Kraštotyros konkursas: papasakokite apie 
revoliucinius įvykius

(E)Kraštotyros draugija paskelbė kon
kursą. Ne tik d-jos nariai, bet ir paskiri 
kraštotyros darbo mėgėjai, kaip ir reikėjo 
manyti, skatinami pirmoje eilėje rinkti 
daiktinę, dokumentinę ir kt. medžiagą, ku
rioje būtų paliesti „revoliuciniai įvykiai, 
didvyriški tarybinių karių ir partizanų 
žygdarbiai Didžiojo Tėvynės karo metais, 
apie fašistų žiaurumus ir buržuazinių na
cionalistų piktadarybes“... (plg. „Komj. 
Tiesą“, sausio 13 d. Nr. 8). Jau kitokią 
medžiagą tenka rinkti gamtos-geografijos- 
ekonomikos srityje. Pripažįstama, kad ne
maža darbo laukia kraštotyrininkų, besi
dominčių archeologija. Juk reikia suregis
truoti visus archeologinius paminklus (ar 
ne per vėlai susirūpinta? — Ę.), išaiškinti 
dar nežinomus, suregistruoti archeologi
nius radinius pas atskirus žmones. Kon
kurso rengėjai numatė plačią programą 
dar ir kitose srityse, kaip architektūroje, 
dailėje, tautosakoje ir kt. Konkurso rezul
tatai būsią paskelbti Spalio švenčių išva
karėse lapkričio mėn. pradžioje.

PROF. P. GALAUNĖ —

AUTORITETINGIAUSIAS LIAUDIES

MENO ŽINOVAS
(E) Sausio 25 d. Lietuvoje. Kaune, gyve

nąs prof. Paulius Galaunė paminėjo 75 m. 
sukaktį. Pagal jo mokinį Ed. Pranckūną 
(„Pergalė“, š.m. 1 nr.), Galaunė laikytinas 
autoritetingiausiu lietuvių liaudies meno 
žinovu, tyrinėtoju ir šiandien Lietuvoje žy
miausiu muziejų specialistu. Įdomu, kad 
tas pats Pranckūnas pripažino, jog šių die
nų Lietuvoje atsiradus dailės istorikams 
bei teoretikams, Galaunė vis tiek tebėra 
vienintelis šios srities mokslininkas.

Jis gimęs 1890 m. Pageležiuose, Ukmer
gės apskr. Ligi 1914 m. mokėsi Petrapilio 
meno mokyklose, nuo 1910 m. bendradar
biavo „Aušrinėje“, „Liet. Žiniose“ ir „Lie
tuvos Ūkininke“. 1918-1919 m. Galaunė rū
pinosi Lietuvos dailės ir meno turtų grąži
nimu į Lietuvą. Nuo 1919 m. sukaktininkas 
ilgus metus dirbo muziejų srityje, suorga
nizavo M.K. Čiurlionio vardo dailės muzie
jų Kaune ir buvo jo pirmuoju vadovu. Jo 
dėka buvo surinkta ir išsaugota visa eilė 
Čiurlionio paveikslų, kurie buvo užsienyje 
ar Lietuvoje pas privačius asmenis. Nuo 
1925 m. kaip docentas Kauno ir vėliau Vil
niaus universitetuose skaitė lietuvių meno 
istoriją, lietuvių liaudies meną, slavų tau
tų meno istoriją, 1936-44 m. Galaunė buvo 
Kultūros muziejaus direktorium. „Pergalė
je“ paskelbtame straipsnyje pastaroji veik 
la nutylėta.

Galaunė daug nusipelnęs populiarinda
mas Lietuvos meną, ypač liaudies meną, 
užsieniuose. Nepr. Lietuvos laikmečiu — 
1931 m. —jis buvo surengęs lietuvių liau
dies meno parodas Skandinavijos kraštuo
se ir Paryžiuje Trocadero muziejuje, 1938 - 
39 m. su lietuvių liaudies menu pasirodė 
New Yorko pasaulinėje parodoje. Tai veik
la ir nuopelnai, neįmanomi šių dienų Lie
tuvos sąlygose.

Galaunė yra plačiai dirbęs ir Lietuvos 
meno gyvenime, buvo dailės draugijų kū
rėjas ir nuolatinis narys. Dirbo ir kaip gra 
fikas, knygoms piešė iliustracijas, buvo ir 
vienas uoliųjų lietuviškosios knygos graži
nimo skatintojų. Galaunės svarbieji veika
lai: „Lietuvos kryžiai“ (1926), „Senoji ta
pyba“ (1926), „Lietuvių liaudies menas“ 
(1930) ir kt. Apie lietuvių liaudies meną 
pasirodė atskiri leidiniai bei straipsniai 
prancūzų ir švedų kalbomis. Taigi patys 
didieji Galaunės nuopelnai siejasi su lais
vosios Lietuvos laikotarpiu.

Tiesa, sovietiniu laikmečiu Galaunė pa
ruošė medžiagą liaudies meno knygai 
„Skulptūra“, ir... ji neišvengė partinės kri
tikos. Dar vis būdamas nepaprasto darbš
tumo, sukaktininkas yra paruošęs eilę vei-
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kalų, ir tik klausimas, kada jie bus atspaus 
dinti. Galaunė jau įteikė leidyklai memua
rinio pobūdžio „Muziejininko noveles“, 
baigia rašyti Lietuvos muziejų istoriją, ra
šo atsiminimus, pagaliau paruošė medžiagą 
apie Lietuvos dailę „TSRS tautų meno is
torijai“.

Leidinys apie gintaro muziejų
(E) 1963 m. Palangoje buvo atidarytas 
gintaro muziejus. Pradžioje buvo nusiskųs
ta jo kuklumu, tačiau pastaruoju metu 
jau skelbiama, kad kolekcijos esančios tur 
tingos, surinkti įvairių laikotarpių gintaro 
pavyzdžiai, dailininkų kūriniai iš gintaro 
ir pan. Praėj. metų pabaigoje išleistas ir 
specialus leidinys lietuvių ir rusų kalbo
mis — tai P. Gudyno ir S. Pinkaus knygu
tė „Palangos gintaro muziejus“. Joje su
pažindinama su muziejaus rinkiniais ir jo 
veikla.

Propagandinis leidinys svet. kalbomis
(E) Rengiantis Lietuvos okupacijos 25 

metų sukakčiai, Lietuvoje jau praėj. me
tų gruodžio mėn. išleistas gausiai iliust
ruotas leidinys „Lietuva šiandien“. „Kom. 
Tiesa“ (1964 m., Nr. 254) paskelbė, kad 
šis leidinys, be lietuvių, dar išleidžiamas 
rusų, anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, 
lenkų kalbomis.

Laikraštis kovai su nusikaltimais
(E) Siekiant kovoti su vis nemažėjančiu 

nusikalstamumu bei viešosios tvarkos pa
žeidimu, nuo vasario 1 d. Lietuvoje prade
damas leisti lietuvių ir rusų kalbomis sa
vaitraštis „Liaudies sargyboje“.

KAI LIETUVIŠKAI NEBEĮKERTAMA...

Jei jūsų jaunimas lietuviškai nepaskai- 
to. sudominkite jį naujai išėjusia anglų 
kalba knyga LITHUANIAN SHORT STO
RIES. Gražiai išleisti mūsų žymesnių rašy
tojų pasakojimai ir legendos. Kietais apda
rais, 280 puslapių. Kaina — 35 ši.

Jei norite jaunimą ar savo draugus ang
lus supažindinti su Lietuvos praeitimi, pa
dovanokite anglų kalba išleistą knygą 
„VYTAUTAS THE GREAT GRAND 
DUKE OF LITHUANIA“. Kietais apdarais, 
didelio formato, 209 psl., 36/8 d.

Dar galima užsisakyti SMETONOS mo
nografiją, vieną įdomiausių ir didžiausių 
knygų, pasirodžiusių išeivijoje.

Pavėlavusieji kviečiami atnaujinti lietu
viškos periodikos prenumeratą.

Lietuviškos spaudos ir liet, plokštelių 
reikalais rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

JONAS AVYŽIUS —------------------------------------ ------- —-------------- ----------- -------

Kaimas kryžkelėje
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Gaigalas žvalgėsi į kaimo pusę, ar ne
grįžta iš krautuvės Strazdų Vincė, kurį 
buvo pasiuntęs puslitrio, nes iš vakarykš
čios buvo tokia biauri nuotaika, kad neži
nojo, kur lįsti. Todėl šlaistėsi iš kampo į 
kampą, taip plūsdamasis paskutiniais žo
džiais, jog net žmona, pasiėmusi vaiką, iš
ėjo į gretimą vienkiemį, o Stribokas užsi
traukė kailinius ant galvos ir užknarkė, 
apsimetęs miegančiu.

Pro mažyčius apmusijusius langelius 
nedrąsiai žvelgė vidurdienio saulė, šykš
tūs spinduliai krito ant purvinos aslos, 
kurioje, be sukrypusio keturkampio stalo, 
poros suolų ir plačios kaimiškos lovos, nie
ko daugiau nesimatė. Tiesa, užkrosnyje, 
vadinamoje virtuvėje, atskirtoje nuo gry
čios šildomąja siena ir keturkampe pailga 
anga, uždengta dryžuotu marškoniu, buvo 
lentynos indams pasidėti, ant krosnies 
stovėjo pora puodų, o kampe ant sutrintų 
šiaudų drybsojo Stribokas, nes čia turėjo 
įsitaisęs sau miegamąjį, kur laikinai prisi
glaudė ir Strazdų Vincė. Bet iš tos pusės 
pirkelė buvo akla, ir tik su tamsa apsipra
tusi akis galėjo išskirti daiktų apybraižas.

— Kleme, žalvine, kelkis! — šūkavo 
Gaigalas, daužydamas kumštimi į virtu
vės durų staktą. — Girdi, velnio vaike? 
Padėsi gyvulius pakreikti: baigia prigerti. 
— Nesulaukęs atsakymo, pakėlė marško
nį, norėjo įeiti užkrosnin, bet iš ten trenkė 
tokiu šleikščių prarūgusių pamazgų kva
pu, kad bloga pasidarė. — Gyvi supusime 
toje pragaro duobėje... — sumurmėjo nu
sigręždamas, ir krūtinę nusmelkė skaus
mas. Akyse atsistojo švarūs šviesūs mo
kyklos bendrabučio kambariai, kur pra
bėgo gražiausias jo gyvenimo pusmetis, 
prisiminė Lapiną, naują, tik pernai išdy
gusį buvusio kolūkio pirmininko Bariūno 
namą Viešvilėje, ir beviltiškas pyktis už
smaugė gerklę.

Atsisėdo ant slenksčio ir, apkabinęs ke
lius, įsispoksojo į pastogę, apaugusią ledi
niais varvekliais, nuo kurių krito sunkūs 
lašai, o jo mintys sukosi apie Pajuostės 
durpyną.

Pirmą kartą gyvenime taip nekantriai 
laukė pavasario. Vakar kažkas pamelavo 
matęs varnėną, tai ir dabar jam tebesivai- 
deno mielas gerojo pavasario pranašo švil
pavimas, šaukiąs į pažadėtąją žemę. Kad 
tik greičiau nuvarytų sniegą, pradžiūtų 
laukai... Ek, išskristų kaip paukštis! Nė už 
simiršęs į Liepgirių pusę nepažiūrėtų! Ir 
ko jam čia dairytis? Ką gera palieka? Su
puvusią gryčpalaikę Strazdų Vincė nu
pirks. Ir sodelį, ir tuos du beržus, kuriuos 
vaikystėje pasidalino su broliu, paims prie 
dų... Nieko, visiškai nieko nėra, ko reikė
tų gailėtis... Nors raminosi, bet širdį vis 
dėlto maudė, nes, negalėjo ramiai pagalvo
ti apie tuos, kurie, prisiplėšę svetimo gero, 
pasilieka gyventi jaukiai įrengtose gūžto
se ir kvailins jį, svaidydami pajuokomis, 
lyg išguitą šunį. Todėl sielos gelmėse bren 
do kerštingas troškimas, ir, jei būtų tebe
tikėjęs į Dievą, būtų meldęsis kiekvieną 
vakarą, prašydamas dangaus atsiųsti 
tiems žmonėms nelaimę. O kadangi žinojo, 
kad maldų niekas neišklausys, tai pasku
tiniu metu apimdavo vis didesnė pagunda 
išvažiuojant užstatyti ant Liepgirių gud
ruolių raudoną gaidį.

— Paleisiu ubagais. Tegu, gyvatės, pra
dės kaip aš nuo šakaliuko! — Nusvilino 
įsiutusiu žvilgsniu kaimą, tarsi bandyda
mas įsivaizduoti, kaip jis atrodys baisiąją 
keršto valandą, ir pamatė parklibilkčiuo- 
jant Stazdų Vincę.

Slinko tas vėžlio žingsniais, mat, visos 
kišenės buvo prikimštos butelių.

— Kur buvai paklydęs, prakeiktas kli
šiau? — užsipuolė Gaigalas, nuskubėjęs 
priešais. —; Man visi šulai perdžiūvo, o jis 
bambalinėja kaip išromytas. Ar penkias
dešimt šešių laipsnių gavai?

— Baigta su laipsniais Liepgiriuose. — 
Vincė paslaptingai sukikeno ir neskubėda

mas ištraukė iš viršutinių švarko kišenių 
du butelius alaus. — Nori degtinės, va
žiuok į Viešvilę.

— Pameluok dar, savo snukio nebepa
žinsi, — suurzgė Gaigalas. — Vakar pali
ko tris nepraimtas dėžes. Duok greičiau, 
niekų nemalęs, rupūže.

Vincė ištraukė iš kelnių kišenės pasku
tinį butelį.

— Pauostyk: grynas alutis, — kyštelėjo 
kakliuką Klemui panosėn. — Toleikis už
draudė į krautuvę, išgainiojo geriančius, 
o Vilei įsakė pakabinti skelbimą, kad deg
tinė pardavinėjama tik sekmadieniais. Tai 
tokie reikalai, broliuk, — baigė, atsidavu
siai šypsodamasis pavandenijusiomis aki
mis. — Gyvensime dabar kaip Suomijoj— 
linksmybės pagal normą.

— Po velniais! — Gaigalas trenkė bute
lį į žemę. Tas pasiutėlis galėjo taip pada
ryti, bet kur buvo vyrai, kad neapskaldė 
antausių, gyvate.

— Vyrai nusigriovė pas Lapiną, bet ir 
ten neišpliko dantų. Supyko ant Motie
jaus, būtų langus išmalę, tik neatsirado 
pravadyriaus, — Vincė patenkintas pa
pliauškėjo liežuviu.

Gaigalo akyse pasiutusiai ėmė šokinėti 
pikto džiaugsmo velniukai.

— Ką tu sakai?! Ir Lapinui karvutė 
užtrūko?

— Bijo bepardavinėti. Toleikis pagrasi
no supūdyti kalėjime.

— Čia tai naujiena! — Gaigalas nebe
sitvėrė savo kailyje. — Lapinas išsigando! 
Pats vagių karalius įlindo į žabus, žaltys!

— Sako, vogtų miltų maišą radę pas jį.
— pasakojo Vincė toliau kaimo naujienas.
— Ale ne vienam Lapinui kailis dreba. Bū
tum matęs, kaip Toleikis užpuolė turgi
ninkus! Mano boba iš baimės pusę kiauši
nių išmetė į sniegą, o Šileika parlėkė su 
tuščia bačka, palikęs cvieką Toleikio ran
kose...

Gaigalas jau nebesiklausė Vincės. Kva
tojosi lyg paklaikęs, o širdis tirpo, apimta 
tokio saldaus keršto jausmo, kad už šią 

akimirką nebūtų pagailėjęs atiduoti pusę 
savo gyvenimo.

— Raitykitės druskoje, gyvatės! — du
so, grūmodamas kumštimi kaimui. — Su
krausite viską, ką prisivogėte, Toleikiui 
po kojų! Kapeikomis neatsipirksite, tauka- 
skūriai, teks išsivilkti iki baltinių, glin
dos...

— Kažin ir tūkstančiais ar atsipirks, — 
sukrezeno Vincė, baisiai patenkintas, kad 
jo naujienos pralinksmino bičiulį.

— Tegu! — su neapykanta sviedė Gai
galas. — Kuo aukštesnė kaina, tuo grei
čiau ponai terbą užsikabins. — Dantimis 
nutrenkė metalinį kamštį, užsivertęs nu
rijo kelis gurkšnius ir padavė butelį Vin
cei. — Atsigerk. Eisim gyvulių kreikti.

Ant krėstinio tvartelio, stovinčio su pir
kia po vienu stogu, buvo paverstas koks 
vežimas pernykščių šiaudų, nes Gaigalai 
pusę savo arų kasmet užsėdavo miežiais. 
Ten pat gulėjo keli glėbiai šieno, kurį Kle
mas pirko turguje, o likusią aukšto dalį 
užėmė su meldais maišytos samanos.

— Visą Akmens Varčią nupešiojai, — 
pajuokavo Vincė, kibilkščiuodamas su sa
manų glėbiu į tvartą.

— Matai, žinojau, kad tau prireiks. Juk 
bimbiliuoji apie Lunovą... Turėsi minkštą 
patalą, kol aš išsikraustysiu.

— Nadia — nebloga merga... — Vincė 
pliaukštelėjo liežuviu ir sukrezeno paten
kintas.

— Kas peikia? — Gaigalas šiūptelėjo 
samanų glėbį į kiaulių gardą. — Tau kaip 
tik. Moki rusiškai, o jos neparduosi lietu
viškai. Galėsite susidėję keliauti per pa
saulį.

— Juokis sau sveikas, o Nadia man pa
tinka, — visiškai rimtai atsiliepė Vincė. — 
Kibi prie darbo, nesidaužytoja pašaliais. 
Ne Strazdienė...

— Na, ir nesnausk. Padaryk, kaip daina 
pataria. — Gaigalas atsikrenkštė ir iš va
karykščios prikimusiu balsu užtraukė:

— Štai vienas senelis, sulinkęs ir nuse
nęs, — 

apie šimtą metų jam, gal būt, — 
dešimt kartų vedęs, tiek pat kartų me

tęs, 
bet už meilę pasiryžęs visad žūt.
Ei, kam vėluoti, nereik niekad žiopsoti, 
o jeigu pražiopsosi, tas laiks negrįš jau 

niekados...
įsismaginęs jis ėmė kraipytis į dainos 

taktą, paslydo ir pavirto keturpėsčias ant 
mėšlo, bet šitai nė kiek nesudrumstė geros 
nuotaikos. Nustebo tik, kad Vincė, pra
pliupęs pašėlusiai kvatotis, staiga nutilo 

lyg užkaltas ir susigūžė karvei už nugaros.
Tvarto tarpdurį užkimšo augalota Arvy

do Toleikio figūra.
— Ar tai tu, Klemai, gerklę laidai? — 

paklausė Grigas, iškišęs galvą pro pirmi
ninko pažastį. — Išlįsk. Įdomu paklausyti, 
kaip tavo balsas skambės gryname ore.

Strazdų Vincė apsimetė apyvarus taisąs.
— Brolis? — paklausė Arvydas, gerai 

neįžiūrėdamas prietamsyje Vincės veido.
— Ne. Strazdas. Iš lagerio, — atsakė 

Grigas.
— Už ką sėdėjai?
— Nemokėjo vogti, kvailys, — apmau

džiai atkirto Gaigalas. — Boba susiuostė 
su kitu. Priglaudžiau žmogų.

Arvydas pasitraukė į šalį, praleisdamas 
Klemą. Iš paskos kibilkščiavo Strazdų 
Vincė, raudonas kaip vėžys.

— Kolūkyje dirbi?
— Ne... Nieko nedirbu... Nepriima...
— Prie gyvulių nebepatiki, — įsiterpė 

Grigas. — O kitiems darbams netinka. Ko
ja, kad ją kur kots... Liepojos fronte visą 
pėdą sutriuškino. — Ūmai prisiminė pasi
kalbėjimą su Rimša ir delnais suplojo. — 
Vagi, Vince, tu anksčiau, rodos, buvai ne
blogas šikšnius. Eik pas mus kolūkio pa
kinktus taisyti.

Visi sužiuro į Strazdą, o tas, padrąsin
tas dėmesio, jau nebesivaržydamas paaiš
kino, kad pakinktai sutaisyti esą vieni 
juokai, nes lageryje dirbęs šikšnių grupė
je ir gavęs ne vieną pagyrimą.

— Tai sutarta? — Arvydas ištiesė Vin
cei ranką. — Rytoj ateik į raštinę. Gausi 
kolūkiečio knygutę.

— O daržas? — Strazdas negalėjo pati
kėti, kad pagaliau tapo pilnateisiu pilie
čiu. — Mes su žmona, kaip visi žino...

— Gausi pusę žmonos daržo. Jeigu ji 
toliau spekuliuos, o tu gerai dirbsi, tai ga
lėsi ir visą užvaldyti. Karvę turi?

— Iš kur...
— Gerai. Gausi karvę. Ant išsimokėji- 

mo. Su nuolaida. Kai užsidirbsi, grąžinsi 
skolą.

Vincė buvo atpratęs nuo to, kad juo rū
pintųsi. Jo širdyje tebegyveno lageris, kur 
žmoniškumas matuojamas kitokiomis nor
momis. Sumirkčiojo, tarsi saulės apakin
tas, ir puolė Arvydui prie rankos.

— Ką darai! Gėdykis! — Arvydas pik
tai' atstūmė jį už peties. — Aš ne kunigas.

— Na, Vince, — tarė Gaigalas, — dabar 
Nadia tavo rankose.
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Nepriklausomybės
(5)

KĄ LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIS GALVOJO DAR

1935 METAIS?
Neturėjimas diplomatinių santykių su 

Lenkija, kuri buvo artima Lietuvos kai
mynė ir praeities glaudžiai su ja siejama, 
buvo nenormalus reiškinys, sunkinąs jos 
užsienio politiką ir ateityje galįs sukelti 
įvairių Lietuvai žalingų komplikacijų. Ta
tai Lietuvos vyriausybės buvo nuolat jau
čiama ir tuo opiu reikalu rūpinamasi. Ta
čiau tiems santykiams užmegzti didžiausia 
kliūtis — neišspręsta Vilniaus byla. Res
publikos prezidentas A. Smetona buvo gi
liai įsitikinęs, kad jokiu būdu negalima tų 
santykių užmegzti Vilniaus išsižadėjimo 
kaina, o, to nepadarant, jų užmezgimas 
buvo neįmanomas.

Lietuvos didžiųjų kaimynų — Vokieti
jos, Sovietų Sąjungos ir Lenkijos — politi
niams santykiams kitėjant Lietuvai nepa
lankia kryptimi, aktualėjo ir Lietuvos su 
Lenkija diplomatinių santykių užmezgimo 
klausimas. Jis buvo kruopščiai studijuoja
mas, ieškoma kelių, kuriais būtų galima 
jo pasiekti, neliečiant jautriojo Vilniaus 
klausimo.

Kaip Lietuvos su Lenkija užmegzti dip
lomatinius santykius vyriausybės buvo 
ieškoma tokių kelių, matyti iš šio žemiau 
spausdinamo slapto dokumento:

LIETUVOS RESPUBLIKA 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS 

Nr. 446
KAUNAS, 1935 m. balandžio mėn. 18 d.

Į rankas
Visai slapta. '

Jūsų Ekscelencijos maloniam dėmesiui 
turiu garbės pristatyti čia pridėtąjį memo
randumą su pastabomis ir pasiūlymais tuo 
klausimu, kuris buvo svarstytas pas Jūsų 
Ekscelenciją šių metų sausio 2 dieną, da
lyvaujant p. Pasiuntiniui Klimui.

Teleista bus man pridurti, kad tarptau
tinė padėtis, mano įsitikinimu, verčia mus 
imtis iniciatyvos memorandume paliestuo
ju klausimu ir ta linkme, kurią turėjau 
garbės jame išdėstyti.

Memorandumo nuorašą įteiksiu Ponui 
Ministeriui pirmininkui.

Prašau Jūsų Ekscelenciją priimti mano 
labai nuolankios pagarbos žodžius.

Jūsų Ekscelencijos
(pas.) Lozoraitis

Jo Ekscelencijai
Ponui Antanui Smetonai, 
Respublikos Prezidentui,

Kaune.

Visai slapta.

MEMORANDUMAS
Lenkijai okupavus Vilniaus kraštą, Lie

tuva užėmė aiškiai ir aktyviai neigiamą 
poziciją Lenkijos atžvilgiu. Toji pozcija 
pasireiškė diplomatinėj akcijoj (Tautų 
Sąjungoj ir t.t.) ir visišku santykių nebu
vimu. Pradžioje šitoks mūsų elgesys buvo 
paremtas viltimi, kad 1) tarptautinės ins
tancijos padės mums teisingai išspręsti 
ginčą, 2) Vilniaus kraštas negalės ekono
miniai gyventi atskirtas nuo likusių Lietu
vos dalių, 3) Lenkijos tarptautinė padėtis 
tarp dviejų didžiųjų valstybių, Sovietų 
Rusijos ir Vokietijos, priešingų Lenkijai 
ir tame priešingume solidarinių, — blogės.

Turint galvoje Sov. Rusijos ir Vokietijos 
priešingą Lenkijai nusistatymą, mes galė
jome remtis šiomis didžiomis valstybėmis 
mūsų antilenkiškoj politikoj juo labiau, 
kad neturėjome su jomis jokio ginčo, nes 
Klaipėda tada dar nebuvo perduota 
mums, o dėl Rygos sutarties mes negalėjo
me kelti ginčo, nes kitaip būtumėm rizika
vę susilpninti savo padėtį ginče su Lenki
ja. Antra vertus, Vokietija ir Sov. Rusija 
turėjo interesą palaikyti mūsų politiką: 
pačios nieku nerizikuodamos, jos galėjo 
dar viena priemone Lenkijai silpninti ir 
neprileisti prie Pabaltijo konsolidacijos.

1923 metais, priskyrus Klaipėdos kraštą 
prie Lietuvos, atsirado stambi nesantaikos 
priežastis tarp mūsų ir Vokietijos. Vokieti

AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus Sov. Sąjungos'kraštus siuntinius? 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A B O iliustruotas katalogas, 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ 
MAISTO SIUNTINIUS!

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.

____ ___ ______________ ,____________________

ALEKSANDRAS MERKELIS

jos ingerencija j Klaipėdos reikalus greitai 
pasireiškė ir, jei ligi 1930 metų buvo iš
vengta didesnio konflikto, tai dėka mūsų 
elgesiui.

Šiaip ar taip, mūsų politika rėmėsi Len
kijos iš vienos pusės ir Vokietijos bei Sov. 
Rusijos iš antrosios priešingumu, kuris ta- 
ta atrodė nepataisomas. Vis dėlto reikia 
pasakyti, jog sprendžiamais momentais šis 
priešingumas nedavė apčiuopiamų rezul
tatų nei naudos. Taip buvo su Rygos su
tartimi, taip pat atsitiko 1927 metais, kai 
pasireiškė Lenkijos agresijos galimumas.

Maždaug nuo 1932 metų padėtis ėmė 
keistis. Prasidėjo Sov. Sąjungos ir Lenki
jos santykių atoslūgis. Numatydami au
gantį Tolimuose Rytuose pavojų, rusai 
ėmė švelninti savo santykius su lenkais, 
nes ramumas vakarų sienoje yra conditio 
sine qua non ne tik jų saugumui Tol. Ry
tuose, bet, gal -būt, ir jų vidaus padėties 
pastovumui. Mes irgi neužilgo patyrėme 
tos naujos rusų politikos krypties pasek
mes: kai 1933 metų vasarą Londone buvo 
vedamos derybos p. Litvinovo sumanytai 
užpuoliko definicijos sutarčiai sudaryti, ir 
mes norėjome dėl tikrumo įnešti jon pa
stabų ryšyje su Vilniaus byla, tai p. Litvi
nov pasipriešino tam, nežiūrėdamas to, 
kad pasakyta sutartis buvo daroma tiktai 
tarp mūsų ir rusų, lenkams nedalyvau
jant. Šitokios krypties Sov. Sąjunga tebe
silaiko ir šiandien.

Toliau, Vokietijos ingerencijai darantis 
vis daugiau ir daugiau nepakenčiamai, 
mes pagaliau turėjome reaguoti į ją, kas 
tuojau privedė mus prie pirmo stambesnio 
konflikto su Vokietija 1930 metais. Savo 
laiku buvo tikimasi, kad Hagos teismo 
sprendimas padarys įspūdį ir Vokietijai, 
su kuria bus galima atstatyti buvusius 
santykius. Tai neišsipildė. Tai iš viso ne
galėjo išsipildyti, nes tiek Stresemanno, 
tiek Muellerio ar Severingo Vokietijai 
Klaipėdos kraštas buvo įrankis laikyti 
mus nuolatinėje savo presijoje, ir tuo bū
du daryti įtaką visai mūsų politikai. Galu
tinis gi jų tikslas buvo iš viso atplėšti 
Klaipėdą, kad tuo būdu Lietuva, netekusi 
vienintelio savo uosto, būtų priklausoma 
nuo Vokietijos.

Atėjus nac.-socialistams į valdžią, mūsų 
konfliktas su Vokietija ėmė aštrėti bema
tant ir šiandien yra pasiekęs dar niekados 
nebuvusio aštrumo. Atrodo, kad be labai 
toli einančių nuolaidų Klaipėdos krašte iš 
mūsų pusės vargiai begalima galvoti apie 
santykių išlyginimą.

Beveik lygiagrečiai su Lietuvos-Vokieti- 
jos santykių blogėjimu ėjo Vokietijos-Len- 
kijos santykių gerėjimas. Reikia manyti, 
kad jau Stresemanno laikais buvo galvota 
apie santykių pakeitimo perspektyvas. Pa
galiau, Hitleris susitarė su Lenkija dešim
čiai metų. Galima spėti, kad, sudarydami 
tą sutartį, partneriai vadovavosi šitokiais 
sumetimais: Vokietija, ruošdamasi prie vi
siško atsiginklavimo, o antra vertus, žino
dama Lenkijos jautrumą koridoriaus at
žvilgiu, bando šia sutartimi pirkti kuriam 
laikui lenkų pasyvumą, kad nebūtų spau
džiama iš dviejų pusių. Lenkija gi, nusivy
lusi neenerginga Prancūzijos politika ir bi
jodama, kad vokiečių atakos atsitikimu ji 
negali tikėtis prancūzų ginkluotos inter
vencijos, nusprendė gauti visų galimų, 
nors laikinių garantijų tiesiog iš Vokie
tijos.

Aukščiau pasakytomis aplinkybėmis 
mes esame priėję prie tokios padėties, kad 
mūsų ligšiolinės politikos Lenkijos atžvil
giu pagrindas visiškai pasikeitė. Būtent, 
mūsų santykiai su Vokietija virto sunkiu 
konfliktu, antra gi vertus, Vokietijos-Len- 
kijos santykiai labai pagerėjo, o santykiai 
Lenkijos su Sov. Rusija irgi pagerėjo ir 
pastaroji, rūpindamasi savo saugumu, yra 
suinteresuota, kad jie dar daugiau page
rėtų.

Atrodytų, kad nei Sov. Rusija, nei Vo
kietija niekad negalėjo būti suinteresuotos 
tuo, kad mes atgautumėm Vilnių. Joms tu
rėjo būti aišku, kai tik susidarys didelė ir 
stipri Lietuva, neturinti ginčo su Lenkija, 
natūraliai interesai turės privesti prie di
delio ir stipraus bloko sudarymo iš Lietu-

sutemos
vos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Suomi
jos. Tokiu būdu abi šios valstybės turėjo 
būti greičiau suinteresuotos Vilniaus gin
čo buvimu, bet ne jo teisingu išsprendimu. 
Šitokia prasme mes galėjome turėti jų pa
ramą prieš Lenkiją. Šiandien toji parama 
iš Vokietijos pusės yra atpuolusi, o iš Sov. 
Rusijos pusės tiek sumažėjusi, kad jos ne
begali pakakti tokiam dideliam ginčui iš
spręsti, kaip Vilniaus ginčas. Tai yra vie
na mums nepalankios konjunktūros pusė.

Antroji gi yra štai kokia. Rytų Europoje 
yra trys valstybės, kurios vaidina spren
džiamą rolę, tai Vokietija, Lenkija ir Sov. 
Sąjunga. Idealinės sąlygos mūsų egzisten
cijai būtų, jei tos trys valstybės eitų skir
tingais keliais. Mažiau palanki mums, bet 
dar gera padėtis yra tokia, kurioje Vokie
tija ir Rusija, susitarusios tarp savęs ne
sutaria su Lenkija. Bet blogiausia mums 
padėtis turėtų susidaryti, jei Vokietija ir 
Lenkija ar Lenkija ir Rusija veiktų solida
riai Lietuvos atžvilgiu. Prie šito nieku bū
du negalima prileisti. Šiandien šita padė
tis yra, reik tikėtis, embrionalinėj stadijoj. 
Kaip mes galėtumėm tokį susitarimą su
kliudyti? Susitarti su vienu tų didžiųjų 
mūsų kaimynų. Su Vokietija, kaip aukš
čiau pasakyta, mes vargiai begalime susi
tarti, nepaaukodami svarbių interesų, lie
čiančių pačią mūsų politinės bei ekonomi
nės nepriklausomybės gyslą. Palieka tad 
ieškoti kelių susitarti su Lenkija su sąly
ga, kad tatai nepaliestų mūsų teisių į Vil
niaus kraštą ir patį Vilnių.

Schema galvojimo turėtų būti šitokia: 
Klaipėdą mes turime, bet jai gresia didelis 
pavojus, Vilniaus mes neturime ir negali
me tikėtis artimiausiu laiku atgauti, tad 
turime ginti Klaipėdą visomis tokiomis 
priemonėmis, kurios, savaime supranta
ma, nepažeidžia mūsų juridinės pozicijos 
Vilniaus klausimu. Kovoti dviem frontais 
— Vilniaus ir Klaipėdos — mes negalime 
diplomatiškai, nekalbant jau apie militari- 
nę kovą, kurios, kaip jau yra pakartotinai 
pareikšta Pono Respublikos Prezidento ir 
kitų mūsų atsakingų politikų, mes nema
nome griebtis Vilniaus ginče.

Bet to maža. Tokioj padėtyj, kokioj mes 
esame su Vokietija, mums gresia net fizi
nis pavojus, todėl meS'turime ne tik steng
tis eliminuoti lenkų pavojų, bet dargi gau
ti lenkų paramą kovoje su Vokietija. Yra 
pagrindo manyti, kad Vokietijos ofenzyva 
Lietuvoje ir toliau Pabaltyje būtų priešin
ga Lenkijos interesams. Bet tam, kad Len
kija išreikštų šį savo interesą palankia 
mums politika, mes turime įeiti į tam tik
rą kontaktą su ja. Iš viso, Lenkija yra 
svarbus veiksnys ne tik Rytų Europoje, 
bet ir visos Europos politikoje. Ligšiol ši
tas veiksnys ne tik buvo eliminuotas iš 
mūsų politikos, bet dargi veikė prieš mus. 
Dabar, būdami pavojingoj padėtyje, mes 
turime stengtis pakreipti mūsų pusėn. Lig
šiol dar nėra pagrindo tvirtinti, kad Len
kija būtų susitarusi su Vokietija mūsų są
skaitom Antra vertus, pagal tas netiesio
gines žinias iš Varšuvos, kurios mus pasie
kia, atrodo, jog tenai tebėra interesas pa
siekti su mumis modus vivendi. Reikia ta
čiau labai abejoti, ar, mūsų santykiams su 
Vokietija einant tokiu pat tempu, kaip lig
šiol, tas interesas nesumažės, teisingiau 
sakant, ar nebus jis jau sumažėjęs.

Toliau, reikia atsiminti, kad visa pasau
linė politika eina taikos ir saugumo patik
rinimo kryptimi. Tai remiasi esmėje sta
tus quo garantavimu. Vilniaus bylai tai 
pavojinga kryptis, nes kasdien mes rizi
kuojame sužinoti apie kokio visuotinio 
pakto projektą, kuriame fiksuojamas sta
tus quo. Ar lengvai galėtumėm atsisakyti 
pasirašyti tokį paktą? Ar nėra galima, 
kad ta pati Sov. Sąjunga ar Vakarų Euro
pos valstybės darys presiją į mus, nes Len
kijos svoris ir reikšmė visuotiniam saugu
mui, tų valstybių akimis žiūrint, yra nepa
lyginamai didesni kaip Lietuvos? O antra 
vertus, saugumo garantijos yra mums bū
tinai reikalingos. Turėdami tai galvoje, 
mes turime stengtis gauti iš Lenkijos abi
pusį teritorinį ginčo buvimo pripažinimą.

Byloje su Lenkija mes vartojame nuo 
pat pradžios santykių nebuvimą kaip re
presiją ir protestą prieš teisės sulaužymą. 
Reikia tačiau bijoti, kad ši taktika, varto
jama jau penkiolika metų, nustojo savo 
įspūdžio tarptautinėj politinėj plotmėj. 
Nežiūrint tos taktikos, Vilniaus klausimas 
tarptautinėj plotmėj rodo tendenciją nu
blukti, būti užmirštas, nustoti aktualumo. 
Pradėdami derybas su Lenkija, ir iš jos 
gaudami teritorinio ginčo pripažinimą, 
mes duotume naują aspektą ir impulsą 
bylai.

Pagaliau, Vilniaus krašte lietuvybė siste 
mingai naikinama. Lenkija neslepia, kad 
tai yra vienas presijos prieš Lietuvą būdų. 
Lygiagrečiai ekonominė krašto gravitacija 
ima keisti kryptį, būtent, į Gdynę ir Rygą 
(Drujos uosto pastatymas). Modus viven
di su Lenkija gali duoti mums pagrindą 
sulaikyti Lenkijos varomą dabar nutauti
nimo akciją ir atgaivinti bent dalinai Vil
niaus ekonominę gravitaciją į kitas Lie
tuvos dalis.

Bet visą mūsų politiką turi dominuoti 
mintis, kad iš Vokietijos pusės mums gre
sia didelis pavojus. Jam atremti mes turi
me panaudoti visas galimas politines kom

binacijas, jų gi tarpe taip pat ir kombina
ciją su Lenkija. Laikas dirba mūsų nenau
dai, ir juo toliau, juo daugiau mažėja pri
imtino mums modus vivendi su Lenkija 
šansai.

Reikia bijoti, bene bus dabar tam pas
kutinis momentas.

Modus vivendi su Lenkija pasiekti mes 
turėtumėm pasiūlyti Lenkijai formulą, ku
ri buvo priimta pasitarime pas Poną Res
publikos Prezidentą šių metų sausio mėn. 
2 dieną.

Jeigu pasakyta formula būtų Lenkijos 
priimta, tai derybose, kurios būtų veda
mos šios formulos pagrindu, mes, turėda
mi galvoje, kad teisingas Vilniaus bylos 
išsprendimas, tai yra, okupuotosios Lietu
vos dalies grąžinimas šiuo tarpu nėra ga
limas, turėtumėm siekti šitokio laikinio 
modus vivendi:

1) pietuose nustatoma siena tokiu būdu, 
kad Seinai ir Punskas su tam tikru hin- 
terlandu būtų priskirti prie Nepriklauso
mos Lietuvos,

2) rytuose demarkacijos linija perkelia
ma už Švenčionių tokiu būdu, kad Kalkū- 
nų-Pabradės geležinkelis būtų mūsų pu
sėje,

3) mūsų revendikuojamoms žemėms nu
statomas laisvos muitų zonos režimas to
kiu būdu, kad lenkų muitų siena eitų Lie- 
tuvos-Sov. Sąjungos taikos sutartimi nu
statyta siena,

4) Lenkija pripažįsta Vilniaus krašto 
lietuviams kultūrinę autonomiją,

5) tarp abiejų valstybių užmegzti konsu- 
liariniai santykiai, skiriant Kaune ir Var
šuvoje konsuliarinius agentus,

GRIPO EPIDEMIJA
Sausio mėnesio pabaigoje buvo praneš

ta, kad Rusijos Leningrado mieste prasi
dėjo masinis žmonių sirgimas gripu. Gri
pas taip pat pasirodė ir Maskvoje. Taigi 
Anglija stovi prieš gripo epidemijos grės
mę. Kelias nuo Leningrado iki Londono ir 
Southamptono gripo epidemijai plisti nėra 
tolimas. O norint tinkamai kovoti ir apsi
saugoti nuo ligos, reikia ją pirmiau pa
žinti..

Galingu elektroniniu mikroskopu žiū
rint, gripo virusas atrodo kaip vatos gaba
liukas. Yra labai daug gripo viruso rūšių, 
ir vis naujos reguliariai dar pasirodo, 
įvairios jų rūšys pasižymi tuo, kad suke
lia specifinius aritikūnius, kai žmogus su
serga gripu.

Infekcija vienos rūšies virusu padaro 
žmogų saugų nuo antro susirgimo tos pat 
rūšies gripu, bet jis gali susirgti gripu, su
keltu kitų rūšių virusų. Mokslininkai pa
vadino pagrindines virusų grupes A, B, C 
ir D tipais. Yra dar keli šių pagrindinių 
grupių subtipai. Pavyzdžiui, A grupės ži
nomi ne mažiau kaip 4 virusai. Vienas jų 
sukelia aziatiškąjį gripą, ir jis vadina
mas A2.

C ir D grupių virusų sukeliamieji gripai 
reti Anglijoj, bet gripas, kurį sukelia B 
grupės virusai, pasirodo kas keturi ar šeši 
metai, ši grupė atakuoja daugiausia jau
nus žmones — tarp 6 ir 18 metų amžiaus. 
Pasitaiko ir mirties atvejų. Tačiau rim
čiausios epidemijos yra kilusios nuo vie
nos ar kitos A grupės virusų. Yra gana 
daug įrodymų, kad baisioji pasaulinė 
1918-1919 metų gripo epidemija, nuvariusi 
į kapus apie 20 milijonų žmonių, buvo su
kelta A viruso.

Žinodama gripo epidemijos pavojus, Pa
saulinė Sveikatos Organizacija seka visas 
bet kur kylančias epidemijas. Jos eksper
tai paprastai žino mėnesiais prieš laiką, 
kada ir kur gripas gali pasirodyti ir ku
rios rūšies virusas yra jo sukėlėjas.

DIEVO KARALYSTĖ
(19)

Šventasis Raštas kalba labai aiškiai 
apie mirusiuosius, pakartotinai pareikšda
mas, kad mirusieji yra negyvi, tikrai nu
mirę. Biblija parodo, kad po mirties žmo
gus neįžengia į dangų, nenueina į skais
tyklą ir nėra velnių nuneštas į amžinųjų 
kančių pragarą. Joje aiškiai pasakyta, kad 
mirusieji yra „užmigę“ mirties miegu ir 
yra kapuose. Kai Didysis Mokytojas, Jė
zus Kristus, kalbėjo į savo mokytinius 
apie savo prietelio Lozoriaus mirtį, varto
damas šį prilyginimo prasmės „miegą“, 
jis pasakė: „Mūsų prietelius Lozorius mie
ga, bet aš einu jo pažadinti iš miego“. Ne
suprasdami jo kalbos, mokytiniai manė, 
kad jis kalbėjo apie paprastą miegą. „Tuo
met Jėzus jau aiškiai jiems pasakė: Lozo
rius mirė“. — Jono Ev. 11:11-16.

Vienas iš įkvėptųjų Šventojo Rašto ra
šytojų, Saliamonas, kuriam Dievas buvo 
davęs daug išminties ir žinojimo, taip sako 
apie mirusius: „Nes gyvieji žino, kad jie 
mirs, mirusieji gi nieko daugiaus nebežino 
ir neturi jokio užmokesčio, nes jų atsimi
nimas paliktas užmiršti. Ir meilė, ir nea
pykanta, ir pavydas draug žuvo, ir jie ne
beturi dalies šiame pasaulyje ir visame, 
kas darosi po saule. Ką tik tavo ranka gali 
padaryti, tuojau daryk, nes nei darbo, nei 
proto, nei išminties, nei žinojimo nėra ka

6) per sieną Suvalkijoje leidžiamas pre
kių tranzitas ir tam tikras žmonių, prekių 
ir telegrafo, telefono bei pašto susisieki
mas,

7) leidžiama miško plukdymas Nemunu,
8) išilgai demarkacijos linijos ir sienos 

leidžiamas žmonių ir prekių susisiekimas 
vadinamo mažojo pasienio susisiekimo pa
vyzdžiu,

9) Lenkija nereikš pretenzijų dėl žemių, 
paimtų iš jos piliečių žemės reformos rei
kalams.

10) Lenkija nereikš pretenzijų dėl buvu
sios Rusijos Imperijos teritorijoje buvusių 
bankų turto.

(pas.) Lozoraitis 
Kaunas, 1935 m. balandžio mėn. 18 d.

Užsienio reikalų ministeris Stasys Lozo
raitis, gerai orientuodamasis pasaulinėje 
politikoje, būdamas įžvalgus ir gana tiks
liai numatąs politinių įvykių raidą, buvo 
šalininkas ieškoti modus vivendi su Len
kija. Tuo reikalu 1935 m. rugsėjo mėnesį 
Ženevoje buvo susitikęs su Lenkijos už
sienio reikalų ministeriu pik. J. Becku. Ta
čiau juodviejų pasitarimas buvo daugiau 
informacinio pobūdžio, ir visiškas nuomo
nių priešingumas dar labiau išryškino to 
klausimo sprendimo sunkumą. Diplomati
nių santykių užmezgimo galimybėms zon
duoti į Lenkiją buvo pasiųstas ir buv. 
Lietuvos Aido vyr. redaktorius Valentinas 
Gustainis. Jis ten išbuvo ilgesnį laiką ir 
1937 m. ryšium su ta savo kelione išleido 
veikalą Lenkai ir Lenkija.

(Bus daugiau)

Gripui nėra gydymo. Antibiotikai, kaip, 
pvz., penicilinas, yra vertingi kovojant 
prieš antrines bakterines infekcijas, ku
rios dažnai pasirodo po gripo, bet paties 
gripo virusų jie neveikia. Laimei, moksli
ninkai pagamino efektingus skiepus prieš 
gripą, ir, Pasaulinei Sveikatos Organizaci
jai perspėjus, gydytojai gali skiepyti žmo
nes atitinkamos rūšies skiepais dar gero
kai prieš gripo epidemijos kilimą.

Gripo epidemijos grėsmei sutikti Viešo
sios Sveikatos Tarnyba pataria skiepytis 
visiems vyresniems kaip 45 m. amžiaus 
asmenims, nėščioms moterims ir žmonėms, 
sergantiems chroniškomis ligomis. Reikia 
dviejų skiepų injekcijų, kad pilnai apsau
gotų nuo gripo.

Dr. J. GUTAUSKAS

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

JALTA IR LAISVĖS GYNIMAS
Gerbiamas Pone Redaktoriau,
E.L. vasario 2 d. numeryje Tavo Jonas 

kaltina W. Churchilį už Jaltos sutartį.
Aš manau, kad kaltininkų reikia ieškoti 

mūsų pačių tarpe. Jeigu Jonas yra buvęs 
Kaune, gal jis matė įrašą Laisvės Varpe: 
„O skambink per amžius vaikams Lietu
vos, kad laisvės nevertas, kas negina jos.“

O mes be šūvio pasidavėme rusams. Gal 
buvome per silpni? O suomiai?

P. Severs

— „Beatles“ epidemija persimetė jau į 
Rytų Vokietiją — ten šio britų ketvertuko 
dainos jau skamba per radiją, o dabar ir 
pirmoji plokštelė išleidžiama.

— Olandija stato didžiausią pasaulyje 
radijo teleskopą.

pe, į kurį tu skubiniesi“, — Pamokslinin
kas 9:-5, 6, 10.

Klaidinga nuomonė, kad žmogus turi 
nemirtingą sielą, kuri mirties valandą at
siskiria nuo kūno ir skrenda į vieną iš tri
jų vietų, buvo Šėtono, paties Velnio išpe
rėta. Jėzus teisingai praminė jį melagiu ir 
galvažudžiu, kurs nepasiliko tiesoje ir ku
riame nėra tiesos. Nes pačioj žmogaus is
torijos pradžioje jis melavo žmogui, saky
damas: „Judu visai nemirsite.“

Dievas gi, Sutvertoj as, aiškiai pasakė 
pirmajam žmogui Adomui, kad patsai 
žmogus, Dievo sutvėrimas, buvo gyva sie
la, kuri po prasižengimo prieš dieviškąjį 
įstatymą turėjo mirti. Pirmoje Biblijos 
knygoje, aprašančioje žmogaus atsiradi
mą, mes skaitome: „Viešpats Dievas pa
darė iš žemės dulkių žmogų ir įkvėpė į jo 
nosį gyvybės kvapą, ir žmogus pasidarė 
gyva siela“.

Šitai Dievo sutvertajai sielai, esybei ar
ba žmogui, nusidėjus, patsai Sutvertojas 
pasakė: „Žemė bus prakeikta dėl tavo pa
sielgimo. Ji tau želdins erškėčius ir usnis, 
ir tu valgysi lauko žolę. Savo veido pra
kaite tu valgysi duoną, iki nesugrįši į že
mę, iš kurios esi paimtas, kadangi tu esi 
dulkės ir vėl dulkėmis pavirsi“.

(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, DI. U.S.A. (61362).
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Europos lietuviu kronikų NOTTINGHAMAS
TRADICINIS BLYNŲ BALIUS

LONDONAS
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 
pamoks 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.

LIETUVIAI VYSKUPO ŠVENTINIME

D. Britanijos Sielovados vedėjo kun. Dr. 
S. Matulio, MIC, vadovaujamas, gražus bū
relis lietuvių išvyko vasario 12 d. dalyvau
ti vyskupo Dr. Prano Brazio, MIC, šventi
nime, kuris kartu jungiamas su Neprikl. 
šventės minėjimu Romoje.

LONDONO LIET. SPORTO IR SOC.

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Vasario 28 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., yra 
kviečiamas metinis Klubo susirinkimas, 
kuris įvyks Klubo patalpose, 345A Victoria 
Park Road. London, E.9.

Klubo nariai privalo pasiimti su savim 
nario korteles, nes be kortelių nebus gali
ma dalyvauti balsavime.

CENTRINIO SKYRIAUS KNYGYNO

PAPILDYMAI

DBLS Londono Centrinis Skyrius jau 
seniai turi didelę lietuviškų knygų biblio
teką, kuri kas metai vis apsčiai papildoma 
Ir kurios knygomis gali naudotis visi lie
tuviai. Knygos siuntinėjamos ir paštu, jei
gu skolintojas sutinka apmokėti jų pasiun
timo išlaidas.

Praeitais metais bibliotekai papildyti 
buvo nupirkta 17 knygų, o iš įvairių auko
tojų gautos 42.

O skaitytojai buvo pasiskolinę pasiskai
tyti 144 knygas.

DAINAVOS VEIKLOS APYSKAITA UŽ 

LAIKOTARPĮ

nuo 1964 m. birželio 1 d. ligi 1965 m. 
vasario 1 d.

PAJAMOS
Rudens Baliaus pelnas 46.5.0 Bazaro pel

nas 58.4.7 Kasos likutis 1964.VI.1 61.0.1 
165.9.8
IŠLAIDOS

Parama seneliams 39.13.8 Siuntiniai į 
Lenkiją ir Lietuvą 21.18.6 Ligonių lanky
mas 9.3.10 Vaikų eglutei ir arbatėlėms 
9.12.0 Jaunimo stovyklai 5.0.0 Saleziečių 
mokyklai 5.0.0 Londono sav. mokyklai 
3.0.0 Lietuvių Bažnyčiai 4.0.0 Liet, kapinių 
paminklui 3.0.0 Susirinkimų ir kitos išlai
dos 8.16.11. 109.4.11

1965 m. vasario 1 d. kasoj lieka £56.4.9.
DAINAVOS D-jos Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
DAUGĖLA Jonas, iš Flensburgo 1947 

m. atvykęs į Angliją, ligi 1949 m. gyvenęs 
Truro, Cornwall, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: Stepas Juodikaitis, 402 
Dovercourt Rd., Toronto 3, Ont., Canada.

BALTIC STORES
&

INVESTMENTS CO.
PALANGA PROPERTIES LTD.

(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 

ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, KENT, 
ENGLAND.

Tel. RAV 2592.

Už investavimus 5 metams ir 
ilgiau moka 1%.

Investavimai pilnai apdraudžiami ir 
garantuoti nekilnojamu turtu, be to, 
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis 

kapitalas!

Sutvarkome palikimo reikalus.

■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį'; ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai yra pridėję aukų lietuviškajam spaus
dintam žodžiui paremti: 20 šil. M. Bance- 
vičienė. po 14 šil. J. Zaleckas, B. Čapas, 
B. Ilčiukas ir T. Toliušis, 9 šil. A. Pilkaus
kas, 6 šil. J. Vosylius, 4.6 šil. J. černis, po 
4 šil. J. Pranauskis, M. Mozūras, V. Jukne
lis, J. Čepas, L. Sličius, B. Vidmantas. J. 
Matulevičius, P. Bulaitis. A. Kazakevičius, 
A. Kubilius ir I. Šimkus.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

KAZIMIERO BIVAINIO TALKA

Judrusis DBLS Nottinghamo Skyriaus 
pirmininkas Kazimieras Bivainis per pus
antros savaitės surado tris tautiečius, ku
rie užsiprenumeravo „Europos Lietuvį“, 
ir dar aprūpino kelis sieniniais kasdien 
nuplėšiamais kalendoriais stl pasiskaity
mais.

Be abejo, tai yra šviesiojo pirmininko 
gražiausias atsakymas į kvietimą paremti 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės pastangas 
įsigyti linotipą.

GALIMA ĮSIGYTI KNYGŲ
(E) Artėjant Vasario 16-jai, Elta sutei

kia galimybę nemokamai įsigyti seniau iš
leistų knygų lietuvių ir kt. kalbomis. Tek
tų tik apmokėti pašto persiuntimo išlaidas. 
Atrodo, žemiau nurodytomis knygomis ga
lėtų susidomėti Liet. Bendruomenės pada
liniai, kt. organizacijos ar paskiri asmenys. 
Prašant prisiųsti knygas, rašyti adresu: 
ELTA, 741 Reutlingen, Gratianusstr. 11 
(Tel. 57-23).

Knygų sąrašas: V. Čižiūnas „Tautinis 
auklėjimas šeimoje“, J. Jankus „Naktis 
ant morų“, V. Tamulaitis „Sugrįžimas“, 
Stp. Zobarskas „Ganyklų vaikai“, „Per 
šaltį ir vėją“ (šios trys — jaunimui), T. J. 
Vizgirda „Vilnius — The Capital of Lithu
ania“, dr. J. Baltrušaitis „Lithuanian Folk 
Art“, E. Turauskas „Le sort des etats bal
tes" ir E.J. Harrison „Lithuania's fight for 
freedom". Knygų skaičius ribotas.

NAUJAS „ŠALTINIS“

Su 1965 m. pirmu numeriu „Šaltinis“, 
žengdamas į penktus nuo atgijimo metus, 
pabrėžia artimesnes Nepriklausomybės 
šventei mintis ir tikybinius atspalvius. V. 
Balickas rašo apie „Tautos gajumą“, prof. 
J. Eretas pradeda straipsnių eilę apie 
„Tremties lietuvį įdėjų sūkuryje“. Dr. V. 
Kazlauskas apibūdina vysk. P. Maželį, Dr. 
S. Žibartas naująjį vysk. Dr. P. Brazį, 
M.I.C., majoras P. Gudelis duoda laisvės 
kovų atsiminimų, aktualius klausimus pa
liečia P. Mašalaitis, kun. L. Jankus, Dr. V. 
Kaziūnas. Dr. S. Žilys ir Dr. P. Gaida. Nau
jos poezijos randame J. Gutos, V. Šlaito, L. 
Švalkaus, N. Narutės ir Č. Obcarsko, bele
tristikos J. Kralikausko. Vaikams yra „Šal
tinėlis“, kun. J. Kuzmickio tvarkomas. 
Gausu žinių iš Lietuvos, liet, pasaulio ir 
ypač iš Europos lietuvių gyvenimo.

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 27 d„ 19 vai. vakare, Ukrainie
čių Klubo salėje (35-B Merridale Street 
West) Wolverhampton© Skyriaus valdyba 
rengia *

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMĄ

Programoje V. Kelmistraičio paskaita. Me
ninę dalį išpildys Wolverhamptono skautės 
ir jaunimas.

Po oficialiosios dalies, grojant A. Buivy
dui akordeonu, bus šokiai ir alutis, bei lo
terija.

Minėjimo pelnas skiriamas Tautos Fon
dui.

Mielus tautiečius kviečiame dalyvauti 
ko gausiausiai ir savo atsilankymu parem
ti Tautos Fondą.

DBLS Skyriaus Valdyba

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.

EUROPOS LIETUVIS

Vasario 20 d„ 6 vai. p.p. Ukrainiečių Klu 
bo salėje 30, Bentinck Rd„ rengiama Not
tingham© 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

A. SMETONOS MINĖJIMAS

Visuomet judrūs Nottinghamo lietuviai, 
susibūrę į kelias organizacijas, bene pir
mieji paminėjo pirmojo ir paskutiniojo 
Lietuvos Respublikos prezidento Antano 
Smetonos 20 metų mirties sukaktį. Šią ne
eilinio pobūdžio šventę sausio 30 d. suren
gė L. Tautinio Sąjūdžio skyriaus valdyba, 
vadovaujama J. Galbuogio.

Tiesa, nebuvo gauta tinkamos salės: te
ko pasitenkinti kuklia ir nedidele salele 
ukrainiečių klube. Tačiau ji buvo perpil
dyta lietuvių, kurių vis dėlto galėjo būti 
dar kur kas daugiau.

Minėjimą atidarė J. Galbuogis, pažymė
jęs, kad A. Smetona yra mūsų nepriklau
somybės simbolis. Kai skautai, vadovauja
mi savo vadovų, suvažiavusių iš Derby ir 
Ashbourne, net su keturiomis vėliavomis 
sustojo priekyje, pagerbdami A. Smetonos 
atminimą, paskaitai skaityti buvo pakvies 
tas svečias iš Manchesterio D. Damauskas.

Būdamas iš prigimties ir profesijos pe
dagogas ir mokėdamas savo vaizdingu žo
džiu prieiti ne tik prie vaikų, bet ir prie 
suaugusių, prelegentas jautriai pasakojo 
apie A. Smetoną — ūkininko sūnų, tvirtų 
religinių ir tautinių įsitikinimų moksleivį, 
politiką ir prezidentą. A. Smetona buvęs 
subtilus politikas, idealistas, skaidrus kaip 
šaltinio vanduo. Jis galėjęs pakartoti 
šiuos garsius žodžius: mylėjau tiesą, tad 
mirštu ištrėmime. Tautiniu Lietuvos atgai
vinimu, žinomu konkordatu su Vatikanu, 
vienybės siekimu jis pasistatęs, kaip Ho
racijus. paminklą, stipresnį už varį, aukš
tesnį už Egipto piramides. Pabaigoje ragi
no ne ieškoti praeityje negerovių, o viso
mis išgalėmis siekti vienybės.

Meninę dalį gražiai atliko grakštūs skau 
tai, vadovaujami savo vadovės Zaveckie- 
nės. Jie įrodė, kad moka lietuviškai ne tik 
kalbėti, bet ir jausti. Kai gražusis mūsų 
jaunimas taip gražiai prisideda prie mūsų 
didžiųjų švenčių, vis dėlto džiaugsmas ku
tena ne tik tėvų, bet ir visų tautiečių 
širdis.

Sekmadienį St. Patrick's salėje kun. 
kapelionas atlaikė Mišias už a.a. A. Sme
tonos vėlę ir pasakė pritaikintą pamokslą, 
šaukdamas visus gerbti mūsų tautos pra
eitį ir jos didžius vyrus, nes, jei niekinsi
me nepriklausomybės laikotarpį, kada vis
kas buvo kuriama ir statoma, nebūsime 
verti Lietuvos laisvės.

Buvęs

DBLS Nottinghamo Skyriaus V-bos narį 
BR. ČIUDIŠKĮ ir D. JORDAN.

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo.

Sk. Valdyba ir nariai

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

D.B.L.S. Coventry skyriaus valdyba va
sario 27 d„ 6 vai. vak„ Co-operative Hall 
Walsgrave Rd. rengia

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMĄ.

Programoje p. J. Johnstono prakalba, 
šokiai, loterija ir kt.

Baras ir užkandinė veiks iki 11 vai.
šokiams gros geras orkestras iki 12 vai. 

Visus tautiečius su pažįstamais iš toli ir 
arti maloniai prašom atsilankyti. Salė iš 
miesto pasiekiama Nr. 4-6 autobusais.

Skyriaus Valdyba

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — vasario 28 d„ 10.30 vai.
BRADFORD — vasario 21 d„ 12.30 vai.
ROCHDALE — vasario 28 d„ 12 vai.

VOKIETIJA

VEIKLIOS
Nudien daug kalbama ir rašoma apie 

moterų emancipaciją. Kad ir lietuvės joje 
neatsilieka, turėjo naują progą patirti vy
riškasis Miuncheno lietuvių pasaulis sau-
šio 29 d. Tos dienos vakarą Susitikimo 
Namuose viešpatavo vien Ievos dukros: 
lietuvės su turininga programa ir jų vieš
nios — vokietės, ukrainietės, latvės, estės, 
čekės, prancūzės, lenkės. Impulsą šito
kiam. anot pakvietimų, „Tarptautiniam 
moterų vakarui“ davė Susitikimo Namų 
vedėja von Hunnius. Ilgai jai nereikėjo 
kalbinti Lietuvių Moterų Atstovybės Miun
cheno Klubo, kurį sudaro pirm. R. Verše- 
lienė, sekr. A. Grinienė ir ižd. O. Barasie- 
nė. Jis tuoj pat ėmėsi darbo, kurs čia, 
Miunchene, kiekvieną kartą, kai norima 
pašokti tautinių šokių, pasidaro gana keb
lus jau vien dėl lavinimuisi patalpos 
stokos.

Iš parengimų, kurių Miuncheno lietuvių 
bendruomenėje būna kasmet po keletą, 
pastarasis išsiskyrė ypač tuo, jog, šalia di
namiškos programos, buvo surengta tauto
dailės ir gintaro dirbinių paroda, užpil
džiusi visą Susitikimo Namų skaityklos 
patalpą. Siauresnės ir platesnės juostelės, 
švelnių ir aštresnių spalvų takeliai, tauti
niais raštais nusieti drobiniai rankšluos- 
čiai, staltiesės, margos lovatiesės linksmai 
sveikino kiekvieną svečią, peržengusį skai 
tykios slenkstį. Stalai kambario vidury ir 
pasieniais vos talpino medžio drožinius, 
kaip kryželius, lėkštes, rėmelius, peleni
nes, spalvingom odom aptrauktas dėžutes, 
tautines lėles, pagalvėles ir kt. O kiek to 
gintaro gabalėlių sunešė mūsų tautietės į 
vieną vietą: karolių, apyrankių, segtukų, 
kandiklių, grybų ir laivelių — plačių gel-
tonumo ir rudumo niuansų! To viso tikrai 
veltui ieškotum gražioj gintaro krautuvėj, 
esančioj Miuncheno miesto centre. Ir ten
ka tik apgailestauti, jog programos pasi
vėlavimas nebuvo išnaudotas trumpam, 
supratingam parodos dalykų paaiškini
mui. Juk iš kur ten galėjo pobūvio daly
vės sužinoti, jei nebuvo apačioj parašyta, 
kad tas rankšluostis su įaustu Lietuvos 
himnu yra nuostabiu būdu atkeliavęs iš 
pavergtojo krašto? Tačiau kuklios pobūvio 
rengėjos net pakvietimuose nė vienu žo
džiu nepaminėjo šitos tokios įdomios pa
rodos, kurią tikrai būtų verta pakartoti 
kita kuria nors proga.

Pačiai programai negalint punktualiai 
prasidėti, rengėjos vykusiai sutrumpino 
laukimo laiką šiltu buljonu ir skaniom, 
pačių pagamintom užkandom. Ir nuotaika 
buvo pakili, kai pagaliau A. Grinienė, ku
ri yra sykiu ir Lietuvių Moterų Atstovy
bės Regionalinės Valdybos pirmininkė, pa
sveikino visas viešnias, atvykusias net iš 
Koelno ir Duesseldorfo, pareikšdama, kad 
šito pobūvio tikslas esąs išryškinti vieną 
kitą mintį, atvaizduoti vieną kitą lietuvių 
tautos bruožą, kurs, gal būt, pasiliks at
minty bei širdy. Programai vadovauti A. 
Grinienė pakvietė L. Grigolaitienę.

Pirmajame referate, pavadintame .„Lie
tuva — kraštas, tauta ir kalba“, V. Augus- 
taitienė vokiečių kalba suglaustai, bet ryš
kiai pristatė Lietuvą. E. Apyrubienei pa
deklamavus Maironio „Ir kas per naktis“ 
(į vokiečių kalbą išvertė V. Augustaitie- 
nė), klausytojos tuoj pat išgirdo iš V. Her- 
manienės lūpų, kaip tie patys posmai 
skamba lietuviškai.

Antra paskaitininke, L. Baldaufienė- 
Jurgutytė, Miuncheno universiteto lekto
rė, panagrinėjo lietuvės dalią, atsispindin
čią liaudies dainose. Atitinkamų dainų 
gilios melancholijos bei liūdesio šaknys 
glūdinčios socialinėj būklėj; baudžiavos 
sąlygos, patriarchalinės tradicijos ir turto 
atžvilgiu visiška vaikų priklausomybė nuo 
tėvų kaip tik ir ąpsprendusios dažniausiai 
nepavydėtiną jaunamartės likimą.

Pobūvio dalyvių nuotaiką, persunktą 
užuojauta liaudies dainų jaunamartėms, 
praskaidrino solistė M. Panse-Simaniukš- 
tytė (sopranas). V. Banaičio, vienintelio 
vyriškių atstovo programos išpildytojų ei
lėj, akompanuojama padainavo ji tris liau 
dies dainas: „Kur vėjas pučia“ (S. Šim
kaus), „Kur tas šaltinėlis“ ir „Ar aš tau,
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JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.
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SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. I 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.
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MIUNCHENO LIETUVĖS — NE IŠ KELMO SPIRTOS
sese, nesakiau" (V. Banaičio). Tada Beat-
ričė Baldaufaitė padeklamavo A. von Cha- 
misso „Našlės sūnų“, parašytą, kaip žinia, 
vokiečių kalba pagal lietuviškas balades.
Iš antrąkart pasirodžiusios solistės publi
ka išgirdo B. Dvariono harmonizuotą „Oi 
liūdnas, liūdnas“ ir S. Šimkaus „Kas ant 
žirgelio“ ir „Lopšinę“.

Lietuvos vaizdas būtų išėjęs nepilnas, 
jei būtų stigę tautinių šokių. Bet šįkart A. 
Grinienė, tautinių šokių populiarintoja 
Miunchene, turėjo gerą sumanymą pir
miausiai teoretiškai supažindinti kitų ša
lių damas su tuo, kas vėliau greit prabėgs 
pro jų akis. Tad trečiajame to vakaro re-
ferate A. Grinienė suglaustai išdėstė lietu
vių tautos šokių charakterį, kaip jis mums 
gerai pažįstamas iš V. R. Saudargienės 
„Liaudies šokis Lietuvoje“ (1958). Pavyz- 
dinius šokius, kaip Malūną, Žiogelį, Sadu
tę, Linelius, Rugučius ir Sukčių, referato 
metu A.G. jaunų šokėjų pagalba parodė 
dalimis. Ir tik po to visos šokėjos: B. Fors- 
terytė, J. Jurkonytė, E. Molnerytė, K. Pau- 
liukevičiūtė, R. Sakalauskaitė, J.N. Stanai- 
tytė, L. Veršelytė ir I. Vyšniauskaitė, dai
liai pašoko Kepurinę, Audėjėlę, Šustą ir 
Kubilą (tik žiūrovių akis kiek pasigedo 
vienodumo apavo atžvilgiu: penkios šoko
basos, kitos — su bateliais).

Pasibaigus programai, kurią organizuo
jant stambiausią, niekieno neapmokamą, 
laiko ir energijos įnašą atidavė A. Grinie
nė, buvo tęsiamos vaišės. Prie užkandų at
sirado kavos ir krupniko. Dabar lengviau 
rišosi kalbos, ir gal ne viena nauja pažin
tis užsimezgė, gal plačiau durys atsivėrė Į 
svetimų tautų atstovių širdis.

J. Md.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS

PLB Vokietijos Krašto Valdyba Lietu
vos Nepriklausomybės minėjimą ruošia 
sekmadienį, vasario 21 d„ Heidelbergo pi
lyje, Karalių salėje. Minėjimas prasidės 
15 valandą. Paskaitą laikys Federalinės 
Vokietijos parlamento vicepirmininkas dr. 
Richard Jaeger. Meninėje programoje da
lyvaus solistė Aldona Stempužienė (JAV), 
palydima orchestro, diriguojamo muziko 
Dariaus Lapinsko, pianistas Antanas Sme
tona (JAV) ir Vasario 16 Gimnazijos tau
tinių šokių grupė bei deklamatoriai, ?«- 
ruošti mok. Elizos Tamošaitienės. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti ir prašomi pa
kviesti savo draugus kitataučius. Evange
likų ir katalikų Sielovados tą dieną Hei
delberge organizuoja pamaldas.

PAMINĖTAS KLAIPĖDOS SUKILIMAS
Sausio 23 d. Vasario 16 Gimnazijos sep

tintoji klasė suruošė Klaipėdos minėjimą, 
kuriam vadovavo Andrius Šmitas. Paskai
tą laikė MLT pirmininkas Erdmonas Si
monaitis. Betarpiškai po minėjimo sekė 
pasilinksminimas.

LANKYMASIS PABĖGĖLIŲ 
MINISTERIJOJE

Kun. Bronius Liubinas, PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos vicepirmininkas, ir Alek
sandras Mariūnas, Kr. V-bos reikalų ve
dėjas, sausio 27 d. lankėsi Bonoje, Federa
linės Vokietijos Pabėgėlių Reikalų minis
terijoje, kur įteikė atsiskaitymą už 1964 
metais gautąsias subsidijas, gavo galutinį 
patvirtinimą, kokiame aukštyje bus tei
kiama parama Vasario 16 Gimnazijai ir 
Lietuvių Bendruomenei 1965 metais, ir ap
tarė 1966 metų paramos projektus.

STUTTGARTO APYLINKĖS VALDYBA

Sausio 3 d. Stuttgarte įvyko LB apylin
kės narių visuotinis susirinkimas, kuria
me buvo išrinkta nauja apylinkės valdy
ba: A. Šukys — pirmininkas, S. Baublienė 
— vicepirmininkė, G. Repšienė — iždinin
kė, kun. J. Stanaitis — sekretorius ir Br. 
Lenzaitė — narė jaunimo reikalams.
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