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GALVA SIENOJE
KAI GRIEBIAMASI KITŲ PRIEMONIŲvv.t‘

Čekoslovakijos vadų padėtis iš tiesų yra 
kebli ir sudėtinga. Nelengva, o dažnai, at
rodo, ir visiškai neįmanoma surasti tą vi
durį, kompromisą tarp to, ką įvykdyti rei
kalauja Maskva ir ko tikisi pati čekų ir 
slovakų liaudis. Čekoslovakiška laikysena 
Dubčeką ir kitus vadus praeitų metų kri
zės laikmečiu iškėlė j liaudies didvyrius — 
pats Dubčekas savo populiarumu prilygo, 
o gal ir pralenkė Čekoslovakijos kūrėją 
Masaryką, tačiau nūn Vakarų korespon
dentai iš Prahos praneša, kad pasitikėji
mas Dubčeku liaudyje pradeda mažėti. So
vietų spaudžiamas, jis noromis nenoromis 
turėjo įgyvendinti visą eilę priemonių, ku
rios visuomenės buvo sutiktos priešiškai.

Čekoslovakijos liaudyje vis augančio po
puliarumo susilaukia kitas politikas — Jo
sefas Smrkovskys. Jis yra senas komunis
tas, Čekoslovakijos komunistų partijos po- 
litbiuro narys, liaudies rūmų — federali
nio parlamento — pirmininkas, jau prieš 
praeitų metų krašto okupaciją pasižymėjęs 
kaip vienas uoliausių reformininkų polit- 
biure. Jo laikysena yra tikroviška, jis su
pranta, kad krašte esant sovietų įgulom, 
savarankiška čekoslovakiška politika ne
įmanoma, bet jis lygia dalia yra atviras sa
vo viešuose pasisakymuose ir, atrodo, susi
laukia visuomenės pasitikėjimo.

Praėjus dviems dienoms, po to, kai Pala- 
chas viešai susidegino, J. Smrkovskys kal
bėjo Brno universiteto studentams, kurie 
viešai reikalavo atitraukti svetimą kariuo
menę iš Čekoslovakijos, naujų rinkimų, 
panaikinti spaudos cenzūrą ir kt. Smrkovs
kys studentams prisipažino, kad „ten" (su
prask, Maskvoje), kai jiems buvo pateik
tas sutarties tekstas, kuria krašte buvo 
įteisintos svetimos kariuomenės įgulos, Če
koslovakijos atstovai nebuvę laimingi, o 
savo sakinį jis užbaigė žodžiais „bet ką gi" 
ir giliu atodūsiu. Ir jis pabrėžė, kad „rei
kalavimas atitraukti sovietų kariuomenę 
neįgyvendinamas, nors to kartu su jumis 
reikalautų visa liaudis... Todėl jūsų reika
lavimas prilygsta bandymui galva pramušt 
sieną. Žinau, kad tai yra moralės, sąžinės 
ir tautos garbės reikalas. Aš tai įvertinu, 
bet kai žinau, kad tesudaužysiu savo gal
vą, turiu visas savo jėgas ir visą savo drą
są nukreipti kita kryptimi“, pabrėžė stu
dentams J. Smrkovskys.

Tokie jo žodžiai iš tikrųjų nieko nauja

Septynios DIENOS
Nesusipratimas su Prancūzija

Britanijos ambasadorius Soames paskel
bė viešumai, kad pasikalbėjime su juo 
Prancūzijos prez. de Gaullis pasiūlęs suda
ryti abiejų kraštų sąjungą ir imtis vado
vauti Europai.

Dabar Prancūzijos vyriausybė skelbia, 
kad ambasadorius iškraipęs pasikalbėjimą.

Sąlygos dėl Berlyno
Sov. Sąjunga buvo pasiūliusi V. Vokieti

jai Velykų metu leisti vakariečiams vokie
čiams aplankyti savo gimines Rytų Vokie
tijoje, jei Vakarų Vokietijos parlamentas 
atsisakys minties posėdžiauti Vakarų Ber
lyne ir ten rinkti prezidentą.

Vakarų Vokietijai to pasiūlymo buvo per 
maža—ji norėjo gauti teisę savo piliečiams 
lankytis R. Vokietijoje ne vien tik Velykų 
metu. Dėl to pasitarimai nutrūko.

Užpuolimas už užpuolimą
Izraelio lėktuvai apdaužė palestiniečių 

teroristų apmokymo bazes Sirijoje.
Užpuolimas buvo kerštas už Izraelio lėk

tuvo apšaudymą Ziuriche.

Valomi universitetai
Graikijos vyriausybė jau ketvirtą kartą 

valo universitetus.
Iš viso per tuos valymus jau pašalinta 

daugiau kaip pusantro šimto profesorių.

Duos, jei norės
Keturi arabų kraštai (Saudžio Arabija, 

Libanas, Irakas ir Egiptas) pareiškė pro
testą Britanijai, kad ji tiekianti ginklus Iz
raeliui. Kai Prancūzija uždraudė pristati
nėti ginklus, tai Britanija pradėjusi aprū
pinti Izraelį.

Britanijos vyriausybė pareiškė, kad tai 
netiesa. Tačiau, jeigu ji norėsianti, tai pri- 
statinėsianti ginklus.

Kita žemė giminei
Rodezijos vyriausybė išgabens iš ligi šiol 

gyventųjų žemių vieną afrikiečių giminę.
Ta giminė dabar gyvena baltųjų rajone. 

neatskleidžia, bet jie parodo jo nuoširdžius 
ir sąžiningus santykius su savuoju jauni
mu, iškelia jo atvirumą ir nesidangstymą 
po tuščiomis valdinėmis frazėmis, o tokių 
politikų ne viena tauta gal turėtų pagrindo 
ir pavydėti. Pagaliau jis taip kalbėjo kraš
te, kuriame yra svetimos kariuomenės įgu
los.

Tokia čekoslovakiška J. Smrkovskio lai
kysena, o ypač jo didėjanti įtaka pačioje 
liaudyje, buvo savotiškas akibrokštas 
Maskvai ir sovietų pareigūnams Prahoje. 
Jų remiami negausūs Čekoslovakijos pro
sovietiniai komunistai jį pasirinko bene 
svarbiausiuoju savo taikiniu. Buvo panau
dotas, palyginti, didelis spaudimas Smr- 
kovskį pašalinti iš jo einamųjų aukštų pa
reigų valstybėje ir partijoje, tačiau jo po
puliarumas ir įtaka vis dėlto pasirodė per 
dideli, kad juo galima būtų lengvai atsi
kratyti. Galų gale prieš Smrkovskį buvo 
panaudotos net provokacijos ir šmeižto 
priemonės.

Sausio pradžioje į „Moravijos spaustu
vę“ Ostravoje atvyko du vyrai ir „Centro 
komiteto įgaliojimu" užsakė atspausdinti 
brošiūrą „partijos reikalavimas". Spaustu
vės darbininkai dirbo antvalandžius ir, 
griežtoje priežiūroje, išspausdino 50.000 
egz. Viena spaustuvės tarnautoja, susipa
žinusi su spausdinamosios brošiūros turi
niu, bematant apie tai pranešė partijos 
centrui Prahoje. Dubčekas asmeniškai įsa
kė atspausdintąją brošiūrą sunaikinti ir 
paskyrė komisiją reikalui ištirti, kuri iš
aiškino, kas centro komiteto vardu tą bro
šiūrą bandė atspausdinti. Tai buvo žino
mieji prosovietiniai komunistai Bilakas ir 
Kolderis, tačiau Dubčekas vis dėlto viešai 
nepaskelbė visos šitos istorijos. Atrodo, 
kad jo rankos ir šia prasme jau surakintos.

Tačiau tą 13 psl. brošiūrą, po kuria pasi
rašė „Prahos komunistai“, jau Lenkijoje 
atspausdintą, vasario mėnesį paštu gavo 
tūkstančiai Brno miesto gyventojų. Profe
sinių sąjungų laikraštis „Prace“ tos bro
šiūros turinį pavadino „niekšybe".

Brošiūra pavadinta „Josefo Smrkovskio 
metamorfozė“, ir ji ištisai paskirta tam po
litikui apšmeižti. Nors brošiūroje ir tvirti
nama, kad tai „slaptų dokumentų ir steno
gramų citatos“, tačiau kone kiekviena eilu
tė yra arba suklastota, arba iškreipta. Pati 
dabartinė Smrkovskio laikysena savaime

Skilimas profesinėse sąjungose
JAV profesinių sąjungų prezidentas Me- 

anys pakaltino laisvųjų profesinių sąjungų 
federaciją flirtu su komunistinėmis profe
sinėmis sąjungomis. Todėl amerikiečių 
prof, sąjungos pasitraukia iš tos federaci
jos.

Federacija buvo įsteigta 1949 m. Londo
ne, kaip demokratinis junginys.

Meanys pateisina vyriausybių ryšius su 
komunistiniais kraštais, bet priešingas 
prof, sąjungų ryšiams su komunistinėmis 
prof, sąjungomis, kurios visiškai nė nesan
čios profesinės sąjungos.

Bus baudžiama /
Arabų kraštai pasiryžę pritaikyti Brita

nijai boikotą, jei ji neįrodys, kad netiekia 
Izraeliui ginklų.

Būtų boikotuojamos britų prekės, arabų 
kraštuose dirbantieji britai, taip pat britų 
susisiekimo priemonės (laivai ir lėktuvai).

Vieni sušaudyti, kiti pakarti
Irakas vėl sunaikino septynis savo šni

pus.
Trys šnipinėjimu pakaltinti ir dėl to nu

teisti kariai buvo sušaudyti, o keturi civi
liai pakarti.

Prezidento kelionė
JAV prez. Nixonas aplankė Europą.
Jis buvo Belgijoje, kur yra NATO cent

ras, Britanijoje. Vokietijoje, Prancūzijoje, 
Italijoje ir Vatikane.

Noras išvažiuoti
Čekoslovakijoje arti milijono žmonių yra 

padavę prašymus leisti jiems išvažiuoti.
Vieni prašančiųjų norėtų užsieniuose pa

atostogauti, kiti — apsigyventi. Bet mažas 
procentas tegalėsiąs išvažiuoti.

Eškolis mirė
Mirė Izraelio ministeris pirmininkas Eš

kolis, 73 m. amžiaus.
Viena arabų teroristinė organizacija tvir

tina, kad jos nariai nužudę E.š'kolį. 

paneigia tokius niekuo nepagrįstus brošiū
ros tvirtinimus, kaip, pvz., „Smrkovskis 
yra liguistas valdžios ištroškęs garbėtroš
ka“...

Visas tos brošiūros turinys yra toks ne
įtikėtinas, kad ji savaime negali atsiekt jos 
autorių tikslų. Priešingai, tie prosovieti
niai „Prahos komunistai" prieš save tesu
kėlė visuomenės pasipiktinimą, o paties 
Smrkovskio populiarumas tik padidėjo. 
Tačiau, antra vertus, įvykis parodo, kokią 
menką įtaką liaudyje prosovietiniai komu
nistai iš tikrųjų turi, kad net yra priverkti 
griebtis tokių ne tik morališkai smerktinų, 
bet ir paprasčiausiai neprotingų priemo
nių.

E. llinis

VLIKO DAUBAI
Vliko Tarybos posėdis, pirmasis po pra

ėjusio Vliko seimo, įvyko vasario 1 d. Svar
biausi jame atlikti dalykai buvo:

1) Priimtos išvados iš pasisakymų Vliko 
seime dėl okupacijoj ir laisvėj gyvenančių 
lietuvių bendravimo (išvadų tekstas patei
kiamas atskirai);

2) Išrinktas į Vliko valdybą Jurgis Va
laitis, vietoj pasitraukusio iš valdybos Jac
kaus Sondos, Keleivio redaktoriaus;

3) Patvirtinta Vliko valdybos perrinkta 
ir papildyta Tautos Fondo valdyba.

Kaip jau anksčiau pranešta, Vliko seimo 
metu savo atsistatydinimą paskelbusį Tau
tos Fondo valdybos pirmininką prel. J. 
Balkūną ir taip pat atsistatydinusius kitus 
valdybos narius, vadovaudamasi seimo pa
geidavimu, Vliko valdyba išrinko į tas par
eigas iš naujo. Be to, į Tautos Fondo val
dybą išrinko ir Stasį Lūšį. Dabar jie visi 
tose pareigose patvirtinti.

Naujas Vliko valdybos narys Jurgis Va
laitis yra iš jaunesnės kartos lietuvių so
cialdemokratų tarpo. Jį vietoj J. Sondos iš
rinkus į Vliko valdybą, vyriausios (nepri
klausomybės laikų) veikėjų kartos atsto
vai valdyboj liko mažumoj, tik trys iš sep
tynių (J. Audėnas, B. Nemickas, P. Vai
nauskas). Pirmininkas dr. Valiūnas, sekre
torius R. Kezys, kaip ir vald. nariai A. 
Budreckis ir dabar J. Valaitis, jau pokari
nio brendimo veikėjai.

Apie Vliko valdyboje po Vliko seimo — 
gruodžio ir sausio mėn. — priimtuosius nu
tarimus ir pradėtus darbus tarybai apžval
gą pateikė vicepirmininkas J. Audėnas, ją 
kiek papildė vicepirm. B. Nemickas ir fi
nansų tvarkytojas Pr. Vainauskas, šiuo 
metu dėmesys kreipiamas į Stalino-Hitle-
rio sąmokslą (jo 30 metų sukakties proga) 
išryškinimą ir išgarsinimą, taip pat į ren
gimą studijų apie .visų rūšių rusinimo reiš
kinius Lietuvoj.

BENDRAVIMO KLAUSIMAS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Taryba, vykdydama 1968 m. gruodžio 
7-8 d. Vliko seimo pavedimą ir remdamasi 
seimo posėdžiuose atstovų pasisakymais, 
savo 1969 m. vasario 1 d. posėdyje priėmė 
šias išvadas pavergtųjų ir laisvųjų dėtu
vių bendravimo klausimu:

Pavergtoje tėvynėje esantieji ir laisva-

JUOZO JURGINIO SUKAKTIS

Vasario 5 d. Vilniuje viešai buvo sveiki
namas prof. dr. Juozas Jurginis, susilaukęs 
60 metų amžiaus. J. Jurginis, istorikas, 
drauge yra ir publicistas, vienas iš nedau
gelio tokių, kurie apie dabartinius viešojo 
gyvenimo reiškinius pakalba be trafareti
nių deklamacijų ir heroiškų pozų, tokių 
būdingų bolševikinei žurnalistikai.

J. Jurginis buvo įsijungęs į pogrindinę 
komunistų partiją Lietuvoj nuo 1928 me
tų, bet 1940 metais (grįžęs iš užsienių, kai 
rusai įsiveržė į Lietuvą) jis kažkaip iš par
tijos iškrito ir iš naujo į ją pateko tik po 17 
metų. Tam, gal būt, reikšmingos dvi aplin
kybės. Viena, kad 1940 metais LKP, kurios 
Jurginis buvo narys, buvo panaikinta ir 
paversta VKP(b) padaliniu. Antra, kad 
Jurginis 1941 metais nepabėgo su rusais, 
kurį laiką dirbo Lietūkio Vilniaus skyriu
je, paskui buvo vokiečių suimtas, bet išliko 
gyvas... Jis pats dabar Literatūroj ir mene 
(vas. 1 d.) pasakoja: „Po to ilgokai turėjau 
įrodinėti, kad esu gyvas, ir svarbiausia — 
kodėl gyvas, nes pagal įprastinius galvoji
mo dėsnius turėjau būti pakartas arba su
šaudytas“... (E)

PREMIJA JURGIUI GLIAUDAI

Aštuonioliktąjį „Draugo“ dienraščio ro
mano konkursą laimėjo rašyt. Jurgio 
Gliaudos „Liepsnos ir apmaudo ąsočiai“.

J. Gliaudą gauna jau penktą „Draugo“ 
premiją už savo romanus (kiti premijas 
laimėję romanai: Namai ant smėlio, Orą 
pro nobis, šikšnosparniu sostas ir Delfino 
ženkle).

PASIKEITIMAI VILNIUJE

Vilniaus miesto valdžioje įvyko žymių 
pasikeitimų. Ligšiolinis miesto vykdojomo
komiteto pirmininkas, kitaip sakant, mies
to valdžios galva (burmistras) J. Vildžiū
nas neseniai tapo iškeltas pavaduotoju prie 
Šumausko, ir dabar į jo vietą laikinai pa
skirtas Vytautas Sakalauskas, 35 metų am
žiaus inžinierius, pastaruoju metu dirbęs 
kompartijos vilniškio CK pramonės-trans- 
porto skyriaus vedėju.

Pasikeitė ir Vilniaus miesto vykd. komi
teto sekretorius. Sekretorium buvo Jurijus 
Bielousovas. Tas atšauktas į Maskvą. Jo 
vieton ateina Kazimieras Mackevičius, ku- 

jame pasaulyje gyvenantieji lietuviai yra 
reikalingi tarpusavio ryšio, nes vienų su 
kitais bendravimas stiprina ištvermę, Lie
tuvos valstybingumo idėją, iš priespaudos 
išsivadavimo ryžtą ir padeda išlaikyti dva
sinę. kultūrinę bei tautinę tapatybę.

Abišalio bendravimo kliūtys yra Sovietų 
Sąjungos klasta ir smurtu Lietuvai pri
mestoji ir tebetęsiama okupacija. Okupan
tas įvairiausiais būdais natūralią abipusę 
dvasinių, kultūrinių ir tautinių vertybių 
apykaitą ir lietuvių bendravimą stengiasi 
išnaudoti savo kėslams: (a) pripratinti pa
vergtąjį ir laisvąjį prie Sovietų Sąjungos 
jėga Lietuvoje sudarytos dabartinės poli
tinės padėties, (b) kelti laisvuosiuose lie
tuviuose tarpusavio nesantaiką, (c) mažin
ti lietuvių tautos iš prievartos išsivadavi
mo pastangas bei ryžtą ir (d) siekti tarp
tautinio Lietuvos aneksijos pripažinimo.

Pavienių asmenų ir grupių kelionės, ap
sprendžiamos ir tvarkomos okupanto, į pa
vergtąją Lietuvą ir iš Lietuvos į laisvąjį 
pasaulį, slepia tas pačias okupanto užma
čias ir yra jo mėginamos panaudoti savo 
kėslams.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to Taryba prašo laisvuosius lietuvius ne
prarasti budrumo ir laikytis atsargumo, 
kad neapdairūs veiksmai nepatarnautų 
okupanto siekiams; kviečia veikliau stip
rinti lietuvių tautai naudingą ryšį su pa
vergtais broliais, abipusiu asmeniniu pa
grindu, o iškylančias abejones aiškintis su 
Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu.

(Elta)

TEISMAS LUEBECKE

Sausio 8 d., užtrukusi lygiai 3 mėnesius, 
baigėsi byla buvusio esesininko Daniel 
Nerling, teisto už žydų žudynes Gryzma- 
low dvare, Lenkijoje. Jis buvo išteisintas, 
o po to teismas susilaukė aštrios kritikos 
(valstybės gynėjas yra įteikęs aukštes
niam teismui apeliaciją).

Dabar, gegužės 5 d., prasidės kita byla 
Luebecke, taipgi už žydų žudynes, bet šį
kart Šiauliuose, Lietuvoje.

Karo metu Hans Gewecke, vokiečių civi
linės valdžios komisaras, kurio būstinė bu
vo Šiauliuose, davė įsakymą savo štabo ve
dėjui Ewald Bub, o pastarasis rasiniais 
motyvais Šiaulių gete be teismo pakorė žy
dų tautybės kepėją Bezalelį Masowieckį. 
1943 m. birželio 6 d. kepėjas norėjo įsinešti 
į getą gabalą duonos ir keletą cigarečių, 
bet buvo sugautas ir už tai visų žydų aki
vaizdoje pakartas.

Šiai bylai liudininkų pakviesta iš JAV, 
Anglijos, Izraelio, Kanados, Pietų Afrikos, 
Sovietų Sąjungos ir Federalinės Vokieti
jos. Iš viso bus 54 liudininkai. Šis teismas 
irgi žada ilgai užtrukti.

J. Pyragas

MIRĖ DIREKTORIUS
Sausio 30 d. Vilniuj mirė I. Krugliako- 

vas iš Kremenčiūgo, Poltavos gubernijos... 
Vilniuje Krugliakovas atsidūrė 1945 me
tais, kai jį, po karo paleistą iš kariuome
nės. Maskvos „Sojuzpečat“ (Sąjunginė 
spauda) atsiuntė į Vilnių savo padalinio 
Lietuvoj tvarkyt. Ta įstaiga, veikianti prie 
pašto administracijos, priima visų laikraš
čių prenumeratą ir skirsto laikraščius par
davinėti į kioskus. Maskva net ir Lietuvoj 
leidžiamų savo laikraščių platinimo lietu
viams nepatikėjo... Krugliakovas čia direk
toriavo beveik ištisus 24 metus. (E)

ŽINIOS APIE MIESTUS
Sausio 1 d. Kaunas, anot Tiesos (vasa

rio 2 d.) pranešimo, pasiekęs 301 tūkstan
čio gyventojų skaičiaus. (1939 buvo 155 
tūkstančiai).

Vasario 4 d. buvo pranešta, kad supla
nuota statyti nauja Kauno miesto dalis — 
Kalniečiai (už VII forto, tarp Jonavos 
plento ir eigulių). Kalniečiai užimsią 160 
hektarų plotą, ir ten būsią vietos 36 tūks
tančiams gyventojų. Išplanavimo autorė— 
Gražina Miškinienė. (E)

ris yra kompartijos Vilniaus miesto pirma
sis sekretorius. Atrodo, kad jis eis abejas 
pareigas. (E)

SPAUDOJE
ŽURNALISTO DALIA

Reikalas rinkti aukas senatvės susilau
kusio (dabar jau mirusio) ir ligų ir nepri
teklių ištiktam buvusiam „ Nepriklauso
mos Lietuvos“ redaktoriui Jonui Karde
liui sušelpti susilaukė atgarsio ypač laik
raštininkų tarpe. Kas gi tie žurnalistai yra, 
kad pagaliau jie susilaukia tokio likimo, 
jog visuomenė turi jais rūpintis?

Australijos „Mūsų Pastogė“ (1969 m. Nr. 
5) savo vedamajame dėl to rašo:

„Šitos užuominos esmė ryšium su redak
toriaus J. Kardelio atveju glūdi tame, kad 
spaudos žmonės spaudai atiduoda viską be 
jokių sau rezervų, o atėjus kritiškam mo
mentui jie priklauso nuo kitų malonės. Ir 
tai yra baisi ironija, ironija mums patiems, 
kurie visokiomis progomis didžiuojamės 
mūsų tautos didvyriais ir angažuojamas ei
ti jų pramintais takais, bet savo tarpe to
kių žmonių neįvertiname ir labai dažnai 
juos savo priekaištais skaudžiai nupliekia
me.

„Nereikia įrodinėti, kad mūsų tautos is
torijoje spauda atliko ir atlieka patį esmin
giausią darbą: tai matėme tautinio atgimi
mo laikais, kada spauda visą tautą pri
brandino nepriklausomybės idėjai, tą patį 
matome ir šiandien, kai toji spauda palai
ko gyvą lietuvybę, ją kursto ir ugdo. Ir ne
žiūrint, kiek tos spaudos išeivijoje išlei
džiame, ji nėra automatinis fabrikatas, o 
gyvų žmonių prirašyta ir užpildyta. Šian
die mūsų spauda yra gausi ir pigi, nes vis 
dar nestokojame anų Kudirkos dvasios 
idealistų, kurie lietuviškai rašo ir kuria ir 
kurie neleidžia mums visiems galutinai pa
sinerti gerbūvio liūne. Gal dėl to ji yra ir 
tinkamai neįvertinama, ir juo labiau jos 
tikrieji darbuotojai. Juk mūsų tarpe yra 
kasdieniškas dalykas ir šiandie, kad spau
dos žmogus laikomas pačioje žemiausioje 
visuomeninėje kategorijoje: kiekvienas ga
li iš jo šaipytis, stumdyti, net nesiskaityti 
su juo arba tiesiog užgaulioti“.

Toliau tame straipsnyje dar rašoma:
„Kalbėkime visai atvirai: mūsų sąlygose 

paprastas darbininkas be pasiruošimo ir 
atsakomybės uždirba nepalyginamai dau
giau, negu laikraščio redaktorius, neskai
tant to, kad darbininkas turi ir garantuotą 
socialinį aprūpinimą ir laisvalaikio valan
das be rūpesčių, nes už jį galvoja ir rūpi
nasi kiti. O jeigu darbininkas viena kita 
proga paaukoja keletą dolerių lietuviš
kiems reikalams, tai jis laikomas didžiai 
pasiaukojančiu lietuviu. Tuo tarpu kai 
spaudos darbo (tokių yra, tiesa, labai ne
daug) kas savaitę atsisako mažiausiai treč
dalio to, ką uždirba padorus darbininkas, 
tai į šitai niekas ir dėmesio nekreipia. Tai 
materialinė pusė, o ką jau bekalbėti apie 
tai, ką kiekvienas spaudos darbininkas lie
tuvybei atiduoda savo materialinėmis gė
rybėmis“.

DAR VIENAS PAREIGŪNAS

Pasigarsino dar vienas tipiškas Lietuvos 
kolonizatorius, kolonizavimo per pramonę 
pavyzdys. Šį kartą pasigarsino dar nei ne
miręs, tik į pensiją išėjęs. Tai petrapilietis 
—leningradietis Michailas Ardamatskis, 
Tiesoj (sausio 28 d.) pasakojąs apie 900 
tragiškų dienų Leningrade vokiečių apgu
limo metu. Gimęs ir augęs Petrapily-Le- 
ningrade, po karo dirbęs Maskvoj ir Čebo- 
ksaruose, 1957 m. atsiųstas į Vilnių ir pa
skirtas elektromechaninės gamyklos „El- 
fos“ direktorium. Čia ir direktoriavo iki 
praėjusių metų. Negrįžo į savo gimtąjį 
miestą ir į pensiją išėjęs: pareigingai pasi
lieka Lietuvoj, kaip rusiško dažo lašas 
Lietuvos veide... (E)

— Stiltone, Anglijoje, trys policininkai 
vos sustabdė arklių pirklį, kuris girtas jo
jo per miestą baltu arkliu (nubaustas 6 
sv. bauda).

— Buvusiam prez. Johnsonui jau sumo
kėta 1,5 mil. dolerių už teisę išleisti dar kol 
kas neparašytus atsiminimus (ruošiasi at
siminimus rašyti ir jo žmona, taip pat ir 
keletas prezidentūroje dirbusių asmenų).

Dėl didžiojo Klaipėdos krašto veikėjo 
ir ilgamečio Vokietijos B-nės talkininko

A.A. ERDMONO SIMONAIČIO mirties 

reiškia gilią užuojautą jo artimiesiems ir 
kartu liūdi

PLB Huettenfeldo apylinkė
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LATVIŲ-LIETUVIŲ KULTŪRINIAI RYŠIAI

Kiek mes bendradarbiavome?
Tereza Lazdina, M. Ph.

(Tęsinys iš pr. numerio)

Rašytojas Janis Rainis yra pavaizdavęs 
Mindaugų savo veikale Indulis un Arija, 
parašytame 1911 metais. Veikale vaizduo
jama kuršių kova su į kraštą įsibrovusiais 
vokiečiais. Siame veikale kuršių kuni
gaikštis Indulis drauge su Lietuvos kara
liumi Mindaugu kovoja prieš vokiečius. Ir 
tas pats karalius Mindaugas yra ir Marti
no Ziverto veikale Vara (Jėga), kuriame 
autorius aptaria karaliaus asmenybę, pa
rodo jo silpnybes ir aiškina jo žlugimą. Sis 
veikalas buvo parašytas 1944 m., išleistas 
1945 m., ir Latvių-Lietuvų Bendruomenė 
pakartojo jį antra laida 1948 metais.

Latvių kompozitorius Alfredas Kalninis 
1918-19 metais parašė muziką pirmajai lat
vių operai Banuta. Jos turinys paremtas 
lietuvių šaltiniais. Ir pats veiksmas vyksta 
Lietuvoj. Operoje veikia kunigaikštis Val- 
gutis, jo sūnus Daumantas, kunigaikščio 
marti ir kiti. Opera pirmą kartą scenos 
šviesą išvydo 1920 metais ir 1941 m., tik 
jau tada perdirbtą.

Sustokime ties keliais pavyzdžiais, ku
rie rodo didelį Latvijos rašytojų domėji
mąsi Lietuvos istorija, mitologija, papro
čiais ir kita.

Kalbėdami apie teatrą ir operą, turime 
prisiminti, kad nepriklausomybės laikais 
šiose darbo srityse buvo palaikomas pa
stovus ryšys. J. Rainis savo dienoraštyje 
rašė, kad Latvijos Tautinis Teatras vaidi
no Kaune jo veikalą Juozapas ir jo bro
liai 1924 metais.

Vienas geriausių mūsų operos daininin
kų, baritonas A. Kaktinis, atsimena, kad 
jis visada susilaukdavo publikos palanku
mo, kai dainuodavo Lietuvos Valstybinės 
Operos Teatre Kaune. Lygiai ir lietuvio 
tenoro Kipro Petrausko atsilankymas Lat
vijos Tautinėje Operoje buvo mielai lau
kiamas.

Kitas latvių-lietuvių buvo pastovus ry
šys tai literatūriniai vertimai.

Lietuvai atgavus spaudą, iš latvių kal

bos buvo verčiamos ir lietuvių teatro sce
nos mėgėjų statomos R. Blaumanio pjesės 
Vagys, Piktoji dvasia ir Sūnus palaidūnas. 
Aspazijos Vaidilutės vertimas scenoj pasi
rodė 1911 metais. I lietuvių kalbą taip pat 
buvo išversta A. Alunano Liūdna dainelė 
ir J. Akuraterio apysaka Žmogus.

L:etuvių periodikoje pasirodė pirmieji J. 
Rainio eilėraščių vertimai Vilniaus Žiniose 
1906 metais, o Draugija 1908 metais išsi
spausdino platesnes latvių literatūros ap
žvalgas. Latvių liaudies dainas ir kai ku
riuos pcetų Aspazijos. J. Gulbio, J. Rainio 
ir E. Veidenbaumo kūrinius išvertė J. Ja
nonis.

Nepriklausomybės laikotarpiu dėmesio 
centrą sudarė latvių poetas J. Rainis ir 
latvių literatūros klasikai. J. Paleckis 1924 
-26 m. parengė du rinkinius Iš Latvių Li
teratūros, išvertė R. Blaumanio apsakymų 
ir jo komediją Siuvėjų dienos Silmačiuo- 
se, kuri buvo pastatyta Kauno Valstybės 
Teatre 1936 metais. Be to, latvių poetų L. 
Paeglės. J. Poruko. J. Rainio. K. Skalbęs 
ir kitų jo vertimai buvo spausdinami pe
riodikoje.

B. Melngailis išvertė J. Rainio Aukso 
žirgas. Veikalas išleistas 1924 m. 1931 me
tais pasirodė R. Blaumanio pjesės Indranai 
vertimas j lietuvių kalbą. Vertė A. Doman- 
tas-Sakalauskas. S. Tarvydas to paties au
toriaus veikalą Piktoji dvasia išvertė 1933 
m. V. Kemešys P. Rozyčio novelių rinkinį 
Antklodė ir skrybėlaitė išvertė 1937 m. 
Dar tais pačiais metais buvo išversta Sud- 
rabų Edžaus apysaka Kvaišas Dauka ir 
1938 m. K. Skalbęs pasakų rinkinys Aukso 
obelis. Daug latvių literatūros kūrinių iš
vertė K. Korsakas; jo verstos Latvių nove
lės. kūriniai vaikams Katinėlio malūnas, 
romanas Matininkų laikai ir J. Rainio pje
sė Pūsk, vėjeli išleista 1934 m. Be to. K. 
Korsakas parašė studiją Latvių liaudies 
dainos, kuri buvo atspausdinta 1938 me
tais.

Latvių-lietuvių literatūros ryšiai tebėra

gyvi ir dabar, kai abi tautos pavergtos to 
paties priešo.

Nežinoma, kada pirmieji latvių kūriniai 
buvo pradėta versti į lietuvių kalbą. Ta
čiau knygoje Rainis and the teatre radau 
pažymėta, kad jo veikalas Aukso žirgas į 
lietuvių kalbą jau buvo išverstas net XIX 
šimtmetyje.

Neseniai paskelbtoji Latvių bibliografi
ja, kur surašyti visi leidiniai, išleisti trem
tyje nuo 1940 iki 1960 metų, buvo tik vie
nas patikimas šaltinis, kurį galėjau pasi
tikrinti. Taigi, tik tokį vertimą į latvių kal
bą sąrašą aš jums ir duosiu.

Atrodo, Antrojo pasaulinio karo išvaka
rėse įvykdytoji komunistinė okupacija, 
abiejų tautų kančios ir pavojai davė nau
jo paskatinimo naujam literatūriniam dar
bui. Abiejų tautų rašytojai ėmėsi spręsti 
šias problemas. Emilis Skujniekas pirma
sis ėmėsi šio darbo ir į latvių kalbą išver
tė Vinco Ramono Kryžius, o vėliau tas pat 
vertėjas išvertė to pat autoriaus Dulkes 
raudoname saulėlydyje. Janis Zarinis iš
vertė Juozo Girniaus labai svarbų veikalą 
Tauta ir tautinė ištikimybė.

Kai mūsų politikai galvoja apie išlais
vintų Baltijos tautų ateitį, ruošia planus 
šių valstybių federacijai (apie tai rašė 
prof. Dzelzitis žurnale Treji Vartai), esą. 
tremtyje rašytojai nusprendė, kad pirmoj 
eilėj mes turime gerai vienas kitą pažinti. 
Turime pažinti dailę, literatūrą, poeziją, fi
losofiją ir tt. Dėl to jau nuo 1967 metų 
latviai leidžia mėnesinį žurnalą Treji var
tai, kuriame nagrinėjami bendri trijų Bal
tijos valstybių siekimai. Jau yra išėję to 
žurnalo 10 numerių, ir kiekviename nume
ryje yra vertimų iš estų ir lietuvių kalbos. 
O Amerikoje leidžiamasis lietuvių žurna
las Metmenys savo skiltyse spausdina ver
timų Iš estų ir latvių kalbų.

Janis Zarinis yra pats produktingiausias 
lietuvių autorių kūrinių vertėjas į latvių 
kalbą. Iki šiol jis yra išvertęs Algirdo 
Landsbergio Penkis stulpus miesto aikštė

je ir apysaką ir Aloyzo Barono porą apy
sakų. Taip pat jis yra išvertęs Juozo Gir
niaus veikalo Idealas ir laikas būdinges
nes ištraukas ir jo paskaitą, skaitytą Lie
tuvių Kultūros Kongrese 1967 metais.

Tame žurnale dar išspausdinta lietuvių 
rašytojo Aloyzo Barono ir Rochesterio uni
versiteto profesoriaus Antano Klimo apy
braižos. Latvių dailininkė Marija Induse- 
Muceniece parašė Pauliaus Augio medžio 
graviūrų apybraižą, o Valentinas Berzkal- 
nis apybraižą apie Aldonos Stempužienės 
įdainuotą plokštelę Dainos.

Mūsų kalbiniai ir istoriniai ryšiai yra 
stiprūs, bet ar mes dedame užtektinai pa
stangų juos dar daugiau sustiprinti?

Ar mes jau pasimokėme? Ar mūsų abie
jų tautų jau tikrai tokie charakteriai, tokio 
laipsnio individualizmas, kad mums sunku 
rasti ir padėti tvirtą pagrindą tolimesniam 
bendradarbiavimui?

I šiuos klausimus aš negaliu atsakyti. 
Bet kai skaitau žurnale Treji Vartai verti
mus iš lietuvių kalbos į latvių kalbą ir 
žurnale Metmenys vertimus iš latvių kal
bos į lietuvių kalbą, tai jaučiu, kad pirmie
ji žingsniai jau padaryti.

Iš anglų kalbos vertė Vik. Ignaitis

J. MARCINKEVIČIAUS MINDAUGAS
Justinas Marcinkevičius parašė istorinę 

dramą „Mindaugas *. Praėjusių metų gale 
ji buvo išleista „Vagos“ (Vilniuje) leidyk
los, o pačioj šių metų pradžioj pasirodė 
ir Vilniaus dramos teatre. įspūdžius viešai 
pasakiusieji vienu balsu teigia, kad Mar
cinkevičiaus „Mindaugas“ tęsia ir veda V. 
Krėvės, B. Sruogos ir J. Grušo istorinių 
dramų tradiciją. Iš jau anksčiau laikraš
čiuose pasirodžiusių ištraukų susidarė įs
pūdžio, kad istorinis Mindaugas kalba ir y 
šiems laikams pritaikomomis užuomino
mis. V. Zaborskaitė, Maironio monografi
jos autorė, sako, kad „įspūdis kiek prieš
taringas, bet apskritai geras". Kas tuo ma
noma pasakyt, lieka mįslė, kuriai atspėti 
gal ir tiktų nebent toks „raktas“: dabarti
niai kritikai maždaug tokį posakį (su 
„prieštaringas“) vartoja kalbėdami ir apie 
Maironį, apie Vaižgantą, Krėvę, Sruogą ir 
beveik apie visus kitus ne vadinamojo „ta
rybinio “ sukirpimo, rašytojus. (E)

ŠV. KAZIMIERAS — 
JAUNIMO GLOBĖJAS 

(1458 — 1484)

Pop. Pijus XII savo 1948. VI. 11 raštu 
paskyrė šv. Kazimierą, prašant Kauno ar
kivyskupui J. Skvireckui, lietuvių jauni
mo ypatingu globėju. Porai metų praėjus, 
arkyv. J. Skvireckas, vysk. V. Brizgys ir 
vysk. V. Padolskis 1950 m. Velykoms nu
statė šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo 
šventę VIII. 27 viso bet kur esančio lietu
vių tautos jaunimo švente.

Pirmasis šv. Kazimiero relikvijų perkė
limas buvo 1604 m. geg. 10-12 d., kai iš Ro
mos buvo pervežta popiežiaus Klemenso 
VIII brevė, rašyta 1602. XI. 7, skelbianti 
Kazimierą šventuoju. Trijų dienų iškilmių 
metų, 1604 m. geg. 11d. buvo prakasti pa
matai šv. Kazimiero bažnyčiai Vilniuje. 
Lietuvos valdovas ir Lenkijos karalius 
Zigmantas Vąza Vilniaus katedroje pastatė 
prabangią koplyčią šv. Kazimiero palai
kams, ir ten jo Karstas buvo perkeltas 1636 
m. rugp. 14 d. Tais pat metais pop. Urbo
nas VIII paskelbė šv. Kazimierą visos Lie
tuvos pirmaeiliu globėju.

Įvykiams įamžinti Vilniaus vyskupas 
Jurgis Tiškevičius išsirūpino iš popiežiaus 
leidimą (Inocento X) švęsti šv. Kazimiero 
relikvijų perkėlimą po Žolinės OKiavos, t.

VIII. 22. '
Tame pat XVII šimtmetyje buvo pasta

tyta Lietuvoje trylika šv. Kazimiero vardo 
bažnyčių.

LIETUVIŲ MEILĖ
Daugiau negu prieš šimtą metų prasidė

jusi lietuvių emigracija į užsienius atsine
šė meilę šv. Kazimierui. Didesniam lietu
vių būriui susidarius Pittson, Pa., 1885 m. 
buvo ten įkurta šv. Kazimiero liet, parapi
ja. Toliau kūrėsi šv. Kazimiero parapijos 
Plymouth, Pa., 1889, Philadelphia, Pa.,

VYTAUTAS RIMKUS

LIETUVIU SUKILIMAS 
VILNIUJE 1941 N.
IS ASMENIŠKŲ PRISIMINIMŲ IR IšGYVENLMŲ

V. R. ATSIMINIMŲ ĮVADUI

It is from numberless diverse acts of 
courage and belief that human history 
is shaped.

Robert F. Kennedy

Mykolas Biržiška, kurio vardas neatsiejamai susi
jęs su lietuvių kova dėl Vilniaus ir lietuviškųjų Vilniaus 
žemių, viename savo politinio išeivio rašinių kartą pa
stebėjo. jog mes savo politinėje ir kultūrinėje raštijoje 
neturėtume leisti Kaunui nustelbti Vilnių ir Vilniui, jo 
gyvenimui, reikalams ir problemoms skirtume reikiamų 
ir prideramą vietą.

Kiek toji pastaba buvo ir tebėra teisinga, rodo, pa
vyzdžiui. kad ir tai. jog. prisimenant ir rašant mūsų 
spaudoje apie tautinį lietuvių pasipriešinimą pirmuoju 
bolševikmečiu ir 1941 m. lietuvių tautos Birželio sukili
mą. daug vietos skiriama Kauno kovoms ir labai mažai 
ar ir visai neliečiamas vadovaujamas Vilniaus vaidmuo 
ano meto tautiniame lietuvių pasipriešinime. Taip yra ir 
su Vilniaus sukilimu 1941 m. birželio 23 d.

Pateikdamas savo ano meto asmeniškų išgyvenimų ir 
atsiminimų pluoštą. V. Rimkus mėgina bent dalinai šią 
spragą užpildyti. Jis nesiekia čia rašyti Vilniaus lietuvių 
pasipriešinimo ar paties Vilniaus sukilimo istorijos. Tą 
istoriją surašyti ir tinkamai išryškinti Vilniaus vaidmenį 
tautiniame lietuvių pasipriešinime pirmosios sovietų oku
pacijos metu sunkina ta aplinkybė, jog 1941 m. birželio 
mėn. okupantams susekus ir suėmus visą eilę to pasi
priešinimo organizatorių ir jo vadovų jų tikras likimas 
iki šiol nėra žinomas, todėl jų vardų ir vaidmens iškėli
mas šiandien dar negalimas.

Tačiau tai neturėtų sulaikyti kiekvieną, ypač laisvėje 
gyvenantį to pasipriešinimo ar sukilimo dalyvį surašyti 
savo asmeniškus ano laiko kovų atsiminimus. Juk tik tų 
atsiminimų visuma tegali pateikti pilną ir teisingą to pa
sipriešinimo vaizdą. Tautiniame pasipriešinime labiau 
negu bet kur ir bet kada lemiamai pasireiškia ir sveria 
eilinis ir dažnai nežinomu liekąs jo dalyvis ir veikėjas ir 
lemiamu momentu jo parodyta drąsa, ryžtas ir pasiauko
jimas.

Vilniaus lietuvių sukilimas 1941 m. birželio mėn. vy

ko nepaprastai sunkiomis sąlygomis ir aplinkybėmis. įvy
kę suėmimai, ypač teritorinio korpo karių tarpe, skau
džiai palietė visą LAF vadovybę ir pačią organizaciją ir 
sugriovė visus ligi tol ruoštus sukilimo planus. Pačiame 
beveik 200.000 gyventojų Vilniaus mieste lietuviai tesu
darė labai negausią mažumą: 10-15.000. Didžioji lenkiš
koji dauguma, kurioje tuo metu aktyviai reiškėsi lenkų 
komunistai, buvo priešiškai lietuviams nusistačiusi, vi
sus juos, be išimties, net ir pačius lietuvius komunistus, 
laikydama nacionalistais ir smetonininkais. Antrą žymią 
Vilniaus gyventojų dalį, apie 80.000, sudarė žydai, kurių 
tarpe tuo metu taip pat dominavo komunistinis aktyvas, 
kuriam bet koks net sovietinis lietuviškumas buvo sveti
mas ir todėl nepriimtinas ir atmestinas. Beveik visos gau
sios centrinės sovietinės įstaigos tuo metu jau buvo per
keltos j Vilnių, kuris tuo būdu ne tik formaliai, bet ir 
faktiškai jau tapo tarybine Lietuvos sostine. Vokiečiams 
nesulaikomai veržiantis Lietuvon ir lietuviams visame 
krašte sukilus parodyti didvyrišką bent tarybinės respub
likos sostinės gynimą reikalavo pats bolševikinis presti
žas, o atsirėmimas nelietuvišku ir lietuviams priešišku 
komunistiniu Vilniaus miesto aktyvu tokiam okupantų 
pasipriešinimui teikė daugiau vilties, negu bet kur kitur 
Lietuvoje. Staigus ir netikėtas Vilniaus lietuvių sukili
mas sugriovė okupantų karštligiškai pradėtus Vilniaus 
gynimo pasiruošimus. Tokios gėdos ir bolševikinės šlovės 
pažeidimo okupantai niekad negalėjo pamiršti.

Šaltai ir logiškai protaujant, labai menkai tegink- 
luotų, o dažnai ir visai beginklių, netekusių vadovybės ir 
neturinčių iš anksto paruošto aiškaus plano, be jokio ry
šio su artėjančiais prie Vilniaus vokiečių kariuomenės 
daliniais, negausių Vilniaus lietuvių pogrindininkų suki
limas iš anksto turėjo būti pasmerktas nepasisekti. Jis 
lengvai galėjo sukelti gatvių kautynes ne vien su sovie
tų okupantais, bet ir su komunistuojančiais lenkų ir žy
dų aktyvistais ir. užuot apsaugojęs miestą nuo sunaiki
nimo. tik jį pagreitinti ir padidinti. Tačiau Vilniaus lie
tuviai sukilėliai, kurių tarpe vyravo jaunimas, studentai, 
darbininkai, žemesnieji ir vidutiniai tarnautojai, dau
giausia taip pat jauni, persikėlę Vilniun ne iš Kauno, bet 
iš įvairių Lietuvos provincijos miestų, vadovavosi jaus
mais, bet ne logika, protu ar šaltu apskaičiavimu. Sun
kiai išgyvenę Lietuvos nepriklausomybės netekimą be 
mažiausio, net simboliško pasipriešinimo, brutalios ir be- 
atodairios okupacijos metodų ir priemonių skaudžiai pa
veikti. birželinių išvežimų žiaurumo priblokšti ir Kaune 
jau paskelbto nepriklausomybės atstatymo garso žadina
mi ir skatinami, jie veržte veržėsi aktyviam pasipriešini
mui ir atsiskaitymui su okupantais. V. Rimkaus atsimi
nimuose aprašyto priešsukiliminio pogrindininkų posė
džio tikrasis iniciatorius taip pat buvo ne kas kitas, kaip 
tas pats studentas N., pats karštai įtikėjęs ir kitus nenuo- 
laidžiai įtikinėjęs sukilimo reikalingumu ir jo būtinumu. 
Sužeistas sukilime, jis visam gyvenimui liko su viena su
žalota ir nedarbinga ranka.

Sukilimas įvyko. Sukilėliai laimėjo ir pasiekė pasi
skirtąjį tikslą. Vokiečiai užėmė Vilnių, kaip jie patys 
Wilnaer Zeitung pirmame numeryje rašė, jau pačių lie
tuvių, jų jaunimo ir studentų išlaisvintą. Tik vėliau su

žinota, jog prieš puldami Vilnių vokiečiai ruošėsi masiš
kai jį bombarduoti, kas betgi pasirodė nebereikalinga, 
paaiškėjus, jog sovietai sukilimo ir jo sukelto sąmyšio iš
davoje patys iš Vilniaus pasitraukė. Vėliau jų dar buvo 
mėginta grįžti miestan, tačiau jau buvo per vėlu.

Karinis stebuklas? — klausia pats savęs atsiminimų 
autorius. Ne. Vilniaus sukilimo pasisekimą lėmė jo stai
gumas ir netikėtumas, tikslus ir, kaip pasirodė, labai tei
singas sukilimo pradžios laiko parinkimas ir nustatymas. 
O svarbiausia — lietuvių sukilėlių greitas apsisprendi
mas, tvirtas ryžtas ir baimės nežinantis, jokių pavojų 
neatsižvelgiantis, tyro idealizmo ir gilaus patriotizmo 
vedamas jaunatviškas užsidegimas.

Stasys Žymantas

*♦ ♦

1941 melų birželio 23 d. lietuvių sukilimo prieš 
Rusijos bolševikus šaknys yra 1940 m. birželio 15 d., 
kai Sovietų Rusijos kariuomenės gausūs daliniai, įsi
veržę į nepriklausomų Lietuvą, pradėjo naikinti lie
tuvių tautą.

Tuo laiku — 1940 metais — buvau jaunas Vil
niaus universiteto studentas. Apie komunistus-bolše- 
vikus labai nedaug težinojau.

Nepriklausomoje Lietuvoje lietuviai nebuvo nu
teikiami prieš jokią tautą nei tautybę. Būdavo pasi
sakoma dėl Lenkijos okupuotojo Vilniaus su pla
tokomis apylinkėmis, retkarčiais ir visai mažai dėl 
Vokietijos laikysenos atskirų Lietuvai turinčių pri
klausyti sričių. Bet ir tai nebuvo nustatyta prieš tą 
ar kitą tautą ar tautybę, bet tik prieš tam tikrą nei
giamą veiksmą, padarytą lietuvių tautai.

Apie rusus-bolševikus iki to laiko nebuvau skai
tęs ar girdėjęs ką nors neigiamo. Priešingai, dažno
kai buvo primenama draugiška taikos sutartis, pasi
rašyta 1920 m. liepos 12 d. tarp Lietuvos respubli
kos ir Sovietų Rusijos Maskvoje, kurioje, tarp kitko, 
įrašyta, kad Sovietų Sąjunga pripažįsta Lietuvą ne
priklausoma valstybe su visais teisiniais šios sutar
ties įsipareigojimais ir šiuo pareiškia geru savo noru 
atsisakanti visų buvusių Rusijos teisių, bet kada tu
rėtų į lietuvių tautą ir jos teritoriją.

Kad Lietuva nevaldė visų toje sutartyje nusa
kytų žemių, buvo kaltinama Lenkija, 1920 metų 
spalio mėnesį sulaužiusi vos tik Suvalkų mieste pasi
rašytąją taikos sutartį tarp Lietuvos ir Lenkijos, stai
ga ir klastingai puolusi Lietuvą, okupavusi apie 
trečdalį Maskvos sutartimi Lietuvai pripažintosios 
teritorijos. Buvo girdėti nuomonių, kad Sovietų Są
junga tuoj grąžintų tas žemes Lietuvai, jei tik galėtų.

Nesidomėjau politika. Man atrodė, kad Sovietų 
Rusija nepažeidė tos sutarties, kurią Lietuva ne kar
tą savo duomenyse vartojo. Tada man, idealistiškai 
į gyvenimą žiūrinčiam, atrodė, kad Sovietų Rusija 
netrukdė Lietuvai. Maniau, kad kaip ji galėtų truk
dyti, jei net neturėjo tiesioginės sienos su nepriklau
soma Lietuva...

(Bus daugiau)

1893, Pittsburgh. Pa., 1893, Worcester, 
Mass., 1894, Brockton, Mass. 1896 (pirmiau
ten buvo šv. Roko, o paskui šv. Kazimiero 
liet, parapija). Londone, Anglijoje, įsikūrė 
1902 m., Amsterdam, N. Y., 1904, Nashua, 
N. H., 1908, Chicago Heights, Ill., 1911, 
New Haven, Conn., 1911, Paterson, N. J., 
1911, Racine, Wis., apie 1913, Westfield. 
Mass., 1915, Gary, Ind., 1916, Sioux City, 
Iowa, 1916, Providence, R. I., 1919-, Kana
dos Montrealyje prasidėjo parapijos kūri
mas 1907, o 1913. II. 1 buvo išrinktas pir
mas šv. Kazimiero par. komitetas ir 1957. 
III. 3 buvo -iškilmingai pašventinta jo var
do bažnyčia. Los Angeles, Calif., 1941, Ro
sario, Argentinoje, 1950. Romoje, Italijoje, 
įkurta šv. Kazimiero apašt. Kolegija 1948 
m. šv. Kazimieras yra pagerbtas ir Austra
lijoje, Adelaidėje.

MEILĖS PRIEŽASTIS
Popiežiaus Leono X legatas vyskupas Za

karijas Ferreri atvyko į Vilnių 1920 m. ru
deniop. Jis sudarė beatifikacijos bylai ko
misiją. I ją įėjo Vilniaus vyskupas Jonas, 
Kijevo vysk. Jonas ir Jokūbas, Kaffos vys
kupas. Jie ištyrė karalaičio Kazimiero gy
venimą, dorybes, jo padarytus stebuklus. 
Visų surinktų duomenų nuorašai ir komi
sijos protokolai patvirtino prieš porą metų 
stebuklingą šv. Kazimiero pasirodymą Lie
tuvos kariams 1518 m., pervedant juos per 
patvinusią Dauguvą ir nugalint įsibrovu
sius maskolius su gausia kariuomene į Lie
tuvą. Tą nuostabų įvykį vaizduoja ir Pane
vėžio katedroje virš didžiojo altoriaus pa
veikslas, patalpintas ten 1929 m.

Šv. Kazimieras buvo gerai išsilavinęs, ga
bus ir taurus jaunikaitis. Liudininkai pa
brėžė jo maldingumą, nuosaikumą, susi
tvardymą, teisingumą bei švelnų kuklumą. 
Veikloj pasirodė gabus valstybininkas. Bet 
jį pakirto pirm laiko džiova, kuri tais lai
kais nebuvo pagydoma.

Prašome šv. Kazimiero vaduoti dabarti
nę Lietuvą iš maskolių vergijos.

Kun. K. A. Matulaitis. MIC

ANGLIKONAS

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo val
dyba pradėjo leisti rotatorium spausdina
mą savo biuletenį „Anglikonas“. Jis skir
tas vidaus informacijai, tampresniam ry
šiui tarp narių. Sausio mėn. išėjo 2 nume
riai.

Vasario 8 d. Jaunimo Centre. Chicagoje, 
tas Klubas suruošė Užgavėnių balių, ku
riame dainavo sol. A. Brazis. Tokiais pa
ruošimais norima sudaryti lėšų apmokėti 
kelionės išlaidoms į rudenį numatomąjį li
teratūros vakarą iš Anglijos kviečiam ems 
rašytojams, o taip pat išleisti A. Kaulėno 
monografijai. Monografiją sudarytų A. 
Kaulėno biografija, atsiminimai apie jį ir 
jo draminiai darbai.

JAUNIMO ŽODIS

Pasirodė Vokietijos lietuviškojo jaunimo 
leidžiamojo laikraštėlio „Jaunimo žodžio“ 
Nr. 1 (4).
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PASAULIS APLINK MUS
STALINIZMAS AR LIBERALIZMAS?

Pastarosiomis savaitėmis didžioji Va
karų spauda nemaža rašo apie galimus pa
sikeitimus Kremliuje. Deja, tie spėliojimai 
paremti netiesioginiais įrodymais, dėl to ir 
išvados nevienodos, net prieštarauja vie
nos kitoms.

Vieniems atrodo, kad Kremliuje vyksta 
varžybos dėl vyriausios valdžios tarp stali- 
nistų ir liberalų ir kad liberalieji jau kyla 
į viršų. Tokios išvados daromos iš to, kad 
Rumunijos ir Jugoslavijos komunistų va
dai vėl iš naujo pradėjo sakyti drąsias kal
bas ir smerkti Kremliaus kišimąsi į kitų 
komunistinių kraštų reikalus. Tito ir Ce
ausescu net buvo susitikę pasitarti ir sude
rinti savo linijos. Paskui net kažkuris jų 
ar jų pasiuntiniai stipriai palenkę į savo 
pusę Italijos komunistų partijos vadą Lon
go.

Italijos partijos laikysena, žinoma, nėra 
joks rodiklis, kad šis ar tas vyksta Krem
liuje, nes ji gali būti nepriklausoma, kaip 
dabar daugelis partijų ir kituose kraštuo
se. Galėtume tik bandyti spręsti iš Jugo
slavijos ir Rumunijos vadų. Bet tie vadai 
kritikavo Kremlių aštriai nuo pat tos die
nos. kai sovietiniai tankai sudardėjo į Če
koslovakiją. Vadinas, dar reikia kažko ieš
koti, kas patvirtintų tokias teorijas.

Tie liberalų pergalę matantieji nurodo 
dar ir j tai, kad Kremliuje ypač iškilo Še- 
lepinas. Tiesa, savo metu jis valdė saugu
mo policiją. Tai galėtų mesti į jį šešėlį. Bet 
jis esąs pasisakęs prieš Čekoslovakijos už
puolimą ir toje tikroje ar tik spėliojamoje 
jo laikysenoje norima įžiūrėti liberalizmo. 
Brežnevas labiausiai esąs kaltas dėl Čeko
slovakijos, jo politika vaduose pralaiminti, 
dėl to jį pakeisiąs Šelepinas.

Priešingai, kiti komentatoriai Šelepino iš
kilime įžiūri stalinizmo stiprinimą. Tam 
spėjimui paremti nemaža yra faktų Sov. 
Sąjungos gyvenime. Tie faktai rodo, kad 
nužemintasis Stalinas irgi pradedamas iš
kelti kaip herojus, apie kurį nebegalima 
blogai šnekėti.

POŽIŪRIS Į NACIONALIZMĄ
Kuo jau labiau galima pasitikėti, tai tvir

tinimu, kad tam tikrose sovietinėse res
publikose vis stiprėja nacionalizmas, bet, 
matyt, daugiausia tokio nekalto pobūdžio, 
kad jis negali būti tvarkomas policinėmis 
priemonėmis. O gal ir policinės priemonės 
nieko nebegelbsti, tai ir spauda nebe puo
la, bet įrodinėja, kad tuo nacionalizmu pa
sitarnaujama Sov. Sąjungos priešams.

Tokio nacionalizmo stipresnių požymių 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Seriją paruošė E. Ilinis

esą Baltijos kraštuose. Tadžikistane, Uk
rainoje. Visuose tuose kraštuose jau yra 
anksčiau buvę vykdomi įvairūs valymai. 
Gali būti, kad Ukraina Kremliui sudaro 
didžiausių rūpesčių. Bet savo metu iš pa
grindų buvo išvalytas ir Tadžikistanas. 
Latvijoj dėl nacionalistinių tendencijų bu
vo pašalintas ministeris pirmininkas. Lie
tuvoje prieš kiek metų su triukšmu buvo 
pašalintas ir iš partijos išmestas universi
teto rektorius, nors valdžioje vis stumdosi 
tie patys žmonės.

Bet štai ,.Pravda" skundžiasi, kad reiš
kiasi pastangos padaryti savo respubliką 
žydinčią, išnaudoti tam reikalui visas gali
mybes. net vengiant ryšių su kitomis res
publikomis.

Pasisakydama prieš tą „siaurą naciona
lizmą", ..Pravda" irgi pasitenkina tik aiš
kinimais. iš kurių daroma tokia išvada: 
.... bet tai nereiškia, kad tas, kuris daro na
cionalistines klaidas, būtinai jau laikytinas 
priešišku“.

Be abejo, nacionalizmas ne svetimas ir 
rusams, ką rodytų visa kolonizacinė politi
ka. Greičiau rusų nacionalizmas gimdo ki
tų tautų nacionalizmą.

BELGORODSKAJOS TEISMAS
Irina Belgorodskaja gavo metus kalėji

mo ar darbo stovyklos ne vien už tai.

Sdaituio ju taukai
PATIKSLINIMO PATIKSLINIMAS
Gerb. Redaktoriau, savo „Patikslini

me" R. E. Maziliauskas niekur neprisipa
žįsta kaltas ar šališkas. Jis bandė išsiginti 
ir prisistatė visai kitoj šviesoj, negu mes jį 
pažįstame. Dėl to leiskite man dar kartų 
parašyti, kaip atrodo visas tas reikalas.

Savo straipsnio pradžioj jis man siūlo 
patikrinti visus jo straipsnius, kur jis ge
rai apie ką nors rašė. Man, paprastam E. 
Lietuvio skaitytojui, tai būtų bereikalin
gas darbas. Būtų gerai, kad pats R. E. Ma
ziliauskas surašytų mums, ką jis gerai apie 
ką nors rašė ar kur tik kabinėjosi. Kažin, 
kas ką atsvertų...

Jis sako, kad niekad nėra rašęs, jog 
Laiškai Lietuviams yra siauras religinės 
minties žurnalas. Žodis į žodį gal ir nėra 
taip rašęs, bet jo tą tariamąjį gudrumą 
yra pastebėjęs ir kun. S. Matulis, kuris Eu
ropos Lietuvio 1967 m. Nr. 23 labai teisin
gai rašė apie pusę tiesos: „Tačiau malo- 

kad ji užmiršo taksyje net 60 egz. protes
to. reikalaujančio paleisti Marčenką, kuris 
buvo nuteistas už protestą dėl Čekoslova
kijos okupavimo. Ji laikė savo bute tokių 
romanų ir poezijos rinkinių, kurių nelei
džia valstybinės leidyklos ir kurie priva
čiai dauginami prieinamomis priemonėmis 
ir paskui skleidžiami.

Teismas buvo uždaras. Apie 30 saugu
miečių siuvo tarp koridoriuose laukusių 
žmonių, ir kiekvienas išeinantysis buvo fo
tografuojamas. Bet kai teismas baigėsi, iš
vesta nuteistoji buvo apmesta gėlių puokš
tėmis, kurias policininkai skubėjo mindžio
ti. dėl to buvo kilusios grumtynės. Nuteis
toji ėjusi su šypsena ir mojuodama lau
kiantiems. Tie dalykai, aišku, nėra be 
reikšmės.

Be to. „Izvestija“ tuojau paskubėjo išsi
spausdinti straipsnį, kuriame tvirtinama, 
kad marksizmas-leninizmas nepripažįsta 
neklasinės žodžio laisvės. Sov. Sąjungoje 
esą uždrausta skleisti prieš socialistinę 
valstybę nukreiptus šmeižtus. Gyvasis ir 
spausdintas žodis privaląs tarnauti liau
džiai. propaguoti pažangias pažiūras, pa
dedančias socialistinei ir komunistinei sta
tybai.

Šiuo atveju ne tiek svarbu, kas straips
nyje rašoma. Svarbu, kad Belgorodskajos 
teismo proga toks straipsnis buvo išspaus
dintas, valdžia negalėjo praeiti tylom.

S. Baltaragis

nūs R. E. Maziliauskas vietom ima klai
džioti ir klaidinti.

Kalbėdamas apie „Šaltinį". pasakė 
tiktai, kad jis esąs „tikybinės minties“. 
Panašiai įtaigoja apie Laiškus Lietuviams. 
Bet gi iš tikrųjų šaltinio viršelio antrame 
puslapyje aiškiai pasakyta, kad jis yra „ti
kybinės ir tautinės minties žurnalas“. O 
Laiškai Lietuviams save apibūdina „religi
nės ir tautinės kultūros žurnalu“. Todėl iš
eina, kad autorius apie du žurnalus pasa
kė tik pusę tiesos".

Aš esu parašęs Europos Lietuvyje, ką 
R. E. Maziliauskas skelbė apie Laiškus Lie
tuviams, tik kitais žodžiais. Bet aš necita
vau ir jo straipsnio, tik išreiškiau mintį 
savais žodžiais. Aš irgi taip pat supratau, 
kaip ir kun. S. Matulis. Vadinas, kai kada 
R. E. Maziliauskas rašo vienaip, o kai rei
kalas dėl jam tik žinomų priežasčių pasi
suka kitaip, tai jis kitaip ir rašo. Taip atsi
tiko jam ir su Laiškais Lietuviams.

Toliau jis sako, „kad „Akiračių“ Nr. 3 
išspausdintame savo straipsnyje „Savotiš
kas pripažinimas" jis tikrai nereiškęs nie
kam simpatijų ar antipatijų. Jis tik stengę
sis perduoti nuotaikas ir faktus. Čia jis net 
stengiasi išsisukti, kad gal nesugebėjęs pa
rašyti. Neteisybė, pone R. E. Maziliauskai, 
tamsta labai sugebėjai parašyti tą straips
nį. nes jis labai aiškus. Tamsta tame savo 
straipsnyje prie kiekvieno atvažiavusio iš 
Lietuvos į parodą Londone lietuvio pavar
dės pridedi ir jų tikruosius titulus. Manda
gumas ir pagarba rodoma tiems asmenims 
per visą tų straipsnį. Jų kolioti ir nereikia. 
Bet ką tamsta darai su mūsų Britanijos 
lietuviais? Tamsta juos išdergi cicilikais, 
voldemarininkais, frontininkais, krikais. 
Jeigu tamsta objektyvus ir Londone vie
šėjusį lietuvį, pavyzdžiui, A. Rimkų, vadi
ni šitaip: A. Rimkus. Lietuvos Komunistų 
Partijos Centro komiteto Mokslo ir kultū
ros skyriaus vedėjas, o Londono lietuvius 
vadini cicilikais, voldemarininkais, fronti
ninkais ir krikais, tai jau aišku, kam tams
ta skiri simpatijas, o kam antipatijas. Kaip 
gi kitaip tamstą suprasti? Kam dar tamsta 
giniesi savo žodžių?

Taip, tamsta pritarei Lietuvos komunis
tams, kad mes čia esame reakcionieriai, 
kaip mus pavadino A. Rimkus „Tiesoje". 
Tamsta juk taip rašei dėl sovietinės paro
dos metu platintų lapelių: „Tuos lapelius 
išleido D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, di
džiausioji lietuvių organizacija Britanijoj, 
kuri, pagal nusistovėjusią sovietinę termi
nologijų, tur būt, teisingai apibūdinta kaip 
„reakcinė“, nors vakarietiškų j a prasme 
toks apibūdinimas gal ir nelabai tiktų“. 
Reiškia, tamsta sakai, kad, tur būt, Brita
nijos Lietuvių Sąjunga teisingai apibūdin
ta kaip reakcinė, nors gal dar ne visai tiks
liai. Taip pat tamsta įtaigoji ir apie Euro
pos Lietuvį.

Tamsta gali džiaugtis, kiek tik nori, dėl 
„naudingų kultūrinių ryšiij su komunistine 
Lietuva". Aš manau, kad tai tamstos reika
las, kiek jis atneš tamstai naudos. O mes 
kiti ryšį palaikome su tėvyne jau nuo Sta
lino mirties. Mes rašome laiškus, siunčia
me siuntinius, gauname iš tėvynės kakla
raiščių, gintaro dirbinių, knygų, sūrių, net 
ir grybų. Mes įdedame į Europos Lietuvį 
nekrologus, jei sužinome, kad mūsų drau
gas ar kaimynas liūdi savo artimųjų mir
ties Lietuvoje ir t. t. Taigi mes jau senokai 
palaikome ryšį, dar prieš tamstai prade
dant džiaugtis. Gal, žinoma, yra kokie kiti 
ryšiai, bet, tur būt, tamstai vienam težino
ma.

Tamstai nepatinka žodis dergimas. O 
kaip gi pavadinti tokį D. Britanijos Lietu
vių Sąjungos suniekinimą, kaip tai padarė 
R. E. Maziliauskas? Prašau parinkti kitokį 
žodį tam apibūdinti. Aš tai žinau dar ir 
stipresnių aptarti kažkokiai revoliucijai 
Londono veiksniuose, kurios nebuvo, nes 
spauda nerašė, išskyrus R. E. Maziliauską.

O dabar man rūpėtų iškelti „Spaudos“ 
skyrelio surinkėjo (rem) klausimų. Vėl 
skaitau V. Kavolio straipsnį, ir skirtumas 
ant galo aiškus. Surinkėjas (rem) paėmė 
iš V. Kavolio straipsnio tokių sakinių, ku
rie leidžia pasidaryti išvadą, kad mes, už
sienio lietuviai, esame visiškai durni, ne
tikusiai galvojame ir turime galvojimo mo
delius, kurie mums nepagelbsti suprasti 
reikalų. Iš tų sakinių išeina, kad (rem) 
nepareiškė savo nuomonės, kai pasirinko 
V. Kavolio sakinių, bet sudarkė V. Kavolio 
straipsnio išvadą.

V. Kavolis savo straipsnyje tokią išvadą 
pasidarė: „Bet į patarimą egzilo poetams, 
kad „norint suteikti savo kūrybai gyvybi
nės ugnies, reikia ją susieti su naująjį gy
venimų ir naująją kultūrą kuriančia tėviš
ke", tegalima atsakyti vieno Vytauto Ka
zakevičiaus mėgstamo cituoti poeto pergy
venimu. Iš poeto kažkuris sovietinis žur
nalus, rodos, „Pergalė", paprašė pasikalbė
jimo. Poetas atsisakė pasikalbėjimą duoti, 
kol jam neleis savo motinai kaime pasiųsti 
savo knygos. Iš sistemos, kuri bijo, kad 
senutė motina bus savo sūnaus poezijos 
nuvesta blogais keliais, nelengva gyvybinę 
ugnį semti".

Ko čia dar aiškinti, kad surinkėjas (rem) 
kaip tik nepamatė V. Kavolio straipsnio iš
vados! Matyt, tas „Spaudos" skyriaus su
rinkėjas (rem) yra toks pat šališkas, kaip 
ir R. E. Maziliauskas, kuris tuoj puolėsi jį 
ginti.

Pačiam savo „Patikslinimų“ gale R. E. 
Maziliauskas, girdi, „sudirbo" mane, nes 
jis nerašęs apie spaudos gyvastingumą, o, 
girdi, apie visuomenės. Bet tamsta turė
tum žinoti, nes vadiniesi žurnalistu, kad 
jeigu gyvastinga spauda, tai reiškia, kad 
gyvastinga ir visuomenė. Spauda parodo 
visuomenės gyvenimą, jos gyvastingumą. 
R. E. Maziliauskas kabinasi prie mano žo
džio. Aš dėl to neturiu ką ir sakyti, nes jau 
ir taip viskas aišku.

A. Sipavičius

MAN SEKMADIENIO RIMČIAI 
PATINKA

E. L. Nr. 5 Sekmadienio rimties reikalu 
Skaitytojas rašo, kad tas skyrelis jam ne
patinka. Nepatinka, nes ten rašoma apie 
dangiškus reikalus, o nekreipiama dėmesio, 
kas žemėje vyksta. O man tas skyrelis pa
tinka. Jis aiškina tikėjimo tiesas ir nė vie
no neužgauna. Jei religinis skyrelis suve
džiotų sąskaitas su kunigais, juos pulda
mas, mes turėtume okupantų „tiesą“.

Skaitytojas teigia, kad Katalikas rašęs, 
jog yra žmonių, kurie nustoja lankę baž
nyčią. Gyvename demokratiniame krašte. 
Net kunigai prievarta neverčia eiti. Kiek
vienas daro, kaip nori. Visada taip buvo ir 
bus. Ir aš nevisada nueinu, nes kartais dir
bu. Tačiau Skaitytojas su Kataliku, be to, 
žino, kad yra lietuvių, kurie ir kitus baido

(Nukelta į 4 psl.)

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(8)

Katė buvo svarbiausias Inter-allie agen
tų tinklo Paryžiuje agentas, ir slaptasis 
siųstuvas labai dažnai savo pranešimus 
Londonui pradėdavo žodžiais: „Katė pra
neša, kad..." Lily į žvalgybinį darbą įtrau
kė daug savo pažįstamų paryžiečių, kurie 
ėjo svarbias pareigas pramonėje, susisieki
me ir ekonomijoje. Ji pati važinėjo po 
Prancūziją, braižė aerodromų, uostų pla
nus.

Kad vokiečių kontržvalgyba nesurastų 
slaptojo siųstuvo. Armandas ir Lily kelis 
kartus keitė savo butą, tačiau vokiečiai 
jau buvo užtikę Inter-allie pėdsakus. 1941 
m. lapkričio 18 d. Lily grįžo į savo butą, 
kur jau laukusieji vokiečiai ją suėmė.

BLEICHERIS
Inter-allie agentų tinklą susekė Hugo 

Bleicheris. Civiliniame gyvenime jis buvo 
prekybininkas, labai gabus derybininkas, 
laisvai kalbąs keliomis kalbomis. Mobili
zuotas jis buvo priskirtas lauko žandarme
rijai, kuri buvo pavaldi žvalgybai. Jis nie
kados nepakilo daugiau kaip iki viršilos, 
bet, tarnaudamas okupuotoje Prancūzijo
je, pasirodė kaip sėkmingiausias vokiečių 
kontržvalgybos pareigūnas. Bleicheris su
sekė ir suėmė britų agentus Odetę, Peter 
Churchilį ir kitus. Jis šlykštėjosi Gestapo 
žiauriu tardymu ir savo tikslą paprastai 
pasiekdavo psichologiškomis priemonėmis, 
švelniais pokalbiais. įtikinėjimais. įrodinė
jimais ir tik labai atsargiu pagrasinimu.

Katė buvo atvesta pas Bleicherį tardyti 
sekantį rytą. Naktį ji praleido Sante kalė
jime, pasmirdusioje vienutėje. Ji buvo su
krėsta, dvasiškai visiškai palūžusi ir pasi
metusi. Bleicheris ją priėmė labai malo
niai, paslaugiai ir pabrėžtinai mandagiai. 
Jis su ja elgėsi kaip su pagarbia dama, pa
vaišino gerais pusryčiais. Ji sužinojo, kad 
Armandas ir kiti artimieji Inter-allie 
bendradarbiai suimti. Normaliai ji pagal 
vokiečių karo lauko teisę turėtų būti su
šaudyta, bet Bleicheris jai pasiūlė bendra
darbiauti su juo. Jis jai pasiūlė mokėti 
3000 frankų į mėnesį, daugiau negu ji gau
davo iš britų. Katė sutiko.

Ji išdavė ir padėjo suimti visą eilę dar 
nesuimtų agentų, o su Inter-allie siųstuvu 

ji ir toliau pranešinėjo Londonui, žinoma, 
Bleicherio rūpestingai paruoštas žinias. Be 
to. ji tapo Bleicherio meiluže Jie apsigy
veno bute de la Faisaderie gatvėje, kur bu
vo žinomi kaip ponai Castel...

Nuo šito momento Katės istorija išvirsta 
į tokį fantastišką pasakojimą, kad jį, tur 
būt, ir Hojlywoodo režisoriai rastų reikalo 
sušvelnint. Lily gyveno su vokiečių žvalgy
bininku Bleicheriu. jis ją sentimentaliai 
vadino „mein Kaetzchen“, atseit, „mano 
katytė”, ji su vokiečių žvalgyba bendra
darbiavo. šaltakraujiškai išdavė visą eilę 
sąjungininkų agentų, kurių dalis žuvo vo
kiečių koncentracijos stovyklose, ji net 
slaptąjį radijo siųstuvą panaudojo vokie
čių naudai ir apgaudinėjo Londoną, siųs
dama vokiečių sufabrikuotus pranešimus, 
tačiau tuo pačiu metu Katė dirbo ir prieš 
vokiečius, daug ir konkrečiai padėjo oku
puotoje Prancūzijoje veikiantiems sąjun
gininkų agentams, parūpino ir Londonui 
perdavė visą eilę vertingų informacijų...

„MEIN KAETZCHEN“
Į Lily Balard, kuri ir po skyrybų dažnai 

buvo vadinama jos vyro pavarde Madame 
Carre, Katės asmenybę vėliau gilinosi eilė 
laikraštininkų, psichologų, net teisininkų, 
kai ji po karo buvo teisiama už šnipinėji
mą vokiečiams, tačiau jos elgesys iš tiesų 
labai sunkiai suprantamas. Ji aiškinosi, 
kad Bleicheris ją išprievartavęs ir vėliau 
privertęs kartu gyventi. Tačiau Bleicheris 
buvo suėmęs ir tardė ne vieną sąjunginin
kų agentą, neišskiriant nė labai gražių ir 
patrauklių moterų, bet su visais suimtai
siais Bleicheris elgėsi mandagiai, korektiš
kai. net paslaugiai. Jis niekados nevartojo 
prievartos, o tardydamas dažnai išgaudavo 
reikalingų žinių vien savo asmenybės jėga 
ir mokėjimu panaudoti psichologines prie
mones. Sakykime, garsūs britų agentai 
Odetė ir Peter Churchillis, kuriuos Blei
cheris karo metu Prancūzijoje susekė, su
ėmė ir tardė, po karo su Bleicheriu susi
draugavo ir palaikė bičiuliškus ryšius. Jis 
buvo įdomus vyras ir stipri asmenybė, ir 
atrodo, kad Katė paprasčiausiai nesugebė
jo atsispirti jo žavesiui. Antra vertus, Lily 
iš tiesų buvo nuoširdi prancūzė patriotė. 
Tokių jausmų susikirtimas ir gali paaiš
kinti jos dvilipę elgseną ir net jos cinišką 

laikyseną, kuri vis labiau ryškėjo. Kai 
Bleicheris kartą juokaudamas ją paklausė, 
koks būtų jos paskutinis prašymas, jei vo
kiečiai nutartų ją sušaudyti, ji atsakė: 
„Praleisti naktį su geru vyru, suvalgyti 
skanius pietus geriausiame Paryžiaus res
torane ir būti sušaudytai grojant Mozarto 
Requiem..." Bleicheris buvo tikras, kad 
Katė nevaidino herojės, kad ii kalbėjo vi
siškai atvirai ir nuoširdžiai...

Londone žvalgybiniam darbui vadovavo 
SOE (Special Operation Executive) įstai
ga. Prancūzijos skyriaus viršininkas pik. 
M. Buckmasteris ir po suėmimų bangos 
su Kate bendradarbiavo. Be abejo, kaip ir 
visi prityrę žvalgybininkai, jis ją įtarė, 
bet, antra vertus, Katė vis dėlto tęsė sąjun
gininkams naudingą darbą, bet svarbiau
sia — jos žinioje tebebuvo slaptas radijo 
siųstuvas, o tokių įrenginių sąjunginin
kams tuo metu Prancūzijoje dar labai trū
ko.

LUCAS
Baronas Pierre de Vemeourt po Prancū

zijos kapituliacijos pasitraukė į Londoną, 
tapo britų karininku, ir SOE jį parašiutu 
nuleido į okupuotąją Prancūziją žvalgybi
niam ir rezistenciniam darbui, žvalgybinis 
jo slapyvardis buvo „Lucas“.

Jis dirbo sumaniai, energingai, nebijojo 
rizikos, ir jo darbo vaisiai buvo akivaiz
dūs. Su Londonu Lucas susižinodavo per 
ryšininkus pietinėje Prancūzijoje, tačiau 
1941 m. pabaigoje vokiečiai dalį jo agentų 
išsiaiškino, ir jo ryšiai su pik. M. Buck- 
masteriu Londone nutrūko. Lucas susisie
kė su Kate, ir jie sutarė bendradarbiauti. 
Jis ja visiškai pasitikėjo, o ji palaikė nuo
latinį radijo ryšį su Londonu, ko jam kaip 
tik trūko. Katė su Lucu bendradarbiavo 
su vokiečių žvalgybos žinia. Bleicheris ar
ba jo pareigūnai visus Katės ir Luco susi
tikimus sekė, ji Bleicheriui smulkiai turė
davo pranešti apie savo pokalbius su Lucu. 
Tačiau ir Bleicheriui buvo aišku, kad, no
rėdamas įsiskverbti į sąjungininkų žvalgy
bos tinklą, jis turi Katei leisti elgtis lais
vai, savarankiškai, jog pik. Buckmasteris 
Londone, Lucas ir kiti agentai Prancūzijo
je nepradėtų įtarinėti, šitą aplinkybę Ka
tė labai sumaniai išnaudojo sąjungininkų 
naudai.

(Bus daugiau)
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ARTĖJANT VELYKOMS IR VASARAI| |
Mūsų kainos siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas 

pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
~ Siūlome tokius specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų ypač 
g naudingi jūsų giminėms: |

VASARINIS 1969. I:
Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3 su puse jardo vlln. 
angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 su puse jardo viln. 
medžiagos moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nai
loniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūš. 

E nailoninių kojinių.g Kaina £25.0.0 g
VASARINIS 1969. 2:

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3 su puse 
jardo angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė 
arba nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas ar moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. H

Kaina £27.10.0 šĮ I
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis 

siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:

Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

BALTIC STORES LTD. |
I (Z. JURAS)

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

Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos - 
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių 
supirktuosius siuntinius. ' S

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio. Income 
Tax, sumažinimą, taipgi patariame įvairiais 

Income Tax klausimais.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
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Europos lietuviu^ kronika
AUKA A.A. B. K. BALUČIO FONDUI MUSŲ RĖMĖJAI

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — kovo 9 d., 11.15 vai., J.
Židinyje.

DERBY — kovo 16 d., 11 vai., Bridge Ga
te. Rekolekcijų — velykinės alikimo pa-

SJbaityt&jii lai&kai
Ponia J. Serzin aukojo fondui 1 svarą.

DHLS CENTRINIO IŽDO PINIGINĖ 
APYSKAITA UŽ 1968 METUS 

Pajamos
1. Atkelta iš 1967 m. (P.F.) — 629.14.3
2. Solid, mokestis: Bjrminghamo skyr.— 

6.0.0, Centrinio sk. — 27.0.0, Coventrio — 
10.0.0, Derby — 20.0.0, Flackw. H. — 3.15.0. 
Gloucester — 4.10.0, Halifaxo — 2.10.0, 
Huddersfieldo — 5.10.0, Ketteringo — 10.
2.6, Leicesterio — 5.0.0. Prestono — 2.14.0, 
Rochdalės — 10.0.0, Sheffieldo — 4.0.0.

Iš viso 111.1.6
3. Parduoti S-gos kaklaraiščiai — 20.5.0
4. Parduota knyga — 2.13.0
5. Aukos polit. akcijai: J. Strumskis

— 2.0.0, S. Puidokas ir V. Strimas
po 1.0.0 — 4.0.0

Iš viso 767.13.9 
Išlaidos

1. Kelionės — 67.11.6
2. Knygos — 16.10.0
3. Paramos — 100.0.0
4. Paštas ir kitos išlaidos — 9.5.0

Viso 193.6.6
5. Politinės akcijos: knygos — 25.16.0,

memorandumas — 60.0.0, King Bros. Ltd. 
lapeliai — 48.10.0, lapelių platinimas — 18.
O. 0, išlaidos susijusios su paroda — 36.14.0, 
tarnautojui atlyginimas — 26.0.0, grąžintos
P. F. aukos Škotijos lietuviams — 50.0.0, 
J. Strumskio P.F. auka pervesta T. Fon
dui — 5.0.0, bilietai j Parlm. rūmus — 7.
2.6. Viso 277.2.6

Iš viso 470.9.0
1969 m. sausio 1 d. Saldo — + 297.4.9 

Vasario 16 Gimnazijos sąskaita
1969 m. sausio 1 d. Saldo — +58.10.0

V. Strimas
Centrinio Iždo iždininkas

Sumokėdamas „Europos Lietuvio“ pre
numeratą jau už 1970 metus, J. Bielskis 
pridėjo 6 šil. aukų lietuviškam spausdin
tam žodžiui paremti.

MANCHESTERIS
SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ

Skautai ir skautės kovo 8 d., 6 vai. vaka
re, Cheetham Town Hall salėje ruošia iš
kilmingą

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĘ.
J. Alkis skaitys paskaitą. Meninę dalį 

atliks Manchesterio vyresnieji ir jaunes
nieji skautai. Be to, pirmą kartą Manches
teryje pasirodys Londono jaunimo grupė 
„Grandis“.

Veiks baras ir užkandinė. Šokiams gros 
gera muzika. Kviečiame visus tautiečius, 
senus ir jaunus, kuo gausiau atsilankyti į 
šią šventę. Nepraleiskite progos pamatyti 
garsiąją Londono jaunimo grupę „Gran
dį". Savo atsilankymu paremsite lietuviš
ką skautišką jaunimą.

Manchesterio skautai

maldos.
NOTTINGHAM — kovo 16 d., 11.15 vai., J. 

Židinyje.
NOTTINGHAM — kovo 23 d„ 11.15 vai., J. 

Židinyje.
HUDDERSFIELD — kovo 9 d„ 1 v. p. p.
BRADFORD — kovo 16 d., 12.30 v.
ROCHDALE — kovo 23 d., 12 v.
CORBY — kovo 9 d., 12 vai., šv. Patriko 

bažn., Gainsborough Rd. Pamaldos reko- 
lekcinio pobūdžio. Iš vakaro parapijiečių 
lankymas.

ECCLES — kovo 9 d., 12.15 vai.

LONDONAS
TARYBOS POSĖDIS

DBLS Tarybos posėdis kviečiamas kovo 
15 d., per valandą prieš DBI-S atstovų su
važiavimui prasidedant.

LIETUVIŠKAS GINTARAS LONDONE

Prieš porą savaičių Londone užsidarė Li
thuanian Amber paroda suruošta Londono 
Lietuvių Kultūros Klubo pastangomis Dig- 
bey Stuart College patalpose šios kolegijos 
dėstytojams ir studentams. Paroda buvo 
suruošta nesigailint pastangų; su dideliu 
atidumu ir skoniu buvo eksponuojama 
apie 30 įvairių spalvų gintarinių papuoša
lų ir dirbinių. Daugiau tūkstančio lankyto
jų domėjosi ne vien gintaro istorija ir jo 
reikšme lietuviams, bet ir pačia Lietuva. 
Keletas kolegijos dėstytojų savo iniciatyva 
suruošė pasikalbėjimus studentų tarpe, 
gvildendami ne vien geografinę ir politinę 
Lietuvos padėtį, bet ir nušviesdami jos is
toriją amžių raidoje.

Eksponuojamieji gintarai priklausė dr. 
Marijai Gimbutienei, Juzei Baublienei, Ja
ninai Kinkienei ir skulptorei Elenai Gapu- 
tytei.

Romas Kinka parašė paaiškinamąjį teks
tą apie gintarų. Ta pati kolegija paprašė 
suruošti tokio pat lygio parodą bendrai 
apie Lietuvą, o Central School of Art pa
kvietė suruošti viešą platesnio masto lietu
viško gintaro parodą savo patalpose dar šį 
pavasarį. Tikimasi, jog tautiečiai mielai 
talkininkaus šios parodos ruošime, tuo pa
čiu garsindami mūsų mažos tėvynės vardą 
Anglijoje, o ypač jaunimo tarpe.

Visais informacijos reikalais kreiptis į 
R. Baublj, Lithuanian Art Club, 55 Ring- 
mer Ave., S.W.6. Tel. 01-736-3093

E. G,

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

VEIKLOS SVARSTYMAI
Vasario 22 d. Židinin susirinko gražus 

būrys liet, skautijos vadovaujančių asme
nų iš visos Anglijos. Buvo susipažinta su 
praeito pusmečio nuveiktais darbais ir su
planuota veiklon būdai bei priemonės arti
mesnei ateičiai. Dėmesys krypo į norimą 
surengti skautišką mugę Liet. Sodyboj per 
Sekmines ir ypač į 20-ją rajono stovyklą, į 
kurią žada gausiai atvykti Vokietijos liet, 
skaučių ir skautų. 1 marteles besiruošian
čioms skautėms sesės nutarė suruošti lie
tuvišką mergvakarį, greičiausia Derbyje.

LIETUVIŠKAS ATŽALYNO MOKYMAS
Liet. Šeimos ir liet. Švietimo metuose 

prie Židinio vėl norima tęsti liet, jaunimė
lio, gyvenančio ne Židinyje, mokymą lietu
vių kalbos ir kitų liet, dalykų. Pamokos 
bus sekmadieniais po 11.15 vai. liet, pamal
dų Židinyje.

Pagrindinę mokytojo naštą užsidėti ne
pabūgo židinietis P. Viržintas, kuris pasku
tiniu metu kitus liet, kalbos mokė priva
čiai.

Tikimasi, kad visi lietuviai šiame reikale 
ateis į talką, židinio vadovybė visų geras 
pastangas tik rems.

STOKE-ON-TRENT
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Kovo 8 d. vietos atsargos karių „Ramo
vė“ rengia Vasario 16 d. minėjimą. Minė
jimas įvyks Sneyd Arms viešbučio patalpo
se Tunstalyje. Pradžia 6.30 vai. Pabaiga 
12 vai.

Tai dienai pritaikytą žodį lietuviškai 
tars J. Johnstonas. Tikimasi, kad dar 
Manchesterio ramovėnų oktetas paįvairins 
programą.

Bus loterija, bufetas, na, ir vargonai. Vi
sus lietuvius kviečiame pasižmonėti.

Stokc-on-Trent ats. karių grandis

DERBY
Kovo 15 d. DBLS Derbio Skyrius ren

gia Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo 51 m. sukakties

IŠKILMINGĄ MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks didžioje „Grand Stand 

Hotel" salėje Nottingham Rd., Derby. Pra
džia 6 vai. vakaro, tęsis iki 11.45 vai. Bus 
J. Zoko paskaita, sveikinimai. Meninę da
lį išpildys Manchesterio skautų vienetas— 
jis dainuos, šoks tautinius šokius ir dekla
muos. Programoje pasirodys ir garsusis 
Manchesterio „Ramovėnų“ vyrų oktetas. 
Po programos bus šokiai, kuriems gros ge
ra ukrainiečių kapela, be to, bus įvairi lo
terija, veiks baras su gėrimais ir užkan
džiais.

Todėl kviečiame visus ir iš visur į Der
bio didįjį lietuvišką subuvimą.

Sk. Valdyba

MES JUDAME VISĄ LAIKĄ

Jau praėjo ilgokas laikas, kai iš mūsų 
padangės nebepasirodo jokio straipsnelio. 
Tas rodytų, kad lyg mūsų kolonija yra ap
mirusi ar čia nieko nebeveikiama. Tačiau 
taip nėra.

Mūsų DBLS Derbio Skyrius šiek tiek tu
rėjo apsiriboti siauresne vietos veikla ry
šium su Skyriaus pirmininko nelaime, ta
čiau buvo veikiama ir dirbama. Buvo su
rengta visa eilė minėjimų bei parengimų, 
tik nebuvo spaudoje apie tai pasireikšta.

Šiuo metu Skyrius yra užsimojęs sureng
ti didesnio masto Vasario 16 minėjimą, ku
ris įvyks kovo 15 d. Programos išpildyti at
važiuoja Manchesterio skautų vienetas su 
dainomis, tautiniais šokiais, deklamacijo
mis. Programoje pasirodys ir Manchesterio 
„Ramovėnų“ oktetas. Šokiams gros viena 
geriausių ukrainiečių kapelų. Todėl jau 
dabar visi apylinkės ir tolimesnių kolonijų 
tautiečiai prašomi ruoštis tą dieną į Derbį. 
Bus jauku visiems, ir jauniems ir seniems.

Skyrius numato įvairių parengimų, iš
vykų bei suėjimų. Taip pat teko patirti, 
kad šiuo metu Derbio Liet. Kat. Parapija 
yra numačiusi surengti didesnio masto Mo
tinos Dienos minėjimą, kuriam jau dabar 
kruopščiai ruošiamasi ir į kurį dedama 
daug darbo. Šiame minėjime programą iš
pildyti žada vien tik vietos meninės pajė
gos — jos dainuos, šoks, deklamuos. Atro
do. kad bus moterų kvartetas, vyrų okte
tas ir, be to, vaikučių įvairūs pasirodymai.

J. Levinskas

(Atkelta iš 3 psl.)

nuo savo pamaldų. Taip pat būtų įdomu 
išgirsti, kaip, neidami į bažnyčią, žmonės 
sugeba lietuvį kunigą išlaikyti? Skaityto
jas prikiša, kad neinančių į bažnyčią išlai
komas kunigas gerai lietuviškai kalbančių 
vaikų nemoko lietuviškų maldų, neruošia 
pirmai Komunijai. O kiek tokių vaikų turi 
Skaitytojas? Aš žinau, kad lietuviai kuni
gai lietuvių tėvų net lietuviškai nemoko
mus vaikus pamoko katalikiškų maldų, jei 
tėvai to nori ir kreipiasi į kunigą. Bažny
čioje ne kartą tai skelbiama, ir tai nežino 
tik tie, kurie nenori žinoti. Tėvams, neve
dantiems savo vaikų į bažnyčią, net prela
tai nieko nepadarys. Be to, vaikai, kurie 
lanko anglų kat. mokyklas, pamokų metu 
rengiami prie išpažinties. Gali tai kai kam 
nepatikti, bet dėl to skųstis negalima. No
rint ką mušti, visuomet rasi lazdą.

Skaitytojas skundžiasi, kad Romos pre
latai nesutvarko ir neištremia kunigų. Aš 
tikiu, kad jei Skaitytojas būtų jų vietoje 
ar turėtų teisės, jis su malonumu tai pada
rytų ir ieškotų paskirti tokį, kuris pagal jo 
muziką šoktų. Visame Skaitytojo laiške ky
šo kunigų neapykanta ir diktatūriškas no
ras juos mokyti ir viešai žeminti. Dėl to 
man įdomu, kam Skaitytojas daugiau pa
tarnauja, ar lietuvybės išlaikymui, ar 
tiems, kurie yra mūsų kraštą okupavę ir, 
kaip žinome, šmeižia, persekioja ir tremia 
lietuvius kunigus.

Gegužis

SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Su Europos Lietuviu man buvo atsiųs
tas Lietuvių Namų Akc. Bendrovės apy
skaitos lapas. Nežinau, ar tai oficialus 
kvietimas dalyvauti akcininkų suvažiavi
me, ar šiaip visų E. L. skaitytojų žiniai įdė
tas lapas. Yra E. L. skaitytojų, kurie akci
ninkai, yra akcininkų, kurie nėra E. L. 
skaitytojai, tai iš kur tie sužinos, kurie ne
skaito E. L„ apie akcininkų suvažiavimą?

Būtų labai įdomu žinoti, ar mūsų Bend
rovė turi akcininkų kartoteką, kokios rei
kalauja valstybiniai įstatymai. O gal mū
sų Bendrovės vadovybei geriau naudotis 
E. L. ir N. K. K. skaitytojų kartoteka, vis 
tiek, ar jie akcininkai, ar ne? O tiems, ku
rie laikraščio ir knygų neskaito, juk ne
verta pranešti, kad bus suvažiavimas. Bu

vo gerai gauti pinigus už akcijas, daugiau 
jie nebereikalingi.

Suvažiavimo darbotvarkėje 4 punkte pa
rašyta: „Išrinkti valdybos narius — atidėti 
sekmadieniui“. O prie paskutinio 5 punkto 
nieko nepridėta, atrodo, kad jis bus svars
tomas šeštadienį. Mat, čia dabartiniai val
dybos nariai ir toliau nori, kad DBLS su
važiavimas juos išrinktų direktoriais, to
dėl siūlo atidėti į sekmadienį. Akcininkų 
suvažiavimo kaip tokio jau nebebus, nes 
nebedalyvaus nė revizoriai jame, tik akci
ninkai, kurie bus ir DBLS nariai. Ir jokia 
DBLS suvažiavimo nominacinė komisija 
negali siūlyti kandidatų į Bendrovės di
rektorius arba pravesti rinkimų.

Pažiūrėkime į pačių rinkimų metodą, 
kaip jis atrodo? DBLS turi akcijų, ir ne
maža jų laikoma DBLS akcijų įgaliotinių. 
Dabar tie patys asmenys yra abiejose 
(DBLS ir Bendrovės) valdybose. DBLS 
valdybos nariai pageidauja, kad DBLS ak
cijų įgaliotiniai balsuotų už esamuosius di
rektorius, atseit, patys balsuotų už save. 
O įgaliotiniai juk privalo klausyti akcijų 
tikrųjų savininkų — DBLS valdybos na
rių.

Ar taip gražu, teisinga, ar valstybės 
įstatymai leidžia, reikėtų akcininkams pa
galvoti ir pasidaryti savo išvadas. Ar čia 
ne pradžia, dėl kurios jau buvo ne kartą 
rašyta, kad mūsų Bendrovė pereina iš vi
suomenės rankų į daugiau uždaro būrelio 
valdymą, o vėliau net, galimas dalykas, 
pereis į pusiau privačias rankas, kada tose 
rankose bus sutelkta daugiau akcijų? Ak
cijos keičia rankas, bet mes nežinome, kaip 
tai vyksta, nes visa Bendrovės kontrolė yra 
tik vien septynių žmonių rankose. Net 
Bendrovės sekretorius pasidarė direkto
rium, užuot buvęs akcininkų reikalų sau
gotoju ir užuot užkirtęs kelią visiems ne
tikslumams ir vedęs Bendrovę tuo keliu, 
kuriuo eiti reikalauja žmoniškumas ir 
valstybės įstatymai.

Bendrovės akcininkai tuo klausimu tu
rėtų pasisakyti suvažiavime, o ne priva
čiuose pasikalbėjimuose, kad ten negerai, 
tas ir tas taisytina ir t. t.

Be to, akcininkai turėtų dalyvauti suva
žiavime, kaip turto savininkai jo valdyme, 
ir nukreipti savo balsą teisingu keliu, o ne 
pasiduoti, kad kiti kalbėtų jų vardu.

S. Kasparas

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 16 d., sekmadienį, 4.30 vai. p.p„ 
šaukiamas metinis klubo susirinkimas klu
bo patalpose (345 A Victoria Park Rd.. 
E.9).

GGGGGGGGGGGGGGG
IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ,

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

Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas TAU R Ą, 
Ir neliks kišenė kiaura!

LIET. SODYBA
— Su apgailestavimu pranešama, kad 

Sekminėms jau visi kambariai užsakyti. 
Tik tuo atveju, jei kas nors jau užsakyto 
kambario nebenorėtų, būtų įmanoma gau
ti.

— Viena patikima anglų organizacija 
ruošia ekskursiją į New Yorką. Kelionė 
lėktuvu (Chartered Flight) į abu galus 
kainuoja tik 65 guinejas. Lėktuvas išskren
da rugsėjo 14 d. ir grįžta po 3 savaičių — 
spalio 5 d. Kas norėtų pasinaudoti, nedel
siant rašyti: J. Lūža, Headley Park. Bor- 
don. Hants.

Turįs 2 namus, automobilį ir pastovų 
darbą 10 amžiaus lietuvis vedybų tikslu 
nori susipažinti su mėgstančia šeiminin
kauti 20-40 m. amžiaus lietuvaite. Adre
sas: K. Pabrėža, 27 Morpeth St., Glouces
ter.

3. ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON. W.3.
Tel. ACO 4374

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

Manchester

GGGGGGGGGGGGGGG

PAIEŠKOJIMAI

Batavičius Petras, kilimo iš Platelių. 
1948-1950 m. gyvenęs Anglijoje ir dirbęs 
angliakasiu, pats ar žinantieji apie jį pra
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Administ
racijai.

BRADFORDAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Aną šeštadienio vakarą Bradfordo ir apy
linkės lietuviai Vyties klubo salėje paminė
jo Vasario šešioliktosios sukaktį.

Minėjimą atidarė Vik. Ignaitis ir pakvie
tė rašytoją R. Giedraitį-Spalį paskaitai. 
Prelegentas paskaitoje paminėjo kai ku
riuos praeities momentus: ten jų buvo dau
gybė šviesių, bet buvo ir tamsių. Mes turi
me mokytis iš istorijos, sakė prelegentas, 
ir nedaryti tų klaidų, kurios buvo padary
tos praeityje.

Būtų gera, kad tokios paskaitos būtų su 
diskusijomis. Tuo tarpu diskusijos ir pa
klausimai iškilmingų švenčių proga ne
praktikuojama.

Meninėje programos dalyje kaimynė E. 
Navickienė skaitė savo poezijos. Ypač šil
tai buvo priimti tie posmai, kuriais autorė 
visus bradfordiškius per „šerengą“ leido. 
Pasirodė ir Sūkurio likučiai. Jie senu įpra
timu vis dar dainuoja ir dabar padainavo 
Neužmirštuolę. Kupletus. Drąsiai ir Naują
ją Europą. O toliau atėjo su dainomis, tau
tiniais šokiais ir deklamacijomis J. Traš- 
kienės globojami mažyliai ir Atžalynas. Jų 
programa didelė ir įvairi. Ji pradėta niū
niuojant Lietuva brangi. Toliau ištisa pynė 
ėjo: A. Vitkausko eilėraštis, antrasis punk
tas Lietuva brangi, D. Traškaitės eilėraštis 
Ar žinot tą šalį?, dainelė Pražydo jazmi
nai. J. Mancakas skaito V. Kudirkos Varpą 
— The Bell angliškai. D. Rusinas akordeo
nu groja Lietuviais esame mes gimę, ma
žyliai, kad ir nedrąsiai, bet su dideliu pasi
ryžimu padainuoja Baltijos burės, kaimy
nas iš Leeds A. Selnickas deklamuoja Di
delės mintys, vėl pasikeičia ir atbėga At
žalynas su Rugučiais, o mažyliai neapsi- 
leidžia ir pašoka Noriu miego ir Kalvelis. 
Pagaliau jaunoji A. Traškaitė deklamuoja 
Mes lietuviai, o programą baigia vyresnie
ji su tautiniais šokiais Lenciūgėliu ir Ku-

PRANCŪZIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės Val
dybos rūpesčiu Paryžiuje buvo suorgani
zuotas iškilmingas Vasario 16 minėjimas, 
kuriame dalyvavo gausus lietuvių bei kita
taučių skaičius. Mišių metu, kuriomis pra
sidėjo minėjimas ir kurias atlaikė kun. J. 
Petrošius, pamokslą pasakė Mons. Ramon- 
dot, užsieniečių Prancūzijoje sielovados di
rektorius.

Pirmąjį žodį tarė Valdybos pirm. kun. J. 
Petrošius, kuris, iškėlęs šios dienos reikš
mę lietuviams, nuoširdžiai padėkojo vi
siems svečiams už dalyvavimą. Savo kal
boje jis paminėjo kai kurių dalyvaujan
čiųjų pavardes: gen. Ganeval, buv. France 
Baltiųue dr-jos pirmininką, pik. Chaba- 
nier, minėtos dr-jos sekretorių, Bouffanet, 
Prancūzijos svetimšalių biuro direktorių, 
Bossin, knygos apie Lietuvą autorių, Sil- 
vaire, Milašiaus bičiulių dr-jos vicepirmi
ninką, Prancūzijos estų ir latvių bendruo
menių pirmininkus, Rehak, Pavergtųjų 
Tautų biuro Paryžiuj direktorių, prof. Ma
tote, Bendruomenės Tarybos narį ir jos 
nuoširdų bendradarbį bei kitus ištikimus 
Lietuvos draugus.

Min. S. Lozoraitis, Lietuvos Diplomatijos 
Šefas, savo kalboje, tarp kitko, išreiškė pa
sitikėjimą Prancūzijos palankumu Lietu
vai ir priminė neseniai krašte mirusį min. 
Petrą Klimą, labai sustiprinusį tų dviejų 
kraštų santykius.

Prancūzų sveikinimus perdavė France 
Baltiųue pirmininkas, ambasadorius baro
nas de La Tournelle, kuris prisiminė Lie
tuvoj praleistas dienas, kada jis savo aki
mis galėjo pamatyti lietuvių tautos prisiri
šimą prie tautinių ir religinių tradicijų bei 
jos energijų atstatant savą, nepriklausomą 
valstybę. Jis išreiškė įsitikinimą, kad ir lie
tuvių tauta galės džiaugtis laisve.

Minėjimo metu, vienos minutės susikau
pimu, buvo paminėti visi žuvusieji už lais-
vę.

Po oficialiosios dalies minėjimui pirmi
ninkaujantis Bendruomenės Tarybos pir
mininkas Ričardas Bačkis pradėjo meninę

bilų. Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Reikia pasidžiaugti, kad bradfordiškis 

Atžalynas gražiai susiorganizavo ir gražiai 
susiklauso. Vyties klubas jiems davė kam
barį, davė pinigo, jie patys tą kambarį išsi- 
dekoravo taip, kaip jiems patinka, ir ten 
susirenka posėdžiams, repeticijoms ir savo 
laisvalaikio praleisti.

Po minėjimo atžalynietės visus svečius 
vaišino kavute ir skaniais sumuštiniais.

J. Vaidutis

programą, kurioje gražiai pasirodė Pary
žiaus lietuvių šokėjų grupė, vadovaujama 
J. Kavaliūnaitės iš Clevelando, dainininkė 
Hannecart ir Martinkutė. paskaičiusi kele
tą lietuviškų pasakų.
Meninei programai pasibaigus, įvyko vai

šės. kuriose dalyvavo visi svečiai.
* * *

Paryžiaus lietuvių subuvimas, kurio da
lyviai nuotaikingai praleido sekmadienio 
popietę, įvyko sausio 5 d. Į subuvimą atvy
ko gražus būrys tautiečių ir svečių — mū
sų bičiulių.

ITALIJA
VASAROS STOVYKLA ITALIJOJE

Saleziečiai pasiuntė iš Romos įvairių Eu
ropos kraštų lietuvių sielovados kapelio
nams bei apylinkių pirmininkams aplink
raštį dėl vasaros stovyklos vaikams Itali
joj.

Aostos slėny, Alpėse, Červino-Matterhor- 
no papėdėj. 1200 m aukštumoj, numatyta 
ir šiemet vasaros stovykla 10-15 metų ber
niukams ir mergaitėms. Laikas — liepos 
nuo 7 iki 28 dienos.

Ten laukiami stovyklautojai iš įvairių ša
lių — iš Vokietijos, D. Britanijos, Prancū
zijos, Belgijos. Ispanijos ir kt. Sąlyga: kad 
nors kiek mokėtų lietuviškai. O už pragy
venimą reikalaujama prisidėti 850 lirų die
nai (būtent, 12 šilingų, arba 5,5 DM, arba 
7,5 prancūzų frankai, ir pan.).
Kartu pranešama, kad turi galimybę pra

leisti atostogas toj pačioj vasaros stovyk
loj ir suaugusieji, ypač saleziečių auklėti
nių bei stovyklautojų tėvai bei šeimos na
riai. Atostogų sezonas prasideda birželio 
20 d. ir baigiasi rugsėjo 20 d. Mokestis die
nai: 2200 lirų (29 šil.. 19 pr. fr„ 14 DM).

Tartis su apylinkių pirmininkais ar tie
siogiai su saleziečiais: LITUANI DON 
BOSCo, Piazza S. M. Ausiliatrice, 54-00181 
ROMA-Italia.
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