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GENEROLO ATVIROS KORTOS PASAULIS APLINK .MUS
Generolas Giapas yra šiaurės Vietnamo 

karinių pajėgų viršininkas, savo metu 
(1954 m.) privertęs prancūzus pasitrauk
ti iš Vietnamo, kuris tada buvo vadina
mas Indokinija.
Jis yra taip pat vyriausias inžinierius ir 

vykdytojas to karo, kuris dabar vyksta 
Pietų Vietname.

Kaip „Laisvojoj Lietuvoj“ (Nr. 9) K. 
Tautkus rašo, italų žurnalistė Oriana Fa- 
llaci gavo pasikalbėjimų su tuo generolu. 
Pasikalbėjimą iš italų laikraščio persi
spausdino Amerikos laikraščiai. Pasikal
bėjimo santrauką K. Tautkus pateikia 
savo laikraštyje. 

* * *
Į klausimą, kas laimės Vietnamo karą, 

gen. Giap atsakė: Amerikos politikos va
dai ir generolai tai žino seniai, bet visuo
menei neskelbia ir nesako tiesos. Ameri- 
neturi krašto gyventojų pasitikėjimo. Ir 
politiškai ir kariškai. Ir štai kodėl. Pir
miausia Amerika padarė fatališką klaidą, 
pasirinkdama karo lauką P. Vietname. 
Saigono reakcinė valdžia yra per silpna, 
netur krašto gyventojų pasitikėjimo. Ir 
tai žinojo buvęs Amerikos ambasadorius 
Saigone gen. Maxwel Taylor, buvęs gy
nybos sekr. Mc Namara ir vyriausias 
Amerikos pajėgų vadas gen. Westmore
land. Saigono politikos vadai nėra pajė
gūs tinkamai sunaudoti Amerikos pagal
bos, juo labiau įtikinti savo gyventojus, 
kad Amerika neturi tikslo ir nesiekia P. 
Vietnamo padaryti savo „naujo stiliaus“ 
kolonija, kurioje krašto gyventojai jaus
tųsi laisvi, turėtų valią ir galią.

Amerikos ginklų jėga pastatyta Saigo
no „vyriausybė“ yra ne krašto gyventojų 
išsirinkta, jiems neatstovauja, bet tik pa
laiko Amerikos imperializmą. Ir toji „vy
riausybė“, kuri valdo P. Vietnamą, nėra 
vieninga, bet išsiblaškiusi ir tik laukia 
progos vienas kitam durti į nugarą, kad 
paskui galėti) vėl iškilti.

Saigono „vyriausybė” Ameriką įvėlė į 
tokias painiavas, kad ji negali pasitrauk

Septynios DIENOS
Skridimas į mėnulį

Apollo 10 išskridusieji į erdves 3 ameri
kiečių astronautai, apsukę žemę, nuskrido 
į mėnulio erdvę, ten du iš jų nusileido arti 
paties mėnulio, o paskui visi susijungė ir 
laimingai parskrido į žemę.

Visa jų kelionė užtruko 192 valandas (8 
paras) ir 2 minutes.

Liepos mėn. išskris kiti 3, kurių 2 jau 
nusileis mėnulyje.

Prezidentų susitikimas
Birželio 8 d. susitinka JAV prez. Nikso- 

nas ir Pietų Vietnamo prez. Thieu.
Jie svarstys Vietnamo karo klausimą ir 

ieškos būdų, kaip pasiekti taikos.
Vietnamo vyriausybė labai palankiai pri

ėmusi prez. Niksono pasiūlymą dėl taikos 
Vietname.

Britanija turėtų įsijungti
Britanijoje lankėsi Vokietijos finansų 

ministeris Straussas ir reiškė nuomonę, 
kad Britanija turėtų įsijungti į Europos 
Bendrąją Rinką, o visa Europa turėtų su
daryti pajėgią gintis valstybių grupę. Tu
rėtų būti siekiama sudaryti federalinę Eu
ropą.

Prancūzija ruošiasi rinkimams
Prancūzija ruošiasi prezidento rinki

mams.
Kandidatai į prezidentus aiškina savo 

politiką. O kandidatų yra 7.
Pasitarimai su politiniais vadais

Pakistano prez. Jahija Chanas jau apie 
mėnuo važinėja po kraštą ir tariasi su po
litiniais vadais.

Tik du žymūs vadai nesimatė su juo.
Iš tų susitikimų prezidentas pasidairė iš

vadą, kad partijų tūrėtų būti ne 12, bet ne 
daugiau kaip 3.
Įspėjimas reformininkams

Čekoslovakijos min. pirm. Černikas pa
reiškė, kad vyriausybė uždraus visus susi
rinkimus ir eitynes, jei tam nebus gautas 
iš anksto policijos leidimas.

Jis pabrėžtinai pasisakė prieš antisocia- 
listines jėgas ir didelius reformininkus.

Įtempimas pasienyje
Tarp komunistinės Kinijos ir komunisti

nės Šiaurės Korėjos prasidėjo nesusiprati
mai.

Siena uždaryta, ir jau kelis kartus abi 
pusės šaudė viena į kitą. 

ti, negali pasiekti teisingos taikos, negali 
laimėti karo ginklu, negali Vietname iš
laikyti 600.000 armijos 10-15 ar (20 metų. 
Ji negali karo laimėti nei politiškai ar 
kariškai. Jos padėtis laukia didesnės ka
tastrofos, kaip Prancūzijos prie~Dien Bi
en Phu 1954 m. Amerika savo „koloniją“ 
Vietname pradėjo statyti su 30.000 „kari
nių patarėjų“, vėliau juos padidino iki 
150.000 ir 18 milijardų dolerių. Tačiau 
nei karo nelaimėjo, nei išsilaisvinimo fron
to nesunaikino. Bet atsitiko priešingai. Ir 
600.000 vyrų armija, laivynas, aviacija ir 
kitos ginklų rūšys neveda prie karo lai
mėjimo, išlaisvinimo fronto išgyvendini
mo iš P. Vietnamo teritorijos, o Vietkon- 
go partizanai kariškai sustiprėjo ir, kada 
tik nori, gali vykdyti puolimus, kaip Sai
gono, taip ir kitų miestų ar vietovių, neiš- 
skriant ir Amerikos ir jos sąjungininkų 
karinių bazių. Amerikos karių Vietname 
žuvo ne 34.000, bet daugiau kaip 60.000. 
Amerikos aviacijos nuostoliai yra didesni 
kaip 3.200 lėktuvų. Mūsų ginklai numušė 
iš penkių keturis.

Tiesa, kad ir mūsų nuostoliai žmonė
mis yra didesni kaip 500.000. Tačiau 
mums žmonių jėgų pakanka. Turime ir 
pakankamai ginklų. Kovosime, jei reikės, 
iki 50 metų. Jeigu Amerika Paryžiuje ne
sutiks su mūsų taikos sąlygomis, tai mes 
ir nesirūpiname. Mes nuolaidų nedarysi
me, nes mūsų kova yra teisėta, ji vedama 
už Vietnamo laisvę, susijungimą. Aš bū
čiau melagis, jei sakyčiau, kad Amerikos 
karinės jėgos Vietname yra sumuštos. 
Niekas negali neigti Amerikos karinių jė
gų stiprumo, karių kovingumo.

Kitaip atrodo Saigono reakcionierių 
valdžios kariuomenės kovingumas, mora
lė. w

Jis prisipažino, kad komunistų suorga
nizuotos Ted ofensyvos Hanojus nerėmė 
ir nieko apie tai nežinojo. Bet patvirtino, 
kad Vietkongas įrodė, jog jis pajėgus 
vykdyti puolimus kur tik nori ir puolimų 
niekas negali suardyti. Jis nežino ir ne-

Italijos pašto streikas
Italijos pašto ir telegrafo darbininkai 

jau kelinta savaitė dirba „pagal taisykles".
Iš pradžių porą parų buvo streikuojama. 

Grasinama ir vėl paskelbti streiką, jei ne
bus samdoma daugiau darbininkų ir darbo 
savaitė sutrumpinta iki 40 vai.
Rodezijos klausimas
Buv. britų kolonijos Rodezijos baltieji sa

vavališkai paskelbė savo krašto nepriklau
somybę.

Kadangi baltieji sudaro mažumą ir juo
dukų didžiumai neduoda lygių teisių, ne
priklausomybės nepripažįsta ne tik Brita
nija, bet ir kiti kraštai, ypač Afrikos vals
tybės. Dėl to su Rodeziją valdančiais bal
taisiais buvo tariamasi, kraštui buvo tai
komos sankcijos, bet ligi šiol niekas nepa
sikeitė.

O dabar ta Rodezijos vyriausybė jau 
skelbia, kad visi pasitarimai nieko neduo
da ir kad viltys susitarti eina niekais. Tai 
skelbia savo konstituciją.

Niksono planas nepriimtinas
Vietnamo tautinis išsilaisvinimo komite

tas pasisakė, kad jam nepriimtinas prez. 
Niksono pasiūlymas atitraukti kartu ir 
amerikiečių ir šiaurės vietnamiečių ka
riuomenę.

Bet vistiek manoma, kad pasitarimai dėl 
taikos bus tęsiami.
Lenkija — Vokietija

Lenkijos Gomulka iškėlė pasiūlymą, kad 
Lenkijos ir Vokietijos vyriausybės turėtų 
pradėti tartis dėl Oderio-Neissės linijos ir 
kitais abiems kraštams rūpimais klausi
mais.

Vokietijos užsienių reikalų min. Brand- 
tas palankus tokiems pasitarimams, bet 
krikščionių demokratų partijos sluoksniai 
pasiūlymą laiko naiviu.

Mirties bausmė įvykdyta
Irake įvykdyta mirties bausmė dar 10 

asmenų, nuteistų už šnipinėjimą.
Iš viso Irakas mirties bausmę jau įvykdė 

36 asmenims, nuteistiems už šnipinėjimą ir 
sabotažą.
Mirė kard. Beranas

Romoje mirė kard. Beranas, Čekoslova
kijos arkivyskupas, kuris 1942-1945 m. na
cių buvo laikomas Dachau stovykloje, o 
iki 1963 m. buvo komunistinės vyriausy
bės imtinys. 1965 m. jam buvo leista išva
žiuoti. 

tvirtina, nes labai „delikatnas“ dalykas, 
ar Išlaisvinimo Frontas siekė savo puoli
mais įvykdyti gyventojų sukilimą prieš 
vyriausybę. Tai galėtų pasakyti Vietkon- 
go ar fronto žmonės. Amerika, jausdama 
bėdą ir gėdą, nusileido bombardavimuose 
mūsų teritorijos ir visą reikalą perkėlė į 
Paryžių. Mes norime taikos, bet ne to
kios, kokią siūlo mūsų priešai. Mes suti
kome derėtis Paryžiuje, bet nesutikome ir 
nesutiksime sustabdyti karo veiksmų.

Jeigu Amerika priims mūsų siūlomas 
sąlygas: ištrauks savo kariuomenę, su
stabdys paramą Saigonui, pripažins iš
laisvinimo frontą teisėtu krašto atstovu 
arba Vietnamo reikalus paliks spręsti pa
tiems Vietnamo gyventojams, tai tada 
galima tikėtis taikos Vietname. Kol to ne
bus, taikos Vietname negalima tikėtis.

Dar krikščionijos pradžioje mongolai 
buvo užkariavę Vietnamą. Vietnamo gy
ventojų buvo tik 1 mil., bet jie kovojo, 
aukojosi ir mongolus nugalėjo ir iš savo 
krašto išvijo. Dabar Vietnamas (sujung
tas) turėtų 30 mil. gyventojų. Aišku, kad 
Amerikos ginklai masės žmonių nesunai
kins. Jeigu tai ir būtų padaryta, aišku, 
užtrūktų ne 10 ar 20 metų, bet daug dau
giau.

Amerika karo Vietname laimėti negali. 
Politiškai Amerika karą pralaimėjo jos 
pačios krašto gyventojų laikysena, kelia
mais protestais ir viso pasaulio patriotiš
kos gyventojų dalies simpatizavimu Viet- 
kongo kovoms už krašto laisvę, pasmer
kimu Saigono subankrutavusios politikos 
ir vyriausybės, Amerikos imperializmo.

Taip samprotauja didysis Vietnamo ka
ro, kraujo praliejimo ir turto sunaikini
mo kaltininkas gen. Giap, kurio vieno žo
džio užtektų pasiekti taikos Vietname, 
baigia pasikalbėjimo santrauką K. Taut
kus.

ANAPUS BALTIJOS
Dr. J. Jurginis tryliktajame Literatūros 

ir Meno numeryje kultūrininkams Lietu
voje papasakojo apie savo lankymąsi Šve
dijoje, Upsalos ir Stockholmo universite
tuose bei muziejuose, ir apie lietuviškas 
vertybes, saugomas „anapus Baltijos“.

Upsalos universiteto bibliotekoj jis susi
tikęs skyriaus vedėją dr. L. Klaibergą, kur 
ris prabilęs lietuviškai. Mat, jis yra buvęs 
Vytauto Didžiojo universitete Kaune šve
dų kalbos dėstytojas ir tada pramokęs lie
tuviškai ir ligšiol nepamiršęs. Šioje biblio
tekoje esama keleto XVI amžiaus lietuviš
kų knygų, kurių kopijų nė Vilniaus univer
sitetui nepavykę gauti. Tai J. Bretkūno 
„Giesmės“, Mažvydo „Paraphrasis“, Bret
kūno „Kollectas“, „Kancionalas“ ir rank
raštis „Chrikšchczonijska giesme apej Us- 
zgimimo Christaus“. Esama toje bibliote
koje ir Kėdainių kalvinų leidinių. Vieno iš 
jų beesanti pirmoji laida, kurio Lietuvoj 
esanti tik antroji, ir buvę manyta, kad 
pirmosios laidos jau niekur nėra.

Stockholmo muziejuose dr. Jurginis pa
matė ten saugomas XVII amžiaus Lietuvos 
kariuomenės vėliavas. Ir paminėjo, kad 
„Tame muziejuje dirbantis lietuvis susido
mėjo -tomis vėliavomis, jas nupiešė ir pie
šinius paskelbė emigrantų spaudoje“. Be 
abejo, čia jis minėjo pulkininko Urbono 
straipsnius Karyje.

Labiausiai jis sakosi esąs nustebintas, 
kad Upsalos universitete radęs rūpestingai 
ir žinoviškai tvarkomą gana didelį dabar
tinės Lietuvoje leidžiamos literatūros sky
rių, -apie kurį jam daug papasakojęs ir ku
rį parodęs ten dirbąs Kajetonas Čeginskas. 
Be to, apie lietuvių Švedijoje dirbamuo
sius darbus J. Jurginis daug sužinojęs iš J. 
Lingio, taip pat gyd. G. Būgos (kalbininko 
K. Būgos sūnaus).

Tarp kitų dalykų, papasakojo tokį užtik
tą reiškinį:

„Skaitydamas (Upsalos universiteto) lie
tuvių kalbos programą, radau reikalavimą, 
kad studentams, norintiems gauti per eg
zaminą aukštesnį pažymį, reikia- pabuvoti 
ilgesnį laiką Lietuvoje. Man buvo įdomu 
sužinoti, kaip šis reikalavimas praktiškai 
įvykdomas, nes neteko girdėti, -kad švedas 
lietuvių kalbos praktiką atliktų Lietuvoje. 
Pasirodo, vykstama į Lenkiją, į lietuviškus 
Suvalkų ir Punsko rajonus“.

Toks dalykas lyg ir akibrokštas Vilniaus 
universitetui. J. Jurginis siūlo organizuoti 
Vilniaus universitete kursus studijuojan
tiems lietuvių kalbą kituose universitetuo
se. Ir iš viso jis rodo susirūpinimo, kaip 
teikti daugiau pagalbos lietuvišką darbą 
dirbantiems svetur, nutylėdamas opius 
„pažiūrų skirtumus“. (Elta)

ANT ŠVENTO JURGIO APGYNIMO
Tur būt, tik specialistai mums galėtų iš

aiškinti, kas atsitiko, kad popiežiaus dek
retu nuo sekančių metų pradžios kai ku
rie šventieji visiškai išbraukiami iš kata
likų bažnyčios šventųjų sąrašų, o kai ku
rie tik iš kalendoriaus. Be jokio pagrin
do tai, be abejo, negali vykti.

Kai kurie jų, kaip laikraščiai rašo, visiš
kai būsią nebelaikomi šventaisiais, o kai 
kurie nužeminami, padaromi vietiniais.

Tarp tų paliestųjų turime Kristupą, Kot
ryną aleksandrietę, Aleksą, Pudenciją, Zu
zaną, Margaritą, Eustakijų, Venancijų, 
Jurgį, Mikalojų, Elžbietą portugalietę.

Tarp tų paliestųjų Barbora buvo toji, 
kuri gelbėjo nuo ugnies (ir Lietuvoje buvo 
žinoma šv. Barboros duona, metama į gais
rą) ir padėdavo artilerijai. Kristupas — 
keleivių patronas, nešęs kūdikėlį Kristų 
per upę. Margarita — nėščių ir gimdan
čiųjų globėja.

Kol kas didžiausio nepasitenkinimo su
kėlė šv. Jurgio nužeminimas. Tas kareivių 
globėjas, kovojęs su slibinu, saugotojas 
nuo odos ligų, yra, pavyzdžiui, pats žy
miausias Anglijos šventasis. Bet ne ang
lai kol kas ėmėsi jį ginti, o koptų bažny
čios galva Aleksandrijos patriarchas Ki- 
rylas VI.

Pasirodo, palestinietis šv. Jurgis, dar 
jaunas dvidešimtmetis vaikinas, įstojo į 
Romos armiją ir atėjo į imperatoriaus 
Deoklecijono rūmus reikalauti, kad būtų 
liautasi persekioti krikščionis. Imperato
rius neleido sargybiniams tuojau jo su
tvarkyti — jis norėjęs šventąjį palenkti į 
savo pusę. Kai nepasisekė, tai įgrūdo į ka
lėjimą, o pagundai dar įleido jam vieną sa
vo moterį. Ta atsivertė į krikščionybę. Im
peratorius pagaliau supyko, ir Jurgis buvo 
nukirstas, palaidotas Palestinoje, bet jo 
palaikai paskui, dieviškai galiai veikiant, 
buvo perKelti į Kairą ir tebėra iki šiol šv. 
Jurgio bažnyčioje. Be kita ko, Kairo mies
te apie 20 bažnyčių nešioja šv. Jurgio var
dą!

Koptų dvasiškoji vadovybė pasiryžusi iš 
naujo rinkti visokias žinias apie didįjį sa
vo šventąjį ir rūpintis atstatyti jo padėtį. 
Jiems šįkart buvo sumažinti du brangūs 
šventieji. Be Jurgio, dar paliesta ir šv. 
Katryna. Beje, šv. Katrynos palaikų vieta 
Sinajaus kalnuose dabar ir taip yra jau 
nebe Egipto, bet Izraelio rankose.

KĄ SVARSTYS PARTIJOS?
Birželio 5 d. Maskvoje turėtų susirinkti 

atstovai 66 pasaulio komunistų partijų. 
Tokių partijų yra daug daugiau, bet ne vi
sos jos sutinka važiuoti tartis.

Jos ten svarstys kovos prieš imperializ
mą ir komunistų partijų ir visų antiimpe-

SEMINARAS JAUNIMUI

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas birželio 7-8 d. d. New Yorke rengia 
politinį seminarą jaunimui.

Seminare bus penkios paskaitos su dis
kusijomis. Kiekvienai temai skiriama 2 
valandos laiko.

Temos ir prelegentai: Konkreti Vliko 
veikla (dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirminin
kas), Diplomatija (dr. St. Bačkis, Lietuvos 
pasiuntinybės patarėjas Vašingtone), Pa
dėtis okupuotoje Lietuvoje (dr. J. Puzinas, 
Lietuvos Laisvės komiteto narys), Lietu
vos laisvės kovos organizacinė sandara (J. 
Audėnas, Vliko vicepirmininkas), Infor
macija (A. Budreckis, Vliko valdybos na
rys jaunimo reikalams).

Birželio 7 d. numatomas seminaro daly
vių pobūvis su New Yorko lietuvių jau
nuomene. (E)

PARODA BERLYNE
Rytų Berlyne suruošta lietuviška paro

da, kurioje su savo darbais dalyvauja Lie
tuvos vietinės pramonės ir maisto pramo
nės ministerijos ir „Dailės“ fondas.

Eksponatų esą apie 1500.
Ta proga suruošta ir parodėlė, kurioje 

supažindinama su S. Krasausko grafikos 
darbais, A. Žmuidzinavičiaus paveikslų re
produkcijomis ir meninės fotografijos pa
vyzdžiais.

NOREIKA Į BUDAPEŠTĄ
Lietuvos operos solistas Virgilijus No

reika, kaip rašo vilniškė Tiesa, pakviestas 
dainuoti Budapešto operos teatre. Jis Bu
dapešte jau yra kartą dainavęs. Dabar dai
nuos „Rigolete“ ir „Simone Bokanegre“.

V. Noreika ką tik grįžęs iš Maskvos, kur 
dalyvavo „Maskvos žvaigždžių“ festivaly
je- 

rialistinių pajėgų bendrosios veiklos klau
simus. Tačiau tais pagrindiniais klausi
mais išsiskiria nuomonės net ir tų partijų, 
kurios sutinka dalyvauti konferencijoje. 
Rusų partija, kaip, aišku, pati didžiausioji, 
nori, kad visai vienybei ir kovai vadovau
tų Maskva pagal seną tradiciją. Nemaža 
kitų partijų galvoja, kad Maskva šito nori 
ne pasaulinės revoliucijos, bet savo pačios 
nacionalistiniais ir imperialistiniais sume
timais.

Tarp priešingų Maskvos vadovavimui 
ypač reiškiasi tokie komunistiniai kraštai, 
kaip Jugoslavija ir Rumunija. Jeigu Mask
vos norams pritartų laisvųjų kraštų parti
jos, tai Rumuniją ir Jugoslaviją, kurios 
dabar dar palaiko savo savarankiškumą, 
netrukus, tur būt, ištiktų Čekoslovakijos 
likimas. Tos laisvųjų kraštų partijos netu
ri savo žinioje fizinės jėgos, bet ir morali
nė šį tą juk reiškia. O laisvųjų kraštų ko
munistai, vieną kartą atsikratę Maskvos 
komandavimo, nebenori būti rikiuojami, 
nes laisvi jie yra populiaresni.

Rumunija pastaruoju metu siuntė dele
gacijas tartis su laisvųjų kraštų komunis
tais dėl laikysenos busimojoje partijų kon
ferencijoje. Bet toks rumunų judėjimas 
tuoj atkreipė Maskvos akį, ir Rumunijos 
komunistų vadas Ceausescus tuojau buvo 
iškviestas aiškintis.

S. Baltaragis

SPAUDOJE
KITA MEDALIO PUSĖ

Esame savo laikraštyje išsispausdinę 
„Naujienų“ bendradarbio pažiūrą į „Aki
račius". O Henrikas Nagys „Nepriklauso
mos Lietuvos“ 1969.IV.16 numeryje rašo 
apie juos šitaip:

„Akiračiai“, pasiekę penktojo numerio, 
yra tapę beveik keiksmažodžiu tiems, ku
rie megalomaniškai tiki savo patriotiniu 
pašaukimu bei neklaidingumu. Ir mes ma
nome, kad „Akiračiuose“ yra kiek perdaug 
asmeniškos dvikovos žymių, bet vistiek 
linkime jiems geriausios ir šviesiausios at
eities. Linkime todėl, kad „Akiračiai“ iš
kėlė daugelį mūsų visuomeninio gyvenimo 
piktšašių, kad išdrįso realiau ir drąsiau 
pažvelgti į visą eilę mūsų išeiviško gyve
nimo reiškinių, negu kuris kitas mūsų pe
riodinis leidinys. Linkim „Akiračiams“ 
sėkmės, nes tikime dialogu. Linkime „Aki
račiams“ ilgo amžiaus, nes daugelis jų 
bendradarbių žiūri į mūsų tėvynės išlais
vinimo galimybes daug realiau už būrį 
antspauduotų veikėjų. Ne aklai užsitvėrę 
savo įtūžime išgelbėsime Lietuvą, o suma
niai išnaudodami visas galimybes, kurias 
mums suteikia (tegul ir labai apsukrus) 
priešas. Negi mes tiek nebepasitikim sa
vim, kad išsigąstume kiekvieno politruko 
trafaretinės tirados ar misijos? Maskva 
tiesaus plūdimosi niekad neišsigando (jos 
toj srityje niekas nepralenks!), bet mir
tinai bijo atviro dialogo. Tokio dialogo, 
jei neklystu, ieško ne tiktai „Akiračiai“, 
bet ir kiekvienas, šautuvo į griovį neišme- 
tęs, lietuvis...“

(r. d.)

PRANAS POŽERSKIS
SKLANDYTOJŲ VARŽYBOSE

Britanijos sklandytojų varžybos prade- 
dėtos gegužės 17 d. ir tęsis apie trejetą sa
vaičių. Jos vyksta Lashame, Hampšyre.

Pranas Požerskis jau nebe pirmą kartą 
dalyvauja tokiose varžybose, bet šį kartą 
turi parsigabenęs iš Vokietijos naują 
sklandytuvą, vardu Cirrus. Jis tikisi lai
mėti pirmąją vietą.

ATŽELDINAMAS KAUNO ĄŽUOLYNAS
Kauno miesto apželdinimo tresto žalio

sios statybos skyriaus viršininkas nurodė, 
kad, pradedant šiuo pavasariu, įsipareigo
jama pradėti vykdyti Kauno Ąžuolyno at
jauninimą — pasodinti kasmet ne mažiau 
kaip po 500 ąžuolų ir 3.000 krūmų.

LENGVOS MUZIKOS PLOKŠTELĖ
Montrealio (Kanadoje) lietuviškas radi

jas išleido naują ilgo grojimo modernios 
lietuviškos lengvos muzikos plokštelę, pa
vadintą „Lauksiu tavęs“.

Joje yra 12 dalykų: Lauksiu tavęs, Ne
munėli, Nemunėli, Medžioklės daina, Ar 
žinai, Pasaka, Vėjas, Barkarolė, Susitiki
mas, Eikš, drauguži Kada meilė aplanko, 
Senoje pilyje ir Džigūnas. Dainas atlieka 
E. Saulevičiūtė, R. Marijošius, E. Ivanaus
kas, S. Laurinaitytė ir L. Ablėnaitė.

1
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Taip pavadinta didžiulė, dailiai išleista 
ir s.irriai įrišta nauja knyga, kurios var
das reiškia, kad joje kalbama apie 700 
in.-ų L:e.uvos gy/ėjimo. Vadinas, pasi- 
iujė ' ambi (ar.i 500 didelio formaio 
puslap.. ) Lietu/os istorija, kuri, kaip 
įža.., v . iašj j.s redak.orius dr. Alber
tas Ge. u i£, skiriama visiems Rytų Euro
pos tek.alais besidomintiems apskritai ir 
Lie.uvur orijos paiešaantiems ypačiai, 
o taip pat ir tiems lietuviams, ypač jau
najai kai ai. kuriems anglų kalba yra 
pr,ei..a:i—r nė ir j arankcsnė. kai jie nori 
daugiau sužinoti apie savo protėvius ir 
jų kraštų.

Knygos leidėjas yia Manyland Books 
leidykla New Yorke, vadovaujama Stepo 
Zobarsko, kuris per ją į anglosaksiškąjį 
pasaulį yra paleidęs jau apsčiai lietuvių 
rašytojų ir šiaip lietuviškoms temoms 
skirtų knygų, vis gražiai išleidžiamų, nes 
taikomų kitataučiams (ši irgi ne tik įriš
ta, bet dar aprūpinta ir P. Jurkaus pieštu 
aplanku, kuriame įmontuotas Vytauto 
Didžiojo antspaudas, turįs simbolizuoti 
Lietuvos galybę).

Tą darbą organizavo — veikalą reda
gavo dr. Aibei tas Gerutis. Išvertė jį Al
girdas Budreckis. Turime dvi prakalbas- 
paties redaktoriaus dr. A. Geručio ir mū
sų lietuviškų reikalų visokio talkininko, 
ypač kai reikia mums raštu išeiti į anglo
saksiškąjį pasaulį, istoriko Raphaelio Se
aley.

Parašyta knyga yra būrelio žmonių — 
Jono Puzino, Juozo Jakšto, Alberto Geru
čio, Algirdo Budreckio ir Stasio Lozorai
čio.

Ir redaktorius ir bendradarbiai, be abe
jo, visi tiek reikšmingi ir savo srityse pa
sireiškę žmonės, kad pats knygos pasiro
dymas yra nemažas įvykis. Mes čia, van
denų apsupti nuošaliai gyvendami, net ir 
nepajuntame kartais viso to pulso, kuris 
vyksta visų lietuvių gyvenime, ypač pa
čioje bazėje — JAV, kur yra daug lietu
vių ir kur ši knyga pasirodė (o ten gyve
na gi ir didžioji dalis šios knygos auto
rių). O knygos pasirodymas ten buvo pa
verstas dideliu įvykių, tiesiog lietuviška 
iškilme, švente. Ta proga nuolat Europo
je gyvenąs knygos redaktorius dr. A. Ge
rutis buvo nuvažiavęs į JAV ir didžiuo
siuose lietuvių susibūrimuose susitelku
siems lietuviams pristatė šį veikalą.

Veikalas pradedamas prof. dr. J. Puzi
no straipsniu, apžvelgiančiu lietuvių tau
tos kilmę. Dr. J. Puzinas — proistorės 
specialistas. Šičia jis apžvelgia plačius 
šaltinius, kuriuose kalbama apie lietuvių 
kilmę, valstybės susidarymą ir tvarky
mąsi, pradedant pačiomis rimčiausiomis 
teorijomis ir iškasenų liudijimais ir bai
giant ne tiek pagrįstomis, kaip, pavyz
džiui, Basanavičiaus apie trakus-prygus

ANAIS NERAMIAIS AlETAISm^HK JULIUS ŠATEIKIS
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Grįždamas į pulką, iš namų turėjau va
žiuoti siauruoju geležinkeliu iki Šiaulių, o 
iš ten pro Kauną į Vilnių. Kaune sustojau 
aplankyti pažįstamų. Kauno stotyje suti
kau mūsų pulko ir bataliono 5 kuopos raš
tininką.

Kai pasiekėme Lentvarį, mano bendra
keleivis ir sako:

— Dar turėsime tunelį pravažiuoti.
— Aš turėjau žemėlapį. — sakau jam.— 

ir jame joks tunelis nepažymėtas.
Iš tikro pravažiavome tunelį, tik žymiai 

trumpesni už kauniškį. Mano miesto pla
nas tunelio dar neturėjo.

Vilnius nuo pirmojo pasaulinio karo, pa
lyginti. maža tebuvo nukentėjęs. Vienas ar 
du pėsčiųjų tiltai buvo nugriauti geležin
kelio stotyje, bet stoties pastatas buvo 
sveikas.

Sužinojome, kad mūsų pulko Vilniuje 
nebėra — jis išsikėlęs į Varėną. J Varėnos 
traukinį esame visą valandą pavėlavę, to
dėl turime laukti rytdienos traukinio, nes 
tik vienas eina per parą.
Nešmenes palikę stotyje, išėjome į miestų 
Prie stoties mus pasitiko pulkai žydiškų 
vaikėzų, vaikščiojančių su parištais sta
liukais ir siūlančių papirosus ir kitokias 
smulkmenas. Policija jų į stotį neįleidžia, 
tai jie gatvėje keleivius apstoja.

Norėjome tarp jų susirasti bent vieną, 
kuris kalbėtų lietuviškai. Jie kalbėjo tik 
lenkiškai, rusiškai ir žydiškai. Paprašėme 
parodyti kelią j Gedimino pilį. Jie nerodo, 
siūlosi nuvesti už atlyginimą. Aš jau bu
vau besutinkąs, bet draugas mane sudrau
dė. Kam, sako, mes jiems mokėsime? Turi
me laiko ir patys susirasime. Tad ir eina
me sau.

Paėjome palei bobturgj. Sakom, gal su
sirasime ar išgirsime ką nors lietuviškai 
kalbant. Bet visi kalba tik lenkiškai. Mes 
lenkų nenorime klausinėti, tik pasiklauso
me. ką jie kalba. Priėjome vieno kiemo 
mūrinius vartus, o viršuj įmūrytas Lietu
vos Vytis, po juo lotyniškas įrašas.

Vilniuje daug kas buvo (domu pamatyti. 
Miestas senas, gatvės siauros, vos viena

Lithuania 700 years
ar Vištelio romantiški išvedžiojimai. Ka
dangi knyga skirta Lietuvos istorijos ne
pažįstančiam kitakalbiui, tai ją ir lietu
vis skailo vis galvodamas, kiek tas apie 
Lietuvą iš jos semsiąsis žinias busimasis 
siaity.ojas turės naudos — ar pakanka
mai jam bus aišku, pagrįsta, įrodyta ir 
gal vaizdinga, kad galėtų išlikti, kas skai- 
ty.a, i ad susidarytų vaizdas. Manytume, 
kad tas J. Puzino straipsnis knygoje yra 
tiesiog visapusiškai pavyzdinis. Pagal jį 
s-.endžiant, didelės naudos turės tas. kas 
šią knygą skaitys, trokšdamas pažinti 
Lietuvos praeitį.

Dr. Juozas Jakštas, parašęs šiai knygai 
Lietuvos istoriją iki pirmojo pasaulinio 
karo, yra žinomasis lietuvių istorikas. Jis 
ar tik nebus vienintelis šios knygos daly
vis. kuris ne kartą nepasitenkina vien isto
rijos faktais, bet nukrypsta ir į idėjas. Jei
gu atitinkamu metu kas nors valdė Lietu
vą ar keitėsi joje valdžios, tai ne vien į tai 
krypsja dr. Jakšto dėmesys. Jam rūpi mo
kyklos, kurios kada buvo įsteigtos ir ką jos 
davė. Kalbėdamas apie žemaičių judėjimą, 
jis mato reikalo iškelti anuometinius vi
suomenininkus, net poetus ir jų darbus 
(Stanevičių, Pošką) ir trumpai atžymėti 
tautinį judėjimą ir anuomet pasireišku
sias sroves ir jų laikraščius.

Toksai rašymas, aišku, padaro istoriją 
nebe tokią nuogą ir iškalbingesnę.

Deja, manytume, kad ir dr. J. Jakšto čia 
išspausdintoje studijoje dar per maža isto
rinės mėsos ir kraujo, idant lietuvių tauta 
iškiltų pilnesnė ir likresnį apie save suda
rytų įspūdį. Jo studija juk apima labai ilgą 
istorijos laikotarpį. Taipgi tas laikotarpis 
turėjo būti ir buvo gausus dvasinės ir ma- susidūrimą Raliuose, kur krito 17 partiza-
terialinės kultūros faktais, apibūdinan
čiais tautą, sudarančiais esmines jos žy
mes.

Pačia didžiausia knygos studija dr. A. 
Gerutis pristato nepriklausomą Lietuvą. 
Šios studijos autorius nėra istorikas spe
cialistas, bet žinomas savo studijomis, 
gal net vienintelis toks lietuvis svetur, 
kuris turi savo rankose sukaupęs dau
giausia visokios su Lietuvos praeitimi su
sijusios medžiagos. Jo ši studija knygoje 
visu kruopštumu parašyta, ir net pro di
džiules nepriklausomos Lietuvos povan
denines uolas jis čia pravairuoja pasigė
rėtinai, parodydamas didžiausią pavyz
dingo diplomato sugebėjimą. Žinoma, dr. 
A. Gerutis gi ir yra Lietuvos diplomatas, 
kuris šiandien, visų lietuvių pasigėrėji
mui, rašto, va, srityje šitaip žavėtinai 
dirba Lietuvai užsieniuose. O jo didžiau
siu diplomatiškumu šioje studijoje, tuo 
puikiu sugebėjimu praplaukti visas po
vandenines uolas laikytume 1926 m. su
kilimo ir posukiliminės Lietuvos prista
tymą. Tai buvo įvykis, kuris ir šiandien 
dar tebekelia aistras ir dažnus nesutari

kita platesnė. Yra ir tokių gatvių, kad vos 
vienas vežimas tegali pravažiuoti, ir jose 
nėra jokių šaligatvių. Bažnyčių daug, ir vi
sų maži šventoriai. Kita visai neturi šven
toriaus, įsispraudusi tarp senų mūrinių 
namų, stovi palei gatvę.

Man jau rodės, kad mes perdaug giliai į 
miestą įlindome. Kiek prisimenu. Gedimi
no kalnas nėra perdaug toli nuo stoties. 
Trys kryžiai jau matyti ant kalno boluoja. 
O mano draugas vis siūlo dar paeiti, nes 
ten matyti kažkokia bažnyčia. Bet tiek 
daug bažnyčių niekur kitur nesu matęs.

Bevaikščiodami pasiklydom. Be to, iš- 
troškome. Gerti gavome.

Saulė jau buvo geruose pavakariuose. 
Jos spinduliai atsimušė į tris kryžius, sto
vinčius kalne. Trijų kryžių vaizdas traukia 
akį. Tai ir patraukėme į tą kalną. Kryžiai 
—puikus paminklas. Mes prie jų atrodome 
lyg lėlytės. Pažiūrėję į Vilnių nuo trijų 
kryžių kalno, pamatėme, kad Gedimino 
kalnas ir katedra yra čia pat. šio kalno pa
pėdėje. Gražu buvo žiūrėti nuo kalno į 
miestą, šiaurėje toli nusitiesia miestas, va
karuose tolumoje kalnai, miškais apaugę. 
Pietuose kalnuotas miestas su medžiais 
bei parkais ir geležinkelio stotimi. Patsai 
trijų kryžių kalnas nieko gražaus neturi. 
Jokio pastato, maža ir medžių.

Stovėdami prie trijų kryžių, bandėme 
suskaityti miesto bažnyčias, kurios iš čia 
puikiai matyti. Skaitėme kelis kartus, bet 
kaip tik suskaitome iki 60. tuojau pradeda 
mums maišytis. Taip jos ir liko nesuskai
tytos. Skaičiuoti sunkina ir tai. kad daug 
namų Vilniuje su bokštais, labai panašūs į 
bažnyčias.

Apžiūrėję katedrą iš lauko, nuskubėjo
me į Gedimino kalną, kol dar saulė nenu
sileidus. Į kalną vedąs kelias buvo užda
rytas aukštų geležinių virbų vartais. Už 
vartų stovėjo sargybinis. Grįžome atgal 
pilies keliu. Jaunu mišku pasiekėme kelią, 
kuris ėjo nuo vartų į pilį. Kelias sukosi 
apie kalną, kol atsidūrėme kalne palei se
no mūro sieną. O priešais už kokių 30 met
rų ir patsai pilies bokštas. Nuo trijų kry
žių kalno atrodė, kad tas pilies bokštas nė
ra didelis. Bet dabar iš arti pamatėme, kad 
gražus tas senovės palikimas. 

mus ir apsikapojimus. Tą įvykį pristatyti 
kitataučiui ar lietuviškai besimokančiam 
lietuviui šališkoje šviesoje, pagal kokias 
nors partines simpatijas ar antipatijas 
būtų nusižengimas. Bet atrodo, kad dr. 
A. Gerutis pavyzdingai praplaukė pro tą 
posūkį, pateikdamas istorinius faktus, 
bet nepasiduodamas jokioms įtakoms ir 
aistroms.

Dr. Algirdas Budreckis, istorikas, nuo
lat mūsų spaudoje rašo istorijos klausi
mais, o neseniai išleisdino ir atskirą stu
diją apie 1941 m. sukilimą Lietuvoje. Šio
je knygoje yra du jo darbai — apie lietu
vių pasipriešinimą (rezistenciją) 1940— 
1952 metais ir apie lietuvių laisvinimo 
pastangas svetur. Pirmoji jo studija ypač 
plati ir išsami. Jeigu jai galima ką nors 
prikišti, tai nebent tik vietomis susismul- 
kinimo įspūdį, o vietomis gal neatsargų 
romantiškumą. Susismulkinimu laikytu
me platesnį aprašinėjimą mažai tereikš- 
mingų dalykų. Suprantame didesnius ir 
reikšmingesnius pasipriešinimo sambūrius 
ir jų pristatymą studijoje. Bet autorius ne
pagaili vietos ir toli gražu ne tokios jau 
prasmingos reikšmės smulkmenoms. O kai 
šnekame apie romantiškąją studijos dva
sią, tai turime galvoje duomenis, kurie ga
li kelti abejonių, ypač tokiam skaitytojui, 
kuris linkęs svetimųjų jam pateikiamuose 
darbuose įžiūrėti propagandą, sumaišytą 
su tiesa. Dr. Budreckis, pvz., pasakoja apie 
Kalniškės mūšį, kur 80 partizanų išnaiki
no 400 enkavedistų, arba apie mūšį Kazlų 
Rūdos miškuose, kur 2.000 enkavedistų ap
supo 150 partizanų ir po 8 vai. jau buvo 
žuvę 290 enkavedistų ir 33 partizanai,arba 

nų ir 200 sovietų karių. Kiek tuose duome
nyse iš tikro yra istorijos, o kiek gražios 
propagandos, kuri žavi mus pačius, o ypač 
galėjo žavėti anuomet krašte tautą, apim
tą pasipriešinimo dvasios? Tokią statisti
ką, tur būt. sudarinėjo patriotai, kuriems 
rūpėjo palaikyti tautoje heroizmo dvasią. 
Mums Lietuva yra milžinų tauta, kuri 
kuoku daug padaro. Bet ar visam pasau
liui? Neužmirština, kad ginklų partizanai 
negalėjo turėti tokių, kaip enkavedistai, 
nors aplinka jiems visur buvo sava ir ge
rai pažįstama.

O jau tiesiog nusivylimo kelia ta dr. A. 
Budreckio studija, kurioje jis kitakalbį 
skaitytoją supažindina su lietuvių laisvini
mo pastangomis svetur. Lietuviai svetur 
daug padarė laisvinimo srity, ir to niekas 
neneigia, ir dr. A. Budreckis savo straips
nyje tai parodo, ir manytume, kad verta 
ir prasminga bus su tais dalykais susipa
žinti tam, kas skaitys šią knygą. Bet vie
tomis taip nusismulkina, kad net ir mums 
gėda prieš busimąjį knygos skaitytoją. Kai 
kurios straipsnio vietos labai panašios į ei
linį Eltos biuletenį, kuris praverčia vargin-

Mus pasitiko sargybinis, išėjo iš pilies ir 
sargybos viršininkas. Papasakojo mums 
apie pilį ir dar pasakė, kad susektas lenkų 
sąmokslas užimti pilį. Todėl dabar pašali
nių neįleidžiama, budi du kulkosvaidžiai. 
Saulutė jau leidosi, ir mes skubėjome tie
siausiu keliu j stotį. Žiūrime — žmonės ei
na gatve be kepurių. Štai čia gi garsieji 
Aušros vartai, kuriuos ne vieną kartą te
ko matyti paveiksluose. Paveikslas buvo 
uždengtas tamsiai raudona uždanga. Gat
vėje moterėlės užkampiuose klupo ir mel
džiasi. Keleiviai, net ir žydai miesto veži
kai. važiuodami visi čia nusiima kepures.

Stotyje susitikom daugiau savo pulko 
kareivių, kurie taip pat važiavo iš atostogų 
ir turėjo laukti traukinio.

Rytojaus dieną traukinio nebuvo. Vie
nas traukinys per parą į Varėną, bet gele
žinkelis užimtas rusų traukinių, mūsų 
traukiniui nėra kaip įlįsti. Nutarėm vėl ei
ti į miestą, bet dabar mes jau kitus vedžio
jame.

Pirmiausia nuėjom į Aušros vartus. Ten 
vyko pamaldos. Policija neleido važiuotų, 
kol buvo laikomos pamaldos. Mišios jau 
buvo įpusėtos. Žmonės giedojo lenkiškai 
tas pačias giesmes, kurios buvo giedamos 
kitose Lietuvos bažnyčiose. Arti mūsų sto
vėjęs pusamžis vyras prabilo į mus lietu
viškai. Jis pasiūlė užeiti prie Marijos pa
veikslo. Mūsų vadovas buvo raišas, paki- 
bikš, pakibikš nuvedė mus pas kunigą. 
Aušros vartų kleboną, kuris pasiūlė išger
ti arbatos ir nuvedė aprodyti paveikslo.

Paveikslas apkabinėtas visokiomis širde
lėmis. didelėmis ir mažomis. Vienos gražiai 
išsiuvinėtos, kitos metalinės, pasidabruotos 
ar sidabrinės, o kitos net paauksuotos. Be 
to. ir formos visokios: pagalvėlės, trikam
piai. žvaigždės. Tie daikteliai suaukoti žmo
nių. Klausėme kleboną, ar čia lietuviškai 
negiedama. Sakė, kad giedama tik sekma
dieniais. nes kitomis dienomis sunku susi
rinkti lietuviams, jie gyvena toliau nuo 
koplyčios.

Po katedrą vienuolis apvedžiojo mus. 
Mums atrodė, kad jis kalba kaip užsie
nietis. Pasisakė esąs gimęs netoli Lydos, 
mokslus ėjęs Čenstakavoje.

Senamiestyje matėme daug senų gra

PRASYMAI
„Prašykite, ir gausite; ieškokite, ir ra
site; belskite, ir bus jums atidaryta“

(Luko 11,9).
Mūsų santykiai su Dievu, kaip nuro

dė mums pats Išganytojas, yra kaip my
linčio, visagalio ir visa žinančio tėvo san
tykiai su savo sūnumi. Kai kūdikis nieko 
negali, pats tėvas ar motina jį aprūpina; 
bet kai vaikas paauga, tėvas neužsimeta 
su savo pagalba: laukia, kada sūnus susi
pras paprašyti jam padėti. Geras tėvas 
jaučia malonumą, kai sūnus jam pripa
žįsta pranašumą ir savo negalią. Jei nori
me gauti, privalome prašyti.
Malda

Įvairiausiais tikslais pateikiami prašy
mai yra malda. Ji apima mūsų mintį, va
lią, atmint;, vaizduotę ir visas sielos ga
lias — malda yra nuoširdus žmogaus po
kalbis su Dievu, visagaliu Tėvu, pasaulio 
ir visatos kūrėju. Prašomosios maldos 
pavyzdį paliko mums V. Jėzus. „Kai jūs 

giems mūsų laikraščiams, bet, tur būt, ne
pretenduoja į bet kokį istoriškumą. Saky
tume, kad tas straipsnis sugadina visą pui
kią knygą. Pro tas visas neistoriškas 
smulkmenas prasiveržia ir šališkumo. Pa
vyzdžiui, suminėti ne tik rimtesni Vliko 
leidiniai, bet ir Eltos biuleteniai, o tuo tar
pu V. S. Vardžio redaguotosios knygos 
tekste nesuradau net ir akinius užsidėjęs. 
N. E. Sūduvio knyga irgi neminima, kaip 
ir eilė kitų. Pats juokingiausias susismul- 
kinimo pavyzdys bene bus nurodymas stu
dijoje. kad bendruomenės nariai moka po 
dolerį solidarumo mokesčio. Baisi čia isto
rija tas doleris, kad jau mes su juo turime 
prisistatyti rimtoje knygoje prieš visą pa
saulį!

Knyga baigiama trumpu Stasio Lozorai
čio straipsniu apie galimybes Lietuvai išsi- . . c?laisvinti.

Knyga apskritai gera, nes dr. A. Budrec
kio ta niekų prikaišiota apžvalga tesu
daro joje tik 50 puslapių. Bet ją skaityda
mi nuo pradžios iki galo pasigendame pla
čiau nušviesto vieno, sakytume, didelio 
dalyko. Įsikūrusi prie Baltijos jūros, kai
mynų stumdoma ar pati kaimynus stum
dydama, lietuvių tauta, žiūrėkite, išgyveno 
daug amžių. Jos kunigaikščiai ir kitokie 
vadai kariavo su priešais ir tarpusavy, 
ruošė perversmus ir neatsilaikydami leido 
kartais okupuoti savo kraštą svetimiems 
ilgesniems ar trumpesniems metams. Lie- 

(nukelta į trečią puslapį) 

žių namų, kurių fasadas papuoštas Vyti
mi.

Užsukome į kavinę, kurios iškaba buvo 
trimis kalbomis — lietuviškai, rusiškai ir 
lenkiškai. Kavinės savininkas buvo žy
das, kaitėjo lietuviškai, bet jam patoges
nė buvo rusų kalba. Jis mums, kaip Lie
tuvos kareiviams, paėmė trečdaliu pigiau 
už kavą.

Antrą naktį išvargę stotyje ant medi
nių suolų, jau sudarėme apie 50 mūsų 
pulko kareivių būrį. Iš komendantūros 
sužinojom, kad mūsų pulkas iš Varėnos 
yra išėjęs į Alytų. O traukinio ir šį rytą 
mums nebuvo.

Tądien jau nebėjome į miestą, stebėjo
me stotyje traukinius, stovinčius ir pra
einančius su rusų kariuomene. Ešalonų 
ešalonai pravažiuoja iš Lenkijos pro Vil
nių. Vilniuje jie sustodavo pavalgyti ar
ba kol garvežys pasiima sau kuro ir van
dens. Miesto policija saugojo tuos rusų 
traukinius nuo smalsuolių civilių, nė vie
no neprileido arčiau kaip per 100 metrų. 
Kareiviams nebuvo draudžiama, ir mes 
susimaišydavom su raudonarmiečiais. 
Todėl nemaža kareivių stoviniuodavo pa
lei rusų vagonus. Kas mokėjo rusiškai, 
tai kalbėjosi, bet daugumas tik šiaip sau 
žiopsodavo.

Pastebėjau čia ir vieną civilį pailgo 
veido vyrą kalbantis su rusais. Pagalvo
jau. kad jis yra iš Vilniaus miesto valdy
bos ar kitos įstaigos, kuri rūpinasi rusų 
transportais. Prie šio vyro stovėjo apie 
10 Lietuvos kareivių. Nuėjau ir aš pasi
klausyti. Civilis kalbėjo gražia rusų kal
ba. bet aš pastebėjau, kad jis tyčiojasi iš 
raudonarmiečių. Atsisukęs nuo rusų, ci
vilis su lietuviais vėl kalba gražia taisy
klinga lietuvių kalba. Jis buvo apsivilkęs 
pilku rudeniniu paltu. Nešiojo smailiai 
kirptą barzdelę.

Mano klausiamas, pasisakė, kad esąs 
vilnietis. Papasakojo apie Vilniaus lietu
vius ir įdavė man savo vizitinę kortelę. 
Sako, jei pasitaikytų važiuoti pro šalį ir 
prireiktų nakvoti, tai galėčiau kreiptis į 
jį, jis pasirūpinsiąs. Atsisveikindamas 
dar pakvietė vakarienės, bet mes laukė
me traukinio. Jo kortelėje buvo parašy

meldžiatės, sakykite: Tėve mūsų, kuris 
esi danguje! Teesie šventas tavo vardas, 
teateinie tavo karalystė, teesie tavo va
lia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdie
ninės mūsų duonos duok mums šiandien 
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes 
atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk 
mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pik
to“.

Garbinamosios maldos pavyzdį turime 
liturgijoje, pasibaigus prefacijai: Šven
tas, šventas, šventas Viešpats, Galybių 
Dievas. Pilnas yra dangus ir žemė jo gar
bės. Osana Aukštybėse! Garbė tam. kurs 
ateina Viešpaties vardu. Osana aukštybė
se!

Kai norime permaldauti Dievą už pa
darys jo įžeidimus, pareiškiam gailestį, 
žadame taisytis, vengti nuodėmių. Tai 
darome arba trumpais gailesčio aktais, 
atodūsiais, prašymais: Dieve, būk man 
gailestingas. Pasigailėk manęs. Dieve, ar
ba platesniais savo kalčių išpažinimais. 
Tai vyksta Mišių pradžioje: ir kunigas ir 
žmonės kalba gailesčio aktą: Prisipažįstu 
visagaliam Dievui, švenčiausiajai visuo
met Mergelei Marijai, šventajam arkan- 
gelui Mykolui, šventajam Jonui Krikšty
tojui, šventiesiems apaštalams Petrui ir 
Povilui, visiems šventiesiems ir tau, tėve, 
kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais ir 
darbais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai 
kaltas! Todėl prašau švenčiausiąją visuo
met Mergelę Mariją, šventąjį arkangelą 
Mykolą, šventąjį Joną Krikštytoją, šven
tuosius apaštalus Petrą ir Povilą, visus 
šventuosius ir tave, tėve, melsti už mane 
Viešpatį Dievą.

Susilaukę Dievo palaimos, malonių, pa
galbos, dėkojame, sakydami: Ačiū tau. 
Viešpatie, už visas tavo gausias mums 
duotas malones. Kai norime viešai iš
reikšti nuoširdžia padėką, giedame pa
garbos ir padėkos giesmę: Tave, Dieve, 
garbinam. Tave, Viešpatie, išpažįstam. 
Maldos būdai

Trumpai aptariant, malda yra minties 
ir širdies pakėlimas į Dievą. Kaip tokia, 
ji gali būti atliekama visur, visada. Ji ga
li būti be žodžių, tyli, minties malda, pri
vati, vieša, liturginė, garsiai kalbama, 
giedamoji malda. Išganytojas pabrėžė su
telktinę maldą, jos vertę: kur du ar trys 
susirenka mano vardu, ten ir aš esu jų 
tarpe. Galingiausiai pasireiškia giedamo
ji malda: giesmininkai meldžiasi ne tik 
patys, bet ir kitus patraukia į maldą. Kas 
gieda, dvigubai meldžiasi. Įdėkime dau
giau supratimo ir meilės į savo maldas, o 
džiaugsimės jos vaisiais.

K. A. M.

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynertos — pakelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

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

London, E.2.

ta: M. Biržiška. Ta pavardė man tada 
nieko nesakė.

Po to niekad nebeteko Biržiškos susi
tikti, bet anas susitikimas man paliko at
mintyje. Tada paklausiau, kaip policija 
praleido jį prieiti prie rusų vagonų. Atsa
kė, kad jį visur praleidžia. Kokios jo par
eigos ir ką jis veikia, nedrįsau klausti.

Vakare gavom dviem dienom sausą da
vinį ir geležinkelio bilietus. Bilietai buvo 
ne iki Alytaus, bet net iki Simno. Prieš 
vidudienį susėdom į traukinį, kuris, pra
važiavęs porą stočių, išstovėjo iki 7 vai. 
ryto. O kai pajudėjom, tai ir dar teko 
vienoje stotyje laukti. Iki Varėnos nusi- 
kapstėm po vidudienio. Alytaus stotyje 
nieko nesužinojome apie savo dalinį. Bet 
vis tiek susigaudėme šiek tiek žinių, kad 
mūsų 3 p. pulkas yra kažkur už Simno. 
Simno stotyje tokios pat netikros žinios. 
Vieni sakė, kad Seinuose, kiti—kad Liu- 
bavoje. Netikėtai sutikom vieną pulko 
štabo raštininką. Jis pasakė, kad pulkas 
yra Kalvarijoje.

Iš Simno važiavome jau be bilietų. 
Traukinyje buvo beveik tik kareiviai, ci
vilių maža, nes nuo čia į pietus nepertoli 
buvo jau lenkai.
Įvažiuojant į vieną stotį, traukinio stab

džiai pradėjo kaukti. Vagonuose pasigir
do šauksmai. Vieni šaukė išsigandę, kiti 
ragino:

— Šok! Ko tu nešoki? šok!
Kai pasižiūrėjau pro langą, tai pama

čiau. kad mūsų traukinys eina tais bė
giais, ant kurių stotyje stovi mūsų šar
vuotis Gediminas, šokti lauk nebuvo 
prasmės, draudžiau ir savo draugams, 
nes buvo matyti, kad mūsų traukinys su
stos arba tik menkai tesusidurs.

Susidūrimas neįvyko: traukinys sustojo 
apie 10 metrų nuo šarvuoto traukinio. 
Vargšas iešmininkas išsigandęs bėgo pa
keisti bėgių, nes tai buvusi jo kaltė. Kai 
kurie kareiviai norėjo iešmininką apkul
ti. bet kai kurie jį užstojo, ir buvo iš
vengta muštynių.

Netoli beteko važiuoti. Mūsų traukinys 
nebegalėjo toliau eiti, nes sekanti stotis 
jau buvo lenkų pusėje. Ši maža stotelė 
tada vadinosi Sčenstakova (jei neklystų 
šiandieną). Vėliau ji pavadinta šešto
kais.

(Bus daugiau)
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Lietuvos Raudonasis Kryžius Moniuška ir Zavadzkiai
Makauskis ir dr. Vla-

buvo LRK pirmininku
m. galo. Jam pirminin-

ir karo be
karui pasi- 
Lietuvą iš 
į Vakarus.

Sausio 12 d. suėjo 50 metų, kai Kaune 
1919. 1. 12 buvo įsteigtas Lietuvos Rau
donasis Kryžius. Jo įsteigimo iniciatoriai 
buvo dr. Rokas Šliupas, dr. Jurgis Alek
na, proviz. Jonas 
das Ingelevičius.

Dr. R. Šliupas 
nuo 1919 iki 1932
kaujant LR Kryžius įsteigė pirmąsias RK 
ligonines Kaune ir Panevėžyje ir RK gai
lestingųjų seserų mokyklą. LRK užmezgė 
ryšius su Tarptautiniu RK komitetu Že
nevoje ir išgavo Lietuvos Raud. Kryžiui 
pripažinimą. Dr. R. šliupas išplėtė ryšius 
ir bendradarbiavimą su Tarptautiniu RK 
komitetu.
Lietuvos R. K. iš karto turėjo daug dar

bo. Dar ėjo karas su įsiveržusiais į Lietu
vą rusais bolševikais. Vėliau teko gintis 
nuo bermontininkų ir lenkų. Reikėjo pa
dėti Kariuomenės sveikatos tarnybai gy
dyti sužeistus ir sergančius karius; reikė
jo globoti ir gydyti tremtinius 
laisvius, kurie I Pasauliniam 
baigus grįžo namo ir ėjo per 
Vakarų į Rytus ir iš Rytų
Daugelis tų tremtinių ir karo belaisvių 
buvo išvargę, alkani ir sirgo, ypač užkre
čiamomis ligomis.
Rusai, valdę Lietuvą 1795—1915 m., ka

rui einant buvo vokiečių iš Lietuvos iš
stumti. Lietuvą jie paliko su keliomis 
menkai įrengtomis ligoninėmis. Vokie
čiai, laikę Lietuvą okupuotą 1915 —1918 
m., įsteigė daugiau ligoninių, bet ir jų bu
vo per mažai, o ir tos pačios neturėjo rei
kalingų priemonių. Kraštas buvo nualin
tas karo ir ypač vokiečių kontribucijų. 
Trūko maisto, drabužių, vaistų.

Dr. R. Šliupui daug darbo ir vargo te
ko padėti išgauti LRK ligoninėms visa, 
kas buvo reikalinga. Teko rinkti aukas iš 
krašto, ypač ūkininkų. Buvo gauta aukų 
iš Amerikos lietuvių ir iš Raud. Kry
žiaus. Dr. R. Šliupas visas kliūtis nugalė
jo, ligonines įsteigė ir LRK globos ir gy
dymo darbą atliko.

Vėliau LRK padėjo Lietuvos valdžiai 
pasikeisti politiniais kaliniais ir karo be
laisviais su Sovietų Sąjunga ir Lenkija.

Savo gailestingųjų seserų mokyklose 
LRK ruošė gailestingąsias seseles visam 
kraštui. Lietuvos valdžia perdavė LRK 
Birštono kurortą, kurį LRK, pagal sutar
tį su krašto vyriausybe, tvarkė nuo 1924 
iki 1944 metų. Per tą laiką LRK kurorto 
statybai ir kitiems pagerinimams įdėjo 
apie du ir pusę milijono litų.

LRK įsteigė pirmą Lietuvoje sergan
tiems
Aukštojoje Panemunėje, prie Kauno.

2-jo Pas. karo metu Sovietų S-ga oku
pavo Lietuvą 1940 m. ir nutraukė ryšius 
su Tarptautiniu RK komitetu. Bolševikai 
norėjo pertvarkyti LRK savo pavyzdžiu. 
Dr. Jurgis Alekna (buvęs LRK pirminin
ku nuo 1938 m.) buvo iš pareigų atleis
tas. Nauju pirmininku buvo paskirtas dr. 
Antanas Garmus. Bet pertvarkyti LRK 
pilnai bolševikams nepavyko: sutrukdė 
vokiečių-rusų karas.

Vokiečiai, užėmę Lietuvą 1941 m., pri-
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tuberkulioze gydyti sanatoriją

veiklą. Neleido tiesiogiai su- 
Tarptautiniu RK komitetu, 
per karą paieškojimus leido 
per Vokiečių Raud. Kryžių,

dienomis LRK 
ligoninės Kaune 
pagalbą ir gydė

ku-

stabdė LRK 
sisiekti su 
Pasimetusių 
daryti tiktai
kuris perduodavo žinias į Ženevą. Bet 
LRK vyr. valdyba ir LRK įstaigos nebu
vo suardytos ir veikė Savitarpinės pagal
bos sudėtyje. Tik pirmininkas dr. A. Gar
mus turėjo pasitraukti.

Pirmomis 2-jo karo 
Greitoji pagalba ir LRK 
ir Vilniuje teikė pirmąją
sužeistus civilius gyventojus ir prireikus 
rusus ir vokiečius karius. LRK teko glo
boti ir gydyti išėjusius iš bolševikų kalė
jimų nespėjus nužudyti kalinius, 
rie buvo išvargę, alkani ir liguisti.

LRK suregistravo 1941 m. birželio 14- 
21 dienomis be teismo rusų suimtus ir iš
vežtus į Sibirą nekaltus visokio amžiaus, 
lyties ir profesijos Lietuvos piliečius, ku
rių buvo apie 40,000.

1944 m. vasarą vokiečiams iš Lietuvos 
traukiantis ir artėjant rusų bolševikų ka
riuomenei, daug dešimčių tūkstančių lie
tuvių, bijodami bolševikų ir gelbėdami 
savo gyvybę, apleido savo tėvynę ir pasi
traukė į Vakarus. Pasitraukė ir LRK vyr. 
valdyba, tik pirmininkas dr. J. Alekna 
ko Lietuvoje.

V. Ingelevičius ( iš Draugo)

li-

Los Angeles, Kalifornijoje, sek- 
spausdinamas keturiomis dali- 
dvi atmušamos spalvotos, 1969 
d. literatūriniam priede vardu

ANTROJI LIETUVIŲ PASAKA 
ISPANŲ K. DIENRAŠTY

Didžiausias šiaurės Amerikoj ispanų 
kalba leidžiamasis dienraštis La Opinion, 
leidžiamas 
madieniais 
mis, kurių 
gegužės 4
Magazin Dominical, išsispausdino antrą 
lietuvių liaudies pasaką. Pirmoji buvo pa
skelbta kovo 30 d. literatūrinėj sekmadie
nio laidoj. Paskelbta jų redaktoriaus An
tonio L. Mendez pastangomis, čia jis pasi
rašinėja Gustavo Berlanga. Lietuviška pa
saka vėl iliustruota per dvi skiltis jų daili
ninko specialiai padaryta įdomia iliustra
cija. Šįkart pasaka apie vaikiną, kuris su
prato gyvulių kalbas.

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Cent
rinės bibliotekos Rankraščių skyriuje, 
tarp daugybės vertingų praeities kultūros 
dokumentų, saugoma keliolika pageltusių 
lapelių. Išmarginti nervingos rašysenos ei
lutėmis, šie lapeliai nukelia mus daugiau 
kaip šimtą metų į praeitį, į senąjį Vilnių, 
jo siauras galvelytes, gyvai primenančias 
ilgais surdutais apsirengusius miesto kul
tūros ir meno veikėjus.

Tai garsaus lenkų kompozitoriaus vilnie
čio Stanislovo Moniuškos (1819-1872), aš
tuoniolika metų pragyvenusio Lietuvoje, 
laiškai. Jie parašyti 1856-1860 metais. Pir
masis siųstas iš Minsko, kiti devyni — ra
šyti Varšuvoje, kada kompozitorius gyve
no Krokuvos priemiestyje.

Rankraštyne saugomi laiškai „viso ge
riausio linkinčio tarno“ S. Moniuškos ra
šyti „ponui Adomui“.

Kas ši asmenybė, su kuria kompozitorių 
sieja gilūs ir nuoširdūs jausmai?
Vilniaus poligrafijos istorijoje žymią vie

tą užima garsi knygininkų Zavadzkių gi
minė. Jos pradininkas Lietuvoje buvo Juo
zapas Zavadzkis (1778-1838). 1803 metais 
pradėjęs leidybinę veiklą Vilniuje, jis iš
leido nemaža vertingų knygų ir gaidų. Tė
vo pradėtą darbą Lietuvoje tęsė sūnūs— 
Adomas (1814-1875) ir Feliksas (1823- 
1891) Zavadzkiai. Abu jie draugavo su S. 
Moniuška, teikė jam moralinę ir materia
linę paramą, išleido Vilniuje nemaža kom
pozitoriaus kūrinių.

Klasikinės operos „Halka“, kuri, kaip ži
noma, kelią į Europos teatrų scenas pradė
jo skintis Vilniuje, autorius visus leidy
binius reikalus daugiausia tvarkė su Ado
mu Zavadzkių. Taigi ir laiškai „ponui 
Adomui“ — skirti kaip tik jam.

Apie ką kalba S. Moniuškos laiškų eilu
tės?

Žvilgtelėkime į 1856 m. rugsėjo 28 d. 
laišką, rašytą iš Minsko. Tais metais S. 
Moniuška antrą kartą pabuvojo Peterbur
ge, kur gyveno jo mokinys vilnietis Ceza

ris Kiuji — vienas „Galingojo sambūrio“ 
kompozitorių. įvykusiame koncerte buvo 
atlikta S. Moniuškos kantata „Nijolė“, pa
rašyta J. Kraševskio „Vitolio raudos“ mo
tyvais. Minėtame laiške kompozitorius pa
geidauja, kad A. Zavadzkio leidžiamose 
vokalinės baladės „Macekas“ (parašytos 
Vilniuj, Teofilio Lenartavičiaus žodžiams) 
gaidose būtų įrašyta dedikacija draugui 
Ignotui Zaleskiui.

S. Moniuška visuose kituose laiškuose 
rūpinasi savo kūrinių leidimo klausimais. 
Atverskime kitą laišką, rašytą iš Varšuvos 
1859 m. gegužės 11d. Dar gyvendamas Vil
niuje jis parašė dviejų veiksmų sceninę 
idilę „Jaunutė“, kuri iš pradžių buvo pa
vadinta-„Čigonai“. S. Moniuška maloniai 
prašo spausdinti parengtame duete pakeis
ti „Čigonų“ pavadinimą „Jaunute“. „Turiu 
pavadinimą keisti, kad niekas nesupainio
tų su Koženiovskio „Čigonais“, kurie šio
mis dienomis eina scenoje“. Laiško pabai
goje jis teiraujasi, ar bus išspausdintos 
Vilniuje parašytos vokalinės baladės „Žu
velė“ (A. Mickevičiaus žodžiams) gaidos.

1859 m. rugpiūčio 8 d. laiške kompozito
rius vėl klausia A. Zavadzkį, kada bus iš
leistos „Jaunutės“ gaidos, ir susirūpinęs 
praneša, kad šią operetę rengiasi parodyti 
Minsko muzikos mėgėjai seimelio metu.

Tačiau laiškuose vietomis yra ir kitokio 
pobūdžio motyvų. Viename jų „gerbiamas 
ponas Adomas“ prašomas kompozitoriaus 
giminaitei tūlai Agatai sumokėti penkioli
kos rublių pašalpą iš busimojo honoraro. 
Reikia pažymėti, kad S. Moniuška tiek Vil
niuje, tiek ir Varšuvoje labai sunkiai ver
tėsi ir vos tesudurdavo galą su galu. Todėl 
kiekvienas rublis, gautas už kūrinių leidi
mą (o leidėjai S. Moniuškos dideliais ho
norarais nedžiugino), buvo didelė paspir
tis vis gausėjančiai kompozitoriaus šeimai.

Vilniuje saugoma S. Moniuškos episto- 
liarinio palikimo kruopelytė yra vertinga 
medžiaga kompozitoriaus kūrybinei bio
grafijai papildyti.

Vytautas Jurkštas (iš Jaunimo Gretų)

PENKIOLIKA DOLERIŲ 
UŽ KIEKVIENĄ NIGERI

Tai žodžiai karingų JAV negrų, kurie šį
kart pasiryžo pradėti dar kovą ir su savo 
krašto bažnyčiomis, reikalaudami tuojau 
sumokėti jiems 500 milijonų dolerių už vi
sas praeities neteisybes, įskaitant ir ver
giją. kurioje buvo laikomi jų proseneliai. 
Kai kuriose krašto vietose jie reikalauja 
duoti jiems dalį bažnyčių turimosios že
mės, o kai kuriose vietose — visas žemes 
ir dar kitokių priklausinių.

Toksai reikalavimas nukreiptas ne į vie
ną kurią nors bažnyčią, bet į visas. Kai 
kur tų negrų atstovai dar tik reikalauja, 
kad bažnyčios atstovai tartųsi su jais. Pra
dėti su jais derybas, pavyzdžiui, spaudžia
mas New Yorko arkiv. Cookas. Kai kur 
jau bažnyčių pastatai užimti: arba duok 
tiek ir tiek milijonų ir žemės, arba negalė
si laikyti pamaldų. Kai kur tikintieji, apsi
ginklavę bent pagaliais, saugoja savo baž
nyčias, kad jos nebūtų užimtos karingųjų 
negrų.

Tiesa, Pasaulinė bažnyčių taryba jau 
pernai buvo nutarusi, kad bažnyčios, no
rėdamos padėti rasizmo aukoms atgauti 
savo vertės pajutimą ir įgalinti susidary
ti sau ateitį, privalo toms beteisių gru
pėms leisti pasinaudot savo ekonominiais 
ištekliais ir švietimo galimybėmis, idant 
jos pakiltų ir galėtų visapusiškai daly
vauti savo bendruomenių socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime.
Tikriausia, kad tą nutarimą priimant, ne-- 

turėta galvoje tai, kas šiandien jau vyksta. 
Pirmiausia, atrodo, niekam nepatinka, kad 
šitas reikalavimas tam tikros sumos 
vadinamas reparacijomis, kaip po karo 
nugalėtojai nugalėtiesiems užkrauna. La
biausiai gi nepasitikima karingųjų negrų 
vadu Foremanu, kuris iškėlė tą reparacijų 
reikalavimą ir vadovauja kovai.

a. g.

PROF. DR. Z. IVINSKIO POLITINIS 
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

GYVENIMAS
Per eilę „šaltinio“ numerių praėjo di

desnis istoriko prof. dr. Zenono Ivinskio 
darbas „Politinis nepriklausomos Lietuvos 
gyvenimas. Jo naida ir lūžiai“.

„Šaltinis“ dabar išleido tą darbą atskira 
16 puslapių brošiūra.

Profesorius tame darbe iškelia reikalą 
turėti objektyvią pažiūrą į nepriklausomos 
Lietuvos praeitį, aptaria 1918 metus, jau
nimą prie valstybės vairo, Steigiamojo sei
mo darbus, demokratinį tarpsnį, 1926 m. 
perversmą, kaip didžiąją klaidą, Lietuvos 
pripažinimą, Sovietų Rusijos „paramą“ 
Lietuvai, pažeistąjį neutralumą, baltų ben
dradarbiavimą ir testamentą Lietuvos rei
kalui.

JEIGU SAVIEJI LAUKIA

siuntinių, visada iškyla klausimas, per ką užsakyti, kas 
greit ir gerai pasitarnaus.

Tokiu patarnavimu dar verčiasi nemaža bendrovių ir 
privačių asmenų. O mes čia norime pasakyti, kad jau ke
linti metai SIUNTINIŲ SKYRIŲ turi ir Lietuvių Namų 
Akc. Bendrovė, kuri plačiau lietuviams žinoma tuo, kad 
leidžia „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų Klubo knygas, 
išlaiko sodybą-vasarvietę ir yra įsikūrusi savuose namuo
se. Tas Siuntinių Skyrius nedaro jokių didelių pelnų, nes 
jo uždavinys pirmoje eilėje yra patarnauti tautiečiams. O 
kai nedaro pelnų, tai neturi iš ko garsintis laikraščiuose 
ir tuo būdu pasiekt visus, kuriems rūpi siuntinių reikalas.

Šia proga kaip tik norime pasiūlyti savo patarnavimą 
ir atkreipti dėmesį, kuria tvarka tas Siuntinių Skyrius 
pasitarnauja. O jis stengias iki smulkmenų įvykdyti visus 
siuntinį užsakančiojo pageidavimus. Jis turi tiesioginį 
ryšį su fabrikais ir urmininkais. Taigi kai siuntėjas nori 
medžiagų, jam pagal pageidavimą pasiunčiama pavyzdžių 
pasirinkti. Ką jis pasirenka, tas iš fabriko užsakoma ir 
siunčiama. Kai reikia kitokių daiktų, Siuntinių Skyrius, 
gavęs smulkius pageidavimus ir nurodymus, nuperka kas 
reikalinga iš urmininkų ir siunčia.

Tokį patarnavimą galima būtų vadinti šeimyniniu ar 
asmeniniu ar dar kitaip, bet pavadinimai, tur būt, nė 
nesvarbu. Svarbiausia, kad tuo būdu tvarkantis nesusi
daro sąlygos jokiems nesusipratimams: viskas būna nau
ja, viskas aišku, viskas iki smulkmenų taip, kaip užsaky
tojas nori ir nurodo.

Dėl to jeigu jums reikia savo artimiesiems sudaryti 
siuntinį arba toks reikalas kiltų jūsų bičiuliams ar kai
mynams, prašom rašyti:

LITHUANIAN HOUSE LTD.

SIUNTINIŲ SKYRIUS
1 Ladbroke Gardens, London, W.ll, Gt. Britain

LITHUANIA 700 YEARS
(atkelta iš antro puslapio)

tuviai kartais kovodavo kaip liūtai. Bet 
kuo gi Lietuva, sakykim, skiriasi nuo Bur
iuos, Ganos, Nigerijos? Ypač kitataučiui 
skaitytojui, dar pamokytam, šviesuoliui, 
net turės iškilti toks klausimas. Tauta, sa
kys jis, ir gana, kaip ir daugybė pasaulio 
tautų. O ta tauta juk turėjo ne tik Mažvy
dą, Donelaitį ar Maironį, bet ir Lietuvos 
statutą. Jei kunigaikščių stumdymasis su
lygina mūsų tautą su tomis čia suminėto
mis ir kitomis į tas panašiomis, tai kultūra 
ją iškelia ir padaro vertingesnę žmonijos 
tautų žvaigždyne. Kaip mes džiaugtumės, 
pavyzdžiui, jeigu tas didelis darbas dar 
būtų papildytas kokia nors, tegu apžvalgi
ne, lietuvių tautos kultūros istorija, kuri 
visiškai kitaip pristatytų lietuvį! To, kas 
yra, tikrai maža. Jei knyga nebegalėjo jau 
būti storesnė, niekam nebūtų jokios nuo
skaudos buvę, jeigu dr. A. Budreckis ne
būtų parašęs tos savo studijos pagal Eltos 
biuletenius ir vietą būtų užleidęs kultūros 
istorijos apžvalgai.

Nepaisant tų dalinių trūkumų, reikia no
rėti, kad knyga plačiai išeitų į žmones. Net 
sakyčiau, kad gera būtų ją parūpinti ir 
Britanijos bent didžiosioms bibliotekoms, 
nors mūsų kišenei šios knygos kaina ir 
rūgšti (12 dolerių).

K. Abr.

IŠRADINGI KRANKLIAI
Sunku pasidaro paukščiams žiemą, kai 

stora sniego danga užkloja visą žemę. Ju
goslavijoje pastebėta, kad krankliai surado 
neblogą išeitį iš sunkios padėties. Miškų 
masyvuose, kur būna daug šernų, krank
liai seka kaip šernai knisa žemę, ieškoda
mi maisto. Sumanūs paukščiai ieško iš
verstose žemėse įvairių vabaliukų. Kad 
greičiau pastebėtų maistą ir nestypčiotų 
sniege, krankliai sutupia ant šernų nugarų.
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Nusileido Veneroje
Veneroje nusileido du sovietų bandomie

ji erdvės laivai su atitinkamais instrumen
tais, kurie perdavė žemėn tam tikrų duo
menų.

SENATORIAUS LAIŠKAS 
A. BARANCTUKUI

Dabar jau JAV ilgesnį laiką gyvenąs, 
buvęs Britanijos lietuvių veikėjas A. Ba- 
rančiukas buvo pasiuntęs senatoriui Eve
rett McKinley Dirksen laišką, prašyda
mas jį kelti Lietuvos išlaisvinimo reika
lą.

Senatorius jam atsakė šitaip:
„Labai ačiū Tamstai už laišką ryšium su 

kongreso rezoliucija 416, kuri vienbalsiai 
buvo priimta Senato ir Atstovų Rūmų. 
Man ypač vertingas Tamstos laiškas, nes 
mano rezoliucija Nr. 6 buvo labai panaši 
į rezoliuciją 416. Aš esu Jungtinių Vals
tybių Senate pasakęs kalbų, ragindamas 
Jungtinių Valstybių Prezidentą iškelti 
Baltijos valstybių klausimą Jungtinėse 
Tautose ir reikalauti, kad sovietai ati
trauktų savo karinius dalinius iš Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ir iš kitų už gele
žinės uždangos esančių kraštų. Labai 
džiaugiuos, kad gavau iš Tamstos laišką.

Su maloniais linkėjimais
nuoširdžiai Tamstos

Everett McKinley Dirksen

SJkattyt&įą fauftai
SODYBOS ŽENKLIUKAI

Gerbiamas Redaktoriau,
Skaitydama E. Lietuvį, nusivyliau Liet. 

Sodyba. 4 šilingai Sekminių ženkliukai?! 
Gerai, jeigu ženkliukas segtuko pobūdžio, 
o ne gabalėlis popieriaus, kurį vėjas nu
pūs. Segtuko pobūdžio ženkliuką kiekvie
nas su pasididžiavimu ir namo parvežęs 
pasirodytų, kad ir ji arba jis Sekminių są
skrydyje dalyvavęs, žinoma, kas išgalės 4 
šilingus sumokėti. Jaunuoliui — tai aukš
ta kaina.

Manau, kad pakaktų mums to, jog jie 
su ryžtu jau nuo Velykų taupo kišenpini
gius limonadui, kelionės smulkmenoms ir 
t. t. Užtenka, kad jie savo kišenpinigiais 
apsimoka kiekvieną savaitgalį kelionę į re
peticijas, prakaituoja bešokdami. Kitiems 
kelionės kainuoja 4-5 šilingai, Londone kai 
kuriems ir daugiau. Vyresnių kaip 12 me
tų jaunuolių tėveliai jau nebeveža į repeti
cijas ir jiems kelionių autobusu neapmo
ka. Kitiems ir kišenpinigiai labai riboti. 
Gera kalbėti biznieriams, bet darbininkų 
šeimoms, kur 3-4 vaikai, moksleiviui 4 ši
lingai didelis pinigas, kartais ir visos sa
vaitės kišenpinigiai.

Kodėl sunku kermošiaus įkarštyje pra
vesti loteriją? Mano nuomone, geriausia 
proga pradėti jau šeštadienio vakare. Jau
nimo vienetai sutiktų bilietus platinti. 
Londonas turi stiprią moterų draugiją, ku
ri bet kuriam reikalui ištiestų pagalbos 
ranką. Londonas — sąjungų centras. Ne
jaugi tik Sodybos administracijai viskas 
sukraunama ant galvos? Keliems sunku ką 
platesnio aprėpti, bet jei kelios dešimtys 
stotų, viskas būtų įmanoma. Nuo bilietų 
platintojų gabumų priklauso, kiek bus iš
pirkta. Pirkėjams ir bet kokie ženkliukai 
gali būti prisegami. Svarbiausia, kad jau
niausieji, iki 12 metų vaikai, turėtų ženk
liukus, nes ir jiems tėveliai nors po bilietą 
nupirks.

Pokštų kiekvienam jomarke buvo ir bus. 
Organizuotas jaunimas tikrai jų neiškrės, 
ypač nemalonių. Jie turėtų žiūrėti, kad ir 
individualistai to nepadarytų.

Nedarau priekaištų Sodybos administra
cijai — čia juk viskas priklauso nuo cent
rinių galvų, kurios iš vienos pusės remia 
jaunimą, o iš kitos pusės lupa.

J. Traškienė

Lenkijos Žydai
Spėjama, kad Lenkijos režimo antise

mitizmo kampanijos poveikyje bus išvy
kę apie pusę Lenkijos žydų. Statistikoje 
jų skaičius buvo nurodytas kiek didesnis, 
kaip 30. 000 (Lietuvoje 1959 m. apie 
25.000). Tą spėjimą patvirtina olandų pa
siuntinybė Varšuvoje, atstovaujanti Izra
elio valstybės interesams Lenkijoje. Iki 
praeitų metų lapkričio mėnesio pasiunti
nybė išdavusi 14.300 vizų išvykstantiems 
į Izraelį.
Lenkijos vyriausybė nedaranti didesnių 

kliūčių žydams išvykti. Tik iš aukštąjį 
mokslą baigusių asmenų reikalauja grą
žinti gautąją stipendiją. Norintieji lega
liai išvykti piliečiai už fiktyvias vedybas 
žydams su išvykimo vizomis siūlo kyšius 
iki 4000 dolerių.

Dauguma vyksta per Vieną. Norinčių 
išvykti netrūksta, jų tarpe žymūs žmo
nės, pvz., literatūros kritikas Roman 
Karst, teatro žurnalo „Dialog“ leidėjas 
Adam Tam, redaktorius Leopold Unger 
(pašalintas iš „Žycie Warszawy“ redakci
jos 1967 m.), žurnalistė Eda Werfel ir ki
ti. Yra gandų, kad išvykti norėtų net ži
nomasis marksistinis filosofas prof. 
Adam Schaff.

Kyla klausimas, prieš ką pagaliau nu
kreipta antisemitinė kampanija Lenkijo
je? Juk žydų, kurių prieš karą buvo keli 
milijonai, jau beveik ir nebeliko. Tiesa, 
Lenkijos kompartijos eilėse visada buvo 
daug žydų tautybės narių ir daug vado
vaujančiose pozicijose. Lenkijos, kaip ir 
Lietuvos, žydai pasižymėjo ir prorusiško
mis nuotaikomis. Tad sovietinis antise
mitizmas, o jis, be abejo, yra vykdomas 
Lenkijoje, juos paliečia ypač skaudžiai.
Vokiečių spaudos žiniomis, Lenkijos žy

dų bendruomenės prezidentas yra Leiba 
Demba, žmogus, kuriam sovietai turėtų 
būti ypač dėkingi. Jis žinomas ir kita pa
varde—Leopold Trepper arba „Le Grand 
Chef“, kilęs iš Zakopanės apylinkių. Jis 
vadovavo sėkmingiausiam paskutinio ka
ro sovietinio špionažo tinklui, žinomam 
„Rote Kapelle“ (Raudonojo orkestro) 
vardu. Per jį sovietai gavo žinias apie 
hitlerinę karo mašiną iš pačių pirmųjų 
rankų. Net vokiečių pagautas Trepper— 
Demba įspėjo Maskvos centrą dėl vokie
čių planų. Po karo Stalinas šį didžiai ko
munizmui nusipelniusį asmenį padėjo į— 
kalėjimą. Po didžiojo vado ir mokytojo 
mirties Demba grįžo Lenkijon. Kyla 
klausimas, kada pats „grand chef“ išvyks 
iš „socializmo“ pasaulio. Izraelyje jau jis 
gyveno kurį laiką prieš karą.

(v. b.) (iš Draugo)
lirvXšA1^7l^ŽIEMArJ*^

IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

LONDON, W.3. 
Tel. ACO 4374

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

Manchester
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Europos lietuviu kruuiku 20 m. minėjimas Ketteringe

LONDONAS
lAVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

D. Biitanijos Baltų Taryba, kurią suda
ro lietuvių, latvių ir estų atstovai. Londo
ne kasmet suruošia išvežtųjų minėjimą su 
koncertine dalim ir prakaltomis.

S met irgi ruošiamas toks iškilmingas 
minėjimas Sibiran ištremtųjų ir ten žuvu
sių ar kentėjusių mūsų tautiečių. Bet šį
kart minėjimas bus kitokio pobūdžio.

Minėjimas pradedamas pamaldomis St. 
Martin-in-the Fields bažnyčioje, kuri yra 
Trafalgar Square, London, W. C. 2. Ten ir 
kviečiami dalyvauti visi. Lietuvaitės pra
šomos dalyvauti tautiniais drabužiais.

Minėjimas bus birželio 14 d., pradžia 7 
vai. vakaro.

Po tų iškilmingų pamaldų bus einama 
padėti vainiko prie Nežinomojo kario ka
po (Cenotaph).

DU J JUKĄ
I jūrą vėl grįžo Lietuvių Namuose atos

togas leidusieji jūreiviai Bernardas Ali
šauskas ir Algis Vaičekauskas.

MUSU RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 3 
£il. i’. Vilutis, 1 sv. 1 šil. B. Masėnas, 14 šil. 
S. Csas, po 13 šil. P. Senvaitis ir M. Gelvi- 
nauskienė, 10 šil. K. Narbutas. 8 šil. J. 
Strumskis, po 3 šil. C. Navickas, A. Ko- 
žemekinas, J. Pukteris. B. Šimėnas, A. 
Biokienė, J. Mackevičius. A. Masiulionis, 
P. Pupalaigis ir A. Stašaitis.

Gegužės 10 d. Ketteringo lietuviškoji ko
lonija turėjo savo Skyriaus 20 metų sukak
ties ir Motinos dienos minėjimą. Ta proga 
čia sugūžėjo lietuvių iš Northamptono, 
Corbio, Nottinghamo, Coventrio, Leicesle- 
no. Londono ir kitų vietovių. Gal arti 200.

Atidaręs minėjimų, DBLS Ketteringo 
Skyr. pirm. A. Navickas į prezidiumą pa
kvietė Nottinghamo pirm. K. Bivainį, Co
ventrio pirm. J. Dimšų, Leicesterio pirm. 
K. Paukštį, DBLB pirm. S. Kasparą, DB
LS valdybos narį Z. Jurą ir Ketteringo sk. 
sekretorių A. Kirkelionį.

nauų. Ilgainiui narių daugėjo. Kai daugu
mas lietuvių persikėlė iš Little Addingtono 
į rcelteringą, skyrius 1950 m. pavadinamas 
įvetteringo skyrium. Skyrius turėjo tauti
nių šokių grupę, kuriai talkuiinkavo O. 
ivaminskiene. Crupė sėkmingai reiškėsi 
vietos anglų ruošiamuose pobūviuose.

1953 metais buvo iškeltas klausimas su
sijungti su coroio skyrium, kad butų gali
ma įsvystyi didesnę lietuvišką veiklą. Cor- 
mo lietuviai atmetė tą pasiūlymą.

bkynus iš pradžių priklausė Coventrio 
apygardai, bet 1955 m. prisijungė prie Not-

jo atsilankymo proga — jo priėmimu. Ap- 
sinaminę visus Bažn. komiteto rūpesčius 
perima Bakaičiai, kurie ir dabar šias pa
reigas nenuilstamai atlieka.

Skyriaus pirm. A. Navickas padėkoja A. 
Kirkelioniui už supažindinimą su praeiti
mi. DBLB pirm. S. Kasparas savo kalbą 
daugiau susieja su Motinos diena. Po to 
pirm. A. Navickas įteikia gražiausią gėlių 
puokštę Paulinai Požerskienei, kaip vienai 
pavyzdingiausių motinų Ketteringe.

Z. Juras perduoda DBLS Valdybos svei
kinimus.

NOTT1NQHAMAS
MOTINOS DIENA

Gegužės 31 d.. B.30 vai. vakaro. Ukrai
niečių klubo salėje, 30 Bentinck Rd., ren
giamas Molinoms pagerbti minėjimas.

Programa bus įvairi ir įdomi. Bus loteri
ja. gros gera muzika, veiks baras su kietais 
ir minkštais gėrimais.

Kviečiami visi Nottinghamo ir tolimes
nių apylinkių lietuviai praleisti vakarą 
jaukioje mūsų šeimoje.

Moterų Draugijos Valdyba

L. K AT. SIELOVADOS CENTRAS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6 AH.

NAUJAM VYSKUPUI

Vyskupas dr. Antanas Deksnys netrukus 
atvyks į Europą pradėti savo naujos veik
los. Naujakuriui Ganytojui kviečiame pa
dėti ir malda ir auka. Malonėkite aukas 
siųsti Sielovados Centrui arba įteikti vie
tos liet, kunigui. Iš anksto dėkojame.

Kun. S. Matulis, M. I. C.

JAUNUČIU IK JAUNIU STOVYKLA
Berniukų vasaros stovykla prie Židinio 

šiemet bus nuo liepos 19 iki 26 dienos. Mo
kestis, skaitant gausias iškylas ir pilną iš
laikymą, yra tik 3 svarai. Jeigu iš tos pa
čios šeimos bus daugiau stovyklautojų, tai 
kiekvienam kainuos tik po 2 svaru.

Pramatoma svečių ir iš Vokietijos.
Norinčius prašome užrašyti pas Židinio 

direktorių ne vėliau gegužės 28 d. Greičiau 
— geriau. Užsirašiusiems bus pasiųstos 
smulkesnės žinios.

MANCHESTER1S
SKAUTU IK SKAUČIŲ ŠVENTE

Birželio 7 d., šeštadienį, skautų Živilės ir 
Maironio draugovės švenčia savo 7 metų 
sukaktį.

Programoje: iškilminga sueiga ir vienetų 
pasirodymai. Po to bus šokiai.

Sueiga įvyks Manchesterio Lietuvių Klu
bo salėje. Pradžia 6 vai. p.p.

Seses, brolius ir visą lietuviškąją visuo
menę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

Manchesterio Živilės ir Maironio 
draugovių draugininkai

Iš VEŽTŲ J U MINĖJ IMAS
Manchesterio Liet. Koordinacinis Komi

tetas birželio 14 d., šeštadienį, rengia
Išvežtųjų minėjimą.

Minėjimas vyks dviem dalim:
4 vai. p.p. Mostono kapinėse, dalyvau

jant visuomenei ir organizacijoms su savo 
vėliavomis, bus padėtas vainikas prie lie
tuvių paminklinio kryžiaus;

6 vai. p.p. Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klulio patalpose paskaita ir meninė dalis.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 

Komitetas

KONCERTAS MANCH ESTERYJE
DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 

birželio 28 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, 
Cheetham Town Hall salėje rengia 

KONCERTĄ.
Programą išpildys mūsų žinomosios 

solistės V. Gasperienė, V. Galbuogytė ir 
baleto šokėja J. Vainoriūtė.

Kadangi šios rūšies kultūriniai parengi
mai mūsų gyvenime yra tikra retenybė, 
maloniai kviečiame visus iš arti ir toli pa
sinaudoti šia proga ir savo gausiu dalyva
vimu paskatinti mūsų mieląsias koncerto 
išpildytojas ir toliau tęsti lietuvišką kul
tūrinį darbą savo pasirinktoje srityje.

Koncertas bus pradėtas punktualiai, to
dėl svečiai prašomi nesivėluoti.

Po programos veiks puikus bufetas ir 
bus šokiai ligi 11 valandos.

Salė iš miesto centro, iš Cannon Street, 
pasiekiama šiais autobusais: 4. 35. 59, 60, 
62 ir 81. Važiuoti ligi Derby Street.

Skyriaus Valdyba

Pagerbus skyriaus mirusius narius, A. 
Kirkelionis supažindina su skyriaus praei
tim. Į Ketteringo apylinkes lietuvių atvy
ko 1947 m. pavasarį, daugiausia ūkio dar
bams į Wellinborough, Market Harbo- 
rough, Little Addington ir Trapston apy
linkes.

1948 m. rugsėjo 19 d. A. Žukauskas su
šaukė pirmąjį lietuvių susirinkimų Little 
Addingtone. Tame susirinkime ir gimė 
DBLS Little Addingtono skyrius, kurio 
pirmųjų valdybų sudarė pirm. A. Žukaus
kas, sekr. P. Klegerienė ir kasin. K. Kle
gens. įsikūrimo dieną skyrius turėjo 18

LEIQH
MOTERŲ ORGANIZACIJA

Gegužės 24 d. Leigh rengiamas karniva- 
las. kuris užsitęs iki vėlumos.

Dėl to moterų valdyba praneša, kad nu
matytasis susirinkimas atidedamas į gegu
žės 31 d., šeštadienį, 7 vai. v. Bus Railway 
Hotel. East Bond St.. Leigh.

Apylinkės lietuvės moterys kviečiamos 
gausiai dalyvauti.

Valdyba

EKSKURSIJA Į MANČESTERI
Birželio 14-15 d. d. DBI.S Leigh skyrius 

ruošia ekskursiją į Manchesterį — į išvež
tųjų minėjimą.

Užsirašyti prašome pas kultūros ir trans
porto vadovą J. Blažį ar kurį kitą skyriaus 
valdybos narį ar seniūną.

Skyriaus Valdyba

CORBY
PASIKALBĖJIMAI

Savo laiku Corbio lietuvių kolonija varė 
stambų lietuviškos veiklos barą. Tai yra 
vienas naujųjų miestų, ten buvo labai 
lengva kurtis ir gauti naujus gyvenamuo
sius namus. Tai ir lietuviai buvo sudarę 
didžiulę koloniją, bet emigracija apibarstė.

Šiandien dar yra geras būrys lietuvių, 
bet lietuviškas gyvenimas sulėtėjęs. Jau
nesni užsiėmę darbu, o pensininkai jau ne
be tokie greiti.

Gegužės 10 d. D. B. Lietuvių Bendruo
menės pirm. S. Kasparas aplankė corbie- 
čius, kalbėjosi su buvusiais kolonijos vei
kėjais. Pavyzdžiui, toks Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo savanoris, kaip P. 
Civinskas. jau eina net 72 metus.

Bendruomenės pirmininkas turėjo pasi
kalbėjimus. kas darytina, kad tarp lietu
vių nenutrūktų santykiai. Iškelta mintis, 
kad reikia organizuoti pensininkų klubus, 
kuriems galėtų padėti lokalinės valdžios 
pareigūnai.

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 210 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8 G 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

NORTHAMPTONAS
SUSIBŪRIMAS PAMALDŲ PROGA

Gegužės 11 d. (sekmadienį) Northamp
ton© lietuviai turėjo savo lietuviškas pa
maldas. kurias laikė Britanijos Lietuviu 
Sielovados vedėjas kun. dr. S. Matulis. 
MIC.

Ta proga pas Northampton© lietuvius 
apsilankė ir pamaldose dalyvavo gausus 
būrys londoniškių. Petras Parulis grojo 
vargonais, o jo tėvelis Jonas Parulis, pri
tardamas smuiku, išpildė keliolika lietu
viškų giesmių. Tame londoniškių būryje 
dalyvavo M. Parulienė. Juozas Čepaitis su 
žmona. Petro Parulio draugė ir Britanijos 
Lietuvių Bendruomenės pirm. S. Kaspa
ras. kuris kalbėjosi su vietos lietuviais, 
kaip būtų galima išjudinti lietuvišką veik
lą Northamptone. Be to. dalyvavo ir londo- 
niškis fotografas M. Balčiūnas. Ketteringo

DERBY
SKYRIAUS METINIS SUSIRINKIMAS

Gegužės 31 d., šeštadienį, DBLS Derbio 
Skyrius šaukia

Visuotinį Metinį Narių Susirinkimą.
Susirinkimas įvyks Buxton Hotel, Boyer 

St. Pradžia 6 vai. vakaro. Nustatytu laiku 
nesusirinkus tinkamam narių skaičiui, po 
valandos bus šaukiamas kitas susirinki
mas, kuris bus laikomas teisėtu nežiūrint 
susirinkusiųjų skaičiaus. Susirinkime bus 
svarstomi įvairūs ir svarbūs Skyriaus rei
kalai.

Visiems nariams pabrėžtinai primena
me. kad šiame susirinkime būtinai reikia 
dalyvauti. Be to, mielai kviečiami dalyvau
ti ir nenariai, kurie domisi S-gos ir Bend
rovės reikalais.

Sk. Valdyba

PAGERBTOS MOTINOS
Gegužės 10 d. Derbio lietuvių katalikų 

parapijos pastangomis Ukrainiečių salėje 
surengtas motinoms pagerbti minėjimas. 
Parapijos maršalka P. Popika atidarė mi
nėjimą. apibūdindamas motinos reikšmę.

Kun. A. Geryba paskaitoje iškėlė Baž
nyčios, tautos ir šeimos vaidmenį praeity
je Lietuvoje ir šių dienų tremtyje, taip pat 
anglų kalba davė trumpas ištraukas iš pa
skaitos. Meninė dalis buvo ilga ir įdomi. 
Jų išpildė Derbio jaunimas—Z. Popikaitė, 
D. Junokaitė, L Bendikaitė, E. Bendikaitė, 
A. Bendikaitė, D. Popikaitė. V. Zinkus, J. 
Popika, S. Junokas, P. Juknevičius ir J. 
Ramonis.

Jaunimui vadovavo ir jį paruošė mok. 
L Venskienė. Jaunimas išpildė motinoms 
skirtą montažą ir pašoko tris šokius, su
kurtus mok. I. Venskienės pagal dainas. 
Jie tikrai sužavėjo žiūrovus. Pabaigai pa
sirodė suaugusių dainos mėgėjų grupė, pa
dainuodama penkias liaudies dainas, ku
rias išpildė labai gražiai. Ypač visiems pa
tiko daina „Jau aušta aušrelė". Dainoms 
vadovavo ir jų mokė F. Ramonis.

Po programos prasidėjo linksmoji dalis, 
šokiams grojo akordionistas J. Kulvietis 
iš Huddersfieldo ir vienas lietuvių draugas 
anglas davė plokštelių muzikos.

Buvo svečių iš Ixmdono, Birminghamo, 
Nottinghamo ir kitur. Labai miela buvo 
sueiti į draugę iš kitų kolonijų, pagerbti 
tautos auklėtojas motinas ir pasidžiaugti 
mūsų jaunimu, kuris tikrai sunkiose sąly
gose sugebėjo atlikti programų. Tik gaila, 
kad ne visi Derbio lietuviai suprato ir 
įvertino šį parengimų — reikšdami asme
niškumus ir ambicijas neatėjo į minėjimų. 
Bet tai maža saujelė tokių, kurie yra visu 
kuo nepatenkinti.

Dalyvis

PADĖKA
Ryšium su motinos minėjimu Derbyje 

reiškiu padėkų kun. S. Matuliui, kun. A. 
Gerybai už paskaitų ir įdėtųjį rūpestį, kad 
pasisektų minėjimas, Derbio jaunimui ir 
jų tėveliams už atgabenimą jaunuolių į re
peticijas, Derbio dainos mėgėjų grupei, 
ypatingą padėką mok. L Venskienei ir mu
zikui F. Ramoniui, kurie iki du vakarus 
kas savaitė aukojo šiam parengimui, ir vi
siems prisidėjusiems prie parengimo dar
bu. pinigais ir atėjimu į minėjimą.

P. Popika
Bažnytinių reikalų vedėjas

tmgnamo apygaruos, nes su jos centru ge
resnis susisiekimas, lengviau palaikyti 
glaudesni ryšį. 1957 m. SKynus pergyvena 
emigracinį sąmysį ir netenka daug narių. 
Belieka tiK 16 narių. 1967 m. prisijungus 
Corbio SKynui, uaoar turima 36 nariai.

SKyrius iš pat pradžios organizuoja Vo
kietijos lietuvių ligonių šalpą. Nuolat šel
piamos Karusiejų. Baužų ir Bartuškos šei
mos, neužmirštami sanatorijoje besigy- 
dantieji 11 lietuvių — išsiųstas 31 siunti
nys, ir šalpos reikalams suaukota 103 sv.

Lietuvių geras elgesys patraukia Miss 
E. M. Charlton ir Mr. Parcival dėmesį. 
Pastarasis, būdamas Rushdene darbo mi
nisterijos vedėju, daug padėjo lietuviams 
gauti geresnius darbus. 1952 m. suteikiami 
siems anglams skyriaus garbės nario var
dai.

Skyrius kiekviena proga kėlė Lietuvos 
laisvės kovos reikalus per ryšius su įstai
gomis ir atskirais asmenimis. Vietinės ang
lų bibliotekos aprūpinamos knygomis apie 
Lietuvą.

1952 m., kai anglų skautų šefas lankė 
vietinius skautus, lietuviams skautams to
se iškilmėse atstovavo K. Klėgeris, A. Pu
žauskas, V. Bendoraitis, J. Šėma, S. Nagys, 
P. Požerskis, P. Klegerienė, O. Pužauskie- 
nė, B. Petkevičienė, K. Šėmienė. F. Nagie- 
nė ir O. Kaminskienė. įteiktas sveikinama
sis raštas.

Skyrius įvairiems DBLS Centro valdy
bos įpareigojimams paremti surinko 123 
svarus. Vasario 16 gimnazijai 47 sv., Lie
tuvių Namų B-vei 32 svarus, Spaustuvei 
paremti 56 sv., Sodybai įrengti 29 sv. Na
riai nupirko 305 Lietuvių Namų B-vės ak
cijas. Tautos Fondui surinkti 75 sv. Tuo 
būdu liet, reikalams, be nario mokesčio, 
skyriaus nariai sudėjo 592 svarus.

Ketteringe, šalia skyriaus, veikė ir Baž
nytinis komitetas: S. Nagys, J. Bakaitis, V. 
Svanauskas. Komitetas rūpinosi, kad kolo
nija būtų aptarnaujama lietuvio kunigo, o

INŽINIERIUI GERA VIETA
Inž. Tadas S. Mickus ilgesnį laiką kaip 

techniškasis direktorius dirbo Belgijoje 
Borg-Warner International Corp.

Dabar jis ruošiasi grįžti atgal j JAV. 
Reikalingas žmogus, kuris galėtų perimti 
jo pareigas Belgijoje. O kandidatas, be 
anglų, dar turėtų mokėti kurių nors kitų 
pasaulinę kalbą ir turėti patyrimą aviaci
jos pramonės, ekonomikos ar inžinerijos 
mokslų.

nuosavybę ir sutvarkome palikimo 
reikalus.

lietuviams atstovavo Teofilė ir Jonas Ba
kaičiai.

s. k.

Kreiptis galima šiuo adresu: T. S. Mic
kus. Borg-Warner International S. A., 89 
Ave. Louise. Brussels 5, Belgium.

PRESTONAS
MŪSŲ VEIKLA

Jau ilgesnis laikas, kai nieko nebebuvo 
girdėti iš Prestono padangės. Nors Presto- 
no apylinkėj yra apie 30 lietuvių, bet jie 
išsisklaidę ir gyvena savo gyvenimą. Nesi
rūpina jie nei lietuviškais susibūrimais, 
nei organizacijos veikla.

Gal ir nevisi žino, kad Prestone taip pat 
yra DBLS skyrius, kuris pasiryžusių lietu
vių buvo įkurtas 1954 m. gruodžio 12 d. su 
pirmaisiais 11 nariais. 1955 m. turėjo 17 
narių. Skyrius vis veikė, nors keitėsi val
dybos. Buvo vykdomos rinkliavos nelai
mėn patekusiems tautiečiams, Vasario 16 
gimnazijai ir kitiems reikalams. Taip pat 
buvo pastatyti mirusiems nariams ir pa
minklai. Skyrius turėjo savo bibliotekų, 
kuri 1968 m. lapkričio 9 d. buvo perduota 
DBLS Centrui su 256 knygomis. 35 tomais 
Liet, enciklopedijos ir įvairių žurnalų. 
Biblioteka atiduota, nes trūko skaitytojų.

Sunkus kelias buvo skyriui, bet darbas 
nėjo veltui. Daug narių persikėlė gyventi 
į kitus miestus, o kiti net į tolimiausius už
jūrius emigravo. Likusieji nepalūžo. Nors 
žymios veiklos neparodo, bet savo duoklę 
atiduoda lietuviškam reikalui. Štai ir vėl 
po ilgos pertraukos gegužės 10 d. susirin
kome į būrelį apsvarstyti savų reikalų. 
Nors ir laikrašty buvo skelbtas susirinki
mas, laiškai siuntinėti su kvietimais, bet 
tautiečiai neišgirdo lietuviško balso. Tik
rai gaila. I skyriaus susirinkimą buvo at
vykęs D. Banaitis iš Rochdalės, puikiai nu
švietė DBLS suvažiavimo įvykius ir įspū
džius iš V. Sidzikausko lankymosi Londo
ne. Tikrai verta buvo pasiklausyti to pra
nešimo. Daug sužinojome iš emigracijoj 
esančių lietuvių veiklos, ko net laikraš
čiuose maža aptinkame, širdingiausią pa
dėkų reiškiame D. Banaičiui už tokį įdomų 
pranešimų.

D. Banaitis, nekartą atvykdamas, para
gina mus iš apsnūdimo, pataria nesustoti 
ir toliau kovoti dėl lietuvybės išlaikymo, 
laukiant šviesesnio rytojaus mūsų tėvų ša
liai Lietuvai.

Po to buvo renkama nauja skyriaus val
dyba 1969 metams. Taip pat įstojo į skyrių 
keletas lietuvių pilnateisiais nariais. Nau
joji Prestono skyriaus valdyba pasiskirstė 
pareigomis taip: pirm. St. Macūras, sekret. 
M. Ramonas ir kasininku V. Dajoras. Re
vizijos komisijon išrinkti A. Skvarčius ir 
A. Mameniškis.

Tikėkimės, kad naujoji valdyba parodys 
daugiau veiklumo. Po susirinkimo visi su
sirinko į Ramono paruoštą kavutę su už-

Meninę programą pradeda J. Parulis su 
sūnumi Petru. Jie vienas smuiku, kitas 
akordeonu išpildo Avė, Maria ir Močiute 
mano. Nottinghamo jaunimas, vadovauja
mas Janinos Vainoriūtės, šį kartų vien mer 
gaitės — Z. Bedulskytė, G. Petravičiūtė, Z. 
Masiliauskaitė, R. Percevičiūtė, S. Perce- 
vičiūtė, Z. Aleknavičiūtė ir D. Vainoriūtė, 
— padainuoja.

Po to J. P. Paruliai išpildo Plaukė sau 
laivelis, Lopšinė ir Gražių dainelių. Not
tinghamo jaunuolės sušoka Šustą, Vove
raitę. Kalvelį, o grupės pačios jauniausio- 
sios dalyvės Z. Bedulskytė ir G. Petravi
čiūtė Suktinį, žiūrovai joms sukėlė tokias 
ovacijas, kokios tik retai pas mus sukelia
mos.

Pasibaigus meninei programai, vyko pa
silinksminimas ir dalijimasis įspūdžiais ir 
rūpesčiais. Sumuštiniais aptarnauti Ket- 
teringui talkininkavo coventriškiai Stan ir 
Irena Timmins.

Vidurnaktį visi skirstėsi namo, o 8 lon- 
doniškiai ir coventriškiai Timminsai buvo 
pakviesti pas T. J. Bakaičius vakarienės ir 
nakvynei. Londoniškiai dėkingi T. J. Ba- 
kačiams ir A. Navickui už gražų priėmimą.

Maža Ketteringo kolonija, bet, dirbda
ma vieningai, nugali visas kliūtis ir varo 
didžiulį lietuviško darbo barų. Tegyvuoja 
Ketteringo lietuviai ir jų DBLS skyrius!

S. Kasparas

PADĖKA
Ryšium su suruoštuoju DBLS Ketterin

go Skyriaus 20 metų veiklos ir Motinos 
dienos minėjimu reiškiame nuoširdžią pa
dėkų DBLS Valdybos atstovui Z. Jurui, 
DBLB pirm. S. Kasparui ir Ketteringo Sk. 
sekr. A. Kirkelioniui už pasakytas kalbas, 
J. P. Paruliams už gražią lietuvišką muzi
ką, Nottinghamo jaunimo grupei ir jos va
dovei Janinai Vainoriūtei už puikią dainos 
ir šokio programų, Nottinghamo skyr. pir
mininkui K. Bivainiui už suorganizavimą 
ekskursijos, Coventrio Sk. pirm. J. Dimšai 
ir Leicesterio Sk. pirm. K. Paukščiui už 
parėmimą mūsų minėjimo, Londono, Co
ventrio, Nottinghamo, Birminghamo, Nort
hamptono, Corbio ir Ketteringo tautie
čiams už gausų atsilankymą.

Be to, nuoširdžiai norėtume padėkoti po
nioms I. Timmins, M. Uogintienei, Čeka- 
navičienei ir A. Dickins už paruošimą už
kandžių ir svečių pavaišinimą, ponioms M. 
Paulavičienei, M. Uogintienei ir jos drau
gei iš Corbio už loterijos bilietų platinimą.

Dėkojame Kukanauskams ir Petrauskui 
už talkininkavimą ir dovanas jaunimo pri
ėmimui.

Baigdami ypačiai norėtume išreikšti gi
lią padėką J. T. Bakaičiams, kurie, nesi
gailėdami nei darbo, nei išlaidų, malonėjo 
priimti ir apnakvydinti didelį skaičių sve
čių. Tai didelės širdies žmonės, kurie visą 
laiką, kiek sąlygos leidžia, paremia lietu
višką veikimą, tuo labai palengvindami 
mūsų skyriaus gyvavimą. Todėl nuo šir
dies mes visi linkime J. T. Bakaičiams il- 
giausių gyvavimo metų.

A. Navickas
DBLS Ketteringo Skyriaus Pirmininkas

kandžiais, ir taip praleistas malonus susi
būrimas.

M. Ramonas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 1 d„ 12.30 v.
BRADFORD — birželio 15 d„ 12.30 v.
NOTTINGHAM — birželio 1 d„ 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 8 d„ 12.30 v., 

St. Patricks bažn.
ROCHDALE —- birželio 22 d„ 12 v.
HUDDERSFIELD — birželio 29 d., 1 vai.
GLOUCESTER — geg. 31 d„ 12 vai.
STROUD — birželio 1 d„ 12 vai.. Beeches 

Green.
NOTTINGHAM — birželio 1 d„ 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBY — birželio 8 d„ 11 vai.. Bridge 

Gate.
GLOUCESTER — gegužės 31 d„ 1 vai., 

London Rd.
Pakeitimas

Gegužės 31 d. lietuviškos pamaldos šv. 
Petro bažnyčioje bus ne 12. bet 13 valandą.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY

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 Ako. 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 spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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