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pasakytas 1969. III. 15 DBLS metinio suva

žiavimo proga.

Nuoširdžiai sveikinu jus visus, šio suva
žiavimo dalyvius, o ypač DBLS skyrių at
stovus, atvykusius iš tolimų provincijos 
miestų. Man labai miela vėl išvysti daug 
pažįstamų veidų, kurių nesu matęs nuo 
praėjusių metų suvažiavimo. Šie mūsų me
tiniai suvažiavimai mums aiškiai parodo, 
kad, nors ir būdami plačiai išsisklaidę po 
įvairias D. Britanijos vietoves, savo bend
rais siekimais ir darbais mes sudarom vie
ną glaudžią lietuvišką šeimą. Priklausyda
mi šiai šeimai, mes nesijaučiame nei vie
niši, nei visų apleisti. O tačiau baugu net 
ir pagalvoti, kaip nyku būtų, jeigu mes ne
būtume pasirūpinę sukurti savų lietuviškų 
organų ir savos lietuviškos spaudos. Jums, 
mieli atstovai, kurie esate mūsų lietuviškos 
veiklos šiame krašte dvasia ir širdis, pri
klauso už tai didelė garbė ir nuopelnas. Ir 
aš šia proga norėčiau jums padėkoti už 
jūsų pasiaukojimą bei nuveiktuosius mūsų 
brangiajai Tėvynei darbus.

Man labai gaila, kad aš vis dar neturiu 
geresnių žinių jums pranešti. Kaip iš mano 
trumpos tarptautinių horizontų apybraižos 
matysite, tarptautinės moralės krizė, be- 
principiškumas ir kitos priežastys neduo
da pagrindo tikėjimui, kad ir šie metai ga
lėtų atnešti priešaušrio ženklų Lietuvos 
laisvės lūkesčiams. Atrodo, kad tebevyks- 
tančios rungtynės tarp Rytų ir Vakarų ga
li užsitęsti dar daugelį rundų. Todėl ir mū
sų bylos reikalai gali dar ilgėliau nusidels- 
tf. Čekoslovakijos ir kitų satelitinių kraštų 
pavyzdžiai mums rodo, kaip sunku vesti 
nelygią kovą su Sov. Rusija. Tuo labiau, 
kad Vakarų demokratijos vis dar tebeke
liauja bėdomis ir įvairiomis nesėkmėmis 
grįstu keliu. Dėl bendros linijos stokos tarp 
vakariečių pavergtųjų tautų reikalai, be 
abejo, turi nukentėti. Tačiau tai nereiškia, 
kad mes taptume vien tik pasyviais tų 
rungtynių stebėtojais. Yra šimtai gerų pro
gų mums aktyviai reikštis. Pavyzdžiui, jei
gu Sovietai daro visa, kad tik Lietuva nie
kur nebūtų minima, tai mūsų uždavinys 
yra kaip tik priešingas — daryti visa, kas 
įmanoma, kad Lietuvos reikalas Vakarų 
pasaulyje būtų gyvas ir aktualus. Tiesa, 
tas darbas nėra lengvas, bet žinokime, kad 

Septynios DIENOS
Damanskio salos ginčas

Apsišaudymai ar smarkūs mūšiai tarp 
Kinijos ir Sov. Sąjungos prie Usurio upės 
dėl Damanskio salos pradeda kartotis nuo
lat. Abi pusės po tokių mūšių kaltina viena
kitą. Propaganda vienų prieš kitus siekia 
jau aukštybių.

Pastaruoju metu Sov. Sąjunga jau pa
grasino Kinijai savo atomine galybe.

Užimta sala
Britanija nutarė užimti Karibų jūroje 

Angvilos salą ir tą nutarimą įvykdė.
Ta sala su kitomis dviem turėjo sudaryti 

valstybėlę. Deja, tos salos nesutaria, neno
ri klausyti St. Kitts saloje esančios vyriau
sybės.

Britai sakosi užėmę Angvilą, norėdami 
apsaugoti nuo netvarkos ir nuo užpuolimų 
centrinės vyriausybės iš St. Kitts.

Be kita ko, Angviloje yra apie 6.000 gy
ventojų.

Pakistaną valdo minios
Pakistane anksčiau vyko demonstracijos 

su reikalavimais duoti daugiau demokrati
jos, nes prezidentas ligi šiol naudojosi val
dyti savo galia.
Dabar valdžia jau visiškai ištrūko iš vals

tybės organų rankų — vyksta plėšimai, 
padeginėjimai ir žudymai. Net ir kariuo
menė nebepajėgia atstatyti tvarkos.

Popiežius į Afriką
Liepos mėn. pabaigoj popiežius važiuos 

į Afriką — aplankys Ugandą, kur yra apie 
3 mil. katalikų.

Kelionės tiesioginis tikslas — pašventin
ti altorių, skirtą 22 ugandiečiams kanki
niams dėl tikėjimo, ir dalyvauti Afrikos 
vyskupų konferencijoje.

Generolo Europa
Prancūzijos prez. gen. de Gaullis Europą 

įsivaizduoja ne vien tuos šešis kraštus, ku
rie sudaro dabar Bendrąją Rinką, bet dar 
ir Britaniją, Skandinavijos kraštus, Aust
riją, Šveicariją, Graikiją, Turkiją Ispani
ją ir kitus.

Jis nori, kad tą didžiosios Europos klau
simą su Prancūzija apsvarstytų Vokietija, 
o paskui jau būtų vykdomas planas.

Mums tenkanti pareiga
laisvę apsaugoti, o tuo labiau prarastąją 
laisvę atgauti niekados nėra buvę lengva. 
Praeito karo metu, kai D. Britanija pergy
veno pačias tamsiausias savo gyvenimo 
dienas, Churchillis britų parlamente pa
reiškė: „Aš turiu jums pranešti tik liūdnas 
žinias. Ir jų bus dar daugiau. Bet galiu jus 
užtikrinti, kad Anglija nekapituliuos“. Lie
tuvių tauta šiandien irgi pergyvena sun
kias dienas, tačiau esu tikras, kad nė vie
nas geros valios lietuvis dėl to nemano ka
pituliuoti.

Grįžtant prie pasaulinės padėties, reikia 
konstatuoti tai. kad ideologinė fermentaci
ja vyksta tiek Vakaruose, tiek ir Rytuose. 
Kokios bus šios fermentacijos pasekmės ir 
kaip ji paveiks mūsų tautos likimą, ne
lengva šiuo metu pranašauti, šiuo metu la
bai liūdnas reiškinys yra tas, kad. kai Ry
tuose pradeda pabusti laisvės ryžtas, tai 
tuo pat metu Vakaruose, ypač jaunuose 
dabarties žmonėse, augančiuose laisvės 
pertekliuje, prasideda bodėjimasis laisve. 
Televizijos ekranuose nuolat matome de
monstruojančius studentus ko ne visose 
Vakarų valstybėse.

Kur glūdi to' nepasisekimo priežastys? 
Kodėl maištaujama? Man atrodo, kad žmo
gui darosi sunku ir laisvam būti, kai įsivy
rauja dvasinė tuštuma. Tada kyla įniršis 
prieš visus ir prieš viską šiai savo tuštu
mai pridengti. Neva kovojama už absoliu
čią laisvę, o iš tikrųjų siekiama tik anar
chijos, kuri laidoja laisvę. Kaip žinome, 
netolimoj praeity tarp Rytų ir Vakarų, kad 
ir dirbtiniu būdu, buvo sudaryta vadina
mojo atoslūgio atmosfera ir tos atmosferos 
pasėkoje visokie priešingumai buvo sten
giamasi apeiti. Tuo būdu nei Vokietijos ap
jungimo klausimas, nei pavergtųjų tautų 
reikalai nebuvo liečiami, o viešojoj opini
joj buvo jau beįsigalinti nuomonė, kad vi
sos šnekos apie Sovietų pavergtąsias tau
tas yra praeities dalykas. Čekoslovakijos 
įvykiai tas miglas išsklaidė. Atoslūgio dva
sia staiga išgaravo, ir šiandien retas bekal
ba, o juo labiau tiki taikinga koegzistenci
ja. Savo darbais Sovietai prikišamai įrodė, 
kad taikingai koegzistencijai jie neturi nė 
mažiausio polinkio.

Neturėdami iliuzijų, kad miglos ir vėl 
negrįš, vis dėlto jaučiame, kad tarptauti
niuose horizontuose kažkas bręsta, kažko- 

Nori tik tiesiogiai tartis
Izraelio min. pirmininkė Meir pasisakė 

prieš mintį, kad Vidur. Rytų reikalus tvar
kytų iš šalies didžiosios valstybės.

Arabų kraštai dėl taikos turi patys tie
siogiai tartis su Izraeliu, sakė ji.

Profesinių sąjungų reformos
Turėdamas prieš akis didžiulį Fordo fab

rikų streiką, Britanijos min. pirm. Wilso- 
nas pareiškė, kad parlamentas turės priim
ti priemones profesinėms sąjungoms tvar
kyti.

Dabar tokie streikai niekais paverčia ne 
tik pramonės, bet ir vyriausybės pastan
gas ūkiškai pakelti kraštą.

Įspėjimas Šiaurės Vietnamui
Prez. Niksonas pareiškė, kad Šiaurės 

Vietnamą jis kartą jau įspėjęs dėl dabar 
vykdomųjų puolimų Pietų Vietname.

Antro įspėjimo jau nebebūsią.

Japonija trečioji
Japonai skelbia, kad automobilių už juos 

per 1968 m. daugiau pagamino tik JAV 
(8.848.501) ir Vakarų Vokietija (2.860. 
027). Japonija pagamino 2.055.821.

Japonija pralenkė Prancūziją, Britaniją 
ir Italiją.

Varžovė Prancūzijai
Finansų ministeris Straussas pasikalbė

jime su laikraščiu nurodė, kad atėjęs lai
kas Vokietijai perimti vadovavimą Euro
pai.

Dabar esą tiesiog negalima net pajudėti 
be Prancūzijos ar prieš Prancūziją.
Daugiau teisių

Čekoslovakijos komunistų vadas Dubče- 
kas pasikalbėjime su „Rude Pravo“ laik
raščiu nurodė, kad Budapešto pasitarimuo
se nusistatyta duoti Varšuvos karinio pak
to kraštams didesnį balsą pasisakyti dėl 
karinių pajėgų komandos.

Streikas baigtas
Fordo fabrikų darbininkai Britanijoje 

buvo pradėję streiką, kuris toms įmonėms 
padarė apie 45 mil. svarų nuostolių.

Vyriausybės atstovei min. Castle pasise
kė sutvarkyti reikalą. 

kia nauja banga veržiasi, kuri ir mūsų li
kimą gali paliesti. Laisvės idėjos nesulai
komai veržiasi pro geležinę uždangą, o 
Maskvos pastangos tą procesą stabdyti yra 
tik dalinai sėkmingos: atrodo, kad jinai tą 
procesą gali tik sulėtinti, bet ne sulaikyti.

Taigi, gerbiamieji, gyvenimas nestovi 
vietoj. Jo reiškiniai keičiasi tai viena, tai 
kita linkme. Tikėkime, kad ilgainiui pasau
lio krizės šešėliai išnyks ir jo horizontai 
prablaivės. Iš praeities žinome, kad demo
kratijos paprastai daro daug klaidų, tačiau 
galų gale jos laimi. Todėl neskubėkime su 
receptais kitiems, bet pirmoj eilėj įsiskie- 
pinkime nuo defetizmo bei apatijos ligi} 
patys save, kad negautume kartais užtar
nauto priekaišto: „medice eura te ipso“ 
(daktare, pagydyk patsai save).

Pažvelkime j Čekoslovakiją. Dabartinės 
čekoslovakų heroiškos pastangos išsiveržti 
iš Kremliaus nagų žavi visus. Deja, mūsų 
žmonės, būdami įvairiomis užtvaromis nuo 
pasaulio atitverti, neturi galimybės pasau
liui deklaruoti savo siekimų. Todėl mums 
tenka kalbėti jų vardu. Okupantai turi 
priemonių užčiaupti Lietuvos gyventojams 
lūpas, tačiau jie neturi galimybės panašiai 
pasielgti su mumis. Okupantui, be abejo, 
nėra malonu, kad jis negali nutildyti visų 
tų lietuvių, kurie gyvena laisvuose pasau
lio kraštuose. Dėl to jis daro visas galimas 
pastangas, kad sudemoralizuotų užsieny 
gyvenančius lietuvius. Šito fakto niekuo
met nepamirškim. Nepamirškime taip pat, 
kad po antrojo pasaulinio karo Europa dar 
nėra susilaukusi taikos. Taikos nesusilau
kė nei Azija. Todėl buvo padalyta ne tiktai 
Vokietija, bet ir Kinija, Korėja bei Vietna
mas. Faktiškai visas pasaulis tapo padaly
tas į dvi ideologines dalis. Gyvename tary
tum ant vulkano. Visokių galimybių gali 
įvykti. Eidami gulti, niekad nežinome, kaip 
pasaulis atrodys mums atsibudus. Tokioj 
padėty net ir didžiausiam pesimistui turė
tų būti aišku, jog šiame pasaulyje, išsky
rus pasaulio Kūrėją, nieko kito nėra amži
no.

Tad sukaupkime savąsias jėgas ir ryž
tingai, be atvangos siekime savo užsibrėž
tųjų tikslų. Tikėkime, kad gerosios jėgos: 
padorumas, teisingumas, laisvė, laimės ir 
įsigalės pasaulyje. Tuomet laimėsime ir 
mes.

Pagaliau, baigdamas savo žodį, linkiu, 
kad šio suvažiavimo darbai būtų našūs ir 
sėkmingi.

T. F. ATSTOVYBĖS PRAŠYMAS

Aukotojai Tautos Fondui, kurie pinigus 
siunčia paštu, prašomi čekius ar pašto or
derius išrašyti angliškai: Lithuanian Na
tional Fund in Gt. Britain.

Laiškus siųsti Lietuvių Namų adresu, 
kaip lig šiol.

Kas atidžiai sekė per pastaruosius aštuo- 
neris metus Maskvos ir Vašingtono užsie
nio politiką, tas, be abejo, greit galėjo pa
stebėti, kad Maskvos politikai ir diploma
tai buvo agresyvesni ir bėglesni. Džonso
nas, visą dėmesį nukreipęs į Vietnamo ka
rą, nesugebėjo atsispirti politiniam ir dip
lomatiniam bolševikų aktyvizmui nei Eu
ropoje, nei Azijoje, nei Afrikoje. Todėl bol
ševikų įtakų sfera gana smarkiai išsiplėtė 
ir Azijoje ir Afrikoje. Taip pat ir Europoje 
bolševikai užnuodijo, ypač Prancūziją ir 
Italiją. Čekoslovakijoje bolševikų militari- 
nis tautos prispaudimas dar kartą parodė, 
kad bolševikai nesiskaito su jokiomis prie
monėmis, savo tikslo besiekdami.

Šitokiomis aplinkybėmis dabartinio JAV 
prez. R. Niksono kelionė į Europą buvo J. 
Kenedžio ir L. Džonsono padarytų klaidų 
atitaisymo būtinybė. Todėl suprantama, 
kad šiai kelionei prez. R. Niksonas ruošėsi 
iš anksto, labai rūpestingai, su preciziniu 
tikslumu ir politiniu įžvalgumu. Jo šios ke
lionės tikslas buvo JAV ir Europos ryšių 
ir draugysčių atgaivinimas ir sustiprini
mas. Kelionei didelį politinį svorį suteikė 
ir gausus žymių palydovų skaičius, jų tar
pe ir užsienių reikalų ministerio W. Ro
gers, nekalbant apie 200 žurnalistų, kurie 
šią kelionę stebėjo, aprašė ir komentavo.

R. Niksono kelionės punktai buvo: Briu
selis (Nato), Londonas, Bona, Berlynas, 
Roma. Paryžius ir Vatikano valstybė. Man, 
žinoma, kaip iš tėvynės bolševikų išguitam 
žurnalistui, neteko garbės būti su tais 200 
laisvųjų žurnalistų, todėl apie Niksono ke
lionę galiu rašyti vadovaudamasis spaudos 
ir radijo komentarais.

Sprendžiant iš aukščiau minėtų komen
tarų, susidaro įspūdis, kad prez. R. Nikso
no kelionė buvo atlikta su pabrėžtinu 
punktualumu, asmeniniu patrauklumu ir

DBLS IR LNB
Atidarydamas D. Britanijos Lietuvių Są

jungos XXII suvažiavimą, pirm. inž. J. Vil
činskas, pasveikinęs ir pasidžiaugęs, kad 
tiek daug suvažiavo atstovų, kartu primi
nė, kad prieš akis nemaža darbo, nes nu
matoma svarstyti pertvarkytus įstatus, o 
taip pat suvažiavimų taisykles.

Pirmininko pasiūlymu pagerbiami miru
sieji.

Suvažiavimui pirmininkauti pakviečia
mas V. Ignaitis, sekretoriauti A. Jalovec- 
kas ir J. Lūža.

Lietuvos Atstovas V. Balickas pasveiki
na ir pasako kalbą, kurioje apžvelgia tarp
tautinę padėtį ir nurodo mūsų pareigas 
šiuo metu (kalba spausdinama atskirai).

Raštu sveikina Bendruomenės Tarybos 
pirm. prel. J. Gutauskas, Skautų Rajono 
vadas J. Maslauskas, Čikagos Anglijos Lie
tuvių Klubo valdyba, kartu siūlydama 
įstatuose numatyti galimybes steigti kituo
se kraštuose DBLS skyrius ir pažadėdama 
3 stipendijas norintiems studijuoti litua
nistiką Pedagoginiame Institute Čikagoje, 
kun. dr. S. Matulis Sielovados, Jaunimo 
Židinio ir šaltinio vardu ir garbės narys P. 
B. Vatkala.

Mandatų ir Nominacijų komisijon pasiū
lomi K. Bivainis, J. Dimša ir A. Navickas. 
Įstatai visiems

Pristatydamas pertvarkytuosius įstatus, 
P. Mašalaitis nurodo pagrindinę jų naujy
bę — pagili juos visi D. Britanijoje gyve
nantieji lietuviai laikomi DBLS nariais. Ta 
naujybė pareikalavo įstatuose eilės atskirų 
paragrafų. Taip pat įstatai leis ir kitoms 
organizacijoms apsijungti DBLS bendram 
darbui jos Taryboje. Visa to siekiama dėl 
to, kad vis mažėja lietuvių. O DBLS, kaip 
P. Mašalaitis pabrėžė, turi ir moralinę ir 
materialinę atramą. Ryškiau pavaizduoti, 
ką reiškia DBLS, jis papasakojo atsitikimą 
iš savo patirties. Grįždamas iš atostogų Pa
ryžiuje, aerodrome Londone buvo apklau
sinėtas. Be kita ko, jis buvo klausiamas, 
ar yra DBLS narys ir ar skaito „Europos 
Lietuvį“.

Prieš pradedant svarstyti atskirus įstatų 
paragrafus, S. Kasparas pakaltina, kad 
šiaip nieko naujo nesą, vien tik noras per
imti kitas organizacijas. Dr. S. Kuzmins
kas pasiūlo neleisti S. Kasparui kalbėti 
įžeidžiamais žodžiais. Pik. T. Vidugiris pa
sidomi, kam S. Kasparas atstovauja. Už 
rimtą svarstymą pasisako V. Strimas ir J. 
Bendorius. K. Paukštys norėtų, kad būtų 
svarstomas tasai įstatų paragrafas, kuria
me kalbama apie atleidimą nuo nario mo
kesčio. O S. Kasparas tuo tarpu paskaito 
PLB Krašto Tarybos pirm. prel. J. Gutaus
ko laišką jam dėl DBLS įstatų projekto tos 
vietos, kur kalbama, kad visi lietuviai lai
komi DBLS nariais. J. Lūža būtų linkęs 
manyti, kad reikėtų gal leisti ir opozicijai 
pasisakyti, tik, žinoma, be asmeniškumų. 
Bet opozicija toliau niekuo nebesireiškia, 

Politinis aktyvumas
PREZIDENTO NIKSONO KELIONĖ IR BOLŠEVIKŲ PAVERGTIEJI

jų pozityviu sprendimu. Kadangi Naito 
klausimai V. Europos savisaugos ir gyny
bos požiūriu yra gyvybingiausi, tai supran
tama, kad pirmoji R. Niksono stotis buvo 
Briuselis. Dėl to negali užsigauti nė viena 
kita didelė ar maža valstybė, kurios pir
mosios Niksonas neaplankė. Nato yra lais
vės ir Europos savarankumo simbolis. Kas 
griauna Nato, tas pasitarnauja bolševiz
mui.

Labai svarbi prez. R. Niksono stotis bu
vo Vakarų Vokietija. Ji mums, politiniams 
emigrantams, tuo reikšminga, kad ji yra 
pirmasis antibolševikinis avanpostas. Prez. 
R. Niksonas puikiai supranta V. Vokietijos 
vaidmenį Europos ir laisvųjų pasaulio 
žmonių gynyboje.

Ypačiai prez. R. Niksono asmuo, kaip po
litiko, išryškėjo V. Berlyne. Jo čia pasaky
tos kalbos suteikė daug vilčių ne tik ber
lyniečiams, bet ir viso pasaulio žmonėms, 
kurie yra bolševizmo diktatūrų pavergti. 
Jis čia stipriais žodžiais akcentavo laisvės 
ir nepriklausomybės idėjas visoms tau
toms, visiems žmonėms. Suprantama, kad 
tuo būdu prez. R. Niksonas įsigijo daug 
simpatijų ne tik berlyniečių ir kitų vokie
čių tarpe, bet ir visų tų, kurie dėl nelais
vės kenčia ir laisvės trokšta, kaip žuvys be 
vandens. Šie laisvės netekusieji, bolševikų 
pavergtieji, laukia ne tik žodžių, bet ir to
kių politinių veiksmų, kurie grąžintų lais
vę.

Jei politinėje plotmėje kalbama apie Va
karų Europos vienybę, užmirštama, kad 
Vakarų Europa prasideda ne Berlyne, bet 
Vilniuje, Varšuvoje, Bukarešte, Kieve ir 
Tiflise. O jei kalbama apie visos Europos 
vienybę, vėl užmirštama, kad kol Maskvoj 
viešpataus bolševikinė diktatūra, išplėtusi 
plėšrūno nagus iki Berlyno, tol nebus jo
kios Europos vienybės. Be abejo, norint pa

DARBO DIENOS
dėl to papunkčiui imami svarstyt tie įstatų 
paragrafai, kurie buvo naujai surašyti ar 
pakeisti ryšium su užsimojimu išplėsti 
DBLS.

Taip dabar jau ramiai visa ir apsvarsto- 
ma. O įstatų referentas P. Mašalaitis po to 
dar pabrėžia prel. M. Krupavičiaus žo
džiais kuriant Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę, kad DBLS ateina ne griauti, kad ji 
nėra superorganizacija, kaip anuomet buvo 
pasakyta ir apie PLB. Ji nori tik bendram 
darbui pasiūlyti kitoms organizacijoms įsi
jungti į talką.

Praeiti metai
įstatų svarstymas užtrunka ilgesnį laiką. 

Tuo tarpu Mandatų ir Nominacijų komisi
ja praneša, kad suvažiavime dalyvauja 16 
atstovų nuo 13 skyrių, atstovaujančių 542 
nariams. Be to, kaip svečiai dalyvauja dvi 
Šv. Onos draugijos atstovės, po vieną Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio , Coventrio Gra
žinos, Skautų Rajono, Bradfordo Klubo ir 
Londono Sporto ir Socialinio Klubo.

Po to DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas daro 
veiklos pranešimą (jis spausdinamas at
skirai). Iždininkas V. Strimas supažindina 
su pinigine padėtimi ir pateikia sąmatą.

Tarybos pirm. dr. S. Kuzminskas savo 
pranešime nurodo, kad buvo daryta LNB 
revizija, kaip ir kasmet. Nieko bloga ne
rasta, bet tokiom progom vis žiūrima, ar 
nebūtų galima ką nors šen ar ten patobu
linti. Mes, Taryba, sakė, patenkinti, kad 
viskas vyksta tvarkingai.

Bet pasitaiko išgirsti balsų, kam ta Tary
ba iš viso reikalinga. Reikia pasakyti, kad 
prieš 6-7 metus ji darė net perdaug, ir jai 
net teismu buvo grasinta už kišimąsi. Ta
ryba per eilę metų pasidarė veiksnys, ir 
tas savo funkcijas ji atlieka, net ir nešauk
dama dažniau posėdžių, nes per brangu 
visiems važinėti į posėdžius. Ryšys palai
komas laiškais ir suėjimais, kai būna pro
ga. Bet gaunama visokių laiškų, o tarp jų 
ir tokių, kurie iš viso nesvarstytini, nes 
juose rašomos nesąmonės. Taryba dėkinga 
už visus gerus pasiūlymus.
Bet jūs pasakykite, pasiūlė Tarybos pirm, 

dr. S. Kuzminskas, kas dar priklausytų 
spręsti Tarybai, kaip patariamajam orga
nui.

Pik. T. Vidugiris pateikia revizijos pro
tokolą.

Po šių pareiškimų DBLS pirm. inž. J. 
Vilčinskas praneša, kad dar du jauni vy
rai anglų mokyklose išlaikė lietuvių kal
bos egzaminus — Namajuška ir Dankis. Jis 
pakviečia Lietuvos Atstovą V. Balicką 
įteikti jiems premijas ir po „Sauja der
liaus“ knygą.

LNB reikalai
Kaip dienotvarkėje numatyta, 5 vai. pra

dedamas Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
(Nukelta į 4 psl.)

siekti demokratinės vienybės, pirmoje ei
lėje tenka susivienyti visoms demokrati
nėms V. Europos valstybėms. Tai gerai su
pranta prez. R. Niksonas ir to jis siekia.

Europos vienijimo tikslais prezidentas 
aplankė Londoną, Romą, ir Paryžių. Lon
done, be abejo, R. Niksonui rūpėjo sustip
rinti anglo-amerikiečių vienybę. Kiek tai 
jam pasisekė, sunku spręsti iš spaudos, bet 
reikia manyti, kad ir čia jis pasiekė pozity
vių vaisių.

Šioje trumpoje kelionėje prez. R. Nikso
nas į Romą atsilankė du kartu: pas Italijos 
vyriausybę ir pas popiežių. Čia, matyt, sve
čias kėlė ir gvildeno šias problemas: Arti
mųjų Rytų taikos klausimą, Viduržemio 
jūros apsaugos ir pasaulinės taikos klausi
mus.

Sunkiausioji prez. R. Niksono kelionės 
stotis buvo Paryžius. J. Kenedžio sugadinti 
santykiai su prez. de Gaulle pareikalavo iš 
svečio didelio politinio atsargumo ir diplo
matinių gabumų, kad pasiektų bendro ko
munikato, jog JAV ir Prancūzijos santy
kiai yra pagerėję. De Gaulle yra pakvies
tas į Vašingtoną ir šį kvietimą priėmė. 
Kiek buvo abiejų dialogininkų susitarta 
dėl bendros Europos politikos, sunku pasa
kyti, nes prez. R. Niksono pasitarimai su 
Europos didžiųjų valstybių vadais vyko tė- 
te-a-tėte (tarp keturių akių).

Tebūnie man atleista, jei drįsiu palinkėti 
prez. R. Niksonui didžiausios sėkmės tęsti 
toliau šią aktyvią politinę ir diplomatinę 
veiklą ne tik Europoje, bet ir visuose ki
tuose kontinentuose, kur tik įsibrauna ko
munizmo ranka. Didžiausias troškimas, 
kad prez. R. Niksono valdymo metu visos 
pavergtosios tautos atgautų visišką laisvę 
ir nepriklausomybę.

Stp. Vykintas
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VILNIAUS MIESTO ISTORIJA
Knyga didelio formato, beveik 400 pus

lapių, su 187 geresniame popieriuje at- 
spausdintom nuotraukom, kurių dalis, at
rodo, pirmų kartą skelbiamos platesniame 
leidinyje. Knygos kaina aukšta dabartinė
mis Lietuvos sąlygomis — 4,35 rublio. Bet 
knyga iš tikrųjų dailiai, net prabangiai iš
leista ir jos meninio redaktoriaus A. Ged
mino skoningai apipavidalinta.

„Vilniaus miesto istoriją“ parašė J. Jur
ginis, V. Merkys ir A. Tautavičius. Pirmie
ji du yra žinomi istorikai, J. Jurginis—Lie
tuvos Mokslų akademijos Istorijos institu
to direktoriaus pavaduotojas, o A. Tauta
vičius — archeologas. Visi autoriai, vadi
nasi, yra savo srities specialistai, jau ne 
kartą spausdinęsi su istoriniais ir archeo
loginiais darbais, tad iš jų galima laukti, 
kad jie užsimotąjį darbą atliks reikliai ir 
pavyzdingai.

Knygos pabaigoje vien tik bibliografijos 
Vilniaus tematika prispausdinta 14 psl., o 
pratarmėje pažymėta, kad ten tėra vien 
bendresnio pobūdžio medžiaga. Atseit, au
torių naudotasi dar platesne literatūra, o 
literatūros sąraše įrašyti ir lietuviai auto
riai iš vadinamųjų buržuazinių, atseit, ne
priklausomybės laikų ir taipogi emigraci
jos autoriai, kas, palyginti, ne taip jau se
niai nepasitaikydavo Vilniuje išeinančiuo
se leidiniuose.

Apžvelgdami iki šiol buvusius leidinius 
apie Vilnių, šios knygos autoriai nurodo ir 
į 1961 m. Toronte mirusį istoriką A. Šapo
ką, kuris emigracijoje išleistoje savo kny
goje „Senasis Vilnius“ skundėsi negalįs, 
svetur gyvendamas, surinktosios medžia
gos papildyti, šios knygos autoriai komen
tuoja, kad A. Šapoka tuo būdu „patvirtino 
tiesą, kad svetur gyvenant, be šaltinių, 
sunku ką nors vertinga parašyti“... Kaž
kaip kyla įtarimas, kad tarp šių eilučių 
glūdi tai, ką vokiečiai vadina „Schaden
freude“, ir kad jų autoriai į svetur dir
bančius, deja, negausius lituanistus žiūri 
tarsi į kokius varžovus, kuriuos žūt būt 
reikia nurungti. Būtų gera, jei šitas įtari
mas liktų nepagrįstas, nes juk darbo litua
nistikos dirvonuose pakanka visiems, šia
pus ir anapus...

Šios knygos autorių pažiūrą apie pateik
tąją Vilniaus istoriją galime išskaityti ir 
tokiame jų pasisakyme; „Feodaliniai ir 
buržuaziniai Vilniaus praeities tyrinėtojai 

VYTAUTAS RIMKUS

LIETUVIU SUKILIMAS
VILNIUJE 1941M.

IŠ ASMENIŠKŲ PRISIMINIMŲ IR IŠGYVENIMŲ
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Aišku, karo atveju okupantas ypač akylus, prie
kabus, kerštingas, ir jei jam tiesiogiai nedega kulnys, 
šoks gaudyti įtartinųjų ir čekistiniu stiliumi daug iš
kart be platesnių apklausinėjimų sušaudys viena kul
ka į pakaušį.

Pajutau savo gyvybės vertę. Jos lengvai neati
duosiu. Okupantai rusai privalo sužinoti, kad čia lie
tuvių. ne bolševikų, žemė! Pamaniau, kad panašiai 
turėtų galvoti ir visi kiti pogrindininkai, kurių, neži
nojau kiek, yra Vilniuje.

Palikęs kolegą V. klausytis radijo žinių, kurias 
jis sakėsi man smulkmeniškai papasakos, kai sugrį
šiu iš miesto, išėjau, norėdamas susitikti kokį po
grindininką. Nuėjau į vieno namus, bet neradau. 
Gal jis irgi išėjo kitų ieškoti. Tokiems susitikimams 
neturėjome numatę vietos.

Nuėjau į „Valgio“ valgyklą Gedimino gatvėje. 
Ten kai kurie mūsiškių kartais valgydavo. Ir ten nei 
vieno nebuvo. Bevalgant sukaukė miesto sirenos, iš
girdome vokiškų puolamųjų bombonešių, „štuko- 
mis“ vadinamų, kaukiantį zvimbimų žemyn, ir tuoj 
pasigirdo spiegiantis bombų kritimas ir garsūs bom
bų sprogimai netoli „Valgio“ miesto centre, „štu- 
kos“ bombardavo ar tiltą per Nerį, ar prie pat tilto 
esančius namų apyvokai gazo tankus. Nei viena 
bomba nepataikė nei į tiltų, nei į gazo tankus. Tik 
aplinkoje išdužo daugybė langų, apgriovė keletu ne
reikšmingų pastatų. Tuoj ore pasijuto keistas dūmų, 
dulkių kvapas, bet jis greitai išsisklaidė.

Grįžtu į studentų bendrabutį. Atsargiai žiūra u— 
rusų nematyti. Apeinu pastatą iš kito šono. Nieko 
įtartino. Išeina pažįstama studentė. Klausiu. Ne, ji 
viduje nematė rusų.

Įeinu į bendrabutį nusprendęs, kad jei iš kur už
pultų ar ateitų rusai, bandyčiau iš jų atimti ginklą, o 
juos nušauti. Jau laikas pradėti fiziškai priešintis.

Lietuviai nėra kokie avinai, kad rusai ar išgamos 
slavai galėtų mus varyti į savo skerdynes. Ne! Blo
giausiu atveju žūsiu, bet nesileisiu kaip vergas išve
damas iš bendrabučio. Kas nors turi pradėti kovoti. 
Kodėl būtinai kitas, ne aš? Argi aš vertas tik susmir- 
dusio ruso kulkos į pakaušį?

Atsargiai, ramiai įeinu į bendrabutį. Kaip pa
prastai, tyliai pasisveikinu su administracijos stu
dentais. Paklausiu naujienų, gal yra svečių, kurie 
manęs teiravosi. Jie supranta. Nieko nėra.

Dėl visa ko neinu tiesiai į savo kambarį, bet vie
nu aukštu žemiau pas gerą kolegą. Jis noriai užbė
ga prie mano kambario. Beldžiasi, niekas neatsako.

Tykiai prieinu prie savo kambario. Prie durų 
klausausi. Nieko negirdėti. Atsirakinu, įeinu. Tikrai 
nieko nėra. Nutariu palaukti vienminčių. Klausyda
masis radijo žinių, stebiu gatves, ar neatvažiuos če
kistų sunkvežimis.

ŠAUKIAMAS Į SVARBŲ SUSIRINKIMĄ

Po kurio laiko beldimasis į mano duris. Nesi
bijodamas atidarau. Geras pažįstamas pogrindinin
kas N., ne kartą davęs pranešimų, nurodymų. Atėjęs 
pranešti, kad maždaug po pusvalandžio man reikia 
būti Teisės Mokslų Fakulteto dekanato patalpose. 
Ten vyks svarbus pasitarimas, į kurį ir aš turiu nu
vykti. Jis eis drauge su manim. Universiteto durys iš 
Napoleono aikštės pusės bus neužrakintos, laisvos, 
kiek žinoma, rusų nesaugomos. Jei saugomos, turė
sime kitur susirasti įėjimą.

Tuoj išeiname iš kambario. Dar yra laiko. Stab
telime studentų skaityklos kambaryje, esančiame pir
mame aukšte. Iš ten matyti pagrindinės durys, gali
ma lengvai pakliūti ir į kiemą.

Ramu. Pavartome spaudos.
Laikas eiti.
Abu išeiname. Artimiausiu keliu leidžiamės 

Vilniaus universiteto link.
Mieste jaučiama karo nuotaika. Gatvėse sku

bantieji rusų sunkvežimiai, pilni karių, reikmenų. 
Ties viena gatve rusų kariuomenės pilnai ginkluotas 
dalinys, jų kelios dešimtys. Vyrai išvargę, dulkini. 
Stabtelėję poilsio. Iš namų, kiemų išbėgę žydiškos 
išvaizdos žmonės jiems duoda vandens, maisto.

Einame toliau.
Jau Napoleono aikštė. Už jos ir universitetas. 

Joje, artėliau gražiųjų gubernatūros rūmų, augo di
dokas, tankiomis šakomis, gana platus medis. Pri
ėję aikštę, smarkiai žingsniuojame universiteto link. 
Mūsų dešinėje aukšta mūro siena. Tada pastebiu po 
plačiašakiu medžiu stovintį sunkvežimį. Rusų ka
riuomenės sunkvežimis, pilnas ginkluotų vyrų. Per 
vėlu grįžti, nes jie pastebėjo mus. Einame tiesiai to
lyn pro juos. Bendrakeleiviui tyliai patariu į rusus

nežiūrėti, ramiai žingsniuoti. Jis tyliu balsu atsako 
supratęs.

Tą dieną buvau užsivilkęs vadinamąsias „golf“ 
kelnes, kurių apačia buvo susegama žemiau kelių, ir 
likusi palaida medžiaga drimbančiai dengė apie pu
sę blauzdų. Tokias kelnes nešiojau lyg protestą prieš 
okupantus rusus, kurių nei vienas tokių vakarietiš
kų kelnių nenešiojo. Jų nemačiau nei lenkuose, šiuo 
momentu pagalvojau apie savo golfiškas kelnes: ru
sai sunkvežimyje tikriausiai supranta, kad eina ne 
rusas, tai ir jo bendrakeleivis nebus kitoks. Taigi, jie 
yra priešrusiai. Bet gal kaip tik dėl išsiskiriančios iš
vaizdos atmes galimybę būti kokiais revoliucionie
riais, nes per ryškiai krentame į akis.

Pastebiu, sunkvežimyje suklaupę, sustoję uni
formuoti rusai dėvi melsvomis čekistų kepurėmis. Į 
mus jų šautuvai atkreipti visą laiką. Nepasukdamas 
galvos pastebiu — enkavedistai pakelia savo auto
matus, šautuvus ir taiko į mus, tarpusavyje tyliai kal
basi, kažin ką tariasi, lyg ginčijasi. Greičiausia, apie 
mus, ką daryti su tais paikšais vaikščiotojais.

Manyje tviksteli mintis: o gal jie žino apie šau
kiamą slaptą susirinkimą, kuris, be abejo, nebus už 
okupantus. Gal jie čia kaip tik laukia ateinančių, gal 
jau sugaudė kitus, dabar mums eilė... Visi žino, vi
sose valstybėse studentai karšti prispaudėjų nekentė
jai. Be abejo, tai žinoma ir enkavedistams.

Galvoju, jei pasigirs šūvis ar šūviai, tuoj krisiu 
žemėn ir gulėsiu kaip negyvas. Manau, taip pasi
elgs ir bendrakeleivis, nors dėl rusų artumo nedrąsu 
jam patarti, nes jie gali nugirsti, suprasti.

Einame tiesiai tolyn. Lygiai ties sunkvežimiu. 
Rusų balsų nesigirdėti. Jie bus nusprendę, ką daryti 
su mumis.

Girdžiu savo širdies daužymąsi. Ji plaka taip 
smarkiai, kad bijausi, jog neišgirstų rusai. Rodos, 
keliuose blokuose girdėti. Stengiuosi išlaikyti nepa
keistą veidą, bandydamas šypsotis. Lyg gerklė džiūs
ta.

Jau praėjome ginkluotą sunkvežimį, širdis dau
žosi kaip gongas.

Dar kelios dešimtys sekundžių, ir būsime uni
versitete. Be galo daug laiko. Daug minčių praskrie
jo.

Jau einame kiemeliu į duris, vedančias Teisės 
Mokslų Fakulteto link. Gal kiek per anksti ištiesiau 
ranką joms atidaryti... Jau laipteliai... Dar keli 
žingsniai... Durys lengvai atsidaro. įeinu, paskui ir 
bendrakeleivis. Pašokame laiptais aukštyn.

— Maniau, jie šaus, — tykiu balsu N.
— Laimė buvo pėsčiųjų pusėje, — atsakau.
Dar kiek, ir Teisės Mokslų Fakulteto dekanato 

raštinė.

(Bus daugiau)

jautėsi atstovaują vienai ar kitai tautai ir 
giną jos interesus. Tas interesų gynimas 
dažniausiai pasireiškė tuo, kad pagal taria
mąjį tautinės vienybės principą vieni iš 
anksto buvo žeminami, o kiti —aukština
mi... Marksistai į Vilniaus istoriją žiūri 
kaip į progreso vyksmą ir institucijų bei 
reiškinių nelaiko amžinai blogais arba ge
rais, nes jų vaidmuo keičiasi. Amatininkų 
cechai 15 a. buvo teigiamas dalykas, 19 a.- 
neigiamas, trukdęs fabrikinei pramonei 
plėstis...“

Čia gal verta įterpti, kad modernioje is
toriografijoje Vakaruose, sakykime, Brita
nijoje ir Vak. Vokietijoje, kuri tarybinėje 
terminologijoje, matyt, būtų vadinama 
„buržuazine“, toks tautininkiškas istorijos 
aiškinimas vargiai beužtinkamas. Anaip
tol, reakcijoje prieš ilgą laiką iš tiesų vy
ravusią pernelyg šovinistinę pažiūrą į isto
riografiją, nūn dažnai nueinama į priešin
gą kraštutinumą. O ir pažiūra, kad istori
joje „nieko nėra amžinai bloga arba gera“ 
ir kad reiškinius reikia vertinti tiriamojo 
laikotarpio mastu, nėra nei marksistų, nei 
tarybinių istorikų koks nors monopolis, o 
maždaug bendrai priimtas istorijos moks
lo dėsnis...

Apie Vilnių parašyti rimtą ir visapusiš
ką istoriją grynai tautiniu požvilgiu, tur 
būt, aplamai nebūtų įmanoma. Nuo pat to 
laiko, kai iš Neries ir Vilnios santakoje bu
vusios gyvenvietės išsivystė miestas, Vil
nius visuomet buvo tarptautinis. Neries 
brasta čia vertė susikryžiuoti kelius, ir 
miestas išsivystė ir ilgą laiką išsilaikė kaip 
svarbus tarptautinis prekybos centras. Il
gainiui jame įsikūrė ir savo savitą bend
ruomeninį gyvenimą gyveno įvairios tau
tybės — vokiečiai, gudai, rusai, totoriai, 
žydai, lenkai, žinoma, lietuviai, o pavie
niui ir daug kitų, sakykime, italai, veng
rai, čekai. Lietuvių skaičius Vilniuje am
žių bėgyje keisdavosi, kartais jie buvo net 
gausiausi, bet lietuviai Vilniuje niekados 
nesudarė gyventojų daugumos

Net ir Vilniaus miesto administracija 
amžių bėgyje, palyginti, neilgą laiką buvo 
lietuvių tautybės žmonių rankose. Iš isto
rinių šaltinių žinomas pats pirmasis Vil
niaus burmistras — miesto viršininkas 14 
a. pabaigoje buvo Rygos vokietis Hanulas.

Šitos aplinkybės, be abejo, lėmė ir Vil
niaus miesto išsirutuliojusį pobūdį, jo tra

dicijas ir išsilikusį įvaizdį. Į Vilniaus pra
eitį žvelgti iš siauro tautinio taško papras
čiausiai būtų istoriškai nesąžininga. To ap
tariamosios knygos autoriai ir nepadarė. 
Tačiau jie vis dėlto parašė lietuvišką Vil
niaus istoriją. Pirmiausia, žinoma, dėl to, 
kad jie patys yra lietuviai ir į pasirinktąją 
temą natūraliai žiūrėjo lietuvio akimis. Ir 
toks lietuviškas žvilgsnis, apie Vilnų kal
bant, visiškai jau nėra prievartinis ar dirb
tinis, nes, nežiūrint tarptautinės miesto gy
ventojų sudėties, Vilnius buvo ir yra Lie
tuvos sostinė, Lietuvos kunigaikščių bu
veinė, politinis ir kultūrinis Lietuvos cent
ras. Visa tai miestui taip pat neišvengia
mai uždėjo savo antspaudą, ir todėl, rašant 
Vilniaus miesto istoriją, tam tikra prasme, 
neišvengiamai rašoma ir Lietuvos istorija.

Iš tiesų ši 10.000 egz. tiražu pernai iš
leistoji knyga gali būti priimta ir kaip 
sklandžiai ir įdomiai parašyta, bet savo 
mokslinį orumą išlaikiusi Lietuvos istori
ja. Juk visi tie politiniai, administraciniai, 
kultūriniai, ekonominiai ir komerciniai 
Vilniaus įvykiai savaime lietė ne vien tik
tai vieną miestą, bet ir visą kraštą. Ir ta 
proga tenka autorius pagirti, kad jie šitą 
knygą sugebėjo parašyti ne tik moksliškai, 
bet taip pat, palyginti, populiariai ir įdo
miai.

Aišku, kad tokios apimties ir pobūdžio 
veikale yra vietų, kurias kiti vis dėlto ki
taip aiškintų. Sakykime, iki šiol, kaip jie 
kad sakytų, „buržuazinių“ istorikų raštuo
se apie pačią pirmąją Vilniaus miesto ru
sų okupaciją 1655 m. ir jos pasėkas buvo
me įpratę skaityti aprašus su kur kas tirš
tesnėmis spalvomis. Tačiau ir tai, kas pa
sakyta, rodos, neprieštarauja istorinei tik
rovei, ir skirtybės bene būtų daugiau pasa
kojimo būde, o šioje kuygoje jis yra perne
lyg ramus ir be emocijų, kas nebūtinai 
smerktina.

Be to, mums, svetur gyvenantiems, daž
nai gali būti neįprasta ir kartais gal net 
nepriimtina knygoje vartojama terminolo
gija, kuri, žinoma, yra priderinta prie ta
rybinės istoriografijos reikalavimų ir tra
dicijų. Tačiau toji terminologija, šiaip ar 
taip, yra daugiau išorės ir susitarimo, o ne 
esmės dalykas, ir Jurginio, Merkio ir Tau
tavičiaus „Vilniaus miesto istoriją“ galų 
gale tenka vertinti kaip teigiamą ir ne taip 
jau dažną įvykį lietuviškojoje leidyboje.

R. E. Maziliauskas

PUSLAPIAI MŪSIŠKIAMS SKAUTAMS

Dabar gautasis „Skautų Aido“ 1968 m. 
Nr. 8 skirtas daugiausia praeitos vasaros 
skautų stovykloms.

V-tos Tautinės stovyklos Europoje iš
spausdintas smulkus trijų puslapių apra
šymas. Iliustracijų iš stovyklos yra pora 
prie to aprašymo ir dar du atskiri pusla
piai.

Pirmajame žurnalo puslapyje išspausdin
ta Vasario 16 Gimnazijos skaučių fotogra
fija.

DUOMENYS APIE VAIKŲ DARŽELIUS

Ruošiamame leidinyje „Lietuvių švieti
mas Vokietijoje 1945-1949 m.“ bus aprašai 
šių vaikų darželių: Blombergo, Dillingeno, 
Eckerndoerfės, Eichstaetto-Febdorfo. Euti- 
no, Flensburgo-Muetzelburgo, Gluekstad- 
to, Greveno, Haunstetteno (Augsburgo), 
Hochfeldo (Augsburgo), Ingolstadto, Itze
hoe, Kempteno. Kielio, Klein Wittensee, 
Landshuto, Maxhuetes, Memmingeno, 
Merbecko, Mueldorfo, Reppnerio, Roten- 
burgo, Traunsteino, Wagenreutho, Waten- 
stedto ir Wehneno.

Kas turėtų istorines apžvalgas ir foto
grafijų tokių vaikų darželių, kurie aukš
čiau nesuminėti, malonėkit skubiai atsiųsti 
leidinio redaktoriui Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo adresu: 5620 So. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636.

Kad leidėjui paaiškėtų leidinio tiražas, 
manantieji pirkti šį leidinį, prašomi rašyti 
Kultūrai Remti Draugijai, 7026 So. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636.

„Lietuvių švietimas Vokietijoje“ leidiny
je bus aprašai — istorijos šių pradinių mo
kyklų: Ambergo. Ansbacho, Bad Woerisho- 
feno, Bodenteicho, Deinseno, Dinkelsbuel- 
io, Eichstaetto, Eckernfoerdės, Euteno, Ge- 
retsriedo, Clausthalio. Gluechstadto, Gr. 
Hesepes, Hallendorfo, Hannoverio, Haun
stetteno, Hochfeldo, Illertisseno, Ingolstad
to, Itzehoes, Kempteno, Kielio, Landshuto. 
Lohengrino, Maxhuettes, Meeseno, Meer- 
becko, Memmingeno, Muelhdorfo, Muen- 
cheno-Waldfriedhofo. Muencheno miesto, 
Muencheno - Fuerstenfriedo, , Nuernbergo, 
Okerio, Oldenburgo, Passau, Rosenheimo, 
Rendsburgo, Seedorfo, Scheinfeldo, Stadės, 
Tirsghenreuto, Traunsteino, Wagenreutho, 
Watenstedto, Wedelio, Weideno ir Wehne
no.

Kas turėtų istorinių apžvalgų ir fotogra

fijų tokių pradinių mokyklų, kurios aukš
čiau nesuminėtos, malonėkite skubiai at
siųsti leidinio redaktoriui Pasaulio Lietu
vių Archyvo adresu: 5620 So. Claremont 
Ave„ Chicago, Ill. 60636. Kad leidėjui pa
aiškėtų leidinio tiražas, manantieji pirkti 
šį leidinį, prašomi rašyti Kultūrai Remti 
Draugijai, 7026 So. Claremont Ave., Chica
go. Ill. 60636.

^/JEKMAufENIO/

REGĖK

„Regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“ 
(Luko 18,42).

Žavesys, nuostaba ir susimąstymas už
plūdo mokinių ir buvusio neregio sielą, kai 
Jėzus vienu žodžiu grąžino neregiui regą. 
Net mūsų amžiuje, kuris džiaugiasi moks
lo, technikos, medicinos pirmiau nesvajota 
pažanga, negali vienu žodžiu pagydyti ne
regio. V. Jėzaus visagalybė pabrėžė tartą 
jo žodį: „einame į Jeruzalę. Ten įvyks visa, 
ką pranašai yra parašę apie Žmogaus Sū
nų. Jis bus išduotas pagonims, išjuoktas, 
išniekintas, apspiaudytas; pagaliau, nupla
kę, jį užmuš. Bet jis trečiąją dieną prisi
kels“.

V. Jėzus nusakė smulkiai savo kančią, 
mirtį ir prisikėlimą. Jam visa yra žinoma. 
O kad įtikėtų jo pasakymui, maldaujan
čiam pagalbos neregiui grąžino regą. Kiek 
vėliau įvyko visa, ką jis buvo kalbėjęs apie 
savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Šiuo 
klausimu abejonių nėra

AR SUVOKIAME PADĖTI?
Jau 250 metų, kai jaunimas, moksleiviai, 

dideliu smalsumu skaito nuostabius Robin
sono Crusoe nuotykius. Jūreivis, sudužus 
laivui, bangų išmestas į niekieno negyve
namą salą, pamažu sukuria sau neįprastą 
gyvenimo aplinką. Daniel Dafoe (1660- 
1731) savo romanui paėmė tikrus įvykius 
Aleksandro Selkirk Juan Ferdinando salo
je, juos pagražino, padarė smalsius. Neįp
rastus. Bet nė vienas „Eur. Lietuvio“ skai
tytojas nenorėtų atsirasti negyvenamoj sa
loje, toli nuo žmonių, bendraujant vien su 
paukščiais, žuvimis ir gyvulėliais, neturint 
nei knygų, nei laikraščių, nei radio ar T. V. 
Gyvename žmonių bendruomenėje. Esame 
reikalingi vieni kitų, taip mūsų gyvenimas 
ir asmens pasireiškimai pilnėja, grožėj 
tobulėja. Tai mus verčia burtis į kuopeles, 
draugijas, klubus ir kitas organizacijas. 
Bet toji visuomenė, kurioje gyvename, net 
mūsų pačių lietuviai žmonės, nėra vienodi 
daugely dalykų, net tikėjimo, doros klau
simais.

Kokia yra mūsų dienų visuomenė? Gar
bės, pinigų, turtų ir džiaugsmų-malonumų 
gaudytoja, sumaterialėjusi ir supagonėju- 
si. Tik žmonių mažesnioji dalis žino aiš
kiai, kam jie gyvena ir ko siekia, koks lau
kia juos pomirtinis gyvenimas ir ką jie ga
li atsiekti žemėje būdami. Žino Dievo sąly
ginius planus ir norus visus žmones išga
nyti, jei jie patys panorės.

Dievą tikintieji ir jo valios besilaikantie
ji žmonės, apsupti subedievėjusių, ateitimi 
nesirūpinančių žmonių, yra savitarpiai 
veikiami. Dievas ir Bažnyčia laukia, kad 
Dievą mylintieji žmonės paveiktų teigia
mai savo gyvenamą aplinką, kad įneštų į 
ją Dievo pažinimą ir jo meilę. Bet apsi
sprendžia kiekvienas asmuo savarankiai.

Vieni jų tik iš vardo pasilieka katalikais 
ir Dievą mylinčiais žmonėmis, bet jie pase
ka daugumos bedieviškas madas, nedorus 
papročius. Tai kovą pralaimėjusieji. Jie 
nenori bent kuo skirtis iš visos aplinkos. 
Nei nebando ją teikiamai veikti į gerą.

Antri užsidaro savo namelio, savo šei
mos sienose, gyvena nebendraudami su sa
vaisiais lietuviais, niekur nesirodo su ge
rais darbais. Jie nurašomi į mūsų bendruo
menės nuostolius.

Treti, veiklesnieji, giliau pažįstantieji 
savo tikėjimą, nuoširdžiau mylintieji Die
vą. veržiasi į aplinkos visuomenę su savo 
mokslu, pagalba, patarimais, paskatini
mais į gerą: tai mūsų laikų apaštalai. Jų 
reikia daug ir gerų.

Gyvas, karštas žodis daug reiškia, bet 
gyvenimo pavyzdys ilgesniam laikui pasi
lieka. Doros mokytojai privalo būti patys 
dori, bemokantieji — turi būti mokyti, nes 
negalima duoti kitam to. ko patys neturi
me.

Kristaus dievybė aiški iš jo žodžių, gy
venimo, aukos ir darbų. Jo pažadėtas ir 
įvykdytas prisikėlimas iš mirusių sustipri
na mūsų tikėjimą. Dažniau pakvieskime 
Eucharistinį Kristų į savo sielą, o jis duos 
progą apaštalauti kitiems.

K. A. M.

PRAILGĖJO DRAMBLIO AMŽIUS
Japonų geologai netoli Tokijo aptiko iš

kasamojo dramblio skeletą. Įdomu, kad ge
ologinių sluoksnių, kuriuose buvo rastai 
liekanos, amžius ne didesnis už 20 tūkst. 
m„ nors dramblys priklauso rūšiai, kuri, 
kaip buvo anksčiau manyta, išmirė prieš
60—100 tūkst. m. (M.G.)

2



Nr. 13(1056). 1969. III. 25 EUROPOS LIETUVIS 3

PASAULIS APLINK MUS
DAR TRYS Į ERDVES

Dar trys vyrai buvo išskraidinti į erdves.
atskraidė ten dešimtį parų ir laimingai nu
sileido. Nors mes jau taip supratome su 
tais skridimais, kad žinios apie tai mums 
turi lygios vertės, kaip ir naujo ministerio 
pirmininko patvirtinimas kuriame nors 
krašte ar prezidento išrinkimas, bet vis 
tiek tai didelis įvykis, tik mes nebepajėgia
me jo kaip reikiant pasverti.

Pasverti tokių skridimų reikšmę, tur būt. 
trukdo žinojimas, kad technika ir žmogaus 
išradingumas šiandien jau yra pasiekę di
džiausių aukštumų. Technikos galybė tiek 
jau pasiekė, kad 17.000 mylių greičiu 
skrendanti kapsulė pajėgia vėl tiksliai su
sijungti su savo priedainiu, su kuriuo ji 
tyčia buvo išsiskyrusi.

Lėktuvą, tiesa, turime jau seniai. Dabar 
jis tik visaip tobulinamas — kad būtų di
desnis. greitesnis, kad galėtų parankiau
siai pakilti ir nusileisti. Turime ir tanką. 
Jau praeito karo metu buvo pradėtos ga
minti ir raketos, tiesa, dar primityvios, o 
dabar jos neša jau erdvės laivus, nors taip 
pat laukia ir tokio meto, kada galės būti 
panaudotos pasauliui naikinti. Taip, tas 
naikinimas...

O kad technikos pažanga leidžia įvykdyti 
nuostabiausius dalykus, pavyzdžiui, ir tuos 
skridimus į erdves, mes galime ir stebėtis 
ir džiaugtis.

NERAMUSIS PREZIDENTAS
Tokiame krašte, kaip Vakarų Vokietija, 

prezidento įvaizdis yra maždaug garbingo 
senuko su šiokiais tokiais palinkimais į 
diplomatiją. Valdžia yra vyriausybės ran
kose, o prezidentas — tik iškilmėse daly
vauti, karieta ar limuzinu pavažinėti, kai 
į kraštą užsuka kokios užsienių aukšteny
bės.

Po šio karo Vokietija ir turėjo tokius iš
kilmingiems atvejams skirtus prezidentus. 
Žinoma, prezidentas turi būti garbingas, 
visiems priimtinas senelis. Turėjusi ilgą ir 
sunkų nacinį laikotarpį, Vokietija, aišku, 
ne visada lengvai gali surasti tokį švarų 
senuką. Štai šiais metais liepos mėn. pasi
traukiančiam prezidentui kai kurie laik
raščiai metė kaltę, kad jis buvęs susitepęs 
su naciais.

Bet naujai prezidentu išrinktasis dr. Hei- 
nemannas, sakoma, bus be praeities dėmių, 
bet nebus toks jau kretąs senukas, kokiu

Senją paruošė E. Hints

ŽVALGYBOS VORATINKLIUOSE
(11)

SEPTYNI PTX TINKLAI
Karui tarp Vokietijos ir Sov. Sąjungos 

prasidėjus, Trepperis kontroliavo septynis 
agentų tinklus. PTX siųstuvai Maskvai 
tiksliai ir reguliariai pranešinėjo karines 
paslaptis. Maskvai buvo smulkmeniškai 
pranešti vokiečių generalinio štabo strate
giniai planai Rytų fronte, atskirų armijos 
grupių sudėtis, smulkūs vokiečių karo 
aviacijos operacijų planai, naftos sandė
liai ir jų vietovės, net slaptų posėdžių ei
ga Hitlerio štabe.

Raudonojo orkestro veikla beveik primi
nė normalią taikos meto žinių agentūrą. 
Maskvos centrinė, sakysime, užklausdavo 
Trepperį, kur šiuo metu yra vokiečių gene
rolas Guderian, arba ar 7-toji tankų divi
zija iš Prancūzijos iškelta į Rusiją. Po 
trumpo laiko PTX siųstuvai reikalaujamą 
informaciją pranešdavo Maskvai. Savaran
kiškai veikęs, bet Trepperiui pavaldus so
vietų žvalgybos tinklas Šveicarijoje savo 
agentus turėjo Wehrmachto generaliniame 
štabe, ir dažnai Maskva apie vokiečių gen. 
štabo įsakymus žinodavo nė 24 vai. nepra
ėjus nuo jų paskelbimo. Iki šiol nėra vie
šai žinoma, kas buvo sovietų agentas, bet 
jis turėjo būti aukštas generalinio štabo 
karininkas.

Trepperio statybinių medžiagų firmos 
pradėjo prekiauti su vokiečiais. Prancūzai 
su vokiečiais labai nenoriai bendradarbia
vo, vengė su jais prekiauti, ir šitą aplin
kybę Trepperis bematant išnaudojo. Jo fir
mos paslaugiai ir labai geromis sąlygomis 
vokiečiams teikė įvairias statybines me
džiagas, o pirkėjas paprastai buvo Organi
sation Todt, pusiau karinė vokiečių staty
bos organizacija, kuri visoje vokiečių oku
puotoje Europoje vykdė karines statybas, 
aerodromus, karinius sandėlius, bunkerius 
ir pan. Pristatydamas statybines medžia
gas, Trepperis savaime išgaudavo daug 
svarbių informacijų. Be to, įo bendrovės, 
kaip vokiečių karo pastangom svarbios 
įmonės, gaudavo įvairių privilegijų. Simex 
bendrovės Paryžiuje direktorius Gilbertas 
(iš tikrųjų — Trepperis) ir Simexo bend
rovės Briuselyje direktorius Sierra (iš tik
rųjų — Sukulovas) be įtarimo ir didesnių 
sunkumų iš vokiečių gaudavo leidimus va
žinėti po Europą...

Berlyne profesionalų sovietų žvalgybos 
karininkų nebuvo, tačiau du svarbiausieji 
Raudonojo orkestro agentai Arvid Harnac- 
kas ir Harro Schulze-Boysenas Maskvai 
pranešė daug labai svarbių informacijų.

Kilęs iš aukštuomenės šeimos, Harnac- 

įsivaizduojamas Vokietijos prezidentas.
Nors amžiumi jis senukas, bet, sako, jis
laikysis kovingai ir neatsisakys savo poli- 
tinio’tikėjimo.

Heinemannas po karo gi buvo vienas 
Krikščionių demokratų partijos steigėjų ir 
Adenauerio pirmajame ministerių kabine
te vidaus reikalų ministeris. Bet jis greit 
pasitraukė iš vyriausybės ir iš partijos, ne
pritardamas Vokietijos atsiginklavimui. 
Nenorėdamas atsisakyti savo politikos, jis 
net įkūrė savo partiją, kuri neturėjo pasi
sekimo. Tada jis įstojo į Socialdemokratų 
partiją ir koalicinėje vyriausybėje pasida
rė teisingumo ministerių, pradėjusiu nai
kinti pasenusius įstatymus. Bet jis. ateida
mas į prezidentus, atsineša savo idėjas, ku
rios jau dabar atkreipė jo priešų dėmesį. 
Jis nori, kad Vokietija laikytųsi daugiau 
nuošaliai, draugaudama su Vakarais ii’ su 
Rytais, nes tik tokiu būdu būsią galima ap
jungti visą kraštą. Jis dar tebetiki, kad Vo
kietija kalta ir kad ji piktuoju nieko nega
li tikėtis ir iš Sov. Sąjungos. Taigi tikima
si, kad tas senukas ir liks toks karingas.

Be to, prezidento rinkimai šįkart parodė 
tam tikrą perversmą Vokietijoje. Heine
mannas yra kairės atstovas. Jį išrinkti so
cialdemokratams padėjo laisvieji demok
ratai, kurie anksčiau sudarydavo koaliciją 
su krikščionimis demokratais. Taigi dabar
tinė krikščionių demokratų ir socialdemok
ratų koalicija gyvena jau paskutinius mė
nesius.

BUDAPEŠTAS, MASKVA, PEKINGAS
Kam gi ruošiasi Maskvai paklusnūs so

vietiniai kraštai, ko jų vadai suvažiavo į 
Budapeštą? Sov. Sąjunga juk „atsiuntė“ 
Brežnevą, Kosyginą, Gromyką. Ar vėl bus 
pradėta nustatinėti tankais pakelės į Ber
lyną? Gal ateina eilė Jugoslavijai ar Ru
munijai?

Specialistai spėja, kad, greičiausia, šituo
se rajonuose kol kas nieko neatsitiks. So
vietams, sako, rūpi nedaryti nieko, kad da
bar jokia juoda katė neperbėgtų kelio tarp 
JAV ir Sov. Sąjungos. Po tų abiejų didžių
jų susitikimo paaiškės, kiek stipriai Sov. 
Sąjunga galės paspausti nepaklusniuosius 
komunistinius kraštus.

Manoma, kad dabartiniuose Budapešto 
pasitarimuose sprendžiama, kaip geriau 
derinti karinius reikalus Kinijos grėsmės 
akivaizdoje. Dabar vyksta dar tik pasienio 

kas studijavo JAV, o, apsilankęs Sovietų 
S-goj, jis sutiko Vokietijoje būti Komin- 
temo agentu. Jis dirbo vokiečių ekonomi
nių reikalų ministerijoje, kur iškilo kaip 
sovietų žinovas. Po Ribbentropo-Molotovo 
sutarties 1939 m. Harnackas, kaip vokiečių 
delegacijos narys ekonominiams reika
lams, lankėsi Maskvoje. Būdamas aukštas 
ekonominių reik, ministerijos pareigūnas, 
jis prieidavo prie daugelio slaptų informa
cijų.

Harro Schulze-Boysenas bičiulių papras
tai buvo vadinamas Schubo. Jis buvo karš
tas nacių priešas ir su komunistais bendra
darbiavo ideologiniais sumetimais. Kilęs iš 
senos monarchistų šeimos, Schubo baigė 
karo mokyklą ir tarnavo Luftwaffes (karo 
aviacijos) štabo kontržvalgybos skyriuje, 
kur jam buvo prieinama svarbi informa
cija ne tik apie aviaciją, bet aplamai apie 
karines pajėgas. Su GRU bendradarbiauti 
Schubo pradėjo jau 1937 m.

Harnacko Schubo parūpinamos informa
cijos buvo labai vertingos, bet jie turėjo 
sunkumų jas persiųst. Slaptąjį radijo siųs
tuvą aptarnavo Schubo, bet jis nebuvo tam 
pasiruošęs, darydavo daug klaidų, ir Mask
vos centrinė dažnai neišskaitydavo jo pra
nešimų. Maskva pavedė Trepperiui Berly
no tinklą perimti savo žinion. Į Berlyną iš 
Briuselio tarnybos reikalais atvyko staty
binių medžiagų firmos direktorius Sierra- 
Sukulovas. Jis susirišo su Harnacku ir 
Schubo. naudodamasis iš Maskvos gautais 
adresais, pataisė sugedusį radijo siųstuvą, 
išmokė Schubo jį aptarnauti ir suorganiza
vo ryšį tarp Berlyno ir Briuselio per pa
siuntinius.

Septyni PTX siųstuvai ir toliau dieną 
naktį siuntė pranešimus į Maskvą. Vokie
čių žvalgyba jų klausėsi, bet suprasti ne
galėjo. Geriausieji vokiečių žinovai nesu
gebėjo iššifruoti sovietų kodo

RAUDONASIS ORKESTRAS NUTYLA
Vokiečių žvalgybos specialistai tyrinėjo 

PTX signalų įrašus ir priėjo išvados, kad 
pagrindinis siųstuvas yra Briuselyje. Ab- 
wehro agentai pradėjo Belgijos sostinę įdė
miai sekti. Parkuose, kavinėse, krautuvėse 
ir kitose viešose vietose vokiečių sekliai 
klausydavosi pokalbių, ieškojo užuominų, 
kurios galėtų padėti surasti slaptąjį siųs
tuvą. Vokiečiai griebėsi gudrybės. PTX 
siųstuvui veikiant, jie paeiliui išjungdavo 
elektros energiją atskiriems miesto rajo
nams. Kai energiją išjungė Etterbeek ra
jone, PTX laida staiga nutrūko. Po to vo
kiečiai energiją paeiliui išjungdavo atski
roms gatvėms ir jų dalims, kol pagaliau

Seniesiems ir jauniesiems
PO VOKIETIJOS LIETUVIŲ ŠALPOS DRAUGIJOS „LABDAROS“ METINIO SUSIRINKIMO

Vakarų Vokietijoje 1967 m. įsteigtoji lie
tuvių šalpos draugija „Labdara“ savo 
veiklą kreipia dviem pagrindinėm kryptim 
— j senuosius ir į jaunuosius lietuvius, ku
rie reikalingi globos ir pagalbos. Tai išryš
kėjo iš „Labdaros“ pirmininko Jono Glem- 
žos pranešimo, padaryto vasario 9 d. Stutt- 
garte, draugijos metinio susirinkimo metu.

Lietuvių senelių ir ligonių skaičius Va
karų Vokietijoje yra, palyginti, didelis. 
Jais jau eilę metų pastoviai rūpinasi ir 
juos šelpia Baltas bei Liet. Raudonasis 
Kryžius, ir „Labdaros“ draugija su šiomis 
organizacijomis nesivaržo. Priešingai, pa
vyzdžiui, su Liet. Raudonuoju Kryžiumi 
„Labdara“ savo veikloje labai glaudžiai 
bendradarbiauja ir talkina jam. LRK yra 
egzilinė organizacija. — savo pranešime 
nurodė J. Glemža, — ir oficialiai nėra įre
gistruota, kai tuo tarpu „Labdara“ yra ju
ridinis asmuo ir turi visas įstatymines tei
ses.

Senesnio amžiaus vienišiems lietuviams 
Vakarų Vokietijoje vien tiktai medžiaginės 
pagalbos iš lietuviškųjų šalpos organizaci
jų nepakanka. Jiems dažnai reikia morali
nės globos ir aplamai šiltesnės nuotaikos, 
kurią „Labdara“ savo pastarųjų metų 
veikloje ir pradėjo teikti. Šioms aplinky
bėms skatinant, kilo sumanymas senesnio 
amžiaus lietuviams Vakarų Vokietijoje 
įsteigti bendrabutį.

Šiais metais „Labdaros“ valdyba rinks 
žinias ir tirs sąlygas bei galimybes tokį 
bendrabutį įkurti. Teismo patvirtintieji 
draugijos įstatai numato, kad „Labdara“ 
gali steigti ir išlaikyti savo poilsio namus 
ir stovyklas. Atrodo, kad parankiausia to
kį bendrabutį steigti būtų kooperatiniais 
pagrindais. Tokio bendrabučio-kooperaty- 
vo nariais galėtų būti senesnio amžiaus lie
tuviai iš Vak. Vokietijos ir kitur, kurie 
gauna pensijas, rentas ar socialinę paramą. 
Bendrabučio vietovė turėtų būti gydyklų 
ir sanatorijų rajone, gal būt, Schwarzwal- 
de, visoje Europoje žinomame savo sveiku 

nesusipratimai. Tačiau jeigu karas rytoj, 
anot tos sovietinės dainos, reikia, kad kiti 
komunistiniai kraštai paremtų.

S. Baltaragis

paaiškėjo, kad slaptasis siųstuvas yra vie
noje iš trijų Attrebates gatvės vilų.

Karo metu elektros tiekimas dažnai nu
trūkdavo, ir sovietų agentai nieko neįtarė. 
Vokiečiai juos užklupo netikėtai. Molotovo 
giminaitis Makarovas buvo suimtas prie 
veikiančio siųstuvo. Taip pat buvo suim
tos dvi moterys, Makarovo talkininkės, 
rasta padirbtų pasų, neišskaitomų užrašų, 
iš vokiečių pavogtų antspaudų.

Trepperį apie suėmimus įspėjo patys vo
kiečiai. Jis kaip tik atvyko iš Paryžiaus ir 
pastebėjo, kad jo vila apsupta vokiečių. Jis 
pats spėjo pasišalinti, tačiau, prieš grįžda
mas į Paryžių, perorganizavo Briuselio 
tinklą. Naują siųstuvą iš kito Briuselio 
priemiesčio aptarnavo Johannas Wenzelis, 
vokiečių komunistas. Briuselio tinklo vir
šininku buvo paskirtas Jefremovas. Kitą 
dieną vokiečių žvalgyba vėl girdėjo Briu
selyje veikiantį PTX siųstuvą.

Makarovas tardomas nieko neišdavė. 
Kaip su Molotovo giminaičiu, su juo buvo 
elgiamasi, palyginti, mandagiai, ir jis ka
ro pabaigos susilaukė Dachau koncentra
cijos stovykloje. Tačiau po kurio laiko vo
kiečiai susekė ir naująjį Briuselio siųstu
vą, suėmė Jefremovą ir Wenzelį. Pastarie
ji tardomi neatsilaikė. Jefremovo šeima 
buvo vokiečių okupuotoje Rusijos dalyje, 
ir vokiečiai grasino panaudot prieš ją prie
mones, jeigu jis nekalbės. Wenzelis, atro
do, neatlaikė žiaurių tardymo būdų. Kiek
vienu atveju, vokiečių kontržvalgyba pa
galiau galėjo išskaityti PTX siųstuvų ko
dą. Tiesa, Trepperis po suėmimų kodą pa
keitė, bet vokiečiai turėjo į juostas įrašę 
visas buvusias Raudonojo orkestro laidas, 
ir jie nustebo pamatę, kokių svarbių infor
macijų Maskva gaudavo.

Vienoje Maskvos radijo instrukcijoje 
Trepperiui vokiečiai pastebėjo nurodytą 
adresą Berlyne. Tokiu būdu jie susekė ir 
Berlyno tinklą, suėmė Hamacką ir Schu
bo. Slaptame teismo posėdyje jie buvo nu
teisti miriop. Šiandieną, beje, Harnackas 
ir Schulze-Boysenas Rytų Vokietijoje yra 
iškelti kaip tautos didvyriai, su jų atvaiz
dais net išleisti pašto ženklai. Tai iš tiesų 
labai retai žvalgybos agentams suteikiama 
garbė, tačiau aišku, kad jie abu buvo ideo
loginiai agentai, už savo darbą negavę at
lyginimo.

Iš Jefremovo ir Wenzelio parodymų vo
kiečiai galėjo susidaryti vaizdą apie Rau
donojo orkestro apimtį ir pavojų, bet PTX 
siųstuvai vis dar veikė, Trepperis dar buvo 
laisvas, ir vokiečiai jo ieškojo.

(Bus daugiau) 

klimatu ir gausiomis gydyklomis, kurių ar
tuma būtų labai paranki senesnio amžiaus 
žmonėms. Lėšos numatomajam bendrabu
čiui telkiamos atskirai nuo bendrųjų „Lab
daros“ pajamų.

Nežiūrint savo dėmesio ir ateities planų 
dėl senesniųjų lietuvių „Labdara“ bene 
svarbiausią savųjų uždavinių dalį mato 
tarp jaunosios lietuvių svetur kartos, ypač 
tarp besimokančiojo jaunimo. Aukštesny
sis ir ypač aukštasis mokslas Vak. Vokieti
joje, palyginti, yra nelengvai pasiekiamas. 
Tik 5 nuošimčiai visų studentų yra darbi
ninkų vaikai. O tuo tarpu tik nedidelis Vo
kietijos lietuvių skaičius ekonomiškai pa
siekė didesnių laimėjimų. Savo vaikus iš
mokslinti jiems nėra medžiagiškai lengva, 
o be pašalinės pagalbos dažnai visiškai ne
būtų įmanoma. Vokietijos lietuviai di
džiuojasi Kybartų amatininku Brinkiu, ku
rio trys sūnūs baigė Vasario 16 gimnaziją 
ir šiandieną visi yra diplomuoti inžinie
riai, bet tokių pavyzdžių nėra daug.

Tiesa, Vasario 16 gimnazijoje mokslas 
yra nemokamas, bet mokestį už bendrabutį 
vis dėlto tenka apsimokėti, o kai šeimoje 
yra daugiau kaip vienas mokinys, suma 
dažnai pasidaro sunkiai įveikiama. Be 
to, susidaro ir kitokių išlaidų, mokiniams 
vis dėlto reikia šiokių tokių kišenpinigių, 
o gyvenant atskirai nuo šeimos, kaštai pa
prastai padidėja. Taip pat tiesa, kad ir lie
tuviai studentai Vakarų Vokietijoje gauna 
valdines stipendijas, kurios siekia iki 290 
markių per mėnesį. Tačiau, kai tenka apsi
mokėti bent 100 markių mėnesinės nuomos 
už kambarį. įsigyti mokslo priemones, pa
valgyti ir padengti kitas išlaidas, tos sti
pendijos negali pakakti.

Padėtį patyrinėjusi, „Labdaros“ draugi
jos valdyba priėjo išvados, kad vidurinės 
mokyklos mokiniui reikalinga vidutiniškai' 
70 markių mėnesinė parama, o studentui— 
110 markių.

Praeitais metais „Labdara“ lietuvius 
moksleivius parėmė 2470 markių suma 
(apie 250 svarų), kurie buvo paskirstyti 
Vasario 16 gimnazijos mokiniams ir stu
dentams. Tai nebuvo itin didelė ir iš tik
rųjų, matyt, nepakankama suma, tačiau 
„Labdaros“ pirmininkas nurodė, kad pra- 
eiti buvo pirmieji draugijos veikimo me- mų knygą, pavadintą „Lietuviai legijonie- 
tai. Valdyba daug laiko ir pastangų turėjo riai Vietname“. Knyga turi 86 psl., kainuo- 
paskirti organizaciniams reikalams, valdiš- ja 10 F. Autorius gyvena Toronte, Kana- 
kose įstaigose įregistruoti draugijos įsta- doje, dirba imigracijos įstaigoje ir gyvai 
tus, iš finansų žinybos išsirūpinti mokesti- dalyvauja lietuvių veikloje. Gyvendamas 
nių lengvatų, kad „Labdarai“ paskirtosios Paryžiuje uoliai talkininkavo bendruome- 
lėšos galėtų būti nurašytos nuo aukotojo nėję ir buvo PrLB krašto valdybos narys.
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ARTĖJANT VELYKOMS IR VASARAI g
Mūsų kainos siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios. ■ 
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas

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

| VASARINIS 1969. 1:
Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3 su puse jardo viln.

= angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3 su puse jardo viln.
= medžiagos moteriškam kostiumui, 1 teriieno bliuzelė, 1 vyriški nai-
= toniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūš.
= nailoninių kojinių.
| Kaina £25.0.0 g
| VASARINIS 1969. 2:
= Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3 su puse
Š 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. =

= Kaina £27.10.0 == =
1 I2 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.

i • 1
BALTIC STORES LTD. Į

I (Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

| Tel. SHO 8734
| 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. g

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

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

pajamų, be to, teko pasirūpinti draugijos 
raštinės reikmenimis ir atlikti kitus admi
nistracinius darbus.

Beveik visos „Labdaros“ pajamos praei
tais metais susidarė iš pačių draugijos na
rių aukų. Dosniausias aukotojas buvo ži
nomasis verslininkas Liudvikas Dirsė o ar
timiausia jo „varžovė“ ta prasme praeitais 
metais buvo A. Kasiulytė-Laage. „Labda
ros" pirmininkas šiem dviem draugijos na
riam aukotojam metiniame susirinkime iš
reiškė labai didelę padėką ir nurodė, kad 
juos iš tiesų galima drąsiai laikyti „Lab
daros“ krikštatėviais.

Draugijos pirmininkas J. Glemža padė
ką taip pat išreiškė ir uoliam „Labdaros“ 
korespondentui P. Gudeliui, kurio straips
niai apie draugiją buvo išspausdinti net 
penkiolikoje lietuviškų laikraščių ir žurna
lų. Be to, apie dosnųjį draugijos mecenatą 
ir narį L. Dirsę ir jo gyvenimą straipsnį at
spausdino „Europos Lietuvis“. P. Gudelis 
ir ateityje sutiko lietuvių spaudą infor
muoti apie „Labdarą“.

Metiniam šalpos draugijos „Labdaros“ 
susirinkimui pirmininkavo dr. P. Karvelis, 
sekretoriavo — Z. Glemžienė.

Savaime suprantama, kad pagrindinis 
„Labdaros“ uždavinys yra telkti lėšas, be 
kurių draugija negali savo tikslų atsiekti. 
Artimiausiu laiku „Labdaros“ draugija or
ganizuoja loteriją, kuri turėtų akivaizdžiai 
padidinti pajamas. O nė savaitei nepraėjus 
nuo metinio susirinkimo, draugijos kasa 
pasipildė bent dviem stambiom įplaukom. 
Žinomas ir populiarus liaudies dailininkas 
drožinėtojas Stasys Motūzas, atsiųsdamas 
savo nario mokestį, draugiją nuoširdžiai 
pasveikino ir pridėjo dar 500 markių auką. 
O „Labdaros“ dosnioji „krikšto mama“ su
organizavo mezliavą savo šeimos ir šeimos 
bičiulių ratelyje, neaplenkdama nė savo 
dukrelių santaupų. Mezliavos išdavos — 
net 1088 markės (apie 110 svarų), kurios 
praturtino „Labdaros“ kasą!

(zam)

Bronius Vytis-Vrublevičius, tarnavęs 
prancūzų svetimšalių legijone ir kurį laiką 
gyvenęs Paryžiuje, išleido savo atsimini-
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Europos lietuviu kronikų DBLS IR LNB DARBO DIENOS
TAUTOS FONDUI AUKOJO

Dr. J. Mockus — 3 sv., Lietuvių Jaunimo 
Židinys Nottinghame — 1 sv., J. Lažaunin- 
kas — 10 šil., Bradford© lietuviai per J. 
Paulauską — 8 sv. 13 šil. ir Manchesterio 
ir apylinkės lietuviai per aukų rinkėją V. 
Galbuogytę — 27 sv. 1 šil. 6 p.

Visiems aukotojams ir aukų rinkėjams 
nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

LONDONAS

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 8,50 dol. 
J. Šidlauskas; po 3 šil. S. Starka, R. Kara
lius. A. Kuzmickas, J. Sankauskas, Br. 
Sasnauskas, St. Janavičius, J. Beinoras, P. 
Gudas, J. Varaškevičius, R. Biekša, A. Ja- 
loveckas, A. Kublinskas, A. Mykolaitis, J. 
Kuliukas, P. Miliauskas, J. Korsakas. P. 
Ruzgas ir St. Pocius.

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugija ruošia Margu
čių balių balandžio 12 d. Parapijos salėje.

Žada gražinietės iš Coventrio atvažiuoti 
dideliu autobusu. Pradžia 7.30 vai.

NOTTINQHAMAS

7 d.. 
Ben-

VELYKŲ MARGUČIAI
Antrąją Velykų dieną, balandžio 

7 vai., Ukrainiečių klubo salėje (30 
tick Rd.) rengiamas tradicinis margučių
balius. Margučiai bus premijuojami — už 
gražiausią ir stipriausią bus paskirtos pre
mijos.

Be to, bus pasilinksminimas — šokiai, 
skanus alus ir gera muzika.

Kviečiama atsilankyti su gražiausiais 
stipriausiais margučiais.

Skyr. Valdyba

ir

JAUNIMO ŽIDINYS 
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham. NG2 6AH, Tel. 85738.

DIDŽ. SAVAITĖ IR VELYKOS
Židinyje Did. Ketvirtadienį liet, pamal

dos bus 8 vai. vakare.
Did. Penktadienį apeigos prasidės 3 

po pi ertų.
Did. šeštadienį 8 vai. vakare.
Velykų I ir II d. pamaldos 11.15 vai.

vai.

COVENTRY
REKOLEKCIJOS

Kovo 30 d. miesto ir apylinkių 
maldas rekolekcinio pobūdžio 
Anglijon sugrįžęs kun. dr. Jonas
čius, MIC. Jis prieš keliolika metų čia at
vykdavo tautiečiams patarnauti.

liet.
atlaikys
Sakevi-

pa-

MARGUČIŲ BALIUS
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba 

landžio 7 d., 7 vai. vak., Velykų antrąją 
dieną, Lenkų Klubo salėje, White Friars 
Lane, Coventry, rengia

MARGUČIŲ BALIŲ.
Šokiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno 

kapela, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandinė veiks iki 11.45 vai.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Na, žinoma, bus ir kitų įvairumų.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką artimųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

ba-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

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

LEEDS — kovo 30 d., 3 vai. p.p.
BRADFORD — balandžio 6 d., 12.30 vai.
COVENTRY — kovo 30 d., 12.45 vai., 

Elizabeth. Rekolekcijų su velykine 
maldos.

NOTTINGHAM — Didžiosios Savaitės
maldas žiūrėti Jaun. Židinio skyriuje.

WOLVERHAMPTON — Did. šeštadienį, 7 
vai. vakare rekolekcijų pamokslas ir iš
pažintys. Velykų ryte 11 vai. pamaldos 
ir prieš tai išpažintys. St. John's Square.

BIRMINGHAM — Velykų II d„ 11 vai., 
Park Rd.

St. 
pa-

pa-

TURTING1 VISADA DAROSI
TURTINGESNI

čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

mėnesį po 20 svarų, ir per 
240 svarų, bet 256 svarai.
Baltic Savings & Invest-

SV. KAZIMIERO MINĖJIMAS
Po ilgesnės pertraukos vėl buvo sureng

tas Šv. Kazimiero minėjimas—šventė. Vie
tos skautų vadovybė ir tėvų k-tas nesigai
lėjo nei laiko, nei triūso, kad tik viskas iš
eitų ko gražiausiai, nes juk šv. Kazimieras 
yra lietuvių skautų dangiškasis globėjas.

Graži ir erdvi miesto salė prisirinko pil
nutėlė senimo ir jaunimo. Plevėsuoja tau
tinės, angliškos ir skautų vėliavos, gėlės 
puošia tribūną. Sk. Jakimavičius, visus pa
sveikinęs. tuojau kviečia skautininką Alkį, 
svečią iš Londono, skaityti paskaitos. Pre
legentas. pats būdamas dar jaunas, pabrė
žė, kad jaunam tapti šventuoju retas daly
kas, kad valdovui ir turtingam dar sun
kiau. O šv. Kazimieras juo tapo; tai didelė 
dangaus dovana ir garbė Lietuvai, o ypač 
skautams, jo globotiniams.

Nors trumpa, bet nuoširdi, kukli paskai
ta apie, vilnietiškai betariant, Kaziuką bu
vo palydėta gausiomis katutėmis.

Skaut. vytis D. Dainauskas pakviestas 
pravesti meninės programos, kurią atliko 
Londono jaunimo meninė grupė „ Gran
dis“ ir Manchesterio vyresnieji ir jaunes
nieji skautai.

„Grandis“ sušoko Kepurinę, Oželį, Suk
čių ir Malūną. Visi šokiai išpildyti darniai, 
gražiai, kas parodė didelį šokėjų pasiruo
šimą. „Grandis" iš tiesų sužavėjo vakaro 
dalyvius, o ir katutėms galo nebuvo.

Vietos vyresnieji skautai sušoko Lenciū
gėlį, Šustą ir Kubilą ir taip pat susilaukė 
pagyrimo. Jauniausieji, nepasiduodami di- 
diesiems; sutrenkė Kalvelį, Kubiliuką ir 
Rugučius.

Dainų pynėje praskambėjo šios dainos: 
Lėk, sesute ir Ant kalno mūrai (jaunesnie
ji skautai); Gimtinėlė, Jei tu būtum žuvy- 
tėlė, Sesės skautės ir Dievui ir Tėvynei 
(vyresnės skautės).

Vakaro dalyviai neatsidžiaugė tokia gau
sia programa ir taip gerai ir su meile pa
ruošta. O ypač džiaugsmui galo nebuvo, 
kad tai atliko mūsų jaunimas, be specialis
tų pagalbos, ir dar gerai atliko. Kai visi 
jie, koks pusšimtis, sustojo scenoj, visi tau
tiniais rūbais, visi tokie savi lietuviukai, 
aišku, valiavimui galo nebuvo. Minėjimas 
baigiamas vyr. skautės Jakubaitytės padė
kos žodžiu, gėlių įteikimu ir himnu.

J minėjimą atsilankė, be vietinių organi
zacijų vadovų, Budėkim redakt. V. Ignaitis, 
skaut. J. Maslauskas ir vyr. skautė Valte- 
rytė, kun. Kamaitis ir kun. Putcė.

Lietuvių Namų baras aptarnavo alučiu, 
tėvų k-to bufetas — maistu, o orkestras 
jaunimą šokių muzika. Londono jaunimas 
buvo vaišinamas klubo vadovybės (šeimin. 
Barauskienė ir Ramonienė) ir tėvų k-to, 
kuris visus aprūpino nakvyne ir gražiomis 
išleistuvėmis.

Tad valio mūsų skautai, mūsų jaunimas, 
kuris taip šauniai pagerbė Lietuvos kara
laitį šv. Kazimierą! Padėka skt. Jakimavi
čiui ir tėvų komitetui už šventę.

D. Dainutis
ŠOKIAI IR BALIUS

Balandžio 6 d.—Velykų pirmąją dieną— 
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
rengia savo salėje šokius su maža, bet gra
žia programėle. Pradžia 8 vai.

Balandžio 13 d. Klubo patalpose rengia 
Margučių balių. Gražiausi margučiai bus 
premijuojami.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti.
Klubo Valdyba

PADĖKA
Širdingą padėką reiškiame p. J. Alkiui 

už įspūdingą paskaitą šv. Kazimiero šven
tės proga, taip pat Londono jaunimo gru
pei „Grandis“ už jų puikiai sušoktus tauti
nius šokius, p. mok. D. Dainauskui už gra
žų. gyvą programos pravedimą. DBLS 
Leigh skyriui už suiengtą gausią ekskursi
ją ir £5 auką Manchesterio skautams pa
remti. mūsų tėvų k-tui ir visiems tėvams 
už visą mums suteiktąją pagalbą ruošiant 
šią šventę, taip pat visiems tautiečiams, 
taip gausiai atsilankiusiems.

Nuoširdus skautiškas ačiū!
Manchesterio skautai

(Atkelta iš 1 psl.) laidojant. Kažkas negerai. Lietuvos Atsto-
susirinkimas, kuriam pirmininkauja inž. S. vas net būtų linkęs galvoti, kad jis sabo- 
Nenortas, o sekretoriauja A. Pranskūnas. 
Susirinkime dalyvauja ir balansus suda
rančios firmos atstovai.

Susirinkime dalyvavo 29 akcininkai, at
stovaujantieji 1.712 akcijoms.

Atidarydamas susirinkimą, pirm. inž. S. 
Nenortas pabrėžia tamprų ryšį tarp DBLS 
ir LNB. Valdybos pranešime apžvelgiama 
Bendrovės veikla ir padėtis (pranešimas 
spausdinamas atskirai).

D. Banaitis -kelia klausimą, kokios išlai
dos sudaro 506 sv. socialiniams reikalams 
ir kiek tos išlaidos tikslingos. — Tikslingu
mą sprendžia valdyba, o išleidžiama pre
mijoms, priėmimams ir kitiems panašiems 
reikalams.

Dr. S. Kuzminskas svarsto LNB prane
šime iškeltąjį sporto aikštės klausimą So
dyboje. Jei ji reikalinga, tai nebūtų ko ati
dėti. Geriau paskirti tam tikrą sumą, kad 
jaunimas, rūpindamasis tuo, kaip siūloma 
pranešime, turėtų pradžiai aiškų pagrindą.

Akcininkai domisi Sodyboje įrengtąja 
šaudykla. Ji kainavo tūkstančius, bet ne 
pačiai Sodybai, kaip paaiškina Sodybos ve
dėjas J. Lūža.

Tuomet dar S. Kasparas aiškinasi, kodėl 
nesiuntinėjami akcininkams kvietimai į 
suvažiavimą. Jam primenama, kad tuo rei
kalu jau A. Pranskūno buvo atsakyta laik
raštyje. Dar kartą nurodoma, kad akcinin
kai nepranešinėja adresų. D. Banaitis sa
ko, kad savo apylinkių skyriuose jis buvo 
prašęs akcininkus duoti pasikeitusius ad
resus, bet niekas nepaskubėjo tai padaryti. 
Galima būtų siuntinėt kvietimus tik tiems, 
kurie prašo. O ir anglų bendrovės savo ba
lansus ir pranešimus paprastai tik laikraš
čiuose spausdina.

Balansai tvirtinami.
Direktorių rinkimas nukeliamas į sekma

dienį.
Glaudžiam ryšiui tarp LNB ir DBLS pa

brėžti pirm. inž. S. Nenortas suvažiavimui 
pasiūlo priimti šią rezoliuciją:

„Lietuvių Namų Bendrovė, kuri buvo 
įsteigta DBLS-gos iniciatyva gerinti ir 
plėsti DBLS-gos veiklai, glaudžiai bendra
darbiauja su DBLS-ga, pripažįsta jai teisę 
turėti Lietuvių Namų Bendrovės akcijų, iš
rašytų DBLS-gos vardu, ir pripažįsta 
DBLS-gai ir jos organų paskirtiems asme
nims tokias teises, kokias turi visi Lietuvių 
Namų Bendrovės akcininkai.

„Lietuvių Namų Bendrovė priima dėme
sin naujus 1969 m. DBLS-gos įstatus ir lai
ko DBLS-gą ir jos išrinktuosius organus ar 
tų organų paskirtuosius asmenis atstovau
jančiais DBLS-gai paskyrimo ribose ir pa
vieniams D. Britanijos lietuviams“.

Rezoliucija priimama.

1. Taupyk kas 
metus bus ne

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

Baltic Savings & Investments Co., ĮDOMIOS VARŽYBOS

Nutarimai ir pasiūlymai
Grįždamas toliau svarstyti DBLS reika

lų, suvažiavimas iš pradžių apsvarsto ket
vertą valdybos pasiūlymų.

Pirmiausia suvažiavimas nutaria pasvei
kinti Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą. Pasaulio Lietuvių Besdruomenės 
Valdybą ir Lietuvos Diplomatijos šefą.

Antra — suvažiavimas pritaria VLIKo 
1969 m. vasario 1 d. paskelbtosioms išva
doms dėl pavergtųjų ir laisvųjų lietuvių 
bendravimo (išvadų tekstas išspausdintas 
„E. Lietuvio“ Nr. 10).

Trečia — suvažiavimas nutaria skatinti 
D. Britanijos lietuviškąjį studijuojantį jau
nimą gausiau dalyvauti Studijų savaitėse, 
kurios vasaros atostogų metu ruošiamos 
Vokietijoje.

Ketvirta — nutarė įgalioti suvažiavimo 
išrinktus DBLS Tarybos narius dalyvauti 
Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų susi
rinkime ir lygiomis dalimis, kiekvieną pa
gal savo sąžinės balsą, balsuoti D. Britani
jos Lietuvių Sąjungos turimomis akcijo
mis, renkant Bendrovės direktorius ir 
sprendžiant kitus svarbius Bendrovės veik
los klausimus.

Po to ilgesnį ir aštresnį pasikalbėjimą 
suvažiavime sukelia a. a. Min. B. K. Balu
čio paminklo klausimas, kuris buvo nu
šviestas valdybos pirmininko pranešime. 
P. Bulaitis tvirtina, kad pranešime tas 
klausimas buvęs blogai nušviestas. Kapi
nėse paminklui statyti sąlyga: kad jis ne
būtų didesnis už bendrąjį paminklą. Komi
sija kažkaip nesusišnekėjo. Tam lietu
viams skirtame plote, pagal Amerikoje ma
tytąjį pavyzdį, nusistatyta leisti tik mažus 
kryželius. Bet Balučiui turi būti garbingas 
paminklas.

Komisijos narys Z. Juras nurodo, kad iš 
pradžių buvo rinktos aukos. Nebuvo aišku, 
kiek bus pinigų, o pagal pinigų kiekį gali
ma spręsti, kokį paminklą statyti. Surinkta 
apie 360 sv. Pradėjus rūpintis paminklu, 
paaiškėjo, kad yra toks kapinių komitetas, 
kuris stato sąlygą: paminklas gali būti tik 
toks, kaip visiems! Tada atstovai pradeda 
stebėtis: kaip gi taip? Dr. S. Kuzminskas 
galvoja, kad tas kapinių komitetas, kaip 
atrodo, sauvaliauja. Viskas atrodo kaip

tuojamas. Komisija nieko nedaro, viską 
nutęsė, net ir aukų nerinko kaip reikiant— 
nesikreipė į velionies bičiulius JAV.

Pasigirsta balsų, kad reikia pašalinti tą 
kapinių komitetą. Reikalaujama, kad pasi
sakytų S. Kasparas, kuris yra tame komi
tete. S. Kasparas nepatenkintas, kad kiti 
piktai kalbėję. Reikalas buvęs blogai nu
šviestas. Plotas lietuviams kapinėse buvęs 
duotas su tam tikromis sąlygomis, bet ga
lima esą surasti vidurkį.

DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas nurodė, 
kad Lietuvos Atstovas V. Balickas nebuvęs 
ignoruojamas. Blogos valios nebuvo, ir ko
misija sudaryta tik dėl to, kad V. Balickas 
ilgesnį laiką sirgo. Bet komisija gali būti 
pertvarkyta. O dabar niekas nenori kalbė
ti su tuo kapinių komitetu.

Nepasitenkinimą padėtimi dar pareiškia 
S. Puidokas ir T. Vidugiris. Tada dr. S. 
Kuzminskas pasiūlo tikrą kelią reikalui iš
spręsti — papildyti komisiją šiais asmeni
mis: Lietuvos Atstovu V. Balicku, klebonu 
dr. K. A. Matulaičiu ir seniausiu parapijos 
veikėju P. Bulaičiu.

Tuo klausimas ir baigiamas.
Prieš baigiant dieną S. Puidokas pareiš

kia priekaištų ..Europos Lietuviui“, kad ja
me visi rašo, kas ką nori, o reikėtų daugiau 
rašyti apie DBLS skyrių veiklą, apie vieti
nius įvykius. J. Bendorius pareiškia nepa
sitenkinimą dėl straipsnio, kuris buvo iš
spausdintas praeitais metais apie sovietinį 
lietuvišką filmą. Tas propagandinis filmas 
buvo išgirtas, ir dar net apgailėta, kad jis 
plačiau nebuvęs parodytas.

A. Bruzgys domisi tuo, kaijj žiūrėti į 
žinėjimą Lietuvon atostogauti. Ar tai 
reiškia, kad važinėjantieji sutinka su 
žimu? Lietuvos Atstovas V. Balickas m 
do, kad Britanijos pilietybės neturintiems 
pavojinga važiuoti. O drausti niekas nega
li. J. Bendorius nurodo, kad ir pilietybę 
gavusieji neturi saugumo garantijų, ir tai 
yra įrašyta pase. Ta proga S. Puidokas už
simena, kad mes esame perdaug meilūs su 
paraudonavusiais.
Dar vis rinitais klausimais

Antroji diena, kovo 16. pradedama pa
maldomis Lietuvių bažnyčioje. Klebonas 
kun. dr. K. A. Matulaitis, pradedamas pa
mokslą. priminė, kad šiandien didelė die
na, nes vyksta DBLS ir LNB suvažiavimai. 
Mišios irgi buvo atlaikytos mirusiųjų ir 
gyvųjų narių intencija. O po to, 11 vai., su
važiavimas vykdo rinkimus. Kol skaičiuo
jami balsai. įvairius siūlymus kelia jau iš 
anksto užsirašiusieji kalbėti, o paskui ir 
visi kiti.

Dr. S. Kuzminskas dar kartą prisimena 
Tarybos veiklą ir dėkoja visiems tiems, 
kurie jai siūlė ką nors konkretaus. O Tary
ba, kurią sudaro daugiausia skyrių pirmi
ninkai, buvo ypač veiksminga ir naudinga. 
Ji sprendė daug painių klausimų. Daug tų 
klausimų spręsta tyliai, be viešumos, ir pa
prastai pasisekdavo išspręsti. Dabar Tary
ba bus didesnė, ir jai dar geriau turės sek
tis, naudojantis platesnio žmonių būrio pa
tyrimu.

Dr. S. Kuzminskas dar pajudino Bend
ruomenės ir Sąjungos santykių klausimą, 
kuris liūdnai atrodo. Kai Bendruomenės 
Tarybos pirm. prel. J. Gutauskas sveikina 
DBLS. kaip Bendruomenės narį, tos Bend
ruomenės valdybos pirmininkas S. Kaspa
ras ieško visokiausių kabliukų. Savo ini
ciatyva net rašė Vlikui dėl akcijų, nieko 
nepranešdamas DBLS. kurią skundė. Vi
suomeninio gyvenimo etika ir moralė rei
kalauja kitokių santykių, 
būtų šitaip elgiamasi, gali 
turės svarstyti klausimą, 
Bendruomenės.

Baigdamas kalbą, dr. S. 
kartojo pernai savo iškeltąjį pageidavimą 
įrengti Lietuvių Namuose kunigaikščių sa
lę ar kambarį — iškabinti kunigaikščių pa
veikslus ir žemėlapius. J. Lūža pažadėjo 
prisidėti prie įrengimo.

Inž. J. Vilčinskas dėkoja visiems sky
riams. Jis reiškia padėką V. Strimui, kuris 
turėjo kaip iždininkas ryšį su skyriais, bet 
dabar pasitraukė iš valdybos. Pareiškė vil
tį, kad kitos organizacijos pasinaudos įsta
tų pakeitimu ir įsijungs bendram darbui į 
DBLS. Kai kurių organizacijų atstovai da
lyvauja suvažiavime.

Dar priimamos DBLS suvažiavimams 
vesti taisyklės, kurios rekomenduojamos ir 
skyriams.

J. Alkis dėkoja skautų vardu DBLS, kaip 
globėjai ir rėmėjai, prisimena praeitų me
tų skautų vasaros stovyklą ir nurodo, kad 
šįmet stovykla, kuri organizuojama Sody
boje. bus su svečiais — skautais iš Vokie
tijos. Kreipiasi į skyrius, prašydamas pa
remti rinkliavą. Sekminėms siūlo sudaryti 
sąlygas jaunimui suvažiuoti į Sodybą. Pats 
savo vardu dėkoja už paramą, kuri įgalino 
jį nuvažiuoti į Pasaulio Lietuvių Seimą. 
Kviečia visus gyventi bendruomenine dva-

l va- 
ne-

i re- 
uro-

Jeigu ir toliau 
būti, kad DBLS 
ar neišstoti iš

Kuzminskas pa-

gusios galės būti pardavinėjamos Kalėdų 
proga. Kviečia prisidėti visus, kad jų būtų 
daugiau prisodinta. Užsimena, kad yra So
dybai pirkėjas, siūląs 30.000 svarų. Rūpėtų 
Sodybos žemę panaudoti statyboms plėsti, 
bet vis negaunama leidimo, nors vilties ne- 

! prarandama. Sodybos klubas yra pritrau
kęs kiek vietinių gyventojų per šaudymo 
sekciją ir be jos. Kviečia lietuvius stoti na
riais. Senelių, kaip atrodo, ir bus visada 
maždaug apie 10. Ligonių negalima priim
ti, nes nėra personalo priežiūrai. Lietuvių 
atostogautojų mažėja. Būna staiga panors- 
tančių atvažiuoti ir nepatenkintų, kad ne
bėra vietų, bet iš anksto lietuviai nemėgsta 
užsisakyti.

Inž. S. Nenortas tikisi, kad Taryba gal 
įsitrauks ir į Sodybos reikalų svarstymą. 
Dėl Sodybos pardavimo — tai ilgo svarsty
mo reikalas. Taryba galėtų duoti rekomen
dacijų. Bet ką pirktume pardavę? Ar už
tektų pinigų naujai pirkti? Dairomasi, bet 
tinkamų vietų nematyti, ypač už prieinamą 
kainą.

N. Mockus kalba apie moteris. Jos esan
čios diskriminuojamos. Net ir tarp atstovų 
maža tematyti moterų. Atstovai turėtų ra
ginti moteris organizuotis. Coventrio 
Moterų „Gražinos“ Dr-jos pirm. M. Paula- 
vičienė nori išsiaiškinti, ar moterys turi 
teisę atskirai veikti. J. Vilčinskas ir S. Ne
nortas paberia moterų adresu gražių žo
džių.

V. Strimas dėkoja visiems atsisveikinda
mas. Devynerius metus išdirbęs valdybose, 
visuomet patyręs tik gražų sugyvenimą.

Dar iškeliamas klausimas LNB akcijo
mis mokėti DBLS nario mokestį. V. Ignai- 
tis siūlo palikti tai pasvarstyti Tarybai. V. 
Strimo mintis—už nario mokestį duoti ak
cijas.

A. Bruzgys pasisako dėl Sekmadienio 
rimties laikraštyje. Jo skyriaus narių pa
geidavimas, kad būtų daugiau rašoma apie 
tokius visiems žinotinus klausimus, kaip 
Vatikano susirinkimo nutarimai.■ bet ne vi
siems žinomais klausimais.

P. Mašalaitis dėkoja už. aukas Tautos 
Fondui. Kadangi nedaug suaukota, o įvai
riems darbams daug pinigų reikia, skatina 
rinkti aukas.

V. Zdanavičius primena, kad daug dir
bančiam ir nuolat kritikuojamam ilgame
čiam DBLS pirmininkui inž. J. Vilčinskui 
liepos mėn. sueina 60 m. amžiaus. Jis siūlo 
valdybai suruošti sukaktuvininkui pagerb
ti pobūvį.

Dar kalbama dėl nario mokesčio. Jis pa
liekamas toks, koks iki šiol yra. S. Nenor
tas iškelia mintį nustatyti mokestį visam 
gyvenimui. Tai paliekama apsvarstyti ki
tiems metams.

Baigiamąjį žodį suvažiavimui taria jam 
pirmininkavęs V. Ignaitis.

Baigiama Tautos himnu.
Rinkimai ir pareigos

Jau minėjome, kad sekmadienį nuo pat 
pradžios buvo vykdomi rinkimai.

Prie prezidiumo stalo iš pradžių susėdo 
vėl inž. S. Nenortas pirmininkauti, o A. 
Pranskūnas sekretoriauti, nes reikėjo iš
rinkti du direktorius. Iš rotacine tvarka at
sistatydinusių LNB direktorių V. Stri
mas nebekandidatavo. P. Mašalaitis kan
didatavo. Į V. Strimo vietą buvo pasiūlyti
J. Lūža ir K. Barėnas (šis pastarasis ir ko
misijai ir suvažiavimui sakė, kad nesutin
ka kandidatuoti). Išrinkti P. Mašalaitis ir
K. Barėnas.

Taip pat du 
DBLS valdybą, 
siūlyti tie patys 
ir K. Barėnas.

Tarybon išrinkti dr. S. Kuzminskas, J. 
Bendorius, K. Bivainis, D. Banaitis ir V. 
Ignaitis, kandidatais J. Dimša ii- A. Jalo- 
veekas.

Revizijos komisijon išrinkti pik. T. Vidu
giris, P. Duoba ir S. Puidokas.

DBLS valdybos nariai taip pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas inž. J. Vilčinskas, 
I vicepirmininkas P. Mašalaitis, II vicep. 
J. Alkis, sekr. A. Pranskūnas, ižd. Z. Juras, 
narys inž. S. Nenortas.

LNB pirmininkas inž. S. Nenortas, sekre
torius A. Pranskūnas, nariai inž. J. Vil
činskas. P. Mašalaitis, J. Alkis, Z. Juras.

K. Barėnas. kaip prieš jo valią išrinktas, 
padavė pareiškimą, kad neis nei DBLS vai-, 
dybos, nei LNB direktoriaus pareigų. Jo 
vieton bus kviečiamas J. Lūža.

Nepaisant vieno kito kabliuko, suvažia
vimas apskritai buvo darbingas ir vyko 
sklandžiai.

turėjo būti renkami ir į 
Kandidatais vėl buvo pa- 
trys. Išrinkti P. Mašalaitis

(k. b.)

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devy nertos — pokelis 12 šil. 
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil. 
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ — 

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

London, E.2.

421 Hackney Rd., London, E.2, 
England. 

Tel. 01 739 8734
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybę ir sutvarkome palikimo 
reikalus.

Kovo 19 d. Sodybos Klubo Šaudymo Sek
cija suorganizavo gana įdomias revolverio 
šaudymo varžybas, kuriose dalyvavo pen
kios rinktinės, atstovavusios Headley Park 
klubui, JAV Marinų klubui (Londonas), 
Kariuomenės Karališkajai Elektrikų ir 
Mechanikų Mokyklai (Reme), Aldershoto 
apylinkės policijos klubui ir JAV Atstovy
bės Londone klubui.

juokingos nesąmonės. Paminklo komisija 
tegu nesileidžia į nuolaidas. J. Bendorius 
pritaria, primindamas, kad gi JAV lietu
viai norėjo velionį B. K. Balutį išvežti į Či
kagą ir ten garbingai palaidoti.

Lietuvos Atstovas V. Balickas pareiškia 
apgailestavimą, kad leido sudaryti komisi
ją. o ne pats viską darė. Sąlygos dėl pa
minklo jau iš anksto buvo sutartos, prieš

šia skyriuose. Primena, kad ypač šiaurei 
reikėtų gal mažiau, bet geresnių minėjimų. 
Ta linkme gal Taryba galėtų veikti.

J. Lūža papasakoja apie Sodybą, kurioje 
jau atlikti patys būtiniausi darbai — pa- 
kenčiamiau įrengti kambariai ir virtuvė. 
Dabar jau bus dėmesys kreipiamas dau
giau į reprezentacinį gražinimą. Šiuo metu 
pasodinta apie 5.000 eglučių, kurios paau-
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