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PO SOVIETINIU KEVALU
KALVARIJOS DĖL ADATOS

Spausdinto lietuviško žodžio istorija — 
tai tikra kalvarijų istorija. Nuo pat mūsų 
tautai likiminio Mažvydo šauksmo „Imkit 
manė ir skaitykit“ per ištisus 420 metų iki 
pat šių dienų lietuviškas spausdinys gims
ta skausmingai, verždamasis pro svetimas 
(ir, deja, nesvetimas) kliūtis, reikalaujan
tis didelio ryžto, pasiaukojimo, nenuolai- 
daus tikėjimo ir dažnai išperkamas tik pi
lietinės drąsos arba net asmeninės laisvės 
kaina.

Nepamiršo to. atrodo, nė Vytautas Bačė- 
nas, Vilniuje leidžiamo „Kultūros barų" 
mėnraščio šių metų 1 nr. rašydamas apie 
grafinę ir poligrafinę (taigi, spaustuvinin- 
kiškąją) mūsų knygos kultūrą. Su meile ir 
rūpesčiu jis apžvelgia buvusias ir esamas 
lietuviškos spaudos galimybes, kartais at
skleisdamas ir paaiškindamas tai, kas 
mums, šiapus, kartais atrodydavo sunkiai 
suprantama. Žvilgterėkime į tą rašinį.

Tarpukario metais estetinio apipavidali
nimo prasme lietuviškoji knyga ypatingų 
aukštumų nepasiekė. Tam pajėgių spaus
tuvių Kaune jau turėjome, bet tikrai kul
tūringai išleistų knygų vis dėlto buvo ma
ža. Reikliam autoriui ar dailininkui ištver
mingai pristojus prie raidžių rinkėjo ir įky 
riai prižiūrint laužytoją, ir „Raidės" spaus 
tuvė kartais pagamindavo puikių knygų. 
Moderniausias technines spausdinimo prie 
mones, be abejo, turėjo „Spindulio" spaus
tuvė. Vyresnieji dar puikiai prisimena pra 
bangius buv. „Spindulio" giliaspaudės lei
dinius, kurių populiariausias bene buvo 
„Kario" žurnalas.

„Spindulio“ spaustuvė Kaune tebevei
kia, dabar, tiesa, perkrikštyta K. Požėlos 
vardu. Tebesisuka ir tos trys, dar 1932 me
tais pastatytosios, giliaspaudės mašinos. 
Tomis trim senutėmis, pasirodo, ir tebe- 
spausdinami lietuviškieji albumai ir este
tiškai reiklesnės knygos. Tos mašinos, aiš
ku, išklerusios, praradusios tikslumą, o to
dėl tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje kartais 
iškeliama nepatenkinama spaudos darbo 
kokybė.

K. Požėlos v. spaustuvėje neseniai buvo 
pastatytas galingas šešių spalvų giliaspau
dės agregatas (rodos, vilniškės spaudos ži
niomis, iš Rytų Vokietijos gautas), bet lie
tuviškom knygom spausdinti jis nenaudo
jamas. Pasak V. Bačėną, spaustuvininkams 
tai būtų „nekomerciška", nes lietuviškieji 
leidiniai tepasiekia 20.000 tiražą, o naujo
sios mašinos spausdina milijoninius tira
žus. Nesunku suvokti, kad tokiais tiražais 
Sovietų Sąjungoje tegali būti spausdina
mos tik rusiškosios knygos.

Komercija, žinoma, dažnai virsta kultū
ros priešpriešiu, ir negudru būtų galvoti, 
kad sovietinėse sąlygose pagrindiniai ūki
niai dėsniai negali vaidinti jokio vaidmens. 
Bet komerciniai apskaičiavimai kultūrinė
je veikloje dažnai turi būti ir būna igno
ruojami. Tai pagaliau labai dažnai pabrė-
žia spauda pačioje Sovietų Sąjungoje. Ko
dėl taip nepadaroma spausdinant lietuviš
kas knygas? Tai klausimas, kurį mes, nuo
širdžiai sekdami kultūrinę veiklą anapus, 
drįstame iškelti atsakingiems šios srities 
darbuotojams Lietuvoje.

Bet, paliekant „komerciją“ nuošalyje, iš 
V. Bačėno rašinio sužinome, kad spaustu- 
vininkystės pramonėje Lietuvoje dar daug 
kas yra, sakysime, keistoka. Štai: „Per
tvarkius ofseto spaudą, iliustruotos (vai
kų) knygelės kelias nuo rašytojo stalo iki 
mažojo skaitytojo skaičiuojamas jau nebe 
mėnesiais, o metais". Arba: „Nenormalu ir 
tai, kad visoms penkioms respublikos 
spaustuvėms, kurios spausdina knygas, kli 
šes gamina vienintelė K. Požėlos v. spaus
tuvės cinkografija". Tikrai keista ne tik 
tai, kad viena klišių gamykla turi aptar
nauti penkias spaustuves, bet kad visoje 
Lietuvoje teveikia penkios knygų spaustu
vės. Tai jau jokiomis „komercijomis“ ne
paaiškinama, o peršasi išvada, kad taip, 
tur būt, patogiau kuriems nors darbuoto
jams...

O knygrišyklos esančios „visos mūsų po
ligrafijos „Achilo kulnas“, aiškina V. Bačė 
nas. Mat, „siuvant nugarėles stambiomis 
adatomis, praduriamos per didelės skylės, 
pro kurias prasisunkia klijai, ir knygą ten
ka priskirti poligrafinio broko kategorijai. 
Juokinga, kad tokia problema kyla dėl... 
adatos“. Taigi!

Nežiūrint „komercijos" ir tos adatos, vis 
dėlto Lietuvoje išleidžiama puikiai estetiš
kai paruoštų knygų. Negalima nepripažin
ti tų lietuvių dailininkų, kurie, aprašytose 
sąlygose rūpindamiesi knygų apipavidali
nimu, susilaukė net tarptautinio įvertini
mo, o visoje Sov. Sąjungoje lietuviškos 
knygos savo apipavidalinimu pirmaujan
čios. Tuo mes, beje, nesistebime, telinkėda- 
mi Lietuvos leidyklų dailininkams kūry
bos sąlygų, įgalinančių juos pilnai įgyven
dinti savo polėkius.

R. E. Maziliauskas

VLIKo PIRMININKAS P. AMERIKOJE
Trys įvykių telkiniai — IV Pietų Ameri

kos Lietuvių Kongresas, Vliko pirmininko 
dr. J.K. Valiūno lankymasis keliuose Pietų 
Amerikos kraštuose ir Pietų Amerikos lie
tuvių surengtos Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos iškilmės — buvo sėkmingai pa
naudotų progų eilė dar kartą itin garsiai 
ir plačiai atkreipti Pietų Amerikos visuo
menių dėmesį į lietuvių pastangas grąžin
ti Lietuvai laisvę bei nepriklausomybę.

Vasario 27 d. Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas pateikė apie tai išsamų praneši
mą Vliko valdybai, o vasario 28 d. Vliko ta
rybai. Pranešimą vaizdingai papildė iš P. 
Amerikos gautas stambus pluoštas tenykš
čiuose dienraščiuose paskelbtų apie 30 gau 
šiai paveiksluotų straipsnių rinkinys. Dau
gumas tų straipsnių paskelbti pirmųjų 
dienraščių puslapių centrinėse vietose. 
Juos apibūdina, pavyzdžiui, tokios antraš
tės, kaip „šiandien prasideda IV Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas", „Įvyko 
kongresas išlaisvinti Lietuvai iš komunis
tų jungo“, „Lietuviai Amerikoj vienijasi

KOLONISTINIS DŽIAUGSMAS
Vasario gale Maskvoj pradėjo veikti nau 

jas, ką tik pastatytas kino teatras. Vardą 
tam teatrui davė — LITVA.

Valdiniai laikraštininkai Vilniuje apsi
džiaugė: žiūrėkit, kaip Maskva mus myli! 
Apsidžiaugė, kad net ir teatro baldai paga
minti Lietuvos baldų dirbtuvėse. „Tiesa" 
savo „Dienos aiduose" dar priminė, kad 
yra ir (rusų) laivas tokiu pačiu vardu pa
vadintas (LITVA vežioja ekskursijas tarp 
Odesos ir Marselio). Be to, esą. ir ką tik 
Suomijoj pasistatydintas prekinis 12.000 t 
laivas pavadintas „Lietuvos Komjaunuo
lio“ vardu (išplaukia pirmon kelionėn iš 
Leningrado tiesiai Kubon). Štai kaip, at
seit, „motina tėvynė“ plačiai garsina Lietu 
vos vardą...

Pastatų ar laivų vadinimas kurios kitos 
tautos ar valstybės vardu gali būti drau
gingumo ženklas, nors toks draugingumo 
reiškimo būdas labai retai praktikuoja
mas. Greičiausia, todėl, kad šitaip mėgo 
vartoti tik kolonistai savo kolonijų vardus. 
Tuo buvo išreiškiama ne tiek mėilė toms 
kolonijoms, kiek gėrėjimasis ir didžiavima 
sis „įgytu turtu“, o taip pat ir garsinimasis 
prieš kitus, kad, štai, šis kraštas mūsų ko
lonija. Todėl laisvi kraštai nelabai linkę 
matyti šitaip pavartojamus savo vardus ki 
tose, ypač didelėse, savo įtakos apetitais pa 
sižyminčiose šalyse.

Lietuvos vardas ant rusų laivų ar pasta
tų irgi švyti tokia kolonistine - imperialist! 
ne „meile". Toks Lietuvos vardo vartoji
mas bei garsinimas gal ir džiugina rusus, 
arba ir jų pataikūnus, tokio vartojimo pras 
mės nesuvokiančius arba bandančius ją už 
glostyti. (E)

Septynios DIENOS
VARŽYBOS DĖL VALDŽIOS

Išrinkus naują parlamentą, Indijoje 
vyksta kova dėl valdžios.

Kongreso partijos pirm. Kamaraj bandė 
įpiršti parlamentarinės partijos vado ir mi 
nisterio pirmininko vietai išrinkti ligšioli
nę min. pirm. Gandi. Bet jis tą vietą siūlė 
jai su sąlyga, kad jos varžovas Desai būtų 
priimtas pavaduotoju ir turėtų sprendžia
mąjį balsą sudarant ministerių kabinetą.

Kadangi tai reikštų, kad Gandi būtų 
min. pirmininkė tik iš vardo, tai jai toks 
pasiūlymas nebus priimtinas.

PASIKEITIMAI KRUPO IMPERIJOJE
Po ilgesnių derybų Vokietijos pramoni

ninkas Krupas už 27 mil. svarų paskolą 
eksportui paremti pagaliau sutiko atsisa
kyti nepriklausomybės.

Jo įmonės bus pradėtos tvarkyti kaip api 
brėžtos atsakomybės bendrovės ar kaip vi
suomeninės bendrovės.

RAUDONOJI GVARDIJA I MOKYKLAS
„Liaudies dienraštis“ rašo, kad Kinijos 

raudonoji gvardija siunčiama atgal į mo
kyklas.

Mokyklos vėl atidarytos, mokiniai ir mo
kytojai raginami pradėti mokytis, bet iš 
laikraščio pasisakymų daroma išvada, 
kad darbas dar nepradedamas.

NIGERIJOJE DAR NERAMU
Praeitais metais nuvertęs gen. Ironsio 

vyriausybę, pik. Gowonas rytinei Nigerijai 
buvo pažadėjęs tam tikrų finansinių leng
vatų.

Rytinės Nigerijos valdytojas pik. Ojuk- 
wu reikalauja įvykdyti, kas buvo sutarta, 
arba jis savo valdomąją sritį ruošiasi at
skirti ir paskelbti nepriklausoma valstybe. 

veikti, kad, laisvų tautų padedami, išlais
vintų iš rusų savo pavergtą tėvynę“, „Pas 
mus lankosi įžymi lietuvių asmenybė“, „Jo 
sė Valiūnas, Presidente de los Lituanos en 
Exilio", „Lietuvių prezidentas: Niekad ne
būsim SSSR dalis!“, „Lietuvių bendruome 
nė mini savo krašto nepriklausomybės pa
skelbimą" ir 1.1. Arba nuotraukų parašai: 
„Priėmimas Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to pirmininkui“, „Vyriausio Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteto pirmininkas dr. Jose K. 
Valiūnas sveikina Luis Vidai Ziglio, Urug
vajaus užsienių reikalų ministrą“ ir kt.

Savo kelionę Vliko pirmininkas pradėjo 
sausio 22 d., ir pirmas sustojimas buvo Bo
gotoj, Kolumbijos sostinėje, kur jį pasitiko 
Vliko atstovybės pirm. inž. Vytautas Di
džiulis, Lietuvos konsulas Stasys Sirutis ir 
kiti Kolumbijos lietuviai. Išsikalbėjęs su 
jais, kitą dieną Vliko pirmininkas matėsi 
su eile Kolumbijos politikų, valdančiosios 
liberalų partijos vadų, kuriems išdėstė Lie 
tuvos bylos padėtį bei Vliko vaidmenį ir šie 
kimus. Susilaikyta nuo pasimatymų su ofi
cialiais vyriausybės pareigūnais, nes tam 
buvo viena nepatogi aplinkybė: tuo pačiu 
metu Kolumbijos vyriausybę lankė Sovie
tų valdžios prekybinė delegacija. Sausio 25 
- 28 d. Vliko pirmininkas lankėsi Ekvado
re. Quito, sostinėj, matėsi su Ekvadoro už
sienių reikalų ministru ir po to turėjo pla
tų pasikalbėjimą su užsienių reikalų minis 
terijos protokolo šefu.

Guadaųuil, Ekvadoro uostamiesty, lan
kėsi pas įtakingo dienraščio EI Universo 
leidėją Ismael Perez Castro. Ten, anot laik 
raščio, puošnioje rytinio miesto pakraščio 
rezidencijoje buvo surengti pietūs, — „pri
ėmimas Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkui, jo mūsų mieste lankymosi 
proga“, kaip rašė EI Universo. Priėmime 
dalyvavo eilė vietos įtakingų asmenų, jų 
tarpe ir provincijos gubernatorius.

Sausio 28-30 d. dr. Valiūnas lankėsi San
tiago, Čilės sostinėj, ir ten matėsi su eile 
valdančiosios krikščionių demokratų parti 
jos vadų.

Vasario 1-6 d. Vliko pirmininkas jau bu
vo Buenos Aires, Argentinoj, ir dalyvavo 
IV Pietų Amerikos Lietuvių Kongrese, pa
sveikino jį Vliko vardu, susipažino ir tarė
si su daugeliu ten buvusių veikėjų, o pas
kutiniame kongreso pasėdyje pasakė pa
grindinę kalbą apie Vliko užsimojimus Lie 
tuvos laisvės reikalu. Du kartus kalbėjo 
per vietos radiją.

Vasario 6-8 d. — Montevideo, Urugvajuj. 
Ten Lietuvos atstovas A. Grišonas iš anks
to buvo parūpinęs pasimatymą su spaudos 
atstovais ir vyriausybės pareigūnais. Pa
siuntinybės spaudos attache K. Čibiro ly
dimas, Vliko pirmininkas su p. Valiūniene 
aplankė dviejų dienraščių redakcijas ir iš
samiai supažindino redaktorius su Lietu
vos byla, Vliko pobūdžiu, jo tikslu ir dar
bu. (Laikraščiuose buvo pažymėta, kad su

PREZIDENTAS TEISINAMAS
Karinis Indonezijos vadas gen. Suharto, 

kuris dabar yra gavęs ir prezidento galią, 
naujai susirinkusiam parlamentui pareiš
kė, kad ligšiolinis prezidentas Sukarno tie
siogiai nebuvo įsivėlęs į komunistinį suki
limą.

Tai buvo įspėjimas nebūti griežtiems su 
Sukamu, kuris turi krašte šalininkų. Griež 
tumas galėtų sukelti vidaus karą.

KELIONĖS LAIKINAI BAIGTOS
Aiškindamiesi, ar Britanija galėtų būti 

priimta į Europos Ekonominę Bendruome
nę, Wilsonas ir Brownas aplankė jau vi
sus šešis tos Bendruomenės kraštus. Pasku 
tinysis buvo aplankytas Liuksemburgas.

Liuksemburgas davęs aiškiausių vilčių, 
kad palaikys Britanijos prašymą įstoti į 
EEB.

MIRĖ MUSADEKAS
Persijoje mirė 88 m. amžiaus Musade- 

kas, buvęs triukšmingas ministeris pirmi
ninkas, kuris 1953 m. buvo pašalintas.

REDAKTORIAI PAŠALINTI
Iš paties liberaliausio rusiško sovietų 

žurnalo „Novy Mir“ redakcijos pašalinti 
redaktoriai Dementievas ir Zaksas, kurie 
žurnale išspausdino K. Simonovo atsimini
mus apie pastarąjį karą. Atsiminimuose 
kritiškai pasisakoma prieš Staliną.

BENDRA LĖKTUVŲ GAMYBA
Prancūzija ir Sov. Sąjunga pasirašė su

tartį dėl bendradarbiavimo aeronautikos 
srityje.

Pagal tą susitarimą abu kraštai gali pra 
dėti bendrai gaminti ir pardavinėti lėktu
vus.

svečiu kalbėjosi angliškai ar prancūziš
kai).

Kitą dieną viešbutyje, kuriame p. Valiū
nai buvo apsistoję, buvo sukviesta spaudos 
konferencija, į kurią atsilankė ne tik Urug 
vajaus, bet ir eilė kitų kraštų spaudos at
stovų. Po konferencijos kelias dienas Mon
tevideo ir net Buenos Aires laikraščiuose 
ryškiai ir išsamiai dėsčiusių, kas yra dr. 
Valiūnas, kas yra Lietuva, kas Vilkas, ko
kia Lietuvos padėtis, kiek lietuvių išeivijoj 
ir ką Vlikas bei „apie pusantro milijono lie 
tuvių užsieniuose“ daro savo tėvynei iš
traukti iš rusų.

Taip ryškiai spaudos pristatytas, Vliko 
pirmininkas buvo priimtas Urugvajaus 
užsienių reikalų ministro Luis Vidai Zagi- 
lo, o kitą dieną ir prezidento Alejandro Za 
rilla de San Martin.

Vasario 8-11 d. Vliko pirmininkas lankė
si Sao Paulo, Brazilijoj, kur matėsi su Vli
ko atstovybės pirm. J. Valavičium, prel. P. 
Ragažinsku, A. Bagaslausku, pastarųjų ly
dimas lankėsi O Estado ir Diario redakci
jose. Laikraščiai atspausdino Montevideo 
spaudos konferencijoj padarytų pareiški
mų santraukas ir nuotraukas, rodančias, 
kaip „Lietuvos atstovas aiškina savo kraš
to padėtį“, arba aiškina, „kas tas komitetas 
ir kokie jo tikslai“.

Vasario 11-15 d. Vliko pirmininkas aplan 
kė nedidelę Rio de Janeiro lietuvių kolo
niją, kurios vadovai suskato ir parūpino 
jam sąlygas pasimatyti su admirolu A.J. de 
Schueler, itin įtakingu dabartinėje Brazili
jos vyriausybėje. Vliko pirmininkas buvo 
pakviestas pas admirolą pietų ir turėjo pro 
gos išsamiai pasikalbėti. Apgailestauta, kad 
nebuvo progos aplankyti Brazilijos užsie
nių reikalų ministro, kuris tuo metu buvo 
išvykęs.

Pagaliau vasario 16-18 d. pirmininkas 
lankėsi Caracas, Venezueloj. Čia tačiau ne
buvo galimybių pasimatyti su vyriausybės 
pareigūnais, kadangi svarbiausiems lietu- 

TIKIME TEISINGUMU
Min. S. Lozoraičio žodis, pasakytas kita

taučiams prancūzų kalba Prancūzijos Lie
tuvių Bendruomenės suruoštame Paryžiuj 
Nepriklausomybės šventės minėjime.

Dabartinėje tarptautinėje padėtyje, ku
rioje vyrauja palinkimas pridengti tylos 
šydu laisvės ir teisingumo dėsnių pažeidi
mus, kai kam gali pasirodyti, kad užsienio 
lietuviai, švęsdami Lietuvos valstybės at
statymo sukaktį, vasario 16 dieną, neturi 
tikrovės pajautimo. Tačiau šitoks įspūdis 
būtų klaidingas. Reikšdami šią dieną savo 
ištikimybę lietuvių tautos teisei atgauti 
nepriklausomybę ir laisvą savo suverenu
mo vykdymą, mes kaip tik liudijame, kad 
esame realistai tiek tarptautinių santykių, 
tiek mūsų krašto gyvybinių interesų atžvil
giu.

Ir tikrai, kad ir kokia būtų dabartinių 
tarptautinių įvykių raida, dėl kurios mes 
dažnai esame nustebę, jie negali nustelbti 
fakto, kad moralė, kaip užsienio politikos 
veiksnys, nežiūrint visa ko, nėra mirusi. 
Ligšiol civilizuotame pasaulyje nėra atsi
radę nė vieno valstybės vyro, kuris būtų 
pareiškęs, jog pasikėsinimas prieš kurios 
tautos nepriklausomybę ir jos laikymas 
priespaudoje esąs leistinas bei teisėtas da
lykas. Lygiu būdu niekas ligi šiol nėra iš
drįsęs prileisti, jog tarptautinės teisės pa
žeidimai ir tarptautiniai nusikaltimai ne
privalo būti atitaisyti ir turi būt žmonijos 
bendruomenės ir nuskriaustų tautų priim
ti.

Tai parodo, kad moralės bei teisingumo 
dėsniai tebegalioja tautų ir atskirų žmonių 
sąžinėje. Taigi, šių dėsnių vedami, mes ke
liame savo balsą už Lietuvos išvadavimą iš 
svetimo jungo ir tam išvadavimui dirba
me, kiek mums leidžia aplinkybės.

Šis mūsų nusistatymas, kurio laikomės 
nepakeičiamai jau 25 metus, yra mums dik 
tuojamas taip pat mūsų tautos gyvybinių 
interesų. Juk tiktai valstybinė nepriklauso 
mybė gali užtikrinti civilizuotai tautai jos

MEDALIAI LIETUVIAMS
Vasario 11-13 d. Vilniuje lankėsi lenkų 

ambasados Maskvoje pareigūnai ir atvežė 
lenkų komunistų partijos („Liaudies vieny 
bės fronto“) medalius vilniškiams kultūri
nių santykių su Lenkija puoselėtojams: J. 
Žiugždai, lenkiško dienraščio redaktoriui 
L. Romanowicziui, lenkiško ansamblio di
rigentui F. Kowalewskiui, rašytojams J. 
Marcinkevičiui, A. Žukauskui ir kitiems. 
Turėjo progos pasireikšti ir Vilniuje esanti 
„LTSR užsienio reikalų ministerija“: tarp 
svečius lėktuvan lydėjusių buvo ir „LTSR 
užsienio reikalų ministro padėjėjas R. Vai- 
gauskas". Šiaip jau tos „ministerijos" veik 
los Vilniuje niekas nežino. (E)

vių bendruomenės vadovams (J. Bieliūnui, 
V. Venckui) jau anksčiau ilgesniam laikui 
išvykus, nebuvo parengtos tam sąlygos. .

Apskritai ši Vilko pirmininko kelionė pa 
liko daug regimų, Lietuvos reikalui teigia-
mų pėdsakų Pietų Amerikoj, o taip pat, 
kaip sakosi, jam pačiam suteikė daug pa
drąsinimų, galiojančių ir visiems dalyvau
jantiems veikime dėl Lietuvos laisvės.

K. Čibiras iš Lietuvos atstovybės prane
ša, kad Lietuvos Nepriklausomybės dienos 
proga Montevideo spauda, radijas ir tele
vizija plačiai garsino Lietuvą ir jos bylą. 
Tam šį kartą daug padėjusi sėkminga anks 
čiau įvykusi spaudos konferencija su Vliko 
pirmininku.

„Septyni svarbiausi dienraščiai“, prane
ša K. Čibiras, „reportažais ir nuotraukom 
minėjo Lietuvą, jos dabartinę padėtį ir lais 
vųjų lietuvių pastangas tėvynei išlaisvin
ti“.

„Lietuvos atstovas A. Grišonas su savo 
bendradarbiais lietuviais ir urugvajiečiais 
panaudojo kelias radijo programas ir svar 
bų televizijos kanalą. Dienraščiai EI Dia ir 
El Debate paskelbė C. Verax vedamuosius 
straipsnius, o EI Diario Espanol pirmoje 
vietoje išsispausdino straipsnį, vardu „Am 
žinoji Lietuva“.

„Tradicinis priėmimas Lietuvos pasiun
tinybėje pažymėtinas svečių gausmu ir 
svarba. Jame dalyvavo vienas iš valstybės 
tarėjų (prezidentų) D. Zorila de San Mar
tin (tas pats, kuris, eidamas prezidento pa
reigas, priėmė Vliko pirmininką), krašto 
apsaugos ministras gen. Moratrio, aukšti 
užsienių ministerijos pareigūnai ir eilė di
plomatų su Šv. Sosto Nuncijum priekyje. 
Jų tarpe buvo JAV, Vokietijos, Venezue- 
los, Kinijos, Kolumbijos, Paragvajaus, 
Gvatemalos amabasadoriai ir Kanados at
stovas. Kai kurie atsiuntė sveikinimus su 
gėlėmis. Spaudos atstovai jaukią priėmimo 
nuotaiką perdavė savo dienraščiams“.

„Lietuvių kolonija Tėvynės šventę pami
nėjo pamaldomis savo bažnyčioje ir Kultū
ros Draugijos salėje, kur tarp kitų kalbėjo 
viešnia iš Jungtinių Valstybių, p. Tallat- 
Kelpšaitė. „Aido“ choras minėjimą papildė 
patriotinėmis dainomis“. (E) 

kultūros žydėjimą, materialinę pažangą ir 
dalyvavimą bendroje žmonijos civilizacijo
je. Šie jausmai bei įsitikinimai atvedė mus 
čia šiandieną susirinkti, kaip lygiai pasiti
kėjimas Dievo ir žmonių teisingumu, kuris 
įkvėpia mus tvirtai laukti geresnės ateities 
Lietuvai.

Žinoma, mes neturime iliuzijų, kad Lie
tuvos išlaisvinimas labai greitai įvyktų. 
Tačiau mums yra irgi tolima iliuzija, kad 
smurtas, tarptautinių sutarčių laužymas, 
tautų ir žmonių pavergimas galėtų ilgai
niui triumfuoti ir formuoti žmonijos ateitį. 
Žmonijos ateitis tegali būti ir bus formuo
jama laisvės idėjos, tos idėjos, kurios tėvy
nė yra Prancūzija.

LENKAI APIE ČIURLIONĮ
Kovo 9 d. Lenkų mokslo draugija Londo

ne buvo suruošus! meno istoriko A. Nako- 
vo paskaitą tema „M. K. Čiurlionis moder
niosios meno istoriografijos šviesoje“.

A. Nakovas, išėjęs mokslus Varšuvoje, 
pasirinko savo disertacijai temą apie žy
mųjį Lietuvos menininką, apie kurį pasta
raisiais metais pradėjo domėtis meno pa
saulis. Apgynęs savo darbą Paryžiaus uni
versitete, jį paskelbs knygoje, kurią išleis 
„Kultūros“ leidykla.

Paskaita buvo iliustruota spalvotais pa
veikslais, rodomais ekrane.

A.A. ERNAI-LYDIJAI MARIŪNIENEI 
staiga mirus, didelio skausmo ir liūdesio 

valandoje nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame jos vyrui p. Aleksandrui 

Mariūnui ir jo dukroms p. dr. Rimutei, 
p. Reginai-Linutei, p. Danutei 

Melinauskienei su šeima ir 
p. Kemžių šeimai. 
O. ir R. Kumfertai

Ilgamečiam ir pasiaukojusiam Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės nariui 

JONUI RAMONIUI mirus, 
nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai Onai 

reiškia
D. Britanijos Santarviečiai 

■HBMHMBIMnnaSHSEaBSBnMHMaHi
STASIUI NAGIUI 

tragiškai mirus, 
jo žmonai, vaikams ir svainiui Pažerskiui 

reiškiu gilią užuojautą. 
V. Stundys

Buvusiam iš Viekšnių pažįstamam ir 
mylimam vyrui STASIUI NAGIUI 
tragiškai mirus, jo žmonai Filomenai 
Nagienei, sūnui, dukroms ir svainiui 

Pranui Pažerskiui reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir kartu liūdime 

J. ir O. Liobės
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Padėtis pavergtuose kraštuose, tarp jų ir 
Lietuvoje, yra nepastovi. Sovietų Sąjunga, 
kad ir nenoromis, yra priversta daryti ma
žas nuolaidas toms tautoms, bet, kaip ir 
kiekviena imperialistinė valstybė, daro tas 
nuolaidas tik tikėdamasi tuo būdu ilgiau 
išlaikyti tas tautas savo kontrolėje.

Lietuvių tauta tėvynėje, kad ir labai sun 
kiomis sąlygomis, kovoja dėl savo teisių. 
Lietuvių tautos teisių (išsaugoti savo kal
bą, tautines tradicijas ir pan.) gynėjais 
kartais yra ir lietuvių komunistai, kurie 
jaučia sunkią rusų leteną ant savo spran
do, bet tik ne „pažangūs lietuviai" Ameri
koje bei Škotijoje, kurie turi patogų gyve
nimą užjūryje, o į Lietuvą nuvažiuoja tik 
palėbauti.

Kad lietuvių tauta ilgainiui pagaliau iš
silaisvins iš vergijos, tai nėra jokios abe
jonės. Visas pasaulis pamažu rieda ta kryp 
timi, kad kiekviena tauta kovoja dėl savo 
nepriklausomybės ir pagaliau tą kovą lai
mi. Mūsų, kaip išeivijos, uždavinys yra tik 
spartinti tą procesą ir šalinti kliūtis, ku
rios gali čia. Vakaruose, iškilti mūsų sie
kimams. Mes turime rimtai svarstyti, ar 
tas flirtas, kuris vyksta tarp Vakarų vals
tybių ir Rusijos, tas „tiltų statymas" tarp 
Vakarų ir Rytų, gali būti kliūtis Lietuvos 
laisvei atstatyti, ar ne. Man atrodo, kad 
santykių gerinimas yra būtinas, jeigu pa
saulis nori išvengti baisaus pasaulinio ka
ro. Bet tas santykių gerinimas tarp didžių
jų valstybių neturi būti nukreiptas prieš 
mažųjų tautų interesus, ypač prieš mūsų 
tautos siekimus. Mes taip pat norime tai
kos, bet teisingos taikos, tokios, kuri užtik
rintų Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

Kaip tiktai šiuo metu, kai Europos tau
tos siekia didesnio saugumo, mes matome 
bent tris tarptautinės veiklos sritis, kurio
se įvykiai gali nueiti mums pavojingu ke
liu. Pirmoje eilėje čia norėčiau paminėti 
diskusijas, kurios vyksta Europos Tarybo
je Strazburge, kur ligšiol veikė vadinama
sis Neatstovaujamų Tautų Komitetas. Per 
šį komitetą Rytų Europos pavergtosios tau 
tos galėjo kelti savo balsą, ir tai buvo vie
nas laisvinimo veiksnių. Praeitais metais 
grupė parlamentarų pasirašė pasiūlymą, 
kad komitetas būtų likviduotas, nes jis, 
esą, kliudąs vystyti draugiškus santykius 
su komunistinėmis Rytų Europos valstybė
mis. Tam pasiūlymui pasipriešino paverg
tųjų tautų atstovai, nes, jį priėmus, būtų 
atidarytas kelias Rytų Europos tautų pa
vergėjams įeiti į Tarybą ir tuo būdu kliu-

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal, 
Canada.

Lietuva ir DBLS veikla
DBLS PIRMININKO PRANEŠIMAS SUVAŽIAVIMUI 1967. III. 4.

dyti tų tautų laisvės kovai. Diskusijos dėl 
minėtojo komiteto veiklos dar tebevyksta, 
ir mes privalome turėti savo nusistatymą 
šiuo klausimu.

Antra tarptautinių diskusijų sritis — tai 
Europos tautų saugumo konferencija, kuri 
pradžioje buvo pasiūlyta Sov. Sąjungos ir 
Rytų Europos komunistinių vyriausybių, 
bet dabar jau rimtai svarstoma ir Vakarų 
Europos politiniuose sluoksniuose. Mes 
prieš tą konferenciją nieko neturėtume, jei 
joje būtų girdimas pavergtųjų Europos tau 
tų balsas ir jei Lietuva joje dalyvautų 
kaip nepriklausoma valstybė.

Pagaliau trečia ir labai aktuali plotmė, 
kurioje Lietuvos interesai labai užgauna
mi, tai Sov. Sąjungos grobio Pabaltijyje 
pripažinimo ar nepripažinimo klausimas.

Kaip žinote, Sov. Sąjunga nuo pat 1940 
m. stengiasi, kad didžiosios Vakarų vals
tybės. pirmoje eilėje Amerika ir D. Brita
nija, pripažintų Baltijos valstybių įjungi
mą į Sov. Sąjungą. Tai daroma įvairiais 
suktais keliais. Įvykiai pasuko labai pavo
jingais keliais, kai Londone buvo paskelb
tas Kosygino-Wilsono derybų komunikatas 
vasario 10 d. D. Britanija nesuprantamais 
sumetimais padarė Sov. Sąjungai nuolai
dą, sutikdama išmokėti iš Baltijos valsty
binių bankų aukso fondų, deponuotų Lon
done, pusę milijono svarų sterlingų Sov. 
Sąjungai. Nors Užsienių Reikalų Ministe
rija paneigė, kad Britanija būtų pakeitusi 
savo nusistatymą Baltijos valstybių atžvil
giu, tas susitarimas mūsų išeivijoje sukė
lė rimtų abejonių.

Mūsų nusistatymas aiškus: 1) didžiųjų 
valstybių nepripažinimas Baltijos valsty
bių priverstinio įjungimo į Sov. Sąjungą 
yra moralinė parama kovojančioms dėl 
laisvės tautoms. Mums ta parama yra rei
kalinga, ir 2) išeivijos pareiga padėti ko
vojančiai tautai, organizuotai ir pavieniui 
dirbant naudingą tos srities darbą.

Daugiausia dėl ateities veiklos, ryšium 
su pastaruoju punktu, DBLS valdyba kreip 
sis į mums draugiškas organizacijas, pir
moje eilėje į latvių ir estų, kviesdama jas 
į talką naujai politinei akcijai vykdyti. Čia 
nenurodinėsime, kas bus daroma, bet turiu 
pasakyti, kad tam bus reikalingi keli šim
tai svarų pinigų. DBLS valdyba nutarė pa
skirti šiam fondui 100 svarų iš savo kasos 
ir kviečia visus D. Britanijos lietuvius pri
sidėti aukomis prie šio fondo. Reikalas yra 
labai skubus.

Mūsų darbai, maži ir didesni, visi yra 
skirti tam aukštam tikslui. Mūsų skyriai 
provincijoje, kiekvienas pagal savo turi
mąsias sąlygas, prisideda prie šio darbo.

Mažesni skyriai gal suruošia tik Vasario 
16 dienos minėjimą, nueina į pamaldas ar 
suruošia vizituojančiam vyskupui priėmi
mą (kaip Huddersfieldo skyrius), bet ir ta 
veikla palaiko tautinį solidarumą mūsų iš
eiviuose, ir tas jau neabejotinai yra naudin 
gas darbas. Pajėgesni skyriai, kaip Man- 
chesterio, be švenčių minėjimo, Jaunimo 
metų proga suruošė jaunos ir talentingos 
dainininkės V. Galbuogytės koncertą, kitai 
lietuvaitei, I. Jakubaitytei, sudarė sąlygas 
nuvažiuoti į Jaunimo kongresą Čikagoje.

Labai gražiai veikia Nottinghamo ir Der 
bio skyriai, kurie bendromis jėgomis suruo 
šė bent kelis minėjimus. Derbio skyrius 
buvo suruošęs taip pat keletą šeimyninių 

pobūvių, kaip Užgavėnių blynų vakarą ir 
Velykų pietus. Jis suruošė ekskursiją Sek
minių metu į Sodybą, Kalėdų eglutę vai
kams ir N. Metų sutikimą, prižiūri ir tvar
ko apylinkėje mirusių lietuvių kapus, pri
sidėjo prie paminklo statymo a.a. K. De- 
veikiui ir I. Pundžiui. Lanko susirgusius 
namie ir ligoninėse.

Rochdalės skyrius yra gana gausus na
riais ir turi veiklią vadovybę, bet dalyvau
ja daugiausia Manchesterio lietuvių paren
gimuose. Jis suruošė bent 7 ekskursijas į 
gretimas lietuvių kolonijas, šelpia mirusio 
nario našlaitį ir prisidėjo lėšomis prie Jau
nimo delegacijos kelionės išlaidų į Čikagos 
kongresą, suruošė priėmimą vizituojan
čiam vysk. Braziui.

Coventrio skyrius labai veikliai prisidė
jo prie protesto mitingo ir demonstracijos 
Kosygino vizito metu. Coventrio delegacija 
atvyko į Londoną ir įteikė Downing St. 10 
pabaltiečių peticiją. Šis įvykis buvo apra
šytas su fotografijomis didžiojoje britų 
spaudoje. Demonstracija Coventryje buvo 
labai įspūdinga, rodoma televizijoje ir ap
rašyta anglų spaudoje. Manau, kad suva
žiavimas norės išreikšti Coventriui ypatin
gą padėką už tokį gražų pasirodymą. Pra
eitų metų laikotarpyje Coventryje buvo su 
ruošta eilė minėjimų. Įsteigta savaitgalio 
mokykla, kurią lanko 10 vaikų. Tikimasi 
patraukti j mokyklą daugiau vaikų.

Bradfordo lietuviai taip pat prisidėjo 
prie masinės demonstracijos, kuri buvo 
plačiai paminėta ir kurioje dalyvavo bene 
1.500 žmonių, kilusių iš pavergtųjų Rytų 
Europos kraštų.

Tarp Ketteringo ir Corbio skyrių įvyko 
jungtuvės. Jungtiniame skyriuje dabar 37 
nariai. Buvo ruošiami minėjimai, priėmi
mas vyskupui, ekskursija į Sodybą ir trys 
išvykos į kitų skyrių parengimus. Skyrius 
dosniai parėmė lėšomis visus patriotinius 
darbus: skautų stovyklą, ekskursiją į Jau
nimo kongresą, Tautos Fondą ir kt.

Centro tarnautojai taip pat dalyvavo de
monstracijose, kurios įvyko Kosygino vizi
to dienomis Londone. Todėl mūsų priešsu- 
važiaviminis aplinkraštis skyriams buvo iš 
siuntinėtas pavėluotai. Dėl to gavome pavė 
luotai skyrių veiklos apyskaitas ir kai ku
rių jų negalima čia paminėti.

Kosygino vizito Londone proga BBC bu
vo atsiuntusi televizijos aparatus su prane
šėjais į Liet. Namus, kur turėjo pasikalbė
jimą su S. Nenortu ir A. Pranskūnu. Tele
vizijos žiūrovai bus matę ir girdėję šį pasi
kalbėjimą, kurio metu A. Pranskūnas atsa
kė į klausimus apie Lietuvos valstybės iž
do auksą, deponuotą Anglijos banke. Ant
rajame pasirodyme S. Nenortas paaiškino, 
kodėl lietuviai dalyvauja demonstracijose.

Turiu pabrėžti, kad iš lietuvių pusės de
monstracijos organizacijai vadovavo ir, pa 
ėmęs iš savo darbovietės savaitę atostogų, 
visur demonstracijose dalyvavo S. Nenor
tas, o su juo nedidelė grupė mūsų tarnau
tojų ir bendraminčių. Jiems visiems, o 
ypač S. Nenortui, šia proga turime nuošir
džiai padėkoti.

Šiame suvažiavime girdėsite kai kurių 
priekaištų valdybai ir LNB direktoriams, 
kad valdybos nariai yra tarytum prilipę 
prie savo vietų, kaip musės prie medaus. Į 
tai turiu pasakyti, kad valdybos nariai dir 
ba valdyboje pareigos jausmo vedami, bū

dami šioms pareigoms išrinkti visuotinio 
suvažiavimo. Kai kurie jų dirba daugiau 
negu pareigos jausmo vedami. S. Nenor
tas. pavyzdžiui, jau beveik 7 metai vado
vauja LNB-vei ir per tą laikotarpį beveik 
iš griuvėsių pastatė ant tvirtų kojų tą mū
sų ekonominę organizaciją, kuria dabar 
remiasi visa mūsų visuomeninė veikla. Tai 
nemažas laimėjimas. Bet jis buvo pasiek
tas tokių žmonių, kaip S. Nenortas, tik
ru pasišventimu šiam darbui, kuriam jie 
atiduoda visą savo laisvalaikį, atliekamą 
nuo pragyvenimui skirtojo darbo. Abejoju, 
ar bet kuris iš garsiai kalbančiųjų kritikų 
ateitų į Lietuvių Namus ir dirbtų tą darbą 
be jokio atlyginimo, kaip dirba S. Nenor
tas. Kiti valdybos nariai (direktoriai) taip 
pat dirbo nuoširdžiai, be jokio materiali
nio suinteresuotumo, kuris yra toks madin 
gas šiais laikais. Tačiau tai nereiškia, kad 
tie patys žmonės turi visą laiką vadovauti 
šiam darbui. Kiekvienas mūsų valdybos na 
rys, kai rotacine tvarka ateina eilė jam pa
sitraukti, noriai užleistų vietą naujam kan 
didatui, ypač jeigu susirastų jaunesnis 
žmogus, norįs paskirti savo laisvalaikį vi
suomeniniam darbui. Šis suvažiavimas 
kaip tik ir yra tam, kad demokratiniu bū
du išrinktų tinkamiausius žmones į valdo
muosius organus.

Santykiai su Bendruomenės valdyba
Reikia pripažinti, kad kaip provincijoje, 

taip ir Londone pasitaiko (daugiausia as
meniškų) kivirčų, kurie neigiamai atsilie
pia į visuomeninę veiklą. Su ta blogybe 
reikia mums kovoti. Bet, žinant žmogaus 
silpnybes, reikia su tuo sutikti, kad nesusi 
pratimų visuomet bus. Tačiau nesusiprati
mą, turint gerų norų, galima būtų pašalin
ti.

Apie DBLS valdybos ir Bendruomenės 
valdybos lygiagrečią veiklą jau rašyta „E. 
Lietuvyje“ ir buvo pasiūlymų, kaip paša
linti nesusipratimus. DBLS valdyba ir B- 
nės valdyba sutiko sudaryti bendrą komi
siją, kuri turėjo paruošti pasiūlymą. Komi 
sija turėjo posėdį, kuriame peržiūrėjo DB
LS įstatus ir priėjo išvados, kad,' įvedus 
juose nežymių pataisų, tie įstatai galėtų 
tikti bendrinei lietuvių organizacijai D. 
Britanijoje, kuri perimtų DBLB-nės veik
lą. Komisija nesutarė vienu klausimu: dėl 
organizacijos vardo. Svarstant šį reikalą 
DBLS valdybos posėdyje, dauguma valdy
bos narių pasisakė, kad D. Britanijos Lie
tuvių Sąjungos vardą keisti būtų netikslu.

Šį klausimą netrukus taip pat svarstys 
Bendruomenės Taryba, sudaryta iš visų lie 
tuviškų organizacijų D. Britanijoje atsto
vų. Siūlyčiau pavesti DBLS atstovams, ku
rie dalyvaus Bendruomenės Tarybos posė
dyje, pranešti šio suvažiavimo nutarimą.

Sąjungos 20 metų sukaktis
Liepos pradžioje DBLS švenčia savo gy

vavimo 20 metų sukaktį. Šią sukaktį siūlo
ma atžymėti Pavasario šventės (gegužės 
28 d.) metu Sodyboje, paruošus tai progai 
pritaikytą programą.

DBLS patikėtiniai akcijoms laikyti
Pagal mūsų ligšiolinę tvarką, patikėti

nius rinkdavo suvažiavimas. Valdyba siūlo 
šią tvarką pakeisti, perleidžiant šią teisę 
S-gos valdybai.

Norint išvengti išlaidų, perrašant akci
jas naujo patikėtinio vardu, kai senasis 
miršta, vedami pasitarimai su Banku (ir 
taip pat tyrinėjami kiti būdai) paskirti pa
stoviam „nominee“ (nominaliniam patikė
tiniui), paliekant akcijų nuosavybės teisę 

Sąjungai, o balsavimo teisę akcininkų susi 
rinkimuose S-gos valdybos paskirtiesiems 
patikėtiniams. Norima, be to, paraginti mū 
sų aKcininkus paaukoti savo akcijas Sąjun 
gai, pasiliekant sau iki gyvos galvos teisę 
balsuoti akcininkų suvažiavimuose.

DBLS Nottinghamo skyrius labai gražiai 
veikia, o tai yra nuopelnas ilgalaikio sky
riaus pirmininko K. Bivainio. Už gražų ir 
vaisingą darbą, vadovaujant Nottinghamo 
skyriui, K. Bivainiui DBLS valdyba siūlo 
pareikšti viešą šio suvažiavimo padėką.

LIETUVIAI FILATELISTAI
1966 m. spalio mėn. pabaigoje Chicagos 

lietuvių filatelistų suruoštoji pašto ženklų 
paroda buvo viena įdomiausių. Savo apim
timi, patalpų didumu bei dienų skaičiumi 
taip pat buvo pati didžiausia. Išstatytųjų 
ženklų vertė siekė daugiau kaip 100.000 
dolerių. Atskiras ceremonijas sudarė pir
mojo voko antspaudavimas, kuris su rengė 
jų parašais buvo įteiktas Balzeko L. Kultu 
ros muziejui. Premijas gavo 21 asmuo. Iš
duota daugiau kaip 100 garbės pažymėji
mų. Parodoje veikęs Amerikos pašto Sky
rius pardavė apyvartoje esančių ženklų už 
1.130 dol. (22.600 pašto ženklų). Pašto val
dininkų pareiškimu, tai reiškia didelę apy
vartą.

Draugija atspausdino 5.000 tradicinių 
lietuviškų vokų ir 1.000 atvirukų. Jiems 
piešinį paruošė A. Beleška. Atrodo, kad vi
si vokai išparduoti, nes buvo didelis jų pa
reikalavimas.

Sekanti pašto ženklų paroda numatyta 
suruošti 1968 m. Ji bus susieta su Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo ir pirmojo 
Lietuvos pašto ženklo išleidimo 50 m. su
kaktimi. Sekančiai parodai draugija ruo
šiasi padaryti didelę staigmeną. Ir kad 
jiems viskas gerai pavyktų, tenka palinkė
ti geriausios sėkmės.

Chicagos Lietuvių Filatelistų Draugija 
„Lietuva“ gyvuoja jau daugiau kaip 20 m. 
Ji suruošė 12 p. ženklų parodų ir tais ma
žais spalvingais ženkliukais garsina visa
me pasaulyje Lietuvos vardą. Be to, dar 
leidžia Biuletenį, kuriame yra apsčiai ži
nių apie Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų 
pašto ženklus.

Draugija maloniai kviečia visus Anglijo
je gyvenančius lietuvius filatelistus už
megzti su jais bendradarbiavimo ryšius. 
Taip pat prašo užsisakyti draugijos leidžia 
mąjį Biuletenį, kurį Anglijos lietuviams 
siuntinės papiginta kaina.

Anglijoje gyvenančius lietuvius filatelis
tus maloniai prašau atsiliepti šiuo adresu:

V. Zdanavičius,
35, Fashion St., London, E.l.

NAUJI LEIDINIAI
Trečioji moteris — A. Barono premijuo

tas romanas — 0.18.6.
Antanas Smetona — žmogus ir valstybi

ninkas, V. Šliogerio — 0.14.10.
Atsiminimai iš Balfo veiklos — Prel. J. 

B. Končius — 1.17.0.
Lituanistikos darbai — Lit. Instituto lei

dinys — 1.2.0.
Miestelis, kuris buvo mano — N. Maza- 

laitės — 0.18.6.
Šventasis Augustinas — Giovanni Papi- 

ni — 1.2.0.
Metraštis I ir II dalys — Liet. Katalikų 

Mokslo Akademija — 3.0.0.
Velykų proga galima gauti lietuviškų at

virukų ir taip pat dovanoms tautodailės da 
lykų.
Užsakoma: Dainora, 14. Priory Rd,, Kew, 

Surrey. Tel. RIC 6377.
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MARIUS KATILIŠKIS

KAIP SURANDAMOS ŽMONOS
(IS „METMENŲ“ NR. 11)
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Pranas pakilo ir pasileido koridorium.
Jis tik per plauką išvengė susidūrimo 

kaktomūšiu su baltai apsidariusia moteriš
ke, nešančia rankose kažkokį gniužulėlį.

— Sveikinu, sveikinu, laimingas tėve! 
Jūs turite mergaitę. Septynių svarų...

— Aš? — Pranas nebūtų galėjęs nė lašo 
vandens įtraukti pro sukąstus ir barškan
čius dantis. Jis šoko atgal ir atsimušė į 
Jurgį, sprindžiuojantį nuo sienos iki sie
nos.

— Jau... Jau prasidėjo... Atnešė mergai 
tę... Sakė, septyniolikos svarų...

— Oho! Tai nemaža! — vaikiškai gied
riai nudžiugo Jurgis. — Tu tikrai manai?

— Ką aš žinau? Man taip sakė... Tokia, 
tokia, tur būt, seselė...

— Baisiai gerai, kad mergaitė, nes tų 
berniukų pas mus per akis. Eime. Aš tik 
pasveikinsiu gimdyvę ir važiuosime namo.

Koridoriuje, už pasisukimo, jie sutiko 
slaugę su nešuliu rankose.

— Sveikinu laimingą tėvelį. Jūs turite 
antrą mergaitę. Septyni svarai ir dvi un
cijos.

Vyrai sustojo. Vyrai nebežinojo, ką da
ryti. Moteršė linksminosi plodama rausvą 
gniužuliuką. Ji žiūrėjo į abu, toji smagi 
moteršė, nebandydama atspėti, kam linkė
jimai. Gal abiems? Ir tai gerai, nes dvi 

mergaitės, kaip iš molio nužiestos, ir du su 
glumę vyrukai, rankas priglaudę prie šlau 
nų. Tai gal ne pro šalį abiems?..

Pranas prikando lūpą, įtraukė pečius.
— Palauk! — stabdė jį Jurgis.
Ko dar? Lyg neužtenka velniavos? Jis 

mušėsi visom keturiom iš to siaubingo pa
stato, kur žmonės taip lengvai numiršta. 
Ir gimsta, tarytum niekur nieko. Jis veržė
si prie savo mašinos, kaip jūreivis svetima
me uoste į savo laivą. Ir prieš centrines iš
einamąsias duris iš šalutinės patalpos išrie 
dėjo vežimėlis. Paklodėmis pridengtas kro 
vinys pavargusiai šypsojosi. Jos plaukai 
buvo sulipę, ir viena ranka, bejėgiai nusvi
rusi. siekė grindis.

Jurgis jį atrado apsikabinusį butelį. Įsi
tvėrusį taip tvirtai, kaip skęstantysis irklo 
nuolaužą.

— Ar palikai man kokį gurkšnelį?
— Pa...
Jie netruko nusausinti butelį iki pasku

tinio lašelio ir pasileido namų link.
Važiavo tylėdami. Jurgis rodė kelią. Ne- 

bepakęsdamas tylos, prasitarė:
— Tai matai, koks gyvenimas...
— Matau...
— Nėra jau toks blogas...
Pranas neatsiliepė. Tada palaukęs tęsė:
— Svarbu užsikabinti, o paskui jau vis

kas savaime...
— Tikrai? Ir vaikai, po du iš karto?..

— Kad tu ir nesupratingas...
Gal ir ne? Kažin ko vis tiek neišgalvosi, 

kai šitaip reikalai susiklosto. Jis tik par
veš ir tuojau į vakarus per dykumas, pre
rijas, kalnus. Į Arizoną, į Californiją.

Kanadiškoji veikė. Jurgis turėjo išsipa
sakoti. Ne kasdien susilauki dvynukų:

— Dėl vaikų tai tu be reikalo nusigan
dai. Svarbu, kad sugyventi galima. Ve
džiau našlę su dviem. Ir savo, kaip matai, 
Dievui padedant, jau sumušiau iki treje- 
tos. Manytis reikia. Į Lietuvą jau taip ar 
taip nebegrįšim...

— Kur tu begrįši... — atšaku dantim 
veptelėjo Pranas.

— Taigi, taigi... Man statyboje sekasi. 
O prisidėtumei tu, tai parodytume jan
kiams, ką gali lietuviai...

— Ką jau ten aš?..
— Nesakyk. Turi suspaudęs gražaus ska 

tiko. Vestumei Mary, tai iš karto kojose...
— Kokią Mary?
— Nugi mano žmonos seserį, apie kurią 

laiške minėjau. Būtume svainiai. Merga 
juk iš pieno plaukusi, tik duok Dieve svei
katos, o jos dar turi atsakančiai. Prieš ko
kis metus išsiskyrė su vyru ir gavo šešių 
pragyvenimų namą. Vaikelis jau prakutęs. 
Et. sakau...

Pranas klausėsi ir visomis išgalėmis sten 
gėsi sulaikyti viduje kylantį atkarumą, 
kurs galėjo pasibaigti šleikštumu, lyg užsi- 
valgius apgedusios žuvies arba nurijus 
plauką. Jis ryžosi priešintis visiems: drau
gužiui ir jo giminėms, kurie staiga pasikė
sino į jo laisvę ir neprigulmybę. Jis nuošir
džiai apgailestavo savo stabtelėjimą Vidu
rinių Vakarų kaimelyje.

Temo. Tas pats namas ir ta pati lentelė 
su „General Contractor“. Du berniukai, pa 
našūs kaip ąžuoliukai miško skynime ir 

kažin kur matyti, prisistatė dar nespėjus 
nė sustoti. Jauna ir graži moteris, įsikibusi 
rankomis su klibikščiuojančiais vaikeliu- 
kais, paklausė:

— Kaip Frances?
— Gerai.
— Ir kas?
— Dvi mergaitės.
— Tau sekasi, Jurgi.
— Tur būt...

Pranas sugniaužė automobilio raktus. Jis 
ieškojo minutės, jis laukė, kada galės pa
sakyti: na, sudiev, mielieji, ir mes iškėliau 
jame. Jau visko buvo iki pagerklio. Jis sva 
jojo apie vėsią maudynę kuriame nors pa
kelės namelyje.

— Įtrauk mašiną, — tarė Jurgis Sirutis.
— Kad aš, tur būt, judėsiu toliau...
— Niekur tu nejudėsi.
— Nepatogu, Jurgi, kai pas jus tokia su

maištis...
— Nekvailiok! Mary, jau tu čia pasi- 

reikšk!
— Žinoma, nes dar nesutvarkyti reika

lai, — tarė gražioji raudonplaukė.
Kokie reikalai? Ir staiga Pranas atito

ko. Prieš jį stovėjo paviljono rudė, žalio
mis akimis, išleistais ir ant pečių kaskado
mis krintančiais raudonais plaukais. Ji vil
kėjo tamsiai žalią suknelę, išryškinančią 
formas, avėjo aukštakulnėmis kurpaitėmis. 
Tokios gražios raudonplaukės jis dar nebu 
vo matęs. Jis būtų lažinęsis iš kažin ko, 
kad negali šitaip žmogus pasikeisti. O ma
tai! Ir sumurmėjo patsai nežinodamas ką.

— Jūs patsai nustabiausias šaulys! Nie
kas neįsivaizdavo tokių pasekmių. Nie
kas...

— Bet... Tos paskutinės antelės aš ne
numušiau...

— Jūs ją numušėte taip tikrai, kaip 
mano sesuo Frances šiandien susilaukė dvy 

nukų. Jūsų laimikiai stovi išrikiuoti ant 
stalo...

— O, ne, — nusigandęs sušvankštė Pra
nas. — Aš jų atsisakau... tai neįmanoma...

— Tai įvykęs faktas. Aš turėjau pasi
kalbėjimą su mūsų laikraščio reporteriu. 
Tik suirutė su Frances neleido visko už
baigti. Mes susitarėme, ir jis atvyks vėliau 
jūsų nufotografuoti su trofėjais.

— Nieko nebus. Aš skubu į Californiją.
— Ji nepabėgs. Be to, — Mary koketiš

kai purtė galvą, suvilnydama it jūra plau
kais. — Aš pasižadėjau, jeigu jūs išmušite 
visų taškus... Ar atsimenate?

— Ne... Ką jūs pažadėjote?
— Argi tikrai neatsimeni, Frank? Visi 

girdėjo, ir aš neatsiimu žodžio... Kad to
kiu atveju aš sutinku... Nu, pagalvok ge
rai, Frank... Prisimeni...

— Kad. kad... — Pranas juto įelektrin
tą srovę nuo juosmens per šlaunis ir blauz
das nubėgančią į papades. Dėl visako jis 
atsirėmė į savo mašiną — vienintelį tikrą 
ir realų dalyką visoje kelionėje. O Mary 
slinko vis artyn ir artyn ir šnekėjo:

— Nu. ar ne tiesa? Tu jau prisiminei?
— Kad mane užsmaugsi pirmąją naktį 

nailono kojine?..
■— Aš tą atsiimu, Frank... Juk tu geras 

berniukas ir netiki, ką pasakiau būdama 
biauriame stovyje?

— Ne... -— vapėjo Pranas. Ir tai nereiš
kė nei taip, nei ne. Jo akis aptraukė rū
kas, kaip nukreipiant šautuvo vamzdį į 
paskutinį taikinį. Mašinos raktai sužvan
gėjo jo rankoje, tartum turėdami uždavinį 
jį grąžinti tikrovėn.

Mary ištiesė ranką ir pasiėmė raktus, sa 
kydama:

— Mes nuvažiuosim, kur tik panorėsim. 
Ne tik Californiją, bet ir Mexicą pasiek
sim, Frank...
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VISKAS VYKSTA GERAI
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS V-BOS PRANEŠIMAS XVI METINIAM 

AKCININKŲ SUSIRINKIMUI

1966 metų vasarą, Bendrovės finansi
niams metams įpusėjus, Anglijos vyriausy
bė buvo priversta griebtis aštrių ekonomi
nių suvaržymų pagerinti krašto ekonomi
nei padėčiai. Buvo įvesti nauji mokesčiai, 
smarkiai suvaržyti kreditai, užšaldytos kai 
nos ir atlyginimai, šios priemonės turėjo 
nemaža neigiamos įtakos pramonės veiklai 
ir, be abejo, palietė ir Lietuvių Namų B- 
vę. Tačiau ekonominė krizė mūsų tiek ne- 
prispaudė, kad reikėtų varžyti Bendrovės 
veiklą ir užsimotuosius darbus.

Valdybos pranešime praeitam akcininkų 
Susirinkimui buvo pažymėta, kad, aprūpi
nus Spaudos skyrių ir atlikus žymių page
rinimų Sodyboj, dabar ateina eilė gerinti 
Lietuvių Namams. Šio Suvažiavimo daly
viai, tur būt, pastebėjo, kad darbai jau vyk 
domi. Atremontuotos klubo patalpos, Jau
nimo kambarys, ir vykdomi išoriniai re
montai. Ligi lapkričio 1 d. šiems darbams 
išleista apie 1.500 sv. Remontai, ypač išori
niai, dar nėra baigti.

Praeitų finansinių metų grynas pelnas 
yra 1.040 sv. Turint galvoj pasunkėjusią 
ekonominę padėtį krašte ir dideles remon
to išlaidas, šią sumą reikia laikyti visai pa
tenkinama. Ši pelno suma, pagal tradiciją, 
keliama į balanso Apyvartos Rezervą, ku
rio suma dabar yra 12.547 sv.

Paskolų iš finansinių firmų Bendrovė ne 
turi. Visą balanse parodytąją paskolų su
mą — 13.945 sv. — sudaro lietuvių depo
zitai. Kadangi piniginių rezervų ir investa- 
cijų turime 3.875 sv., tai netto įsiskolini
mas buvo 10.070 sv. ši suma rodo, kad fi
ve ir toliau privalo kreipti visą dėmesį į pi 
niginių rezervų ugdymą tol, kol įsiskolini
mo sumą atsvers piniginiai rezervai. Šis 
procesas dar gali pareikalauti kelerių me
tų, bet su savų žmonių parama ir šiek tiek 
kantrybės ši problema bus išspręsta.

Iš atskirų Bendrovės padalinių geriau
siai pasirodė Sodyba ir Spaudos Skyrius. 
Sodybos brutto pelnas pakilo nuo 2.404 sv. 
ligi 2.718 sv., o Spaudos Skyriaus — nuo 92 
sv. ligi 394 sv. Lietuvių Namų brutto pel
nas sumažėjo nuo 3.890 ligi 1.750 sv.

Sodybos veiklos rezultatai yra geri, ta
čiau jie yra pasiekti didelių pastangų dė
ka. Sodybos veikla yra plati ir sudėtinga. 
Tik Sodybos vedėjas J. Lūža ir ten dirbę 

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, 3J 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.

tarnautojai gali pilnai įvertinti ir pajusti 
visas problemas, prižiūrint veikiantį klu
bą, vasarvietę ir ten gyvenančius pensinin
kus. Ligi šiol dar nerandama priimtino bū
do Sodybos veiklai susiaurinti ir abejoja
ma, ar tai iš viso galima būtų padaryti. Ne
turint konkretaus plano, Sodybos veikla 
bus tęsiama be pakeitimų.

Spaudos Skyrius taip pat turi savo prob
lemų. Mirus linotipininkui a.a. A. Jarošiui, 
darbo tempas sumažėjo. Dabar pamažu pra 
dedama vėl atsigauti, atvykus iš Vokietijos 
linotipininkui, bet reikės laiko, kol dar
bas vėl grįš į normalias vėžes. Spaustuvė 
vis dar kažkaip „išspaudžia" laikraštį, kny 
gas ir kitus darbus. Reikia manyti, kad ne 
tik Anglijos, bet ir daugelio kitų kraštų lie 
tuviai - spaudos mylėtojai linki mūsų Spau 
dos skyriui sėkmės ir ištvermės.

Lietuvių Namai, ligi šiol buvęs didžiau
sias Bendrovės pajamų šaltinis, šį kartą 
turi pasitenkinti užėmę antrąją vietą po 
Sodybos. Didelės remonto išlaidos, suma- 
žėjusios pajamos už nuomą ir sumažėjęs 
klubo pelningumas buvo svarbiausios su
mažėjusio brutto pelno priežastys. Remon
tai dar yra tik įpusėję. Todėl ir šiais me
tais negalima laukti didelio rezultatų page 
rėjimo. Nuomos pajamų sumažėjimui dide 
lės įtakos turėjo Jaunimo kambario įren
gimas, iš kurio jokių pajamų dabar negau
nama. Reikia tikėtis, kad ilgainiui, kai
noms po truputį kylant, pajamos už nuo
mą vėl pasieks patenkinamą lygį.

Nuo ekonominių suvaržymų daugiausia 
nukentėjo Lietuvių Namų Klubas. Pakilus 
prekių kainoms, pardavimo kainos negalė
jo būti tuoj pat pakeltos, nes jos ir taip 
buvo pakankamai aukštos. Be to, rezulta
tus pablogino ir sumažėjusios pajamos iš 
lošimo mašinų. Klubo atskaitomybės siste
ma yra gera, ir tikimasi, kad klubo paja
mos ir ateity sudarys nemažą dalį Lietuvių 
Namų pajamų.

Nauji valstybiniai mokesčiai SET, įvesti 
drauge su kitais ekonominiais suvaržy
mais, palietė ir Bendrovę. Už kiekvieną 
tarnautoją reikia mokėti po 25 šil. į savai
tę valstybės iždui. Spaudos skyriui, prie ku 
rio darbų prisideda penki tarnautojai, tuos 
mokesčius valstybė grąžina ir dar primoka 
po 7 šil. 6 penus, bet už likusius Bendrovės 

tarnautojus įmokėtoji suma nėra grąžina
ma. Dėl to per metus Bendrovei susidarys 
apie 200 sv. papildomų išlaidų. Vos spėju
si gauti atleidimą nuo vienų valstybinių 
mokesčių, valdyba dabar ieško galimybių, 
kaip Bendrovė galėtų gauti atleidimą nuo 
naujųjų mokesčių.

Kultūriniams ir socialiniams reikalams 
išleistoji 107 sv. suma šiek tiek sumažėjo. 
Šių reikalų numatoma ir ateityje neužmirš 
ti, bet didelių išlaidų neįmanoma daryti, 
kol yra skolų. Skoloms sumažėjus, bus ga
lima kultūrinę ir socialinę veiklą stipriau 
paremti.

Šiuo metu didžiausias Bendrovės uždavi 
nys vis dar yra toks, kaip ir ankstyves
niais metais: išlaikyti ir pagerinti turimą
sias priemones ir sudaryti pakankamus pi 
niginius rezervus įsiskolinimui padengti. 
Šiam tikslui pasiekti jau daug yra padary
ta, ir po kelerių metų bus galima laisviau 
atsikvėpti.

Bendrovė yra svarbus ginklas Anglijos 
lietuvių rankose. D. Britanijos Lietuvių Sa
ga ir Lietuvių Namų B-vė glaudžiai bendra 
darbiauja ir prisideda prie kovos už lietu
vių tautos teises. Jos yra pasiryžusios tą 
kovą tęsti ypač šiuo metu, kada D. Britani
ja ir kitos Europos valstybės yra linkusios 
mūsų tautos problemas pamiršti. Lietuvių 
Namų Bendrovė yra pasiruošusi atlikti sa
vo pareigą ir tikisi, kad visi geros valios 
lietuviai solidariai prisidės ir parems kiek 
vieną pastangą atgauti Lietuvos laisvę.
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1935 m. didžiausias pieno tiekėjas Lie
tuvoje buvo ūkininkas Liudas Vegys, gy
venęs Parovėjos km., Biržų vaisė. Jis tu
rėjo 9,63 ha naudojamos žemės. Sėjomai
na 10 laukų: žieminių 2, dobilų 3, pūdymo 
žalio 2, vasarojaus 1, kaupiamųjų 2. Nau
dojo runkelių sėklą „Barres“, kurių der
lius buvo apie 1.500 centnerių. Pirko sėle
nų ir kitų pašarų apie 140 ctn.

Ūkininkauti pradėjo po Pirmojo karo. 5 
ha gavo iš Žemės Reformos Valdybos ir 5 
ha nusipirko. Gyventi pradėjo iš dviejų 
karvių. Pradžioj vertėsi bekonų auginimu, 
kurių kai kuriais metais parduodavo iki 
18. Vėliau pradėjo verstis pieno ūkiu. 1935 
m. turėjo 9 galvijus, iš kurių 6 melžiamos 
karvės. Visos vietinės veislės. Pieno riebu
mas nuo 4,3 proc. ir daugiau. Vienos jo pa
ties užaugintos vietinės veislės karvės pie
no riebumas buvo 5,7 proc. ir 195 kg rieba
lų per metus. Tais metais pristatė pieninėn 
18.216,5 kg pieno. Už pieną gavo 1.828 litus 
ir 42 centus. Kitos iš galvijų ūkio pajamos 
— 800 litų. Pardavė 7 bekonus.

Ūkininkas L. Vegys, kaip didžiausias pie 
no tiekėjas, laimėjo pirmąją premiją — 
500 litų ir buvo apdovanotas DLK Gedimi
no IV laipsnio ordinu. Be to, dar, kaip di
džiausias Biržų apskr. pieno tiekėjas, ga
vo savo apskrities 100 lt. premiją ir iš Me- 
deikių pieninės dovaną — pieno koštuvą.

1907 m. Marijampolėje įsisteigė pirmoji 
kooperacinio pobūdžio organizacija Krikš
čionių Ūkio Draugija „Žagrė". Draugijos 
ekonomiškai prekybinis veikimas reiškėsi 
ne tik centre, bet ir per skyrius buvo iš
plėstas daugelyje Suvalkijos vietovių. Ša
lia prekybos, reiškėsi ir kultūrinėje veik
loje.

Apie tą laiką įsisteigė Marijampolėje ir 
kita maždaug tokio pat pobūdžio organiza
cija, tai Ūkininkų Draugovė. Ši draugija 
daugiausia dirbo visuomeniškai kultūrinį 
darbą ir taip pat Suvalkijoje turėjo kelio
lika skyrių.

Pirmojo karo metu buvo sunaikintos vi
sos „Žagrės“ prekės keleto tūkstančių rub
lių vertės. Marijampolėje liko tik dideli 
mūriniai namai, apsunkinti skolomis. To
dėl ir nepavyko greitai atgaivinti draugi
jos veikimo. O Ūkininkų Draugovė po karo 
visiškai nepradėjo veikti.

1919 m. Marijampolėje įsisteigė ir „Žag
rės“ patalpose pradėjo veikti Vartotojų fi
ve „Žemdirbys“. Tai buvo smulkių prekių 
kooperatyvas, kuris aptarnavo miesto gy
ventojus. Bet jis negalėjo patenkinti ūki
ninkų reikalavimų, ir tuoj buvo pajustas 
žemės ūkį aprūpinančio kooperatyvo reika 
lingumas. Tokia padėtis tęsėsi iki 1923 m. 
pradžios.

1928 m. vasarą kilo mintis steigti tokią 
organizaciją, kuri svarstytų įvairius ūkio 
klausimus, nagrinėtų ekonomines proble
mas, rastų viso tautos ūkio interesams bend 
rą sprendimą ir kt. Pirmieji tokios drau
gijos steigimo iniciatoriai buvo J. Sakalaus 
kas, B. Garšva, S. Kuzminskas ir kt. Jie, 
nuodugniai išdiskutavę steigiamosios drau 
gijos tikslus ir uždavinius, priėjo išvados, 
kad reikalinga gauti ir platesnių ekonomi
nių sluoksnių pritarimą. Tam tikslui 1929 
m. sausio 26 d. pas J. Lapeną buvo sukvies
tas žymesnių ekonominių įstaigų bei orga
nizacijų atstovų ir atskirų ekonomistų pa
sitarimas. Dalyvavo 19 žmonių. Viską išsi
aiškinus, nutarta tokią draugiją steigti, ir 
dalyviai išrinko iš savo tarpo 12 asmenų 
steigėjais. S. Kuzminskas parašė įstatus, iš 
kurių aiškėja, kad draugijos tikslas yra pa 
žinti Lietuvos ūkį, ieškoti būdų ir priemo
nių ekonominio mokslo pagrindais jam kel 
ti ir gerinti visuomenės gerovei ir kt.

1929 m. vasario 17 d. įvyko steigiamasis 
susirinkimas, kuriame dalyvavo apie 30 as 
menų. Nutarta steigti draugiją, ir išrinkta

Tarp
Ekspresas rieda geležiniais bėgiais, tai 

čia, tai ten retkarčiais stabtelėdamas. Ke
lionė ilgoka. Geriausias būdas laiką už
imti tai atsėdėti bent porą valandėlių va
gone restorane, užtęsiant pietus kaip gali
ma ilgiau. Pradedi sau nuo vadinamojo 
„aperitivo" — gėralo apetitui sužadinti — 
ir baigi neišvengiama kava su konjaku...

Skamba gana buržujiškai! Tačiau kas 
šiandieną ne buržujus — dvasinis ar mate
rialinis? Net ir komunistai, tie svieto lygin
tojai, atsisakė savo neįgyvendinamų idėjų 
ir buržuazėja nesulaikomai. Tie vargšai ki 
niečiai bene bus tą taisyklę patvirtinanti 
išimtis. Kultūrinė revoliucija užblokavo 
kelią Maskvos pamėgdžiotojams. Dabar 
jiems teks kurį laiką pasimaitinti Mao Tse 
Tungo mintimis. Beartėjąs pyragas netikė
tai atšoko dideliu šuoliu per kelerius me
tus atgal, kol žmogiška prigimtis ir vėl pa
ims viršų. Romėnai jau prieš 2.000 metų 
buvo suradę tą paslaptį, kad geriau gyven
ti ir naudotis šiuo gyvenimėliu, kuo ma
žiau dedant vilčių į ateinantįjį.

Tačiau grįžkim prie pietų, kad neatauš- 
tų. Taigi, po geros pradžios atėjo laikas ir 
svarbiausiam patiekalui — veršienos keps
niui su padažu, kuriame jis šuto, ir ryžiais 
bei labai angliškai atrodančiais žirniukais.

pirmoji valdyba: pirm. — J. Lapenas, vice- 
pirm. — inž. B. Garšva, sekr. — M. šalčius, 
ižd. — J.D. Blynas, vald. nariai — S. Kuz
minskas, J. Tallat-Kelpša ir inž. J. Janke
vičius. Taip gimė Kaune Ekonominių Stu
dijų Draugija.

Sakoma, kad ožka yra proletariato gyvu
lys ir nuolatinis tautų skurdo ir vargo luo
mo palydovas. Vidutiniškai ožka per me
tus pieno duoda 10 kartų daugiau, negu ji 
pati sveria, kas sudaro 500-600 kg. Bet pa
sitaiko ožkų, kurios duoda daugiau kaip 
1.000 kg pieno, žinoma Zaaneno rekordistė 
ožka, kuri per metus davė 1.300 kg pieno. 
Ožkų pienas daugiausia vartojamas sūrių 
gamybai. Ypač daug rūšių sūrių iš ožkų 
pieno pagamindavo italai, kiek mažiau 
šveicarai ir vokiečiai.

1927 m. surinktomis žiniomis, Lietuvoje 
buvo laikoma daugiau kaip 6.000 ožkų.

— Japonų sveikatos ministerija skelbia, 
kad ant Hirošimos ir Nagasakio numesto
sios bombos iš viso pareikalavo 298.722 au
kų, įskaitant tuos, kurie ligi šiol mirė dėl 
radiacijos ir kurie po to gimė nesveiki ir 
vėliau mirė.

(11)

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
Galime spręsti, kad kai kurie manys, jog 

Kristaus Karalystė bus autokratiška val
džia pasaulyje, kokios žmonės dar neturė
jo, ir jog jų gyvybės, nuosavybė ir visokie 
reikalai bus Karaliaus rankose, be jokio 
atšaukimo. Tačiau taip nebus, nes mes tu
rime tikriausių ir visiškai įtikinančių įro
dymų, kad kiekvienas tos Karalystės nusi
statymas ir patvarkymas yra skirtas jos 
valdinių naudai, šitos tarpininkaujančios 
karalystės Karalius juk taip mylėjo savo 
valdinius, kuriems Jis viešpataus, kad ati
davė savo gyvybę už juos kaip atpirkimo 
kainą, taip užtikrindamas kiekvieną as
menišką progą pasirodyti vertais arba ne
vertais amžinojo gyvenimo; ir visas Jo 
Tūkstantmetinio karaliavimo tikslas yra 
padėti žmonėms išlaikyti bandymą. Ko gi 
daugiau galima reikalauti? Būdamas Atpir 
kėjas, Jis juk turi teisę kontroliuoti visa, ką 
Jis nupirko savo krauju. Todėl visi, kurie 
įvertina tokią Jo parodytą meilę, — jei 
jiems būtų duota proga balsuoti, — tačiau 
taip nebus daroma, paves jam visą valdžią 
ir viešpatavimą ir sutiks su Jo teisingos 
valios reikalavimais.

Bet kyla klausimas: Ar „šventiesiems“, 
kurie kartu paveldės Karalystę, ir bend
rais teisėjais bus galima saugiai pavesti vi
siškai autokratinę valdžią?

Iš tikrųjų taip! Kaip Kristus Jėzus įrodė, 
kad Jis turėjo daug savo Tėvo dvasios ir 
yra „Tėvo esmės paveikslas“, taip pat ir 
visi tie, iš kurių susidarys „mažasis būre
lis“ Jėzaus bendrųjų paveldėtojų Karalys
tėje, pirma turės įrodyti, kad ir jie turi 
„Kristaus dvasios“ — šventosios meilės 
dvasios. Vien jų pašaukimo sąlyga yra, kad 
jie pasidarytų „tos pačios išvaizdos, kaip 
jo brangiausias Sūnus“, ir nė vienas kitas 
nebus pripažintas atitinkančiu savo pašau
kimą ir išrinkimą tikru. Tos klasės nariai 
išrenkami iš silpnųjų ir netobulųjų, kad 
jie galėtų atjausti silpnybes tų, kuriais jie 
turės rūpintis ir mokyti, kaip reikia kovoti 
už teisybę ir tiesą ir prieš klaidas ir nuo
dėmes, tai yra, kaip galima pilnai pasitikė
ti Vyriausiuoju karališkosios kunigijos Ku 
nigu, taip pat be jokios baimės galima pa
sitikėti žemesniais kunigais. Dievas suteiks 
jiems galybę ir valdžią, nes Jis pažįsta 
juos, ir tai yra geriausia garantija, kad jų

Vienos ir Ciuricho
kuriuos padavėjas pasigyrė pats išauginęs, 
sušildęs ir žaliai nudažęs...

Sulūžo ledas, atšilo atmosfera, užsimez
gė kalba su vagono restorano personalu. 
Pateikęs sąskaitą ir gavęs arbatpinigių, 
gal kiek didesnių nei tikėtasi, patenkintas 
padavėjas atsidėkoja paberdamas keletą 
trumpų sąmojingų anekdotų, tačiau greit, 
kaip ta susisiekimo priemonė, kurioje laiki 
ną prieglobstį buvome pasirinkę, neleisda
mas net nusijuokti kaip pridera.

Deja, tik vienas tų anekdotų praeis pro 
cenzūrą.

Grįžta pilietis iš Liurdo. Sutinka draugą. 
Tas jį klausia:

— Na, kaip?
— Kaip matai, vėl vaikštau!
— Kas gi tau buvo?
— Kas man buvo? O gi automobilį man 

ten pavogė... Nupėstino, rupkės!..
Juokai padeda virškinti. Kas to nežino! 

Laikraščiai patys pirmieji. Nužygiavęs į 
savo vagoną, atskleidžiu dienraštį. Pirma
me puslapyje didelė fotografija kino žvaigž 
dės Raquel Welsh su nauju (tik antru) vy
ru vedybų dieną. Suknelė jaunavedės trum 
pučiukė, vos viršutinę šlaunų dalį teden
gianti ir praregima kaip rėtis. Kad įspūdis 
būtų dar geresnis, banditas reporteris pasi
stengė nutraukti šią gražiausia pasaulio 
moterim pramintą artistę iš apačios laiptų, 
ant kurių ji buvo pakopusi.

Galit įsivaizduoti, kas ten išėjo. Tekste 
po pavykusios nuotraukos buvo parašyta 
maždaug taip:

„Kaip prancūzai sako, net gražiausia pa
saulio moteris gali duoti tik tai, ką turi. 
Mes daugiau ir nenorim. Tačiau taktas, jei 
ne meilė, diktuoja, kad bent vestuvių die
ną ji tai rezervuotų savo vyrui...“

Traukinys įdardėjo j paskirties stotį. 
Tenka skirtis. Sudiev.

Laikinasis Ciurichietis

TELEVIZIJA LIETUVOJE

Vilniaus televizijos komiteto pirmininko 
pavaduotojas mano, kad dabar Lietuvoj te 
leviziją jau turi progos matyti apie mili
jonas žmonių (trečdalis gyventojų). Moky
tojai kelia mintį, kad televizija turėtų būti 
naudojama mokykloms, bent tam tikroms 
pamokoms dėstyti. Tačiau su dabartiniais 
įrengimais Vilniaus televizijos centras to 
padaryti dar nepajėgiąs. Yra ir dabar mo
komųjų laidų, tačiau dar tik apie septynias 
valandas per mėnesį. Viltys nukeliamos į 
penkmečio pabaigą, iki 1960 metų. Iki to 
laiko tikimasi pastatyti naujas studijų 
kompleksas. Tuo tarpu dar nėra tam tiks
lui paskirtų lėšų. (E) 

galybė bus naudojama ištikimai, išmintin
gai ir meilingai pasaulio palaiminimui.

Geležinė valdžia
Tautas valdys jėga arba galybė, kuriai 

niekas negalės pasipriešinti, iki bus įsteig
ta teisinga tvarka ir pasirodys visuotinis 
paklusnumas, nes kiekvienas kelias turės 
priklaupti ir kiekvienas liežuvis išpažinti 
dieviškąją garbę ir galybę; todėl parody
mas paklusnumo bus priverstinis. Juk pa
rašyta: „Jis valdys juos geležine lazda, ir 
kaip puodžiaus indas bus jie sutrupinti". 
(Apr. 2:27). šitas daužymas ir trupinimas 
įvyks Keršto Dieną, ir nors galybė ir lazda 
išsilaikys per visą Tūkstantmetinį amžių, 
jų gal nebereikės naudoti, nes tuomet vi
sas atviras pasipriešinimas bus griežtai už
draustas didžiojo suspaudimo metu. Kaip 
pranašo pasakyta, šituo daužymo metu Die 
vas tars murmančiai, triukšmingai ir savi
mi įsitikėjusiai žmonijai: „Liaukitės ir ži
nokite, kad aš Dievas. Aš būsiu išaukštin
tas tarp tautų ir išaukštintas būsiu žemė
je". (Psa. 46:11). Tačiau padaryti „iš teisy
bės taisyklę ir iš teisingumo lyginimo įran
kį" visuose mažuose ir dideliuose kiekvie
no asmens reikaluose reikės viso Tūkstant
metinio amžiaus, nes per tą laiką visi bus 
„Dievo mokomi“. Tą mokymo darbą atliks 
„išrinktasis“ Sandoros Tarnas, didysis Pra 
našas, Kunigas ir Karalius (Galva ir kū
nas). Jis bus Pranašas, nes mokys, Kara
lius, nes valdys, Kunigas, nes tarpininkaus 
tiems, kuriuos Jis nupirko; ir Jis bus taip 
pat žmonių užtarėjas ir Dievo palaimų tei 
kėjas. Visos šitos pareigos bus sujungtos: 
„Tu esi kunigas per amžius Melkizedeko 
tvarka“, nes jis buvo kunigas savo sos
te. — Žyd. 7:17; Žak. 6:13; Ap. Darb. 3:22; 
5 Moz. 18:15.

Priimdamas išminties vardą, naujasis 
Karalius sako: —

(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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AUKOS TAUTOS FONDUI

5 svarus aukojo Dr. J. Mockus, po 1 sv.: 
P. Žilinskas, K. Jurka, J. Matulis, J. Jan
kaitis, P. Girnys ir P. Voveris.

DBLS Leicesterio sk. atsiuntė 1 sv. 17 š.
6 p., DBLS Ketteringo sk. — 5 svarus. DB- 
LB suruoštame Vasario 16 d. minėjime 
Londone surinkta 12 sv. 17 šil.

Visiems aukojusiems dėkoja
Tautos Fondo Atstovybė

LONDONAS
SVEIKINIMAS B.K. BALUČIUI

DBLS pirm. J. Vilčinskas aplankė ser
gantį min. B.K. Balutį, perdavė jam suva
žiavimo sveikinimus ir papasakojo apie su
važiavimo nutarimus.

Ministeris, kuris pamažu sveiksta, labai 
patenkintas S-os narių patriotine veikla.

DIDZ. SAVAITĖS PAMALDŲ IR
REKOLEKCIJŲ TVARKA LIETUVIŲ 

BAŽNYČIOJE
Verbų sekmadienis, kovo 19 d.

9 vai. Mišios.
11 vai. verbų šventinimas, išdalijimas, 

procesija ir Mišios.
7 vai. vak. Rekolekcijų pradžia, Grau

dūs verskmai, palaiminimas.
Pirmadienį, kovo 20 d.

9 vai. Mišios ir išpažintys.
8 vai. vak. Vyrams pamokslas, išpažintys, 
Mišios, palaiminimas.
Antradienį, kovo 21 d.

9 vai. Mišios, išpažintys.
8 vai. vak. Moterims pamokslas, išpažin

tys, Mišios, palaiminimas.
Trečiadienį, kovo 22 d.

9 vai. Mišios, išpažintys.
8 vai. vak. Pamokslas, išpažintys, Mišios, 

palaiminimas.
Didįjį Ketvirtadienį, kovo 23 d.

10-12 vai, išpažintys.
7 vai. vak. išpažintys.
7.30 vai. pamokslas vaikams ir jaunimui 

angliškai.
8 vai. Paskutinės Vakarienės Mišios, pa

mokslas, procesija, altoriaus nudengimas.
Didįjį Penktadienį, kovo 24 d.

3 vai. iškilmingos apeigos Kristaus kan
čiai ir mirčiai paminėti, Kryžiaus adora
cija, šv. Komunija, pamokslas, išpažintys.

8 vai. vak. Kryžiaus Keliai, išpažintys.
Didįjį šeštadienį, kovo 25 d.

2-4 vai. išpažintys.
7 vai. vak. išpažintys.
8 vai. vak. šventinimas ugnies, Velykų 

žvakės, vandens; Velykų nakties Mišios ii 
pamokslas.
Pirmąją Velykų dieną, kovo 26 d.

8 vai. Prisikėlimas, procesija. Mišios, pa
mokslas.

11 vai. Mišios, pamokslas.
Antrąją Velykų dieną, kovo 27 d.

9 vai. Mišios.
11 vai. Mišios, pamokslas ir palaimini

mas.
Rekolekcijas ves kun. Antanas Miciū- 

nas, MIC, svečias iš Romos.

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 1 d., šeštadienį, Moterų šv. 

Onos Draugija rengia Tradicinį Margučių 
Balių Sporto ir Socialinio Klubo salėje.

Tame vakare bus, ko iki šiol nebuvo, nes 
jis išpuola balandžio 1 d.

Draugijos vadovybė kviečia visus geriau
sius margučių margintojus dalyvauti, nes 
jie bus premijuojami.

MOTERŲ ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Kovo 19 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
Moterų šv. Onos Draugija šaukia savo na
rių susirinkimą Sporto ir Socialinio Klubo 
salėje (345 A Victoria Park Rd., London, 
E.9).

Narėms dalyvavimas būtinas.
PADOVANOJO PIANINĄ

A. Varkalaitė Londono lietuvių jauni
mui padovanojo pianiną.

DBLS Londono Liet. Jaunimo Skyriaus 
Valdyba reiškia nuoširdžią padėką.

A. Tamušiūnas, 45 m. amžiaus, nori su
sirašinėti su Anglijos lietuvaitėmis, ne se
nesnėmis kaip 45 m. amžiaus. Rašyti tik 
rimtus laiškus:

A. Tamušiūnas,
9 Sussex St., Rochdale, Lancs.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENI, IR PAVASARI 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tol. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles, 

Manchester.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
COVENTRY — kovo 19 d., 12.45 vai., šv. 

Elzbietos bažn.
DERBY — kovo 19 d., 11 vai., Bridge Gate.
NOTTINGHAM — kovo 19 d., 11 vai., L. Ž.
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 — Velykų antrą dieną, 
12.30 vai., Tunstall.

NOTTINGHAM — Didžiosios Savaitės bei 
Velykų pamaldos ir lietuviškos rekolek
cijos Jaunimo Židinyje skelbiamos kroni 
kos skyriuje.

NOTTINQHAMAS
VERBOS

Kovo 19 d., Verbų sekmadienį, 11 vai., 
Jaunimo Židinyje bus verbų šventinimas, 
procesija ir po to suma.

DIDŽIOJI SAVAITĖ, 
REKOLEKCIJOS IR VERBOS

Lietuvių Jaunimo židinyje Did. Ketvir
tadienį 8 vai. vakare bus pamaldos ir Not- 
tinhamo bei apylinkių lietuviams rekolek
cijų pradžia. Jas praveda kun. A. Geryba, 
pagelbstimas kitų Židinio kunigų. Sekan
čiomis dienomis rekolekcijos jungiamos su 
pamaldomis: Did. Penktadienį — 3 vai. po 
pietų su šv. Komunija, Did. šeštadienį — 8 
vai. vakare su Ugnies, Velykų Žvakės šven 
tinimu ir šv. Mišiomis. Velykų ryte Prisikė 
limo ir rekolekcijų užbaigos Mišios bus 11 
vai. Antrą Velykų dieną pamaldos 11 vai.

Tautiečiai yra maloniai kviečiami di
džiųjų rimties ir vilties dienų proga dvasi
niu susitelkimu pasinaudoti.

LEIQH
SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus valdyba šaukia 
narių susirinkimą, kuris įvyks kovo 18 d., 
šeštadienį, 6 vai. p.p., Railway Hotel (9/11 
East Bond St., Leigh).

Susirinkime bus svarstomi svarbūs sky
rių liečią reikalai. Be to, atstovas A. Bili
jonas padarys pranešimą iš metinio atsto
vų suvažiavimo Londone.

Visus narius ir apylinkių lietuvius ma
loniai prašom kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
ATSTOVO PRANEŠIMAS

Kovo 18 d., 6 vai., Bradforde lietuvių Vy 
ties klubo salėje V. Ignaitis padarys visuo
menei pranešimą apie Londone įvykusį 
DBLS suvažiavimą, apie Lietuvių Namų 
bendrovę ir apie Lietuvos aukso likimą.

Kviečiame visus dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
MINĖJIMAS

Vasario 16 minėjimas sutraukė nuolati
nę ir ištikimiausią dalį lietuvių. Svečių bu
vo net iš Manchesterio. Minėjimą atidarė 
DBLS skyr. pirm. L. Adamkavičius. Vla
das Narbutas gyvai nubrėžė Vasario 16 
prasmę. V. Kelmistraitis ragino pasisemti 
dvasios iš V. Narbuto žodžių. D. Narbutas 
kvietė atkreipti dėmesį į mišrias šeimas ir 
jas traukti į mūsų bendruomenę.

Minėjimą ruošiant, daug pasidarbavo 
Ivanauskų šeima, ypač Ivanauskienė ir 
dukrelės. Vakaras praėjo puikioje nuotai
koje. Minėjimas baigtas Tautos himnu.

SPORTAS
..Viltis“ supliekė lygos čempionus. Jau 

penkeri metai, kai CB Smith komanda ne
buvo pralaimėjusi krepšinio rungtynių. Tą 
komandą treniravo V. Kelmistraitis iki šių 
metų. Bet dabar jis treniruoja tik „Vilties“ 
dvi komandas.

Visus nustebino viltiečių pažanga. Nie
kas netikėjo, kad jie įveiks čempionus.

Pradžioje CB Smith vedė keliais taškais. 
Bet tuoj viltiečiai parodė savo dantis ir lai 
mėjo puslaikį 29:24. Antrame puslaikyje jie 
dar pasispaudę ir laimėjo rugtynes 65:53. 
šiuo metu „Viltis“ lygoje pirmauja. „Vil
tis“ laimėjo prieš mokytojų mokyklą Br. 
Lodge 82:46. Dėl Best Williams taurės „Vii 
ties“ II komanda taip pat jau laimėjo rung 
tynės, nes abi komandos yra geros formos, 
manda susitikti su II, o .tai bus geros rung 
ynės, nes abi komandos yra geros formos.

Prašome visus narius užsimokėti nario 
mokestį už 1967 metus — 5 šil. Iš anksto 
ačiū.

MANCHESTERIS VOKIETIJA
MARGUČIŲ BALIUS

Pirmąją Velykų dieną Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa
talpose rengia margučių balių. Gražiausi 
margučiai gaus premijas. Šokiams gros ge
ra kapela.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Prašome gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

LIET. SODYBA
— Ketteringo DBLS skyrius per A. Na-. 

vieką surinko a.a. Vištarto paminklo fon
dui 6 sv. ir 10 šil.

Paminklas jau užsakytas, bet dar trūks
ta apie 15 sv. Būtų gera, kad buvusieji A. 
Vištarto draugai ir giminės nors maža au
ka prie jo prisidėtų.

— Nuo gegužės mėn. pradžios Sodyboje 
bus reikalingi šie tarnautojai: virėjas-ja, 
padavėja-jas ir virtuvės darbininkas. Kas 
norėtų persikelti iš triukšmingo miesto į 
ramesnę vietą, prašomi nedelsiant atsiliep
ti. Lietuviams pirmenybė. Dėl atlyginimo 
susitariama asmeniškai prieš pradedant 
darbą.

Rašyti Sodybos vedėjui, Headley Park, 
Bordon, Hants (tel. Bordon 2810).

— Kovo 18 d. Sodybos patalpose ruošia
mos kaimynystėj gyvenančio pik. W.T. Cal 
vert dukters vestuvės. Tai bus didžiausias 
iki šiol vestuvinis pobūvis, nes žada daly
vauti per 250 svečių.

AUTOMOBILIS UŽ VIENĄ ŠILINGĄ

Paprastai Sekminių sąskrydžio metu L. 
Sodyboje organizuojama loterija, kurios 
tikslas iš dalies padengti ruošimo išlaidas, 
iš dalies pačią Sodybą pagražinti. Šiais ju
biliejiniais metais (20 metų nuo DBLS įsi
kūrimo) loterija numatyta pradėti organi
zuoti iš anksto, nes paties sąskrydžio metu 
nebesusiranda, kas bilietus pirktų ar par
duotų.

Vienas Sodybos draugas (nelietuvis) la
bai palankiom sąlygom perleido loterijai 
vartotą automobilį (Consul), kitas panašiu 
būdu pažadėjo naują auksinį laikrodį. Ti
kimės, kad dar kiti mieli tautiečiai taip pat 
atsiųs nevieną vertingą premiją. Taigi bus 
loterija, kokios iki šiol nebuvo.

Visi reikalingi formalumai jau sutvarky
ti, bilietai jau platinami. Visus DBLS sky
rius, kitas lietuviškas organizacijas ir pa
vienius asmenis iš anksto maloniai prašo
me neatsisakyti bilietus paplatinti savųjų 
ir pažįstamųjų tarpe.

Vieno bilieto kaina — šilingas. Platinto
jai savo išlaidoms padengti gauna 10 proc. 
nuo parduotų bilietų sumos (po 6 penus už 
kiekvieną knygutę).

Jeigu kam bilietai nebūtų pasiųsti, bet 
pageidautų juos platinti, prašome rašyti 
Sodybos vedėjui, kuris tuoj bilietus išsiųs.

Laimingųjų bilietų iškilmingas trauki
mas įvyks šeštadienį, gegužės 27 d. (pagal 
Anglijos įstatymus įvairios loterijos ir ki
tos pelno pramogos sekmadieniais yra drau 
džiamos).

Pinigai, parduotų bilietų šaknelės ir likę 
neparduoti bilietai turi būti grąžinami iki 
Sekminių švenčių, t.y. iki gegužės 14 die
nos, kad liktų pakankamai laiko loterijai 
sutvarkyti. Pirkėjai maloniai prašomi už
rašyti savo pavardę ir adresą ant kiekvie
no bilieto šaknelės.

Kas turės su savim bent vienos knygutės 
(5 bilietai) šakneles, tas turės teisę są
skrydžio metu veltui nakvoti palapinėse, 
dalyvauti šokiuose ir kitoje šventės progra 
moję. Taigi, perkant loterijos bilietus, vie
nu šūviu bus nušaunami du zuikiai.

J. L.

ITALIJA
PARĖMĖ SALEZIEČIŲ GIMNAZIJĄ

Kariuomenės šventės metu Bad Žwische- 
nahn (Vokietijoj) susirinkus nemažam bū
riui tautiečių, apylinkės valdybos pirm. 
Kazirskis leido rinkti aukų Vasario 16 ir 
Saleziečių gimnazijoms paremti. Aukas 
rinko Pranas žaliukas, buvęs saleziečių 
auklėtinis Italijoj, ir surinko 80 DM (ku
rias pasidalijo su Vasario 16 gimnazijos at
stovu kun. Dėdinu). Tas pats rinkėjas Ka
lėdų švenčių proga Osnabruecke surinko 
32 DM ir į Castelnuovą pasiuntė 72 DM.

Saleziečių įstaigos vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja abiejų apylinkių valdybų pirminin
kams (Kazirskiui ir Žaliukui), dosniems 
tautiečiams ir ypač jaunam savo bendra
darbiui Pranui Žaliukui. pg

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 t.t. 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.

KRAŠTO TARYBOS SU VAŽIAVIMAS
Kovo 31 d. Huettenfelde, Romuvos sody

boje, šaukiamas PLB Vok. krašto tarybos 
suvažiavimas. Posėdžiai prasidės kovo 31 
d. 15 vai. ir tęsis balandžio 1 ir 2 d.d. Visi 
tarybos nariai jau dabar prašomi suplanuo 
ti laiką taip, kad galėtų dalyvauti posė
džiuose. Kartu prašoma visas apylinkių 
valdybas ir seniūnus paskelbti bendruome
nės nariams ir paraginti, kad atvyktų ste
bėtojais į suvažiavimą. Būtų tikrai gera, 
kad plačioji visuomenė rodytų daugiau dė
mesio tarybos darbams. Porai dienų apsi
gyventi Huettenfelde neturėtų būti sunku
mų, nes veikia pora nebrangių viešbučių. 
Kelionės išlaidas taip pat galima lengvai 
nugalėti, jei, keli susidėję, viena mašina 
važiuotų. • (VKV Inf.)

PAMINĖTA J. GLEMŽOS SUKAKTIS
Sausio 21 d. Stuttgarte Bad Cannstatte 

įvyko Jono Glemžos 80 metų amžiaus su
kakties paminėjimas, kuriame dalyvavo 
gražus būrelis jo draugų ir visuomenės at
stovų. Krašto Valdybos vardu jubiliatą 
sveikino pirm. J.K. Valiūnas ir įteikė Val
dybos narių asmeninę dovaną. MLT vardu 
žodį tarė ir pasveikino E. Simonaitis. Ju
biliato draugų vardu sveikinimus išreiškė 
dr. P. Karvelis ir visa eilė kitų dalyvių.

KAT. MOKSLO AKADEMIJOS 
SUVAŽIAVIMAS

Vasarą Vasario 16 gimnazijos sodyboje 
įvyks Lietuvių Katalikų Mokslo akademi
jos suvažiavimas. Numatoma sulaukti kelių 
šimtų lietuvių svečių iš užsienių. Galutinė 
suvažiavimo data bus paskelbta vėliau. 

PABĖGĖLIŲ MINISTRAS 
LANKĖSI LUEBECKE

Sausio 30 d. Federalinės Vokietijos iš- 
vietintųjų ministras Kai-Uwe von Hassel, 
lydimas Schieswig-Ho.stein Socialinės mi
nisterijos ministrės dr. Lenos Ohnesorge 
ii kitų aukštų valdžios žmonių, viešėjo 
Luebecke ir susipažino su pabėgėlių įkur
dinimo problemomis, tiek vokiečių, tiek 
ir benamių užsieniečių. Jis, be kita ko, ap
lankė vieną didžiausių Luebeck-Moisling 
pastatytą svetimšaliams pabėgėliams gy 
venvietę, kuriai Jungtinių Tautų Aukšta
sis komisaras pabėgėlių reikalams sutei
kė paramą. Ministrą pasitiko Luebecko 
miesto vadovaujantieji asmenys, o taip 
pat visų benamių užsieniečių tautinių gru 
pių atstovai, tarp jų lietuvių atstovas Pr. 
Liegus.

Pr. Liegus, įteikdamas ministrui Armo- 
nienės knygą vokiečių kalba „Palik aša
ras Maskvoje", perjuostą tautine juosta, 
kartu įteikė raštu prašymą, kad Vokieti
jos vyriausybė daugiau atsižvelgtų į bena 
mių užsieniečių, likusių be sveikatos, sun
kią padėtį, kurie ' dažniausiai pragyvena 
tik iš gaunamosios socialinės pašalpos, 
o ji maža. Ukrainiečių atstovas J. Stadni- 
cenko prašė ministrą, kad vyriaubė suda
rytų sąlygas kiekvienai tautinei grupei 
nors kartą per tris mėnesius transliuoti 
per Vak. Vokietijos radiją žinių iš bena 
mių užsieniečių kultūrinio gyvenimo, o 
taip pat ir pamaldas gimtąja kalba, šiuo 
prašymu ministras susidomėjo ir net pa 
sižymėjo savo užrašų bloknote papildomų 
žinių. Kai ministras kalbėjosi su Pr. Lie- 
gum, tai prisiminė savo studentavimo lai
kus, kai jis dviračiu pervažiavo Lietuvą ir 
Latviją ir patyrė daug nuoširdumo ir vai
šingumo tuose kraštuose.

Ministras savo kalboje nurodė, kad dar 
yra nemaža neišspręstų problemų, kaip vo 
kiečių pabėgėlių, taip ir benamių užsienie 
čių, ir vyriausybei teks jas įveikti iki 1973 
metų, leidžiant tam reikalui papildomus 
įstatymus ar tobulinant esančius.

Ministras apžiūrėjo benamių užsienie
čių kultūriniams reikalams skirtąsias pa
talpas Brueder-Grimm Ring 12, kuriose ir 
konferencija vyko. J. Pyragas

MINĖJIMAS MEMMINGENE
Memmingen — viena didžiausių lietuvių 

kolonijų pietų Vokietijoje. Čia vasario 19 
d. buvo atšvęstos Nepriklausomybės atga
vimo 49 metinės. Į didžiulę Kultūros Namų 
salę susirinko ne tik visi vietiniai lietuviai: 
jų atvyko dar iš gretimų apylinkių ir net 
iš Stuttgarto bei Miuncheno. įskaitant sve
čius kitataučius, minėjime dalyvavo kele
tas šimtų žmonių.

Susirinkusius pasveikino PLB Memmin- 
geno Apylinkės pirmininkas kun. Dr. J. 
Petraitis. Buvo išklausyti įvairių organiza
cijų sveikinimai žodžiu ir raštu. Gausią ir 
įvairią meninę programą išpildė patys vie
tiniai lietuviai, ypač uoliai dalyvaujant 
gausiam jaunimui. Deklamavo Br. Čepule- 
vičius, B. Venckus, Modersbarkas. A. Va-

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis trijų devynerių 11/6 šil.

Z. JURAS

421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SIIO 8734

laitytė padainavo K. Motgabio dainelę „Už 
mėlynų girelių". Moterų grupė sudainavo 
„Man patinka“ (Br. Budriūno) ir „Mes at
vykom“ (K. Griauzdės).

Vokalinei grupei vadovavo ir akompona- 
vo muzikas M. Budriūnas.

Silezijos vokiečių šokių grupė pašoko 
savo tautinį šokį. Programoje pasirodė ir 
miuncheniečiai svečiai, iš kurių ypač daug 
plojimų susilaukė A. Grinienė už jaunimo 
pasveikinimą tipiška žemaitiška daina.

Šventę apvainikavo A. Mikalauskaitės 
paruošta šokėjų grupė, kuri puikiai sušoko 
keletą tautinių šokių — Klumpakojį, Audė 
jėlę ir Grandinėlę.

Minėjimas buvo labai vykęs, padaręs gi
lų įspūdį ne tik lietuviams, bet ir sve
čiams. R. H.

PUIKI ŠVENTĖ MIUNCHENE
Lietuvos Neprikl. šventė buvo Miunche

ne gyvenantiems aukštaičiams, žemai
čiams, suvalkiečiams, vilniečiams gera pro
ga įsitikinti, kad „kietasis branduolys“ emi 
gracijos nesuvirškintas, yra dar gyvas. Tie 
sa, jo gyvybės ženklai nenustebintų sensa
cijų ieškančiųjų, tačiau jie ir pasiliks bran 
gūs visiems tiems, kurie moka džiaugtis ne 
vien plačiom upėm, jų slėpininga jėga, bet 
ir ramiai čiurlenančiais pievų upelyčiais...

Tokio džiaugsmo netruko vasario 18 d. 
Miucheno Haus der Begegnung patalpose. 
Vietinius ir svečius lietuvius pasveikino 
Miuncheno Apylinkės V-bos pirm. A. Bra- 
kauskas. Priminęs susitikimo priežastį, ra
gino ir toliau visom išgalėm remti kovą už 
Lietuvos laisvę.

Sugiedojus Lietuvos himną, Miuncheno 
Ap. V-bos sekr. R. Hermanas pakvietė 
prof. dr. V.S. Vardį pasakyti kalbą. Prele
gentas iš JAV pasirinko temą: Lietuvos 
klausimas besikeičiančiame pasauly.

Wisconsin universiteto prof. V. Vardžiui 
žodžiu ir katutėmis buvo padėkota už min 
tis, kurios savo artumu tikrovei bus nevie
ną padrąsinusios ieškoti to, kas neša pagal 
bą tautiečiams.

Meninės programos išpildyme pasireiškė 
Hermanų šeima. V. Hermanienė, akompo- 
nuojant sūnui Alfredui, padainavo J. Ka
roso „Bernelis jojo", S. Šimkaus „Vakarinę 
dainą" ir „Kur bakūžė samanota“. Alfre
das vienas paskambino pianinu Beethove- 
no sonatinę G-dur, o jo sesutė Violeta — 
pirmąją dalį M. Clementi sonatinės op. 36 
nr. 1.

Jaunatvišką užsidegimą instrumentinei 
muzikai pademonstravo prie pianinio sve
čias E. Weinfurtner, atlikdamas savo pa
ties kūrinį „Fantazija C-dur“.

Ne vien muzikos akordai, bet ir melodin
gi žodžiai skambėjo vasario 18 d. popietę 
Susitikimo Namuose. Su giliu įsijautimu 
Ch. Kuegel padeklamavo eilėraštį „Ne pu
šys vaitoja — ten audra pabudus“, o šeš
tadieninės mokyklos mokinė J. Barasaitė 
— N. Narutės „Aš tikiu“.

Po programos dalyviai susėdo prie stalų 
ir, susispietę į grupes ir grupeles, vaišinosi 
užkandžiais, dalijosi įspūdžiais. Tuo pat 
metu jaunos mergaitės tautiniais rūbais 
stropiai pardavinėjo loterijos bilietus; gau 
tasis pelnas turėjo papildyti pustuščią Apy 
linkės V-bos kasą. J. Md.

LIETUVIŲ ŠVENTĖ KOELNE
Jauki, gražiai papuošta salė pilnutėlė lie 

tuvių, jų tarpe keletas atvykusių net iš Bei 
gijos. Minėjimą atidarė Bonn-Koeln apyl. 
pirm. p. Dikšaitis. Po to scenoje pasirodė 
pianistas A. Smetona. Miklūs gabaus pia
nisto pirštai perbėga rojalio klavišais, ir sa 
Įėję pasidaro tylu. Visi susikaupę klausosi 
Tallat-Kelpšos, J. Gruodžio ir M.K. Čiur
lionio kompozicijų.

Kalbėtojas Eplee vokiečių kalba nupasa 
koja skaudžią lietuvių pabėgėlių dalią, jų 
kovą dėl laisvės.

Į sceną išėjusi dainuoti tautiniais rūbais 
pasipuošusi solistė L. Stepaitienė dar ne
pradėjusi dainuoti užkariavo visų simpati
jas. Klausytojai sutinka ją ypač karštomis 
ovacijomis. Ji padainavo tris liaudies dai
nas. Jai įteikiama didžiulė puokštė rožių.

Kubilą, Kalvelį ir Mikitą sušoko Boeh- 
mienės vadovaujama tautinių šokių grupė.

Prie rojalio vėl pasirodo pianistas A. 
Smetona. Ypač karštų plojimų susilaukė jo 
temperamentingai atliktoji Chopino sonata 
b-moll, op. 35.

Minėjimą baigiant buvo sugiedoti Vokie 
tijos ir Lietuvos himnai. Uždaromąjį žodį 
tarė apyl. pirm. p. Dikšaitis.

Ta apylinkė įsikūrė tik prieš pusę metų. 
Tai didelis Dikšaičio ir Kiužausko nuopel
nas. Šie du jauni žmonės įdėjo daug pastan 
gų surinkti ir suorganizuoti plačiai išsi- 
sklaidžiusiems savo tautiečiams ir pradžiu
ginti juos tokia puikiai paruošta programa.

E. Kuhn-Vidžiūnaitė
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