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LAIKAS NEPATEISINS PRISITAIKYMO
BŪKIME SAVO TAUTOS NENUTILDOMU BALSU LAISVAME PASAULYJE

TAUTA NEPASIDUOS
SU KUO BENDRADARBIAUS LAISVIEJI LIETUVIAI 

(Pranešimas DBLS Suvažiavimui)
Lietuvos Pasiuntinybės Patarėjo Vinco 

Ballcko žodis, pasakytas DBLS metinio 
suvažiavimo proga Londone 1966 m. kovo 
26 dieną.

Sveikinu DBLS suvažiavimo dalyvius 
Lietuvos Pasiuntinybės ir Ministerio Balu
čio vardu ir linkiu geriausios sėkmės jūsų 
darbams.

Ta pat proga noriu pasidalinti su jumis 
viena kita mintimi apie mums visiems rū
pimus dalykus.

Jau greit sueis 26 metai, kai netekom 
laisvės ir valstybinės nepriklausomybės. 
Tiek pat metų jau praėjo nuo to laiko, kai 
pasirinkome sau tąjį aiškų ir tiesų kelią 
siekti nepriklausomos Lietuvos atstatymo.

Beeidami šiuo keliu, sutikome įvairių 
kliūčių, kurios pareikalavo visų mūsų jė
gų įtempimo. Įsitikinome taip pat, kad tų 
kliūčių įveikimas labai daug priklauso 
nuo mūsų pačių vieningumo ir tautinio so
lidarumo.

Apskritai paėmus, ligi šiol užsienio lietu
viai gana vieningai laikėsi Lietuvos nepri
klausomybės reikalu, ir jokios pašalinės jė
gos šiuo principiniu klausimu jų nepavei
kė.

Deja, kai kova ilgai užsitęsia ir kai jos 
galo aiškiai nematyti, tai visuomet atsiran
da ir tokių, kurie pavargsta ar suabejoja 
kovos pergale. Tuomet pasigirsta paskirų 
balsų, siūlančių kitus, kompromisinius, bū
dus ir kitus, jų nuomone, lengvesnius ke
lius. Visa bėda yra ta, kad tie naujų kelių 
ar kompromisų siūlytojai lengvabūdiškai 
pasiduoda miražams ir nepramato pasek
mių, kurių galima susilaukti, kai einama į 
kompromisus su principais. Mūsų broliai 
okupuotame krašte, kurie, esamomis sąly
gomis, neturi galimybės vesti atviros ko
vos, negalėtų suprasti ir pateisinti mūsų, 
jei mes, būdami laisvi kalbėti ir veikti, pa
sirinktume kompromisinį prisitaikymo ke-
lią.

Ačiū Dievui, užsienio lietuvių didelė dau
guma yra tvirtų principų žmonės, kurie su
pranta, kad kovoje už savo tautos ir vals
tybės laisvę jokių principinių kompromisų 
daryti negalima. Deja, mes negalime igno
ruoti ir to fakto, kad, kaip visur, taip ir pas 
mus atsiranda išimčių. Tam tikri sunku
mai visuomet pasireiškia, kai kova ilgai 
užsitęsia. Patyrimai rodo, kad daug leng
viau yra parodyti heroizmą trumpoje ko
voje, negu kovoje, kuri užsitęsia ilgą lai
ką. Šitą tiesą turėdami galvoje, neleiskime 
mūsų siekimų ir mūsų veiklos apspręsti lai 
kui. Žinokime, kad ilgą kovą ištverti yra 
dvigubas heroizmas. Pagaliau juk mes ko
vojame ne tam, kad iš to turėtume kokią 
nors individualią naudą. Šitai darome pir
moj eilėj tam, kad trokštame laisvės savo 
tautai ir todėl vykdome savo misiją, kurią 
mums likimas yra paskyręs. O toji misija 
yra veikti ir kalbėti pavergtos tautos var
du ir būti savo tautos nenutildomu balsu 
laisvame pasaulyje.

Visi lietuviai, kur jie begyventų, iš es
mės sudaro gyvosios mūsų tautos vientisą 
kartą. Todėl ir visiems lygiai tenka bend
roji atsakomybė už savo tautos likimą. To
ji atsakomybė visiems tenka solidariai neš
ti ir ataskaitą prieš istoriją duoti.

Laisvojo pasaulio lietuvių nepaliaujama 
veikla Lietuvos reikalui ir jų pastangos ne
leisti palaidoti Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo klausimo ne tik stiprina lietuvių 
tėvynėje viltis ir jų tautinį atsparumą, bet 
tuo pat varžo okupantus, nes faktas yra, 
kad ir okupantai dažnai yra priversti skai
tytis su viešąja pasaulio opinija. Tuo la
biau, kad laisvojo pasaulio valstybių prin
cipinis nusistatymas Lietuvos ir kitų Pa-' 
baltijo valstybių nepriklausomybės atsta
tymo klausimu nepakitėjo ■— jis buvo ir te
bėra teigiamas.

Dėl šių priežasčių okupantai seka užsie
nio lietuvių veiklą ir skiria jai ypatingą 
dėmesį. Jie nuolatos ieško kelių ir naujų 
priemonių tą laisvojo pasaulio lietuvių 
veiklą ardyti ir silpninti. Tuo tikslu vie
niems jie griausmingais perkūnais svaido
si, kitus apgaulingų sirenų balsais vilioja. 
Tuo pat tikslu jie visokiais būdais stengia-, 
si Lietuvos užgrobimo faktą nustelbti pro
pagandiniais šūkiais. Mažiau atidžiam ar 
nepatyrusiam stebėtojui sovietinė propa
ganda stengiasi sudaryti iliuziją, tarytum 
Lietuvoje yra įvykę daug esminių pasikei
timų, kurių dėka Lietuvos gyvenimas spar
čiai gerėjąs. Šitoji jų propaganda ypač 
mėgsta operuoti tariamais praplėtimais 
pramonės ir švietimo srityse. Tačiau, jei 
tuos jų propagandinius teigimus patikrina
me ir sugretiname su esama realybe kraš
te, tai gauname vaizdą, kuris toli gražu ne
siderina su tais jų pasigyrimais. Jų leidi
niuose, skirtuose užsienio lietuviams, pri
rašyta gražiausių dalykų. Ten parodomi 
milžiniški planai, diagramos, žaliuojantys 

kolchozų javų laukai — deja, visa tai tik 
popieriuje. Tikrovėje yra kitaip. Yra skel
biama, pavyzdžiui, kad vartojimo prekių 
gamyba einanti smarkiausiais tempais, o 
tačiau visos eilės gaminių Lietuvos žmo
nėms dar vis trūksta. Skelbiama, kad sta
tyba einanti visu spartumu, o butų Lietu
vos gyventojams dar vis stinga. Kodėl? To
dėl, kad didžioji pagamintų prekių dalis 
yra išvežama Rusijon, o visi kiti praplėti
mai yra daromi ne Lietuvos ir ne lietuvių 
naudai, bet Rusijos. Naujos įmonės ir nau
ji pastatai yra statomi pagal Maskvos pla
nus ir jos interesus, visai neatsižvelgiant į 
Lietuvos sąlygas ir lietuvių reikalus. Be 
to, žaliavų pirkimo ir gaminių pardavimo 
kainos yra nustatomos Maskvos, ir, savai
me aišku, pelnas tenka ne Lietuvai, bet 
Maskvai. Specialistai yra gabenami iš Ru
sijos ir tuo būdu Lietuva yra kolonizuoja
ma bei rusinama. O kai dėl Lietuvos že
mės ūkio, tai jo padėtis yra visiškai liūd
noj padėty. Tai pripažįsta ir jų pačių že
mės ūkio specas V. Vazalinskas, kuris dar 
neseniai yra pareiškęs, kad „bendras res
publikos žemės ūkio lygis tebėra vis dar 
žemas“. O reikia atsiminti, kad daugiau 
kaip 60 proc. Lietuvos gyventojų gyvena ir 
dirba žemės ūkyje. Jų dalia yra pati sun
kiausia. Iš jų beveik viskas yra atimta, ir 
jie yra grąžinti į baudžiavos laikus ir są
lygas.

Giriamasi taip pat, kad visi aprūpinami 
darbu ir nemokamu gydymu. Bet juk ir 
sunkiųjų darbų kalėjimuose visi yra aprū
pinami darbu ir nemokamu gydymu, bet, 
kai nėra laisvės, kalėjimas darosi atgra
sęs vieta. Nenuostabu todėl, kad iš užsie
nio atvykusioms leidžiama pamatyti tiktai 
Vilniaus miestas, o vykti į kitus miestus, o 
tuo labiau į kolchozus, yra daromos di
džiausios kliūtys, kad atkeliavusieji nepa
matytų to skurdo, į kurį sovietai nubloškė 
Lietuvos žmones.

F SeįįtiįnfoS
DIDELĖ DAUGUMA

Turėjusi labai mažą daugumą ir dėl to 
negalėjusi vykdyti savo planų, Britanijos 
darbietiškoji vyriausybė kovo 31 d. rinki
muose gavo didelę daugumą.

Dabar parlamento sudėtis bus tokia: dar 
biečių 363 atstovai, konservatorių 252 atst., 
liberalų 12, respublikonų darbiečių 1.

PARTIJOS NORI BŪTI 
NEPRIKLAUSOMOS

Prancūzų ir italų komunistų partijų va
dai sovietinių partijų kongrese Maskvoje 
pabrėžtinai nurodė, kad jų partijos jaučia
si nepriklausomos vesti savo politiką.

Sovietų atstovas nurodė, kad tikri Sov. 
Sąjungos draugai privalo neabejoti ir rem
ti ją.

POPIEŽIUS NEGALĖS VAŽIUOTI
Vis buvo manoma, kad popiežius galės 

gegužės mėn. atvažiuoti į Lenkiją ir daly
vauti krikščionybės įvedimo 1000 metų ju
biliejuje. s'"

Bet Lenkijos atstovas Italijoje pardavė 
Vatikanui savo vyriausybės n užstatymą, 
kad toks popiežiaus vizitas^žhio metu ne
būtų pageidaujamas.

GRŪDAI INDIJAI
Po min, pirm. Gandi vizito Vašingtone 

prez. Johnsonas paprašė kongresą paskirti 
Indijai papildomai dar 3 su puse milijonų 
tonų grūdų. Ligi šiol JAV jau buvo pasky- 
rusios 6 su puse mil. tonų.

Prezidentas siūlo pridėti ir kitokių mais
to dalykų.

STALINIZMAS NEGRĮŠIĄS
Komunistų partijos kongrese Maskvoje 

Jegoryčevas pareiškė, jog nebebūsią grįž
tama į Stalino garbinimą, teisėtumo pažei
dimus ir kitus dalykus, kurie stabdo pa
žangą.

Tačiau kai kurie sričių sekretoriai pasa
kė puolamąsias kalbas. Buvo puolami Mais 
kio atsiminimai, kaip per daug nepalankūs 
Stalinui. Buvo puolami literatūriniai žur
nalai, kad spausdina ideologiškai „silpną“ 
medžiagą.

O tas pats Jegoryčevas pasiūlė „pirmąjį 
sekretorių“ vadinti „generaliniu sekreto
rium", kaip Stalino laikais, o partijos pre
zidiumą perkrikštyti į politbiurą.

METAI PASITRAUKTI
Atitraukdama savo karinius dalinius iš 

bendrųjų NATO pajėgų, Prancūzija taip 
pat nurodė, kad iš jos žemės visi NATO 
štabai turi būti iškelti iki 1967 m. balan
džio 1 d.

Pasigyrimo objektu tarnauja ir mokyk
los. Tiesa, mokyklų yra daug, ir jaunimas 
uoliai jose mokosi. Bet visa bėda yra ta, 
kad, nors jose dar ir mokomi lietuviški žo
džiai, bet jais išreiškiamos mintys yra oku- 
pantų mintys. Liūdniausia yra tai, kad 
Lietuvos istorija yra perrašoma ir žiauriai 
falsifikuojama. Vytautas, Mindaugas esą 
kovėsi dėl rusų draugystės. Net Valančius 
ir Maironis yra padaryti revoliucionieriais, 
rytų šalininkais... Tikslas aiškus — užmig
dyti lietuvių tautinę sąmonę.

Šitie faktai rodo, kad Lietuvoj toli gra
žu nėra taip, kaip skelbia okupanto pro
paganda. Tačiau, net ir tuo atveju, jei tie 
jų skelbiami pasiekimai ir būtų tokie, kaip 
jie skelbia, tai vis tiek jie neatstotų nei in
dividualios laisvės, nei valstybinės nepri
klausomybės. Šitų vertybių negali atstoti 
nei nauji fabrikai, nei tariamoji jų socia
linė pažanga. Juk kad ir moderniausiai 
įrengti būtų kalėjimai, jie vis tiek pasilie
ka kalėjimais ir vargu ar kas nors laisvu 
noru panorėtų juose pasilikti. Laisvė ir ne
priklausomybė tautai yra tas pat, kas žmo
gui yra sveikata. Ją mes už vis labiausiai 
branginame. Lietuvių tauta tai įrodė praei
tyje, tiek 19-me, tiek ir 20-me šimtmetyje, 
kai kiekviena tų laikų karta kovojo dėl 
tautos laisvės. Dėl tos pat laisvės lietuviai 
kovoja ir dabar. Tiems, kurie neprisideda 
prie mūsų kovos, sakydami, kad nėra vil
čių laisvę ir nepriklausomybę atgauti, pri
minkime, kad Basanavičiui, Kudirkai ir 
Maironiui tikrai nebuvo didesnių galimy
bių iškovoti Lietuvai nepriklausomybės, o 
jie vis dėlto niekada nenustojo vilčių ir vis 
dirbo ir planavo Lietuvos ateitį. Ar gi jų 
ryžtas negali būt pavyzdžiu ir mums?

Aš linkiu, kad šis DBLS metinis suvažia
vimas sustiprintų visų pasiryžimą vienin
gai dirbti Lietuvos naudai. O jeigu mes vi
si sąžiningai vykdysime savo pareigas, bū
kime tikri, kad Lietuva vėl bus laisva.

DIENOS n
NORI SUSITAIKYTI

Kalbėdamas partijos kongrese, Brežne
vas pareiškė, kad Sov. Sąjunga nori drau
gystės ir bendradarbiavimo su Kinija ir Al 
banija.

Sovietai esą pasiruošę tartis ir išsiaiškin 
ti nesutarimus.

KOMUNISTINIS POGRINDIS
Belgijos komunistų laikraštis paskelbė, 

kad Lenkijoje veikia prokinietiškų komu
nistų pogrindis. ~~ ..

Laikraštis gavęs iš tų komunis*! didžiulį 
dokumentą, kuriame puolajna Gomulkos 
politika. Kai tik Gomulką atėjęs į valdžią, 
tai ir sustojęs socializme vykdymas.

MĖLYNASIS pHtŽAS
Partijos_jr6ngrese sovietų gynybos minis 

teris m«cš. Malinovskis pareiškė, kad Sov. 
Sąjunga sudarė savo slaptą mėlynojo diržo 
gynybinę sistemą, dėl to patenkinta ir abe
jinga žiūri į savo gynimosi reikalus. Ta
čiau kas ta jos sistema?

Aiškintojai Vakaruose spėja, kad tai yra 
tik pasigyrimas.

WILSONO - JOHNSONO PASIMATYMAS
Spėjama, kad rinkimus laimėjęs Britani 

jos min. pirm. Wilsonas netrukus važiuos į 
Vašingtoną pasimatyti su prez. Johnsonu.

DIPLOMATUOS ŠEFAS PARYŽIUJE
Min. S. Lozoraitis Lietuvos Nepriklau

somybės šventės proga lankėsi Paryžiuje, 
kur kalbėjo per radiją ir Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės suorganizuotame su
sirinkime šventei paminėti. S. Lozoraitis 
su žmona suruošė Paryžiuje priėmimą lie
tuvių kolonijai, Lietuvos draugams pran
cūzams ir sovietų pavergtų tautų atsto
vams.

BIULETENIS APIE JAUNIMO
KONGRESO RUOŠOS DARBUS

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Būstinė Čikagoje, susitarusi su Spaudos 
bei Informacijos Komisijos pirmininku E. 
Vilku, žada išleisti savaitinį biuletenį. Šis 
leidinys apibūdins artėjančio Jaunimo Kon 
greso ir dabartinių Jaunimo Metų atliktus 
darbus ir ateities planus. Biuletenis bus 
siunčiamas kas savaitę.

Mūsų spauda duoda labai daug žinių iš 
Lietuvos, bet manau, kad vieną kartą me
tuose pravartu padaryti tų informacijų 
santrauką, iškeliant aikštėn esminius oku
pacinės valdžios politikos bruožus. Tokią 
apžvalgą verta daryti ir dėl to, kad poli
tinė linija dėl įvairių priežasčių keičiasi. 
Kartais tas vyksta mūsų krašto naudai, 
bet dažniausiai — nenaudai.

Praeitais metais mes girdėjome nemaža 
pranešimų apie mūsų krašto industrializa
ciją, naujų įmonių statybą, kuri buvo vyk
doma pagal Maskvos paruoštus planus. Iš
orėje atrodė, kad pramonė Lietuvai yra 
naudinga. Jai padedant galima pakelti 
žmonių gyvenimo standartą. Bet tos pra
monės šakos, kurios buvo vystomos, rodė, 
kad okupantas siekia padaryti mūsų tėvy
nę daugiau priklausomą nuo Rusijos. Taigi 
kraštas buvo pramoninamas politiniais su
metimais ir siekiant politinių tikslų. Pasu
kus Sov. Sąjungoje kitiems vėjams ir pra
dėjus galvoti apie pramonės įmonių renta
bilumą, apsižiūrėta, kad Lietuvoje pasta
tytosios įmonės gali būti nuostolingos. Tos 
įmonės pastatytos labai toli nuo žaliąvų 
šaltinių, ir todėl transportas pabrangins 
gaminius tiek, kad, norint konkuruoti su 
kitais fabrikais, teks mažinti Lietuvos dar
bininkams atlyginimus arba parduoti ga
minius su nuostoliu.

Tai privertė Maskvos planuotojus su
stabdyti Lietuvoje naujų įmonių statybą 
naujame penkmetyje (1966-70). Dabar ma
tome, kad per tą penkmetį Lietuvoje bus 
tik baigiamos anksčiau pradėtosios staty
bos: Elektrėnų šiluminė elektros stotis, Kė
dainių chemijos fabrikas, Jonavos skystų 
trąšų gamykla ir Alytaus medvilnės audi
mo fabrikas.

Neseniai Vilniuje buvo susirinkę Pabal
tijo respublikų ekonomistai pasitarti, kaip 
racionaliausiai naudoti turimus darbo jė
gos išteklius ir kokios rūšies pramonę at
eityje plėsti. Kadangi tas rajonas nepasižy
mi nei vietinių žaliavų, nei kuro - energe
tiniais ištekliais, tai buvo prieita išvados, 
kad reikia plėsti žvejybą. Ryšium su tuo, 
Klaipėdoje bus statoma žvejybos laivų re
monto įmonė. Lietuvos žemės ūkis, kaip ir 
seniau, specializuosis pieninkystėj ir mė
sos gamyboj. Per pasitarimą paaiškėjo, 
kad Lietuvos valstietis už savo produktus 
gauna iš Rusijos 20-25 proc. mažiau, ne
gu mokama rusams, nors Lietuvos žemės 
ūkio produktai yra žymiai geresnės koky
bės.

Ekonomistų nuomone, naujoji pramonė 
neturi būti koncentruojama dideliuose 
miestuose, kur jau dabar yra butų trūku
mas, bet išdėstoma lygiai po visą kraštą. 
Artimiausiais metais pramonės centrais 
Lietuvoje taps Alytus, Jurbarkas, Utena, 
Plungė ir Marijampolė, kur dabar vyksta 
ankstyvesniais metais pradėtosios staty
bos. Jurbarke numatoma pastatyti naftos 
refineriją, kuri patenkintų benzino ir naf
tos produktų pareikalavimą Lietuvoje.

Padėtis Lietuvos kaime, kur vis dar te
begyvena beveik 60 proc. gyventojų, yra 
sunkiausia. Mūsų valstietis yra nežmoniš
kai išnaudojamas ekonomiškai. Tai yra vi
siems gerai žinoma. Bet pažvelkime į kol- 
chozininko moralinę padėtį ir pamatysime, 
kad Lietuvos valstietis pergyvena tikrą 
XIX šimtmečio baudžiavą. Ta baudžiava 
yra tuo sunkesnė, kad ją turi nešti buvęs 
laisvas ūkininkas, kuris vos prieš 25 metus 
savo darbštumu ir pasišventimu pastatė 
ant kojų visą nepriklausomos Lietuvos 
krašto ūkį. Dabar tas pat žmogus svieto JAUNIMO KONGRESO
perėjūnų yra vadinamas vagim, tinginiu, IŠLAIDOS IR PAJAMOS
girtuokliu ir apsileidėliu. Ant jo yra krau- Jaunimo Kongresas jau aprūpintas pa
namos įvairiausios bausmės, kurias tik ga- talpomis: kovo 20 dieną Kongreso Komite- 
li išgalvoti kolchozo pirmininkas, brigadi- to pirmininkas su pačiu PT .R pirmininku 
ninkas ar partijos sekretorius. Jis negali pasirašė sutartį, kad didžiausias Chicagos 
pasitraukti iš kolchozo. Jo vaikai, sukakę — Conrad - Hilton — viešbutis, birželio
16 metų, automatiškai tampa taip pat bau- gale ir liepos pradžioj taptų lietuvių jau-
džiauninkais. Net jeigu vaikai yra išėję nimo sąskrydžio namais. Sutartis sutvirtin 
mokslą, tai jie neturi teisės palikti kol- ta atitinkamos pinigų sumos įmokėjimu. 
chozo be kolchozo visuotinio susirinkimo Ryšium su tuo iš Kongreso Komiteto pa
leidimo. tirta, kad kongreso sąmata išlaidų pusėj

Mes girdėjome apie tokias bausmes, kaip jau įvykdyta apie 13-15 proc., bet pajamų 
sodybinio sklypo sumažinimą. Tai reiškia pusėj dar tik apie 8-9 proc. Kai iki kongre- 
žmogui duonos kąsnio atėmimą. Bet tokia so beliko trys mėnesiai, suprantama, kad 
bausmė, kaip pašalinimas iš kolchozo ar išlaidinėj pusėj sąmatos vykdymas ima ne- 
nepriėmimas į kolchozą (grįžtančių iš Si- bepakęsti atidėliojimų. Tai verčia sukrusti 
biro), reiškia ištrėmimą iš tėvynės. O kai visus, linkinčius Jaunimo Kongresui pasi- 
dabar yra svarstomas „kolūkių įstatų pa- sekimo: pasivyti ir pralenkti sąmatos vyk- 
keitimas“, tai kai kurie komunistų vadei- dymą pajamų pusėj. Komitetas šiomis die- 
vos reikalauja įvest dar naujų, labiau rafi- nomis kreipiasi į visus žadėjusius kongre- 
nuotų bausmių. sui paramą, taip pat ir visus, iš ko yra pa

štai kodėl Lietuvos valstiečiai skundžia- grindo tos paramos laukti, įsakmiai kvies- 
si dabartiniu gyvenimu ir „vis negali už- damas jau be jokių atidėliojimų išjudinti 
miršti tų šviesių laikų“, kaip rašo vasario ne tik peticijos parašų, bet ir lėšų telkimą
17 d. „Tiesos“ vedamasis. Nuo baudžiavos pilnu greičiu.
laikų valstietis niekad nebuvo tiek paže- Ta proga pranešama, kad Lietuvių Stu- 
mintas, kiek dabar. dentų Sąjunga jau įvykdė savo pažadą: jau

Tas pats Jaikraštis mini lietuvių pasipik- įmokėjo tūkstantį dolerių, skirtą paremti 
tinimą dėl mūsų krašto kolonizavimo ru- paties tolimiausio — Naujosios Zelandijos 
sais. Apie tai nemaža buvo rašyta ir kai- — krašto lietuvių jaunimo atstovo atvyki- 
bėta, bet gal ne visi tai gerai supranta. To- mui į kongresą. (Elta)
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dėl reikia pabrėžti, kad rusinimo politiką 
pradėjo ne komunistai. Ją pradėjo Rusijos 
carai, o sąžiningai tęsia Rusijos komunis
tai, kuriuos kiti komunistai dėl to vadina 
rusiškais šovinistais ar net fašistais. Ma
nau, kad buv. komintemo draugai geriau 
žino, negu mes, koks epitetas labiau tinka 
Kremliaus valdovams. Todėl mums galvos 
sukti nereikia.

Komunistų Partijos XXII suvažiavimas 
priėmė nutarimą, kuriame aiškiai pasaky
ta, kad rusai siekia per 20 metų nutautin
ti Sov. Sąjungos ribose esančias tautas. Pa
šalinus Chruščiovą, padėtis truputį pasi
keitė. Spaudimas lietuvių tautai truputį su
mažėjo. Bet vis tiek Lietuvoje dar tebe- 
skaitoma susirinkimuose Smirnovo bro
šiūra „TSRS socialistinių nacijų suklestė
jimas ir suartėjimas“, kur jis nurodo ke
lius, kuriais einant galima greičiau palai
doti lietuvių tautą. Jis kalba apie „keiti
mąsi kadrais“, kas reiškia kolonizavimą 
Lietuvos rusais „specialistais“ ir išsiuntimą 
į Rusijos gilumą lietuvių, daugiausia jau
nimo. Bene tam tikslui Lietuvos aukšto
sios mokyklos gamina 40 proc. daugiau 
specialistų (tūkstančiui gyventojų), negu 
vidutiniškai visa Sov. Sąjunga, ir neduoda 
jiems Lietuvoje darbo. Smirnovai skaito, 
kad tie inteligentai, išvykę dirbti į Rusijos 
gilumą, sukurs ten mišrias šeimas ir bus 
žuvę mūsų tautai. Jis džiaugiasi, kad pačio
je Lietuvoje mišrių vedybų skaičius iš me
tų į metus didėja ir tas „prisideda prie na
cijų suartėjimo“. Pagal jį, 1962 metais Za
rasuose jau buvo įregistruota 20,3 proc. 
mišrių vedybų, o Vilniuje 1962-63 m. net 
40 proc. Žino jis gerai mišrių vedybų pa
sekmes. Juk turi tokį pavyzdį, kaip prof. 
Žiugžda.

Rusų užsimojimas surusinti per 20 metų 
kitas tautas, dabar esančias Sov. Sąjungos 
ribose, galės būti įgyvendintas tik dalinai. 
Ten esama arti šimto tautų, kurių dalis 
jau dabar turi labai maža gyvybės žymių. 
Toms tautelėms tikrai bus galas. Tačiau 
kompaktiškai gyvenančios tautos ir turin
čios savo istoriją ir tradicijas nesiduos taip 
greit nutautinamos. Bent ta tautos dalis, 
kuri liks gyventi savo žemėje ir vartos 
savo kalbą, galės išsilaikyti dar ilgus me
tus. Ji pergyvens komunizmą ir rusiškąjį 
imperializmą. Ji liks kertiniu akmeniu, 
ant kurio bus atstatyta nepriklausoma Lie
tuvos valstybė. Su ta tautos dalimi turės 
bendradarbiauti laisvieji lietuviai, kovo
jantieji dėl Lietuvos laisvės.

J. Vilčinskas

REZOLIUCIJA,

priimta DBLS Suvažiavime dėl 
bendradarbiavimo su okupuotąja Lietuva

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Suvažiavimas, 1966 m. kovo 26-27 d. išklau
sęs Pirmininko inž. J. Vilčinsko praneši
mą dėl bendradarbiavimo su okupuotąja 
Lietuva ir išdiskutavęs tą klausimą, pakar
toja savo 1965 m. Suvažiavime pareikštąjį 
nusistatymą, kviečiantį organizuotai neva
žinėti į Lietuvą, ir reiškia pritarimą 1966 
m. sausio 22-23 d. Clevelande VLIK, LLK, 
ALT ir PLB priimtajam nusistatymui ben
dradarbiaujant su Lietuva prisilaikyti 
tautinės pareigos vengiant bet kurių veiks
mų, kurie galėtų kenkti Lietuvos Respubli
kos tęstinumui ir tiesiog ar netiesiog talki
ninkautų okupantui įteisinti savo agresiją 
prieš Lietuvą.

1



2

LNB NUEITASIS KELIAS
Lietuvių Namų Bendrovės Valdybos pirmi
ninko pranešimas Penkioliktajam Akcinin
kų Suvažiavimui 1966 m. kovo 26 d.

Šis akcininkų Suvažiavimas vyksta Jau
nimo Metų ženkle, kada jaunimo žvilgsniai 
krypsta į Jaunimo Kongresą, o vyresnieji 
nesigaili pastangų padėti priaugančiai kar
tai. Jaunųjų sujudimas visus džiugina, bet 
einamieji reikalai turi būti atlikti, o vie
nas iš svarbiausių tokių reikalų yra Lietu
vių Namų Bendrovės veiklos apžvalga.

šis metinis Bendrovės akcininkų Suva
žiavimas yra ypatingas, nes šiandien mes 
užversime 15-tą lapą Lietuvių Namų B-vės 
istorijoj.

Lietuvių Namų Londone idėja pirmą 
kartą oficialiai buvo iškelta DBLS Pirmi
ninko P. Varkalos pranešime DBLS Suva
žiavimui 1948 m. spalio 21 d. Suvažiavi
mui tada pirmininkavo J. Dėdinas, o Lietu
vių Namų pirkimo reikalą referavo DBLS 
Valdybos vicepirmininkas M. Bajorinas. Tų 
pačių metų gruodžio 20 d. jau pasirodo vie
šas DBLS Valdybos atsišaukimas į visuo
menę Namų Fondo reikalu. Prasidėjo akci
jų vajus, privedęs prie Lietuvių Namų B- 
vės įsteigimo ir įregistravimo 1950 m. lie
pos 8 d. ir pirmųjų Lietuvių Namų nupir
kimo Londone, Holland Parke. Po kelerių 
metų atsirado Nidos spaustuvė ir prieglau
da - vasarvietė, kuri vėliau buvo pavadin
ta Sodyba. Namai Holland Parke buvo par
duoti 1955 m. ir per didelius vargus buvo 
įsikurta dabartiniuose namuose.

Taip per gan trumpą laiką buvo pradėta 
plataus masto veikla, nors visiems pasi
skirtiems darbams nebuvo pakankamo ka
pitalo rezervo. Lietuvių namai pasidarė 
Anglijos lietuvių centru, Nidos spaustuvė 
— kultūriniu žibintu, o Sodyba — jaunimo 
ir senimo atostogų bei pramogų židiniu. 
Tačiau svarbiausia vedamoji mintis nuo. 
pat Lietuvių Namų Bendrovės įkūrimo bu
vo ir yra — visapusiškas bendravimas tarp 
Bendrovės ir D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos. Šie du svarbūs Anglijos lietuvių veiks
niai yra ir turėtų ateity būti dvi organiza
cijos vienoj lietuviškoj uniformoj su vie
na vadovybe.

Bendrovė sudaro ekonominį pagrindą 
mūsų visuomeninei veiklai. Todėl šiandien 
mums yra malonu stebėti Bendrovės pro
gresą ir jos stiprėjimą. Nors kūrimosi me
tu susidariusios gan didelės skolos dar nė
ra išlygintos, bet per pastaruosius penke
rius metus jos sumažėjo apie 6000 sv. Da
bar paskolų suma vis dar prašoka turimus 
pinigų rezervus apie 10.500 sv. Todėl gali
ma tikėtis, kad dar už 5 ar 6 metų skolos 
bus išlygintos, jei Bendrovės progresas ir 
toliau vyks panašiu tempu, kaip ir ligi šiol.

1965 metų apyskaita rodo 2299 sv. pelno, 
iš kurio jau nebereikia atskaityti valstybi

EUROPOS LIETUVIS

nių mokesčių, nes, susitarus su valstybinė
mis įstaigomis, Bendrovė laikoma tarpusa
vio prekybos įmone, kuri atleidžiama nuo 
pelno ir kitų valstybinių mokesčių. Šis rei
kalas jau keliuose suvažiavimuose buvo 
svarstytas, ir pagaliau pavyko rasti priim
tiną išeitį, kuri žymiai paspartins ir su
trumpins tą ilgą ir sunkų ritimąsi iš skolų.

Kaip savitarpio prekybos įmonė, Bend
rovė negalės mokėti dividendų ar pradėti 
biznį anglų tarpe. Tačiau ilgainiui susida
rančios pertekliaus sumos galės būti akci
ninkams išmokamos. Be abejo, apie tai gal
vosime tada, kai skolos bus išlygintos. O 
jei atsirastų galimybė pradėti pelningą 
biznį, tai tada reikėtų įkurti tam reikalui 
atskirą bendrovę, kurios savininku būtų 
Lietuvių Namai. Tačiau nuo tokių investa- 
cijų jau reikėtų mokėti valstybinius mo
kesčius.

Palengvėjusi skolų našta ir atsikratymas 
nuo mokesčių yra tik viena medalio pusė. 
Antroji medalio pusė yra dailesnė. Prieš 
pat Naujus Metus, gruodžio 31 d., buvo at
mokėta gan didelė paskola, kurią turėjome 
jau keletą metų iš privataus finansų fon
do. Nors pagal sutartį paskolą atmokėti rei
kėjo per šešis mėnesius, bet malonūs fondo 
valdytojai pasiūlė mums tą laiką pratęsti 
ligi 12 mėnesių. Valdyba, be abejo, buvo 
labai dėkinga už tokį prielankumą, tačiau 
didžiausia padėka priklauso tiems tautie
čiams, kurie atėjo į talką su papildomais- 
depozitais ir įgalino 8.800 sv. paskolą at
mokėti 2 mėnesių laikotarpy. Dailesnioji 
medalio pusė rodo, kad dabar Lietuvių Na
mų Bendrovė ir visas jos turtas yra tik lie
tuvių kontrolėje.

Skoloms mažėjant, Bendrovė jau gali po 
truputį skirti lėšų įvairiems kultūriniams 
ar socialiniams reikalams. Pereitų metų 
apyskaita rodo, kad 1965 metais tiems rei
kalams buvo išleista 149 sv. Valdyba yra 
pasiryžusi ir toliau skirti sumas, atsižvel
giant į reikalų svarbumą. Tačiau yra rei
kalinga išlaikyti tam tikrą pusiausvyrą 
tarp Bendrovės reikalų ir išlaidų veiklai už 
Bendrovės ribų.

Svarbiausias Bendrovės uždavinys šiuo 
metu yra sudarinėti pinigines atsargas sko
lų išlyginimui, nuolatos gerinti turimas 
darbo bei veiklos priemones. Per paskuti
nius kelis metus buvo įsigytos geresnės ma
šinos spaustuvei, padaryti remontai bei pa
gerinimai Sodyboje, nupirktas naujas au
tomobilis Sodybai, bet beveik nieko neda
ryta Lietuvių Namuose. Dabar atėjo eilė 
Lietuvių Namams. Ruošiamas kambarys 
Londono DBLS jaunimui, remontuojamos 
baro patalpos, o taip pat reikia galvoti ir 
apie išorinį remontą. Visiems šiems dar
bams reiks didelių sumų. Todėl yra sunku 
iš anksto pasakyti, kokia suma Bendrovė 
galės paremti kitus reikalus. Dar tik prieš 
penkerius metus Bendrovė pergyveno sun

kią krizę. Dabar, kaip matome, bendromis 
jėgomis vežimas ištemptas iš kelmyno į ly
gesnį kelią ir gan sklandžiai rieda pirmyn. 
Būtų netikslu ir nenaudinga šį progresą 
stabdyti, nukreipiant didesnes sumas ki
tiems reikalams.

Bendrovės padalinių smulkios apyskai
tos ir balansas 1965 metams buvo paskelb
tas „Europos Lietuvy“. Todėl nebūtų rei
kalo visus skaitmenis iš naujo kartoti. Šią 
progą panaudokime bendresnio pobūdžio 
problemoms pagvildenti. Svarbūs klausi
mai, kuriuos reikėtų panagrinėti, yra šie:

1. Ar dabartinė Bendrovės veikla yra tin
kama mūsų reikalams?

2. Ar Bendrovės kontrolė yra užtikrinta 
ateičiai?

3. Bendrovės tęstinumo klausimas.
Dabartinė Bendrovės veikla ribojasi Lie

tuvių Namais, Sodyba ir Spaudos skyrium. 
Lietuvių Namuose yra DBLS centras, 
spaustuvė, klubas ir išnuomojamų patal
pų. Nors namas yra senas, bet dar ilgus 
metus jį galime pelningai eksploatuoti. At
rodo, kad šis Bendrovės padalinys kol kas 
dar mūsų reikalams tinka. Tačiau, kalbant 
apie Sodybą, pastebimas tam tikras nuo
monių skirtumas. Vieni siūlo Sodybą ap
gyvendinti tik seneliais; antri mano, kad 
Sodybą reikia parduoti ir nupirkti sene
liams namus kur nors mieste; o kai kurie 
vyresnio amžiaus žmonės sako, kad svar
biau yra dėmesį kreipti į bendrus lietuviš
kus reikalus, paliekant seneliams teisę pa
sirinkti, kur jie norėtų gyventi — Sodybo
je, ar mieste.

Visi žinome Sodybos padėtį ir įvertina
me jos galimybes. Mes ten kasmet suva
žiuojame į Sekminių sąskrydžius, kurie 
įneša gyvybės į visuomeninį gyvenimą. Ten 
jau baigiama įrengti šaudykla, kuria turė
tų susidomėti Anglijos lietuvių šauliai; ten 
pagaliau yra nemaža vietos jaunimui bei 
mėgėjams stovyklauti ir pailsėti. O paga
liau Sodyboj gyvena ir seneliai, kurių šiuo 
metu yra 14. Priėmus dėmesin dar ir tai, 
kad Sodyba duoda neblogą pelną, tektų 
daryti išvadą, kad Sodyba patenkina mūsų 
reikalavimus.

Spaudos skyrius mus aprūpina knygo
mis ir savaitraščiu „Europos Lietuviu“. 
Spaustuvės mašinos yra neblogos, bet ne
simato galimybių šią sritį plėsti. „Europos 
Lietuvis“ galėtų plačiau pasklisti po Euro
pą, ir būtų gera, kad kitų kraštų lietuviai 
juo plačiau susidomėtų. Ypač Vokietijos 
lietuvių vadovybė turėtų atkreipti didesnį 
dėmesį į vienintelį Europos lietuvių laik
raštį ir raginti visus jį užsiprenumeruoti. 
Didesnis „Europos Lietuvio“ prenumerato
rių skaičius palengvintų ir pagyvintų 
Spaudos skyriaus kultūrinį darbą. Nors di
dėjančios pašto ir administracijos išlaidos 
privertė pakelti spaudos darbų kainas, bet 
reikia tikėtis, kad ši Bendrovės šaka dar il
gai mums tieks kultūrinių gėrybių.

Taigi ar dabartinė Bendrovės veikla yra 
tinkama mūsų reikalams? Atrodo, kad esa
mų galimybių ribose Bendrovė teikia

KRISTAUS PRISIKĖLIMAS
Išganytojo siela tris dienas buvo atsisky

rusi nuo kūno. Jeigu Viešpats būtų atsikė
lęs iš numirusių, kai tik buvo nuimtas nuo 
kryžiaus, priešai turėtų progą paneigti jo 
mirties tikrumą. Kad pašalintų visas abe
jonių galimybes ir kad įvyktų visos prana
šystės apie prisikėlimą, jis pasiryžo pasi
likti kape nuo Didž. Penktadienio 3 vai. va 
karo iki Velykų ankstybo rytmečio:

„Pikta ir svetimoteriaujanti karta reika
lauja ženklo, ir jai nebus duota kito ženk
lo, kaip tik pranašo Jonos ženklo“ (Mato 
12, 39).

„Žmogaus Sūnus turi būti įduotas į žmo 
nių rankas; jie jį užmuš, ir trečiąją dieną 
jis prisikels“ (Mato 17, 21-22).

Taigi trečiąją dieną po mirties Kristus 
dieviška galia sujungė savo sielą su kūnu 
ir atsikėlė iš numirusiųjų:

„Aš guldau savo gyvybę, kad vėl ją im
čiau... Aš turiu galios, ją guldyti ir turiu 
galios vėl ją imti“ (Jono 10, 17-18).

Kiti buvo prikelti iš numirusių Dievo, 
bet ne savo galia. Kristus prisikėlė savo 
paties galia, įrodydamas, kad yra Dievas. 
Jis, savo galia prisikėlęs iš mirusių, yra 
priežastis ir principas, kad visi žmonės bus 
prikelti: „Kaip Adome visi miršta, taip ir 
Kristuje visi bus atgaivinti“, pasakė šv. 
Paulius (1 Kor. 25, 22).

Išganytojo kūne po mirties pasiliko jo 
kančios ženklai, kaip mes sužinome iš jo 
žodžių Tomui: „Įdėk čia savo pirštą, matyk 
mano rankas, ištiesk savo ranką ir įdėk į 
mano šoną, ir nebūk netikėlis, bet tikintis“ 
(Jono 20, 27).

mums visa, kas yra reikalingiausia, ir kol 
kas didesnio masto pakeitimų daryti nerei
kia.

Sekanti problema: ar Bendrovės kontro
lė yra ateičiai užtikrinta, yra susijusi su 
Bendrovės akcijų saugojimu. Namų Fondo 
vajaus metu akcijas įsigijo apie 2000 as
menų. Didelė jų dalis emigravo į kitus 
kraštus, bet dar daug akcininkų pasiliko 
Anglijoj. Kadangi Bendrovės savininkais 
yra akcijų laikytojai, tai būtų gera subur
ti kaip galima didesnį akcijų skaičių į re
gistruotų patikėtinių rankas, kad tokiu bū
du Bendrovės kontrolė ateityje neišsibars
tytų. Prie tokių patikėtinių galėtų prisidėti 
ir mūsų klubų patikėtiniai. Nors šiuo metu 
tas reikalas didelio rūpesčio nekelia, bet 
apie planą ateičiai jau dabar galima pra
dėti galvoti, pasikvietus į talką teisės žino
vus ir balansų ekspertus. Tuo reikalu rū
pintis yra Bendrovės Valdybos pareiga, bet
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Tie ženklai visuomet pasiliks, kad įrody
tų, jog atsikėlė tuo pačiu kūnu, kuriuo už 
mus kentėjo ir mirė. Jie šaukias amžinojo 
Tėvo gailestingumo mums; jie guodžia tei
siuosius, primindami atpirkimo kainą; jie 
primena nusidėjėliams pasmerkimo teisin
gumą.

Prisikėlimas yra mūsų tikėjimo funda
mentali tiesa. Pats Viešpats pasirinko jį 
ženklu, įrodydamas savo dieviškąją misiją:

„Nes kaip Joną buvo tris dienas ir tris 
naktis banginio pilve, taip žmogaus Sūnus 
•bus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje“ 
(Mato 12, 40).

„Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 
tris dienas ją pastatysiu... Bet jis kalbėjo 
apie savo kūno šventyklą“ (Jono 2, 19 ir 
21).

Prisikėlimo tiesoje gludi musų tikėjimas 
krikščionybe, nes šv. Paulius užtikrino: 
„Jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų skelbi
mas yra tuščias, tuščias ir jūsų tikėjimas... 
Bet iš tikrųjų Kristus yra prisikėlęs iš nu
mirusiųjų kaip užmigusių pirmonė“ (1 
Kor. 15, 14 ir 20).

Pagal C. Hart — J. K.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — liet, rekolekcijos: 

bal. 9 d., Did. šeštadienį, 7 vai. vakare, 
konferencija ir išpažintys St. John's Sq. 
Velykų rytą išpažintys nuo 10.30 vai. Mi
šios 11 vai. Pamaldas praveda kun. A. 
Geryba.

NOTTINGHAME —Velykų pamaldos skel
biamos kronikoje.

DERBY — bal. 17 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — bal. 17 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje.
BIRMINGHAM — bal. 24 d., 11 vai., 21 

Park Rd. Pamaldos rekolekcijų pobū
džio. Praveda kun. A. Geryba.

HUDDERSFIELD — balandžio 11 d., 12 v. 
ECCLES —išpažintis balandžio 9 d., 2.15 v.

Pamaldos balandžio 10 d., 12.15 vai.
BOLTON — balandžio 11 d., 10 vai., St.

Patrick bažnyčioje (Great Moore St.).

visi Bendrovės akcininkai privalo saugoti 
ir vertinti turimas nors ir nepelningas ak
cijas, nes tokiu būdu prisidedame prie mū
sų veiklos saugumo.

Bendrovės kontrolę išlaikyti ateičiai ir 
ją perduoti priaugančiai kartai yra vienas 
iš svarbiųjų mūsų uždavinių, šiandien dar 
neturime aiškaus plano, kaip reikėtų to 
siekti. Tačiau yra vilties, kad mūsų jauni
mas aktyviau prisidės prie bendro darbo. 
Štai jau turime pirmąjį DBLS Jaunimo 
skyrių, o tokių skyrių gal atsiras ir dau
giau. Bendrovė gali pasidaryti tuo veiks
niu, kuriame sutilps tiek jaunimo, tiek.vy
resniųjų interesai. Kai to pasieksim, tada 
ir Bendrovės tęstinumo klausimo sprendi
mas bus aiškesnis. Visas šis procesas dar 
tebėra užuomazgoje, bet turime dėti visas 
pastangas, kad jaunimas su senimu rastų 
bendrą kalbą ir jungtųsi į bendrą lietuviš
ką darbą.

JONAS AVYŽIUS

Kaimas kryžkelėje
(69)

„Prieš ketvertą metų panašia proga jis 
būtų pacitavęs Staliną“, —- tulžingai pagal
vojo Martynas. O garsiai pridūrė:

— Aš jums pasakysiu štai ką, draugas 
įgaliotini: nesiskubinkite skirstyti žmones 
į kenkėjus ir piktnaudžiautojus pagal akių 
spalvą, o malonėkite pažvelgti giliau, saky
sim, į širdį.

— Priimsim patarimą domėn, draugas, 
priimsim. — Navikas nusičiaudėjo. Su- 
siaurėjusios akys nukrypo į Martyną. — 
Bet ką daryti, kad žmogaus širdis giliai, o 
darbai ant delno? Tūlas prisiekinėja galvą 
guldąs už partiją, Tarybų valdžią, o laižo
si su jos priešais. Niekas nesistebės, jei vie 
ną dieną jis už pačią paims intartino ypa- 
tos dukterį...

Martynas išblyško.
— Kas per užuominos?
— Jokių užuominų, draugas, — plikas 

faktas. — Naviko lūpose susirangė kreiva 
šypsenėlė. — Nūnai niekas neturi teisės to 
prikišti — neprikišu, bet šitokia giminystė 
komunisto nepuošia.

Martynas nusišluostė ūmai išprakaita
vusią kaktą.

— Kas būtų prieš kukurūzų planą, jei 
turėtume tinkamos žemės ir trąšų? — Jam 
atrodė, lyg tuos žodžius ištarė kažkas ki
tas. Navikas jau žiūrėjo kažkur j šalį, bet 
Martynas tebejautė nejaukų, mėsinėjantį 
įgaliotinio žvilgsnį, kuriame atsispindėjo 
atviras grasinimas. — Duokit papildomai 
trąšų nors penkiasdešimt tonų, per pusant
ros savaitės bus kukurūzų planas. Negali
te? Tai kam kalbėti...

Visi tik: trąšos, trąšos, trąšos! Maža 
trąšų, reikia trąšų, duokit trąšų, jei negau
siai trąšų... Žemi derliai, sužlugdyti gamy
biniai planai — viskas stengiamasi nūnai 
pateisinti trąšų stoka. Patogus arkliukas, 
draugas... Labai prie širdies tiems, kurie 
eina lengviausio pasipriešinimo keliu. Aš 

nenoriu primesti kitam savo valios, drau
gas. Prašau mano pastabas priimti ne kaip 
insakymą, o kaip brolišką patarimą. Tolei
kis, suprantama, lengvabūdiškai pasielgė. 
Pažiūrėkim, ar kukurūzams tikrai tinka
mos žemės nėra, būtinai reikia trąšų? Pra
dėkim nuo Kepalių brigados. Gražiausias 
laukas juodo pūdymo. Patręštas, aparti 
mėšlai. Keturiasdešimt hektarų...

— O žiemkenčių sėjos planas? — nutrau 
kė Martynas suirzęs. — Gal rudenį nebe
sėsime duoninių?

— Kas nūnai svarbiau? Kukurūzai ar 
duoniniai? Kieno klausimą partija iškėlė 
in pirmą planą? — atlaidžiai paklausė Na
vikas ir, nesulaukęs atsakymo, tęsė toliau: 
— Varnėnų brigadoje, kiek man žinoma,- 
dar nepasodinote bulvių. Vėl dvidešimt 
hektarų. Toleikis prisėjo mišinio žaliam 
pūdyme reikia ar nereikia. Kam jo tiek, 
jei praplečiame kukurūzų plotus? Aš, bū
damas tavo vietoje, išarčiau Liepgirių bri
gadoje tą penkiolika hektarų mišinio, kurį 
Toleikis pasėjo bandymams numėšluotoj 
žemėj...

Martynas išsigandęs pažvelgė į Naviką. 
Ne, įgaliotinis nejuokauja. Jo veidas spin
duliuoja kaip nušveistas skatikas. Ameri
ką rado!

— O trys tonos sėklos?! — pašoko Mar
tynas. — O darbas? Kas atlygins nuosto
lius?

— Kukurūzai atlygins, draugas. Pašari
niais vienetais kaip auksu banknotus pa
dengsite visus nuostolius. Šiandien apžiū
rėjau jūsų žiemkenčius. Neblogi, bet ne vi
si. Palei Akmens Varčią yra gabalų, kad 
gaila žiūrėti. Vargu susigrąžinsite sėklą. 
Aš išarčiau tą lauką nuo Maironių...

— Ar jūs pagalvojote, ką kalbate? — 
Martynas nusigręžė. Jis visas drebėjo iš 
pasipiktinimo.

— Kalbu, kaip aš padaryčiau, jei būčiau 
pirmininkas. O tu daryk, kaip išmanai. Aš 
pasakiau savo nuomonę. Gali su ja sutikti 

ar nesutikti. Tavo reikalas, draugas. Bet 
jeigu kas, nesakyk, kad rajkomo ingalioti- 
nis tylėjo ir žiūrėjo, kaip žlugdomas kuku
rūzų sėjos planas.

Navikas nusičiaudėjo ir, šnirpšdamasis 
nosį, nuėjo prie motociklo.

Martynas sėdėjo sugniužęs po skaityklos 
langu ir rūkė papirosą po papiroso. Išbėgo 
Vingėla: iš Viešvilės prašą prie telefono. 
Martynas pasiuntė sąskaitininką po vel
nių, užsidegė paskutinį papirosą ir išva
žiavo namo. Iki vakaro toloka, bet šiandien 
tegu jo nebelaukia raštinėje. Plėšykis ne- 
siplėšęs, vis tiek neįtiksi. Tau atrodo, kad 
taip geriau. Suki galvą, stengiesi, neužmie
gi per naktis. Atsiranda gudragalvis, per 
minutę išsprendžia problemą, prieš kurią 
tu buvai bejėgis, ir džiaukis sveikas, ap
vainikuotas kvailio vainiku. Išarti juodą 
pūdymą, išarti mišinį, išarti rugius... Ar 
ne beprotis?! Nuo tokių kalbų apsvaigsti 
labiau, negu išgėręs puslitrį. Nieko žmogus 
nebenori, tik užsikloti galvą ir miegoti, mie 
goti, miegoti... Velniop visi telefono skam
bučiai, suvestinės, visi išmintingi patarė
jai! Viskas velniop! Velniop! Velniop! 
„Duokit papildomai trąšų, per pusantros 
savaitės bus kukurūzų planas...“ Koks ne
labasis ištraukė tuos kvailus žodžius iš 
gerklės? Gal prasitarė juokais, žinodamas, 
kad toks reikalavimas neįvykdomas, taigi 
atpuola ir įsipareigojimas? O gal tą mintį 
pakišo dar neišblėsęs pasikalbėjimo su Bis 
trochodovu įspūdis? \ Tur būt, ir viena, ir 
kita. Tačiau ar būtų tai atsitikę, jeigu jo 
tvirtas nusistatymas nebūtų susvyravęs, 
pagriaužtas abejojimo kirmino? „Duokit 
trąšų!“ Prieš kelias dienas jis būtų pridū
ręs: „Pridėkit darbo rankų...“ Dar anks
čiau jis nebūtų sutikęs su jokiomis sąlygo
mis, o šiandien... Stebinanti pažanga! To
kiais tempais einant, greitai teliks plikas 
įsipareigojimas, ir jis klusniai pakels aukš 
tyn rankas... Bet ne! Ne! Kol kas neišėjo iš 
proto. Dėkui Dievui. Dar turi savo nusi

statymą. Tad gana! Daugiau apie tai nė 
žodžio! Geriau galvokim apie ką kita. Sa
kysim, apie daržą. Šiandien prieš pusry
čius Gaigalas atarė bulves. Reikia pereiti 
vagas ir nuvalyti daigus nuo grumstų.

Ieva prie šulinio mazgojosi kojas.
— Buvau darže, — tarė Martynas. — Ra 

dau iš grumstų sukrautą bokštelį ir dviejų 
žmonių pėdas. Vienos pėdos vaiko, o kitos... 
Kam to reikėjo, Ieva?

— Yra ir trečio žmogaus pėdos, — atsa
kė Ieva, nepakeldama galvos. — Abidvi su 
Gaigaliene atitaisėme tavo bulves. Gaiga
lai jaučiasi esą skolingi už kambarį.

— Gaigalai? Gal būt... Bet kuo čia dėta 
Toleikienė?

Ieva atsitiesė ir nusiminusi pažvelgė į jį. 
Nuo išskėstų rankų pirštų lašėjo vanduo.

— Nepagalvojau, kad užsigausi. — Jos 
balse nuskambėjo nuoširdus apgailestavi
mas. Nelaimė paliko gilų antspaudą jos 
veide: buvo labiau išblyškusi, negu anks
čiau; didelėse juodose akyse — dabar jos 
atrodė dar didesnės — atsispindėjo naujas 
bruožas, kuris ramiai, nuolankiai,, bet kar
tu nepatenkintai veido išraiškai teikė- kaž
ką maištaujančio, raginančio kažkam ryž
tis.

— Ko man užsigauti ant tavęs, Ieva? 
Už ką? — sumišo Martynas, susigėdęs savo 
šiurkštumo. — Aš tik dėl to, kad tau ir be 
manęs iki kaklo rūpesčių.

Jos lūpose šmėstelėjo kažkas panašaus į 
šypseną, bet Martynas buvo tikras, kad 
taip tik pasirodė: po Arvydo sumušimo nė 
karto nebuvo matęs Ievos juokiantis.

— Tu negali manęs apsunkinti, Marty
nai, pats žinai. Ką dėl tavęs bepadaryčiau, 
niekada nebūtų per daug. — Lengvas raus
vumas išmušė skruostus, tariant tuos žo
džius: ji skubiai pasilenkė, slėpdama susi
jaudinimą, ir toliau mazgojosi kojas.

— Mano vietoje kiekvienas būtų taip pa 
daręs. Aš niekuo nerizikavau, — kukliai, 
bet nenuoširdžiai atsakė Martynas.

Ieva suvertė ant kojų vandens likutį. 
Tuščias kibiras nuriedėjo nuotakia vejele 
į žąsiukų būrį, kurie turškėsi vandens pri
bėgusiose duobutėse. Pūkuoti gelsvi ka
muoliukai cypdami pabiro į šalis. Ievos 
blauzdos, švelniai apdegintos pavasario 
saulės, irgi buvo gelsvos, su auksiniu at
spalviu, kaip tie neapsiplunksnavę žąsiu
kai, — ant jų blizgėjo riebūs vandens la
šai.

„Kodėl ji ne Goda?..“ — pagalvojo Mar
tynas. Atrodo, ji pastebėjo, kad jis per il
gai žiūri į kojas. Nusigręžė ir apsimetė su
sidomėjęs apleistu gandralizdžiu, kuris 
kaip didžiulė kepurė kūpsojo nudžiūvusio
je tuopoje prie kūdros. Ant kaulėtų medžio 
šakų geso paskutiniai besileidžiančios sau
lės spinduliai.

— Ieva, — pratarė Martynas neatsisuk
damas. Tokiu metu gal netinka apie tai 
kalbėti. Arvydas ligoninėje, ir visa kita... 
Gali pagalvoti, kad noriu išnaudoti tavo 
draugiškumą. Jeigu tau nepatogu, drąsiai 
atsisakyk — aš nesupyksiu.

Ji sutrikusi pažvelgė į jį,
— Be abejo, galėčiau susitarti su Gaiga

liene, bet kas žino, kiek Gaigalai čia begy
vens? Tiesa, apie išvažiavimą į durpyną 
Klemas nieko nebešneka, na nežinia, kas 
vieną dieną gali jam šauti į galvą. O be to, 
mažas vaikas, gyvuliai, daržas. Norėčiau 
pas tave valgyti, Ieva. Šileikų pragare sta
čiai nebepakenčiama...

— Reikėjo iš karto taip padaryti, — nuo 
širdžiai apsidžiaugė Ieva. — Norėjau pati 
pasiūlyti, bet pabijojau neįtikti... Juk ne
su lankiusi jokių šeimininkavimo kursų.

Ji tai pasakė taip rimtai, kad Martynas 
negalėjo susivaldyti nenusijuokęs.

— Aš pratęs pietums suvalgyti pašildy
tus pusryčius, o jei randų šaltus, moku 
pats pasišildyti.

— Kol Arvydas... buvo, Visada virdavau 
pietus, nors dažnai suvalgydavome juos tik 
vakare. X

— Sieninio kalendoriaus lapelyje atsi
tiktinai perskaičiau rytiečių patarlę: „pus
ryčius suvalgyk pats, pietus pasidalink su 
draugu, vakarienę atiduok savo priešui“. 
Mes, lietuviai kaimiečiai, darome priešin
gai: pusryčius pasidalijame su draugu, nes 
nėra laiko vienam suvalgyti, pietus dažnai 
atiduodame priešui, nes moterys neturi lai 
ko išvirti, o vakarienės prisikemšame kiek 
lenda, nes gi kartą reikia sveikam žmogui 
pavalgyti. Aš sutinku prisiderinti prie to 
būdo, kuris tau patogesnis, Ieva, — pajuo
kavo Martynas.

— Pradėsiu vėl virti pietus. Laiko dabar 
turiu per akis. — Paskutiniuose jos žo
džiuose nuskambėjo karti ironija. — O 
šiandien vakarienei išgersim saldaus pie
no. Vėlu ką kita beišgalvoti.

(Bus daugiau)
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(Tęsinys iš pr. numerio)
Tuo tarpu besitraukiančių iš Lietuvos 

vokiečių įkandin sekė iš anksto parengti 
bolševikų karo daliniai ir jų sudarytoji 
Mickevičiaus - Kapsuko „vyriausybė“ Lie
tuvai okupuoti. Vietiniai komunistai sukru 
to veikti, instruktuojami atsiųstų agentų - 
agitatorių, o kai kur padedami Lietuvoje 
savavaliavusių vokiečių spartakistų. Gruo
džio mėn. padėtis atrodė beviltiška. Min. 
pirm. Voldemaras išvyko j Vokietiją dery
boms, neužilgo jį pasekė ir Tarybos pirm. 
Smetona su finansų ministeriu Yču. Likusi 
Vilniuje vyriausybė sumišo ir pairo. Lietu
va liko tartum be vyriausybės. Tariamajai 
nepriklausomybei lyg atėjo galas. Krašte 
veikę patriotai tačiau neleido jai žūti. Po 
dramatiškų pasitarimų Vilniuje, Valstybės 
Tarybos tuometinis pirmininkas S. Šilin
gas Tarybos vardu pasiūlė tik prieš kelias 
dienas Lietuvon grįžusiam M. Sleževičiui 
būti „karo vadu - diktatorium“. M. Sleže
vičius nuo diktatūros atsisakė, bet sutiko su 
daryti antrąją koalicinę vyriausybę (1918. 
XII.26 d.). Naujoji vyriausybė pirmon ei
lėn ėmėsi energingai organizuoti krašto 
gynimą. Tą pačią dieną jos paskelbtame 
liepsningame atsišaukime skaitome: „Vo
kiečių kariuomenei traukiantis, Lietuvon 
jau įsiveržė svetimoji Rusijos bolševikinė 
kariuomenė. Ji eina atimdama iš mūsų gy
ventojų duoną, gyvulius, mantą. Jos paly
dovai — badas,- gaisrų pašvaistės, kraujo ir 
ašarų upeliai. Tad ginkime Lietuvą! Pa
rodykim, kad esame verti amžiais kovotos 
laisvės! šiandien Lietuvos likimas mūsų 
pačių rankose...“

Prie Vilniaus jau artinosi bolševikai. Po
litiniais sumetimais buvo nuspręsta Vilnių 
ginti. Bet kaip ir kuo jį ginti? Iš Alytaus, 
kur savanoriai pradėjo gausiau atvykti, 25 
vyrai buvo grąžinti į Vilnių jo „įgulai“ su
stiprinti. Vilniuje įsteigta komendantūra 
parodė daugiau iniciatyvos savanorius tel
kiant ir suformavo ištisą kuopą. 1919 m. 
sausio 1 d. Gedimino bokšte ji iškėlė Lie
tuvos vėliavą! Tai buvo pirmoji viešai ir 
oficialiai atkurtos Lietuvos sostinėje iškel 
ta vėliava.

Visos kariuomenės Vilniuje sudėtis ta
čiau 1918 m. gale neprašoko 200 vyrų — ka 
rininkų ir kareivių. Alytuje dar mažiau. 
Nebuvo jos ir kitur. Tad sausio 3-6 d.d. bol 
ševikams užimant Vilnių, pasipriešinimas 
tegalėjo būti tik simboliškas. Vyriausybė 
persikėlė į Kauną. Ištikima savo atsišauki
mui į tautą, naujoji vyriausybė energingai 
pradėjo organizuoti krašto gynybą: sustip
rino informaciją ir propagandą spaudoje, 
perorganizavo savanorių telkimą, įsteigda
ma įvairiose vietovėse verbavimo punktus, 
kai kurioms apskritims paskyrė srities vir
šininkus ar komendantus.

1919 m. sausio 11 d. vokiečiai iš Kauno 
pasitraukė, bet visuotinė netvarka tebe- 
siautė. Patį Kauno miestą energingas pir
masis komendantas (J. Mikuckis) sutvar
kė, apvalė nuo pogrindy veikiančių bandi
tų ir įvairaus plauko kenkėjų, patikrino, 
palyginti, saugias sąlygas vyriausybei veik 
ti ir valstybinėms institucijoms kurtis.

Bolševikams Vilnių užėmus, didelė Lie
tuvos dalis tapo jos grobiu. Jie jau užėmė 
Šiaulius, pasiekė Telšius, grėsė Kaunui, 
Alytui. Vyriausybė tačiau rankų nenuleido 
ir jau galėjo veiksmingiau veikti. Vokie
čiams traukiantis, ji vedė su okupacinėmis 
įstaigomis kietas derybas dėl turto perda
vimo ir ginklų. Santarvininkams pradėjus

KAS NORI ĮSIGYTI VYTĮ?

Fotografijoje matome tris. Pirmojo dy
dis yra 28X24 centimetrai, antrojo 40X27 
centim. ir trečiojo 30X25 centim. Viduriny
sis yra su kryžium viršuje ir Lietuvos vė
liava.

Visi yra giliai išdrožti — pusantro cen
timetro gilumo, taigi pagaminti taip, kaip 
būdavo Lietuvoje, ir rankomis dažyti alie
jiniais dažais.

Kaina mažesniųjų po 30 šilingų, o su 
kryžium ir vėliava — 45 šil. Kas norėtų 
patys nusidažyti, tai nedažytus gali gauti

RAŠO J. Lanskoronskis

vokiečius kiečiau spausti ir reikalauti pa
sitraukti apskritai iš visų okupuotų sričių, 
vokiečiai priversti buvo daryti nuolaidas: 
taip Lietuvos vynausyoė gavo iš jų kelius 
milijonus markių (sąskaiton neteisėtai im
tų mokesčių) ir ginklų kariuomenei bei 
milicijai. Iš padrikusių vokiečių kariuome
nės dalinių ginklų galima buvo ir pirktis. 
Jie parduodavo ne vien ginklus, bet ir ki
tokius karo reikmenis — telefono - telegra
fo aparatus, aprangą, šalmus. Parduodavo 
bet kam, kas brangiau mokėjo.

Visoms vyriausybės iniciatyvoms ir jos 
potvarkių įgyvendinimui vietose veiksmin
gai talkininkavo iš Rusijos grįžę karinin
kai, kurių daugis buvo įsigiję nemažą or
ganizacinį patyrimą. Mat, kada po 1917 m. 
vasario - kovo mėn. revoliucijos Rusijoj 
buvo leista steigti tautinius kariuomenės 
vienetus, tuo leidimu pasinaudojo ir lietu
viai. Įvariose stambesnėse Rusijos įgulose, 
kur buvo daugiau lietuvių, lietuvių karinin 
kų iniciatyva ėmė steigtis lietuviški bata
lionai. Keli batalionai jau buvo visai sufor
muoti (Vitebske, Smolenske, Rovne), kiti 
buvo formavimosi stadijoj, kada bolševiki
nis perversmas Rusijoj visą tą darbą su
griovė. Lietuvių karių svajonės grįžti su 
savais batalionais ir vėliavomis ir patikrin 
ti gimstančios valstybės kūrimosi saugumą 
nutrūko...

Tos išeivijoj mėgintos sukurti kariuome 
nės veiksmingieji dalyviai išsinešė ne vien 
organizacinę patirtį, bet pažino iš arti bol
ševizmo padarinius ir jų ginkluotų koman
dų smurtavimo metodus. Rusų bandoms 
veržiantis į Lietuvą ir pradėjus užimtose 
vietose šeimininkauti, visur pradėjo reikš
tis užgriūvantiems bolševikams pasiprieši
nimas. Buvo organizuojama vietos admi
nistracija, milicija, apsaugos būriai. Tas 
veikimas slapta prasidėjo vokiečių okupa
cijos metu, bet po Akto paskelbimo, ypač 
kai žinia apie Lietuvos vyriausybės susida
rymą ir kariuomenės steigimo pradžią pa
siekė tolesnes vietoves, jis pasidarė viešas 
ir juo tolyn vis gaivesnis. Kone visur pasi
priešinimo sąjūdžiui vadovavo karininkai, 
savo iniciatyva ar karo sričių viršininkų 
arba betarpiškai pačios vyriausybės pa
skirti.

Visur pradėjo organizuotis partizanų bū
riai. Ano laiko sąlygomis partizanai suge
bėjo neblogai apsiginkluoti, pirkdami gink
lus iš vokiečių, dažniausiai juos įsigydami 
mainais už maistą. Susikūrę valsčių apsau
gos būriai, savo iniciatyva ar veikdami pa
gal apskričių komitetų informacijas ir nu
rodymus, laisvindavo iš kalėjimų suimtuo
sius žmones, atimdavo iš bolševikų rekvi
zuotus gyvulius, grūdus, maistą, išvaiky
davo komunistų komitetus. Partizanai reiš 
kėši visur — Raseinių, Šiaulių, Radviliš
kio, Siesikų, Telšių, Joniškėlio, Pasvalio, 
Panevėžio apylinkėse ir daug kur kitur.

Tuo pat metu reguliarios kariuomenės 
organizavimas sparčiai ėjo pirmyn. Pra
dėta steigti visa eilė naujų batalionų ir 
pulkų. Pirmieji žymesnieji vadai - steigė
jai — Juozapavičius (jis ir pirmas kauty
nėse prie Alytaus žuvęs karininkas), Glo
vackis, Ladyga, Variakojis, Škirpa ir daug 
kitų. Gresiant pavojui iš visų pusių, Laiki
noji vyriausybė paskelbė karo būvį visoj 
Lietuvoj, o savanorių per mažam skaičiui 
papildyti—pirmąjį naujokų šaukimą (1919

už pusę kainos.
Užsisakyti geriausia per klubus, kad iš 

karto susidarytų didesnis skaičius, tai tada 
būtų galima pristatyti mašina ar atsiųsti 
traukinio siunta, nes paštu siunčiant labai 
sunku supokuoti ir trankantis gali sutrūk
ti.

Užsakymus siųsti:
A. Smilgius

Vytis, Scotton Drive, 
Knaresborough, Yorks.

m. kovo mėn). Savanoriams buvo pažadė
ta žemės nuosavybė. Tas vėliau įvykdytas 
pažadas padarė pradžią plačiai žemės re
formai.

Reguliariai kariuomenei pradėjus veikti, 
partizanų veikla prasiplėtė ir į karo veiks
mus. Susirišdami su kariuomenės daliniais, 
partizanai gaudavo grynai karinio pobū
džio uždavinius — rinkti žinias apie bolše
vikinių vienetų dislokaciją ir jų judėjimą, 
ardyti priešo telefoninius ryšius ir pan., o 
protarpiais didesni partizanų telkiniai lai
kydavo ištisus fronto ruožus.

Tuo tarpu Vokietijos vyriausybei pavy
ko užgniaužti pasireiškusį bolševikinį ju
dėjimą Vokietijoj. Tai atsiliepė ir į Lietu
voje dar stovyklavusius vokiečių kariuo
menės dalinius. Jie ne vien apsidrausmino, 
bet, suprasdami ir savo kraštui gresiantį 
pavojų nuo bolševikų antplūdžio, pradėjo 
su lietuviais bendradarbiauti ir daug kur 
padėjo tą antplūdį atremti. Taip, pvz., Že
maitijoj ir apskritai Šiaurės Lietuvoj, ku
ri kariškai priklausė nuo Liepojoje stovyk
lavusio dar drausmingo iš Suomijos per
kelto von der Goltzo korpuso, vokiečiai 
glaudžiai bendradarbiavo su žemaičių par

LIETUVIAI EUROPOJE
RAŠO P. GUDELIS

ts)
VOKIETIJOJE

Dar kitaip reiškiasi lietuvių visuomeni
nė veikla Vokietijoje. Tarpvalstybinės, mū 
sų’visai tautai reikšmės turi krašto valdy
bos santykiai su Vokietijos vyriausybe. Vo 
kiečių ir lietuvių svarbiausi siekimai labai 
panašūs. Jie rūpinasi atgauti komunistų 
pagrobtąjį trečdalį Vokietijos, o mes visą 
pavergtąją Tėvynę. Nors Vokietijos vy
riausybė politiškai nesiangažuoja paremti 
Lietuvos laisvinimo bylos, bet lietuvių ir 
kitų Pabaltijo tautų tremtinių kamieno 
kultūriniam išlaikymui rodo didelį palan
kumą. Ji skiria nemažai lėšų Vasario 16 
gimnazijai išlaikyti ir krašto valdybos 
kultūrinei veiklai. Krašto valdybos rengia
muose tradiciniuose Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose prelegentai paprastai 
esti fed. parlamento nariai arba vietos 
(krašto) valdžios atstovai. Jie visuomet už 
akcentuoja, kad vokiečių tauta yra suinte
resuota visų pavergtųjų tautų palaikymu. 
Tie minėjimai visuomet plačiai ir labai pa
lankiai aprašinėjami vokiečių spaudoje.

Materialiai ir moraliai remdama lietuvių 
siekius, Vokietijos vyriausybė, sakyčiau, 
pripdžįsta lietuviams kultūrinę autonomi
ją. O reikia atminti, kad dar visai neseniai 
daugelis vokiečių negalėdavo atskirti tauty 
bės ir pilietybės sąvokų. Jų supratimu, Vo
kietijos pilietis turėjo būti ir vokietis (ži
noma, išskyrus žydus). Panašiai, kaip kad 
lenkai samprotaudavo: lietuviai yra kata
likai, o kadangi tai „polska wiara“, vadi
nas, lietuviai yra lenkai. Prisiminkime pas 
kutinį pasaulinį karą. Hitleris pašaukė į 
Reichą Pabaltijo vokiečius. Repatriacinės 
komisijos leido išvykti ir mišriom šeimom 
ir išgelbėjo ne vieną, mirties pavojun atsi
dūrusį, nieko bendra su vokietybe neturin
tį asmenį. Už tai reikėdavo perleisti Vokie
tijai visą turtą. Jei pradžioje atrodė, kad 
tai didžiai humaniškas darbas, tai vėliau 
paaiškėjo, kad tuo būdu buvo parengiama 
vieta būsimajai kolonizacijai. Grįžti į Lie
tuvą vėliau buvo leista tik šimtaprocenti
niams vokiečiams arba parsidavėliams. O 
kai pralošę karą vokiečiai nebegalėjo tais 
turtais pasinaudoti Lietuvoje, tai visais bū 
dais vengę atlyginti nuostolius repatrijuo
tiems lietuviams, nors toks įstatymas buvo 
išleistas visiems tremtiniams. Buvo sten
giamasi paneigti jiems repatriacijos įstaty
mais pripažintą Vokietijos pilietybę. Buvo 
reikalaujama įrodyti, kad net trečios kar
tos pirmtakai buvo tikri vokiečiai. Man pa
čiam teko ilgus metus dėl to kovoti.

Savo metu spaudoje buvo plačiai rašoma 
apie Edm. Simonaičio, buvusio Klaipėdos 
Direktorijos pirmininko, bylą dėl pensijos. 
Byla ėjo fed. Vokietijos įstaigose. Kad na
ciai Klaipėdos kraštą laikė Vokietijos dali
mi net tada, kai jį faktiškai valdė Lietuva, 
visiems žinomas faktas. Fed. Vokietijos vy
riausybė oficialiai to reikalavimo nekelia, 
bet jos įstaigose Edm. Simonaičio tautinė 
veikla buvo laikoma prasižengimu ir jo 
byla ilgus metus vilkinama.

Dabar tokios pažiūros laikosi tik „dampf 
bootininkai“, o vyriausybė remia Pabaltijo 
tautų tremtinių kultūrinę veiklą bei jų pa
stangas išlaikyti tautines savybes.

Svarbiausias Vokietijos krašto valdybos 
tarpvalstybinis veiksmas yra, be abejo, Va
sario 16 gimnazija. Deja, tuo reikalu JAV 
spaudoje jau ilgą laiką girdėti labai kritiš
kų balsų. Gerai dar, kad ligi šiol dar tei
giamai kalbama apie patį tikslą ir smerkia 
mi tik jo vykdytojų darbai. Liūdna, kad 
pastarųjų tarpe atsirado žmonių, kurių el
gesys davė progos kaltinti visą valdybą ap
sileidimu ir net įtarinėti piktnauda. O blo
giausia, kad likusieji nesiima visų priemo
nių tą reikalą skubiausiai sutvarkyti ir at
skirti grūdus nuo pelų. Tuo teršiamas kiek 
vienam lietuviui brangus visuomenės vei-

tizanais: kada 1919 m. sausio pradžioj bol
ševikai užėmė Šiaulius ir kiek vėliau Ma
žeikius ir. Sėdą, partizanų vadovybės ini
ciatyva vokiečių rinktinė su artilerija iš
vaikė iš Sėdos ir Mažeikių bolševikus ir 
juos persekiojo iki Latvijos sienos. Vasario
pradžioj pirmos kautynės ties Kėdainiais, 
kiek vėliau ties Alytum, prie Jiezno padrą
sino gimstančios kariuomenės tolesnius žy
gius, kėlė jos heroizmą, žadino ir ugdė kraš 
te tikėjimą šviesesne ateitimi, pasitikė
jimą savimi.

Tuo pat metu politinėje plotmėje kūrėsi 
valstybinės institucijos, pati valstybė stip
rėjo: atsakingos prieš Valstybės Tarybą 
vyriausybės sudėtis nors keitėsi (kurį lai
ką jos priešaky stovėjo krikščionių - demo
kratų atstovas P. Dovydaitis, vėliau vėl 
liaudininkas M. Sleževičius), bet visos vy
riausybinės veiklos pastangos buvo sukon
centruotos į krašto gynybą. Pati Taryba 
žymėjo vis naujas gaires nepriklausomy
bės kely: įsteigė valstybės kontrolę, išleido 
laikiną konstituciją, parengė Steigiamojo 
Seimo rinkimų įstatymą, balandžio 4 d. po 
ilgesnių partinių derybų išrinko laikiniu 
prezidentu neutralų A. Smetoną, kurs tada 
grįžo iš užsienio.

Nuo Nepriklausomybės Akto paskelbimo 
praėjo maždaug metai. Būtose sąlygose per 
pirmuosius 8-10 mėnesių nuo jo paskelbi
mo Lietuvos Taryba nedaug galėjo veikti 
ir nedaug ką nuveikė. Pats Aktas, pagrįs- 

kėjo, patrioto vardas, ir gali pagaliau nu
kentėti jaunosios kartos tautinio auklėji
mo idėja. Tačiau nežiūrint visų tų gimna
zijos vidujinio gyvenimo negerovių, jos 
tarpvalstybinė reikšmė Lietuvos reikalui 
neginčytina. Jos vardas apjungia tūkstan
čius lietuvių bendram tikslui. Visame pa
saulyje pilna jos rėmėjų būrelių.

Neturiu tikrų žinių, kiek per jos gyvavi
mo laiką gimnazijos sienose pabuvojo lietu 
vių jaunuolių, nes, net švenčiant jos 15 m. 
sukaktį, nebuvo paminėti smulkesni statis
tikos duomenys. Neatrodo, kad jų būtų 
buvę daug, bet gi klaidingai kalbama apie 
jų vengimą dalyvauti visuomeninėje veik
loje. Reikia pamatyti, kaip aktyviai jie da
lyvauja Studijų Savaitėse. Išėję aukštuo
sius mokslus, buvę Vasario 16 gimnazijos 
auklėtiniai veikia JAV, o šiemet jau yra 
grįžusių mokytojauti į jų pačių lankytą 
gimnaziją.

Mokytojos E. Tamošaitienės tautinių šo
kių grupė neabejotinai užsirekomendavo, 
kaip gražiausia gimnazijos ir tarpvalsty-

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
(27)

(Tęsinys iš p. nr.) Tos karalystės dėka bus 
įsteigtos rojinės sąlygos visame pasaulyje. 
Pranašystėje nėra nieko pasakyta apie 
dangiškus palaiminimus; visi ten duotieji 
pažadai yra žemiški.

Apie tą patį naują dangų ir naują žemę 
yra prisimenama Apreiškimo 21:1-4, ir 
duodami tie patys pažadai po jų įkūrimo. 
Ir pažiūrėkime, apie kokius toli siekian
čius palaiminimus čia kalbama. Mes pa
duodame ištrauką: „Ir Dievas nušluostys 
visas ašaras nuo jų akių, ir mirties jau ne
bebus, nė gedėjimo, nė rėksmo, nė vargo 
nebebus, nes, kas buvo pirma, praėjo“.

Pranašas Izaijas ir Apreikštojas jungia 
„naują dangų ir naują žemę“ su „naująja 
Jeruzale“. Povilas Galatiečiams 4:26 aiški
na, kad bažnyčia yra ta naujos Jeruzalės 
klasė. Bažnyčia yra taipgi vadinama Kris
taus „jaunoji“, ir skaitydami Apreiškimo 
21:9, 10, mes sužinome, kad šita „jaunoji“ 
iš tikrųjų yra „naujoji Jeruzalė“. Taip tad 
mes matome, kad kai jau bus įkurtas nau
jasis dangus ir naujoji žemė, bažnyčios 
klasė, tuokart bus pabaigta ir bus su Vieš
pačiu Jėzumi, kaip bendratėvoniai su juo 
šios naujosios karalystės santvarkoje.

Tada bažnyčia, kaip Jėzaus jaunoji, da
lyvaus su juo palaimintame darbe, suteik
dama gyvenimą visiems, kurie klausys ir 
ateis prie gyvenimo versmės: „Dvasia (mū 
sų Viešpats Jėzus) ir jaunoji sako: Ateik... 
ir kas nori, tegul ima gyvybės vandens do
vanai“. (Apr. 22:17). Apreiškimo knygoje 
pasakyta, kad gyvybės vanduo ištekėjo iš 
Dievo ir Avinėlio sosto. Tokiais tad įvai
riais ir puikiais simboliais yra parodyta, 
kad tuomet prieinamieji gyvenimo palai
minimai bus gaunami naujosios karalys
tės, „sosto“ statytomis sąlygomis. Jais ga
lės pasinaudoti visi, kurie norės, nes juos 
nupirko Avinėlis, kurs buvo užmuštas. — 
Apr. 22:1.

Suprantama, kad „dangus“ ir „žemė" 
šiuose aprašymuose taip pat yra simboli
niai; ir Raštas parodo, kad jie perstato dvi 
karalystės vaizdomainas, būtent, dangišką, 
susidedančią pirmiausiai iš Jėzaus ir jo pa 
garbintos bažnyčios, kuri bus dvasiniais ne 
matomais valdovais karalystėje; antroj vie 
toj yra žemiškoji vaizdomaina, susidedanti 
didžiumoje iš prikeltų senovės pranašų ir 
kitų senovės vertingųjų, kurie bus padary
ti „kunigaikščiais visoje žemėje“. — Psal. 
45:16.

Jėzus pasakė: „Jūs matysite Abraomą, 
Izaoką ir Jokūbą ir visus pranašus Dievo

tas vien geros valios susirinkusių kilnių 
patriotų nutarimu (Vilniaus 1917 m. kon
ferencija), formaliai nebuvo visuotinė žmo 
nių valios išraiška, todėl galėjo būti laiko
mas tik juridine fikcija. Tokia fikcija jis 
ilgai ir buvo laikomas tiek išorėj, tiek įvai-
rių skeptikų ir nepriklausomybės priešų 
viduje. Tik kada, audroms iš visų pusių 
siaučiant, 1918 m. gale įsisteigė Laikinoji 
vyriausybė, kuriai, matėme, tučtuojau teko 
evakuotis į laikinąją sostinę Kauną, įsten
gė įveikti visus sunkumus organizuojant 
gynybą ir kuriant valstybės valdymo prie
taisą, Lietuvos faktinės egzistencijos dai
gai pradėjo giliai šaknytis tėvų žemėje. 
Dviejų trijų mėnesių bėgyje Lietuvos rink
tiniai vyrai, visos tautos talkinami, atkūrė 
Lietuvą de facto. Bet ir tada jos likimas 
dar slypėjo miglose. Tų miglų rūkai toly
džio sklaidėsi, kada prasidėjo didysis Lietu 
vos išvadavimo žygis. To laisvės karo žy
gio aprašymas nebetilpsta šio ir taip užsi
tęsusio straipsnio rėmuose. Jis mus atveda 
iki Steigiamojo Seimo, kurs 1920 m. gegu
žės 15 d., jau reikšdamas visuotinę žmonių 
valią, iškilmingai proklamavo Nepriklauso 
mą Lietuvos valstybę, kaip demokratinę 
respubliką ir laisvą nuo valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis valstybėmis.
Lietuva pasidarė juridinis subjektas.

(Pabaiga)

binė lietuvių reprezentante. Kad tie šokiai 
masina mūsų, pačių lietuvių, širdis, gal 
būtų galima paaiškinti sentimentais. Ta
čiau ir svetimi stebėtojai, meno žinovai pri 
pažįsta jiems vieną pirmųjų vietų kitų tau
tų tarpe, pvz., Berlyno „Tag der Heimat“. 
Manyčiau, kad todėl net didžiausias kieta
sprandis galėtų nulenkti galvą prieš jų kū
rėją mok. E. Tamošaitienę. Man teko ste
bėti, kokį įspūdį darė mūsų šokėjai ita
lams Bardi iškilmėse. Italai yra žinomi 
karštakraujai, tai galima birvo abejoti, kad 
jiems mes, šiauriečiai, galėtume daryti 
įspūdį. Bet jų susižavėjimas buvo labai di
delis.

Kad pati Vasario 16 gimnazija yra virtu
si lietuvių reprezentante, matyti iš to, kad, 
pvz., toks mažai reikšmingas įvykis, kaip 
Kalėdų eglutė, pereitais metais rado at
garsį aštuoniuose (užpernai buvo net 10) 
vokiečių laikraščiuose. Kaip žinoma, jas 
jau daug metų rengia ev. jaunimo ratelio 
vadovas mokyt. Fr. Skėrys ir gimnazijos 
katalikų kapelionas kun. J. Riaubūnas.

(Bus daugiau)

— Roy Rogers, kovbojiškų filmų akto
rius, paskelbė, kad filmose išgarsėjęs jo 
arklys Trigger padvėsė jau praeitų metų 
liepos mėn., tik jis vis nedrįsęs tos žinios 
paleisti į pasaulį, kad nenuliūdintų gerbė
jų- 

karalystėje“. Iš tikrųjų jie bus prikelti iš 
numirusių ir sugrąžinti į tobulą žmogišką
jį gyvenimą; ir su šitais tobulais valdovais 
bei dieviškojo Kristaus atstovais pasaulio 
žmonija turės tiesioginių susisiekimų. 
Taip, ji bus tikra karalystė, ir kai ji bus 
įsteigta, tikri gyvenimo palaiminimai bus 
teikiami visam vaitojančiam sutvėrimui.

Tokią tad viltį pateikia mums šventasis 
Raštas mūsų paguodai ir sutvirtinimui, rei 
kalui priėjus. Garbė, šlovė ir nemirtingu
mas ir bendra tėvonystė su Jėzumi jo ka
ralystėje yra siūloma visiems ištikimiems 
krikščionims; o tobulas žmogiškas gyveni
mas žemiškame rojuje visai žmonijai, kuri 
tada, kai Mesijo karalystė bus įsteigta, 
klausys jos įstatymų ir priims „gyvybės 
vandenį dovanai“.

Karalystės palaiminimai
Štai kokį garbingą palaimų laiką šita 

dieviškoji karalystė suteiks nuodėme susir 
gūsiam pasauliui, kaip atsakymą į malda
vimą: „Teateinie tavo karalystė. Tebūnie 
tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje!“ 
Iš tikrųjų tai bus nauja gadynė. Praeityje 
įvykusios gadynių permainos nuo vienos į 
kitą buvo atsižymėjusios ir pastebėtinos, 
bet šita permaina bus žymiausia ir keis
čiausia, nes ji reikš perkeitimą visame pa
saulyje šėtono viešpatavimo į Mesijo kara
liavimą, nuo mirties valdžios į gyvenimą, 
nuo prietaringo garbinimo netikrų dievų, į 
protingą garbinimą Jehovos, tikrojo Dievo 
ir Kristaus, jo Sūnaus, pasaulio Atpirkėjo 
ir Gyvybės Davėjo.

Prisiminimas apie tokias toli siekiančias 
permainas būtų beveik netikėtinas, jei ne
turėtumėm užtikrinimo, kad visa tai supla 
navo ir pažadėjo Visagalis Dievas, visatos 
Sutvertojas, kuris turi užtenkamai galios 
per savo Sūnų sugrąžinti numirusius į gy
venimą, taip kaip jis pradžioje turėjo ga
lios sutverti gyvybę. Ir koks tai bus garbin 
gas vaizdas, kai visa žmonija grįš į Dievą 
ir į gyvenimą, su amžinos linksmybės gies
mėmis lūpose ir jų širdyse! Iš tikrųjų „jie 
gaus džiaugsmo ir linksmybės, o skausmas 
ir vaitojimas bėgs šalin“. — Iza. 35:10.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo
kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Hl.

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm

3



Europos lietuviu kronikų DBLS XIX SUVAŽIAVIMAS
LONDONAS

TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: Coventrio lietu
viai per J. Dimšą — 9 sv. ir J. Strumskis 
— 1 svarą.

TFA dėkoja visiems aukojusiems.

PAVASARIO BALIUS

Jaunimo ir senimo susiartinimo Pavasa
rio balius įvyks balandžio 23 d., šeštadie
nį, Lietuvių Namuose, 1 Ladbroke Gar
dens, W.U. Pradžia .7 vai. vak.

Balių rengia DBLS Londono Lietuvių 
Jaunimo Skyrius.

Gros geras orkestras, veiks turtingas bu
fetas, loterija ir kt.

įėjimo bilietai jau platinami, o staliukus 
galima užsisakyti Tel. PAR 2470.

ŠKOTIŠKOS VESTUVĖS

Skotų tautiniai šokiai buvo pirmą kartą 
šokami Lietuvių Namuose, Londone, ba
landžio 2 dieną. Lietuvių ir airių dainos 
pynės į vieną spalvingą vainiką. Visa tai 
vyko per arch. Klemenso Tamošiūno ir 
Miss Joan Fewer vestuves, kurios buvo at
švęstos blaivioje nuotaikoje Londone.

Arch. K. Tamošiūnas yra Glasgowo Liet. 
Blaivybės D-jos pirmininkas ir žinomas 
Škotijos liet, visuomenininkas.

NORĖTŲ MARGUČIŲ PAVYZDŽIŲ IR 
INFORMACIJŲ

Folkloriste rašo studiją apie velykinių 
kiaušinių marginimą ir su tuo susijusius 
papročius. Ji labai norėtų gauti informaci
jų ir lietuviškų margučių pavyzdžių, ypač 
vašku išmargintų. Rašyti ir siųsti pavyz
džius arba: Lithuanian House Ltd., 1 Lad
broke Gardens, London, W.U, arba: Mrs. 
Venetia Newall, 107 Whitelands House, 
Cheltenham Terrace, London, S.W.3.

LEIGH
SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba kviečia 
narių susirinkimą balandžio 16 d., 1 vai. p. 
p. WHITE HORSE Hotel, Railway Rd., 
Leigh.

Rochdalės skyriaus pirmininkas D. Ba
naitis yra prižadėjęs padaryti pranešimą 
iš 19-tojo DBLS visuotinio suvažiavimo, be 
to, bus svarstomi kiti svarbūs reikalai.

Maloniai kviečiame narius ir visus kitus 
kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

MAYFIELD

Velykų I dieną, 11 valandą, Parish Hall, 
Mayfield, nr. Ashbourne, kur stovyklauja 
mūsų vilkiukai ir skautai, bus lietuviškos 
pamaldos. Jas atlaikys iš Nottinghamo L. 
Jaunimo Židinio kunigas.

Kviečiame dalyvauti ypač artimesnių 
vietų tautiečius. ,

LIET. SODYBA
— Kovo 30 d. Alton ligoninėje mirė jau

niausias (47 m.) Sodybos įnamis Bronius 
Dutkevičius, kilęs iš Salako valsčiaus. Ka
ro metu jis pateko į lenkų kariuomenę ir 
buvo sunkiai sužeistas. Į Sodybą atsikėlė 
1962 m. iš lenkų karo invalidų stovyklos 
Valijoje.
, — Velykų šventėms beveik visi kamba
riai užsakyti. Jei oras bus gražus, tikimasi 
ir šiaip nemaža lankytojų.

— Dar yra vasaros atostogoms laisvų 
kambarių birželio ir liepos mėnesių pir
mose pusėse.

PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2. 

Tel.: SHO 8734

• ir
PALANGA PROPERTIES LTD.

11 London Lane, Bromley, Kent.
moka 7% (grynais)

už investavimus 5 metams ir ilgiau 
ir

6% (grynais) 
už trumpesnius investavimus.

Investavimai garantuojami nekilnojamu 
turtu. Sudarome testamentus.

Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 
visus palikimo reikalus.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį'- ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti aukų yra pri
dėję šie tautiečiai: 23 šil. A. Stankevičius, 
10 šil. J. Šukaitis, 7 šil. S. Ūsas, 5 šil. K. 
Žeimys, 4 šil. B. Navaslauskas, po 3 šil. J. 
Čepas, J. Pukteris, Ig. Grundulas, B. Puo
džiūnienė, J. Kernazickas, B. Sasnauskas, 
P. Veikšra, J. Kiršinąs, Nottinghamo LAS 
Skyrius, J. Stankevičius ir S. Valys, 2.6 šil. 
A. Karanauskienė.

J.E. VYSK. PR. BRAZYS Š. ANGLIJOJE

J.E. Vysk. Pr. Brazys tuoj po Velykų at
vyks į Š. Angliją ir, lankydamas lietuvius, 
praves jiems rekolekcijas. Atskiras vieto
ves aplankys šia tvarka:
LEEDS — balandžio 16 d., 12 v., Holy Ro

sary bažn.
BRADFORD — balandžio 16 d., 6 v.v. — 

pamokslas, išpažintis; balandžio 17 d., 
12.30 v. — iškilmingos pamaldos.

KEIGHLEY — balandžio 17 d., 10 v., St. 
Anne mokyklos koplyčioje.

HALIFAX — balandžio 23 d., 12 v., St. Co
lumba bažn.

HUDDERSFIELD — balandžio 24 d., 1 v. 
p.p., St. Joseph's bažn.

ROCHDALE — balandžio 30 d., 5 v.v., se
selių koplyčioje.

NOTTINGHAMAS
DIDŽIOJI SAVAITĖ

Šiemet Nottinghame lietuviai per Didž. 
Savaitę turės savas pamaldas Jaunimo Ži
dinyje — 16 Hound Rd., West Bridgford:

Did. Ketvirtadienį šv. Mišios su kitomis 
pamaldomis bus 8 vai. vakare.

Did. Penktadienį, 3 vai. po pietų, Kris
taus Kančios apeigos su šv. Komunija.

Did. šeštadienį Velykų ugnies, žvakės 
šventinimas, šv. Mišios prasideda 8 vai. v.

Velykose Prisikėlimas 8 vai. ryte. 11 vai. 
Mišių nebus, nes bus laikomos tą valandą 
pamaldos Mayfield, Ashbourne, Denby's.

Velykų II d. Mišios 11 vai.
Visus kviečiame eiti sakramentų. Išpa

žinčių Jaunimo Židinyje klausoma prieš pa 
maldas ir kitu laiku pagal pageidavimą. D. 
šeštadienio vakare ir Velykų rytą bus tik 
vienas kunigas. Taigi per pamaldas nega
lės eiti klausyklom

Visiems, ypač Židinio bičiuliams - rėmė
jams, linkime Velykų pakilios krikščioniš
kai lietuviškos nuotaikos. Aleliuja!

MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 11 d., 6.30 vai., tai yra antrąją 

šv. Velykų dieną, Ukrainiečių klubo salėje 
(30 Bentick Rd.) rengiamas Margučių ba
lius. Margučiai bus premijuojami — gra
žiausias, stipriausias ir kas greičiau suval
gys.

Veiks baras, bus loterija, šokiai tęsis iki 
11.30 vai.

Kviečiami dalyvauti iš arti ir toli.
DBLS Sk. Valdyba

LASo MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 10 d. Nottinghamo LAS sky
riaus klubo patalpose, St. Ann's Well Rd., 
rengiamas Tradicinis Margučių Balius.

Pradžia 7.30 vai. vakaro.
Gali dalyvauti ir nenariai.
įėjimas — aukos.

LAS Nott. Sk. Valdyba

SKAUTIŠKOS FILMOS
Balandžio 16 d., 6.30 vai., šeštadienį, Uk

rainiečių klubo apatinėje salėje (30 Ben
tick Rd.) rengiamas Anglijos Skautų Bro
lijos skautiško gyvenimo Filmų vakaras.

Skautų Brolija visą eilę metų ruošė sto
vyklas, gerus darbelius, važinėjo, keliavo 
pėsti, dalyvavo įvairiose skautų stovyklo
se, o ypač jaunieji skautukai, kurių tėve
liams bus labai įdomu pamatyti filmoje tik 
renybę.

Kviečiame gausiai dalyvauti.
DBLS Valdyba

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
Velykų pirmąją dieną, 6 vai. p.p., savo pa
talpose rengia Margučių balių.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Gros gera muzika.

Kviečiami visi Manchesterio ir apylin
kės lietuviai atsilankyti į šį linksmą lietu
višką parengimą.

Klubo Valdyba

PRANEŠIMAS IŠ SUVAŽIAVIMO

Balandžio 16 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
re, Lietuvių Klube šaukiamas DBLS Sky
riaus susirinkimas.

Jame atstovas darys pranešimą iš įdo
maus DBLS visuotinio suvažiavimo. Kvie
čiami dalyvauti ir nenariai, kurie domisi 
visus lietuvius ir jų gyvenimą liečiančiais 
dalykais.

šeštadienį, kovo 26 d., suvažiavimą su 
sveikinimais atstovams atidarė DBLS Pir
mininkas inž. J. Vilčinskas, pirmininkauti 
pakviesdamas J. Zoką, o šis savo ruožtu 
sekretoriauti A. Jalovecką.

Raštu suvažiavimą sveikina DBLS vie
nas steigėjų, pirmasis pirmininkas ir gar
bės narys P. B. Varkala, o žodžiu, pasaky
damas didesnę kalbą (ji spausdinama at
skirai), Pasiuntinybės Patarėjas ir DBLS 
garbės narys V. Balickas ir PLB ir Skautų 
Rajono vardu J. Alkis.

-Nominacijų ir mandatų komisijon iš
rinkti A. Šukys ir K. Bivainis.

Praeito suvažiavimo protokolą perskaito 
S. Kasparas. DBLS Pirm. inž. J. Vilčinskas 
apžvelgia praeitų metų veiklos įvykius 
(pranešimas spausdinamas atskirai). Iždi
ninkas V. Strimas supažindina su finansi
ne padėtim. T. Vidugiris paskaito revizijos 
komisijos protokolą.

Tarybos Pirmininkas Dr. S. Kuzminskas 
papasakoja, ką yra nuveikusi Taryba. Pats 
Pirmininkas net kelis kartus buvo atva
žiavęs vietoje susipažinti su Lietuvių Na
mų Bendrovės bėgamaisiais reikalais, jos 
veikla. Taryba turėjo vieną posėdį. Apskri
tai apie Bendrovę šįkart nesą ką ir pasa
kyt — viskas bėga normalia vaga. Daugiau 
nebent būtų galima pasakyti tik apie So
dybą. šiais metais DBLS Tarybos du 
atstovai — J. Benderius ir M. Goro- 
deckaitė — buvo ten specialiai nuvykę. 
Vietoje pasikalbėta, išsiaiškinta, patikrin
ta. Aiškintasi senelių klausimu, ir šiais me
tais tas reikalas turėtų būti ištirtas. Svars
tyti ir jaunimo reikalai. Praeitais metais 
suvažiavime buvo kelta įvairiausių minčių, 
kurias kartais sunku suderinti. Bet reikia 
judinti. Londone jaunimas jau pradėjo gy
viau judėti — įsteigtas DBLS jaunimo sky
rius. Gal dar ir kitur galima ką padaryti. 
Reikėtų sudaryti pavyzdingą jaunimo 
centrą. Reikėtų surasti tinkamą vadovą - 
žmogų, kuris bent savaitgalį galėtų paskir
ti jaunimo reikalams. Yra šiame krašte lie 
tuvių studentų ir abiturientų. Ar nereikėtų 
išsiaiškinti: gal jie norėtų sukurti savo są
jungą, kur šalia studentų išsitektų ir abi
turientai? Iš visa ko atrodytų, kad Lietu
vių Namų Bendrovė gal per maža išleidžia 
socialiniams ir kultūriniams reikalams. 
Gal tas sumas reikėtų padidinti.

Baigdamas pranešimą, Tarybos Pirmi
ninkas išreiškė didžiausią padėką visiems 
tiems lietuviams, kurie davė pinigų ir įga
lino Bendrovę atmokėti paskolą kitatau
čiams.

Po šių pranešimų diskusijose iškilo eilė 
klausimų, kurių dalis dar buvo svarstoma 
ir kitą dieną. Vienas svarbiausių klausimų 
buvo jaunimas. Didesnio susirūpinimo ro
doma jaunimui, sakė atstovai, bet reikėtų 
daugiau dėmesio kreipti ir į mokyklas, kad 
nuo mažumos augtų tikri lietuviukai. Pasi
rodo, apie 10 jaunimo atstovų ryžtasi va
žiuoti į jaunimo kongresą, ir tarp jų vis to
kie, kurie yra jau pasireiškę visuomenės 
gyvenime. Sveikinamas DBLS jaunimo 
skyriaus įsteigimas Londone, tik pasidali
jama dar mintimis, ar „Europos Lietuvy
je“ buvo verta iškelti kai kuriuos neigia
mus neorganizuoto jaunimo pasireiškimus 
ir ar organizuotam jaunimui buvo verta 
užsistoti tai, kas neigiama. Prieš tuos, ku
rie pasmerkė kritiką, griežčiau išstojo laik

SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Kovo 19 d. Manchesteryje įvyko skautiš
kų filmų ir spalvotų paveikslų iš skautiško 
gyvenimo vakaras. *

Liet. Klubo Valdyba, stengdamasi paįvai 
rinti visuomenės susibūrimus, pakvietė 
skautų vadovybę su filmomis.

Į šį filmų vakarą susirinko gausiai vi
suomenės net iš tolimesnių vietovių — 
Oldham, Rochdale, Derby ir Manchesterio 
apylinkių.

Pradedant vietininkas J. Maslauskas pa
dėkojo Rajono skautų vadovybės vardu 
„Vyties“ Klubo Valdybai, kuri paskyrė 5 
sv., Manchesterio Klubo Valdybai už 10 sv. 
ir K. Bivainiui už 3 sv., nes tos sumos leido 
įsigyti nuosavą filmoms rodyti aparatą, 
kuriuo dabar ir naudojamasi. Filmas ro
dant, buvo aiškinama, kas, kur ir kada vy
ko. Rodant mūsų atstovus tarptautinėj sto
vykloj - Ramborėj, kartu pranešta, kad 
DBLS Bradfordo skyriaus valdyba skau
tams paskyrė 40 sv. įsigyti nuosavam fil
mų aparatui. Taigi ateityje tikimasi paga
minti filmų ne tik iš skautų gyvenimo, bet 
ir iš kitokių lietuviškų žymesnių susibūri
mų.

Šia proga pareiškiama padėka DBLS 
Bradfordo sk. valdybai ir „Budėkime“ re
daktoriui V. Ignaičiui, kuris visa širdimi 
dirba skautybės darbą.

Skautiškos filmos ir spalvoti paveikslai 
buvo rodomi pusantros valandos.

Po to Klubo pirm. V. Kupstys pasveikino 
Juozapus, padėkojo visuomenei ir skautų 
vadovams ir pabrėžė, kad senstame, nyks- 
tame, jaunoji karta auga, bręsta ir pakeis 
mus lietuviškuose darbuose. Kartu primi
nė, kad skautiškąjį judėjimą organizacijos 
rems moraliai ir finansiškai.

Susirinkusieji po to dar šnekučiavosi, or 
ganizacijų vadovai tarėsi ir planavo. Sve
čiai pavaišinti kavute ir užkandžiais. Jau
nesnieji sušoko polkutę, palydint J. Bal
čiaus atsivežtai iš Derbio muzikai'— tape- 
recorderiui. A. Jakimavičius

CHICAGA

raščio laisvės ir kritikos būtinumo šalinin
kai.

Ties Sodybos senelių klausimu ilgiau nė 
nesustota. Šįkart keli suvažiavimo dalyviai 
buvo ypač kritiškai nusistatę dėl „Europos 
Lietuvio“. Vienam jų atrodo, kad laikraštis 
neturįs linijos ar sau prieštaraująs. Ypač 
kietai tiek jo, tiek poros kitų buvo pasisa
kyta dėl to, kad atkarpoje spausdinamas 
sovietinio rašytojo romanas iš pokarinio 
kaimo gyvenimo okupuotoj Lietuvoj. Tie
sa, romanas buvo pradėtas spausdinti dar 
prieš pernykštį suvažiavimą. Pradedant 
spausdinti, buvo atkreiptas skaitytojų dė
mesys, iš kur tas romanas yra, kur jo au
torius gyvena, bet suvažiavime taip ir ne
paaiškėjo, kodėl tas klausimas iškyla tik 
dabar, kai romano išspausdinta per 60 at
karpų. Klausimą turės spręsti DBLS Val
dyba.

Beje, kritikos laikraščiui buvo ir kraš
tutinės. Nė viename puslapyje niekada ir 
nieko gera nebuvo ir nėra! Tiesa, toks 
kraštutinis balsas tebuvo vienas ir vienin
telis, ir suvažiavimas į tą balsą neatkreipė 
didesnio dėmesio.

Baigiamąjį žodį tarė Sąjungos Pirminin
kas inž. J. Vilčinskas, pasisakydamas už 
spaudos laisvę ir paaiškindamas, kad ko
vodami mes kaip tik visi esame nukreipę 
akis į Lietuvą ir laikraštyje supažindina
me savo skaitytojus su tuo, kas ten vyksta.

Atskirame Lietuvių Namų Akc. Bendro
vės susirinkime jos Pirmininkas inž. Stp. 
Nenortas nušvietė Bendrovės padėtį (jo 
pranešimas,spausdinamas atskirai). Atlik
ti įstatų reikalaujamieji formalumai, ir pa
sidalyta iškilusiomis mintimis.

Kai kurie atstovai tą vakarą užsuko dar 
į Baltų Tarybos surengtąjį balių.

Antroji diena pradėta pamaldomis Lie
tuvių bažnyčioje. Po to buvo tęsiamas su
važiavimas, kuris tądien pradėtas inž. J. 
Vilčinsko pranešimu apie padėtį okupuoto
je Lietuvoje (pranešimas spausdinamas at
skirai). Be to, pasidalyta mintimis, koks 
galimas ir koks leistinas bendradarbiavi
mas su okupuotąja Lietuva. Ta proga vėl 
iškeliamas „Kaimo kryžkelėje“ klausimas. 
Diskusijos baigiamos pasiūlant rezoliuciją 
dėl bendradarbiavimo (ji spausdinama at
skirai).

Klausimuose ir sumanymuose dar pla
čiau pasikalbama mokyklų reikalu. Nusi- 
statoma prašyti, kad būtų duotos DBLS 
Valdybai mokyklų sąmatos (prašyti pri
siųsti jas iki birželio 1 d.). Turint sąmatas 
ir žinant, ko mokykloms reikia, bus galima 
ir paremti jas.

Bediskutuojant tuo pat metu pravedami 
rinkimai. Prieš juos mandatų ir nominaci
jų komisija paskelbia, kad suvažiavime 
atstovaujama 13 skyrių, kad jiems atsto
vauja 14 atstovų. Visi jie atstovavo 456 na
riams.

Bendrovės direktoriai ir Sąjungos val
dybos nariai yra tie patys asmenys. Kaip 
Bendrovės direktoriai, pagal įstatus buvo 
atsistatydinę inž. S. Nenortas ir V. Stri
mas. Jie ir išrinkti (suvažiavime buvo pa
siūlyti kandidatais dar J. Černis ir R. Kin
ka).

Kaip vėliau sužinojome, DBLS Valdybos 
nariai ir Bendrovės direktoriai ir šįkart 
taip" pat pasiskirstė pareigomis, kaip ir 
praeitais metais. DBLS vadovauti - pir

A. A. ANDRIUS PUSVAŠKIS

— Po dviejų mėnesių sunkios ligos Lietu
vių šv. Kryžiaus ligoninėje Chicagojė kovo 
21 d. mirė a.a. Andrius Fusvaškis, 52 m. 
amžiaus. Kūnas buvo pašarvotas Lacka- 
wicz koplyčioje. Lankytojai papuošė gėlė
mis ir vainikais ir užprašė 23 šv. Mišias už 
a.a. Andriaus vėlę. Kovo 24 d. koplyčios 
direktorius a.a. Andriaus kūną apgaubė 
šilkais, kurie puošė karsto vidų, ir uždarė 
karstą. Tada velionis buvo nulydėtas su 
kunigu į Švč. P. Marijos Gimimo bažnyčią. 
Gedulingas pamaldas atlaikė kun. Viš- 
niauskas ir palydėjo į šv. Kazimiero kapi
nes amžinam poilsiui. Lydėjo didokas bū
rys draugų ir pažįstamų. Karsto nešėjai: P. 
Padvaiskas, P. Stulga, A. Stulga (iš Angli
jos), V. Paliulionis, K. Puskunigis ir A. Ba- 
rančiukas.

Po visų apeigų buvo iškilmingi pietūs 
specialioje salėje, kuriuose dalyvavo kun. 
Sugintas, koplyčios direktoriai ir visi apei
gų dalyviai.

Laidotuvėmis rūpinosi Bronė ir Jonas 
Vaselkai, kurių rūpestingumas vertas di
džios pagarbos ir padėkos. Lankytojų buvo 
per 100.

A. a. Andrius gimęs Ukmergės apsk., Vy- 
diškių miestelyje. Per Vokietiją atvykęs į 
Angliją, apsigyveno Northamptone tarp 
lietuvių, buvo DBLS Northamptono sk. na
rys, geras lietuvis, remdavo lietuviškus rei 
kalus. Prieš 6 metus atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Chicagojė. Čia ir baigė savo 
kelią. Kelias buvo ilgas, bet gyvenimas 
trumpas.

Lietuvoje liko brolis Bronius ir sesuo 
Ona su šeimomis.

Mielas Andriau’, tegul būna tau lengva 
Amerikos žemelė. Tegul Dievas leidžia 
Tau ramiai ilsėtis.

A. Barančiukas

mininkauti vėl teks inž. J. Vilčinskui, o 
Bendrovei — inž. S. Nenortui.

Tarybon išrinkti: Dr S. Kuzminskas 
(pirmininkas), A. Jaloveckas, J. Zokas, K. 
Klėgeris, K. Bivainis, J. Benderius ir R. 
Kalibatas (sekretorius).

Revizijos komisija: T. Vidugiris, P. Duo
ba, V. Zdanavičius.

Uždarydamas suvažiavimą, jo pirminin
kas J. Zokas išreiškė padėką sunkų darbą 
atliekantiems valdybų, tarybų ir komisijų 
nariams.

Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
ABITURIENTŲ PADĖKA

Vasario 16 Gimnazija dar kartą įrodė, 
kad ji savo užduotį atlieka: jos dėka mes 
galėjome atsiekti brandos atetatą. Šioj mo
kykloj praleidom 8 metus jaunystės, bet ne 
veltui. Mokinys, lankęs ilgesnį laiką Vasa
rio 16 Gimnaziją, išsiskiria iš kitų tūkstan
čių moksleivių Vokietijoj tuo, kad jis save 
laiko lietuviu, kad jo gyvenimas lieka su
rištas su lietuvių bendruomene. Mes ne
meluojame, jei tvirtiname, kad ši gimna
zija mus išauklėjo susipratusiais lietuviais 
ir kad ji mums suteikė galimybę įsigyti 
brandos atestatą. Dėl to mes esame labai 
dėkingi Vasario 16 Gimnazijos mokyto
jams ir auklėtojams, bet nemažiau ir jos 
rėmėjams. Mes lenkiam galvas prieš tuos 
visus nepažįstamus rėmėjus ir globėjus, 
kurių dėka ši gimnazija gali atlikti savo mi 
siją laisvame pasauly. Tebūnie mums su
teikta jėgų į mus sudėtas viltis išpildyti ir 
pasekti Jaunimo metų šūkį.

E. Morozovaitė, E. Maščinskas ir
A. Hermanas

Huettenfeldas, 1966 m. kovo 22 d.

JAUNIMO ATSTOVAI Į KONGRESĄ

Jaunimo atstovai iš Vokietijos į Pasaulio 
Liet. Jaunimo Kongresą išrinkti: A. Lingė, 
M. Auderytė, A. Hermanas, E. Morozovai
tė, V. Brazaitis ir R. Plūkaitė.

ATVYKO IŠ ANAPUS

Iš Lietuvos atvyko pas dukterį J. Skučas 
ir P. Juškaitė-Skučienė. Apsigyveno Han- 
noveryje. Atvykusieji išbuvo ilgus metus 
Sibire — priverčiamojo darbo stovyklose.

KUNIGŲ KONFERENCIJA

Užsieniečių kunigų konferencija Hildes- 
heime buvo kovo 25 d. Lietuviams atstova
vo kun. V. Šarka, kuris aptarnauja lietu
vius katalikus Hildesheimo vyskupijoje.

YRA VIETOS PRIEGLAUDOJE

Vechtos senelių prieglaudoje, kur yra 
daug lietuvių, yra galimybė kelioms lietu
vaitėms gauti vietą. Reikėtų rašyti šios se
nelių prieglaudos viršininkei: Schwester 
Oberin, 2848 Vechta, Lanwehr 1, St. Hed- 
wig-Stift.

GAUTINGAS

LB apylinkei šiuo metu priklauso 9 na
riai, iš kurių 7 gydosi sanatorijoje. Dėl 
daugumos narių silpnos sveikatos nebuvo 
įmanoma sušaukti metinio susirinkimo. 
Apylinkės nariai tvirtina, kad apylinkės 
seniūnas A. Kajutis ir kontrolierius L. Si
manavičius ir šiems metams liekasi savo 
pareigose.

SCHWETZINGEN AS

PLB Schwetzingeno Apylinkės narių vi
suotiniame susirinkime naujai išrinktosios 
apylinkės valdybos pirmininkas yra teisi
ninkas Ant. Jasinskas, sekretorius Leonas 
Urba, iždininkas Juozas Grabauskas.

HISISISISISISISISISISISISISISI

Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu 
— ir Trejas devynerias — pokelis 1116 
su pasiuntimu — teikia
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