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PO SOVIETINIU KEVALU
ENCIKLOPEDIJA APIE 
BURŽUAZINĮ NACIONALIZMĄ

Lietuvoje pradėta leisti 3 tomų enciklo
pedija, pavadinta „Mažoji Lietuviškoji Ta
rybinė Enciklopedija“. Šiuo metu jau pasi
rodė pirmasis tomas, apimąs A - J raides.

Nepridedami jokių komentarų, pateikia
me keletą kad ir ne pilnų ištraukų.

Anglijos lietuviai........Po II Pas. karo j
Angliją atvyko apie 6000 lietuvių, iš kurių 
apie 4000 vėliau persikėlė į JAV, Kanadą 
ir kitas šalis. Lietuviai buržuaziniai nacio
nalistai Londone nuo 1947 m. leidžia anti
tarybinį laikrašti „Europos Lietuvį“ (iki 
1953 m. „Britanijos Lietuvis“); dešinieji 
socialistai ten pat leidžia „Darbininkų 
Balsą“, Škotijoje nuo 1914 m. eina klerika
linis laikraštis „Išeivių Draugas“.

Argentinos lietuviai. 1946 m. ir vėliau iš 
V. Europos į Argentiną atvyko apie 700 lie 
tuvių. Jų tarpe kelios dešimtys buržuazi
nių nacionalistų. Nuo 1948 m. eina klerika
linis laikraštis „Laikas“. Po karo (1953- 
64) į Lietuvą grįžo šimtai Argentinos lie
tuvių šeimų.

Ateitininkai. Prisidengę šūkiu „Visa at
naujinti Kristuje“ skiepijo savo nariams 
religinį fanatizmą, buržuazinį nacionaliz
mą, vėliau fašizmą.

Aušra. Buržuazinis, visuomeninis, poli
tinis ir literatūrinis žurnalas, ėjęs 1883 - 86 
m. Ragainėje ir Tilžėje.

Biblija. Išnaudotojiškos klasės ilgus am
žius biblija naudojosi ir tebesinaudoja 
kaip ideologine priemone liaudies engimui 
įteisinti.

M. Biržiška. Bendradarbiavo su vokiš
kais fašistais, okupantais. 1944 pasitraukė 
į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV, kur 
aktyviai dalyvavo reakcinėj buržuazinių 
naconalistų veikloje, nukreiptoje prieš Ta
rybų Lietuvą, prieš lietuvių liaudį.

Brazdžionis. Dekadentinės krypties poe
tas.

A. Jakštas-Dambrauskas. Ryškus lietu
viškos buržuazijos, jos klerikalinio sparno 
ideologas.

Grigaitis Pijus. Redaguoja „Naujienas“, 
pavertęs jas antitarybinės propagandos ru
poru. Vadovauja buržuazinių nacionalistų 
veiklai, nukreiptai prieš Tarybų Lietuvą.

Grinius Kazys. Į buržuazinį liberalinį ju 
dėjimą įsijungė mokydamasis Marijampo
lės gimnazijoje.

Yčas Martynas. Vienas lietuvių reakci
nės buržuazijos lyderių.

Ivinskis Zenonas. Klerikalinis istorikas. 
1944 m. drauge su hitlerininkais pasitrau
kė į Vakarus ir ten dalyvauja buržuazinių 
nacionalistų antitarybinėj veikloj.

Jaunalietuviai. Fašistinė jaunimo organi 
zacija. Skiepijo jaunimui buržuazinę na
cionalizmo bei fašizmo ideologiją, ugdė šo
vinizmą. kovojo prieš darbininkų judėji
mą.

Jėzuitai. Reakcingiausio kat. bažnyčios 
ordino, įkurto 1534 kovai su protestantiz
mu, nariai. Vokiečių fašistinės okupacijos 
metais jėzuitai (Kipas, Bružikas ir kt.) 
bendradarbiavo su hitlerininkais.

Ir t.t. ir t.t.
Ar ne geriau būtų buvę šį veikalą pava

dinti „Didžioji buržuazinių nacionalistų ir 
fašistų ne Tarybinė Enciklopedija“...

J. Vikis

NEPRIPAŽĮSTA
LIETUVOS PRIJUNGIMO

Kosygino viešnagės Londone metu pa
siektas susitarimas tarp Maskvos ir Lon
dono dėl abipusių finansinių ieškinių, da
linai susijusių su buv. britų nuosavybėmis 
Pabaltijyje ir, iš kitos pusės, Pabaltijo res
publikų turtu, saugomu Londono bankuo
se, sukėlė suprantamą pabaltiečių veiksnių 
ir visuomenės susirūpinimą. Susirūpini
mas, be abejo, pagrįstas, nes Britų vyriau
sybė, pripažindama sovietų ieškinius į Pa
baltijo respublikų turtus (padėtąjį auksą 
ir kitas vertybes), netiesiogiai pripažintų 
ir neteisėtą Pabaltijo respublikų įjungimą 
į Sovietų Sąjungą.

Padėtis, nors ir nelabai palanki, vis dėl
to nėra ir tokia beviltiška, kaip pirmu 
žvilgsniu atrodė. D. Britanijos Užsienio rei 
kalų ministerijos (Foreign Office) kalbėto
jas Užsienio reikalų ministro vardu vasa
rio 28 d. pareiškė Britanijos Lietuvių Tary 
bai, kad minėtasis susitarimas jokiu būdu 
nepakeitęs Britanijos vyriausybės politikos 
dėl Pabaltijo valstybių įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Kalbėtojas pabrėžė: „Jos Dideny
bės vyriausybė niekados įjungimo nepripa
žino de jure ir dabar nepripažįsta“.

Tokio įsakmaus oficialaus pareiškimo 
akivaizdoje kyla klausimas, kaip tai teisiš
kai suderinama su Lietuvos ir kitų Pabal
tijo valstybių turto faktišku konfiskavimu 
sovietų naudai. Atrodo, kad britai ir šiuo 
atveju surado tradiciškai britišką kompro- 
pnisą — „formulę“. Teisiškai britai nepripa

DARBINGAI IR DRAUSMINGAI
Sėkmingas DBLS 20-tas suvažiavimas. Ministras Balutis už Sąjungą. Ir skautų dvidešimtmetis. Vliko ir Laisvės 
Komiteto sveikinimai. Išsami politinė apžvalga. Brangus Sąjungos vardas. Vaišės klebonijoje. Valdyba perrinkta. 
Už Lietuvą per didžiąją spaudą. 156 svarai jau yra. Susitarimas su DBLB? Sąjungiečiai—puikūs visuomenininkai.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
20-jį Skyrių atstovų suvažiavimą Lietuvių 
Namuose Londone kovo 4 d„ 13 v. 12 min., 
atidarė Centro Valdybos pirm. J. Vilčins
kas, pasveikindamas suvažiavusiuosius ir 
dalyvius, paprašydamas tylos minute pa
gerbti praeitųjų metų bėgyje mirusius S- 
gos narius — K. Klėgerį, A. Jarošių ir kt. 
J. Vilčinskas po to suvažiavimo vadovybę 
perdavė vienbalsiai išrinktam darbo prezi
diumui: pirm. V. Ignaičiui ir sekretoriams 
D. Dainauskui su R. Kalibatu.

Sveikinimai
Lietuvos ministro Br. Balučio sveikini

mus DBLS perdavė DBLS Tarybos pirm. 
St. Kuzminskas. Ilgesnį laiką sergančio 
mūsų ministro sveikatos stovis paskutinė
mis dienomis gerėjąs, nors gydytojai dar 
nėra galutinai apsisprendę, ar ligonis per- 
keldintinas ligoninėn. Nežiūrint jį varginan 
čios ligos, B.K. Balutis visa siela gyvenąs 
lietuvių rūpesčiais ir reikalais ir St. Kuz
minskui perdavė savo sveikinimo raštą, 
įsakmiai pabrėždamas, kad tai sveikini
mas DBL Sąjungai. Ministras prašė, kad 
jis po suvažiavimo būtų aplankytas ir pa
informuotas apie suvažiavimo eigą. Visų 
nuoširdžiai gerbiamą ir vertinamą mūsų 
ministrą aplankyti ir dalyvių vardu širdin
gai pasveikinti, linkint kuo greičiau pa
sveikti, suvažiavusieji įgaliojo Centro V- 
bos pirm. J. Vilčinską.

Pasiuntinybės tarėjas V. Balickas dėl li
gos taip pat negalėjo dalyvauti. Suvažia
vimas jį Sąjungos vardu pasveikinti įparei 
gojo Centro Valdybą.

Londono lietuvių katalikų parapijos kle 
bonas kun. J. Budzeika, MIC, sveikinime 
priminė, kad suvažiavimas prasideda šv. 
Kazimiero dieną (ko keli dalyvavusieji Ka 
ziai bičiuliams ir draugams neleido pamirš 
ti klubo patalpose), kuris taip pat yra ir 
Londono liet, bažnyčios globėjas. Sąjungai 
kun. J. Budzeika linkėjo ryžtingai skverb
tis į viešumą ir savo veikla apimti visus 
Britanijos lietuvius.

Anglijos lietuvių skautų vardu suvažia
vimą sveikino B. Zinkus, pabrėždamas, 
kad ir skautai, kaip ir pati DBLS, šįmet 
Britanijoje švenčia savo dvidešimtmetį. 
Abejojo, ar šitą netrumpą laikotarpį jie bū 
tų galėję išsilaikyti be Sąjungos padalinių 
globos ir įvairios talkos. Skautai, vieninte
lė mūsų jaunimo organizacija Britanijoje, 
savo uždavinius iki šiol jaučiasi bent pa
tenkinamai įvykdę, bet skautų vadovai su 
nerimu žvelgia į ateitį, nes spraga tarp vy
resniųjų ir priaugančio jaunimo matomai 
didėja. B. Zinkus suvažiavimui linkėjo 
ieškoti ir surasti kelius šiai opiai spragai 
užpildyti.

Suvažiavimo dalyvius ir visus D. Brita
nijos lietuvius raštu sveikino Vliko pirm, 
dr. J.K. Valiūnas, linkėdamas „sėkmingai 
išspręsti pasiskirtus uždavinius, o suvažia
vimo dalyviams dar labiau sustiprėti dva
siškai ir materialiai, kad visi Jūsų darbai 
eitų Lietuvos laisvinimo linkme". Įspėjęs, 
kad mūsų kova būsianti ilga ir sunki, Vli
ko pirmininkas pabrėžė nemanąs, kad „Jū
sų krašte tautų laisvės principas būtų leng
vai pakeistas į Lietuvos aukso trupinį“.

Lietuvos Laisvės Komiteto ir Lietuvos 
Delegacijos Pavergtųjų Europos Tautų 
Seime pirm. V. Sidzikauskas savo sveikini
mo rašte linkėjo „Sąjungai gražiausios sėk 
mės tiek D. Britanijos lietuvių tautinio gy
venimo baruose, tiek ir mūsų pavergtosios 
Tėvynės išsilaisvinimo iš sovietinės vergi
jos pastangose“.

D. Britanijos Liet. Bendruomenės Tary
bos pirm. prel. J. Gutauskas suvažiavimui 
palinkėjo „garbingo darbingumo gyvenimo 
keliamoms problemoms spręsti".
Pranešimai

Išrinkus Mandatų ir nominacijų komisi
ją (įėjo K. Bivainis. J. Levinskas ir V. Zda 
navičius) ir paskaičius ir priėmus praeito 
suvažiavimo protokolą, sekė Sąjungos va
dovybės pranešimai.

žino sovietų ieškinių teisėtumo, bet su 
Maskva sutarė abipusių ieškinių vienas ki
tam nekelti.

Norėdama patenkinti britų piliečių ieški
nius dėl sovietų nusavinto turto Pabaltijy
je, britų vyriausybė dabar turėtų parla
mente pravesti įstatymą, įteisinantį Pabal
tijo respublikų turto Londone konfiskaciją, 
tuos turtus panaudojant britų piliečių ieš
kiniams patenkinti. Greičiausia, taip ir bus 
pasielgta. Bet tai jau būtų Britanijos vi
daus politikos veiksmas, neturintis tarptau 
tinės teisės pasėkų. Kada nors, kai susiras 
teisėti nusavintojo turto savininkai (nepri
klausomų Pabaltijo respublikų vyriausy
bės), Britanija su jais, be abejo, turėtų už 
konfiskuotą turtą atsiskaityti. (r)

Išsamus. visokius mūsų rūpesčius ir įvai 
rius lietuviško gyvenimo barus aprėpian
tis Centro Valdybos pirm. J. Vilčinsko pra 
nešimas suvažiavusiųjų buvo išklausytas 
su pastebimu dėmesiu. (Pilnas pranešimas 
bus skelbiamas atskirai). Be eilės einamų
jų Sąjungai svarbių klausimų, J. Vilčins
kas ypač iškėlė dvi labai opias problemas: 
ryšium su Kosygino lankymusi Londone 
itin paaštrėjusį Lietuvos bylos klausimą 
tarptautinės politikos plotmėje ir pastaruo 
ju metu iškilusius nuomonių skirtumus 
dėl PLB ir DBLS organizacinėje Britani
jos lietuvių sąrangoje.

Centro V-bos iždininko V. Strimo prane
šime išryškėjo, kad praeitų metų apyskai
ta suvesta su 23 sv. nepritekliumi, kurį 
teks išlyginti iš turimojo rezervo. Nepritek 
liūs susidarė, nes Centro V-ba 200 sv. pa
skyrė Britanijos liet, jaunuolių kelionei į 
Jaunimo Kongresą. Ir šiems metams V. 
Strimas numato šimto ar daugiau svarų ne 
pritekliaus, kuris turės būti padengtas per
keliant tam tikras sumas iš rezervų, nes 
Centro V-ba bendrai pabaltiečių politinei 
akcijai vykdyti jau yra paskyrusi 100 sv. 
Iždininkas, be to, pabrėžė, kad C. V-ba 
praeitais metais pradėjusi prekiauti lietu
viškais kaklaraiščiais, kurie susilaukė di
delio Britanijos lietuvių dėmesio.

DBLS Tarybos pirm. dr. St. Kuzminskas 
pastebėjo, kad beliko keturi aktyvūs Tary
bos nariai, kitiems išemigravus į užjūrius 
ar mirus. Taryba metų bėgyje tikrinusi C. 
V-bos darbą ir savo revizijos akte yra pa
teikusi kai kurių pasiūlymų, kaip tobulinti 
LNB atskaitomybę.

Dr. S. Kuzminskas griežtai pasisakė 
prieš DBLS vardo keitimą į Bendruomenę, 
pabrėždamas, kad jam, pavyzdžiui, labai 
brangi esanti Kuzminsko pavardė, kurios 
jis jokiu būdu nesutiktų lengvapėdiškai 
kaitalioti. Tolygiai ir DBLS pavadinimas 
yra labai gilias šaknis įleidęs Britanijos lie 
tuvių gyvenime, kurio atsisakymas daugu 
mai būtų labai skaudus.

DBLS Tarybos pirmininkas ypač iškėlė 
didelius nuopelnus tų, kurie Kosygino lan
kymosi metu su dideliu pasiaukojimu ir 
ryžtu organizavo demonstracijas ir dalyva 
vo jose, tuo būdu atkreipdami britų viešu
mos dėmesį į Lietuvos bylos reikalus. Jis 
šiltai dėkojo Coventrio skyriui, įspūdingai 
prisidėjusiam prie peticijos įteikimo britų 
premjerui, taip pat ir C. V-bos nariui Stp. 
Nenortui ir sekr. A. Pranskūnui, kurie ne 
tik organizavo demonstracijas ir dalyvavo 
jose, bet ir BBC televizijoje Lietuvos by
los reikalus išdėstė milijonams TV žiūro
vų.

Revizijos komisijos pranešimą skaitė T. 
Vidugiris, patvirtindamas visas pateiktą
sias apyskaitas.

Antroji diena: rinkiniai
Sekmadienį, kovo 5 d., Londono lietuvių

Septynios DIENOS
MARŠ. GRECKO EINA PAREIGAS

Sovietų krašto apsaugos ministeris marš. 
Malinovskis sunkiai sergąs ir vargu begrį- 
šiąs į savo pareigas.

Kol kas ministerio pareigas eina marš. 
Grečko, kuris yra jo pavaduotojas ir Var
šuvos pakto karinių pajėgų viršininkas.

CENTRAS RŪPINASI ATLYGINIMAIS
Britanijos profesinių sąjungų atstovų su 

važiavimas didele dauguma balsų nutarė 
pavesti vadovybei rūpintis atlyginimų 
klausimu, ir jeigu reikės susivaržyti, tai 
pačios profesinės sąjungos spręs, bet ne 
vyriausybė ar atitinkami valdiniai tribu
nolai.

SUTARTA TARTIS
Prez. Johnsonas ir Kosyginas laiškais su 

sitarė pradėti pasitarimus, kaip sustabdy
ti ginklavimosi lenktynes pulti ir gintis 
skirtųjų raketų srityje.

Sovietai jau yra pradėję aprūpinti savo 
miestus antiraketinių raketų įrengimais. 
JAV irgi yra pasiruošusios pradėti vykdyti 
panašų planą, bet jis yra labai brangus.

INDIJOS KLAUSTUKAI
Rinkimuose į parlamentą Indijoje val

dančioji kongreso partija neteko visos ei
lės vietų. Ji ir toliau galės valdyti, nes ta 
partija sudaro daugumą, tačiau kai kurio
se Indijos valstijose kongreso partija iš vi
so pralaimėjo ir sritiniuose parlamentuose 
valdys visiškai kitos partijos. Keraloje ir 
kitur atėjo į valdžią komunistai. 

katalikų šv. Kazimiero bažnyčioje pamal
dų metu kun. J. Budzeika pasakė specia
liai suvažiavimui pritaikytą pamokslą, o 
po pamaldų suvažiavimo dalyvius pakvie
tė į kleboniją vaišėm.

Baigiamasis darbo posėdis prasidėjo 11 
vai. 15 min. Lietuvių Namuose. Mandatų 
ir nominacijų komisija pranešė, kad suva
žiavime dalyvavo 16 skyrių atstovų, atsto
vaujančių 13 skyrių ir 507 nariams. Be to, 
suvažiavime dalyvavo 7 Centro Valdybos 
nariai, 5 Tarybos nariai ir vienas skautų 
atstovas. Suvažiavimo eigą su dėmesiu se
kė nemažas Londono lietuvių būrys.

Rotacine tvarka dviems nariams iš Cent 
ro Valdybos atsistatydinus. A. Pranskūnas 
(1555 balsais) ir Z. Juras (973 balsais) bu
vo perrinkti dar vienai kadencijai. Kandi
datais liko K. Barėnas (770) ir S. Kaspa
ras (204). Tokiu būdu DBLS Centro V-bos 
sudėtis liko nepasikeitusi: Z. Juras, J. Lū- 
ža, P. Mašalaitis (vicep.), St. Nenortas, A. 
Pranskūnas (sekr.), V. Strimas (ižd.), ir J. 
Vilčinskas (pirm.).

Revizijos Komisijon vienbalsiai buvo iš
rinkti: P. Duoba, T. Vidugiris ir V. Zdana
vičius.

Į DBLS Tarybą išrinkti: St. Kuzminskas 
(474 balsais), K. Bivainis (460), J. Bende
rius (440), R. Kalibatas (437), J. Dimša 
(416), J. Levinskas (371), V. Ignaitis 
(348). Kandidatais liko: B. Zinkus (263) ir 
S. Kasparas (116).

Politiniai uždaviniai
Abiejų dienų posėdžiai baigdavosi disku 

sijomis ir atstovų pasisakymais. Net daly
kiškame suvažiavimo aprašyme tenka pa
brėžti, kad ši esmėje demokratiškiausia, 
bet dalyviams ir reikliausia posėdžių dalis 
praėjo pasigėrėtinai civilizuotoje dvasioje, 
drausmingai (viena kita nereikšminga 
smulkmena tepatvirtino taisyklę) ir neabe 
jotinai darbingai. Jūsų bendradarbiui per
šasi išvada, kad civilizuoto britų visuome
ninio gyvenimo įtaka per dvidešimtmetį 
Britanijos lietuviuose išugdė visuomeninės 
atsakomybės dorybę, kurios, matyt, jiems 
galėtų pavydėti kitų kraštų lietuviai išei
viai. Toji dorybė itin ryškiai pasireiškė 
sprendžiant ir diskutuojant painius ir su
dėtingus klausimus, dėl kurių ne visi at
stovai pradžioje buvo vieningos nuomonės, 
nors prie tokios demokratišku būdu paga
liau priėjo.

C. V-bos pirm. J. Vilčinsko pranešime 
pateiktoji tarptautinės politinės padėties 
analizė dalyvių buvo priimta su dideliu su 
sidomėjimu, ir jo prieitoji išvada, kad pa
dėtis iš mūsų reikalauja kuo didesnio poli
tinio aktyvumo ir budrumo, susilaukė vi
suotinio pritarimo. Dabartinės nuotaikos 
Vakarų valstybių sostinėse nėra labai pa
lankios Lietuvos bylos reikalui, bet įtemp
tos mūsų pačių pastangos daug ką gali ir 
privalo atsverti. Suvažiavimas todėl vien-

MIRĖ HENRY LUCE
68 m. amžiaus sulaukęs, mirė JAV popu

liarių žurnalų leidėjas Henry Luce.
Labiausiai populiarūs jo žurnalai yra 

Time, Life, Fortune.
Jo žmona savo metu buvo JAV ambasa

dorė Italijoje.

LENKIJOS NORAI
Išvažiuodamas iš Britanijos, Lenkijos už 

sienių reikalų ministeris Rapackis išdėstė, 
ko jis norėtų iš Vokietijos.

Jis pareiškė, kad padėtis sunormalėtų ir 
net Lenkija užmegztų diplomatinius santy
kius su V. Vokietija, jei ji atsisakytų noro 
turėti atominių ginklų, pripažintų Oderio- 
Neissės sieną su Lenkija ir nesistengtų at
stovauti Rytų Vokietijai.

VIENAS AREŠTUOTAS
N. Orleane, JAV, areštuotas Clay Shaw, 

kuris kaltinamas dalyvavęs suokalbyje nu
žudyti prez. Kennedį.

Vėliau būsią suimta daugiau suokalbi
ninkų.

STUDENTAI IR ŠNIPINĖJIMAS
Kai JAV spauda iškėlė, kad amerikiečių 

studentų organizacijos naudojasi žvalgy
bos pinigais ir svetur išvažiuojantieji stu
dentai verčiami šnipinėti, tai ir sovietinė 
„Pravda“ pakaltino amerikiečių žvalgybą.

Kadangi jau nuo 1958 m. vykdomas pasi 
keitimas studentais, tai JAV žvalgyba sten 
giasi užverbuoti ko daugiausia į Sov. Są
jungą siunčiamųjų studentų, kad jie rink
tų žinias apie politinius ir mokslo srities 
pasikeitimus, sako „Pravda“. 

balsiai pritarė C. Valdybos susitarimui su 
Londono latvių ir eptų veiksniais vystant 
bendrą pabaltiečių politinę akciją. Jau nu
tarta „the Times" dienraštyje užpirkti vi
są puslapį ir jame britų ir pasaulio viešu
mą painformuoti apie Pabaltijo valstybių 
dabartinę padėtį. Tai brangus, daugiau 
kaip tūkstanties svarų pareikalaujantis už 
davinys, kuriam C. V-ba Britanijos lietu
vių tarpe skelbia aukų vajų, pati iš savo 
iždo tam jau paskyrusi 100 svarų. Atstovai 
įsipareigojo skyriuose tuojau pradėti aukų 
lapais telkti lėšas, o patys, gerą pavyzdį pa 
rodydami, čia pat sudėjo daugiau kaip 56 
sv., tuo įrodydami, kad jie moka ne tik po
sėdžiauti, bet ir ūmai veikti.

DBLS vardas turi likti
Diskusijos dėl mūsų laikraštyje kilusių 

aiškinimusi apie Bendruomenės ir DBLS 
santykius suvažiavime proporcingai, tur 
būt, pareikalavo daugiausia laiko. Bema
tant išryškėjo, kad šioji problema teegzis
tuoja tiktai Londone, o skyrių atstovams 
ji buvo beveik nesuprantama. 20 metų kū
rę ir ugdę DBLS, jie su Sąjunga jaučiasi 
neatskiriamais ryšiais susiję, o būdami są- 
jungiečiais, jie savaime jaučiasi esą ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės nariais. 
„Provincionalai" paprasčiausiai negalėjo 
suprasti, ko tie londoniškiai ginčijasi dėl 
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LIETUVOS MINISTERIO SVEIKINIMAS

DBLS SUVAŽIAVIMUI

Gerb. Delegatai ir Delegatės,
Maždaug prieš 20 metų, kai gimė, organi 

zavosi ir savo kūdikystę išgyveno šita mū
sų Sąjunga, teko ir man aktyviau dalyvau
ti tame judėjime, nes reikėjo.

Mes, senesnieji šio krašto lietuviai, tuo
met ėjome, taip sakant, ir akušerės ir auk
lės pareigas, nes reikėjo rūpintis, kad lai
mingai gimęs kūdikis sveikai augtų.

Ne be to, kad tas mūsų kūdikis beaugda
mas nebūtų sirguliavęs... Sirguliavo jis 
įvairiomis kūdikystės ligomis —ir lengviau 
ir sunkiau, — kaip dažnai kūdikystėje pa
sitaiko. Juk šiandien, tur būt, visi žinome, 
kad buvo laikų, kai ta mūsų Sąjungėlė net 
nuo mirtino patalo nepertoliausiai buvo...

Tačiau, ačiū Dievui, šitie visi pavojai lai 
mingai nugalėti, šiandien, kaip atrodo, mū 
sų Sąjunga yra pasiekusi bujojančios mer
gystės amžiaus, ir niekuomet ji neatrodė 
tokia sveika ir graži, kaip šiandien, šių me 
tų finansinė apyskaita tai rodo. Mums rei
kia tik pasidžiaugti, kad visi DBL Sąjun
gos padaliniai — Namų Bendrovė, Sodyba, 
spaustuvė — yra geroje finansinėje padė
tyje. Reikėtų gal tik pasistengti, ar negali
ma būtų ateityje narių skaičių padidinti.

Kad mūsų Sąjungėlė nugalėjo visas sun
kenybes ir pasiekė gražios finansinės pade 
ties, už visa tai priklauso padėka visiems 
jos auklėtojams, visiems DBLS darbuoto
joms ir jums visiems, kurie šiandien šiame 
suvažiavime atstovaujate Sąjungai, kaip 
jos Skyrių delegatai.

Bet aš, manau, neapsiriksiu ir didelės 
paslapties neišduosiu, jeigu pasakysiu, kad 
ypatingos pagarbos ir dėkingumo šiandien 
yra nusipelniusi mūsų Sąjungos Valdyba 
ir visų jos aukščiau minėtų padalinių vedė 
jai. Jų sąžiningo darbštumo, jų išmintingo 
vadovavimo dėka Sąjunga, tarsi senovės 
blbliškoji žydų tauta, laimingai išsilaisvino 
iš tos „Egipto nelaimės“, laimingai perėjo 
Raudonąją jūrą — nugalėjo savo finansi
nes nelaimes ir netvarką, į kurias ji buvo 
pakliuvusi, ir išėjo j tiesų ir platų kelią, 
kuris nuves ją j laimingesnę ateitį.

Šiandien aš ypač norėčiau su jumis būti. 
Tačiau, ligos lovon parblokštas, negaliu. 
Tą jūs man atleisit. Bet ir šiandien, kaip ir 
visais kitais laikais, mano geriausi linkėji
mai mūsų Sąjungos visus gerus žygius ly
di.

Būkit sveiki, Gerbiamieji Delegatai ir 
Delegatės! Laimingos darbuotės!

Nuoširdžiai jūsų

Bronius K. Balutis 
Lietuvos Ministeris, 
DBLS Garbės Narys

APIE BALTIJOS KRAŠTUS IR 
JŲ DIPLOMATUS

Kovo 11 d. „Tit Bits“ išsispausdino Ivor 
Smullen dviejų puslapių straipsnį apie Bal 
tijos kraštus, jų įjungimą į Sov. Sąjungą ir 
apie tų kraštų diplomatus Britanijoje.

Straipsnis pailiustruotas Lietuvos ir Lat 
vijos diplomatų fotografijomis. Lietuviško
joje matome sėdintį Ministerį B.K. Balutį 
ir stovintį Patarėją V. Balicką Pasiuntiny
bės patalpoje.

Mielai poniai NAGIENEI 
netekusiai brangaus vyro, sūnums ir 

dukroms — mylimo tėvelio 
reiškiame gilią užuojautą.

Barančiukų šeima
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LENKAI IR LIETUVIAI
Londone leidžiamasis lenkų dienraštis 

„Dziennik Polski" savo laiku pranešė, ką 
Vliko pirm. V. Sidzikauskas 1966 m. birže
lio 2 d. rašė kardinolui Cicognani dėl Vati
kano pašto ženklo su Vilniaus Aušros Var
tų Dievo Motinos paveikslu.

Ryšium tu ta žinia Buenos Aires lenkų 
laikraštis „Glos Polski“ 1966 m. spalio 14 
d. paskelbė nepasirašytą straipsnį vardu 
„Kieno Dievo Motina?“ (Laiškas broliams 
lietuviams). Tą straipsnį ištisai persispaus 
dino Paryžiuje leidžiamas lenkų mėnesinis 
laikraštis „Polska w Europie" 1966 m. 11- 
12 laidoje.

Straipsnio autorius perteikė skaityto
jams Vliko pirmininko laiško ištrauką: 
„Kadangi, kaip Jūsų Eminencija taip gerai 
žinote, Vilnius yra Lietuvos sostinė, ir Vil
niaus Dievo Motina yra didžiai garbinama 
lietuvių tautos, jų sutapdinimas Vatikano 
ženkluose su Lenkijos tūkstantmečiu pažei 
džia lietuvių tautos jausmus“. Toks laiš
kas straipsnyje vadinamas „klaida ir ne
taktas lenkų atžvilgiu“. Tas, kas tą protes
tą rašęs, turėjęs atminti, kad Lenkijos tūks 
tantmetis yra ir Lietuvos istorijos dalis ir 
kad negalima anų laikų lietuvių laikyti 
blogesniais politikais už dabartinius. Au
torius mano, kad tokio protesto neturėjo 
būti ir kad tai yra nesąmonė kvaršinti Va
tikano kanceliariją tokios rūšies reikalais. 
Broliai lietuviai emigracijoj turėję gana 
laiko apsigalvoti, suprasti istorijos mecha
nizmą ir peržiūrėti santykius su lenkais.

Tokias išvadas autorius remia savais, 
lenkuose seniai įsišaknijusiais ir ligšiol 
dar nė nebandytais peržiūrėti samprota
vimais.

Senasis Lietuvos - Lenkijos suartėjimas, 
vėliau virtęs susivienijimu, pagal tuos sam 
protavimus, turįs tik vieną pasekmę — po
litinį Lietuvos išsigelbėjimą nuo Kryžiuo
čių ordino. Jei ne susidėjimas su Lenkija, 
tai, esą, lietuvių šiandien nebebūtų, kaip 
nėra prūsų.

Po suartėjimo sekusieji laikai tuose sam 
protavimuose piešiami šiais trumpais ir 
tik šviesiaspalviais bruožais: „eilę šimtme
čių kovojom drauge“, „buvom sau ištiki
mi", „kai rusų nelaisvės šešėlis apgaubė 
abi mūsų šalis — buvom draugai“. Paga
liau ta šviesi santykių spalva paliekama 
jau tik lenkams. Autorius lenkų vardu nu
siplauna visas atsakomybes nuo savęs: 
„Tai ne mūsų kaltė, kad 1918 metais atsi
budom kaip priešai, kad mes tada buvom 
apkaltinti norėję ir tebenori sulenkinti Lie 
tuvą. Tai ne mūsų kaltė, kad pirmoji lietu
vių valdžia, „Taryba“, gimė priežiūroj tų 
pačių vokiečių (E. Inf. pabr.), dėl kurių 
prieš šimtmečius pridarytų suktybių Lie
tuvai teko ieškoti išsigelbėjimo Lenkijo
je“...

Savojo, anot jo paties tariant, prolietu- 

viško nusiteikimo tas autorius sakosi pri- 
sisėmęs iš lenkiškų patriotinių knygelių 
(„apie mūsų didvyrius“), kurių prisiskai
tęs būdamas jaunas moksleivis anuomet 
Austrijos valdytoj Galicijoj. Itin įsmigęs 
atmintin tų knygelių viršeliuose matytasis 
Rzeczpospolytos herbas, kuris buvęs trily
pis: lenkų Erelis, lietuvių Vytis ir rusų 
Archangelas. Tas herbas jam likęs kelro
džiu svajonėj apie dviejų imperializmų gir 
nose atsidūrusiųjų tautų draugystės atgai 
vinimą... Tose knygelėse, beje, niekas ne
kėlęs klausimo, kieno yra Vilniaus Aušros 
Vartų Dievo Motina...

Straipsniui dėl „tokio smulkaus reikaliu 
ko. kaip Aušros Vartų pašto ženklas“, vie
ta parinkta B. Aires „Glos Polski“ skilty
se todėl, kad kaip tik tas laikraštis prieš 
keletą metų išleidęs „lietuvių numerį“, ku
rio pirmajame puslapyje buvęs to paties 
pirmininko V. Sidzikausko atvaizdas ir jo 
straipsnis lietuvių ir lenkų kalbomis. Tas 
numeris buvęs plačiai ir palankiai aptar
tas lenkų spaudoj. Lietuvių spauda pami
nėjusi jį palankiai santūriai. Nors tai bu
vęs kvietimas į dialogą emigracijoj, bet iki 
to neprieita. O dialogas esąs reikalingas. 
Tą turįs suprasti kiekvienas šaltai ir daly 
kiškai galvojąs lietuvių politikas. Lenkai 
tą jau supratę. Ginčas dėl vieno miesto, sa
ko, negalįs gi amžinai skirti dviejų tautų, 
kurias surišo geografinė padėtis, istorija 
ir priešų bendrumas. Tai, esą, būtų apaki
mas, jei lietuvių keliamas ginčas dėl to 
miesto — šiandien nei lenkiško, nei lietu
viško — sužlugdytų politinę mintį. Esą, gal 
gi kiekvienas lietuvis supranta, kad laisva 
Lietuva niekad neatsistatysianti nei die
nai, nei valandai, kol Lenkija nebūsianti 
atgavusi visiškos laisvės. Ir čia pat prime
na, kad Lietuvos atsirėmimas į Vokietiją 
pasibaigęs Klaipėdos atėmimu, tad, esą, — 
argi dabar, sprendimų valandai išmušus, 
lietuviai bepanorėsią vėl pasirinkti tą al
ternatyvą (t.y. atsirėmimą į Vokietiją, o ne 
į Lenkiją)? Tik Vidurio-Rytų Europos vals 
tybių unija tegalinti ateity užkirsti pasi
kartojimą tokių padalijimų ir smurtų, 
kaip 1939 metais. Todėl „nėra Lietuvos be 
laisvos Lenkijos“.

Tūkstantmečio minėjimas straipsnyje 
vertinamas, kaip neišmatuojamo lenkų 
dvasinio ir organizacinio pakilimo apraiš
ka. Tik priminimas, kad Aušros Vartai yra 
ne Lenkijoj, o Vilniuj, Lietuvos sostinėj, 
laikomas netaktingu ir neapgalvotu lietu
vių išsišokimu. Pripažįstant, kad Vilnius 
dabar nėra lenkų, skubama pabrėžti, kad 
jis ir ne lietuvių, o yra laikomas tik trečia
eilio „tarybinio“ miesto padėty. Taip išaiš
kinęs, kieno dabar Vilnius, autorius atsako 
ir į suformuluotąjį klausimą — „Kieno Die 
vo Motina?“ Atsakymas esąs paprastas: 
mūsų bendra, kaip lenkų, taip lietuvių. Ne

EUROPOS LIETUVIS

priklausomybės laikais (autorius kalba 
apie Lenkijos nepriklausomybės metą, kai 
Vilnius buvo laikomas trečiaeilio Lenkijos 
miesto padėty) buvę daug progų pamaty
ti, kaip „visokių tikėjimų žmonės, praeida
mi pro Vilniaus Aušros Vartus, atiduoda
vo pagarbą Tai, kuri juose šviečia“. Pana
šiai tas klausimas autoriaus svajonėj spren 
džiamas ir ateičiai: jis tikisi galįs sau pa
čiam „su Ponu Pirmininku Sidzikausku“ 
palinkėti, kad abudu susilauktų tokio me
to, kada abudu galėtų prieiti prie Aušros 
Vartų ir atiduoti pagarbą, kaip „laisvi su 
laisvais, lygūs su lygiais" (tai senasis uni
jos dėsnis, kuris būtų sveikintinas, jei ir 
lenkų lūpose bei praktikoj jis reikštų lais
vą Lenkiją su sostine Varšuvoj ir laisvą 
Lietuvą su sostine Vilniuje).

Tą patį 1966 m. birželio mėnesį, kai bu
vo rašytas laiškas į Vatikaną dėl pašto 
ženklo, Londone vyko Pasaulinis Lenkų 
Kongresas. Kadangi Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo rėmuose Lietuvos Laisvės 
Komitetas bendradarbiauja ir su lenkų at
stovais, lenkų kongreso rengėjai pakvietė 
LLK pirmininką apsilankyti jų kongrese. 
LLK pirm. V. Sidzikauskas įgaliojo Londo
ne gyvenantį lietuvių delegacijos PET Sei
me narį J. Vilčinską nuvykti į tą kongresą 
ir jį LLK vardu pasveikinti. Pasveikini
mas lenkų spaudoje buvo priimtas su di
džiu pasitenkinimu. Tačiau kongreso nu
tarimų tarpe buvo priimtas ir toks nutari
mas (Nr. 9):

„Nepriklausomybinė politika apima ir 
Jaltos sutartimi nuo Lenkijos atplėštas ry
tines žemes su Lvivu ir Vilnium buvo vi
suminė Respublikos dalis“.

J. Vilčinskas tuojau pranešė tai L.L. Ko
mitetui, ir jo pirm. V. Sidzikauskas 1966 
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LAUŽŲ AIDAI

Seni žmonės pasakoja, kad Lietuva yra 
dainų šalis. Skambėdavo Pašešupiai nuo 
dainų, kai jaunimas eidavo namo po sun
kių dienos darbų. Kai suskambėdavo dai
na vienoje Šešupės pusėje, į ją atsiliepda
vo ir antroji. Kai vieno kaimo jaunimas 
užtraukdavo lietuvišką dainą, neatsilikda
vo ir kito kaimo jaunimas. Ir skambėdavo 
dainų aidai, vieni gražesni už kitus, nes 
niekas nenorėjo apsileisti, visi norėjo gra
žesnės dainos.

Mūsų skautai yra lietuviškojo jaunimo 
dalis. Dėl to ir daina yra jiems įgimta: jie 
dainuoja namie, skamba daina, kai jie kur 
nors žygiuoja. O ką bekalbėti apie jų lau
žus! Jie irgi neišsiverčia be lietuviškos dai
nos.

Skautiškasis jaunimas yra judrus ir 
linksmas. Dėl to ir jų dainos yra paprastai 
linksmos ir nuotaikingos.

Lietuviai skautai yra gausiausi Ameri
koje. Jie ten yra ir pajėgiausi. Jie panoro 
ir pasauliui parodyti tą dainą, kuri per ei-

Nr. 10(952). 1967. III. 7

atsitiktines trumpmenos
LĖTAI kylanti uždanga atskleidžia dviejų 
pakopų platformą scenos viduryje. Ant 
aukštesniosios pakopos, veidu žemyn, guli 
Kiekvienis. Jo smakras prigludęs prie pa
kopos briaunos; jo lūpos liečia lūpas Ony
tės, gulinčios aukštielnikos ant žemesnio
sios pakopos. Uždangai kylant, jiedu lėtai 
kelia po koją, vėl nuleidžia, vėl kelia, ir 
t.t., bučinio ritme...

Uždanga šitaip prasiskleidžia naujai pa
skelbtam Algirdo Landsbergio vaidinimui 
„Barzda", švelniai ironiškai šypsodamie
si, sutiksime su dramaturgu, kad tai esąs 
farsas. Sakykime dėl to, kad nerimtai juo
kingi vaidinimai lietuviuose taip jau nuo 
pat „buržuazinių“ laikų buvo apibūdinami. 
Nors kipšiukas taip ir bruka omenin įta
rimą, kad Landsbergis farsiškai apsišarvo
jo, iš anksto apsikasdamas ginamosiose po 
zicijose prieš profesionalus lietuvius ir ta
riamuosius, išeivijoje išsibarsčiusius lite
ratūros kritikus.

Mat, gerai šlifuoti veidrodžiai dažniau
siai yra pernelyg skaudūs į juos įsispokso
jusiems, o Landsbergis, „Barzdoj“ sukur
damas „savo tautos istoriją", pasirodo itin 
aštriu šlifuotoju.

Anglų dramaturgija turi savo Every
man, vokiečių — Jederman, o Landsbergis 
mums davė Kiekvienį. Grynai lietuvišką, 
bet savo situacijose dramatiškai (graikiš
kąja prasme) besiblaškantį absurdiškame 
(Camus prasme) neišvengiamume... Per 
daug mandrai išsireikšta? Pasiskaitykite 
tada „Barzdą" patys, gerbiamieji, ir leipsi- 
te nesuvaldomu juoku!

* * *

LITERATŪRINĖ dvyliktųjų „Metmenų“ 
duoklė, kaip paprastai, yra svari. Šalia 
Landsbergio vienveiksmės „Barzdos“ patei 
kiamas Jurgio Blekaičio eilėraščių pluoš
tas, kurių autorius jau ne nuo šios dienos 
yra atskleidęs savo poetiškąjį veidą. Pro- 

lę metų skambėjo mūsų tėvynėje Lietuvo
je ir viso pasaulio miškuose, kur tik stovyk 
lavo lietuviai skautai. Tam reikalui jie iš
leido ilgo grojimo skautiškų dainų plokšte
lę LAUŽŲ AIDAI.

Šios plokštelės dainas įdainavo Chicagos 
Skautų Veteranų dvigubas oktetas, Chica
gos Skautininkų oktetas, Clevelando Vyrų 
oktetas ir New Yorko vyrų oktetas. Čia yra 
net 16 įvairių skautiškų dainų.

Plokštelę išleido Filisterių Skautų Są
junga atžymėti Akademinio Skautų Sąjū
džio keturių dešimčių metų veiklai.

Tai naujas ir gražus lietuviškosios dai
nos įnašas į bendrą jos lobyną.

Plokštelę galima užsisakyti tokiu adresu:
A. Valterytė, 46 Church Rd., Tupsley, 

Hereford. England.
Kaina 32/6.

O. Audronytė 

fesorius Rimvydas Šilbajoris spausdina 
nagrinėjimus apie „Gogolį ir tikrovę“, ku
riuos jis paskaitos forma pernai pateikė 
Tarptautinės Modernių Kalbų ir Literatū
rų Federacijos suvažiavimui Štrasburge. 
Jurgis Janavičius spausdina įprasto savo 
braižo ir eladiškų nuotaikų „Iš J. B-čio už
rašų“. Balio Sruogos septyniasdešimtąjį 
gimtadienį šiltai prisimena E. Žeivys („po
puliariosios" išeiviškosios spaudos paunks
nės šio Milžino sukaktuvių beveik nepaste
bėjo). Pr. Stankėnas recenzuoja prieš dve
jus metus Lietuvoje išėjusią poezijos rink
tinę „Manąją Lietuvą“, o visuomet švie
žias, nors senesniems mūsų literatūrinio 
gyvenimo rabinams kažkodėl vis dar „ne
žinomas“ Vytautas A. Jonynas aptaria pas 
kutiniąją Liūnės Sutemos poezijos knygą 
„Bevardė šalis“. Liūtas Mockūnas nuo
dugniau pasklaido gliaudiškąją agoniją, 
ieškodamas Gliaudai priklausančios vietos 
literatūrinėje hierarchijoje (tolokai, pasi
rodo, nuo viršūnių nutolusiai ir gana pu- 
ristiškai spręsdamas klausimą, ar „Ago
nija“ yra romanas (prieidamas neigiamos 
išvados).

* * •

EUROPOS lietuviams, be abejo, bus įdo
mu sužinoti, ką metmenininkai („Tito Guo 
pio" lūpomis) galvoja apie rimčiausią Va
karų Europoje išeinantį lietuvių periodinį 
leidinį — literatūros metraštį „Pradalgę“.

Guopis aptaria abi pirmąsias „Pradal
ges“ kartu, optimistiškai savo reiklią, bet 
esmėje teigiamą recenziją užvardindamas 
„Dvi Pradalgės pakeliui į šienapiūtę“. Nuo 
dugniai mėsinėdamas atskirus metraščio 
autorius, vertintojas prieina išvados, Kad 
„Pirmosios pradalgės“ literatūrinis svoris 
pasunkėtų, iš 374 puslapių bent 150 atme
tus. Panaši proporcija, atrodo, taikintina 
ir „Antrajai". Iš „europietiškųjų" autorių 
kandžiausiai į nuostolius nurašomas A. N. 
Dičpetris, kuris „stilistiškai eksperimen
tuodamas, savo surrealistiškai (?) sukirp
tame dvylikos puslapių gabale skaitytojui 
maža ką pasako“. Išvada, tur būt, teisinga, 
nors surrealizmo manieros priekaištas Dič 
petriui greičiausiai bus netikslus. „Beat 
generation" rašytojo J. Kerouac „sponta
niškumo" imitacija Dičpetriui, matyt, bus 
teisingesnis priekaištas. Kiekvienu atveju, 
Dičpetriui linkėtina vis dėlto išsikapstyti 
iš formalistinio ekperimentavimo ir paga
liau skaitytojams ką nors pasakyti, nes iš 
atskirų „Europos Lietuvyje“ kadaise skelb 
tųjų dalykėlių jaučiama, kad jis turi savi
tą žvilgsnį į daiktus ir žmones...

Beje, rimtą ir lengva ranka neatmestiną 
priekaištą Guopis iškelia pačiam „Pradal
gių" redaktoriui: „Iš redakcijos norėtųsi 
mažiau .demokratijos' ir daugiau redaga
vimo"...

R. E. Maziliauskas
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MARIUS KATILIŠKIS

KAIP SURANDAMOS ŽMONOS
(IŠ „METMENŲ“ N R. 11)

(3)

Rudė staiga lyg pasiuto, kaip nuodingos 
vapsvos įgelta. Viena perpetėlė nusmuko 
iki alkūnės, ir jos stambios krūtys dviem 
akinančio baltumo bangomis išsiveržė iš 
bliuzelės. Ji dūko savo pašiūrėje nuo 
sienos iki sienos ir nesivaržydama rodė vis 
ką, ką turi, kas liaudžiai be galo patiko. 
Liaudis rėkė, šaukė, plojo ir ūbavo, suža
vėta abiem — šauliu ir taikinių operatore.

Vėl gaidys. Liko keturi. Rudė ardėsi sa
vo narve, tartum įmesta skruzdėlynam Jos 
baltas pilvas kilsavo ir bambos taurelė iš
kildavo ir pasinerdavo jo raukšlėse.

Tegul velniai mergos ugningumas ir svei 
kata! Tokios jau nė prisirišęs nenulaikytu- 
mei lovoje. Ir dabar ji turės prarasti jau
nimo klubui užkeiktąjį lobį?

— Ne, ne, to nebus! — suspiegė staigiai 
patraukdama taikinio virvutę.

Jos valia traukyti kaip nori. Ji jau iš
bandė visas galimybes: vilkindama, susto
dama ir mesdamasi ūmai priekin, lyg tu
rėdama vilčių savimi pridengti pavojin
giausią vietą. Jos narsa prilygo narsai le- 
gendarinės mergaitės, ginančios savo ne
kaltybę visomis priemonėmis, kas, be abe
jonės, jai apsimokėjo, nes susikūrė legen
dos ir ji patapo šventąja. Bet kaip čia da
bar? Gretimo paviljono storulė, it jūros 
liūtas kraipydamasi liemeniu ir galūnė
mis, yrėsi savo kaimynei talkon, netaupy
dama keiksmų ir padrąsinimų. Ji išgyve
no artėjančią katastrofą visiškai tikrai ir 
todėl apleido savo žaidimų sritį, kaip nie
kur nieko. Ir vaikai — jos padėjėjai sau 
susirado guvesnio užsiėmimo. Vienas vis 
spraudėsi pro Prano tarpukojį, stengdama
sis užgauti jautriausią vietą — pakinklius, 
nuo ko jis gynėsi atsispardydamas, tai pri
mindamas ranką, tai stačiai vaikySčio 
sprandą. Kitas gi ėjo tiesiogiai — kumš
čiuodamas taikytojo ranką.

Taip negalima — protestavo liaudis. Jai 
rūpėjo T.V. ir kiti aparatai, bet šaudan
čio, kaip šaudė dabar, ji dar nematė ir 

jam jautė pagarbą. Aukšto ūgio ir gražaus 
veido jaunas policininkas, šviesiai mėly
nų marškinių paraitotomis rankovėmis, 
kramtomą gumą perleisdamas iš vieno žan 
do į kitą, griebė vaikpalaikius už pakarpų 
ir nustūmė užpakalin. Jis ištiesė rankas, 
nugara atsilošdamas į besigrūdančius.

— Atgal, atgal! Pasitraukit! Tik neban
dykit sutrukdyti žaidimo!

žaidimas ėjo prie galo. Pranas numušė 
priešpaskutinį.

Ir dabar, atrodė, turės atsitikti kas nors 
ypatingo. Pranas nieko nebematė. Tik jau
tė milžinišką spaudimą aplink ir viršum 
savęs, išaugusį kaip praamžinoji giria, pa
kibusį kaip varvančiai pritvinkusį debe
sį, kuris prapliups tropiniu lietumi, atmieš 
tu ledais ir siera. Keliolikos minučių įtam
pa įsipjovė kruvinai brūžinančia virve są
nariuose. Kakta ir smilkiniais žliaukė pra
kaitas, sruvo nugara ir krūtine, sunkėsi už 
kelnių rumbo. Ko, ko, bet šitaip įsikulti 
bėdon jis nesitikėjo. Pramoga ir nekaltas 
pokštas, stabtelėjus pakely, baigė išvirsti 
į pavojingą mugės jaukatį, kur mušti gau
na kaltas ir nekaltas. Minia ošė. Minia al
savo prikandusi žadą, tartum giria, sutin
kanti pirmąjį audros gūsį. Jeigu neišmuš 
paskutiniojo — jį sudraskys gabalėliais, at 
sikeršydama už sugriautas viltis, ir ištąsys 
taip pat, jeigu pabandys atimti kaimo pa
sididžiavimo — busimojo jaunimo klubo 
grobį.

Ir vienaip pakartas, ir kitaip nepaleis
tas.

Pranas kilstelėjo šautuvėlį paskutiniam 
ir lemtingam šūviui ir pajuto svorį ir die
gimą pirštuose. Rėksnė ir pikčiurna rudė, 
mirtinai išsieikvojusi, tempė perpetėlę ir 
vartė žalias akis. Ji tolo ir vėl artėjo, išsi
kraipiusiomis formomis ir nusitrynusiais 
kontūrais, tartum matoma pro akinius, ku
rių stiklai aptraukti rūko. Iškilo mėlyno
ji žąsis... Ne, ar tai žąsis?.. Ne, tai ne žą
sis, tai liūnas, didysis šiaurės narūnas, 
klykaujantis lediniuose Chipivaca vande

nyse vidunakčiais, naktimis... Jis paspau
dė ir...

— U-u-u-u...
Minia ūkė, klykė, siūbavo, kaip putota 

potvynio banga, lipdama į uolėtą krantą.
Kažin kas jį griebė, apkabino, trenkė į 

nugarą, užsmaugė gerklę.
— Jėzau, Marija! Tai tu čia, Praniuk?..
Pranas muistėsi iš paskutiniųjų, spyrėsi 

kojomis ir rėmėsi rankomis, begalėdamas 
unkšti ir dejuoti: atstok, paleisk...

— Praniuk, brangutis, ar nebepažįsti 
manęs?

— Ką?
— Nugi atsisuk, pasižiūrėk...
— Kaip aš atsisuksiu, jei mane baigi pa 

smaugti? Ar ne tu čia, Jurgi? — pagaliau 
išsivadavo Pranas ir išvydo Jurgį Sirutį, 
plyštantį laimingiausia šypsena, perspro- 
gusį kaip nusirpusi slyva nuo ausies iki 
ausies.

— Va tai tau... nežinai, kad aš...
— Iš kur aš žinosiu?
— O aš einu ir sakau, kas tenajos deda

si. O sako man, kad svetimšalis kažin koks 
iš Kanados semia taikinius kaip su šaukš
tu. Gerai, kad semia, ir aš turiu draugužį 
tenajos, tik vis nesulaukiu. Nagi, einu ar
čiau, ir kad anuos kur ugnin! Žiūriu ir ne
tikiu.. .

— Taigi, — pagaliau įsispraudė Pranas.
— Atvažiavęs pasistačiau mašiną ir pra
dėjau tavęs dairytis. Sakė, kad būsi...

— Kur aš tau nebūsiu...
— Hei! Ar jūs nebaigsit? Prakeiktieji!..

— riktelėjo balsas iš minios.
Minia urzgė, šūkavo ir aiškiai rodė ne

pasitenkinimą draugų susitikimu, sutruk
džiusiu užbaigti žaidimą ir išsisiausti ik 
valiai. Ir to lyg nebūtų užtekę, gaižus riks
mas, dejonė ir savotiškas unkštimas, besi
veržiąs pro sukąstus dantis, pasigirdo iš 
gretimos padangtės, ir Pranas, kryptelėjęs 
ton pusėn, išvydo storąją moteriškę, besi- 
voliojančią ant žemės, rankomis grobstan
čią išbujojusį pilvą.

— Ar aš nesakiau, kad taip bus? Juk 
tai jau paskutinioji užeina! — sušuko nuo
gąstyje Pranas.

Jurgis atleido glamonėjančias rankas ir 
susikeikęs, stumdydamas žmones, metėsi 
kaip mūrus daužąs kamuolys vidun. Storo
ji ritinėjosi, it rūgstančio alaus pripilta 
statinė, rankomis šmaikštydamasi į šalis, 
stumdama nuo savęs kažin ką baisaus ir 
neišvengiamo. Vaikai spraudėsi į kampus, 

o pusplikė rudaplaukė stengėsi pagelbėti, 
tik nežinojo nė ką, nė kaip. Jurgis gūži
nėjo, tai pasilenkdamas, tai paglostyda
mas besikankinančią moterį, kaip koks sa
nitaras, ir atrodė juokingai pasišiaušu
siais plaukais ir užpakalyje išsipešusiais 
marškiniais.

— Saukit greitąją pagalbą!
— Nieko kito! Tiesiai ligoninėn.
— Ar mes jau nebeturime daktaro? Jė

zau Kristau, kur gyvename, jei žmogus tu
ri taip kankintis?

— Nebespės ambulansas. Reikia tuč tuo 
jau vežti, — griežtai pareiškė aukštasis 
policininkas, atstumdamas besigrūdančius.

— Praniuk, tu sakei, kad tavo mašina 
čia? — sudejavo beviltiškai Jurgis.

Pranas unguriu susirietė ir pritraukė 
atbulą „Mercury“. Policininkas jam skynė 
kelią. Su talka jiems pavyko įsprausti li
gonę pro duris ir paguldyti ant užpakali
nės sėdynės.

— Pirmyn! — tarnybiškai griežtai rik
telėjo pareigūnas, kriste įkrisdamas savo 
mašinon ir iš karto paleisdamas klaikiai 
mirksinčią raudoną šviesą ir dar klaikiau 
ūbaujančią sireną.

— Ar toli? — paklausė Pranas.
— Netoli. Gal koks dešimt mylių, — at

sakė Jurgis.
— Tai gal suspėsim? Kaip tu manai?.. 

Nenorėčiau, kad atsitiktų pakely...
— Duok Dieve. Nenorėčiau ir aš...
Greičio rodyklė kilo, kaip užpylus van

dens ant raudonai įkaitintų pirties akme
nų. įsukus į pagrindinį kelią, ji pašoko iki 
devynių dešimčių. Ligonė skundėsi, Jurgis 
vis persiversdamas ją ramino ir guodė. Jų 
pokalbio patsai biesas nebūti) supratęs. Ir 
vis atsisukdamas Į Praną.

— Juk sakiau, kad niekur nesivalkiotų, 
kad kriošėtų namie ir lauktų. Bet kas ta
vęs klausys?..

— Nuje, — numykė Pranas. — Lauks 
kas ir klausys... O aš vis tiek noriu pa
klausti, kas ji tokia, kad taip labai rūpi
nies?

— Nugi, Praniuk, mano žmona. Ar ne
matai?

— Oooo, — tesugebėjo nuošti Pranas ir 
užgulė vairą. Rodyklė svyravo tarp devy
niasdešimt penkių ir šimto. Jo mašina 
traukė be priekaištų, bet jis pagalvojo, 
kad ir policijos mašinos dirba atsakančiai. 
Priešais blykčiojo raudoni šviesų pėdai, o 
už jų galavosi suvargusi žmogysta. Tokios 

patrakusios kelionės nė sapne negalėjai 
įsivaizduoti.

Jurgis teisinosi, lyg jau būtų dėl ko. Jei 
žmona, tai žmona, o ligoninėn pristatyti tu 
rime laiku.

— Kalbėkite angliškai. Aš nieko nesu
prantu, — pasigirdo iš užpakalinės sėdy
nės, taip netikėtai, jog vyrai net krūptelė
jo.

— A, mat, prakuto valandžiukei... Ir ge
rai, kad nesupranti, — numojo nervingai 
ranka Jurgis Sirutis. — Va, jau būsim at
kilę...

Policininkas signalizavo. Išbėgo balti sa
nitarai ir, kaip angelai palaimintą sielą į 
dangaus linksmybes, įsigabeno pacientę vi
dun. Vyrai susirado laukiamąjį korido
riaus gale.

— Ilgai netruks, tikėkim, — prasitarė 
Pranas, degdamas cigaretę ir jausdamasis 
velniškai nejaukiai. Kad ir draugai, kad ir 
seniai besimalę, bet šitaip susitikti tai vis 
tiek reikia šunies laimės.

— Tikiu, — išsekusiai atsiliepė Jurgis, 
gniauždamas vos uždegtą cigaretę peleni
nėje, kuri buvo pilna su kaupu. — Tik ne
norėčiau, kad būtų daugiau...

— Ką čia daugiau? Jau kas įvyko, tai 
įvyko...

— Nu taip... Tik aš sakyčiau, kad užtek 
tų vieno...

— Visiems užtenka, kodėl tau ne?..
— Kartais, mat, neužtenka... Ji jau tu

rėjo porą dvynukų...
— Jau?.. — klausiamai nutęsė Pranas, 

nors iš tikrųjų jis nieko nenorėjo paklaus
ti ir jokio patvirtinimo nereikalavo. Tą 
akimirką jis nusprendė niekad nevesti ir 
visomis išgalėmis gintis nuo piršlybinių pa 
siūlymų. Užtenka pavyzdžio. Gana. Jam 
pasivaideno šautuvėlis ir visiškai neaiškūs 
šaudymo rezultatai. Ir Jurgiui buvo tas 
pats. Jis nežinojo, ko susilauks. Ligoninės 
atmosfera, persunkta vaistais ir patyliu
kais slankioj ančiomis žmogystomis, aiškiai 
prisidėjo prie to. Jeigu dabar reikėtų pa
sirašyti po čekio blanku, arba... Cigaretės 
pabiro iš Jurgio rankų. Jis nevykusiai ban 
dė surinkti...

— Kad būtų dabar koks lašelis...
— Aukso žodžiai!.. Neatsisakyčiau ir aš. 

Tiesa! Turiu mašinoje geros kanadiškos! 
Bėgsiu ir atnešiu!..

(Pabaiga sek. nr.)
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Skaitytoja laiškai
VERČIAU LIAUDIES DAINAS

Gerb. p. Redaktoriau,
Tikrai gražu ir pagirtina, kad Londono 

lietuvių saviveiklininkai nepasiduoda ir 
tebeveikia. Praeitą savaitę per Vasario 16 
minėjimą dainavęs J. C?rnio vadovauja
mas vyrų oktetas ir mišrus choras, be 
abejo, įicdė, kad saviveikliniai meno ra
teliai yra reikalingi, prasmingi ir lietu
viškoje visuomenėje turi paskirtį. Todė. 
dainininkai ir jų vadovas užsitarnauja pri 
pažinimo. Tekyla klausimas, ar visiškai 
teisingai choras pasirenka dainuojamą
sias dainas. Juk jie minėjime nepadaina
vo nė vienos mūsų liaudies dainos! 
Okteto dainuotosios kareiviškos dainos, 
aišku, yra lietuviškos, bet ne liaudies kū
ryba, bet kompozitorių individualiai su 
kurtos dainos. Jos gražios, klausytojų mė
giamos ir, žinoma, dainuotinos, bet ne 
vien tik jos. Mišraus choro dainuotosios 
„Miškų gėlė'‘ ir „Susitikt tave norėčiau’1 
tai juk apytikriai laikytinos lietuviškais 
„šlageriais“ arba, moderniau išsireiškus, 
„popais“. Grynai pramogine prasme ir to
kios dainos nebūtinai smerktinos, bet tik 
tai tada, kada lietuviškoje kolonijoje įvai 
rūs koncertai vyksta dažnai, kada choras 
turi didelį dainuojamųjų dainų skaičių ir 
dėl įvairumo būna dainuojamos visokios 
dainos. Kažin, ar retai ir nedaug viešai 
dainuojantis Londono lietuvių choras sau 
tokią pramogą gali leisti? Ypač gi, kai ge
rai harmonizuotų ir chorui dainuoti pa
ruoštų liaudies dainų aruodas mūsuose 
yra didžiulis. Vyresniesiems mūsų liau 
dies dainos vis dar, taip sakant, „už šir
dies griebia“, o jaunimo muzikinį skonį 
gadinti šlagerinėmis dainomis irgi nėra 
būtina.

M. Varnelis

BUVUSIŲ GINKLO DRAUGŲ 
NEMARŠUMAS

Iš tolimos Brazilijos malonūs butegei- 
diečiai atsiuntė man dovaną ir sveikini
mus 74 m. gimimo sukakties proga. Mane 
tai mintimis grąžino į praeties audringus 
laikus.

Dėl to noriu prisiminti su gilia padėka 

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

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

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

Kaina £25.0.0.

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

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

kainuoja £45.0.0.

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

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

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

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

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

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

ir pagarba savo a.a. mokytoją M.P., 1917 
m. Petrograde bolševikų nužudytą. Taip 
pat jaučiuosi laimingas, kad 1919 m. mane 
gyvenimas suvedė su atgimstančios Lietu
vos kariuomenės garbingais vadais — Vil
niaus komendantu kar. Kazimieru Škirpa, 
pavaduotoju pik. Itn. Petru Gužu, Kauno 
karo komendantūros mokomosios koman
dos vadu kar. Jurgiu Bobeliu, pavaduotoju 
pik. Itn. Gužu ir Žaskevičium ir 7 pėst. Ž. 
K. Butegeidžio pulko vadu pik. Itn. Adom- 
kevičium, 3-čio bat. vadu kar. Balnu, 7-tos
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Praeities NUOTRUPOS
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1930 m. Pajuostės dvare (prie Panevė
žio) buvo pradėta naujų kareivinių staty
ba. Pamatų pašventinimas įvyko gegužės 
29 d. Iškilmės buvo pradėtos pamaldomis 
gražiame dvaro parke. Pašventinimo apei
gas atliko 4 pėstininkų pulko kapelionas 
kun. Jurkus. Kertinį akmenį ant statomų 
kareivinių pamato uždėjo laikinai einąs 4 
pėst. pulko vado pareigas mjr. Butkevičius.

Ištrauka iš Įsakymo Kariuomenei 1930 
m. birželio 27 d., parag. 9: „Respublikos 
Prezidento š.m. birželio mėn. 26 dienos ak
tu 312 nr. artilerijos tiekimo skyriaus pa- 
pulkininkas Sergiejus Lisovenko dėl įstai
gos likvidavimo paleidžiamas iš tarnybos į 
artilerijos karininkų atsargą".

Pasirodo, kad net 1930 m. turėjome Lie
tuvos kariuomenėje tarnaujančių karinin
kų nelietuviškomis pavardėmis ir laips
niais.

1930 m. gegužės 18 d. Dmitraukos kaimo 
(netoli lenkų okupuotos Varėnos) jauni
mas, gavęs lenkų valdžios leidimą, suruošė 
vakarėlį. Dalyvavo apie 40 žmonių. Lenkų 
pasienio sargybos puskarininkis Vilkovskis 
užsigavęs, kad jo asmeniškai nepakvietė, 
su vienu kareiviu atėjo susirinkusiųjų iš
vaikyti. Kareivis susirinkimo dalyviui J. 
Kurkučiui kirto šautuvo buože. Tai pama
tę, kiti dalyviai kareivį išvedė iš buto. Ne
trukus lenkų puskarininkis atsivedė apie 

kuopos vadu kar. Mateliu, pagelbinės kuo
pos vadu kar. Tiutriumovu, 3 pėst. D.L.K. 
Vytauto pulko vadu maj. Jakaičiu, Ryšių 
komandos vadu kar. Taruliu ir kitais, ku
riuos pažinau, kaip karo vadus, be galo 
daug mąstančius, mylinčius ir dirbančius 
atkuriamąjį nepriklausomos Lietuvos dar
bą. Jie ir mane išmokė mylėti savo kalbą, 
gimtąjį kraštą ir kovoti už Lietuvos laisvę, 
kol būsiu gyvas.

Tad mieliems buvusiems ginklo drau
gams bu'.egeidiečiams vyr. psk. J. Dailydei 
ir vyr. psk. P. Gaidimavičiui, gyvenantiem 
Brazilijoj, su didele pagarba ir nuoširdu
mu tariu ačiū už sveikinimus ir dovaną 
„Geležinio Vilko“ knygą.

Jonas Strumskis

25 kareivius ir visus dalyvius pradėjo žiau
riai mušti. O pats puskarininkis perdūrė 
durtuvu Kurkučiui kaklą. Dalyviai pradė
jo bėgti, o kareiviai į juos šaudyti. Išbėgio
jus vyrams, lenkų kareiviai šautuvų buo
žėmis pradėjo mušti merginas ir moteris. 
Apalpusį Kurkutį lenkai iš buto išmetė į 
kiemą, kur minimasis puskarininkis sužeis 
tajam dar durtuvu perdūrė nugarą. Ka
reiviai neleido suteikti sužeistajam jokios 
pagalbos ir bandančius prieiti daužė šautu
vų buožėmis. Kurkučio broliui taip pat 
dviem šūviais sužeidė kojas. Visus išvaikę, 
į butą dar įmetė granatą ir sugadino vi
daus įrengimus. Iš viso lenkai paleido apie 
100 šūvių, ir nekuriu kulkos krito Lietuvos 
pusėje. Gegužės 19 d. į Dmitraukos kaimą 
atvyko lenkų kpt. Bonder ir įsakė suimti 
kai kuriuos gyventojus, nors kai kurie jų 
buvo sužeisti. J. Kurkutis, lenkų vežamas, 
pakeliui mirė. Lenkai, vesdami kvotą, sten 
gėsi paslėpti savo kareivių žiaurumus ir 
visą kaltę suversti jaunimui. Tariamai vie- 
,os lietuvių jaunimas į juos šovęs, norėjęs 
atvilioti juos į vakarėlį, nuginkluoti ir iš
duoti lietuviams.

Gegužės 23 d. Kaune įvyko didelė pro
testo demonstracija prieš tą lenkų žiau
rumą.

Kai anglai barasi...
Kosygino lankymosi Britanijoj metu 

Northamptono miesto leidžiamame didoko 
tiražo vakariniame laikraštyje „Chronicle 
& Echo“ pasirodė tai progai pritaikytų 
straipsnių ir skaitytojų laiškų. Kai kurie 
autoriai nelabai garbino didįjį svečią ir 
net gerokai pakritikuodami pasidarė re
zervuotas išvadas.

Tai labai nepatiko vienam net Notting- 
hame gyvenančiam skaitytojui E. Walden, 
kuris savo laiške užsipuolė vieno straips
nelio autorių, kam jis išdrįsęs pakritikuoti 
tokį asmenį, kuris yra ministeris pirminin
kas net šeštadalio pasaulio. Jo valdomieji 
žmonės, girdi, kalbėdami daugeliu kalbų, 
yra esą apjungiami naujosios civilizacijos 
didžiųjų nuotykių. Jis klausė autorių, ką 
gi kita Rusijos vadai kalbėjo per paskuti
niuosius 40 metų, jeigu ne kreipdamiesi į 
sveiką protą? Kosyginas į tą sveiką protą 
taikęs savo kalboje parlamento rūmuose 
Londone, tik britų vadai esą kalti, kad iš 
karto nepriima pasiūlyto draugystės ir ne
puolimo pakto ir dar mikroskopiškai tikri
na, ar nėra jame kokio nors kabliuko. Jis 
pabrėžė, kad išdidžią Britaniją sunaikino 
jos patys valdovai savo nusikaltimu ir 
kvailomis idėjomis.

Užsipultasis dar neatsakė, bet laikraštis 
vasario 16 d. išsispausdino L. Švalkaus pa
sisakymą dėl Rusijos „didžiųjų nuotykių“.

L. Švalkus trumpai, bet aiškiai atkirto 
į „užgautojo skaitytojo“ išvedžiojimus, iš
vardindamas, kokie yra tie „didieji nuoty
kiai“ pavergtoms tautoms. Jis paminėjo vi 
sas sovietų pažeistąsias sutartis, Pabalti
jo kraštų okupaciją ir sulaužytąsias drau
giškumo ir nepuolimo sutartis su Estija, 
Latvija ir Lietuva. Be to, priminė, kad Bri
tanija dar nėra sunaikinta, ji yra laisva ir 
didi, todėl jos piliečiai gali didžiuotis savo 
dabartiniais vadais, kurie šaltai nagrinėjo 
Kosygino pasiūlytą draugiškumo ir nepuo
limo sutartį, nes ji iš tikrųjų gali nieko ge
ra nereikšti.

Pasisakymui pasirodžius, L. Švalkus ga
vo laiškų iš nepažįstamų miesto ir apylin
kės anglų, kurie sveikino už atsakymą ir 
tikrų faktų ir tiesos iškėlimą.

ŽIRGŲ LENKTYNĖS

Tradicinės žirgų lenktynės Dusetose, ant 
Sartų ežero, tebeįvyksta kasmet. Šio am
žiaus naujovė ta, kad dabar lenktynių žiū
rėti privažiuoja daugiau žiūrovų, ir jie at
važiuoja ne žirgais, o motorizuotomis prie
monėmis: automobiliais, sunkvežimiais ar 
autobusais. Šiemet lenktynės pasižymėjo 
ne tik žirgų laimėjimais, bet ir daugelio 
motoristų pralaimėjimais. Vienas autobu
sas iš Kauno su visais ekskursininkais vos 
nenuslydo pakriaušėn. Pasirodė, kad šofe
ris girtas. Keleiviai turėjo laukti šešias va
landas, kol šoferis išsiblaivins. Moksleiviai 
iš Antazavės turėjo grįžti namo pėsti, nes 
jų mašinoje buvo netikę stabdžiai. (E)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
jeigu mes nepažinotume Dr. K. Valterio, 

tai ne kartą jį palaikytume nihilistu, kuris 
stengiasi nuvertinti viską, kas tik po ranka 
pakliūva.

O kai pažįstame, tai greičiau norėtume 
pasakyti, kad kartais jis apsimeta tokiu ni 
hilistu ir drauge kažkokiu tamsiu neišma
nėliu, tur būt, norėdamas kitus suerzinti, 
supykdyti, sujudinti, kad jie nebeišlaikytų 
ir viešai prasiveržtų. Tokiu tyčios darbu 
reikia, tur būt, laikyti ir jo straipsnelį (E. 
Lietuvio Nr. 7). Pasileidęs apyvarus, jis 
kimba prie Dr. S. Kuzminsko ir ieško kliau 
džių. Kur tas, girdi, lietuvių tautos geni
jus? Tris mėnesius jis vis mąstęs ir ieško
jęs to genijaus ir neradęs.

Man labai gaila, kad Dr. K. Valteris su
gaišo šitiek daug laiko. Tikrai tragiškas da 
lykas, kad didelės inteligencijos, aukšto 
mokslo žmogus šitaip neprasmingai sunau
doja laiką, kurio visiems, rodos, baisiai 
trūksta. Jeigu jis, pats vienas tarp keturių 
plikų sienų užsidaręs, vis taip mąstė ir mąs 
tė. žinoma, galėjo ne tik lietuvių tautos ge
nijaus nerasti, bet dar ir kokią nors didelę 
nelaimę sau užsitraukti. Šitoks ilgas mąsty 
mas apie vieną dalyką, aišku, labai nesvei
kas.

O jeigu jis būtų kur nors susitikęs su 
lietuviais, pakalbėjęs ir pasiginčijęs su 
jais arba tomis temoms paskaitęs literatū
ros, tai, tikriausia, būtų seniai jau suradęs 
tą genijų.

Kas atsitinka kartais su dideliais ieško
tojais, rodo ne tik jų išradimai, bet ir pra- 
siradimai. Pavyzdžiui, vysk. A. Baranaus
kas ne tik eiles rašė, bet ir matematikos da 
lykus tyrinėjo. Ir jis pats, savo protu, iš
sprendė daugelį matematikos dalykų, ku
rie kitų jau seniai buvo išspręsti!

Su vysk. A. Baranausku šitaip atsitiko 
dėl to, kad jis nebuvo studijavęs matema
tikos.

• * *
Jei Dr. K. Valteris genijaus klausimo ir 

nebūtų specialiai studijavęs, jei jis būtų 
pasitenkinęs bent pavartydamas enciklope 
diją, tai jo galvojimas, tikriausia, būtų ki
taip pakrypęs. Iš jo bent šitiek pastangų 
būtų buvę galima laukti, nes jis gi anks
čiau mėgdavo tuojau pacituoti žodynus ir 
juose surastąsias žodžių reikšmes ir aiški
nimus!

Jam nebūtų reikėję nė kelių enciklope
dijų. Man rodos, būtų visiškai užtekę ir J. 
Kapočiaus išleistosios Lietuvių Enciklope
dijos, nes joje ir genialumas ir genijus, ro
dos. pakankamai gerai aptarti.

Sunku čia būtų leistis į visas genialumo

(10)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Bankinės operacijos ir kiti panašūs vers

lai, kurie yra labai naudingi dabartinėse 
sąlygose, nebebus reikalingi, nes naujose 
sąlygose iš žmonių padermės bus reikalau
jama elgtis su kitais taip, kaip su vienos 
šeimynos nariais; todėl asmeniškas kapita
las ir pinigų skolinimas nebebus reikalin
gas nei palaikomas. Namų nuomotojai ir 
agentai turės susirasti sau naujų darbų, 
nes naujasis Karalius nepripažins dabar
ties patentų ir dokumentų teisėtais. Jis pa
sakys, kad, nupirkdamas Adomą ir jo pa
dermę, Jis taip pat nupirko ir Adomo bu
veinę — žemę. (Efez. 1:14). Todėl jis ją ati 
duos ne savimyloms, godiesiems ar pelno 
gaudytojams, bet jos geriausios dalys bus 
atiduotos „romiesiems“, kaip kad yra Jo 
pažadėta pamoksle nuo kalno. — Mato 5:5.

Apie šį didįjį, Mozės pavaizduotąjį Kara 
lių ir Teisėją (susidedantį iš Galvos ir kū
no) Viešpats Dievas yra pasakęs: —

„Viešpaties dvasia nusileis ant jo, išmin
ties ir supratimo dvasia, patarties ir stip
rybės dvasia, mokslo ir maldingumo dva
sia, ir jis pasidarys pilnas Viešpaties bai
mės dvasios. Jis teis ne kaip akims atrodo 
ir pasmerks ne kaip ausims girdėti, bet jis 
teis pagal teisybę beturčius ir pagal lygy
bę darys nutarimą šalies nužemintiems. 
Jis užgaus žemę savo burnos lazda ir savo 
lūpų kvapu užmuš bedievį. Teisybė bus jo 
strėnų juosta, ir ištikimybė jo inkstų susi
juosimas“. — Izaijo 11:1-5.

Kai kuriems gali atrodyti, kad šitokia 
dieviškoji programa padarys žemę betur
čių Rojumi, bet sielvarto vieta tiems, kurie 
dabar yra įpratę gyventi pertekliuose ir tu 
rėti daugiau už kitus; gal dėl pasisekimo 
arba didesnio sugebėjimo arba pasitaikiu
sių progų, arba neteisingu pasielgimu įsi
gytų turtų. Tokie turėtų atsiminti, ką pa
sakė didysis Teisėjas prieš aštuoniolika 
šimtmečių: „Vargas jums turtingiesiems, 
nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Var
gas jums, kurie esate sotūs (užsiganėdinę), 
nes būsite alkani (nepatenkinti)“. (Luko 
6:24, 25). Pirmiausiai kai kurie bus palin
kę dejuoti dėl savo prarastų perteklių ir ly 
giai kaip dabar dievobaimingi turtingieji 
turi vargo, nenorėdami pasišvęsti ir pasi
rodyti vertais dalyvavimo Kristaus Kara

(( 
teorijas. Užteks, jei išrašysime bent šitiek 
apie genijų:

„atitrauktine prasme aukščiausias gabu
mų laipsnis, konkrečia prasme asmuo, tu
rįs tokių gabumų ir savo darbu ar kūryba 
turįs reikšmės žmonių visuomenei. Genia
lumas priskiriamas ne tik atskiram indivi
dui, bet kartais ir visam kolektyvui, tau
tai, net laikotarpiui. Pvz., gali būti kalba
ma apie lietuvių liaudies genijų, pasireiš
kusį tautosakoje; kartais kalbama apie 
XVIII amž. ar kito kurio laikotarpio geni
jų. Genialumas priskiriamas ir kuriam su
telktiniam reiškiniui, pvz., sakoma: kalbos 
genijus, krikščionybės genijus, gamtos 
mokslų genijus“.

Šitas enciklopedinis aptarimas, vadinas, 
duotų pagrindo kalbėti ne tik apie lietuvių 
tautos genijų ir konkrečius jo pasireiški
mus, bet gal net ir apie Dr. K. Valterio ge
nialumą apsimesti neišmanėliu.

Ar lietuvių tautoje kaip nors reiškiasi 
genijus?

žinoma, dėl to nėra ko nė trims mėne
siams atsiskyrėliškai užsidaryti ir mąstyti!

Ar Dr. K. Valteriui reikia įrodymų? Se
najai Lietuvai tikrai reikėjo genijaus už
imti ir valdyti didžiuliams slavų plotams. 
Mūsų tauta juk ir anuomet turėjo būti ne
gausi. Tur būt, reikėjo genialumo po 1926 
m. perversmo diktatūriškai tiek ilgai val
dytis. Genialumo, tur būt, reikėjo ir DBLS 
sukurti, išauginti, sudaryti jai ekonomines 
sąlygas savo darbams vykdyti.

Kaip čia šiuo ar kitu atveju tas genijus 
reiškiasi, tai, va, Dr. Valteriui mąstymo 
vėl galės būti bent keliems mėnesiams.

Tavo Jonas

LENKAI IR LIETUVIAI

(Atkelta iš 2 psl.)
m. birželio 16 d. parašė laišką Lenkų Vie
nybės Komiteto pirmininkui Jungtinėse V- 
se B. Biegai, pareikšdamas gilų apgailes
tavimą dėl tokio Londono kongreso priim
to pareiškimo ir nurodydamas, kad toks da 
lykas ne tik pastatė mūsų atstovą keblion 
padėtin, bet ir buvo vargiai besuderina- 
mas su esamu sutarimu nekelti teritorinių 
klausimų. Be to, LLK pirmininkas nurodė, 
kad iš tokio nutarimo tegali būti naudos 
nebent komunistams Lietuvoje, kuriuos er 
zina sklandus lietuvių-lenkų bendradarbia 
vimas emigracijoj.

Į šį Lietuvos Laisvės Komiteto pirminin
ko laišką neturima jokio atsiliepimo iš len
kų pusės. (ELTA) 

lystėje, taip ir tuomet turtuoliai, įpratę pra 
bangiai gyventi, turės vargo, kol išmoks 
drausmės, lygiai kaip ir tie, kurie pirmiau 
buvo sunkiais prityrimais mokomi paklus
numo.

Neišvengiamas sulyginimas bendruome
nės, kokį atliks rūstybės dienos anarchija, 
turės būti priimtas, ir ilgainiui (vieni anks 
čiau, kiti vėliau) visi pripažins meilės vieš 
patavimo naudingumą. Patyrimai parodys, 
kad, remiantis Dievo patvarkymu, visi, ku
rie norės, bus palaiminti ir bus tikrai lai
mingi ir žengs „aukštyn“ šventumo vieške
liu, vedančiu į garbingą žmogaus tobulu
mą (į Dievo paveikslą) ir į amžinąjį gyve
nimą. (Iza. 35:8). Šiandien apskritai mano
ma, kad jei dabartinės įmonės būtų išmin
tingai ir sistemingai tvarkomos ir jei visi 
dirbtų, kas visiems naudinga, tai neberei
kėtų dirbti daugiau kaip 3 valandas per 
dieną. Ir dangaus Karalystei vadovaujant 
žmogaus išlaisvinimas iš sunkaus darbo 
nebebus doriškai nei kūniškai kenksmin
gas, kaip iš tikrųjų atsitiktų dabartinėse 
sąlygose, kai vis aplinkui tykoja piktas ir 
pagundos ir tik laukia progos pasinaudoti 
paveldėtomis žmogaus silpnybėmis.

Kai jau šėtonas bus surištas ir piktas 
suvaržytas ir išorinės pagundos pašalintos, 
laisvas laikas, pagarbintai bažnyčiai vado
vaujant, bus praleidžiamas tyrinėjant gam 
tą ir gamtos Dievą ir Jo garbingąsias ypa
tybes: Jo išmintį, teisingumą, meilę ir ga
lybę: ir tokių dalykų tyrinėjimas bus be 
galo įdomus ir patrauklus. Tai darydami 
žmonės pradės džiūgaudami grįžti į tobu
lumą, nes tai yra jų vargo ir bandymų 
tikslas. Taip pat reikia atsiminti, kad nau
joji valdžia rūpinsis ne vien didžiaisiais sa 
vo valdinių reikalais, bet taip pat ir ma
žiausiais dalykėliais. Tai bus „pavyzdinga 
valdžia“ pilniausia to žodžio prasme.

(Bus daugiau)
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 

spaudos šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students, 

212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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PUSLAPIO FONDAS
Atėjo metas kietos politinės kovos, jei 

norime ką nors laimėti savo kraštui ir sau.
šiandien juk pradedamas žarstyti mūsų 

neprik ausomos valstybės pasidėtasis auk
sas, rytoj mūsų tylėjimas atneš mums dar 
naują smūgį, kuris daužo šviesesnes viltis, 
poryt dar naują smūgį, dar naują ir dar 
naują, ir tada mes pasijusime. kad viskas 
jau pralaimėta, okupantas ramus sau po
nauja mūsų krašte, o mes vien tik kaltinsi
me save, kad laiku nesusigriebėme, neiš- 
plėtėme kovos, nešaukėme visu balsu ar 
gal pagailėjome tai žūtbūtinei kovai kokio 
svaro.

DBLS suvažiavimas užgyrė tai, kas tos 
politinės kovos frontuose ligi šiol buvo pa
daryta tiek DBLS Valdybos, tiek skyrių 
valdybų iniciatyva, o taip pat įgaliojo ir to 
liau ne tik tęsti, kas pradėta, bet ir stiprin
ti kovą naujais ėjimais.

Vienas tokių stiprių ėjimų jau aiškiai nu 
matytas. Susitarusi su latvių ir estų atitin
kamomis organizacijomis, DBLS Valdyba 
artimiausiu laiku numato užpirkti puslapį 
paties įtakingiausio ir plačiausiai pasauly
je skaitomo britų dienraščio ir ten iš pa
grindų išdėstyti mūsų kraštų padėtį, visus 
sovietinius kėslus. įskaitant ir istoriją to 
mūsiškio aukso, kuris anuomet buvo pa
dėtas pasitikint britų teisingumu ir į kurį 
sovietai jau seniai tiesia pirštus.

Tokiam puslapiui užpirkti reikia ne ma
žiau kaip tūkstanties svarų. Taip, tasai pus 
lapis bus reikšmingas mūsų teisingos ko
vos reikalui, dėl to tikimasi, kad tas tūks
tantis bus suaukotas. DBLS Valdyba šio 
fondo pradžiai jau paskyrė 100 svarų, ir su 
važiavimas tam veiksmui pritarė. DBLS su 
važiavimo dalyviai čia pat sumetė 5G sv. 
10 šil. Vadinas, fonde jau yra 156 sv. 10 šil.

Atstovai pasižadėjo parvažiavę tuojau 
pakalbinti DBLS narius, kad jie aukotų. 
Bet čia reikalas, žinoma, nevien narių. Ti
kimasi, kad visi lietuviai supras ir nedels
dami prisidės savo auka. Tikimasi, kad pri 
sidės visos organizacijos ir klubai iš savo 
kasų ir kiekvienas lietuvis asmeniškai.

Reikalas skubus!
Kas siųs savo auką tiesiogiai, prašom ad 

resuoti šitaip: DBL Sąjunga, Puslapio Fon
das, 1 Ladbroke Gardens, London, VV.ll.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į NOTTINGHAM^

Balandžio 2 d., per Atvelykį, rengiama 
ekskursija į Nottinghamą, kur įvyks pir
masis lietuvių skautų veiklos Anglijoje pa 
minėjimas. Tad visi londoniečiai kviečia
mi dalyvauti. Tam tikslui rengiama eks
kursija. Kelionė tik vienas svaras. Išva
žiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 7.30 vai. 
ryto. Užsirašyti galima pas S. Kasparą 
arba Baltic Stores Z. Jurą galimai grei
čiau.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 12 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., šau
kiamas metinis susirinkimas Klubo patal
pose — 345 A Victoria Park, London, E.9.

Visi nariai privalo turėti nario korteles, 
nes be jų nebus galima balsuoti.

Darbingai ir
(Atkelta iš I psl.)

savaime suprantamų dalykų. Vieno atsto
vo žodžiais: „Tik pabandykit jūs pakeisti 
DBLS pavadinimą į Bendruomenę — iš 30 
mano skyriaus narių jūs nė vieno nebeturė 
site“.

Tur būt, ir daugumas londoniškių pana
šiai galvoja. J. Vilčinskas savo pranešime 
teisingai pabrėžė, kad diskusijos laikrašty
je dažnai pilstė iš tuščio į tuščią, nes C. 
V-bos pasitarimuose su DBLB valdyba pa
aiškėjo, kad nėra jokių esminių kliūčių 
abiem organizacijom susilieti į vieną viene 
tą, išskyrus... pavadinimą. Ir pats DBLB 
valdybos pirm. J. Alkis pareiškė, kad DB
LB neturinti jokių pretenzijų į LNB turtą 
ar kokią nors „valdžią". Esmėje DBLS su
važiavimas, žinoma, neturėjo teisės nutar
ti „likviduoti“ DBL Bendruomenę ir perim 
ti jos pareigas šioje saloje. Tai teturi tei
sę padaryti DBLB Taryba, kurios posėdis 
numatomas už poros mėnesių. Todėl DBLS 
suvažiavimas vienbalsiai priėmė tokį J. Vii 
činsko pasiūlytą nutarimą:

„Suvažiavimas paveda Sąjungos Centro 
Valdybai paruošti sekančiam skyrių atsto
vų suvažiavimui DBLS įstatų pakeitimų 
projektą, priderinant įstatus prie PLB 
konstitucijos nuostatų, tačiau paliekant 
organizacijai D. Britanijos Lietuvių Sąjun 
gos vardą.

„Šis nutarimas paskelbtinas dabartinei 
DBL Bendruomenės Tarybai jos artimiau
siam posėdy, prašant ją apsvarstyti veik 
los suderinimo klausimą“.

Diskusijose buvo iškelta eilė kitų reika
lų, klausimų ir sumanymų. Dėl vietos sto-

STASIUI NAGIUI PRISIMINTI

Noriu paminėti Stasį Nagį, kurį ištiko ne 
tikėta ir tragiška mirtis. Maža težinome 
apie jo kovą ginant Lietuvos laisvę, kai jo 
kraštas buvo užpultas, apie jo norą būti 
daktaru, nes jis negalėjo tvarkingai studi
juoti. o pagaliau turėjo ir visiškai nutrauk 
ti studijas, ar apie tuos viltį žlugdančius 
metus, kai teko kilnotis iš vienos stovyklos 
į kitą, kol kartu su daugeliu savo tautiečių 
atsikėlė 1947 m. į Northamptonshirą.

Jis atvyko čia mažai tepažindamas sun
kią mūsiškę kalbą, tuščiomis kišenėmis, su 
didėjančia šeima ir su labai stipriu nusi
statymu aprūpinti ją namais.

Susiradęs apgriuvusius senus namus kai 
me, netoli savo stovyklos, jis įtikino įstai
gas, kad duotų jam leidimą atsiremontuoti 
ir užsidengti stogą, imdamasis darbo, kuris 
daug ką būtų gąsdinęs. Sėkmingai čia aprū 
pinęs pastoge ne tik savo šeimą, bet dar ir 
nemaža savo tautiečių, tuo paskatindamas 
ir mus panašiai elgtis, paskui jis energiją 
ir išradingumų nukreipė kitiems sumany
mams vykdyti.

Jis labai rėmė vienuoles, kurios, kaip ir 
jis pats, yra pabėgėlis šiame krašte. Nors 
pats niekad nėra turėjęs atostogų, tačiau 
jam visada užtekdavo laiko padėti sunku
mų užkluptajam. Jis buvo ne tik puikus so
dininkas, audinių augintojas ir bitininkas, 
bet vis su tokiu pat atsidėjimu ir rūpestin
gumu atlikdavo kiekvieną jam pakliuvusį 
darbą. Praeitais metais jis savo tautiečius 
iš čia pat ir iš toliau buvo sukvietęs į Ket- 
teringą, kai čia lankėsi vysk. Brazys.

Mes buvome liudininkai, kai jis, pasisko 
linęs seną piūklą ir knygą, kaip gaminti 
rąstus, sukūrė modernią ir nuolat dirban
čią lentpiūvę, kuri šiandien yra vadinama 
jo ir tokio pat energingo ir spalvingo dali
ninko jo svainio Prano Požerskio vardais.

Pažinojusi jį dvidešimt metų, jaučiuosi 
galinti kalbėti daugelio jo anglų draugų 
vardu ir pasakyti, kad mes netekome labai 
gero draugo ir puikaus skauto, nes Stasys 
niekada nepamiršo tų didžiųjų skautybės 
siekimų, su kuriais jis susipažino Lietuvo
je, kol skautybė dar nebuvo uždrausta jū
sų krašte. Turėdami prieš save jo pavyzdį 
ir kitų jo tautiečių, mes Anglijoje daug iš
mokome, ir šia prasme, esu tikra, daug ge
ro išėjo iš tos blogybės, kuri jus išstūmė 
iš jūsų mylimo krašto. Ir aš čia reiškiu sa
vo užuojautą tai daugybei jo draugų ir liū
dinčiai jo žmonai ir šeimai.

Miss E.M. Charlton,
DBLS Ketteringo Skyriaus garbės narė 

Manor House, Great Harrowden, 
Northamptonshire

BOLTON AS
PRANEŠIMAS IŠ DBLS SUVAŽIAVIMO

Bo'.tono lietuviams pranešimas iš DBLS 
suvažiavimo bus daromas kovo 12 d., sek
madienį, Ukrainiečių klube (99 Castle St., 
Bolton).

Pradžia 1 vai. popiet.
Kviečiami dalyvauti visi lietuviai.

D. Banaitis, atstovas

PAIEŠKOJIMAI
URBAITIS Juozas, sūnus Jokūbo, gimęs 

1897 m. Santakuose, Šakių apskr., pats ar 
žinantieji apie jį prašom rašyti „Europos 
Lietuvio" Administracijai.

drausmingai
kos jie visi negali būti šitame aprašyme 
įterpti. Kartu su pranešimais jų gvildeni
mas turės palaukti kitų Europos Lietuvio 
laidų.

Sugiedoję Tautos himną, suvažiavimo da 
lyviai nenoriai skirstėsi ir atsisveikinėjo. 
Bendri pietūs dar kurį laiką visus būrė 
krūvon, bet negailestingi traukinių tvar
karaščiai mieluosius svečius „provinciona- 
lus" traukė vieną po kito namolei.

(rein)

L.N.B. AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Kovo 4 d., 17 vai., prasidėjo LNB akcinin 

kr) susirinkimas. Susirinkimui pirmininka
vo Bendrovės valdybos pirm. S. Nenortas, 
sekretoriavo A. Pranskūnas. Susirinkime 
dalyvavo ir oficialūs LNB revizoriai. Sekre 
torius paskaitė praeito susirinkimo proto
kolą ir revizorių pranešimą, kuriuos akci
ninkai patvirtino. Sprendžiant Bendrovės 
direktorių (valdybos narių) atlyginimo 
klausimą, LNB pirm. S. Nenortas pareiškė, 
kad visi direktoriai nuo atlyginimo savano 
riškai atsisako. Akcininkai vienbalsiai di
rektoriams pareiškė padėką už uolų ir pasi 
aukojantį darbą, be jokio atlyginimo tvar 
kant atsakingus Bendrovės reikalus. Direk 
toriai atsakinėjo į įvairius akcininkų kelia
muosius klausimus, visus klausėjus pilnai 
painformuodami ir patenkindami.

Išsamus LNB valdybos pirm. S. Nenorto 
pranešimas apie Bendrovės veiklą bus 
spausdinamas atskirai.

Kovo 5 d. DBLS suvažiavimo metu akci
ninkai į Bendrovės valdybą perrinko direk 
torius Z. Jurą ir A. Pranskūną. (r)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER —kovo 12 d., 12 v., 72 Mere R.
BIRMINGHAM — kovo 12 d., 11 vai., 

21 Park Rd.
COVENTRY — kovo 19 d., 12.45 vai., šv. 

Elzbietos bažn.
DERBY — kovo 19 d., 11 vai., Bridge Gate. 
NOTTINGHAM — kovo 12 d., 11 v., L. Ž. 
NOTTINGHAM — kovo 19 d., 11 vai., L. Ž. 
ECCLES — kovo 12 d., 12.15 vai.
COVENTRY — kovo 19 d., 12.45 vai.. St. 

Elizabeth's.
DERBY — kovo 19 d., 11 vai.. Bridge Gate.
NOTTINGHAM — kovo 19 d., 11 vai., L. 

Židinyje.
WOLVERHAMPTON — kovo 25 d., 8 vai. 

vakare, St. John's Square, rekolekcijų 
pamokslas, išpažintys. Velykų I d. 10.30 
vai. išpažintys ir 11 vai. šv. Mišios.

STOKE-on-TRENT — Velykų antrą dieną, 
12.30 vai., Tunstall.

NOTTINQHAMAS
BRADFORDO „SŪKURYS“ MINĖJIME

Bradfordo „Sūkurio" dainos ir akordeo
nas praskambėjo visiem žavimai. Puikus 
dainų paruošimas ir interpretavimas liudi
jo jo vedėjo T. Buroko jautrų lietuviškos 
dainos melodijų pažinimą bei gilų įsijauti
mą. Dainininkų švelnus išpildymas liudijo 
meilę dainai, o visų drauge — atsidėjimą, 
darbą ir pasiaukojimą savo tautai.

Štai garsų sūkury plaukte išplaukė j see 
ną grakšti, graži, jauna lietuvaitė — Traš- 
kaitė — šokių deivė. Jos šokis apstulbino 
žiūrovus. Savo šokio judesiais ji sužavėjo 
visus. Gaila ir labai gaila, kad tik vieną 
šokį tešoko.

Salė buvo pilna. Iš penkiolikos dainų 
sunku buvo pasirinkti, kuri gražiausia. 
Kiekviena buvo savaip graži, kiekviena 
lietuviškai širdžiai savaip miela, kiekviena 
kėlė prisnūdusius prisiminimus, žadino Tė 
vynės vaizdus — tą įvairiaspalvę Tėvynės 
ilgesio pasaką... Kiekviena buvo palydėta 
ilgom katutėm.

Ačiū ir dar kartą ačiū Bradfordo sam
būriui. Linkiu jam geros sėkmės ateičiai.

Įdomią, išsamią, gilių minčių paskaitą 
davė St. Kuzminskas. Jis palygino šiandie
ninę tautos ir mūsų padėtį.

Vasario 16 minėjimas apskritai praėjo 
geroje nuotaikoje. Buvo atsilankę daug 
svečių iš plačiųjų apylinkių. St. B.

COVENTRY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 18 d. DBLS Coventrio skyriaus 
valdybos suruoštasis Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas sutraukė nemažą bū
relį tautiečių. Buvo atvykę svečiai iš Bir- 
minghamo, Leicesterio, taip pat kitataučių 
ir neseniai atvykus lietuvaitė iš Lietuvos, 
kuri apsigyveno Coventryje.

Minėjimą atidarė skyriaus pirm. J. Dim- 
ša, nušviesdamas minėjimo reikšmę, ir į 
garbės prezidiumą pakvietė kun. A. Gery- 
bą, Coventrio latvių skyr. pirm. Z. Liegį, 
estų pirm. A. Tonską, ukrainiečių genera
linį sekretorių P. Diuk, lenkų karių klubo 
pirm. A. Bužinskį ir DBLS Coventrio sk. 
garbės narį J. Johnstoną.

Gražią ir turiningą paskaitą skaitė kun. 
A. Geryba. Po to visi prezidiumo nariai 
perdavė sveikinimus ir linkėjimus, ir gar
bės narys J. Johnstonas baigė savo žodį lie 
tuviškai. Minėjimas baigtas Tautos himnu, 
žuvusieji dėl nepriklausombės pagerbti ty 
los ir susikaupimo minute.

Vėliau ėjo linksmoji dalis. Ten pat buvo
ir vestuvių pokylis — tą dieną lietuvišką 
šeimos židinį sukūrė skyr. valdybos narys 
B. Banys ir A. Seiliuvienė. Linkime links
mo, gražaus ir laimingo gyvenimo!

Skyriaus valdyba yra labai dėkinga kun. 
A. Gerybai už turtingą paskaitą ir šv. Mi
šias, ponioms G. Johnstonienei ir J. Kon
cevičienei už labai gražų svečių pavaišini
mą, A.M. Paulavičiams už kunigo priėmi
mą ir kitiems prisidėjusiems prie parengi
mo, taip pat visiems tautiečiams už atsilan 
kymą. J. D.

A. Tamušiūnas, 45 m. amžiaus, nori su
sirašinėti su Anglijos lietuvaitėmis, ne se
nesnėmis kaip 45 m. amžiaus. Rašyti tik 
rimtus laiškus:

A. Tamušiūnas,
9 Sussex St., Rochdale, Lancs.

NAUJI LEIDINIAI
Trečioji moteris — A. Barono premijuo

tas romanas — 0.18.6.
Antanas Smetona — žmogus ir valstybi

ninkas, V. Šliogerio — 0.14.10.
Atsiminimai iš Balfo veiklos — Prel. J. 

B. Končius — 1.17.0.
Lituanistikos darbai — Lit. Instituto lei

dinys — 1.2.0.
Miestelis, kuris buvo mano — N. Maza- 

laitės — 0.18.6.
Šventasis Augustinas — Giovanni Papi- 

ni — 1.2.0.
Metraštis I ir II dalys — Liet. Katalikų 

Mokslo Akademija — 3.0.0.
Velykų proga galima gauti lietuviškų at

virukų ir taip pat dovanoms tautodailės da 
lykų.
Užsakoma: Dainora, 14. Priory Rd.. Kew, 

Surrey. Tel. RIC 6377.

MANCHESTERIS
PAMINĖTA ŠVENTĖ

Nepriklausomybės šventės paminėji
mas Manchestery surengtas DBLS sky
riaus iniciatyva. Tautiečių į jį prisirinko 
gražus skaičius. Matėme ir iš kaimyninių 
kolonijų, Bradfordo, Rochdalės ir net iš 
toliau, nois. kaip visada, pasigendama sa
vos kolonijos lietuvių, bet ką padarysi, to
kia yra realybė!

Pirmininkas A. Jaloveckas atidaryda
mas pakviečia pagerbti žuvusius kovoto
jus už Lietuvos laisvę susikaupimo minu
te. Pakviečia paskaitai rašytoją R. Spalį. 
Prelegentas prisimena Įvykius, vedusius į 
pergalę ir triumfą, ir netolimos praeities 
nerimo valandas. Vadovaujantieji, sakė, 
turėtų daugiau pramatyti, užbėgti įvy
kiams už akių, kad istorija neliktų vien 
tik skaudžios klaidos. Nepriklausomybės 
minėjimas, sako prelegentas, tai kaip re
kolekcijos, kad persijotume save, kad mo
kykimės iš savo klaidų. Paskaitą palydi 
gausūs plojimai. Motuzą pasako eilėraš
tį Galbuogytė, pas pucšusi tautiniais rū
bais, padainuoja tris dainas. Akomponuo- 
ja B. Snabaitienė. Paskui dar deklamuo
ja Motuzas ir viešnia Galbuogytė.

Minėjimas" baigtas Tautos Himnu.

STOKE-ON-TRENT
PAVYKĘS MINĖJIMAS

Vasario 18 d. turėjome Nepriklausomy
bės sukakties minėjimą. Jį suruošė naujai 
įsisteigus ramovėnų (atsargos karių) gran 
dis. Į minėjimą atvyko Manchesterio ramo 
venų skyriaus pirm. K. Murauskas, atsi- 
veždamas vėliavą. Vėliavos įnešimas minė 
jimo metu padarė naują ir gilų įspūdį. Vė
liavą nešė ir asistavo vietos grandies na
riai Z. Kalsevičius, P. Gruodis ir K. Ka
marauskas. Minėjimą atidarė grandies va
dovas V. Andruškevičius, pakviesdamas 
K. Murauską prakalbai. K. Murauskas iš
reiškė pasitenkinimą, kad ramovėnai pra
deda plėsti savo veiklą, ir pabrėžė, kad ra
movėnų organizavimasis nėra ardymas 
DBLS.

Po K. Murausko kalbos N. Dargienės pa 
ruošti vaikai atliko programą: padainavo 
ir pašoko. Vaikų amžius — 6-11 metų. Pa
baigai Erna Jurkšaitytė, jau pasižymėjusi 
Nottinghamo pasirodymuose, artistiškai 
padeklamavo.

Po programos buvo šokiai, loterija ir 
alutis. Nuotaika buvo jauki, ir tenka pri
pažinti, kad jauna ramovėnų grandis pui
kiai atliko savo pirmąjį žygį.

Dalyvis

DERBY
DIDŽIULIS MINĖJIMAS

Vasario 25 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė gražų ir puikiai pasisekusį Nepri
klausomybės šventės minėjimą. Ypač daug 
tautiečių buvo iš kaimyninio Nottinghamo, 
nes tenykštė LAS valdyba pasirūpino auto 
busu. Iš viso buvo daugiau kaip 100 tau
tiečių.

Skyriaus pirm. P. Sarapinas atidaryda
mas priminė šios dienos reikšmę. Atsisto
jimu pagerbiami žuvusieji už Lietuvos lais 
vę. J. Levinskas paskaitoje apžvelgė Lietu
vos praeitį bei dabartį, priminė mūsų tau
tos likimą nuo baudžiavos iki dabar ir nu
rodė, kad tik vienybėje galia ir tik gražiai 
sugyvendami galime tautiškai išsilaikyti. 
Be to, kalbėtojas priminė, kad daroma ža-
la. kai tokiame Derbyje tautiečiai rengia 
tą pačią dieną ir valandą net du minėji
mus.

Meninę dalį išpildė vieni nottinghamie- 
čiai. Labai gražiai pasirodė jaunimas su 
puikiomis dainomis ir šokiais. Pritariant 
kanklėms ir armonikėlei, jie dainavo, de
klamavo, šoko tautinius šokius. Valio jau
nimas!
Užbaigiant programą, sugiedotas Tautos 

himnas.
Mieliems artistams mūsų šeimininkė S. 

Sarapinienė parengė gražų vaišių stalą. Po 
to buvo šokiai, kuriems grojo net keturios 
tarptautinės kapelos (žinoma, plokštelė
se!) ir protarpiais armonika A. Valantinas. 
Taip linksmintasi beveik iki vidurnakčio, 
šokių metu surengta turtinga loterija. Tai
gi minėjimas pasisekė labai gerai, tik gai
la, kad tokiam žmonių skaičiui mūsų Klu
bo patalpos buvo lyg ir per mažos.

Nuoširdi padėka svečiams iš Nottingha
mo, ypač Čiudiškiui ir Vainorienei už pa
ruošimą programėlės, taip pat poniai Hill, 
kuri prisidėjo prie programos, ir visiems 
programėlės išpildytojams. Nuoširdus ačiū 
Nottinghamo LAS Sk. V-bai ir jos pirm. H. 
Gasperui už pasamdymą ir apmokėjimą 
autobuso nottinghamiečiams.

J. Levinskas

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

QLASQOWAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Vasario 19 d. Blaivybės Draugija Glas 
gowe suruošė Vasario 16 sukakties minė
jimą.

Minėjimas pradėtas pamaldomis, ku
rias atlaikė prel. J. Gutauskas. Reikia pa
sakyti, kad tų dieną oras buvo mums ne
gailestingas — labai lijo, tad bijota, kad 
mažai kas apsilankys. Pasirodo, mūsų tau 
tiečių užsispyrimo dalyvauti minėjime 
nė gamtos kliūtys neatbaidė. Minėjime 
dalyvavo ne tik glasgowiečiai, bet ir iš to
limesnių apylinkių.

Minėjimą atidarė ir pravedė prel. J. Gu
tauskas. Jis apibūdino tarptautinę padėtį 
ir skatino nepasiduoti nusivylimui, nes 
įvykių raida rodo, kad Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo diena gali ateiti grei
čiau negu mes manome.

Po to buvo suvaidinti „Ūpo žmonės". 
Vaidinimą pastatė Glasgowo vaidybos gru 
pė, kuriai vadovauja D. Kaniauskas. Ka
dangi D. Kaniauskas yra prityręs scenos 
darbuotojas, tai ir vaidinimą parinko pri
taikytą sąlygoms. Vaidintojai taip pat 
sėkmingai parinkti. Vaidinimas sukėlė 
skanaus juoko. Vaidino D. Kaniauskas, V. 
Stankus, V. Stankuvienė. A. Mikalauskas 
ir O. Mikalauskienė. Jų sunkaus darbo ir 
pasiryžimo glasgovviečiai ilgai neužmirš.

Glasgowo choras, vadovaujamas J. Se- 
rafinaitės, išpildė keletą tautinių daine
lių. Po to K. Tamošiūnas kalbėjo, iškelda
mas lietuvių tautos padėtį anais Vasario 
16 akto laikais. Sunkios buvo sąlygos. O 
prie kovos už nepriklausomybę gaustai 
prisidėjo ir lietuviai išeivijoje.

Šiandien, kaip sakė kalbėtojas, mes 
esame geresnėje padėtyje: turime daug 
stipresnę inteligentiją ne tik Lietuvoje, 
bet ir išeivijoje.

Šia proga buvo renkamos aukos Tautos 
Fondui. Glasgowieciai parodė savo kilnų 
patriotiškumą, nes kai kurie atidavė net 
savo mažos pensijos dalį. O pensininkė 
Juodišienė net visą dešimtinę paklojo.

Minėjimas baigtas Tautos himnu. Po to 
dar ilgai buvo dalijamasi įspūdžiais.

K. Tamošiūnas

BELLS1IILL MINĖJIMAS

Vasario 12 d. Lietuvių Instituto salėje 
buvo suruoštas Vasario 16 minėjimas.

Minėjimas prasidėjo pamaldomis, ku
rias atlaikė prel. J. Gutauskas. Jis ir pra
vedė minėjimą, pasakydamas tai dienai pri 
taikytą kalbą, apibūdindamas trumpai lie
tuvių tautos ir valstybės istoriją. Lietuvių 
Instituto salės pirm. Miskevičius palietė 
lietuvių nutautimo išeivijoje pavojus, o 
sekr. J. Samalionis (jau čia gimęs ir už
augęs, bet puikiai kalba lietuviškai) nupa
sakojo aplinkybes, kurios jį suartino su 
lietuviais.

K. Tamošiūnas supažindino susirinku
sius su politinių įvykių raida, Stalino ir 
Hitlerio suokalbiais, kurie privedė prie Lie 
tuvos okupacijos, ir lietuvių pastangas at- 
statyti nepriklausomą Lietuvą.

Minėjimą užbaigė Belshillo lietuvių cho
ras, išpildydamas keletą tautinių dainelių 
ir Tautos himną. K.T.

ROCHDALE
PRANEŠIMAS IŠ SUVAŽIAVIMO

Rochdalės lietuviams pranešimas iš DB
LS suvažiavimo bus daromas kovo 11 d., 
šeštadienį, Ukrainiečių klube (80 Moles- 
worth St., Rochdale).

Pradžia 6 vai.
Visi lietuviai prašomi dalyvauti.

D. Banaitis, atstovas

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems daly
viams, kurie atsilankė į mudviejų 15 metų 
vedybų sukakties puotą.

Dar kartą ačiū ir už puikias dovanas, ku 
rios visada mudviem primins Jūsų paro
dytą nuoširdumą.

Juozas ir Ona Peleckiai
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