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PAVASARIS EIS LIETUVON !

Trečiasis prez. Kazys Grinius

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

VLIKo PIRMININKO PAREIŠKIMAS PER RADIJĄ
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
penkiasdešimties metų sukakties proga
kreipiuos j jus, brangūs broliai ir sesės pa
vergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje,
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto,
visų laisvų lietuvių politinės vadovybės,
vardu. Šių sukaktį minime su giliu liūde
siu širdyse, nes Lietuva vėl neša sunkią
okupanto priespaudą, o nemaža tautos da
lis yra atskirta nuo savo tėvynės. Nežiū
rint to, visi mes šia proga ryžtamės dary
ti visa, kad Lietuva vėl ko greičiau atgau
tų valstybinę nepriklausomybę, o mūsų
tauta galėtų laisvai ir niekieno nevaržoma
vykdyti savo istorinę paskirtį. Į ateitį
žvelgiame su viltimi, nes lietuvių tauta is
torijos eigoje įrodė, kad ji pajėgi kūrybin
gai tvarkyti savo valstybinį bei ūkinį gy
venimą ir verta dalyvauti kultūringų tau
tų bendruomenėje.
Daugiau kaip prieš 700 metų lietuvių
tauta, karaliaus Mindaugo vadovaujama,
sukūrė stiprią ir pažangią valstybę, ano
meto tarptautinės bendruomenės pilnai
pripažintą. Ir tik po ilgų, šimtmečius tru
kusių kovų plėšrių kaimynų ji buvo par
blokšta ir pavergta. Tačiau, nebodama
svetimųjų priespaudos, ji kurstė laisvės
kibirkštis, kol 1918 metais Vasario 16 Ak
tu ji vėl pasiskelbė grįžtanti į nepriklau
somų valstybių šeimą, ir savanoriai tą Lie
tuvos Tarybos nuosprendį patvirtino savo
gyvybės aukomis.
Nepriklausomos Lietuvos kultūrinį ir
ūkinį suklestėjimą 1940 metais Sovietų
Rusija vėl klastingai nutraukė, nepaisyda
ma savo tarptautinių įsipareigojimų. Gau
sios partizanų aukos Lietuvai laisvės ne
sugrąžino, bet jų heroiški žygiai liko kaip
neišdildomas liudijimas, kad lietuvių tau
ta savo laisvę brangina labiau, nei visa ki
ta. Partizanų palikimas ir Lietuvos valsty
bės nemari idėja įkvepia kiekvieną lietu
vį, kur jis bebūtų, kovoti iki laimėjimo ir
pilnutinės nepriklausomybės atstatymo.
Prieš 50 metų, nors — daugiau kaip po
šimtmečio vergijos — buvome silpni, bejė
giai, o mūsų laisvės siekimas kitiems buvo
svetimas ir nesuprantamas, Lietuvos ne
priklausomybė buvo atstatyta. O šiandien
lietuvių tauta yra pasiekusi tokio kultūri
nio lygio, kuriame jokios vilionės, jokios
prievartos priemonės jos laisvės troškimo
nebeužslopins. Ji gerai supranta, kad tik
savoje, nepriklausomoje valstybėje ji gali
pilnai išplėtoti savo tautinę individualybę
ir atsiekti aukščiausios dvasinės ir medžia
ginės gerovės. Valstybinė sąmonė lietuvių
tautoje jokiais apgaulingais įtikinėjimais
nebesunaikinama.
Suskaldyta Europa laukia politinio
sprendimo, kuris neišvengiamai ateis. Ta
da ir Lietuvos laisvės klausimas iškils. Da
bartinės jos vergijos laikinumą geriausiai
liudija daugelio valstybių vyriausybių pil
nas Lietuvos nepriklausomybės de jure
pripažinimo palaikymas ir Lietuvos diplo
matinių atstovybių respektavimas. Visame

pasaulyje tautų veržimasis į laisvę ir ne
priklausomą gyvenimą eina nesulaikoma
banga. O ir sovietinėj imperijoj, mūsų dai
niaus žodžiais tariant, nesunku nujausti
pavasario eismą Karpatų kalnais. Bolše
vizmo pavergtųjų tautų dvasinis prievar
tavimas ir nuolatiniai medžiaginiai nepri
tekliai prieš žmogaus prigimties įstatymus
sukurtą imperiją veda į neišvengiamą su
griuvimą. Jaunosios sovietinės kartos ne
rimas nenuslopinamai prasiveržia ir ati
džiai sekamas laisvame pasaulyje. Rašyto
jų ir intelektualų drąsūs maištavimai prieš
dvasinės prievartos sistemą yra geriausia
sėkla, iš kurios išaugs visų komunizmo pa
vergtųjų tautų, o kartu ir Lietuvos laisvė.
Brangūs lietuviai pavergtoje tėvynėje!
Su pasigėrėjimu sekame visas jūsų pastan
gas ir laimėjimus lietuviškosios kultūros
kūryboje. Su užuojauta stebime jūsų tvir
tą ir nepalūžtančią laikyseną dvasinio
prievartavimo, tautinio ir religinio perse
kiojimo, medžiaginio ir moralinio teroro
sąlygose. Mes pasitikime, kad jūs, kaip
ąžuolai drūti, išliksite ten. prie Nemunė

lio, ir sulauksite Lietuvai užtekėsiančios
nepriklausomybės aušros. Jūsų broliškas
susipratimas ir tvirtas lietuviškas ryžtas
jums padės išlikti ir nepalūžti.
Iki Lietuva vėl atgaus nepriklausomybę,
visi lietuviai, tiek pavergtoje tėvynėje, tiek
laisvame pasaulyje siekime intelektualinių
aukštumų ir tobuliausių kultūrinių laimė
jimų, nes juo aukščiau tose srityse iškilsi
me, juo lengviau bus numesti okupanto
jungą ir atgauti garbingą vietą laisvųjų
tautų šeimoje.
Lietuvių išeivija, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto vadovaujama, daro
visa, kad laisvės valanda išmuštų Lietu
vai ko greičiausiai. Šios didžiosios sukak
ties proga 1968 metus paskelbėme Lietu
vos Laisvės Kovos Metais ir pasiryžom su
stiprinti pastangas atstatyto Vasario 16sios Akto galiai. Tikime, kad Aukščiausias
laimins mūsų ryžtą ir žygius, o jus, oku
pacinės priespaudos slegiamus, sustiprins
ir priartins Lietuvai laisvės aušrą.
Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lie
tuva!

AKTO SIGNATARAI
Nepriklausomybės atstatymo aktą 1918
metais vasario 16 d. pasirašė 20 vyrų. Nuo
anos reikšmingos dienos jau praėjo, paly
ginti, ilgas laikas — 50 metų, ir tarp gy
vųjų iš anų vyrų liko tik pora.
Kas visi tie vyrai buvo, ką jie nuveikė,
kuo prisidėjo, kad aname akte nepriklau
soma paskelbtoji Lietuva būtų šviesesnė
ir laimingesnė?
SALIAMONAS BANAITIS (1866.VII.15
- 1933. V. 4) iš Vaitiekupių, Sintautų vis.,
Šakių aps. kilęs spaustuvininkas ir leidė
jas, mokęsis Marijampolėje ir Petrapilyje,
1905 m. įsteigia Kaune spaustuvę, kurią
1918 m. pardavė Šv. Kazimiero draugijai.
Savo spaustuvėje jis išspausdino ir iš da
lies išleido pusantro milijono knygų ir apie
du milijonus laikraščių numerių.
Pardavęs spaustuvę, dirbo administraci
nį darbą, organizavo draugijas, bendroves.
JONAS BASANAVIČIUS (1851. XI. 23 1927. II. 16) kilęs iš Ožkabalių, Bartininkų
vis., Vilkaviškio aps., pagal specialybę gy
dytojas, dirbęs savo specialybės darbą
Bulgarijoje, bet vėliau atsidėjęs daugiau
sia mokslo darbui. Jis suorganizavo „Aušdą“ ir kurį laiką pats ją redagavo. Grįžęs
į Lietuvą ir apsigyvenęs Vilniuje, parašė
eilę studijų Lietuvos proistorės ir kitais
lietuviškais klausimais, rinko ir leido tau
tosaką, įsteigė Lietuvių mokslo draugiją,
rūpinosi mokslinio leidinio „Lietuvių tau
tos“ leidimu ir dalyvavo visuomeniniame
ir politiniame darbe.
MYKOLAS BIRŽIŠKA (1882. VIII. 24 1962. VIII. 24) iš Viekšnių. Išėjęs teisinin
ko mokslus, nukrypo į literatūros tiriamąjį
darbą, vadovavo gimnazijoms (Vilniuje ir

Kaune), profesoriavo, vadovavo universi
tetui.
Slaptame ir viešame politiniame ir vi
suomeniniame darbe dalyvavo nuo jau
nystės metų, redagavo laikraščius ir žur
nalus, parašęs yra mokslinių ir kitokių
darbų. Mirė JAV.
KAZIMIERAS BIZAUSKAS (1893. II. 2
- ?), gimęs Latvijoje, išėjęs teisių mokslus,
dirbo švietimo ir visuomeninį darbą. Ne
priklausomybės laikais buvo švietimo ministeriu, Lietuvos atstovu prie Šv. Sosto,
JAV, Latvijoje, Britanijoje, Olandijoje ir
užsienių reikalų ministerijos centre, o pas
kutinėje nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybėje min. pirmininko pavaduotoju ir
įgaliotu ministeriu Vilniuje. Bolševikų
areštuotas ir išvežtas.
PRANAS DOVYDAITIS (1886. XII. 2
- ?) iš Runkių, Višakio Rūdos par., Mari
jampolės aps., mokslininkas, ateitininkų
organizatorius. Išėjęs teisės mokslus, do
mėjosi daugiau filosofija, istorija, gamta.
Dirbo gimnazijose ir vadovavo joms Kau
ne. profesoriavo universitete, redagavo
laikraščius, vadovavo organizacijoms, o
vienu metu Lietuvos vyriausybei. Mirė iš
tremtas Sibire.
STEPONAS KAIRYS (1878. XII. 20 1964. XII. 16) iš Užunevėžių, Kurklių vis.,
Ukmergės aps., iš profesijos inžinierius,
nepriklausomybės metais profesoriavęs
universitete, o taip pat pradėjęs vykdyti
Vilniuje kanalizacijos darbus, o paskui
vandentiekiu ir kanalizacija aprūpinęs kai
kuriuos kitus Lietuvos miestus. Politikos,
visuomenės ir spaudos darbe reiškėsi nuo
pat jaunų dienų kaip socialdemokratų par-

MANO PROTĖVIŲ ŽEMĖ

Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos,
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos,
Tu viena mano saulė rytojaus dienos,
Mano protėvių žeme.

Atminimuose lankos ramunių baltų.
Senos pilys prie Nemuno seno krantų,
Baltija ir aukštaičių pagojai — tai tu,
Mano protėvių žeme.
Ir bitelių dūzgimas baltam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili
Mano protėvių žemėj.
Nenumirus po piktojo gruodo ledais,
Nesukniubus po sielvarto upės krantais,
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais,
Lietuva, mano protėvių žeme!

Lietuvos Taryba

NUTARIMAS
skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lie
tuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą
valstybę atskirianti nuo valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.
Drauge Lietuvos Taryba pareiškia,
kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos
santykius su kitomis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas steigiamasis seimas, de
tijos atstovas ir vadovas. Seimų atstovas, mokratiniu būdu visų jos gyventojų iš
rinktas.
ministeris, pirmasis Vliko pirmininkas.
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė
kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų
valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lie
tuvių tautos atstovybė, remdamos pri
pažintąja tautų apsisprendimo teise ir
lietuvių Vilniaus konferencijos nutari
mu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais,

PETRAS KLIMAS (1891. II. 23) iš Kušliškių, Kalvarijos vis., Marijampolės aps.,
išėjęs teisės mokslus, dalyvavęs slaptame
lietuviškame veikime, vėliau rašęs mokyk
loms vadovėlius, tyrinėjęs Lietuvos istori
ją, nuo 1918 m. pradėjęs dirbti užsienių
reikalų ministerijoje ir centre ir atstovu
užsieniuose. 1942 m. nacių suimtas ir ka
lintas, o paskui bolševikų išvežtas ir ilgai
kalintas.
DONATAS MALINAUSKAS (1869.III.7
- ?), gimęs Latvijoje, agronomas, visuome
nininkas, reiškęsis ir slaptoje lietuviškoje
veikloje. Vėliau irgi plačiai dalyvavęs lie
tuviškoje veikloje. Ištremtas iš Vilniaus,
dirbo užsienių reikalų ministerijoje, ben
dradarbiavo spaudoje, bolševikų išvežtas
1941 metais.

VLADAS MIRONAS (1880.VI.22 - 1953)
iš Kuodiškių, Panemunio vis., Rokiškio
aps. kunigas, baigęs aukštuosius mokslus
(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvos Taryba pranešdama apie
tai.............. vyriausybei, prašo pripa
žinti nepriklausomą Lietuvos valstybę.
Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.
Dr. J. Šaulys
J. Šernas
A. Smetona
J. Smilgevičius
J. Staugaitis
A. Stulginskis
J. Vailokaitis
J. Vileišis

Dr. J. Basanavičius
S. Banaitis
M. Biržiška
K. Bizauskas
Pr. Dovydaitis
S. Kairys
P. Klimas
Donatas Malinauskas
VI. Mironas
S. Narutavičius
Alfonsas Petrulis
K. Šaulys
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EUROPOS LIETUVIS

Dvi kartos ir Lietuva

KASTYTIS BAUBLYS

DVASINIS NUTOLIMAS NUO LIETUVOS

(3)

Skaitant kai kuriuos Amerikos lietuvių
laikraščius, gaunasi įspūdis, kad per kaž
kokią stebuklingą metamorfozę Amerika
Vietname kariauja už Lietuvos laisvę ir
todėl mes visi turime šventą patriotinę pa
reigą pritarti Johnsono Vietnamo politi
kai. Bet ryšio tarp šiaurės Vietnamo bom
bardavimo ir sovietų pasitraukimo iš Lie
tuvos nėra.
Kalbėjau apie Amerikos įtaką lietu
viams. Tačiau yra ir atvirkštinė įtaka.
Amerikos lietuvių skaičius (įskaitant ir
ankstesniuosius emigrantus bei jų pali
kuonis) yra užtenkamai didelis per rinki
mus sudaryti gan reikšmingam balsuotojų
blokui. Tai ypač ryšku didesniuose lietu
vių telkiniuose. Tokiose apylinkėse visai
suprantamas vietinio ar federalinio politi
ko rodomas palankumas lietuviams: lietu
vių balsai gali nulemti jo išrinkimą. O įro
dyti palankumą lietuviams nesunku. Pa
kanka kelis kartus metuose pasirodyti lie
tuvių renginiuose, tarti kelis žodžius apie
„the great Lithuanian people“ ir, jei jis
yra kongreso atstovas. Vasario 16-sios pro
ga įrašyti atitinkamą tekstą į Kongreso
Užrašus.
Anglijos lietuvių skaičius per
mažas, kad galėtume panašiai paveikti
anglus politikus.
Bet kyla klausimas: ar tie Amerikos po
litikų apsilankymai pas lietuvius, ar tie
gražūs žodžiai apie Lietuvą Kongreso Už
rašuose turi kokių nors praktiškų pasek
mių, ar jie nors truputį pakeičia, sakysim,
State Departmento pažiūrą į Lietuvos
klausimą? Kai Deanas Ruskas kiekvienais
metais Vasario 16 proga pasveikina Lietu
vos atstovą Vašingtone, laiške minimas tik
vienas konkretus faktas, būtent, kad Ame
rikos vyriausybė vis dar nepripažįstanti

de jure Lietuvos prijungimo prie Sovietų
Sąjungos. Tačiau šiuo atžvilgiu Britanijos
nusistatymas yra lygiai teiks pat.
Cituoju Amerikos viceprezidento žo
džius, pasakytus Amerikos Lietuvių Tary
bos delegacijai 1967 metų gruodžio 6 d.:
.Kaip žinote, Jungtinių Valstybių vy
riausybė patvariai atsisako pripažinti prie
vartinį Lietuvos įjungimą į Sovietų Sąjun
gą ir tebepalaiko visų Baltijos tautų apsi
sprendimo reikalą. Ryžtas ir pasišventi
mas, kuriuo lietuvių tauta namie ir svetur
palaiko savo tautos savaimingumą didžios
priešybės akivaizdoj, yra įkvėpimas lais
viems žmonėms visur. Tad man nebuvo
staigmena, kad ši delegacija ir jūsų tautie
čiai stovi šalia vyriausybės jos Vietnamo
politikoje...“
Be abejo, ALTo delegacija šiais vicepre
zidento žodžiais jautėsi labai pagerbta.
Bet keliu klausimą: kokiu būdu šis ir pa
našūs pareiškimai pasitarnauja lietuvių
tautos interesams?
Nemažas Amerikos lietuvių skaičius su
daro ir tam tikrą pavojų, kurio reikia sau
gotis. Politinėje veikloje pasisekimo mas
tai būna iškreipiami, nes ji nustoja ryšio
su bet kokiom tolimesnėm pasekmėm. De
monstracija, girdi, puikiai pasisekusi, jei
gu joje dalyvavo minios žmonių, jeigu ji
buvusi plačiai aprašyta amerikiečių spau
doje.
Didžiausias pavojus Amerikos lietu
viams yra dvasinio jų nutolimo nuo Lietu
vos grėsmė. Plačiai išsivysčius lietuviš
kam visuomeniniam gyvenimui, labai
lengva pamiršti pačią Lietuvą, nebesido
mėti, kaip ten dabar žmonės iš tikrųjų gy
vena, kaip jie galvoja, kokie jų kultūriniai
bei moksliniai laimėjimai. Sprendžiant iš
mūsų spaudos, tokio domėjimosi mūsų vy
resnėje kartoje yra maža. Mūsų laikraš

K. BARĖNAS

čiuose žinių apie Lietuvą aplamai nedaug.
Perspausdintosios iš „Eltos informacijų"
dažniausiai būna su irzliu propagandiniu
atspalviu, o į pačias žinias įpainioti re
daktorių komentarai. Atrodo, kad laikraš
čių redakcijos nelabai teseka Lietuvos
spaudą ir savo skaitytoją savarankiškai
neinformuoja apie Lietuvos gyvenimą.
Dvasinio nutolimo nuo Lietuvos geru pa
vyzdžiu laikau šiuos žodžius, pasakytus
1967 m. gruodžio 16-17 d.d. Vliko Seime
New Yorke:
„(Montrealio parodoj) ne vienas mūsų
patriotas, smalsumo ir nostalgijos pagau
tas, susitikinėjo su iš Lietuvos atvykusiais
stambiais Kremliaus patikėtiniais. Vliko
valdyba prileidžia, kad iš tų susitikinėjimų
Lietuvai naudos nebuvo“.

Nors tai gali nuskambėti paradoksu, bet
manau, kad nedidelis Anglijos lietuvių
skaičius šitą dvasinio nutolimo nuo Lietu
vos pavojų labai sumažina.
Man ypačiai malonu matyti, kad, spren
džiant iš šio suvažiavimo akademinės pro
gramos. šiaurės Amerikos lietuviams stu
dentams šis dvasinio nutolimo nuo Lietu
vos pavojus nėra aktualus.

LAKIOS PROFESORIAUS MINTYS
Prof. dr. Antanas Paplauskas-Ramūnas
yra Ottawos universiteto lyginamųjų pe
dagoginių mokslų centro direktorius, psi
chologinių ir pedagoginių mokslų fakulte
to ordinarinis profesorius, UNESCO lei
džiamo tarptautinio pedagoginių mokslų
žurnalo patarėjas, su paskaitomis jau ne
kartą važinėjęs į daugelį pasaulio univer
sitetų, turįs gerų ryšių ir pažinčių su dau
geliu garsių žmonių. Visi tie jo titulai ir
ryšiai rodytų, kad jis yra daugiau tarptau
tinė figūra, o ne lietuviška. Net ir jo kny
gos vis išleistos anglų, prancūzų ar vokie
čių kalbomis.
Tačiau jis yra ir toks lietuvis, kuris da
lyvauja mūsiškiame gyvenime, čia atsto
vaudamas tarptautiniuose subuvimuose
lietuviškiems krikščionims demokratams,
čia pribūdamas į kokį nors lietuvišką su-

Pasakiau aš ramiai, bet metęs visus darbus ir
žiūrėdamas į jį. Sužiuro ir Stasiukas į mane, net
apelsino luobelį su Dovydo žvaigžde ant stalo pa
dėjo.
— Ar tu išsikraustei iš galvos? — suniurzgė
jis. — Ar tu kaltini mane? Pažįsti, žinai, kad aš ne
šaudžiau.
šluoju savo kambarėlio kampan stiklus, dreba
— Rodos, pažįstu ir žinau, bet tu, Stasiuk, kal
man koja ir rankos, o Jurgis stovi ir veriančiom bi, kaip tikras šaudytojas.
akim žiūri j mane. Jis, tur būt, vienas sau galvoja,
Pats jis tuojau nusuko kalbą į Dovydo žvaigž
kad aš čia dienom, kai jo nėra, velniai žino su kuo dę tame luobelyje, skaičiavo jos kampus, be pagie
vedu draugystes, jei vakarais akmenys laksto pro žos kalbėjo apie Intrighamo žydus, pas kuriuos jis
langus. Kažkas tik dū-dū-dū į duris, aš tik klibykšt, pirkdavosi juodos duonos ir raugintų kopūstų, ir
klibykšt atidaryti, o tuo metu terkšt, cincilinkt ma mudu išsiskyrėme gražiuoju.
no langas. Prie durų nieko nėra, tik tamsoje bėgan
Tas susikirtimas, rodos, buvo tik debesiukas, iš
čio žingsnių dunksėjimas girdėti, prie lango nieko kurio terkšt, terkšt griaustinis, o už poros minučių
nėra, ir lango stiklo nėra. Pasienyje akmenukas gu vėl ramu, nes jis jau nuplaukė. Matyt, ir pats Stasiu
li, o grindys pilnos stiklo šukių. Oi, Stasiuką Uždir- kas tą mudviejų apsikapojimą taip pat laikė tik ma
vį už tai reikėtų uždaryti, oi, reikėtų... Dar iš mano žu debesiuku, nes jis dar kartą atėjo. Tuomet visą
parapijos, dar ką, bet už tokius darbus tai jau reikė dieną lijo. Po teisybei, jau kelintą dieną lijo, ir šiur
tų uždaryti, kad iš tiesų ilgesnį laiką nematytų sau pią drėgmę aš jaučiau visuose kauluose. Tai atėjo
lės šviesos ir demokratijos. Vis slepiu dar nuo Jur Stasiukas, apsipurtė sulytus drabužius ir tarė:
gio, nenoriu jo erzinti, o dabar, štai, prislėpiau: sek
— Lyja.
madienio vakaras, žmogus norėtų dar keletą valan
— Taip, lyja, — tariau aš.
dų ramiai praleisti, o čia tau laksto langų stiklai.
— Labai gražiai lyja, — tarė Stasiukas, ranka
— Tai kas čia atsitiko? — sako Jurgis, o mano braukydamasis šlapius savo plaukus. — Man pa
stiklai jau sušluoti, ryt surinksiu kibiran ir išmesiu tinka toks lietus ir toks minkštas oras. Ausų, kojų ar
(tegu per naktį pabūva, geriau atsiminsiu įvykį!), ei rankų čia niekad nenušalsi, kaip Lietuvoje, čia kar
nu aš su šepečiu į virtuvę, o Jurgis iš paskos. — Ar vės ir avelės per žiemą išbūva ganyklose. Nepalygin
manai, kad koks nors girtuoklis?
si su Lietuva! Minkštas oras, kaip tas mano bosas
— Nežinau, — sakau. Jis tyli ir vedžioja ma sako, balta duona, visko yra, uždarbis pakenčia
ne akimis. Kai ruošiuos su kibiru išterškinti iš virtu mas. Visur demokratija, net ir oras demokratiškas.
vės, jis sako:
Tu tik pažiūrėk: kasdien valgom baltą duoną. Žmo
— Tai ir nenumanai, kas čia toks smarkus? gus turi būti sveikesnis.
Aš girdėjau, kai kažkas daužė duris, o paskui tik>
Stasiukas jau stoviniavo prie židinio. Jis palai
terkšt.
kė į ugnį atkišęs šlapias švarko rankoves, pritūpęs
— Taigi, terkšt, — sakau. — čia Stasio Uždir- atsuko į šilumą nugarą. Garavo šlapi jo drabužiai.
vio darbas.
Jis graibėsi kišenėse cigarečių, išsiėmęs degėsi, rūkė.
— Stasiuko?
— Ar Lietuvoj mes turėjom tokių cigarečių?—
— Taip, Stasiuko.
atsisėdęs tarė. — Atsimenu, Kir papirosai... Tegu
Padedu kibirą ir sėduos. Kad prasižiojau, tai juos velniai!
jau reikia pasakyti viską. Gal iš viso negerai, kad
— Kaip matau, tai tu, Stasiuk, jau palaidotas,
taip ilgai tylėjau: ne aš čia tuos namuos ponas, čia — tariau aš.
juk Jurgio galia ir valia, ir jis turi žinoti viską. Ty
— Palaidotas? — pakėlė į mane galvą Stasiu
lėjau, slėpiau, o kai jau langai laksto, tai sakysiu.
kas ir perbraukė plaštakų plaukus. — Matai, kad
Nedaug čia ir to sakymo. Pats Jurgis yra matęs tebesu gyvas, rūkau sau ir džiaugiuos. Amerika,
Stasiuką pas mane. Retai, bet ateidavo vaikinas pa Amerika, o čia geriau, kaip toji Amerika. Balta duo
plepėti su manim. Tik per ilga jis man biauriai įgri na ir čia, cigaretės ne tokios stiprios, minkštas oras,
so. Nemėgstu žmonių, kurie neturi savo galvos! Per ir tau žydas ar nežydas, negras ar nenegras, pro tą
tuos metus Anglijoje jau kelis kartus keitė savo pa didelę demokratiją neatskirsi, nebent tik iš labiau
žiūras. Tylėjau, kai jis gynė griežtas socialines refor kuprotos nosies žydą ir iš juodos odos negrą. Kul
mas. Tylėjau, kai jis paskui puolė jas ir maišė su že tu kitur rasi šitaip? Aš jau nutariau: visiškai apsisėmėm. O apsipykom pirmą kartą tada, kai jis sėdėjo dėsiu šičia. Geriau niekur nėra ir nebus.
virtuvėje, valgė palestinišką apelsiną, žiūrėjo į luo— O aš ne, — sakau jam. — Aš nesėdėsiu.
belyje atspaustąją Dovydo žvaigždę ir žydišką įrašą
Aš matau: jis žiūri į tą mano vieną koją.
šalia angliškojo ir purkštavo prieš žydus.
— Kur tu šitoks dingsi? — sako jis. — Dar
— Matai tu tuos parkus? Apelsinus augina! sveikas žmogus, tai dar tais savo penkiais pirštais
Lietuvoj, būdavo, iš baronkų ir adatų praturtėdavo. šiaip taip dar užsidirbi ir prasimaitini. O kur tu šlu
Ne, kai jau grįšiu — araus visus žydus, araus iki vie bas dingsi? Kur tu, Dieve, toks šlubas pasidėsi, kas
no! Žydo nebus nė smarvės.
tavęs laukia? Savo rankom duonos neužsidirbsi.
Aš klausiausi, bet nebeiškenčiau jau.
— Ateis laikas, tai važiuosiu namo, — sakau
— Sakyk, Stasiuk, ar tu nakvojai su kokiu pus jam, nors tas pakartotinis šlubio minėjimas man
pročiu žydų šaudytoju, ar pats esi šaudęs?
kuolu sustojo gerklėj, šlubis! žinoma, kad šlubis,

PENKI PIRŠTAI

Kodėl ..smalsumas“, o ne ..domėjimasis“,
ir kodėl „nostalgija" arba, kitaip sakant,
tėvynės ilgesys turėtų būti smerktinas?
Nesuprantu, kokia prasme čia buvo pavar
totas išsireiškimas „stambus Kremliaus
patikėtinis". Jeigu suprasim kompartijos
narį su atsakingom pareigom, tai dar lieka
neaišku, kodėl su tokiais lietuviais asme
ninis susitikimas nepriimtinas. Aplamai
manau, kad į šią kategoriją daugumas iš
Lietuvos atvykusių šokėjų bei dainininkų
neįėjo.

buvimą, čia parašydamas sau artimesniam
laikraščiui šventinį vedamąjį ar filosofinį
straipsnį ar pasikalbėjimą su kuriuo gar
siu žmogum. Šitai rodo dabar išleistoji jo
knyga: Antanas Ramūnas „Iš sutemų į
aušrą' (paties autoriaus leidinys, spaus
dintas „Tėviškės Žiburių“ spaustuvėje dar
1967 m., turįs 454 psl.).
Ši knyga sudaryta daugiausia, tur būt,
iš profesoriaus šen ir ten periodikoje iš
blaškytų straipsnių. Ji kartu išduoda ir
patį profesorių su jo nusiteikimais. Jo kar
ta žino, kad jaunystėje jis yra rašęs eilė
raščius. Iš ano seno įsibėgėjimo ir čia turi
me išspausdintų keletą eilėraščių. Kadangi
knyga skirta žmonai vedybų 25 metams
paminėti, tai turime ne tik su kitokiais
įvykiais susijusių, bet ir šeimos fotografi
jų.

ir tą savo nelaimę aš pats jaučiu, nebereikia man ir
minėti.
— Ką tu ten namie darysi? — sako jis. —
Šlubas...
— A, užteks, — nekantriai mosteliu ranka.
— Ką tu iš tiesų darysi ten? Pyk ar nepyk,
šlubas esi. Kas tau duoną duos? Tėvas? Tėvas se
niai gal mirė, o gal kolūky-arklius gano. O jei dau
giau žemės turėjo, tai Sibire šąla, kaip buožė. O ši
čia tau tai tikras gyvenimas. Duona balta, o ir ta už
dyką. Nėra šalčių, tai kaulų nesuka. Kai pasenėsi,
tai pajausi, ką reiškia neturėti kojos. O čia minkštas
oras, balta duona ir tikra demokratija — niekas ne
žiūri, ar tu žydas, ar nežydas, ar tu su kojom, ar be
kojų. Čia gerai ir šlubas, ir be rankų, ir be galvos.
Stasiukas pasuko galvą į mane. Aš kaltas, ži
noma, kad neišlaikiau, bet ta jo šypsenėlė tokia iš
didi: žiūrėkit, aš, Stasiukas, koks išmintingas! Čia
gali gyventi be kojų, be rankų ir be galvos! O kas
per išminčius pasakė? Stasiukas!
Aš nusikvatojau.
— Žiūrėk, tu labai išmintingas ir teisybę pa
sakei, — tariau aš. — Čia galima gyventi ne tik be
kojų ir be rankų, bet ir be galvos. Cha-cha-cha...
Stasiukas atsistojo.
— Aš čia truputį savo pridėjau, — tarė jis. —
Aišku, kad be galvos nepagyvensi nė Anglijoj.
— Stasiuk, pagyvensi. O kaip tu gyveni? Aš
be kojos, o tu be galvos.
— Ką tu dabar šneki? — suniurzgė jis. — Aš
be galvos?
— Taip, taip, Stasiuk.
— Na, tu ne tik be kojos, bet ir kvailas.
— O tu be galvos.
— O tu kvailas!
— Gal aš ir kvailas, bet tu tai tikrai be galvos.
Ką vieną dieną giri, tai kitą peiki. Kur tu matei tokį
vyrą? Anądien žydus varinėjat iš Lietuvos, o šian
dien jau ėmei girti. Be galvos, be galvos, Stasiuk, esi
be galvos, ką čia ir šnekėti.
Kol aš savo pasakiau, Stasiukas vis kartojo:
— Kvailys, idiotas! Kvailys, idiotas! Kvailys,
idiotas! Dar iš mano parapijos. Kvailys, idiotas!
Koliodamasis jis traukėsi į duris. Smukdamas
laukan, jis dar man pagrasino:
— Palauk, dar tu paminėsi mane! Tau nepra
eis taip, kvailys tu, idiotas! Tfu!
Tai buvo paskutinis mūsų pasikalbėjimas. Ne
trukus gavau mašinėle rašytą šitokį laišką:
Ispėimas.
durnas šlubi skubei spausk iš Anglijos ba
nežinai kas gali būti aš tavi ispieju nešk
greitai muilu tu balšavikas ir nacis ir
spausk ič čie ir da pasitikrink sava protu
ba matasi kad esi nesvieikas. Nešk muilu
tikrai pakol da turi vienu sveiku kojų o kai
ir tos netiaksi tai tadum labai gailiesiesi
bet jau bus po visam aš kalbu ne juokom
spausk neatsigreždams spausk ir suglaudis
ausis tilek ba aš ir kitur rasi.
Penki pirštai

(Bus daugiau)

Prof. A. Ramūno nusiteikimus išduoda
ir kiti dalykai. Kažkuriame laikraštyje jis,
krikščionis demokratas, buvo išspausdinęs
knygoje pakartotą straipsnį, kuriame ne
tiek įrodinėjama, kiek įtikinėjama, kad
prof. A. Voldemaras yra buvęs tikra moks
lo žvaigždė. Gal tai ir tiesa, gal tai net bū
tų galima ir įrodyti, jei A. Voldemaras
mokslui, o ne politikai būtų skyręs geriau
sius gyvenimo metus. Dabar, kas moksle
jo padaryta, yra greičiau tik nuotrupos, te
gu ir rodančios įžvalgumą.
Tokių lengvos rankos ir minkštos ir
visiems atlaidumo kupinos širdies diktuo
jamų tvirtinimų prof. A. Ramūno šioje
knygoje paberta nemaža. Jeigu tik kas
nors prikišo kur nors teigiamai savo pirš
tus, tai profesorius tokį jau ir giria. Dėl to
kartais sunku beatskirti, kur čia esama
vertybės, o kur vien noro rodyti gerą širdį.
Bet esama knygoje ir rimtų dalykų, kur
prof. A. Ramūnas pasirodo tikras kurios
nors idėjos apaštalas ar inforniatorius.
Viena tokių idėjų yra federalizmas. Tai te
mai skirta net keletas įvairios formos
straipsnių. Iš informacinių minėtini pasi
kalbėjimas su prof. K. Adam, straipsnis
apie Gandį, apie pedagogines sroves ir pe
dagoginius idealus, lietuvius pedagogus,
pasikalbėjimas su garsiuoju pedagogu Fr.
W. Foersteriu. Deja, reikia pasakyti, kad
ir tais rimtaisiais atvejais ne kartą maty
ti profesoriaus lengva ranka, kuri nuveda
net ir į prieštaravimus. Pavyzdžiui, mūsų
prof. A. Ramūnas, kalbėdamas apie lietu
vių žymiuosius pedagogus, šitaip rašo:
„Jeigu prof. Vabalas-Gudaitis yra siekęs
duoti lietuvių pedagogikai kūną, prof. St.
Šalkauskis yra sukūręs jai nemirtingą sie
lą, tai prof. Ignas Malinauskas siekė įkvėp
ti jai gyvąją, plazdančią dvasią". Iš tos ir
kitų straipsnio minčių išeitų, kad visi dir
bo teigiamą darbą ir visi buvo reikalingi.
Bet prof. A. Ramūno bendraminčiai Vaba(Nukelta į 3 psl.)

ŽMOGUS

Visa kultūros ir civilizacijos ateitis pri
klauso nuo to, kaip bręstančioji šviesuolių
karta atsakys į klausimus: Kas yra žmo
gus?

Jei žmogus yra vien gyvulys, kurs gimė,
gyvena ir mirs savo valstybės naudai, kurs
savo asmeninę laimę ras vien valstybėje ir
tam tikslui gyvena, neturėdamas nė kokios
kitos ateities, — turime naują komunisti
nį žmogaus aptarimą. Tai kas yra žmogus?
Kuo jis skiriasi nuo gyvulio? Ir koks yra
žmogaus gyvenimo galutinis tikslas?
Panašumas į Dievą

Savo žmogiškąja prigimtimi vienas žmo
gus yra panašus į kitą, nes yra žmogus.
Bet panašumas nepaneigia asmeninių skir
tumų. Yra žmonių mokytų ir bemokslių,
turtingų ir vargšų, sveikų ir ligotų ir taip
toliau. Bet visi jie yra žmonės. Savo žmo
giškąja prigimtimi esame panašūs į visus
žmones.
Savo žmogiškuoju kūnu daug kuo esame
panašūs į gyvulius. Tarp mūsų ir gyvulių
yra stambus skirtumas: mes turime imlų
protą ir laisvą valią, ko neturi gyvuliai,
žmogaus protas ir jo laisvoji valia yra su
kūrusi žemėje civilizaciją ir visą kultūrą.
Gyvuliai per tūkstančius metų nė kokios
pažangos nepadarė: bitelės visą laiką daro
tokius pat korius ir juos pripildo medumi.
Savo protingąja prigimtimi nesame pana
šūs į gyvulius, bet esame panašūs į savo
Kūrėją - Dievą, nors mūsų protas, išmin
tis. valia, gėrio bei grožio atjautimas yra
vien atošvaista begalinės Dievo galios ir
gerumo.
Dievo paveikslas

Mūsų fotografija ar atvaizdas sudaro
mūsų paveikslą. Jame esame (negyvoje
medžiagoje) kaip negyvas paveikslas su
visomis savo savybėmis.
Pasitaiko, kad
šeimoje vaikai yra tokie panašūs į savo
tėvus, kad sakome, jog jie yra gyvas tėvų
paveikslas. Savo siela ir jos galiomis esa
me gyvas Dievo atvaizdas, jei mus jungia
su Dievu jo pažinimas ir meilė, nes Dievo
paveikslą mūsų sieloje sudaro pats Dievas
savo pašvenčiamąja malone. Krikšto sa
kramente gavome ne vien visų nuodėmių
dovanojimą, bet ir pašvenčiamąją Dievo
malonę: pats Dievas mus priėmė už savo
tikruosius vaikus, Kristaus brolius, su tei
se paveldėti mums nuo amžių skirtąją am
žiną laimę ir Dievo gyvenimą. Su Dievo
malone gavome naują gyvybę. Ji gali aug
ti. tobulėti, išsivystyti iki pilno šventumo.
Tad dieviškajam gyvenimui ugdyti V.
Jėzus paliko mums savo sakramentus.
Juos deramai priimdami, augame Dievo
malonėje, stiprėjame gerame ir ruošiamės
į Dievo pažadėtąjį žmonėms amžinos lai
mės dangų.
Tad kas yra žmogus? Dievo atvaizdas ir
panašumas.
Kun. K. A. Matulaitis, MIC
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LIETUVIU NAMU AKC. BENDROVE
**
'•
1-2, LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll.

BALANSAS 1967 M. SPALIO 31 DIENAI
1966

1966

1967

KAPITALAS — INVESTUOTI PINIGAI

£15,000

10040

Registruotas kapitalas-15,000 akcijų po £1
Išduota akcijų — 10040 akcijų po £1,
pilnai apmokėtų

TURIMASIS TURTAS

19019
18904
2925
2457
665
43970

10040

KAPITALO ATSARGA

12331

Likutis 1966 m. lapkričio 1 d.

12547

Pelno sumos

NEKILNOJAMAS TURTAS:
Lietuvių Namai Londone
Lietuvių Sodyba
BALDAI IR ĮRENGIMAI
SPAUSTUVĖS ĮRENGIMAI
AUTOMOBILIS

£15,000

12331

APYVARTOS ATSARGA

13723

■

920
590
141
540
135
2262
670
45
501
2103
100
52477

1686

PASKOLOS

13945

15241

Paskolos iš lietuvių
EINAMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI

1531

397

1623

Neapmokėtos sąskaitos

733

Valst. mokesčiai už depozitus

52477

20057
18904
9283
5073
828
54145

Educational Unit Trust Fund
PREKIŲ IR PINIGŲ atsargos
Gėrimai, maistas ir kt.
Patalynė, indai ir kt.
Kuras ir paukščiai
Spaustuvės medžiagos
Nebaigti spaudos darbai
Skolininkai
Paskolos
Depozitai už ei. įrengimus
Pinigai banke—einamojoj s-toj
Pinigai banke—depozito s-toj
Pinigai kasose

PINIGAI, už kuriuos akcijos dar nėra

išduotos

Turto nurašymai

+ 451
6286
2862
296
8993

1967
Balansas

20057
19355
2997
2211
532
45152

INVESTACIJOS

500
1686

Kaina

2356

55377

500

1054
590
100
575
108
3149
765
45
167
3072
100

9725
55377

Balansą parašais tvirtina Bendrovės Valdybos nariai:
S. NENORTAS
A. PRANSKŪNAS

REVIZORIŲ

PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS NARIAMS

Mes esame gavę visą informaciją ir visus paaiškinimus, kurie mūsų įsitikinimu buvo reikalingi revizijai. Mūsų įsitikinimu, atskaitomybės knygos buvo laikomos tinka
mai, kaip ir pateikiamos atskaitomybei.
Mes patikrinome balansą ir pridedamąją pelno ir nuostolio sąskaitą, kurios sutinka su atskaitomybės knygomis. Mūsų įsitikinimu ir pagal mums pateiktąją visapusišką
informaciją ir pagal mums duotuosius paaiškinimus, anksčiau minėtos apyskaitos teikia Companies Act, 1948, įstatymo reikalaujamus duomenis to įstatymo nustatyta
tvarka ir balansas duoda tikrą ir teisingą vaizdą apie Bendrovės padėtį spalio mėn. 31 d., 1967 m., o pelno ir nuostolio sąskaita duoda teisingą vaizdą apie Bendrovės
pelną už metus, pasibaigusius tą dieną.
47, Oxford Street, London, W.l.

Kano, Creed, & Co. Auditors.
Certified Accountants.

1968 m. sausio 12 d.

PELNO/NUOSTOLIO APYSKAITA UŽ METUS LIGI

M. SPALIO 31 D.

1966

1967

1966

1967

1967
PAJAMOS

IŠLAIDOS

1216
966
1095
140
271
28
91
110
14

108
70

1040
5149

Iš Lietuvių Namų — pelnas
Iš Lietuvių Sodybos — pelnas
Iš Spaudos Skyriaus—nuostolis

1750
2718
394
4862

696
820
1167
153
216
44
141
110
5

Turto nurašymai
Palūkanos už paskolas
Atlyginimas sekretoriui
Telefonas
Spauda, paštas ir kt.
Banko mokesčiai
Įvairios įstaigos išlaidos
Revizija
Teisinės išlaidos

1878
1723
189

3412

Telefono ir kt. pajamos
Depozito sąskaitos palūkanos
Investacijų palūkanos
Prekybos Skyriaus pelnas

20
130
65
72

22
91
19
482

466
70

Socialinė ir kultūrinė veikla
Valdybos narių kelionių išlaidos
PELNAS keliamas į Pelno/Nuostolio
Paskirstymo Sąskaitą

138
4026

5149

4026

PELNO/NUOSTOLIO PASKIRSTYMO SĄSKAITA
1966

1967
SKIRSTOMA

12547
12547"

I apyvartos atsargą — pelnas

13723
13723

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖS BENDROVĖS

1966
11471
1040

ATKELTOS SUMOS

Pelnas iš 1966 m. XI.1.
Pelnas atkeltas iš Pelno/Nuostolio s-tos už 1967 m.
Nekilnojamojo turto nurašymai

12547
138
1038

36
12547

Automob. pakeitimo perteklius

—
13723

VALDYBOS

PRANEŠIMAS

Septynioliktajam Metiniam Bendrovės Akcininkų Susirinkimui, kuris įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll, 1968 m. kovo 9 d., 5 vai. popiet.
Valdybos nariai: S. Nenortas (pirmininkas), A. Pranskūnas, J. Vilčinskas, J. Lūža, V. Strimas, Z. Juras, P. Mašalaitis.
1967 metų apyskaita rodo £138 gryno pelno, atskaičius £696 turto nurašymams. Palyginus su 1966 metų £1040 pelnu, šių metų rezultatai yra labai maži. Svarbiausia su
mažėjusio pelno priežastis buvo Lietuvių Namų remontai ir pagerinimai, kuriems metų bėgyje išleista £2832 (1966 — £1831). Svarbiausi remontai jau baigti. Todėl
sekančiais metais galima tikėtis žymiai geresnių rezultatų. Bendrovės rezervai yra visai pakankami tolimesnei veiklai.
Geriausių rezultatų 1967 m. pasiekė Lietuvių Namai, davę £1878 apyvartos perteklių. Sodybos apyvartos perteklius siekė £1723, o Spaudos skyrius, patyręs nesėkmių
metų bėgyje, davė £189 nuostolio. Bendrovės centrinės įstaigos išlaidos prašoko pajamas £3273.
Visų Bendrovės skyrių grynas pelnas £138, pridėjus perkeltąją iš balanso £1038 sumą, susidariusią prieš keletą metų nurašant Leasehold vertę, ir pridėjus iš 1966 m. at
keltąjį likutį £12547, keliama į sekančius metus bendra suma sudaro £13723.
1967 m. socialinei ir kultūrinei veiklai paremti išleista £466. Tikimasi tokią veiklą paremti ir ateity, atsižvelgiant i reikalų svarbumą ir Bendrovės padėtį.
Depozitų schema, kuria remiasi Bendrovės veikla, veikia labai patenkinamai. Finansinių metų pabaigoje tokių depozitų buvo £15241 (1966 m. — £13945). Valdyba reiškia
padėką visiems depozitų laikytojams, kurie tokiu būdu paremia ne tik Bendrovės veiklą, bet taip ir visą Anglijos lietuvių visuomeninį darbą.
Pagal Bendrovės įstatų numatytąją tvarką, J. Vilčinskas ir J. Lūža atsistatydina iš Valdybos ir sutinka būti kandidatais, renkant naujus valdybos narius. Bendrovės revi
zoriai Kano, Creed & Co. sutinka tęsti savo pareigas, ir jie bus šioms pareigoms vėl paskirti, remiantis 1948 m. Bendrovių Įstatymo 159 paragrafu.
Bendrovės valdyba dėkoja visiems rėmėjams, talkininkams ir tarnautojams už dėtąsias pastangas ir kviečia visus ypač gausion talkon 1968 Laisvės Kovos Metais.

PRANEŠIMAS

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS AKCININKAMS

Šiuo pranešama, kad Septynioliktasis Metinis Bendrovės Akcininkų Susirinkimas įvyks 1-2, Ladbroke Gardens, London, W.ll, šeštadienį, 1968 m. kovo 9 d., 5 vai. p.p.,
sekantiems tikslams:
1. Patvirtinti protokolą paskutinio Metinio Akcininkų Susirinkimo, įvykusio 1967 m. kovo 4 d.
2. Išklausyti ir pasvarstyti Valdybos pranešimą ir apyskaitą už metus, pasibaigusius 1967 m. spalio 31 d., ir revi
zorių pranešimą.
3. Nustatyti Valdybos narių atlyginimą.
4. Išrinkti Valdybos narius.
c Svarstyti kitus eilinio pobūdžio Bendrovės reikalus.

1968 m. vasario 13 d.
Bendrovės Valdybos įgaliotas
A. PRANSKŪNAS
Sekretorius
PASTABOS
Akcininkas, turįs teisę dalyvauti ir balsuoti Metiniam Susirinkime, gali įgalioti kitą asmenį susirinkime dalyvauti ir balsuoti ir toks paskirtas asmuo gali būti ir neakcininkas. Kiekvienas įgaliotas asmuo privalo turėti raštišką įgaliojimą, nurodantį įgaliojusio akcininko vardą, pavardę, adresą, akcijų numerius ir skaičių.
Lietuvių Namų Bendrovės metinės apyskaitos kopija bus pasiųsta kiekvienam akcininkui, pranešusiam savo adresą ir pareiškusiam norą tokią kopiją gauti.

1967
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SPAUDOS SKYRIAUS APYSKAITA

SODYBOS APYSKAITA

LIETUVIŲ NAMŲ APYSKAITA

(UŽ 1967 METUS)

(UŽ 1967 METUS)

(UŽ 1967 METUS)

Pajamos

Pajamos

Nuoma ir maistas

6696

Baras

5780

402

Įvairios pajamos

Nuoma

4636

Baras

9767

' 67

Elektra ir gazas

£12878
Išlaidos

Pajamos
„Europos Lietuvio“ prenumerata ir skelbimai

2608

Nidos Knygų Klubo pajamos

2618

720

Įvairūs darbai
1984

Maisto produktai

88

Mokesčių premijos

£14470

Išlaidos

Baro prekės

3619

Atlyginimai

3334

Mokesčiai

280

£6034

Baro prekės

5857

Šviesa ir šildymas

516

Išlaidos

Atlyginimai

1866

Remontai

342

Atlyginimai

3523
512

Mokesčiai

717

Ūkio išlaidos

387

Popieris ir sp. medžiagos

Šviesa ir šildymas

705

Transportas

153

Knygų rišimas ir kt.

1046

Skalbykla ir švara

201

Paštas ir ekspedicija

806

2832

Remontai

89

Skalbykla ir švara

368

Telefonas

80

Remontai

Draudimas

158

Draudimas

63

Elektra

100

Įvairios išlaidos

147

įvairios išlaidos

Pajamos

89

Įvairios išlaidos

196

£12592

£11155

£6223

Pelnas £1878

Pelnas £1723

Nuostolis £189

PELNO/NUOSTOLIO arba LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS CENTRO APYSKAITA
(UŽ 1967 METUS)
Išlaidos

Iš Lietuvių Namų — pelnas

1878

Palūkanos už depozitus ir paskolas

Iš Sodybos — pelnas

1723

Atlyginimai

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS
PELNO PASKIRSTYMAS
820

Atkeltos sumos:
1967 metų pelnas
Pereitų metų sumos

Iš Spaudos Skyriaus — nuostolis

—189

138

1167

Pašto išlaidos

216
Nekilnojamo turto nurašymai

Palūkanos už depozitus banke

91

Telefonas

153

Palūkanos už investacijas

19

Socialinė ir kultūrinė veikla

466

Profesiniai patarnavimai

115

Įvairios įstaigos išlaidos

185

12547
1038

Viso £13723
Įvairios pajamos

504

Kelionės išlaidos valdybos nariams

70

Skirstoma:

•7

Turto nurašymai

696

£4026

£3888

Keliama į sekančius metus
kaip Apyvartos Atsarga

Grynas pelnas 1967 m. £138

Į

I

ĮGALIOJIMAS

|

|

£13723

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ
Data............................................

|

Į

Aš,....................................................................... gyvenantis........................................................................ i

I....................
I
I
I Lietuvių Namų Bendrovės akcininkas, turįs................... akcijų, šiuo įgalioju p. ■ ■..............................
1|......................................................................gyvenanti......................................................................................... ..I
| arba, jam nesant, p..................................................... gyvenantį...............................................................
....................................................................................... balsuoti mano vardu Akcininkų Suvažiavime, įvyksiunčiame 1968 metų kovo mėn. 9 d., šeštadienį, 5 vai. p.p., Lietuvių Namuose Londone.
šį įgaliojimą tvirtinu savo parašu

13723
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EUROPOS LIETUVIS

Nr. 7(999). 1968. II. 13

VIETNAMAS
Gali būti, kad šiuo metu pats pavojin
giausias židinys pasaulyje yra Vietnamas,
kur Pietų Vietnamo, amerikiečių ir jų są
jungininkų daliniai kietai kovoja su Vietcongu (Vietnamo komunistų daliniais).
Vietcongas -be paramos iš šalies nebūtų pa
jėgus kovoti. Ginklais ir kariais jį remia
komunistinis šiaurės Vietnamas, kuris sa
vo ruožtu ginklais ir kitais dalykais aprū
pinamas daugiausia Sov. Sąjungos. Kita
vertus, Pietų Vietnamas, jeigu ne ameri
kiečiai ir jų sąjungininkai su moderniais
ginklais ir kitokiais ištekliais, seniai jau
būtų komunistinis ir prijungtas prie Šiau
rės Vietnamo.
Pietų Vietnamas, kuriame dabar taip
kietai kovojama, yra dalis buvusios Indokinijos, kurią iki 1954 m. valdė prancūzai.
Po 8 metų kovos prancūzai pagaliau buvo
suvaryti į Dien Bien Phu ir nutarė galu
tinai išsikraustyti iš tos savo kolonijos. Pa
gal tarptautini susitarimą Vietnamas buvo
perskirtas į dvi dalis — šiaurinį, kurį val
do komunistai, ir pietinį, kurį globoti pasi
ėmė amerikiečių vadovaujami sąjunginin
kai.
Prancūzus išvarė jauno vietnamiečių
komunisto generolo Giapo vadovaujami
vietnamiečių daliniai, kurie pamažu išau
go į armijas iš mažo partizanų būrelio. Ge
nerolas Giapas šiandien labiausiai gąsdi
na ir amerikiečius su jų sąjungininkais.
Jis savo krašte išėjo aukštuosius mokslus,
bet ne karinius. Bet tas jaunuolis dar tik
keliolikos metų būdamas įsijungė į kovą

LAKIOS

MINTYS

(Atkelta iš 2 psl.)

lą-Gudaitį, rodos, dažniau nurašydavo į
materialistinius kenkėjus, o ne į kūrėjus.
Ramūnas tuo pripažinimu ryžtųsi išsiskir
ti, ieškoti vienijančių siūlų. Tačiau kita
me straipsnyje, rašydamas apie Europos
kultūrą ir krikščionybę, prof. A. Ramūnas,
atrodo, jau prieštarautų savo didžiajam li
beralumui, paneigdamas materializmą, in
dividualizmą ir socializmą, kaip klaidingas
prielaidas, nešančias žlugimą. Vienas ir
vienintelis išsigelbėjimas iš žlugimo esąs
Dievas.
Nepaisant to kartais lengvos rankos pa
teikiamojo tegu ir nepagrįsto negirtinų
dalykų gyrimo, tų šen ten pasitaikančių
prieštaravimų, tur būt, pats verčiausias
prof. A. Ramūno knygoje dalykas yra en
tuziazmas. Žiūrėkite, kaip jis išgarbina Vy
tautą Didįjį, šv. Kazimierą, Čiurlionį, Vy
dūną! Šiandien entuziazmas reikalingas ir
net labai.
K. Abr.

prieš okupantus prancūzus. Jų gaudomas,
atsidūrė Kinijoje ir ten išėjo karinius
mokslus, pirmiausia, kaip reikia vesti par
tizaninį karą.
Prieš prancūzus jam pasisekė. Jie toli
gražu savo kariniu pajėgumu negalėjo pri
lygti dabartiniams amerikiečiams. Tačiau
komunistai tikisi ir dabar laimėti, nes už
jų pečių yra ne tik garsusis gen. Giapas.
bet ir Sov. Sąjunga, kurios vadai viešai
sako, kad jie negali leisti amerikiečiams
laimėti.
Komunistinis Šiaurės Vietnamas visada
reiškė savo teises ir į Pietų Vietnamą, ku
ris esąs valdomas karinės klikos. Dėl to ne
be Šiaurės Vietnamo vyriausybės žinios
buvo pradėtas organizuoti Vietcongas. ku
ris kariniais veiksmais ėmėsi trukdyti
amerikiečiams ramybę. Jei iš pradžių ame
rikiečių karių ten buvo tik apie 15.000, tai
dabar jų artėja ten į pusę milijono, o jei
nebus surasta kokia nors protingesnė išei
tis, tai jų ten galės būti nugabentas ir dar
koks milijonas. Dalis net ir JAV gyvento
jų nepatenkinti, kad ten žūsta jauni ame
rikiečiai ir reikia didelių išlaidų karui ves
ti. Artėja prezidento rinkimai, ir prez.
Johnsonas lengvai juos pralaimės, jei ka
ras nesibaigs laimėjimu Vietname, o dar
blogiau, jei reikėtų trauktis iš Vietnamo.
Kodėl amerikiečiai ten laikosi? Ne visi
JAV atsakymai įtikina. Sakoma, kad ame
rikiečiams rūpi išlaikyti taiką ir saugumą
pietryčių Azijoje, kad JAV laikosi įsitiki
nimo. jog mažos ir didelės tautos privalo
turėti teisę pačios spręsti savo likimą ir
t.t. Pavyzdžiui, kad ir ta teisė tautoms sa
vo likimą spręsti be grėsmės iš šalies. Kas
gi gina Rytų Europos tautų teisę? Nebe
kalbant jau apie ankstyvesnius metus ir
kitas tautas, įskaitant ir lietuvius, juk
JAV nė piršto nepajudino, kai vengrų tau
ta buvo sukilusi. Gali būti tiesos tik ame
rikiečių tvirtinime, kad Vietnamas yra gy
vybinis Amerikos reikalas. Be kita ko, P.
Vietname gyventojų tėra netoli 6 milijonų.
Sov. Sąjungos nusistatymas neleisti viet
namiečiams komunistams pralaimėti nėra
kokia nors naujiena. Po antrojo pasaulinio
karo liko dvi pagrindinės galybės su savo
draugais, rėmėjais ir remiamaisiais, šiau
rės Vietnamas yra komunistinis kraštas,
dėl to Sov. Sąjunga jį ir remia. Tai yra
dar ir toks komunistinis kraštas, kuris nu
sivylė komunistine Kinija ir kurio simpa
tijos yra Sov. Sąjungos pusėje.
Amerikiečiams sunku kovoti Vietname.
Nors dar prez. Kennedžio laikais buvo pra
dėta iš pagrindų ruoštis tokiam partizani
niam karui, bet nebuvo numatyta viena
galimybė, kuri dabar sudaro didelę kliūtį.
Jeigu iki krašto sostinės Saigono prasiver
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MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
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Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
ypač naudingi jūsų giminėms:
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VASARINIS 1968. 1:

I

į£
įį
į
E

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3‘> jardo vilnonės medžiagos
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.

e

e

Kaina £25.0.0.
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VASARINIS 1968. 2:

|

=
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Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

E
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e
e

žia daugybė komunistinių partizanų, tai
reiškia, kad amerikiečiai ir jų sąjunginin
kai negali pasitikėti gyventojais ir kad ko
munistai krašte turi daug šalininkų, nors
tie partizanai ne kartą jau yra žiauriai pa
sielgę ten, kur jie įkelia koją.
Sunkiau būtų atsakyti, kas kaltas, kad
daug gyventojų palaiko komunistus. Gali
būti, kad gen. Giapas, vadovaudamas da
bar partizanams, pajėgia paveikti ne tik
socialinius gyventojų jausmus, bet ir tau
tinius. Be to, bent iki neseno laiko, Pietų
Vietnamą valdė generolai, kuriems vargu
ar rūpėjo didesnės socialinės reformos ir
kuriuos palaikė amerikiečiai.
MEGZTINIS UŽ VILNĄ
Sausio 24 d. Vilniaus Tiesoj korespon
dentas iš Pakruojaus džiugiai pranešė, kad
ten galima gauti už vilną megztinį. Pa
kruojaus rajono mezgyklose, esą, dabar
galima, nunešus vilnų, iš karto gauti ati
tinkamą kiekį mezginių: pirštinių, kojinių
arba ir pilnų megztinių.
Redakcija tačiau nepastebėjo, kad ta
linksma naujiena prastai derinasi su him
nais neregėtam Lietuvos supramoninimui.
Juk pakruojiečių „išradimas“ liudija, kad
vietos žmonėms reikalingoji pramonė, ne
paisant pramonės iškilimo kitose srityse,
tebėra labai primityvioje stadijoje. Lietu
voje mezginių įsigijimas už kliento parū
pintą vilną buvo senokai žinomas ir prak
tikuojamas, bet pačiais sunkiausiais ūki
nio pakrikimo laikais. Gyvųjų atmintyje
taip buvo II ir I pasaulinių karų metais.
(E)
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GRAUDULYS, SKAUDULIAI

Okupuotos Lietuvos komunistinė spauda
dažnai rašo, kad nepriklausomoje Lietuvo
je klestėjo tiktai vargas, skurdas ir bega
linis darbo žmonių išnaudojimas. Tik da
bar komunistai pakėlę šalies gerovę ir
žmonės esą patenkinti, nes visko turį ir
džiaugiąs! laimingu gyvenimu.
Plačiau nesigilindamas į įvairius jų tvir
tinimus, šiuo rašiniu noriu paliesti tik mo
torizuotas susisiekimo priemones. Anot ko
munistų spaudos, tokias priemones turėjo
tik fabrikantai, stambūs biznieriai ir val
dininkai. O darbininkai, mokytojai, tar
nautojai, girdi, negalėjo įsigyti, nes jie
neturėjo pinigų. Tačiau komunistai, peik
dami nepriklausomą Lietuvą, bijosi prisi
minti, kiek tais laikais tokių susisiekimo
priemonių turėjo komunistinė Rusija. Tai
galiu priminti, kad Sov. Rusija jų turėjo
žymiai mažiau negu kitos, galima sakyti,
šimteriopai už ją mažesnės valstybės. Tai

PASIGĖRĖ VILKAI
Čekoslovakijos rytuose čekas pasigami
no naminės degtinės — slivovicos ir dide
lį apipintą jos butelį paslėpė laukuose.
Kai jis nuėjo to butelio parsinešti, tai
jau rado sudaužytą. Bet netoli tos vietos
gulėjo trys girti vilkai ir miegojo, apsvai
gę nuo degtinės.
Butelio savininkas prisiminė, kad už vil
ko galvą Čekoslovakijoje mokama 2000
kronų, ir pamanė, kad čia bus geras biz
nis. Tad jis tuos visus tris nuo degtinės
apsvaigusius vilkus parsigabeno į kaimą.
Tačiau tie vilkai čia pradėjo išsipagirioti
ir kaimo gyventojuose sukėlė paniką. Ga
lų gale vietos gaisrininkams pavyko vil
kus sulikviduoti.
Vilkus „sumedžiojęs“ butelio savininkas
už jų galvas iš tikro gavo 6000 kronų do
vanų, o už degtinės neteisėtą gaminimą tu
rėjo sumokėti 1000 kronų baudos. Bet vis
tiek jam išėjo biznis.
J. č.

IR VILTIS

Mintys Vasario Sešiolik tosios proga
Buvo graudu.
Toji kukli, nedidukė Londono lietuvių
bažnytėlė, kurioje velionis buvo pašarvo
tas, toji daržinę primenanti skurdi kapinių
koplyčia, kurioje buvo tariamos atsisvei
kinimo kalbos, pagaliau tos nykios Leytono kapinės, jau priglaudusios tūkstančius
lietuvių ir dar daugiau tūkstančių Londo
no proletariato.
Buvo graudu. Apeigos, aplinka, nuotai
kos kažkaip priminė nesudėtingą lietuviš
ką provinciją, kai nusipelniusio valsčiaus
viršaičio laidotuvėsna suvažiuoja kelių pa
rapijų kunigai ir žmonės. Kitaip, tur būt,
nė negalėjo būti — Rasos visokeriopai to
li, o toji kukli bažnytėlė daugiau kaip 30
metų juk ir buvo velionio parapija.
Ir vis dėlto buvo graudu. Juk mirė Ba
lutis! Laikraštininkas, valstybininkas, mi
nistras. Paskutinysis! Jį palaidojus, nebe
liko nė vieno, savo pareigas tebeinančio,
nepriklausomos Lietuvos valstybės galvos
paskirto ir įgalioto ministro. Mirė pasku
tinis gyvas antrosios Lietuvos valstybės
simbolis, ir mirė ištisas Lietuvos istorijos
tarpsnis. Mirė Balutis, ir buvo graudu.

Apie tą dvidešimtmetį, kurio metu kūrė
si, stiprėjo, gyvavo ir buvo užgniaužta ne
priklausoma Lietuvos valstybė, šiandieną
kalbama dvejopai, bet vis romantiškai.
Šiapus mes nepriklausomybės laikotarpį

Truputis praeities statistikos
kam čia tiek daug peikti Lietuvą ir girti
komunistinę Rusiją, kuri toje srityje žy
miai labiau buvo atsilikusi net nuo tokių
mažų valstybių, kaip Belgija, Danija, Nor
vegija, Olandija ir kt. O kad tai tiesa, pra
šau susipažinti su faktais.
Statistikos duomenimis, 1931 m. sausio
1 d. Europos valstybės turėjo tokius auto
mobilių ir motociklų skaičius:
Automobilių
Motociklų
671.620
Anglija — 1.148.383
Prancūzija — 1.098.000
320.000
465.000
Vokietija — 531.000
Čekoslovakija — 471.000
24.798
Belgija — 113.000
35.000
Ispanija — 112.452
8.525
24.000
Danija — 98.600
Olandija — 69.094
43.500
Airija — 40.288
7.850
Lenkija — 29.423
4.597
Norvegija — 27.087
5.547
Portugalija — 24.396
2.405
Sov. Rusija — 21.058
8.006
Suomija — 17.741
5.294
Graikija — 17.250
500
Austrija — 16.760
35.922
Tuo laiku S. Rusija turėjo 161 milijoną
gyventojų. (Duomenys paimti iš „Kario“,
1931 m. Nr. 28).
Iš paduotosios lentelės aiškiai matome,
kiek tuo laiku Sov. Rusija turėjo automo
bilių ir motociklų. Palyginus su gyventojų
skaičiumi, tai yra labai maža. Tiek susi
siekimo priemonių neužteko nė partijos
politrukams, o ką jau bekalbėti apie dar
bininkus, tarnautojus ir kt„ kurie netu
rėjo galimybių įsigyti nė paprasto dvira
čio.
Ta proga dar tenka priminti, kad Sov.
Rusijoje tik žmonių trėmimams niekad ne
trūko transporto priemonių.
V.V.
— Vidury Norvegijos sostinės Oslo nu
šautas elnias, kuris buvo atėjęs į miestą
maisto ieškoti, bet baisiai apsidraskęs be
šokinėdamas per tvoras (o jų keletas buvo
atėję).

Pasiklausymai ir pasidairymai

Vokiečių spauda rašo, kad sovietai jau
seniai pradėjo žinioms rinkti naudotis to
= kiais laivais, kaip dabar korėjiečių komu
g
Kaina £27.10.0.
| nistų areštuotasis amerikiečių „Pueblo“.
Šiaurės Vietnamo pakrantėse, prie TonkinTaip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
e go, jie stebi JAV lėktuvnešių judėjimą.
E
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
= Vašingtonas iki šiol nedarė jiems jokių
E
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
E kliūčių. Tie laivai yra aprūpinti aukščiau
sios rūšies moderniais elektriniais įrengi
H
Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moterišmais ir plaukioja po sovietų hidrografi
E
kas lietpaltis .£3.10.0. vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0. nainės įstaigos vėliava. Iš tikrųjų jie stengiasi
E
toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.
= klausytis ir sugauti amerikiečių lėktuvne
šio radaro duomenis ir radijo pasikalbėji
mus su lėktuvais. Informacijas perduoda
Šiaurės Vietnamo priešlėktuvinei centri
nei.
Prie Tonkingo daugiausia sukiojasi so
E
(Z. JURAS)
vietų laivai „Gidrofon“ ir „Ampermetr".
E
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Jie visuomet būna matomi iš amerikiečių
E
Tel. SHO 8734.
| laivų. Kartais net tarp tų laivų atsidu
f
I ria. Kaip amerikiečių laivyno atstovai
Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
tvirtina, tie sovietų laivai dažnai taip be
atodairos plaukia, kad yra pavojaus su
;
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako.
jais susidurti. Kartais jie įsispraudžia
|
kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
tarp Amerikos laivų. Norėdami įsigyti tei
=
supirktuosius siuntinius.
sę plaukti priekyje, jie iškelia ant laivo
.
Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income
stiebo du raudonus kamuolius ir baltą ke
S
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
T turkampį, tuo parodydami, kad, pagal tarp
Income Tax klausimais.
E tautinę laivų susisiekimo teisę, jų uždavi
nys yra vykdyti tyrimus po vandeniu.
Amerikiečiai iki šiol skaitėsi su šia ap
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
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į:

a tsi tik tines trumpmenos

simestine klasta. Pagaliau nebeapsikentę
pradėjo naudotis atviros jūros vilkiku. Jei
tik sovietų laivai pradeda perdaug erzina
mai artėti prie lėktuvnešio, tad jis įsijun
gia į tą plaukimo liniją, kurioj yra sovietų
laivas. Tada sovietų laivas, žinoma, signa
lizuoja: „Laikykitės didesnio atstumo!"
O amerikiečių vilkikas atsakinėja įspė
damas: „Šitame rajone plaukioja ameri
kiečių povandeniniai laivai“. Sovietų laivo
kapitonas: „Ačiū, aš jau juos matau!“ Ši
toks lyg katės ir pelės žaidimas jau tęsiasi
mėnesiais.
Amerikiečių jūrininkai tuos savo per
sekiotojus vadina ..skunks" — smirdaliais.
Taip jie vadina dėl to, kad dideliais tink
lais susižvejoja iš vandens visas amerikie
čių išmetamąsias atmatas, pradedant tuš
čiomis konservų dėžutėmis ir baigiant
daržovių liekanomis. Jie, matyt, tikisi tuo
būdu sugauti kokių nors paslapčių.
Sovietiniuose laivuose yra įtaisytas pir
mos rūšies radaras, ir dėl to nėra jokios
abejonės. Dieną ir naktį stebi rusai ir
amerikiečiai vieni kitus pro žiūronus. Kai
geras saulėtas oras, rusai poilsiauja arba
plaukioja. Amerikiečiai irgi, pavyzdžiui,
prieš savaitę žinojo, kad ateina rusų pa
maina iš Vladivostoko.

J. Č.

idealizuojame, pamirštame šešėlius, tema
tome šviesulius, esame pilni patoso, ilgesio
ir... graudumo. Nemažiau romantiškai į
tą laikotarpį žiūrima ir komunistinėje Lie
tuvos spaudoje, sukeisti tėra kaubojų ir
indėnų vaidmenys: priešvalstybiniai ko
munistai suromantinami, o pati valstybės
būtis sujuodinama. Antroji Lietuvos vals
tybė, žinoma, dar laukia savojo istoriko.
Vasario šešioliktosios Lietuvos būtis ir
buitis, ekonomika ir politika, socialiniai
santykiai ir visuomenės branda, švietimas
ir kultūrinis gyvenimas nebuvo vien tik ro
žėmis klotas takas į laimėjimus. Buvo
klaidų, buvo skaudulių, buvo pralaimėji
mų. kaip ir kiekvienoje žmogiškoje veik
loje. Vasario šešioliktosios aktu buvo
įkurta demokratinė Lietuvos respublika,
bet ilgainiui netekome demokratijos. Tu
rėjome daugiau kaip trisdešimt lietuviškų
generolų, bet per dvidešimtmetį nespėjo
me krašte galutinai išnaikinti neraštingu
mo. Tebegyveno visokios brazilkos, ir iš
tisi gyventojų sluoksniai — kumečiai, trobelnikai. priemiesčių biednuomenė —tebe
gyveno skurde. Nė vienas Lietuvos rašy
tojas — nei Krėvė, nei Vaižgantas, nei Pu
tinas — Vasario šešioliktosios Lietuvoje
negalėjo pragyventi iš savo kūrybos.
Tai tikrovė, nesiderinanti su mūsų suromantintuoju įvaizdžiu, bet nemažiau tik
ra ir iš istorijos nebeišraunama. Tačiau
Vasario šešioliktosios Lietuva yra tokia
reikšminga, tokia gyvybiškai svarbi ir
lemtinga lietuvių tautos istorijoje, kad jo
kie buvę skauduliai nebegali sumenkinti
antrosios Lietuvos valstybės svarbos ir lai
mėjimų. Ne dėl tų skaudulių, bet nežiūrint
jų nepriklausomos Lietuvos laikotarpis
yra toks vertingas.
* * *

Laikraštininkas Vytautas Meškauskas
kartą taip samprotavo: jeigu 1863 metų
sukilimas prieš rusų okupaciją būtų pasi
sekęs, mes šiandieną kalbėtume lenkiškai,
skaitytume lenkiškai ir jaustumėmės len
kais. Jis, tur būt, teisus, bet mes lygiai
tiksliai galime ir šitaip samprotauti: jei
nebūtų buvusios Vasario šešioliktosios
Lietuvos, šiandieną jau nebebūtų lietuvių
nacijos, bet tik lietuviškai kalbančios žem
dirbių genties likučiai.
Tas dvidešimtmetis sucementavo lietu
vių tautą, išugdė tautinę savigarbą, išryš
kino savitą jos veidą. Tik per tą laikotarpį
chlopų ir mužikėlių Lietuva galutinai su
brendo į naciją. Išsimokslino tūkstančiai
lietuvių inteligentų, sparčiais šuoliais bu
vo prisivejami kultūringieji Vakarų kraš
tai, buvo beišnykstantis tautinis lietuvių
nepilnavertiškumo kompleksas.
Nederėtų to neprisiminti nė nepriklauso
mąją Lietuvą menkinantiesiems ir juodi
nantiesiems Lietuvos komunistams. Jei
nebūtų buvę anos „buržuazinės Lietuvos“,
šiandieną lietuviškai, tur būt, nekurtų nei
tokie talentingi tarybiniai rašytojai ir poe
tai kaip Avyžius, Bieliauskas, Marcinkevi
čius ar Vaičiūnaitė. Šiandieną komunisti
nė Lietuvos valdžia giriasi tūkstančiais
lietuvių mokslininkų, inžinierių, gydytojų,
išplėstu mokyklų tinklu. Bet juk nepri
klausomosios Lietuvos universitetai ir ki
tos aukštosios mokyklos paruošė ir išugdė
mokslininkus, menininkus, intelektualus,
kurie savo patyrimą vėliau perdavė jau
nesniosioms kartoms. Ar Korsakas, Venc
lova. Žiugžda, Matulis nėra nepriklauso
mosios Lietuvos universiteto auklėtiniai?
Ar iškilieji Vilniaus operos solistai Norei
ka, Daunoras, Stasiūnas nėra nepriklauso
mosios Lietuvos Valstybinės operos kūrėjo
Kipro Petrausko mokiniai? Ar dabartiniai
vadovaujantys Lietuvos agronomai nebu
vo nepriklausomosios Lietuvos žemės ūkio
akademijos absolventai?
1918-jų metų Lietuva buvo ekonominė,
kultūrinė ir mokslinė nykuma. Iš nieko, iš
visiško nieko susikūrė aukštosios mokyk
los, gimnazijų tinklas, teatrai, konservato
rijos, išsivystė ištisas kultūrinio, meninio
ir mokslinio gyvenimo kompleksas, ir su
brendo nacija. O jei nebūtų nacijos, tai ir
Sniečkaus vietoje šiandieną, tur būt, sė
dėtų koks nors Ivanovas...

Penkiasdešimt metų iš tikrųjų yra menk
niekis tautos istorijoje. Tautų amžius skai
čiuojamas tūkstantmečiais, bet anas prieš
penkiasdešimtį metų vasario 16 dieną iš
klerusia rašomąja mašinėle atspaustas do
kumentas. skelbiantis nepriklausomos, de
mokratinės Lietuvos valstybės atstatymą,
virto pačia lemtingiausia lietuvių tautos
istorijoje žinoma data — tai antroji lietu
vių tautos gimimo diena.
Buvo graudu Balučio laidotuvėse. Ne to
kių pakasynų jis buvo vertas. Juk mirė
Paskutinysis, ir. rodos, užsiskleidė vienas
lietuviškosios istorijos lapas. Vasario še
šioliktosios Lietuvos nebėra, bet tos Lie
tuvos pasėtoji sėkla klesti šiapus ir ana
pus. ji įpareigoja ir teikia viltį. O tai jau
daug: be vilties mirštama, o lietuvių tauta
gyvastinga, kūrybinga, veržli, nusikračiu
si vergiškumo dvasios — dėkui prieš pen
kiasdešimtį metų buvusiai Vasario šešioliktajai.
R. E. Maziliauskas
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Europos lietuviu kronikų VOKIETIJA
— Tarptautinis vaikų pagalbos komite
LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO 50 METŲ SUKAKTIES
MINĖJIMAS

NOTT1NQHAMAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO 50 M. SUKAKTIES
MINĖJIMAS

Vasario 17 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak.,
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio klu Vasario 17 d., 7 vai. p.p., Ukrainiečių klu
bo salėje (345 A Victoria Park Rd., Lon bo salėje (30 Bentinck Rd.) vietos ir apy
don, E.9) bus minima Lietuvos nepriklau linkių lietuviams rengiamas Lietuvos Ne
somybės paskelbimo 50 metų sukaktis.

Programoje dalyvauja solistė Birutė
Valterienė iš Herefordo.
Smulkesnė programa bus paskelbta vė
liau.
Londono artimesniųjų kolonijų lietuviai
kviečiami dalyvauti šiame ypatingame mi
nėjime.
Vasario 18 d., 11 vai., Lietuvių bažny
čioje bus pamaldos, kurias užprašė Lietu
vos Atstovas D. Britanijoje.
Visi prašomi dalyvauti.
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ VAKARAS

priklausomybės 50 Metų Minėjimas.

Programoje: A. Pilkausko paskaita, svei
kinimai ir meninė dalis, kurią išpildys mū
sų visų gerai žinomoji darbščioji, ypač la
bai daug su jaunimu pasidarbavusi ir
linksminusi mus parengimų programose
po visą plačią Angliją solistė Vida Gasperienė. Su deklamacijomis pasirodys Erna
Jurkšaitytė ir Br. Čiudiškis. Vėliau bus šo
kiai su gera muzika, bus loterija, veiks ba
ras.
Kviečiami iš arti ir toli, seni ir jauni,
taip pat prašoma laikytis punktualumo.
Skyriaus Valdyba

Vasario 24 d., šeštadienį, Sporto ir So
JAUNIMO ŽIDINYS
cialinio klubo salėje šv. Onos Draugija
rengia Blynų balių-šokius.
16 Hound Rd., West Bridgjord,
Pradžia 7.30 vai.
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

tas Anglijoje nori šiais metais parūpinti
galimybes Vasario 16 gimnazijos moki
niams praleisti atostogas Anglijoje.
— Pianistas Antanas Smetona Lietuvos
šventės proga Hamburgo miesto muzikos
salėje vasario 17 d. koncertuos.
— Lietuviškas knygas skaityti galima
pasirinkti mūsų bendruomenės knygynė
lyje pas kun. V. Šarką. Ten pat galima ap
sirūpinti ir lietuviškais laikraščiais.
— Hamburgo vaikų eglutė buvo per Tris
Karalius. Susirinko apie 50 vaikų. Daugu
ma vaikų atvyko su savo tėvais, šv. Tere
sės salėje buvo paruošta scena vaidinimui,
kurį parašė aktorius Albinas Gedvilą. Au
torius jį ir surežisavo. Vaikai pasirodė dar
ir dainomis, šokiais, eilėraščiais bei dūde
lėmis. Kalėdų senelio vaidmenį atliko ar
tistas Leonas Narkus.
Visus paruošimo darbus atliko J. Valai
tis, A. Gedvilą, Mašidlauskienė ir Gaidelių
šeima. Daug pasidarbavo Poviloniai, Šiušeliai, Normantaitė, P. Krygeris, Mašidlauskai. Pabaigoje kun. V. Šarka paragino
visus būti kantriais ir vieningais. Sugiedo
ta Kalėdų giesmė, pagerbti mirusieji ir žu
vusieji už Lietuvą, ir viskas baigta Lietu
vos himnu.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
KONGRESE

Vasario 20 d. Jungtinių Amerikos Vals
tybių Kongreso abejų rūmų — Atstovų ir
Senato—posėdžiuose bus minima Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 50 metų su
kaktis. Atstovų Rūmų pirmininkas John
McCormick tam minėjimui laiką paskyrė
po pasitarimo su Amerikos Liet. Tarybos
delegacija, kuri tuo reikalu lankėsi Kong
rese sausio 23-24 d. Delegacijoje buvo M.
Vaidyla, E. Bartkus ir A. Rudis. Senate
minėjimui vadovaus senatorius Thomas
Dodd iš Conn. Maldai tos dienos posė
džiuose kalbėti kviečiami vysk. V. Brizgys
Atstovų Rūmuose, ir kun. Ansas Trakis
Senate.
(E)
KALENDORIAUS PAPILDYMAI

Paskelbtasis numatytų Lietuvos Laisvės
Kovos Metų darbų kalendorius papildo
mas:
31. Lietuvių Fondas išleis sidabrinį trijų
serijų medalį Lietuvos valstybės atkūrimo
50 metų sukakčiai paminėti. (Medalio iš
leidimą finansuoja LF tarybos narys dr.
Balys Poškus).
32. Vlikas išleis vyskupo V. Brizgio pa
rengtą leidinį apie Bažnyčios ir tikinčiųjų
padėtį okupuotoje Lietuvoje.
(E)

SOL. J. LIUSTIKAITĖ VOKIETIJOJE

COVENTRY

SUKAKTIS IR PAMINĖJIMAS

Dėl židiniečių berniukų žieminių atosto
gų sukaktinės Vasario 16 ir a.a. Min. B.K.
Balučio paminėjimas iš vasario 25 d. yra
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
nukeliamas į kovo 3 d., šv. Kazimiero
PASKELBIMO 50 M. SUKAKTIES
šventės išvakares. Minėjimas įvyks tuojau
MINĖJIMAS
Vasario 24 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Len po 11 vai. liet, pamaldų Židinyje.
kų atsargos karių klubo salėje, Whitefriars
Lane, DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba

rengia Lietuvos Nepriklausomybės Paskel
bimo 50 Metų Sukakties Iškilmingą Minė
jimą.

Programoje: kun. A. Gerybos paskaita,
kitų tautų organizacijų atstovų sveikini
mai ir įvairi meninė dalis, kurią išpildys
T. Buroko vadovaujamas Bradfordo „Sū
kurys“ ir tautinių šokių grupė „Atžaly
nas“. Paskiau bus linksmoji dalis su šo
kais, kuriems gros E. Dragūno vadovauja
ma kapela iki 1 vai. ryto, baras su įvairiais
gėrimais ir kt. veiks iki 11.45 vai. Be to,
bus gausi ir vertinga loterija.
Visus tautiečius ir svečius iš arti ir toli
maloniai kviečiame gausiai atsilankyti ir
atšvęsti šią iškilmingą ir brangią šventę ir
linksmai praleisti laiką draugų ir pažįsta
mų tarpe. Tad iki malonaus pasimatymo
Coventry.
Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono Skyriaus Val
dyba vasario 17 d„ šeštadienį, 7 vai. p.p.,
George Hotel salėje, Stafford Street, ren
gia Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Programoje B. Snabaitienės vadovauja
mas Manchesterio jaunimas išpildys meni
nę dalį. Po programos šokiai ir alutis.
Visus tautiečius iš arti ir toli kviečiame
atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS

Solistė Janina Liustikaitė ryšium su ju
biliejiniais Vasario 16 minėjimais turi 5
pakvietimus koncertuoti Vokietijoje.
Ji iš Romos išvyksta vasario 12 d., ir
pirmoji jos apsistojimo vieta Vokietijoje
bus Miunchenas.
Po numatytųjų koncertų sol. J. Liusti
kaitė žada ir vėl laikinai dar sugrįžti į Ro
mą, ir jos adresas ten lieka tas pats, kaip
iki šiol.
TRYS KARALIAI HAMBURGO

BLYNŲ BALIUS

Vasario 24 d., šeštadienį, 6 vai. vak.,
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Valdyba savo patalpose rengia Blynų balių
su šokiais.
Šeimininkės pavaišins skaniais blynais,
o alutis numalšins troškulį. Šokiams gros
gera muzika.
Prašome tautiečius gausiai atsilankyti.
Klubo Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

SCENOJE

Sausio 20 d. Hamburgo ir Pinnebergo
Lietuvių Moterų Draugijos iniciatyva bu
vo sėkmingai suvaidintas Trijų Karalių
scenos vaizdelis Hamburg Haus salėje.
Gražioje ir skoningai papuoštoje namų
salėje vaidintojų būrelis, vadovaujamas
Th. Lipšienės ir R. Baliulio, apsirengęs
spalvingais Trijų Karalių drabužiais, su
įsijautimu atliko savo vaidybinę užduotį.
Publikos buvo arti šimto. Buvo atvykusių
ir iš Liubecko.
Po vaidinimo toje pačioje salėje, susė
dę prie pyragaičiais apkrautų stalų, lietu
viai dar ilgai kalbėjosi, gurkšnodami kavą.
Nuoširdi padėka Hamburgo LMD pirmi
ninkei V. Čekauskienei, dr. L. Pašaitienei
ir visoms kitoms judriosioms moterims,
kurios, nesigailėdamos brangaus laiko,
darbo, išlaidų, laikas nuo laiko ką nors
tautiškai naudingo ir kultūringo surengia,
o tuo ir didesnį skaičių lietuvių suburia į
vieną vietą.

BRADFORD — vasario 18 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — vasario 25 d., 1 v.p.p.
MANCHESTER — vasario 28 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — vasario 18 d„ 11 vai.,
Jaunimo Židinyje.
DERBY — vasario 18 d., 11 vai. Pamaldos
už Lietuvą.
KETTERING — vasario 25 d„ 12 vai. Bus
metinės pamaldos už a.a. Stasį Nagį, o
po jų velionio kapo paminklo pašventi
nimas.
J. Pyragas
NOTTINGHAM — vasario 25 d., 11 vai.,
Jaunimo Židinyje.
RETA SUKAKTIS
COVENTRY — vasario 25 d„ 12.45 vai.,
St. Elizabeth's.
Vechtos prieglaudoje gyvenantis tautie
NOTTINGHAM — kovo 3 d., 11 vai., Jaun. tis Jurgis Galinis vasario 1 d. atšventė 97
Židinyje. Po pamaldų įvyks Vasario 16 m. amžiaus. Iki 1944 m., pasitraukiant į
ir a.a. Min. B. K. Balučio minėjimas.
Vakarus, gyveno Gudkaimyje, Kybartų
vaisė. Jaunystę praleido tėviškėje. Vėliau
3 metus gyveno ir dirbo Vokietijoje, po to
persikėlė į JAV-bes. Į Lietuvą grįžo 1903
m. ir gyveno savo nedideliame ūkyje. Iš
augino 8 vaikus. Žmona mirė prieš 10 me
tų.
Paklaustas ilgo gyvenimo paslapties, sa
kė, kad niekada nebuvęs nusigėręs, pirmo
Kovos tebevyksta
Vietname tebevyksta didelės kovos. Kai jo pasaulinio karo metu nustojo rūkyti,
dėl nesėkmių nesijaudindavo, su žmona ir
kurie miestai eina iš rankų į rankas.
Šiaurės Vietnamo pajėgos jau pradėjo vaikais gyveno taikiai. Niekada nėra sir
gęs, ir dabar tik kojos jau nebegreitos.
naudotis ir tankais.
Sukaktininkas buvo gražiai pagerbtas
Kuo kalta Prijalkina?
seselių ir apdovanotas. Telegrama pasvei
Sovietų milicija išaiškino visą kraštą ap kino Karito direktorius Waterman, laišku
imančią organizaciją, kuri gamino ir visur ir dovana Vechtos miesto direktorius Bee,
pardavinėjo kryžius ir kitokius religinius Bundestago atstovas Lemp ir kt. Jo arti
dalykus.
mieji pamiršo pasveikinti, bet jis, kaip ir
Organizacijos vadovė — Elena Prijalki kitais atvejais, kiekvieną pateisina. Jis ste
na — buvo suimta su visu lagaminu tų re bis dėl tokio didelio pagerbimo ir gausių
likvijų sovietinėj Azijoj. Ji nuteista, kaip dovanų.
laikraštis rašo, ne už tai, kad pardavinėjo Mielam sukaktininkui linkime ne tik šim
religinius dalykus, bet kad gamino iš vog tinės metų sulaukti, bet nepatingėti ant
tos medžiagos, skriausdama valstybę.
šimtinės dai' užkrauti gerą dešimtį mečiukų!
St. Motuzas
Gandai dėl Živkovo
Bulgarijoje eina gandai, kad buvo kėsin
tas! į komunistų partijos pirmojo sekreto
riaus živkovo gyvybę.
PRAŠO ATSILIEPTI
Šitai įvykę po nesutarimų partijos cent
ro komitete.
„Dr. Vydūno Fondas“ prašo atsiliepti se
kančius asmenis:

Septynios DIENOS
Nesusipratimai dėl Brandto kalbos

Vokietijos užsienio reikalų ministeris
Brandtas, kritikuodamas Prancūzijos poli
tiką Britanijos ir Europos Ekonominės Bnės atžvilgiu, prasitaręs, kad Prancūcijos
prezidentas esąs apsėstas valdžios troški
mo.
Tas įžeidimas greit buvo atšauktas. Jis
ne taip sakęs, laikraščiai iškraipę jo min
tį.
Pietų Korėja nepatenkinta

Amerikiečiai pradėjo vesti slaptas dery
bas su Šiaurės Korėja dėl areštuotojo Pu
eblo laivo.
Tai sukėlė nepasitenkinimą Pietų Korė
jos. Reikalaujama, kad derybos būtų ve
damos viešai. To nepasitenkinimo išvada
galinti net būti ta, kad Pietų Korėja atsiimsianti savo karinius dalinius iš Vietna
mo.
Nuteisti Castro priešai

Kuboje nuteisti kalėti 35 asmenys už
suokalbiavimą nuversti Castro valdžią.
Jie palaikę ryšį su sovietiniais ir Rytų
Europos komunistinių kraštų pareigūnais
ir žurnalistais. Vadinas, ta grupė suokal
bininkų buvo Maskvos šalininkai.
Japonai nesutinka

Amerikiečiai ruošiasi prisipažinti

JAV spauda spėlioja, kad vyriausybė,
norėdama atgauti Pueblo laivą ir jo įgulą,
prisipažins, kad iš tiesų tas laivas buvo
Šiaurės Korėjos vandenyse.
Šiaurės Korėja iš pat pradžių kėlė tokią
sąlygą.

Pasauliniu komunistiniu judėjimu besi Taikos planas
Dabar Egipte besilankąs Jugoslavijos
rūpinąs Kremliaus atstovas Suslovas buvo
nuvažiavęs į Japoniją prikalbėti japonų prez. Tito turįs planą, kurį priėmus pasi
komunistų partijos, kad ji sutiktų atsiųsti baigtų nesantaika tarp arabų ir žydų.
Pagal tą planą būtų numatytos nekari
savo atstovus į tarptautinę komunistų
nės
zonos, teisė Izraeliui naudotis Suezu ir
konferenciją, kuri bus Budapešte.
Japonai nesutiko dalyvauti toje konfe Tiranu, o Izraelis už tas teises atsilygintų
pasitraukdamas iš užimtųjų žemių.
rencijoje.

Brinkis Adolfas, Dikšaitis Kasparas, Juod
viršis Bonaventūras, Kempka Vytautas,
Zdanovaitė Lydia.

Prašome rašyti šiuo adresu: Dr. Vydū
nas Fundation, c/o Vyt. P. Mikūnas, 3425
W 73 St., Chicago, Ill., 60629.
Kartu pranešama, kad studijuojantieji
Europos universitetuos studentai gali gau
ti paskolas studijų reikalams. Paskolos
duodamos beprocentinės iki studijų pabai
gos. Kreiptis per Akademinio Skautų Są
jūdžio skyrius, skautų vienetus arba tie
siog aukščiau nurodytu adresu.
Dr. Vydūno Fondo Valdyba

PALYGINIMAI DĖL BAŽNYČIŲ IR

KUNIGŲ

Prieš kiek laiko Prancūzijos komunistų
dienraštis L'Humanitė paskelbė savo ko
respondento straipsnį apie apsilankymą
Lietuvoje. Ten tarp ko kita buvo ir trum
pas pasikalbėjimas su vyskupu Matulaičiu-Labuku, kurio buvo išspausdinta nuo
trauka ir toks pareiškimas:
„Turime 641 veikiančią bažnyčią ir 850
kunigų šešiose diecezijose. Turime vieną
kunigų seminariją, kurioje yra 20-30 klie
rikų kasmet. Neseniai buvo įšventinti 8
kunigai“.
Vėliau (gruodžio 15 d.) katalikų laikraš
tis Information Catholique International
pastebėjo: „L'Humanitė skelbia interview
su Lietuvos vyskupu“. Perspausdino vysk.
Labuko nuotrauką, jo pareiškimą ir pridė
jo, kad vysk. Labukas dabar vienintelis
vyskupas iš esamų trijų, kuriam dar lei
džiama eiti pareigas, ir kad 1939 metais
Lietuvoje buvo 1640 kunigų, 4 seminari
jos ir 466 klierikai...
(E)

PA s A UL 1 J e
— Gdynėje nuteistas 6į metų kalėti len
kas profesorius Geras, kuris buvo pakal
tintas palaikęs ryšį su lenkais emigrantais
Paryžiuje, Jungtine Rytų Europos Taryba
ir turėjęs savo žinioje priešvalstybinės li
teratūros.
— Susirinkę į suvažiavimą, sovietų kom
pozitoriai nusiskundė, kad populiarioji
muzika, ypač po Sov. Sąjungą važinėjan
čios visokios užsienių grupės, baigia iš
stumti klasikinę muziką, dėl to vaikai turį
būti pradedami mokyti rimtos muzikos jau
nuo vaikų darželio metų.
— Vakarų Vokietijos prokuratūra vėl
išaiškinusi grupę sovietų šnipų.

BRADFORDAS
Pamaldos evangelikams
Nepriklausomybės šventės proga
pamaldas su šv. Komunija lietuviams
evangelikams laikysiu vasario 18 d.,
sekmadienį, 14 vai., Vokiečių bažn.
Kun. A. Putcė
NAUJIEMS METAMS —

NAUJOS KNYGOS

R. Skipitis — Nepriklausoma Lietuva.
Žymaus veikėjo istoriniai atsiminimai nuo
pat pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės
užuomazgos dienų. Kietais apdarais. 477 p.
Kaina 2.19.0.
Owen J. C. Norem—Timeless Lithuania.
Lietuvos istorija anglų kalba. Tinkama do
vana anglams, o dar geresnė lietuvių tėvų
vaikams, norintiems susipažinti su savo
tėvų žemės praeitimi. 300 puslapių, didelio
formato. Kaina 35 šil.
Paulius Augius. Žinomo menininko kūri
nių rinkinys. Milžiniško formato. Kietais
apdarais, 284 psl. Kaina 7.10.0.
Renė Rasa —Meilė trikampy. Beskaitant
rasos akys, nes tai daugiau kaip 200 psl.
intriguojantis romanas. Kaina 1.5.6.
G. Šimukonienė — Su daina. Apie 400
dainų rinkinys, patogaus formato, 350 psl.
Būtinas neišmokusiems mūsų dainų, o dar
būtinesnis tiems, kurie jau pamiršome dai
nų žodžius, o „žodžio iš dainos neišmesi“...
Kaina 400 dainų tik 18 šil.
V. šlaito — 34 Eilėraščiai — 13 šil.
Ilgo grojimo plokštelės: „Linksmų Kalė
dų“ (visos kalėdinės giesmės); „Senos ir
naujos dainos". Plokštelės kaina su per
siuntimu — 2 sv. 15 šil.

AKTO SIGNATARAI
(Atkelta iš- 1 psl.)

Petrapilio dvasinėj akademijoj. Dirbęs
daugiausia Vilniaus krašte ir Dzūkijoje
kaip kunigas ir visuomenininkas, ginda
mas lietuvių reikalus, organizavo laikraš
čių ir knygų leidimą, draugijas. Neprikl.
Lietuvos priešpaskutinės vyriausybės min.
pirmininkas. Antrosios okupacijos metu
bolševikų išvežtas ir mirė Sibire.
STANISLOVAS NARUTAVIČIUS (1862.
IX. 2 - 1932. XII. 31) iš Brevikių, Alsėdžių
vis., Telšių aps. Teisininkas, revoliucijos
veikėjas, Vilniaus didžiojo seimo dalyvis,
nepriklausomybės laikais gyvenęs savo
ūkyje, dirbęs visuomeninį darbą ir daly
vavęs savivaldybių veikloje.
ALFONSAS PETRULIS (1873. VIII. 4 1928. VI. 28) iš Katališkių, Vabalninko
vis.. Biržų aps. Kunigas, kovojęs už lietu
vių kalbos teises bažnyčioje, steigęs mo
kyklas, draugijas, bendradarbiavęs spau
doje.
ANTANAS SMETONA (1874. VIII. 10 1944. I. 9) iš Užulėnio, Taujėnų vis., Uk
mergės aps. Pirmasis ir paskutinysis ne
priklausomos Lietuvos prezidentas, lietu
viškoje veikloje reiškęsis nuo mokyklinių
metų. Išėjęs teisės mokslus, dirbo Vilniuje
— reiškėsi spaudoje, redaguodamas laik
raščius ar bendradarbiaudamas juose.
Kaune profesoriavo, vertė graikų filoso
fus, leido laikraščius, o po 1926 m. pervers
mo perėmė Lietuvos valdymą.

JONAS SMILGEVIČIUS (1870. II. 12 1942. IX. 27) iš Šonių, Alsėdžių vis., Telšių
aps. Ekonomistas, organizavęs įmones ir
joms vadovavęs, bendradarbiavęs spaudo
je daugiausia žemės ūkio klausimais, daly
vavęs ekonominėse organizacijose.

JUSTINAS STAUGAITIS (1866. XI. 14
- 1943. VII. 8) iš Tupikų, Šakių aps., vėles
nysis Telšių vyskupas. Dirbęs kunigu Lie
tuvoje ir Lenkijoje, steigė draugijas, mo
kyklas, prieglaudas, dalyvavo visuomeni
niame veikime. Lietuvos seimų atstovas.
Bendradarbiavo spaudoje, pats redagavo
žurnalą, išleido savo darbų atskiromis bro
šiūromis ir knygomis. Išleido J. Gintautu
pasirašytą romaną „Tiesiu keliu“, kaip
Putino „Altorių šešėly“ priešybę.
ALEKSANDRAS STULGINSKIS (1885.
II. 26) iš Kutalių, Kaltinėnų vis., Tauragės
aps. Antrasis nepriklausomos Lietuvos
prezidentas. Iš profesijos agronomas, Lie
tuvos seimų atstovas, kelis kartus ministe
ris. Visuomenės veikėjas, spaudos bendra
darbis, redaktorius, rašė brošiūrų ūkiniais
klausimais. Pasitraukęs iš politikos, gyve
no ūkyje ir bendrabiavo spaudoje. 1941 1956 m. buvo Sibire.
JURGIS ŠAULYS (1879. V. 5 - 1948. X.
18) iš Balsėnų, Švėkšnos vis., Tauragės
aps. Ekonomistas, dalyvavęs iš jaunų me
tų lietuviškoje veikloje ir spaudoje, reda
gavo laikraščius. Nepriklausomos Lietuvos
metais buvo atstovas įvairiuose kraštuose
ir redagavo laikraščius.
KAZIMIERAS ŠAULYS (1872. I. 28 1964. V. 9) iš Stemplių, Švėkšnos vis., Tau
ragės aps. Prelatas ir teologijos profeso
rius. Dirbęs parapijose, mokytojavęs gim
nazijose, Kauno kunigų seminarijoje ir
universitete. Veikė organizacijose, rūpino
si socialiniais reikalais, bendradarbiavo
spaudoje.
JOKŪBAS ŠERNAS (1888. VI. 14 - 1926.
VII. 31) iš Jasiškių, Nemunėlio Radviliš
kio vis., Biržų aps. Teisininkas, dar iš mo
kyklinių metų lietuviškų organizacijų da
lyvis, laikraštininkas. Nepriklausomybės
metais savivaldybių departamento organi
zatorius, įsteigęs ir redagavęs „Savivaldy
bę“ ir kitus leidinius, o vėliau bankinin
kas.
JONAS VAILOKAITIS (1886. VI. 25 1944. XII. 16) iš Piktžirnių, Sintautų vis.,
Šakių aps. Prekybininkas-pramonininkas,
dirbęs kooperatyvuose, su broliu kunigu
suorganizavęs banką kovai su kolonizaci
ja, nepriklausomybės laikais Ūkio banką,
Maisto bendrovę, Metalo b-vę, įsigijo ply
tinę ir kt.

JONAS VILEIŠIS (1872. I. 3 - 1942. VI.
1) iš Medinių, Pasvalio vis., Biržų aps.
Nuo gimnazijos metų dalyvavo lietuviško
je veikloje, talkininkavo spaudai, steigė
laikraščius, draugijas, buvo ministeriu,
Kauno burmistru, dėstė universitete, stei
gė bendroves (Varpo, Atžalos, Kooperaci
jos banko).
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