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įstatai sako, kad Sąjungos tikslas yra 
jungti lietuvius, siekiančius atstatyti ne
priklausomą Lietuvos valstybę, šiuo metu 
S-gos gretose, tur būt, ir tepasiliko tiktai 
tie. kurie yra tvirtai pasiryžę.to tikslo siek 
ti ligi paskutinio atodūsio. Netenka abejo
ti, kad suvažiavimo dalyviai. Skyrių išrink 
ti atstovai, yra mūsų avangardas kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Todėl šiame susirin
kime nereikėtų nė aiškinti mūsų siekimų 
ar įtikinėti, kad mūsų kukli veikla yra ver 
tingas įnašas į didelį darbą.

Prisiminkime tik lietuvių tautinę veiklą 
prieš pirmąjį pasaulinį karą, apie kurią 
dabar dažnai skaitome mūsų vyresniosios 
kartos atsiminimuose. Jų veiklą, kaip ir 
mūsų dabartinę, sudarė vaidinimų ruoši
mas, tautiniai šokiai ir spaudos platini
mas, o galutinis rezultatas buvo — laisva 
ir nepriklausoma valstybė.

Pažiūrėkime, kas buvo praeitais metais 
daroma mūsų organizacijoje, pirmoje eilė
je skyriuose, nors yra ir dar mažesnių vie
netų — atskirų lietuvių, kurie, būdami ap
supti svetimšalių jūros, atlieka milžinišką 
darbą: remia mūsų spaudą, aukoja Tautos 
Fondui ir jautriai atsiliepia j kiekvieną 
patriotinį šūkį.

Skyriai, kaip ir kasmet, ruošė tautos 
švenčių minėjimus, ekskursijas į lietuvių 
pobūvius, rinko aukas Tautos Fondui, Va
sario 16 gimnazijai, Jaunimo bei Skautų 
stovykloms, be to, praeitais metais minėjo 
Maironio 100 metų gimimo sukaktį, rinko 
parašus peticijai dėl apsisprendimo teisės 
Rytų Europos tautoms.

Gyvesnė veikla, aišku, pasireiškė dides
niuose skyriuose, kurių pranešimai beveik 
kas savaitę buvo spausdinami „Europos 
Lietuvyje“. Bet būta ir tokių skyrių, kurie 
dirbo, atliko didelį darbą, tačiau buvo ko
respondentų nepastebėti.

Prie tokių skyrių priklauso Londono 
Centrinis Skyrius, kuris tvarko didelę liet, 
knygų biblioteką, paštu siuntinėja knygas 
skaitytojams provincijoje ir rūpinasi, kad 
knygos būtų tvarkingame stovyje (jas 
įriša).
Daugelis skyrių, kad ir negausūs nariais, 

veikia labai pavyzdingai.
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Man labai malonu pasveikinti jus visus 
susirinkusius j šį DBLS metinį suvažiavi
mą, ir palinkėti geriausios sėkmės jūsų 
darbams. Tokius pat sveikinimus ir linkė
jimus per mane jums perduoda ir Ministe- 
ris Balutis.

DBLS atlieka visą eilę darbų, kurių vai
siais mes galime pasidžiaugti. Organizaci
nės talkos dėka net ir tie DBLS skyriai, 
kurie yra labai maži ir, atskirai paėmus, 
būtų visiškai nereikšmingi, tačiau, drau
gėn sudėjus, jie prisideda prie didesnio 
masto darbų atlikimo. Todėl, kaip kiekvie
nam mechanizmui, taip ir organizaciniam 
darbo mechanizmui suktis yra reikalingas 
tiek didelis ratas, tiek ir maža spyruoklėlė.

Pradedant naujus DBLS veiklos metus, 
visoms skyrių vadovybėms bei jų nariams 
linkiu kietos ištvermės, siekiant savo orga
nizacijos čartoje numatytųjų tikslų. DBL 
Sąjungos atliekami darbai yra didelis įna
šas į Lietuvos nepriklausomybės atstaty
mo bylą. Toji byla turi būti palaikoma gy
va ir priminti pasauliui,-kad Lietuva su il
gomis istorinėmis nepriklausomo gyveni
mo tradicijomis, prievarta verčiama būti 
Sov. Rusijos kolonija — vien tik dėl to, 
kad jos kaimynas yra didelis, o ji yra ma
ža. šitai nuolatos priminti pasauliui yra 
mums likimo uždėta pareiga. Tos pareigos 
neatlikę, turėtume gėdą net prieš mažas 
Afrikos tauteles, kurios labai ryžtingai ko
voja už savo nepriklausomybę.

Po Antrojo Pasaulinio Karo, kai komu
nizmas pradėjo savo ekspansiją visomis 
kryptimis, visi pageliau įsitikino, kad šią 
ekspansiją sulaikyti gali tik stiprūs ir pa
jėgesni atskirų valstybių junginiai. Taigi 
susiformavo pasaulyje du milžiniški blo
kai — demokratinių valstybių blokas ir ko 
munistinis blokas, šiedu blokai stovi šian
dien vienas kitam skersai kelio. Susidūri
mas jau seniai būtų buvęs neišvengiamas, 
jei ne atominių ginklų grėsmė, kuri savo 
magiška galia neleidžia šaltajam karui 
virsti karštuoju.

Nors mes visi nujaučiame, kad laisvojo 
pasaulio persvara yra neabejotina, tačiau 
propaganda ir kiti psichologinio pobūdžio 
reiškiniai gyvenimą veikia taip, kad reika
lai nevisuomet vystosi mums pageidauja
ma linkme. Kad propagandiniu požiūriu 
dažniau laimi ne Vakarų demokrat!jos, tai 
prie to žymia dalimi prisideda ir didžioji 
pasaulio spauda, kuri gan dažnai padėtį 
nušviečia taip, tarytum laisvojo pasaulio 
likimas būtų tikrai apverktinoje padėtyje. 
Tačiau jei mes parnalizuojame tą padėtį 
pagal realius faktus, tai pamatome, kad 
jokio pagrindo tokiam pesimizmui nėra. 
Jei paimsime, pavyzdžiui, ekonominio gy-
venimo faktorius, tai pamatysime, kad Va
karų pasaulio valstybės ir jų piliečiai di
džiumoj yra pasiekę tokį gerovės laipsnį, 
kokio jie savo istorijoj dar nėra turėję. 
Deja, tas vakariečių materialinės gerovės

P SęįįįįnioS DIENOS "Į
AMNESTIJA VENGRIJOJE

Vengrijos min. pirm, kadaras pranešė, 
kad skelbiama plati amnestija nuteistie
siems po 1956 m. Taip pat sunormalėją san 
tykiai su Katalikų Bažnyčia.

Amnestija paliečianti politinius, karo 
nusikaltėlius, antirevoliucininkus. nelega- 
Eai pabėgusius, atlikusius nelegalių veiks
mų asmenybes kulto laikais ir pasireišku 
sius priešvalstybiniais veiksmais per pasta 
ruosius 6 metus. Amnestija nebus taikoma 
nubaustiesiems už šnipinėjimą, valstybės 
išdavimą, žmogžudystes ar padegimus.

Kam amnestija nebus pritaikyta, tas ga
lės prašytis paleisti. Manoma, kad teise 
prašytis galėtų pasinaudoti ir kard. Minds- 
zentis. kuris 1949 m. buvo nuteistas iki gy 
vos galvos, revoliucijos metu išbuvo 4 die
nas laisvas, o paskui gavo prieglobstį JAV 
ambasadoje. Tačiau Vatikano sluoksniai 
teigia, kad vargu jis prašysis, nes nesijau
čia nusikaltęs.

AR PAPRAŠĖ. AR PASIŪLĖ?

Teisindamasis dėl raketų bazių Kuboje. 
Chruščiovas tvirtino, kad Castro prašė jų 
savo gynybos reikalams.

Dabar prancūzų „Le Monde“ išsispaus
dino savo bendradarbio pasikalbėjimą su 
Castro, kuris tvirtina, kad jam buvo pa
siūlytos bazės. Siūlant buvo paaiškinta, 
kad tuo būdu bus stiprinama socialistinė 
stovykla. Kadangi ta stovykla remia Ku
bą. tai Castro galvojo, kad nėra kaip atsi
sakyti.

pakilimas toli gražu nekelia jų dvasinio 
patvarumo. Priešingai, jų idealizmas, jų 
pasitikėjimas savimi, gerovei kylant, atro- 

o, menkėja, ir žmonių veiduose pastebi
ma daugiau susirūpinimo ir baimės žymių, 
negu ryžto ir drąsos tą savo gerovę ginti. 
Sensacingoji spauda, rausdamas! savuose 
šiukšlynuose, ieško ten medžiagos, lyg pa
grindiniu savo uždaviniu laikytų žmogiš
kųjų silpnybių aprašymą. Kita gi vertus, 
kiekvieną, kad ir abejotinos vertės, Sovie
tų laimėjimą ji neapsakomai išpopuliarina 
ir į padanges kelia. Tuo būdu žmonių ma
sės yra sugestijonuojamos tam tikra link
me, keliant jų nerimą bei nepasitikėjimą 
savomis institucijomis. Nenuostabu todėl, 
kad į visokios rūšies defetistinius sąjū
džius kandidatų niekad netrūksta.

Mums, kurie komunizmą su jo klastomis 
pažįstame iš arčiau, reikėtų, kur tik pasi
taiko progų, tą užmaskuotą propagandą de 
maskuoti. Kova žymiai palengvėtų, jeigu 
žmonių masės įsisąmonintų, kad komuniz
mas dažniausiai laimi tik savo propagan
dos pranašumu, kurios vyriausias tikslas 
yra drumsti ir tomis drumzlėmis teršti vi
sa, kas yra tauresnio ir kilnesnio, o ypač 
kas jiems skersai kelio stovi.

Mums reikia taip pat padėti išsklaidyti, 
kaip nerealias, sovietinio režimo sušvelnė
jimo bei laipsniško sudemokratėjimo iliu
zijas. kurios yra skleidžiamos laisvojo pa
saulio pasyvumui pateisinti.

Kai dėl mūsų pačių ir mūsų krašto rei
kalų, mums visiems yra gerai žinoma, kaip 
Lietuvos okupantas per savo agentus Vil
niuje stengiasi sudemoralizuoti lietuvių iš
eiviją ir daro visokius bandymus palaužti 
vieningą lietuvių kovos frontą. Tam tiks
lui vylingai vaizduojami kultūrinių mainų 
ir kultūrinio bendradarbiavimo miražai. 
Mat, tuo būdu bandoma tiesti keliai J lie
tuvių apsipratimą su okupacija. Šie mira
žai gali suvilioti nebent tuos, kurie pu
siausvyros yra nustoję. Savigarbos ir svei
ko proto besilaikančio lietuvio miražai ne
veikia.

Mums taip pat yra gerai žinoma, kaip 
Lietuvos okupantas per savo pakalikus 
Vilniuje stengiasi įtaigoti, ypač Lietuvos 
jaunimą, kad bet kokios svajonės apie po
litinę Lietuvos laisvę ir atsipalaidavimą 
nuo Rusijos esančios nerealios, atsižvel
giant į neįveikiamą karinę Sov. Rusijos ga 
lią. Kubos įvykiai vis dėlto gerokai demas 
kavo Kremliaus valdovus. Tie įvykiai pa
kirto pasitikėjimą jais net ir tų, kurie ti
kėjo jų globa ir jų žodžiais. Jie taip pat su
griovė Sov. Rusijos karinės galios ir jos 
neįveikiamumo mitą. Tikėkime, kad iš tų 
įvykių bus padarytos visos kitos reikia
mos išvados.

Istorija mus moko, kad kitas tautas pa
vergusios imperijos nėra amžinos. Neuž
gniaužiamas tautų laisvės troškimas pada
rys galą ir Sovietiniam tautų kalėjimui. Ir 
nors kelias į Lietuvos laisvę nėra lengvas,
bet vieningos visos mūsų tautos pastangos 
ir ryžtas nuves mus į siekiamąjį tikslą. 
Būkime tik kantrūs, vieningi ir vykdyki
me savo pasipriešinimą neteisybei tol, kol 
ji bus pašalinta.

KARALIAUS SAUDO BAIMĖ
Skrisdamas iš Šveicarijos į Nicą, sudužo 

arabų karaliaus Saudo lėktuvas su keliais 
jo palydovais. Pats karalius su didžiuma 
savo dvariškių jau anksčiau buvo nuskri
dęs. Spėjama, kad lėktuvą susprogdino 
bomba.

Karalius Saudas gauna didžiules paja
mas iš skystojo kuro šaltinius . jo žemėse 
naudojančių bendrovių, todėl kaimyniniai 
arabų kraštai pavydi. Karalius tikisi, kad 
į jį vėl bus kėsinamasi, nes Arabų balso ra 
dijas smarkiai puolė jį ir Jordano karalių 
Huseiną (jie abu neina į arabų kraštų są
jungas ir stiprius ryšius palaiko su Vaka
rais).
KALTINIMAI BRAZILIJAI

JAV valstybės departamentas paskelbė, 
kad Brazilijos vyriausybėje, profesinėse 
sąjungose ir studentų organizacijose visur 
esą prilindusių komunistų.

Prez. Goulartas pareiškė, kad jis nežinąs 
komunistų vyriausybėje.

O Brazilijos delegacija atvažiavo į Va
šingtoną prašyti, kad JAV vyriausybė duo 
tų anksčiau pažadėtąją 84 mil. dolerių pa
skolą.
PREZ. KENNEDYS BERLYNAN

Prez. Kennedys pareiškė, kad birželio 
mėn. jis numato atvažiuoti į Europą, aplan 
kyti Italiją. Vakarų Vokietiją ir gal Berly
ną.

Ta proga jis nurodė, kad sovietai pasta
rosiomis savaitėmis išsigabeno iš Kubos 
apie 3.000 karių.

Estų žurnalistas supykdė I. Erenburgą
(E) Kovo 2-3 d.d. Švedijos Malmoe mies 

te posėdžiavo vad. Taikos šalininkų tary
bos prezidiumas, kuriame Sov. Sąjungai 
atstovavo rašytojas L Erenburgas. „Svens 
ka Dagbladet“ korespondento esto A. Viir- 
soo paklaustas, jis pareiškė, kad Rusija pa 
sitrauktų iš visų savo bazių Europoje, jei 
tą patį padarytų ir NATO. Tada Viirsoo 
pasiteiravo, ar Rusija tokiu būdu taip pat 
pasitrauktų iš Pabaltijo kraštų. Erenbur
gas supykęs pareiškė, jog tai poleminis 
klausimas, ir paliko konferencijos salę. 
Konferencijos rengėjai švedai vėliau atsi-
prašė už incidentą.

Ar Chruščiovas lankysis Vatikane?
(E) Pagal Katalikų Žinių Agentūros 

(KNA) iš patikimų, gerai informuotų 
sluoksnių gautąsias žinias, popiežius esąs 
pasirengęs suteikti audienciją N. Chruš
čiovui. Apie tai Kremliaus valdovo žen
tas. „Izvestijų“ vyr. redaktorius ir Kom. 
Partijos CK narys — A. Adžubėjus, kovo 
7 d. esąs patyręs iš paties popiežiaus lūpų. 
Dabar skelbiama, kad sovietų valdžios ir 
partijos vadas, pakviestas Italijos vyriau
sybės, keliausiąs į Romą, greičiausia, bir
želio mėn. pabaigoje.

ARABAI APSIJUNGIA
Jungtinės Arabų Respublikos. Sirijos ir 

Irako delegacijos sutarė sudaryti federa- 
linę sąjungą.

Ryžtamasi sutartinai dirbti kuriant pan- 
arabiškąją vienybę.

SPAUSDINASI PUOLIMUS
Kinijos komunistų „Liaudies dienraštis" 

persispausdino Prancūzijos ir Italijos ko
munistinių laikraščių tuos straipsnius ir 
vedamuosius, kuriuose puolami kinų komu 
nistai. Ankčiau jis buvo persispausdinęs 
Chruščiovo puolamąsias kalbas ir sovieti
nės spaudos puolamuosius straipsnius.

Šitaip jie persispausdinsią visų 44 „bro 
liškų partijų“ puolimus. Tų „broliškų par
tijų". kurios Maskvoje I960 m. pasirašinė
jo bendrą pareiškimą, iš viso buvo 81.

Persispausdinę puolimus, kiniečiai kol 
kas neatsikerta.

EGIPTO RAKETOS
Paaiškėjo, kad grupė -vokiečių raketų 

specialistų dirba Egipte.
Daugumas jų pastarojo karo metu dirbo 

Peenemundėje, gamindami Hitleriui rake
tas.

Bonna tvirtina, kad tų specialistų esama 
ten 11. o kiti sluoksniai teigia, kad net apie 
50.

Izraelis susirūpinęs, nes tai esanti grės
mė jam.

SKYRIŲ VEIKLA
Boltono Skyrius turi 10 narių. 1962 m. 

rugsėjo 8 d. kartu.su latviais, estais ir uk
rainiečiais suruošė mitingą protestui prieš 
komunistų imperializmą pareikšti. Pasiųs
tas raštas Jungtinių Tautų organizacijai.

Sheffield© Skyrius — 11 narių. Nariai 
tvarkingai sumoka nario mokestį, nors kai 
kurie jų dabar yra nepilnai įdarbinti. Na
rio knygelėse ligi pat paskutinio puslapio 
prirašyta mokesčio įmokėjimų. Prašo pri
siųsti naujų nario knygelių.

Birniinghaino Skyrius — 25 nariai. Nu
siskundžia, kad kartais jaučiamas iš ša
lies antilietuviškas trukdymas. Vasario 16 
gimnazijai surinko daugiau kaip 20 svarų, 
nemažai taip pat kitiems reikalams.

Ketteringo Skyrius — 15 narių. Suruošė 
kun. Dauknio, nusipelniusio S-gos nario, iš 
leistuves.

Stoke-on-Trento Skyrius pavyzdingai rū
pinasi vaikų ir jaunimo reikalais, ruošia 
motinos dienos minėjimus. Per eglutę 38 
vaikams išdalijo dovanas. Nuvažiuoja ka
riuomenės šventės minėjimui į kitus sky
rius.

Leicesterio Skyrius —22 nariai. Jie tvar 
kingai surenka nario mokestį.

Manchesterlo Skyrius — narių skaičius 
per 9 mėnesius išaugo dvigubai. Tautos 
Fondui surinkta 19 svarų. Glaudžiai ben
dradarbiauja su visomis lietuvių organize 
cijomis Manchesteryje.

Bradfordo Skyrius — 15 narių. Posė
džiams susirenka lietuvių „Vyties“ klube. 
Klube taip pat ruošiami švenčių minėji
mai bei paskaitos. Skyriaus kasininkas 
kartu surenka iš Bradfordo lietuvių ir „E. 
Lietuvio“ prenumeratą, ir pinigus už Ni
dos Klubo leidinius ir atsiskaito su LN fi
ve. Tuo būdu palengvinama vietos lietu
viams atsiskaityti už spaudą.

Halifaxo Skyriuje tik 6 nariai, bet Sk. 
pirmininko ir iždininko pasišventimo dė
ka Skyrius gyvuoja ir tikisi padidėti.

S-GOS CENTRO VEIKLA
Praėjusių suvažiavimų pageidavimai, 

kad Sąjunga ir Liet. Namų B-vė būtų su
jungtos, per pastaruosius metus praktiškai 
yra įgyvendinti. Išrinkus tuos pat asmenis 
į abiejų organizacijų vadovybę, darbas pa
sidarė visiškai suderintas, nors teoriškai 
Liet. Namų B-vė rūpinasi ekonominiais rei 
kalais, o Sąjunga — visuomeniniais, socia- 
liniais ir kultūriniais.

1. Visuomeniškai politinėje srityje DB

RAKETOS IR BACILOS KUBOJE
KUBOS ĮVYKIAI ŽVELGIANT IŠ EUROPOS 

RAŠO MEČYS MUSTEIKIS

Daug buvo rašyta apie Kubos įvykius. 
Kubos krizė ir jos likvidavimas buvo įvai 
riai komentuojami, tačiau, tur būt, dau
giausia žvelgiant iš JA Valstybių, iš Ame
rikos kontinento. Bet šie įvykiai nemažiau 
reikšmingi ir Europai, juo labiau, kad jie 
su Europa siejasi įvairiom formom. Kai 
kuriais atvejais tų įvykių pasekmės Euro
poje jau pasireiškė, ir reikėtų, kad ateity
je dar stipriau atsilieptų. Todėl šiuo kartu 
į Kubos įvykius pažvelgsime taip, kaip jie 
atrodo žiūrint iš Europos, ir ko Europa iš 
tų įvykių laukti; ateityje.

Kodėl sovietai Kuboje pažeidė 
koegzistencijos sutartį?

Kubos krizės metu dažnai buvo stato
mas klausimas, kodėl sovietai taip staiga 
sutiko patenkinti visus JA Valstybių rei
kalavimus Kuboje, kaip raketų išvežimą 
ir kt. Atsakymas buvo beveik visur vieno
das: Sov. Sąjunga bijojo atominio karo. 
Tačiau anuomet beveik niekas nekėlė kito 
klausimo, kuris dalinai siejasi su pirmuo
ju. būtent, kas sovietus paskatino Kuboje 
statyti tokio pobūdžio bazę, kas suteikė 
jiems tokios drąsos? Kad sovietai tuo bū
du norėjo išstatyti JA Valstybes nuolati
nei atominių bombų grėsmei visiškai iš 
arti, tai savaime aišku. Taip pat aišku, 
kad šitokios grėsmės akivaizdoje sovietai 
būtų stengęsi išreikalauti iš JAV nuolai
dų įvairiuose susidūrimo taškuose, pirmoj 
eilėj Berlyne. Bet, mūsų supratimu, sovie
tai iš anksto turėjo numatyti, kad JA Vals 
tybės vargiai toleruos tokių bazių staty
mą. Ir jei to nepramatė. tai šito pagrindi
nėmis priežastimis reikia laikyti štai ką:

L Sovietai, matydami, kad JAV traukia 
si iš visur, kur tik susiduria su stipresniu 
sovietų spaudimu (pvz., Laose, iki tam 
tikro laipsnio — Berlyne, leisdami Cast- 
rui įsigalėti Kuboje ir kt.), buvo įsitikinę, 
kad JAV neprieštaraus ir sovietų bazių 
steigimui Kuboje;

2. Sovietai manė, kad Kennedžio patarė
jai ir toliau jam „gerai“ patars, t.y. patars 
nereaguoti dėl minėtų bazių, ir kad Ken

LS Valdyba palaikė santykius su anglų, ki 
tų tautų bei tarptautinėmis organizacijo
mis ir atskirais veikėjais. Per savo išrink
tuosius atstovus dalyvavo Baltų Taryboje 
(lietuvių, latvių ir estų organizacija Lon
done). Visur, kur galima, kėlė Lietuvos by 
lą, primindama visuomenei lietuvių tautos 
siekimus.

Kaip kasmet, Vasario 16 dieną čia. Liet. 
Namuose, buvo suruoštas priėmimas mūsų 
draugams, kuris šiais metais buvo ypač 
sėkmingas.

2. Socialinėje srityje: a) lankyta ligo
niai, kurie neturi giminių; b) duotos pašai 
pos vargan patekusiems; c) suteikta Lietu
vių Sodyboje pastogė viengungiams pensi
ninkams ir nedarbingiems; d) suruoštas 
tradicinis Sekminių Sąskrydis Lietuvių So 
dyboje ir kt. pobūviai ir tuo būdu sudary
tos sąlygos lietuviams tarpusavyje ben
drauti.

3. Kultūrinėje srityje, be nuolatinių dar
bų, kaip laikraščio ir knygų leidimas, fi
ga praeitais metais atliko šiuos darbus: 
1) Jaunimo suvažiavimas Lietuvių Sodybo 
je. kuriame dalyvavo daugiau kaip 40 jau
nuolių iš įvairių kraštų ir įvairių profesijų 
ir pasaulėžiūrų; tame suvažiavime suruoš
ta periodinės spaudos paroda; 2) Išleido 
poeto Vi. Šlaito poezijos rinkinį „Be gimto 
medžio" ir suruošė literatūros vakarą; 
3) Parėmė skautų ir jaunimo stovyklą ir 
žada tokią pat paramą suteikti didesnei 
stovyklai šią vasarą (liepos 27 d. — rugp. 
10 d.).

Be abejo, visi šie darbai buvo įmanomi 
įvykdyti tik todėl, kad L. Namų B-vė pas- 
tarasiais metais tikrai atsistojo ant savo 
kojų ir tapo S-gos ekonominiu ramsčiu.

Prisiminkime, ką mes kalbėdavome su
važiavimuose prieš 4-5 metus, ir jums pa
aiškės, kodėl tada mes negalėjome dirbti 
rimto darbo.

Mūsų veiklos gairės būtų: L Sustiprinti 
skyrius finansiškai, paliekant jiems 50 
proc. surenkamojo nario mokesečio, ir tuo 
būdu pagyvinti skyrių veiklą. įtraukti jau
nuomenę į S-gos narius. 2. Ruošti jaunimą 
liet, visuomenės veiklai. Raginti pomokyk 
linio amžiaus jaunimą studijuoti lituanisti
ką. 3. Plėsti lietuvių atstovavimą tarptau
tinėse organizacijose.

Jeigu tuos uždavinius sėkmingai atliksi
me, mes galėsime būti tikri, kad mūsų 
aukščiausias tikslas — laisvė ir nepriklau
somybė Lietuvai — bus taip pat vieną die
ną pasiektas.

nedys tokių patarimų paklausys;
3. Sovietai tikėjo, kad JAV bijos rizi

kuoti atominiu karu.

Kitiems graso tuo, ko patys labiau bijo
Aplamai, S. S-ga iki šiol daugelyje fron 

tų veržėsi pirmyn pasiremdama ne savo 
pajėgumu, bet pasitikėdama JA Valstybių 
politinio nusistatymo neryžtingumu. Sovie 
tai tuo būdu savo galingumą, neva griežtą 
nusistatymą eiti iki atominio karo ten, 
kur jiems bus prieštaraujama, tik blefavo, 
iš tikro to karo labiau bijodami, kaip JA 
Valstybės. Todėl čia lengva suprasti, ko
dėl Churščiovas Kuboje skubiai nusileido 
JA Valstybėms, kai pastarosios parodė 
aiškų nusistatymą ginti savo interesus, ri
zikuodamos net atominiu karu.
Panagi situacija Berlyno klausimui 
išspręsti

Neseniai prieš Kubos krizę diplomati
niais keliais Vakarus pasiekusios žinios iš 
Maskvos tvirtino, kad dar 1962 m. lapkri
čio-gruodžio mėn. sovietai sustiprins spau 
dimą Vakarų Berlynui. Vyravo įsitikini
mas, kad tas spaudimas bus toks stiprus, 
jog Vakarai bus priversti padaryti Berly
ne dar didesnių nuolaidų, arba rizikuoti 
karu. Bet po Kubos krizės Maskvos spau
dimas Berlyne ne tik ne sustiprėjo, bet 
staiga atslūgo. Priežastis ir čia ta pati 
kaip Kuboje: Chruščiovas pabūgo, kad ir 
čia JA Valstybės gali pagrasyti atominiu 
karu, priversdamos Sov. Sąjungą trauktis, 
ir tuo pačiu dar labiau susilpninti Mask
vos prestižą.

šis faktas parodo, kad Kubos įvykiai 
atsiliepė Europoje Vakarams palankia 
prasme. Kartu tai yra pavyzdys, kokio nu 
sistatymo turi laikytis JAV, spręsdamos 
ir kitus klausimus, o ypačiai tiesiogiai 
Berlyno klausimą. Tai ženklas, kad Ame
rika politinėj plotmėj iš gynimosi pozicijų 
turi pereiti į ofenzyvą. Ir tik tuo būdu 
JAV galėtų komunizmą sulaikyti, ar net 
atstumti atgal.

(Nukelta | 4 p si.)
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Justinui Švelniui 80 m.
Šiandien Anglijoje tikrai nebedaug to

kių lietuviškų kolonijų, kuriose malonus 
baltaplaukis, linksmomis akimis senelis 
mums pasakotų apie pirmuosius lietuvių 
žingsnius atsidūrus svetimoje žemėje ge
resnės duonos beieškant, arba apie tai, 
kaip lietuviai pradėjo burtis, steigdami sa 
vo parapijas, draugijas ir klubus.

Tačiau toki malonų ir visų lietuvių my
lima seneli dar turi Manchesterio lietuvių 
kolonija Justino Švelnio asmenyje, kuris 
kovo 29 d. švęs savo 80-tąjį gimtadieni- 
Jo adresas: 268, Gorton Lane, Gorton, 
Manchester.

Kai prieš pusmeti išvykdamas atsisvei 
klnau su Manchesterio lietuviais ir jų klu
bo garbės nariu Justinu švelniu, palikau 
Ji dar geros sveikatos. Linkiu ir tikiu, kad 
sukaktininkas ir dabar tebėra toks pat 
linksmas ir žvalus, koki ji visuomet prisi
minsiu.

Gimė Justinas 1883 m. kovo 29 d. Tur- 
činų kaime, Slavikų valsč., Šakių apskr., 
kur jo tėvai turėjo 40 margų ūki ir. be Jus 
tino, dar augino sūnus Joną ir Praną ir 
dukterį Petronėlę. Pagal jo paties pasako
jimą, mažajam Justinui tikros mokyklos 
neteko lankyti, nes lietuviškos mokyklos 
nebuvo, o rusiškąja patys tėvai nelabai 
tesidomėjo. Dėl to mama, kaip ir daugelis 
anų laikų motinų, mokė vaikus slaptai iš 
lietuviško elementoriaus. Kai jau pramo
kė šiek tiek skaityti ir rašyti, mokslas bu 
vo tęsiamas iš maldaknygių ir kalendorė- 
llų. Kadangi Justinas jau iš pat mažens 
mėgo dainas, tai ir vietos vargonininkas 
su savo giesmynėliais, o vėliau ir lietuviš
ki laikraščiai iš Amerikos žymiai prisidėjo 
prie Justino švietimo. Kur) laiką jis ir pats 
buvo slaptos lietuviškos spaudos platinto
jas • knygnešys.

Būdamas 16 metų, Justinas, kaip Palan
gos Juzė, išėjo amato mokytis; važinėdavo 
po apylinkės kaimus, kartu platindamas 
spaudą. Kur tik daugiau jaunimo pasitai
kydavo, ten Justinas Ilgiau užtrukdavo, 
ypač jam patikdavusios linaminės talkos.

Sukaktininkas labai gerai prisimena sa 
vo 19-tąji gimtadieni. Būdamas labai gy
vo būdo jaunuolis, jis rusų caro valdomoje 
Lietuvoje nematė sau ateities ir veržėsi i 
platųjį pasauli geresnės sau laimės ieško
ti. 1902 m. kovo 29 d. atsisveikinęs su 
brangiais namiškiais, išvyko iš Lietuvos, 
slaptai ties Eitkūnais pereidamas sieną į 
Vokietiją. Vėliau pasiekęs Hamburgą, iš
plaukė j Angliją ir apsistojo Manchestery- 
je, kur pradėjo dirbti pas dar iš Lietuvos 
pažįstamą ir čia jau anksčiau atvykusi siu 
vėją.

Sukaktininko pasakojimu, tuo laiku 
Manchesterls atrodė žymiai kitoks, nekaip 
šiandie. Nebuvo tiek daug aukštų pastatų 
ir puošnių krautuvių, o didesnėse miesto 
gatvėse „tramkarai" buvo dar arklių trau

RAŠO L. VENCKUS

kiami. Begyvendamas čia matė ir Manches 
terio augimą. Prisimena, kad tais laikais 
nebuvę lengva gyventi. Kalbos beveik ne
mokant, geresnio darbo niekur nerasi, tad 
reikėjo tenkintis 20 šilingų į savaitę, o 
daugiau kaip 30 negaudavo nė pas geriau 
sius siuvėjus. Bet jaunas ir energingas 
žmogus greit prisitaikė prie sąlygų. Po ke
lių metų jau neblogai „kapojo angelskai“, 
susidraugavo su savais ir su svetimais, 
šiek tiek prasigyveno.

1907 m. liepos 7 d. vestuvių karieta, ke
turių šyvių traukiama, vežė linksmąjį Jus 
tiną ir jo iš Austrijos kilusią laimingą žmo 
nelę Pauliną iš bažnyčios į šeimyninį gyve 
nimą, kuris jiems davė tris sūnus — Pra
ną, Austiną ir Joną ir dukrelę Marytę, 
šiandien visi jau vedę ir augina savas šei
mas.

Pasakodamas apie savo jaunas dienas, 
J. Švelnys dar gerai prisimena, kad lie
tuviai Manchesteryje jau apie 1905 ar 1906 
metus turėjo savo klubą Newton rajone, 
netoli Rochdale Rd. Tai buvo Vytauto Klu 
bas, kuris tuo laiku turėjo daugiau kaip 
60 narių, ir sukaktininkas buvo to klubo 
komiteto narys. Tad, jaunas pradėjęs 
reikštis organizacinėje veikloje, iš jos ne
pasitraukė visą aktyvų savo gyvenimą.

Kunigo Fultono laikais Manchesterio 
lietuviai Pilling gatvėje turėjo savo bažny
čią ir chorą, vėliau buvo įsteigta ir Blaivy
bės Draugija. Nors sukaktininkas sakosi 
choruose dalyvavęs „tik“ 27 metus, bet at
rodo, kad jis yra „amžinas“ dainininkas. 
Manchesterio lietuvių kiube jis nuo daug 
už save jaunesnių neatsilieka. Greičiau
sia, su verksmu gimęs, Justinas visą savo 
ilgą amželį liūdnom ar linksmom valan
dom yra dainavęs, jis ir iškeliaus su gies
me besišypsančiose lūpose.

Pirmajam Pasauliniam karui prasidėjus, 
anglai pradėjo raginti svetimšalius stoti 
arba į britų kariuomenę, arba grįžti į savo 
kilimo kraštus. Justinas pas rusus į Lie
tuvą negrįžo, bet pasirinko britų unifor
mą, įstodamas į vadinamąjį British Rus
sian Labour Batl. 1917 metais buvo atsi
dūręs Prancūzijoje, iš kur grįžo tik karui 
pasibaigus.

Po karo Justinas, grįžęs į Manchesterį, 
pasigedo didelio skaičiaus anksčiau čia gy 
venusių tautiečių. Daugumas išvykusių j 
Rusiją nebegrįžo, nemažai krito Prancūzi
joje ar sugrįžę išvyko į kitus kraštus gy
venti. Organizacinis darbas buvo labai sun 
kus, juo labiau, kad kai kurie, užuot padė
ję veikti, tik pasišaipydavo iš dirbančiųjų 
pastangų. Tačiau saujelė likusiųjų veikles 
nių senojo klubo narių, kaip J. Švelnys, 
Kurnėta, broliai Puodžiūnai, Radzevičius, 
Pečenskis ir kiti, nenuleido rankų. Išsi
nuomoję už 38 šilingus į savaitę patalpas

Pilling St., ten įsteigė naują Manchesterio 
Lietuvių Socialinį Klubą, kuris, kaip žino
me, ir šiandien puikiai tebeveikia, nors ir 
nebe nuomojamose patalpose, bet nuosa
vame name ir sklype. Dėl nuolat kylančios 
nuomos iš Pilling St. klubas persikėlė į 
Rochdale Rd. Norėdamas sutaupyti kelis 
šilingus klubui, tuo metu švelnys dažnai 
rankiniu vežimėliu veždavo alų iš bravo
ro klubui. Ateidami į parengimus, tuomet 
lankytojai mokėdavo tik po 3 penus. Pasi
ryžėliams darbas sekėsi: klubas augo, stip 
rėjo; grįžo ir tie, kurie iš pradžių šaipėsi, 
už tai dabar stengėsi savo darbu kiek gale 
darni pasivyti. Tada buvo labai gyvas 
bendravimas su kitų kolonijų lietuviais, 
kaip Earlestown, Liverpool, Bradford. 
Ekskursijos buvo ruošiamos net į Londo
ną ir Škotiją, ir tenykščiai lankydavosi 
Manchesteryje. Tokiu metu ir visokiomis 
kitomis progomis švelnys ir kiti veikėjai 
dažnai rinkdavo aukas ir jas siųsdavo į 
jau nepriklausomą Lietuvą nukentėju- 
siems nuo karo tautiečiams sušelpti.

Po antrojo pasaulinio karo didesnis „dy- 
pukų“ skaičius apsistojo ir Manchesteryje. 
Senieji emigrantai, pasijutę lyg svetimi, 
pradėjo trauktis. Tačiau Švelnys, būda
mas jaunos širdies, greit susidraugavo ir 
su mumis. Kartu su dypukais jis būdavo 
minėjimuose, bažnyčioje, o ypač klube, kur 
net aktyvių pareigų Klubo Valdyboje nesi 
baidė. Nors ir nesigirdavo sukaktininkas 
savo praeities organizaciniais darbais, bet 
Manchesterio lietuviai, pamilę ir įvertinda 
mi senuką ir žinodami jo prisirišimą prie 
mielų lietuviškų namų, prieš kelerius me
tus suteikė jam seniai užsitarnautą Man
chesterio Lietuvių Klubo garbės nario 
vardą.

80-ties metų Justino Švelnio gimtadienio 
proga mes, šiandien Chicagoje gyveną, 
buvę manchesteriečiai mintyse jungiamės 
su visais Didž. Britanijos ir mielais Man
chesterio lietuviais, nuoširdžiai sveikin
dami brangų Jubiliatą, linkėdami jam dar 
daug sveikų metelių ir ramaus gyvenimo 
saulėlydžio.
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SVEČIAS, Lietuvių Evangelikų Liutero
nų laikraštis, 1963 m. Nr. 2. Turinyje: 
Paliesk man vidų -(P. Helmas), Mažoji 
pradžia (vik. Alg. Žilinskas), Dievui rei
kia žmonių (kun. J. Stanaitis), Džiaukis, 
širdele, mirtis nugalėta (vertė M. Kilie- 
nė), Bažnyčių Ekumeninė Taryba (kun. 
prof. Dr. M. Kavolis), Tikėjimas į nemir
tingumą mokslininko požiūriu (K. Daigū- 
nas), Ar galima savo gyvenimą dar kartą 
iš naujo pradėti? (vertė Fr. šlenteris) ir 
kt.

Vienas kunigas, kuriam teko ilgus me
tus dirbti kapelionu sunkiųjų darbų kalė
jime, jį pavadino „skausmo pilimi“. Tai 
tikrai tinkamas pavadinimas, nes jame 
tiek daug nelaimingųjų kenčia už savo 
kaltes ar laukia aukščiausios bausmės 
įvykdymo.

Dar didesnės skausmo ir kančios tvirto
vės yra ligoninės. Vienas Dievas težino, 
kiek čia, ligos kankinamas, iškenčia žmo
gus. Išorinė ligoninių išvaizda, šviesios 
operacijų salės, švarios palatos, baltos lo
vos dažnai nepapasakoja apie tą skausmą, 
kurio ir morfijus nepajėgia nutildyti, ir 
apie tas ilgas naktis, kurios ligoniui, ro
dos, amžinai nepasibaigs.

Ateinančio kančios sekmadieno ir Di
džiosios Savaitės dienomis kaip tik yra 
tinkama giliau suprasti kančios dvasią. 
Susikaupimo Gavėnia eina prie savo aukš 
čiausiojo taško. Bažnyčia savo tikintie
siems atidengia paties Kristaus kančios 
paslaptį. Kad pasaulis liktų išganytas, rei 
kia, kad pats Dievo Sūnus mirtų ant kry
žiaus. Jis laisvai, savo noru, sutiko paimti 
ant savo pečių viso pasaulio skausmų naš
tą. „O jūs visi, kurie einate šiuo keliu, pa 
žvelkite ir matykite, ar yra skausmas, kaip 
mano skausmas?“ Ar jūsų skausmas ligo
ninėse, kalėjimuose, kentėjimų kamba
riuose gali tam prilygti?

Sunku žmogui tikrai suprasti ir įsivaiz
duoti tą skausmo ir kančios paslaptį, ta
čiau lietuviai tai gražiai išreiškia savo pa 
kėlės kryžiuose ir rūpintojėliuose. Ken
čiantis Kristus lyg kiekvienam sako: „O 
skausme, kur tavo gylis?“ Per pirmųjų tė
vų nuodėmę užviešpatavęs pasaulį skaus
mas per Kristaus kančią netenka savo ga
lios. Jei kančia ir yra baisi, ir mūsų orga 
nizmas jos bijosi, jos kratosi, tai Kristaus 
kančios dvasia padaro ją išganinga ir pras 
minga. Vienas Sibiro tremtinys savo kny
goje, išleistoje vokiečių kalba, tai gražiai 
išreiškė žodžiais: „Bedievis, materialistas, 
žemiškasis žmogus skausme tegali tik 
skųstis: KAM AŠ TURIU KENTĖTI? Užsi 
spyręs idealistas, savo klaidingame įsitiki
nime. stoiškai didžiuojasi: AŠ GALIU 
KENTĖTI! O krikščioniškasis žmogus, pil 
nas vilties, Kristaus lūpomis išpažins: TĖ
VE, JEI GALIMA, TEPRAEINA ŠI TAU
RĖ PRO MANE, BET NE MANO VALIA 
TEBŪNIE, O TAVO!“ Tai tikroji kančios 
prasmė. Skausmo nelaikome mes sau tiks 
lu, bet tik Dievo valios vykdymo įrankiu.

Tai ypač svarbu gerai suprasti tenai, 
kur Kančios savaitės paslaptis ne tik 

Evangelijoje skaitoma, bet gyvenime rea
liausiai išgyvenama. Kristaus laiko fari
ziejų. teisėjų ir budelių niekad netrūksta. 
Europos tautos, o ypač mūsų broliai Lie
tuvoje, šiandieną yra geriausi Kančios sa
vaitės liudininkai. Už geležinės uždangos 
prasideda KENČIANTI BAŽNYČIA! čia 
būti Kristaus sekėju reiškia tikrai kentėti! 
Ne dėl didvyrio ar kankinio vardo ar gar
bės, bet iš meilės Kristui ir savo sielai. 
Kančios ir skausmo pasėkos paprastai pa
sirodo tik vėliau, po Velykų prisikėlimo. 
Karo meto kariai-didvyriai visai kitaip at 
rodo apkasuose, negu atvaizduoti karių 
paminkluose. Ir mūsų šventieji-kankiniai 
susilaukia baltų rūbų, pergalės palmės ar 
palaimintojo šypsnio tik po kančios kelio 
altoriaus paveiksluose. Gyvenimo realybė 
je kariai fronte ar kankiniai kalėjimuose 
to visai nemato. Viskas tada yra tamsu, 
purvina, baisu. Bet jie žino, už ką jie kovo 
ja. Ir menininkas, kurs nori iš kieto ak
mens nukalti gražią statulą ar meno pa
minklą, turi daug smūgių pavartoti, kol iš 
kampuotos medžiagos išryškėja gražios 
formos. Ir mes, norėdami sukurti gražiau
sią savo sielos kūrinį, turime priimti visus 
smūgius, kančias ir skausmus toje Kris
taus dvasioje. Tik per skausmus gimsta 
nauja gyvybė, tik per kančias ir aukas su
kuriamos naujos vertybės! Jei šiame kely
je mūsų jėgos imtų silpnėti ir nusivylimas 
norėtų mus palaužti, skubėkime maldoje 
prie kryžiaus ir semkimės tvirtybės iš to, 
kurs už mus kentėjo.

Roma. 1963. Mons. ClcRas

LIET. PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS

DERBY — rekolekcijos kovo 30 d., 7 vai. 
vakare, ir kovo 31 d., 11 vai., Convent of 
Mercy, Bridge Gate.
Rekolekcijas veda kun. Juozas Budzei- 

ka, MIC. Visus tautiečius kviečiame daly
vauti.
BRADFORD — kovo 31 d., 12.30 vai.

Juozas
Indėnų nezpertiečių vadas

KARAS

Klausykite manęs, kariai: mano širdis 
liūdna ir skausminga.

Mūsų vadai krito,
Seneliai jau visi mirė.
šąla, o užsikloti nėra;
šaltyje stingsta mūsų vaikai.
Klausykite mainęs, kariai: mano širdis 

liūdna ir skausminga. 
Kaip saulė stovi, jau niekad daugiau 

nebekariausiu.

(Parašyta po 1877 m. pralaimėjimo)

Išvertė Romas Kinka

Tautu kapinynas 
Sibiro tundroje

Vienais pačių žiauriausių mūsų tautos is
torijoje (vykių, aišku, buvo žmonių pri
verstinis vežimas, kurį vykdė ir iš dalies 
tebevykdo Lietuvą užėmusieji sovietai.

Mes dažnai tą reikalą prisimename, ta
čiau kaip nežmoniškai kentėjo išvežtieji, 
mus pasiekia tik nuotrupos.

Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos Literatūros Fondas 1962 m. New 
Yorke išleido H. Tautvaišienės atsiminimų 
knygą „Tautų kapinynas Sibiro tundroje“, 
kurioje plačiau pavaizduojamas dalies 
lietuvių tariamasis gyvenimas ten.

Manome, kad ir mūsų skaitytojams pra
vartu apsipažinti su tuo. ką išgyveno dau
gelis tūkstančių mūsų brolių lietuvių.

Persispausdiname naudodamiesi leidėjų 
— ALSS LF — maloniu sutikimu.

ŽODIS SKAITYTOJUI
'Gimiau ir augau Lietuvoje, smulkaus 

prekybininko šeimoje. Buvau amatininke. 
Mano vyras, valsčiaus savivaldybės sekre
torius, amatininko sūnus.

Pabaltiečlams neužmirštamą 1941 metų 
birželio 14 dieną buvau ir aš netikėtai at
plėšta nuo savo įprasto darbo. Mano vyras 
buvo taip pat rpgaulingu būdu suimtas. 
Abu buvom išvežti į Sovietų Sąjungą.

Vežė mus tris savaites sausakimšai pri
grūstuose gyvuliniuose vagonuose nepa
prasto ilgio traukiniu. Mūsų tarpe buvo 
kūdikių ir nėščių moterų.

Kelyje vyrus atskyrė ir nugabeno į 
Kresnojarsko srities stovyklas, o moteris 
ir keletą vyrų nuvežė į Altajaus kraštą ir 
čia išskirstė į apleistas sovehozų akmens 
laužyklas ir tolimesnes to krašto vietas.

Altajaus krašte patekau į Predgorny sov 
chozą, Staro Bardinsko rajone (rajono 
Centras — Staraja Barda mieste). Atvež

tiems į šį kraštą išdavė asmens pažymėji
mus, kuriuose buvome įrašyti tremtiniais 
(ssilnyje).

1942 metų birželio mėnesį daugelį tūks
tančių tremtinių sutelkė Bijske. Iš Bijsko 
pro Krasnojarską, Taišetą, Čeremchovą, 
Bratską, Osetrovą ir toliau Lenos upe ga
beno į tolimąją šiaurę. Gabenamieji bu
vo vadinami specialios paskirties kolonis
tais bei specialiai persikeliančiais (spec 
pereselencais). Taip buvome vadinami iki 
1956 metų. Kuriais sumetimais tuos mums 
skiriamus pavadinimus kaitaliojo, tai bol
ševikinės tvarkos paslaptis.

Esu didžiai dėkinga artimiesiems ir įta- 
king-’ems geradariams, kurie neatlaidžiai 
ieškojo manęs ir kurių pastangomis paga
liau 1956 metais atgavau laisvę ir grįžau 
savo tėvų žemėn.

Patekusi į laisvąjį pasaulį ir išsilaisvi
nusi iš nesibaigiančios baimės jausmo, lai
kau savo pareiga paliudyti bei papasakoti 
apie žmones, kurių didžiuma — moterys 
ir vaikai, nekaltai kentėję žiauriausią 
smurtą, juos ištikusią nelaimę ir baisųjį 
likimą.

Tai. ką čia esu parašiusi, žinotina arti
miesiems Pabaltijo ka’mynams ir laisvųjų 
kraštų moterims.

Čia pateikiama tiktai keleto mėnesių iš
karpa iš 15 metų, mano gyventų Sovietų 
Sąjungoje.

H. Tautvaišienė
1961 metų liepos mėnuo.

IŠ ALTAJAUS KRAŠTO Į ARKTĮ
Predgornyj sovehozui (valstybiniam 

ūkiui, apie 100 km nuo Bijsko). į kurį ma
ne 1941 metais nutrėmė ir apgyvendino, 
priklausė trys ūkiai (farmos).

1942 m. birželio mėn.. taigi vieneriems 

metams praslinkus, kai buvome iš Lietu
vos išvežti ir į šį kraštą nutremti, iš kiek
vienos minėto sovehozo darbovietės išrin
ko tam tikrą nutremtųjų skaičių ir sutelkė 
juos Bijske. Kuriam tikslui ši mobilizaci
ja buvo vykdoma, mes nežinojome. Tarp 
sutelktųjų vežti į Bijską buvo šeimos su 
mažais vaikais ir senyvo amžiaus moterys, 
pvz., K. šeima su trimis nuo 4 iki 7 metų 
vaikais, P. su vienu 3 metų vaiku, D. su 7 
metų berniuku, o P. ir L. — apie 70 metų 
moterys. Iš sovehozo į Bijską jaučių trau
kiamais vežimais keliavome apie dvi pa
ras ir vieną naktį.

Bijskas — plačiai išsidriekęs abiejuose 
Obės upės krantuose; namai mediniai, vie 
naaukščiai ar dviaukščiai. Kad ir su 100. 
000 gyventojų, šis miestas buvo tipingas 
Rusijai. Pakraščių gatvėse žaliavo vešli 
žolė ir vaikščiojo karvės. Bendras vaizdas
— skurdus. Gatvėse retai matysi gerėliau 
apsirengusią moterį, bet ir jos avėjo kam
barinėmis audeklo šlepetėmis, kurių padai 
taip pat buvo audekliniai. Krautuvės tuš
čios. Valgyklose buvo galima gauti svogū
nų sriubos.

Mes į Bijską atvykome paskutinieji. Vie 
noje šio miesto dalyje būriavosi anksčiau 
atvežtieji lietuviai. Gatvėje jie šnekėjo sa
vo kalba. Pirmiau atvežtieji buvo sausa
kimšai sutalpinti mokyklose ir kitose vie
šose patalpose. Jie čia gulėjo ant grindų, 
o kuriems vietos nebuvo, susitelkė lauke,
— jau buvome užsigrūdinę ir prie tokių 
patogumų pripratę.

Daugelis lietuvių per vienerius metus 
jau visiškai paliego, ypač tie. kurie čia 
buvo atvežti iš miško darbų. Ir moralinės 
kančios išvagojo jų veidus vargo raukšlė
mis.

Apie 20 proc. čia sutelktųjų sudarė vy
rai ir jaunuoliai-paaugliai, o kiti — vieni
šos ir su vaikais moterys ir seniai. Kai ku
rios šių moterų, iš Lietuvos išvežtųjų į šį 
kraštą, buvo netekusios savo vaikų. Mes, 
gyvendamos mums paskirtose, labai izo
liuotose. darbovietėse, nieko nežinojome 
apie kitų likimą. Nežinojome net ir apie 
tuos, kurie buvo nutremti į tą patį Pred
gornyj sovehozą ar apgyvendinti kitose jo 
farmose. Patyrėme, kad į Altajaus kraštą 
buvo atvaryti keli ešalonai su Kauno, Ma 
rijampolės ir kitų apskričių bei atskirų 
Lietuvos vietovių žmonėmis.

Mus išvežė iš darbovietės (sovehozo), 
kur nuolatos bijodavome sovietų valdžios 
stačiokiškų pareigūnų, darbų vykdytojų 
ir prižiūrėtojų sauvalės. Čia jau negirdėjo 
me jų nuolatinių grubių grasinimų ir 
keiksmų. Sovchoze, kur buvome varomi 
sunkiųjų darbų dirbti, už menką apsiriki
mą darbe daug kas būdavo atiduodamas 
teisman, tokiam pat žiauriam, kokia buvo 
šio krašto santvarka. Šiose derlingose že
mėse gaudavome neįtikėtinai ir neįsivaiz
duojamai blogą maistą. Bet mes, atitrem- 
tieji, nesudarėme išimties: vietinius dar
bininkus sovehozo darbų vedėjai dažnai 
traktuodavo blogiau, nei mus. Matėme, 
kaip valdžios agentai sugebėdavo sušluoti 
į .besotės valdžios sandėlius geriausius der 
liūs, darbininkams palikdami tiktai bad- 
mirio duonos kąsnį.

Kai kurie lietuviai, kai sužinojo, kad ir 
iš čia kažin kur bus vežami, iš darbo vie
tovių pabėgo. Nors niekas nežinojo, kur 
mus dabar gabens, bet buvome vienos nuo 
monėS: kur mus benuvežtų. niekur nebus 
blogiau, kaip ten, kur jau buvome.

Siunčiamus į šią mums nežinomą kelio
nę pasirinko savo nuožiūra sovehozo direk 
toriai. Jie buvo didelių nuopelnų parti
niai, tikri bolševikai. Jie nuolatos bendra
darbiavo su NKVD agentais. Sovehozo 
Predgornyj direktorius Zorin buvo plačiai 
išgarsėjęs smurtininkas. Visur, kur gyveni 
mą ir darbą tvarKė bolševikai, atstovaują 
darbininkų valdžiai, darbininkai nežino
jo į ką kreiptis, kad savo reikalą apgintų.

Kiekvieną mėnesį į sovehozą atvykdavo 
NKVD revizoriai atitremtųjų tikrinti. 
Mes. moterys, buvome tiek naivios, jog nu 
tarėme kreiptis į atvykusį enkavedistą, 
kad mus apgintų nuo administracijos bru
talių įsakymų ir reikalavimų. Mat. apgy
vendinant mus š;ame kolchoze, buvo šaky 
ta. kad mūsų padėtis bus tokia pat. kaip 
vietos darbininkų.

Mokytoja Š. surašė mūsų vargus į paaiš 
kinamąjį raštą, o drąsioji valstietė Ž. su
tiko tą raštą įteikti. Bet prieš tai ji žodžiu 
paaiškino enkavedistui, kad direktorius už 
kelis mėnesius mums nesumokėjo už dar
bą. kad mes neturim už ką nusipirkti duo
nos, kad mūsų vaikams neparduodamas 
pienas, ir paklausė, ar direktorius turi tei
sę žiemos metu varyti mus į darbą be žie

mos laikui pritaikytos aprangos ir avaly
nės.

„Taip, jis turi teisę taip elgtis. Nutilk!“ 
— ne savo balsu atrėžė enkavedistas. Tuo 
ir pasibaigė mūsų teisybės ieškojimas.

Tik po to supratome, kad gerai pasielgė 
valstietė Ž„ neįteikusi mūsų rašto tam 
niekšui.

Sovchozas Predgornyj su jam priklau
sančiomis trimis farmomis buvo laikomas 
mėsos ir pieno sovehozu. Tik vienoje tų 
farmų buvo laikoma trys šimtai melžiamų 
karvių su kiek didesniu prieauglio skai
čium. Rugius, avižas, dobilus čia sėjo be 
mėšlo. Žemė čia buvo nepaprastai naši. 
Bet šiame taip stebuklingai derlingame 
krašte darbininkai gyveno neapsakomame 
skurde ir varge.

Darbininkė Grunia Michailova kartais 
tyliai mums papasakodavo apie gyvenimo 
sąlygas sovchoze. „Jūs nežinote, kiek žmo
nių šis Zorinas (čia ji riebiai nusikeikė) 
pasiuntė į kalėjimus ir į mirtį“. Savo paša 
kojimus Grunia baigdavo kartėlio žo
džiais: „Et, ko norėjome, tatai ir gavome; 
pagyvensite, keiksitės taip, kaip ir mes 
kad keikiamės!“ Judresnės moterys (bri- 
gadininkės) buvo pasilikusios vienišos be 
savo vyrų. Jos taip pat paslapčiomis pasa
kojo. kaip jų vyrus nakties metu iškvietė 
ir čia pat „nuteisė“ ištremti į kitas vietas 
be teisės su likusiomis čia žmonomis Susi
rašinėti. Vietmiai žmonės sovehozo admi
nistracijos taip buvo Įbauginti, kad tylėda 
vo, kaip nebyliai.

Pirmosios farmos valdytojas. Zorino pa
tikėtinis ir dešinioji jo ranka, nepamiršta 
mas sadistas Pečionin, iš ryto darbinin
kus išlydėdamas į darbą, o vakare juos pa 
sitikdamas raitas ant šaunaus arklio, mė
go pavardėmis pasišaukti vieną kitą dar
bininką ir. sukdamas ūsus, bet slėpdamas 
savo akis nuo žmonių žvilgsnių (moterys 
jį praminė „diorgaūs’iu“ — ūsų tampyto
ju). sakydavo tokius pamokslus:

„Veltui valgai valstybės duoną, ilgai 
taip nesitęs. šiandien tu blogai dirbai. Ryt 
tau duonos neparduos. Tu esi neverta kul
kos“. Ir čia pat. atsikreipdamas į raštinin
ką, užrašantį atliktą darbą. įsakydavo: 
„Parašyk aktą, kad blogai atliekamas dar
bas. Teisme gausi atpildą ir tinkamą baus
mę. Tu esi tarybų valdžios priešas!“

(Bus daugiau)
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NEPAPRASTI DAIKTAI IR VAIZDAI
(Tęsinys iš pr. nr.)

TIKYBŲ IR TEORIJŲ MIŠINYS

Kalifornijoje vaizdas nebūtų pilnas, jei 
bent trumpai nebūtų paminėti visokie 
svajotojai, kurie ten susirinkę iš visos 
Amerikos kraštų ir net iš užjūrio. Jie ten 
kuria visokius kultus, skelbia juokingiau
sias religijas ir kombinuoja ekonomines 
teorijas. Juk ir mūsų tautietis Domas Šid
lauskas, kai anais metais užsigeidė tapti 
..antruoju Kristum" ir atvyko Amerikon 
savo „mokslo" skelbti, pasirinko Kalifor
niją.

Panašių „kristų“ ir „pranašų" pilna Ka 
lifornija. Kai kas juos vadina crakpots 
(pakvaišėliais). Vieni jų maldomis „gydo“ 
ligonius, kiti skelbia žmonijai „naują išga 
nymą" ir tt. Ir visi jie renka aukas savo 
sumanymams. Pavyzdžiui, Arthur Bell 
įsteigė „vieningos žmonijos“ bažnyčią ir, 
kaip neseniai rašė „Time“ žurnalas, pusė
tinai iš savo kulto pralobo. Jo turtas esąs 
vertas 3.400.000 dolerių. Jis aiškina leng
vatikiams, kad jį sudarą „septyni asme
nys“, kad visi tie asmenys „protauja kaip 
viena galva“ ir kad jis galįs viena akimir
ka persikelti į bet kurią pasaulio vietą. 
Ir yra žmonių, kurie tomis nesąmonėmis 
tiki ir aukoja savus pinigus. Ir iš tikrųjų, 
jeigu tai ne pakvaišėlių minia, tai kaip gi 
kitaip juos pavadinti?

Arba „I am“ sekta, kuri turi stiprų sek
sualinį pobūdį. Jos vadas skelbia meilę ir 
renka aukas „meilei palaikyti“. Sakoma, 
kad iš tokių aukų ir iš pardavinėjamos sa 
vo literatūros apie „meilę“ ir „stebuklus“ 
jis surinkęs 3 milijonus dolerių kapitalo.

Yra Kalifornijoje ir kitokios rūšies keis 
tuolių, kuriems gyvenimas nepasisekė ir 
jie sudarė „nusivylusiųjų luomą“; jie rodo 
palinkimą į komunizmą, mitinguoja, ku
ria visokias sąjungas, pinigų iš vyriausy
bės reikalauja ir tt.

Buvo atsiradęs toks Dr. Francis Towns
end, kuris paskelbė savo planą, jog val
džia turėtų mokėti visiems vyrams ir mo
terims po 60 metų amžiaus kas mėnesį po 
200 dolerių. Planas patiko, ir po visas 
Jungtines Valstijas ėmė dygti ,.Towns-

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės ' siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND

_ Tel. ACO 4374
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND. 
Tel.: SHO 8734.
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3.
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endo klubai“, kurie rinko pinigus tam 
planui įvykdyti.

Kai Townsendo planas nusidėvėjo, tai 
Kalifornijoje atsirado jau kitas panašus 
planuotojas Robert Noble, kuris organiza

vo „Ham and Eggs“ sąjūdį, reikalauda
mas jau tik po 100 dolerių mėnesiui. Už šį

PARINKO K. JONELYNAS
(Iš „Amerikos Įdomybių“)

planą pasisakė ir didžiosios darbininkų 
organizacijos. Pritarimas buvo toks dide
lis, kad per vieną masinį mitingą Los An
geles mieste prie „Ham and Eggs“ prisi
rašė 64 tūkstančiai žmonių ir kiekvienas 
įmokėjo po pusę dolerio įstojamojo mo
kesčio.

KALIFORNIJOS LIETUVIS GAMINA 
VYNĄ

Pakeliui tarp vynuogių sodų, dideliame 
klonyje, važiuodami užtiko milžinišką tro
besį. Tai buvo didžiulis fabrikas, kuriame 
pristatyta ąžuolinių bosų po 60.000 galio
nų talpos. Į tokį kubilą lengvai galėtų tilp 
ti vidutinis dviejų aukštų namas. Ir visi 
tie kubilai pilni vyno! Vynas yra visokių

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

IR VĖL APIE SKONI IR MADAS
Kunigas jaučiasi laimingas kai pamoks

lą sako sausakimšai žmonių bažnyčiai. 
Paskaitininkas džiaugiasi, kai jo klausosi 
gausus būrys. Aktorius geriau suvaidina, 
o dainininkas geriau padainuoja pilnai 
žmonių salei. Na, o aš (kuriam redakto
rius nemoka honoraro!..) jaučiuosi gau
siai atlygintas, jei daugelis paskaito mano 
straipsniukus. O maloniausia būna, kai 
kas nors pasisako kritiškai — pakritikuo
ja. Deja, mano rašinėlis apie skonį nesusi
laukė pageidauto dėmesio: tikėjausi, kad 
moterys susidomės šiuo reikalu ir pabers 
įdomių ir naudingų minčių. Juk skonis ir 
mados joms yra „gyvybinis“ reikalas! Bet 
jos tylėjo... Tyla reiškia arba pritarimą, 
arba protestą. Aišku, aš manau, kad jos 
man pritaria... Vis dėlto atsirado du ritie- 
riai (Jonas ir A.P.), kurie bandė išsklai
dyti moterims mestą šešėlį. Pažiūrėkim, 
kaip tas jiems pavyko.

Joną visi pažįstam iš jo „Kasdieniškų 
smulkmenų“. Jis pasižymi pastabumu ir 
savotišku rašymo stiliumi. Tiesa, jis per 
daug nesigilina į dalykų esmę, nedaro 
sprendimų, neieško gerovių bei negerovių 
priežasčių: jis tarsi fotografuoja gyveni
mo įvykius, o klausimus narplioti, apmąs
tyti ir padaryti savo išvadas palieka skai
tytojams. Bet skonio ir madų klausimu 
jis pasielgė kitaip: čia pastebimas šioks 
toks nervingumas; čia jis neišvengė dog
matiškų ir nepagrįstų teigimų, kas jam 
yra neįprasta.

Štai ką Jonas sako: „Jei kuris nors žur
nalas pasiūlytų savo skaitytojams vasarą, 
kai šilta, vaikščioti gatvėmis vien tik apa 
tiniais apsirengus, tur būt, niekas nepa
klausytų“. Gerai, kad nors pridėjo „tur 
būt“! Šiaip tai jau būtų nusikaltimas tvir
tinti tai, ko nežinom. Bet kam mums tų 
žurnalų: reikia tik nuvažiuoti į vasarvie
tes, ir pamatysi vaikštančius prisidengus 
tik viena ar dvi kūno vietas lopinėliais 
(turiu galvoj „bikini“!)... Prieš kokį 50 
metų tai būtų ne tik neskoninga ir nema
dinga, bet ir skandalinga!

Kalbant apie apatinius, prisimenu, kad 
mano parapijoj Lietuvoj kaimynai vasarą 
dirbdavo laukuose ir pas mus ateidavo ap 
sirengę vien tik baltais drobiniais marški
niais ir baltom drobinėm kelnėm. Kaip 
tad galėtume nuspręsti, ar jie būdavo apsi
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rūšių ir pavadinimų. Vyno gamykla nėra 
lietuvio savastis. Jis tik gamintojas-eks- 
pertas.

DVASIŲ MIESTAS
Kalifornijoje, pusiaukelėj tarp Los An

geles ir Las Vegas miestų, seniau yra bu
vęs gražiai įsikūręs Calico miestelis. Jo 
gyventojai apylinkės kalnuose kasė sidab
rą ir per 15 metų pagamino šito metalo už 
87 milijonus dolerių, tikėdamiesi dar ge
resnės ateities. Bet J896 metais sidabras 
tapo atmestas kaip valiutos pagrindas, ir 
kitos dienos rytą gyventojai pasijuto be 
darbo. Jie pradėjo iš Calico kraustytis ki
tur. Per trumpą laiką neliko nieko. Mies
telis virto „dvasių miestu“. Per 50 metų 
ten niekas negyveno. Apleistus namus nai 
kino vėjai ir degino klajokliai vandalai. 
Jei kurie trobesiai dar liko, tai juose jau 
nebuvo nei durų, nei langų. Bet atsirado 
biznierių, kurie numatė, kad ir iš to gali
ma pasidaryti pelno. Jie nusipirko tą vėjų 
bebaigiamą naikinti miesčiuką ir pradėjo 
reklamuoti jį kaip didelę įdomybę turis
tams. Įtaisė jame restoraną, keletą mote
lių nakvynėms, keletą dar krautuvėlių 
suvenyrams pardavinėti ir vilioja smal
suolius skelbimais pažiūrėti „Ghost 
Town“ — dvasių miesto.

rengę vien apatiniais, ar vien viršuti
niais?... ,

Iš Jono pastabų lyg ir atrodytų, kad jis 
ne tik nėra buvęs Škotijoj, bet ir Didžiojoj 
Britanijoj ir, aišku, nėra matęs tikro ško
to. Kitaip jis nebūtų sakęs: „Plačias kel
nes gali dar praplatinti ir vaikščioti kaip 
jūrininkas, ar susiaurinti, tačiau be kel
nių niekas nenori vaikščioti“. Jei Jonas 
pagyventų Škotijoj, tai žinotų, kad tikras 
škotas nenori vaikščioti su kelnėm!

Vertas dėmesio yra ir šis Jono teigimas: 
„Mažiausia sielojimosi, beprasmiško eik
vojimo fizinės ir dvasinės energijos terei
kia tada, kai plauki mados srovės vidu
riu“. Iš esmės nieko negalėčiau prikišti 
šiai dogmai. Toks elgesys yra naudingas, 
bet taip pat ir aiškus įrodymas, kad neturi 
savo skonio! Be to, pasyviai plaukiantieji 
fizinių ir dvasinių madų pasroviui neuž
sitarnauja malonybinių vardų... Ir Lietu
voj vieni su neapykanta, kiti su pasigailė
jimu žiūrėjo į tuos, kurie plaukė tautinin
kų, bolševikų ir nacių „madų“ pasroviui. 
Dabar gi verkšlenam, kad mūsų jaunimas 
plaukia nutautimo srovės viduriu...

Jono pasakymas, kad „Ieškoti sau nau
jų madų ir stengtis rodyti savo skonį, tur 
būt, nė prasmės nėra“, — man nesupran
tamas. Ar tuo jis nori pasakyti, kad visi 
turi paklusti madų ir skonio diktatorių 
saujelei? Jei taip, tai Jonas ir vėl patvir
tina mano teigimą, kad žmonės savo sko
nio neturi. Šią pažiūrą Jonas dar labiau 
patvirtina pareikšdamas: „O jeigu parduo 
tuvėje pasirodė labai smailūs batai ir jie 
tau patinka, tai nusipirk juos ir bandyk 
nešioti. Tas žygis nenuves į daboklę“. Čia 
tik viena teisybė tai, kad „tas žygis nenu
ves į daboklę“. Dėl patikimo tai jau kitas 
reikalas. Jonui nepavyks įrodyti, kad per
kantiems tokie batai patinka. Ypač mote
rys dėl jų kenčia, dejuoja ir... dėvi, nes... 
dabar tokia mada! Kai ši beprotiška mada 
mirs, tai esu tikras, kad. moterys nė žiūrė
ti į juos nenorės, nors jie bus ir dykai da
lijami! Beje, tokie batai į daboklę nenu
ves, bet užtai daugelį nuves į ligonines — 
į ortopedinius skyrius; daugeliui ir ten ne
bebus galima padėti, ir... luošumas garan 
tuotas.

A.P. iš Berlyno parašė savotišką „laiš
ką“ (žr. „E.L.“ 724 nr.). O savotiškas jis 
dėl to, kad sunku suprasti jo autoriaus 
pažiūras skonio ir madų klausimu.

Jau pačioj savo rašinio pradžioj A.P. 
parašė netiesą sakydamas „... noriu savo 
dvylekį pridėti, nors ir ne tokiu svarbiu 
(mano pabraukta!) reikalu“. Juk jei sko
nio ir madų reikalų tvarkymas duoda pra 
gyvenimą dešimtims ir gal šimtams tūks
tančių žmonių, skatina šimtų ir tūkstan
čių milijonų svarų pramonę, tai reikalas 
yra svarbus!

Keistas ir sekantis A.P. pareiškimas: 
„... madų kūrėjai niekad nesakys, kad jie 
yra diktatoriai“. Bet ar A.P. galėtų pasa
kyti. kuris gi diktatorius vadino ar vadina 
save diktatorium? Man tai žinomi tik to
kie titulai kaip: Tautos Vadas, Duče, Fue- 
rer, Tėvas ir Mokytojas arba Generalis
simo...

A.P. pasakydamas, kad: „Tūlas madų 
projektas yra ne kūrėjų sumanymas, ne 
jų vaizduotės padaras, o kokios nors itin 
išpaikintos moters užgaida. Ji savo įtaka 
ir padėtim garantuoja, kad toks modelis 
bus sezono laimėjimas“, — tik dalinai tei
singas. Turiu pridėti, kad ji turi būti ne 
tik išpaikinta, bet ir turtinga ar tituluota! 
Bet ir tai ji išsirenka (dažniausiai madų 
kūrėjų įkalbinėjimo įtakoj!) sau drabužį 
iš kelių ar keliolikos pasiūlytų modelių. 
Bet jei ji turėtų dvigubai didesni pasirin
kimą. tai gal išsirinktų visai kitą modelį! 
Pagaliau, kai tokia išpaikinta garsenybė 
pasisiūdina drabužį, tai kitom tenka ja sek 
ti, jei išgali, o jei neišgali, tai turi pirktis 
drabužius, pasiūtus pagal „potvarkius“.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Mes turime ne tik DBLS, kuri visur 

mums atstovauja — ir dėl Lietuvos kovo
ja, ir šviesa ir tiesa rūpinasi, ir žiūri, kad 
nariai 'būtų patenkinti.

Turime Lietuvių Namų Akc. B-vę, kuri 
išlaiko Sodybą, namus ir barus (arba ba
rai, namai ir Sodyba išlaiko pačią bendro
vę).

Tačiau kai gavau Toronte (Kanadoje) 
jau 10 metų veikiančio kredito kooperaty
vo „Paramos“ brošiūrą, man sukilo min
tys, kad toje srityje esame apsileidę. Gai
la, kad ta brošiūra man pakliuvo į rankas 
jau po DBLS suvažiavimo. Jeigu kas nors 
suvažiavimui būtų papasakojęs, tai ti
kiuos, kad ir mes būtume apsikrėtę entu
ziazmu susikooperatinti. Entuziazmo juk 
daliai mūsų niekada netrūko.

O tos „Paramos“ veikla reiškiasi vien 
Toronte, šiandien ji turi jau arti 2.000 na
rių. Įstojamasis mokestis tik 25 centai, bū
tina akcija — 5 doleriai. Tačiau rezultatai

Bet ką gi išpaikintos moters kaprizų ten
kinimas turi bendra su skoniu?

Dar toliau A.P. sako: „Menininkas iš
moksta mokykloje disciplinuoto skonio da 
lykų ir stiliaus“, štai tau kad norėjai! Va
dinas, skonis jau nebe skonis, o kariškas 
(„disciplinuotas“) mokslas!.. O kitoj vie
toj A.P. sako, kad „Skonio išmokti negali
ma“, o dar vėliau išvedžioja, kad „galima 
išmokti taisykles, kas prie ko derinasi“. 
Bet ką gi išpaikintos moters kaprizų ten
nis, o jau arba mokslas, arba indoktrina- 
vimas!

A.P. tvirtina, kad aš esu susipažinęs su 
madų kilimo klausimu ir kad vis dėlto 
madas diktuoja moterys. Bet jis to neįro
dė. Aš madomis ir skoniu domėjausi dau
gelį metų, o iš mediciniškos pusės studija
vau šiuos klausimus daugiau kaip metus. 
Mano turimais duomenimis, madas dau
giausia vis dėlto diktuoja vyrai; įdomiau
sia, kad didelis šių diktatorių nuošimtis 
yra psicho-seksualiniai iškrypėliai (homo
seksualistai), kurie nekenčia moterų ir 
madų padedami stengiasi jas pažeminti, 
pajuokti ir net suluošinti! Tuo lengvai ga
lima įsitikinti pasižiūrėjus į dabartines 
moterų madas: skrybėles, kojines, batus, 
plaukų šukuosenas!.. Juk negalima patikę 
ti, kad moteris gerbią vyrai diktuotų koji
nių ir batų madas, kurios moteris padaro 
invalidėmis — kartais visam gyvenimui. 
Šia proga noriu A.P. užtikrinti, kad su 
„skoningų“ madų aukomis esu susipa
žinęs!

Vienoj vietoj tai A.P. lyg ir pila vandenį 
ant mano malūno, sakydamas: „Skoniui 
reikalingas stebėjimas, kas su kuo derina
si, ir atmintis tam derinimuisi palaikyti“. 
Aš tikiu, kad geriausias suderinimas yra 
gamtoj, kur derintoju yra geriausias, to
buliausias menininkas — DIEVAS. Taigi 
raudonas rožės žiedas, jos žali lapai ir 
tamsiai rudas stiebas derinasi! Bet juk 
anai tautietei baisu ir įsivaizduoti moterį, 
dėvinčią raudoną skrybėlę .žalią suknelę 
ir rudus batus!. .Esu tikras, kad jei Lietu
voje vyras būtų pasirodęs gatvėj ar pobū 
vy raudona kepure arba skrybėle, žaliu 
švarku, raudonom kelnėm ir juodais ba
tais, tai poniutės būtų pasibaisėjusios to
kiu beskoniu vyru! Bet... kai Lietuvos gu- 
sarų karininkas taip apsirengęs kur nors 
pasirodydavo, tai skoningosios panelės ir 
poniutės lipte prie jo lipdavo... Kaip ma
tom, tos pačios spalvos čia derinasi, čia 
nesiderina...

Bene įdomiausias (bet ir neteisingiau
sias!) yra šis A.P. pareiškimas apie mote
ris: „...jos labiau negu vyrai nenutolsta 
nuo sveikos žmogaus prigimties. Jos per 
daug natūralios ir neišlaiko to akimirks
nio, kada kūryboje ateina riba tarp bepro 
tybės ir natūralumo“. Gaila, bet ir prie ge 
riaušių norų negalima pripažinti natūra
lumo moterims, kurios dažo, visaip kanki
na ir net... pašalina natūralius plaukus, 
bado ir varsto natūralias ausis, dažo ir tin 
kuoja natūralią odą ir natūralius nagus, o 
rūbais ir batais žaloja natūralų kūną!

Dar galėčiau duoti daugiau pavyzdžių, 
įrodančių, kad tokio dalyko, kaip skonis, 
apie kurį galima būtų objektyviai kalbėti, 
nėra. Yra tik daiktai, spalvos, deriniai, 
kurie vieniems patinka, o kitiems nepatin
ka. Svarbiausia — niekas neturi teisės sa
vintis skonio eksperto vardo; tą jau senai 
suprato romėnai, sakydami: ,,De gustibus 
not ėst disputandum“ (dėl skonio nesigin- 
čytina). Dar daugiau: psichologiniai tyri
mai aiškiai rodo, kad net negalima žinoti, 
kas mums patinka ir kas ne. Tėvų, moky
tojų, draugų, spaudos, radijo ir televizijos 
indoktrinacija („smegenų perplovimas“) 
yra labai galingas veiksnys, pakeičiąs mū
sų pažiūras įvairiais klausimais, neišski
riant ir skonio bei madų. Jei kas ir išsilai
ko nepalaužtas, tai, bijodamas indoktri- 
nuotųjų pajuokos ir pasmerkimo, neprisi
pažįsta turįs savo natūralų skonį 

išėjo milžiniški, pasigėrėtini. Kadangi pl- 
nigingesniejl sunešė į tą savo kooperatyvą 
pinigus, o kam reikalas iškilo, tas skolino
si, tai šiandien akcijų jau išpirkta už 520. 
632.21 dol., indėlių gauta 1.555.585.28 dol., 
paskolų balansas 551.830.09 dol.

Jeigu būtų kas nors panašiu pagrindu 
rimtai organizavęs, mes čia, tur būt, irgi 
būtume jau sumetę visą pusmilijonį, aprū
pinę paskolomis visus savuosius, kurie dai 
rosi pirkti namus ir neįveikia, ir patys 
džiaugęsi savo iniciatyva.

Jaunystėje man yra tekę būti panašaus 
kooperatyvo nariu. Jis buvo’gerai, rūpes
tingai tvarkomas ir vertėsi labai gerai. 
Tais atsiminimais remdamasis, aš būčiau 
didelis tokio kooperatyvo entuziastas.

Ko mums trūktų (ar ko gal mums ir iki 
šiol trūko)? Tai Išmaningų ekonomistų.

Toronto „Parama“, kaip aš suprantu, 
nebijo jokių kontrolierių ir revizorių. Kal
nai ant kalnų, o ant tų kalnų dar kiti re
vizoriai ir revizorėliai.

Drebančia iš pasitenkinimo širdim per
skaičiau žinią, kad Vakarų Berlyno bur
mistras Willy Brandtas atsiuntė V. če- 
kauskienei-Grinkevičiūtei padėką už jos 
straipsnius „Europos Lietuvyje“ ir kitur 
apie Berlyną.

Išeitų, kad Brandtas jau išmoko lietu
viškai ir paskaito „Europos Lietuvi“. Tas 
mane labiausiai ir sujaudino.

O paskui aprimau. Atsiminiau, kad bu
vo užėjusi prieš keletą metų tokia liga lie 
tuvinti visas žymesniąsias kino žvaigždes. 
Buvo kalbama, kad Elvis Presley „laikina 
kopūstus“, kad savo lietuviškos kilmės ne 
drįsta prisipažinti Robert Mitchum. Na, 
sakau, tur būt, ir iš Brandto toks pat lie
tuvis. Tik jam, greičiausia, buvo nusiųsti 
tie laikraščio numeriai, kur rašoma apie 
Berlyną, su aiškinamuoju laišku. Brand
tas, nors lietuviškai ir nemoka, yra manda 
gus vyras.

Mane tik stebina toks klausimas: kas gi 
būtų, jei visi žurnalistai nusiųstų Brand- 
tui laikraščius ir žurnalus, kur jie rašo 
apie Berlyną? Kiek tas Brandtas privalėtų 
laikyti sekretorių vien tik padėkoms raši
nėti? Ką tie žurnalistai veiktų su tais pa
dėkos laiškais?

Kai šituos dalykus apsvarsčiau, tai ir 
mano pasitenkinimas atslūgo.

Kai pavasaris pradeda grabinėti medžių 
ir krūmų šakas, o šios ima pampti pumpu
rais, akys vis dažniau krypsta į langus. 
Kur čia nebekryps, jei, žiūrėkite, tie vis 
pumpurai tiesiog valandomis didėja, o kai 
kur jau net suskubo lapeliais išsiskleisti!

Tačiau jau, tur būt, daugiau kaip metai, 
kai mes savo sodelin susilaukiame ypatin
go svečio — juodojo strazdo. Ypatingas jis 
tuo, kad yra invalidas: viena jo koja ištįsu 
si į užpakalį ir tokia sustingusi laikosi. 
Tur būt, jis mūsų dėmesį ir traukia ne 
tuo, kad Antanas Strazdas-Strazdelis ap
dainavo, bet savo invalidumu, vienkojiš- 
kumu, klišumu. Šiaip ar taip, pasigailėji
mo vertas sutvėrimas! Atskrenda, nutupia 
sodelio vidury ir dairosi sau. Dar iš pra
džių, pamatęs žmogų, skubėdavo pasitrauk 
ti ir pasiieškoti saugesnės vietos, o dabar 
visiškai priprato, net ir nuo tykojančio ka
tino negreit spursteli tolyn.

Pagaus, sakome, vieną kartą! Dabar, pa
vasari, pagaus, kai jis iškentė šaltą žiemą 
ir dažniau striksi sodelyje. Tai jo likimas 
ir patraukia mūsų mintis ir akis daugiau 
negu pats pavasaris.

Rudenį jis atskrisdavo ir vėl dingdavo. 
Žiemą tik retkarčiais pasirodydavo. O da
bar ateina kaip senas pažįstamas, ir sielo
kis dar ir jo likimu!

Tavo Jonas

GARSINIMAS 
DĖMESIO ANGLUOS LIETUVIAMS 
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie

tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var
das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai
žiniu, arba Studijavimas Švento Rašto, 
pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme
niškai rašoma apie Ateitį, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, 50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
UI., U.S.A.
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Europos lietuvių kronikų Ekonominis frontas stiprus
DBLS Suvažiavimas

At'daręs suvažiavimą, Sąjungos Pirmi
ninkas inž. J. Vilčinskas pakviečia jam pir 
mininkauti Domą Banaitį, o šis pasikvie
čia sekretoriauti Viktorą Ignaitį ir Anta
ną Jalovecką.

žodžiu suvažiavimą sveikina Pasiunti
nybės Patarėjas Vincas Balickas (jo žodis 
spausdinamas atskirai), raštu — Bendruo 
menės Tarybos Pirmininkas prel. J. Gu
tauskas ir DBLS garbės narys P.B. Varka- 
la.

Nominacijų ir mandatų komisijon pa
kviesti P. Duoba, K. Deveikis ir J. Levins- 
kas. Po to perskaitomas praeito suvažiavi
mo protokolas.

Su praeitų metų veikla ir ateities darbų 
gairėmis supažindina DBLS Pirmininkas 
inž. J. Vilčinskas (jo pranešimas spausdi
namas atskirai). Kartu išklausoma Sąjun
gos iždininko V. Strimo pranešimo apie 
finansinę Sąjungos padėtį. Diskusijų metu 
pasidalijama nuomonėmis, nutariama pa
tvirtinti pasiūlymą, kad skyriai centrui 
siųstų tik pusę surenkamojo nario mokes
čio, ir tada patvirtinamos veiklos apyskai 
tos.

Tarybos Pirmininkas Dr. S. Kuzminskas 
savo pranešime dėl praeitų metų neturi jo
kių priekaištu. Viskas pastaruoju metu vy 
ko ir vyksta gerai. Kils tik klausimas, ką 
teks daryti su Lietuvių Namų Akc. B-v-ės 
pelnu, nes nuo jo reikia mokėti didelius 
pajamų mokesčius. Sąjungai dabar, kai 
jau lėšų klausimas lengvėja, teks rūpintis 
dviem dideliais dalykais: sustiprinti sky
rius ir spręsti jaunimo klausimus.

Taryba taip pat siūlo įstatų pakeitimų. 
Pirmiausia — panaikinamos Sąjungos apy 
gardos, kaip nebeveikiančios ir šiuo metu 
nebereikalingos. Priimamas įstatų pakeiti
mas, pagal kurį Sąjungos Valdybos kasmet 
bus renkamas tik trečdalis. Taip pat nuo 
šiol Valdybos, Tarybos ir Revizijos Komi
sijos nariai suvažiavimuose turės balso 
teisę.

Lietuvių Namų Akc. B-vės Pirmininko 
inž. Stepo Nenorto pranešimas (jis spaus
dinamas atskirai) pastato suvažiavimą 
prieš realų klausimą, ką gi iš tiesų reikėtų 
daryti, kad nuo Bendrovės pelno nereikėtų 
mokėti pajamų mokesčio. Toks klausimas

LONDONAS
LIETUVIAMS MISIJOS

Londono ir apylinkių tautiečiai šiemet 
Šv. Kazimiero Lietuvių Bažnyčioje turės 
ilgesnes rekolekcijas, vadinamąsias misi
jas. Jos prasidės Verbų sekmadienį ir baig 
sis Velykų rytą. Misijas ves kun. Dr. Pra
nas Brazys, MIC, Marijonų vicegenerolas 
iš Romos.

Šiokiadieniais misijų konferencija su šv. 
Mišiomis bus 10 vai. ryte, o konferencija 
su trumpomis pamaldomis 8 vai. vakare, o 
Did. Penktadienį tik 3 vai. po pietų ir Did. 
šeštadienį tik 8 vai. vakare.

Misijos vyksta retai, todėl reta proga vi
sus kviečiame pasinaudoti.

Šv. Kazimiero Bažnyčios Rektorius
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RAKETOS
KUBOJE
(Atkelta Iš 1 psl.)

Vietoj ofenzyvos —dar didesnės nuolaidos
Deja, iki šiol nematyti jokių ženklų, kad 

JAV pereitų į ofenzyvą. To nematyti ne 
tik čia, Europoje, bet ir toliau sprendžiant 
Kubos problemą. Dar blogiau: ir tai, kas 
vadinamojo „karantino“ — blokados metu 
Kuboje buvo atsiekta, šiuo metu, atrodo, 
yra vėl beveik viskas prarasta. JA Valsty
bės patikėjo Maskvos pažadais, kad visi 
reikalavimai bus patenkinti, bet iš tikro 
Maskva ir šiuo kartu savo pažadų nesilai
kė, kaip ir nuolatos. Tiesa, didžiąsias rakė 
tas ir tolimojo skridimo bombonešius, at
rodo, Maskva iš Kubos išvežė. Bet rusų 
kariuomenės „technikai“ tikrai dar pasili
ko. Tačiau kas svarbiausia — sovietai (ne 
va Castro) neleidžia Kuboje jokios kontro 
lės, ką iš karto buvo pažadėję ir kas buvo 
vienas iš pagrindinių Vašingtono reikala
vimų. O be kontrolės niekas juk negali ga 
rantuoti, kad Kuboje nebus statomos nau 
jos raketų bazės, tik šiuo kartu taip gerai 
užmaskuotos, jog Amerikos lėktuvai jų iš 
oro negalėtų pastebėti.

Tačiau JA Valstybių vyriausybė, tur 
būt, „gerų“ patarėjų įtakoj, šiandien jau 
nekelia Kubos kontroliavimo klausimo. 
Dar baisiau! Yra ženklų, kurie rodo, kad 
šiuo metu Vašingtonas yra linkęs daryti 
sovietams dar didesnes nuolaidas, kaip 
anksčiau. Antai, šitokią nuomonę patvir
tina ir Vašingtono nusistatymas ne už il
go panaikinti raketų bazes Turkijoje. Tai 
nėra joks atsitiktinumas, o sąmoningas pa 
taikavimo žestas Maskvai. Kodėl JA Vals
tybės imasi tokios politikos, tai jau vėl ki-

kyla pirmąkart. Bendrovė galėtų stengtis 
kitaip susitvarkyti, norėdama tų mokesčių 
išvengti, bet tuos dalykus dar reikia išsi
aiškinti. Dėl to plačiau ir pasisakoma.

Kovo 24 d., sekmadienį, po pamaldų vėl 
susirenkama dar padiskutuoti kai kurių 
klausimų, išrinkti valdomųjų organų ir ofi 
cialiam Bendrovės susirinkimui.

Pagal naująją tvarką DBLS Valdybos 
narių perrenkama tik 2. Nors išstatomi 
dar 2 nauji kandidatai, bet perrenkami se
nieji A. Pranskūnas ir V. Strimas. žodžiu, 
Valdybos asmeninė sudėtis lieka ta pati, ir 
kiekvienas ir toliau eis tas pačias pareigas. 
Tarybon išrinkti Dr. S. Kuzminskas, K. 
Bivainis, K. Deveikis, J; Bendorius, D. Ba
naitis, V. Ignaitis ir J. Levinskas. Revizijos 
komisija: P. Duoba, T. Vidugiris ir J. Zo- 
kas.

Lietuvių Namų Akc. B-vės direktorių 
skaičius pad’dintas vienu. Tą vietą užėmė 
DBLS Valdybos vicepirmininkas P. Maša- 
laitis. Dabar taip jau glaudžiai suvesdin- 
tos DBLS ir Lietuvių Namų Akc. B-vės vai 
dybos, kad abiejose yra be jokių išimčių 
tie patys žmonės. Tiek tik, kad abi apjung
tosios valdybos turi atskirus dirigentus — 
Sąjunga pirmininku inž; J. Vilčinską, o 
Bendrovė pirmininku inž. S. Nenortą.

Lietuvių Namų Akc. B-vės akcininkų 
oficialiam suvažiavimui atskiru darbotvar 
kės punktu buvo pasiūlyta svarstyti rezo
liucija, kad dividentai akcininkams ir to
liau nebūtų mokami ir kad tuo būdu susi
daręs perteklius būtų panaudojamas lietu
vių socialinei ir kultūrinei veiklai remti. 
Kiek to pertekliaus panaudotina šiems rei 
kalams, spręstų Valdyba, atsižvelgdama į 
tai, kokios sumos pasirodytų nebūtinos jau 
pačios Bendrovės reikalams. Už rezoliuciją 
balsavo 25, prieš 1 ir 3 susilaikė.

Eilinio pobūdžio klausimus svarstant bu 
vo diskutuojamas J. Krivicko pasiūlymas 
įsteigti patarimų biurą. Susirinkimas įga
liojo Valdybą išsiaiškinti tuos reikalus. Jei 
sąlygos leis, tai bandyti steigti tokį biurą.

Šiaip LNB-vės akcininkų susirinkimas 
praėjo sklandžiai pagal anksčiau pateiktą
ją darbotvarkę. Buvo užregistruoti 33 ak
cininkai, kurie atstovavo 1855 akcijas.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIO KLUBO METINIS 

SUSIRINKIMAS
Balandžio 6 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 

kviečiamas metinis susirinkimas Klubo pa 
talpose — 345A, Victoria Park Rd., E.9.

Susirinkime galės dalyvauti tik nariai, 
todėl visi prašomi atsinešti nario korteles.

Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
PADĖKA

Lankiusiems mane ligoninėje ir namuo
se, už įteiktas dovanas ir gerus linkėjimus 
kun. V. Kamaičiui, šeimoms bei savo drau
gams reiškiu nuoširdžiausią lietuvišką 
ačiū.

A. Kuzmickas

ta tema, dėl kurios gal dar pasisakysime 
ateityje.

Kubai būtinai reikės ir antrojo 
„karantino“

Bet kas Kuboje yra pavojingiausia, tai 
kad ten jau seniai egzistuoja kito pobū
džio bazė, gal dar galingesnė, kaip pačių 
stipriausių raketų. Tai komunizmo bacilų 
„bazė" visai Pietų Amerikai. Ir ši bazė 
nuolatos .stiprinama. Jos reikšmė jau ir 
šiandien žymiai jaučiama, bet ateityje vis 
labiau didės. Nepaslaptis, kad šioje bazėje 
Maskva paruošia ir specialiai apmoko ko
munistų kadrus Pietų Amerikai. Iš Kubos 
juos palengva infiltruoja į visas Pietų 
Amerikos valstybes, kur jie toliau plečia 
komunizmo celes, kelia neramumus, vyk
do sabotažo veiksmus — ruošiasi pervers
mais paimti valdžią į savo rankas (atkreip 
kime dėmesį šiuo momentu į Venecuelą). 
Be abejonės, tam tikslui Maskva' per Ku
bą į visus P. Amerikos kraštus įgabena ir 
nemažus kiekius įvairių ginklų. Vieną die
ną tie ginklai prabils. Ir jei greitu laiku 
JAV nesiims tikslių priemonių tam vis
kam sulaikyti, tai Pietų Amerikoje reikia 
jau ne už ilgo laukti naujų perversmų, ku 
rių režimai bus palankūs Maskvai.

Lokaline pagalba prieš komunizmą, ko
kią prez. Kennedys pažadėjo Venecuelos 
prezidentui Betancourt, sausio mėn. jam 
besilankant Vašingtone, tikslo nebus at
siekta. Reikia radikalesnių priemonių, tai 
kant jas tiesiai į komunizmo bacilų pa
grindinį židinį. Iš Europos žvelgiant, JA 
Valstybės jau greitu laiku turėtų uždėti 
Kubai naują „karantiną“, tik šiuo kartu 
dar griežtesnį. Ir jį išlaikyti tol, kol bus 
pašalintas Castro režimas, o su juo ir viso 
kios bazės, grasančios laisviems kraštams. 
Jei greitu laiku Vašingtonas to nepadarys, 
tai vėliau „karantino“ bus permaža — ne
išvengiamai reikės ir kraujo pralieti.

(ELI)

Bendrovės balansas ir apyskaita 1962 m. 
spalio 31 dienai buvo paskelbta Europos 
Lietuvy 1963 m. vasario 12 d. Ta apyskai
ta buvo sudaryta pagal bendrovių įstaty
mo reikalavimus ir pateikia visus to įstaty 
mo reikalaujamus duomenis apie bendro
vės padėtį. Drauge buvo pridėtas trumpas 
bendrovės valdybos pranešimas, paliečian 
tis tik svarbiausius finansinius reikalus. 
Todėl šia proga tenka susirinkusiems akci
ninkams pateikti smulkesnių informacijų 
apie bendrovės veiklą pereitų metų laiko
tarpy.

Didžiausias bendrovės pajamų šaltinis, 
kaip ir ankstyvesniais metais, buvo Lietu
vių Namai Londone. Pajamos už nuomą ir 
iš klubo per praeitus metus siekė 14.835 
sv. (klubo pajamos 10.214 sv., nuomos pa
jamos 4281 sv.). Išlaidų už baro prekes, re
montus, tarnautojų atlyginimas, kuras, 
šviesa ir 1.1, buvo 10.049 sv. Tokiu būdu 
Lietuvių Namai davė bendrovei 4.786 sv. 
pelno, kuris yra parodytas Pelno/Nuosto- 
lio Apyskaitoj, paskelbtoj Europos Lie
tuvy.

Sodybos pardavimo klausimas, apie kurį 
tiek daug buvo praeityje kalbėta ir rašyta, 
nebuvo užmirštas ir praeitų metų laiko
tarpy. Tačiau Sodybos pardavimas buvo 
svarstomas visiškai kitais pagrindais, bū
tent, norint ją perkelti į kitą vietą, kuri bū 
tų patogesnė ir prieinamesnė didesniam 
mūsų žmonių skaičiui. Šiuo metu bėdos ne 
verčia galvoti apie jos pardavimą, o kadan 
gi ligi šiol visi gauti pasiūlymai Sodybą 
pirkti nebuvo ištesėti, tai pardavimo klau
simas pasidarė nebeaktualus.

Tačiau mažą dalį Sodybos parduoti rei
kės. Valdyba praeitų metų bėgyje pasira
šė sutartį su Wey Valley Water Co., pagal 
kurią ši įmonė išsinuomoja taip vadinamą 
„Malūną“ — mažą žemės kampelį, kur ran 
dasi Sodybos vandens šuliniai. Wey Valley 
Water Co. per tris metus mokės 50 sv. me 
tinės nuomos už tą žemę ir darys ten ban
dymus, ar esamieji šuliniai yra pakankami 
jos reikalams. Pirmieji bandymai jau pada 
ryti. Jei rezultatai bus patenkinami, tai 
Wey Valley Water Co. turės teisę tą mūsų 
„Malūną“ pirkti už 400 svarų.

Bendrovės valdybai rūpėjo ne žemę par 
duoti, bet įtaisyti Sodybai geresnį vandens 
tiekimą. Sutartyje yra įrašyta, kad, nupir
kusi tą Sodybos sklypelį, W. V. Water Co. 
turės vienų metų laikotarpy prijungti So 
dybą prie bendro vandens tiekimo tinklo. 
Tokiu būdu pasibaigtų vargai su dabarti
ne pasenusia ir daug vargo teikiančia van 
dens instaliacija.

Lietuvių Sodybos pajamos už patalpas 
ir iš klubo buvo 9.765 sv. (už patalpas ir 
kt. 6.584 sv., iš klubo 3.181 sv.). Tuo tarpu 
išlaidų už prekes, remontus, atlyginimus, 
kurą, šviesą ir kt. padaryta 8.563 sv. Todėl 
bendrovė turėjo pelno iš Sodybos 1.202 sv. 
Sodybos pajamos, palyginus su 1961 me
tais, dėl įvairių aplinkybių sumažėjo 903 
sv., tačiau pelnas sumažėjo tik 154 sv. Čia 
reikia pabrėžti, kad praeitais metais Sody
boje įvyko jaunimo stovykla, iš kurios da
lyvių joks mokestis nebuvo imamas. Tas 
šiek tiek atsiliepė į Sodybos pelną.

Spaudos skyrius dabar naudojasi nemo
kamomis patalpomis Lietuvių Namuose. 
Pajamų už Europos Lietuvio prenumeratą 
buvo gauta 1.933 sv., už Nidos knygas 
3.066 sv., įvairių kitų pajamų 1.765 sv. Tai
gi viso pajamų buvo 6.764 sv. Tačiau išlai
dos siekė 6.959 sv. Rezultate lieka 195 sv. 
nuostolio, kuriuo galima tik pasidžiaugti, 
palyginus jį su 1961 metų 1.228 sv. nuosto
lių. Nors Spaudos skyrius naudojasi nemo
kamomis patalpomis ir tokiu būdu šiek 
tiek sumažina Lietuvių Namų nuomos pa
jamas, bet bendrovė naudojasi nemoka
mai įvairiais šio skyriaus patarnavimais, 
kurie kitur mums labai brangiai atsieitų. 
Ar šis skyriaus praeitų metų rezultatas 
bus galima ateity dar pagerinti, šiandien 
sunku atspėti. Jei Europos Lietuvio skai
tytojai ir Nidos knygų klubo nariai pasi
stengs bendrovei stropiau talkininkauti 
šiam svarbiam kultūriniam darbe, bendro
vė pajėgtų dar ilgą laiką tą darbą tęsti.
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TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
VALDYBOS PIRMININKO INŽ. STEPO 

NENORTO PRANEŠIMAS 
DVYLIKTAJAM METINIAM 

AKCININKŲ SUVAŽIAVIMUI

Lietuvių Namų, Sodybos ir Spaudos sky 
riaus rezultatus perkėlus Į Pelno/Nuosto- 
lio Apyskaitą, tenka dar priimti dėmesin 
įvairias kitas bendrovės pajamas, kaip de
pozitų ir investacijų palūkanas, telefono 
pajamas — iš viso 117 sv. Apyskaita rodo, 
kad bendrovės centras iš visų savo skyrių 
ir įvairių pajamų turėjo iš viso 5.910 sv. 
įplaukų. Atskaičius palūkanas už pasko
las, atlikus reikiamus turto nurašymus ir 
atėmus įvairias kitas bendrovės centro iš
laidas, lieka gryno pelno 2.674 sv. Šiai su
mai uždirbti Bendrovės centras ir visi, ben 
drovės skyriai turėjo užpajamuoti per me
tus iš viso 31.364 sv., o išlaidų per tą patį 
laiką padaryta už 28.690 sv.

Dabar telieka tą gryną pelną paskirstyti. 
Kaip iš Pelno Paskirstymo apyskaitos aiš
kėja, nemažą to vadinamojo gryno pelno 
dalį tenka skirti valstybiniams mokes
čiams — viso apie 935 sv. Grynų pinigų 
bendrovei telieka 1.739 sv. Šią sumą ben
drovės valdyba perkėlė į apyvartos pinigų 
atsargą, kurioje iš ankstyvesnių metų bu
vo 1.387 sv. Taigi per dvylika gyvavimo 
metų bendrovė dabar turi 3.126 sv. susida
riusio pelno, kuris yra naudojamas apyvar 
tos reikalams.

Vienas aktualiausių bendrovės reikalų 
yra įsiskolinimo sumažinimas. Ar bendro
vės įsiskolinimas yra sumažėjęs, priklauso 
nuo to, kaip mes tą įsiskolinimą suprasi
me. Iš balanso matyti, kad paskolų suma 
yra sumažėjusi tik 50 sv. Bet jei priimsi
me dėrriesin gerokai padidėjusias pinigų at 
sargas ir sumažėjusius įsipareigojimus už 
neapmokėtas sąskaitas, tai rezultate ben
drovės piniginė padėtis rodytų pagerėji
mą apie 2.200 sv. Iš viso paskolų bendrovė 
turi 19.924 sv., o piniginių atsargų gali
miems paskolų atrriokėjimsms bendrovės 
kasose, banko sąskaitose ir investacijomis 
1962 m. spalio 31 d. buvo 4.562 sv.. kas su
daro apie 23 proc. viso įsiskolinimo. Toks 
nuošimtis yra pilnai pakankamas, palygi
nus su Building Societies praktika laikyti 
tik apie 15 proc. įsiskolinimo galimiems 
depozitų atmokėjimams. Jau ne vienam 
kreditoriui teko įsitikinti, kad su bendrove 
atsiskaityti yra lengva ir patogu, nėra rei
kalo pildyti angliškų blankų bei eiti į įstai 
gas. Pakanka parašyti lietuviškai laiškelį, 
ir sekančią dieną bendrovės centras pa
siunčia čekį ar pašto perlaidą ar net ir gry 
nais prašomąją sumą iš kreditoriaus depo 
zito sąskaitos. Bendrovei yra proga pradė
ti lietuvišką indėlių bei paskolų bankelį, 
bet jo ateities galimybės, be abejo, pareis 
nuo lietuvių pasitikėjimo jiems patiems 
priklausančia įmone.

Už indėlius bendrovė moka 6 proc. palū
kanų ir iš tos sumos privalo atskaityti 
valstybei priklausantį mokestį, kurį atskai 
čius indėlininkui lieka apie 3.5/8 proc, o 
jis yra šiuo metu aukštesnis už pašto ar 
net ir Building Society mokamuosius nuo
šimčius. Bendrovė indėlius priima kiekvie 
nu metu, todėl nemažėja ir įsiskolinimas, 
kuris parodytas balanse, bet tuo pačiu me 
tu didėja ir turimieji piniginiai rezervai.

Bendrovė yra DBLS įsteigta ekonominė 
įmonė, kurios tikslas yra sudaryti sąlygas 
lietuviškai veiklai. Bendrovės įstatai numa 
to, kad bendrovė gali pirkti bei parduoti 
nekilnojamąjį turtą, steigti klubus ir jiems 
vadovauti, leisti laikraščius, knygas, žur
nalus ir verstis kita veikla, kuri gali būti 
naudinga bendrovės reikalams. Šiuo metu 
bendrovė dar yra varžoma gana aukšto įsi
skolinimo, bet jau ir dabar pagal galimy
bes bandoma didesniu mastu paremti lietu 
viškus reikalus. Leidžiamos knygos, Euro
pos Lietuvis, organizuojamos jaunimo sto
vyklos, Sekminių sąskrydžiai, Lietuvių Na 
muose išlaikomas DBLS Centras, Lietuvių 
Sodyboj gyvena pensininkai ir t.t. Taigi,
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nors dar iš skolų neišsivadavusi, bendrovė 
atlieka žymų darbą lietuvybei išlaikyti. Be 
abejo, būtų gera, kad bendrovė galėtų dar 
didesnėmis sumomis prisidėti prie lietuviš 
ko darbo, bet kol kas tai dar nėra įmano
ma, nes didžiausia bendrovės pelno dalis 
turi būti rezervuojama skoloms mažinti. 
Vienas bendrovės valdybos rūpesčių kaip 
tik yra numatyti tą ribą, kiek išteklių ben
drovė gali skirti lietuviškai veiklai, kad pa 
čios bendrovės rekalai dėl to nenukentėtų.

Bendrovės veiklą prižiūrėti ir. reikalui 
esant, sprendimus daryti galima tik tada, 
kai valdybos nariai yra artimai susipaži
nę su einamaisiais Bendrovės reikalais. To 
dėl daugumoje šio krašto bendrovių direk
toriai yra taip pat pilnai apmokami bendro 
vių pareigūnai. Kad jie sau per didelių at
lyginimų nepasiskirtų, bendrovių įstaty
mas reikalauja, kad direktorių atlyginimai 
būtų parodomi metinėse apyskaitose ir to
kiu būdu galėtų būti akcininkų kontroliuo 
j ami. Mūsų Bendrovei taip pat yra naudin 
ga, kai dalis valdybos narių yra smulkiai 
susipažinę su einamaisiais reikalais. B-vės 
tarnautojų išrinkimas į Bendrovės valdybą 
palengvina valdybos darbą ir yra naudin
gas Bendrovės veiklai.

Bendrovės valdyba, kurią sudaro DBLS 
valdybos nariai, kreipia visą savo dėmesį 
į lietuviškus reikalus ir skiria, tiems reika
lams atliekamus išteklius. Todėl susidaro 
įspūdis, kad tokia veikla nėra vien tik pini
ginio pelno siekimas, bet rėmimas įvairių 
kultūrinių bei socialinių reikalų. įstaty
mai numato, kad panašaus pobūdžio ben
drovėms gali būti daromos išimtys, atlei
džiant jas nuo valstybinių mokesčių. Nors 
mūsų bendrovės įstatai šiuo metu neatitin 
ka įstatymų reikalavimus, kad galėtume 
būti nuo valstybinių mokesčių atleisti, ta
čiau atsisakymas nuo dividendų mokėjimo 
gali sudaryti galimybę ieškoti būdų, kaip 
galima būtų išsirūpinti, kad bendrovė bū
tų atleista nuo mokesčių. Todėl valdyba ir 
kviečia akcininkus pasisakyti dėl penktojo 
dienotvarkės punkto, kuris liečia atsisaky
mą nuo dividendų ir atliekamųjų išteklių 
naudojimą visuomenės rekalams.

Kokių priemonių reikėtų imtis, šiandie
ną dar sunku yra numatyti. Viena tik aiš
ku, kad reikia tą reikalą tirti. Kai jau bus 
konkrečių žinių, ką reikėtų padaryti, kad 
gautume atleidimą nuo mokesčių, tuomet 
tos galimybės bus vėl akcininkams pateik
tos svarstyti.

Šis dienotvarkės punktas taip pat liečia 
ir bendrovės klubų veiklą, kuri yra labai 
svarbus pajamų šaltinis. Naujasis klubų 
registracijos įstatymas, įsigaliojęs 1962 me 
tais, reikalauja, kad klubų pajamos būtų 
naudojamos klubų narių reikalams. Pagal 
Lietuvių Namų ir Headley Park klubo įsta 
tus visi bendrovės akcininkai ir DBLS na
riai yra tų klubų nariais. Nario mokestis 
2.6 šil. yra imamas padengti įvairioms iš
laidoms. susijusioms su pakvietimų į klu
bo parengimus ar klubo ve;klos pranešimų 
siuntinėjimu. Kitataučiai, sumokėję tą mo 
kestį, priimami į klubo narius. Headley 
Park klube tas mokestis kitataučiams 
yra 1 svaras.

Atsisakymas nuo dividendų ir atliekamų 
bendrovės išteklių skyrimas socialinei bei 
kultūrinei veiklai būtų labai geras būdas 
patenkinti klubų registracijos įstatymo 
reikalavimus.

Svarstant, kuria kryptimi Bendrovės rei 
kalai turėtų riedėti sekančiais metais, di
džiausią dėmesį reikėtų kreipti į gerėjan- 
čios padėties konsolidavimą. Be abejo, tu
rime nepraleisti pasitaikančių galimybių 
išnaudojimo, bet piniginių atsargų padidi
nimas turėtų būti vienas svarbiausių tiks
lų.

Valdyba tikisi, kad akcininkai pritars 
ligšiolinei bendrovės veiklos krypčiai ir 
įgalios valdybą ir toliau tvarkyti reikalus 
taip, jog bendrovė stiprėtų ir vis didesniais 
ištekliais paremtų lietuvišką veiklą. Tai, 
žinoma, nereiškia, kad Anglijos lietuvių 
veikla būtų jau apsnūdusi, kaip kai kas iš 
užjūrių bando mus įtikinti. Anglijos lietu
viai dar gyvuoja gerai ir gali daug kuo pa 
sigirti. Kuri kita lietuvių bendruomenė pa 
šaulyje turi tokią bendrovę, kaip mūsų Lie 
tuv!ų Namai? Kuri lietuvių bendruomenė 
išleidžia tiek knygų, kaip mes?

Jeigu mes šiandien jaučiame pasitenki
nimą. kad per praeitus metus buvo pada
rytas geras šuolis pirmyn, tai. reiškia, kad 
mūsų žmonių tarpe pasiryžimas ir susi
klausymas dar nėra užgesęs. Mes neturi
me laiko skųstis apsnūdimu, nes atliekamą 
laiką naudojame našiam darbui dirbti.

Visiems bendrovės talkininkams, klien
tams, akcininkams, o ypač bendrovės tar
nautojams valdyba reiškia gilią padėką už 
bendradarbiavimą svarbiam lietuvybei 
darbe ir tikisi, kad ateityje tokio bendra
darbiavimo rezultatai bus dar geresni.
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