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Kokios viltys ?
Buvo laikai, kada laisvasis vakarų pa

saulis tikėjo gerais komunistų norais, jų 
pažadais visas problemas spręsti taikiu bū
du ir noru gražiai ir taikingai gyventi su 
laisvuoju pasauliu. O ką gi vakarai? Vieni 
siekė vadinamosios tiltų statybos, kiti—di
desnio biznio ir kultūrinio bendradarbiavi
mo. Britai rusams sumokėjo net pusmilijo- 
nį svetimų svarų, nes, atrodo, labai norė
jo draugiškumo sutarties. Vakarų gynimo
si planus apdengė storas dulkių sluoksnis, 
o vadai nustojo budrumo.

Bet staiga perkūnas trenkė. Taip jis 
trenkė, kad visi pabudo, išsirito iš savo 
minkštų ir patogių lovų ir pradėjo dairytis 
ir aiškintis, kas čia dabar pasidarė. Paga
liau paaiškėjo, kad Sovietai okupavo Če
koslovakiją ir rimtai grasina Vakarų Vo
kietijai, kur yra sutelktos bemaž visos pa
grindinės karinės jėgos likusiai laisvai Eu
ropai ginti. O dabar ir vėl kiek aprimo, nes 
Sovietams reikia suvirškinti Čekoslovaki
ją. Užtat jie vėl pradėjo savo giesmelę: rei
kia taikos Viduriniuosiuose Rytuose, Var
šuvos pakto dalyviai galėtų susitarti su 
NATO, reikia naujai aptarti užpuoliko są
voką, reikia sutarties dėl atominių ginklų 
ir 1.1.

Daug kas bando spėlioti, kokie bus kiti 
Sovietų ėjimai, ypač kad čekoslovakų jau
nimas ir darbininkija nerimsta ir visais 
būdais stengiasi nusikratyti sovietinės glo
bos — okupacijos. O rusai, kaip tvirtina 
mus pasiekiančios žinios, pamažu, bet tvir
tai bando veržti sraigtelį.

Šį klausimą nagrinėja Daily Telegraph 
laikraščio bendradarbis Davidas Floydas. 
Jo samprotavimu, kai rusų armija praeitų 
metų rugpiūčio mėnesį okupavo Čekoslo
vakiją, tai buvo išraiška rusų noro galuti
nai sustabdyti politinius pasikeitimus Ry
tų Europoje ir palaidoti bet kokią viltį išsi
laisvinti iš sovietinės globos. Vėliau ta oku
pacinė kariuomenė sulindo į barakus, kai 
paaiškėjo, kaip baisiai jos nekenčia vieti
niai gyventojai, čekoslovakai pradėjo pri
prasti prie esamosios padėties, ir vėl pasi
rodė vilties kibirkštėlė, tik mažesniu mas
teliu. Nepaprasta Čekoslovakijos vyriausy
bės ir tautos vienybė pasireiškė pasiprieši
nimu rusų spaudimui, o kai nesusirado tau
toj jokio rimtesnio kvislingo-išdaviko, žmo
nės pradėjo tikėti, kad rusai turės gražiuo
ju tartis su tautos vadais.

Politinės krizės metu, kai sausio mėnesį 
susidegino Janas Palachas, rusai laikėsi

Septynios DIENOS
Nesusipratimas dėl lėktuvo

Šiaurės Korėja pašovė Japonijos pakran
tėse skraidžiusį amerikiečių žvalgomąjį 
lėktuvą. Žuvo visa 31 asmens įgula.

Amerikiečiai tvirtina, kad lėktuvas visa
da turėjo įsakymą neskraidyti arčiau kaip 
50 jūros mylių nuo Š. Korėjos. Korėjiečiai 
tvirtina, kad lėktuvas buvęs įlindęs į Korė
jos oro erdvę. Sovietai taip pat kaltina 
amerikiečius.

Lėktuvo laužo gabalų buvo surasta už 
75 mylių į pietus nuo Š. Korėjos uosto 
Čongdžino.

Popiežius į Ženevą
Birželio mėn. pradžioje popiežius numa

to apsilankyti Ženevoje, Šveicarijoje.
Jis ten kalbės tarptautinės darbo organi

zacijos atstovams, aplankys pasaulinės 
bažnyčių tarybos pirmininką ir atlaikys di
džiuliame stadione pamaldas.

Išdavikai išteisinti
Čekoslovakijos komunistų partijos cent

ro komitetas paskelbė, kad Sovietų Sąjun
gai okupuojant kraštą išdavikais ir kolabo
rantais laikytieji 10 partijos vadovaujamų 
asmenų yra ir buvo garbingi draugai. Jie 
buvo įtariami atsikvietę sovietinę kariuo
menę tvarkos daryti. Tie asmenys: Bila- 
kas, Barbirekas, Kolderis, Pilleris, Svest- 
ka, Lenartas, Kapekas, Indra ir Jakesas.

Mažinamas biudžetas
Prez. Niksonas pasiūlė 4 milijardais do

lerių sumažinti 1970 m. JAV biudžetą, ku
rio projektą svarstyti buvo pristatęs dar 
prez. Johnsonas.

Daugiau kaip milijardas nubraukiama iš 
kariniams reikalams numatytųjų išlaidų.

Niksono politika
Prez. Niksonas paskelbė savo programą, 

kas artimiausiu laiku darytina krašto vi
duj.

Jis pasiūlė padidinti socialinio draudimo 
išmokėjimus, remti federalinėmis lėšomis 
atskiras valstijas, stipriau kovoti su nusi
kaltimais, pravesti mokesčių ir paštų re
formą, gerinti susisiekimą ir kt. 

nuošaliai, ir tautos vadai išlaviravo kraštą 
iš didesnės audros. Bet antirusiškos nuotai
kos vėl prasiveržė, kai čekai laimėjo prieš 
rusus ledo ritulį. To rusams buvo perdaug. 
Tuo tarpu čekams jokios įtakos nedarė 70. 
000 okupacinės kariuomenės. Rusų vadai 
pasinaudojo šia proga ir pradėjo kiečiau 
veržti sraigtelį. Jeigu rusų vadai galvojo 
tai, ką sakė savo notoje Čekoslovakijos vy
riausybei, tai kito antirusiškų nuotaikų 
prasiveržimo atveju įsikiš jų kariuomenės 
daliniai ir tekės kraujas. O ar toks rusiš
kas spaudimas galutinai privers čekus pa
klusti jų potvarkiams, ar tik sustiprins jų 
pasipriešinimą, tai kitas klausimas. Bet ir 
tada ar rusai bus jau viešpačiai Rytų Eu
ropoje?

Rusai išdidūs ir pasitikėdami savim vy
ko į Varšuvos pakto narių konferenciją 
Budapešte. Jie atsigabeno planą, kaip visą 
Ryti) Europą įjungti į sovietinį karinį vie
netą. Dar svarbiau: rusai norėjo, kad ko
munistinė sąjunga pasmerktų Mao Tse- 
tungą ir jo kliką. Bet niekas iš to neišėjo: 
Varšuvos pakto struktūra žymiau nepasi
keitė, ir apie Kiniją nebuvo pasakytas joks 
žodis, geras ar blogas.

Šiandien jau ne paslaptis, kad Budapešte 
visą opoziciją prieš Brežnevų vedė Rumu
nijos prezidentas ir partijos vadas Ceau
sescu. Jo argumentas buvo labai paprastas: 
Varšuvos paktas sudarytas specialiai Eu
ropos reikalams ir nieko bendra neturi su 
Kinija. Rusai buvo priversti atsisakyti sa
vo planų, kuriuos atsinešė į Budapešto 
konferenciją, ir slėpti savo nepasisekimus. 
O karštos Herr Ulbrichto ir pan Gomulkos 
kalbos taip ir liko nesakytos.

Bet kažin ar Ceausescu būtų galėjęs atsi
laikyti prieš rusų spaudimą, jei toje konfe
rencijoje jam nebūtų pritarę kiti Rytų Eu
ropos vadai: Čekoslovakijos prezidentas 
Svoboda. Dubčekas ir, gal būt, Vengrijos 
Kadaras. Tačiau stipriausias Ceausescu rė
mėjas buvo Kinijos Mao Tse-tungas. Jis 
aiškiai davė suprasti, jog vykdys karinę in
tervenciją rytuose, kad sujauktų rusų pla
nus Rytų Europoje. Rusai, kaip matyti, vis 
dar nenori Kinijos nurašyti į nuostolius. 
Jie apkaltino tik Mao Tse-tungą ir jo kli
ką, o Rumunijai ir kitoms Rytų Europos 
valstybėms leido palaikyti su Pekinu ge
rus santykius.

Dabar įdomu, kaip rumunai sugebėjo pa
sipriešinti rusų užmačioms ir likti vienin-

Mongolijos nenori
Sov. Sąjunga Budapešto pasitarimuose 

pasiūliusi į Varšuvos pakto karinę sąjungą 
įtraukti ir Mongoliją, kuri tada galėtų pa
sinaudoti Varšuvos pakto kraštų „kariniais 
patarėjais“ ir iš viso sustiprinti savo kari
nes pajėgas Kinijos pasienyje.

Rumunijos ir Čekoslovakijos vadai nesu
tikę. Jie tvirtinę, kad tada pasikeistų visa 
pakto struktūra. Jie nesutikę, kad Kinijos- 
Sov. Sąjungos ginčas turėtų ką nors bend
ra su Europa.

Rumunus ir čekoslovakus palaikę lenkai.

Italų komunistai
Italijos komunistų partija yra pasmer

kusi Sov. Sąjungą, kad ji užėmė Čekoslo
vakiją ir tebelaiko užimtą.

Italų komunistai esą pasiryžę dalyvauti 
pasaulio komunistų partijų suvažiavime, 
kuris numatytas birželio mėn., ir ten pa
smerkti Sov. Sąjungos tokią politiką.

Pagrindas — Mao mokslas
Kinijos komunistų partijos kongresas pri

ėmė naują konstituciją ir patvirtino prane
šimą, pagal kurį Kinijos politika vadovau
sis Mao Cetungo mokslu.

Mao įpėdiniu oficialiai buvęs patvirtin
tas partijos vicepirmininkas ir krašto ap
saugos ministeris Lin Piao.

Siūloma tartis
Varšuvos pakto vadovai pasiūlė NATO 

sąjungai tartis dėl Europos saugumo klau
simų.

NATO kraštų taryba susidomėjusi tokiu 
pasiūlymu, bet nuomonės esančios kraštu
tinės. Dauguma norinti pirma išsiaiškinti, 
kokia yra Maskvos pažiūra į Vokietijos ap- 
sijungimą ir Berlyno klausimą.

Taikos planas
Sklinda gandai, kad JAV, siekdamos tai

kos Vietname, vedančios Paryžiuje slaptus 
pasitarimus.

Be to, JAV esančios pasiryžusios ati
traukti didesnį kiekį karių (apie 200.000) 
iš Vietnamo, norėdamos paskatinti ir prie
šų tai padaryti. 

telė ten valstybė be rusų kariuomenės įgu
lų.

Rumunų vadai labai atidžiai žiūri, kad 
laisvinimasis neišslystų iš kontrolės ir ne
duotų mažiausio pagrindo rusams atsiųsti 
jiems raudonosios armijos dalinių. Net ir 
Brežnevui sunku rasti Rumunijoj prieka
bių, ką būtų galima pavadinti antisocialis- 
tiška ar antirusiška. Tačiau tai dar nereiš
kia kokio nors didesnio Rumunijos laimė
jimo, kuris užkirstų kelią rusiškiems po
linkiams. Rumunai turi atsisakyti kai ku
rių lengvatų ir patogumų.

Kaip pavyzdį D. Floydas nurodo rumunų 
pasielgimą su vienu privačiu restoranu Bu
karešte. Prieš porą metų vyriausybė leido 
ten privačiam asmeniui atidaryti, nors ir 
menkai įrengtą, restoraną, kuris pavadin
tas labai prašmatniu Balkanų Paryžiaus 
vardu. Pasisekimas to restorano buvo dide
lis. Bet praeitais metais, kai Čekoslovakija 
buvo okupuota, vyriausybės patvarkymu 
tas restoranas uždarytas, kad sovietai ne
turėtų priekabės pakaltinti Rumunijai, jog 
ji leidžia atgyti kapitalizmui. Atrodo tai 
merikniekis. Bet jei kas norėtų pasijuokti 
iš rumunų bailumo ar nerviškumo, turėtų 
pasižiūrėti į Rumunijos padėtį Europoje. Ji 
turi daugiau kaip 500 kilometrų bendros 
sienos su Sovietų Rusija, ir jos sostinę Bu
kareštas yra tik daugiau kaip 100 kilomet
rų nuo tos sienos, ir tą sostinę būtų labai 
sunku apginti.

Šiaurės vakaruose ir pietuose yra kiti 
Varšuvos pakto nariai, kurie rusams padė
jo okupuoti Čekoslovakiją. Tik į vakarų 
pusę Rumunija turi tikrai draugišką kai
myną — Jugoslaviją. Rumunija neturi 
bendros sienos su vakarų valstybėmis.

Paskutinį kartą lankydamasis Rumuni
joje, Floydas įsitikinęs, kad ten kiekvienas 
gyventojas puikiai žino, kokie rusų kėslai 
kybo virš jų galvų, ir dėl to kiekvienas 
vengia net ir mažiausios provokacijos, kuri 
duotų progos rusams kištis į jų vidaus rei
kalus. Tačiau net ir didelis atsargumas nė
ra jau toks paprastas reikalas.

Iš kitos pusės, Rumunijos vadai reika
lauja tautų lygybės, vis tiek, ar ta tauta 
yra didelė, ar maža, ir visiškos nepriklau
somybės. Jie sako, kad mažiausia nuolaida 
dėl šių principų gali duoti rusams pagrindo 
tikėti, jog rumunai gal labai atkakliai ir 
negins savo krašto. Tai jau pasirodė ir 
praktikoje. Nežiūrint net labai didelio ru
sų spaudimo, Rumunija šiais metais neįsi
leido manevruoti Varšuvos pakto karinių 
dalinių. Jie kiek tik galėdami priešinasi ru
sų spaudimui, nors ir priklauso Varšuvos 
paktui.

TOTORIAI IR PALECKIS
Matyt, į užsienius patekusios smulkes

nės žinios apie totorių pasipriešinimą ir 
kovą už savo teises ir jų persekiojimą Sov. 
Sąjungoje privertė atitinkamus sovietinius 
pareigūnus pradėti teisintis.

Kaip balandžio 12 d. Britanijos komu
nistų partijos laikraštyje „Morning Star“ 
Peter Tempest rašo, spaudos konferencijo
je Maskvoje tautybių tarybos pirmininkas 
Justas Paleckis išaiškinęs visas sąlygas, 
kuriomis Stalino laikais iš Krymo išgaben
tieji totoriai gali grįžti į savo gimtinę.

J. Paleckis nurodęs, kad Aukščiausioji 
taryba davusi totoriams teisę grįžti, bet tik 
su ta sąlyga, jei norintieji susiras ten dar
bą ir vietą gyventi. Tokia esanti sovietinė 
praktika kitur, tokios turės prisilaikyti ir 
totoriai.

Totorių respublika jau nebebusianti at
kurta, nes tos tautybės žmonių esą labai 
maža — apie pusmilijonis.

Ta proga J. Paleckis buvęs paklaustas 
apie žydų klausimą. Jo teigimu, žydai gy
vena tarp kitų tautų ir naudojasi visomis 
bet kuriai tautybei teikiamomis teisėmis.

Be kita ko, J. Paleckis nurodė Sov. Są
jungos sudėtį. Ji turi 15 sovietinių respub
likų, 53 pagal tautybes administruojamus 
vienetus, įskaitant 20 autonominių respub
likų, 8 autonomines sritis ir 10 tautinių 
apygardų.

Kaip tautybės sugeba gražiai sugyventi, 
pavyzdžiu J. Paleckis nurodęs į Lietuvos 
ir Baltgudijos santykius. Tie abu kraštai 
draugiškai išsprendę savo sienų klausimus.

Husakas vietoj Dubčeko
Čekoslovakijos komunistų partijos pir

masis sekretorius Dubčekas pasitraukė iš 
tų pareigų.

Jo pareigas perėmė dr. Husakas, kuris 
sovietų okupacijos metu iki šiol tokias pa
reigas ėjo Slovakijoje.

Daugelis kitų aukštų pareigūnų taip pat 
pakeista.

DBLS Coventrio Skyriaus nariui 
M. RAKŠTELIUI, 

jo mylimai žmonai a.a. Matronai mirus, 
liūdesio valandoje reiškiame giliausią 

užuojautą.
Skyriaus Valdyba ir nariai

Jie bando ir savo užsienio politiką vesti 
taip, kaip jiems atrodo geriau, ir vysto sa
vo diplomatinius ir ekonominius santykius 
su laisvuoju pasauliu atsargiai ir pastoviai.

Prezidentas Ceausescu labai neseniai vi
zitavo nekomunistinę Turkiją, o šių metų 
gale žada nuvažiuoti į Prancūziją. Dar tik 
mažiau kaip dešimtį metų susidariusi sąly
gas nepriklausomiau laisvėti, Rumunija ki
tiems kraštams daro įspūdį, kad ji žengia 
pirmyn. Žinoma, niekas šiuo metu negali 
užtikrinti, kad Rusija neokupuos Rumuni
jos, bet jos galia auga, ji kas metai susi
randa daugiau draugų, ir jos tarptautinė 
padėtis stiprėja.

Okupavę Čekoslovakiją, sovietai neiš
sprendė ten jokios problemos, nors jie ir 
turi apsupę Rytų Europą. Jie ten turi tik 
kiek stipresnį karinį apjungimą.

PASAULIS APLINK MUS
DEMONSTRACIJŲ GALIA

Šiame mūsų vakarietiškame pasaulyje, 
tur būt, nepraeina diena, kad nebūtų de
monstracijų. šiandien Paryžius, rytoj Kal
kuta, poryt Tokijas, Addis Ababa, Tehe
ranas, Čikaga. Kai kuriuose miestuose kai 
kurią dieną būna net po kelias demonstra
cijas, ir jose retai išsiverčiamą be riaušių 
ir muštynių, o kartais net neaišku, dėl ko 
demonstruojama. Jeigu žmonės demonst
ruoja, tai išeina, kad jie kažko nori, sie
kia, už kažką kovoja. Demonstracijos pasi
darė viena populiariausių priemonių pa
reikšti savo nusistatymui ir balsui.

Demonstracijos ir varžomos daugiausia 
tik reakciniuose kraštuose, į kuriuos, žino
ma, reikia pirmoje eilėje įskaityti sovieti
nius kraštus (ten leidžiama demonstruoti, 
kai valdžia įsigeidžia, kad būtų už ką nors 
išdaužyti kurio nors krašto atstovybės lan
gai). O daugumoje vakarietiškų kraštų po
licininkai lydi demonstrantus be jokių in
tencijų griebtis jėgos ir stabdyti ar sulai
kyti. Policininkai įsikiša, kai prasideda ne
tvarka.

Bet į demonstracijas mes paprastai bū
name linkę žiūrėti, kaip į laiko gaišinimą. 
Ko gi tie, sakome, demonstrantai pasiekia? 
Vaikščioja, vaikščioja, dar patenka į kalė
jimą, jei pradeda muštynes, ir kaip niekas 
nesikeičia, taip nesikeičia. Pavyzdžiui, 
daugelio kraštų studentai, nors dažnai net 
neturėdami aiškesnių planų, kaip jie tvar
kytus!, norėjo nušluoti visus valdančiuo
sius ir patys perimti valdžios vadeles į sa
vo rankas. Kai kuriems jų vadams jau nu
sibodo tie vaikščiojimai, dėl to aprimo ir 
demonstracijos.

Bet vienu atveju demonstracijos padėjo.
Tik pasižiūrėkite į Wolverhamptono 

(Anglijoje) sikus, tuos azijatus, kurie ne
šioja turbanus ir užsileidžia dar barzdas. 
Ten yra jų dirbančių autobusų kondukto
riais. Visi konduktoriai turi nešioti unifor
mines kepures, o jie pasakė: ne, jūs turite 
leisti mums dėvėti turbanus. Tokius reika
lavimus jie senokai yra kėlę jau kituose 
miestuose, bet Wolverhamptonas užsispy
rė: tvarka ir drausmė turi būti. O sikai — 
ne. Jų vadas pažadėjo protesto ženklan su
sideginti. Jų reikalavimai pasiekė sikų au
sis Indijoje, ir anie ten sostinėje New Del- 
hyje suruošė tūkstantines demonstracijas.

Tuo tarpu Britanijos sikų vadas dar kar
tą pagrasino: aš susideginsiu balandžio 13 
d., o po manęs jau ir kitam nustatyta eilė 
susideginti.

Įsikišo Britanijos valdinės įstaigos ir da
vė Wolverhamptono transporto bendrovei 
įsakymą sustabdyti karą su autobusų kon
duktoriais sikais.

Jie važinės turbanuoti ir barzdoti.
Žinoma, taip galėjo atsitikti tik Britani

joje.

Maskva, Pekinas ir lietuviai
Anglų kalba Vliko leidžiamo Eltos biule

tenio balandžio laidoje yra pareiškimas — 
paaiškinimas apie Maskvos-Pekino susirė
mimų reikšmę Lietuvai, kuriame sakoma:

„Istorijos prisiminimai ir Kinijos sienas 
priartina prie Lietuvos. Ir carai ir komisa
rai naudojo Lietuvos vyrus kaip patrankų 
maistą savo karinėse avantiūrose prieš ki
nus, japonus ar turkus. Daug Lietuvos jau
nimo paguldė galvas 1904-siais Mandžiūri- 
joj, Port Artūrą gindami, ties Mukdenu.

„Ir dabar apie 30.000 lietuvių tarnauja 
Raudonojoj armijoj. Apie 300.000 yra at
sargoj. Kai kurie stovi netoli nuo Kinijos 
sienos. Žymesnių susirėmimų atveju šis 
rusų-kinų susikirtimas gali pareikalauti ir 
lietuvių gyvybių.

„Kai Usurės susirėmimas Rusijoj sukėlė 
nacionalizmo ar net šovinizmo bangas, lie
tuviai tylomis sau taria „tepasikaria abe
ji“. šūkiai apie močiutės Rusijos šventą
sias sienas lietuvių nejaudina. Nei maoiz- 
mas turi pasekėjų Vilniuj ar Kaune — nuo 
jo per stipriai dvelkia tąja taip gerai pažįs
tamąja tvarka, kurią lietuviams tenka kęs
ti jau 29 metai.

Tikrieji rusų politikos rėmėjai yra tik 
komunistinė Rytų Vokietija ir Bulgarija. 
Net ir Lenkijos Gomulka kai kada pasiro
do nevisiškai paklusnus Kremliaus viešpa
čiams. O Kadaras, kurį Kremlius pasodino 
Vengrijos valdovu, aiškiai matyti, irgi no
rėtų sušvelninti rusišką kontrolę.

Rusų karinė jėga Rytų Europoje yra ne
pastovi, įvestoji tuose kraštuose politinė 
sistema nepopuliari ir ekonomiškai nuosto
linga. Rusai, atrodo, negali gražiu būdu su
tvarkyti savo kaimyninių santykių. Bet jie 
taip pat negali visko paimti į savo griežtą 
kontrolę, į savo karinę diktatūrą, kur jie 
vieni visus galėtų valdyti taip, kaip jiems 
patinka ir kaip jie nori.

J. Girdys

PREZIDENTO TIKROJI POLITIKA
Niksonas, kaip visi žinome, JAV prezi

dentu buvo išrinktas ne iš pirmo karto. Dėl 
to daugeliui lietuvių buvo laiko ir progų 
pasiklausyti ar pasiskaityti prezidento 
kalbų ir jau seniai susidaryti vaizdą, ko
kia bus jo politika. Reikia pasakyti, kad 
daugumas lietuvių buvo už Niksoną jau 
seniai. Va, sakydavo jie, jeigu jis ateitų, 
tai tik terkšt, terkšt ir pasibaigtų ir Viet
namo karas, ir gal sovietai pasitrauktų iš 
Čekoslovakijos, ir gal jo griežta politika at
neštų laisvę ir Lietuvai, kadangi mes, po 
teisybei, ir laisvės sąvoką pastaraisiais me
tais esame smarkiai pakeitę (nors ir pats 
velnias tegu valdo pagal savo planus, bet 
kad tik jis būtų lietuviškas, ne rusiškas!), 
žodžiu, daugumas lietuvių Niksoną įsivaiz
davo daugiau goldwaterišką, su visokiais 
grasinimais ir terškinimais.

Atrodo, kad tokių dalykų iš prez. Nikso
no tikėjęsi mūsų tautiečiai jau pradeda nu
sivilti. Taikos Vietname siekė ir Johnso
nas, bet Niksono valdymo mėnesiais, kaip 
laikraščiai rašo, Paryžiuje vyksta pasitari
mai ir oficialiai ir privačiai. Jeigu Vietna
mo karas iš tiesų vyksta ne užkirsti keliui 
Kinijai ir Sov. Sąjungai plėstis, o vien tam, 
kad neštų pelnus karinius dalykus gami
nančiai pramonei, tai juo greičiau jis bus 
sustabdytas, tuo geriau.

Kol kas prez. Niksonas neskuba remti 
karo pramonės. Suplanavo Johnsonas 
brangiausią miestų gynybą nuo raketų, o 
Niksonas norėtų ją susiaurinti. Net plačia 
burna šnekama, kad iš viso tokia gynyba 
yra beprasmiška.

BOMBARDUOTI NEAPSIMOKA
Izraelio aviacija, sako, daužė prie Nylo 

aukštupio elektros jėgainę. Grįždamas na
mo, dalinys susisiekė su baze. Reikėjo 
skristi pakeliui pro plieno fabrikus. Dali
nys dar turėjo bombų. Ar nebūtų gera pa
keliui sudaužyti tuos fabrikus? O bazė at
sakė:
—Ką, ar iš proto išėjot? Neliesti tų fabri
kų! Egiptui tie fabrikai duoda kasmet po 
K) milijonų dolerių nuostolių.

S. Baltaragis

Buteliukai badaujantiems
Labdarybe besirūpinantieji, britų laik

raščiai paskelbė, kad tuojau reikėtų suda
ryti bent 600 tonų maisto, vaistų ir drabu
žių badaujančiai Biafrai. Tą vajų remia 
kardinolas Heenanas, žydų vyriausiasis ra
binas ir kiti aukšti žmonės.

Bet surinktosios prekės kol kas sudaro 
tik apie trečdalį nedidelio laivo. Tiek su
rinkta per 6 savaites.

Viena vaistus gaminanti firma atsiuntusi 
net neplautų selterio buteliukų. Girdi, juos 
bus galima panaudoti kraujui laikyti.

„O vienu požiūriu Maskvos-Pekino susi
rėmimas ir pavergtiems baltams sveikinti
nas. Usurės nesusipratimo šaiknys glūdi 19- 
tojo šimtmečio carų vykdytojoj ekspansi
joj, tų pačių carų, kurie savo laiku aneksa
vo Lietuvą, Latviją, Estiją. Šiandien impe
rializmo vaikyti viščiukai grįžta gaidžiais, 
ir raudonieji carai turi ramstyt savo kolo
nijinę imperiją Rytuos ir Vakaruos. Ne 
amžina sovietinė imperija, ir jos kojos mo
linės — tai didžiai drąsinantis faktas. Tad 
ir lietuvių tikėjimasis permainų, o su jo
mis ir laisvės, nėra tuščia iliuzija, o gana 
tikroviškas“.

Šį samprotavimą paremia ir toks komu
nistinės Kinijos užsienių reikalų ministeri
jos pareiškimas, pateiktas spaudai praėju
sio kovo 10 dieną:
„...Sovietai... įsivilko į carinės Rusijos im

perializmo apsiaustą vykdo socialimperia- 
listinės agresijos politiką. Jie savinasi vi
sas tas vietoves, kurias kadai buvo užgro
bęs carinis imperializmas, ir dargi reiškia 
pretenzijų net ir į tas vietas, kurių pagrob
ti cariniam imperializmui nebuvo pasisekę. 
Jie yra nauji šiandieniniai carai“. (Elta)
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Anksčiau pasireiškusi keliomis knygo
mis, kaip lietuvių literatūros specialistė— 
istorikė ir kritikė, Vanda Zaborskaitė pra
eitų metų pabaigoje pateikė ligi šiol patį 
vertingiausią savo parašytą darbą — Mai
ronis.

Maironis mums — pats žymiausias Lie
tuvos poetas ta prasme, kad pats pirmasis 
jau tobula forma apdainavo savo kraštą ir 
jo žmones, kaip visa tai matė, suprato, jau
tė ir tikėjo. O kai jis pirmuosius savo kū
rinius pradėjo spausdinti dar „Aušroje“, 
mūsų šimtmečio pradžioje jau buvo susi
laukęs didelio garso, tai per tiek laiko daug 
apie jį ir jo darbus jau buvo prirašyta kny
gų ir straipsnių. Deja, ligi šiol tie visi pa
skelbtieji ir muziejuose ar archyvuose 
esantieji nepaskelbtieji darbai niekada ne
buvo taip susisteminti į vieną studiją, kuri 
giliai, plačiai ir įmanomai pilnai pristaty
tų visą Maironį ir kaip žmogų ir kaip kūrė
ją. Sakytume, kad V. Zaborskaitė dabar ten 
kį uždavinį yra atlikusi šia savo studija, 
kuri iš tiesų nėra populiarus supažindini
mas su didžiuoju poetu, bet nesudėtingai 
parašytas mokslo darbas, už kurį autorė 
neseniai gavo daktaro laipsnį. Mokslinin
kai dažnai yra linkę rašyti taip, kad eilinis 
skaitytojas gana greit atkanda dantį ir pa
deda tokį darbą į šalį. Šį mokslinį darbą, 
atrodo, kiekvienas supras.

Knyginis pasaulis Lietuvoje
MAIRONIO STUDIJA

Vienam ir kitam klausimui, poeto asme
niui ir jo kūrybai, nušviesti medžiagos per 
ilgus metus buvo susidarę, bet ją autorei 
teko ne tik surinkti, bet kai kuriais atve
jais ir gerai pasverti ir surasti, kas reikš
minga, o kas mažiau patikrintas faktas ar 
ne tokia pagrįsta nuomonė. Bet kai kurių 
duomenų šiai knygai ir atsidėjus, atrodo, 
teko ieškoti, ypač tų, kurie buvo reikalingi 
kai kuriems poeto gyvenimo svetur fak
tams nušviesti.

Koks monografijoje pristatomas Mairo
nis? Ar toks, kokio kas norėtų, ar toks, 
koks jis buvo? Ar visa jo kūryba menkina
ma, kaip mes šioje pusėje kai kas gal leis
tume sau galvoti, ar liaupsinama?

Pats malonumas iš šios monografijos pla
čiau susipažinti su didžiuoju poetu ir jo 
kūryba ir yra tas, kad jos autorė stovi 
mokslinėse pozicijose. Kai knyga yra išėju
si Vilniuje, tai šiapus esančiam skaityto
jui visada rūpės, kiek tos mokslinės pozi
cijos išplaukia iš ten mokslininkui daugiau 
ar mažiau privalomos pasaulėžiūros. Rei
kia pasakyti, kad šiuo atveju duoklė ati
duodama labai maža. Mokslininkė ima 
gausius kitų liudijimus ir nagrinėja juos. 
O kad poeto asmuo ir jo kūrybos vertė dar 
labiau išryškėtų, ji plačiai apžvelgia taip 
pat aplinką ir gyvenamąjį metą. Dėl to pa
veikslas išeina platus, tikras ir be priekaiš

tų. Nematyti nė truputėlio autorės noro 
padaryti Maironį kitokį negu jis buvo, o 
šiai monografijai ir literatūrą mokslininkė 
panaudojo ne tik tarybiniais metais išleis
tą, bet ir bet kada ir bet kur (poeto asme
niui apibūdinti pasinaudota net ir svetur 
išleistaisiais M. Vaitkaus atsiminimais).

Kai dėl kūrybos, tai, be abejo, pats di
džiausias ir svarbiausias Maironio litera
tūrinis indėlis ir yra „Pavasario Balsai“, 
nors toli gražu ne visi. Kas iš tų „Pavasa
rio Balsų“ geriausia buvo ir yra, moksli
ninkė tai plačiai nagrinėja, iškeldama vi
sas gėrybes. Prastus dalykus ji bendriau 
pristato. Gerumas ir blogumas irgi imamas 
ne pagal kokią nors partinę linijų, bet pa
gal formos tobulumą ir kiek poeto sukur
tieji posmai atliepia apskritai Lietuvą, jos 
žmonių gyvenimą ir poeto tikėjimą, savo 
laikotarpį ir jo troškimus.

Ne vienu atveju mokslininkė, nagrinėda- 
ma geriausius „Pavasario Balsų“ eilėraš
čius, įžiūri juose sudėtingą tobulybę, ne
pasiekiamus perlus.

Maironis rašė ir didelius dalykus—poe
mas, dramas. Tie didieji kūriniai nebepa
siekė tokios tobulybės, kaip „Pavasario 
Balsai“. Tą tiesą žinojo ir poeto amžinin
kai ir sakė ją net pačiam poetui į akis. 
Nors poetas į kritikus nepalankiai žiūrėjo, 
bet, pasirodo, persvarstydavo, kas kitų

apie jo darbą sakoma, ir taisydavo, tobu
lindavo savo kūrinius. Tie taisymai, ypač 
žymūs jo poemose. O „Pavasario Balsuose“ 
spausdinamuosius darbus nuolat taisęs, šli
favęs, kol jie pasiekdavo tikros tobulybės.

Baigdama savo didžiulę studiją apie 
Maironį (518 psi.), V. Zaborskaitė pasida
ro tokią žavią išvadą: .... yra pagrindo ti
kėtis, jog ilgainiui susiformuos atskira li
tuanistikos disciplina, kurios objektas bus 
Maironio kūryba. Daugybe ryšių susijusi 
su ją išugdžiusią epocha, daugeriopai pati 
ją veikdama, Maironio poezija teikia aps
čiai medžiagos literatūros istorijos studi
joms. Bet drauge ji, kaip kiekvienas tikras 
menas, iškilusi virš istorijos, laiko, praei
namybės — joje išsikristalizavę bendrieji 
meno kūrybos dėsniai, lemiantieji jos pa
stovumą ir nenykstamą poveikį žmogaus 
dvasiai. Čia tad ir atsiskleidžia plati erdvė

J. NAUJALIO SUKAKTIS

Balandžio 10 d. — šimtasis muziko Juozo 
Naujalio gimtadienis. Vilniaus konserva
torija atitinkamą paminėjimą surengė be
veik 2 savaites iš anksto. Buvo surengta J. 
Naujalio kūrinių, rankraščių bei nuotrau
kų paroda ir mažiau žinomųjų jo kūrinių 
koncertas, perpintas buvusių bendradarbių 
bei mokinių atsiminimų papasakojimais. 
Kalbėjo Juozas Karosas, Petras Oleka, Jo
nas Nabažas, Konradas Kaveckas. Vilniaus 
konservatorija laiko J. Naujalį savo įstei
gėju, kadangi ji yra buvusi Kauno konser
vatorija, kuri savo keliu išaugo iš J. Nau
jalio prieš 50 metų įsteigtos Kauno muzi
kos mokyklos. (E) 

literatūros estetikos tyrinėtojui. Jau dau
gelį dešimtmečių įsipynusi į dvasinį tautos 
gyvenimą betarpiškąja savo grožio jėga, 
Maironio kūryba skatina ir mokslinės min
ties pastangas suvokti mūsų kultūros ir 
meno kelius".

Tai gražus įvertinimas didžiojo poeto! 
Gražūs užsiminimai ir dėl ateities. O tu
rint šį darbų prieš akis, ateities viltys irgi 
neatrodo blankios.

K. Plaučiūnas
STUDIJA APIE STRAZDELI

Praėjusių metų pabaigoj Vilniuje išleista 
nauja knyga apie poetą Antanų Strazdą- 
Strazdelį. Autorius — Vytautas Vanagas. 
Knyga beveik 400 puslapių, ir joje, anot re
cenzijos Tiesoj (kovo 29 d.), esama ir nau
jų, lig šiol neskelbtų ar kitaip skelbtų duo
menų apie poetų. Tarp kitų dalykų, tvirti
nama. kad poeto gimimo data ne 1763 m. 
birželio 12 d., o 1760 m. kovo 9 d. Jo tėvo 
vardas buvęs ne Jonas, o Andrius. įrodinė
jama, kad, prieš stodamas į kunigų semi
nariją, A. Strazdas jau buvęs baigęs aukš
tąjį mokslą Vilniuje. (E)

VAIKAI VAIKAMS
Londono „The Evening News“ balandžio • 

9 d. rašo, kad Farnborough vaikai, priklau
santieji atitinkamoms žaidimų grupėms, 
aukoja savo taupymo kiaulytėsna sudėtuo
sius penus, nes norima surinkti 600 svarų 
išlaikyti iš kitur atvažiuojantiems atosto
gauti vaikams.

O vaikų atvažiuosią tunisiečių, lietuvių 
ir graikų.

Kai dėl lietuvių, tai čia, tur būt, turimi 
galvoje atvažiuojantieji, kaip ir kasmet, iš 
Vokietijos.

VYTAUTAS RIMKUS

LIETUVIU SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 M.

IŠ ASMENIŠKŲ PRISIMINIMŲ IR IŠGYVENIMŲ

(8)

Vienas einu pasižiūrėti pro kitus universiteto 
langus. Nepatogioje vietoje, prie laiptų, užsilipęs 
žiūrau į milicijos nuovados vartus, iš kur, tur būt, ne
seniai pabėgo enkavedistas. Prie vartų stovi pora 
civilių vyrų, vienas su brauningu rankoje, kitas su 
automatu. Langas uždarytas, negirdžiu žodžių, bet 
kalbasi lietuviškai, ginčijasi, lyg barasi. Dairosi į 
visas puses. Staiga vienas, tas su brauningu, pastebi 
mane, iškart link manęs kelia savo brauningą. Aš 
mosuoju ranka. Antras — su automatu — jo ranką 
staiga sulaiko, kažin ką sakydamas. Pirmasis nulei
džia brauningą. Abu draugiškai pamosuoja, vienas 
net ranką prideda prie kaktos pagarbai. Atsakau 
tuo pat. Dar kiek pasižiurau, nulipu žemyn.

Grįžtu į dekanatą. Slaptažodis. Viduje.
Netrukus kažin kas beldžiasi. Saugotojas klau

sia: kas? Pasako slaptažodį. Jis kaire ranka atraki
na, atidaro, dešinėje laiko brauningą.

įeina iš rūsio du partizanai, vesdamiesi pilna 
uniforma rusų kareivį. Klausiu, koks čia cirkas. Vie
nas jų atsako, kad į užrakintus universiteto vartus 
beldėsi šis rusų kareivis, prašydamas jį paimti į ne
laisvę. Jie paėmė, bet nežino, ką dabar su juo daryti. 
Jis gražiuoju atidavęs savo šautuvą, šovinius.

Pyktelėjęs sakau, kad jiems turėtų būti aišku: 
čia nėra belaisvių stovykla.

Jie klausia, ką daryti su šiuo ir su daugiau, jei 
tokių atsirastų. Ar juos paleisti, o gal nušauti?

Rusas atrodo prastai, silpnai, išvargęs. Lietu
viškai nesupranta, nes nei kiek nereagavo.

Sakau, mes čia esame laimėti, bet ne žudyti. Vi
sus pasiduodančius priimti, bet jokiu būdu į čia ne
vesti, laikyti atskiroj izoliuotoj rūsio vietoj. Ne, juos 
tuoj pervesti į buv. Kriminalinės milicijos patalpas, 
buvusias irgi prie pat universiteto, bene šv. Jono gat
vėje. Ir šį belaisvį ten tuoj nuvaryti.

Jie išsiveda drebantį ruselį.
Visai netoli supleška šūviai. Staiga viskas nu

tyla. Ne, belaisvis dar negalėjo būti išvestas į lauką. 
Ir šūviai ne iš tos pusės.

Nerimauju dėl mums ginklų išėjusių atnešti par
tizanų N. ir D. Jau gera valanda nuo sukilimo pra
džios, o jų dar nėra.

Rūsyje esantys suorganizavo nemenką partiza
nų dalinį. Prisikalbino keletą lietuvių karių, vaikšti
nėjusių su šautuvais, šoviniais. Mūsų ginkluotos sar
gybos prie visų durų, prie dekanato durų iš korido
riaus pusės.

Visai sutemsta.
Universitete neleidžiu uždegti elektros, mato

mos iš lauko.
Dekanate, koridoriuje ir laiptuose nemažas ju

dėjimas.
Iš skirtingų vietovių atvyksta pasiuntiniai. Pra

neša, kurios vietos užimtos. Laukia tolesnių nu
rodymų.

Pasiuntinys iš geležinkelio stoties prašo jiems 
paramos. Jos gauna.

Išeinu patikrinti kai kurių sargybų universitete.
Grįžtu.
Naktis šalta.
Rūpi padėtis mieste. Ypač neramu dėl rusų 

enkavedistų centro prie Lukiškių aikštės tvirtuose 
mūruose. Jis turėjo būti labai saugomas, ginamas. 
Ar laimingai paimtas Dailės muziejus, kuriame bu
vo pastebėta mums nežinomų ginkluotų vyrų? Kaip 
kalėjimas, politiniai kaliniai? Ir t.t. ir 1.1.

Supleškėjus šūviams, žiūrau, einu prie kitų de
kanato langų.

šalta, jaučiu drebulį. Tur būt, dėl įtempimo.
Kažin kur stiprūs šūviai. Bandau spėti: artileri

jos ar tankų. Kas ir į ką šaudo? Jei rusai į mūsiškius, 
ar mūsiškiai mokės apsiginti? Ar galės paimti tan
kus? Ar atsiras juos valdančių? Aišku, kariuomenėj 
tokių bus. Ar tada rusiškų, jau mūsiškių valdomų 
tankų nepuls apie tai nežinantieji lietuviai ar gal at
siradę vokiečiai? Kur dabar vokiečių kariuomenė? 
Ar ji bombarduos miestą? Kokie reikalai rusų ka
riuomenės kareivinėse, kur tiek daug rusų karių? 
Ar mūsiškiai įstengė nuginkluoti ar išvaryti tūkstan
čius rusų iš kareivinių? O gal iš ten rusai patys pasi
traukė? Ką reiškė mieste matyti sunkvežimiai su 
rusų šeimomis? Kiek gali žūti lietuvių? Ar vokiečių 
kariuomenė ims Vilnių, o gal tik apsups, palikdama 
gyventojams tvarkytis? Kaip reikės tvarkyti tieki
mą, gydymą, ryšius, jei sukilimas užsitęs? Jei suki
limas iki ryto nepasibaigs, sukilėlių centrą reikės 
perkelti į kitą vietą, mažiau reikšmingą lietuvių 
kultūrai ir tinkamesnę gynybai.

Atėjo Ž. Susirūpinęs.
Klausia, ar ne per anksti pradėjome sukilimą?
Atsakau, kad dabar ne laikas klausti, ar per 

anksti pradėjome sukilimą, nes jo niekas negali su
laikyti. Dabar ir mes teesame didžiulio kautynių ra
to dalis, kuris vis tiek suksis, norime ar ne. Sukilimo 
pasisekimas priklauso nuo visų lietuvių, nuo jų stai
gaus, protingo, drąsaus smūgio. Bendrai nutarę, pra
dėjome labai pavojingą karinį žygį prieš daugerio
pai gausesnį priešą, gerai organizuotą, turintį milži
nišką užnugarį. Bet mūsų pusėje teisė ir teisybė, 
laisvės ir nepriklausomybės troškimas, neabejotinai 
remiamas visų gerų lietuvių. Tikėkime ir vokiečių 
kariuomenės pagalba, nors būtų geriausia visai be 
jos apsieiti. Būtų idealu, jei Vilnių turėtume savo 
valdžioje prieš Vokietijos kariuomenei puolant ar 
įžygiuojant į miestą.

Jisai sutinka ir nukreipia pokalbį kitur.
Kartkartėmis mieste pokšteli šūvis, šūviai.
Švinta.
Miestas skęsta tyloje.
šūvių jau negirdėti.
Girdžiu praskrendančių lėktuvų ūžimą. Jie nei 

šaudo, nei bombų mėto.
Visai šviesu.
Paukščiai gieda, čirškia.
Vilnius vėl mūsų?
Bet kur msų kariuomenė su šimtais tankų, ar

tilerija, stovėjusi mieste ir aplink miestą? Kur vo
kiečių kariuomenė? Gal rusai pasitraukė iš Vilniaus, 
vos pajutę pirmuosius lietuvių sukilėlių staigius smū
gius, nespėję susiorientuoti, kas darosi, kas, kokio
mis jėgomis puola?

VILNIUS LIETUVIŲ!

Pasiimu saugotoją palydovu, išeinu iš dekanato 
į miestą.

Pirmiausia į buv. kriminalinės milicijos būstinę, 
kurią užėmė mūsiškiai.

Sargybinis prie universiteto vartų atiduoda pa
garbą, atidaro duris, sakosi matęs vokiečių kariškų 
mašinų.

Kriminalinės milicijos vartai užrakinti. Bel
džiuosi.

— Kas ten? — lietuviškai paklausia.
— Gedimino kalnas.
Sugirgžda didelis, senas raktas. Pro vartus pa

sižiūri kažin kieno akys, atidaro vartus lietuvis rusų 
kario uniforma. Jis su automatu rankoje. Toliau ki
tas sargybinis į vartus pakreiptu automatu.

■— Ar ginklų atėjote gauti? •— paklausia sar
gybinis.

— Taip,-—atsakau.
Kieme gyvas judėjimas. Visur stipriai ginkluo

ti lietuviai.
Kitame kambaryje gaunu norimus ginklus: di

delį pistoletą, vadintą „parabelium“, turintį labai 
stiprią jėgą, talpinantį nemaža šovinių; ir normalaus 
didumo brauningą, kokius vartojo lietuvių kariuome
nė. Abiem ginklam pasiimu norimą skaičių šovinių. 
Dar paklausia, ar moku su tais ginklais apsieiti. At
sakau: taip. Nepriklausomos Lietuvos laikais turė
jau savo brauningus ir su jais gana taikliai šaudžiau.

Nueinu pas jų vadą. Jis praneša, kad, jų turi
momis žiniomis, sukilimas 100 procentų pavyko, lie
tuviai visur laimėjo, turėjo nepaprastai mažus nuo
stolius. (Vėliau sužinojau, kad dar tą pačią dieną 
kažin kas, užsilipęs ant tvoros, per krūtinę peršovė 
tą lietuvių partizanų dalinio vadą, bet jis pasveiko 
ir dabar gyvena Pietų Amerikoje). Sako, šį rytą, 
gana anksti, valandos negalįs pasakyti, bet gal apie 
ketvirtą ar penktą ryto, į Vilnių pradėję įvažiuoti 
vokiečių kariuomenės žvalgybiniai daliniai. Jie 
mieste jau nesutikę pasipriešinimo, nes rusai jau bai
gę bėgti iš miesto. Girdėjęs, bėgančiųjų kolonas 
daužė vokiečių aviacija. Pataria nueiti į buv. milici
jos nuovadą prie Gedimino gatvės, ten duodami par
tizanams balti raiščiai ant rankų.

Su palydovu, kuris irgi pasiėmė vienų naują 
pistoletą su daug šovinių, einu į buv. milicijos nuo
vadą kitame universiteto šone, iš kur anksčiau į 
mane vos nešovė partizanas. Ten irgi geros žinios: 
sukilimas visuotinai pavyko, Vilnius pačių lietuvių 
išlaisvintas nuo rusų-bolševikų prieš pasirodant pir
miesiems vokiečių kariuomenės daliniams.

Išeinu į gatvę. Padėkoju savo saugotojui už ge
rai eitas pareigas. Mūsij užduotis baigta: sukilimas 
įvykdytas. Manęs nei štabo daugiau saugoti nerei
kia, jis laisvas nuo įpareigojimų, gali daryti, ką nori.

Vyras išsitempia kaip Striūna. Jam paduodu 
ranką, atsisveikiname.

Sakau, einu į kitą nuovadą. Jis klausia, ar gali 
mane palydėti. Sakau: kodėl ne?

Tuo laiku prie manęs pribėga partizanas ir už
dusęs sako, jog vokiečių artilerija ruošiasi bombar
duoti Gedimino pilį.

Nenoriu tikėti. Kodėl?
Atsako, kad vokiečiai norėję pilyje iškelti savo 

vėliavą, bet į jų kalnan prie pilies pasiųstus karius iš 
pilies paleista šūvių. Vokiečiai be jokių tyrinėjimų 
davę įsakymą savo artilerijos daliniui tą kalną su pi
limi sunaikinti.

Pranešimas man skamba fantastiškai. Bet... o 
gal? Juk vyksta karas, visko gali nutikti. Kas žino, 
gal tikrai mūsiškiai iš pilies ir paleido šūvių į vokie
čius, neįsitikinę, kas yra ateinantys.

Klausiu, kur yra ta vokiečių artilerija. Jis nu
rodo: visai netoli nuo čia, aikštėje.

Skubiausiai einu į ten, daugiau bėgdamas. Visi 
trys bėgame.

♦
Pabaiga sek. nr.

KANKINIŲ KOPLYČIA
Patvarus paminklas

Lietuvių kankinių koplyčia Romoje šv. 
Petro bazilikoje bus pastovus ir patvarus 
paminklas meilei tų, kurie žuvo Rusijos 
carinių ir komunistinių valdovų rankose 
už savo tikėjimą ir Lietuvos meilę. O jų 
yra dešimtys ir šimtai tūkstančių. Pagar
bos ir padėkos vertas tos koplyčios suma
nytojas ir steigėjas vyskupas Vincentas 
Brizgys.

Kankinių koplyčia daroma ne vienai die
nai, nei vieneriems metams. Ji bus ten tol, 
kol stovės didžiausioji pasaulyje katalikų 
bažnyčia — šv. Petro bazilika. Šimtmečius. 
Kas ją lankys?

Mūsų laikų žmonės mėgsta keliauti, 
atostogauti, lankyti garsias vietas, muzie
jus, šventoves. Roma traukia į save katali
kų ir kitų krikščionių akį. Jų gi pasaulyje 
yra arti tūkstančio milijonų žmonių. Romą 
lanko Įvairiausių mokslų vyrai (ir nevien 
krikščionys), norėdami iš arti pažint krikš
čioniškosios Europos kultūros šaltinius. 
Milijonai žmonių kas metai aplanko Romą. 
Be abejo, daug jų aplankys Lietuvių Kan
kinių Koplyčią, kuri yra arti šv. Petro 
apaštalo kapo.
Koplyčios rėmėjai

Kankinių koplyčios steigimą parėmė gau
siai Amerikos. Kanados, Australijos, Vene- 
cuelos, Anglijos, Škotijos lietuviai katali
kai. Ir iš Lietuvos statytojai gavo gintaro 
dovanų tiek, kad jo pilnai pakaks ir dar 
paliks nuo dekoracijų.
Išvaizda

1968 m. gruodžio 17 d. vysk. V. Brizgys 
su prof. V. Jonynu tarėsi Romoje su bazi
likos administratoriais ir kardinolu A. Sa- 
morė, arkiv. P. Principi ir inžin. F. Vacchi- 
ni dėl smulkmenų, atrenkant mozaikų rū
šis ir spalvas grindims, sienoms bei alto
riui. Koplyčios pasieniu ir per vidurį bus 
lietuviško akmenėlių audinio tarsi vaini
kas. prieš altorių — kryžius. Grindis dengs 
spalvotas marmuras. Už altoriaus bus spal
vota mozaika ir joje Aušros Vartų Marijos 
tiksliausias atvaizdas. Jos veidas ir rankos 
mozaikos, rūbai sidabriniai, vietomis pa
auksinti, kaip Vilniuje. Lubose bus lietu
viški] kryžių bareliefai. Sienos bus išpuoš
tos: įeinant į koplyčią iš kairės — Mindau
go krikštas, už jo gilioje nišoje bronzinė 
Kristaus-Rūpintojėlio statula, toliau eina 
vytautinių bažnyčių vaizdų montažas ir du 
įžymūs lietuviai: Vytautas ir Jogaila, Lie
tuvos Bažnyčios generaliniai vikarai. Kito
je sienoje bus šv. Kazimiero atvaizdas. Jis 
yra pirminis Lietuvos ir visame pasaulyje 
lietuvių jaunimo globėjas. Greta jo — kan
kinys šv. Juozapatas Kuncevičius, vienas 
iš antrinių Lietuvos globėjų. Rytų Apeigų 
arkiv. Bus ir Kražių bažnyčios vaizdas su 
kankinio atvaizdu, išreiškiančiu visus kan
kinius už tikėjimą ir tautą.

Tarp kių sienose meninių įrašų bus ke
turių vyskupų pavardės: Borisevičiaus, 
Reinio, Matulionio, Ramanausko. Paskuti
nis vaizdas — tai klūpanti lietuvė moteris 
su Sibiro maldaknygės pavaizdavimu. 
Pašventinimas

Lietuvių kankinių koplyčios pašventini
mas būsiąs šv. Petro dieną, birželio 29 d., 
sekmadienį. Tai šventei paprastai susiren- 
'ka į Romą labai gausūs lankytojai.

Šias žinias paėmiau iš dienraščio Draugo 
1969 m. sausio 9 d.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC
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Tik^ samprotavimai... Gyvasis Bradfordo jaunimas
Užsienių lietuvių spaudos rikiuotėje „Eu

ropos Lietuvis" užima kiek išimtinę vietą. 
Nekalbant apie pačius pirmuosius jo leidi
mo metus, jis, galima sakyti, buvo ir yra 
laikraštis be konkurencijos. Tokia padėtis 
galėtų atrodyti labai patogi ir geistina, ta
čiau ji iš tikrųjų laikraščio leidybą padaro 
gerokai sudėtingą, nes „Europos Lietuvio" 
savininkams, leidėjams ir redakcijai už
krauna nemenką atsakomybę prieš visą tą 
visuomenę, kuriai laikraštis skiriamas.

Postovykliniame laikotarpyje lietuviams 
besikuriant, įvairiuose Vakarų kraštuose 
buvo pradėta leisti keletas vadinamųjų 
bendrinių laikraščių. Kai kurie jų išsilai
kė, tačiau gal tik vienas „Europos Lietu
vis“ geriausiai išsaugojo bendrinio laikraš
čio pobūdį (išskyrus gal dar „Mūsų Pasto
gę“, kuri tačiau turi konkurenciją). Šia 
prasme bendrinis laikraštis bene bus toks, 
kuris atsiriboja nuo vulgaraus sroviškumo, 
kuris neišvirsta į vienos kurios srovės or
ganą ir kurio skiltys būna atviros visų vi
suomenėje besireiškiančių ideologinių, po
litinių ar net kultūriniu srovių nuomonei 
skelbti.

Tur būt, nė didžiausieji „Europos Lietu- 
tuvio“ kritikai neginčys, kad jis kartais 
sėkmingiau, kartais ne taip sėkmingai per 
visą savo gyvavimą visiškai rimtai stengė
si išlikti bendriniu laikraščiu. Toks pobū
dis redakciją gal kartais skatina vengti 
spausdinti pasisakymus, pernelyg vienaša
liškai iškeliančius vieną kokį požiūrį ar 
vienos grupės liniją, tačiau, rašančiojo pa
tyrimu, „Europos Lietuvis" vis dėlto yra 
vienas iš pačių pakančiausių laikraščių iš
eivijoje.

„Europos Lietuvis“, be abejo, turi savo 
liniją, savo nusistovėjusią laikyseną, kuri 
nuolatiniams skaitytojams yra akivaizdi. 
Laikraštis yra nuoseklus senųjų lietuviš
kųjų spaudos tradicijų tęsėjas, atseit, jo 
skiltyse neabejotinai jaučiama jo tvarky
tojų pažiūra, kad laikraštis pirmoje eilėje 
yra kovos priemonė. Tačiau, gal būt, ne 
paskutinėje vietoje ir demokratiškos britų 
visuomenės ir spaudos įtakoje, tas kovin
gumas niekados nenustelbė regimų pastan
gų „E. L.“ redaguoti demokratiškai ir pa
kančiai.

Laikraštyje spausdinami pasisakymai su 
skirtingomis, įvairuojančiomis nuomonė
mis, neišskiriant nė kritiškų pastabų, su

SPAUDA BE KONKURENCIJOS

kuriomis jo savininkai ii- leidėjai, o gal ir 
redaktorius, atrodo, nevisuomet ir nebūti
nai sutinka. Tai, žinoma, yra labai vertin
ga pakantumo žymė, kurios, kaip ankstes
niuose šių samprotavimų rašiniuose matė
me, kritikai dažnai pasigenda daugelyje 
ypač JAV lietuvių laikraščių. Nors, bandy
dami piešti objektyvų „Europos Lietuvio“ 
veidą, neturime pamiršt nė tos aplinkybės, 
kad daugumas bendradarbių paprastai ga-
na gerai nujaučia atskirų laikraščių „imlu
mą". Kiekvienas, nors ir demokratiškiau
sias laikraštis turi savo vidinę cenzūrą, ir 
kiekvienoje redakcijoje yra krepšys, į kurį 
metami nepraėję straipsniai. Tik labai nai
vus autorius redakcijai siųs straipsnį, maž
daug būdamas tikras, kad jis nepraeis. Ga
limas dalykas, kad ir „Europos Lietuvio“ 
redakcijos krepšin nudardėjo rankraščių 
vien dėl politinių priežasčių, bet, atrodo, 
kad tai buvo reti atvejai.

O vis dėlto „Europos Lietuvis“ neišsi
vysto į nuolatinę diskusijų tribūnų, neiš
virsta į taip reikalingą Vakarų Europos lie
tuvių telkinių savotišką parlamento pakai
talą, kur išryškėtų atskiri požiūriai, nuo
monės ir, gal būt, būtų viešomis diskusijo
mis prieita prie daugumai priimtinų komp
romisų. O svarbiausia — kur būtų demok
ratiškai išgirsta ir viešai paskelbta mažu
mos nuomonė. Štai, neseniai Vak. Vokieti
jos, Prancūzijos lietuviuos vyko gan reikš
mingos visuomeninės varžybos, diskusijos, 
ginčai, aiškinimaisi. Tačiau apie tai dau
giau galima buvo sužinoti JAV lietuvių 
spaudoje, bet ne „E. L.“. Laikraštyje, kuris 
ir toms bendruomenėms yra skirtas, išsa
mių diskusijų visais tais reikalais nebuvo, 
o įdomiausioji medžiaga iš Vokietijos buvo 
perimta iš Vokietijos lietuvių visokių biu
letenių. Pagaliau ir pačių Britanijos lietu
vių įvairūs visuomeniniai bei kultūriniai

siūlymus kelia. Vadinas, abejingumas taip 
pat negali būti pagrindinė kliūtis. O kol 
laikraštis nepavirs į atvirų diskusijų lau
ką, kuriame nuolatos bus keliami opūs, gy
vybiniai ir reikšmingi lietuviškojo gyveni
mo klausimai, jis neatliks visų savo užda
vinių demokratinei visuomenei.

reikalai retai tebūna išsamiau išdiskutuo- macijų

Kartais nurodoma, kad ypač žemyno 
kraštuose „E. L.“ nėra labai plačiai paskli
dęs ir kad tik vietiniai biuleteniai pasiekia 
lietuvių daugumą. Tai, be abejo, tiesa, ku
ri betgi iškelia klausimą, kodėl vienintelis 
Vakarų Europos lietuvių laikraštis nėra 
pakankamai plačiai pasklidęs Vakarų Eu
ropos lietuvių telkiniuose?

Atsakymo, gal būt, ieškotina ir pačiame 
laikraštyje. Jis daugelio galimų skaitytojų 
gal nedomina, o, svarbiausia, jame perne
lyg mažai informuojama apie jo skaityto
jų gyvenimą ir atskirų vietovių lietuvišką
ją veiklą. O tokią informaciją gauti „E. L.“ 
beveik be išimties pasikliauja tik atsitikti
ne talka. Ji yra ne tik atsitiktinė, bet ne
pilna, dažnai neišsami, kartais vienapusiš
ka, neretai labai mėgėjiškai paruošta. Re
daktorius, matyt, džiaugiasi bent tokią 
gaudamas, ir, palyginti, kuklių išteklių 
laikraštis, aišku, negali turėti plataus ap
mokamų korespondentų ir reporterių tink
lo. Tačiau, kaip tik šitą informaciją tinka
miau sutvarkius, būtų padėti pagrindai 
laikraščio pažangai, nes skaitytojus prie 
laikraščio itin pritraukia tai, kas vyksta jų 
betarpiškoje aplinkoje.

Nedidelės apimties laikraštyje informa
cijos visapusiškumo jau vien dėl vietos 
stokos neįmanoma pasiekti, tačiau spausdi
namąją informaciją atrinkti su tam tikra 
pusiausvyra, atitinkančia skelbiamųjų fak
tų reikšmingumui, galima. Daugumą infor- 

(apie dabartinę Lietuvą, išeivijos
gyvenimą, kultūrinius įvykius) šiaip ar 
taip tenka perimti iš antrinių šaltinių, tad 
rūpestingesnė jų atranka, atrodo, neturėtų 
sudaryti didesnių sunkumų. Pagaliau de
mokratišką „Europos Lietuvio“ įvaizdį 
skatintų, jeigu būtų nuosekliau sekama di
džiai girtinu didžiosios Londono spaudos 
įpročiu: skelbiamus faktus griežčiau at
skirti nuo komentarų.

R. E. Maziliauskas

Bradforde malonu mums skaityti jauni
mo žinutes. Audronytės puikios svajonės 
apie suvažiavimą ir t. t. Linkime, kad susi
rastų organizatorių ir rėmėjų tokiam pui
kiam sumanymui. Mūsų nuomone, pirmam 
tokiam pasitarimui gera proga Sekminių 
suvažiavimas Sodyboje. Kiekvienais me
tais ten jaunimas suvažiuoja. Kodėl Lon
donui nesiimti organizavimo ir ta proga 
nepasitarti su kitais vienetais? Provincijos 
grupės pritartų, o Bradfordas tikrai.

Mūsų „Atžalynas" didėja. Turime 14 na
rių ir 6 mažuosius. Pirmininkauja B. Bal
čiūnaitė, mokame nario mokestį, kasinin
kas J. Mancakas. Jau metai, kaip persi
tvarkėme savarankiškai. Turime gerų rė
mėjų ir visą „Vyties“ klubo valdybą užnu
garyje. Kartą mėnesyje susirenkame pasi
linksminti. Mūsų priežiūroje yra klubo ta
pe recorderis, savo pinigais perkam juos
tas, įgrojam Top Ten ir t. t. Su vyresniai
siais klubo nariais kai kurie susikalbam 
lietuviškai, bet, gaila, ne visi. Jeigu prasi
dėtų didesnis bendravimas, pasistengtų ir 
daugiau jaunųjų prakalbėti lietuviškai.

Turiu pažymėti, kad mūsų grupė nėra 
kokia nors lietuviška mokykla, tai tik gry
nai tautinių šokių grupė. Bet mokomės dai
nų, domimės Lietuvos istorija. Kiekviena 
liaudies daina juk susijusi su praeitimi. 
Kiekvienas dainos žodis mums išaiškina-

jami ir viešai aptariami laikraščio skilty
se. Tiesa, Tavo Jono ar kito plunksna kar
tais užkabina vieną kitą opesnę temelę, bet 
pokalbis juk labai retai teišsivysto. Kodėl?

Šita aplinkybė yra viena iš pagrindinių 
laikraščio trūkumų. Neteisinga būtų tvir
tinti, kad nėra pakankamai norių plunks
nų: visokius, palyginti, gausius biuletenius 
kažkas juk prirašo. Įvairiuose susitikimuo
se ir subuvimuose žmonės juk diskutuoja, 
aiškinasi, reiškia nuomones, kritikuoja ir

ATITAISYMAS

E. L. Nr. 13 išspausdintame DBLS suva
žiavimo aprašyme (DBLS ir LNB darbo 
dienos) nurodyta, kad nominacijų komisija 
pranešusi, jog dalyvauja suvažiavime ir 
Londono Sporto ir Socialinio klubo atsto
vas.

Iš tiesų kvietimas buvo gautas taip vė
lai, kad nebuvo laiko sukviesti klubo va
dovybės pasitarti, ar dalyvauti, ar ne. Aš, 
kaip tuomet buvęs pirmininkas, buvau pra- 
matęs dalyvauti, bet prieš suvažiavimą ne
suspėjau užsiregistruoti. O suvažiavimą 
atidarius, S. Kuzminskas pasiūlė neleisti 
man kalbėti. Tai aš nutariau nebebūti mi
nėto klubo atstovu ir nesiregistravau. Tik 
nežinau, kodėl mandatų ir nominacijų ko
misija pranešė, kad toks atstovas ten daly
vauja. O klubas nieko kito nebuvo įgalio
jęs būti atstovu. Tuo būdu Londono Sporto 
ir Socialinis klubas nebuvo atstovaujamas 
tame suvažiavime!

St. Kasparas

mas ir įdomus. Žinome reikšmę dainų ir šo
kių, kuriais naudojamės. Sugyvename, 
stengiamės vienas kitą suprasti, nes ne vi
sų vienodos ir gyvenimo sąlygos. Yra dar 
mokinių, studentų, jau dirbančių, bet vei
kiame visi kartu.

Po 1968 m. lapkričio mėn. pabaltiečių 
minėjimo jaunimui kilo mintis sukurt „pa
baltiečių draugystę“. Šiandie turime Baltic 
Youth grupę ir 6 asmenų komitetą, po du 
nuo kiekvienos tautybės. Ruošiami mėnesi
niai draugystės vakarai. Nutarta suruošti 
pabaltiečių jaunimo vakarą rugsėjo mėn. 
Salė jau gauta, ruošiama programa ir t. t. 
Datą paskelbsime vėliau. Atrodo, kad šie 
metai mums bus labai gyvi. Gegužės 4 d. 
Motinos Dienos minėjimas. „Vyties“ klu
bas remia mūsų ekskursiją Sodybom Bir
želio mėn. dalyvausime Yorke, vėliau Dai
ry Festival Bradforde, o liepos mėn. J. 
Tautų šventėje, ir t. t.

Būtų gražu, kad daugiau Bradforde ir 
apylinkėse gyvenančių jaunuolių prisi
jungtų prie mūsų grupės. Pokalbiams ir 
pasitarimams klubas mums paskyrė kam
barį. Pažadėta įrengti mums rūsyje didelį 
kambarį, kur galėtume smarkiau pašokti, 
kad niekas nešauktų, jog pastogę sulaužy- 
sim. Tikimės, kad šioji klubo valdyba savo 
pažadus išpildys. „Atžalynas“, atsidėkoda
mas klubo valdybai už suteiktąsias lengva
tas ir paramą, ruošia švenčių ir minėjimų 
programas.

Brangus jaunime, mano tėveliai sako, jei 
ir nemokame visi lietuviškai, bet tautą ir 
vienas kitą galime mokytis pažinti. Kai ku
rie pirmieji Nepriklausomos Lietuvos vei
kėjai irgi nevisi mokėjo lietuviškai, bet 
stojo į darbą ir užėmė atsakingas pareigas. 
Yra poetų, kurie, nemokėdami lietuviškai, 
gyrė Lietuvą svetima kalba. Kad ir kriti
kuoja mus, nenusiminkime, geriau savo jė
gom dirbkime, tegu kalbėdami ir mums su
prantamiausia kalba. Dirbti tėvų žemės ge
rovei, jos vardui skleisti ir gerbti galima ir 
anglų kalba.

Sekantis Bradfordo jaunimo pasilinks
minimas bus šeštadienį, balandžio 19 d., 
7.30 vai. Kviečiame jame dalyvauti visus 
jaunuolius ir jaunuoles.

Atžalynietis

ANGLIKONŲ PASAULYJE

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas jau 
a išleidęs L. Venckaus redaguojamo savo 
formacinio biuletenio „Anglikonas“ Nr. 4
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Seriją paruošė E. Ilinis

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(15)

Sovietų Sąjunga buvo suinteresuota su 
Pietų ir Vidurio Amerikos valstybėmis pa
laikyti taikingus ir korektiškus diplomati
nius ir prekybinius santykius. Tuo tarpu 
Che Guevara, vienas iš Kubos vadų, išsi
vystė į visos Lotynų Amerikos revoliucinį 
vadą, jis rėmė, kurstė ir skatino revoliuci
nę veiklą nuo Meksikos iki Ugnies Žemės. 
Jis buvo nesukontroliuojamas, ir Maskva 
niekados negalėjo būti tikra, kokį naują 
pokštą Guevara vėl iškrės.

GB gavo įsakymą įdėmiai sekti revoliu
cinį judėjimą Pietų ir Vidurio Amerikoje, 
pirmoje eilėje, žinoma, stebėti patį Che 
Guevarą. Tamara Bunke tam buvo ideali 
agentė.

TANIA LA GUERILLERA
GB nuodugniai paruošta ir apmokyta, 

Tamara 1961 m. gegužės 12 d. atvyko į Ku
bą. Senasis jos draugas Che Guevara ją 
džiaugsmingai sutiko. Jo pastangomis ji 
gavo darbą švietimo ministerijoje, buvo 
priimta į Kubos milicijos moterų dalinį ir 
į kitas revoliucines organizacijas.

Draugystė su Che bematant atsinaujino. 
Jie kartu praleisdavo daug laiko, drauge 
lankydavo viešus renginius, ji bendravo su 
Castro režimo pačiomis viršūnėmis. GB 
vadovybė iš tikrųjų galėjo būti patenkinta 
savo agente, taip greitai pritapusia prie tų 
sluoksnių, kuriuos ji turėjo stebėti.

Jos padėtis buvo labai jautri ir kebli. Jei 
paaiškėtų, kad ji yra GB agentė, sekanti 
draugišką režimą, komunistiniame pasau
lyje iškiltų skandalas su nemaloniomis pa
sėkomis Maskvai. 1962 m. ji kaip partizanė 
kovojo ginkluotame sukilime Nikaraguoje, 
bet, sukilimui nepavykus, grįžo Kubon.

Savo partizaniniam žygiui Bolivijoj Gu
evara ruošėsi iš anksto. Tamarą jis į Boli
viją išsiuntė kaip savo agentę ir ryšininkę. 
Jos slapyvardis dabar jau buvo Tania, ar
ba — Tania La Guerillera, atseit, partiza
nė Tania.

Į La Pažą, Bolivijos sostinę, Tania atvy
ko 1964 m. lapkričio 18 d. su padirbtu pa
su, išduotu Laura Gutierrez Bauer vardu. 
Ji vaizdavo nepasiturinčią studentę. Uni
versitete ji studijavo farmakologiją, uždar
biaudavo vokiečių kalbos pamokomis, vė
liau gavo mažą tarnybėlę vieno žurnalo ad
ministracijoje.

Ji gyveno, palyginti, paprastai ir kuk
liai, bet greitai susidraugavo su įtakingais 
Bolivijos visuomenės žmonėmis. Gonzalo

Lopez Munoz pas ją mokėsi vokiečių kal
bos. Spaudoje buvo užuominų, kad ji vie
nu metu buvo jo meilužė. Kiekvienu atve
ju, jis su ja palaikė labai bičiuliškus san
tykius ir po to, kai pasidarė Bolivijos pre
zidentūros informacijos direktoriumi. Ar
tima jos draugė buvo vokiečių kilmės Ani
ta Heinrich, teisingumo ministro Mendie- 
tos sekretorė. Su Anita ji lankydavosi ir 
aukštuomenės subuvimuose, kartais daly
vaudavo ir nudistiniuose pasilinksmini
muose. Ryšiai su įtakingais asmenimis jai, 
be abejo, buvo naudingi žvalgybiniam dar
bui.

1966 m. vidury ji ištekėjo už jauno boli- 
viečio studento Alvarezo. Jinai jo nemylė
jo ir ištekėjo vien tik tam, kad gautų Boli
vijos pilietybę ir pasą, su kuriuo galėjo 
laisvai keliauti po Pietų Ameriką. Netru
kus ji išsiskyrė.
Che Guevara tuo tarpu įsigijo fermą Nan- 

cahuaze, pietrytinėje Bolivijoje, kurią jis 
naudojo kaip savo partizaninio judėjimo 
bazę. Tanios žvalgybinės pareigos buvo su
dėtingos. Ji buvo Guevaros pagrindinė 
agentė ir ryšininkė. Ji palaikė ryšius su 
Bolivijos komunistų partija, su Guevaros 
šalininkais La Paže, rinko žinias apie poli
cijos ir kariuomenės dalinių išdėstymą. 
Tuo pačiu metu ji išsamiai pranešinėjo 
apie Guevaros veiklą GB vadovybei Mask
voj ir lygiagrečiai bendradarbiavo su MFS 
Rytų Vokietijoje. Atseit, ji buvo triguba 
agentė, nors dirbo tik komunistams.

Ideologinė jos ištikimybė, be abejo, pri
klausė ortodoksiniam komunizmui. Mask
vai ji dirbo iš įsitikinimo. Tačiau iš visų 
iki šiol paskelbtų duomenų matyti, kad Ta
nia Che Guevarą mylėjo, nors apie jo veik
lą pranešinėjo Maskvai. Kitaip sakant, ji 
nuosekliai išdavinėjo vyrą, kurį mylėjo. 
Be to, ji Guevarai niekuomet nebuvo išti
kima. Ji nesivaržydavo savo moteriškumą 
panaudoti, jei tik būdavo naudinga jos 
dirbamajam darbui. Ji buvo tipiška šių lai
kų mergina, kuriai seksas neturėjo kokios 
nors principinės svarbos. Iš mažens auklė
ta komunistinėje drausmėje, ji ideologiją 
visuomet statė aukščiau už asmeninę gero
vę. Guevaros biografas Daniel James ra
šo, kad ji Guevarą išdavinėjo, tikėdama, 
jog Guevaros ir Maskvos politika galų gale 
susiderins ir jos vidinis konfliktas tokiu 
būdu bus išspręstas.

Tania įsigijo japonišką džypą ir dažnai 
važinėjo į Guevaros farmą. Camirio mies
te, kuris tebuvo 50 mylių nuo partizanų 
būstinės, ji gavo darbą radiofone. Ji vedė

radijo valandėlę, kurioje skaitė visokias 
gyvenimiškas bėdas išpasakojančius klau
sytojų laiškus ir tiems klausytojams pata
rinėjo, ką daryti. Kartais jos skaitomieji 
laiškai buvo keisti, rodos, beprasmiški. Iš 
tiesų Tania tais laiškais Guevaros partiza
nams darė pranešimus...

Tanios elgesys ir laikysena Camiryje bu
vo mažiausiai keisti, ypačiai prisiminus, 
kad ji jau buvo patyrusi ir gerai apmokyta 
žvalgybininke. Iš Guevaros farmos, kuri 
vadinosi Casa de Calamina („namai su 
skardiniu stogu“), į miestą atvykdavo suo
kalbininkai. Ji su jais viešai bendravo, 
lankydavosi užeigose, juokaudama vieti
niams gyventojams save ir savo bendrus 
vadindavo partizanais. Nuostabu, kad slap
ta agentė taip iššaukiamai į save atkreiptų 
dėmesį.

Guevaros suokalbio reikalais Tania daž
nai iš Bolivijos važinėdavo į kitas valsty
bes ir palaikė ryšius su revoliucinio judė
jimo veikėjais. Artinantis sukilimo pra
džiai, pas ją į La Pažą atvyko Guevaros 
draugas prancūzų žurnalistas Jules Regis 
Debray ir iš Argentinos — revoliucionie
rius dailininkas Ciro Roberto Bustos, ku
riam ji, be kita ko, per savo pažįstamus iš
rūpino žurnalisto pažymėjimą. šiuos 
du vyrus, revoliucinio judėjimo dalyvius, 
Guevaros bendražygius ir ruošiamojo suki
limo suokalbininkus, Tania viešai savo 
džypu vežė į partizanų farmą. Sustojusi 
Camiryje, ji juos nusivedė į restoraną, ku
riame buvo gerai pažįstama, ir tuo būdu 
tame mažame provincijos mieste atkreipė 
visų dėmesį į du svetimus vyrus — užsie
niečius.

Kodėl ji taip akiplėšiškai neatsargiai ir 
iššaukiamai elgėsi?

NUOSEKLI ĮSAKYMŲ VYKDYTOJA?
Karinės įstaigos, kurios Bolivijoje kont

roliuoja visą administraciją, jau susidomė
jo partizanų farma. Sukilimo ruošos, atro
do, niekas dar neįtarė, tačiau į farmą visą 
laiką vykdavo lankytojai, važinėjo džypai, 
į akis krito, kad tą farmą nuolatos lanko 
ir su farmos vyrais draugauja jauna ir in
teligentiška merginą iš sostinės, ir jos daž
nas buvojimas provincijos užkampyje bu
vo sunkiai suprantamas. Trumpai kalbant, 
valdžios pareigūnai įtarė, kad farmoje au
ginamas arba gaminamas kokainas ir kad 
tie nuolatiniai lankytojai yra narkotikų pa
skirstytojai ir kontrabandininkai.

(Bus daugiau)

Redakcijos prierašas. Iš tiesų ne visiškai 
taip buvo, kaip S. Kasparas rašo. Jeigu jis 
pagalvotų, tai prisimintų, kad buvo iškel
tas klausimas, kam gi jis atstovaująs ir 
kieno vardu kalbąs. Jis atsakė, kad net be
ne dvi jo vadovaujamos organizacijos yra 
gavusios kvietimus, ir jis pasvyravęs nu
rodė, kad, pavyzdžiui, atstovaująs dabar jo 
atitaisyme minimam klubui. Tuo jo pasisa
kymu remiantis suvažiavimo aprašyman ir 
buvo įtrauktas klubo atstovas.

Mandatų ir nominacijų komisija jau bu
vo paskelbusi savo surinktuosius duome
nis, kai S. Kasparas aiškino, kam jis atsto
vauja. Vadinas, komisija čia niekuo dėta. 
O ta klaida įvyko vien dėl to, kad nebuvo 
pasitikrinta, ar S. Kasparas formaliai pas
kui sutvarkė savo atstovavimą, ar tik pasi
tenkino tuo pasisakymu suvažiavime.

(kovo mėn.).
Jame rašoma apie Klubo valdybos pa

skirtąsias 3 stipendijas Anglijos jaunimui, 
kuris norės studijuoti lituanistiką Pedago
giniame Lituanistikos Institute Čikagoje. 
Atžymima, kad pasiųstas sveikinimas 
DBLS suvažiavimui, iškeliant šios organi
zacijos skyrių kituose kraštuose steigimo 
mintį. Nurodoma, kad Klubas įsipareigojo 
išleisti a. a. A. Kaulėno monografiją. Jos 
leidimo komitetui vadovauja S. Kaulėnie- 
nė.

Iš biuletenio matyti, kad šiuo metu bene 
didžiausią dėmesį Klubas skiria literatūros 
vakarui, kuris Čikagoje įvyks lapkričio 9 
d. ir kurio programoje pažadėjo dalyvauti 
iš Anglijos V. Šlaitas, kun. J. Kuzmickis ir 
R. Spalis-Giedraitis (mūsų žiniomis, V. 
Šlaitas susvyravo ir nebesiryžta keliauti į 
tą vakarą).

NETEISINGAI DAROME
„Lietuva, tėvyne mūsų, Tu didvyrių že

me, Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę se
mia“... Taip pradedame savo tautos himną. 
Kiek tuose žodžiuose dabar yra likę tiesos? 
Gal mums reikėtų pakeisti žodžius, prisi
taikyti juos prie savo elgesio, sakysim: 
„Lietuva, tėvyne mūsų, buvai didvyrių že
mė. Iš stikliuko Tavo sūnūs vien stiprybę 
semia“...

Galandamus pykčio kardus nudurti šiam 
straipsnio rašytojui prašom sulaikyti, pa
galvoti, ar tai jau perdėta! Peržiūrėkime 
savo elgesį, siekimus. Gal mes „kovojame“ 
seniai pralaimėtą kovą, ir gal Lietuvos 
ateitį nuspręs jos dabartiniai gyventojai.

Minime Vasario 16-tą dieną — Nepri
klausomybės atgavimą. Dainuojam, „klau
some“ daug kartų girdėtų paskaitų, džiau
giamės, šokame, pasigeriame, rytojaus die
ną turime skaudamas galvas ir skylėtas ki
šenes. Dėl ko? Jau 30 metų, kaip nepriklau
somybės nėra! Kam visos linksmybės, jei
gu nėra priežasties? Argi atsakymas tas, 
kad lietuviai gyvena ne dabartimi, bet pra
eitimi?

Patirtis rodo, jog mums yra maloniau ir 
svarbiau paremti barą, pasikalbėti su pa
žįstamais, negu klausyti paskaitų, dainų 
ar pasižiūrėti šokių. 1968. VIII. 31 buvo 
sąskrydis Nottinghame. Meninėje dalyje 
buvo dainų, kalbų, šokių. Tačiau visu tuo 
programos metu salėje nebuvo girdima, 
kas daroma scenoje. Kas buvo girdima, tai 
vien tik publikos tarpusavio pokalbiai. Ke

lis kartus buvo veltui prašoma tylos. Tai
gi, turėdami prieš akis tokį pasielgimą, ne- 
apgaudinėkime savęs nei kitų, sakydami: 
„Mums įdomios ir svarbios meninės da
lys“.

Praeitais metais buvo išleista vokų su 
įrašu — „50 th Anniversary of the Resto
ration of Lithuanian Independence“. Paro
džiau tokį voką anglui studentui ir paklau
siau, ką jam tie žodžiai sako. Atsakymas: 
„Lietuva mini 50 metų nepriklausomo gy
venimo sukaktį“. Ar tai tiesa? Taigi, koks 
tikslas tokius vokus spausdinti, jeigu jie 
nesudaro teisingo įspūdžio? Mes, lietuviai, 
suprantame to užrašo turinį ir žinome, ką 
tai reiškia. Tačiau ne mums reikia primin
ti, jog Lietuva tapo nepriklausoma prieš 
50 metų — mes tai žinome. Reikia primin
ti, kas buvo ir kaip dabar yra tam anglui, 
amerikonui, kuris nežino, kuris yra pamir
šęs ar kuriam nesvarbu! Kodėl neišleisti 
vokų su užspausdinimu „Lithuania has 
now suffered 30 years of Soviet Oppres
sion“?

Dabar yra protesto amžius. Visi protes
tuoja kaip įmanydami — atsiguldami prieš 
kokios valstybės prezidento mašiną arba 
„naujavedžiai“ gulėdami ištisą savaitę 
Amsterdamo viešbutyje.

Kol pasaulis smerkia Rusiją dėl Čeko
slovakijos, nepraleiskime progos „įtrinti 
druskos į sovietų žaizdas“ Lietuvos vardu. 
Jeigu nesirūpinsime savimi, kiti mumis 
tikrai nesirūpins!

Evaristas Lukšaitis
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SKAUTIŠKUOJU KELIU

Europos lietuviu kronika STOVYKLOS DALYVIAI IR SVEČIAI
E. L. Nr. 15 buvo rašyta, kad j mūsų Ra-

PERTVARKYTASIS
A.A. MIN. BALUČIO FONDAS

Persitvarkiusiam a. a. Min. B.K. Balučio 
paminklo statymo komitetui pirmininkauti 
sutiko Lietuvos Atstovas Britanijai V. Ba
ltokas.

Šiuo metu tiriamos sąlygos, koks pamink
las bus galima pastatyti.

Aukas paminklui prašoma siųsti ir to
liau šiuo adresu: Balutis Memorial Fund, 
Lithuanian House, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W.ll.

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS — 
LAISVOJO PASAULIO

LIETUVIAI!
Tauta už tėvynės ilgesnį laikų gali išsi

laikyti tik labai ypatingomis sąlygomis, 
kaip turime gyvų pavyzdį žydų tautoje. To
kios sųlygos tačiau negali būti naujai su
kurtos, jeigu jų nėra iš gilios senovės. Sve
tur nesunykti stipriausia pagalba yra gy
vas ryšys su gyva tauta tėvynėje. Remda
mi tautų tėvynėje, kiekvienu tos srities 
veiksmu išgyvename savyje savos tautos ir 
tėvynės meilę ir taip stipriname svetur 
esančių lietuvių sąmoningumą.

Kaip spaudos draudimo laikais lietuviš
ka knyga, iš svetur patekusi j Lietuvą, bu
vo didesnės vertės dovana, negu medžiagi
nė pagalba, taip ir dabar religijos perse
kiojimo ir dorovės griovimo laikais religi
nė ir moralinė pagalba yra daug svarbesnė 
už medžiagine pagalbų.

Šiais metais sukanka 10 metų, kai per 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos organi
zacijų (Lithuanian Catholic Religious Aid; 
laisvojo pasaulio lietuviai stengiamės gel
bėti Lietuvoje ir kitur rusų vergijoje esan
čių lietuvių religijų ir krikščioniškų mora
lę, tų visokios tvirtybės, ištvermės ir vilties 
pagrindų. Padaryta daug gero Trumpu žo
džiu neįmanoma tai atpasakoti. Stengia
mės daryti, kų pajėgiame.

Bėga laikas, keičiasi žmonės — ne tik 
pavergtieji, o ir pavergėjai. Šiems besikei
čiant, keičiasi daug ir gyvenimo sųlygos. 
Gal visai netrukus daug kas pasikeis ir 
Lietuvoje. Mes turime būti gerai pasiruošę 
kiekvienos atmainos valandų nedelsdami 
padėti mūsų tautos religiniams, doriniams 
ir apskritai dvasiniams reikalams. Šiais 
tikslais, daug svarbesniais už kasdieninę 
duonų ar rūbų, mes šaukiame visus lietu
vius talkon. Jeigu turėtume daugiau lėšų, 
ir dabar galėtume daugiau padaryti. O 
mums turi rūpėti ir ateitis. Turime kelių 
asmenų palikimus ateičiai, bet ir tų reikia 
daugiau, kad galėtume efektyviai atsiliepti 
atėjus palankiai valandai. Derėtų kiekvie
nam lietuviui skirti dalį savo turto dabar
tiniams ar ateities Lietuvos religiniams 
reikalams. Testamente užrašytų palikimų 
bažnyčioms Lietuvoje jau ne vienas nuėjo 
j rusų bolševikų rankas. Mes įspėjame ir 
raginame tokius palikimus atiduoti Lietu
vių Katalikų Religinės šalpos globai. Žmo
nija parodė savo kilnumų, remdama misi
jas, skurdo slegiamus ar nelaimės ištiktus 
žmones. Pavergėjas laiko mūsų tautų ne 
tik medžiaginiame skurde, o griauna tau
tos gyvybingumo pagrindus — tikėjimą ir 
dorų. Gelbėkime savo tautų kaip išmanome 
ir visada atsiminkime, kad organizuotu 
darbu galima padaryti daug ką, ko negali
me padaryti pavieniui.

Minint Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos veiklos dešimtmeti, laikau sau malo
nia pareiga padėkoti visiems laisvajame 
pasaulyje lietuviams kunigams už jų asme
ninę pagalbą ir rinkliavas parapijose, vi
siems ir kiekvienam lietuviui už aukų ar 
darbų, skirtą L K. Religinės Šalpos veiklai. 
Kiek iki šiol padėta tautai Lietuvoje, tai 
jūsų kiekvieno ir visų kartu nuopelnas.

Dievo, artimo ir savos tautos meilė ir to
liau tejungia vis platesnes lietuvių mases 
aplink L. K. Religinę šalpą (Lithuanian 
Catholic Religious Aid) bendrai misijai — 
gelbėti pavergtosios mūsų tautos dvasinės 
tvirtybės pagrindus.

Karlu su jumis besisielojus mūsų tautos 
likimu,

Vyskupas Vincentas Brlzgys

.... KAI TIK VYŠNIOS PABALS“..

Pavasariui auštant, kiekvienam malonu 
pasiklausyti savos, lietuviškos, muzikos. 
Tai įmanu, įsigyjant ilgo grojimo plokšte
les.

Šiuo metu turime šias plokšteles: 
J. Liustikaitės — Dainos ir arijos;
Ant. Dambrauskaitės — „Tėvynės Meilė 
Nemari“, 13 dainų;
S. Baro — Arijos iš operų;
MANO GIMTINĖ — įvairių solistų lietu
viškos lengvos muzikos rinkinys;
Al. Brazis ir kt. — Bažnytinių giesmių rin
kinys;
ŽIBUOKLĖS — moterų sikstetas. liet, liau
dies dainos;
MES ŽENGIAM SU DAINA — vyrų okte
to liet, kariškos dainos.

Visos plokštelės ilgo grojimo. Jų kainos, 
įskaitant persiuntimą, nuo 55 šilingų iki 
59/6.

VĖLIAUSIAI GAUTOS PLOKŠTELĖS: 
Virgilijus Noreika — I’irmoj daly — Liau
dies dainos, antroje: Bacho Avė Maria. Bi
zet Agnus Del. Balsio Lopšinė ir kit. V. No
reika yra žymus lyrinis tenoras.

Palangos Juzė — Vysk. M. Valančiaus 
apysakaitė.

Lietuviškai vestuvės — Senovinės Ku
piškėnu vestuvės.

Naujas romanas:
Alės Rūtos — Vieniši pasauliai. Liet. 

Knyg. klubo leidinys. 265 psl. Kaina 33 šil.
Užsakoma: DAINORA. 14. Priory Rd. 

Kew. Surrey. Ten pat dovanoms gaunama 
įvairaus gintaro, knygų ir taip pat užsisa
koma spauda

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 6 dol. 
A. Barančiukas. 13 šil. V. Dajoras ir 3 šil. 
P. Lechavičius.

LONDONAS
KPT. R. MARCINKAUS METINĖS

Kovo 23 dienų sukako lygiai 25 metai 
nuo tos dienos, kai iš belaisvių stovyklos 
Stalag Luft III Sagan Vokietijoje iškastu 
urvu pabėgo 75 karo belaisviai — britų la
kūnai. Pagal Hitlerio įsakymą, 50 pabėgu
siųjų buvo sušaudyti, jų tarpe žinomasis 
lietuvis aviatorius ir ULS futbolininkas 
kpt. Romas Marcinkus.

25 metų sukakties dieną Londone, Karo 
Aviacijos bažnyčioje, buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos, į kurias buvo pakvies
tas ir lietuvių atstovas — Charge d'Affairs 
V. 'Baltokas su ponia. Sušaudytieji aviato
riai buvo išimtinai svetimšaliai, tarnavę 
britų aviacijoje, lenkai, čekai, prancūzai, 
graikai ir tt. Lietuvis buvo tik vienas. Jį 
gerai prisimena išlikę gyvi britai, kurie 
kartu dalyvavo „Battle of Britain" kovoje 
ir vėliau puolimuose prieš Reichą.

Kpt. R. Marcinkus į Angliją persikėlė iš 
karo metu kapituliavusios Prancūzijos. J 
britų karo aviacijų jis buvo priimtas leite
nantu. Jo naikintuvas buvo nušautas virš 
Vokietijos, ir jis pateko i nelaisvę.

(V.)

PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų „Dainavo““ 
Sambūris gegužės 3 d., šeštadienį, ruošia

PAVASARIO BALIŲ.
kuris įvyks Londono Lietuvių Namuose 
(1-2 Ladbroke Gardens).

Baliuje dainuos solistė Vanda Galbuo- 
gytė.

Bus puikus bufetas. Gros geras orkest
ras.

Pradžia 7 vai. vak.
Staliukai užsisakomi Lietuvių Namuose 

telefonu PARk 2470.

IŠVYKA į SODYBĄ PER SEKMINES
Šįmet irgi Parapijos komitetas rengia iš

vyką į Lietuvių Sodybą per Sekmines. Iš
važiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 8.30 v. 
ryto. Kviečiame kuo daugiau dalyvauti iš
vykoje. Užsirašyti ir apsimokėti už autobu
są pas S. Kasparų, Ig. Dailidę ar kleboni
joje. Kaina 16 šilingų.

Kuo anksčiau bus užsirašoma, tuo pa
lengvės autobusų užsakymas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Jis bus sekmadienį, gegužės 4 d., 5 vai. 
p.p.. Londono Sporto ir Socialinio klubo sa
lėje.

Tikimasi turėti programą ir arbatėlę mo
tinoms.

REKOLEKCIJOS IR VELYKOS
Londone rekolekcijas kovo 27-30 d. d. pra

vedė Marijonų vienuolijos tarėjas prof. J. 
Duoba. MIC. Sakė gražius, gyvenimiškus, 
gera kalba pamokslus.

Jam talkininkavo ir iš JAV grįžęs kun. 
J. Sakevičius, MIC.

Didįjį ketvirtadienį koncelebracijoje da
lyvavo visi trys kunigai — K. A. Matulai
tis, J. Duoba ir J. Sakevičius.

Didįjį penktadienį pamaldas laikė kun. 
J. Duoba. Ypač daug buvo susirinkę lietu
vių.

Didįjį šeštadienį pamaldo buvo kun. J. 
Sakevičiaus. o kun. J. Duoba dalyvavo jo
se kaip diakonas.

Velykų pirmąją dieną prisikėlimo apei
gas atliko kun. K. A. Matulaitis, patarnau
jamas kun. J. Duobos ir kun. J. Sakevi
čiaus. Komuniją priėmė 240 žmonių. Pro
cesijai jaunimą parengė V. Jurienė

Tądien antrąsias mišias atlaikė kun. J. 
Duoba, o trečiąsias kun. J. Sakevičius. Šio
se dalyvavo Lietuvos Atstovas V. Balickas 
su šeima.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynerias — pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vienų" —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd„ 

London, E.2.

jono 20-ją jubiliejinę skautų stovyklą, ku
ri įvyksta liepos 26—rugpiūčio 2 d.d. Sody
bos žaliajame beržyne, atvyks ir Vokietijos 
lietuviai skautai.

Dabar ps. A. Veršelis, Vokietijos Rajono 
Aušros tunto tuntininkas, pranešė, kad jų 
atvyksta didelis būrys — gal dalyvaus apie 
30. Sveikiname ir linkime atsivežti daug 
saulės ir didį kraitį skautiško džiaugsmo.

Su skautaujančiu jaunimu stovyklos me
tu turėsime organizacijų aukštų pareigū
nų ir kitataučių skautų atstovų. Tikimasi, 
kad mūsų stovyklą aplankys Lietuvių 
Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 
v. v. Vladas Vijeikis iš JAV. Iš Vokietijos 
atvyksta PLB Vokietijos Krašto Tarybos 
narys visuomenininkas s. kun. V. Šarka ir 
Krašto Valdybos pirm. inž. kpt. J. K. Va
liūnas su ponia, kuris tą progą panaudos 
susitikti su DBLS ir kitų organizacijų at
stovais.

KELIONĖ Į STOVYKLĄ 
IR REGISTRACIJA

Liepos 26 d., šeštadienio rytą, 8 vai., iš 
Manchesterio Socialinio Klubo (121 Mid
dleton Rd.) autobusas su stovyklautojais 
pajudės į Derbį, o iš Derbio į Lietuvių So
dybų.

Manchesterio, Bradfordo ir apylinkių va
dovai ir skautai registruojasi pas LSB Vie
tininką s. v. v. si. A. Jakimavičių (10 Fra
ser Rd., Manchester, M8 6HH).

Nottinghamo, Derbio ir apylinkių skau
tai registruojasi pas s. B. Zinkų (88 Byron 
St., Derby. DE3 6TT). Užsiregistravusieji 
važiuoti į stovyklą liepos 26 d., 9 vai. ryto, 
renkasi prie anksčiau minėtųjų vietų. Iš 
Derbio autobusas punktualiai pajudės 10 
vai. į stovyklavietę.

Iš Manchesterio į Sodybą ir atgal už au
tobusą skautams teks mokėti po 2 sv., tė
vams, kurie kartu vyks, 2 sv. 10 šil. Pirme
nybė pasinaudoti autobusu teikiama jauni
mui. Prašomi visi kuo skubiau registruotis 
nurodomaisiais adresais, nes tada lengviau 
bus sutvarkyti autobusų reikalą.

GLOBA
Jau minėjau, kad turėsime svečių skautų 

iš Vokietijos. Jie yra numatę atvykti lie
pos 19 d.—per savaitę prieš stovyklą (tiks
lus atsakymo laikas bus paskelbtas). Jų 
tikslas anksčiau atvykti yra pamatyti Ang
liją, aplankyti didesnes lietuviškas koloni
jas, žymesnes vietas ir pasidžiaugti Angli
jos lietuvių tarpe.

Būtų gražu, kad didesnės kolonijos, ku
riose yra priaugančio lietuviško jaunimo, 
sutiktų bent po vieną atvykstančiųjų — 
mergaitę ar berniuką — savaitei pasikvies
ti ir pagloboti. Dauguma jų yra mokyklinio 
amžiaus. Už malonią svečių globą svečiai 
būtų dėkingi.

Savo sutikimą pagloboti prašom pranešti: 
J. Maslauskas, 7 The Crescent, Mayfield, 
Nr. Ashbourne. Derbyshire.

Budžiu.
LSS Anglijos Rajono Vadas

s. J. Maslauskas

DERBY
MOTINOS DIENA

Gegužės 10 d., 6 vai. vakaro, Ukrainie
čių salėj, 27 Charnwood Street, Derby (sa
lė pasiekiama iš Osmaston Rd) Derbio lie
tuvių katalikų parapija rengia

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ.
Programoje: oficialioji dalis su kun. A. 

Gerybos paskaita. Meninę dalį išpildys 
Derbio jaunimas ir dainos mėgėjų būrelis. 
Po to linksmoji dalis su turtinga loterija.

Maloniai kviečiame Derbio ir apylinkių 
lietuvius dalyvauti šiame minėjime.

Rengėjai

KETTERINQAS
20-CIO MINĖJIMAS

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba ge
gužės 10 d., 6 vai. p.p., USF Klubo salėje 
ruošia Ketteringo Skyriaus 20 m. sukaktį, 
įjungdama kartu ir Motinos dienos minėji
mą. Programą išpildys Nottinghamo jauni
mo grupė ir Paruliai iš Londono.

Visus tautiečius iš arti ir toli su draugais 
ir draugėmis prašome atsilankyti ir pra
leisti linksmai laiką. Laukiame svečių iš 
Londono. Bus muzika, užkandžiai ir gausi 
loterija. Be to. veiks baras, pigesnis kaip 
kitur.

Ketteringo Skyriaus Valdyba

NORĖTŲ SUSISIEKTI
Su Middlesbrough gyvenančiais lietuviais 

norėtų ryšį užmegzti S. Kalinas, kurio ad
resas yra 26 Devonsire St„ Stockton-on-Te- 
es. Teesside.

Jis neturi ten gyvenančių lietuvių adre
sų. tai būtų dėkingas, kad kas nors iš jų 
atsilieptų jam.

PADĖKA
Šv. Onos Moterų draugijai už tokį gražų 

priėmimą ir vaišes, nes ne tik vaišino, kiek 
galėjo, bet dar ir kelionei įdėjo porą bute
lių. kad kelionėj linksmiau būtų, — už tą 
viską širdingai dėkojame.

Leamingtonas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS VOKIETIJA
BENDRUOMENĖS VALDYBA

KEIGHLEY — balandžio 26 d., 3.30 v.p.p., 
St. Anne's bažnyčioje.

MANCHESTER — balandžio 27 d., 11 vai.
ECCLES — gegužės 11 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — balandžio 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — gegužės 4 d.. 11.15 vai..

Liet. Židinyje.

METINĖS REKOLEKCIJOS
ROCHDALE — balandžio 27 d., 12 v., Se

selių koplyčioje.
LEEDS — balandžio 27 d.. .3 v. p. p., Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — gegužės 3 d., šeštadienį, 11 

vai.
HALIFAX — gegužės 3 d., šeštadienį, 3 v.

p. p., St. Columcille bažn.
BRADFORD — gegužės 4 d., 12.30 v. St. 

Ann's bažn.
HUDDERSFIELD — gegužės 4 d.. 4 vai. p.

p., St. Joseph bažn.
Rekolekcijų vadovas — kun. Al. Geryba.
Kviečiu visus apylinkių lietuvius katali

kus dalyvauti rekolekcijose ir pasinaudoti 
svečio kunigo patarnavimu.

PADĖKA
Šv. Onos Moterų Draugija dėkoja A. ir J. 

čepaičiams, Ig. Dailidei. A. Kriaučiūnienei. 
M. ir J. Paruliams ir Sporto ir Socialiniam 
Klubui už dovanas Margučių Baliaus lote
rijai.

Didelis ačiū narėms ir svečiams už gau
sų atsilankymą.

V. Puidokienė
Sekretorė

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 4 d., sekmadienį, punktualiai 5 
vai. p. p.. Vyties klubo valdyba ruošia Mo
tinų pagerbimą. Kviečiame visas mamytes, 
tėvelius, vaikučius, klubo narius ir bičiu
lius į 5 Oak Villas, Manningham, Lane.

Programoje: viešnia E. Navickienė iš Ro- 
chdalės skaitys tai progai paskaitėlę. Me
ninę dalį iš visos širdies ruošia vietinis 
„Atžalynas“. Po programos baras, kavutė 
ir sumuštiniai.

Gegužės 24 d. klubas, remdamas jauni
mą, ruošia ekskursiją Sodybom Norintieji 
važiuoti, nedelsdami registruokitės pas A. 
Trašką. Jaunimas jau pasiruošęs laukia jū
sų paramos.

A. Tr.

MALONUS VELYKINIAI NETIKĖTUMAI

Jau ir po Velykų. Jeigu ne svečiai, nebū
tų buvę ir „Vyties“ klube šventinės nuotai
kos. Jau atrodė, kad niekam nerūpi graži 
mūsų tradicija su velykiniais margučiais. 
Bet netikėtumas! Lankydami gimines Yor
kshire. Johnstonai iš Coventrio užsuka klu- 
ban su visu glėbiu margučių!

Tuoj pat suruošiama parodėlė, kuri su
kėlė didelį visų susidomėjimą. Tokių pui
kių margučių čia. tremtyje, dar nebuvo te
kę man matyti. Klubo valdyba už tokius 
gražius margučius paskyrė G. Johnstonie- 
nei premiją. Pamačiusi visų susidomėjimą. 
G. Johnstonienė pasiūlė pravesti loteriją. 
Visų nutarimu buvo pravestos margučių 
varžytinės. Jas puikiai pravedė P. Vasys. 
Pardavus margučius, gauta 2 sv. 10 šil. 
Prie tos sumos G. Johnstonienė pridėjo ir 
gautąją savo premiją, prašydama, kad vi
sa 3 sv. 10 šil. suma būtų persiųsta Tautos 
Fondui.

Klubo valdybos ir narių vardu nuošir
džiai dėkojama Johnstonams už apsilanky
mą. ir G. Johnstonienei dar atskiras ačiū 
už margučius. Jų būta gražių — su Vytim, 
su zuikučiais, su tautiniais raštais ir t.t.

Tikimės, kad sekančiais metais dauguma 
narių ir jaunimas prisidės savo margu
čiais, pasekdami G. Johnstonienės pavyz
džiu, ir bendromis jėgomis dalyvaus mar
gučių parodėlėje.

A. Tr.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENA

DB1J5 Manchesterio Jaunimo skyrius ge
gužės 3 d., šeštadienį, Cheetham Town 
Hall salėje rengia

Motinos dienos minėjimą.
Pradžia 5.30 vai. vakaro. Paskaita E. Na

vickienės. Programą išpildys Nottinghamo 
jaunimas, Irenos Jakubaitytės vadovauja
mas vyresniųjų skaučių kvartetas ir DBLS 
Manchesterio Jaunimo skyriaus nariai.

Veiks baras, bus užkandžių, gros smagi 
muzika.

Maloniai kviečiami visų tolimesnių vietų 
lietuviai, o ypač Manchesterio apylinkių 
parodyti savo lietuvišką širdį ir atsilanky
ti. Lauksime visų.

DBLS Manchesterio Jaunimo Skyrius

PADĖKA
širdingai dėkojame šv. Onos Moterų 

Draugijai už tokį gražų coventriečių pri
ėmimą.

Coventrio gražinietės

Pastarosios Vokietijos Lietuvių bendruo
menės sesijos į Kr. valdybą išrinktas M. 
Kiužauskas, nors ir buvo davęs sutikimą 
raštu, atsisakė į ją įeiti. Vietoje jo pakvies
ta kandidatė O. Bartusevičienė.

Pirmajame posėdy, įvykusiame kovo 21 
d. Romuvoje, naujoji Kr. valdyba taip pa
siskirstė pareigomis: pirmininkas — J. K. 
Valiūnas, vicepirmininkas — kun. Br. Liu- 
binas, iždininkas—J. Barasas, sekretorė — 
O. Bartusevičienė ir narys jaunimo reika
lams — A. Šmitas.

Tame pačiame posėdy Valdyba nutarė 
vaikų stovyklą šiemet ruošti nuo liepos 21 
d. iki rugpiūčio 10 d. šiuo laikotarpiu visų 
Feder. Vokietijos kraštų mokyklos turi 
atostogas. Vaikų stovyklos reikalais rūpin
tis pavesta Valdybos sekretorei O. Bartu- 
sevičienei.

PAVYZDINGAS LIETUVIS

Huettenfelde, Romuvoje, gyvena būvąs 
nepriklausomos Lietuvos policijos pareigū
nas, dabar pensininkas, Antanas Mikalaus
kas. Jis dažnai aukoja dideles sumas lietu
viškiems reikalams. Neseniai jis paaukojo 
Tautos Fondui 100 DM ir kitiems įvairiems 
reikalams 3.000 DM. Tautos Fondo vardu 
reiškiu jam viešą padėką.

Stp. Vykintas, Tautos Fondo atstovy
bės pirmininkas V. Vokietijoje

Iš APYLINKIŲ VEIKLOS

Darmstadte visuotinis apylinkės narių 
susirinkimas kovo 9 d. išrinko naują val
dybą: pirmininkas Arminas Lipschies, sek
retorius J. Marčiukaitis ir iždininkas A. 
Mažeika. į kontrolės komisiją išrinkti E. 
Kasperavičius ir Albertas Lipschies.

Hannoveryje kovo 8 d. visuotinis narių 
susirinkimas perrinko apyl. valdybą: pir
mininkas J. Jakobas, sekretorius K. Vilkai
tis, iždininkė A. Vilkė ir revizorius V. 
Schukys. Kultūros vadovu tapo M. Vilkė.

Nors į apylinkės ruošiamus pobūvius su
sirenka iki 100 asmenų, bet pilnateisių na
rių tėra 16. Apylinkės valdyba žada pasi
stengti padidinti savo narių skaičių.

Huettenfeldo apylinkės metinis narių su
sirinkimas įvyko kovo 23 d. Jam pirminin
kavo J. Lukošius, sekretoriavo abiturien
tas A. Juodzevičius. Iš valdybos pirminin
ko mok. Antanaičio ir sekr.-ižd. kun. Riau- 
būno pateiktos veiklos apyskaitos paaiškė
jo. kad apylinkei priklauso 37 nariai. Tuo 
būdu metų bėgyje narių skaičius beveik 
padvigubėjo, pilnai atliktas neisioreaflzza-- 
vimas pagal naują VLB statutą. Įsijungė 
naujų narių, ypač jaunimo. Sklandžiai pra
vesti rinkimai į Kr. Tarybą, pagyvinta kul
tūrinė veikla iškylomis į teatrą ir Frank
furto knygos mugę, rūpintasi sergančiais 
tautiečiais. Susirinkimas nutarė savo apy
linkę pavadinti Romuvos vardu.

Naujoji valdyba išrinkta iš trijų asmenų, 
visų mokytojų — Sal. Antanaičio, A. Ver
šelio, senj., ir kun. J. Riaubūno. Į kontro
lės komisiją perrinkti I. Krivickienė ir V. 
Bartusevičius.

Po susirinkimo buvo parodytas kultūri
nis filmas.

PRAŠO ATSILIEPTI
Al. MASYTĖ, duktė Jono, gyvenanti 

A. S. S. R., Komi, ieško brolio Prano Ma
sto, gim. 1927 m.

Jis pats ar ką nors apie jį žiną prašomi 
parašyti: DAINORA, 14, Priory Rd. Kew, 
Surrey.

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok j Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%, 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2,

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

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

Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
joje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamą
ją skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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