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Vietos lietuviai, vadovaujami pirm. Jo
no Valaičio, seniai ruošėsi minėti Vasario 
16 d.

Atėjo tas sekmadienis. Didžiausios snie
go pūgos uždarė visus kelius. Taigi, ir ge
riausioms optimistams jau iš pat ryto buvo 
aišku, kad mūsų šventė negalės būti atžy
mėta didingai. Bet nutarta minėjimo neati
dėti. Jis prasidėjo popietinėmis valando
mis bažnyčioje šv. Mišiomis už Lietuvą ir 
visą mūsų tautą Rytuose ir Vakaruose. 
Bažnyčioje susirinko ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių.

Vakare didžiojoje svečių salėje Haus 
Eimsbuettel buvo iškilminga akademija. 
Salė papuošta lietuvių ir vokiečių vėliavo
mis bei gėlėmis. Joje galėjo sutilpti 400 
/monių, nors telpa čia kita tiek. Atvyko 
čia ir mūsų iš anksto kviestieji svečiai. 
Juos pasveikino visų lietuvių vardu kun. 
V. Šarka. Atėjo Vokietijos parlamento at
stovas Gerhard Orgass, buv. parlamento 
atstovas, o dabar prof. dr. Roland Seffrin, 
Hamburgo miesto dekanas Karl-August 
Siegel, pastorius Karolis Felgendrejeris, 
ukrainiečių dekanas Ivanas Leskovičius ir 
daugelis kitų tautybių bei grupių atstovų. 
Hamburgo miesto valdžiai atstovavo socia
linio skyriaus darbuotoja Frau Nielsen. 
Minėjimą atidarė pirmininko vardu kun. 
V. Šarka. Pirmasis kalbėjo VFR parlamen
to atstovas G. Orgass. Jis pasidžiaugė lie
tuvių didvyriškais žygiais praeityje, dide
liu darbu ir pasiryžimu išlaikyti lietuviš
kumą tremtyje, išlaikant savo gimnaziją. 
Jis pažadėjo, kad vokiečių valdžia rems ir 
toliau mūsų kultūros žingsnius, o ypač 
gimnaziją. Dekanas K. A. Siegel drąsino 
nenuilstamai žengti pirmyn, pasitikint Die
vo pagalba, o taip pat gera žmonių valia. 
Prie sveikinimų prisijungė ir prof. dr. Ro
landas Seffrin. Pagrindinę kalbą išdrožė 
publicistas ir redaktorius Valteris Banai
tis. Nors jis ir ilgai kalbėjo, bet publikai 
nenusibodo, nes kiekvienas sakinys buvo 
turiningas, gerai formuluotas ir vaizdžiai 
išreikštas. Jo kalba buvo visi sužavėti. Po 
visų kalbų buvo perskaityti pagrindiniai 
žymesniųjų asmenų sveikinimai. Gyvu žo
džiu sveikino ukrainiečių vardu S. Lew- 
czuk. Buvo pagerbti žuvusieji ir mirusieji

Septynios DIENOS
Už plačią gynybą

Britanijos parlamente opozicijos atsto
vai iškėlė mintį, kad reikėtų žymiai sustip
rinti karines pajėgas pačiame krašte, net 
bendrųjų NATO pajėgų sąskaiton.

Krašto apsaugos ministeris Healey atme
tė tokią mintį. Jis sakė, kad Britanija turi 
būti ginama ne prie Temzės, bet prie Rei
no. Jei ten nebus ginama ir jei sovietai 
bandytų masiškai pulti iš oro dideliais pa
rašiutininkų kiekiais, kaip opozicijos atsto
vai galvoja, tai britų aviacija iš karto bū
tų paralyžuota. Kaip ministeris ironiškai 
pasakė, parašiutininkus galima būtų gra
žiai atgabenti net civiliniais lėktuvais.

Heinemannas į prezidentus
Naujuoju V. Vokietijos prezidentu iš

rinktas dr. Gustavas Heinemannas. Jis yra 
socialdemokratas, ligi šiol buvęs teisingu
mo ministeriu.

Stipriausias jo varžovas buvo dr. Schroe- 
deris, dabartinis krašto apsaugos ministe
ris.

Tarp abiejų kandidatų tebuvo 6 balsų 
skirtumas (Heinemannas 512, Schroederis 
506).

Kelionė erdvėmis
Amerikiečiai paleido į erdvę tris astro

nautus, kurie turi atlikti paruošiamuosius 
bandymus skristi į mėnulį.

. Prieš išskrisdami astronautai buvo su
sirgę. Skridimo metu vienas vėl buvo pra
dėjęs negaluoti.

Trukdymai turėtų baigtis
Rytų Vokietijai ir Sov. Sąjungai nuolat 

grasinant priemonėmis ir trukdant susisie
kimą su Berlynu, oro keliu suskridę V. Vo
kietijos parlamentarai išrinko prezidentą.

Tikimasi, kad trukdymai dabar bus su
stabdyti. Trukdymai buvo teisinami ma
nevrais.

Irgi reikalauja lygybės
Čekoslovakijos laikraštis „Rude Pravo“ 

pabrėžtinai nurodė, kad komunistinio ju
dėjimo vienybė gali būti grindžiama tik ly
gybės pagrindu.

Centralizmas jau esąs atgyvenęs.

VOKIETIJOJE
už Lietuvos ir kitų pavergtų tautų laisvę 
kariai, savanoriai ir partizanai. Sugiedo
tas Lietuvos Himnas.
Antrąją dalį sudarė koncertinė dalis. Tris 

dainas žaviai padainavo viešnia iš Belgi
jos Bronė Spies, sopranas. Debiutavo jau
nieji dainininkai, buvę Vasario 16 Girhna- 
zijos mokiniai, dvynukai: Asta Šaltytė-Fa- 
bijonienė ir Alfredas Šaltys iš Bad Zwisch- 
enahno. Dainininkę iš Belgijos Bronę Gai- 
liūtę-Spies pianinu palydėjo muzikas Val
teris Banaitis. Visi dalyviai buvo susižavė
ję mūsų menininkų puikiu pasirodymu. 
Atsigavo tik tada, kai reikėjo pereiti prie 
kitos programos dalies — vaišių ir šokių.

Kiekvienas lietuvis ir jo svečias buvo 
papuoštas tautiniu kaspinu su užrašu: Lie- 
tuva-1918 vasario 16-1969 Litauen. Šeimi
ninkai pavaišino savo svečius vynu ir alu
čiu prie gražiai ir sumaniai papuoštų lie
tuvių amerikiečių Tomo su E. ir Linos Vla- 
vianonienės, lietuviškais herbais ir tauti
nėmis vėliavėlėmis stalų. Šokių muzikai 
vadovavo H. Padago kapela. Suktinį pa
grojo Ričardas Baliulis, o porą šlagerių pa
dainavo Asta ir Alfredas Šalčiai. Buvo tik
rai jauki ir lietuviška ir kartu šventiška 
nuotaika. Dėl didelio sniego ir susisiekimo 
priemonių stokos negalėjo atvykti dainuo
ti mūsų nenuilstanti dainininkė Izabelė 
šrederienė su savo vyru, puikiu sodriu bo
su. Mūsų mergaitės ir moterys buvo irgi 
pasipuošusios tautiniais drabužiais ir sten
gėsi pasirodyti iš geros pusės. Izidorius 
Sragauskas visus pasveikino komiteto var
du ir prisegė po tautinį kaspinėlį kiekvie
nam minėjimo dalyviui.

IIANNOVERYJE
Lietuviai surinko savo bendruomenės na

rius ir svečius į svetainę, kur buvo padeng
ti stalai vaišėms, o kitame kambaryje pa
skaitai bei koncertui.

Minėjimą atidarė pirm. Jonas Jakobas, 
pakviesdamas tarti pagrindinį žodį Valterį 
Banaitį. Prelegentas kalbėjo labai įdomiai 
ir logiškai dėstė Lietuvos istorijos raidą.

Meninę dalį atliko dainininkės vengrė 
Marika Nemeth ir lietuvaitė Bronė Gailiū
tė Spies. Viena pasirodė su vengrišku tem
peramentu, o kita pasiliko kukliuose lietu- 
tuviškuose rėmuose, kurie visiems labai 

Tikėjimas Sov. Sąjunga
Grįžęs iš Europos, savo kalboje prez. 

Niksonas pareiškė viltį, kad Sov. Sąjunga 
stengsis nedaryti jokių įtempimų ir dery
bomis padės išspręsti Vidur. Rytų ir Viet
namo klausimus.

Be kita ko, jis prasitarė, kad Paryžiuje 
vykstantieji pasitarimai dėl taikos Vietna
me buvo pradėti ne be sovietų įtakos.

Kruvinas nesusipratimas
Tolimuose Rytuose, prie Usurio upės, 

įvyko ligi šiol didžiausias pasienio „nesusi
pratimas“ tarp Kinijos ir Sov. Sąjungos, 
pareikalavęs keliasdešimt aukų žmonėms.

Abi pusės kaltina viena kitą. Kinijoje 
ruošiamos masinės antisovietinės demonst
racijos. Kinijos žinių agentūra net ragina 
Sov. Sąjungos gyventojus sukilti prieš savo 
revizionistinius vadus.

Religinis karas
Zambijoje (Afrikoje), šiaurinėse srityse, 

vyksta žiaurios kovos tarp valdančiosios 
partijos ir Jehovos liudininkų sektos.

Deginami Jehovos liudininkų namai. Jų 
šeimos bėga į Kongą.

Meir ministere pirmininke
Mirus Eškoliui, laikinai Izraelio minis- 

terio pirmininko pareigas eina AUonas.
Bet valdančioji partija kandidate toms 

pareigoms parinko Meir, buvusią užsienio 
reikalų ministerę. Ji yra jau 70 m. am
žiaus.

„Pravdos“ nuomonė
„Pravda“ savo straipsnyje pateisina pa

lestiniečių arabų vykdomuosius užpuldinė
jimus Izraelio keleivinių lėktuvų.

Bet ji smerkia kaip agresiją tuos veiks
mus, kai Izraelis atsikeršydamas vykdo 
puolimus arabų kraštuose.

Jugoslavija nepripažįsta
Jugoslavijos užsienio reikalų ministeris 

pareiškė, kad jo kraštas nepripažįsta 
Maskvos teorijos dėl riboto socialistinių 
kraštų suverenumo.

Jugoslavija niekam neleisianti kištis į 
jos vidaus reikalus.

patiko. Lietuvius čia sveikino latviai, uk
rainiečiai, lenkai, Lietuvos vokiečiai ir 
kun. V. šarka, kuris tarė ir baigiamąjį žo
dį, paragindamas pagerbti mirusiuosius 
bei gražiai vienas kitam padėti gyvenant 
tremties dienose. Oficialioji dalis baigta 
Lietuvos Himnu. Vaišių metu pasikalbėta 
ir sočiai pasišokta.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
ROMUVOJ

Vasario 16 d. Gimnazijoj suruoštas ne
priklausomybės šventės minėjimas. Jį ati
darė direktorius V. Natkevičius, iškelda
mas lietuvių laisvės siekimą ir trumpai 
primindamas nepriklausomybės metu at
liktus žygius ir partizaninės kovos prieš 
okupantą reikšmę. Paskaitai pakvietė bu
vusį partizaną mokytoją V. Svilą. Jis pa
kartojo istorinių faktų apie partizanų veik
lą ir papasakojo savo asmeninių nuotykių.

Toliau III klasės mokinys B. Gustaitis 
deklamavo eilėraštį „ Tolimas kaimas“, o 
VI klasės mokinė A. Gumuliauskaitė 
„Verksią“. Gimnazijos mišrus choras, va
dovaujamas mokytojo K. Motgabio, sudai
navo dvi patriotiškas dainas.

Baigiamajame žodyje direktorius padė
kojo visiems prisidėjusiems prie minėjimo. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Petras Veršelis
Vasario 16 gimnazijos VIII kl. mokinys

TARPTAUTINIS EUROPOS KATALIKIŲ 
MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS 

ŠVEICARIJOJE
Sausio 22-26 d. d. Ženevoje įvyko Pasau

linės Katalikių Moterų Organizacijos (WU 
CWO) suorganizuotas Europos katalikių 
moterų suvažiavimas.

Šiame tarptautiniame suvažiavime daly
vavo 25-kių Europos kraštų katalikių mo
terų organizacijų atstovės. Lietuvių Kata
likių Moterų Organizacijų Pasaulinei Są
jungai (LKMOPS) atstovavo B. Šlepetytė- 
Venskuvienė, LKMOPS Centro Valdybos 
įgaliotinė tarptautiniams ryšiams ir WU 
CWO Tarp. Biuro narė.

Suvažiavime pirmiausia, išklausius pra
nešimus, susipažinta su kiekvieno atsto
vaujamo Europos krašto katalikių moterų 
organizacine veikla, ieškant bendros akci
jos tikslų bei būdų tarptautinėje plotmėje. 
Toliau svarstytos sekančios temos: Bažny
čia Europoje, Moters įnašas Europos vie
ningumo ugdyme ir Emigracija Europoje.

Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų 
Pasaulinės Sąjungos (LKMOPS) atstovė 
B. Venskuvienė suvažiavime padarė prane
šimą apie LKMOPS veiklą, taip pat infor
mavo apie Bažnyčios padėtį sovietų oku
puotoje Lietuvoje ir ten esančias religinio 
gyvenimo sąlygas.

Europos katalikių moterų suvažiavimo 
metu LKMOPS atstovė, be to, išdalijo do
kumentacijos ir literatūros pavergtosios 
Lietuvos klausimais.

LKMOPS Informacija

UŽUOJAUTOS DĖL P. KLIMO MIRTIES
Ryšium su miništerio Petro Klimo mir

timi, Paryžiuje gyvenantis jo sūnus gavo 
daug užuojautos pareiškimų ne tiktai iš 
lietuvių, bet ir iš jo tėvą pažinusių prancū
zų. Oficialūs raštai buvo gauti iš Prancū
zijos užs. reikalų min-jos protokolo šefo ir 
Belgijos ambasadoriaus Paryžiuje, nes ve
lionis prieš karą buvo akredituotas taip 
pat ir prie Belgijos karaliaus.

Gedulingos mišios už mirusįjį buvo at
laikytos Prancūzijos L. B. Valdybos pirmi
ninko kun. J. Petrošiaus.

Nepriklausomybės akto signataro mirtis 
buvo paminėta didžiųjų Paryžiaus dienraš
čių „Le Figaro“ ir „Le Monde“, kurie iškė
lė Petro Klimo nuopelnus Lietuvai ir jos 
santykių stiprinimui su Prancūzija.

ALG. GUSTAIČIO STRAIPSNIAI
Kalifornijoje, JAV, ispanų kalba leidžia

masis dienraštis La Opinion savo sekma
dieniniuose prieduose išspausdino du Al
girdo Gustaičio straipsnius apie Lietuvą ir 
lietuvius.

Tie straipsniai dar buvo atmušti ir at
spaudu — 8 psl. brošiūra „Lituania ųuiere 
ser libre“.

SPROGIMAI SOVIETŲ ATSTOVYBĖJE
Anglų laikraščiai išsispausdino žinią, 

kad Canberroje, Australijos sostinėje, 
anksti rytą Molotovo kokteiliais buvo pa
degti sovietų atstovybės pastatą supantieji 
krūmokšniai ir medžiai. Ugnis buvusi jau 
pradėjusi siekti pastatą, bet gaisrininkai 
likvidavę gaisrą.

Policija įtarianti, kad tai lietuvių, estų, 
latvių, lenkų ar ukrainiečių darbas.

Prieš pusmetį irgi buvęs sukeltas toks 
gaisras.

MIRĖ A. GERDŽ.IUNAS
Vasario 25 d. po sunkios ligos mirė sava- 

noris-kūrėjas A. Gerdžiūnas.
Velionis savo visuomenine veikla buvo 

plačiai žinomas mūsų apylinkėje. Lietuvo
je jis buvo vienas pirmųjų savanorių. Ko
vojo dėl laisvės. Vėliau darbavosi Karo 
muziejuje, policijos tarnyboje ir buvo ilga
laikis šaulių būrio vadas. Antrojo karo 
okupacijų metu partizanavo.

Pasitraukęs iš Lietuvos, įsikūrė Oldha- 
me, netoli Manchesterio. Mūsų apylinkėje 
buvo nuolatinis įvairių organizacijų narys, 
knygų bei laikraščių platintojas, darbštus, 
pareigingas, didelis Lietuvos mylėtojas.

Paliko jis giliame liūdesy tris dukteris ir 
sūnų, kurie visi jau yra sukūrę šeimas ir 
sulaukę mažųjų.

Brolis Povilas neteko savo vienintelio 
čia mylimo Antano.

Kovo 1 d. į Manchesterio Mostono kapi
nes susirinko gausus būrys tautiečių atsi
sveikinti su a.a. tauriuoju Lietuvos sūnu
mi. Gedulingas mišias atlaikė ir laidotuves 
pravedė kun. V. Kamaitis, kartu visų mūsų 
vardu taręs atsisveikinimo žodį. Visos or
ganizacijos pagerbė velionį vainikais, ger
bėjai padengė karstą daugybe gėlių. Tai 
buvo išties graudu ir didinga, kai karstas, 
padengtas trispalve, gėlėmis, nešamas ra
movėm;, pasipuošusių tautinėmis juosto
mis, žygiavo į amžinojo poilsio vietą, kur 
jau jo laukė anksčiau mirusi jo mylima 
žmona.

Visų susirinkusiųjų ašaras paskutinieji 
žemės grumsteliai, atsisveikinimo giesmės 
iš širdies linkėjo dangaus ir amžinos švie
sybės a.a. Antanui.

Vėliau giminės Lietuvių Namuose suruo
šė atsisveikinimo vaišes, kuriose kalbėto
jai dar sykį paryškino velionies nuopelnus, 
o vaikams, Laimai, Romai, Birutei, Algi
mantui bei jų šeimoms ir broliui Povilui, 
perdavė gilią užuojautą. Giminių vardu 
Lipkevičius padėkojo visiems, ypač už iš
tiestą ranką Ivanauskui.

Lai tau, mielas Antanai, lengva būna 
šios šalies žemelė. D. Dailintis

MIRĖ DOMICĖLĖ PAUKŠTIENĖ
Kovo 4 d. Lincolne mirė Domicėlė Paukš

tienė.
Gyvendama nuošaliame Lincolne, ilgus 

metus priklausė DBLS Centriniam Sky
riui ir ne tik prenumeravosi ir skaitė, bet 
ir stambiomis aukomis vis rėmė lietuvišką 
spaudą.

Palaidota kovo 7 d.

MIRĖ A. JURKŠAITIS
Vasario 27 d. Nottinghame, išvargintas 

plaučių vėžio ligos, mirė Antanas Jurkšai- 
tis, gimęs 1911 m. spalio 19 d. Jorkšyre, 
Anglijoje. Jo tėvai iš Lietuvos išemigravo 
gerai prieš pirmąjį pasaulinį karą. Anta
nas pažino Lietuvą ir lietuvius iš arčiau, 
nes prieš antrąjį pasaulinį karą lankėsi 
Lietuvoje ir 1936 m. vedė Lietuvoje, Alvito 
valsčiuje, Eugeniją Giraitytę. Sugrįžęs į 
Angliją, išaugino gausią šeimą. Prieš kele
rius metus mėgino ieškoti naujos tėvynės 
— su visa šeima išemigravo į Australiją. 
Bet jam tenai nepatiko, po poros metų grį
žo į Nottinghamą.

Antanas paliko našlę Eugeniją, tris sū
nus, tris dukteris ir du anukus.

Jis buvo nuoširdus, draugiškas, daug pa
dėjo pirmomis dienomis kuriantis lietu
viams Nottinghame.

k. b.

Mirus savanoriui-kūrėjui
A.A. ANTANUI GERDŽIŪNUI, 

liūdesnio valandoje reiškia gilią užuojautą 
jo sūneliui, dukrelėms, žentams ir 

artimiesiems
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas

A.A. Domicėlei Emmai PAUKŠTIENEI 
kovo 4 d. atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

giliai liūdime.
L. Rizgevičiūtė ir M. Tulytė

DBLS Nottinghamo skyriaus nariui 
ALBERTUI VAINORIUI, 

jo broliui Zenonui Vainoriui 
Lietuvoje mirus, reiškia gilią užuojautą 

ir kartu liūdi
Valdyba ir nariai

— Graikijos vyriausybė atėmė pilietybę 
24 graikams, 'Kurie gyvena užsieniuose, bet 
dalyvauja an tivyriausybinėj e veikloje.

— Belgrade gimė berniukas 30 minučių 
po to, kai m otina jau buvo mirusi.

SPAUDOJE
SUSITIKIMAI UŽ ATLANTO

Vytautas Kazakevičius „Gimtajame 
Krašte“ rašo savo įspūdžius iš kelionės po 
JAV, su kuria mūsų laikraščio skaitytojus 
yra supažindinęs E. šulaitis.

„Gimtojo Krašto“ Nr. 8 V. Kazakevičius, 
be kita ko, rašo:

„Viename JAV mieste, viešbutyje, žino
mas emigracijos poetas paklausė, kodėl 
mes neparašome, su kokiais žmonėmis su
sitikome. Tada aš jam priminiau tokį fak
tą: kitame mieste kitas talentingas poetas, 
kai pakviesti visu būreliu apsilankėme na
muose, atsisveikindamas kelis kartus kar
tojo: tai susitariame, kad nerašysi, kaip su 
mumis bendravai ir apie ką kalbėjomės?

„Poetas nebesiginčijo. Bet kadangi jis 
paprašė minėti pokalbininkus ir nepasakė 
pakeitęs nuomonės, manau, galiu bent jį 
patį paminėti. Tai buvo Los Anželes vieš
butyje mus aplankęs Bernardas Brazdžio
nis. Jis buvo tą kartą mums, trejetui turis
tų, korektiškas, malonus ir galvojantis po
kalbininkas“.

Apie kitus susitikimus rašoma:
„Filadelfijoje vienas įdomiausių mūsų 

susitikimų buvo Pensilvanijos universiteto 
bibliotekoje, kur dirba keletas tautiečių. 
Kostas Ostrauskas, Vincas Maciūnas labai 
nuodugniai aprodė didžiausius Amerikoje 
lituanistinius fondus, prie kurių gausini
mo, bibliotekos skyriaus vadovo jauno J. 
Dvaierio (Dwyer) paprašytas, prisidėjo 
(ir mielai toliau prisidės) Kultūrinių ryšių 
su užsienio lietuviais komitetas. Po to teko 
vakarą praleisti dramaturgo K. Ostrausko 
šeimos ir jos draugų tarpe: su mumis — 
A. Gudaičiu, J. Grušu ir šių eilučių auto
riumi — iki išnaktų sėdėjo ne tik šeiminin
kas, bet ir kalbininkas prof. Antanas Sa
lys, literatai Vaškeliai, dailininkas Romu
aldas Viesulas. Tąkart stipriai, bet drau
giškai padiskutavome. A. Gudaitis parodė 
Lietuvos dailininkų kūrybos skaidrių. Ry
tą, išvykstant į Vašingtoną, greta mūsų pa
žangių bičiulių (kurie, beje, surengė gru
pei vakarienę), atėjo į viešbutį mūsų paly
dėti prof. A. Salys su praeitą vasarą Lietu
voje viešėjusia dukra Rimgaila ir, lygiai 
kaip ir aš, tuose pačiuose Šančiuose išau
gęs Kostas Ostrauskas.

„Vašingtone gyvena visas būrys lietuvių 
inteligentų, kurių dalis dirba Kongreso 
bibliotekoje. Abu vakarus praleidome tau
tiečių butuose, o ir viešbutyje nebuvo ra
mu: ėjo čia jie į svečius vienas po kito. Kai 
kurie netgi pirmą kartą matė Tarybų Lie
tuvos žmones. Kalbininkas Leonas (turėtų 
būti: Leonardas, r. d.) Dambriūnas, istori
kas Vincas Trumpa, teatralas Jurgis Šle
kaitis, architektas Gediminas Barzdukas ir 
kiti vašingtoniečiai buvo mūsų draugiški 
pokalbininkai.“

O ir dar:
„Visą dieną J. Grušui „asistavo“ rašyto

jas Stasys Santvaras, kuris didoką mūsų 
būrelį užsikvietė pažiūrėti jo buities. Vik
toro Vizgirdos bute greta daugelio jo tapy
tų darbų matėme ir porą paveikslų, ku
riems etiudus padarė, prieš kelius metus 
viešėdamas Vilnuje“.

Ir dar:
„Man įstrigo atmintin asmeninė pažintis 

su rašytoju Marium Katiliškiu per didelį 
susibuvimą Lietuvoje viešėjusių krepšinin
kų trenerio Rimo Dirvenio bute, įdomūs 
pasikalbėjimai su jaunosios kartos žmonė
mis — Liuda ir Vytautu Germanais, Tomu 
Remeikiu, Rimu, Vėžiu, Dalia Juknevičiū
te ir kitais naujais pažįstamais“.

A. KUČO SUKAKTIS
Sausio 24 d. Vilniuje 60 metų amžiaus 

susilaukė dailininkas grafikas Antanas 
Kučas. Kilęs nuo Biržų (Deikiškių kaimo), 
Antanas Kučas baigė meno mokyklą Kau
ne 1935 m. ir po to buvo mokytojas Taura
gės, Kaišiadorių, pagaliau Kauno gimnazi
jose. 1944 m. buvo paskirtas dėstytoju tai
komosios dailės institute (buv. meno mo
kykloj, Kaune), o nuo 1951 m. yra profe
sorius Dailės institute Vilniuje.
A. Kučas yra vienas produktingiausių lie

tuviškos knygos iliustratorių apipavidalin
tojų Lietuvoje, patrauklus „braižo lietuviš
kumu“. Neskaitant eilės žymesniųjų vers
tinių knygų, jo iliustruotų knygų sąraše 
yra V. Krėvės „Bobulės vargai“, Žemaitės 
,Marti“, A. Žmuidzinavičiaus ir Petro Kal
poko monografijos, Putino „Altorių šešė
liai“, „Prūsų kalbos paminklai“, „Gedimi
no laiškai“, S. Stanevičiaus „Pasakėčios“ 
(Stanevičiaus 200 metų sukakčiai paminė
ti), B. Sruogos „Lietuvių liaudies dainų 
rinktinė“ ir, žinoma, jo dar meno mokyk
loje besimokant pradėtasis darbas — Aiš- 
bės „Brička", iš kurios vienas raižinys yra 
ir Lietuvių Enciklopedijoj. (E)
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KOVOS LAUKUOSE
rinkta kiek didesnė suma pinigų, atvėso 
aukso klausimas, o. be to, man pačiam te
ko trumpai BBC televizijoje, vadinamoje

DBLS ir Lietuvių Namų Akc. Bendro
vės Sekretoriaus A. Pranskūno paskaita, 
skaityta kovo 1 d. DBLS Coventrio sky
riaus suruoštame Vasario 16 minėjime.

Naujojoje istorijoje mums, kaip tautai 
ir valstybei, pati gražiausia diena ir yra 
Vasario šešioliktoji, kurios minėjimo pro
ga ir sveikinu visus čia susirinkusius tau
tiečius ir tautietes ir jų bičiulius DBLS ir 
Lietuvių Namų B-vės vardu.
Gražiausia diena dėl to, kad ji reiškė Lie

tuvos atkūrimą, iš okupacinių sąlygų grį
žimą į tautinę valstybę, iš šiaurės vakarų 
provincijos, kaip carinė Rusija vadino tą 
sritį, iškilimą į nepriklausomą valstybę. 
Lietuva ir prieš tai yra buvusi nepriklau
soma ir net ilgus amžius. Bet didieji kai
mynai taip pat ilgus amžius visada tykojo, 
kuris bus pirmesnis ar drąsesnis ar stipres
nis ir galės pasiglemžti mūsų kraštą. Ir pa
glemžė anuomet kaip ir dabar, ir padarė 
Lietuvą lyg atliekamu kraštu, kuriam, ro
dos, nieko nereikia, nei rašto, nei drūko, 
nei ūkinės pažangos. Lietuva buvo pavers
ta lyg žemės plotu, kuris turi saugoti Rusi
ją nuo Vokietijos, paversta lyg kokia nie
kieno žeme. Kaip su niekieno žeme su ja ir 
buvo elgiamasi: žiūrima, kad niekas neju
dėtų, kad tauta nesireikštų savo gyvybės 
pradais, kad ji tik egzistuotų.

Ir suprantama, koks džiaugsmas turėjo 
apimti tautiškai susipratusius lietuvius, 
kai krauju išpirktoji Vasario šešioliktoji 
sudarė sąlygas kurti ir plėsti savo mokyk
las ir ruošti inteligentiją, rašyti ir leisti 
knygas ir kelti aukštyn visus menus, sta
tyti naujus pastatus, gerinti žemės ūkį, 
kurti ekonomines ir visuomenines savas 
organizacijas. O, kita vertus, koks turėjo 
būti jau šįkart nepriklausomo gyvenimo 
paragavusios ir nepriklausomai gyventi įp- 
ratusios visos tautos, kai tas didysis kai
mynas suvežė į mūsų kraštą savo armijas 
ir atsiuntė savo pareigūnus, kurie Įvedė 
visiškai kitą, budelišką ir visai tautai ne
priimtiną santvarką. Šio tragiško įvykio 
liudininkai esame mes patys. Nauji pakei
timai ir budeliška santvarka pareikalavo 
daug daug aukų ir pridarė didžiulių neap
skaičiuojamų nuostolių.

Galybė, žinoma, yra okupanto rankose. 
Lietuva — mažas kraštas, o Rusija — di
delis. Kyla klausimas, ar mes galime tikė
tis, kad kada nors Lietuva vėl bus laisva?

Ar reikia viską užmiršti ir laukti, kol ir 
Lietuvoje kitataučiai sudarys daugumą, 
kaip kituose kraštuose jau yra atsitikę? 
Ateities mes niekas nežinome, bet nusi- 
kalstume prieš save kaip lietuvius, jei atsi
sakytume visų vilčių vėl gyventi nepri
klausomi. Niekas nežinojo ateities ir anais 
laikais, prieš aną pirmąją Vasario šešio
liktąją, bet nenuleido rankų. O kai atėjo 
tinkama valanda, -tai Lietuva prisikėlė gy
venti. Taigi ir šįkart tikime, kad nieko nė
ra amžina, kad valanda greičiau ar vėliau 
ateis. Gal rytoj, gal poryt, gal šiais ar ki
tais metais. Tą tikėjimą stiprina žinojimas, 
kad istorijoje dar nėra buvę ilgai ištveru
sios diktatūros ar amžinai pavergtos tau
tos. Ateina laikas, ir jis turi ateiti Rusijai, 
kurios gyventojų daugumą juk sudaro ne- 
rusiškos tautos.

Ta ateinančios valandos viltis palaiko 
mus ir privalo palaikyti. Iš savo pusės mes 
jaučiame ir privalome jausti šventą parei
gą prisidėti, kad ta valanda greičiau ateitų. 
Ar mes prisidėsime?

Taip, prisidėsime. Gal vieni daugiau, kiti 
mažiau, bet prisidėsime. Nesupraskime to 
prisidėjimo taip, kaip nereikia. Niekas ne
reikalauja ir neprašo eiti versti kalnus Lie
tuvos garbei, ar imti ginklą į rankas ir jė
ga išstumti rusus iš Lietuvos. Dar ne da
bar, dar neatėjo valanda, ir šiandien dar 
kraujo aukos nereikia ir reikia tikėtis, kad 
nereikės.

Mūsų kitoks gyvenimas, kitokios sąly
gos, ir mes prisidedame tuo. kuo galime ir 
norime. Be noro, visiškai aišku, nieko ne
galima, ir tokio noro labai ir labai reikia. 
O kad tokio noro mes turime, tai rodo ir 
DBLS atliktieji neseni darbai ir žygiai, ku
rių ne vienas nebūtų galėjęs būti net pra
dėtas, jei ne jūsų visų nuoširdi talka. Ši
taip sakydamas, turiu galvoje pirmiausia 
tą vadinamąjį Puslapio fondą, kurį jūs su
darėte savo aukomis ir kuris mums dabar 
Centre yra tikras išganymas. Leiskite pa
pasakoti apie tuos darbus, kurie vis vie
naip ar kitaip prisideda prie to, kad gyvas 
palaikomas Lietuvos ir lietuvių klausimas.

Kaip atsimenate, Puslapio fondas buvo 
įsteigtas vienam aiškiam reikalui — iš
spausdinti kuriame nors dideliame britų 
laikraštyje skelbimui, kuriame to laikraš
čio skaitytojai būtų supažindinti su tuo
met iškilusiu Lietuvos aukso klausimu ir 
su pačia Lietuvos padėtim. Kol buvo su-

„Mc-ney programe“, kalbėtis su Guardian 
finansinio skyriaus redaktorium ir nors 
trumpai, bet aiškiai ir stipriai pasisakyti. 
Atvėsus tam klausimui ir turint pinigų tik 
pusei puslapio, aukotojai buvo paprašyti 
palikti savo aukas fonde ir leisti tą fondą 
panaudoti kitiems, nuolat iškylantiems rei
kalams tvarkyti. Fondas buvo pavadintas 
Politinio Fondo vardu, ir taip buvo daro
ma.

Net ir pats aukso klausimas buvo paju
dintas labai plačiai. O reikia pasakyti, kad 
jis buvo pajudintas vien dėl to, jog DBLS, 
veikdama kartu su kitomis organizacijo
mis, buvo pajėgi parūpinti gerai paruoštą 
informaciją. Baltų Tarybos vardu buvo pa
ruoštas platus memorandumas, kuriame 
išdėstyta Baltijos valstybių padėtis ir nu
šviestas visas aukso reikalas. Tas memo
randumas buvo išsiuntinėtas visiems Bri
tanijos parlamento ir lordų rūmų nariams. 
Netrukus už mus ir mūsų reikalus, o ypač 
prieš neteisėtą aukso nusavinimą pradėjo 
kalbėti daug stipresni žmonės — britų par
lamento nariai ir lordai. Pirmiausia „Dai
ly Telegraph“ skiltyse ta tema išspausdino 
didžiulį straipsnį parlamento narys Sir Be
amish, o to straipsnio atgarsis nuskambėjo 
ir kai kuriuose kituose laikraščiuose. Sir 
Beamish rašė dar ir vėliau, pasinaudoda
mas mūsiške informacija.

Kai parlamentas pradėjo svarstyti įsta
tymą, kuris numato, kaip panaudoti už 
Baltijos kraštų parduotąjį auksą gautuo
sius pinigus, du kartus parlamente buvo 
karštai kalbama po kelias valandas. Tie, 
kurie kalbėjo, nesirūpino, kaip sunaudoti 
pinigus. Tam reikalui tvarkyti yra įstaiga, 
ir ji sutvarkys. O parlamento nariai vienas 
po kito kilo ir savo kalbose kėlė piktus 
priekaištus vyriausybei, kad ji išdrįso su
daryti sandėrį su Sovietų Sąjunga ir pasi
naudoti Baltijos auksu. Jie primygtinai 
kartojo, kad pasielgta nedorai ir neteisėtai.

Tokių pat priekaištų vyriausybė susilau
kė ir lordų rūmuose. Įstatymas, žinoma, 
buvo priimtas, bet tie primygtiniai parla
mentarų reikalavimai vis dėlto davė daug. 
Pirmiausia, parlamentarų pakartotinai 
spaudžiama, vyriausybė patvirtino, kad 
Baltijos kraštų įjungimas į Sovietų Sąjun
gą ir toliau teisiškai nebus pripažįstamas. 
Opozicijos atstovai dar būtinai norėjo išsi- 
lygti, kad įstatyman būtų įrašyta sąlyga: 
auksas paimtas, bet jis bus grąžintas, kai 
tie kraštai atgaus nepriklausomybę. Tai

nebuvo padaryta, bet vyriausybė kelis sy
kius kartojo, kad nepriklausomi Baltijos 
kraštai galės išsireikalauti, kas jiems pri-
klauso. Visa tai yra įrašyta parlamento do
kumentuose.

Kitas dalykas — pasisekimą turėjęs atsi
šaukimas, kurį DBLS Valdyba paruošė ir 
išspausdino sovietinės parodos metu. Jo 
paskleista prie parodos net 10.000 egzemp
liorių. Tą atsišaukimą minėjo ir britų ir 
net sovietinė spauda. Štai, dar neseniai so
vietinis laikraštis Literatūra ir Menas mi
nėjo tiek jam nepatikusį atsišaukimą, tiek 
jo platinimą, vadindamas mus reakcionie
riais ir kitais panašiais vardais. Vadinasi, 
tas reikalas pasklido platokai ir Lietuvoje, 
nes dar parodos metu apie tai rašė ii- Tiesa.

Tie darbai, žinoma, pareikalavo nemaža 
lėšų. Jiems išleista apie £300, ir tie pinigai 
paimti iš to Puslapio fondo, kurį jūs patys 
sudėjote. Vadinasi, jūsų pinigais tie darbai 
padaryti. Ačiū jums, kurie prisidėjote. Ir 
žiūrėkime — po šilingą, po svarų, ar po ki
tą sudėjome, ir kokie darbai už juos pada
romi!

DBLS Centras, turiu pasakyti, yra atli
kęs dar visą eilę politinių darbų ar dalyva
vęs politinėje veikloje su kitais. Tai noriu 
papasakoti ir dėl to, kad jau pradėjau apie 
politinius reikalus, ir taip pat dėl to, kad 
politinė veikla yra vienas vis dėlto svar
biausių reikalų, kai mes esame svetur ir 
laikome atgręžę akis į savo kraštą, savo 
tėvynę, kuri mus išaugino ir išleido į žmo
nes. Tai turėdami galvoj ir jausdami šven
tą pareigą, mes ir išnaudojame kiekvieną 
progą, kur tik galima ką nors sujudinti ar 
pasireikšti.

Štai praeitų metų Vasario šešioliktosios 
proga mes paruošėme ir įteikėme protesto 
notą Sov. Sąjungos pasiuntinybei. Nota bu
vo adresuota min. pirmininkui Kosyginui. 
Ar adresatas ją gavo, mes ne tik nežinome, 
bet, tur būt, ir negalime žinoti. Bet tuo mes 
sukėlėme britų visuomenės dėmesį, nes tos 
notos nuorašus išsiuntinėjome visiems ži- 
nomesniems šio krašto laikraščiams. Kai 
kurie laikraščiai tą mūsų notos įteikimo 
faktą atžymėjo ir taip pat nurodė, dėl ko 
protestuojama.

Tai vien lietuvių darbai. Bet ne vienu at
sitikimu mes savo jėgomis jungėmės prie 
kitų, reikšdami balsą ir keldami protestų. 
Pavyzdžiui, kai rusai užpuolė Čekoslovaki
ją, tų dienų Lady Birdwood vadovaujamas 
Foreign Affairs Circle suorganizavo de
monstraciją prie Earls Court Londone, kur 
tuomet vyko sovietinė paroda. Su savo šū
kiais ir plakatais dalyvavome toje demons-

tracijoje. Po to šeštadienį lietuviai dalyva
vo bendroje protesto demonstracijoje su 
ukrainiečiais ir kitomis tautybėmis irgi dėl 
Čekoslovakijos įvykių ir tuo pačiu pareikš- 
dami pasauliui jau seniai padarytą baisią 
skriaudą Lietuvai ir kitiems. Demonstruo
ta prie Sovietų ambasados ir sovietinės pa
rodos. Reikia pasakyti, kad ši pastaroji de
monstracija ypač puikiai pavyko ir susi
laukė šiltų atsiliepimų iš britų spaudos, vi
suomenės ir televizijos.

Rudenį, spalio mėn. dar suradome vietą, 
kur galima reikšti savo balsą. Ryšium su 
žmogaus teisių deklaracijos 20 metų su
kaktim Londone vyko plataus masto kon
ferencija, ir į visus jos darbus pirmą kartą 
įsijungėme mes, lietuviai. Dalyvavom kaip 
atskira grupė ABN suruoštoje demonstra
cijoje ir masiniame mitinge, kuriame taip 
pat aktyviai, kaip ir demonstracijoje, daly
vavo ir Europos Laisvės Taryba. Turėjome 
savo kalbėtojus tiek posėdžiuose, spaudos 
konferencijoje, tiek ir mitinge. Labai ma
lonu pažymėti, kad mitinge kaip tik kalbė
jo jūsų skyriaus garbės narys Joe John
stone.

Dar yra ir kiti veiklos laukai, kurių visų 
ir nesuminėsi. Kaip būdingesnį dalyką ga
lėčiau nebent paminėti mūsų reakciją į 
anglų viešųjų institucijų palinkimą iš Lie
tuvos atvažiavusius lietuvius būtinai su- 
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Ir kai 1940 m. birželio 15 d. mūsų puikiosios 
sostinės Vilniaus gatvėmis pamačiau triukšmingai 
riedančius rusų-bolševikų tankus, man suspaudė šir
dį. Pamaniau, kad per gerai buvau galvojęs apie ru- 
sus-bolševikus.

Tylus stovėjau Gedimino gatvėje Vilniuje, liūd
nai žiūrėdamas į barškančius, tarškančius, žviegian
čius rusų tankus.

Gatvėse nedaug lietuvių, o ir tie buvo liūdni, 
tykūs. „Kas dabar bus?“ — vieni kitus klausinėjo. 
Nesidžiaugė nei lenkai. Gerai prisimenu, džiaugs
mingai rusiškai šūkavo kai kurie žydai, rusų tankis
tams duodami gėlių, mosuodami, šaukdami „ura, 
ura“... Stebėjausi, nes nemaža žydų buvo prie pini
go, o bolševikai kaip tik pirmiausia čiumpa turtin
gesnius ir veiklesnius.

Kiek pastovėjęs Gedimino gatvėje, patraukiau į 
savo kambarį Žygimanto gatvėje, netoli miesto cent
ro, o kambario langas buvo į tamsoku vandeniu te
betekančią, mūsų dainose linksniuojamąją Nerį.

Parėjau, užsirakinau, kritau į lovą ir apsiverkiau 
lietuviško skausmo ašaromis. Nerimau, gniaužiau 
kumštis iš pykčio ir bejėgiškumo. Tarsi jutau, kad 
nuo dabar prasidės skausmai didesni už skausmus, 
vargai didesni už vargus, nužmoginimas ir gyvulini- 
mas visų lietuvių, malimas rusiško ir mongoliško ko
munizmo. (Tankuose mačiau daug mongoliškų 
veidų).

Tada nežinojau, kad Lietuvos ir lietuvių parda
vimas, baisesnis už baltųjų vergų prekybą, buvo su
tartas ir pasirašytas bolševikinės Rusijos ir hitlerinės 
Vokietijos 1939 m. rugpiūčio 23 d. ir rugsėjo 28 d. 
Tada jokių teisių į Lietuvą neturinti Vokietija par
davė dalį Lietuvos Sovietų Rusijai už 7.5OO.OOO 
aukso dolerių, arba už 31.500.000 reichsmarkių. 
Baltvergiškam tų dviejų valstybių prekiavimui lietu

viais aptarti tiktų Jono Girdžiaus-Klausučio pasaky
mas jo knygoje „Raudonieji viduramžiai“: „Žmonės 
ne žvėrys. Neužgauliokime džiunglių gyvulėlių“.

BOLŠEVIKAI RUSAI SUORGANIZAVO 
LIETUVIUS PRIEŠ SAVE

Lietuvoje pasiautėję vos apie 12 mėnesių, bol
ševikai rusai sugebėjo pasibaisėtinai apiplėšti, nu
alinti, nusiaubti Lietuvą, prieš save nuteikti, sukelti 
beveik visus lietuvius. Visi laukė progos atsiteisti su 
komunistais.

Rusiškai komunistinis teroras siautėjo visur. Jų 
samdyti šnipai-išgamos ir negeresni atvežtieji kolo
nistai rusai, daug vietinių žydų draskė, ardė, griovė 
beveik visa, kas brangu lietuviams, lietuvių tautai, 
nuožmiai visur stengdamiesi paskleisti vienų kitais 
nepasitikėjimą, baimę, veidmainiavimą, klastą, me
lą, melą ir melą, šalia to puoselėjo rusiškai vergišką 
terorą, plaunamą vis papildomai pilamomis melo 
srutomis, patepant gyvu krauju, sugyvulėjusių rusiš
kai komunistiniams bolševikiniams okupantams 
šaukiant tariamai darbo žmonių lygybės šūkius.

Visoje lietuvių tautoje, išskyrus saujelę išgamų 
ar apkvaitusių, stelbėsi pogrindžio nuotaikos. Kad 
ir kaip persekiojant ir bauginant, susidarė lietuviška 
pogrindžio spauda. Ir kai 1941 m. birželio mėnesį 
rusai pradėjo masiškai suiminėti nieko nekaltus lie
tuvius (buvo suimami ir kitų tautybių žmonės), juos 
bolševikiniu žiaurumu (kaip sakėme, neužgaulioki
me gyvulių, nevadinkime švelniais gyvulių vardais 
rusiškų bolševikų) ėmė grūsti į gyvulinius vagonus, 
kur be vandens, be maisto, be būtiniems gamtos rei
kalams atlikti vietų, — lietuvių pamatuotam pyk
čiui ir kerštui nusakyti pritrūko tinkamų žodžių.

Tada daug mano, kaip beveik ir visų lietuvių, 
artimųjų rusai čekistai sugaudė, kai kuriuos net die
nos metu. Mano vieną bendradarbę rusai čekistai 
išsivedė iš darbovietės. Jų sunkvežimis su daugiau 
nelaimingųjų laukė gatvėje, saugomas kitų ginkluo
tų čekistų rusų baisiosios policijos, kuri dabar jau 
kitaip vadinama.

Nelaimingi suimtieji, iškart nesuspėti išvežti, 
dieną kitą būdavo laikomi netoli Vilniaus esančioje 
didelėje geležinkelių susikirtimo vietovėje Naujoje 
Vilnioje. Į ten daug dar nesugaudytų važiuodavo 
pasižiūrėti, įsitikinti savo akimis ir nuvežti nelai
mingiesiems bent mažų dovanėlių.

Ir aš susirinkau savo kuklių studentiškų su- 
taupų daiktelius — maisto, vaistų, pieštukų, popie
riaus. įsidėjau maldaknygę, mažų lietuviškų knygu
čių. Su pilnu portfeliu ir mažu ryšulėliu išskubėjau į 
Naują Vilnią.

Taip, tenai stovėjo šimtai vagonų su „išlais

vintojų“, „išvaduotojų“ (taip save mėgo tituluoti 
okupantai rusai-bolševikai) sugaudytais, nužmogin
tais žmonėmis iš visos Lietuvos. Vyrai, moterys, vai
kai, seneliai, kūdikiai, ligoniai — visi sugrūsti į dvo
kiančius rusiškus, gyvuliams vežti skirtus vagonus, 
visi pakeliui į pražūtį, į baisųjį rusiško naikinimo ka
tilą kažin kur Rusijos toliuose.

Vagonai užrakinti. Jų tarpduriuose palikti tik 
siauri plyšeliai orui įeiti, pro kur blizgėjo baimingos 
nelaimingųjų akys, girdėjosi tykūs prašymai van
dens, maisto ar kitko, matėsi iškištos nosys, pirštai, 
delnai, kai kur buvo spraga net visai rankai iškišti. 
Tai mano broliai ir sesės lietuviai!.. Kaip silkės sta
tinėse sugrūsti.

Bolševikiniai enkavedistai ir rusų kariuomenės 
kariai sargybiniai, su parengtais šauti šautuvais ir 
durtuvais ant jų, kai kurie su automatais, piktai vijo 
atvykusių atsisveikinti, aplankyti minią nelaimin
gųjų. Tie sargybiniai stovėjo viena ar abiem rankom 
įsikibę į vagonų kampus, laiptus. Kiti vaikščiojo vi
somis sukabinėtų vagonų pusėmis, keikdami ir šau
tuvų buožėmis grūmodami, ne vienam ir žerdami 
kur pakliuvo.

Kurį laiką stovėjau kiek nuotoliai! ir iš pasibai
sėjimo vos begalėjau alsuoti. Niekad savo gyvenime 
nebuvau matęs taip žiauriai besielgiančių lietuvių 
ūkininkų, bernų, čigonų, žydų ar kurių kitų net su 
skerdimui ar pardavimui skirtais gyvuliais. Net be
konus, įdėtus į vežimą ir pakeliui į „Maisto“ pirki
mo vietas ar skerdyklas, Lietuvoje gyvenantieji dar 
pakasydavo, net apgailos žodį pasakydavo. Ir taip 
su visų rūšių gyvuliais, paukščiais, skirtais žmonėms 
maitintis ar dirbti. O čia... taip elgiasi su nieku ne
kaltais žmonėmis!

Vos besuvaldžiau ašaras.
Nepaisydamas bolševikų ginkluotų sargybinių, 

pribėgau prie vagonų ir dalijau nelaimingiesiems at
sivežtąsias smulkmenas. Po kelių vagonų, toliau 
esantieji rusų sargai, nušokę nuo vagonų, užtvėrė 
rankomis kelią, kad toliau negalėčiau bėgti, o jei 
taip, tai į jų rankas. Apsisukęs kiek atgal, įsimai
šiau išlydinčiųjų minioje.

Kiek paėjęs, prišokau prie kitų vagonų ir bai
giau dalyti atsivežtas smulkmenas.

Nė vieno pažįstamo1 tose vagonų eilėse nema
čiau. Gal iš vidaus kas ir spėjo pastebėti, bet iš lau
ko nebuvo įmanoma nei gerai įžiūrėti, nei girdėti. 
Tik lydėjo padėkos ir maldų žodžiai. Atsimenu, vie
nam vagone labai prašė adatos ir siūlų. Jie girdėję, 
sovietinėje Rusijoje nėra adatų. Bet jau buvau išda
lijęs viską, ką atsinešiau ar prie savęs turėjau.

(Bus daugiau)

PASNINKAS PADĖJO
„Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir 
dulkėmis virsi" (1 Moz. 3,19) 

Anglijos ir Valijos vyskupai, žymiai su
mažinę visus pasninkus, paprašė tikinčių
jų, kad šeimos pasninkautų dvi dienas me
tuose, o pinigus, kuriuos būtų išleidusios 
maistui, pasiųstų katalikų organizacijai į 
CAFOD (the Catholic Fund for Overseas 
Development). 1969 m. vasario 28 d. yra 1 
„Šeimos pasninko diena“, paskutinis vasa- | 
rio mėnesio penktadienis. CAFOD organi
zacija yra vyskupų įkurta ir jų prižiūrima. | 
APYSKAITA

Praeitais metais tarp vasario ir spalio 1 
mėnesių buvo iš viso gauta aukų £140.817. i 
Iki metų pabaigai tikėtasi gauti iš viso 
apie 200,000. Tai buvo šeštieji organizaci- 
jos veikimo metai. 1963 m. gauta 66.698 
svarai. Kas metai aukos kyla. Gautomis tg 
aukomis buvo paremti įvairiausi vietos ; 
reikalai: maisto gamyba, vandens šuliniai, ! 
žemės ūkio plėtra, žinovų-agronomų pa
ruošimas. mityba, vaikų globa, smulkūs I 
amatai, badaujančiųjų gelbėjimas, maisto i 
ir vaistų paskirstymas, užsieniuose sava- Į 
norių tarnybos parama ir kiti reikalai.

Visiems tiems reikalams, procentais skai- Į 
tant, 44% išleista Afrikai, 39%Azijai, 16 
% Centrinei Amerikai, Pietų Amerikai ir 
Vakarinei Indijai, Okeanijai teko 1%. 
ATSKIROS ŠALYS

Afrikoje: MANDIAKUY, MALI. Parem- • 
tas socialinis lavybų centras, apmokant I 
plačios apylinkės moteris mitybos, sveika- į 
tos reikalais ir rankdarbių, namų ruošos. !

YELE, SIERRA LEONE. Padėta geriau | 
auginti ryžius, pamokant giliau arti, nau- : 
doti dirbtines trąšas, geresnes sėklas, grū- T 
dų sandėlius.

KAKAMEGA. KENYA. Padėta pasistaty- ! 
ti vaikinams mechanikams patalpas, kur į 
jie bus apmokomi, kad būtų mechanikai j 
žinovai.

SIERRA LEONE. Raupsuočių aprūpini- ■ 
mas maistu ir vaistais, nuperkant sunkve- Į 
žirnį vietos labdaros draugijai.

KIBUMBU LIGONINĖ, BURUNDI. CA- į 
FOD įtaisė slaugėms seselėms mašiną, kad -j 
jos galėtų teikti pagalbą apylinkės kai- į 
mams ir miesteliams.

ITANDA, JINJA, UGANDA. Paruošė I 
pavyzdinio ūkio 50 akrų, atnaujino šulinį, 
nes vietoje auginamo maisto niekad neuž- j 
teko.
SIOU.TOGO. Parama aklųjų prieglaudai. I 
Azijoje. SEMPATTU, MADRAS, INDIA. J 

Padėjo padidinti pieno ūkio ir paukščių 
auginimo įstaigą.

METTUPALAYAM. Bendradarbiavo su 
vietos katalikų labdarybe, parūpinant kai
mams cementinius šulinius, darant perka
sus vandeniui atvesti, parūpino siurblius, 
traktorių.

BULSAR. Parūpino penkis pervežamus ■ 
vandens siurblius vandens kiekiui padidin- ; 
ti. kur lietus maža kada iškrinta.

THOTTAKAM. Parūpino berniukų prie- : 
glaudūs stalių dirbtuvei įnagius, kad leng- ' 
viau išmoktų naudingo amato.

BEN, SENG ARUN. THAILAND. 200 šei- ' 
mų aprūpino tyru vandeniu. Visos šeimos ' 
■— naujakuriai.

MOKPO. KOREA. Suteikta parama slau
gių mokyklai.

IXMIQUILPAN. MEXICO. Parama Mek
sikos indėnams. įkuriant kiaulių ir gyvu- . 
lių ūkius.

COARI, Brazilijoje parūpinti šeši van
dens šuliniai vargšams.

Mūsų pasninkas visiems jiems padėjo.
K. A. M.
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PASAULIS APLINK MUS Pueblo laive buvo 82 vyrai. Ar juos vi
sus galima buvo apkaltinti šnipinėjimu ir 
kankinti, kad išduotų paslaptis? KOVOS LAUKUOSE

PREZIDENTAS NIKSONAS EUROPOJE
Vienų sutinkamas ir priimamas iškil

mingomis kalbomis, o kitų su triukšmu, 
JAV prez. Niksonas apvažinėjo Europą, ly
dimas apie pusšimčio aukštų pareigūnų— 
patarėjų ir poros šimtų žurnalistų. Euro
pos vadai jį sutiko su iškilmėmis, o vadina
masis revoliucinis jaunimas — su triukš
mu. Pastaraisiais metais tie revoliuciniai 
triukšmadariai pasiuarė jau nebeatskiria
ma įvykių dalis bet kuriame krašte, todėl, 
tur būt. ir dėmesio nebe labai verti.

Prez. Niksonas buvo atvažiavęs išbudinti 
apsnūdusios Europos, kuri nepajėgia bū
ti vieninga. Be JAV tokiai Europai, kokia 
ji dabar yra, sunku būtų laikytis, ypač ka
ro atveju, ypač dar kai Prancūzija norėtų 
perimti vadovaujamąjį vaidmenį. Bet nau
jasis JAV prezidentas buvo atvažiavęs ne 
su planais, o pasiklausyti, kokios kliūtys ir 
bėdos slegia tą Europą. Dabar jau bus eilė 
Europos kraštų vadams skristi į Vašingto
ną ir ten ieškoti bendrų kelių.

Ne vien Europa ir rūpi JAV vadovams. 
Juk neranda ramybės Vidurinieji Rytai — 
ant peilių eina arabai su žydais. Vis dar 
nepajuda iš vietos ir Vietnamo reikalai, 
įtempimas staiga padidėjo ir tarp Sov. Są
jungos ir Vakarų Vokietijos. Visi tie daly
kai turi rūpėti ir Europai.

DOBRYNINAS PAS PREZIDENTĄ
Bet JAV aukštuosius pareigūnus nema

ža nustebino ir gerai nuteikė Sov. Sąjun
gos ambasadorius Dobryninas, kuris dar 
prieš prezidentui išvažiuojant į Europą 
grįžo iš Maskvos ir paprašė pasimatymo. 
Jis buvęs nepaprastai malonus savo pasi
kalbėjime su prezidentu ir priminęs visų 
trijų didžiųjų savo krašto vadų pažiūrą, 
kad tiek Sov. Sąjunga, tiek JAV, abi neša 
didžiulę atsakomybę už taiką. Tai turėda
ma galvoje, Sov. Sąjunga žiūrėsianti, kad 
ji niekur pasaulyje rimtai nesusidurtų su 
JA Valstybėmis. Taip pabrėžtinai ir pasa
kęs: niekur pasaulyje.

Nors pasikalbėjimas buvęs neilgas,
valandos, bet buvę pasiekta ir šio to konk
retaus. Dobryninas perdavęs savo vyriau-

rai nuteikusi sovietų pareigūnus: jis į vi
sus reikalus žiūrįs protingai.

Nesitikėdami, kad visokie ryšiai ir pasi
tarimai su Sov. Sąjunga vyktų kaip svies
tu patepti, amerikiečiai kol kas bent pa
tenkinti, kad naujoji JAV administracija 
sovietams daro gerą įspūdį.

KITAS PREZIDENTAS IR KITAS 
AMBASADORIUS

Prancūzija visą laiką kartoja, kad Bri
tanija negali būti priimta į Europos Eko
nominę Bendruomenę. Ji susirišusi su savo 
bendruomenės kraštais ir norinti jiems 
išsilygti visokių prekybinių nuolaidų, ji šį 
ir tą. Svarbiausia, tur būt, kad Prancūzi
jos prezidentas svajoja apie didelį valsty
bių sambūrį, jo vadovaujamą ir savo galia 
lygų JAV ar Sov. Sąjungai.

Pasirodo, didysis Europos prezidentas 
pripažįsta ir kitokius ėjimus. Jis atsisakė 
atsiųsti atstovus Londonan į pasitarimus 
tarp britų ir Europos Ekonominės Bend
ruomenės kraštų. Tai rodytų jo ligšiolinę 
politiką — viskas be britų. Bet tų Londono 
pasitarimų metu pradėjo aiškėti, kad didy
sis Europos prezidentas neseniai buvo išsi
kvietęs britų ambasadorių Soames, kuriam 
pasiūlė kitą planą: didelę Europą, su vi
sais tais kraštais, kurie dar nėra įsijungę į 
Ekonominę Bendruomenę, ir tai Europai 
diriguotų Prancūzija, Britanija, Italija ir 
Vokietija.

Britai išpasakojo tą paslaptį. Gal juos 
tai padaryti bus paskatinusios prancūzų 
Le Figaro laikraščio užuominos. Gal bri
tus kiek paveikė ir noras atvažiuojančiam 
JAV prezidentui parodyti Prancūzijos pre
zidento kombinacijas. Bet tarp Prancūzijos 
ir Britanijos tikrai turės dar labiau atšalti 
santykiai. Ne kasdien slaptai pasakojami 
dideli planai, dar rečiau jie tokiu neįpras
tu būdu paskelbiami visiems.

NUSIŽENGIMAI KARINIAM STATUTUI
JAV jau kuris laikas posėdžiauja jūrų

tik teismas, kuris apklausinėj a Pueblo laivo 
įgulą.

Karinis statutas reikalauja, kad į nelais-

Greičiau reikėtų galvoti, kad pasaulis vi
siškai velniop nuėjo ir į žmogų pradeda 
žiūrėti kaip į daiktą. Seniai jau praėjo tie 
riteriški laikai, kai belaisviai būdavo kiša
mi į rūsį ir laikomi ten, kol ateina jų iš
pirkti.

S. Baltaragis

SKAUTŲ AKADEMIKŲ DĖMESIUI
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadija 

kviečia visus akademikus skautus daly
vauti korespondenciniame Sąjūdžio suva
žiavime ir todėl prašo atnaujinti ryšį, pra
nešant savo tikslius adresus. Šis kvietimas 
liečia visus narius, bet kada gavusius Aka- 
demikių Skaučių Draugovės arba Korp! 
Vytis spalvas. Savo adresus praneškite iki 
š. m. balandžio 15 d. A. S. S. vadijos iždi
ninkui fil. s. Liūtui Griniui, .387!) Castel- 
man Street, Riverside Street, Riverside, 
Calif., 92503.

fil. v. s. Eugenijus Vilkas
A. S. S. Vadijos Pirmininkas

(Atkelta iš 2 psl.)
plakti su rusais net ir tais atvejais, kai jie 
eina kaip atskira lietuviška grupė. Toks 
atsitikimas, pavyzdžiui, buvo praeitų metų 
pavasarį, kai ruoštasi tarptautiniam dainų 
ir šokių festivaliui Midlesbrough mieste. Į 
tą festivalį ruošėsi atvažiuoti ir „Rasa“ iš 
Lietuvos. Didžiuliame leidinyje, kur buvo 
išspausdinta festivalio programa, šalia 
„Rasos“ visur buvo nurodoma, kad tas an
samblis yra iš Rusijos. Kai sužinota, kad 
„Rasa“ neatvažiuos, BBC savo pranešime 
irgi nurodė tokią pat klaidingą kilmę. 
DBLS-ga festivalio rengėjams ir BBC nu
rodė tą biaurią klaidą. Vieni ir kiti atsipra
šė ir pasižadėjo ateityje vengti tokių klai
dų.

Matote, kokių dalykų atsitinka ir kaip 
reikia vis budėti ir visur suspėti pribūti, 
kad lietuviški reikalai nebūtų užmiršti ar 
klaidingai pristatomi.

Be to, kiek užsienio lietuvių veikla daro 
poveikio, galėtų pavaizduoti ir tas naujau-

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)

sybės pageidavimą nedelsiant pradėti pasi- vę patekęs kiekvienas karys turi laikytis

Dar prisimenu, mano draugų sveikini
mai naujųjų metų išvakarėje buvo kažkaip 
santūrūs ir neįtikinantys, valstybės vyrų— 
ne tik nenuoširdūs, bet ir melagingi, o baž
nyčios vadovų — kad ir giliai nuoširdūs, 
bet jau perdaug primygtini, o už to pri
mygtinumo slėpėsi kažkokia baimė, kad 
linkėjimai žmonėms taikingo sugyvenimo 
meilėje neišsipildys, žodžiai šį kartą, at
seit, nerado atgarsio žmonių širdyse, jie 
veikiau geso tamsoje. Žmogus, ypač euro
pietis, savo senos kultūros lobių sargyboje 
stovėjo šaltas ir abejingas pažadams.

Pirmajam 1969 metų mėnesiui dar ir ne
pasibaigus, sausio 20 d. Kremlius prašne
ko šiais žodžiais: „Karas gali kilti bet ku
riuo metu, todėl turime ruoštis ir būti vi
suomet pasiruošę“...

Tik kiek vėliau, vasario 3 d., Didžiosios 
Britanijos Krašto Apsaugos ministeris vie
noj tarpvalstybinėj konferencijoj Miun
chene pareiškė, kad sovietų laivynas Vi-

bę. Ta pačia proga primenama, kad kitoj 
sienos pusėje paruošty stovi priešas — 100 
divizijų kareivių, moderniausiai aprengti, 
su 30.000 tankų ir su 3400 bombonešių bei 
naikintuvų.

Vasario 20 d. buvo pranešta, kad tos di
vizijos, tie tankai, tie bombonešiai manev
ruos rytų Vokietijoj, pačiame vakarų Vo
kietijos pasieny. O ką reiškia „manevrai“ 
pagal naujausią rusiško žodyno laidą, iš
leistą po Čekoslovakijos okupavimo, visi 
gerai žinome. Berlynas tad vėl stypso klai
kioj sąrangoj tarp apsisprendimo stokos iš 
vakarų ir teroro brutalaus ryžtumo iš rytų.

Štai vos tik kelių savaičių būvyje kiek 
atsakingų pokarinės naujosios Europos 
kūrėjų bei vadovų prišvaistyta grasinimų 
karais, divizijomis, tankais, laivynais bei 
jų sunaikinimais.

Tu, doras žmogau, šalin iš kelio — pago
nių dievas ruošiasi naujam žygiui!

sias pavyzdys. Vilniuje leidžiamasis „Ko
munistas“ (1969 m. Nr. 2) iš „Partijnaja 
žyznj“ Nr. 1 persispausdino A. Sniečkaus 
straipsnį „Ideologinio darbo veiksmingu
mas“, kuriame šitaip rašoma apie užsienio 
lietuvius:

„Kasdien prieš mus ardomąjį darbą dir
ba kelios užsienio radijo stotys lietuvių 
kalba. Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir 
kitose kapitalistinėse šalyse veikia daugy
bė lietuviškosios reakcinės emigracijos 
centrų. Jie išleidžia nemaža knygų, laik
raščių ir žurnalų. Buržuazinė propaganda 
įžūliai šmeižia tarybinį gyvenimą Lietuvoj, 
mūsų šalies tautų draugystę, priešpastaty
dama jai buržuazinį nacionalizmą. Mes 
puikiai žinome, ko siekia buržuaziniai na
cionalistai. Buržuazinė propaganda mėgina 
kurstyti nacionalistines ir šovinistines 
nuotaikas, griebdamasi rafinuotų kovos 
būdų. Ji spekuliuoja atskirais neišspręs
tais klausimais bei trūkumais mūsų darbe, 
iškraipo demokratizacijos procesą, stengias 
sukelti abejojimą pagrindiniais socializmo 
laimėjimais. Savo klastingais tikslais ji ak
tyviai propaguoja liūdnai išgarsėjusią 
mokslo ir kultūros „deideologizavimo“ teo
riją, teigdama, kad „deideologizacija“ 
vykstanti šiuolaikinės mokslo ir technikos 
revoliucijos poveikyje, šmeižtai, melas, de
zinformacija — viso šito griebiasi buržua
zinė propaganda. Savo nešvankioje veiklo
je ji aktyviai panaudoja išvytus iš mūsų 
šalies nuverstųjų išnaudotojiškų klasių li
kučius, buvusius buržuazinius politikus, 
visas užsienio antisocialistines jėgas. Gy
venimas dar ir dar kartą įrodo, kad ideo
loginė kova — tai aštriausias klasių kovos 
frontas, kur negali būti politinio abejingu
mo, pasyvumo ir neutralumo“.

Jeigu padėtis tokia nemaloni, ką reikėtų 
daryti? A. Sniečkus toliau aiškina:

„Šiomis sąlygomis mes laikome savo už
daviniu dar labiau didinti budrumą prieš 
įvairias ideologines diversijas, ryžtingiau 
kovoti prieš visokias „nacionalinio komu
nizmo“, „socializmo demokratizavimo“ ir 
panašias buržuazijos įtakoje kuriamas teo
rijas. Buržuazija naudojasi vis rafinuotes- 
niais metodais, maskuodamasi apsimesti-

tarimus dėl ginklavimosi kontrolės. Prezi
dentas pažadėjo, kad apie vasaros pradžią 
bus galima pradėti. Ambasadorius savo va
dų vardu pakvietė prezidentą apsilankyti 
Sov. Sąjungoje. Dėl to bus atsakyta vėliau. 
Bet amerikiečių pareigūnus gerai nuteikęs 
rusų noras daryti tai, kas reikalinga. Nau
jojo prezidento laikysena savo ruožtu ge-

iki paskutiniųjų ir neišduoti nieko.
Dabar teisme visi laivo karininkai ir jū

rininkai eina ir pasakoja, kai kurie raudo
dami, kaip jiems sunku buvo toje Šiaurės 
Korėjos nelaisvėje. Dėl to jie nebeišlaikė 
ir vienas po kito pasirašė, kas tik jiems bu
vo liepta. Jie nebeišlaikė kankinimų ir ne
vilties.

duržemio jūroje, koks jis didelis bebūtų, 
karo atveju galėtų būti lengvai sunaikin
tas per vieną valandą

Vasario 15 d. Vakarų Vokietijos vyriau
sybė išleido specialų atsišaukimą į visus 
vakarų vokiečius, ypač į jaunuosius, ragin
dama visus būti pasiruošusius ginti savo 
krašto laisvę ir jos teritorinę neliečiamy-

Prieš kelionę į Europą Niksonui patarė
jai ant jo rašomojo stalo padėjo trijų šimtų 
puslapių knygą. Toj knygoj patarėjai su
rašė, berods, viską — su kuo susitikti, į ką 
tik pažvelgti, o į ką visai nežiūrėti; ne tik 
kur ir kokias kalbas pasakyti, bet ir teks
tus tokių kalbų, kurių iš viso JAV prezi
dentui negalima sakyti; joje yra smulkios

niu objektyvumu. Jeigu anksčiau buržua
zinė propaganda mėgino šmeižti visus so
cializmo iškovojimus, tai dabar buržuazi
niai nacionalistai ir jų šeimininkai — Ang
lijos, Vakarų Vokietijos ir Amerikos impe
rialistai — neneigia laimėjimų, kuriuos 
Lietuva pasiekė, žengdama socializmo sta
tybos keliu, jie net pasiruošę žodžiais pri-
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Seriją paruošė E. Ilinis

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(9)
Ilgainiui Lucas Katę pradėjo įtarinėti. 

Vokiečiai suėmė vieną, vėliau kitą jo agen
tą, ir atrodė, kad juos galėjo būti išdavusi 
Katė. Kartais ji labai pavėluotai jam per
duodavo Londono radijo pranešimus. Tai, 
be abejo, buvo Bleicherio kaltė, nes radiją 
prižiūrėjo vokiečiai, tačiau įtarimas krito 
ant Katės. Pagaliau ji Luco agentams pa
rūpino keletą tariamai padirbtų asmens 
pažymėjimų ir visokių leidimų. Paaiškėjo, 
kad tie dokumentai visi buvo antspauduoti 
tikrais, ne padirbtais vokiečių antspau
dais. Kaip Katė prie jų galėjo prieiti?

Lucas Katę prigriebė. Jis ją nusivedė į 
savo mažą butelį Paryžiuje ir apkaltino, 
nurodydamas įtartinas aplinkybes. Iki šiol 
nėra aišku, kas tarp judviejų įvyko. Po ka
ro abu šitą akistatą vis kitaip nupasakoda
vo, kartais prieštaraudami ankstesniems 
parodymams. Galimas dalykas, kad žval
gyba nenorėjo, jog Katės ir Luco suokalbio 
smulkmenos ir po karo būtų žinomos.

Katė niekados neslėpė, kad Lucas jai bu
vo „trės simpatiąue“, atseit, simpatiškas, 
ir galima prileisti, kad tarp jos ir Luco bu
vo ir asmeninio pobūdžio santykių. Kiek
vienu atveju, Katė prisipažino, kad ji dir
ba su vokiečiais, nors abejotina, kad ji Lu- 
cui pasakė visą teisybę.

ŠACHMATŲ PARTIJA
Luco padėtis buvo kebli. Jis nenorėjęs 

Katę čia pat likviduoti. Jis būtų galėjęs 
pabėgti, bet Bleicheris tada būtų suėmęs 
visą jo agentų tinklą. Be to, buvo svarbu 
įspėti pik. Buckmasterį Londone, kad Ka
tė nebesaugi, o vienintelį radijo siųstuvą 
kontroliavo pati Katė. Jis pasiryžo žaisti ir 
toliau. Tik dabar ir Bleicheris ir Lucas ži
nojo, kad Katė bendradarbiauja su kita 
puse, nors, kiek žinoma, Katė Bleicheriui 
neišsidavė, kad Lucas painformuotas apie 
jos dvigubą vaidmenį. Prasidėjo painus in
trigų žaidimas, savotiška šachmatų parti
ja, kurioje Lucas ir Bleicheris stengėsi ka
ralienę — Katę — panaudoti savo kėslams. 
Iš tiesų Katė išvirto į eilinį ir bevalį pės
tininką dviejų meistrų ėjimuose.

Partiją laimėjo Lucas. Jis su Kate pra
dėjo ruoštis vykti į Londoną gauti naujų 
instrukcijų ir priemonių veiklai plėsti. Jo 
nurodymu, Katė apie planus pranešė Blei
cheriui. Pastarasis Kate jau pasitikėjo ir 
laikė savo agente. Mintis į pik. M. Buck-

masterio žvalgybos štabą Londone įvesti 
savo agentą buvo viliojanti, ir Bleicheris 
nesipriešino.

1942 m. vasario 26 d. b nitų torpedinis 
laivas Bretanijos pakrantėje paėmė Lucą 
su Kate ir nuplukdė juos į Dartmoutho 
uostą, kur jų laukė pik. Buckmaster.

Katė pradžioje buvo apgyvendinta pra
bangiame bute ant Bayswater kelio, ji lan
kėsi geriausiuose Londono restoranuose, 
teatruose, naktiniuose klubuose. Nuosek
liai tardoma, ji nesigynė, kad bendradar
biavo su vokiečiais, bet tvirtino, kad kitos 
išeities neturėjusi ir kad tokiu būdu daug 
padėjusi sąjungininkams. To irgi negalima 
buvo paneigti.

Iki karo pabaigos ji britų buvo internuo
ta, o po karo grąžinta į Prancūziją, kur ji 
iki 1954 m. sėdėjo kalėjime už išdavimą.

Lucas vėl su parašiutu buvo nuleistas 
okupuotoje Prancūzijoje, bet Bleicheris jį 
greitai susekė ir suėmė. Pirmieji Bleiche
rio žodžiai buvo: „Jūs su Kate mane apga- 
vote!“ Lucas atsakė: „Anaiptol, jūs mane 
apgavote, aš teišgelbėjau, kas dar buvo ga
lima...“ Paskutiniuosius karo metus Lucas 
praleido Coldwitzo karo belaisvių stovyk
loje.

RAUDONASIS ORKESTRAS
Kaip ir kiekviename amate, taip ir žval

gybininkų tarpe ilgainiui išsivysto savo
tiškas darbo žargonas. Nekalbame apie vi
sokius kodus, šifrus, slaptaženklius ir slap
tažodžius, kurie vartojami viešumos ne
mėgstančių žvalgybų, bet apie žvalgybinin
kų. taip sakant, asmeniškai pradedamus 
vartoti ir prigyjančius išsireiškimus.

Antrojo pasaulinio karo metu vokiečių 
žvalgybininkų žargonas buvo pernelyg mu
zikalus. Priešo žvalgybos agentų grupės 
vadą jie paprastai vadindavo „dirigentu“, 
tokios grupės radijo operatorių — „pianis
tu“, nes jis. panašiai kaip pianistas, spau
dydavo morzės rankenėlę, o visą tokią 
grupę vokiečių žvalgybininkai vadindavo 
„orkestru“.

Vokiečių Abwehras — karinė žvalgyba 
—daugelyje Vokietijos ir vokiečių okupuo
tosios Europos vietovių turėjo savo radijo 
sekimo taškus, vadinamuosius monitorin
gus, kurie sekė slaptųjų siųstuvų signalus. 
Daugelio tokių siųstuvų bangų ilgį ir net 
nuolatinį siuntimo laiką vokiečiai žinojo, 
kai kuriais atvejais jie buvo išsiaiškinę ir

priešo žvalgybų kodus ir galėjo išskaityti 
siunčiamuosius pranešimus, bet Abwehras 
vokišku kruopštumu į juos įrašydavo visus 
tuos slaptųjų siųstuvų signalus.

1941 m. rugsėjo mėnesį vokiečių moni
toringas Kranze, Rytprūsiuose, pagavo vo
kiečiams dar nežinomo slapto siųstuvo sig
nalus su šaukimo kodu „PTX“. Žvalgybos 
radijo sekėjai kelių dienų bėgyje pastebė
jo, kad su PTX šaukimo kodu siunčia keli 
visoje Europoje išsidėstę siųstuvai. Išvedę 
koordinates iš kelių monitoringo stočių, 
vokiečiai nustatė, kad PTX siųstuvai vei
kia Briuselyje, Paryžiuje, Šveicarijoje, 
Marselyje ir net pačioje Vokietijos širdy
je — Berlyne. Be to, PTX siųstuvai gau
davo atsakymus iš galingo siųstuvo, vei
kiančio Maskvoje arba jos apylinkėse. Bu
vo aišku, kad visoje vokiečių valdomoje 
Europos dalyje veikia platus žvalgybos 
agentų tinklas, atseit, orkestras, o kadangi 
to tinklo centrinė buvo Maskvoje, vokiečių 
žvalgybininkai jį praminė „Die Rote Ka- 
pelle“ — „Raudonuoju orkestru“.

Raudonojo orkestro sukūrimas, jo veik
la, jo medžioklė ir pagaliau jo susekimas 
sudaro įdomią žvalgybos istorijos dalį.

SOVIETŲ ŽVALGYBA
Sovietai turi kelias nepriklausomas tarp

tautines žvalgybos organizacijas. Šia pras
me sovietai pasekė britų žvalgybos tvarky
mo sistemą, kurioje viena nuo kitos nepri
klausomai dirba kelios žvalgybinės įstai
gos ir tik pačioje viršūnėje — ministrų ka
binete — nepriklausomai surinktieji duo
menys yra palyginami ir sugretinami. 
Tarp atskirų žvalgybos įstaigų tokiu būdu 
dažnai išsivysto varžybos, ir kartais jos ly
giagrečiai dirba tą patį darbą, bet tai kaip 
tik turi tam tikrų politinių privalumų. 
Žvalgyba, neturėdama slaptosios veiklos 
monopolio, neišauga į autonomišką galybę 
valstybės santvarkoje. Kitaip sakant, žval
gyba išlieka pavaldi politiniams veiks
niams, Britanijoje — parlamentarinei vy
riausybei, o sovietuose — komunistų par
tijai. JAV-ėse, kur žvalgybos organizacija 
yra centralizuota ČIA (Central Intelligen
ce Agency) įstaigoje, laikas nuo laiko gir
dėti nuogąstavimų spaudoje ir kongrese, 
kad žvalgyba darosi per daug galinga ir 
nepriklausoma nuo politinių veiksnių, at
seit, kongreso ir vyriausybės kontrolės.

(Bus daugiau)

instrukcijos, kur tik nakvoti, kur tik val
gyti ir kur tik gerti, ir visais atvejais be iš
imties nepatariama liesti butelio su užra
šu „vodka“, ir t. t.

Deja, Niksonui tą knygą beskaitant, įvy
kiai Europoje vystėsi greitu tempu. Vers
dami 299 puslapį, jau patys autoriai paste
bėjo, kad knyga paseno ir tinka tik archy
vui.

Kiekvienu atveju, jeigu Niksono uždavi
nys yra padėti naujus pagrindus naujai, 
politiškai, ir militariškai stipriai apjungtai 
Europai, tai jam, deja, teks susidurti su 
aplinkybėmis ir padėtimi, kurios mažiau
siai palankios tokiam tikrai prakilniam 
tikslui.

Istoriškai Niksonas ar tik ne pirmasis 
J. A. Valstybių prezidentas, kuris susirūpi
na Jungtinės Europos valstybių idėja aiš
kiai ir konstruktyviai. Prisiminkime, kad 
(1) Ruzveltas niekšiškai suskaldė Europą 
į rytus ir vakarus; (2)Trumanas nuleido ge 
ležinę uždangą; (3) Kennedys įkurdino ko
munizmą Kuboje, o dėl Europos, užuot ką 
nors daręs, skendo savo nuosavoj gražby
lystėje; ir(4) Džonsonas, kad ir paskelbęs 
karą komunizmui Azijoj, gerinosi jam Eu
ropoje ir svajojo, kad jis bus pakviestas į 
Kremlių popietinio pokalbio ir vėliau tri- 
umfalinei puotai Maskvoje, o gal ir Va
šingtone.

Niksonas, priešingai savo pirmtakūnams, 
turi kitokią mintį — padaryti Europą ap
jungtą ir visais atžvilgiais galimai stiprią. 
Vėliau drauge su ja, kaip savo sąjunginin
ke, ruoštis spręsti svarbius pasaulio klau
simus.

Ir štai dabar kyla klausimas, ar vakarų 
Europa yra pasirengusi pasinaudoti šia re
ta (o gal ir vienintele) proga? Atsakymas 
į tai: deja, tuo tarpu ne.

Šiuo metu Europa yra suskaldyta ne tik 
geležinių uždangų, komunizmo militarinių 
okupacijų, bet ir vakarų Europos politikos 
užmačių pirmauti ir vadovauti. Praraja 
tarp Prancūzijos ir Anglijos vyriausybių 
nuomonių tebėra plati ir gili. Anglija, nu
stojusi savo imperijos, tapo maža valstybė 
be vaidmens; savo reikšmei iškelti ir poli
tiniam svoriui įsigyti jai beliko tik vienas 
kelias — įsijungti į Europos kontinentą, o 
įsijungus, sąlygoms palankiai susidėsčius, 
jam vadovauti. Prancūzijos golistai gi var
to savo garsių karalių ir Napoleono laikų 
istorijos puslapius, svaigsta didybe ir taip 
pat veržiasi į visų tautų vadovybę nuo At
lanto iki Uralo; tuo pačiu jie neapkenčia 
Anglijos ir jos sąjungininkės Amerikos.

Štai į kokią Europą buvo atvykęs J. A. 
Valstybių prezidentas Niksonas, rūpinda
masis ją apjungti.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

pažinti socialistinę santvarką Lietuvoje su 
ta sąlyga, kad pastaroji išstos iš Tarybų 
Sąjungos sudėties ir atsisakys draugystės 
su rusų tauta. O ką tai reiškia praktikoje, 
nesunku suprasti — socialistinės santvar
kos nuvertimą, lietuvių tautos pavergimą“.

Skųstis net per rusišką žurnalą A. Snieč
kų, tikriausiai, verčia padėtis Lietuvoje, 
nes jis toliau rašo:

„Ne paslaptis, kad kai kuriais atvejais 
buržuazinė propaganda daro tam tikrą po
veikį mūsų inteligentijos ir jaunimo atsto
vams“.

Mieli broliai ir sesės, kaip matote, jei 
mes patys nieko nedarysime ir neišnaudo
sime progų kelti Lietuvos bylai pasaulio 
viešumai, tai to niekas už mus nepadarys. 
Kaip tik šia proga, minėdami Vasario še
šioliktąją, rimtai pagalvokime, perkratyki- 
me savo sąžinę ir pasakykime, ar tai vis
kas, ką galėjome padaryti? Ar daugiau ne
galėjome padaryti? Darbas sunkus, ir dar
bo vaisiai nėra užtektinai dideli, nes mūsų 
brangioje tėvynėje tebešeimininkauja rau
donoji Maskva, bet iš viso atrodo, kad ir 
Kremliaus pamatai pradėjo pūti ir vieną 
dieną, anksčiau, ar vėliau, raudonasis pa
statas grius. Dėl to mes neturime net abe
joti, tik turime turėti išminties, pareigos 
jausmo, užsispyrimo ir išnaudoti kiekvieną 
progą, kad kertinis raudonojo pastato ak
muo kristų greičiau. Tad šia proga ir kvie
čiu visus kaip galima glaudžiau apsijungti 
į bendrą darbą už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Ir, tur būt, niekuomet nebuvo 
tokie svarbūs ir reikšmingi paskutiniai 
mūsų himno žodžiai, kaip šiandien. Šiais 
žodžiais ir baigiu savo paskaitėlę: Vardan 
tos Lietuvos vienybė težydi!

IŠNUODYTOS ŽUVYS

Sausio 31d. Tiesa Vilniuje rašė, kad An- 
tanavo (netoli nuo Marijampolės) hidro
elektrinės tvenkiny, 60 ha plote, išduso be
veik visos žuvys. Nuostolių apskaičiuota— 
32 tūkstančiai rublių. O kaltininkai esą čia 
pat: cukraus fabrikas vėl nuodija Šešupę 
kalkių purvo skysčiu. Prieš porą metų tas 
fabrikas buvo net uždarytas už tai, kad ne
sutvarkė valymo įtaisų. Net specialiai pa- 
griežtintas įstatymas buvo išleistas. Mari
jampolėj prie cukraus fabriko dar prisidė
jo ir visa miesto kanalizacija: ir čia nesi
skubina statyti reikalingų valymo įrengi
nių. „Vandenys mirtinus nuodus nusineša 
vis tolyn ir tolyn“, aimanuoja Tiesa, reika
lauja griežtesnių bausmių, nes, esą, „ši bė
da tęsiasi ne pirmus ir ne antrus metus“. 
Tarp ko kita, ir bausmių reikalavimai kar
tojami jau nebe pirmus ir nebe antrus me
tus... (E)
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Patikslinimai S. Kasparui
TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: I. Klumbys — 2 
svarus, M. Mikalauskas ir P. Voveris — po 
1 svarą.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja 
TF Atstovybė D. Britanijoje.

LONDONAS

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 9 
šil. J. Bardzil, po 1 sv. 3 šil. J. Bernotas ir 
Z. Dzemyda, 10 šil. J. Klumbys, 6 šil. J. 
Šniupas, 5 šil. J. Gipas, po 3 šil. J. Liau
gaudas, P. Pajaujis, V. Apanavičius, P. 
Laurušonis ir č. Vaitkaitis.

DBLS Leigh skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą, kuris įvyks kovo 22 d., 6 
vai. p.p.. Millstone Inn, 52 Harvey Lane. 
Bus atstovo pranešimas iš metinio s-mo 
Londone. Narius ir apylinkių tautiečius 
prašome gausiai dalyvauti.

Metiniame skyriaus narių susirinkime, 
kuris įvyko sausio 25 d., papildyta sky
riaus valdyba, kuri pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirmininkas Dilijonas Alfonsas, vi- 
cepirm. Bruzgys Antanas, sekretorius Ste
ponavičius Domas, kultūros reikal. Blažys

DBLS ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
suvažiavimas čia pat, ir dėl to, matyt, S. 
Kasparas tirština orą, šįkart kad šis ir tas 
negerai jau LNB (žr. EL Nr. 10 jo laišką). 
Atrodo, gaila, kad jis truputį per vėlai pra
deda. Vienais metais buvo pradėta žymiai 
anksčiau, tai iki suvažiavimo taip prasivė
dino oras, kad niekas nebematė reikalo vėl 
pradėti viską iš naujo.

Jei S. Kasparas neturėtų noro tirštinti 
oro ir sudaryti kažkokio baubo įspūdį, tai 
jis būtų telefonu išsiaiškinęs, kad LNB

DBLS SUVAŽIAVIMAS Juozas, kasininkas Pilipavičius Jonas.

viską likviduoti. Kad vėl taip neatsitiktų, 
suvažiavime buvo nutarta abi tas institu
cijas apjungti. Kaip nutarta, taip dabar ir 
yra. Kas gi čia negražu, kur čia ta neteisy
bė? Ar ne DBLS įkūrė Bendrovę, norėda
ma užsitikrinti ekonominį pagrindą savo 
lietuviškai veikląi? Taigi ar būtų nors 
šiek tiek logikos paleisti tą Bendrovę iš sa
vo rankų? Savarankiškai tvarkydamasi, ji 
gal ir nebesirūpintų lietuviškais reikalais 
ir pradėtų šiauštis prieš Sąjungų, kaip jau 
yra buvę. Surinkus privačiose rankose di-

DBLS skyrių atstovų suvažiavimas pra
sideda šeštadienį, kovo 15 d., 13 vai., Lie
tuvių Namuose, ir tęsis dar sekmadienį, 
kovo 16 dieną.

Suvažiavime gali dalyvauti ir kiti DBLS 
nariai (ne skyrių atstovai), bet jie neturi 
balsavimo teisės.

Lietuvių Namų B-vės akcininkų metinis 
susirinkimas įvyks šeštadienį, kovo 15 d., 
17 vai., taip pat Lietuvių Namuose. Daly
vauti kviečiami visi akcininkai.

TARYBOS POSĖDIS
DBLS Tarybos posėdis kviečiamas kovo 

15 d., per valandą prieš DBLS atstovų su
važiavimui prasidedant.

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).

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

NOTT1NQHAMAS
JAUSIMO ŽIDINYS

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

TAUTOS GLOBĖJĄ MININT
Šv. Kazimiero šventė visai kolonijai bu

vo atkelta į kovo 2 d. Pamaldas už Lietuvą 
buvo užprašęs DBLS skyrius. Jas atlaikė 
Židinio direktorius, pirmą kartą po ligoni
nės, todėl atsiremdamas lazdų. Pabrėžė pa- 
rapijiečių-tautiečių šeimyniško solidarumo 
grožį, minėjo Lietuvą, šv. Kazimierą ir 
mus pačius esant Dievo dovanas. Dera dė
kingai jomis naudotis, darant gera Bažny
čiai, Lietuvai ir sau patiems. Gryna sąžine 
budėti pareigų fronte.

Pamaldose skambėjo giesmės, maldos į 
šv. Kazimierą ir kitos. Maldą už Tėvynę 
solo atliko viešnia Vanda Galbuogytė. Bai
giant suskambo šv. Kazimiero „Ateik Ma
rija“.

Kovo 4 d. židiniečiai Lietuvos ir jos jau
nimo globėją šv. Kazimierą paminėjo ir at
skirai.

BENDRAS ŠVIETIMO DARBAS
Mieste gyvenantiems vaikams ir jauni

mėliui liet, kalbos ir kitų liet, dalykų pa
mokos nuo kovo 23 dienos yra Židinyje po 
lietuviškų 11.15 valandos pamaldų. Kolo
nijos tautiečiai tam rodo gyvo dėmesio. Ti
kimasi turėti daugiau mokytojų. Tuo tarpu 
mokosi vaikų ir jaunimo grupės.

Bendras sutartinis darbas teikia naujų 
vilčių.

Užsirašykime pas Židinio vadovybę arba 
organizacijų vadovus nedelsdami.

Turįs 2 namus, automobilį ir pastovų 
darbą 40 amžiaus lietuvis vedybų tikslu 
nori susipažinti su mėgstančia šeiminin
kauti 20-40 m. amžiaus lietuvaite. Adre
sas: K. Pabrėža, 27 Morpeth St., Glouces
ter.
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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 1 

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

VASARINIS 1969. 1: Į

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3 su puse jardo vilu, 
angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 su puse jardo vilu, 
medžiagos moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nai
loniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūš. 
nailoninių kojinių. =

Kaina £25.0.0 į
2 2

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 B B B
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai 
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

Kaina £27.10.0 |

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-

5 ““kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai
loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

1 i

BALTIC STORES LTD. |
(Z. JURAS)

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

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

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

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

Income Tax klausimais. g
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.

B B
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MANCHESTERIS
SVARSTYMAI IR NUTARIMAI

Kovo 2 d. Lietuvių Namuose įvyko DB
LS Manchesterio skyriaus gausus visuoti
nis narių susirinkimas. Skyriaus vadovy
bė padarė metinį pranešimą: pasidžiaugta 
ištisa eile kultūrinių ir visuomeninių pa
rengimų, gražiu sugyvenimu savybėje ir 
tarp organizacijų. Turėta per 260 sv. apy
vartos ir dar liko šiems metams. Išrinkta 
nauja valdyba, į kurią įėjo A. Jaloveckas, 
S. Lauruvėnas ir K. Steponavičius. Revizi
jos komisija pasiliko ta pati: L. Pūras, V. 
Rudys ir J. Dubickas. Nariai supažindinti 
su naujais S-gos įstatais, dėl kurių buvo 
kilusios gausios diskusijos. S-gos metinio 
suvažiavimo atstovas A. Jaloveckas įparei
gotas tuo reikalu skyr. narių nuomonę su
važiavimui pareikšti.

Iškiliesiems skyriaus nariams A. Jalo- 
veckui, S. Lauruvėnui ir K. Steponavičiui 
pagerbti sutarta pristatyti juos Koordina
ciniam Komitetui, kad apdovanotų jubilie
jinių metų padėkos lapais. D. Dainutis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

PRESTONAS — kovo 23 d., 12.15 vai. (St. 
Ignatius* bažn.).

MANCHESTERIS — rekolekcijos kovo 29 
d., 4.30 vai., St. Chad's bažn. ir kovo 30 
d., 11 vai., Notre Dame vienuolyne. Big- 
nor St., Manchester 8.
Vedėjas: kun. A. Geryba.

KETTERING — kovo 23 d., 12 vai., šv. Ed
vardo bažn., London Rd. Rekolekcijų—• 
velykinės atlikimo pamaldos.

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

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

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

NOTTINGHAM — kovo 30 d., 11.15 vai., 
J. Židinyje.

BRADFORD — kovo 16 d., 12.30 v.
ROCHDALE — kovo 23 d., 12 v.

WOLVERHAMPTONAS
WOLVERHAMPTONAS LAIMI

Wolverhamptono krepšinio rinktinė, ku
rią sudarė visi Vilties žaidėjai, trys C. B. 
Smith ir vienas Darlington Old Boys, su
pliekė Shrewsbury komandą viso Midlan- 
do taurės pirmenybėse, tuo pasiekdami ki
tą ratą, kuriame turės progos susitikti su 
stipresnėmis komandomis.

Šitas vienetas, nors sudarytas iš keleto 
komandų, žaidė gerai, nors truputį šluba
vo jo gynyba. Bet paskutinėse minutėse 
jie įrodė savo sugebėjimus, surinkdami 12 
taškų, o priešas tik 2 taškus. Rezultatas 
54:38 Wolwerhamptono naudai.

Pažymėtina, kad Viltis ir C. B. Smith 
komandos buvo Vilties žaidėjai ir visi Kel- 
mistraičio treniruoti. Bet šiais metais, jam 
neturint laiko, Viltis ir, žinoma, C. B. 
Smitho komanda liko be trenerių. Rinktinę 
treniruoja A. Davison. Bet Smitho koman
dą nuo vasario 21 d. perėmė buvęs Vilties 
žaidėjas ir Kelmistraičio draugas Ron Car- 
teris, žaidęs už Goodyeario, Vilties, latvių 
ir Wolverhamptono rinktinę. Jis turi daug 
patyrimo. Visi lietuviai kviečiami lankytis 
penktadieniais į C. B. Smitho salę, Spring
field Rd., kur galėsite pasisemti patyrimo, 
nes tikimasi, kad jis duos daug gerų pamo
kymų.

Vilties komandą šiuo metu treniruoja N. 
Mcgregor, kuris turi daug entuziazmo ir 
daug dirba Viltyje, bet jam trūksta patyri
mo. Jis tik 21 metų amžiaus, užimtas stu
dijomis ir negali skirti sportui daug laiko. 
Ieškoma trenerio, kuris galėtų paskirt dau
giau laiko ir turėtų patyrimo. Jei reikėtų, 
tokiam treneriui galėtų būti ir atlyginama. 
Kreiptis iki kovo 20 d. Viltis BBC. 3 Hart 
Rd.. Wednesfield. Nr. Wolverhampton.

Kovo 21 d., penktadienį, 8 vai. vakare, 
Springfield School salėje, įvyks narių rė
mėjų susirinkimas. Visus narius kviečiame 
dalyvauti. Jeigu tai valandai nesusirinks 
trys ketvirtadaliai narių, po penkiolikos 
minučių vis tiek susirinkimas bus laiko
mas teisėeu ir nutartiejidalykai bus vyk
domi. Susirinkimas bus neilgas, o po jo 
kiekvienas narys gaus po nemokamą boka
lą alaus ir bus pasikalbėta sporto reikalais.

Sporto Klubo Valdyba

centre yra ne tik akcininkų kartoteka, bet 
dar ir akcininkų knyga, kurioje surašyta, 
kas turi kiek akcijų ir kokie tų akcijų nu
meriai. Bet tai dar nereiškia, kad pagal 
tuos duomenis galima išsiuntinėti kvieti
mus į suvažiavimą. Kliūtis šitai padaryti 
yra labai paprasta: akcininkai nepraneša 
savo pasikeitusių adresų. Taigi, tur būt, 
apie 99 procentai akcininkų nepajėgtų gau
ti kvietimų, jei jie ir būtų siuntinėjami. 
Dėl to nėra kitos išeities, kaip tik skelbti 
suvažiavimo darbotvarkę „Europos Lietu
vyje“, kuris gi ir leidžiamas LNB. Kaip gi 
kitaip akcininkus pasieksi? Juk ir pats S. 
Kasparas tik neseniai susiprato pranešti 
savo adresą, gal būt, ruošdamasis puoli
mui.

Be reikalo S. Kasparas sielojasi ir dėl to, 
kad Bendrovės darbotvarkėje rinkimai įra
šyti antrosios dienos darbuose. Jis gerai 
žino suvažiavimų tvarką. Taigi žino, kad 
suvažiavime visada galima pakeisti darbų 
eilės tvarką be jokių sunkumų, jei tik įti
kinsi atstovus ar akcininkus.

Sunku pasakyti, ar DBLS ir LNB valdy
bų nariai nori, kad jie būtų perrenkami 
toms pat pareigoms, ar ne. Jeigu jie neat
sistatydina, tai turėtų reikšti, kad sutinka 
ir toliau eiti tas pareigas. Dar reikėtų ne
užmiršti, kad tarp noro ir sutikimo gali bū
ti nemažas skirtumas. Bet S. Kasparo skun
das, atrodo, daugiau yra skirtas ne no
rams ir sutikimams iškelti, bet pasisakyti 
prieš Sąjungos įtaką Bendrovei. Tas jo su
sirūpinimas Bendrovės reikalais yra toks 
didelis, kad net keliamas klausimas, ar ne
atsitiks taip, jog Bendrovė pereis į priva
čias rankas. Ar šiuo metu taip gali būti?

Kol DBLS prižiūri Bendrovę, atrodo, dar 
nėra ko nusiminti. Toksai pavojus kadaise 
yra buvęs, bet kaip tik dėl to, kad Bendro
vė buvo pasidariusi nepriklausoma. Būda
ma nepriklausoma, ji nebesiskaitė su DB
LS ir pasuko pavojingais keliais. Tie keliai 
buvo tokie pavojingi, kad teko net galvoti

dėsnius kiekius akcijų, nebūtų sunku ją ir 
suprivatinti. O dabar Sąjunga visada gali 
pasakyti: sustok!

Kad stipresnė būtų kontrolė, Sąjungos 
įgaliotinių rankose sutelkta daugiau akci
jų. Kad tos akcijos nebūtų panaudojamos 
piktam, Sąjungos suvažiavimai gali tarti į 
žodį. Jei Bendrovės veikla pakryptų netin
kama linkme, Sąjunga pagal dabartinę 
tvarką visada galėtų įsikišti ir reikalauti 
kitokios laikysenos. Kol kas, atrodo, nėra 
tokio pavojaus ii' vien tik dėl to, kad Są
junga ir Bendrovė eina ranka rankon, tu
rėdamos net tų pačių asmenų valdybą. O 
į valdybą išrenkami tokie žmonės, kuriais 
pasitiki DBLS suvažiavimų atstovai ir fi
ves akcininkai.

Ar S. Kasparas norėtų išskirti DBLS ir 
LNB tik dėl to, kad galėtų nubiedninti Są- ‘ 
jungą, ar jam rūpėtų paskui Bendrovę pa
vesti „globot“ Lietuvių Bendruomenei, kuri | 
dabar nieko neturi? Panašias mintis jis | 
jau yra kėlęs, bet nieko nelaimėjo. Bet tei- j 
singa jo mintis, kad dėl to ir vėl galima gi 
pakalbėti suvažiavime. Prašom, geriausia S 
ten vieta!

Beje, dėl sekretoriaus, kad jis yra kartu t 
ir direktorius. S. Kasparas kažkodėl galvo- Į 
ja, kad tokioje padėtyje būdamas jis išduo- J 
da akcininkų reikalus. Suvažiavimas, atro- į 
do, galvoja, kad sekretorius, būdamas di- S 
rektorium, visada yra pajėgus daugiau in- | 
formuoti ir informuotis ir tuo būti naudin
gesnis Bendrovės reikalams. Kuriuo būdu 
jis geriau pasireikštų kaip akcininkų rei- į 
kalų sargybinis, jei nebūtų direktorium, iš | 
S. Kasparo laiško laikraštyje nematyti. Gal * 
ir jam pačiam neaišku. Akcininkams, be 
abejo, rūpi, kad būtų žiūrima Bendrovės 
reikalų, kad ta Bendrovė būtų vedama ge
ru keliu. Kol kas nematyti, kad Bendrovė 
dabar būtų patekusi j kokius nors šunke
lius.

A. Pranskūnas

VOKIETIJA
ŠALPOS DRAUGIJOS „LABDARA“ 

VEIKLA

Vasario 9 d. Stuttgarte įvyko metinis 
draugijos susirinkimas

D-jos pirmininkas J. Glemža ėmėsi nau
jų priemonių aukotojams verbuoti. Su ke
letu užsimezgė susirašinėjimas, kaip pla
čiau suorganizuoti aukų rinkimą. Ypač šil
tai susirinkimas sutiko pirmininko prane
šimą apie Šveicarijos lietuvių b-nės prita
rimą d-jos tikslams. Negausus tenykščių 
lietuvių būrelis savo laiku dosniausiai pa
rėmė Vasario 16 gimnazijos steigimą. Da
bar d-jos nariais tapo dr. A. Gerutis su po
nia. B-nės v-bos pirmininkas Gegeckas ir 
narė Pečiulionytė pasižadėjo suorganizuoti 
b-nės narių paramą d-jai.

Labdaros v-ba, ieškodama kitokių kelių 
lėšoms padidinti, numato, tarp kitko, su
rengti loteriją.

Draugija jau turi 30 narių. Pernai jie su
aukojo iš viso apie DM 3000. Arti DM 1000 
išleista nepasiturintiems vaikams moksla- 
pinigiams gimnazijoje apmokėti. Neseniai 
Vokietijon atvykusiam neturtingam moki
niui nupirkta drabužių Keletai mokinių 
duota kišenpinigių. Šiems reikalams išleis
ta apie DM 600. Studentams paremti išduo
ta taip pat DM 600 pašalpų.

Draugija turi jau ir mecenatų. Nuo nau
jų metų kun. K. Senkus ir Glemžos globo
ja po vieną gimnazijos mokinį, mokėdami 
kiekvienam DM 50 mėnesinę stipendiją.

Visuotinis susirinkimas už sėkmingą dar
bą pareiškė valdybai, ypač jos pirminin
kui. nuoširdžią padėką.

Be kita ko, gauta patarimų kviesti rėmė
jais seniau Vokietijoje aukštuosius moks
lus baigusius, dabar JAV ir kitur užsie
niuose gerai įsikūrusius lietuvius, nes jie 
iš patyrimo pažįsta sunkią moksleivijos 
būklę Vokietijoje.

D-jos v-ba imasi iniciatyvos įkurti pasto
vią jaunimo stovyklą gražioje ir visais at
žvilgiais patogioje vietoje. Pernai vykusią 
skautų stovyklą ištiko katastrofa, kai, pra
sidėjus liūtims, ji buvo apsemta.

P. Gudelis

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

PADĖKA

Ryšium su mano vyro ir vaikų tėvo a. a. / 
Antano Jurkšaičio mirtim reiškiame gilią 
padėkų Nottinghamo lietuviams, prisidėju
sioms moraliai ir materialiai — J. Beduls- A 
kiui ir J. Stankevičiui už surinktus ir įteik- ’ 
tus pinigus, taip pat už vainikus ir gėles ir ; 
gausų dalyvavimą bažnyčioje ir kapinėse. ' 
Ačiū labai.

Našlė A. Jurkšaitienė, 
dukros ir sūnūs.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame DBLS sekr. A. : 
Pranskūnui už dalyvavimą mūsų surengta- S 
me Nepriklausomybės šventės minėjime ir į 
laikiusiam vertingą ir įdomią paskaitą, E. 
Dragūnui už pritarimą akordeonu Tautos * 
himnui, M. Neverauskienei už platinimą lo
terijos bilietų ir visiems tautiečiams už 
gausų atsilankymą.

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba

DAINOROS PRAŠYMAS
Neatsiskaitę už XV tomą Liet. Enciklo- Į 

pedijos ir kitas knygas ir neatsakę į para
ginimus, bus paieškomi per laikraštį. Dar 
kartą prašomi tuoj pat atsiskaityti.
Naujos knygos:
Dr. K. Grinius— Atsiminimai ir mintys —

0.17.8.
Dr. J. Grinius—Mano viešnagė Amerikoje

— 0.7.0. | 
V. Šlaitas — 34 eilėraščiai — 0.13.0.
Pr. Naujokaitis — Auksiniai rageliai — ly- į 

rika — 0.17.0. jį 
D. Sadūnaitė — Tu esi mano žemė — eilės

—- 0.13.0. ;
J. Paskutinis — Esu keleivis — 0.8.6.
H. Didžiulytė — Ošiančios pušys (vaikys- i 

tės prisiminimai) — 1.2.0. | 
Plokštelės, gintaras, žemėlapiai, žodynai. 2 
Rašyti:

Dainora. 14. Priory Rd., Kew, Surrey.
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