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Tautinis pasistiprinimas Weinheime
Lietuvos Nepriklausomybės šventė besikeičiančiame V. Vokietijos veide

Vyksmas nesiliauja. Didieji tariasi per 
mažųjų galvas ir mėgina šiems diktuoti sa 
vo sprendimus, gyvybiškai liečiančius vi
sus, kaip būtiniausią pareigą. JAV su So
vietų Sąjunga sveikinasi per Atlantą, o 
europiečiai žiūri, kas bus toliau. Tokioje 
atmosferoje tenka šiemet švęsti Vasario 
16-tąją Vokietijoje, kuri, pati pakliuvusi j 
mažųjų tarpą, baimingai svarsto, kaip pa
sielgti su už save mažesniais ir varginges- 
niais. Kelerių pastarųjų metų bėgyje buvo 
kaip ir savaime suprantama, kad PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos rengiamame cent 
riniame Lietuvos Nepriklausomybės ats
tatymo minėjime kalba koks nors žinomas 
Vokietijos politikas. Kalbėjo visa eilė ei
linių parlamento narių, o užpernai Heidel
berge buvo laimėtas net tuometinis parla
mento vicepirmininkas, vėliau teisingumo 
ministras Jaeger, šiemet tokio pat masto 
parengime Weinheime (II. 18 d.) į sceną 
išėjo saviškis mielasis veteranas prof. dr. 
Juozas Eretas. Ne dėl to, kad šiuolaikinė 
Krašto Valdyba būtų pakeitusi savo nusis 
tatymą, bet todėl, kad kviestasis pabėgė
lių reikalų viceministras atsisakė, o Kr. 
Valdyba jau nesuspėjo paieškoti kito, ge
riausia valdiška tarnyba nesurišto parla
mentaro. O tokių yra, ir toks gal nebūtų 
pabūgęs nukrypti nuo naujosios vyriausy
bės politinės linijos, kuri dar nėra galuti 
nai išryškėjusi, tačiau matomai skirianti 
daug dėmesio taikiam sugyvenimui su ko
munistais, tad ir su Sovietų Sąjunga.

Žinoma, tokie Skrupulai svetimi šveica- 
rui-lietuviui Eretui. Jis tad rėžė tiesiai, 
drąsiai. Pranašavo, kad laisvė, apėjusi 
apie visą žemės skritulį, vėl sugrįš ir į Lie 
tuvą. Jis kaltino dabar tokiais garbingais 
laikomuosius sovietus negarbingu žodžio 
sulaužymu. Dar daugiau, jis, nė kiek ne
dailindamas, iškėlė jų žiaurumus, jų nu
vertinimą žmogaus į prekės lygį, sukrau
nant į prekinius vagonus, kai masės veža
mos į nežinią ir net mirtį. Iš kitos pusės, 
profesorius iškėlė emigracijos pašaukimą, 
jos įpareigojimą tautai ir žemei, nurodė

Septynios DIENOS
MES, SUKARNO...

Netekęs krašte populiarumo ir dėl dik
tatoriško valdymo ir dėl spėjamų santy
kių su komunistais, Indonezijos prez. Su
kamo pagaliau buvo priverstas atsistaty
dinti ir valdymą perduoti gen. Suharto 
pagal dokumentą, kuriame sakoma: „Mes, 
Sukamo, Indonezijos respublikos prezi
dentas ir ginkluotųjų pajėgų vadas... nuo 
šios dienos... perduodame pareigas gene
rolui Suharto“...

Savo metu jis buvo išrinktas preziden
tu iki gyvos galvos.

REVOLIUCIJA IR SĖJA
Vykdydama savo „kultūrinę revoliuci

ją“, Kinija buvo daug jėgų atitraukusi 
nuo darbo.

Dabar partija paskelbė atsišaukimą, 
kad skubiai būtų mobilizuojamos visos 
jėgos ruoštis sėjai, kuri prasidės kai ku
riose vietose jau po kelių savaičių.

SOV. SĄJUNGA NEŽADANTI PULTI
Tessas paskelbė, kad Sov. Sąjunga ne

žadanti pradėti karo su Kinija, kaip spė
lioja užsienių laikraščiai.

Tačiau tie patys užsienių laikraščiai 
primena, kad pahkutiniojo karo išvakarė
se tas pats Tassas skelbė, jog Stalinas ir 
Hitleris pasiryžę garbingai laikytis susi
tarimų ir nepradės jokio karo.

ATVAŽIAVO IŠSIAIŠKINTI
Britanijon buvo atvažiavęs Lenkijos 

užs. reikalų ministras Rapackis išsiaiškin
ti įvairių klausimų.

Tvirtinama, kad jam ypač bus rūpėjęs 
Browno prasitarimas Kosygino vizito me 
tu, jog Britanija iš dalies linkusi pripažin 
ti Oderio - Neissės sieną tarp Lenkijos ir 
Vokietijos.

TRIUKŠMAS DĖL ŽVALGYBOS PINIGŲ
Iškelta viešumon, kad jau 15 metų kaip 

įvairios amerikiečių ir net tarptautinės 
organizacijos naudojasi Amerikos cent
rinės žvalgybos agentūros pinigais.

„New York Times“ išvardijo net 26 to
kias organizacijas.

Nacionalinė Amerikos studentų sąjun
ga prisipažino, kad ji jau 1950 m. naudo
josi tais fondais. Kai tos žinios buvo pa
skelbtos, kai kurie studentai buvo atšauk
ti iš komunistinių kraštų. 

pragiedrulius lietuvių eilėse laisvajame 
pasaulyje, ypač pabrėždamas progos var
duvininkę — Vasario 16 gimnaziją. Skati
no tikėti savo kūrybine galia. Šiurpas ėjo 
per klausytojų nugaras, kai profesorius 
piešė iš Kinijos atplaukiantį pavojų, kuris 
jungia į draugystę mirtinuosius priešus, 
Sovietų Sąjungą su JAV. Ne iš kitų moty
vų, o tos baimės vejamas Podgornas bus 
pasiprašęs net audiencijos pas Šv. Tėvą. 
Toje konsteliacijoje gal prašysis pagalbos 
ir kitų, net paniekintųjų mažųjų. Ir lietu
vių tauta galinti duoti savo įnašą šiame 
didžiajame susitikime, tačiau tik laisvės ir 
nepriklausomybės kaina.

Visa kalba buvo išpinta giliai išgyvena
mąja meile Lietuvos žemei, kur palaidoti 
du Eretų vaikai, ir jos žmonėms, persunk
ta nepajudinamu tikėjimu dėl lietuvybės 
vertingumo. Už tai klausytojai nepagailė
jo pritariančių plojimų. Pertraukos metu 
vienas lietuviams draugiškai nusiteikęs 
valdininkas reiškė profesoriui kompli
mentus, kartu pabrėždamas, kad jie, t.y., 
vokiečiai šiuo metu taip kalbėti negalį. O 
Eretas čia pat atšovė: „Mes, šveicarai, esą 
me prie laisvės pripratę ir nebijome pasa
kyti savo nuomonės“. Pačioje salėje vokie 
čių nebuvo daug. Tarp apie 500 dalyvių iš 
lietuviškai nesuprantančių (Eretas kalbė 
jo daugiausia vokiškai) buvo matyti ke
letas svečių, kaip antai: antrasis Weinhei- 
mo burmistras, vienas Baden Wuerttem- 
bergo seimelio narys, weinheimiškis, vie 
nas valdininkas iš Karlsruhės, apylinkės 
laikraščių atstovai, na, ir, žinoma, daug 
lietuviškas pavardes nešiojančių vokiečių 
tautos narių, tėčių ir mamų, kurie savo 
vaikus pavedę atlietuvinti Vasario 16 gim 
nazijai.

O vaikučiai tą vakarą rodė, ką jie išmo
kę. Mok. Kaziui Motgabiui diriguojant, jie 
traukė naują giesmę, dainavo apie namus 
ten, kur girios žaliuoja, ryžosi eiti pirmyn 
į kovą už tėvynę ir galiausiai maldavo 
Aukščiausiąjį, kad jis apsaugotų tą šalį, 
kur jų namai. Namų, tiesa, nematyti, bet

KARINIAI DALINIAI BUS MAŽINAMI
Savo karinius dalinius Vokietijoje iš

laikyti Britanijai kasmet kaštuoja 94 mil. 
svarų. Vokietija buvo pažadėjusi prisidėti 
bent trečdaliu.

Turėdama ekonominių sunkumų, dabar 
Vokietijos vyriausybė yra linkusi arba vi
siškai atšaukti tą pažadą, arba sumažinti 
siškai atšaukti tą pažadą, arba sumažinti 
sumą.

Britai linkę smarkiai sumažinti tuos sa
vo dalinius, jei amerikiečiai neprisidėtų 
prie išlaidų.

NAUJI BOMBONEŠIAI
Britanija nutarė įsitaisyti greitų (super 

šoninių) bombonešių, kurie gali žemai 
skristi.

Tokių bombonešių prisigaminti skati
nąs žinojimas, kad sovietai yra labai atsi
likę gynyboje prieš tokius lėktuvus.

Amerikiečiai turi tokius F-III lėktuvus. 
Britanija ruošiasi gamintis kartu su Pran 
cūzija.

ATSTOVAS DIALOGUI
Tęsdamas su Podgorno vizitu pradėtą

jį dialogą, Vatikanas netrukus siusiąs sa
vo atstovą į Maskvą.

Tas atstovas, greičiausia, būsiąs Casa- 
roli, kuris buvo dabar nusiųstas į Lenki
ją.

MENKOS VILTYS
Kai kurie britų laikraščiai rašo, kad 

Britanijai maža tėra vilčių įstoti į Euro
pos Ekonominę Bendruomenę.

Vokietija esanti visiškai abejinga, ar 
britams pasiseks. Tą savo abejingumą ro
dydama, Vokietija pavedusi Prancūzijos 
prezidentui de Gaulle'iui spręsti, ar pri
imti, ar ne.

O dėl de Gaulle'io nusistatymo prieš 
britus ir anksčiau nuėjo niekais Britani
jos pastangos.

PASIPRIEŠINIMAS BUS GINKLU
MALŠINAMAS

Kinija nusiuntusi tris divizijas kariuo
menės sutvarkyti Mao Tsetungo priešams 
Tibete.

Ten kariniai daliniai ir civiliai prieši
nasi.

Viešpaties malonė daug galinti, taip pat pa 
daryti net didįjį stebuklą, grįžimo namo į 
nematytuosius namus. Klausytojams buvo 
tokie mieli tie vaikučių giedamieji žo
džiai, kad jie atlaidžiai priėmė detonavi
mą, ne visada vykusius įstojimus ir netai
syklingą tarseną. Padainavę įsismagino 
šokti. Nepailstančioj!, scenoj, tiesa, nema
toma ir nei plakatuose, nei kvietimuose 
nesuminėta (kaip ir dirigentas K. Motga 
bis), mokytoja Eliza Tamošaitienė galėjo 
vėl džiaugtis, kad jos darbo vaisiai susi
laukė paties didžiausio žiūrovų įvertini
mo. Ne vienas ieškojo vietos balkone, ka
dangi iš viršaus geriau matyti grakštus 
šokančiųjų spyruokli avimas ir tikriau ga
lima išgyventi šokio visumą. Jau pirmasis, 
„Jonkelis“, sukėlė publikos entuziazmą, 
kuris dar pakilo, kai „Kalveliui“ išbėgo į 
sceną ne tik matyti įprastosios mergytės, 
bet ir debiutantai berniukai. Tie patys ber 
niukai, kurie neklauso savo auklėtojų, ku
rie kai kada pamokas ruošia didžiosios eg 
lės viršūnėje ir koridoriuose kaišioja ko
jas mergaitėms. Čia, scenoje, jie reiškėsi 
švariai, grakščiai ir kavalieriškai, nors 
kai kuriose porose šokyje aiškiai vadova
vo mergaitės. Simpatiškai veikė pagarbi 
laikysena, išleidžiant mergaites iš scenos. 
„Džigūnas“, didžiųjų vyrų šokis, jų apsi
reiškimo vieta. Iš 6 šokančiųjų 3 abiturien 
tai, o kiti tuoj jais bus. Visi vikrūs ir ber
niokiški, trenksmingi ir guvūs. Tik tie 
plaukai, plaukeliai. Į juos bežiūrint, aišku, 
kad džigūnas ir arklys yra tas pats... „Sa
dutė“. Susikaupimas judesyje. Mergaitiš
kas lankstumas ir grakštumas. Jos ir gė
lės. Tai neatskiriamas vientisumas. O gra
žios tos lietuvaitės gimnazistės, tvarkin
gos ir mielos savo spalvingais rūbeliais. 
Užbaigai „Malūnas“. Jis visada susilaukia 
daugiausia dėmesio, nes tikslus, greitas ir 
sudėtingas. Abiturientui Alfrd. Starukui 
sunku jį griežti, nes publika kone be pers- 
tojimo ploja į muzikos taktą. Jaunesnio
sios šokėjos net pavargsta, o salėje esan
tieji buvusieji ilgamečiai Tamošaitienės 
šokėjai, dabar jau studentai ar tarnauto
jai, didžiuojasi, kad jie buvę ištverminges
ni, kad jos ir malūną šokdamos dar žaviai 
šypsodavosi.

Minėjimo programoje pagarbią vietą 
užėmė kilnioji muzika. Pianistas Antanas 
Smetona J. Tallat-Kelpšos, M. K. Čiurlio
nio ir J. Gruodžio kūriniais minėjimą ati
darė, o Frederic Chopin Sonata, b-moll, 
opus 35, užbaigė minėjimo akademinę da
lį. Kiekvienam suprantančiam klausytojui 
tai buvo dvasinis pasismaguriavimas.

Švelniai lyriškai nuskambėjo simpatin
gosios Laimutės Stepaitienės dainos, kuri 
iš Weinheimo išskubėjo į Šveicarijos lietu 
vių minėjimą.

PAŽIŪRA Į KOLCHOZUS

Kolchozinę santvarką Lietuvai varu pri- 
metusios valdžios garsiakalbiai įtikinėja, 
kad kolchozai Lietuvoje jau visiškai priim
ti ir kad niekas nebesutiktų jų atsisakyti... 
Tai, žinoma, ne įrodymas, kad taip mano ir 
tie, kurie į kolchozus suvaryti. Neseniai iš 
Lietuvos į Vakarus atvykęs asmuo pasako
ja, kad prieš išvykdamas turėjęs progos at
virai tuo klausimu išsikalbėti su dabar kol 
choze dirbančia buvusia Suvalkijos ūkinin 
ke. Jis aiškinęs, kad, jeigu netrukus atsi
statytų nepriklausoma Lietuva ir būtų grą 
žinta žemės nuosavybės teisė, tai žemės sa 
vininkams ūkininkams vis tiek tektų bent 
keliolika metų pasilikti kolektyviniame 
ūkyje ar draugijoj, — ar kaip kitaip vadi
namame, pertvarkytame, bet bendrame — 
ūkyje, vien todėl, kad būtų galima laukus 
įdirbti traktoriais, kombainais ir kitais to
kiais įrankiais. Atsakymas buvęs toks:

— Nei vienos dienos, nei vienos valan
dos aš neliksiu kolūkyje, kad ir kažin kaip 
pertvarkytame. O žemę mes jau sugebėsim 
įdirbti, — savo karve, kastuvu, galų gale 
pirštais, — bet žemelę įdirbsime. (E)

AIRIJAI PAVYZDYS

AISEIRI, Dubline (airiškai Ath Oliath) 
leidžiamas airių laikraštis praėjusį gruo
džio mėnesį iš LITUANUS 1959 m. 1 nr. iš
tisai persispausdino Juozo Audėno straips
nį apie kooperacijos sąjūdį nepriklauso
moj Lietuvoj. Antraštėje straipsnis persta
tomas, kaip pamoka Airijai iš Lietuvos, da 
bar pavergtos raudonųjų „taikos mylėto
jų"- (E)

— Į pietinės Indijos uostą Višakapatna- 
mą atplaukė amerikiečių laivas Manhat
tan su 103.400 tonų kviečių, kurių užteks 3 
milijonams gyventojų 6 mėnesiams.

Minėjimas baigėsi. PLB Vokietijos Kraš 
to Valdybos pirmininkas inž. K. Valiūnas 
dar turėjo vieną staigmeną. Į sceną jis iš
kvietė poną Winter. Tai buvęs karo belais
vis Lietuvoje, kentėjęs kalėjimuose kartu 
su lietuviais, matęs lietuvių kaimus, ku
riuose tebuvo likusios moterys, vaikai ir 
seneliai. Tačiau tie iškankintieji supratę 
kitų kančią ir nuoširdžiai jiems pagelbė
ję. Ponas Winter tada padarė įžadą, kad 
jis lietuviams padėkos. Tai ir atliko Wein 
heime 1967 m. vasario 18d., baigiant minė 
ti 49-tąją Lietuvos atstatymo sukaktį, pa
sakydamas lietuviškai „ačiū“.

Po Vokietijos ir Lietuvos himnų daly
viai stebėjosi, kad buvo suskubę praskris
ti pusketvirtos valandos. Tik lėtai, pasišne 
kučiuodami ir pasivaišindami, skirstėsi 
lietuviai į savo gyvenvietes, kurios ne vie
nam buvo už šimtų kilometrų.

Spectator Spirensis

TVARKO VIS TIEK MASKVA
Okupuotos Lietuvos biudžetas, kuris su

daro dalį visasąjunginio biudžeto, komu
nistų partijos centro komiteto plenumo bu 
vo priimtas gruodžio 13 d. Maskvoje ir 
ten pat gruodžio 19 d. patvirtintas Aukš
čiausio Sovieto. Bendrasąjunginiu biudže
tu nustatyta ne tik bendra pajamų ir iš
laidų suma okupuotai Lietuvai, bet ir 
kiek kurių mokesčių leidžiama pasilikti 
vietos reikalams ir kiek turi būti pervesta 
Maskvai. Rodos, tuo viskas turėjo ir baig
tis. Kremlius padiktavo savo valią okupuo 
tai Lietuvai, paskelbė ją įstatymo forma 
su Podgorno ir Georgadzes parašais. Be
liko tik biudžeto įstatymą vykdyti. Tačiau 
sovietinę respublikinių biudžetų tvirtini
mo komediją sudaro ne du, bet trys veiks 
mai. Trečiuoju veiksmu partija stengiasi 
parodyti pasauliui, jog Sovietų Sąjungą 
sudarančios respublikos yra laisvos ir ne
priklausomos valstybės. Juk ne veltui po 
antrojo pasaulinio karo Maskva reikalavo 
visai 15 respublikų tiek pat vietų ir balsų 
Jungtinių Tautų Organizacijoje. Ne veltui 
skelbė ir tebeškelbia, kad Pabaltijo kraš
tai yra ne okupuoti, bet išvaduoti. Ne vel
tui Kremlius lietuvių, latvių, estų ir kitų 
pavergtųjų tautų vadinamuosius deputa
tus išstumia į tarptautines parlamentarų 
konferencijas.

Tas trečiasis propagandinis biudžeto 
tvirtinimo komisijos veiksmas buvo suvai 
dintas Vilniuje gruodžio 30 d. Tačiau jis 
pateikė nesugriaunamų įrodymų ne kad 
Lietuva yra laisva ir nepriklausoma vals
tybė, bet priešingų, būtent — kad ji yra 
Maskvos okupuota šalis, kad ne jį pati pri 
ima, bet Kremlius padiktuoja jai ūkio pla 
na ir biudžetą. Finansų ministras Sikors
kis, šiaudinės vyriausybės vardu teikda
mas vilniškiu! Aukščiausiam Sovietui 
tvirtinti Maskvos atsiųstą 1967 metų biu
džetą Lietuvai, tarp kitko sakė: „...TSRS 
(taigi maskviškė) vyriausybė leido įtrauk 
ti į sausinamųjų sistemų statybos sąmatas 
išlaidas, susijusias su gyventojų perkėli
mu iš sausinamose žemėse esančių vien
kiemių. šios išlaidos bus padengtos iš res
publikos biudžeto asignavimų, skirtų me
lioravimo statybai finansuoti“. Tuo prasi- 
tarimu Sikorskis pripažino, jog Maskva

DBLS Ketteringo Skyriaus nariui — 
mylimam vyrui STASIUI NAGIUI 

tragiškai mirus, jo žmonai Filomenai 
Nagienei, sūnui, dukroms ir svainiui 

Pranui Požerskiui reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

DBLS Ketteringo Sk. Valdyba ir nariai

A+A
Mylimam vyrui STASIUI NAGIUI 
tragiškai mirus, skaudaus liūdesio 

valandoje jo žmonai Filomenai Nagienei, 
sūnui Algiui, dukroms ir svainiui Pranui 

Požerskiui reiškiame giliai nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Kirkelionių šeima

Tragiškai mirus
S. NAGIUI, 

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
žmonai ir vaikams.
Bakaičiai, Kettering

A.A. JONUI RAMONIUI mirus, 
poniai Onai Ramonienei ir jo broliui 

p. Feliksui Ramoniui su šeima reiškiame 
nuoširdžiausią užuojautą.

M. Lekšienė ir K. Stepanavičius

KOSYGINO REIKALAVIMAS

Konservatorių dienraštis „Daily Mail“ 
(1967.11.22) tvirtina, kad anglų-rusų dery
bų Londone metu Kosyginas reikalavęs, 
jog Latvijos, Estijos ir Lietuvos pasiunti
nybės Londone būtų uždarytos. Laikraštis 
sako, kad šiuo metu diplomatų sąraše (Lon 
don Diplomatic List) yra šešios pavardės, 
dėl kurių ėjo kalba derybose: Latvijos 
Charge d'Affaires T. Ozolinš, Estijos pa
siuntinys A. Torma, Tormienė ir pasiunti
nybės sekr. E. Sarepora. Lietuvos pasiun
tinybėje yra 86 metų amžiaus ministeris 
B. Balutis ir patarėjas V. Balickas.

„Daily Mail“ sako, kad Foreign Office 
paneigė, jog bet koks pakeitimas būtų įvyk 
dytas greit. Bet gandai sklinda vis tiek. So 
vietų ambasadorius, kuriam šis reikalas tu 
retų būti žinomas, diplomatiniais sumeti
mais tyli. Gandams ateis galas, kai iš spau 
dos išeis diplomatų sąrašo naujoji laida.

nurodo, kaip Lietuva turi naudoti iš žmo
nių surenkamuosius pinigus.

Jei kas manytų, jog šiaudinis finansų 
ministras nepakankamai ryškiai nusakė 
Maskvos diktatą, tai po okupuotos Lietu
vos Aukščiausiojo Sovieto Ekonominės ko 
misijos pirmininko kalbos nebegalėjo lik
ti jokių abejonių. Meškauskas pirmiausia 
nurodė, jog „Ekonominė ir Biudžetinė ko
misijos, išnagrinėjusios pateiktus šiai sesi 
jai svarstyti liaudies ūkio vystymo plano 
ir respublikos valstybinio biudžeto projek 
tus, priėjo išvados, kad jie sudaryti sutin
kamai su Tarybų Sąjungos komunistų par 
tijos 23-jo suvažiavimo direktyvomis“ ir 
1.1. Ūkio planu Maskvos nustatytas Lietu
vai Meškauskas pranešė šiais žodžiais: 
„Reikia tikėtis, kad respublikai nustaty
tos pastovios užduotys 1967 metams — su 
pirkti 75 tūkstančius tonų grūdų, 125 tūks
tančius tonų bulvių, 520 tūkstančių tonų 
cukrinių runkelių, 12 tūkstančių tonų linų 
pluošto, 240 tūkstančių tonų mėsos, 950 
tūkstančių tonų pieno bus ne tik įvykdy
tos, bet ir žymiai viršytos“. Kalbėtojas tę
sė: „Plano projekte nubrėžtoms įvykdyti 
Lietuvos TSR valstybiniame biudžete 1967 
metams skiriami reikalingi asignavimai“.

Klausimas, kas gi tuos asignavimus ski
ria. Atsakymą duoda pats Meškauskas. 
Jis pranešė: „Sutinkamai su Tarybų Są
jungos komunistų partijos centro komite
to ir TSRS Ministrų Tarybos nutarimais, 
1967 metais žymiai didėja valstybinio biu 
džeto asignavimai žemės ūkiui toliau vys
tyti, socialinėms - kultūrinėms priemo
nėms finansuoti“.

Iš tiesų Drobnio, Sikorskio ir Meškaus
ko pranešimai vilniškiame Aukščiausiame 
Soviete buvo visiškai nereikalingi. Kokias 
„užduotis“ Maskva skiria Lietuvai, vadi 
namieji deputatai jau prieš savaitę skaitė 
zimaninėje Tiesoje, maskviškėse Izvesti- 
jose ir kituose sovietiniuose laikraščiuose. 
Jiems nebeliko kc/ ir besvarstyti. Užtat 
vilniškio Aukščiausio Sovieto nariai biu
džeto ir nesvarstė. Kalbėjo jie apie viską, 
tik ne apie biudžetą. Nė vienas nekėlė 
klausimo, ar vadinamajame biudžeto pro
jekte vieniems ar kitiems reikalams nu
matytos sumos yra per didelės, ar per ma
žos, ar mokesčiai per sunkūs ar per leng
vi ir t.t. Tai yra pagrindiniai klausimai. 
Visuose pasaulio parlamentuose, svars
tant biudžetų projektus, jie neišvengia
mai iškyla. Praėjusių metų gale dėl to tu
rėjo pasitraukti net kelios vyriausybės, 
jų tarpe ir kanclerio Erhardo ministrų 
kabinetas Vakarų Vokietijoje. Vilniuje to 
kie klausimai neiškilo, nes vilniškis Aukš 
čiausias sovietas nėra joks parlamentas. Jis 
nėra kompetetingas spręsti svarbiuosius 
krašto reikalus, jų tarpe ir priimti oku
puoto krašto biudžetą.

Dar tą patį gruodžio 30-tos vakarą, kai 
tariamieji deputatai Aukščiausiame So
viete neva svarstė pavergtos Lietuvos 
ūkio plano ir valstybės biudžeto projek
tus, komunistų partijos centro komiteto 
laikraščių ir žurnalų leidyklos spaustuvė 
juos jau spausdino kaip vienbalsiai priim 
tus įstatymus, kurių įvykdymas pareika
laus iš lietuvių daug triūso ir vargo per 
visus 1967 metus.

Augustinas Upėnas

PASAULYJE
— Vakarų Vokietijoje praeitais metais 

dėl streikų niekais nuėjo 27.000 darbo die
nų, o 1965 m. 48.000.

— Kinijoje įsakyta vėl atidaryti mokyk
las, kurias tvarkys lygiomis teisėmis moki
nių ir mokytojų tarybos.

— Vokietija praeitais metais užsieniuo
se pardavė 1.637.425 automobilius.
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JONO
Jonui Glemžai, Vokietijos lietuvių vei

kėjui, eilę metų išdirbusiam Vokietijos lie 
tuvių bendruomenėje, septynerius metus 
buvusiam Vilko Vykd. Tarybos ir Eltos 
Draugijos Vokietijoje pirmininku, sausio 
20 d. sukakus jam 80 metų amžiaus, šią 
sukaktį paminėjo Stuttgarte ir kitur įsi
kūrę jo bičiuliai bei buvę bendradarbiai. 
Ta proga Stuttgarto priemiestyje — Bad 
Cannstatt ,,Zuckerberg" svetainėje įvyko 
iškilmingi pietūs.

Sukaktuvininko pasveikinti atvyko PLB 
Vokietijos Kr. Valdybos pirmininkas J.K. 
Valiūnas su keliais valdybos nariais, Glem 
žos bičiuliai: J. Norkaitis ir dr. P. Karve
lis, M. Lietuvos Tarybos pirm. E. Simonai
tis, kunigai A. Bunga, dr. Petraitis ir K. 
Senkus, iš Miuncheno — J. Kairys ir Eitos 
atstovas V. Alseika, Stuttgarto bendruo
menės apyl. pirm. K. šimanauskas, buvęs 
ilgametis pirm. A. Šukys ir kt. Pagerbimo 
pietuose kalbėjusių mintys buvo įrašytos 
į magnetofono juostas.

Pirmuoju kalbėjęs Jonas Norkaitis pa
žymėjo, kad tenka džiaugtis matant J. 
Glemžą „jauną ir energingą", linkėjo ir to 
liau dirbti tėvynės naudai. Tas darbas, 
Norkaičio žodžiais, turėtų būti pavyzdžiu 
jaunajai kartai. Rengėjų vardu pokyliui 
vadovavęs inž. dr. M. Baublys (Ludwigs
burg) perskaitė sveikinimo laiškus, tele
gramas ar paminėjo sveikinusiųjų pavar
des. Sukaktuvininką nuoširdžiai laišku 
pasveikino Europos lietuvių vyskupas dr. 
P. Brazys, telegrama — Vliko vicepirmi
ninkas J. Audėnas, ilgame laiške, saulėtų 
dienų linkėdamas prof. Z. Ivinskis 
(Bonn), Liet. Soc. Dem. Partijos Delegatū- 
ra, visa eilė asmenų iš įvairių Europos ir 
JAV miestų (iš Berlyno — E. Babionaitė, 
ilgametė Eltos bendradarbė). Tepaminėta 
tik dalis visų sveikinusių. Pagal inž.dr. M. 
Baublį, sveikinimuose pastebėtas būdin
gas bruožas: visi J. Glemžai linkėjo „ir to 
lau darbuotis“, bet nė vienas, rodos, nepa
linkėjo sulaukti gražaus, ramaus gyveni
mo vakaro. „Tai lyg koks susitarimas", 
kaip pastebėjo Baublys.

Pirmieji žodžių sveikinę sukaktuvinin
ką J. Glemžą buvo vietos lietuvių kape
lionas kun. K. Senkus (jis išskubėjo at
likti bažnytinių pareigų). Senkus paminė
jo, kad J. Glemžą, esą, ruošiasi parašyti 
knygą, linkėjo jam dvasinės jaunystės. 
Antrasis sveikintojas — Erdmonas Simo
naitis, pirmiausia pasidž.iaugęs Glemžos 
judrumu, prisimena jį dar nuo 1926 m. 
Lietuvoje, tuo metu, kai veikė „Pienocent
ras“, kai ir Klaipėdos krašte dygusios, 
pvz., Kintuose, pieninės. Vokiečių okupaci

GLEMŽOS SUKAKTIS
jos metais Kaune, vykusiame įmonių vedė 
jų susirinkime Simonaičiui teko eiti ver
tėjo paie.gas. Po poros dienų Simonaitis 
buvo suimtas, pateko Gestapo žinion ir ne 
tiukus buvo išvežtas į koncentracijos sto
vyklą Vokietijoje. Tik pokariniais metais 
jam teko Glemžą sutikti Luebecke. Tuo 
metu Glemžą buvo įsitraukęs į bendruome 
nės darbą, vėliau įsijungė j tremties poli
tinį barą (Viiko V. Taryba Reutlingene). 
Pagal Simonaitį, Glemžą paremdavęs 
Maž. Lietuvos lietuvius.

Bendiuomenės vardu sveikinęs jos val
dybes Vokietijoje pirm. J.K. Valiūnas 
(Schwetzingen) pastebėjo, kad negalįs pa
sigirti buvęs G.emžos draugu. Lietuvoje 
Valiūnas buvo jaunas, bet jam vis dėlto 
apie Glemžą jau teko girdėti. „Linkiu, 
kad 100 metų sulaukęs atrodytumėt esąs 
80 m. amž„ kaip dabar atrodot esąs 60 m. 
amžiaus, nors tenka minėti 80 m. amžiaus 
sukaktį'... Bendiuomenė, žinodama J. 
Glemžos pamėgimą keliauti, jam čia pat 
įteikė dovaną — portfe.į.

Ateitininkų sendraugių vardu sveikino 
kun. A. Bunga (jis ir Bendruomenės 
valdybos narys), kaip dovaną įteikė dide
lę žvakę. Ilgesniame žodyje Glemžą pas
veikino Vasario 16 Gimnazijos, direkto
riaus ir mokytojų, be to,, evangelikų rate
lio ir evangelikų Tarybos senjoro kun. 
Kelerio vardu mokyt. Fricas Skėrys. Savo 
sveikinimą Skėrys baigė palinkėdamas 
išlikti „kaip ąžuols drūts prie Nekar kran
to“. Sukaktuvininkui buvo įteikta dova
na.

Iš Miuncheno į J. Glemžos pagerbimą 
atvykęs teisininkas J. Kairys (buvęs bend 
radarbis Vliko V. Taryboje 1957-1965 m.) 
priminė Lietuvoje ir kitur tremtyje, Si
bire esančių tautiečių norą bei troškimą, 
kad „mes veiktume, dirbtume Lietuvos iš
laisvinimui. Mes turime pateisinti jų vil
tį“, pabrėžė Kairys. Pagal kalbėtoją, Glem 
žai čia niekas negali padaryti priekaištų, 
nes kai tik Vokietijoje, po antrojo pa
saulinio karo atsidūręs, Glemžą įsijungė 
į lietuvių bendruomenę. Priminęs bendra
darbiavimą su Glemžą V. Taryboje — 
Reutlingene (ligi 1965 m„ kada Taryba pa 
naikinta), Kairys nurodė į sukaktuvinin
ko bruožus: atsidavimą darbui, parei
gingumą, sąžiningumą, kolegiškumą. Esą, 
nors teko dirbti įvairių pažiūrų asmenims, 
tačiau visada tekdavo susitarti, ir joks 
klausimas nebuvo sprendžiamas balsavi
mu. Nurodęs ir į Glemžienės vaidmenį, 
Kairys Glemžai palinkėjo sulaukti jo dar
bo vaisių. Eltos D-jos vardu sveikinęs V. 
Alseika stebėjosi Glemžos fiziniu pajėgu

mu, ta proga priminė kitus du ne lietuvių, 
bet vokiečių sukaktininkus, sausio mėn. 
sulaukusius 91 ir 90 m. amžiaus — buv. 
kanclerį K. Adenauerį ir ekonomistą H. 
Schaehtą.

Dar sveikino Štutgarto bendruomenės 
pirm. K. šimanauskas ir prekybininkas 
L Dirsė.

Paskutinis sveikino dr. P. Karvelis (Ba- 
den-Baden), šiais metais bebaigiąs 69 m. 
Ir jis, kaip buvęs bendradarbis Reutlin
gene, nurodė į trijų V. Tarybos narių ilga
metį sutarimą — „visuomet surasdavom 
bendrą kalbą, nes juk buvo bendras visų 
mūsų reikalas".

Toliau dr. Karvelis perėjo į daugiau po
litinę pusę, pareikšdamas, kad, Vlikui iš
sikėlus į JAV, „Europa našlauja“. Tuo

Introduction to Modern
VADOVĖLIS LIETUVIŲ KALBAI MOKYTIS

Lithuanian
Jau ir mūsų laikraštyje prieš kurį laiką 

buvo iškeltas klausimas, kad yra žmonių, 
kurie norėtų išmokti lietuvių kalbos, bet 
tam reikalui nėra priemonių. Žodynų dar 
vis galima susirasti siauresnių ir plates
nių, bet nėra tinkamų vadovėlių, kuriais 
galėtų pasinaudoti kitataučiai ir net ir lie 
tuvių kilmės žmonės lietuvių kalbai moky 
tis.

Vėliau buvo paskelbta, kad trys specia
listai tokį vadovėlį jau yra paruošę ir kad 
jis netrukus turi pasirodyti.

Dabar jis jau pasirodė, ir jo vardas yra 
Introduction to Modern Lithuanian. Vado
vėlio autoriai yra trys mokslo žmonės, lie
tuviai Leonardas Dambrauskas ir Antanas 
Klimas ir amerikietis William R. Schmal- 
stieg. Vadovėlis didžiulis — net 471 pusla
pis. Išleido „Darbininkas“, kurio adresas 
yra: 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221, U.S.A.

Kaina 7 doleriai.
Vadovėlio autoriai yra specialistai, dėl 

to knygą paskubėdami turėtų įsigyti visi 
tie, kurie moka angliškai, o norėtų mokėti 
ir lietuviškai. Vadovėlis kaip tik ir paruoš 
tas mokantiems angliškai — ta kalba pa 
ruošti visi aiškinimai, žodyninė medžia
ga, visokie atitikmenys. O paskubinti siū
lome, nes leidėjai savo pranešime gąsdina, 
kad vadovėlio atspaustas nedidelis kiekis. 
Jeigu taip, tai, vadinas, tik paskubėjusie
ji galės įsigyti.

Visa medžiaga vadovėlyje suskirstyta į 
40 pamokų. Be abejo, tai toli gražu nereiš- 

tarpu čia dar esama daug lietuvių, ku
riems tenka susitikti. Turima organizaci
jų, tačiau, pasak Karvelio, trūksta tokios 
oiganizac.jos, kuri įga.intų Vokietijoje li
kusiems susitikti tarpusavy, pabendrauti, 
pasikeisti įvairiais politiniais klausimais. 
Tokia organizacija turėtų patalkininkauti, 
mano Karvelis, ir kitiems lietuviškiems 
junginiams ne tik Vokietijoje, bet ir kitur.

Čia pat dr. Karvelis pareiškė J. Glemžai 
pasiuntęs Lietuvių Klubo Vokietijoje įsta
tų projektą ir vėliau nurodė, kad toks klu
bas steigiamas, ir prašė susirinkusius įsi
rašyti to Klubo nariais. Ten pat Klubo 
Tėvūnu išrinktas dr. P. Karvelis (Baden- 
Baden), o seniūnais—sukaktininkas Jonas 
Glemžą ir prek. L. Dirsė (abu iš Stuttgar
to). Vėliau teko patirti, kad klubo steigi
mas sietinas su politiniais tikslais, ypač 
kad Vokietijoje nepavykę sudaryti politi
nės atstovybės. Pirmasis Klubo susirinki
mas numatytas kovo 5 d., prieš Stuttgar

to lietuviams minint Lietuvos nepriklau- 

kia, kad bet kas paims vadovėlį ir per 40 
valandų išmoks padoriai lietuvių kalbą. 
Tos pamokos greičiau yra paties kalbos 
mokslo sugrupavimas į tam tikras dalis, 
kad palaipsniui būtų viskas išeinama.

Iš tiesų daug čia ir tos medžiagos, ir ji 
padoriai sutvarkyta — pamažėli nuo pap
rasčiausių sakinėlių vis brendama gilyn ir 
gilyn, kol ir žodžių turėtų būti išmoksta
ma ir gramatikos formų. Prie kiekvieno 
skaitinio vis paduodamas ir žodynėlis, o 
kur yra koks nors sudėtingesnis išsireiš
kimas, tai jis tuoj ir angliškai paaiškina
mas. Gramatikos formos taip pat aiškina
mos. kad būtų suprantamos lietuvių kal
bos dar nemokančiam.

Visi tekstai vadovėlyje yra kirčiuoti, iš
skyrus keletą skaitinių pabaigoje. Kadan
gi lietuvių kalbos žodžiai neturi pastovios 
kirčio vietos, toksai tekstų sukirčiavimas 
kalbos besimokančiam nelietuviui padės 
iš karto teisingai tarti žodžius.

Vadovėlio gale pridėtas žodynėlis, kuris 
padės susirasti besimokant užtiktą, bet pri 
mirštą žodį.

Be kita ko, vadovėlyje išspausdinta ir 
šiek tiek lietuviškų vaizdų.

Be abejo, gali kilti klausimas, ar tasai 
vadovėlis tiks vaikams. Aišku, kad netiks. 
Juo gali naudotis tik tas, kas jau turi su
pratimą apie gramatiką, vadinas, kas jau 
tokių dalykų yra ragavęs mokyklose, kita 
kalba.

Apskritai reikia labai džiaugtis, kad ta- 

somybės paskelbimo sukaktį.
Savo padėkos žodyje J. Glemžą iškėlė 

tokias mintis: ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės atnaujinimo 50 metų sukak
timi, reikėtų parengti Lietuvos ūkinio, 
ekonominio gyvenimo plačią apžvalgą. 
Reikėtų specialistams pasirausti Vokieti
jos archyvuose, ypač Kiel miesto univer
siteto bibliotekoje, archyvuose, ypač ten, 
kur renkama iš Lietuvos gautoji medžia
ga. Antras klausimas tai lietuviško jauni
mo materialinis parėmimas, juo labiau, 
kad, pvz., Vokietijos Stud. Sąjunga visų 
studentų neapimanti. Tuo reikalu papra
šius L.R. Kryžiaus, studentams remti stei
giamas fondas, ir visų prašoma jis parem
ti. Atsiranda ir vokiečių (dr. Dahmen), ku 
rie tai minčiai pritaria. (Beje, jau po po
ros dienų J. Glemžą leidosi į ilgą kelionę 
į Kiel miestą ten bibliotekose ieškoti me
džiagos Lietuvos kooperacijos istorijai, ar 
chyvuose praleidęs kasdien >po 11 vai.).

Visas pagerbimo pokylis praėjo sklan
džioje nuotaikoje. Dalyvis 

sai vadovėlis buvo paruoštas ir išleistas. 
Gal net jau per ilgai tokio nebuvo.

K. Abr.

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS 
ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje išgirsite: „Lietuva“ — 
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ — 
A. Brazis; „Tėviškės namai“ — B. Bud- 
riūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.

Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus. 
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš 
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris 
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.

Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži 
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys — 2. 
11.6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo 

mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — šv. Augustinas. Jo gyveni

mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.
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MARIUS KATILIŠKIS

KAIP SURANDAMOS ZMUnuS
(IS „METMENŲ“ NR. 11)

(2)

Jis pasiekė brezentu dengtą pašiūrę, 
vieną iš tų, kur neveikė sudėtingos ma
šinos, o tik šiaip sau pramogos ir niekų 
niekeliai dykinėjantienas ir nežinantiems 
ko nusitverti. Jo dėmesį patraukė moteriš
kė, taip išsimušusi į plotį, kad jos apimtį 
tebuvo įmanoma apskaičiuoti horizonta
liai. Neklystant ji atrodė storesnė negu 
aukštesnė. Mėlynom gyslelėm išvadžiotos 
baltos šlaunys, menkai tepridengtos trum
pų kelnyčių, nepastebimai dingo po raš
tuota palaidine, vargais dangstančia mil
žinišką pilvą. Jei ji ruošėsi gimdyti, tai 
žadėjo kažin ką nepaprasto. Atrodė gero
kai sumitusi, kaip koks pavėluotas nesu
sipratimas, žiauriu kontrastu įsirėždama 
jaunų piemenaičių tarpan. Pakritusiais 
poakiais, šlakais nubertu, it beržo tošis, 
veidu, baltomis blakstienomis ir rudais, 
nušiurusia arklio uodegėle parištais plau
kais, priminė begėdiško šaipoko iškimštą 
kaliausę gąsdinti žvirbliams ir vaikams. 
Kad ji būtų tik kriokėjusi savo padangtė
je, tai nieko. Ji ardėsi, kaip dvaro prie
vaizda, aptarnaudama vieną iš pačių kvai 
liausiu žaidimų, kur taikliu sviedimu ga
lėjai sugriauti visą butelių piramidę. Vai- 
kūzai nesivaržydami, už dešimtuką, dau
žė ir niekais vertė visą pavilioną, o ka
liausė stengėsi atstatinėti. Kaip jai sekė
si, tai kita kalba, bet ji plūdosi ir keikėsi 
visiškai nuoširdžiai ir darbavosi apsilieda 
ma prakaitu. Pora vaikpalaikių — jos pa
dėjėjų daugiau tarp savęs ir su klientais 
riejosi. Moteriškė sukosi viena.

— Kad ją griausmas, — pusbalsiu 
niurzgė Pranas. — Tokią su policija nu
imčiau ir pargabenčiau namo laukti aku
šerės. Juk nežinia, kurią minutę sugrius.

Jis nirto, patsai nežinodamas ko. Gal 
nuovargis ar neturėjimas su kuom pasi
dalinti įspūdžiais. Jis beviltiškai dairėsi 
draugo. Ne, kur tu jį takiame jovale su
tiksi.

Gretimoje, šonais sudurtoje pašiūrėje 
vyko kitokios štukos. Čia kiauksėjo, it bo
tago papliauškomis, jaunikaičiai, įsitvė
rę šautuvėlius, savo gausius kūdikius ati
davę palaikyti savo laukiančiam žmonom, 
šaudė oriniu, kurs atitinka dvidešimt- 
antrąjį, iš karto nustatė Pranas, ir jam pa 
rūpo, kaip berniukai vaido tą lengvą šau
tuvėlį.

Kad ir vaizduoja vakariečius, bet šaudo 
kaip su kojom — nusprendė. Beapimąs 
nuovargis ir nuobodulys ir snūduriuojan
čiai veikianti sambūrio monoton.ja ūmai 
dingo, lyg prasilaužus miško tankumyną 
ir išvydus gimtąją palaukę. Šaudyti jis 
mėgo. Kur ten mėgo? Jis galvą buvo pra- 
rakęs ant to. Jis turėjo laiko. Ir, be to, čia 
niekas nemokėjo šaudyti.

— Pilną? — paklausė bilietų pardavė
ja, beveik nustebusi.

— Žinoma. Ar galima kitaip?
— Niekas pilno neperka.
— Kodėl?
Pardavėja, kuri buvo ir tikroji šios įstai 

gos aptarnautoja, sustatė lūpas ir gūstelė- 
jo petim. Jos akys buvo beveik žalios, 
kaip maurais augančio liūno paviršius, o 
tiršti ir garankštėmis susisukę plaukai tu
rėjo gerai išdegtos, senovinės plytos spal
vą. O bala, koks merginos traškumas ir 
sveikata! Ji baisiausiu priešingumu skyrė 
si nuo savo kaimynės — galutinai susme- 
kusio kazlėko, kaip apyaušriu iš po sama
nos išsirėžęs raudonviršis. Ji dėvėjo trum- 
putytes kelnaites ir dar trumpesnę bliu- 
zelę, vargiai betinkančią tokiam aptari
mui. Abi dalys geru sprindžiu nesiekė vie
na kitos.

Mergina pažėrė grąžą ir puoė tvarkyti 
einamų reikalų. Vyrukai pleškino atsive
dėdami, jų žmonos spygavo iš pasitenkini
mo arba flegmatiškai glostė pilvukus. 
Laukdamas eilės, Pranas susipažino su žai 
dimo eiga, kuri prieštaravo bet kokiai nu
sistovėjusiai tvarkai. Ant paaukštinimo, 
pašiūrės gale, stovėjo laimėjimo atveju 

gaunami trofėjai. Tai buvo duonos skru- 
dintojas — pirmajam, radio aparatas — 
antrajam ir televizija — trečiajam. Prie 
visų daiktų kabėjo juos dovanojusių kom
panijų vardai, su prierašais, kad skiriami 
jaunimo klubui. Tai neblogai, tik kaip tas 
dovanas pasiekti? O pasiekti tegalėjai iš
mušęs visus tris ratus. Na, to visi sieicė, 
bet nė vienam nevyko. Išpylus pirmąjį 
ratą ir suklupus antrame, turėjo trauktis 
apdovanotas šokolado plytele vietoje duo
nos skrudintojo. Su antruoju — laimikis 
ne ką vertesnis, sakysime, džiovintų bul
vių .maišas, gi su radio aparatu gali atsi- 
žegnoti. Prie trečiojo dar niekas nebuvo 
priėjęs.

Penkiolika tuščių alaus dėžučių gaižiai 
žvangėdamos nukrito viena po kitos. Rau 
donplaukė tuojau atkišo išsiperkamąjį pri 
zą — cukruje išmirkytą kukurūzinį gami
nį, itin mėgiamą vaikų. Pranas jį nustū
mė ranka. Dėžutes ištaškyti tebuvo vieni 
juokai. Beveik kaip filmoje — buvo ga
lima šaudyti nuo šlaunies. Rudė paleido 
antrąją savosios mašinerijos dalį — pen
kiolika kukurūzų varpų, lengvai slenkan
čių ant ištemptos vielos. Taikyti reikėjo 
ne į varpą, o į skydelį ją prilaikantį. Ku
kurūzas tik įspūdingam kritimo efektui.

Drebėsi viena varpa, drebėsi antra.
— O boy! — šūktelėjo kažin kas iš ša

lies.
Jau visos penkios. Bet kas čia ypatingo? 

Pranas eilę metų praleido gilioje šiaurėje 
prie Chipivaca ežero, kur vienintelė pra
moga tebuvo šautuvėlis. Tonas amunici
jos išeikvojo vien tik dėl to, kad nežūtų 
monotonijoje.

— Varyk! — skatino iš šalies.
Kodėl ne? Jau dešimt rinktinių kukurū

zų varpų nusidrėbė į krepšį. Žaliaakė, pus 
plikė laumė pasimuistė, tartum ją būtų ap 
nikę uodai ar kiti šio krašto vabalai. Ji 
persimetė su vyru, kurs prie diržo pasie
tame krepšyje turėjo visokiausių įrankių. 
Vyras pasikrapštė, ir slenkanti juosta pa
judėjo dvigubai greičiau.

— Taip negalima! — pasigirdo protes
tas iš šalies.

— Tegul... Juo greičiau, juo geriau...
Ir likusios penkios varpos nukrito pa

greitintu tempu.
— Jūs laimėjote, — tarė paviliono šei

mininkė, dviem pirštais iškeldama šoko

lado plytą ir savimi užstodama radio apa
ratą F.M.

Pranas pametė šokoladą vaikams ir pa
sakė:

— Toliau? — sutraukė krūvon dažytus 
antakius programos vedėja.

— Kodėl ne? Mes pavarysime iki galo.
— Iki galo? — išskiemeniavo rudoji.
— Taip, — prisitaikė šautuvėlį Pranas.
— O. K. — šnypštė iššnypštė mergina 

ir paleido trečią taikinių fazę. — Pasiruo
šęs?

— Taip.
— Pradėk!
Kyštelėjo antis, ir Pranas ją nušovė. El

nio ragai išsivertė kaip miško kerplėša. 
Elnią reikėjo numušti.

— Prakeikimas! Tam bernui sekasi!..
— Tai tik pradžia. Per anksti džiaug

tis, — vėl kažkas pastebėjo.
Iššoko fazanų gaidys. Gaidį numušė Pra 

nas.
— Pragaran su tokiu! Tas hillbilly mu

ša be priekaištų.
— Rasi kur tu tokį hillbilly!
— Tai kas jis?
— Nežinau kas. Bet jis iš Kanados. Vai 

kai atpažino jo mašiną...
— O je! Jo „Mercury" stovi čia pat. Ir 

lentelė su „Ontario".
Vėl. Mėlynoji žąsis. Tokia, kaip prie 

Chipivaca.
Dabar juodasis lokys. Ir lokys nusidrė

bė, kliudytas į paslėpsnes.
— Jėzau Kristau! Tas bernas verčia be 

pasigailėjimo!
Užpakalyje ir šonuose grūdosi vis dau

giau žiūrovų ir žioplių.
Beliko dešimt taikinių. Minia ošė paska 

tinimo šūkiais ir nustebimo keiksmais.
— Saugokis, Mary! Tavo išgarsintas 

T.V. bekybo ant plauko!
— To niekad nebus! — ryžtingai atkir

to rudė.
Ją apėmė siutas, žalios akys fosforu švi 

tėjo, kaip katės. Nebe į laumę, o į raganą 
baigė pasiversti. Raudonas kuodas mėsčio 
josi ant nelygiai įdegusių ir šlakuotų pe
čių, it arklio uodega, vaikant muses. Jos 
rankose ir tik jos nuožiūroje buvo taiki
nio lenta, ir todėl ji nesiruošė pralaimėti. 
Ji trūkčiojo virvutę staigiai ir nevieno
dais tarpais, sugriaudama ritmą ir steng
damasi paruošti netikėtumą. Tik sekun
dė. Tik dešimta jos dalis, ir iškeltas paukš

tis ar žvėris smego žemyn. To užteko Pra
nui Eigeliui. Ir jis kažin kaip nejučiomis 
persiėmė tuo pasiutimu, tapdamas jaut 
raus aparato sudėtine dalimi, valdomo 
kvėptelėjimu ar akies mirksniu. Tik pa
kreipti šautuvėlio vamzdį, ir pakreipti tin
kamiausiu momentu. Nieko kito jis ir ne
veikė prie ežero šiaurėje. Jis būtų iššau
dęs visas voveres ir čypmonkes, skriejan
čias nuo medžio į medį, nuo šakos ant ša
kos. Jis pliekė pušies kankorėžį, skynė 
šermukšnio kekę, genėjo drebančius epu
šės lapelius. Tai ko ta raganėlė siunta? 
Jeigu ji nematė tikro šaulio, tai dabar pa
matys. Suka velniai tą jos aparatą. Bet 
jeigu šaudyti, tai pašaudyti...

O minia grūdosi. Riksmais nebegalėjai 
apsiklausyti.

— O, Mary, tu jau prapuolei! Ir tavo 
visos gudrybės!

— Niekados!..
Dar vienas fazanas. Liko devyni.
— Tu pražuvai. mergaite raudonplau

ke! Ir tavo pabūklai. Ką tu atneši jauni
mo klubui, kai pasibaigs šventė?

— Tylėkit! — subliuvo mergina, įsiręž- 
dama kaip telyčia rimtam pasibadymui.— 
Daugiau nė žingsnio! You Canadian Ace!

— Canadian Ace? — nustebo balsas už
pakaly. — Aš manau, kad čia tikras Ca
nadian Club. Ar ne? Ar ne tiesą sakau?

— Tiesa, — murmtelėjo Pranas. — Tik 
nežinau, kas tas „Ace".

— Nagi toks sumautas birbilas...
Dar vienas. Beliko aštuoni.
— O, Mary! Tu jau baigta!..
— Tylėk! Sakau, kad jis nelaimės mūsų 

T.V. Jeigu jis tą padarytų, aš sutinku bū
ti jo žmona! Bet pirmąją naktį jį užsmaug 
čiau savo kojine...

— U-u-u-u... — suūkė iš džiaugsmo mi
nia.

— Atrodo, Mary, kad tau teks prisimin
ti tuos žodžius... O ką tu į tai, kanadieti 
vaikine? — rėkė balsas tiesiog į ausį.

— Aš nieko, — atvertė Pranas. — Tik 
vienos kulipkėlės nepagailėčiau ir jai. Pir
mąją naktį...

— U-u-u-u... — sugaudė aplink.
— Ar tu girdėjai, Mary, ką jis pasakė? 

Tu susiimk, nes čia vyrukas šio to vertas..
— Varyk! You snake face! 
Pranas pavarė. Beliko šeši.

(Bus daugiau)
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DELS ar DBLB ?
Nemanau, kad šia proga būtų tikslu aiš

kintis, kas yra DBL Bendruomenė ir kas 
yra DBL Sąjunga ir juo labiau dar tvir
tinti, kad Sąjunga yra tik organizacija su 
labai siaurais tikslais, susijusiais tik su 
tos organizacijos žmonių interesais, o už
tat Bendruomenė tai jau nėra organizaci
ja, o lietuvių visuma, stipriai susijusi su 
Lietuvos istorija, papročiais, siekianti tau
tinių tikslų ir yra „tautinės sąmonės ir 
tautos valios išraiška...“ (iš S. Kasparo 
straipsnio). Jeigu toks lietuvių visuomeni
nio gyvenimo išrūšiavimas į tik organiza
cijas ir bendruomenę, atseit, į žemesnius 
ir aukštesnius, iš viso yra priimtinas (aš 
labai abejoju), tai DBL Sąjunga jau nuo 
seniai (nuo 1947 m.) yra bendruomenė, tai 
yra nuo tų laikų, kada PL Bendruomenės 
ne tik nebuvo, bet apie ją dar niekas ir ne 
galvojo. Tik vėliau, daug kas pamatė D.B. 
L.S. ir, atsilankę į jos namus, įsitikino, 
kad lietuviai užsieny irgi yra pajėgūs su 
kurti kai ką tautiškai vertingo ir prasmin 
go, išemigravę toliau į Ameriką ar Kana
dą, pradėjo galvoti ir kurti Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę.

Bet ne čia reikalas. Reikalas paaiškės, 
jeigu šią diskusiją susiaurinsime, suvesi- 
me ją į tikrąjį šio reikalo klausimą ir ne
aiškius daiktus pavadinsime savais var
dais.

DBL Bendruomenė, kokia ji dabar yra, 
ne tik negali savo veiklos vystyti, bet var
gu ar begali toliau savo tolesnį esimą pa 
teisinti. Dabartinėj padėty ji nei bendruo 
menė, nei organizacija, nei draugija, o tik 
silpnai veikianti Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės agentūra. Skubu pridurti: kiek
vienas lietuvis tokią DBL Bendruomenės 
padėtį turėtų apgailestauti.

DBL Bendruomenei trūko pinigų, žmo
nių ir organizacijos. Be šių trijų veiksnių 
nė vienas žmonių sambūris negali sėkmin
gai veikti. Tai pagaliau šiandien suprato 
ii- DBL Bendruomenės veikėjai.

Dabar pamažu jau darosi aišku, kodėl 
DBL Bendruomenės veikėjai nekreipė dė
mesio į LAS, Šv. Onos Draugiją, ramovė
mis ir į kitas organizacijas ir nesiūlo joms 
persiorganizuoti bei pasivadinti D.B.L. 
Bendruomenėmis!

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3į jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

Matote, DBL Sąjunga turi namus, spaus 
tuvę, kapitalą, žmones ir organizaciją. Vis 
kas yra, tik reikia prie viso to kaip nors 
prieiti. Gal viskas iki tam tikro laipsnio ir 
būtų įvykę, jeigu DBL Bendruomenės vei
kėjai būtų atėję į Sąjungą su pasiūlymais 
bendradarbiauti. Bet, deja, jie atėjo su pa 
siūlymu DBLS vardą panaikinti, t.y. ją 
likviduoti. Ne, jie to žodžio nevartojo; jie 
pasakė: tik čia truputį pakeiskite įsta
tus, o čia truputį .pakeiskite savo vardą — 
vietoj DBLS užrašykite DBLB, o namai, 
spaustuvė, sodyba, kasa ir bankų sąskaitos 
gali likti, kaip yra (aš manau!..).

O tik įsivaizduokime, kad DBLS paima 
ir nutaria namus, spaustuvę, sodybą par
duoti, kasą ir visus pinigus bankų sąskai
tose perleisti, sakysime, Šv. Kazimiero 
Draugijai, tuo būdu sau DBLS pasiliktų 
tik vardą ir organizaciją. Ar tuomet DBL 
Bendruomenė vis dar kreiptųsi į DBLS, 
ar jau tada tik į šv. Kazimierą?

Lietuviai, nesileiskime į dviveidės kal
bas! Būkime lietuvis lietuviui atviri, drau 
giški ir pagarbūs, padėkime vieni kitiems. 
Kodėl neieškome malonaus, nuoširdaus 
bendradarbiavimo kelio? O patikėkite 
man, gryna lietuviška širdimi jį taip leng
va surasti!

Prieš penketą ar šešetą metų, prisime
nu, DBL Bendruomenė turėjo savo būsti
nę Lietuvių Namuose. Viskas — rašomo 
sios mašinėlės, popierius, pašto ženklai, te

Skaityto-ją Ccdiftai
SUVAŽIAVIMUI ARTĖJANT

Jau gana daug energijos išeikvota dėl 
DBLS ir PLB.

R. Giedraitis palietė DBLS, siūlydamas 
šį tą naujesnio, o kad pačioje DBLS yra 
daug kas taisytina, niekas nieko dar nei 
rašė, nei sakė.

Pirmiausia yra didelė klaida, kas galvo
ja, kad Lietuvių Namų Akcinė Bendrovė 
remia DBLS. NE! LNB baigia sugraužti 
DBLS. Kai buvo sujungtos DBLS ir LNB 
valdybos, kitaip sakant, tie patys asmenys 
tarnauja dviem dievam, kyla klausimas, 

lefonas ir net DBLS raštinės personalas 
— buvo pavesta Bendruomenės reikalams. 
Iš tokios, rodos, labai laimingos užuomaz
gos neabejotinai per keleris metus būtų iš 
sivystęs labai glaudus ir našus DBL Są
jungos ir DBL Bendruomenės bendradar
biavimas.

Bet, vos vieneriems tokio bendradarbia
vimo metams praslinkus, DBL Bendruo
menės Tarybai susirinkus (šitame posėdy
je ir aš dalyvavau), staiga kažkurio rytų 
Londono organizacijų atstovo buivo pa
siūlyta DBL Sąjungos atsipalaiduoti ir iš 
Lietuvių Namų pastogės išsikraustyti. Pa
siūlymas be jokių motyvų buvo taip greit 
pravestas, kad niekas dalyvavusiųjų net 
nespėjo pasisakyti. Ir šiandien maža kas 
žino i,r supranta, kodėl tas nutarimas pa
darytas.

Šiandien gi visai aišku, kad tas DBLS 
Bendruomenės nutarimas buvo klaida. Tu
rėkime tad drąsos tą klaidą atitaisyti.

Sąjunga ar Bendruomenė? — Tokio 
klausimo iš viso negali būti. Abi organiza
cijos vienodai reikalingos. Jeigu DBL 
Bendruomenė nepajėgia reikiamai veikti, 
tai reikia išsiaiškinti priežastis. Tų prie
žasčių pagrindu abi organizacijos galėtų 
lengvai surasti būdus padėčiai atitaisyti. 
Sąjunga visuomet padės pagal savo išga
les ir pagal reikalą. Ir vėl — glaudus bend 
radarbiavimas yra tam vienintelis teisin
gas sprendimas. Tik reikia surasti bend
radarbiavimo formą. Galime grįžti prie 
senos, čia tik paminėtosios. Metams bė
gant, išsivystys supratimas, kad abi orga
nizacijos reikalingos bendrai veiklai, o gal 
pagaliau prieisime ir kokio nors pavidalo 
apsijungimo. Stasys Kuzminskas

kuriam daugiau jie paaukoja darbo. At
rodo, kad daugiau Bendrovei, o DBLS tik 
kas atlieka.

Lietuvių Sodybos vedėjas yra geras ve
dėjas Sodybai, bet jis taip pat juk yra 
LNB direktorius ir DBLS valdybos narys. 
Gerai vedant Sodybą, jam nebelieka laiko 
būti geru DBLS valdybos nariu. LNB sek
retorius veda atskaitomybę, ir jam irgi ne 
belieka laiko atlikti DBLS reikalų, ir man 
pačiam teko girdėti iš valdybos narių, kad 
DBLS susirašinėjimas nepatenkinamas. 
Reikia tikėti, kad ir kiti valdybos nariai 
ir direktoriai turi daug įsipareigojimų dar 
kituose visuomeninio darbo baruose. Tai 
išeina DBLS nenaudai, nes ji nebegali at
likti savo pareigų, kurioms buvo sukurta.

Norėtųsi taip pat kelti klausimą, ar ge
rai, kai tie patys asmenys yra direktoriai 
ir tarnautojai. Iš tikro tokios tvarkos, 
kaip mūsų LNB, nežinau, ar iš viso viso
je Anglijoje yra. Yra direktoriai ir bend
rovių tarnautojai, bet jie yra tų bendro
vių akcijų savininkai. Mūsų bendrovės di
rektoriai nėra bendrovės akcijų savinin
kai, daugumas jų turi labai maža akcijų. 
Mes, akcininkai, išrinkome juos direkto
riais, kad jie vestų bendrovę pelningu ke
liu, o kad direktorius pasidaro bendrovės 
tarnautoju, iškyla klausimas, kas prižiū
rės, kad jis būtų geras tarnautojas ir at
liktų savo pareigas už gaunamąjį atlygi
nimą. Be to, jie patys ir atlyginimus sau 
nustato. Tad šis reikalas nėra normalus. 
Juk buvo jau pasimokyta praeityje.

Pagaliau dėl DBLS Tarybos. Nežinau, 
ar ji iš viso yra reikalinga, nes metų bė
gyje nepajėgia nė karto susirinkti posė
džio. Teko matyti Europos Lietuvyje, kad 
bus Tarybos posėdis per dvi valandas 
prieš suvažiavimo pradžią. Įdomu, ką jie 
veikė per metus. Nieko neteko girdėti, iš
skyrus tai, kad Tarybos p-kas buvo vie
nam DBLS ir LNB posėdyje Sodyboje. 
Bet p-kas nėra visa Taryba. Pagaliau pra
nešime pasakyta, kad atskirų pakvietimų 
Tarybos nariams nebus siunčiama. Tur 
būt, vieni jų mirė, o kita dalis išemigravo. 
Kai Taryba savo pareigų neatlieka, ar 
verta jos nariams mokėti kelionių išlaidos 
vien atvažiuoti į suvažiavimą, kad turės 
posėdį prieš suvažiavimą ir vėl suvažia
vimo metu bus perrinkti kitiems metams. 
Reikėtų nebedaryti daugiau išlaidų jų 
■vardu, pakeisti DBLS įstatus, panaikint 
Tarybos pareigas, o jų kelionės išlaidas 
panaudoti vargo mokykloms.

S. Kasparas

GELBĖKIME DBLS
Visada tikėjau ir tikiu, kad PLB-nė yra 

reikalinga; negalvojau, kad po eilės metų 
iškils tokių skaudžių komplikacijų.

Tvirtinimas ir pažadas, panaikinus DB
LS vardą, nieko nepakeisti, nerealiai skam 
ba. Būtų labai įdomu patikrinti archyvus 
ir prisiminti, kas buvo žadama ar numato
ma, steigiantis PLB-nei šitoje saloje. Ar 
dabartinė B-nės Vadovybė turi pagrindo ti 
keti, kad ateityje nekils kitų idėjų ar PLB 
ateities vadovybė vykdys šitos vadovybės 
duodamuosius pažadus?

Nebeįmanoma paslėpti DBLS atsiekimų 
ir dabar turimojo tvirto pagrindo. (Būtų 
pageidautina „E. Lietuvyje“ paskelbti DB
LS šiuo metu atliekami ir praeityje atlikti 
svarbesnieji darbai mūsų ir viso pasaulio 
lietuvių gerovei).

Tvirtas pagrindas po DBLS kojomis bu-
(Nukelta į 4 psl.)

KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
DBLS Valdybos vicepiimininkas ir LNB 

direktorius P. Mašalaitis išvadino mane 
įbaugintu ir grasinančiu propagandininku. 
Stiproki žodžiai, bet gal jie ir sustiprina 
jo nuomonę. Po teisybei bijoti man nėra 
labai ko, nes akcijų nedaug teturiu, vadi
nas, asmeniškai LNB reikalai man neneša 
jokių pelnų palūkanų forma... Nežinau 
taip pat, kuo aš galėčiau pagrasinti. O kai 
dėl propagandos, tai mes abudu, tur būt, 
būsime lygūs: P.' Mašalaitis stengiasi įti
kinti, kad nepaprastos galimybės atsivers, 
kai bus panaikinta DBLS ir pradės šeimi
ninkauti DBLB, o aš — kad geriau aiški 
dabartis negu netikra sureformuota atei
tis.

Sutikčiau su P. Mašalaičiu, kad vardo 
pakeitimas nieko nenulems, nors kartoju, 
kad tas DBLS vardas nėra niekuo mums 
nusikaltęs. Priešingai, tas vardas susijęs 
su gerais atsiminimais ir darbais.

P. Mašalaitis pakankamai atviras: jis 
neslepia įsitikinimo, kad po krikšto DBLB 
norės naudotis Lietuvių Namų Akc. Bend
rovės pinigais. O jeigu tokiu tikėjimu re
miamas noras persikrikštyti, tai jau be
veik ir aišku, kaip išslystų iš rankų Lietu
vių Namų Akc. Bendrovė, bent forma
liai. Bet P. Mašalaitis norėtų, kad aš pa
grįsčiau stipriau. Gerai.

Dabar LNB ir jos turtas visu cerberišku 
budrumu tebesaugojamas žmonių, kurie 
kūrė tą Bendrovę, tempė ją už ausų į vir
šų. Jiems tai buvo ir tebėra jų visuomeni
niai tikslai ir siekimai, jų lietuviškas gy
venimas. Ar jie ir po persikrikštijimo ne
siliaus rūpinęsi?

P. Mašalaitis šiandien kalba kaip DBLS 
ir LNB atstovas. Nežinau, ar visi DBLS 
valdybos nariai ir LNB direktoriai prita
ria jo pažiūrai. Mažų mažiausia, kitokios 
nuomonės yra DBLS pirm. inž. J. Vilčins
kas, nes jis viešai yra pasisakęs prieš re
formas. Bet jeigu laimėtų P. Mašalaičio 
nuomonė, DBLS gynėjai turėtų pasitrauk 
ti iš valdybos ir užleisti vietas reformato
riams, kad jie pagal savo įsitikinimus pra
dėtų tvarkytis. Tai būtų natūralu ir nor
malu, ir tegu P. Mašalaitis būna toks ma
lonus ir neįtaria manęs čia kokiu nors gra 
sinimu. Vadinas, įvykdžius reformas, kaip 
DBLS, taip ir LNB ar kaip nors irgi per
krikštyta, atsidurtų rankose naujų pla
nuotojų, o nebe senųjų cerberių.

Ligi šiol LNB leido laikraštį, knygas ir 
t.t. Kiek ji galėjo, skyrė šiek tiek pinigų 
ir kitiems lietuviškiems reikalams. Pirmo
je eilėje žiūrima, kad būtų įmanomai ge
riau patenkinti D. Britanijos lietuvių tau-
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DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Pirmųjų įstatymo plokščių sudaužymas 

pavaizdavo įstatymo sandoros nepasiseki
mą dėl „kūniškų silpnybių“, panašiai ir 
antrosios plokštės pavaizdavo Naująją San 
dorą, kurios Tarpininkas bus Kristus ir ku 
ri turės pasisekimą. Šita Naujoji Sandora 
bus vykdoma pasauly po „Kristaus Kūno“ 
užbaigimo. Tuo tarpu tebeįvyksta išrinki
mas narių didžiojo Pranašo, panašaus į Mo 
zę. (Ap. Darb. 3:23). Reikia pastebėti, kad 
Mozė buvo perkeistas po to, kai buvo duo
tos antrosios Įstatymo plokštės (pavaizduo 
jančios Naująją Sandorą) ir kad tik po to 
jo veidas spindėjo taip, kad reikėjo prisi
dengti gaubte.

Karalystės įkūrimą seks tokie išgąstingi 
įvykiai, kurie privers visą pasaulį drebėti 
iš baimės ir linksmai priimti Viešpaties 
Pateptąjį, kaip Karalių visos žemės. Kaip 
Izraelis, pamatęs pasibaisėtinus reiškinius 
ir išgirdęs gąsdinančius garsus Sinajuje, 
maldavo Viešpatį, kad nebekalbėtų jiems; 
taip ir čia visi norės, kad Viešpats Jehova 
liautųsi kalbėjęs į juos savo rūstybėje, var 
gindamas juos savo užsidegimu ir nemalo
numu. Jie greičiau norės klausyti didžiojo 
Tarpininko, pripažindami jį Karaliumi, ku 
rį Jehova pastatė ant jų — Emanuėlį, ku
ris buvo Mozės pavaizduotas — gaubte pri 
sidengusįjį Pranašą, Kunigą ir Karalių. — 
Palygink Žyd. 12:19 ir Psal. 2:5, 6.

Izraelis bus noringas ir geiste geis nau
josios Karalystės, kaip parašyta: „Tavo 
tauta stropiausi tavo galybės dieną“. (Psa. 
110:3). Ji bus tikrai tuo, ko Izraelis laukė 
(būdamas apakime, kad nepamatytų aukš
tesniojo dvasinio Evangelijos amžiaus pa
šaukimo); bet jos garbė bus daug aukštes
nė ir pastovesnė, negu apie tai buvo mano
ma. Tuokart didelis būrys paklydusių ma
žatikių į Kristų sakys: „Ar ne tavo vardu 
mes pranašavome, ir ar ne tavo vardu pa
darėme daug stebuklų? (Mato 7:21, 22). Ši
tie nebus pripažinti kaip Kristaus sužieduo 
tiniai, bet bus palikti dalyvauti didžiųjų 
priespaudų verkime ir dantų griežime; ir 
neabejotina, kad jie pasidarys Dievo žmo
nėmis, o ne sektininkais. Jie „bus noringi 
jo galybės dieną“. Ir iš tikrųjų, kaip mūsų

(( 
tiniai ir kultūriniai reikalai. Pasidarius la
biau tarptautinė, buvusi DBLS priklausys 
nuo centrų ir turės juos remti, aišku, Bri
tanijos lietuvių sąskaiton. Dėl to galima 
jau ir pasiraukyti. Bet dar labiau rauky- 
tumės, jeigu DBLS į DBLB perorganizavu 
šieji ir kartu perėmusieji LNB plačių am
bicijų vyrai nusistatytų viską pavesti kam 
nors, kas jiems bus arti širdies. Taip, ak
cininkai tvarko Bendrovės reikalus, taip 
įstatuose pasakyta. Bet surinkite jūs po 
pasaulį išsisklaidžiusius akcininkus! Tai 
neįmanoma. Jeigu kada nors rimtu atve
ju ir subėgtų visi Britanijoje gyvenantie
ji akcininkai, tai jie vargu ar bepajėgtų 
paspurstėti, nes dideli kiekiai akcijų yra 
įgaliotinių rankose. Tais įgaliotiniais juk 
galima padaryti bet ką. Taigi reikalas ga
li remtis daugiau pasitikėjimu, o ne bal
savimu akcijomis. O man, pavyzdžiui, kai 
kurių DBLB valdybos narių laikysena 
bendriniais lietuvių reikalais nekelia pa
sitikėjimo. Tokį įspūdį esu išsinešęs ir iš 
vadinamųjų DBLB suvažiavimų.

Turėdamas galvoje tą nepasitikėjimo 
įspūdį, su įtarimu ir žiūriu į reformas. Net 
kažkoks nepasitikėjimo šešėlis mane pra
deda apimti ir dėl P. Mašalaičio vaid
mens. Jis yra DBLS ir LNB pačiose aukš
čiausiose viršūnėse. O mane stebina, kad 
jis lyg ir norėtų mus kažkam parduoti. Ra 
minuos tik tuo, kad jis sakosi su niekuo 
nesitaręs ir bendrai neveikęs. Bet mano 
gero bičiulio S. Kasparo skubus išėjimas 
ginti reformų lyg ir vėl grąžintų mintį, 
kad čia būta bent kokios nors telepatijos...

Beje, P. Mašalaitis siūlo neskubėti. Aš 
siūlyčiau paskubėti. Pasikalbėkim ir bai
kim. Jeigu norime, kad DBLS su savo 
LNB įsijungtų į PLB, sukvieskim visų or
ganizacijų atstovus ir nutarkim. DBLS ga 
Ii prisiimti tas pareigas be jokių revoliu
cinių reformų ir vardų keitimo. O visos 
organizacijos tikrai nesusilikviduos ir ne
privers savo narių įstoti į reformuotą 
DBLS. Tavo Jonas

MEILĖ IR MAŠINOS NUMERIS
1901 m. Berlyne pirmųjų automobilių 

tarpe pasirodė mašina su neaiškia lentele: 
„JAI“. Tai buvo pirmasis pasaulyje auto
mobilio numerio ženklas. Numeriai greitai 
prigijo, ir niekam neatėjo į galvą, kodėl 
komersantas Rudolfas Hercogas numeriui 
pasirinko būtent šias raides ir skaitmenį. 
Tik vėliau istorikams pavyko nustatyti, 
kad raidės „JA“ yra Johanos Anker, jau
nutės savininko žmonos, inicialai, o skait
meniu „1“ jis išreiškė savo jausmą žmo
nai: pirmoji ir paskutinė...

tekste pasakyta, visai netolimoje ateityje 
Dievo Karalystė bus pripažinta kaip „visų 
tautų pageidavimas“.

Dorinės ir visuomeninės reformos
Viešpaties įstatymas, kuris tuokart išeis 

iš Siono kalno, Karalystės, ir bus apskelb
tas visiems žmonėms iš Jeruzalės, pasaulio 
sostinės; ir tai bus per Jo „kunigaikščius“ 
apskelbtasis Viešpaties Žodis, kuris tuojau 
pradės varžyti visokį viešąjį pikta. Dorinės 
reformos bus įvestos visose srityse; finan
siniai, draugijiniai ir religiniai klausimai 
bus išrišti sutikmėje su teisybe ir meile. Iš 
teisybės bus padaryta teisingumo taisyklė 
ir lyginimo įrankis; visi šalies reikalai bus 
atliekami pagal teisybę, — griežtai prisi
laikant teisingumo taisyklių. — Iza. 28:17.

Galime įsivaizduoti, kaip į trumpą laiką 
bus suvaržyta daug gundančių ir viliojan
čių užsiėmimų, kuriems nupuolę ir susilp- 
nėję nuodėmingos padermės nariai nebe
gali pasipriešinti. Degtinės išdirbystės, bra 
vorai, karčiamos, paleistuvių namai, biliar 
dinės ir visi kiti laiką eikvoją ir dorą ga
dinantys užsiėmimai bus sustabdyti; jų tar 
nai bus pamokyti užsiėmimų naudingesnių 
sau ir kitiems.

Panašiai dirbimas kariškų laivų ir kito
kių kariavimo ir gynimosi įmonių turės pa 
liauti, ir kariuomenės bus panaikintos. 
Naujoje Karalystėje tų dalykų nebereikės, 
nes ji turės gana galybės nubausti pikta
darius tuojau, kai jie bus sumanę ką nors 
daryti — pirmiau negu bus padarę ką nors 
pikta kitiems; nes nė vienam nebus leista 
kenkti arba naikinti visoje šventojoje Ka
ralystėje (Iza. 11:9), išskiriant atsitikimus, 
kuriuose gabusis ir teisingasis Teisėjas už
leis antrą mirtį ant nepataisomųjų. — Iza. 
32:1-8; 65:20-25; Psa. 149:9; 1 Kor. 6:2.

(Bus daugiau)
Kas domisi TIESA, reikalaukite veltui 

spaudos šiuo adresu:
Lithuanian Bible Students, 

212 E. 3rd. Street,
Spring Valley. Ill. 61362. U.S.A.

— Apmokamo skelbimo teisėm —
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MŪSŲ RĖMĖJAI
Nuolatinis „Europos Lietuvio" rėmėjas 

J. Pumeris buvo malonus ir šįkart atsiųsti 
5 svarus aukų.

Nuolatiniai lietuviško spausdinto žodžio 
rėmėjai B. Kmieliauskas atsiuntė 2 svarus 
9 šil., J. Bernotas — 1 sv. 3 šil.

Taip pat aukų pridėjo 3 dol. F. Kleinas, 
17 šil. V. Puidokas, po 3 šil. Ig. Grundulas, 
L. Ašmega, V. Kalasauskas, P. Voveris, K. 
Dranginis, J. Korsakas ir J. Pukteris.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į NOTTINGHAM^

Balandžio 2 d., per Atvelykį, rengiama 
ekskursija j Nottinghamą, kur įvyks pir
masis lietuvių skautų veiklos Anglijoje pa 
minėjimas. Tad visi londoniečiai kviečia
mi dalyvauti. Tam tikslui rengiama eks
kursija. Kelionė tik vienas svaras. Išva
žiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 7.30 vai. 
ryto. Užsirašyti galima pas S. Kasparą 
arba Baltic Stores Z. Jurą galimai grei
čiau.

BALIAUS NUOTRAUKOS 
LAIKRAŠČIUOSE

Londono Lietuvių Parapijos suruoštojo 
baliaus vaizdų išsispausdino rytinio Lon
dono laikraščiai vasario 17 d.

„East London Advertiser“ išsispausdino 
fotografiją tautinių šokių grupės, kuri 
ypač traukusi dėmesį, o ,,Hackney Gazet
te“ — grupės lietuvių, apsupusių aukštuo
sius svečius.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
METINIS SUSIRINKIMAS

Kovo 12 d„ sekmadienį, 3 vai. p.p., šau
kiamas metinis susirinkimas Klubo patal
pose — 345 A Victoria Park, London, E.9.

Visi nariai privalo turėti nario korteles, 
nes be jų nebus galima balsuoti.

LIET. SODYBA
VYKSTAME Į SODYBOS ŠAULIŲ 

POBŪVI
Atrodo, kad kito didelio subuvimo iki 

Pavasario (Sekminių) sąskrydžio gali ne
bebūti. Tad nepraleiskime progos kovo 11 
dieną Sodyboje susitikti ir pasilinksminti 
(o jei kas panorės, ir akies taiklumą iš
bandyti).

Šokiams gros žinomoji The Phantoms 
kapela. Įėjimas, įskaitant užkandžius, 10 
šilingų.

Kas pageidautų nakvynės, susitaria iš 
anksto tel. Bordon 2810.

Jaunimo
— Aš pirmą kartą gyvenime vienoje 

vietoje mačiau tiek daug lietuvių, — pasa
kojo Rimgaudas. — Chicagos dainų šven
tėje jų buvo daugiau kaip 10.000! Tai darė 
didžiulį įspūdį. Mums net akys pradėjo ra 
soti...

Rimgaudui kalbant, Gajutė pritariamai 
lingavo galva. Klausantis kažkaip įsirėžė 
įspūdis, jog anas rasojimas tikrai apmokė
jo tą organizacinį triūsą ir nemenką finan
sinę auką, kurią Britanijos lietuviai turė
jo skirti pasiųsti aštuoniems jaunuoliams 
į Jaunimo Kongresą JAV-se.

R. Daunoraitė, I. Jokūbaitytė, R. Kali- 
batas, K. Kaminskaitė, R. Kinka, V. Lagū- 
navičius, B. Liūdžiūtė ir G. Valterytė prieš 
septynius mėnesius dalyvavo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongrese JAV-se. Nūn, va
sario 18-tąją, jų atstovai lietuvių visuome
nei pranešė, kaip jie Kongrese dalyvavo, ir 
pasidalijo savo įspūdžiais. Susitikime daly
vavo lygiai pusė buvusiųjų Kongreso daly
vių. Buvęs Britanijos jaunuolių vadovas, 
beje, vis dar negrįžo iš JAV. kur, kaip ten
ka išgirsti, jis ruošiasi vesti Amerikos lietu 
vaitę. Kodėl susitikime nebuvo matyti kitų 
trijų jaunuolių — nesužinota.

Rimgaudas Kalibatas buvo gerai pasiruo 
šęs, pranešinėjo išsamiai ir į iškeltuosius 
papildomus klausimus atsakinėjo sklan
džiai. Gajutės Valterytės pranešimas buvo 
trumpesnis, nes ji pirmoje eilėje suteikė 
informacijų iš skautiškojo požvilgio.

Bendras pranešėjų įspūdis — Kongresas 
neabejotinai laikytinas visiškai pasiseku
siu ir jaunime palikęs didžiulį įspūdį. Tei
giamasis įspūdis nebuvo nustelbtas pasitai 
kiusių šiokių ar tokių organizacinių ar kito 
kių trūkumų. Britanijos jaunuoliai, prieš 
išvykdami į JAV, dar nebuvo pilnai supa
žindinti su busimąja Kongreso ir kitų ren
gimų programa, tad negalėjo kruopščiau 
iš anksto pasiruošti. Pats Kongresas Chica 
goję buvęs perkrautas, o jo tąsa per trum
pa. Todėl dalyviams sunku buvo visą Kong 
reso programą pilnai įsisavinti ir aplamai 
ją aprėpti. G. Valterytė apie pačio Kongre
so eigą daugiau patyrusi iš laikraščių, o ne

DBLS CENTRINIO IŽDO PINIGINĖ 
APYSKAITA UŽ 1966 METUS

PAJAMOS
1. Perkelta iš rezervo — £185.16.4.
2. Solid, mokestis
Birminghamo sk. — 5 sv., Centrinio sk. 

— 23 sv. 10 š.. Derbio sk. — 10 sv., Flack
well H. sk. — 3 sv.15 š., Gloucesterio sk. —
4 sv., Huddersfieldo sk. — 18 š., Halifax© 
sk. — 3 sv., Ketteringo sk. — 8 sv. 15 š., 
Leicesterio sk. — 7 sv. 10 š., Leigh sk. — 
11 sv. 10 š., Prestono sk. — 2 sv. 14 š., Roch 
dalės sk. — 12 sv. 10 š„ Sheffieldo sk. —
5 sv. 10 š., Dr. Valterio ant. s. m. — 1 sv.,
Ą. Strimo a.s.m. — 1 sv.

Viso £100.12.0.
3. Procentai už paskolą LNB-vei—23.9.1.
4. Kaklaraiščius 98.6.6.
Pinigais viso — £408.3.11.
Prekėmis (be pelno) — 58.14.8.
Iš viso — £466.18.7.

IŠLAIDOS
Kelionės — 22.6.6; Spauda, knygos — 

63.14.10; Jaunimui — 210.0.0; Parengim. - 
reprezent. — 28.9.7.
Kitos išlaidos

DBLS kaklaraiščiai — 81.8.7; DBLS kak 
laraiščiai — 58.14.8: Paskola Baltų Tary
bai — 15.0.0; Nupirktos LNB akcijos — 
10.0.0; Paštas — 0.6.8.

Iš viso — £490.0.10.
1967 m. sausio mėn. 1 d.

Saldo — minus £23.2.3.
V. Strimas

Centrino Iždo Iždininkas
ŠIAIS METAIS GAUTI PINIGAI 
Solidarumo mokestis

J. Strumskio antn. — 1 sv., Boltono sk. 
— 5 sv. 7 š. 6 p., Huddersfieldo sk. — 3 sv., 
Leicesterio sk. — 6 sv., Prestono sk. — 2 
sv. 14 š„ Derby sk. — 10 sv., Wolverhamp- 
tono sk. — 12 sv. 15 š., Flackwell H. sk. — 
3 sv. 15 š.
Rėmėjų aukos

Leicesterio sk. (jaunimui) — 1 sv. 10 š., 
J. Parulio (vas. 16 pareng.) — 1 sv. 10 š. 
Už knygas

Alf. Trinskis — 1 sv. 10 š„ Z. Juras — 1 
sv., J. Dimša — 6 š.
Už kaklaraiščius

V. Ignaitis — 4 sv. 10 š., Mrs. G. John
stone — 15 š„ Armolis — 3 s v.
Vasario 16 Gimnaz. sąskaita

1967 m. sausio 1 d. Saldo plius 24.4.0.
Šiais metais gauta: iš J. Strumskio — 3 

sv., Leicesterio sk. — 2 sv. 4 š. 6 p.
1966 m. Vas. 16 Gimn. pasiųsta 230.10.0.
Auka saleziečiams —J. Strumskio—3 sv.

Ieškau pirkti ar pasiskolinti „Kauno ka
ro komendantūra 1919-1929 m.“ knygos, 
išleistos Kaune 1929 metais. Turintieji ją 
perleisti ar paskolinti man su pageidauja
mu atlyginimu, rašykite: Mr. J. Strumskis, 
17 Manning St., Nottingham. England.

ataskaita
pati mačiusi. Panašios pastabos buvo iš
keltos daugumos įvairių šalių Kongreso 
dalvių ir, tur būt, laikytinos bendrinėmis.

Jaunuoliams iš Britanijos ypač krito 
akysna JAV lietuvių jaunimo griežtas susi
skirstymas į savo atskiras nebendrines or
ganizacijas, kurių nariai tarpusavyje be
veik nebendrauja. Paties Kongreso metu 
dalyviai tarpusavyje irgi per mažai bend
ravo. Pobūviuose „britai“ sėdėję atskirai, 
„vokiečiai“ vėl sau, „australai" irgi savo 
būryje, ir pan. Dalyviai iš Europos net ne
pakvietė JAV jaunuolių į savo pasilinks
minimą. Tai tebuvo jaučiama paties oficia
laus Kongreso metu, bet tuo renginiai dar 
neišsibaigė. Dalyviai turėjo progos sker
sai ir išilgai pervažiuoti visas JAV, įvairio
se vietovėse tampriai bendrauti su vietiniu 
lietuvių jaunimu, o, be to, dar dalyvauti 
keliose Kongreso dalyviams suruoštose sto 
vykiose.

Pranešėjai itin pabrėžė tą įspūdį, kurį 
jiems padarė dideli dalyvių skaičiai. Skau 
tų stovykloje stovyklavo 400 asmenų, t.y. 
bent dešimt kartų daugiau negu Britanijos 
lietuvių skautų stovyklose susitelkia. Pra
nešėjas nurodė, kad Amerikos lietuvių stu
dentų suvažiavime dalyvavę „labai dideli 
intelektai“.

Kongrese R. Kalibatas pravedė simpoziu 
mą, tema „Tautinė ištikimybė svetur“, o 
G. Valterytė skautams padarė išsamų pra
nešimą apie Anglijos lietuvių skautus.

Pastebėtina, kad abu jau Britanijoje už
augę ir brendę pranešėjai kalbėjo graži r 
ir taisyklinga lietuvių kalba. Pranešimai 
užtruko daugiau kaip valandą, bet tebuvo 
panaudotas tik vienas angliškas žodis. Pra
nešėjo tvirtinimu, iš Britanijos dalyvių 
„pusantro“ negalėję laisvai kalbėti lietuviš 
kai, o S. Kasparas iškėlė tai, kad bent pu
sė Kongreso dalyvių iš Britanijos buvę lie
tuviški beraščiai. Būtų įdomu šitokią pro
porciją palyginti su kitų šalių dalyviais.

Kongreso dalyviai išreiškė širdingą pa
dėką visiems Britanijos lietuviams ir jų or 
ganizacijoms, įgalinusioms juos Kongrese 
dalyvauti. (rem)

A. A. JONAS RAMONIS

Vasario 8 d. Oldhamo ligoninėje po ga
na ilgai ūžti ūkusios ligos mirė Jonas Ra- 
monis.

Velionis gimęs 1905 m. Beižonių kaime, 
rytų Dzūkijoje. Graži toji vietovė: kalne
liai, miškeliai, ežerėliai, tad ir žmonės, 
nors ir nepasiturintys, buvo nuoširdūs, 
mėgusieji dainas ir senus papročius;

Baigęs vietos pradžios mokyklą, tęsė 
mokslus toliau Aukštadvario progimnazi
joje ir Kauno Tumėno vardo privatinėje 
gimnazijoje. Vėliau baigė ugniagesių ins
truktorių ir buhalterijos kursus.

Dėl jaunų metų nepasisekė jam įstoti į 
savanorius, bet 1925 m. jau buvo karys. 
Baigė gusarų pulke mokomąją kuopą pir
muoju ir gaudamas sidabro laikrodį ir 
buvo pakeltas į vyr. puskarininkius. Vė
liau tarnavo liktiniu puskarininkiu 3-me 
artilerijos pulke. Išėjęs iš kariuomenės, 
darbavosi Krašto Apsaugos Ministerijos 
ginklavimosi valdyboje.

Nuo pat jaunystės mėgo meninius me
džio drožinėjimus. Apylinkė didžiavosi jo 
verpstėmis, kultuvėmis, o vietos bažnyčia 
pasipuošė puikia Kristaus statula. Gyven
damas Kaune, buvo pasinėręs vaidybos 
būreliuose ir choruose. Kaip organizato
rius buvo nepamainomas. Tad buvo apdo
vanotas rengėjų medaliu. Kaip raitelis mė 
go dalyvauti raitųjų sporto konkuruose, 
laimėdamas eilę dovanų. Ypač vertino 
prezidento dovanotą laikrodį, kurį išsau
gojo ir kuriuo su draugais pasidžiaugda
vo. Būdamas puikus gimnastas, iki pat su
sirgimo išsilaikė kaip gražaus ūgio sporti 
ninkas.

Pasitraukęs į Vakarus, į stovyklas nėjo, 
o pragyvenimą užsidirbdavo privačiai. At
vykęs į Angliją, apsigyveno Oldhame, 
Manchesterio apylinkėje. Čia sukūrė šei
mą, įsigijo namus ir įsijungė į vietos 
lietuvių gyvenimą. Be galo mylėdamas sa
vo tėvynę, jos netekimą sunkiai pergyve
no ir užsienyje jau nebegyveno, bet vege
tavo. Buvo tiesus, rimtas posėdžiuose, su
sirinkimuose, todėl buvo mėgiamas. Turė
jo gana gausią brangių leidinių bibliotekė 
lę, puikų rinkinį meniškų darbų. Paliko 
liūdinčius žmoną ir brolį čia, Anglijoje, ir 
brolius Lietuvoje.

Vasario 13 d., nors tai buvo darbo die
na, susirinko iš visos Anglijos jo bičiuliai 
ir pažįstami, daugiau kaip pusšimtis jų, at 
sisveikinti su tauriu lietuviu. Neišsipildė 
jo svajonė grįžti tėvynėn, tad tegul būna 
lengva jam šios šalies žemelė.

D. Dainutis

KETTERINQAS
ŽUVO STASYS NAGYS

Vasario 24 d., krisdamas nuo garažo sto
go, užsimušė prie Ketteringo gyvenęs Sta
sys Nagys, 43 m. amžiaus.

S. Nagys, po karo atvažiavęs į Britani
ją, griebėsi verslų. Jis turėjo lentpiūvę, 
automobilių remontams garažą ir audinių 
(minkų) ūkį.

Lietuvoje reiškėsi partizaniniame judė
jime.

NOTTINQHAMAS
KOMUNIJAI IR SUTVIRTINIMUI

Kas dar norėtų atvesti vaikus į Jaunimo 
Židinį pasiruošimui pirmai Komunijai ir 
Sutvirtinimo Sakramentui, tai gali padary 
ti. Pamokos vyksta sekmadieniais, po 11 
valandos liet, pamaldų. Gali lankyti ir tie, 
kurie lietuvių kalbos nemoka.

LIETUVOS GLOBĖJUI IR MINISTERIUI
Kovo 5 d., 11 vai. per liet, pamaldas Jau

nimo Židinyje bus ypatingiau prisimintas 
mūsų tautos pagrindinis Globėjas šv. Ka
zimieras.

šv. Mišios bus laikomos už sergantį Lie
tuvos Minister; Kaz. B. Balutį, kurias už
prašė tautietė.

BRADFORDAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas Bradforde įvyksta 
Lietuvių Vyties Klubo patalpose kovo 4 d., 
6 vai. popiet. Minėjime G. Valterytės pa
skaita ir Bradfordo „Sūkurio“ meninė pro
grama.

Vyties Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Kovo 4 d„ šeštadienį, 6 vai. vak., Man- 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Lietuvos Globė
jo šv. Kazimiero minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. Dr. S. Matulis.
Po paskaitos bus pasilinksminimas su 

gera muzika.
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

Skaitytąja tai&kai
(Atkelta iš 3 psl.)

vo nepaprastai sunkiai surastas. Tik žmo
nės, įsigiję per eilę metų patyrimo, įrodę 
mokėjimą išsikapstyti iš beviltiškų padė
čių, yra pakankamai patikimi toliau tvar
kyti ir saugoti tai, ką išgelbėjo. Man atro
do, moraliai dabartinė S-gos Vadovybė ne
turi teisės daryti bet kokį sprendimą, ne
atsiklaususi emigravusių steigėjų bei drau 
gų nuomonės.

Nereikėtų turėti iliuzijų, panaikinus DB 
LS vardą, surasti būdų išlaikyti visus lie
tuvius B-nės nariais. Visos priežastys, dėl 
kurių sumažėjo DBLS narių skaičius, pa
siliks ir Bendruomenei. Jei PLB bandytų 
nesulikviduoti S-gos atsiekimų. turės įves
ti B-nėj nors ir minimalinę drausmę. (Vi
si jau žinom, kaip mūsų žmonės nemėgsta 
bet kokių suvaržymų!). Tai būtų pirmoji 
priežastis sumažėjimo B-nės narių skai
čiaus ir kad ta bendruomenė pavirsta ne
be visų lietuvių B-ne. Ryškus pavyzdys, 
kuris visose organizacijose jaučiamas, yra 
nario mokestis. Atrodytų, kad tai leng 
viausiai atliekamoji pareiga, o praktiškai 
žinom, kaip būna. Taip tvarkydamasi kaip 
iki šiol ir nesileisdama į Bendruomenę su
darančių vienetų, organizacijų bei pavie
nių asmenų privačius biznius, PLB tegali 
turėti įtakos ir jungti visus lietuvius. Ypač 
turėti; stengtis savo veiksmais nepastatyti 
pavojun. neišstatyti jokiai rizikai darbščių 
ir ekonomiškai pajėgių vienetų.

Kas gali garantuoti, kad ateityje, išbrau 
kus DBLS vardą, B-nės narių skaičius bus 
pajėgus kalbėti visų lietuvių vardu? Kur 
gi pasidės tie visi, kurie pasijus nepakan
kamai įvertinti, kurių pasiūlymai dėl ku
rių nors priežasčių negalės būti įvykdyti, 
ambicingieji, silpnos valios, bet gabūs žmo 
nės, norintieji būti netoli kasos, bet ne
taupūs, ir daugybė panašių, kurie ne tik iš 
stojo iš DBLS, bet kai kurie iš jų visokiais 
būdais ir toliau S-gai kenkia? Visi šitie 
„malonumai“ laukia ir B-nės, jei tik nusi
leis iki jau veikiančių vienetų lygio ii' įsi- 
vels į kasdienines problemas. PLB-nė tu
rėtų surasti kelią gauti pajamų iš ją suda 
rančių vienetų. Visą laiką ir turimąsias jė
gas taupytų bendriems uždaviniams.

PLB-nės tikslai bendresni visiems lietu
viams. Svarbu kalbėti visų vardu, todėl 
neprotinga išstatyt save panašion padėtin, 
kurioje buvo DBLS, kol ir ji išmoko iš sa
vo klaidų, kaip reikia tvarkytis.

DBLS jau įrodė, kad ir nedaug draus
mingų narių yra pakankamai pajėgūs nu
veikti S-gos pasiskirtuosius darbus.

Ar visame pasaulyje bus bandoma nai
kinti vardus jau įsitvirtinusių, ekonomiš
kai pajėgių organizacijų, sąjūdžių ir kt.?

B. Valtericnė

KAIP SUPRASTI?

„Europos Lietuvio“ Nr. 7 S. Kasparas 
rašo: „Reikia persiorganizuoti“. Mano, 
kaip eilinio skaitytojo, galva nesupranta 
tokio klausimo. Kodėl, būtent, Jonas turi 
būti vadinamas Petru? Jis yra Jonas ir 
liks Jonu, jei mes jį pavadinsime net Pet
ru ar Lauru. Dėl to jis nebus jaunesnis, 
gudresnis ar stipresnis. Jis liks toks pat.

Nesuprantu, kas tam mūsų šauniam tau
tiečiui rankas surakina ir neleidžia veik
ti? Atrodo, kad jis gyvena ne dabartinėje 
Lietuvoje, bet Londone. S. Kasparas nenu
rodo tų kraštų, kur PLB taip jau sujungė 
visas draugijas į vieną. Mano galvojimu, 
jis apsirinka, tik svajodamas, kad taip 
yra. Neįmanoma visas draugijas sujungti į 
vieną, kaip negalima Londono klubo su
jungti su Manchesterio klubu.

Visos draugijos verbuoja savo narius sa 
vanoriškai, o nariai moka nario mokestį 
taipgi savanoriškai. O jei kas nesumoka, 
jokia draugija neveda anstolio, kad iš na
rio išreikalautų mokestį. Toks narys sa
vaime iškrinta iš narių. Niekas negali tau
tiečio priversti, kad jis mokėtų mokestį 
bet kokiai draugijai, tai būtų vergija, ne 
laisvė.

Jeigu veiklą reikia keisti, tai reikia ki
tos išeities ieškoti, tik ne vardų keitimu. 
Vardai negali būti taip lengvai keičiami, 
jie nepakeičiami. Gali būti tik patsai veiki 
mas pakeistas į kitokią formą. Jonas, Pet
ras ar Lauras yra neatskiriami Lietuvos 
bendruomenės nariai. Nesvarbu, kur jie 
begyventų, jie yra lietuviai ir bus lietu
viai, niekas jų iš pasaulio lietuvių bendruo 
menės negali išbraukti. Svarbu tik tas, kad 
mes dar jaučiamės esą lietuviai, tokios ar 
kitokios tikybos bei draugijos, bet mes, lie 
tuviai, kartu esame ir PLB nariai.

Šatcikis

TAVO JONAS KALBA NETIESĄ!
E. L. Nr. 7 išspausdintose savo Kasdie

niškose smulkmenose Jonas nusismulkino 
iki pačios didžiosios smulkmenos.

Noriu jį patikslinti ir kartu priminti, 
kad ateityje, kai svarstomi rimti dalykai, 
kad rašydamas pasitikrintų ir neskelbtų 
netiesos. D. Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba nei Taryba nekėlė klausi
mo sujungti DBLS su DBLB. Tą klausimą 
iškėlė DBLS Valdyba ir net išsirinko spe
cialią komisiją, kuri turėjo susitikti ir tar
tis su Bendruomenės Valdyba dėl apsijun- 
gimo. Žinoma, Bendruomenės Valdyba, no
rėdama sužinoti, ko siekia DBLS Valdyba, 

sutiko vesti pokalbį, jeigu kas nors galima 
gera tuo pasiekti...

Toliau jis rašo, kad Bendruomenė paves 
davo DBLS Valdybai eiti Bendruomenės 
Valdybos pareigas. Tiesa, kartą buvo pa
vesta ir po 18 mėnesių atsiskirta. Po tų 18 
mėnesių Bendruomenė net neatgavo savo 
visų bylų. Pasitaikydavo, kad dalis DBLS 
Valdybos narių būdavo ir Bendruomenės 
Valdybos nariais, ir yra buvę, kad DBLS 
Valdybos pirmininkas buvo kartu ir B-nės 
Valdybos p-ku. Tačiau tai nereiškia, kad 
dviejų ar trijų DBLS Valdybos narių da
lyvavimas Bendruomenės Valdyboje jau 
yra pavedimas jiems tvarkyti Bendruome 
nės veiklą, kaip jis rašo.

Jis dar rašo, kad B-nės Valdyba sėdi ant 
pliko lauko, nėra nelaimingų pinigėlių sa
vo veiklai remti, tai sumanė iškelti mintį 
pertvarkyti DBLS į PLB. Nieko panašaus! 
DBLS iškėlė klausimą, ir jeigu ji nori fi
nes veiklos laukus pasiimti sau, tegu pasi
ima ir savo organizacijai jos pavadinimą. 
Tai priklauso nuo jų ir išplaukia iš jų iš
keltojo klausimo.

Bendruomenės Valdyba ves pokalbį ir 
toliau, jeigu matys, kad galima ką nors tei 
giamo pasiekti, kas išeitų į gera bendrai 
lietuviškos bendruomenės gerovei, o ne Jo 
no susismulkinimu iki begalybės.

Tave kartais gerbiąs, o kartais prakeik
tu vadinąs

S. Kasparas

KUR DINGO BIMBO?
Skaičiau, ir labai įdomu buvo, apie bež- 

džionytę Bimbo. Bet taip ir nesužinojau, 
kas su ja atsitiko. Sugavo ją tame Anginos 
aerodrome, ar ji vis dar slapstosi nuo pik 
tų žmonių? O gal ją jau nušovė? Būtų gai
la!

Vincas Žaisliūnas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — kovo 5 d„ 11 vai., L. Ž.
PRESTON — kovo 5 d., 12.15 vai. (St. Ig- 

nacius bažn., Meadow St.).
CORBY — kovo 5 d., 12 vai., šv. Patriko b. 
LEICESTER —kovo 12 d., 12 v., 72 Mere R. 
BIRMINGHAM — kovo 12 d., 11 vai., 

21 Park Rd.
COVENTRY — kovo 19 d., 12.45 vai., šv. 

Elzbietos bažn.
DERBY — kovo 19 d., 11 vai., Bridge Gate.
NOTTINGHAM — kovo 12 d., 11 v., L. Ž.
NOTTINGHAM — kovo 19 d„ 11 vai., L. Ž. 
ECCLES — kovo 12 d., 12.15 vai.
COVENTRY — kovo 19 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.
DERBY — kovo 19 d., 11 vai., Bridge Gate.
NOTTINGHAM — kovo 19 d., 11 vai., L. 

Židinyje.
WOLVERHAMPTON — kovo 25 d., 8 vai. 

vakare, St. John's Square, rekolekcijų 
pamokslas, išpažintys. Velykų I d. 10.30 
vai. išpažintys ir 11 vai. šv. Mišios.

STOKE-ON-TRENT — Antrą Velykų die
ną 12 vai.. Tunstall.

COVENTRY
LIETUVAITĖ IŠ KAUNO

„Coventry Evening Telegraph“ vasario 
20 d. rašo, kad, savo įmonės nusiųstas tar
nybiniais reikalais į Lietuvą, coventriškis 
Stanley Timmins prieš 13 mėnesių vedė 
kauniškę lietuvaitę Ireną, kuriai tik dabar 
buvo duotas leidimas atvažiuoti pas vyrą.

Timmins išbuvęs Lietuvoje 6 mėnesius 
ir Ireną susitikęs vieninteliame Kauno ba
re, kur ji dirbusi.

Vasario 18 d. naujoji coventriškė jau da 
lyvavusi DBLS skyriaus suruoštame Ne
priklausomybės sukakties minėjime. Ang
liškai ji išmokusi vidurinėje mokykloje 
Kaune. Mėgstanti šaudymo sportą.

Minėjimų aprašymai
Coventrio, Nottingham©, Stoke-on-Tren- 

to, Vokietijos ir kt. Vasario 16 minėjimų 
aprašymus spausdinsime sek. E.L. nr.

Perku Anglijos 5 šilingų sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir 1.1, ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St., Vancouver 10, B. C. 
Canada.
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