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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Dainos apie Nemunėlį ir dainos 
apie Volgą

„Švyturio“ žurnalas jau pavertė tradici
ja paraginti koki žymų, autoritetingą žmo
gų pamokyti jaunimą. Per jo skiltis tokius 
pamokslėlius yra jau sakę generolai ir po- 
litrukai. Šįkart, žiūrime, ta pareiga atiteko 
jaunam dainininkui Romanui Marijošiui. 
Tai ir jis, vargšas, sako pamokslėlį, nors ir 
nelabai įtikinantį.

Jis pasakoja, kad Žemaitijoje po jo kon
certo priėjo prie jo vaikinas ir paklausė: 
kodėl gi jūs dainuojate daugiausia tokias 
dainas? Mes, sako, ir per radiją jas girdi
me. O kai dainininkas prirėmė tą vaikiną 
prie Sienos, kodėl tos dainos jam nepatin
ka, tai jis mykčiodamas atsakė: sena, ne
madinga visa ta lyrika, meilė, tėvynė. Dėl 
to Marijošius įrodinėja, kad tas vaikinas 
neteisingas, arba bent ne toks, kokių jis 
matė karo metu.

Fronte kadaise mirštąs lietuviukas pra
šęs padainuoti ir priminti jam tėvynę. Kai 
jis uždainavęs „Tykiai tykiai Nemunėlis 
teka“, tai sunkiai sužeistasis lietuviukas ir 
numiręs, kitos dainos jau nebespėjęs iš
klausyti. Vadinas, pagal Marijošių išeitų, 
kad dabartinis jam priekaištą pareiškęs 
jaunuolis iš Žemaitijos yra kitoks, nebe 
toks geras, nebe toks patriotiškas, kaip 
anas, kuriam daina apie tykiai tekantį Ne
munėlį amžinai užmerkė akis.

Deja, mums atrodo, kad Marijošius šian
dien dainuoja jau visiškai kitas dainas, dėl 
to drąsus jaunuolis ir pareiškė nepasiten
kinimą. Jis dabar dainuoja sovietinę „Dai
ną apie tėvynę“, sovietinę „Sveikas, Vil
niau“, sovietiškai rusiškas „Biriusos pa
krantėje“, „Teka Volga“, „Dvidešimtųjų 
metų komjaunuoliai“ ir kitas panašias, ku
rios iki nuobodaus įkyrumo kartojamos ir 
per radiją. Marijošiaus repertuare Nemu
nėlis jau tykiai nebeteka.

O jeigu jis būtų pradėjęs tekėtų tai, tur 
būt, tas dabar viešai baramasis ar kuris

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

nors kitas jaunuolis būtų priėjęs ir padė
kojęs Marijošiui už tą ar kitą panašią se- 
nį 'dainą apie tėvynę ir meilę...

Motinos-didvyrės Beleckaitė ir 
Koždailytė

Motinos-didvyrės sovietuose yra tos, ku
rios išaugina bent 10 ar daugiau kolchozi- 
ninkų ir kareivių. Jos atitinkamu metu už 
tai atžymimos ir pagerbiamos. Paleckis net 
per mažas joms pagerbti, čia jau reikia 
Mikojano. Štai ir dabar Mikojano ir Geor
gadzes pasirašytu aktu kelios dešimtys lie
tuvių motinų gavo motinos-didvyrės var
dus ir motinos-didvyrės ordinus.

Kokio nors pelno apdovanotosioms iš to 
gal ir nebūna, bet, žinote, gražu, kai pager 
biamos motinos. Gražu, kai net ir valdžia 
atkreipia į tai dėmesį ir net išduoda raštą 
ir prie krūtinės prikabina blizgutį.

Bet tame naujausiame didvyrėmis pada
rytųjų ir ordinais aprūpintųjų lietuvaičių 
motinų sąraše mūsų dėmesį ypač patrau
kia dvi pavardės: Elžbietos Beleckaitės iš 
Ramygalos ir Stanislavos Koždailytės iš 
Bučiūnų kaimo, nuo Radviliškio.

Pasitaikydavo visais laikais visokių da
lykų ir pasitaiko visur, o taip pat ir Lietu
voje. Bet jau net ir bolševikai garbingu 
dalyku laiko, kai vaikus gimdo ištekėju
sios moterys. Dėl to ir jų spauda daug ra
šo tomis temomis ir vis rodydama susirū
pinimą. Sovietinė grožinė literatūra irgi ne 
kaip didvyres vaizduoja šeimas auginan
čias netekėjusias moteris. Pavyzdžiui, da
bar išleistame Jono Avyžiaus romane „Kai 
mas kryžkelėje“ mergina Gedrūta net ket
verto susilaukia, bet jai himnų niekas ne
gieda ir ordinų nesiūlo. Priešingai, dažnai 
iš jos pasišaipoma, kaip ir visais amžiais, 
visose tautose ir santvarkose.

O sovietinis prezidentas, matote, nepai
so jokių susirūpinimų, kuriuos dėl tokių 
motinų kelia sovietinė spauda, jokių pasi
šaipymų. Jam svarbu, kad' būtų daugiau 
pigios darbo jėgos, dėl to jis užkabino or
dinus taip pat daugiavaikėms motinoms 
Beleckaitei ir Koždailytei.

Dar vienas su rusiška papacha*.
Mes nesame iš tų, kurie norėtų pagerbti 

tik galingus ir turtingus. Jei ką nors pa
gerbti, tai tik garbingus. O turtingi, kaip 

, žinia, ne visada garbingai įsigyja turtus.
Galingi, ypač sovietuose, dažniausiai tokie 
yra tik dėl to. kad kitiems susiaurinamos 
teisės. Todėl malonu ir laikraštyje kartais 
paskaityti apie eilinį darbštų žmogų. Dėl 
to ir skaitome „Komjaunimo tiesoje“ pa
čiame pirmojo puslapio priekyje išspaus
dintą straipsnį apie jauną Raseinių plyti
nės brigadininką Alfonsą Kazlauską. Tarp 
garsiųjų tokio dar nebuvome girdėję.

Skaityti apie jį dar paskatina ir šalia 
straipsnio išspausdintasis pieštinis jo port-

RADIJO BALSO ATGARSIAI
(Elta) Kaip patiriama iš atvykstančių iš 

už geležinės uždangos ar iš pačios Lietu
vos, radijo bangomis kasdien skleidžiamas 
laisvojo pasaulio lietuvių balsas įdėmiai 
klausomas. Iš „Amerikos Balso“, Romos, 
Madrido ir Vatikano siųstuvų lietuvių kal
ba transliacijos vykdomos jau daugiau 
kaip 10 metų, kai kuriais atvejais (Vatika
nas) net apie 25 metus. Pavergtiesiems gy
ventojams jos yra tikra paguoda ir šaltinis, 
kuris jiems atskleidžia gyvenimo Vakaruo
se bruožus, lietuvišką kūrybą išeivijoje, 
laisvųjų lietuvių pastangas laisvinimo sri
tyje. Lietuvių kalba radijo valandėlėse dar 
kreipiamasi į lietuviškąjį jaunimą ir, pasi
džiaugiant okupuotosios Lietuvos kūrybi
niais laimėjimais, nevengiama nurodyti į 
tos kūrybos pajungimą bolševikinio pa
vergėjo tikslams, nurodomos rusinimo pa
stangos bei siekiai Lietuvos ūkį versti tar
nauti „didžiojo brolio“ — Sovietų Sąjungos 
tikslams.

Tos transliacijos nepaprastai erzina par
tiją ir režimo vadus. Jų pyktis išsilieja net 
ir toje spaudoje, kuri skiriama Lietuvos 
gyventojų masėms ir kurioje, atrodytų, re
žimui nebūtų tikslinga skaitytojui pirštu 
nurodyti: štai, tie Vakarų išeiviai vis tebe
kalba į Lietuvą, mes turime gintis nuo ra
dijo bangomis skleidžiamų puolimų!

Praėj. metų lapkričio ir gruodžio mėn. 
Vilniaus radijas laidoje užsienio lietu
viams piktai puolė per Romos radiją per
duodamos lietuvių k. valandėlės autorius. 
1964 m. lapkričio 25 d. perdavus žinią apie 
Šiaulių teatro repertuarą, į ją buvo rea
guota gruodžio 21 d. O kai lapkričio 28 d. 
laisvųjų lietuvių balsas iš Europos radijų 
paskelbė žinią apie rašytoją R. Lankauską 
ir apie tai, kad jis verčiamas keisti profe
siją, gruodžio 11 d. jau buvo „išjudintas“ 
pats rašytojas Lankauskas — jis bandė per 
radiją atsikirsti, kad rašąs ir toliau, užsi
minė ir apie jo tapybos darbų parodėlę. 
Trečiuoju atveju, gruodžio 13 d., Vilniaus 
radijo ūkinių klausimų komentatorius pri
minė „Romos ir Vatikano radijus“, kurie,
esą, šmeižią ir puolą dabartinį Lietuvos 
ūkį.

Praėj. metų pabaigoje ir šių metų pra
džioje į laisvųjų lietuvių radijo balsą spau
doje buvo reaguota trim atvejais. Pirmuo
ju ir antruoju paskelbti komentarai ry
šium su per Europos radijo siųstuvus siun
čiamąja laida „Jaunimas kalba jaunimui“. 
Išeiviams skiriamame ir Vilniuje spausdi
namame, bet iš Berlyno prievarta per paš
tą brukamame laikraštėlyje „Tėvynės Bal
sas“ (1964 m. Nr. 102) V. Kazakevičius 
priminė, kad per Romos radiją buvusi per
duota laida „Jaunimas kalba jaunimui“, 
kur kreiptasi į Lietuvos mokslininkus. Pro
pagandininkų laikraštėlyje pareikštas ne
pasitenkinimas dėl to, kad Vakarų jauni
mas pageidaująs, jog Lietuvos mokslininkų 
laimėjimai būtų pasaulyje paskleisti ne tik 
rusų kalba, bet ir Vakarų didžiosiomis kal
bomis. Lietuvių radijo valandėlių autoriai 
pavadinti „vadavimo laputėmis“. Jiems 
bandyta aiškinti, kad rusų kalba esanti 
„viena didžiųjų pasaulio kalbų“, tad, jie 
teigia, džiaukitės, kad lietuvių mokslinin
kų kūriniai spausdinami rusiškai. Tai bu
vo pirmasis atsiliepimas į jaunimui skiria
mas radijo valandėles. Kadangi „T. Bal
sas“ Lietuvoje neplatinamas, tad aiškini
mai aipe rusų kalbos pranašumą ar kiti 
„argumentai“ tegali būti taikomi tik Va
karuose gyvenantiems.

Toji pati tema užkliuvo ir „Švyturio“ 
žurnalui Vilniuje (1964 m. Nr. 23). Jauni
mo radijo valandėlei paskirtas vedamasis 
G. Aleknos straipsnis. Čia šio žurnalo skai
tytojai jau gali patirti apie Vakaruose jau 
20 metų vykstantį „antikomunistinį cho
rą“. Skaitytojams bijoma nurodyti Romos 
(ar Madrido bei Vatikano) siųstuvų lietu
vių kalba valandėles ir pasitenkinama pa
minėjus . „saviveiklos ratelį iš Romos“. 
Toms radijo valandėlėms skiriamas dėme
sys, nes ir šiuo atveju G. Alekna puola 
Vakaruose dirbančius, kurie, girdi, norį 
izoliuoti Lietuvos mokslininkus, norį kraš
tą su mokslu įvaryti į „Europos užkampį“ 
(taip pavadinti išeivių norai, kad Lietuvos 
mokslininkų laimėjimai būtų žinomi ir Va

relas su rusiška papacha. Žiūrėkite ir gė
rėkitės!

O kai paskaitome, tai brigadininkas, ir 
gana. Taip sakant, gana pareigingas darbi
ninkų prižiūrėtojas, arba varovas. Kaip 
varovas, jis reiškiasi dar ir tuo, kad reda
guoja plytinės sieninį laikraštėlį ir sekre
toriauja profesinei sąjungai, žodžiu, nebe 
visai eilinis varovas, o jau prasimušęs, iš
kilęs ir dėl to nebeįdomus.

Mes žinome, kad Lietuvoje yra nemaža 
varovų. Tai tarp jų jis yra dar vienas. Jis, 
kaip ir kiti varovai, su tokia pat kepure 
papacha. Tai iš visa ko ir išeina tik, kad 
štai jums vienas dar su papacha, dar vie
nas išėjęs j varovus, o ne eilinis, kuris nė 
papachos paprastai nenešioja... 

karų pasauliui — E.), pagaliau aiškinama, 
kiek Lietuvos mokslui padėjusi toji išga
ninga rusų kalba. (Būdinga, kad išeiviams 
skiriamasis „T. Balsas1“ drąsiai teigia apie 
„lietuvių mokslininkų darbus, išleistus ru
siškai“, nors ir pabrėžia, kad tie darbai 
„visų pirma, aišku, rašomi ir skelbiami lie
tuviškai“. Tokio teiginio nėra „Švyturyje“. 
Reikia suprasti, kad lietuvių mokslininkų 
darbai Lietuvoje parašomi rusų kalba ir 
keliauja į Maskvą, o tolimesnė eiga pri
klauso jau nuo jos malonės — E.).

Trečioji reakcija pasirodė pačiame parti
jos organe — „Tiesoje“ (sausio 21 d. Nr. 
16). Straipsnyje „Iš arti ir iš toli“ puolimas 
nukreiptas prieš per Vatikano radiją trans 
liuotą vysk. Brizgio kalėdinį žodį paverg
tiesiems lietuviams. Straipsnį pasirašė poe
tas Ant. Miškinis. Matyt, jo balsas prieš 
laisvojo pasaulio lietuvių radijo balsą sve- 
riąs daugiau, nes jis — buvęs ilgametis 
Sibiro kalinys. Pirmieji jo sakiniai turėtų 
sudominti kiekvieną „Tiesos“ skaitytoją, 
nes jis teigia: „Besiklausant radijo, kartais 
užklysti ant tokios bangos, kur pasigirsta 
įvairūs .balsai*, čia .Amerikos balsas*, o 
čia greta ir Vatikaną kalbant išgirsti“. To
liau Miškinis (ar kas nors kitas per jį) aiš
kina, jog „žmonės mėgina kištis į kitų rei
kalus, apversdami viską aukštyn kojomis“.

Miškinis sakosi išklausęs vysk. Brizgio 
žodžio ir pasipiktinęs rūpesčiu dėl lietuvy
bės ir tikėjimo. Kaip paprastai, nurodoma 
į kultūros bei kitų sričių pasiekimus ir da
roma išvada, kad, esą, Lietuva atsipalaida
vusi nuo „klerikalinių varžtų“. Tačiau... 
poetas — Sibiro kankinys pasisako gyve
nąs prieš šv. Petro ir Povilo bažnyčią Vil
niuje ir teigia, kad „šiandien Lietuvoje ne
maža tikinčiųjų, kurie lanko bažnyčią, joje 
tuokiasi, krikštija vaikus“. Esama ir neti
kinčių, ir dėl jų kultūra nenukenčianti.

Kokia visų „atkirčių“ išvada? Radijo va
landėlės aiškiai sekamos, bet nesugebama 
rasti tinkamų argumentų — greičiau suža
dinamas Lietuvos gyventojų dėmesys.

r Septynios
AMERIKIEČIAI LAIKYSIS

Nepaisant sovietų gąsdinimų ir nusista
tymo sustiprinti Šiaurės Vietnamo gynybą, 
amerikiečiai pasiryžę laikytis Pietų Viet
name. Dėl to jie žada padidinti P. Vietna
mo armiją 100.000 vyrų ir dar keliais šim
tais savo „patarėjus“. O tų amerikiečių 
„patarėjų“ ten jau ir dabar yra 23.000.

Vėlesniais duomenimis, tų amerikiečių 
„patarėjų“ dar bus atgabenta apie 2.000.

ŠAUKIASI INTELEKTUALŲ
„Pravda“ išspausdino Rumiancevo para

šytą straipsnį, kuriame jis tvirtina, kad 
Stalino ir Chruščiovo laikais S. Sąjungos 
intelektualai buvę persekiojami, todėl jie 
dažnai vulgarinę mokslą. Dabar jie kvie
čiami padėti kraštui išspręsti būtinus už
davinius.

Rumiancevas dabar yra „Pravdos“ re
daktorius, o Stalino ir Chruščiovo laikais 
partijoje turėjo atsakingas pareigas kaip 
ideologas.

PREZ. NASSERO LAIKYSENA
V. Vokietija nutarė nutraukti paramą 

Egiptui, kadangi prez. Nasseras pasikvietė 
valstybinio vizito Rytų Vokietijos komunis 
tų vadą Ulbrichtą.

Tačiau prez. Nasseras, apdovanojęs Ul
brichtą ir jo žmoną Egipto žymenimis, sa
vo viešose kalbose stengiasi išsilaikyti be
šališkas. Jis kalba apie dirbtinai padalytą 
Vokietiją, su kuria Egiptas norįs palaikyti 
stiprius ryšius.

KALBŲ PAINIAVA
Hindu kalba bus valstybinė Indijos kal

ba. Tačiau anglų paliks pagrindinė tose 
valstijose, kur hindu kalba vietinių gyven
tojų nenaudojama.

Atskirose valstijose vietos reikalui palie
ka dar 14 kalbų.

BRITAI ATITRAUKS REINO ARMIJĄ
Norėdama sumažinti išlaidas užsieniuos, 

Britanijos vyriausybė pasiryžusi grąžinti 
namo iš Vokietijos savo Reino armiją 
(apie 5.000 karių). Gali būti, kad tai būtų 
padaryta tik laikinai, bet ir dabar dėl ati
traukimo turės būti susitarta su sąjungi
ninkais.

Jeigu Vokietija pirktų iš Britanijos bent 
už 80 mil. svarų jos gaminių, tai tada bri
tai atitrauktų kariuomenę tikrai tik laiki
nai.

Bet Britanija yra pasiryžusi pasiūlyti 6 
batalionus J. Tautoms į taikai palaikyti 
dalinius.

Vokietija
Tiekdama Izraeliui ginklus ir ūkines gė

rybes, Vakarų Vokietija rėmė taip pat ir 
Egiptą. O kai Egipto prez. Nasseras pa
kvietė apsilankyti Rytų Vokietijos komu
nistų vadą Ulbrichtą, tada V. Vokietijos 
vyriausybė sujudo grasinti. Tačiau britų 
„The Guardian“ rašo:

„Ponas Ulbrichtas sutiktas 21 patrankos 
šūviu, kaip tikras valstybės galva. Vakarų 
Vokietijos vyriausybės gremėzdiška laiky
sena nuo pat pradžios, kai tik tas reikalas 
iškilo, kaip tik ir patikrino tokį iškilmingą 
priėmimą, nes vis buvo žadama nubausti 
prez. Nasserą — sustabdyti Vokietijos pa
ramą Jungtinei Arabų Respublikai. Kokio 
gi atsakymo galima buvo laukti iš prez. 
Nassero? Ar jis turėjo prisipažinti, kad iš
sigando, ir leisti Ulbrichtui pakeliauti po 
kraštą papigintomis kainomis, kokios tai
komos į JAR atvažiuojantiems eiliniams 
turistams? Iš tiesų Bonnos grasinimas gal 
bus net padidinęs prez. Nassero prestižą 
Vidur. Rytuose. Arabai jo laikysenoje įžiū
rės ir jo stiprumą ir jo pasiryžimą geriau 
turėti materialinių nuostolių, negu išduoti 
jų interesus“.

V. Vokietijos vyriausybės laikyseną kal
tina ir danų „Aktuelt“, kuris rašo:

„Iš tiesų, tvarkydama tą reikalą, Vaka
rų Vokietijos vyriausybė pridarė tokių klai 
dų, kokios tik buvo galimos“.

Italų Nennio socialistų „Avanti“ rašo: 
„Vokietijos vyriausybė yra atsidūrusi 

tikrai nepavydėtinoje padėtyje. Pasisiūly
mas remti Izraelį kreditais ir karinės reikš 
mės gėrybėmis buvo visiškai nepateisina
mas. Artimųjų Rytų krizė visu aštrumu ir 
kilo dėl vokiečių vyriausybės elgesio. Vo
kietijos vyriausybė turėjo pasidaryti atitin 
karnas išvadas jau tada, kai Husseinui ne
pasisekė tarpininkauti ir kai Bourguiba 
Kaire pareiškė, kad arabuose didėja nepa
sitikėjimas Vokietijos politika“.

DIENOS -į
NEGRŲ TARPUSAVIO KARAS

JAV nužudytas kraštutiniųjų negrų va
das Malcolmas X. Jį nušovė kitos kraštu
tiniųjų negrų organizacijos narys.

Po to dar buvo sudeginta negrų muzul- 
monų šventykla.

Vėlesniu aiškinimu, Malcolmą X nužudę 
buvusieji jo mokiniai nacionalistai.

PADIDINAMAS BIUDŽETAS
Britanijos vyriausybė padidina valstybi

nes išlaidas 1965-66 metams 585 milijonais 
svarų, iš jų 121 mil. gynybos reikalams.

Iš viso išlaidos bus 7.134 mil., iš jų 2.120 
milijonų gynybos reikalams.

CHRUŠČIOVO KALTYBĖ
Kariuomenės dieną, kalbėdamas aukštie

siems karininkams, sovietų gynybos minis- 
teris marš. Malinovskis pareiškė, kad gyny 
bos reikalais negali būti pakenčiami nepa
grįsti ir skuboti sprendimai.

Kariai tai visada supratę, bet nesupratęs 
vienas atsakingas civilis.
MĖNULIS VIS TIEK DAR NEAIŠKUS

Amerikiečių erdvės laivo Ranger 8 per
duotieji mėnulio paveikslai vis tiek dar ne
davė mokslininkams atsakymo, koks iš tie
sų jo paviršius. Ar jis kietas? Ar nugultas 
storai dulkių? Ar jį dengia skysta lava?

PASAULY
— Dėl nelaimingų atsitikimų JAV 1964 

metais žuvo 104.000; vien automobilių ne
laimėse žuvo 48.000 (5.000 daugiau kaip
1963 m.).

—■ Miunchene, V. Vokietijoje, tramva
jus apie 6 kilometrus vilko prie jo nukri
tusios ir užsikabinusios merginos lavoną.

— Konfeti (smulkių popierėlių, kuriais 
apibarstomi vestuvininkai ar kitokių iškil
mių dalyviai) „išradėjui*“ italui Ettorei 
Fenderiui sukako 103 m. amžiaus.

— Užvalgę sugedusių pupų, Angoloje 
mirė 28 prieglaudos vaikai (30 yra ligoni
nėje, iš kurių 11 pavojingai serga).

— V. Vokietijoje patraukta teisman 14 
moterų, kurios kaltinamos, kad karo metu 
Obravvaldės bepročių ligoninėje Pomerani
joje padėjo nuodais išžudyti 8.000 ligonių.

— Britų karo aviacijos gelbėjimo grupė
1964 m. žemėje, jūroje ir ore išgelbėjo 
daugiau kaip 200 žmonių gyvybę.

— Biharo valstijoje, Indijoje, drambliai 
miškuose pastarosiomis savaitėmis nužudė 
26 žmones.

— Gripas siaučia Lenkijoje — vien Var
šuvoje suserga kasdien apie TO.000 žmonių.

ir arabai
Olandų „Allgemeen Handelsblad“ dau

giau apgaili padėtį. Jis rašo:
„Per pastaruosius dešimt metų remda- 

ma dovanomis ir kreditais Egiptą ir Izrae
lį, Vakarų Vokietija susilaukė tik nepasi
tenkinimo, pykčių ir neapykantos. O visa 
to priežastis glūdi doktrinoje, kuriai įgy
vendinti nėra jokio realaus pagrindo“.

Šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“. irgi 
pripažįsta,, kad susidariusi padėtis pade
da Nassero prestižui, bet taip pat prisime
na galimą sovietų spaudimą Egiptui ir ap
skritai arabų kraštų nevertinimą sovietų 
brovimosi. Jis rašo:

„Dauguma arabų stebėtojų yra įsitikinę, 
kad vien tik pakviesdamas Ulbrichtą Nas
seras pradėjo puikų ėjimą reikšti protestui 
prieš vokiečius dėl ginklų pristatinėjimo. 
O dabar jau niekas ir nebesidomi tomis 
įvairiomis užuominomis, kad Nasserą iš 
tiesų sovietai galėjo versti pakviesti Ulb
richtą ir kad tik dėl to kilo nelauktai aš
trus vokiečių reagavimas. Bet arabai gal
voja, kad galutinės išvados susilaukta tos 
pačios: vis tiek Izraelis silpninamas. Ara
bų galvojime toks dar vis stiprus tebėra 
Izraelio klausimas, kad jie net visiškai ne
reikšmingu laiko sovietų brovimąsi į ara
biškąją erdvę“.

Amerikiečių „Journal American“ pagrin 
dine vokiečių klaida laiko stoką drąsos. 
Jis rašo:

„Bonnos neryžtingumą galima palyginti 
su jau išbandyta Paryžiaus politika, ku
rios jis laikosi arabų grasinimų akivaizdo
je. Jau kiek metų, kaip Prancūzija prista
tinėja Izraeliui ginklus, visiškai nepaisy
dama arabų protestų ir pykčio. Ar gali kas 
nors įsivaizduoti, kad de Gaulle'is rimtai 
žiūrėtų į Kairo grasinimus? O tuo tarpu 
Bonna nedrįsta net diplomatiškai pripa
žinti Izraelio, bijodama, kad arabai nepri
pažintų sovietinės zonos. Toksai dalykas, 
aišku, būtų smūgis Vokietijos viltims vėl 
apsijungti demokratinėje santvarkoje, bet
kiekvienai grėsmei nusilenkiant nebėra 
juk kaip ir tikėtis tas viltis įgyvendinti“.

NEPALAUŽIAMA LIETUVIŲ TAUTOS 
DVASIA IR TROŠKIMAS GYVENTI 

LAISVĖJE
JAV Valst. Departamento raštas Lietuvos 
Atstovui J. Kajeckui Vasario 16 proga — 
Amerika toliau nepripažįsta Lietuvos 
okupacijos

Ryšium su Lietuvos Nepriklausomybės 
47-ja sukaktimi, Valst. Departamentas Va
šingtone prisiuntė Lietuvos Atstovui J. 
Kajeckui tokio turinio raštą:

„47-sios Lietuvos Nepriklausomybės Die 
nos proga man malonu Tamstai pareikšti 
Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Vals
tybių nuoširdžius sveikinimus.

Jau praslinko beveik 25 metai, kai suve
reninė lietuvių tauta, Sovietų Sąjungai ją 
neteisėtai okupavus, neteko tautinės ne
priklausomybės. Tačiau per visus tuos me
tus neišblėso lietuvių tautos dvasia ir jos 
troškimas gyventi laisvėje bei nepriklau
somybėje.

Pripažindama laisvųjų žmonių teisę į 
tautinį apsisprendimą, JAV Vyriausybė 
atvirai ir kietai laikėsi jos paskelbto nusi
statymo nepripažinti prievartinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. Tuo būdu 
Jungtinės Amerikos Valstybės ne tik prita
ria lietuvių tautos pasišventimui siekti 
laisvės ir tautinės nepriklausomybės, bet 
ir išreiškia įsitikinimą, kad tai pagaliau 
išsipildys“.

Su nuoširdžiais linkėjimais 
(pasirašė) George W. Bali, 

einąs Valst. Sekretoriaus pareigas 
Washington, DC. vasario 7 d.

„HACKNEY GAZETTE“ PAMINĖJO
Vasario 26 d. numeryje „Hackney Gazet

te“ atžymėjo Vasario 16 d. minėjimą, ku
ris įvyko rytinio Londono Lietuvių Klube 
(Parapijos salėje).

Laikraštis išsispausdino fotografiją tau
tinių šokių grupės kartu su programoje da 
lyvavusia dainininke Birute Valteriene. 
Trumpam aprašyme taip pat nurodė, kad 
programoje dar pasirodė choras, o minėji
me, be kitų, dalyvavo Pasiuntinybės Pata
rėjas V. Balickas ir kun. S. Matulis.

A.J. Greimas ir Ž. Mikšys praneša 
giminėms, draugams ir pažįstamiems, 
kad 1965 m. vasario 26 d. Paryžiuje po 

ilgos ligos mirė ir palaidota 
religinėmis apeigomis

JONĖ DEVEIKYTĖ - NAVAKIENĖ.
Jos pelenai, pagal velionės valią, lauks 
galutinio poilsio Lietuvos žemėje arba 
tautinėse lietuvių kapinėse Čikagoje.
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PIRMOJI PRADALGĖ
Literatūros naujienas gaunantieji žmo

nės paprastai būna gana nekantrūs. Jeigu 
kas nors nauja turi pasirodyti, tai jų susi
domėjimas auga savaitėmis.

Tokio susidomėjimo nemaža reiškiama 
ir dėl Pirmosios pradalgės, literatūros met
raščio, kurį dabar leidžia Nidos Knygų 
Klubas. Aišku, tai vis dėlto literatūrinė 
naujiena ir ne tokia dažna šiais vargelių 
ir nykumėiės laikais. Jau daug metų, kai 
dar Vokietijoje išėjo Bern. Brazdžionio re
daguotieji „Tremties metai“. Nemaža metų 
jau praėjo ir po J. Aisčio ir Stp. Zobarsko 
redaguotosios „Gabijos". O dabar jau ne
bepasirodo jokie nei periodiniai, nei nepe
riodiniai literatūros leidiniai — nei žurna
lai, nei metraščiai.

Dabar leidžiamojo literatūros metraščio 
Pirmosios pradalgės sumanymą gražiai pa
rėmė rašytojai savo dalyvavimu, ir štai 
tas metraštis jau surinktas, atsuktas ir 
nugabentas į rišyklą. Vadinas, netrukus jis 
iškeliaus pas skaitytojus, šį pirmą kartą 
smarkiai vėluodamasis, nes buvo sumany
tas išleisti žymiai anksčiau.

Ką gi skaitytojas ras Pirmoje pradal
gėje?

Jis gaus storulę knygą, kurioje teksto 
yra 374 puslapiai. Taip, knygą, nes lei
džiant nuspręsta, kad Nidos Knygų Klubui 
susidaro tam tikrų rimtokų kliūčių atski
riems leidiniams duoti kitokį formatą.

Toje knygoje skaitytojas ras 33 bendra
darbius su čia spausdinamomis jų novelė
mis ir eilėraščiais, su kritikinėmis studijo
mis ir atsiminimais.

Mums atrodo, kad skaitytojas neturės 
ko skųstis. Kas mėgsta labiausiai prozą, 
tai čia jos ras daugiausia. Kas mėgsta poe
ziją, čia netrūksta ir jos. O kas mėgsta su
eiti į pažintis su mūsų kultūros iškiliaisiais 
žmonėmis ir su mūsų kultūroje besireiš
kiančiomis idėjomis, ,tai ir šitie visi gaus 
savo duoklę. O visa tos knygos visuma su
daro tikrai gražią mūsų rašytojų metinę 
dovanų puokštę skaitytojui. Svarbiausia, 
kad šitokį rašytojų būrį apjungus vienoje 
knygoje susidaro nuostabi įvairybė temų, 
nuotaikų, stilių.

Pavyzdžiui, imkim prozą. Vytautas 
Alantas ištraukoje iš „Šventaragio“ vaiz
duoja Mindaugo suruoštąją puikią puotą, 
į kurią Sukviestieji kunigaikščiai ir didžiū
nai valgo, geria, pykstasi ir klausosi. K. 
Barėno novelėje brolėnas pasakoja apie 
šykštų savo dėdę, kuris turtėjo, bet gyve
nimo neturėjo, taip ir numirė žmogus dėl 
kilogramo cukraus. Al. Baronas nuveda 
skaitytoją į Ameriką, pavaizduodamas 

žmogų, kuris pamažu įsikalė sau į galvą, 
kad gali būti tiesa, jog jam po trejų metų 
teks mirti, ir miršta dėl to dar anksčiau.
A. N. Dičpetris bando prozai pritaikyti 
moderniojo meno metodus. J. Gailius rutu
lioja biblijinį siužetą žmogžudžio, kuriam 
atleidžiama. A. Giedrius pasirinkęs savo 
pasakojimui Lietuvos žydaitę, kuri gerų 
žmonių išgelbstima nuo mirties. Mėgstąs 
karines temas B. Gražulis šįkart irgi patei
kia epizodą iš nepriklausomybės kovų me
to. Alg. Gustaitis stengiasi praktiškai įgy
vendinti novelės teoriją dėl pabaigos neti
kėtumo ūkio savininko pasikalbėjime su 
vežėju. Mūsų lietuviško kaimo žymusis 
vaizduotojas Marius Katiliškis šįkart čia 
jau vaizduoja amerikonišką lietuvį, kuris 
kala pinigą, turtėja, bet kurio žmona nuei
na su kitu. Petr. Orintaitė pateikia šaunią 
literatūrinę apybraižą apie savo vaikystės 
dienas. Alė Rūta rašo apie dviejų kartų 
poetus ir žmogų, patekusį j didybių ir gar
so sūkurį. J. Tininio tema irgi iš svetimuo
se kraštuose gyvenančių lietuvių likimo su 
tam tikru kriminaliniu atspalviu. Ant. Tu- 
lys pasirinkęs amerikietiškai aktualią te
mą — negrų klausimu. Tarpinis dalykas 
tarp prozos ir poezijos yra M. Aukštaitės.

Jeigu temos ir stilius skiria prozaikus, 
kurių čia, kaip matome, nemaža dalyvau
ja, tai tas dar ryškiau metasi į akis, kai 
pradedame skaityti poetų kūrybą. O čia tu 
rime po pluoštą poezijos O. B. Audronės,
B. Augino, V. Bogutaitės, poemą K. Bra- 
dūfio, po pluoštą poezijos K. Grigaitytės, 
A.J. Jūragio, poemą K. Jurgęlionio, ištrau
ką iš Alg. Mackaus poemos, po. pluoštą J. 
Mikuckio, B. Rutkūno ir D. Sadūnaitės- 
Sealey, Liūnės Sutemos poemą, po pluoštą 
V. šlaito, M. Vaitkaus ir L. Žitkevičiaus.

Pulgis Andriušis, daugiausia remdama
sis atsiminimais, plačiai papasakoja apie 
talentingąjį režisierių ir aktorių Romual
dą Juknevičių kaip žmogų ir teatralą.

Dr. Jonas Grinius rašo apie lietuvius 
šviesuolius J. Gliaudos „šikšnosparnių 
soste". Kai vertinant naujuosius mūsų lite
ratūros reiškinius periodikoje dažniausiai 
būna paviršium prabėgom pračiuožiama, 
tai šioje studijoje metamas gilus žvilgsnis.

Jonas Kuzmickis savo studijoje nagrinė
ja poeto Ant. Vienažindžio poezijos ego- 
centrinius motyvus, kiek jo poezija atlie
pia jo gyvenimą. „

Juozas Švaistas prisimena vieną atvejį, 
kai universitetinėje paskaitoje rašytojas 
Tumas-Vaižgantas pasiskundė klausyto
jams, kad A. Jakštas jo Pragiedruliuose“ 
suradęs pornografijos!

EUROPOS LIETUVIS

Taigi skaitymo šis metraštis žada daug 
ir labai įvairaus, kiek tai skaitytojui gali 
rūpėti. O, kita vertus, dar pagerinus tokį 
metraščių leidimą — sutelkus dar didesnį 
būrį rašytojų, tai būtų nuolatinis ir ypač 
sutelktinis mūsų literatūrinės gyvybės įro
dymas. Leidėjai tiki, kad šis pirmasis met
raštis patenkins skaitytojus ir kad metraš
čių leidimą bus galima vykdyti kas metai. 
Vadinas, apie šių metų pabaigą ar pirmai
siais sekančių metų mėnesiais galima lauk
ti ir „Antrosios pradalgės“, kuri atstovau
tų 1965 metamu (ši dabar išeinanti turi 
dar 1964 metų datą).

O šįkart baigsime laukti, kol iš knygri
šyklos grįš ši pirmoji, kuri bus išsiuntinėta 
kartu su jauno rašytojo K. Almeno novelių 
rinkiniu „Bėgiais“.

(k. b.)

PABALTIEČIŲ BIČIULIS ERIK 
THOMSON

(Elta) Vak. Vokietijoje, Lueneburg 
mieste gyvenančiam Pabaltijo kultūros 
propaguotojui, publicistui Erik Thomson 
vasario 12 d. sukako 50 m. amžiaus. Jis gi
mė 1915 m. Tartu (Dorpate), Estijoje. 1941 
m. persikėlė į Vokietiją. Nuo 1945 m. dirbo 
Bavarijoje pabėgėlių globos srityje, nuo 
1951 m. — Lueneburge, „Ostdeutsche Aka- 
demie“, kur tebedirba ir šiandien. 1959- 
1963 m. E. Thomson buvo vyriausiuoju 
„Ostdeutsche Monatshefte" redaktorium.

E. Thomson per visą eilę metų skelbia 
vokiečių'visuomenei apie dabartinę Pabal
tijo kraštų padėtį, yra parašęs, išleidęs ir 
redagavęs knygas, brošiūras, albumus apie 
Pabaltijo kraštų kultūrą, jos paminklus. 
Iki šiol išleisti 26 tokie leidiniai. Be to, 
Vak. Vokietijos bei Šveicarijos spaudoje 
jis paskelbė daugiau kaip tūkstantį straips 
nių apie Pabaltijį, reikalą atstatyti trijų 
kraštų nepriklausomybę. Jis yra ir Baltų 
D-jos Vokietijoje narys.

Iš E. Thomsono knygų minėtinos šios: 
„Baltische Bibliographie“ (1945-1961), 
„Schleesser und Herrensitze im Baltikum“ 
(96 nuotr., 1959), „Dome, Kirche und 
Kloester im Baltikum“ (96 nuotr., 1962), 
„Baltikum“ (96 nuotr., vaizduojančios 
Pabaltijo kraštus ir jų paminklus, 1963), 
išleido ir suredagavo „Baltisches Erbe" 
(20 nuotr., 1964). Sukaktininkas yra ver
tęs iš estų kalbos, apie Estiją kalbėjęs per 
vokiečių radiją. Bendradarbiauja V. Vo
kietijoje Baltų D-jos leidžiamame žurnale 
„Mitteilungen aus baltischem Leben“ 
(Muenchen) ir Stockholme estų ir latvių 
leidžiamame biuletenyje „Nachrichten aus 
dem Baltikum“.

Neseniai paskelbtas E. Thomsono Knygų 
ir brošiūrų bibliografinis sąrašas. Minėda
mi Pabaltijo bičiulio sukaktį, džiaugiamės,

__________________________________________Nr. 10(851). 1965. III. 2

K. ŠKIRPAI 70 M.
Nusipelnęs savanoris, karys, diplomatas, visuomenininkas

(Elta) Kariui-pulkininkui, visuomeninin 
kui, diplomatui Kaziui Škirpai vasario 18 
d. sukako 70 m. amž. Per pastaruosius 15 
metų K. Škirpa tebedirba Kongreso Biblio
tekoje Vašingtone. Lietuvių kolonija JAV 
sostinėje su Lietuvos atstovybe rengiasi 
K. Škirpą atitinkamai pagerbti.

Sukaktininkas, Lietuvos ūkininko sūnus, 
gimė 1895 m. vasario 18 d. Namajūnų kai
me, Saločių valse., Biržų apskr. 1915 m. 
baigęs realinę Mintaujos gimnaziją, studi
javo komercijos institute Petrapilyje, ta
čiau karo metu buvo paimtas į kariuome
nę. Baigė Peterhofo karo mokyklą ir buvo 
paskirtas į 20 Sibiro šaulių pulką Omske. 
Revoliucijai išsiplėtus, grįžo į Petrapilį, 
įsijungė į- visuomeninį lietuvių gyvenimą 
— socialistų liaudininkų organizaciją, ak
tyviai prisidėdamas organizuojant lietu
viškus karių dalinius.

1918 m. pradžioje, Tautos Tarybos siun
čiamas, slaptai atvyksta į Vilnių, sudary
damas ryšį su Valstybės Taryba. Jai pra
dėjus registruoti specialistus valstybinei 
tarnybai, pirmasis, kaip karys, įsiregistra
vo K. Škirpa (dėl to Savanorių-Kūrėjų su
važiavimas 1932 m. jį buvo išrinkęs pir
muoju savanoriu-kūrėju).

1918 m. pabaigoje būdamas Vilniaus ka
ro komendanto padėjėju, drauge su ko
mendantu Liudu Gira ir adjutantu Petru 
Gužu 1919 m. sausio 1 d. pirmą kartą iškė
lė Lietuvos vėliavą Gedimino kalne.

Buvo narius ir aktyvus nepriklausomy
bės karuose. Suorganizavo atskirą batalio
ną, kuris buvo paverstas 5-ju pėstininkų 
pulku — K. Škirpa buvo jo vadu. Už nuc 
pelnus karo veiksmuose buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiumi su kardais ir kitais ordi
nais.

1925 m. baigęs Belgijoje karo akademi
ją, 1926 m. buvo paskirtas Vyriausiojo Šta
bo viršininku. Po gruodžio 17 d. pervers
mo 1927 m. birželio mėn. buvo paskirtas į 
Lietuvos atstovybę Berlyne, o 1928-1937 m. 
buvo Lietuvos karo attache Berlyne.

Po ultimatumo Lenkijai užmezgus san
tykius su Cietuva, 1938 m. kovo mėn. K. 
Škirpa buvo paskirtas į Varšuvą pirmuoju 
Lietuvos Nepaprastu Pasiuntiniu ir Įgalio
tu Ministeriu. 1938 metų pabaigoje perkel
tas toms pačioms pareigoms į Lietuvos at
stovybę Berlyne.

Bolševikams okupavus Lietuvą, suorga
nizavo Berlyne Lietuvių Aktyvistų Fronto 

kad energingo publicisto dėka vokiečių ir 
šveicarų visuomenė plačiai ir išsamiai su
pažindinama su Pabaltiju, jo likimu bei 
kultūra. 

branduolį, kuris savo ruožtu organizavo ir 
įvykdė sukilimą prieš bolševikus Lietuvo
je (1941.VI.22). Lietuvos sukilėliai, nors ir 
trumpam metui atstatydamT Lietuvos ne
priklausomybę, K. Škirpą paskelbė minis
teriu pirmininku, tačiau vokiečiai jam ne
leido atvykti į Lietuvą. Vėliau jis buvo vo
kiečiu suimtas ir internuotas.

Po karo, 1946-1949 m. gyvenęs Airijoje, 
emigravo į JAV, apsigyveno Vašingtone ir 
visą laiką tebedirba Kongreso Bibliote
koje.

Visuomeniniame gyvenime buvo nuola
tinis valstiečių liaudimhkų narys. Jų sąra
šu 1920 m. buvo išrinktas į Steigiamąjį 
Seimą. JAV buvo V. Liaud. Centro Komi
teto nariu. Daug rašė karinėje ir politinėje 
spaudoje.

Žmogus didelės energijos, aiškių spren
dimų, aukštos inteligencijos, atviro ir nuo
širdaus būdo. Buvo ir VLIKo nariu ir va
dovavo komisijai, kuri 1958 metais buvo 
VLIKo sudaryta, siekant apjungti iš VLI
Ko išstojusias grūpes. Anuomet toji misija 
nepavyko. Apjungimo mintis įvykdyta 
1964 m.

TEISINGI ŽODŽIAI APIE KOMUNIZMĄ
„Neteisybė, kad komunizmas grasina 

„Vakarų civilizacijai“ arba „Europos kul
tūrai“. Komunizmas sudaro pavojų civili
zacijai ir kultūrai visose jų atmainose: ro
mėnų, bizantiečių, kiniečių, indų ir arabų 
ir kiekvienai kitai kultūrai, nes komuniz
mas yra ne kurios tautų grupės priešas, 
bet žmogaus priešas, visos žmonijos pažan
gos priešas, Dievo priešas“.

„Kiekvienas protingas žmogus žino, kad 
komunizmas gali būti pašalintas ne kitaip, 
kaip tik karu. Kadangi niekas nenori nei 
karo, nei komunizmo, ligšiolinė pasaulio 
politika pateko į akligatvį. Bet joks politi
kas nenori prisipažinti, kad jo politika įve
dė į akligatvį. Todėl reikėjo išrasti suroga
tą, kuris tarytum rodytų išeitį iš šito akli- 
gatvio. Tam tikslui buvo iš sandėlio iš
traukta sena legenda apie „komunizmo 
evoliuciją“, kurios dabar laikomasi, kadan
gi ji būtų lyg ir vienintelė alternatyva ka
rui. Bet faktas, kad šitokia alternatyva ka
rui galėtų būti, dar visiškai neįrodo, kad 
šitoji alternatyva jau iš tikrųjų yra. Prak
tikoje ji ne tik neegzistuoja, bet, kaip kiek
vienas savęs klaidinimas, silpnina graso
mojo rezistencijos jėgas ir stiprina grasin
tąją“.

Citatos iš Josef Mackiewicz „Sieg det 
Provokation“, Bergstadtverlag W.G. Korn, 
Muenchen, 1964. (rs)

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(14)

Liežuvinga, kandi buvo šita nedidukė 
juodekšnė moterėlė, apvaliu, žydėte žydin
čiu Veideliu. Nuo jos aštrių akučių nepasi
slėpdavo mažiausia smulkmena, kuri pagal 
reikalą galėjo būti arba visai užmiršta ar
ba tūkstančius kartų padidinta ir paleista 
į pasaulį. Paskalas skleisti buvo tarsi ant
ras jos užsiėmimas, neatskiriamai susijęs 
su spekuliantės profesija. Ji bėginėjo pa- 
kierhiui, supirkinėdama sūrius, kiaušinius, 
mėsą, o moterys, bijodamos apkalbų ir no
rėdamos greičiau ja atsikratyti, be ilgų de
rybų parduodavo, ką turėdamos atlieka
mo, nes sutiko verčiau nustoti vieno kito 
rublio, negu likti apšmeižtomis prieš visą 
apylinkę. Supirktus produktus ji perleis
davo aukštesnėmis kainomis Viešvilės spe
kuliantėms, o neretai ir pati nusibaladoda- 
vo į didesnius miestus, kur prisipirkdavo 
retesnių pramoninių prekių, reikalingų 
valstiečiams.

Ieva buvo nemaža prisiklausiusi apie jos 
nežabotą liežuvį, tačiau dabar pirmą kartą 
matė Milę taip piktai teisiančią žmones. 
Tad trypinėjo vietoje, labiausiai suglumu
si, ir nežinojo, ką daryti. O Strazdienė ske
ryčiojosi kambaryje, čia apkalbėdama pir
mą pakliuvusią ant liežuvio, čia girdama 
baldų gražumą, čia vėl peršokdama į vien
kiemius, o po valandėlės vėl grįždama prie 
tų pačių baldų ir jau nebeatsigėrėdama 
stebuklingu užuolaidų nėriniu, kurį galėję 
numegzti nebent tokie burtininkės pirštai, 
kokius turinti Ieva.

— Nepagailėjo tamstai Dievas malonių, 
ponia brangioji, nepagailėjo. Tokiai Rim- 
šienei davė geras rankas, nu proto pritrū
ko. Lapinų Godą išpustė kaip lėlę ir prie
dų tinginiu apdovanojo. Lapinienė visiškai 
kvaiša. Šileikienė būtų nebloga, nu vargšei 
lemta visą amžių tampyti kuprą. Buzauskų 
Gedrūta ištvirkėlė, kiekvieną pavasarį su 
pilvu vaikštinėja. O tamsta ir darbšti, ir 
graži, ir rimta, ir protinga, turi mokytą vy
rą. Ak ponia, kaip aš, nelaimingoji, tams

tai pavydžiu tokio vyro, kaip pavydžiu! 
Tokių aukso žmonių nedaug pasaulyje, pa
tikėk tamsta manimi, brangioji, nes aš, 
ačiū Dievui, per metus išvaikščioju dau
giau, negu kitas per visą amžių. Žinau, ko
kių žmonių esama, žinau.

Ir čia pat ėmė vardinti didžiausias žmo
gaus dorybes, kiekvienai paryškinti suras- 
dama gyvą pavyzdį. Lapinas jau buvo tė
viškos meilės viršūnė, nes iki šiol nėra už
ėjusi kito tokio, kuris taip lepintų savo 
dukterį ir būtų nupirkęs iš jos tiek įvairių 
parėdų, kiek jų išperka senis Motiejus. O 
Martynas esąs toks švelnus, doras, toks 
kantrybės pavyzdys, kad šventieji galėtų 
jam pavydėti ir patys apvainikuotų palai
mintojo vainiku, jeigu būtų ne komunistas. 
— Ak ponia, kaip aš norėčiau, kad jis būtų 
laimingas, brangioji, kaip norėčiau, — tę
sė, apimta didžiausios meilės savo arti
mui. — Vakar negalėjau atsigėrėti, kai jis 
šoko su Goda. Kaip gyva nesu mačiusi to
kios gražios poros, mieloji ponia. Dieve 
jiems padėk. Jeigu Martynas išvarys tin
ginį Godai, ponia, pamatysi, kaip jiedu 
gražiai sugyvens, brangioji.

Ievai nusibodo jos tarškėjimas, ir ėmė 
nerimauti, mat, saulė buvo prie laidos. 
Reikėjo vakarienę kaisti, šerti gyvulius, o 
Milės kalboms nesimatė galo.

— Ar tamsta šiandien buvai turguje? — 
pasiteiravo nedrąsiai, manydama tokiu 
klausimu greičiau užbaigti pasikalbėjimą.

Vos Ieva ištarė paskutinį žodį, Strazdie
nė tuoj šoko pasakoti, ką mačiusi ir girdė
jusi Viešvilėje. Nušvietusi turgaus kainas, 
galvotrūkčiais perbėgo krautuves, išvardy
dama lentynose matytas prekes, o nuo jų 
puolė ant pardavėjų, ir Ieva sužinojo, kuri 
iš jų valgo česnaką, kuri strazdanota arba 
su karpa ant nosies, kuri kvaila, o kuri 
gudri, nes apsukusi galvą bazės vedėjui ir 
drauge su juo pardavinėjanti deficitines 
prekes spekuliantams.

— Ką tamsta gero parvežei? — nutrau
kė Ieva, netekusi kantrybės.

— Ak ponia! Tokios eilutės nesigėdytų
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pats Smetona nešioti, jei būtų! Vis tas at
sargumas, vis baimė, brangioji ponia... To
kio amato didžiausiam priešui nelinkė
čiau. Eini per kiemą kaip knygnešys prie 
caro, nežinia, iš kurio kampo čiups.

Taip traliuodama išbėgo į priemenę ir 
netrukus grįžo nešina klijuotiniu krepšiu, 
prikimštu pramoninių prekių.

— Muilo akmuo ir maži akmenėliai ži
bintuvėliams. Adatos siuvamoms maši
noms. Pamušalas, — supažindino Ievą su 
krepšio turiniu, dairydamasi į langus ir 
nesiryždama viešai išdėlioti prekių. — Ak 
ponia! Tamstoms būtinai reikėtų įsigyti 
šunį, brangioji... Pilkos sagos, tamsiai mė
lynos. Reiferšliusai. Multinas. Be šuns žmo 
gus kurčias ir aklas, mieloji. Turiu sukne
lei medžiagos. Žydras šilkas su baltais mė
nesėliais... O čia medžiagėlė vyriškai eilu
tei. Vilnonis. Prima.

— Parodykit. Jeigu tiks, nupirksiu 
vyrui.

— Ak, ponia! Tokios eilutės nesigėdytų 
pats Smetona nešioti, jei nebūtų sudegęs 
Amerikoje. — Strazdienė išskleidė me
džiagą. — Kvadratukai smulkūs. Tų stry
pelių rudumas labai derinasi prie šviesaus 
dugno. Žiūrint į tokį raštą, prisimena sau
lėtekis, mieloji ponia. Linksma pavasariš
ka spalva...

— Taip, ji man patinka, — prisipažino 
Ieva. Kartą ji matė kažką, apsirengusį pa
našaus rašto eilute, kurią net Arvydas pa
gyrė, ir dabar džiaugėsi, galėsianti ją nu
pirkti vyrui, jei Strazdienė nepasibran
gins. — Kiek kainuoja?

— Krautuvėje keturi šimtai metras. Bet 
jos ten, mieloji ponia, nėra. Gavau iš ba
zės vedėjo draugužės. Per pažintį. O anai 
taip pat reikia gyventi, brangioji.

— Tai kiek tamsta prašai? — nekant
riai paklausė Ieva, bijodama, kad Straz
dienė nepradėtų paskaitos, kaip kai kurie 
žmonės gyvena.

— Kitam be puspenkto neatiduočiau, nu 
tamstai... Ak ponia! Kokios gali būti dery
bos tarp savo žmonių. Imkite krautuvės 

kaina, ir pasibučiuokime. — Ir Ievos 
skruostus vėl nuplieskė karštos sausos Mi
lės lūputės. — Geriau netekti šimto rub
lių, o ne vieno gero draugo. Dėl draugystės 
be jokio pelno atiduodu ir tą žydrąją pus- 
mėnulinę. Ir sagų, ir dar ką norint imkite 
savikaina... Imkite, viską imkite, brangio
ji ponia, nes geriau vienas geras draugas, 
negu šimtas rublių...

Ieva vargais negalais atsisakė suknelės, 
o už medžiagą, kurią nupirko Arvydui, no
rėjo sumokėti Milei, kiek ji iš kitų imanti, 
bet Strazdienė pratrūko aiškinti draugys
tės reikšmę, tad neapsikentusi įbruko jai 
pinigus ir įmetė pirkinį į spintą.

Arvydas grįžo vėlai. Buvo nuvargęs, bet 
linksmas. Pakštelėjo Ievą į skruotą, paki- 
lojo sūnų ir nenusirengęs ėmė pasakoti 
paskutines naujienas.

Šiandien turėję du posėdžius. Na ir tvar
kelė, po galais. Revizijos komisija popie
riuje. Pirmininkas paskutinis slunkius, jo 
žmona vagilė. O valdyba — palaida bala.

— Negalvojau, kad ano planas taip leng 
vai praeis valdyboje. Spustelėjau mygtu
ką, ir visi pakėlė rankas kaip automatai. 
Išsigando... Juk ir Šileikos, ir Raudonikio, 
ir Gaudučio nešvarios rankos. O Gaigalas 
stačiai iš keršto balsavo už mano pasiūly
mą. Martynas, tiesa, susilaikė. Bet ne iš 
kokio susipratimo, o dėl to, kad pasimetė 
vyras. Aplamai visi pasimetė. Teisingai 
padariau, kad čiupau jautį už ragų iš pir
mos dienos, nelaukdamas, kol atsikvošės.

— Nusirenk ir eik valgyti, — nekantriai 
nutraukė Ieva. — Mudu su Arvyduku jau 
pavakarieniavome.

— Gerai, vaikeli. Nešk ant stalo viską, 
ką turi. Valgysiu už dešimt.

Ieva seniai matė vyrą taip gerai nusitei 
kusį. Atrodė, lyg jis būtų grįžęs iš ilgos pa
vojingos kelionės ir negali atsidžiaugti, 
kad viskas laimingai baigėsi. Taip, jis iš
trauksiąs tuos žmones iš purvo, sudaužy
siąs prakeiktą rutinos kiautą. Vienu metu 
jis buvo suabejojęs, ar teisingai padarė, 
prisiimdamas tokią atsakomybę. Bet tai 
buvusi akimirkos silpnybė, paskutinis mer 
dėjančio miesčionies šūktelėjimas.

— Po to, ką šiandien pamačiau kolūky
je, man pasidarė gėda, kad galėjau taip pa
galvoti. įsivaizduok, žmonės turi ir stogą 
ant galvos, ir ką pavalgyti, ir kuo apsi
rengti. Vienoj kitoj vietoj užvažiavau net 
trobų, apstatytų faneruotais baldais. Nie
kas neguli zupermaišais apsiklostęs, neina 
elgetauti, ir vis dėlto vargingesni už pas
kučiausią vargšą. Jie netiki savimi, rytdie
na, gyvena, kad sočiau prikimštų pilvus, 

pasilinksmintų, gražiau aprengtų savo 
dukteris, daugiau už kaimyną prisigrobtų 
kolūkinio turto. Godumas, pavydas, nesą
žiningumas užvaldęs žmones.

Ieva gėrėdamasi žiūrėjo į Arvydą. Koks 
jis gražus, kai pakiliai nusiteikęs! Koks 
stiprus, nepalenkiamas! Ją šiurkštus vy
riškas veidas dega įniršiu, lūpose ironiška 
šypsena. O kokia jėga akyse, kaip nuosta
biai jos švyti! Jis tarsi pamiršo viską pa
saulyje. Kažkokia mintis pavergė jį, taip 
ir sustingo su kąsniu burnoje, įsmeigęs lu
natiko žvilgsnį į tuščią erdvę.

Ieva visuomet žavėdavosi Arvydu, kai 
jis įsikarščiuodavo, nors tai ir ne dažnai 
pasitaikydavo, bet kartu ją apimdavo ir 
nesuvokiama baimė. Arvydas tartum su
skildavo į du žmones. Vienas jų, išorinis 
— buvo jai jaudinančiai artimas, savas, 
kitas gi, vidujinis Arvydas — svetimas, 
nesuprantamas. Tam antrajam ji buvo 
abejinga. Ir tai ją gąsdino. Ji negalėjo pa
sakyti, kada jų dvasinis darnumas pairo, 
ir iš viso ar jis kada nors buvo, tačiau jau
tė, kad kasdien vis labiau tolsta vienas 
nuo kito. Ji stengėsi to nepastebėti, o pa
stebėjusi atsargiai nukelti vyrą iš dausų į 
žemę, pažadinti jį iš sapno, kaip ji vadin
davo mintyse Arvydo samprotavimus, ir 
buvo tikra daranti viską, kad neleistų ga
lutinai nutrūkti jų dvasiniam ryšiui.

— Klausyk, Arvydai, — tarė ji. — Pri
simeni. kartą kalbėjome, kad tau reikėtų 
pasisiūti naują vasarinę eilutę. Aš nupir
kau medžiagą. Nežinau, ar patiks.

— Taip? — Jo veide šmėstelėjo šešėlis, 
bet akys liguistai tebespindėjo. Jis buvo 
dar neatsikvošėjęs.

Ieva ištraukė iš spintos atraižą ir, nevy
kusiai slėpdama pasitenkinimo šypsenų, 
priėjo prie vyro.

— Na kaip? Turi tavo žmonelė skonį, a?
— Nieko sau. — Arvydas paglamžė au

deklo kamputį. — Žmonės iš įpratimo gi
ria angliškus gaminius, manydami, kad jie 
ir šiandien geriausi pasaulyje. O iš tikrųjų 
tarybiniai tekstilininkai seniai susikišo j 
kišenę visus Anglijos audėjus. Tik pažvelk 
į šią medžiagą. Kokybė ne blogesnė už už
sieninę, o tokio skoningo spalvų derinio, 
tokio meniško darbo atlikimo nerasi jokia
me angliškame audekle. Dėkui, levut. Išeis 
puiki vasarinė eilutė!

— Taip, man labai pasisekė, — pasigy
rė Ieva, švytėdama džiaugsmu. — Krautu
vėse tokios medžiagos nėra. Užnešė Straz
dienė ir, įsivaizduoji, nepaėmė nė rublio 
viršaus.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos f KASDIENISKOS
(7)

Vokietija ypač buvo susidomėjus Lietu
vos Lenkijos konfliktu, ir apie jo eigą nuo
lat buvo pranešinėjama jos Užsienio Rei
kalų Ministerijai. Kovo 17 d. pas Ribbent- 
ropą buvo apsilankęs pesimistiškai nusi
teikęs dr. J. šaulys. Jam Ribbentropas nie
ko tiesiogiai nepataręs, bet rekomendavęs 
laikytis realios politikos, nes iš Tarybų 
Rusijos pagalbos nesą ko tikėtis. Ribbent
ropas tos pat dienos memorandume pažy
mi, kad Vokietija esanti suinteresuota 
status quo tarp Lietuvos ir Lenkijos, nes, 
jei Lenkija aneksuotų Lietuvą, tai tuomet 
Lietuva nebegalėtų būti mainų objektas 
Dancigo koridorių grąžinti Vokietijai. 
Konflikto atveju reikią tuojau užimti Klai
pėdos kraštą, ir tam jau esą pasiruošta. 
Kad būtų pasiektas taikingas sprendimas, 
Ribbentropas siūlė: a) pranešti Lenkijai, 
kad painformuotų apie priemones, kurias 
ji prieš Lietuvą naudos, ir b) įtaigotų Lie
tuvą, kad ši sutiktų užmegzti diplomati
nius santykius su Lenkija. Konflikto atve
ju Lenkijai pranešti, kad Vokietija už
imanti Klaipėdos kraštą.

Tą pat dieną Vokietijos ambasadorius 
Lenkijai H.A. von Moltke pranešė, kad 
kalbėjęsis su Lenkijos užsienio reikalų 
Hiinisteriu J. Becku, kuris jam sakęs, jog 
incidentas prie administracijos linijos esąs 
daug svarbesnis, negu iš pradžių buvę ma
nyta. Jis papasakojęs ir apie su Lietuva 
pasitarimus, kurie vykę sausio ir vasario 
mėnesiais, ir juose buvo nutarta pradėti 
derybas santykiams sunormuoti. Tačiau 
vėliau Lietuvos vyriausybė pakeitus savo 
nuomonę, nepranešdama jokių priežasčių. 
Šis įvykis paskatinęs lenkus veikti ener
gingiau, bet jų reikalavimai būsią nuosai
kūs. Tačiau, jeigu lietuviai ir jų nepaten
kintų, tuomet padėtis jau taptų rimta. 
Moltke iš to supratęs, kad tuo atveju būtų 
naudojamos karinės priemonės. J. Beckas 
žadėjęs apie tai Vokietiją painformuoti, 
nes suprantąs, kad ji taip pat esanti suin
teresuota šiuo reikalu. Lietuvai nota esan
ti ultimatyvi, ir jis manąs, kad ji būsianti 
priimta.

Kovo 18 d., 1 vai. p. p„ dr. J. Šaulys vėl 
apsilankė pas Ribbentropą, kuris patarė 
Lietuvos vyriausybei besąlygiškai priimti 
Lenkijos vyriausybės reikalavimą. Dr. J.
Šaulys pasakė, kad Lietuvos vyriausybė tjj0Si vadinamojo Trečiojo Reicho, realiai 
esanti nusprendusi tai padaryti. Jis tik ją vertinant, buvo grėsminga, nes ir pir- 
prašė, kad Vokietijos vyriausybė įtaigotų masis ir antrasis kaimynas į ją turėjo teri- 
Lenkijos vyriausybę rezervuoti būdą ir torinįų pretenzijų ir laukė tik progos jas 
tarną dėl tolimesnių lenkų-lietuvių dery- patenkinti. Užgrobusi Vilnių ir apie treč

dalį etnografinės Lietuvos, Lenkija su sa
vo kaimyne ir kadaise buvusia artima są-

ALEKSANDRAS MERKELIS

kams tai buvo conditio sine qua non, o lie
tuviams — nežmoniškai didelė kaina, ku
rios jie jokiu būdu nenorėjo mokėti. Lie
tuvos vyriausybei nesutinkant Vilniaus iš
sižadėjimo kaina užmegzti su Lenkija dip
lomatinius santykius, Lenkijos vyriausybė 
griebėsi provokacinių žygių, privedusių 
prie garsiojo ultimatumo. Jo priėmimas, 
be abejo, Lietuvai buvo skaudus moralinis 
smūgis. Bet ar nebūtų buvę dar skaudžiau, 
jau nebe tik morališkai, jei Lietuvos vy
riausybė būtų su Lenkija užmezgusi diplo
matinius santykius be ultimatumo, o Vil
niaus išsižadėjimo kaina? Vienas iš pačių 
rimčiausių ano meto literatūros, mokslo, 
visuomenės ir akademinio gyvenimo mė
nesinis žurnalas židinys savo politinėj ap
žvalgoj dėl susidariusios padėties, 
ko, teigė:

- - Rimtai ir blaiviai žiūrėdami 
rytą padėtį, mes galime ja labai
pasinaudoti savo tarptautinei padėčiai su
tvirtinti ir savo nepriklausomybei sustip
rinti. Jei savo garsiuoju ultimatumu Len
kija tik tiek iš mūsų tepareikalavo, kiek 
apima normalūs diplomatiniai santykiai, 
ir jos atsakingi valstybes vyrai, jau mums 
ultimatumą priėmus, pareiškė, kad Lietu
va nori gyventi nepriklausomu valstybiniu 
gyvenimu ir tatai yra jos teisė,, kad Lenki
ja, pati brangindama savo nepriklausomy
bę, sugebės gerbti ir kaimyninės tautos 
savarankumą, tai rodo, kad nėra pagrindo 
baimintis ir įtarinėti Lenkiją turint kokių 
paslėptų tikslų mūsų atžvilgiu. Prileidus, 
kad Lenkijos intencijos yra grynos (prie
šingai galvoti galėtumėm, tiktai remda
mies istorinėmis reminiscencijomis, kurias 
tuo tarpu reikia atidėti į šalį, kaip ir patys
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taip pat suinteresuota ir Tarybų Rusija. 
Lietuvos pasiuntinys Maskvoje Jurgis 
Baltrušaitis tuo reikalu tarėsi su užsienio 
reikalų komisaru Maksimu Maksimovičiu- 
mi Litvinovu, kuris savo ruožtu kalbėjosi 
su lenkų ambasadoriumi, ir šis jam teigęs, 
kad Lenkija tesiekianti tik diplomatinius 
santykius užmegzti. M.M. Litvinovas to
kiems Lenkijos reikalavimams nepriešta
ravęs, bet manęs, kad už jų kažkas dau
giau slepiąsi. Kilus tarp Lietuvos ir Lenki
jos konfliktui, susidarytų pavojinga būklė, 
kurios, Litvinovo nuomone, reikią išveng
ti. Vokietijos ambasadoriaus Maskvoje pa
reigas einančiam ambasados tarėjui Wer
ner von Tippelskirchui tuo reikalu kalban
tis su J. Baltrušaičiu, šis nepasakęs, kad 
Tarybų Rusija esanti pažadėjusi Lietuvai 
padėti, jei kiltų konfliktas tarp jos ir Len
kijos. Šis klausimas Vokietijos vyriausybei 
buvo itin svarbus, ir tuo reikalu jos karo 
attache gen. Itn. Ernst Koestringas kalbė
jos su Lietuvos karo attache pik. K. Skuču, 
ir iš jųdviejų pokalbio paaiškėję, kad Lie
tuva su Tarybų Rusija neturinti karinės 
konvencijos.

Iš šių diplomatinių užkulisių matome, 
kad Lietuvai atmesti lenkų ultimatumą 
buvo labai rizikinga. Kadangi lenkų vy
riausybė visoms valstybėms, suinteresuo
toms Lietuvos likimu, įsakmiai pabrėžė, 
kad ji tuo ultimatumu tesiekianti tik dip
lomatinių santykių užmezgimo, tai Lietu
vos diplomatams ir buvo patariama tą ul
timatumą priimti. Tai diktavo politinė rea- . lenkai yra linkę daryti), abiejų valstybių 
lybė, nes, ultimatumą atmetus, galėjo kilti 
karas, ir Lietuvą būtų pasidalinusios Len
kija ir Vokietija.

Paskutinysis Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris (1932-1939) vokiečių kilmės len
kų politikas pik. Juozapas Beckas, buvęs 
artimas maršalo Juozapo Pilsudskio ben
dradarbis, visą laiką siekė glaudesnių san
tykių su Vokietija, tradiciniu lenkų tautos 
priešu, tuo norėdamas labiau garantuoti 
Lenkijos vakarinių sienų ir Dancigo kori
doriaus saugumą. Jo užsienio politika bu
vo nepastovi, trumparegiška ir gana klas
tinga. Lenkijos geopolitinė padėtis tarp di
džiųjų kaimynų Tarybų Rusijos ir Vokie-

be kit-

į suda- 
gražiai

Mielas Redaktoriau,
vos nepražiūrėjau „Europos Lietuvio" 

Nr. 8 brito P. Severs pasisakymo dėl mano 
straipsnelio apie W. Churchillį ir Jaltą.

Malonu, kad lietuviai rūpinasi savais 
reikalais. Bet nemažiau malonu, kad dėl 
mūsų reikalų atsišaukia ir koks nors kita
tautis, nors ir nusiplaudamas rankas. Ačiū 
britui P. Severs už atvirumą.

Galiu šiam maloniam britui prisipažinti, 
kad esu buvęs Kaune, matęs Laisvės Var
pą su garsiuoju įrašu, bet dėl nesišaudymo 
su rusais nesijaučiu kaltas. Neieškau nė 
kitų savųjų kaltės. Suomiai tai suomiai, o 
ginklo nepakėlė ne tik lietuviai, bet ir lat
viai ir estai. Ir visi buvome švariai par
duoti ir vėl parduoti.

Lietuvoje tarp 25.000 ir 30.000 jaunuolių, 
tai žuvo daugiausia su ginklu rankose, no
rėdami išpirkti savo parduotajam kraštui 
laisvę. Ta kieta kova tęsėsi ilgai, bet par- 
davušieji į ją nekreipė net dėmesio.

Kiek vėliau parduotieji vengrai bandė 
atsipirkti. Kas gi nežino, kad į jų šauksmą 
atsiliepė ne pardavusieji, bet pirkusieji ir 
savo tankais dar kartą užantspaudavo pir
kimo sutartį!

geopolitinė padėtis joms imperatyviai dik
tuoja rimtą ir pastovų solidarumą ir savo 
politikos išmintingą derinimą.

(Bus daugiau)

Turiu prisipažinti, kad man visada at
rodė ir dabar tebeatrodo truputį romantiš
kas nusistatymas tų, kurie dar tebekalba 
apie simbolišką šūvį prieš bolševikus. Jie 
vis dar tebekalba dėl to nepaleistojo šūvio 
ir tebesijaudina. Jie įsitikinę, kad tas šūvis 
būtų iš pagrindų pakeitęs mūsų likimą.

O ar negalėjo patys tie romantikai pokš
telėti po kokį šūvį, nors ir iš medžioklinio 
šautuvo? Žinoma, jeigu jie būtų šitaip pa
darę, tai dabar nebeturėtų apie ką kal
bėti...

Deja, už senus tuščius anekdotus, sako, 
kadaise žmonės būdavo kariami. O tos se
nos kalbos apie nepaleistus šūvius irgi yra 
nusibodusios.

Iš tikrųjų tai šūvių buvo paleista, tik ne 
1940 metais, bet po šio karo. Jeigu žuvo

Su žmogaus mirtim, rodos, pasibaigia 
visi vargai ir rūpesčiai. Toks yra visuoti
nis įsitikinimas.

Deja, ne visada.
Žmogus, kol gyvas, paprastai, keldama

sis iš vienos vietos j kitą, būna vis sunkes
nis. Kas nors užgyvenama, nuperkama, o 
juk yra nemaža ir tokių žmonių, kurie paš
te ar banke turi sąskaitą ir ten deda sva
rus, atliekančius nuo pragyvenimo. Ka
dangi tai dedama juodai dienai, tai dažnai 
ir specialiai pataupoma, šio ar to atsisa
kant.

Bet mirtis nepripažįsta juodos dienos. 
Ji kartais prisistato ir šviesiausią dieną ir 
pirštu pamoja žmogui. Žemiški vargai, ži
noma, tada baigiasi, bet kas gi naudojasi 
tuo, ką mirusysis buvo gyvenime sukro
vęs?

Jei velionis paliko testamentą ir jo vyk
dytoją, tai viskas vyksta taip, kaip nurody
ta. O jei viskas palikta taip sau Dievo va
liai, tai arba kas nors gyvųjų (draugų, ge
rų pažįstamų) turi pradėti eiti kryžiaus 
kelius palikimui žmoniškai sutvarkyti, ar
ba viską pasiima krašto įstaigos sunaudoti 
taip, kaip įstatymų numatyta.

Skaitytoju taikiai
MŪSŲ LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS

suvažiavimas ir jame, ga- 
iškils mūsų jaunimo klau-

negu galimas dalykas, kad 
klausimas. Dar ir dabar

tų diplomatiniams santykiams užmegzti, 
nes ultimatumas joms kenktų. Tačiau Rib- . ...... ....... .
bentropas atsisakė tarpininkauti ir patarė jungįnjnke negalėjo turėti gerų santykių,

juoba, kad ji Vilniaus krašte žiauriai perse 
kiojo lietuvius.

Lenkijai sulaužius Suvalkų sutartį ir už- 
grobus',Vilnių, Lietuva daugiau kaip 17 m. 
neturėjo su Lenkija diplomatinių santykių

tai daryti per Taliną, pasikeičiant notomis. 
Ta proga jis pažymėjo, kad, susinormavus 
Lietuvos-Lenkijos santykiams, jis tikįsis, 
kad ir Vokietijos-Lietuvos santykiai pa
gerėtų.

Tą pat dieną vokiečių karo vadovybė ir neskubėjo jų megzti tol, kol Vilniaus 
Ribbentropui įteikė ir žemėlapį, kuriame byla bus palankiai jai išspręsta. Iš tų san- 
nubrėžta linija, ligi kurios Vokietija yra tykių nebuvimo Lietuva turėjo daugiau 
numačiusi okupuoti Lietuvą, jei kiltų jos naudos, negu žalos, nes, kol išaugo nauja 
karas su Lenkija. Ta linija eina nuo Ryt- stiprios tautinės sąmonės karta, buvo už- 
prūsių sienos Nemunu ligi Dubysos ir to- kirstas kelias lenkų kultūriniam antplū- 
liau jos tėkmė į šiaurę maždaug iki tos vie džiui. Tie santykiai maža ką naudos tebū
tos, kuri yra vienoje linijoje su Klaipėdos tų davę ir Lietuvos ekonominiam gyveni- 
krašto šiaurine riba, ir iš čia pasuka Balti- mui. Su diplomatinių santykių tarp Lietu- 
jos jūros link, tai yra daugiau kaip pusė vos ir Lenkijos nebuvimu jau taip buvo 
Žemaičių krašto. Ribbentropas prašė Hit- apsiprasta, jog visa tai atrodė savaime su- 
lerį tai linijai pritarti. Tos pat dienos 5 prantama ir natūralu, lyg kitaip nė nega
vai. po pietų Ribbentropas pranešė Lenki- lėtų būti.
jos ambasadoriui Vokietijai J. Lipskiui, Tačiau įsigalėjus Trečiajam Reichui ir 
kad dr. J. šauliui pataręs lenkų notą pri- Vakarų Europoj iš pagrindų pakitus poli- 
imti, o prašomas tarpininkauti atsisakęs, tinei padėčiai, buvo reikalinga tų santykių 
ir, jo nuomone, Lietuva susirūpinus tik sa- revizija, nes ir Lietuvai ir Lenkijai grėsė 
vo prestižą gelbėti. Kovo 19 d. Lenkijos už- tas pats nelemtas likimas. Tai suprantant, 
slėnio reikalų viceministeris grafas J. buvo daroma ir žygių diplomatiniams san- 
Szembekas pranešė Moltkei, kad Lietuva tykiams sunormuoti, tačiau ne dėl Lietu- 
ultimatumą priėmusi, ir J. Beckas įverti- vos kaltės jie buvo nesėkmingi. Didžioji 
nąs Ribbentropo laikyseną konflikto metu, tos nesėkmės kliūtis — nebaigtoji Vilniaus

Tarp Lietuvos ir Lenkijos kilusiu kon- byla. Lietuvos vyriausybė nedrįso tų san- 
fliktu, galinčiu privesti prie karo, buvo tykių megzti, išsižadėdama Vilniaus. Len

Jonas kasdieniškose smulkmenose rašo, 
kad artėja DBLS ir Lietuvių Namų Akci
nės Bendrovės 
limas dalykas, 
simas.

Čia daugiau 
iškils jaunimo
man ausyse skamba, kaip praeitų metų su
važiavime Dr. K. Valteris pasiūlė, o suva
žiavimas nuoširdžiai plodamas pritarė, 
kad tebūnie šie metai jaunimo metai. Per 
tuos metus mes tiriame sąlygas, kaip su
eiti su jaunimu, ir sekantis suvažiavimas 
tegu praeina jaunimo ženkle! Metai prabė
go, o jaunimo reikalai nepagerėjo. Atrodo, 
kad DBLS valdyba ir taryba, tur būt, ne
turėjo laiko jaunimui, kad šis suvažiavi
mas iš tiesų būtų po jaunimo ženklu. Ir 
tik vienintelis tautietis Jonas tuo susirū
pino.

Jaunimo yra, ir jo dar daugiau auga. 
Bet jis auga svetimųjų tarpe, ne savoje 
valstybėje, tad jis ir yra kitoks, negu mes, 
ir bus kitoks, nes kitaip ir negali būti. Tad 
šią problemą reikia visai kitu būdu svars
tyti.

Pirmiausia, tėvai neša atsakomybę, kad 
vaikai išaugtų lietuviškoje šeimoje lietu-

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

NUSIVYLIMAS

VELYKOMS
Šaltam orui esant ir čia ir Lietuvoj, šiuo metu patartina pasiųsti 
RIEBALŲ SIUNTINIUS. Patartina pasiųsti sūdytus lašinius arba rū
kytą šoninę, lydytus kiaulienos taukus, sausą, ilgai išsilaikančią, 
dešrą.

Pa vyzdžiui:
10 sv. geros rūšies sūdytų lašinių,
4 svarai kiaulienos lydytų taukų,
5 svarai sausos, skanios dešros.

Tokio siuntinio kaina, įskaitant visas išlaidas, £12.19.0.
Suprantama, kad kiekvienas gali pas mus užsakyti pagal savo norą 
bet kokios sudėties maisto siuntinius.
Be to, užsakytojas gali gauti vietoj, kaip pavyzdžius, rūkytos šoninės, 
sausos dešros ar lašinių įsitikinti, kokios kokybės prekė siunčiama. 
Visų rūšių siuntinių reikalais prašome rašyti lietuviškai žinomai 
siuntinių tarnybos firmai:

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

šeštadieniais kviečiam asmeniškai atsilankyti.

Svarbiausi akstinai rašyti man yra: 1) 
noras pasidalyti mintimis su skaitytojais,
2) tikėjimas, kad atsiras bendraminčių, 
besisielojančių tautos ir žmonijos kūninė
mis, dvasinėmis ir protinėmis ligomis, ir
3) viltis susilaukti protingos kritikos. Bet, 
kaip sakoma, viltis yra kvailių paguoda... 
Iš daugelio priešingų pasisakymų atrodo, 
kad mažai kas turi kantrybės ištisai per
skaityti mano rašinius: jie tik paskaito 
straipsnelio antraštę, žvilgteri į vieną kitą 
sakinį, susidaro keistas ir nepagrįstas iš
vadas ir ima rašyti dar keistesnius daly
kus. Ar jie nenori, ar negali įsigilinti į dės
tomuosius klausimus — nežinau. Ir taip 
elgiasi ne tik tie, kurie „giriasi“ esą ne
mokšos, bet ir mokyti, tituluoti tautiečiai... 
Oi, kaip graudu!.. Jų elgesys man primena 
seniai girdėtą pasakojimą apie mokinuką, 
kuriam buvo liepta parašyti apie baltą te- 
liuką. Mokinukas buvo miesčioniukas ir 
niekad nematęs teliuko; tad taip jis pradė
jo savo rašinį: „Kadangi aš nieko nežinau 
apie baltą teliuką, tai parašysiu apie gels
vą keliuką“... Na, ir parašė apie gelsvą 
keliuką!

Nusivylimas tokiais „mokinukais“ slopi
na įkvėpimą rašyti, žudo „mūzą“. Bet po 
ilgesnio laiko nusivylimo žaizda apgyja, ir 
vėl atsiranda noras rašyti, ypač kai vienas 
kitas tautietis paskatina „ką nors“ para
šyti.

viški, išmokdami lietuvių kalbos ir lietu
viškų tradicijų. Jeigu šito nebus, tai viskas 
eis veltui. Svetimoji aplinka tokius jau
nuolius nusineš su savimi.

Jaunimas, kuris savaip auklėjamas lie
tuviškose šeimose, vėliau pradėjęs lankyti 
mokyklą, turi išlaikyti tam tikrą pusiau
svyrą tarp lietuviško ir angliško auklėji
mo. Rengdamasis būti naudingu gyvena
mojo krašto piliečiu, jis turi iš dalies įsi
jungti ir į anglišką gyvenimą, nes kitaip 
ir negalima. Be to, į jo gyvenimą ateina 
bendros gyvenamojo krašto jaunimo nuo
taikos, nes jis maišosi to jaunimo tarpe. 
Tas jaunimo stipresnis įsijungimas j vieti
nį gyvenimą ir skiria mus nuo jaunimo. 
Mes galvojame, kad Jaunimas šitaip dary
damas nutausta. Iš tiesų jis tik prisitaiko 
prie gyvenimo sąlygų.

Nežinau, kaip kitose kolonijose, bet Lon- 
’ done didžiausias blogis yra tas, kad jauni
mas neturi reikalingų sąlygų. Nėra tinka
mų patalpų, kur jis galėtų susirinkti. Spor
to ir Socialinio Klubo patalpomis jaunimas 
gali naudotis ir naudojasi, bet toli gražu 
čia jam neduodamos tos sąlygos, kurios tu
rėtų būti duodamos. Tenka stebėti, kaip 
žaidžiamas biliardas, stalo tenisas, daro
mos tautinių šokių repeticijos, bet tėra tik 
dvi salės, ir viskas, o jaunimo susirenkama 
gana gausiai. Žinoma, klubo vadovybė 
stengiasi sudaryti tokias sąlygas, kokias ji 
gali, bet dar daug ko trūksta.

Mūsų lietuviškam jaunimui reikia duoti 
sąlygas ir toną, bet nenustatyti, ką jis pri
valo daryti ar kokiom organizacijom pri
klausyti. Beveikdamas savo tarpe jis suras 
kelius ir idėjas kam priklausyti.

Veiklesnius jaunuolius esamosios orga
nizacijos privalo kviesti j savo veiklą, kad 
jie pamažu susipažintų su suaugusiųjų 
(senių) veikla ir ilgainiui ją perimtų. Tie 
veiklesnieji vėliau atsikvies ir tuos, kurie 
šiandien mažiau domisi senių organizaci
jomis.

O visų svarbiausia — mūsų spauda, 
ypač Anglijoje. Ji yra toli atsilikusi nuo 
priaugančio jaunimo. Negirdėti joje apie 
mūsų jaunimą, nematyti jo korespondentų. 
Kas geresnio jaunimo padaroma, turėtų 
būti spaudoje ne tik aprašymais, bet ir 
nuotraukomis pavaizduojama. Tai paska
tintų jaunimą joje dalyvauti.

Reikėtų mažiau kalbėti apie jaunimą, 
daugiau patiems dirbti, sudarant sąlygas 
jaunimo veiklai, aprūpinant jį patalpomis, 
sporto priemonėmis ir visu kitu. Jaunimas 
vadų susiras ir savo tarpe.

Sekant jaunimo gyvenimą, galima susi
daryti vaizdą, kad jaunimas neorganizuo
tas. Bet jaunuoliškas pulsas neleidžia jau
nimui laikytis be ryšio. Dėl to jaunimas 
palaiko ryšius su visomis kolonijomis, kur 
tik jaunimo yra.

Argi iš tiesų mes norėtume, kad po mū
sų mirties kas nors dar beprasmiškai laks
tytų, rūpintųsi mūsų palikimu ir neturėtų 
už ko užsikabinti ir kaip jį išgelbėti?

Ar nebūtų daug lengviau ir paprasčiau 
nueiti, kol gyvi, pas advokatą, sumokėti 
keletą svarų ir surašyti testamentą?

Tiesa, kol gyvenome Lietuvoje, testa
mentai mums buvo lyg ir svetimas daly
kas. Kaip čia dabar, rodos, eisi testamentų 
rašinėti, tarytum ruoštumeis mirti! Kaip 
čia atrodys gyviesiems, kurie bus minimi 
testamente: jie juk gali jaustis, lyg lauktų 
tavo mirties!

Kai gyvenimas buvo mažiau sudėtingas, 
tai ir be testamentų buvo galima šiaip taip 
susitvarkyti.

Deja, svetur gyvenant tenka būti dau
giau apdairiems, jeigu nenorime, kad vis
kas, kas mūsų sunkiai sukrauta, nueitų vė
jais, visiškai ne pagal mūsų valią.

Tavo Jonas

GYVAČIŲ PRIEGLOBSTIS
Kaire vienoje įstaigoje buvo surengtos 

gaudynės gyvatėms, sulindusioms į storus 
foliantus ir raštų aplankus. Tik pasikvie
tus žinomą gyvačių gaūdytojų šeimą, — 
Abdelį Alį Tolbą, jo sūnų ir žentą, — pa
vyko susidoroti su neprašytais svečiais. 
Šie trys specialistai tik jiems vieniems ži
nomais švilpimais ir gerkliniais garsais 
pajėgė išvilioti šliužus iš jų slėptuvių. Dvi 
pačios didžiosios gyvatės buvo nugaben
tos į Kairo zoologijos sodą, o šešios ma
žesnės — į stotį, perdirbančią nuodus į 
serumą nuo gyvačių įkandimo.

AMERIKOS SMITAI
Panašiai, kaip pas mus Kazlauskas, 

Petrauskas, Lenkijoje — Kovalskis, taip 
JAV populiariausia pavardė yra Smitas. 
Neseniai JAV išėjo knyga, kurioje rašo
ma apie žmones su šia pavarde. Štai kele
tas įdomybių iš jos. Iš visų amerikiečių, 
dalyvavusių antrajame pasauliniame ka
re, vien Džonų Smitų buvo apie 13.000. I 
kinoflmo „Amerikietis Džonas Smitas“ 
premjerą visi Smito pavardės „savinin
kai“ buvo įleidžiami nemokamai. Muziką 
amerikiečių himnui sukūrė Džonas Smi
tas. žodį „telegrama“ sugalvojo Erazmas 
Smitas. JAV kasdien miršta 19 žmonių su 
pavarde Smitas.

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)

S. Kasparas
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

— Amerikiečiai praeitais metais išleido 
11.000 milijonų dolerių už alkoholinius gė
rimus — aštuntadali to, kas viso krašto gy 
ventojų išleidžiama maistui ir gėrimams.

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

Manchester.
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LONDONAS
TAUTOS GLOBĖJAS

Pagrindinis Lietuvos globėjas šv. Kazi
mieras bus specialiomis pamaldomis pami
nėtas liet, bažnyčioje 7 d. šv. Kazimiero 
dieną, 11 vai., Mišios bus atlaikytos už 
Lietuvą.

GAVĖNIOJE
Per visą gavėnią liet, bažnyčioje penk

tadieniais 8 vai. būna Kryžiaus Keliai, o 
sekmadieniais 7 vai. giedama Kristaus kan 
čios apmąstymas — Graudūs Verksmai ir 
pagerbiamos šv. Kryžiaus relikvijos.

MIRĖ ONA NEIBERKIENĖ
Vasario 13 d. vėlyvą vakarą mirė Lon

dono senosios išeivijos gyventoja Ona Nei- 
berkienė, sulaukusi 73 m. amžiaus ir išau
ginusi du sūnus.

Vasario 20 d. palaidota iš Lietuvių baž
nyčios Leytono šv. Patricijaus kapinėse.

A. a. Ona Neiberkienė prieš antrąjį Pa
saulinį karą buvo šios kolonijos labai ak
tyvi dalyvė. Visomis išgalėmis rėmė Liet, 
bažnyčią, dalyvavo Rūtos draugijoje, kuri 
daugiausia rūpinosi vaidinimų rengimu. 
A. a. Ona Neiberkienė pati vaidindavo ir 
net kelis kartu buvo režisore. Be to, tvar
kydavo vaikus ir vadovaudavo bažnytinėm 
procesijom. Buvo kukli lietuviškos koloni
jos darbo bitutė ir visur ir visuomet pa
dėdavo, kur tik reikėdavo.

Palydėti mirusios amžinybėn Liet, baž
nyčioje susirinko daug lietuvių.

ROCHDALE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Kovo 6 d., 6 vai. p.p., šeštadienį, St. 
John salėje, Ann St. (prię geležinkelio sto
ties) DBLS Rochdale skyrius su latvių „Va 
nagų“ skyriaus valdyba rengia Vasario 16 
ir latvių nepriklausomybės kovose žuvusių 
karių minėjimą.

Programoje: paskaitos, latvių vyrų cho
ras, lietuvių tautiniai šokiai, baletas, de
klamacijos.

Po programos šokiai, veiks bufetas.
Kviečiame tautiečius gausiai dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
PRESTONAS— kovo 14 d., 12.15 vai., St.

Ignatius bažn.
BRADFORD — kovo 7 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — kovo 14 d., 12.30 vai.
BRADFORD — kovo 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — kovo 28 d., 12 vai.
NORTHAMPTON — kovo 14 d., 12 vai., 

Cathedral, Kingstorpe Rd.
KETTERING — kovo 7 d., 12 vai., Lon

don Road.

PAIEŠKOJIMAI

BEDULSKIS Juozas, LIEPINAITIS Vy
tautas, DIKSA Feliksas, BRAHMANAS Al
bertas ir buvęs puskarininkis KYBAS, pa
tys ar žinantieji apie juos, prašom rašyti:- 
Vytautas Aučius, Hamburg-Harburg 21, 
Weusthoff Str. 27, W. Germany.

5GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

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 7%.

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.

VOKIETIJA
LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 

IR JOS VEIKLA

Viena iš jauniausiųjų Lietuvių Moterų 
Draugija yra ta, kuri prieš kiek laiko su
sikūrė Hamburge. Keletas moterų iš Pin- 
nebergo irgi įeina į šią draugiją narėmis. 
Šios Lietuvių Moterų Draugijos pirminin
ke buvo vienbalsiai išrinkta mūsų plačiai 
žinomoji gydytoja L. Pašaitienė, vicepir
mininke V. Čekauskienė, sekretore M. Be- 
rentienė ir iždininke Th. Lipšienė.

Pradžia buvo nelengva, bet pasiryžusios 
šios draugijos moterys pamažu vysto savo 
veiklą ir stengiasi įgyvendinti iškeltuosius 
sumanymus. Kas antrą ar trečią sekma
dienį renkamasi L. Pašaitienės bute. Apta
rusios einamuosius reikalus, čia imasi ir 
darbo. Kelios moterys jau įsigijo ar užsi
sakė sau specia'ius rėmus ir mokosi austi 
lietuviškas juostas. Vieną sekmadienį bu
vo mokomasi iš šiaudų gaminti papuoša
lus kalėdinei eglutei. Be to. buvo jau skai
tyta visa eilė paskaitėlių. V. Čekauskienė 
skaito paskaitas iš Lietuvos kultūros isto
rijos, E. Baliulienė-Kelerytė iš lietuvių li
teratūros istorijos, o studentas R. Baliulis 
buvo pakviestas skaityti iš Lietuvos geo
grafijos. Laikas kiekvienai, paskaitai yra 
apribotas 10-15 minučių, kad klausytojos 
ne tik nepavargtų, bet ir geriau galėtų pa
teikiamąją medžiagą „pervirškinti“.

O kai darbai baigiami ir nuskamba pa
skaitos paskutiniai sakiniai, stalas užtie
siamas lietuviška staltiese ir paduodama 
kava bei arbata su jau tradiciniu obuoli
niu pyragu, kurį skaniai iškepa Brokšienė. 
Nuotaika šiuose subuvimuose yra visuo
met ypačiai jauki, maloni, sava. Dalyvės 
nenoriai skirstosi su viltimis kuo greičiau 
vėl sueiti.

Be šių subuvimų, jau pasisekė suorgani
zuoti tautinių šokių grupę, kuri susirenka 
kas pirmadienio vakarą, ir E. Baliulienė 
moko šokti, R. Baltuliui palydint akordeo
nu. Jau išmokta trys šokiai: Kubilas, Ke
purinė ir Lenciūgėlis.

Yra ir kitų sumanymų. Suorganizuota 
„Vargo mokykla“, kurioje mokosi 6 vaiku
čiai ir kuriai vadovauja stud. Baliulis.

Ligšiolinė draugijos veikla rodo, kad tu
rint gerų norų, didelio pasiryžimo, tautie
tėms vis gražiai tarpusavy talkinant, ne
maža galima pasiekti, ši jauna, nedidelė 
Lietuvių Moterų Draugija Hamburge per 
visai trumpą laiką jau daug ko pasiekė. 
Garbė jos narėms ir gero pasisekimo atei
tyje!

(v. č. )

„TAUTŲ BALSAI“ STUTTGARTE

— Ne bičiuliavimasis su komunistinė
mis įžymybėmis yra tikrasis kelias į vokie
čių tautos draugišką sugyvenimą su savo 
artimesniais ir tolimesniais rytiniais kai
mynais, — pareiškė valstybės sekretorius 
Sepp Schwarz vasario 14 dieną Stuttgarte, 
pavergtųjų Europos tautų meno šventės 
„Die Stimmen der Voelker“ (Tautų Bal- 

'sai) proga. — Komunistiniai valdovai, pa
mynę tautų apsisprendimo teisę, atstovau
ja ne pačioms tautoms, o jų pavergėjams. 
Tikrieji šių tautų reprezentantai yra tie, 
kurie siekia sugrąžinti joms laisvę.

Kitas šventės kalbėtojas, Vokietijos par
lamento narys dr. Herbert Czaja, pabrėžė, 
kad tik dar nelabai seniai vokiečių visuo
menė „atradusi“ savo tarpe gyvenančių 
pavergtųjų tautų žmones, kurie sunkiose 
išsisklaidymo sąlygose su didelėmis auko
mis stengiasi puoselėti laisvėje savo tautų 
kultūrinę tradiciją. Būtų tuščia deklama
cija linkėti laisvės pavergtoms tautoms ir 
nepadėti tų pačių tautų laisviems žmo
nėms išlaikyti tai, kas jiems brangiausia.

Abu kalbėtojai iškėlė lietuvių Vasario 
16 gimnaziją, kaip gyvą pavyzdį ir pačių 
išeivių pastangų ir jiems pagaliau į pagal
bą ateinančios viešosios rankos paramos, 
sveikindami su baigiamuoju naujuoju pa
statu ir linkėdami sėkmingo mokslo. — Čia 
pat salėje esančio lietuviškojo jaunimo iš
provokuota, publika kalbėtojams už tai 
stipriai paplojo.

Turtingą dainomis, muzika ir tautiniais 
šokiais meninę dalį atliko vengrų, lenkų, 
čekų, ukrainiečių ir lietuvių jaunimas. Va
sario 16 gimnazijos tautinių šokių grupė, 
vadovaujama mokytojos Elizos Gedikai- 
tės-Tamošaitienės, sušoko nuotaikingą lie
tuviškosios rugiapiūtės stilizaciją „Rugu
čius“, grakščiąją mergaičių „Blezdingėlę" 
ir smarkųjį vaikinų šokį žirgo garbei „Dži- 
gūną“. Pasisekimas buvo labai didelis. At
siliepimai išskirtinai pabrėžė aukštą mūsų 
šokių kultūrą, kuria ypačiai sušvytėjo 
„Blezdingėlė“.

Šia proga buvo atnaujinti draugiški Va
sario 16 gimnazijos ryšiai su vengrų gim
nazija.

Šventės organizavimo komitetui vadova
vo prel. dr. Hufnagel, o jame lietuviams 
atstovavo kun. K. Senkus.

K. R.

Vasario 16 Vokietijoje ■
VASARIO 16 MIUNCHENO PADANGĖJ link — planuojama jai duoti milijardinių Po pamaldų šventės dalyviai vyko į

Kas vasario 13 d. vakarą praleido Miun
cheno Susitikimo Namuose, tas galėjo įsi
tikinti, kad ir mažas lietuvių būrys, jei tik 
jis susispietęs didmiesty ir jei jo vadovau
jamieji organai nesnaudžia, yra pajėgus 
išvystyti žavią ir patrauklią veiklą. Nepri
klausomybės šventės minėjimas, kokį su
rengė šiemet P.L.B. Miuncheno Apylinkės 
V-ba, ilgai dar pasiliks dalyvių atminty.

Atidarymas
Pasveikinęs svečius užsieniečius: vokie

čius, ukrainiečius, latvius, estus, lenkus. 
Apylinkės V-bos pirm. A. Brakauskas vo
kiečių kalba pabrėžė, kad jei jau visiems 
suprantamas Afrikos tautų siekimas tapti 
laisvom ir nepriklausomom, niekam netu
rėtų būti svetimas ir elementarus lietuvių 
noras išsivaduoti iš sovietinio kolonializ
mo. Lietuviškame žodyje skatino A.B. sa
vo tautiečius nelikti skolingais kenčian
čiai Lietuvai, veikliai remti lietuviškas 
organizacijas, o ypačiai VLIKą.

Tyliu atsistojimu pagerbus lietuvių tau
tos aukas žmonėmis, minėjimo programai 
vadovauti buvo pakviestas R. Hermanas, 
Apylinkės V-bos sekretorius.

Paskaita
Dar šviežius Vakarų politikos įvykius, 

turinčius ryšį su Pabaltiju, išskaičiavo 
dienos paskaitininkas V. Banaitis: Angli
jos pareiškimą, jog nepripažįstanti trijų 
Pabaltijo valstybių įjungimo į Sov. S-gą; 
nuolat augantį skaičių politikų bei valsty
bininkų, solidarizuojančių su Pabaltiju; 
latvių ir lietuvių vyskupų konsekraciją. 
Bet ir už geležinės uždangos esą šio to 
naujo, kaip, pavyzdžiui, siūlymas leisti Pa
baltijo respublikoms savarankiškai pre
kiauti su Vakarais, I. Maiskij memuarai, 
iš kurių Novy Mir skaitytojai patyrę, kad 
Vakarai nepripažįstą Pabaltijo aneksi
jos, ir kt.

Dėl padėties Vokietijoj paskaitininkas 
pastebėjo, kad dabar čia vykstančios sąži
nės sąskaitos pasėkoj išaugsianti nuskraid 
rinta karta. Džiugus faktas esąs toliau vo
kiečių dėmesio posūkis centrinės Europos

PRANCŪZIJA
VASARIO 16 PARYŽIUJE

(E) Paryžiaus radiofonas Lietuvos Ne
priklausomybės Paskelbimo šventės proga 
transliavo pusės valandos programą. Min. 
S. Lozoraičiui išvykus į Sao Paulo, Brazili
ją, dalyvauti III-me P. Amerikos Lietuvių 
Kongrese, Pasiuntinybės sekr. A. Liutkus 
perskaitė S. Lozoraičio žodį apie Lietuvą, 
jos likimą bei Vasario 16 prasmę. Perskai
tytos ir prez. de Gaulle kalbų, jam pernai 
viešėjus P. Amerikoje, ištraukos. Prancū
zijos Liet. Bendruomenės Kr. Valdybos 
pirm. kun. J. Petrošius kalbėjo apie nau
jai paskirtą vyskupą Pr. Brazį, pabrėžda
mas, kad lietuvių Ganytojo paskyrimas lie 
tuviams atneša džiaugsmo, vilties ateities 
darbams ir kartu primena Lietuvos vysku
pus, sovietinės vergijos liudininkus ir kan
kinius. Valandėlės pradžioje, buvo sugrotas 
Tautos himnas, transliuota ir lietuvių mu
zika (Jonušo maršai).

Prof. G. Matorė paskutiniais mėnesiais 
su prancūzų literatūros paskaitomis lankė 
si Kaledonijoje ir Australijoje, kviečiamas 
tų kraštų universitetų vadovybės.

Paryžiaus lietuvių tautinių šokių grupė 
kovo 14 d. pakviesta dalyvauti tarptauti
niam folkloro festivalyje Sorbonoje. Tauti
nių šokių grupė tam pasirodymui šiuo me
tu energingai ruošiasi.

S. Judickas nuo sausio mėn. pradžios dir
ba Austrų Institute Paryžiuje.

Stud. A. Cesnaitė atvyko iš JAV prancū
zų k. studijuoti į Paryžių.

Živilė ir Ričardas Bačkiai sausio 20 d. 
susilaukė pirmgimio sūnaus Vytauto.

Dail. P. Gailiaus šeimoje gimė sūnus Vin 
cas.

Milda Memėnaitė, prieš metus atvykusi 
studijuoti į Paryžių, sausio mėn. baigė pran 
cūzų k. kursą ir išlaikė egzaminus. Ji Pa
ryžiuje dar tęsia baleto studijas.

Bronius Trusas jau kelinti metai žaidžia 
„Stade Francais“ futbolo komandoje ir tre 
niruoja to paties klubo jaunuosius žaidėjus.

Guy Kavaliauskas naujai įsitraukė į Pa
ryžiaus lietuvių tautinių šokių grupę ir ak
tyviai dalyvauja jos repeticijose.

ŠVEICARIJA
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės me

tinis susirinkimas ir Vasario 16 minėjimas 
šiais metais įvyko vasario 21 d. Berne.

Bendruomenė išrinko naują valdybą to
kios sudėties: Alg. Gegeckas — pirminin
kas, kun. Dr. J. Juraitis — vicepirminin
kas, J. Jakaitis — sekretorius, Dr. med. J. 
Pečiulionytė — kasininkė.

Š.L. Bendruomenės Valdybos adresas: 
Alg. Gegeckas, stud, med., Greifenseestr. 
53, Zuerich 

kreditų, nors ir liūdna, kad vokiečių ūki
nės gamybos pertekliumi pasinaudos ko
munistinės sistemos. Dar liūdniau, kad ši
tame „posūkyje į rytus" kol kas nesą vie
tos Pabaltijo klausimui, nors dėl jo nelai
mingo likimo kalti Hitleris ir Stalinas. 
Stengiantis atitaisyti praeities klaidas, esą. 
reikia tikėtis, kad nebus užmiršta ir netei
sybė. padaryta Pabaltijui.

Iki šiol kalbėjęs vokiškai, V. Banaitis 
tolimesnes mintis skyrė lietuvių publikai. 
Laisvės netekę, esą. išmokom branginti Va
sario 16 kaip valstybinės laisvės ir vieny
bės šventę. Čia. išeivijoje, įsigytas gilesnis 
ir paties 1918.11.16 įvykio pažinimas. Vasa
rio 16 minėjimai dar labiau paskatinę kel
ti Lietuvos reikalą tarptautinėje plotmėje. 
Dabar atėjęs laikas dar didesniems politi
niams žygiams, šiemetinis minėjimas sto
vįs lietuviškų veiksnių konsolidacijos ženk 
le. Gal mes jau būsią pabaigę praeities ne
gerovių nagrinėjimą ir atgailavimą — tą 
procesą, kuris mums turėjęs ir teigiamų 
pusių. Teigiamai, esą. tenka vertinti ir V. 
Vokietijoj vykstantį persiorganizavimą. 
Ta proga V.B. paminėjo, kad nuo sausio 21 
d. lietuvių reikalams Bonnoje atstovaująs 
dr. Gerutis, diplomatinės tarnybos narys. 
Esą ženklų, jog sovietai imsią spręsti Pa
baltijo klausimą. Lietuvių nusistatymas 
aiškus: Lietuva netrokštanti teritorijos pa
didėjimo, bet vien laisvės ir nepriklauso
mybės. Jos niekad neatsižadėsiąs ir su ver
gija apsipratęs žmogus.
Deklamacijos

Po temperamentingos V. Banaičio pa
skaitos, kurios antroji dalis galėjo būti 
kiek trumpesnė likusios programos aki
vaizdoj. V. Hermanienė padeklamavo du 
dr. J. Sakalausko eilėraščius: „Ąžuolas“ ir 
į „I žygį“. Sugiedojus Lietuvos Himną, mi
nėjimo dalyviai spėjo truputį atsikvėpti.
Koncertas

Miunchenas yra garsus kaip muzikos 
miestas. Ypač žiemą koncertų čia begalė. 
Bet jų programose dar nefigūruoja lietu
vių kompozitorių pavardės. Už tai visi 
džiaugės, kad pastarojo Vasario 16 minėji
mo metu turėjo retą progą pasiklausyti 
instrumentinės lietuvių kompozitorių mu
zikos: tris J. Tallat-Kelpšos liaudies dainas 
fortepijonui ir keturis M.K. Čiurlionio es
kizus, ir tai pianisto A. Smetonos interpre
tacijoje. V. Banaičiui trumpai apibūdinant 
programos kompozitorius ir kūrinius, sve
čias solistas iš J.A.V. paskambino dar du 
F. Chopino etiudus, du preliudus, valsą, 
keturias mazurkas ir polonezą. Už meist
rišką tų muzikos kūrinių išpildymą klau
sytojai atsidėkojo A. Smetonai gėlių puokš 
te ir ilgais plojimais.
Meno paroda

Bene pirmą kartą Miunchene, švenčiant 
Vasario 16, buvo surengta meno paroda. 
Susitikimo Namų sienas puošė 39 meno 
darbai: 23 — J. Jurkonytės ir 16 —I. Suo- 
kaitės. Minėjimo dalyviams jaunas meni
ninkes, kurios nuo 1964 m. vasaros lanko 
Bavarijos Plastikos Meno Akademiją, pri
statė J. Medušauskas.

J. Jurkonytė, gimusi Kaune 1940 rugsėjo 
1 d., vysto savo talentus tekstilės mene. 
Nors ji 1960 m. Londone, Hornsey College 
of Art and Craft's, yra įsigijusi grafikos 
diplomą, grafika šioj pirmoj menininkės 
parodoj buvo atstovaujama tik 6 darbais, 
kuriuose ryškus autorės įspūdžių betarpiš
kumas, išsiliejąs tušu ir kreida į detalių 
pasakojimą. 17 tekstilės pavyzdžių rodo in
tensyvų rūpestį spalvotų plotų problemo
mis.

Tuo tarpu I. Suokaitės širdis linksta prie 
abstrakčioje meno — tiek tapyboj (10 dar
bų), tiek litografijoj (4 darbai), tiek mo
notipijoj (2 darbai). 1942 lapkričio 21 d. 
Tiuringijos mieste Saalfelde pradėjusi sa
vo odisėją, I. Suokaitė lankė Vasario 16 
Gimnaziją ir su dailiojo meno disciplinom 
bei jų technika arčiau susipažino Stuttgar- 
to Meno Akademijoje, o ypač pas prof. G. 
Neisser, kuriam jos darbai atrodė „ekspre
syvūs ir dinamiški, pilni jėgos ir išraiš
kos“.
Jaukus pobūvis

Programai pasibaigus, minėjimo daly
viai dar nesiskirstė. Jie grupavosi, dalijosi 
įspūdžiais, sėdosi prie stalų, ant kurių atsi
rado skanaus užkandžio, lietuvių moterų 
iš anksto paruošto. Daugelio akys krypo į 
paveikslus, ir laiminga buvo I. Suokaitė, 
kai K. Ausiejus ir Laukaičiai — tėvas ir 
sūnus — apsisprendė įsigyti po vieną jos 
tapybos darbą. Linksmi buvo ir Valdybos 
narių veidai, kad susidarė turininga pro
grama ir namuos viešpatavo pakili, drau
giška nuotaika.

J. Md.

VASARIO 16 OSNABRUECKE
Vasario 20 d. Osnabruecko lietuviai iš

kilmingai paminėjo Vasario 16 šventę. Ta 
proga buvo atvykę svečių iš Bad Zwi- 
schenahno, Hamburgo. Bielefeldo, Hanno- 
verio ir kitur. Šventės proga Kloster Nette 
pamaldas atlaikė ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. P. Girčius, o visi susirinkusie
ji vieningai ir skambiai giedojo įprastines 
giesmes.

Vehrte, kame Brinkmann svetainėje buvo 
suruošti bendri pietūs. Minėjimą atidarė 
apyl. pirm. V. žaliukas, kviesdamas visus 
sugiedoti tautos himną.

Paskaitą „Lietuvos Nepriklausomybės 
šventė ir šiandieniniai lietuvių tautos už
daviniai" skaitė V. Martinaitis. Po to kal
bėjo Vehrtės burmistras Wissmann, ku
riam priklauso didelė pagarba ir padėka 
už visokeriopą paramą, ruošiant šį minėji
mą. Toliau žodį tarė J. Vagneris iš Hanno- 
verio ir Gutmanis. kaip latvių bendruome
nės atstovė. Krašto Tarybos Hamburgo lie
tuvių vardu kiek ilgiau kalbėjo kun. V. 
Šarka ir atstovaudamas Bad Zwischen- 
ahno lietuvių apylinkę visus susirinkusius 
sveikino P. Kazirskis. Už Lietuvos laisvę 
žuvusieji savanoriai ir laisvės kovotojai 
buvo pagerbti tylos minute.

Vėliau sekė, V. Rudžiui vadovaujant, 
vargo mokyklos pasirodymas su vaidini
mėliu „Mūsų vargo mokykla“, liaudies 
dainomis, tautiniais šokiais ir eilėraščiais. 
Jaunimas savo programą gražiai išpildė ir 
susilaukė daug plojimų. Visi džiaugėsi ir 
įvykusia loterija su naudingais daiktais, 
kurioje kiekvienas galėjo išmėginti savo 
laimę.

Pasibaigus oficialiai minėjimo daliai, 
muzikos garsams skambant, prasidėjo šo
kiai, į kuriuos aktyviai įsijungė jaunimas, 
o taip pat ir senesnieji.

Pažymėtina, kad šis minėjimas Visus ge
rai nuteikė ir paliko gražų ir kultūringą 
įspūdį visiems dalyviams.

Bendras vokiečių apjungimo ir lietuvių 
priešas

(E) Hamburge leidžiamas Rytprūsių iš
eivių savaitraštis Vak. Vokietijoje „Das 
Ostpreussenblatt“ š.m. 2 n-ryje citavo „El- 
ta-Pressedienst“ paskelbtą VLIKo buv. V. 
Tarybos pirmininko J. Glemžos pranešimo 
VLIKo sesijai (1964 m. lapkričio 28-29 
d.d.) dalį apie bendrus lietuvių ir vokiečių 
interesus. Pranešimo vieta: „Federalinė 
Vak. Vokietijos Respublika šiandieną kaip 
tik turi daugiausia bendrų konkrečių inte
resų su lietuvių tauta. Politinio pabėgėlio 
likimas yra artimai suprantamas vokie
čiams, nes milijonai pabėgėlių gavo apleis
ti savo gimtines Rytų Vokietijoje. Žinome, 
kad vokiečių apsijungimo pagrindinis prie
šas mums yra bendras“.

Tas pats savaitraštis š.m. 3 n-ryje plačiai 
panaudojo Eltos biuleteniuose paskelbtą
sias žinias apie Kuršių Neringos likimą.

Geriausieji — mėgiamiausieji Lietuvos 
sportininkai

(E) „Sporto“ laikraštis kasmet skelbia 
konkursus geriausiųjų okup. Lietuvos 
sportininkų dešimtukui išaiškinti. „Spor
to" š.m. 1 nr. paskelbti konkurso duome
nys — pagal juos beveik visi skaitytojai, | 
dalyvavę konkurse, pirmuoju į sąrašą įra- : 
šė 18-jų Olimpinių žaidynių sidabro me
dalio laimėtoją R. Tamulį. Jis surinko 17, 
220 taškų. Antroji vieta atiteko bėgikui 
Adolfui Aleksiejūnui, kuris Tokio olimpi
adoje buvo pasiekęs olimpinį rekordą 
(jam nepavyko gauti nė vieno medalio). 
Aleksiejūnas surinko 14.935 taškus. Tre
čiojoje vietoje — ieties metikė B. Kalėdie- 
nė (13.043 taškai). Sekančias tris vietas 
užėmė lengvaatlečiai, taip pat dalyvavę 
olimpiadoje — K. Orentas, A. Varanaus- 
kas, A. Vaupšas. Septintoje vietoje — 
daugkartinė lengv. atletikos čempionė F. 
Karoblienė. Paskutinieji trys: „Žalgirio“ 
futbolininkas R. Juška, rankininkas A. 
Macežinskas ir sklandytojas J. Jaruše
vičius.

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
iš Anglijos eina be jokių suvar

žymų. čia Jums mielai patarnaus 
seniausioji Londono lietuvių Įmo
nė: Baltic Stores Ltd. 421 Hackney 
Rd., London, E.2. Tel. SHO 8734.

M-l mišrus daug kalorijų turĮs 
22 lbs maisto siuntinys tik, 10 sv. su 
pasiuntimu ir muitu.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY,

Printed and Published in Great 
Britain by the Lithuanian House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, 
W.ll. Tel. PARk 2470.

Redakcijos ir Administracijos 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.ll. Tel. PARk 2470.

Leidžia Liet. Namų Ake, B-vė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS V-ba 
ir Europos Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkai.

Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 
40 šil., 6 mėn. 22 šil., atskiras nr. 
1 šil.; dolerio kraštuose—6 doleriai 
metams; Vokietijoje—DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spaus
dinamųjų skelbimų turinį nei lei
dėjai, nei redakcija nesiima atsa
komybės.
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