
Uetwos Ą 
nacionaline 

. biblioieka/

Londonas, 196$) — Lietuvių švietimo ir šeimos — metų balandžio mėn. 29 d. XXIII metai

PATIKIMIEJI GINASI
Praėjusių metų spalio mėnesį Amerikoj 

buvo paskleistas Lietuvoj gyvenančių „ko
munistų ir nepartinių žydų inteligentijos 
atstovų“ Sniečkui rašyto laiško lietuviškas 
tekstas ir jo vertimas į anglų kalbą. Rem
damasis to laiško turiniu, The New York 
Times spalio 30d. paskelbė straipsnį, kuria
me buvo tvirtinama, esą, Lietuvos žydai 
prašosi išleidžiami emigruoti į Izraelį, ka
dangi Lietuvoj pakilusi antisemitizmo ban
ga ir žydai ten esą tik niekinami ir skriau
džiami.

Ryškesniosios laiško ištraukos su pasta
bomis, pateiktos Eltos Informacijų, buvo 
skelbtos ir lietuvių laikraščiuose. Iš to laiš
ko teksto buvo aišku, kad jo autoriai dau
giausia Maskvą kaltina dėl žydų skriaudi
mo ir kad tik dėl Maskvos spaudos užimto
sios pozicijos kai kas ir iš lietuvių susigun- 
dąs iš žydo pasityčioti ar kitaip parodyt 
jam nepalankumą. Bet iš NYT straipsnio 
atrodė, lyg tame laiške vien lietuviai būtų 
buvę kaltinami žydų skriaudimu.

Čia lietuvių vardą užsienio žydų akyse ir 
šokosi ginti aštuoni žydai, įžymūs komunis
tai, dabartiniais laikais užimantys aukštas 
pozicijas Lietuvoj, būtent: S. Atamukas, 
buvęs pogrindinis komjaunuolis, buvęs 
„lietuvių“ divizijos raudonarmietis, dabar 
„revoliucijos istorikas“, vyresnysis dėsty
tojas partijos mokykloj, todėl angliškai ti
tuluojasi „assistant professor“. Z. Borku- 
mas, respublikinės valdžios kanceliarijos 
skyriaus vedėjas, nežymi figūra (net en- 
ciklopedijon neįtraukta), bet iš angliško ti
tulo sprendžiantiems galįs atrodyti svar
bus pareigūnas, nes vadinasi „ministrų ta
rybos departamento galva“... K. Glikas, pa
vyzdinio kolchozo pirmininkas Šakių apy
linkėj, „socializmo darbo didvyris“, bene 
specialiai šiam atvejui prisipažinęs esąs žy
das, nes šiaip jau tuo nesigarsina, net ir 
vardu nežydišku vadinasi (Kostas). M. 
Dulmanas — statybos „Deputy Minister". 
E. Jacovskis ■— vėl „departamento galva“ 
vyriausio sovieto raštinėj. G. Užpalis (pa
sikeitęs pavardę) — kompartijos inspekto
rius. V. Vilenskis pulkininkas. Ir. žinoma, 
G, Zimanas — „editor in chief“. Visi jie 
aną žydų grupės laišką pavadino „nepa
grįstu kaltinimu prieš lietuvių tautą". Jie 
visi parašė laišką į NYT, kuriame, žinoma, 
parodė didelį susirūpinimą bolševikinės 
sistemos, ne lietuvių tautos garbe. Aiškino, 
kad Maskva priešinasi tik prieš tam tikrą 
(antiarabišką) Izraelio politiką, o ne prieš

Septynios DIENOS
Prie Suezo kanalo

J. Tautų gen. sekretorius U Tantas krei
pėsi į J. Tautų saugumo tarybą, nurodyda
mas, kad jos reikalavimas palaikyti paliau
bų padėtį tarp Izraelio ir arabų kraštų be
veik nevykdomas. Kadangi išilgai Suezo 
kanalą nuolat šaudomasi, tai jis įspėjo su
sirūpinti tuo.

Tačiau stebėtojai galvoja, kad saugumo 
taryba nebus šaukiama.

Sov. Sąjunga savo ruožtu pasižadėjo ir 
toliau tiekti paramą arabų kraštams, kol 
bus sudaryta pastovi taika.

Galimi valymai
Čekoslovakijos komunistų partijos prezi

diumo narys Strougalas nurodė, kad parti
joje nėra vietos tiems, kurie nepasiduoda 
daugumos valiai. Manoma, kad tai reiškia 
užsimojimą valyti.

Buvęs olimpinis bėgikas pik. Zatopekas 
pašalintas iš kariuomenės, nes esąs pakal
tintas netiesos skleidimu ir netikusia laiky
sena.
Brooke byla

Britų laikraščiai ir politikai vis dažniau 
užsimena galimybę, kad sovietų stovykloje 
laikomasis anglas mokytojas Brooke gali 
būti iš naujo teisiamas.

Jis buvo nuteistas 5 metams už propa
gandinės literatūros (gabenimą. Sovietai 
galį norėti sudaryti naują bylą su dides
niais kaltinimais.

Bet Britanijos užsienių reikalų ministe- 
ris pareiškė, kad tokiu naujo teismo atveju 
britų vyriausybė pasidarytų labai rimtas 
išvadas.
Pasiduoda dezertyrai

Nenorėdami kariauti Vietname, kai ku
rie amerikiečiai dezertyravo ir gyveno sve
timuose kraštuose.

Dabar dalis jų ryžtasi grįžti namo ir leis
tis suimami ir teisiami. Vien iš Švedijos 
nutarė grįžti 58.
Sirhanas nuteistas mirti

JAV senatorių Robertą Kennedį nušovęs 
Sirhanas nuteistas mirti—taip pasiūlė pri
siekusieji. Pats sprendimas bus paskelbtas 
tik po kelių savaičių. Po to jo gynėjai ga
lės apeliuoti. 

žydus. Apie žydų kultūrinio reiškimosi vi
sišką suvaržymą (likvidavimą) Sovietijoj, 
dabar ir Lietuvoj, šie žydų atstovai nė ne
užsiminė ir laiške minėtų nusiskundimų 
neigti nė nemėgino. Tik jie įrodinėjo, kad 
žydai komunistai, kaip Rusijoj, taip ir Lie
tuvoj tebesilaiko ko puikiausiai ir dauge
liu požiūrių geriau už kitus. Jie tebetvirti
na, kad Lietuvoj esą 25.000 žydų, apie 0.8% 
visų Lietuvos gyventojų (šie duomenys yra 
jau 10 metų amžiaus—1959 m. surašymo). 
Laiške irgi buvo minėta, kad Lietuvoj 25. 
000 žydų, bet tuo pačiu metu tvirtinama, 
kad Vilniuje jų esą 10%, o tai būtų vien 
Vilniuje daugiau kaip 30 tūkstančių žydų... 
Atrodo, kad vieni ir kiti statistika operuo
ja „iš akies“. Bet svarbiausia — vieni ir 
kiti kalba ne apie tuos pačius žydų rūpes
čius, gal net ne apie tuos pačius žydus.

Atamuko — Zimano aštuoniukė, pavyz
džiui, tvirtina, kad, nors žydų Lietuvoj yra 
mažiau kaip vienas nuošimtis (0.8%), tarp 
aukštąjį mokslą baigusiųjų Lietuvos gy
ventojų esą 4.1% žydų. Aukštųjų mokyklų 
studentų tarpe esą 4.4% žydų.

Kadangi, anot oficialių (1966-67 m.)sta- 
tistikos duomenų, aukštosiose mokyklose 
dabar studijuoja 155 iš kiekvienos dešim
ties tūkstančių Lietuvos gyventojų (1.55 
proc.), tai žydų studentų yra (tais metais 
būta) 2.230, arba 892 iš dešimties tūkstan
čių (8.92%) Lietuvoj gyvenančių (statisti
koj žymimų) žydų. Vadinasi, žydai aukštą
jį mokslą Lietuvoj pasiekia beveik šešis 
kartus „tirščiau“, negu lietuviai ar kiti. 
Bet anoniminė žydų grupė, kuri skundėsi 
Sniečkui, vis tiek pasilieka teisi, nes toji, 
palyginti, gausi žydų studentija, kaip žy
dai, yra likę beraščiai, analfabetai, nes ne
turėjo galimybės (nebent slaptai) išmokti 
nei skaityti, nei rašyti žydiškai: jie neturi 
teisės to mokytis net privačiose mokyklo
se...

Aštuoniukė tarp kita ko praneša, kad 
tarp visų mokslinius daktarų ir kandidatų 
laipsnius Lietuvoj dabar įgijusių tarpe esą 
8.5% žydų, tai yra dešimteriopai daugiau, 
negu būtų, jei tie laipsniai būtu įgyjami 
proporcingai pagal žydų nuošimtį bendra
me gyventojų skaičiuje. Bet ir tai nesu
griauna skunde iškeltųjų priekaištų, ka
dangi visi tie mokslų kandidatai ir dakta
rai yra to tipo žydai, kaip Atamukas ir Zi
manas, kuriems Markso-Lenino (savo lai
ku ir Stalino) raštai užėmė talmudo vietą 
ir kuriems nebereikalinga nei žydų kalba,

Dar nėra ramu
Vadų pasikeitimai Čekoslovakijoje dar 

vis tebelydimi tam tikrų neramumų.
Nurodoma, kad studentai suorganizavę 

sėdimuosius streikus. Trumpų streikų buvę 
suruošę ir darbininkai.

Karalius kalba už taiką
Jordano karalius Husseinas siūlo Izra

eliui pripažinti J. Tautų rezoliuciją taikos 
Artimuosiuose Rytuose reikalu.

Jis galvoja, kad taikos būtų pasiekta, jei 
Izraelis pasitrauktų iš visų užimtųjų žemių 
ir jei Izraeliui būtų patikrintas susisieki
mas tarptautiniais vandens keliais (Suezo 
kanalu ir Aqaba).

Mokesčių reforma
Prez. Niksonas pristatė kongresui svars

tyti pajamų mokesčio reformos projektą.
Prezidentas nori palengvinti mokesčius 

mažesnes pajamas turintiems ir pasunkinti 
juos turtingesniesiems.
Nenori taikos

Afrikos vienybės organizacija pasiūlė 
Biafrai, kad ji tuoj sudarytų paliaubas su 
Nigerija ir pradėtų tartis.

Biafra atmetė pasiūlymą, nors didžiąją 
jos teritorijos dalį jau yra užėmusi Nigeri
ja.
Metinės

Graikijos vyriausybė paskelbė 3 dienų 
šventes atžymėti antrosioms metinėms, kai 
buvo nuversta parlamentarinė vyriausybė 
ir įvesta karininkų vadovaujamoji.

Laivyno manevrai
Viduržemio jūroje vykdomi NATO kraš

tų laivyno manevrai. Juose dalyvauja apie 
60 karo laivų ir 300 lėktuvų.

Sovietai irgi sustiprino savo laivyną Vi
duržemio jūroje.
JAV priemonės

Akivaizdoje neseno įvykio, kai Šiaurės 
Korėja numušė žvalgomąjį amerikiečių lėk
tuvą, JAV nutarė Japonijos jūroje sudary
ti telkinį laivų, kurie saugotų žvalgomuo
sius laivus ir lėktuvus.

Telkinį sudarysią 4 lėktuvnešiai, 3 krei
seriai ir 16 naikintuvų.

nei žydų kultūra. Jie prisimena esą žydų 
tėvų vaikai tik tokiais atvejais, kai reikia 
užstoti viršininkus Kremliuje prieš kitų 
žydų priekaištus. NYT jų laiško nespausdi
no. Išsispausdino Guardian, New Yorke ne
seniai pradėjęs eiti prosovietinis savaitraš
tis. (Elta)

VYSK. A. DEKSNYS
Iš Romos gavau balandžio 24 d. sekančią 

žinią: „Be abejonės, jau žinote, kad Euro
pos lietuviai turi naują vyskupą Antaną 
Deksnį“.

Sveikindami naująjį Europos lietuvių 
ganytoją, norime pateikti apie jį pažinčiai 
kiek smulkesnių žinių.

Šiuo laiku vysk. A. Deksnys yra East St. 
Louis, Illinois, lietuvių švč. M. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos klebonas. Ten 
jis atgaivino beišnykstančią lietuvių kata
likų parapiją, sutraukdamas naujų ateivių- 
tremtinių apie du šimtus. Parapijai vado
vavo per 16 meti), atgaivindamas draugijas 
ir padėdamas naujoms susiorganizuoti. Vi
suomenininkas, rašytojas, rimtas veikėjas 
ir uolus kunigas pajėgė sutelkti į bažnyti
nes draugijas visus veiklesnius lietuvius. 
Nelaimei 1943 m. ištikus ir sudegus medi
nei, bet apmūrintai bažnyčiai, suorganiza
vo ir pastatė 1945 m. apatinę bažnyčios da
lį, o viršutinė buvo statoma pagal inž. J. 
Moloko planus. Ji baigta.

Vyskupas Deksnys ketverius metus 
(1936-1940) studijavo Šveicarijos Fribour- 
go universitete ir už mokslo darbus pelnė 
filosofijos daktaro mokslo laipsnį. Ir se
kančiais metais atvyko į JAV. Pavikaravęs 
Mt. Carmel, Pa., lietuvių parapijoje iki 
1943 m., buvo pakvietas į E. St. Louis, DI. 
klebonu.

Kunigystės šventinimus yra gavęs 1931 
m. Buvo Panevėžio katedros vikaras 1931- 
1934 m., paskui 1934-1936 m. veikė Biržų 
parapijoj. Jis yra gimęs 1906 m. gegužės 9 
d. Buteniškio vienk., Juodupės vis., Rokiš
kio apskrityje. Per trylika mokslo metų jis 
baigė Onuškio pr. mokyklą, Rokiškio gim
naziją ir Kauno kunigų seminariją.

Naujam Europos lietuvių ganytojui lin
kime gausios Dievo palaimos ir geriausios 
sėkmės.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

KELIAS Į ALTORIAUS GARBĘ
Skaitytojai žino, kad Vatikane vedama 

byla padaryti šventuoju arkiv. Jurgį Matu
laitį, mirusį 1927 m. sausio 27 d.

Kaip ta beatifikacijos byla vyksta, da
bar jos generalinis postuliatorius kun. dr. 
J. Vaišnora, MIC, yra parašęs brošiūrą Ke
lias į altoriaus garbę — Dievo tarno arkiv. 
Jurgio Matulaičio beatifikacijos bylos ap
žvalga (1969 m., 32 psl., Generalinės Mari
jonų Postuliacijos leidinys, spausdino 
Draugo spaustuvė Čikagoje).

PASAULIS APLINK MUS
GALO PABAIGA naudoti, pasiduodamas Maskvos įtakai ir

Čekoslovakijos norui ir pastangoms tu- norėdamas pašalinti iš kelio neparankius 
rėti sovietiniame bloke laisvę ir nepriklau- populiarius asmenis. Pavyzdžiui, Vengrijos 
somybę atėjo galas tada, kai praeitais me- Kadaras pats išėjo iš stalinistinio kalėjimo 
tais ji buvo okupuota. O dabar sovietų rei- išsukiotom rankom, bet sovietams bėdos 
kalavimu atėjo to galo pabaiga — laisvės pridariusį Imrę Nagį taip sutvarkė, kad, 
labiausiai siekusieji, už ją pasisakiusieji ir tur būt, nė šuva nesulojo. Nežinia nei ka- 
veiksmais pasisakymus rėmusieji krašto da, nei kaip sutvarkė. Ar Husakas turi būti 
vadai buvo išmėtyti. Jų vietas užėmė vadi- kitoks?
namieji nuosaikieji, konservatoriai, stali-
nistai, o pačiam priekyje atsistojo slovakas PROFSĄJUNGŲ REFORMA
Husakas, už slovakišką nacionalizmą savo Nepaisydama riksmų ir nesusipratimų, 
metu stalinisto Novotnio laikytas kalėjime jau dabar iškylančių ir dar iškilsiančių, 
komunistas. Britanijos vyriausybė užsispyrė neatidėlio-

Jis iš okupacijos dienų patiko Mask- dama pravesti įstatymą, tvarkantį darbo 
vai, nes pasisakė už jos vadų įsakymų vyk- santykius. Norėdama tai padaryti ir žino- 
dymą ir griežtą drausmę. Dėl to Slovakijo- dama, kad įstatymas be audros nepraeis, ji 
je, kurią jis valdė nuo okupacijos pradžios, atidėjo -į šalį kitus projektus (pvz., lordų 
nebuvo nei tokių protestų, nei demonstra- rūmų pertvarkymą).
cijų, kaip Čekijoje. Jei Čekija jaudinosi ir Profesinių sąjungų vadai jau dabar pra- 
rodė savo patriotinius jausmus dėl Jano deda šaukti, kad tas įstatymas būsiąs skir- 
Palacho mirties, tai Husako Slovakija lai- tas pažaboti profesinėms sąjungoms, su
kėsi visiškai santūriai. Dabar jau visa Če- varžyti jų teisėms. Vyriausybė tvirtina, 
koslovakija turės šitaip laikytis, nes j Pra- kad įstatymo tikslas yra užkirsti kelią vi- 
hos gatves padėti policijai tvarkos palaiky- siems neoficialiems streikams, kurie žlug
ti tuoj pat atsiųsta ir kariuomenės. O kai do ekonominį krašto gyvenimą. Kaip vie- 
šitaip yra, tai ten nėra ko tikėtis, kad poli- nas provyriausybiškai pasisakąs laikraštis 
cininkas ar kareivis lydėtų ramiai už ką nurodo, dėl tokių krašto ūkį žlugdančių 
nors demonstruoti išėjusią minią. streikų didžiausią pasitenkinimą jaučia

Husako niekas nelaiko Maskvos kolabo- vien tik Japonijos ir Vokietijos kapitalis- 
rantu. Ligi šiol jis nėra davęs pagrindo ši- tai, nes jie perima rinkas, kurių nebegali 
taip save apibūdinti. Gal jam ir tiktų prak- išlaikyti britų pramonė. Kai mažėja prekių 
tiško politiko aptarimas. Jeigu svetima ka- išvežimas, tai balansai nuolat rodo preky- 
riuomenė jau krašto viduje, tai nebe lai- bos su užsieniu nuostolius, pavojus iškyla 
kas, žinoma, pradėti gintis, kaip ruošiasi pinigams, didėja krašte nedarbas, o dir- 
Jugoslavija ar Rumunija. Tada jau jeigu bantieji turi pasitenkinti mažesniu, darbo 
išsilygsi ką nors iš okupanto, tai gerai, tai dienų skaičium, negauna antvalandinių 
išeis tavo krašto ir jo žmonių naudai. darbų, žodžiu, dėl to nukenčia ir kraštas ir

Laisvė pribaigta. Bet čekoslovakai, aiš- darbininkai.
ku, bijo, kad dabartinis pasikeitimas nebū- Taigi arba — arba. Vyriausybė net kal
tų tik pradžia naujo teroro. Nemaža vadų ba, kad ji atsistatydins ir paskelbs rinki- 
ir šiaip patriotiškai nusiteikusios inteligen- mus, jei įstatymas nepraeitų. įstatymą, 
tijos iki paskutinių dienų rodė, kad su oku- greičiausia, palaikys opozicija, bet bus ne- 
pacija jiems ne pakeliui. Ką su jais turės maža darbiečių, kurie kovos, kad profesi- 
daryti Husakas, jei jis norės prieš okupan- nės sąjungos ir toliau laikytųsi įsigyvenu- 
tą pasirodyti, kad krašte ramu? Nebe vien sios praktikos, nes jie įstatyme įžiūrės pa- 
Husakas jau ir spręs visus reikalus, nes vojų laisvei.
sovietinis saugumas krašte susilauks vis Galima tikėti, kad kai kurie profesinių 
daugiau galios ir visokie patarėjai. Ar ne- sąjungų vadai, protestuodami prieš įstaty- 
bus pakartotos tokios bylos, kaip savo me- mo projektą, pajėgs net streikus suorgani- 
tu Slanskio? Kai kas tvirtina, kad sovietai zuoti. Toks streikų pavojus sumažės, jei 
tokių pasaulį piktinančių ir savo teisingu- vyriausybės ir parlamento atstovai pirma 
mą apjuokiančių bylų jau neberuoš, nors pasistengs reikalą išsiaiškinti su darbinin- 
pačioje Sov. Sąjungoje dar ir tokių ne- kais. Tada darbininkai gali ryžtis nepa- 
trūksta. Bet su kokiu nors Smrkovskiu ar klausyti karingųjų savo vadų, ir tuo būdu 
kitu antirusiškai pasireiškusiu čeku susi- būtų išvengta bent visuotinesnio streiko, 
doroti juk yra ir patogesnių metodų ir jau
išbandytų, ir pats Husakas gali juos pa- S. Baltaragis

PAGERBTI LIETUVOS KANKINIUS
DABARTINĖ PROGA NEPASIKARTOS
Mums, dabar gyvenantiems, tenka nepa

sikartojanti privilegija įamžinti Lietuvos 
vardą ir jos kankinių atminimą lietuviška 
koplyčia šv. Petro bazilikoje Romoje.

Tapti šio darbo dalininku laiko jau ne 
daug beliko.

Kviečiame visus įamžinti savo ir savųjų 
vardus Lietuvos Kankinių koplyčios kūrė
jų tarpe.
Aukas siųsti adresu: LITHUANIAN MAR
TYRS' CHAPEL FUND. 2701, W. 68th St. 
Chicago, Ill. 60629.

LAIŠKAS PERDUOTAS KOMISIJAI
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis 

Visuotinės žmogaus Teisių Deklaracijos 20 
metų sukakties proga pasiuntė Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui raštą, ku
riuo atkreipė U Tanto dėmesį į tai, kad So
vietų Sąjunga pastoviai ir sunkiai pažei
džia žmogaus teises okupuotoje Lietuvoje, 
kaip ir kitose sovietų užvaldytose valstybė
se. Raštas buvo baigtas reiškiant viltį, kad 
Jungtinės Tautos 1) rūpinsis Visuotinės 
Deklaracijos vykdymu tuose kraštuose, ku
riuose Sovietų Sąjunga laužo Deklaracijos 
nuostatus, ir 2) rems lietuvių tautos pasi
ryžimą atstatyti Lietuvos nepriklausomy
bę.

Dabar S. Lozoraitis gavo iš Jungtinių 
Tautų atsakymą, kad jo raštas bus genera
linio sekretoriaus praneštas Žmogaus Tei
sių Komisijos nariams, remiantis Jungti
nių Tautų Ekonominės ir Socialinės Tary
bos nustatyta tvarka.

KILUSI IŠ LIETUVOS
Britų „Daily Mirror“ balandžio 22 d. iš

sispausdino pranešimą apie Dorothy Bohm 
fotografijų parodą Londono Institute of 
Contemporary Arts.

Pasirodo, D. Bohm yra kilusi iš Lietuvos.

Pavergtosios tautos Bradforde
Prieš 25 metus visų Sovietų Rusijos pa- tas politikos, visuomenės ir spaudos dar- 

vergtųjų tautų pabėgėliai Vakaruose susi- buotojų tarpe. Tame leidinėlyje buvo 7 
organizavo ir pasivadino Pavergtųjų Tau- puslapių straipsnis apie Lietuvos rusinimą, 
tų Komitetu, sutrumpintai — A. B. N.Tos Tai prof. V. Vardžio straipsnio santrauka, 
organizacijos skyrius įsikūrė ir Bradforde. Įvykį plačiai atžymėjo anglų vietinė spau- 
Bradfordo skyriaus komitete dalyvauja es- da.
tai, gudai-bielorusai, latviai, lenkai, lietu- Lapkričio 24 d. A. B. N. atšventė savo 25 
viai, ukrainiečiai ir vengrai. metų įsikūrimo sukaktį. Ta proga sureng-

Lenkai buvo išstoję iš komiteto praėju- tas bendras koncertas. į koncertą taip pat 
siais metais, nes jie neturėję tinkamo žmo- atsilankė daug* politikos, visuomenės veikė- 
gaus, kuris galėtų juos šiame komitete at- id 'r spaudos žmonių. Dalyvavo buvęs Uk- 
stovauti. Tačiau po kiek laiko persigalvojo, ra‘nos ministeris pirmininkas Jaroslav 
į komitetą sugrįžo, ir jų atstovas B. Mroz Stetsko ir Pietų Vietnamo ambasados Lon- 
jau nurodė kitą ir šį kartą labai kuklią done antrasis sekretorius.
priežastį: jie išstojo, nes A. B. N. neremia Komitetas įstojo nariu į Britų Laisvosios 
jų pretenzijų į Oderio-Neisės sienas. Tuo Europos Lygą British League for Euro- 
tarpu mes puikiai žinome, kad kitais atve- Pean Freedom.
jais jų pretenzijos žymiai platesnės: jie ne- Praeitais metais U. N. A. Bradforde or- 
gali gyventi be svetimų žemių ir rytuose. ganizavo Human Rights Žmogaus Tei- 

Bradfordo komitetas buvo labai aktyvus si« komitetą, turėjusį pakelti balsą prieš 
jau iš pat savo gyvavimo pirmųjų dienų: tuos- kurie Paneigia bet kokias žmonišką- 
užmezgė ryšį su vietine spauda, ir jos pus- s’as toises. Iš viso buvo 5 posėdžiai. Mūsų 
lapiuose pasirodydavo žinučių apie paverg- atstovai: komiteto pirmininkas G. Kron- 
tąsias tautas, suėjo į sąlytį su savivaldy- bachsas (latvis) ir sekretorius* M. Charu- 
bės ir visuomenės veikėjais, rengė bend- kas (ukrainietis) išdėstė, kad čia mes ne
ras šventes, bendrus tautybių koncertus ir jaučiame jokios diskriminacijos ir mūsų 
antikomunistines demonstracijas. žmoniškosios teisės niekur nepažeidžiamos.

. Jie nurodė, kad jokių žmogaus teisių netu- Komitetas buvo ypač aktyvus paskuti- ri Sovietų Rusijos pavergtieji. Jeigu nori. 
maišiais metais. Kai Sovietų Rusijos pir- me žmonėms padėti> tai j ten reikja visą 
mminkas A. Kosyginas lankėsi Anglijoje akciją įr kreipti Tačiau žmogaus teisių gy. 
1967 m. vasario menesi, pavergtieji suren- nėjai nenorėjp mūsų suprastii nieko gera 
ge protesto demonstracijas Bradforde, su- nepadarė> ir mūsų atstovai iš tos kompani. 
organizavo viešą protesto susirinkimą ir jQS išėjo Savo ruožtu mūsiškiai vė! paren. 
priėmė atitinkamą rezoliuciją, kurią pa- gė didelį skaičių antikomunistinių lapelių 
siuntė šio krašto vyriausybei, atspausdino jr plačiai paskleidė anglų visuomenėje.
ir išplatino 7.000 propagandinių antirusiš- šiuos įvykius daugiau ar mažiau paste_ 
kų lapelių, šį įvykį plačiai atžymėjo vieti- bėjo ang]ų spaudos atstovai ir juos apraši- 
nis Telegraph ir Argus. nėjo vietinėje spaudoje.

Bemaž visos Sovietų Rusijos pavergto- Praeitais metais Bradforde susikūrė nau- 
sios tautos šventė savo 50 metų auksinį ne- ja visuomeninė organizacija — Bradford 
priklausomybės jubiliejų 1968 m. Šiam įvy- Area Development Association. Komitetas 
kiui atžymėti gegužės mėnesį surengtas įstojo nariu ir jau bendradarbiauja su ta 
Viktorijos salėje bendras koncertas. Nema- organizacija: turėjome porą pasikalbėjimų 
žo pasisekimo turėjo ir lietuvių pasirody- su Bradfordo miesto savivaldybės alder- 
mas.-I koncertą atsilankė daug šio krašto manu John Horsfall ir aptarėm tolimesnį 
visuomenės, jų skaičiuje politinių, visuo- veikimą.
meninių veikėjų ir spaudos atstovų. Ta Lietuviams tame komitete atstovavo: A. 
proga komitetas paruošė leidinėlį, kuriame Bučys, kuris buvo kasininku, A. Dičpetris, 
buvo rašiniai apie visas organizacijoj apsi- kuris buvo vicepirmininku, ir Vik. Ignaitis. 
jungusias tautybes. Leidinys papuoštas vi- šiuo metu vietoj mirusio A. Dičpetrio įeina 
sų septynių tautų vėliavomis. Jis paskleis- A. Traška. J. Vaidutis
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Kultūrinis anglų (ir kitų angliškai kal
bančiųjų kraštų) gyvenimas, o ypač knygų 
leidyba šiandieną, tur būt, jau sunkiai be
būtų įsivaizduojami be Pingvinų ir be Pe
likanų. Grožinei literatūrai skirtieji Ping
vinai ir dalykinių knygų Pelikanai yra dvi 
knygų serijos, pradėtos leisti dar tarpuka
rėje. Pirmieji Pingvinai tekainavo 6 pe
nus. kas anuomet prilygo maždaug alaus 
stiklo kainai, tačiau ir šiandieną, po beveik 
keturiasdešimties metų, po keleriopo sva- 
ro-sterlingo nuvertinimo. Pingvinų ir jų 
dvynių Pelikanų kainos išliko nuostabiai 
neaukštos. Jos svyruoja tarp 4 ir 20 šilin
gų, priklausomai nuo knygos apimties.

Tokios žemos šitų knygų kainos, aišku, 
apribojo ir jų apipavidalinimą. Jos neriša
mos kietuose viršeliuose, bet būna brošiū- 
ruojamos, be to. paprastai spausdinamos 
pigesniame popieriuje, palyginti, nedide
liais rašmenimis. Tačiau, nežiūrint tokių 
apribojimų, Pingvinai ir Pelikanai išlei
džiami labai skoningai ir rūpestingai. Ant
ra vertus, žemos ir visiems prieinamos šitų 
knygų kainos nebūtų ekonomiškai įmano
mos, jeigu jos nebūtų leidžiamos dideliais 
tiražais.

įvairių pigių kišenknygių anglosaksuose 
ir kituose Vakarų kraštuose išleidžiama 
daug milijonų egzempliorių, bet tai daž
niausiai tebūna populiari pramoginė skait- 
liava, pradedant visokių nuotykių fikcija 
ir baigiant nelabai beapdangstyta porno
grafija. Pingvinai su Pelikanais nuo dau
gelio kitų kišenknygių kaip tik ir skiriasi

VYTAUTAS RIMKUS

LIETUVIU SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 M.

IS ASMENIŠKŲ PRISIMINIMŲ IR IŠGYVENIMŲ

(9)

Tikrai, aikštėje dvi vokiečių trumpais vamz
džiais patrankos, keliolika kareivių, karininkas. Jis 
kalba telefonu. Tuoj pribėgu prie karininko. Tada 
gerai kalbėjau vokiškai. Pasisakau, kas esu, pasa
kau, ką girdėjęs. Jis maždaug patvirtina. Prašau ne
šaudyti į pilį kalne, nes ten yra lietuviai, o ne rusai, 
jie iškėlė savo krašto vėliavą, kaip ir visam mieste. 
Prašau jį suprasti sukilėlių entuziazmą ir neatsargu
mą, jei šovė į vokiečių karius, apie kurių atsiradimą 
Vilniuje jie, tikriausia, nežinoję, ir tikriausia manę, 
kad ateina rusų patruliai.

Vokiečių karininkas patiki. Jis vėl pakelia tele
foną, kalbasi. Padėjęs nusišypso ir atsako, laimei, iš 
pilies šūviai nesužeidė vokiečių karių. Jis pilies ne
sunaikins, nešaudys.

Atsimenu, reik paleisti partizanus rūsyje. Sku
biai nueinu, pranešu jų vadui, leidžiu nuimt visas 
sargybas, reikalingus aprūpinti ginklais. Visi gali 
eiti, kur kas nori, uždavinys įvykdytas, bet būti at
sargiems, nežinome, ką darys vokiečiai ar kitų tau
tybių žmonės. Visi universiteto rūsyje pasislėpę turi 
išsiskirstyti į savo namus.

Vėl einu Gedimino gatvės link.
Atsisuku: virš Vilniaus universiteto tebeplevė

suoja Lietuvos vėliava. Į ją tyliai pasižiūri ir buvęs 
saugotojas.

Prie universiteto matyti pora nušautų unifor
muotų rusų. į mūrą atsitrenkusi lengvo tipo rusų ka
riška mašina; prie vairo negyvas rusas, kitas iškritęs 
ant šaligatvio.

Gedimino gatve labai greitai pravažiuoja dul
kinos vokiečių lengvos šarvuotos mašinos, motocik- 
listai su pritvirtintais kulkosvaidžiais, tanketės.

Matyti sušaudytų. į mūrus atsitrenkusių rusų 
karinių mašinų, su jų vairuotojais, aptarnautojais.

Netoli milicijos nuovados Gedimino gatvėje 
matyti rusų patirti nuostoliai. Nematyti nei vieno 
žuvusio civilio.

Štai, ir ta buv. milicijos nuovada, iš kurios ne
sulaukėme su ginklais partizanų.

Dabar joje lietuvių kamšatis. Visi ginkluoti, ka
ringi. Grūstis prie registracijos staliuko partizanų 
raiščiams išduoti. Ten sėdi pora jaunų moterų, bene 
vienas ar du vyrai, nusidrožtais medžio gabaliukais, 
į pieštukus panašiais pagaliukais, pasimirkydami į 
paprastas rašalines, tamsiu rašalu braižo raides 
TDA [Tautinė Darbo Apsauga, pavadinimas keis
tas, bet Berlyne sutartas ir lietuvių pogrindžiui pra
neštas). Vėliau, girdėjau, visoje Lietuvoje partiza
nams buvę išduodami tokie raiščiai, nors abejoju, ar 
visoje Lietuvoje.

Ant paprastos medžiagos baltos spalvos raiščių, 
kurie buvo karpomi ar plėšomi iš kažin kieno atsi

neštų paklodžių, rašalu įrašytas raides merginos 
duodavo užsiregistravusicm vyram, kai kuriem jos 
ir užnerdamos-užmegzdamos raištį ant kairės rankos 
virš alkūnės. Kiti patys užsirišdavo. Jie išduodami 
labai lengvai.

Matau, kaspinus išrašinėja gerai pažįstama pa
nelė G. Ji, mane pastebėjusi, nustemba ir klausia, ar 
ir aš esu partizanas. Nelaukdama atsakymo, pagalė
liu rašo tas raides ir dar šlapiu rašalu užriša ant ran
kos, padavusi savo švelnią ranką.

Čia iš kitų sužinau, kad, užėmus šią nuovadą, 
tuoj į partizanų vyr. būstinę buvo pasiųsti-grąžinti 
partizanai D. ir N. Netoli universiteto jie buvo pa
stebėti ir užpulti rusų, gal enkavedistų, apšaudyti ir 
abu sužeisti: vienas į ranką, antras į koją. Laimei, 
įvykį tuoj pastebėjo kažin kur buvę lietuviai parti
zanai, kurie nušovę rusus, o kruvinus partizanus su 
jų neštais dviem maišais ginklų nuvežė į ligoninę. 
Vienas ar abu partizanai buvę be sąmonės ir neper- 
davę įsakymo išgelbėtojams. (Vėliau juos abu suti
kau, vienam amputavo koją, kitas irgi visam amžiui 
liko invalidu).

Išėjus su baltais raiščiais iš buv. milicijos nuo
vados, dar kartą paspaudžiu ranką savo lydėtojui. 
(Vėliau jį retkarčiais sutikdavau Vilniuje, vis būda
vau nustebintas jo reagavimu).

Didįjį „parabelių“ einu įsidėjęs į vidinį švarko 
kairįjį kišenių, patogiai pasiekiamą dešine ranka. 
Brauningas švarko dešiniame kišeniuje. Kelnių ki- 
šeniuose šoviniai. Abu ginklai į vamzdžius įleistais 
šoviniais, tik su nuleistais saugikliais.

Einu Gedimino gatve į savo namus — studentų 
bendrabutį Tauro gatvėje.

Sutikti pažįstami klausia, ką reiškia baltas raiš
tis, raidės. Kiti nustemba, kad esu partizanas.

Sutiktieji lenkai žvilgčioja nemaloniai.
Vokiečių kariuomenė į su baltais kaspinais vy

rus visai nekreipia dėmesio.
Kai kurie skuba klausdami, kur gauti tuos raiš

čius. Abejoju, ar jie visi buvo partizanai: kai kurie 
atrodė per gerai pailsėję, švariai apsiskutę, išeiginiais 
drabužiais.

Be nuotykių pasiekiu studentų bendrabutį.
Besirengdamas lipti laiptais į bendrabučio vir

šų, pastebiu studentą P., besivarantį į gatvę pažįsta
mą žydą iš universiteto choro. Juodu sustabdęs klau
siu, kas čia vyksta. P. piktai atsako, kad argi neži
nau, jog visi žydai yra bolševikai ar bolševikų talki
ninkai, jie turi būti perduoti vokiečių saugumui, ku
rie žinos, kaip su tokiais pasielgti. Studentą P. klau
siu, ką šitas kolega žydas jam ar lietuviams blogo 
padarė? Jis garsiai atsako, kad čia smulkmenos ne
svarbu, svarbus pats faktas. Sakau, kad kaip tik man 
tokio fakto reikia, negalima visų žydų kaltinti, juo 
labiau teisti, neturint jokių duomenų. Sukilimą lie
tuviai suruošė išsilaisvinimui, ne kitų pavergimui. Ir 
griežčiau pasakau, kad jis turi tuoj paleisti mano 
kolegą.

Tvirtai sudėtas blondinas P. žiūri į mane, neži
nodamas, ką daryti. Prieinu prie jo arčiau, paimu jį 
už peties, prašau nesikarščiuoti. Jis dar kažką su
niurna, apsisuka, nueina.

Už parankės paimu išsigandusį kolegą žydą 
(pavardę pamiršau), prašau jį atleisti už kai kurių 
pasikarščiavimus ir klausiu, kur jis nori eiti. Prašo, 
ar negalėtų užeiti į savo kambarį (gyveno tame pa
čiame bendrabuty) pasiimt kai kurių daiktų. Jį paly
džiu į kambarį, pasiima kai ką į portfelį, jį palydžiu 
į gatvę. Patariu saugotis, aš nežinau, ką darys vokie
čiai. Atsisveikiname, jis greitai nueina.

Apsisuku, greitai užlipu laiptais į savo kambarį. 
Jame nieko nėra.
Greitomis užvalgau, išgeriu arbatos.
Jaučiuosi išvargęs.
Noriu gulti į savo lovą, buvusią tiesiai prieš du

ris. Staiga pagalvoju. Dešinėje durų buvo spinta 
drabužiams ir kt., įmūryta sienoje. Už jos trečia mū
sų kambaryje lova, dabar tuščia. Užrakinu duris. Iš 
drabužių spintos paimu antklodėlę, kiek drabužių. 
Juos sudedu savo lovoje, o pats atsigulu buvusioje 
tuščioje lovoje, po pagalve pasidėjęs „parabelių“, 
ant kėdės pasikabinęs švarką su pistoletu kišenėje. Į 
duris įremiu aukštieninką kėdę, kuri turi parvirsti, 
jei kas eitų į kambarį. Aš lengvai miegu, tikriausia 
pabusčiau.

Atsigulu. Užmiegu.

Pabundu saulei šviečiant. Nesu tikras, kuri die
na. Tai ta pati diena, miegojau keletą trumpų valan
dų. Niekas nebandė įeiti. Nuimu kėdę nuo durų, per
dedu guolį į savo lovą, palieku kaip anksčiau buvo.

Tuoj išėjau į miestą.
Žaibiškas lietuvių sukilimas buvo pilnai pavy

kęs. Betgi jis dar neužtikrino lietuviams saugumo. 
Įvairiopa kova vyko diena iš dienos visą laiką iki 
1944 metų vasaros, kai pasitraukiau iš Vilniaus.

Vos išėjęs sužinojau, kad mieste yra pasiskelbę 
du „vyriausi lietuvių partizanų-sukilėlių vadai“. R. 
įsitaisęs spaustuvėje, jau atspausdinęs „išlaisvinimo 
ir valdžios“ atsišaukimus, juos iškabinėjęs įvairiose 
miesto vietose, net įdavęs radiofonui. Jį ir tuos atsi
šaukimus teko nuimti.

Kitas lietuvis pasiskelbė vyriausiu iš Dailės mu
ziejaus, kurį užimti kaip tik buvau pasiuntęs partiza
nų. Jis vėliau Vilniaus lietuvių spaudoje paskelbė su- 
kilimiškų atsiminimų.

Paaiškėjo, kad Vilniaus miesto ir Vilniaus sri
ties vyriausiu valdytoju tapo tas pat doc. Ž., kuris 
mane buvo pasiūlęs vadovauti sukilimui. Jo pirmoji 
būstinė buvo Dailės muziejaus patalpose.

Tuoj nuvykau į ten pasižiūrėti. Per gausybę 
sargybinių vos galėjau pamatyti tą naujos lietuvių 
valdžios vyrą, kuris į visus šonus davinėjo įsakymus, 
siuntinėjo raštus, pranešimus.

Vilniaus lietuviai 1941 metų birželio 23 d. su
kilimą įvykdė nepaprastai puikiai. Dabar, po 27 me
tų, rašydamas šiuos prisiminimus, manau, kad lai
mėta visų sukilimo dalyvavusių lietuvių nepaprasta 
narsa, valia, ryžtingu ir staigiu veikimu, taip pat ne
maža laime.

Lenkiuosi prieš lietuvius partizanus - sukilėlius 
Vilniuje, išsaugojusius savo sostinę nuo sunaikini
mo, tvirtai suėmusius ją į savo rankas, Gedimino 
kalno pilyje iškėlusius Lietuvos trispalvę.

Buvo stota į nelygią kovą: prieš keliasdešimt 
kartų gausesnį rusišką okupantą, apsistačiusį draus
mingais, šarvuotais visų rūšių kariuomenės daliniais.

Prieš jį iššaukiančioje dvikovoje atsistojo lietu
viai, net be ginklų. Ir laimėjo! Ar tai buvo karinis 
stebuklas, įvykdytas visos lietuvių tautos, kurios ma
ža dalis gyveno jų mylimoje sostinėje Vilniuje?

Iš tolimos ir artimos praeities Tavo sūnūs ir 
dukros te stiprybę semia, tegul veikia savo tautos 
garbei istoriška tiesa tautos siekimų linkme, drąsa 
ir kartais net pasiaukojimu, remiantis ne kitais, bet 
pačiu savimi. Ne skaičiuje, bet valioje yra tikroji 
galybė.

1968 metų vasara

Nejaugi mes tokie menki?
tuo, kad šiose serijose tėra leidžiamos ver
tingos arba bent gyvenamajam laikui 
reikšmingos knygos. Pradedant senovės 
klasikais ir baigiant dabarties rašytojais, 
šiose serijose susirasime viską, iš tiesų ko
ne visą pasaulinę literatūrą, kuri tokiu bū
du yra lengvai prieinama plačiausiems 
gyventojų sluoksniams.

Pastaraisiais metais Pingvinų serijoje iš
leidžiama vis daugiau įvairių žodynų, lek
sikonų, žinynų, netgi mažesnės apimties 
enciklopedijų. O šiais metais buvo išleistas 
ir daugiau kaip 900 psl. „The Penguin 
Companion to Literature“, atseit, Litera
tūros vadovas, kurio antrasis tomas yra 
skirtas Europos žemyno literatūrai ap
žvelgti. Tai iš tikrųjų glausta literatūrinė 
enciklopedija, kurioje abėcėlės tvarka 
trumpai aprašomi įvairiomis kalbomis kū
rę Europos rašytojai, literatūrinės sąvokos, 
srovės ir atskirų tautų literatūros.

Lietuvių literatūrą šiame Vadove apta
ria Alfonsas Nyka-Niliūnas, kuris tomo 
bendradarbių sąraše įrašytas kaip „auto
rius iš Baltimore, USA“. Lietuviui skaity
tojui Niliūnas, žinoma, pirmoje eilėje pa
žįstamas kaip iškilus poetas, puikus „Ham
leto" vertėjas, na, ir labai reiklus literatū
ros kritikas, nors gal ir ne kiekvienas skai
tytojas atpažįsta Niliūną, po kritiniais 
straipsniais pasirašinėjantį slapyvardžiais. 
Kiekvienu atveju, plataus ir visapusiško li
teratūrinio išprusimo „autorius iš Balti- 
morės“ atrodytų visiškai kompetetingas 

lietuvių literatūrą pristatyti šimtatūkstan
tinio tiražo literatūros vadove.

Vienu kitu sakiniu apibūdinęs istorines 
aplinkybes. Niliūnas apie lietuvių raštiją 
neišvengiamai pradeda kalbėti nuo Mažvy
do. Paragrafą paskyręs Donelaičiui, nuro
dęs į lenkų romantikų įtaką lietuviams, ap
taręs prisikėlimo laikotarpį ir jo autorius, 
jis išvardija eilę neoromantikų (Maironį, 
Krėvę, Vaižgantą ir kt.). Galop apžvalgi
ninkas sumini eilę nepriklausomybės me
tų kartos rašytojų, primena Keturių Vėjų 
sąjūdį, o apie pokario literatūrą rašyda
mas, teužsimena vien tiktai apie Vakaruos- 
na pasitraukusius rašytojus, kurie, Niliūno 
žodžiais, „aplamai vadinami egzistencialis
tais" ir kurie įsteigė „Literatūros lankų“ 
žurnalą. Tai ir viskas.
Kitatautis, norėdamas pasiinformuot apie 

lietuvių literatūrą, šį Vadovą atsivertęs, 
vis dėlto labai menką įspūdį apie ją susi
darys. Suprantama, kad suglaustame en
ciklopedinio pobūdžio straipsnelyje be 
bendrybių apsieiti neįmanoma, taip pat 
suprantama, kad, šalia prancūzų, vokiečių, 
rusų, net lenkų literatūrų, mūsiškei nėra 
jau taip lengva sužibėti kitataučių akyse, 
tačiau nejaugi lietuvių literatūra iš tikrųjų 
jau yra tokia skurdi, kaip kad galėtų atro
dyti šį Vadovą atsivertus?

Iš tiesų negalime spręsti, kieno čia kaltė, 
kad lietuvių literatūra šioje knygoje taip 
skurdžiai pristatyta — apžvalgininko ar to
mo redaktoriaus (prof. Anthony Thorlby), 
kuris, gal būt, griežtai apribojo skiriamąją

vietą. Tačiau sunkiai suprantama, kodėl 
net Donelaičiui, tam tikrai nuostabiam eu
ropinės reikšmės rašytojui, nepaskirtas at
skiras straipsnelis (daug menkesni kita
taučiai autoriai tokio susilaukė), ir visiš-
kai nesuprantama, kodėl straipsnio pabai
goje nenurodyta nė viena knyga apie lie
tuvių literatūrą, kas nebuvo pamiršta, sa
kykime. po straipsniu apie latvių literatū
rą. Pagaliau nejaugi per pastaruosius 24 
metus, t. y., po nepriklausomybės laikotar
pio, nieko vertingo arba bent reikšmingo 
nebuvo sukurta šiapus ir anapus, išskyrus 
„egzistencialistų“ grupę?

Londoniškė Rūta Spiers savo straipsniu 
šiame Vadove latvių literatūrą vis dėlto 
pristatė kur kas gyviau...

(reni)

NORĖTUMĖT LIETUVIŲ

ENCIKLOPEDIJOS ANGLŲ KALBA?

Ištisų 35 tomų Lietuvių Enciklopedija, 
daugelio manymu, yra svarbiausias lietu
vių emigrantų kultūrinis laimėjimas po II 
Pasaulinio karo.

Atliktus darbus labai lengva kritikuoti. 
Būta didelių pagyrimų, būta stiprių kriti
kų aptariant pasirodžiusius LE tomus. Gal 
daugiausia pašukuotas Lietuvos tomas, su
dėstytas XV knygoj. Spaudoj ir visuome
nėj. Norėtųsi gauti pasiskaityti pilniau iš
keltą lietuvių kalbos svarbą europinių kal
bų šeimoje ir deramai surašytą lietuvių 
tautos istoriją, ne vien paskirus jos laiko
tarpius. Pasiūlymų, pastabų būtų nesunku 
surankioti, bet nuo to pasirodžiusieji to
mai nepasitaisys.

Jau keletas metų tas pats gerb. Juozas 
Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos suma

nytojas ir leidėjas, rengiasi išleisti lituanis
tinę enciklopediją anglų kalba. Didžiausia 
kliūtis — savanoriškų prenumeratorių trū
kumas.

Šiaip ar taip, tą enciklopediją rengia 
laisvi lietuviai mokslininkai. Tikėtina, jie 
pasimokė iš lietuvių kalba išleistosios Lie
tuvių Enciklopedijos ir ten esančių klaidų 
nekartos.

Nuolatos susiduriame su žinių trūkumu 
lietuviškais reikalais, nors kartais... užsie
niečiai parašo geriau ir teisingiau apie lie
tuvius, nei kai kurie mūsiškiai, nedrįstan- 
tieji skelbti lietuvių tautai palankių žinių. 
Tokios rūšies -raštų yra ir LE tomuose. To
dėl kai kas sako, jog, iki mes nedrįstame 
savų reikalų deramai pristatyti, geriau 
apsieiti be lietuviškos enciklopedijos ang
lų kalba, nes tada patys sau prisipilsime 
burną vandens, kai svetimieji pradės cituo
ti pasigailėtinus sakinius iš pačių lietuvių 
enciklopedijos. Kaip tada atitaisyti?

Iki šiol apgailėtinai parodoma ir Lietu
vos teritorija. Anglų k. reikia duoti kitos 
redakcijos žemėlapius, pasikviečiant kitus 
bendradarbius.

Baimindamasis, kad pasiūlymai gali būti 
atmesti, vis tiek užsisakiau lietuvių encik
lopediją anglų k. Apsigalvoję gal ir abejo- 
jantieji pasiryš. Lietuvių enciklopedijos 
anglų kalba leidėjo adresas: 361 W. Broad
way, South Boston, Mass. 02127, U. S. A. 
Ten gausite pageidaujamų informacijų.

Algirdas Gustaitis

PATIRTIS — ŽINIŲ ALKIS
Visą gyvenimą mokomės ne vien iš kny

gų, kuriose sukrauta daug mums naudingų 
žinių, bet ir iš paties gyvenimo. Sutikę pa
žįstamą, teiraujamės: „Kas gero pas jus?“ 
Ir tuoj įsisaviname žinias, geroms pritar
dami, o blogas apgailėdami ir atmesdami. 
Gyvenimas moko.

Dabartiniai mūsų laikai yra ypatingi, 
kažkaip sujaukti, žmonės pasimetę, pilni 
abejonių, klausimų, reikalavimų, protestų, 
streikų, ginkluotų susirėmimų ir karų. O 
tikėjimo srity, atrodo, kartojasi šv. Povilo 
apaštalo dienos: „kai kurie atstos nuo tikė
jimo, klausydamies paklydimo dvasių ir 
velnių mokslų, tokių žmonių, kurie veid
mainingai kalba melą ir turi įdegintą su
gedimo žymę savo sąžinėje“ (1 Tim. 4,2).

Vokietijos vyskupai, susirinkę Fuldoje 
1968. XII. 27-28 d. d„ svarstė teologijos 
mokslo sąlytį su Bažnyčia ir paskelbė viešą 
tuo reikalu pareiškimą. Jie apgailestavo, 
kad nerimą kelia jau kuris laikas drąsūs, 
akiplėšiški, neatsakingi teologiniai pareiš
kimai tų, kurie toli prasilenkia su Bažny
čios mokymu ir drausme. Ir čia pat jie pri
mena šv. Povilo ap. žodį vysk. Timotiejui: 
„Aš prašau prisiektinai akivaizdoje Dievo 
ir Jėzaus Kristaus, kurs teis gyvus ir mi
rusius, jo atėjimu ir jo karalyste, skelbk 
žodį; nesiliauk laiku ir nelaiku; įrodinėk, 
ragink, bark visu kantrumu ir mokymu. 
Nes ateis laikas, kad jie nepakęs sveiko 
mokslo, bet, eidami savo troškimais, su
rinks sau mokytojų krūvą, kaip jiems au
syse niežti, ir nugręš ausis nuo tiesos, o 
gręšis prie pasakų“ (2 Tim. 4,4).
Atsinaujinimas

Vyskupai pageidauja, kad visa Bažnyčia 
atsinaujintų Vatikano II susirinkimo dva
sia ir prasme. Jie sako: „žodžiu ir veiksmu 
liudijame pasauliui, kad Jėzus Kristus, 
Dievo Sūnus, įsikūnijęs, yra viso ko pa
grindas ir visos Bažnyčios priemonė bei 
tikslas“.

Kad Jėzus Kristus yra amžinojo Dievo 
sūnus ir tuo pat laiku mūsų brolis, grynai 
žmogiškuoju protu nėra įrodoma, — tiesą 
pasiekiame tikėjimo būdu. Tikėjimas yra 
laisve pagrįstas klusnumas. Esame klusnūs 
Dievui, kuris pašaukė mus krikšto metu 
liudyti apie jį ir Jėzų Kristų.

Dalykiškai ir oriai aiškinti Dievo ap
reikštąjį žodį, ar tai rašytą, ar vien per
teiktą padavimu, yra išskirtinė ir patikėta 
Bažnyčiai pareiga; jos mokytojų orumas 
remiasi ir vykdomas Viešpaties Jėzaus 
Kristaus vardu. Privalome skelbti Jėzų 
Kristų žmonėms mūsų laiko priemonėmis 
ir jiems suprantama kalba.

Kurie tikrovėje suniekina, sužaloja tikė
jimo tiesas, nebūtus dalykus skelbdami 
apie Jėzų Kristų, Dievą-Žmogų. jo įsikūni
jimą ir gimimą iš Mergelės Marijos, ar su
mažinama Atpirkėjo dalis mirtyje, jo iš 
mirusiųjų prisikėlime, — tada sakome: jie 
skelbia ne katalikų Bažnyčios tikėjimą. Jų 
pasakos neatstoja tiesos.
Teologija

Teologija yra tikėjimo mokslas. Tikėji
mo tiesų aiškinimas ir Bažnyčios mokslo 
pažanga iš mūsų reikalauja pastangų tie
sai suprasti. Išsiaiškinę Dievo apreikštą 
tiesą, ją įsisaviname, priimame, ja tikime, 
atsirėmę į apreiškimo orumą. Laisvos va
lios tikėjimas yra nuopelningas.

Dažniau skaitykime šv. Raštą, ypač Nau
jąjį Testamentą. Evangelijose atskleidžia
mas Jėzaus Kristaus asmuo, jo mokslas, jo 
galybė, auka ir visiems žmonėms meilė.

Garbė tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
K. A. M.
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A.A. P. IVANAUSKAS

Balandžio 6 d. širdies priepuoliu mirė 
a.a. Pranas Ivanauskas, gimęs 1917 m. lap
kričio 17 d. Kražių vis., Raseinių apskr. I 
Angliją atvažiavo 1947 m. ir visą laiką dir
bo anglies kasyklose. Atrodo, Anglijoje gi
minių neturėjo. Todėl laidotuvėmis teko 
rūpintis DBLS Mansfieldo skyriui, nors jis 
priklausė Nottinghamo skyriui.

Apie velionį žinių galima gauti pas J. 
Beinortų (G. Tennyson St., Mansfield).

Velionis buvo spaudos mėgėjas. Jis pirk
davo visas lietuviškas knygas, aukodavo 
spaudai ir užsakydavo jos draugams. Taip 
pat rėmė visas gimnazijas tremtyje, ypač 
dosnus buvo dvasiškijai. Todėl nenuostabu, 
kad, jam mirus, nebuvo rasta pinigų ar ko
kio turto — viskas tik knygos ir padėkos 
laiškai.

Paskutinius kelerius metus jis sirgo, kai 
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ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(16)

Tania vos išvengė arešto. Camiryje sura
dę jos džypą, valdžios pareigūnai jį nuo
dugniai iškrėtė. Kokaino, žinoma, nesura
do, bet Tania džype buvo nuostabiai leng
vapėdiškai palikusi visokios įtartinos poli
tinės medžiagos. Pareigūnai surado Gue- 
varos agentų ir suokalbininkų Bolivijoje 
ir Argentinoje sąrašus. Karinės įstaigos 
Tania ir jos lankomąja farma susidomėjo 
visiškai nauju — politiniu ■—■ požiūriu. Ji 
jau buvo politiškai įtariama, buvęs jos le
galusis gyvenimas La Pazoje ir Cambiryje 
turėjo nutrūkti ir ji pati pasitraukti į po
grindį. Kitaip sakant. Tania, pagrindinė ir 
beveik vienintelė Guevaros ir jo partizanų 
ryšininkė su išoriniu pasauliu, pasidarė 
neveiksminga ir iškrito iš rikiuotės.

Visa tai įvyko dėl Tanios kaltės. Gueva
ra jai buvo uždraudęs pačiai atvykti į far- 
mą, bet ji nepakluso. Liudininkų pasakoji
mu, Guevara jai davė pylos už jos elgesį. 
Jis jai karčiai prikaišiojo ir nurodė į visas 
jos padarytąsias klaidas, iki ji apsiverkusi 
ir isteriška išbėgusi iš kambario.

Tačiau kodėl ji nepakluso Guevaros įsa
kymams? Kodėl ji taip neatsargiai elgėsi? 
Tai visiškai nesiderino su ankstyvesniąja 
jos laikysena, nes ji visuomet mokėjo būti 
santūri, atsargi ir prireikus neatkreipti į 
save dėmesio. Kodėl ji nepaklausė Gueva
ros įsakymo?

Jau minėtasis Daniel James prileidžia, 
kad Tania iš tikrųjų vykdė aukštesnės 
instancijos įsakymus. Ginkluotas sukili
mas Pietų Amerikoje nesiderino su sovie
tų politika. Atrodo. Maskva netikėjo, kad 
savarankiško, nepaklusnaus, bet daug pa
sekėjų turinčio Che Guevaros ruošiamasis 
sukilimas Bolivijoje ir vėliau Argentinoje 
gali pasisekti. Kitaip sakant, Guevara ga
lėjo privirti nemaža košės, kurią ir sovie
tams vėliau tektų srėbti. Todėl parankiau
sia buvo sukilimą sužlugdyt dar jam neįsi
siūbavus, dar ruošos studijoje. Ir Tania ga
vo atitinkamus įsakymus... Ar šita prielai
da yra teisinga, viešumoje, tur būt. niekad 
nebus tikrai žinoma, bet visi žinomieji 
duomenys šitą prielaidą patvirtina. Kiek
vienu atveju, Tanios elgesys sukilimą su
žlugdė, leido Debray suimti ir nuteisti ir 
Che Guevarą ir ją pačią nuvedė mirti.

1967 m. kovo 23 d. 32 vyrų kariuomenės 
dalinys artinosi prie Guevaros farmos. 
Partizanai parengė spąstus ir 7 kareivius 
nukovė. Tokiu būdu ginkluoti veiksmai 
prasidėjo daug anksčiau, negu Guevara 
planavo — partizanai dar nebuvo visiškai 
pasiruošę. Apylinkėje buvo pilna kariuo
menės dalinių, atvyko eilė JAV žvalgybos 
pareigūnų, kurie talkininkavo Bolivijos 
karininkams. Tania buvo partizanų sto
vykloje, ir todėl jų ryšys su išoriniu pa
sauliu buvo nutrūkęs. Kito kelio nebuvo,

Jau prabėgo daugiau kaip 50 metų nuo 
to laiko, kai rinktinių vyrų būrelis paskel
bė Lietuvos nepriklausomybę. Tais istori
niais metais aš jau buvau beveik 10 metų 
berniukas ir lankiau pradžios mokyklą. 
Tai buvo dar carų Rusijos okupacijos lai
kais įsteigtoji mokykla, kuri dėl prasidėju
sių pirmojo karo veiksmų buvo keletą me
tų uždaryta. Pasistūmėjus frontams į Ru
sijos gilumą, mokykla vėl buvo atidaryta, 
ir mokslas prasidėjo dar pirmaisiais vokie
čių okupacijos metais. Buvo privalomos 
vokiečių kalbos pamokos, ir dar reikėjo 
minėti Vokietijos kaizerio gimtadienius ir 
kitas jų valstybines šventes. Tokiuose mi
nėjimuose dainuodavome tik lietuviškas 
dainas, nes tuomet dar buvome silpni vo
kiečių kalbos žinovai. Lietuvių vaikus mo
kė dar visai jauno amžiaus mokytojas An
tanas Pilipaitis. Jam už darbą mokėjome 
kiekvienas po 2 markes mėnesiui. Žinią, 
kad paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, 
pirmiausia išgirdome iš savo mokytojo lū
pų. Mes buvome įvairaus amžiaus, tai pa
gal savo amžių ir supratome nepriklauso
mybės reikšmę. Vėliau pajutome, kad pra
dėjo lengvėti vokiečių kalbos pamokos ir 
pamažu visai pranyko iš mokymo tvarka
raščių. Pagaliau išsilaisvinome ir nuo pri
valomų duoklių, nes anksčiau turėjome 
rinkti laukinių augalų žiedus, lapus, šak
nis ir kt. Surinktus reikėjo namuose gerai 
išdžiovinti ir sunešti į mokyklą. Tada ir 
vaikai turėjome okupantui atiduoti duok
lę, skirtą karo reikalams.

Gyvenome gal kokių 25 km atstumo nuo 
Lenkijos ir gal apie tiek nuo Vokietijos. 
Valsčiaus ribose gyveno dalis vokiečių kil
mės žmonių, tai ir vokiečių kalba kiek 
daugiau buvo paplitusi. Bet lenkų kalbą 
mokėjo gal tik vienas kitas senesnis gyven
tojas. O vaikai tai beveik nė žodžio ne
supratome lenkiškai. Taip pat lenkų kal- 

per nelaimingą atsitikimą susižeidė kasyk
loje. Dirbo prie lengvesnio darbo.

Tegul būna jam lengva Anglijos žemelė, 
tam dosniajam lietuviui. k. b.

kaip trauktis ir pėstiems per mažai ap
gyventą ir atšiaurią pietrytinės Bolivijos 
teritoriją pasiekti saugesnes apylinkes. Ta
nia susirgo, karščiavo ir negalėjo išlaikyti 
Guevaros būrio tempo. Guevara jai paliko 
kelis palydovus, o pats su savo vyrais nu
žygiavo. Ji buvo pervargusi, karščiavo, ją 
dažnai ištikdavo isterijos priepuoliai, ir jos 
palydovai turėjo tikrai daug vargo.

1967 m. rugpiūčio 31 d. Tania su savo 
grupele pasiekė Masicurio ir Rio Grande 
upių santaką. 17.20 vai. jie, ginklus iškėlę 
virš galvų, brido per upę, kai į juos iš pa
krantės pasipylė kulkos. Kpt. Mario Var- 
gas‘o kareivių būrys partizanų jau laukė. 
Tania brido paskutinioji, bet ji krito pati 
pirmoji. Srovė jos kūną nunešė. Lavonas 
tebuvo rastas po savaitės.

Po penkių savaičių žuvo ir Che Gueva
ra.

* * *

Medžiagos apie žvalgybos istoriją ir žval
gybininkų nuotykius iš tiesų yra nemaža 
prispausdinta, ir šitą seriją galėtume tęsti. 
Nuotykiai tokių žvalgybininkų, kaip admi
rolas „Blinkeris“ Hallis, sabotažo meistras 
Wollweberis. „Robinas“, Antrojo pas. karo 
metu sėkmingai dirbęs prieš vokiečius, R. 
Sorge, bene pirmasis Staliną įspėjęs apie 
busimąjį vokiečių puolimą, pagaliau ato
miniai šnipai, Vakarų mokslininkai, apie 
savo tyrimus pranešinėję sovietams, galėtų 
būti įdomūs. Ne paskutinėje vietoje mus, 
tur būt, domintų ir lietuvių žvalgybininkų 
nuotykiai, o tokių, įvairiom pusėm tarnau
jančių, šiame šimtmetyje buvo ne vienas. 
Juos apibūdinti bene sunkiausia, nes labai 
sunku surinkti patikimus duomenis, o ra
šytinių šaltinių beveik visiškai nėra. Ta
čiau, gal būt, ir apie tai kada nors pasiseks 
vieną kitą smulkmeną paruošti.

Žvalgyba neatsiejama nuo politikos. Tam 
tikra prasme ji yra politikos nešvarieji 
baltiniai. Tačiau įdomiausi vis dėlto yra 
patys žvalgybininkai: jų asmenybė, jų bū
das. jų galvosena.

Kas gi yra jų pasirinktojo kelio akstinu? 
Sugauti slaptieji agentai paprastai bau
džiami aukščiausiomis bausmėmis, jie daž
nai rizikuoja savo gyvybe. Jų atlyginimas 
nėra labai aukštas. Praturtėjusių žvalgybi
ninkų tebuvo vienas kitas. Vien idealizmu 
tai neišaiškinama. Agentai dažnai turi 
veikti prieš savo vidinius norus ir troški
mus. ir dažniausiai jie taip ir veikiai. Ne
galima sakyti, kad jie visiškai stokotų mo
ralės. bet jų amato etinės normos yra skir
tingos, kitoniškos, negu daugelio žmonių. 
Įsigilinus į atskirų žvalgybininkų elgesį, 
matyti, kad jie vis dėlto gana nuosekliai 
vadovaujasi tam tikru elgesio kodeksu, tik 
ar tos jų elgesio taisyklės gali būti bendrai 
priimtinos ir visų pateisinamos — jau ki
tas klausimas.

PIRMAISIAIS METAIS
bos niekas nevartojo ir mūsų parapijos 
bažnyčioje. Tik nuo nežinomų man laikų 
mūsų bažnyčioje buvo užsilikusios miru- 
siems prisiminti lentos ir bažnytinės vėlia
vos su lenkiškais įrašais. Gal tai buvo len
kų palikimas, nes valsčiaus ribose turėjo
me 18 dvarų, kurių didelę dalį valdė lenkų 
kilmės dvarininkai. Paskelbus nepriklau
somybę, patriotinis kaimo jaunimas paša
lino iš bažnyčios visus lenkiškus užrašus, 
nukabino nuo kolonų visas senas skardines 
lentas ir jas sunešė į bažnyčios sandėlius. 
O vėliavas apipavidalino spalvotais kaspi
nais, kurie padengė lenkiškus užrašus. 
Taip pranyko visi lenkiški užrašai, ir vė
liavos pasidarė žymiai gražesnės.

pradėjo organizuotis lietuviška mi
tai jau ir kaimas pradėjo daugiau

Kai 
licija, 
suprasti nepriklausomybės reikšmę. Nors 
susirinko paprasti bernužėliai, bet jau jie 
buvo savi ir nereikėjo galvos lenkti prieš 
vokiečių žandarą. Anksčiau mes, vaikai, 
pamatę žandarą, jau iš tolo nusiimdavome 
kepures, atsistodami kelio pakraštyje, ir su 
didžiausia baime jį praleisdavome. Jeigu 
nenusiimsi kepurės, tai ją žandaras nu
lups kartu su plaukais ir dar apvanos 
skaudžiu bizūnu. Reikalavo, kad tokią pa
garbą žandarui atiduotų ir suaugusieji. 
Tai ir buvo visiems didelis džiaugsmas, kai 
pamatė savą bernelį, einantį milicininko 
pareigas.

Tie pirmieji milicininkai dar neturėjo 
uniformos ir dėvėjo civilius drabužius. 
Kad išsiskirtų iš kitų, ant rankovės turėjo 
prisisegę baltą juostą su įrašu „Milicijan- 
tas“. O kepurė būdavo apjuosta žalios 
spalvos juostele. Tais laikais vyrai dėvėjo 
frenčiaus sukirpimo švarkus ir aukštos 
formos kepures, „galifė" kelnes, ilgus au
linius batus, tai tik apsijuosdavo diržu ir 
jautėsi uniformuoti. Taip organizavosi pi
liečių apsauga, kuri iki 1923 m. vadinosi 
milicija.

Kitas žymesnis nepriklausomybės išryš
kinimas įvyko tada, kai prasidėjo savano
rių verbavimas į Lietuvos kariuomenę. 
Ypač pakildavo entuziazmas, kai į miestelį

Seriją paruošė E. Ilinis 

Be to, žvalgybininkas nėra lygus žvalgy
bininkui. Jeigu žvalgybą suprasime angliš
kojo „intelligence“ prasme (kaip šitoje se
rijoje), tai žvalgybininkai sudarys labai 
margą minią. Didžiausią jų dalį, be abejo, 
sudarys įprastiniai valdininkai, nuo 9 iki 5 
prasiknisą savo raštinėse. Nuo kitų biuro
kratų jie maža kuo tesiskiria, gal tik savo 
kaimynams arba draugams prie alaus bo
kalo jie nesipasakoja ir nepasiguodžia apie 
kasdieninius tarnybinius rūpesčius. Žval
gybininkų tarpe sutiksime daug technikų, 
laborantų, visokių specialistų. Be to, žval
gyboms dirba nemaži būriai bibliotekinin
kų, archyvininkų, kurie kantriai ir siste
mingai skaito ir kataloguoja viešą ir vi
siems prieinamą spaudą bei knygas. Ro
dos, nereikšmingas žinutes viešojoje spau
doje sugretinusios, žvalgybos įstaigos ne 
kartą išsiaiškino svarbių ir slepiamų įvy
kių prasmę.

Ir politinė policija priskirtina žvalgybai, 
nes juk beveik neįmanoma šiais laikais 
griežtai atskirti nelegalią politinę ir „gry
nai“ žvalgybinę veiklą. O žvalgybinė veik
la šiais laikais nesiriboja vien tiktai infor
macijų telkimu. Slaptieji žvalgybos agen
tai dažnai užsiiminėja sabotažu, padeda 
ruošti politinius sąmokslus, net pervers
mus. kartais ir karines operacijas. Visų di
džiųjų (ir ne taip didelių) valstybių žval
gybos įsivelia į tokius nelabai švarius da
lykus. Nepasisekusį kubiečių emigrantų 
Kiaulių įlankos puolimą juk ruošė ir finan
savo JAV žvalgyba, belgų ir prancūzų 
žvalgybos ne kartą nosį kaišiojo į Kongo 
reikalus, nekalbant jau apie sovietus ir ki
tas šalis. Tokius nelegalius uždavinius at
likinėdami, žvalgybininkai iš tiesų išvirsta 
žmonėmis už normalių įstatymo ribų. Toks 
darbas, be abejo, veikia jų asmenybes, bet, 
antra vertus, ne bet kas tokiam darbui tin
ka ir ne kiekviena asmenybė gebėtų jį at
likti.

Kone kiekvienas iškilesnis žvalgybinin
kas yra įdomi, sudėtinga, nekasdieniška, 
dažnai — bet, toli gražu, ne visuomet — 
simpatiška asmenybė, pilna prieštaravimų 
ir nelauktų posūkių. Tokie žmonės, atrodo, 
turėtų susilaukti gabių plunksnų dėmesio, 
apie juos galėtų būti parašyti geri ir įžval
gūs psichologiniai romanai. Tačiau taip nė
ra. Atmetę visokią pramoginę fikciją ir ne
sigilindami į negausias, dažniausiai saty
rines (sakykime. Graham Green) išimtis, 
pastebėsime, kad grožinė literatūra žvalgy
binei tematikai beveik visiškai neskiria 
dėmesio. Gal žvalgybininko amato specifi
ka paprasčiausiai nesiduoda įspraudžiama 
į grožinės literatūros rėmus? Kiekvienu at
veju, žmogiškoji pusė vis dėlto bus pati 
įdomiausia visų tų žvalgybinių nuotykių 
dalis...

tuo reikalu atvažiuodavo kalbėti unifor
muoti kariai. Po tokių prakalbų ne tik vai
kams, bet ir suaugusiems tai būdavo svar
biausia pašnekesių tema. Na, ir pradėjo 
vyrai savanoriais vykti į atkuriamąją Lie
tuvos kariuomenę. Ėjo jauni ir seni, tur
tingi ir beturčiai, ir jie visi turėjo bendrą 
tikslą — ginti Lietuvos laisvę. O vaikams 
kiek buvo džiaugsmo, kai iš savo mokyklos 
savanoriu į kariuomenę išleidome mokinį 
Albiną Birštoną. Įdomu buvo išleisti į ka
riuomenę, bet su pasiilgimu ir laukėme jų 
parvažiuojant atostogų. Mat, rūpėjo pama
tyti, kaip jie atrodys, apsirengę karine uni
forma, ir kiek turės ant munduro apikak- 
lės užsisiuvę „našipkų“. Atsimenu, kaip 
anuomet senukai, pamatę su laipsnių juos
telėmis parvažiuojantį kareivį, klausdavo: 
„Tai pasakyk, bernužėli, ant kiek vyrų esi 
vyresnis, kad nešioji dvi našipkas?“ Vai
kams tai buvo labai įdomu sužinoti, nes 
pagal tai spręsdavome ir apie kitus laips
nius. Ir vėl kiek mums buvo džiaugsmo, 
kai parvažiavo atostogų buvęs mūsų mo-
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Mielas Redaktoriau,

visi žinome, kad šuns balsas neina į dangų. 
Kauk, kiek tau patinka, o tavo balsas ne
pasiekia tolimos ausies ir gana.

Bet šuo vis tiek loja, nepaisydamas, kiek 
ausų jį girdi ir kiek akių pasidairo, ko jis 
dabar čia skalija, ar su reikalu, ar be rei
kalo.

Ar nebus tik ir mano padėtis kartais to
kia, kaip to ciuciaus, kuris sėdi sau prie 
būdos, žiūri į mėnulį ir, poetiško graudumo 
apimtas, praveria snukį. Vienas, visi pa
čiame įmygyje, ir aušra dar tolokai, tai ir 
paleidžia dūdas iš to vienišumo. Anot to, 
gal ką išverks, jeigu negaus lazdų, gal bent 
tolimas mėnulis sumažins vidurnakčio vie
nišumą.

Jeigu kas ryžtųsi iš nuobodumo pavarty
ti „Europos Lietuvio“ komplektus, tai ir 
užtiktų pėdsakus tokio kaukimo, dėl kurio 
labai retai net ir lazdos galas pasimaišyda
vo.

Ar dėl to reikia nusiminti? Žinoma, kad 
ne. Gal tik tarpais liautis garsinusis ir ty
liai palindėti būdoj, kur neužpučia vėjai.

* * *

Šįkart iš naujo paloti mane paskatino ži
nojimas, kad Nidos Knygų Klubas po ilgos 
pertraukos išleido vėl dvi naujas knygas. 
Taip, ta naujiena užklumpa mane po ilgos, 
net dešimties mėnesių pertraukos, ir aš ne
beišlaikau ir vėl praveriu nasrus, ir jeigu 
kas nemiegotų dar, tai au-au-auu! Prašom 
pasiklausyti. Jeigu ateitumėte su lazda til
dyti, tai aš, tur būt, lįsiu būdon, nes negi 
saviesiems rodysi dantis, kurie jau karalie
nės išduoti, taigi nebe ypač stiprūs!

Manęs ta ilga pertrauka iš pradžių ne
jaudino. Nėra, rodos, laiko jaudintis. Bet 
ir aš patekau į srovę tų, kurie jaudinasi, 
kai draugai ir bičiuliai iš toliau laiškuose 
vis dažniau pradėjo kelti klausimą: kas gi 
pasidarė su jūsų tuo Nidos Klubu Anglijo
je? Ar ten visi serga, ar išmirė, kad nieko 
nebegirdėti? O gal juos ten iš tiesų kas 
nors sulikvidavo ar patys susilikvidavo?

Toksai domėjimasis man visiškai supran
tamas. Tokių, kurie domisi, žinoma, nėra 
tūkstančiai, bet šiandien iš viso svetur ir 
knygos leidžiamos greičiau tik šimtams, 
nebe tūkstančiams. Pačių tų knygų išeina 
tik po keletą kasmet, ir nebe vienos jų ly
gis yra pakankamai žemas. Dėl to į Nidos 
Knygų Klubą ir krypsta su susirūpinimu 
akys tų knygai ištikimų šimtų, nes gi tas 
mūsų Klubas, nors nepadaro stebuklų, nes 
jų nebėra jau ir kur ir iš ko daryti, bet dar 
yra viltis ne vieno, mėgstančio, vertinančio 
lietuvišką knygą ir nenorinčio be jos gy
venti.

Didelės pertraukos atpratina nuo knygos 
pagaliau ir tuos, kurie dar laukia jos.

# * *

Nidos Knygų Klubas tvarkosi narystės 
pagrindais, dėl to nėra lengva sekti, kaip 
jo leidinius gavusieji lietuviai reaguoja, 
kokias jie nuotaikas reiškia. Laikraščiuose, 
tiesa, rašomos tokių leidinių recenzijos. 
Bet recenzijos rodo pažiūras ir nusiteiki
mus ne tiek skaitytojo, kiek daugiau tų as
menų, kurie sugeba knygą pakedenti ir ap
tarti daugiau iš esmės ir pasakyti, ko ji 
verta.

Skaitytojų nuotaikas, tur būt, dažniau 
pajunta tik leidėjai per gaunamuosius laiš
kus, jeigu kas ryžtasi pasisakyti, kas jam 
patiko ar nepatiko. Prie tokių laiškų ne
prieinu. Bet taip jau atsitiko, kad vienas 
toks laiškas, rašytas vyresniosios kartos 
šviesuomenės atstovės-mokslininkės, pasie
kė ir mane. Be kita ko, ji rašo šitaip:
„Sveikinu ištvermingai leidžiant mūsų vi

suomenei prieinamą literatūrą. Turiu pro
gos pastebėti, kiek ji džiaugsmo ir paguo
dos suteikia senesniajai mūsų išeivijos 
kartai“.

kyklos mokinys. Kaip su savu, tai galėjom 
ir drąsiai pasikalbėti. O koks buvo mūsų 
pasitenkinimas, kai leido pačiupinėti dur
tuvą. kepurę ir davė užsitraukti kariško
dūmo.

Žvelgiant į praeitį, dar tenka prisimin
ti, kad pirmaisiais metais kaimuose ne
ruošė iškilmingų nepriklausomybės šven
tės minėjimų ir neturėjo padėkos pamal
dų. Net buvo ir tokių užkietėjusių parapi
jų klebonų (tais laikais vadinamų prabaš- 
čių), kurie bažnyčioje neleisdavo giedoti 
tautos himno. Bet metai po metų žmonės 
jau visiškai suprato nepriklausomybės 
reikšmę, ir visa tauta įsijungė į bendrą at
statymo darbą. Savo darbštumu per, pa
lyginti, trumpą laiką pastatė Lietuvą šalia 
Vakarų kultūros tautų. Ir vasario 16 d. 
buvo visos lietuvių tautos džiaugsmo ir 
pasididžiavimo šventė.

Šias savo vaikystės metų mintis baigiu 
mūsų tautos didžiojo dainiaus Maironio 
nesenstančia kūryba:

Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava!

V. Vytenietis

Ar prie tokio pasisakymo dar reikėtų ką 
nors pridėti? Manau, kad tai yra trumpai 
drūtai nusakyta ta padėtis, kuri verstų dar 
gyvas išlikusias knygų leidyklas iš pasku
tiniųjų patenkinti tų troškulį, ypač jei ma
tyti, kad tas darbas neša lietuvišką atpil
dą, kad knyga laukiama, jos ilgimasi, ji 
vertinama.

Kiek aš suprantu, Nidos Knygų Klubo ir 
uždavinys yra ne marinti knygą, bet ją gy
vą palaikyti. Tai ar nedings jis ir vėl ko
kiai dešimčiai mėnesių?

Tavo Jonas

TRIKAMPIS ŽENKLAS

1852 metais Anglijos kolonijoje Gerosios 
Vilties Iškyšulyje Afrikoje pasirodė pir
masis trikampio formos pašto ženklas. Jo 
kūrėjas buvo tos kolonijos pašto valdyto
jas Charle Bell.

Daug kam buvo kilęs klausimas, kodėl 
taip anksti, kada pašto ženklų leidimas 
dar nebuvo ištobulėjęs ir keturkampė for
ma buvo lengviausia, jis perėjo prie sun
kesnės, trikampio formos ženklų.

Buvo mėginta atsakyti į tą klausimą iš 
simbolinės pusės: esą, tos kolonijos geo
grafinė padėtis esanti panaši į trikampį, o 
taip pat į trikampį labai panaši kalva, ku
rioje buvo labai apstu aukso.

Tačiau tikrasis atsakymas labai papras
tas ir štai koks. Pašto valdytojas matė, 
kad beveik visi jo paštuose dirbantieji 
laiškų skirstytojai beraščiai ir labai sun
kiai rūšiuodavo vietinius ir į užsienį siun
čiamus laiškus.
Jam atėjo geniali mintis: užsieninius laiš

kus atskirti nuo vietinių trikampiais paš
to ženklais! Jis pats tų trikampių pašto 
ženklų piešinius sukūrė ir juos išleido, (iš 
filatelistų draugijos biuletenio „Lietuva“ 
Nr. 8/125)

...„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 — Pirmoj daly — Liau
dies dainos, antroje: Bacho Avė Maria, Bi
zet Agnus Dei, Balsio Lopšinė ir kit. V. No
reika yra žymus lyrinis tenoras.

Palangos Juzė — Vysk. M. Valančiaus 
apysakaitė.

Lietuviškos vestuvės — Senovinės Ku
piškėnų 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.
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LONDONAS
V. SIDZIKAUSKO PRANEŠIMAS

šeštadieni, gegužės 3 d., 6 vai. vak., Lie
tuvių Namuose Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas darys prane
šimų apie Lietuvos laisvės perspektyvas.

Visi tautiečiai, kurie tais klausimais do
misi, kviečiami dalyvauti.

SEKMINIŲ SĄSKRYDIS
Tradicinis Sekminių sąskrydis Lietuvių 

Sodyboje įvyks gegužės 25 dieną.
Tautinių šokių grupės, kurios ruošiasi 

atvykti į Sodybą, prašomos susisiekti su 
DBLS vicepirm. J. Alkiu, nes norima pa
ruošti meninių parengimų programą.

SKAUČIŲ BAZARAS L. SODYBOJE
Skautės yra nusistačiusios Sekminių są

skrydžio metu Sodyboje suorganizuoti ba- 
zarą, iš kurio susidarytų kiek lėšų būsima
jai skautų stovyklai, ypač turint galvoje, 
kad atvažiuos visas būrys svečių — skautų 
iš Vokietijos.

Bazarui daiktus renka Mančesteryje L 
Jakubaitytė, Nottinghame E. Zaveckienė ir 
Damaševičienė, Londone J. Kinkienė, Wol- 
verhamptone K. Kaminskaitė, Derby, Sto- 
ke-anTrent ir kitos vietos siunčia G. Zin- 
kuvienei. Norima surinkti prieš gegužės 
mėn. vidurį. Pageidavimas: rankdarbiai — 
siuvinėjimai, mezginiai, žaisliukai.

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. Kasparą, Ig. Dailidę ar kleboni
joje. Kaina 16 šilingų.

Kuo anksčiau bus užsirašoma, tuo pa
lengvės autobusų užsakymas.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Motirios Dienos minėjimas bus gegužės 

4 d., sekmadienį. Jis prasidės pamaldomis 
Lietuvių bažnyčioje U vai. ryto — procesi
ja, palaiminimas, Mišios.

5 vai. p.p. Sporto ir Socialinio Klubo sa
lėje parapijos komitetas rengia motinoms 
pagerbti arbatėlės pobūdžio pobūvį. Maža
sis jaunimas atliks trumpą meninę progra
mą.

Jeigu turės laiko Londone besilankąs 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirm. V. Sidzi
kauskas, tai atsilankys į pobūvį ir padarys 
pranešimą apie Lietuvos laisvinimo reika
lus.

GRETOS DIDĖJA
Senų draugų aplankyti iš JAV atvyko 

jūreivis Antanas Baravykas, plaukiojus 
amerikiečių laivais. Apsistojo Lietuvių Na
muose.

Šiomis dienomis prie anksčiau atvykusių 
lietuvių jūreivių kompanijos Lietuvių Na
muose prisidėjo dar atostogų leisti Mečys 
Stonys.

JAUNIMUI
DIDESNĖS KONKURSO PREMIJOS

Lietuvių Namų Bendrovės Valdyba buvo 
maloni paskirti mūsų paskelbtajam kon
kursui daugiau pinigų. Dėl to dabar pir
moji premija bus 3 sv„ antroji — 2 sv. ir 
trečioji — 1 sv. Dėl to prašome pradėti 
siųsti savo straipsnius.

O straipsniuose mes norime, kad parašy
tumėte tai, ką jūs galvojate apie šiandieni
ni jaunimą. Nėra reikalo rašyti plačiai. 
Svarbu, kad būtų įdomiai parašyta.

Straipsniams siųsti adresas: Jaunimo 
Skyrius, 2 Ladbroke Gdns., London, W.ll,

Konkurso pabaigos laikas bus paskelb
tas sekančią savaitę. Dėl to prašome pa
skubėti.

LONDONO JAUNIMAS 
UNIVERSITETUOSE

Petras Vikanis, baigęs labai gerais pažy
miais Clungfordo High School, praeitą ru
deni (stojo Į Durhamo universitetą, kur 
studijuoja inžineriją, o kartu reiškiasi kaip 
geras golfininkas, atstovaudamas savo uni
versitetui golfo turnyruose.

Viktoras Lagūnavičius, buvęs Londono 
Jaunimo tautinių šokių vadovas, praeitą 
rudenį (stojo j Leeds universitetą, kur stu
dijuoja tekstilės pramonę.

NAUJA VALDYBA
Londono Lietuvių Jaunimo „Grandies" 

grupės naujon valdybon išrinkti: pirm. R. 
Namajuška, sekr. J. Dėmenis, kas. V. čer- 
nytė, nariais S. Mockus. J. Grupiljonas, R. 
Demenytė ir A. PukŠtytė.

AR JOS JUOKĖTĖS IS J. LENNONO?
Dėl ko visi juokėsi ar priekaištus reiškė, 

kai buvo rodomi televizijoje ir aprašinėja
mi laikraščiuose Lennon ir jo žmona Joko

LIET. KAT. SIELOVADA

16 Hound Rd., West B r id gf or d, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

NAUJO VYSKUPO SULAUKUS
Sulaukus naujo V. Europos liet, vyskupo 

dr. Antano Deksnio, tenka priminti, kad 
visi, kurie norėjo Sutvirtinimo Sakramentą 
priimti iš liet, vyskupo, lauktų naujo ga
nytojo atvykstant ir praneštų Sielovados 
centrui arba kitiems kunigams apie Sutvir
tinimui kandidatus. Visus kviečiame ruoš
tis ir Sutvirtinimą priimti pas liet, vysku
pą.

Vysk. A. Deksnys į Europą atvyks po 
konsekracijos, kuri bus birželio 15 d. Bel
leville, Illinois, JAV, katedroje. Konsek
ruos arkiv. L. Raimondi, Šv. Tėvo atstovas 
Vašingtone.
Dabartinis vyskupo antrašas: 1509 Baugh 

Ave., East St. Louis, Illinois, USA.
Kun. S. Matulis, MIC

APIPLĖŠIMAS ANKSTYVĄ VAKARĄ
Dar vasario mėn. vieną vakarą birming- 

hamiškis J. šateikis, pravedžiodamas šunį, 
pasuko per parką. Buvo tik 6 vai. vakaro, 
bet ten jį užpuolė vyriškis su dviem mergi
nomis ir iškraustė kišenes.

Nors šateikis jau senas žmogus, bet gy
nėsi. Užpuolikai vis tiek nusinešė jo pini
ginę su 10 svarų.

Policija vis dėlto du užpuolikus sugavo. 
Tas vyriškis dabar nuteistas 18 mėnesių 
kalėti.

P R E S T O N A S

DBLS SUSIRINKIMAS

Gegužės 10 d., šeštadienį, 5 vai. vak., 6 
John William St. šaukiamas DBLS Presto- 
iio Skyriaus susirinkimas.

Atvyks D. Banaitis iš Rochdalės ir darys 
pranešimą — papasakos daug įdomių daly
kų iš DBLS suvažiavimo.

Kviečiame dalyvauti visus lietuvius, gy
venančius Prestone ir jo apylinkėse.

DBLS Prestono Skyriaus Valdyba

KETTERINQAS 
20-ČIO 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

Ono, kurie sakėsi, kad jie taikos dėlei išbu
vo savaitę lovoje? Dėl ko tasai jų veiksmas 
nebuvo užgiriamas? Manau, daugumas sa
kys, kad tai neįprasta. O kas gi įprasta?

Jeigu vyrui apkirpsi plaukus, apvilksi jį 
marškiniais, užriši jam kaklaraištį, tai tuo 
pakeisi jo išvaizdą, bet negalėsi pakeisti jo 
galvojimo.

Šiandieninis jaunimas ieško kažkokios 
išeities ir dažniausiai ją randa smurte, kel
dami tėvų nepasitenkinimą savo „juokin
gais" drabužiais, augindamiesi ilgus plau
kus, vartodami narkotikus. Bet ką dėl to 
reikia kaltinti? Jaunuolius, tėvus? Ar kal
tinimai duoda ką nors gera?

Jaunimas nusivylęs, kad dar vis tebe
vyksta karai, kad žmonės badauja, kad pa
saulis darosi biauri vieta gyventi, ir taip 
jau yra buvę prieš mūsų laikus.

Tai suaugusieji, prieš juokdamiesi ar 
priekaištaudami J. Lennonui ar iš viso jau
najai kartai, mano galva, turėtų pirma pa
galvoti. ką jie yra padarę taikos reikalu.

S. M.
* * *

NEPERŠAME. BET.
Nenorime daryti įtakos jūsų muzikiniam 

skoniui, bet jeigu nenusipirktumėte Beach 
Boys ilgo grojimo (LP) plokštelės, pava
dintos 20/20, tai tikrai sakytume, kad su 
jumis, tur būt, kažkas negera darosi!

Populiariosios muzikos plok.štelės
Aišku, jūs pastebėjote, kad kelias savai

tes nebespausdinome populiariųjų plokšte
lių sąrašo.

Taip jau išėjo, kad tokio sąrašo nespaus
dinome. ir dėl to atsiprašome. Bet arti
miausiomis savaitėmis tikimės pateikti vėl 
ką nors naujo.

NAUJENYBĖS MOTINĖLIŲ 
PAGERBIME

Gegužės 17 d„ šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Ukrainiečių salėje, 30 Bentinck Rd„ įvyks 
reto įvairumo lietuvių motinų pagerbimas.

Bus kun. dr. S. Matulio, MIC, paskaita 
apie lietuvių motinų kryžiaus kelius Sibire.

Meninėje dalyje čia pirmą kartą pasiro
dys Derbio liet. kat. parapijos naujos jung
tinės meninės pajėgos: jaunimas ir suau
gesni su dainomis, montažu, dailiuoju žo
džiu, margais tautiniais žaidimais bei šo
kiais. Vadovauja neseniai iš Lietuvos atki
lusi mokyt. I. Venskienė ir F. Ramonis. Or
ganizuoja liet. kat. parapijos taryba, vado
vaujant P. Popikai.

Linksmojoje dalyje šokių muzika bus 
smagi. Taigi visiems belieka dalyvauti mo
tinėlių pagerbime ir smagiame pavasarinia
me subuvime.

Liet. Moterų Draugiją

JAUNIMO ŽIDINYS
JURGINĖS

Balandžio 20 d. suplaukė daugiau tautie
čių, nes tą dieną pamaldas atlaikė svečias 
kun. dr. Jon. Sakevičius, MIC, pabrėžda
mas dvasinių pašaukimų klausimą ir pri
mindamas Lietuvos, Anglijos bei liet, skau
tų globėją šv. Jurgį. Vietos skautai pamal
dose dalyvavo organizuotai.

Po pamaldų Židinys parodė žavų tauti
nių šokių Š. Amerikoje garsinį filmą.

Balandžio 27 d. liet, pamaldas atlaikė 
svečias salezietis iš Romos kun. M. Burba, 
atvykęs lankyti sunkiai sirgusio švogerio 
D. Permino.

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

BUSIMIEJI ĮVYKIAI
Po paskutinio didesnio parengimo DBLS 

Derbio Skyrius, šiek tiek atsikvėpęs, šiuo 
metu jau ruošiasi tradicinei išvykai į L. 
Sodybą per Sekmines. Šiemet Skyrius ren
giasi atsivežti geroką aviną, kurį žada pa
aukoti skautams, o jie tą vakarą iškeps ir 
pavaišins lietuvišką visuomenę. Tai bus 
mūsų Skyriaus dalinė padėka skautams už 
jų gražią veiklą bei įrodymas tarpusavio 
bendradarbiavimo, gražus Skyriaus gestas. 
Tikimasi, kad tautiečiai gausiai tą vakarą 
pas skautus atsilankys to skanėsto para
gauti.

Derbyje šiemet tikrai reiškiasi gyvas vei
kimas. Po Skyriaus surengtojo Vasario 16 
minėjimo, kuris plačiai nuskambėjo lietu
vių ir vietinėje anglų spaudoje, gegužės 10 
d. Derbio Liet. Katal. Parapija rengia di
desnio masto Motinos dienos minėjimą, ku
riame programą išpildys vien tik vietinės 
pajėgos. Bus dainų, šokių, deklamacijų, pa
sirodys atgaivintasis vyrų sekstetas bei 
mišrus dainininkų būrelis, taigi įdomi 
programa.

O Sekminių ekskursija į Sodybą iš Der
bio išvyksta šeštadienį, gegužės 24 d., 9 vai. 
ryto, nuo „Duke of York“. Iš Sodybos grįž
tama pirmadienį, gegužės 26 d„ 11 vai. ry
to. Dar yra 7 tuščios vietos, todėl norintieji 
važiuoti prašomi pasiskubinti ir užsiregist
ruoti.

Gegužės 31 d. DBLS Skyrius šaukia me
tinį narių susirinkimą, į kurį maloniai 
kviečiami ir visi akcininkai bei visi, kurie 
domisi S-gos ir Akc. B-vės veikla.

Birželio 14 d. Skyrius rengia birželio tra
giškų įvykių minėjimą, kurio programa 
bus paskelbta kiek vėliau.

Taigi Derbio lietuviai sukruto sujudo. 
Gal tas pavasariškas vėjelis taip pajudino. 
Dėl to reikia tikėtis, kad visi parengimai 
dar daugiau sujungs mažą mūsų koloniją 
ir leis senas klaidas užmiršti ir atsikratyti 
asmeniškų ambicijų. Skyriuje vietos vi
siems užteks.

Tačiau reikia pasidžiaugti, kad tik ma
ža dalis lietuvių nepripažįsta Skyriaus 
veiklos. Daugumas remia ją.

J.Levinskas

PAIEŠKOJIMAI

GRIGALIŪNAS Romas, Kazio sūnus, gi
męs 1926 m. Garbėnų k„ Taujėnų vis., pats 
ar žinantieji apie jį prašom rašyti: P. Gab
rys. 5200 rue Duquesne, Montreal 431, P.Q., 
Canada.

BATAVIČIUS Petras, kilęs nuo Platelių, 
paieškomas draugo. Jis pats ar žinantieji 
apie jį prašom rašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

SAROKAS Bronius, sūnus Petro, gimęs 
1927 ar 1928.VIII.15 Panevėžyje, Lietuvoje, 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti 
„Europos Lietuvio“ Administracijai.

************************************************************

Solistė Vanda Galbuogytė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

*¥***¥*****¥*-*.****tLf******¥¥.*¥yiy:*^*v¥*¥***.*¥*¥¥************

LONDONAS
ECCLES — gegužės 11 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — gegužės 4 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NORTHAMPTON — gegužės 11 d„ 12 vai., 

katedroje.
Metinės rekolekcijos
NOTTINGHAM — St. Patricks bažn.: ge

gužės 10 d„ šeštadienį, 12 vai. ir 4 vai. p. 
p.; gegužės 11 d„ sekmadienį, 12.30 vai.

BRADFORD — gegužės 3 d., šeštadienį. 11 
vai.

BRADFORD — gegužės 18 d., 12.30 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.

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 Sodybon. Norintieji 
važiuoti, nedelsdami registruokitės pas A. 
Trašką. Jaunimas jau pasiruošęs laukia jū
sų paramos.

A. Tr.
DR. VINCO KUDIRKOS MINĖJIMAS 

BRADFORDE
Labai neseniai suėjo 110 metų, kai Pa

ežeriuose gimė didelis anų laikų veikėjas 
dr. Vincas Kudirka.

Šiam įvykiui atžymėti gegužės 17 d„ 7 
vai., Vyties klubo salėje rengiamas to di
džiojo lietuvio minėjimas.

Programoje — Vik. Ignaičio paskaita: 
Kudirkos gyvenimas ir darbai.

Kviečiame visus lietuvius minėjime da
lyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENA

DBLS 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 

Saulėtam Ispanijos kurorte Camma- 
rugoje, tarp Barcelonos ir Tarragonos, 
puikioje viloje, 50 jardų nuo jūros, bir
želio 7 - 28 d.d. išnuomojami 2 kamba
riai (vienam ir dviems asmeninis).

Kaina tik 22 sv. (už abu kambarius).
Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į 

J. Johnstone, 12 Bassett Road,
Coundon, Coventry.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 3 D„ 
LIETUVIŲ NAMUOSE, 

2 LADBROKE GARDENS, W.ll, 
ĮVYKS 

TRADICINIS, 
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ 

„DAINAVOS“ SAMBŪRIO 
RUOŠIAMAS,

PAVASARIO BALIUS
Baliuje dainuos solistė 

VANDA GALBUOGYTĖ.

Veiks puikus bufetas.
Gros geras orkestras.
Pradžia 7 vai. vak.

* *

Staliukai užsisakomi Lietuvių Namuose 
telefonu PAR 2470.

ĮSPŪDINGAS MARGUČIŲ BALIUS
Tradicinis Londono Moterų Šv. Onos 

dr. Margučių balius praėjo įspūdingai. Prie 
to įspūdingumo daug prisidėjo Coventrio 
Moterų „Gražinos“ Draugijos dalyvavi
mas. „Gražinos“ vadovės Marija Paulavi- 
čienė ir Aldona Mineikienė suruošė Co
ventrio lietuvių pirmąją ekskursiją į Mar
gučių balių Londone.

Pakeliui į salę ekskursantai buvo apsi
stoję lietuvių klebonijoje. Klebonas dr. K. 
A. Matulaitis. MIC, ir kun. dr. J. Sakevi
čius, MIC, aprodė lietuvių bažnyčią co- 
ventriečiams, o po to kun. J. Sakevičius pa
lydėjo į Londono Lietuvių Sporto ir Socia
linio klubo salę. Čia šv. Onos draugijos na
rės laukė savo viešnių ir svečių prie vai
šių stalo. Besivaišinant atėjo ir baliaus lai
kas. šokiams grojo Jono Parulio kapela. 
Muzika buvo visi patenkinti, ir pasišokta 
taip, kaip kadaise Lietuvoje būdavo, vieno 
svečio iš Coventrio išsireiškimu.

Buvo premijuojami Velykų margučiai. 
Premiją laimėjo Zeną Baublienė.

Svečių tarpe, be coventriečių, buvo ma
tyti svečių iš Northamptono, Ketteringo ir 
Nottinghamo.

Toks moterų pradėtasis bendradarbiavi
mas, rengiant vienų pas kitus ekskursijas, 
sudaro gražią ir sveiką nuotaiką.

K. S.

COVENTRY
PADĖKA

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba nuo
širdžiai dėkoja O. Stirbienei už gražiai ir 
skoningai paruoštas loterijos dovanas Mar
gučių baliui, J. Timmins ir A. Mineikienei 
už loterijos bilietų platinimą, L. Poviliū- 
nienei, A. Banienei ir kitiems už gražius 
margučius, taip pat visiems tautiečiams už 
gausų atsilankymą.

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

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

2 Investuok į 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.
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