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DBLS DARBO METAI
DBLS VALDYBOS PRANEŠIMAS 1968 M. KOVO 9 DIENOS SUVAŽIAVIMUI

Praeiti 1967 metai buvo DBLS sukakti- 
niai metai. Mūsų organizacija buvo įsteig
ta prieš 20 metų, ir tą sukaktį atžymėjo
me savo Pavasariniame sąskrydyje Liet. 
Sodyboje.

Mūsų Sąjunga buvo pasiekusi aukštumų 
(kai turėjo 60 skyrių su 3000 narių). Deja, 
ilgai šitaip neišsilaikėm. Daug mūsų narių 
emigravo į užjūrius, ir mums teko pergy
venti gilią krizę, iš kurios tik pastaraisiais 
metais išeiname. Dabar turime tik ketvir
tadalį tiek skyrių, kiek jų buvo pradžioje. 
Narių skaičius taip pat atitinkamai suma
žėjo.

Panašioje padėtyje yra ir kitos liet, or
ganizacijos D. Britanijoje. Visa D. Britani
jos liet, bendruomenė sumažėjo tokiu pat 
santykiu, o kai kurios visiškai išnyko.

Ta ir kitos priežastys privertė mūsų S-gą 
imtis iniciatyvos sukonsoliduoti mūsų pa
jėgas, sujungiant paralelias organizacijas 
ir suderinant mūsų veiklą. Ta prasme pra
eitų metų DBLS suvažiavimas buvo pri
ėmęs rezoliuciją, kurią S-gos Valdyba bu
vo pasiryžusi įgyvendinti. Tas pasiūlymas 
buvo mūsų delegacijos išaiškintas Liet. 
Bendruomenės Tarybos posėdyje spalio 23 
dieną, bet, deja, jis nebuvo gerai supras
tas. Šiuo klausimu, tikiuosi, mes čia pa
diskutuosime.

D. Britanijos Liet. S-ga, dirbdama tamp
riuose ryšiuose su Liet. Namų B-ve, yra, 
tur būt, vienintelė lietuviška organizacija 
laisvame pasaulyje, kuri, turėdama, paly
ginti, nedidelį narių skaičių, gali atlikti 
neproporcingai didelį darbą. Reikia pa
brėžti, kad mūsų narių skaičius, nors ma
žas, yra proporcingai didesnis negu narių 
skaičius kitų kraštų lietuvių bendruome
nėse. Bet mes galėtume atlikti dar dau
giau naudingo darbo, jeigu mūsų organi
zacijai priklausytų daugiau narių, pavie
niui ar kolektyviai įsijungusių į mūsų tar
pą. šį kartą mes pakvietėm į savo suvažia
vimą kitų organizacijų atstovus, kad galė
tume tą klausimą bendrai aptarti.

DBLS Valdyba per praeitus metus turė
jo 15 posėdžių ir dvigubai daugiau nepro- 
tokolinių pasitarimų. Be to, Valdybos na
riai dalyvavo tarptautinių organizacijų po
sėdžiuose, kur buvo svarstomi mums rūpi
mi klausimai. Dalyvauta PET Londono de- 
legatūros posėdžiuose, Baltų Tarybos ir 
Foreign Affairs Circle posėdžiuose.

PET Londono delegatūra per praeitus 
metus daugiausia domėjosi Rytų Europos 
Tautų dalyvavimu Europos Sąjūdyje, kur 
turėjo būti užtikrinta vieta visoms Rytų 
Europos tautoms (įskaitant ir Lietuvos at
stovus). Europos Sąjūdžiui persiorgani
zuojant, lietuvių grupė, kuriai vadovauja 
prof. J. Baltrušaitis, buvo priimta Sąjūdin 
kartu su kitomis Europos tautomis. Euro
pos Sąjūdžio kongrese, kuris pastaruoju 
laiku įvyko Romoje, lietuviams atstovavo 
min. S. Lozoraitis. Antras Londono dele- 
gatūros rūpestis buvo mūsų atstovavimas 
Europos parlamente Strasburge. Tas klau
simas buvo keliskart diskutuojamas Stras- 
burgo komisijose, ir, PET delegacijos pa
stangomis, ligšiol pavyko išlaikyti padėtį, 
kokia buvo ligšiol.
Baltų Taryboje buvo tariamasi dėl bend

rų žygių Baltijos valstybių aukso fondams 
D. Britanijoje apsaugoti. Tuo tikslu, pasi
tarus su teisininkais, buvo paruoštas ir iš
siuntinėtas memorandumas Britų parla
mento nariams. Mūsų protestas Britanijos 
vyriausybei, pagal DBLS suvažiavimo pri
imtąją rezoliuciją, buvo taip pat pasiųstas. 
Buvo gautas vyriausybės užtikrinimas, 
kad D. Britanija ir toliau nepripažins de 
jure Lietuvos įjungimo į Sov. Sąjungą. 
Baltų Taryba gavo apie 60 palankių laiškų 
iš parlamento atstovų, kurie žadėjo mūsų 
bylą remti parlamente, kai tas reikalas 
bus ten svarstomas.

Foreign Affairs Circle leidžia žurnalą 
East-West Digest, kuriame yra nušviečia
ma padėtis komunistų pavergtuose kraš
tuose. Tas žurnalas yra siuntinėjamas vi
siems parlamento atstovams. Kadangi žur
nale rašoma ir apie Lietuvą, tai mes jį re
miame ir kviečiame mūsų tautiečius jį už
sisakyti. Ta organizacija taip pat suruošė 
Komunizmo aukų minėjimą Albert Hall, 
kuriame ir mes dalyvavome, šiuo metu ei
na pasitarimai dėl Žmogaus Teisių de
monstracijos Londone.

Praeitų metų suvažiavime buvo pareikš
tas pageidavimas, kad prie S-gos Valdybos 
būtų pakviesti bendradarbiauti atskirų 
veiklos sričių žinovai ar vadovai švietimo, 
sporto, jaunimo ir t.t. Tuo reikalu buvo iš
spausdintas pranešimas Europos Lietuvy, 
prašant skyrių valdybas pasiūlyti kandi
datus. Deja, nė vieno pasiūlymo nebuvo 
gauta. S-gos Valdyba pakvietė Gajutę Val- 
terytę būti mūsų vadove jaunimo reika
lams. Skautų vadovybės pageidavimu, ji 
taip pat dalyvaudavo DBLS Valdybos po

sėdžiuose, kada būdavo tariamasi jauni
mo klausimais.

Kaip iš E. Lietuvio būsite pastebėję, mū
sų jaunimas provincijoje ir Londone, be 
ypatingų įtaigojimų iš šalies, pradeda or
ganizuotis ir kultūringai pasireikšti. Man- 
chesteryje įsisteigė DBLS Jaunimo sky
rius ir jau atsiuntė savo atstovę į šį suva
žiavimą. Londone J. Kinkienės iniciatyva 
atgaivinta tautinių šokių grupė. Ji jau la
bai gražiai pasirodė bent dviejuose paren
gimuose. Lietuvių Namuose sukruto Jau
nimo Centras, kuris gavo sau vietos E. Lie
tuvyje, atsispausdino didelį atsišaukimą ir 
yra pasiryžęs apjungti visus D. Britanijos 
lietuvius jaunuolius. Tam Centrui mes tu
rėtume tik palinkėti sėkmingo darbo. Ma
nau, kad jaunimaš turėtų pagalvoti apie 
platesnio masto sąskrydį, kuriame galėtų 
dalyvauti ne tik D. Britanijos, bet ir visos 
Europos lietuvių jaunimas.

Europos liet, akademinis jaunimas turė
tų susiorganizuoti. Bet tam pradžią gal ga
lėtų sudaryti Studijų Savaitės Vokietijoje, 
jeigu visose Europos valstybėse gyveną 
liet, studentai gausiau suvažiuotų į Vokie
tiją. Tikiuosi, kad Studijų Savaičių organi
zatoriai neužsigaus, jei čia bus pareikštas 
pageidavimas, kad viena politinė srovė at
sisakytų ten dominuoti. Tai būtų sveikiau 
bendram reikalui.

Lietuvybės išlaikymo išeivijoje proble
ma yra labai sudėtinga, todėl ją tenka daž
nai paliesti. Mūsų laikraštis neatsilieka 
nuo kitos liet, spaudos, svarstydamas tą 
problemą. Dėmesio vertas M. Gorodeckai- 
tės straipsnis, kurį netrukus rasite Euro
pos Lietuvyje. Ten siūloma įsteigti prie 
DBLS tautinio auklėjimo komitetą, ruošti 
konferencijas lietuvybės išlaikymo klausi
mais. Tokios konferencijos būtų labai nau
dingos jauniems tėvams, nuo kurių tiek 
daug priklauso lietuvybė jaunoje kartoje.

Šiais laikais labai išsivystęs yra turiz
mas. Vasaros metu daug lietuvių jaunimo 
pravažiuoja pro Londoną. Dažnas jų užsu
ka į Liet. Namus. Praeitą vasarą čia viešė
jo Amerikos liet, jaunimo ekskursija. Tokį 
turizmą taip pat galima užkinkyti lietuvy
bės išlaikymo akcijai, jeigu tokių Lietuvių 
Namų turėtume kiekvienoje Europos sosti
nėje ir jeigu vietinis jaunimas ten susitik
tų su liet, jaunimu iš kitų kraštų.

Mūsų kolega Nenortas su žmona praeitą 
vasarą lankėsi Amerikoje ir' Kanadoje, 
kur užmezgė naudingų ryšių su lietuviais 
anapus Atlanto. Jis taip pat dalyvavo Či
kagos Anglijos lietuvių klubo susirinkime, 
apie kurį dar ir ligšiol rašoma spaudoje. 
Tas klubas, jeigu vieningai dirbtų, galėtų 
atlikti labai naudingą darbą. Klubo veikė
jas K. Rožanskas praleido atostogas Lon
done, Lietuvių Namuose.

Puslapio Fondas. Kas mus labiausiai 
jaudino praeitų metų DBLS suvažiavime, 
kai nutarėm steigti fondą politiniam skel
bimui anglų spaudoje? — Reikia atsiminti, 
kad Sovietų Sąjungos vyriausybė nuo pat 
Baltijos valstybių okupacijos pradžios dė
jo daug pastangų gauti didžiųjų valstybių 
de jure pripažinimą „inkorporacijai“. To
kiam pripažinimui išgauti buvo bandomi 
įvairūs būdai. Neabejotina, kad ir praeitų 
metų Kosygino vizitas buvo tam tikslui pa
naudotas. Atsiminkime tiktai, kad Sovietų 
delegacijoje dalyvavo vadinamasis Estijos 
tarybinės respublikos min. pirmininkas. 
Oficialiame komunikate tai buvo paminė
ta. Taigi pavojus buvo labai rimtas, ypač 
turint galvoje, kad Vakarų valstybės tam 
tikrais sumetimais nenori aštrinti santy
kių su Sov. Sąjunga.

Kai vyko mūsų suvažiavimas, buvo pats 
laikas susirūpinti tuo reikalu ir tą susirū
pinimą viešai pareikšti. Mūsų protestai, 
taip pat protestai kitų baltiečių, gyvenan
čių visame pasaulyje, davė teigiamų rezul
tatų. Britų vyriausybė užtikrino, kad Bal
tijos valstybių įjungimo į Sov. Sąjungą, 
kaip ir ligšiol, taip ir toliau de jure nepri
pažįsta. Tačiau Baltijos valstybių aukso 
fondai, kurie buvo saugomi D. Britanijoje, 
yra konfiskuojami. Kaip buvo oficialiai 
pranešta parlamente, praeitą vasarą auk
sas buvo parduotas, o už jį gautieji pinigai 
dabar duoda palūkanas. Reikia tikėtis, 
kad Baltijos valstybės, kai atgaus nepri
klausomybę, galės atgauti tuos pinigus ir 
visas palūkanas.

Tokiai padėčiai esant, ar turėjo DBLS 
Valdyba išleist Puslapio Fondo pinigus po
litiniam skelbimui anglų laikraštyje? — 
Mes ilgai tuo klausimu ginčijomės DBLS 
Valdyboje. Mano nuomonė buvo ta, kad su
mokėti už skelbimą kelis šimtus svarų vien 
tik dėl to, jog buvome (visai kitose aplin
kybėse) nutarę tai padaryti, būtų neišmin
tinga. Viešas politinis pareiškimas turi bū
ti daromas tik labai rimtu reikalu, šiais 
neramiais laikais toks reikalas gali iškilti 
kiekvieną dieną. Todėl Fondas politinei ak-

Auksinio jubiliejaus
CENTRINIS VOKIETIJOS LIETUVIŲ MINĖJIMAS

Vokietijoje auksinis Lietuvos nepriklau
somybės jubiliejus minimas ne tik įspūdin
gai, bet ir planingai. Pirmąją savaitę, va
sario 16-25 d.d., praūžė visa eilė, daugiau 
negu 10, minėjimų, organizuotų atskirų P. 
L.B. apylinkių, o kovo 2 Mannheime įvy
ko centrinis minėjimas, organizuotas PLB 
Vokietijos Krašto Valdybos, sutraukęs 
daugiau kaip 500 dalyvių. Gegužės 18 d. 
Ducsseldorfe susijungs į draugę lietuviai, 
latviai ir estai.

Paskaita
Mannheimiškio minėjimo paskaitininku 

buvo pakviestas žymusis istorikas, dabar 
profesoriaująs V. Vokietijos sostinės Bon- 
nos universitete, dr. Zenonas Ivinskis. Ka
dangi dalyvių tarpe buvo nemaža vokiečių 
ir kitokių tautybių atstovų, tai prof. Ivins
kis daugiausia kalbėjo vokiškai, lietuviš
kai teįterpdamas keletą minučių ir čia pa
sinaudodamas dviejų didžiųjų dainių — 
Maironio ir Putino — eilėmis. Vokiškoje 
paskaitos dalyje iš pradžios kiek palietė 
senąją Lietuvos istoriją, o paskui plačiai 
nagrinėjo nepriklausomos Lietuvos atsta
tymo laikotarpį, ypač pabrėždamas Vokie
tijos pagalbą Lietuvos valstybės atsikūri
mo pirmuosiuose žingsniuose. Lygindamas 
ano meto valstybių nusistatymą Lietuvos 
atžvilgiu su šių dienų lenktyniavimu pripa
žinti naująsias negrų valstybėles, profeso
rius konstatavo, kad tada buvo kitaip. Pri
pažinimas sunkiai buvo iškovojamas. Vo
kiečiai čia buvo pirmieji, JAV paskutinie
ji. Tačiau JAV pripažinimo nėra atšauku
sios iki šios dienos, kai tuo tarpu Vokietija 
jau 1939 metais nesidrovėjo pasidalyti Pa
baltijo valstybių su Sovietų Sąjunga. Tuo 
laiku, kai vokiečių kariuomenė žygiavo 
Paryžiuje pro Triumfo arką, į Lietuvą įžy
giavo rusų kareiviai. Pasaulio didieji tą 
įvykį vos-ne-vos pastebėjo.
Lietuviai dabar išgyveną adventą. Tai il

gas laukimas. Belaukdami lietuviai ieško 

cijai yra labai reikalingas. Ne laikas yra 
skelbti vajų, kai reikia ką nors skubiai at
likti. Pinigus reikia turėti atsargoje. To
dėl DBLS Valdyba siūlo šiam suvažiavi
mui ir visiems aukotojams palikti tą Fon
dą DBLS Valdybos globoje ateities politi
nei akcijai. DBLS Valdyba laikys tą Fon
dą atskiroje sąskaitoj ir nenaudos jokiems 
kitiems reikalams. Reikia pažymėti, kad iš 
to Fondo jau buvo išleisti 78 svarai ir, tur 
būt, teks išleisti dar daugiau apmokėti iš
laidoms ryšium su memorandumo (kuris 
buvo siųstas parlamento atstovams) pa
ruošimu ir Lietuvos laisvės bylos garsini
mu anglų spaudoje. Be to, Latvių Sąjun
gos pirmininkas, veikdamas Baltų Tarybos 
vardu, kreipėsi į tarptautinės teisės žino
vus, kurių atsakymas aukso fondo reikalu 
yra gautas. Jų nuomonė yra tuo svarbi, 
kad dabar Britų parlamento atstovai daro 
paklausimus parlamente.

Tie aukotojai, kurie nesutinka su šiuo 
pasiūlymu, gali artimiausių 2 mėnesių lai
kotarpyje prašyti grąžinti jų paaukotuo
sius pinigus. Tačiau DBLS Valdyba tikisi, 
jog visi aukotojai supras, kad DBLS Val
dyba teisingai pasielgė, jei pinigų neišlei
do, ir paliks tuos paaukotuosius pinigus 
DBLS Valdybos dispozicijoje.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
50 mėtų sukaktis yra gera proga pagarsin
ti laisvame pasaulyje Lietuvos laisvės by
lai. Per Vasario 16 minėjimus mūsų sky
riai provincijoje labai gerai pasirodė. Vi
soje eilėje miestų buvo suruošti minėji
mai, priimtos rezoliucijos ir paminėta ang
lų spaudoje, kaip apie tai jau informavo E. 
Lietuvis.

DBLS Valdyba šios sukakties proga su
ruošė čia priėmimą mūsų bičiuliams ang
lams ir Rytų Europos politiniams veikė
jams. Be to, Valdybos delegacija, su A. 
Pranskūnu priekyje, nuvyko į Sovietų am
basadą ir įteikė protesto laišką, adresuotą 
Sovietų min. pirm. Kosyginui. Anglų spau
da paminėjo šį faktą ir pastebėjo, jog lie
tuviai reikalauja, kad rusai pasitrauktų iš 
Lietuvos.

Prašyčiau suvažiavimą apsvarstyti šia
me pranešime iškeltuosius klausimus ir 
pritarti DBLS Valdybos atliktiesiems dar
bams bei juos patvirtinti.

DBLS Valdyba paprašė garbės narį P.B. 
Varkalą ir Valdybos narį Z. Jurą sudaryti 
komitetą a.a. Min. B.K. Balučio paminklui 
statyti.

Be to, Valdyba siūlo suvažiavimui pa
reikšti padėką porai kultūrinėje srityje 
dirbančių žmonių. Vienas jų yra Bradfor- 
do „Sūkurio“ ansamblio vadovas T. Buro
kas, jau ilgus metus varąs didelę kultūri
nę vagą. 

draugų ir jų randa. V. Vokietijos vyriau
sybė čia reiškiasi didžiadvasiškai, ypač 
materialiai remdama Vasario 16 gimn'aziją 
ir kitas lietuvių kultūrinės-tautinės veik
los pastangas. Laukimo laikotarpis išnau
dojamas visokeriopai kūrybai. Suminėtina 
Lietuvių Enciklopedija, kurios 34 tomai 
jau išleisti lietuviškai ir ruošiamasi jos 
santrauką atspausdinti angliškai. Lietuvių 
jaunimas veržias į mokslus. Pvz., 90% Ka
nados lietuvių jaunimo lanką aukštąsias 
mokyklas.

Paskaitą baigė žodžiais: „Tikėkim į lais
vą Lietuvą laisvos Europos tautų tarpe“!

Dainos
Lietuvišką dainą reprezentavo solistė iš 

Toronto-Romos Janina Liustikaitė ir Va
sario 16 gimnazijos choras. Liustikaitė pir
majame išėjime sudainavo 4 lietuvių kom
pozitorių dainas: B. Budriūno „Tykiai, ty
kiai“ ir „šauksmas“, S. Gailevičiaus „Oi, 
laukiau, laukiau“ ir S. Čerienės „O, Tėvy
ne manoji“. Antrasis išėjimas buvo skirtas 
Puccini, Cilea, Gounod ir Cataloni operų 
arijoms. Pianinu palydėjo mannheimietė 
K. Buettner. Rengėjai mieląją dainininkę 
apdovanojo gėlių puokšte, o publika aplo
dismentais.

Vasario 16 gimnazijos choras pasirodė 
diriguojamas ne savo nuolatinio vadovo 
muzikos mokytojo K. Motgabio, kuris, tik 
išėjęs po operacijos iš ligoninės, buvo žiū
rovų eilėse, o svečio iš Bonnos, V. Banai
čio, dirbusio su choru pusantros dienos. 
Sudainuotos 4 dainos.

Tautiniai šokiai
Šoko Vasario 16 gimnazijos mažieji ir di

dieji mokiniai, vadovaujami mokytojos E. 
Tamošaitienės. Mažiukai sušoko „Suktinį“ 
ir „Kalvelį“, didžiosios mergaitės „Kepuri
nę“ ir „Blezdingėlę“, o mišrioji didžiųjų 
grupė „Malūną“ ir „Klumpakojį“. Šokant 
„Malūną“, publika kone ištisai plojo į tak
tą, tad stud. M. Landui nebuvo lengva 
lenktyniauti akordeonu su publikos ploji
mu. Mergaičių „Blezdingėlė“ šį kartą pasi
rodė naujoje formoje, kurią jai suteikė 
mok. Tamošaitienė. Visai naujas šokis bu
vo „Klumpakojis“. Visi šokėjai avėjo tik
romis klumpėmis, o mergaitės dėvėjo spe
cialius, mokytojos Motgabienės naujai pa
siūtus sijonus. „Klumpakojis“ susilaukė 
palankaus publikos įvertinimo. Kai į sce-

Septynios DIENOS
Ekonominė padėtis nėra gera

Tikimasi, kad Britanijos naujasis biud
žetas bus gana apkarpytas ir turės įvairių 
varžomųjų priemonių.

Šito laukiama jau vien dėl to, kad ir nu
vertintasis svaras dar vis svyruoja, o pre
kyba su užsieniais dar teberodo didelius 
nuostolius. Vien vasario mėnesį užsienio 
prekybos balansas rodo 70 mil. svarų ne
priteklių. Per 1967 m. nepriteklių susidarė 
540 mil. svarų. Nuo 1951 m. didesnis nepri
teklius buvo tik 1964 m. — 800 mil.

Ekonominių ir socialinių tyrimų institu
tas į Britanijos ateitį žiūri šviesiai. Jeigu 
nebus jokių didesnių sukrėtimų ir jeigu 
krašto pramonė dirbs, kaip dabar yra už
simojusi, tai, instituto nuomone, prekybos 
su užsieniu balansas 1969 m. turėtų rodyti 
iki 500 mil. svarų pertekliaus.

Lenkijos studentų demonstracijos
Varšuvoje trejetą dienų vyko studentų 

ir jaunimo demonstracijos ir susidūrimai 
su policija ir kariuomene.

Jos prasidėjo reikalavimu paleisti tuos 
studentus, kurie buvo suimti už demonst
racijas, reikalaujančias pradėti vėl rodyti 
teatre Adomo Mickevičiaus „Vėlines“. Jos 
buvo rodomos nuo lapkričio mėn., bet teat
re vis būdavo nesusipratimų, kai vaidinto
jai ištardavo tokius antirusiškai skamban
čius posakius, kaip „Mes, lenkai, parda
vėm savo sielas už porą sidabrinių rublių“ 
arba „Maskva mums siunčia vien tik asi
lus, idiotus ir šnipus“. Žiūrovai imdavo 
ploti, partijai pritrūko kantrybės, ji nu
ėmė veikalą nuo scenos, o studentai pradė
jo kelti savo reikalavimus.
Paskutinėmis dienomis prie studentų pri

sidėjo šiaip jaunimo, minia padidėjo iki 
10.000 asmenų ir užpuolusi apvertė aukš
tyn kojomis kultūros ministerijos rūmus.

Kai Varšuvoj nutilo, tai atgijo demonst
racijos Krokuvoj. Bet partija ir vyriausy
bė pradėjo leisti gandą, kad tos demonst
racijos yra žydų darbas.

dienos
MANNHEIME
ną buvo iškviesta mok. Tamošaitienė pri
imti gėlių, kurių buvo kelios puokštės, tai 
publikos ovacijos nenorėjo liautis. 500 da
lyvių paliudijo, kaip ji čia mėgstama ir 
vertinama.

Minėjimo pradžia, pabaiga ir 
organizatoriai

Minėjimas pradėtas įnešant vėliavas — 
Lietuvos, Vokietijos, skautų ir ateitininkų, 
baigtas jas išnešant. Pradžios maldas su
kalbėjo katalikų kunigas Jonas Riaubūnas 
ir evangelikų atstovas F. Skėrys. Prieš 
pasveikinimo žodį K. Buettner pianinu ir 
jos sūnus Joachim čelo atliko G. F. Haen- 
del sonatą G-moll. Svečius sveikino ir gale 
dėkojo programos dalyviams PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos pirmininkas inž. J. K. 
Valiūnas. Iš vokiečių dalyvavo Baden 
Wuerttembergo krašto vyriausybės atsto
vas Regierungsdirektor Mock, buvo atsto
vaujami taip pat latviai, vengrai ir lenkai. 
Aišku, dalyvavo, galima sakyti, visų Vo
kietijoj esančių lietuviškųjų organizacijų 
ir institucijų vadovai ar atstovai. Iš Kana
dos buvo „Lietuvos Pajūrio“ redaktorius 
Lymantas. Gauti sveikinimai iš Fed. pabė
gėlių ministro von Hassel, kardinolo Jae
ger ir eilės kitų asmenų. Minėjimą bai
giant, VIII klasės mokinys Arūnas Packe- 
vičius perskaitė pareiškimą laisvojo pa
saulio ir pavergtiesiems lietuviams, kuris 
susirinkusiųjų buvo patvirtintas plojimu. 
Minėjimą organizavo PLB Vokietijos Kr. 
Valdyba, o programą nustatant ir ją susta
tant svariausią žodį tarė Valdybos narė 
A. Grinienė.

Pasitarimas Vasario 16 gimnazijos 
reikalais

Minėjimui pasibaigus, Kr. Valdyba su
kvietė dalyvavusius Kr. Tarybos narius, o 
taip pat eilę kitų lietuvių visuomeniškam 
gyvenime besireiškiančių asmenų pasitar
ti Vasario 16 gimnazijos reikalais. Pagrin
dinė pasitarimo tema — planuojamas gim
nazijos laikytojo keitimas. Kovo gale su
sirinksianti Krašto Taryba turi tą klausi
mą galutinai išspręsti. Dalyvavo daugiau 
kaip 20 asmenų. Pasitarimą pravedė Kr. 
Valdybos pirm. Valiūnas, sekretoriavo Kr. 
V-bos sekr. Alina Grinienė. Kr. Valdyba iš 
susirinkusiųjų gavo visą eilę vertingų su
gestijų, kurias persvarsčiusi galės pateikti 
Kr. Tarybai brandų naujosios organizaci
jos projektą. (ELI)

Nepriklausomybė Mauricijui
Britai 158 metus valdė Mauricijaus salą, 

o dabar suteikė jai nepriklausomybę.
Neseniai į salą britai siuntė kariuomenę 

neramumų malšinti. Indų kilmės gyvento
jų dauguma džiaugiasi nepriklausomybe, 
o mažumą sudarantieji kreolai norėtų bū
ti britų valdomi, nes nieko gera nesitiki 
sau iš daugumos. Dėl to ir neramumai bu
vo kilę.

Generolas Sejna
Ištrūkęs iš savo krašto, Čekoslovakijos 

armijos gen. Sejna pasidavė amerikiečiam 
ir paprašė juos poli tino prieglobsčio.

Jis esąs išsivežęs ir visą lagaminą slap
tų karinių dokumentų, kurie jį padarysią 
vertesnį amerikiečių akyse.

Iš savo krašto jis pabėgo, bijodamas įka
linimo. Kai liberalesni sluoksniai perėmė 
Čekoslovakijoje valdžią, stalinistiniai ka
rininkai ir partiniai ruošęsi juos nuversti 
jėga ir grąžinti Novotnį, kuris buvo iš
stumtas. Tokio perversmo organizatorius 
buvęs gen. Sejna.

Dabar Čekoslovakijos laikraščiai reika
lauja, kad būtų nubausti Sejnos bendrinin
kai.

Kas tie kiti?
Kai Čekoslovakijos gen. Sejna pabėgo, 

dabar viešai, net televizijoj, aiškinamasi, 
kas buvo jo talkininkai.

Puolamas krašto apsaugos ministeris 
Lomskis, kuris buvo geras Sejnos draugas.

Manoma, kad kaltinimų neišvengs ir da
bar prezidento vietą užėmęs Novotnys, ku
rio valdžios gelbėti ruošėsi Sejna.

Tėvai atsakingi už vaikus
Min. pirmininko Cyrankievičiaus įsaky

mu, Lenkijoje pašalinti iš pareigų trys vi- 
ceministeriai ir kitokius vardus turėję 
aukšti pareigūnai.

Jų vaikai buvę suminėti tarp studentų 
demonstracijų vadų.
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VYTAUTAS ANDRUŠKEVIČIUS
Kovo mėnesį visuomenininkas Vytautas 

Andruškevičius atšventė 60 metų sukaktį. 
Garbų sukaktininką sveikino Anglijos lie
tuviai ir šeima: žmona Benedikta, trys 
dukros, septyni sūnūs, du anūkai ir žentas. 
Daugelis sveikinusiųjų buvo Stoke-on- 
Trentiečiai, kurių tarpe Vytautas Andruš
kevičius jau išgyveno 18 metų.

60 metų yra gražus bet kurio žmogaus 
amžius, ypač to žmogaus, kuris didžiąją 
savo gyvenimo dalį skiria šeimai ir laisvos 
Lietuvos idėjai.

Vytautas Andruškevičius gimė Juzovko- 
je (Ukrainoje) 1908 m. kovo 10 d. Iš ten 
1918 m. su tėvais atvyko į Nepriklausomą 
Lietuvą ir apsigyveno tėvo nupirktame

Vytautas Andruškevičius su žmona Benedikta savo vaikų tarpe: Nijolė, 
Romaš, Algirdas, Šarūnas ir Vytautas.

K. B ARENAS

PROFESORIUS
Samas žižiūnas privažiavo prie stoties ir sustab

dė savo automobilį tuo metu, kai traukinys bėgo jau 
visiškai čia pat. žiū-žiū-žiū! žiū-žiū-žiūū!

Išlipęs jis pasimalonėdamas perbraukė delnu 
šviežiai skustą riebų savo veidą. Jį truputį net jaudi
no tas busimasis susitikimas, žižiūnas pamatys pro
fesorių! Pamatys gyvą lietuvišką profesorių ir duos 
jam duoną! Iš tiesų jį jaudino: pamatys profesorių, 
žižiūnas pamatys profesorių!

Stoties peronan jis įėjo kartu su traukiniu ir at
sistojo truputį atokiau, kad lengviau būtų stebėti iš
einančiuosius. Kai pirmieji keleiviai išlipo ir nusku
bėjo į stotį, jis dar kartą delnu perbraukė savo 
skruostą. Kas nieko nelaukė, tai jau ėjo ir nuėjo, o 
kiti, va, susitiko savuosius ir taip pat nuėjo, o jis vie
nu tarpu net nebežinojo, kaip suspėti visur apibėgti 
akimis, kai truputį daugiau susigrūdo ir skubėjo 
pro jį į duris. Ims čia su kuriuo būreliu eis ir nueis 
sau tas profesorius, ir nežinosi, kur ieškoti jo! Taigi 
tingios jo akys ėmė lakstyti čia į abu perono galus, 
čia į duris. Kuris čia žmogus galėtų būti panašus į 
profesorių? Dar daugiau surūpino jį žinojimas, kad 
jis nepajėgia net įsivaizduoti, kaip tas profesorius 
gali atrodyti.

Lyg vėjo ūžtelėta banga tas žmonių srautas nu
liūliavo, ir paskutinieji jau baigė byrėti, ir žižiūno 
akys tada nukrypo į tą vienišą likusį senuką, kuris 
atitrūko nuo paskutiniųjų ir vienas dabar netvirtom 
kojom krypuoja į duris. O jau senas seneliukas, ta 
barzdelė visiškai žila, plaukai žili ir trumpai nu
kirpti (ir be kepurės, be skrybėlės senis!), krypuoja 
sau, lyg kačiukas. Ar tai tas bus profesorius? žižiū
nas, jau kažkokio linksmumo kutenamas, žengė ke
lis žingsnius ir pastojo senukui kelią.

— Well, ar tik ne profesorius Kivėnas būsi?
— Taip, Kivėnas, — atsakė senukas.
— Well, well, well! Profesorius Kivėnas! Ką 

tu žinai! Well, well, well! Tai pasisveikinkim. Aš 
žižiūnas.

— Ponas Žižiūnas? Kur aš...
— Tai atvažiavau parsivežti! Amerikas dide

lis, tai, sakau, pasiklys. Cha-cha-cha. Well, well, 
well! Profesorius Kivėnas!

Eidamas greta, žižiūnas pasigarsiuodamas ap
žiūrinėjo profesorių, ir jo ranka vienu metu smar
kiai atsitrenkė į senuko petį. Senukas net stabtelėjo.

Pastebėjo tai ir žižiūnas, todėl trumpam nutilo.
— Sorry, — tarė jis. — Tai apiplyšęs, sudžiū

vęs, kaip šakalys. Well, mes atšersim, — rankos smū
gį jis sulaikė jau prie pat profesoriaus nugaros. — 
Cha-cha-cha! Profesorius Kivėnas! Parsivešiu pro
fesorių! Prieglaudoj bloga, ar ne? Bloga, bloga, aš 
suprantu, bloga. Niekad nebuvau prieglaudoj, bet 
suprantu, kad ten ne pyragai. Prieglauda tai prie
glauda. Duonos, tur būt, duoda ir vandens, kaip Lie
tuvoj kampininkai valgydavo, cha-cha-cha.

Per keletą jardų nuo automobilio žižiūnas stai
ga sustojo, visu dideliu ir plačiu savo ūgiu atsigrįžo 
į profesorių, ir jo rankos, rodos, pačios paskubom ir 
neramiai subėgo į kelnių kišenes, kai jis tarė:

— Aš ir nesusipratau pasiūlyti. Gal dar, sakau, 
mieste išgertumėm pirmai pažinčiai? Ką? Jurkšys 
čia netoli laiko saliūną, ir jis man gal jau antri me
tai vis skolingas truputį, vis nepaprašau, gal ir už
miršo, tai dabar atsiminiau, sakau, užeitumėm ir 
pragertumėm, cha-cha-cha. Ką?

— Ačiū, ne, ne, ne, — tarė Kivėnas, purtyda
mas galvą.

— Ką? Ne?
— Ne, ne, ne, ne.
— Ar tikrai ne?
— Ne, ne, ne.
— Well, jei ne, tai ne, tai važiuosim namo, tai 

misis žižiūnas duos alaus ir gerai užkąsti. Gerai, 
važiuojam, jei taip jau ne.

Jis atidarė automobilio dureles ir laukė, kol 
įlįs vidun ir atsisės prof. Kivėnas.

Suburzgė automobilio motoras, ir žižiūnas ty
lėjo. Nuo stoties jis pasuko į didžiąją gatvę ir lenkė
si su sutinkamais važiuotojais. Vairavo jis atsidėjęs, 
suraukęs kaktą, nes vis čia iš skersinės gatvės, čia 
priešais kas nors dar dažniau važiavo. Vienu metu 
Žižiūno automobilis vos čiuožė.

-— Žiūrėk, žiūrėk, — tiesdamas į šoną ranką 
ir galvą ir alkūne baksnodamas profesorių Kivėną 
tarė Žižiūnas. — Šitam bildinge aš laikau savo pi
nigus! šitam, šitam! Va, tam didžiajame. Vadinasi 
bankas. Cha-cha-cha. Nunešu, padedu, o kai reikia 
— pasiimu. Bankas! Pinigus laikau. Kraunu ir krau
nu ir kraunu. Cha-cha-cha.

Gatvė bėgo tiesiai iš miesto, ir namai retėjo, ir 
automobilių mažiau jau buvo. Nepasukdamas į pro
fesorių galvos, žižiūnas tarė:

— Well, tai mūsų miestas, cha-cha-cha. Ma
žas, bet užtenka. Ar važiavai kada nors automo
biliu?

— Taip, — atsakė prof. Kivėnas.
— Cha-cha-cha! Automobiliu vis dėlto važia

vai, a? Cha-cha-cha! Mes su žmona taip ir nutarėm, 
kai paskaitėm laikrašty, kad profesorius yra prie
glaudoj, sakom: paimkim! Paimkim dėl juoko! Pro
fesorius! Cha-cha-cha. Ten kiti lietuviai, sako, mo
kytojų parsikvietė atganyti, o mes vis nieko, vis, sa
kom, nekiškim nagų, nereikia, bus tik bėdos, bai
sybė išlaidų! Bet kai jau profesorius, tai paimkim, 
sakom, nors dėl juoko. Profesoriaus dar čia niekas 
neturi, negirdėjau. Sakom, cha-cha-cha, bent vištas 
paganys, cha-cha-cha! Ar tas profesorius Lietuvoj 
didelis žmogus, I mean, ar jis daugiau algos gauna 
už valstybės ministerį? Ne? Tai kas tas profesorius? 
Ką tamsta darei?

Profesorius pasitiesinėjo sėdynėje, žiūrėdamas į 
kalbantį žižiūną, ir ruošėsi atsakyti. Bet žižiūno 
akys vis tebebuvo nukreiptos į kelią, ir jo klausimai, 
rodos, nežadėjo laukti atsakymų, nes ir ištarti jie 
buvo ne klausiamu balsu, o tik šiaip sau. žižiūnas 
pritilo, kol prasilenkė su vora sunkvežimių.

— Buvau profesorium, — vis dėlto pratarė Ki
vėnas, kai nutrūko žižiūno žodžių srovė. — Profe
soriavau, mokiau.

— Cha-cha-cha-cha. Tai sakai: profesorius, a? 
Mokei, a?

Automobilis dabar bėgo be kliūčių. Ten prie
šais toli kažkas artėjo, o už to dar toliau kitas kry
pavo, lyg šunytis, tai žižiūnas klausdamas ir vieną 
ir kitą kartą pasuko akis į profesorių.

— O būtum ne profesorius, o būtum ūkinin
kas, kaip aš, tai, žiūrėk, cha-cha-cha, gal ne toks su
džiūvęs būtum, cha-cha-cha. Dabar tai kaip šakalys. 
Pamačiau — svyruoja, sakau — tai jau bus profeso
rius, cha-cha-cha. Knygos tos... Ei, ei, ei! Stok, žmo
gau! — staiga suriko jis ir sustabdė automobilį, nes 
pro šalį praklegeno ta antroji mašina, kurią jis matė 
toli ten krypuojančią. — Senavaiti, stok, — mosavo 
jis ranka ir rėkė pravažiavusiajam, jau suspėjęs išsi
risti iš savo mašinos ir atsidurti vidury kelio. —Stok, 
stok.

Mašina sustojo, ir žižiūnas nuėjo pasitikti ano 
žilais ūsais ir už jį gerai liesesnio žmogaus, kuris iš
lipęs pastovėjo, užtrenkė automobilio dureles ir pa
klausė:

— Ar kas nors sulūžo?
— Ne, Senavaiti, ne. Profesoriau, profesoriau, 

eikš čia! Cha-cha-cha. Senavaiti, aš tau norėjau pa
rodyti profesorių. Išsirašiau, matai, profesorių! Žiū
rėk, koks senukas, kaip viščiukas, krypt, trypt, 
krypt, trypt, cha-cha-cha. Išėmiau iš prieglaudos, 
cha-cha-cha.

(Bus daugiau)

KNYGOS

KONTRŽVALGYBA LIETUVOJE
Tai Jono Budrio, ilgamečio Lietuvos ge

neralinio konsulo New Yorke atsiminimai. 
Knygos kaina 22 šil.

J. Audėnas ■— Paskutinis posėdis — Lie
tuvos Žemės Ūkio ministerio atsiminimai. 
Didelio formato, 277 psl. Kaina 35 šil.

Jurgis Jankus — Peilio ašmenimis — 3- 
jų veiksmų drama. Skirta Lietuvos valsty
bės 50 m. atstatymo sukakčiai. Kaina 35 š.

40 PAMOKŲ IŠMOKTI LIETUVIŠKAI
Introduction to Modern Lithuanian, stam

bus leidinys, kietais apdarais, lietuvių kal
bai pramokti. Gramatika, žodynas, pasi
skaitymai. Kaina 62 šil.

Juozas Girnius — Idealas ir laikas — 
žvilgsnis į dabarties ateitininkiją ir lietu
viškąją išeiviją. 230 psl. Kaina 35 šil.

DAINŲ SŪKURYJE
Kišeninio formato, populiarių ir šokių 

dainų leidinėlis. Apie pusantro šimto dai
nų. Naudinga tiems, kurie mėgsta dainas. 
Surinko Gražina šimukonienė. Kaina 9 š. 
Pirmas šios srities lietuvių kalba leidinė
lis.

Knygos gaunamos: Dainora, 14 Priory 
Rd., Kew, Surrey.

60 METŲ SUKAKTIES PROGA

ūkyje Vaiguvos valsčiuje. 1928 m., baigęs 
Kražių gimnaziją, įstojo XIII laidos kariū
nu į Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo 
Mokyklą.

„Kariūno-kandidato stažą“, pasakoja su- 
kaktininkas, „atlikau 9 pėst. DLK Vytenio 
pulke, kur mokomoje kuopoje susipažinau 
su Zdanavičium, dabar gyvenančiu Londo
ne. Karo Mokykloje vienas mano lektorių 
buvo F. Neveravičius. Su juo vėl susitikau 
5 pėst. DLK Kęstučio pulke, o 1934 m. bir
želio 7 d. drauge su keliolika kitų sukilėlių 
buvome suimti ir uždaryti VI forte. 5 pul
ko vadu buvo Juozas Vidugiris, Tomo Vi
dugirio brolis. Dviejų datų niekuomet ne
užmiršiu: 1936 m. balandžio 18 d. Šiau

liuose vedžiau, o liepos 1 d. buvau grąžin
tas į kariuomenę; priskirtas prie 4 pėst. 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo pulko, sto
vėjusio Panevėžyje. Vėliau, 1938 m., buvau 
perkeltas į I Pėstininkų Divizijos Štabą, 
kur išbuvau, iki mūsų armijos likučiai bu
vo įjungti į Raudonąją armiją“.

Rusams priartėjus prie Dubysos, 1944 m. 
spalio 5 d. Vytautas Andruškevičius su šei
ma pajudėjo Tilžės link.

Daugelis lietuvių rašytojų tremtyje šią 
kelionę aprašė plačiai ir įdomiai. Dauge
lis tremtinių skaitydami vienoje ar kitoje 
knygoje užtinka į savo pačių kelionę pa
našų aprašymą. Nenuostabu, nes bėgome 
nuo to paties priešo, tais pačiais keliais, ti
kėdami, kad greitu laiku sugrįšime į laisvą 
Lietuvą. Tiktai smulkmenose tie aprašy
mai skyrėsi.

„Važiavome ilgoje vežimų vilkstinėje“, 
pasakoja sukaktininko duktė Nijolė. „Pri
važiavus Vokietijos sieną, vieškelis leidosi 
pakalnėn, o apačioje buvo matyti medinis 
tiltas, malūnas ir gyvenamosios trobos. 
Mums pajudėjus pakalnėn, pasigirdo šū
viai. Pradėjo mus lenkti nesuvaldomi už
pakaly važiavę vežimai. Mūsų vežimą tė
vas išsuko į vieškelio pakraštį ir žaibo 
greitumu mus, vaikus, lyg kopūstų galvas, 
sumetė į griovį, o pats ramino išsigandu
sius arklius, glostydamas jų galvas. Aš ir 
brolis Romas, prisiglaudę prie griovio šlai
to, garsiai meldėmės ir prašėm Dievą, kad 
pravažiuojantieji vežimai mūsų neužkliu
dytų. Šiek tiek aprimus, važiavome toliau. 
Privažiavę tiltą pamatėme, kad jo vidury
je vos kelios lentos dengė didžiulę spragą. 
Vienas vežimų, berods, dr. Girdvainio, jau 
mirko upelyje. Mūsų arkliai, Aidas ir Žiur
kė, lyg sparnus įgavę, nei sekundei prie 
tilto nesustojo, bet skriste su visu vežimu 
jį perskrido. Šiandien sunku apibūdinti 
anuometinę baimę, dar sunkiau yra su
prasti, kaip visa tai pergyvenome ir gyvi 
išlikome. Aš verkiau, kai Aidą ir Žiurkę 
turėjome parduoti“.

Po vargingos ir pilnos nuotykių kelionės 
Vytautas Andruškevičius su šeima 1945 m. 
vasario mėn. atvyko į Flensburgą. A. Vait
kaus metraštis „Dienos be tėvynės“ (1946 
m.) labai smulkiai aprašo Flensburgo lie
tuvių veiklą. Vytautas Andruškevičius — 
skaitome „Dienose be tėvynės“ — buvo iš
rinktas bendruomenės valdybos nariu, 

ruošė paskaitas ir talkininkavo „Dienos be 
tėvynės“ metraštį išleidžiant. 1946 m. per
sikėlė į Greveno stovyklą, kur, be savo tie
sioginių pareigų UNRRA raštinėje, talki
ninkauja lietuvių sporto klubą kuriant 
(Klubo nariai: V. Kelmistraitis, A. Repšys, 
P. Vencaitis, Virbickas, V. Karnilavičius 
gyvena Anglijoje). 1947 m. gegužės 28 d. 
V. Andruškevičius atvyko į Angliją, o 1948 
m. Silsdene, prie Yorko, įsteigė vieną pir
mųjų DBLS skyrių. Valdyboje: V. And
ruškevičius, pirmininkas, A. Veršelis, sek
retorius, ir M. Kugrėnas, iždininkas. 1949 
m. iš Vokietijos atsikvietė šeimą: žmoną ir 
penkis vaikus.

„Teko susispausti“, pasakoja sukakti- 
ninkas. „Nenorėdamas iš valdžios prašyti 
užuojautos ar paramos, turėjau sunkiai 
dirbti, po 70 valandų savaitėje. 1953 m. su
sitaupęs pakankamai pinigų, Tunstallyje 
(Stoke-on-Trent) nusipirkau namus. Susi
rinkęs po lagerius blaškytą šeimą, vėl pra
dėjau rūpintis vietos lietuvių reikalais“.

Vytautas Andruškevičius DBLS Stoke- 
on-Trento skyriaus pirmininku išbuvo 10 
metų.

Vytautui Andruškevičiui reikėjo gyven
ti, reikėjo taikytis prie besikeičiančių ap
linkybių, pergyventi tautos tragediją ir 
asmeniškus nepasisekimus. Jis tai atliko 
gražiai, šiandien su savo sveikinimais jun- 
giuosi prie daugelio ir nuoširdžiai linkiu 
jam 60 metų sukakties proga daug lietu
viškų metų ateičiai. VI. Dargis

V. Andruškevičius

1946 METŲ PAVASARIUI 
Pavasari!
Karaliau meilės ir dainų. 
Atvyksi tu stebuklų pilnas. 
Kvapniomis pievomis, žaliais laukais 
Ir girių puošnumu užbursi tu visus, 
Tu laisvas, jaunas ir gražus.
Pavasari!
Būk kartą gailestingas. 
Supraski tremtinių didžiulį vargą 
Ir ilgesį ir gilų skausmą mūsų. — 
Praradome juk laisvę ir tėvynę 
Ir neramiai klajoti po pasaulį 
Išklydom mes. likimo ištremti!
Pavasari!
Tavim dar tikim, 
Ateiki tu šviesus ir naujas. 
Su laisvės vėjais skrisk į mus. 
Papuoški gamtą, mūsų žemę. 
Džiaugsmu nuskaidrink mūsų veidus. 
Nušluostyk ašaras žmonių, — 
Tegu giedrėja ateitis.

BLOGI VAISIAI

Trečiąjį Gavėnios sekmadienį Mišiose 
yra skaitoma toji šv. Luko Evangelijos vie
ta, kur atpasakota nebylio pagydymas. Jis 
tapo nebylys, kai jį pristojo velnias. Jėzui 
„išvarius velnią, nebylys kalbėjo“ (Luko 
11, 14). Kai kurie mūsų laikų žmonės, nors 
gana dažnai keiksmuose velnią mini, bet jo 
buvimą neigia. Jiems patartina pasiskai
tyti 1935 m. Marijampolėje išleistą J. Ma
černio knygą: „Mirusieji gyvena“. Iš su
telktos medžiagos jis parinko kai kuriuos 
pavyzdžius apie piktosios dvasios pristoji- 
mus, apsėdimus ir įsivaizduotus apsėdi
mus. Ten yra ir nuotykis su šv. Jonu, Arso 
klebonu. Jis mirė Prancūzijoje prieš 100 
metų (1859).

Velnias sudarydavęs jam išdaigas, kai 
sunkūs nusidėjėliai keliaudavo pas klebo
ną išpažinties. Kai kurie klebono draugai 
— kunigai juokaudavę, kad Arso kleboni
joje šeimininkauja žiurkės. Į parapijos at
laidus atvyko keletas kunigų pagalbon iš 
vakaro. Visi ramiausiai nuėjo ilsėtis, tik 
staiga apie vidunaktį sužvangėjo langai, 
sudrebėjo sienos, atsidarinėjo durys. Visi 
pabudo. — Kelkite, klebonija griūva! — 
šaukę svečiai.

— Aš tai gerai žinau, — pareiškė Arso 
klebonas: — eikite gulti, nesibijokite.

Visa nurimo. Po geros valandos į klebo
nijos duris pasibeldė iš tolimos parapijos 
atkeliavęs vyras išpažinties.

Prieš 60 metų Afrikoje dirbęs vyskupas 
Delalte rašė laikraštyje „Rome“ 1907 m. 
gegužės mėn. apie dviejų mergaičių apsė
dimą. Apsėstosios Germaną ir Monika ži
nojusios, iš kur atvyko vyskupas, jam at
sakinėjo lotyniškai, nors tos kalbos nesi
mokė. Germaną žinojusi slaptas vaikų 
nuodėmes ir apie jas pasakojusi. Ten bu
vęs kunigas Erasmas uždraudė jai svetimas 
nuodėmes skelbti, ir ji liovėsi.

Rockford, Illinois (Amerikoje), 1941 m. 
klebonu buvo kun. Juozaitis. Jis garsėjo 
egzorcizmais (velnio išvarinėjimais), ga
vęs tam savo vyskupo leidimą. Kartą pas
jį atvežė „ligonę“ — velnio pristotą kata
likę italę. Su klebonu buvusieji liudinin
kai nustebo, kai apmirusi italė į egzorcis- 
to klausimus atsakinėjo lietuviškai. Nor
maliame stovyje ji lietuviškai nesuprato, 
kas jai buvo sakoma.

Velnias veikė Evangelijos minėtuose įvy
kiuose, jis veikia ir dabar, gundydamas ir 
traukdamas žmones į nusikaltimus. Kiek
vienas nusidėjėlis yra jo vergas. Neatsi- 
kratęs nuodėmių, žmogus patenka į priešo 
spąstus, nešdamas blogus vaisius sau ir ki
tiems. Šv. Povilas įvardina tuos vaisius: 
„Kūno darbai yra matomi; jie yra: paleis
tuvystė, susitepimas, begėdystė, pasileidi
mas, stabų garbinimas, žavėjimai, neprie- 
telystės, barniai, pavydai, rūstybės, vai
dai, nesutikimai, atskalos, neapykantos, 
žmogžudystės, girtuokliavimai, apsirijimai 
ir į tuos panašūs dalykai“ (Gal. 5, 19).

Tikinčiuosius persekioti padeda gausūs 
velnio tarnai. Vargas, kai ištisos tautos pa
tenka į nusidėjėlių rankas.

Šalinkimės ir venkime nuodėmės. Buvu
sias atgailėkime, gaukime jų atleidimą. 
Pašalinkime bloguosius vaisius iš savo šir
dies ir sielos gelmių, o pasijusime tikrai 
laisvi. K.A.M.
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Tokie buvo tie metai
LIET. NAMŲ BENDROVĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS UŽ 1967 FINANSINIUS METUS

Kelias į šventuosius
Pereitų metų bėgyje D. Britanijos eko

nominė padėtis labai pasunkėjo, ir vyriau
sybė buvo priversta nuvertinti svaro kur
są. Tačiau krašto ekonominiai sunkumai 
kol kas dar neturėjo žymesnės įtakos į Lie
tuvių Namų Bendrovės veiklą. Valdybos 
dėmesys buvo daugiausia kreipiamas į L. 
Namų remontus, kuriems metų bėgyje bu
vo išleista 2832 svarai. Tokios išlaidos, be 
abejo, sumažino Bendrovės pelną, kurio 
beliko tik 138 sv. Didieji remontai jau pa
baigti, bereikia atlikti tik mažesnius dar
bus. Todėl ateityje galima tikėtis geresnių 
rezultatų.

Nors Lietuvių Namai turėjo didelių iš
laidų, bet per metus dar susidarė 1878 sv. 
apyvartos perteklius. Pajamos už nuomas 
siekė 4636 sv. Baro pelnas siekė 2910 sv. L. 
Namai dabar jau gan gerai atrodo ir iš 
lauko ir viduje. Ilgesnį laiką nebereikės 
daryti didesnių remontų, nors viduje dar 
bus vykdomi kai kurie mažesni darbai bei 
pagerinimai.

Sodybos apyvartos perteklius praeitais 
metais sumažėjo ir siekė 1713 sv. Sodybos 
pajamos priklauso nuo oro ir svečių skai
čiaus. Sumažėjus atostogautojų skaičiui, 
be abejo, sumažėja ir pajamos. Sodyba 
ypač laukia lietuvių atostogautojų ir tiki
si, kad šiais jubiliejiniais metais didesnis 
tautiečių skaičius praleis vasaros atosto
gas Headley Parke.

Sodyba pamažu virsta poilsio, pramogų 
ir sporto vietove. Gerai veikia šaulių klu
bas, organizuojami pasilinksminimai, o va
saros metu yra daug vietos atostogauto
jams bei stovyklautojams. Sodybai trūksta 
tinkamos sporto aikštės tenisui, krepšiniui, 
oriniui, o taip pat patogesnės vietos svečių 
automobiliams pastatyti. Būtų labai gera 
ir gražu per tradicinius Sekminių sąskry
džius suruošti sporto ar tautinių šokių var
žybas, kurios sutrauktų daugiau jaunimo 
ir senimo. Tačiau geresnės aikštės įrengi
mas labai brangiai kainuotų. Išleidusi di
deles sumas būtiniems remontams, Bend
rovė dar ilgai negalės tokių projektų vyk
dyti, bet apie juos reikia galvoti ir svarsty
ti, kada ir kaip tuos darbus galima būtų 
vykdyti.

Spaudos skyrius metus baigė su 189 sva
rais nuostolio. Pajamų buvo 6034 sv., bet

JAUNIMUI

— Nottingham© jaunimas atgaivino tau
tinių šokių grupę. Kol kas yra tik keturios 
poros. Pirmasis pasirodymas bus kovo 30 
d. Nottinghamo Albert Hall.

N. Grokauskaitė
— Londonietė V. Černytė paruošė nau

jus gražius ir spalvingus skelbimus-plaka- 
tus, kurie bus iškabinti Manchesterio ir 
Bradfordo klubuose.

Jaunimo Centras kviečia jaunimą at
kreipti į juos dėmesį ir savo nuomones 
pranešti Centrui. S. M.

n n n u li ariosi o s
r U I SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Cinderella-Rockefella,
Esther & Abi O f arini

2. Legend of Xanadu,
Dave Dee etc.

3. Rosie,
Don Partridge

4. Delilah,
Tom Jones

5. Fire brigade,
Move

6. Jennifer Junipar,
Donovan

7. Green Tambourine,
Lemon Pipers

8. Dock of the Bay,
Otis Redding

9. She wears my ring,
Solomon King

10. Mighty Quinn,
Manfred Mann

Naujos plokštelės:
Forever came today — The Supremes; 

Do you remember — The Scaffold; Step 
inside Love — Cilla Black; And the Sun 
will shine — Paul Jones; Lady Madonna— 
The Beatles; After tea — The Spencer Da
vis Group.

— Kovo 29 d. pasibaigs Alan Freeman 
programa „All Systems Freeman“. BBC 
sako, jog neužtektinai žmonių šią progra
mą žiūri.

„Radio Caroline“, kuri staiga prieš porą 
savaičių nutraukė savo programą, žada vėl 
pradėt transliacijas už kelių savaičių.

Love Affair grupė važiuos į Vieną suk
ti televizijai filmos.

Donovan darys filmą, kurioje pagrindinį 
vaidmenį turės Paul McCartney.

Į Anglija atvyks: Four Seasons pasiro
dyti E. Andrews programoje, John Fred & 
Playboy Band atvažiuos gegužės mėn. ir 
Everly Brothers grįš pavasarį pasirodyti 
televizijoj.

J. G. & V. C. 

išlaidos siekė 6223 sv. Spaustuvės darbas 
pradeda įeiti į normalias vėžes. Nauji tar
nautojai jau susipažino su darbų eiga, ir 
padėtis pradeda po truputį taisytis. Per 
praeitus metus buvo išleista tik dvi kny
gos, o šiais metais, nuo lapkričio 1 d., dvi 
knygos jau išsiųstos, o dar dvi yra rišamos 
ir netrukus pasieks skaitytojus. Spaudos 
Skyriaus darbą labai sunkina skaitytojų 
bei prenumeratorių delsimas atsilyginti už 
leidinius. Skolų už knygas ir Europos Lie
tuvio prenumeratas yra apie 2000 sv. Daug 
dėmesio, darbo ir išlaidų reikia skirti pra
šymams ir raginimams apsimokėti už lei
dinius. Spaudos skyriaus kultūrinė veikla 
būtų daug sklandesnė ir sėkmingesnė, jei 
rėmėjai neraginami atsilygintų už knygas 
ir laikraštį, Tvarkingas ir greitas atsiskai
tymas žymiai palengvintų Spaudos Sky
riaus tarnautojų darbą ir sudarytų geres
nes sąlygas jam tęsti. Bendrovės valdyba 
ir Spaudos Skyriaus darbuotojai būtų la
bai dėkingi, jei šis prašymas būtų išgirs
tas.

Bendrovės Centro apyskaita, kaip ir vi
suomet, rodo dideles papildomas išlaidas, 
kurias sudaro palūkanos už depozitus, at
lyginimai, turto nurašymai, išlaidos socia
linei bei kultūrinei veiklai paremti ir kitos 
įvairios įstaigos išlaidos. Iš viso tokių iš
laidų buvo 3888 sv.

Bendrovės Centras taip pat turėjo šiek 
tiek pajamų: palūkanos už investacijas ir 
depozitus banke, telefono pajamos ir Pre
kybos Skyriaus apyvartos perteklius. Į 
Centro įplaukas taip pat priskaitoma Lie
tuvių Namų ir Sodybos apyvartos pertek- 
liai ir Spaudos Skyriaus nuostolis. Viso 
įplaukų Centras turėjo 4026 sv. Taigi, at
ėmus išlaidas iš pajamų, lieka 138 sv. gry
no pelno.

Prekybos Skyrius sėkmingai patarnauja 
tautiečiams, siųsdamas siuntinius užsaky
tojų artimiesiems. Stengiamasi tiekti tik 
geros rūšies prekes už labai prieinamą kai
ną ir atlikti užsakymus kaip galima ge
riau. Lietuvių Namų Bendrovės, o tuo pa
čiu ir Prekybos Skyriaus, tikslas yra pa
dėti saviems žmonėms. Todėl visi tautie
čiai kviečiami tais patarnavimais pasinau
doti. Taigi, kas tik nori pasiųsti artimie
siems tikrai gerą siuntinį už nebrangią 
kainą, turėtų kreiptis į Lietuvių Namų 
Prekybos Skyrių. Tokiu būdu siuntėjas at
liktų du gerus darbus — padėtų savo ar
timiesiems ir paremtų mūsų Bendrovės 
veiklą.

Bendrovės balanse yra padaryti kai ku
rie pakeitimai. Lietuvių Namų kaina pa
kelta ligi 20.057 sv., pridėjus 1038 sv., ku
rie buvo nurašyti tais laikais, kai namai 
priklausė Bendrovei nuomos (Lease) tei
sėmis. Ta 1038 sv. suma taip pat įrašyta į 
Pelno-Nuostolio sąskaitą ir į Apyvartos at
sargą, į kurią perkeliamos susidariusios 
pelno sumos. Apyvartos atsarga dabar sie
kia 13.723 sv. Tai reiškia, kad nuo pat B- 
vės įsteigimo per 17 metų tiek ligi šiol bu
vo iš viso pelno.

Atliktieji pagerinimai Sodyboje už 451 
sv. pakėlė ir Sodybos kainą balanse. Sody
bos kaina dabar yra 19.355 sv.

Paskolų suma balanse siekia 15.241 sv. 
(1966 m. buvo 13.954 sv.). Ši paskolų suma 
paprastai žymiai nesikeičia, nes atmokėjus 
vieną paskolą, atsiranda naujų depozitų. 
Lapkričio 1 d. Bendrovė turėjo atsargoj 
apie 3.340 sv. piniginių rezervų ir apie 
1260 sv. investacijų. Turėdama tokius re
zervus, Bendrovė gali gana patogiai tęsti 
savo veiklą. Tačiau įsiskolinimas, nors jis 
ir nėra didelis, palyginti su viso turto ver
te, nėra labai geras dalykas. Būtų žymiai 
geriau turėti didelius rezervus pinigų, kad 
skolas galima būtų bet kada išlygint ir dar 
geroką sumą palikti atsargai. Tokios pa
dėties Bendrovė turėtų siekti, o tai galima 
padaryti tik taupant atliekamas sumas ir 
didinant piniginius rezervus. Rezervų didi
nimas vis dar turi būti vienu svarbiausių 
Bendrovės uždavinių.

Skolininkų suma už Bendrovės patarna
vimus metų bėgyje padidėjo nuo 2.262 ligi 
3.149 sv. Kaip jau anksčiau minėta, apie 
2000 sv. yra už Spaudos Skyriaus darbus. 
Tiek Spaudos Skyriaus, tiek visos Bendro
vės veikla būtų našesnė, jei skolininkai ne
delstų atsilyginti. Ypač šiais metais Bend
rovės valdyba kviečia visus tautiečius at
kreipti dėmesį į tvarkingą atsiskaitymą.

Lietuvių Namų Bendrovė yra vienas 
svarbiausių D. Britanijos lietuvių visuome
nės veiklos ramsčių. Ji teikia veiklai eko
nominį pagrindą ir priemones. Tokio svar
baus veiksnio veikla ir kontrolė mums vi
siems turėtų rūpėti. Todėl gera ir naudin
ga, kad net ir spaudoj keliami klausimai, 
susiję su Bendrovės veikla ir jos kapita
lu. Tačiau akcijų paskirstymo bei atstova
vimo reikalai nėra lengvai sprendžiami, 
nes juos saisto įstatymai. Bet kokie kapi
talo pertvarkymai ar atmokėjimai galimi 
tik su teismo leidimu, o teismo procesai 
paprastai reikalauja didelių išlaidų.

Todėl E. Lietuvyje iškeltasis pasiūlymas 
išdalyti DBLS patikėtinių atstovaujamas 
akcijas visiems Bendrovės akcininkams 
gali kainuoti daugiau, negu visų DBLS tu
rimųjų akcijų nominalinė vertė. Norint iš

laikyti Bendrovės kontrolę visų akcininkų 
rankose, reikia, kad akcininkai aktyviai 
domėtųsi Bendrovės reikalais ir dalyvautų 
suvažiavimuose, o DBLS, sukaupusi kaip 
galima daugiau akcijų, galėtų paskirti di
desnį skaičių patikėtinių, kurie turėtų žiū
rėti, kad Bendrovė nepasidarytų privačiu 
bizniu, bet ir toliau veiktų lietuvių visuo
menės naudai.

Jubiliejinių Laisvės Kovos metų proga 
Lietuvių Namų Bendrovė drauge su DB
LS kviečia visus tautiečius dar gausesnėn 
talkon. Bendrovės valdyba yra pasiruošusi 
bendradarbiauti su visomis lietuviškomis 
organizacijomis, kad sutelktos pastangos 
neštų dar gražesnių vaisių. Bendrovės, 
klubų ir kitų organizacijų veikla tampriai 
siejasi su ekonominėmis galimybėmis, ku
rios turėtų būti bendrai svarstomos ir iš
naudojamos. Ligi šiol tarp klubų, Bend
rovės ir kitų organizacijų nebuvo jokio ry
šio. Laisvės Kovos metų bėgyje turėtume 
mobilizuoti jėgas ir sudaryti pagrindus so
lidariam darbui ateičiai.

Sakoma, kad kiekviena tauta yra verta 
savo šventųjų. Šventieji netiesiogiu būdu 
išryškina savo tautos dorybinį charakterį 
ir išgarsina jos vardą toli už savosios že
mės ribų. Deja, Lietuva iki šiol negalėjo 
šventųjų skaičiumi didžiuotis. Kelias į 
šventuosius nėra lengvas. Dar sunkesnis 
yra dabartiniais laikais jų pripažinimas.

Nuo 1953 m. Romos Vikarijate pradėta 
Dievo Tarno arkiv. J. Matulaičio šventu
mo byla. Kas yra susipažinęs su šito kil
naus lietuvio vyskupo biografija, neabejos, 
kad jis yra vertas šventojo vardo ir gar
bės. Bet to žinojimo neužtenka.

Šiais laikais Vatikano reikalavimai, lie- 
čią kandidatą į šventuosius, yra nepapras
tai griežti. Medžiagos rinkimas, tikrinimas 
ir apklausinėjimas yra toks kruopštus ir 
atsargus, kad jam negali prilygti net vie
šieji valstybiniai teismai ar prokurorai. 
Pagrindinis reikalavimas kandidatui į pa
laimintuosius yra bent trys neginčijamai 
įrodyti stebuklai, o galutinai paskelbti 
šventuoju dar du nauji stebuklai.

Stebuklų pripažinimas nėra lengvai pa
siekiamas. Anot vieno postulatoriaus, ste-

Chicagoje
(3)

Priėjome prie paskutiniojo „demokratų“ 
šaukiamo susirinkimo. Čia vėl turėsiu kai 
ką prikišti B. Brazdžionio paskutinei ko
respondencijai „Nesusiklausome“. Netiesa, 
kad Čikagoje gyvena daugiau kaip 1.000 
buvusių Anglijos lietuvių. Nežinau, iš kur 
jis tą skaičių paėmė. Nors B.B. bando šia
me ginče sėdėti ant tvoros, tačiau kai ku
rie jo sakiniai šališki. „Vidaus organizaci
nėj veikloj pradėjo virti nesutarimai“, ra
šo jis. Jokių nesutarimų viduje klubas ne
turėjo, išskyrus tai, kad kartą, slaptai bal
suodami, klubo nariai ėmė ir nebeišrinko 
trejis metus pirmininkavusio B.B. Dabar 
jis giriasi: „buvau trejis metus pirminin
ku, nieko blogo nebuvo“. Nebuvo tada, nė
ra ir dabar. Kitur jis rašo: „niekieno ne
rinktoji valdyba, niekieno nerinkti apaš
talai“. Jei jau niekas nerinko, tai kaip jis 
pats ten pirmininkavo? Kitoje vietoje jis 
sako esąs klubo revizijos komisijoj, tai ir 
vėl: kas į nerinktuosius jį išrinko? Iš kur 
ta komisija atsirado? Juk naujasis klubas 
visur skelbia, kad senieji neturėję jokios 
revizijos. Iš viso, B.B. pamokslai tame 
straipsnyje, kaip atšalęs blynas — nei nu
ryti, nei išspjauti.

Visi, kurie norėjo įstoti į klubą, buvo į 
jį priimti. Vienas tų, kurie pasirašinėjo 
pirmuosius laiškus klubui, Pranas Rimša, 
šiandien yra senojo klubo pirmininkas. Aš 
pats nepatenkintųjų sušauktame steigia
majame susirinkime buvau ir viešai pa
klausiau, ar kas norėjo patekti į klubą ir 
buvo nepriimtas. Rankas pakėlė šeši asme
nys. Įtariu, kad pusė jų tyčiomis tai pada
rė.

Netiesą Brazdžionis rašo ir apie Holly- 
woodo salėje sukviestą pasitarimą, kurin 
klubo valdyba „nesiteikusi atvykti ir gra
žiai reikalus spręsti“. Tuometinis pirm. St. 
Matulis prašė, kad nueičiau ir pasikalbė
čiau, sužinočiau, ko reikalauja nepatenkin
tieji. Nuėjau. Su penkiais naujojo klubo 
veikėjais išsikalbėjome, išgėrėme butelį 
šnapso, tačiau neįstengėme rasti bendros 
kalbos. Įtarinėjimai ir šmeižtai jau buvo 
savo padarę. Pasitarime vienas praturtėjęs 
veikėjas, mačiau, tuoj užstatė juostinį re
korderį, kad įamžintų juostoje mano pa
reiškimus. Pasijutau, kaip tardomas. Siū
liau tada: vyrai, stokite tuoj pat į mūsų 
klubą, persitvarkysime, susigyvensime. Ba- 
rančiukas atsakė: „Spiaunu aš ant tokio 
klubo“...

Neaišku, ką Brazdžionis galvoja, saky
damas: „Vienai grupelei žmonių nepridera 
diktuoti šimtams“. Klubas niekam nedik
tavo ir nediktuoja. Priešingai, pašaliečiai 
ilgą laiką siuntinėjo įvairius reikalavimus 
ir norėjo primesti klubui veiklą, kurios jo 
nariai nepageidavo. Jie norėjo iš nedidelio 
klubo padaryti didelį, iš ribotos grupės — 
kažkokią britų imperiją apjungiančią są
jungą.

Visos tos gan juokingos istorijos zenitas 
buvo pasiektas susirinkime, kurį šaukė 
Barančiuko pirmininkaujamas „demokra
tinis“ komitetas. Susirinkime buvo per
skaityta šitokia rezoliucija, kurią prašau 
turėti kantrybės išklausyti:

„Pritardami mums visiems priimtinai 
A.A. Algirdo Kaulėno iškeltai minčiai, kad 
Anglijos Lietuvių Klube gali ir turėtų tilp
ti visi geri lietuviai tam pareiškę norą, ir 
iš savo praktiško gyvenimo patyrę ir žino
dami, kad dabartinė Klubo Valdyba prie
šinga šitai minčiai, mes šiai nerinktai Val
dybai, kaipo neteisėtai pareiškiame savo 
nepasitikėjimą, draudžiame jai ateityje 
bet kur veikti ir kalbėti Anglijos lietuvių 
vardu ir ją nuo šios dienos ir valandos 
skaitome ir skelbiame atstatydinta.

Laikydamiesi demokratinių principų, 
šiandien vykdome viešus Anglijos Lietu
vių Klubo Valdybos rinkimus vienų metų

Algirdas Pužauskas

du klubai
kadencijai. Visi senosios, ne šio susirinki
mo rinktos valdybos nariai įpareigojami 
perduoti visas turimas Anglijos Lietuvių 
Klubo kartotekas, apyskaitas, kasą ir kny
gas naujai išrinktai Valdybai.

Mes tikime, kad mūsų šios dienos susi
rinkimas ir ši rezoliucija yra nors nemalo
ni, bet nebeišvengiamai reikalinga opera
cija šiuo metu nesveikam Anglijos Lietu
vių Klubo pagijimui ir sustiprinimui“. Pa
sirašė: Justinas Šidlauskas, L. Venckus ir 
S. Kaulėnienė.

Šitokia rezoliucija pralinksmino ne tik 
senojo klubo narius, bet ir plačią Chica- 
gos visuomenę. Vadinas, jei jau kam nepa
tinka kokios draugijos veikla, tai tik pa- 
reikšk jai „nepasitikėjimą“, perimk jos 
vardą ir kasą, ir viskas bus tvarkoj. Patys 
nustatė diagnozę, patys parašė klubui tes
tamentą ir patys padarė operaciją, tikėda
miesi, kad taip išoperuotas ligonis mirs, ši
tokia nesąmoninga operacija atnešė sena- 
jan kluban negirdėtą vienybę. Visi tuoj po 
tos rezoliucijos paskelbimo vienbalsiai nu
tarė toliau tęsti savo ligšiolinę veiklą.

Po to „naujoji valdyba“ pradėjo veikti. 
Aplankė kelis advokatus, aplankė ameri
kiečių įstaigą, kuriai skundas pasirašytas 
„teisybės mylėtojo“ vardu. Pasiteiravo L. 
Fonde, kada jie galės perimti senojo klubo 
sudėtuosius 500 dolerių. Fondas atsakė: 
kas įdėjo, tas ir atstovaus. Dabar, kaip 
klubo pirmininkas Venckus giriasi „Lais
vojoj Lietuvoj“, klubo veikla eina pilnu 
tempu. Priimti įstatai, prispausdinta narių 
kortelių, įvesti nario mokesčiai, užregist
ruota viso Illinojaus gubernatūroje. Žinau, 
kad smagu yra „veikti“, iškentėjus tiek 
metų be jokios veiklos. Laikraščiuose ko
respondencijos, garbė ir šlovė žmogų lydi, 
visi pagarbiai žiūri, akių nenuleidžia nuo 
garsių vadų. Kelis metus, spėju, klubas 
gražiai veiks, kaip ir visos „naujos šluo
tos“. Po to, bijau spėlioti, atsiras nesutari
mų, ginčų ir naujų skilimų, naujų klubų. 
Kai kurios asmenybės to klubo priekyje 
neleidžia kitaip spėlioti.

Iki šiol senojo klubo nariai kantriai ken
tėjo visą pajuoką Chicagoje. Galvojo sau: 
tegu veikia ir anie, jei taip nori. Tačiau 
jau keli mėnesiai dar nebuvo spaudoje nė 
žinutės, kur nebūtų užkabinama „senoji, 
nerinktoji, neteisingoji valdyba“. Tas ži
nutes rašo patys naujojo klubo vadai. Jie 
bando pravesti mintį, kad klubas liko tas 
pats, prieš septynerius metus įsteigtas, tik, 
girdi, valdyba buvo pakeista. Kaip jie ši
tai įsivaizduoja, sunku suprasti. Kokiais 
logikos posūkiais jie tos pozicijos priėjo? 
Mūsų daugiau, taigi atiduokite pinigus ir 
knygas. Jei tai jie vadina demokratija, tai 
geriausi tos rūšies demokratai yra rusai.

Tas kabinėjimasis daugiausia ir pykina 
senojo klubo narius. Paskutiniame susirin
kime jie prigrasino mane rašyti į „Europos 
Lietuvį“ ir viską paaiškinti. Tai labai ne
norėdamas ir padariau.

Skaudu senojo klubo veikėjams ir tai, 
kad jie niekam blogo nepadarė, niekam 
nepakenkė, tą nedidelį darbą kasmet su 
noru ir užsidegimu atlikdami, garsino klu
bo ir Anglijos vardą, įsigijo nemaža drau
gų. Klubo vakarienėse paskutiniais metais 
buvusių Anglijoje dalyvaudavo gal 40 nuo
šimčių. Atsilankydavo vakarienėse ir Bri
tanijos konsulo atstovai, kalbas pasakyda
vo. Štai, dabar keli garbėtroškos bando 
viską sugriauti.

Senasis klubas paskutiniame susirinki
me, vasario 4 d., vėl apsvarstė visas ap
linkybes ir nutarė neužsidaryti, kaip anie 
reikalauja, bet toliau tyliai dirbti. Valdy- 
bon išrinkti: pirmininku Pr. Rumšą, iždi
ninku P. Paleckas ir sekr. Br. Pužauskie- 
nė. Vakarienės datą teks pakeisti, nes iš
girdę, kad senoji valdyba nusamdė toje 
pačioje Pakšto salėj vietą vakarienei, nau- 

buklų įrodymo reikalavimai yra tokie 
griežti, kad net paties mūsų Viešpaties kai 
kurie stebuklai galėtų būti nepripažinti 
(Observer, 1968.11.11). Jeigu tai susiję su 
stebuklingais išgijimais, neužtenka, saky
sim, pareiškimo, kad labai skaudėjo koja 
ar nugara, meldžiausi į N.N., ir skausmai 
praėjo. Tik nepagydomos ligos, paliudytos 
visos eilės gydytojų specialistų, praėjus il
gam laikui po stebuklingo išgijimo, gali 
būti pripažintos.

Pats bylos vedimas ir gautosios medžia
gos tyrimas pasidaro gana brangus daly
kas. Taip pat daug pinigo kainuoja pa
skelbimo apeigos ir ceremonijos. Skaito
ma, kad vien tik beatifikacijos byla nuo 
jos pradžios iki galo kainuoja apie 20.000 
svarų.

Besidomint arkiv. J. Matulaičio byla, iki 
šiol niekur neteko užtikti išsamių žinių 
apie nors vieną galutinai įrodytą stebuklą 
ar bent apie tokį stebuklą, kurio tikrumu 
bylos eigoje nebus pagrindo suabejoti. Lie
tuvių Enciklopedija, paduodama žinias 
apie šį šventumu pasižymėjusį vyskupą, 
rašo: „Žmonės meldžia ir gauna, kaip tei
giama, jo užtarimu įvairių nepaprastų ma
lonių“ (L.E. XVII t. 518 psl.). Atseit, nieko 
tikra. Kai kurie katalikiški laikraščiai pa
duoda atskirų asmenų pagijimo aprašy
mus, bet jie, kaip anksčiau kalbėta, nė iš 
tolo neatlaikytų Velnio Advokato (taip va
dinamas vyriausias Vatikano paskirtas by
los tikrintojas) kritikos. Nieko apie ste
buklus nekalbama ir Londono Marijonų iš
leistuose arkiv. J. Matulaičio Užrašuose. 
Gaila, neteko vartyti kun. dr. S. Matulio, 
MIC, parašytos arkivyskupo biografijos, 
bet abejotina, ar rastume ir ten bent vieno 
neginčijamo stebuklo įrodymą. Būtų džiu
gu, kad ši prielaida nepasitvirtintų.

Turint galvoj tai, kas čia paminėta, kyla 
vis didėjantis smalsumas sužinoti, kokioje 
iš tikrųjų stadijoje yra arkiv. J. Matulai
čio byla. Spaudoje kartais primenama, 
kad medžiagos rinkimas toje byloje jau ei
na į galą. Susidaro įspūdis, kad artėjama 
prie džiugaus beatifikacijos akto. Laimin
gu sutapimu naujasis bylos postulatorius 
yra apsigyvenęs Londone. Būtų tikrai įdo
mu išgirsti autoritetingus pareiškimus 
apie realias galimybes turėti naują šven
tąjį lietuvį. Turint daugiau pagrįstų duo
menų apie mūsų vyskupo sunkų kelią į al
toriaus garbę, atsirastų daugiau entuziaz
mo jo bylai remti bei privesti prie laimin
gos užbaigos.

J. Vikis

TRADICIJOS SU NAUJAIS PRIEDAIS
Tradicinės eikliųjų žirgų lenktynės Du

setose, ant Sartų ežero ledo, rengiamos 
kasmet, tik jų stiliuje jau daugiau naujų 
reiškinių, negu tradicinių. Iš papasakoji
mo apie šių metų lenktynes (Tiesoj) ryš
ku, kad tai jau valdinėmis priemonėmis 
organizuota masinė pramoga: iš Vilniaus, 
Panevėžio ir kitų miestų suvažiavę net 28 
tūkstančiai žiūrovų.

Pramogos vieta ir turinys tradicinis, bet 
nebėra tradicinio intymumo, paties būdin- 
giausio toms lenktynėms požymio: žirgai 
dabar nebe asmeninis lenktynininkų nuo
pelnas ir pasididžiavimas, o kolchozų ar 
sovchozų auginti, ir lenktyniauja jais kol
chozų ar sovchozų „atstovai“ arba kai ku
riais atvejais šių laikų dvarų „urėdai“ — 
kolchozų pirmininkai arba jų sūneliai. Vie
nas laimėtojas — Stelmužės kolchozo pir
mininko dešimtmetis sūnus.

Ne vietinei tradicijai būdingi ir žirgų 
vardai: Uranas, Lologas, Elbrusas, Obva- 
las... Arba ir iš rusiško Orlionok išsivers
tas Ereliukas. Taip keičiantis „tradicijai“, 
netektų stebėtis po kiek laiko išvydus Sar
tų ežere net ir „troikų“ lenktynes... Tuo 
tarpu po žirgų lenktynių dar buvo ir... au
tomobilių lenktynės ant ledo. (E)

KREGŽDŽIŲ MĮSLĖ
Japonijos ornitologams kregždės iškėlė 

galvosūkį, šimtai neišlėkė, kaip būdavo 
kiekvienais metais, iš Hamamatsų salos, į 
kurią jos suskrenda prieš tolimesnę kelio
nę. Net neparodė jokio noro trauktis toliau 
j šiltuosius kraštus. Šaltąjį žiemos metą 
jos leidžia po stogu pastato, kuris tyčia 
buvo įrengtas joms gelbėti nuo šalčio.

Gamtininkai aiškinasi, kodėl tos kregž
dės neišskrido. J. C.

jieji „demokratai“ atskubėjo ir salę užsa
kė per vieną savaitę anksčiau.

Be džiaugsmo rašau šias eilutes. Nerei
kėtų man kištis į tą visą velniavą. Užeina 
kartais pagunda numoti ranka į visokius 
klubus, atsisėsti prie amerikoniškos tele
vizijos ir gerti alų, kaip daro visi protingi 
žmonės. Ir vėl, rodos, kas bus, jei visi taip 
darys...

Baigdamas savo laiškus, prašau Anglijos 
lietuvių perdaug nesirūpinti tomis Chica- 
gos nesantaikomis. Chicagoje turime du 
dailininkų klubus, dvi Montessori draugi
jas, gali atsirasti du operos kolektyvai, su
siskaldę sportininkai. Pavyzdžių turime 
nemaža. O kodėl mes turėtume būti geres
ni už kubiečius, kurie Amerikoje, sako, tu
ri net šešiolika laisvinimo organizacijų? 
Kuo gi pasiguosi, jei ne visuomenine veik
la? Taip radome, taip ir paliksime...
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Europos lietuviu kronikų DARBAI IR DIENOS
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo 
leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai yra pridėję aukų lietuviškam spaus
dintam žodžiui paremti: 43 šil. P. Liesis, 19 
šil. J. Klevinis, 15 šil. St. Skopas, 8 šil. P. 
Miklovas, po 6 šil. A. Šlapokas ir V. Gu
gas, po 3 šil. N. Žvirblis, A. Šimkus, K. Sa
voms, Br. Sasnauskas, A. Miliūnas ir A. 
Mykolaitis.

DĖMESYS NOTTINGHAMO LIETUVIŲ 
VEIKLAI

Nottinghamo angliškas laikraštis „Eve
ning Post“ atžymėjo, kad DBLS Nottingha
mo skyrius pasiuntė Britanijos min. pir
mininkui protestą dėl Lietuvos okupacijos.

Sąjunga teigianti, kad, sovietams 1940 
m. okupavus Lietuvą, ten atimta laisvė, 
naikinamos tautinės tradicijos ir likviduo
ti šimtai tūkstančių žmonių.

Protestas taip pat pasiųstas E. Heath ir 
G. Brown. Jame nurodoma, kad daugiau 
kaip 400.000 lietuvių buvo išžudyta arba 
išsiųsta į vergų stovyklas Sibire.

KURIOS ORGANIZACIJOS DALYVAVO 
DBLS SUVAŽIAVIME?

Londono Moterų Šv. Onos Draugijai DB
LS suvažiavime atstovavo M. Damidavi- 
čienė ir V. Puidokienė, LAS — A. Dėmenis 
ir Skautų Rajonui J. Alkis.

VALDYBOS SUDĖTIS
DBLS ir Lietuvių Namų Akc. B-vės Val

dyba šitaip pasiskirstė pareigomis: DBLS 
pirm. J. Vilčinskas, Lietuvių Namų Akc. 
B-vės vyr. direktorius S. Nenortas. DBLS 
I vicepir. P. Mašalaitis, II vicep. J. Alkis, 
sekr. A. Pranskūnas, ižd. V. Strimas ir Z. 
Juras — narys.

PARAMA MANCHESTERIO JAUNIMUI
Apjungęs didelį būrį lietuviško jaunimo. 

DBLS jaunimo skyrius susilaukė DBLS 
centrinės valdybos piniginės paramos savo 
pradinei veiklai.

LONDONAS
ATSISVEIKINIMAS SU 

KUN. JUOZU BUDZEIKA
Londono lietuvių parapijos nariams pa

geidaujant, Parapijos Komitetas ir Londo
no Šv. Onos Moterų Draugija sutarė su
rengti atsisveikinimą su išvykstančiu kun. 
J. Budzeika.

Atsisveikinimas ruošiamas kovo 23 d., 
šeštadienį, 8 vai., Parapijos salėje (345 A 
Victoria Park Rd., London, E.9).
lOllllllllllllllIlIllilIlIllllIlllIllIliillilIlIlllIlllllllllllliillillilllillllllllllllllllllliillliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiilllllllllllllllIlillllllllilllllllĮL 

| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS |
S =
| Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
| siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios. g
| Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas g
f pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
| Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
| ypač naudingi jūsų giminėms:

| VASARINIS 1968. 1: |

= Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang- 
= liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3-J jardo vilnonės medžiagos i
| moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš-
= kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 1
E kojinių. E
| Kaina £25.0.0.
1 I
g VASARINIS 1968. 2: |

z Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3Į> jardo 
H angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
1 nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
E itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
E marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. E
f Kaina £27.10.0. ę

=; Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis e
į siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
g kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
i Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš- 
| kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai-1 toninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil. E

I BALTIC STORES LTD. I
i 1S (Z. JURAS) g
i 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
I Tel. SHO 8734. I
i iį? Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos |
1 siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 

kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
supirktuosius siuntinius. |

Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income 
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais [y Income Tax klausimais.

£ Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. g 
Tmniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

LEICESTERIS
PABALTIEČIŲ KONCERTAS

Leicesteryje rengiamasis pabalti ečių 
bendras koncertas įvyks kovo 30 d., 6 vai. 
vakare. Lietuvių programą išpildo Not
tinghamo jaunimo grupė, vadovaujama 
Vainorienės ir Vainoriūtės.

Prašome visus aplinkinius lietuvius ir iš 
toliau dalyvauti tame koncerte.

Koncertas įvyks Trade Union Hall, St., 
St. James Street, off Humbestone Gate, 
miesto centre.

Leicesterio Sk. Valdyba

STOKE-ON-TRENT
A. BALKIENĖ IŠ LIETUVOS

V. ANDRUŠKEVIČIAUS SUKAKTIS
Du įvykius reiktų atžymėti šios koloni

jos gyvenime. Pirmasis tai kad po ilgų ir 
kruopščių susirašinėjimų ir prašymų Pra
nas Balnys kovo 7 d. pasitiko Londono 
aerodrome savo žmoną Anelę, iš Šakių at
vykusią apsigyventi pas vyrą. Juodu nesi
matė daugiau kaip 26 metus. Lietuvoje 
Anelė paliko dukterį Laimą, kurios Pranas 
nėra visai matęs.

Antras įvykis —tai atžymėjimas seniau
sio šios apylinkės gyventojo jo 60 metų 
sukakties proga. V. Andruškevičius, buvęs 
ilgametis DBLS šio skyriaus pirmininkas, 
o dabar vadovaująs ramovėnų sekcijai, ko
vo 10 d. šventė savo 60 m. gimtadienį. Lin
kėtojų tarpe buvo ir Anelė Balnienė, kuri 
norėjo asmeniškai padėkoti sukaktininkui 
už jo įdėtąjį darbą ir kantrybę besirūpi
nant gauti jai leidimą išvykti iš Lietuvos.

Gražus mostas buvo parodytas ir Man- 
chesterio ramovėnų, kurių atstovai K. Mu
rauskas ir V. Kupstys nepatingėjo atvykti, 
pasveikinti ir pagerbti darbštų sukaktinin- 
ką. Stokietis

LEIGH
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia 
narių susirinkimą kovo 23 d., šeštadienį, 6 
vai. p.p., Railway Hotel, Bond Street.

Susirinkime bus svarstoma: Skyriaus at
eities gairės, bandoma suorganizuoti bend
ras vasaros atostogas Lietuvių Sodyboje ir 
tvirtinama apyskaita Vasario 16 d. minėji
mo, kuris įvyko vasario 3 d. Athertone.

Visus narius ir apylinkių lietuvius ma
loniai kviečiame susirinkime gausiai da
lyvauti.

Skyriaus Valdyba

Kovo 9-10 d.d. Londono Lietuvių Na
muose įvykęs suvažiavimas praėjo visiškai 
ramiai, ir, palyginti, išsiaiškinta viskas, 
kas rūpėjo atstovams ir valdyboms. I jį bu
vo taip pat kviesti kitų didžiųjų Britanijos 
lietuvių organizacijų atstovai, ir kai ku
rios tų organizacijų buvo atstovaujamos. 
Suvažiavimo darbuose dalyvavo ir jauni
mo atstovai, kurie, be to, atrodo, turėjo 
dar ir savo pasitarimus.

Atidarė DBLS pirm. J. Vilčinskas, svei
kindamas DBLS ir kitų organizacijų atsto
vus. Susikaupimu pagerbiami mirusieji 
garbės narys Min. B. K. Balutis ir kiti Są
jungos nariai. Taip pat pasveikina V. Ba- 
licką naujose pareigose.

Suvažiavimui pirmininkauti pakviečia
mas D. Banaitis, sekretoriauti pasiūlomi J. 
Levinskas ir A. Jaloveckas.

Sveikinamąją kalbą pasako Charge d‘ 
Affaires V. Balickas (ji bus spausdinama 
sek. numeryje atskirai). Skautų vardu 
sveikina J. Alkis. Raštu gauti sveikinimai 
Škotijos lietuvių vadovo prel. J. Gutausko, 
DBLS garbės nario P.B. Varkalos, DBLB 
valdybos pirm. S. Kasparo, Jaunimo Židi
nio dir. kun. S. Matulio, DBLS Birming- 
hamo pirm. V. Tamašausko.

Mandatų ir nominacijų komisijon pa
kviesti K. Bivainis, B. Snabaitienė ir J. 
Dimša. Paskaitomas pernykščio 20-jo su
važiavimo protokolas.
DBLS darbų apžvalgą duoda pirm. J. Vil

činskas (pranešimas spausdinamas 1 psl.), 
su iždo padėtim supažindina ižd. V. Stri
mas, revizijos aktą paskaito T. Vidugiris.

Dr. S. Kuzminskas kalba DBLS Tarybos 
vardu. Dėl įvairių kliūčių nebuvo daryta 
revizija, bet ji numatyta gegužės mėn. Ta
rybos nariai lankėsi daugelyje skyrių ir 
vietose susipažino su lietuvių pastangomis, 
laimėjimais ir nesėkmėmis. Iš to, kas ma
tyta ir girdėta, galima būtų pasidaryti iš
vadą: pagal savo jėgas pakankamai daug 
padarom, ir vien tik gaila, kad mūsų čia 
per maža, nebėra iš ko įtraukti į darbus 
žmonių su naujais sumanymais. Bet jauni
mas jau pradeda sukrusti, ir tai gera. Kaip 
visas tas jaunimo sujudimas vystysis—ne
galima dar pramatyti. O kaip su vyres
niaisiais? Pirmiausia—jie turėtų duoti ge
rą pavyzdį, darbais ir mintimis kovodami 
už Lietuvos laisvę.

Važinėdamas užtinki žmonių pasiklydu
sių, pasipiktinusių, nors ne visad pagrin
džiančių savo nusiteikimus, ir net skaldy- 
mesi dalyvaujančių. Savo organizacijomis 
rūpintis gera, bet ne visur sueinama, kai 
iškyla bendras reikalas. Reikia svarstyti 
apsijungimo klausimus, ieškoti tam būdų 
ir rasti juos. Gaila, kad ligi šiol nepasisekė 
pastangos ta linkme.

Pasisakant dėl DBLS pirm. J. Vilčinsko 
pranešimo, D. Banaitis siūlo Puslapio fon
dą palikti valdybos žinioj. T. Vidugiris pri
taria, bet siūlo prašyti aukotojus, kad jie 
sutiktų palikti savo įnašus fonde. A. Dič- 
petris nurodo, kad skyriuose visiškai neke
liamas klausimas dėl įnašų grąžinimo: da
vė, ir baigta. J. Bendorius palaiko T. Vidu-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

MANCHESTER — rekolekcijos kovo 23 d., 
šeštadienį, 4.30 vai., St. Chad's baž. Ko
vo 24 d., 11 vai., Notre Dame seselių vie
nuolyne (Bignor St., Manchester 8). Ve
dėjas kun. J. Kuzmickis.

LEIGH — rekolekcijos kovo 31 d., 4 vai., 
St. Joseph's bažn. (Chapel St.).

BIRMINGHAM — kovo 24 d., 11 vai., me
tinės rekolekcijos.

NOTTINGHAM — kovo 24 d., 11 vai., J. 
Židinyje. Pamaldas užprašė Mansfieldo 
lietuviai už a.a. Min. B.K. Balutį.

NORTHAMPTON — kovo 31 d., 12 vai., 
Katedroj. Rekolekcinio pobūdžio pamal
dos.

NOTTINGHAM — kovo 31 d., 11 vai., Jau
nimo Židinyje.

GLOUCESTER — balandžio 6 d., 12 vai., 
metinės rekolekcijos.

STROUD — balandžio 7 d., 12 vai., Bee
ches Green. Metinės rekolekcijos.

REKOLEKCIJOS
Nuoširdžiai kviečiu mano aptarnauja

mus lietuvius katalikus gausiai dalyvauti 
gavėnios susitelkimo rekolekcijose, kurias 
šiais metais praves gerb. kun. Jonas Vilu- 
tis, MIC.

Rekolekcijų tvarka šitokia:
BRADFORD — kovo 30 d., šeštadienį,

11 vai. — šv. Mišios, išpažintis ir pa
mokslas; 4 vai. p.p. — pamokslas ir išpa
žintis. Kovo 31 d., sekmadienį, 1.30 vai. 
— išpažintis ir pamaldos.

LEEDS — kovo 31 d., 3 v.p.p., H. Rosary b. 
KEIGHLEY — balandžio 3 d., trečiadienį,

7 v.v., St. Anne bažn.
ROCHDALE — balandžio 6 d., šeštadienį,

12 vai.
HALIFAX — balandžio 6 d., šeštadienį, 4 

vai, p.p., St. Columcille bažn.
HUDDERSFIELD — balandžio 7 d„ 1 vai., 

St. Joseph's bažn.
Prašau visus pasinaudoti svečio kunigo 

talka.
Kun. J. Kuzmickis

DBLS SUVAŽIAVIMAS 
girio mintį, kad reikia atsiklausti aukoto
jus, bet siūlo pavesti tai atlikti valdybai. 
D. Banaitis nurodo, kad aukas gi rinko 
skyriai, jie turi aukotojų sąrašus, tai jiems 
geriausiai reikalas žinomas ir tvarkomas. 
J. Bendorius nurodo, kad yra aukojusių ir 
nenarių, dėl to gal geriausia būtų atsi
klausti per laikraštį. Dr. S. Kuzminskas 
siūlo nutarti ir duoti 2 mėnesius laiko tiem 
atsiliepti, kurie ryžtus atsiimti. Taip ir nu
tarta.

V. Zdanavičius iškelia Lietuvos aukso 
klausimą. Pirmininko pranešime buvo už
siminta, kad gal grąžins. Tuo klausimu pa
aiškinimų duoda Min. V. Balickas. Mes, 
sako, gynėm tą apie 900.000 svarų vertės 
auksą nuo 1940 m. O sovietams nuo pat 
pradžių, aišku, rūpėjo gal ne tiek auksas, 
kiek pripažinimas Lietuvos įjungimo į Sov. 
Sąjungą. Bet Britanija ir dabar nepripaži
no. O aukso klausimu vyriausybę nuolat 
spaudė piliečiai, kurie turi paskolos lakštų, 
ypač visokie spekuliantai, pigiai prisipirkę 
tų lakštų. Kai Lietuva atgaus nepriklauso
mybę, visiškai galima būti tikriems, kad 
auksas grįš, jei ne tiesiog susitarus, tai per 
tarptautinius tribunolus.

Dr. S. Kuzminskas reiškia padėką vi
siems pasidarbavusiems centre ir skyriuo
se. Taip pat kelia klausimą, kad daugiau 
dėmesio būtų kreipiama į kultūrinius ir so
cialinius reikalus, kai Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovės padėtis jau yra nusistovėjusi.

A. Jaloveckas siūlo kaip nors išskirti- 
niau atžymėti pagerbiamuosius. Pvz., T. 
Burokas yra daug nusipelnęs, ir gal gera 
būtų atitinkamu adresu tą pagerbimą at
žymėti.

Z. Juras nori išsiaiškinti dėl fondo Min. 
B.K. Balučio paminklui. Komisija: pirm. 
P.B. Varkala, Z. Juras ir E. Gaputytė. Kur 
siųsti aukas? Kas dėl paties paminklo tu
rėtų kokių pasiūlymų? J. Bendorius kelia 
klausimą, ar iš viso ten bus galima statyti 
paminklą. Klebonas kun. J. Budzeika nu
rodo, kad bus galima statyti. Dr. S. Kuz
minskas siūlo fondą aiškiai vadinti B. K. 
Balučio paminklo fondu. K. Bivainis su
abejoja, ar diplomatija nebus kaip nors 
užgauta, jei rinksime paminklui aukas. K. 
Paukštys galvotų, kad gal pirma reikėtų 
išsiaiškinti, kiek paminklas kainuotų, o ta
da rinkti aukas.

Tuo ir baigiama DBLS suvažiavimo die
na. Po to vyksta Lietuvių Namų Akc. fi
ves susirinkimas (17-tasis). Jame dalyvau
ja 26 akcininkai su 1431 akcija. Pirminin
kauja S. Nenortas. Jo pranešimas spausdi
namas atskirai. Patvirtinami praeitų metų 
protokolas r balansas. Atstovai dar pasido
mi kai kuriais balanso skaitmenimis, kad 
būtų aiškiau kalbėti skyriuose. Dviejų di
rektorių rinkimai atidedami kitai dienai— 
bus renkama kartu su DBLS valdybos na
riais.

O ta kita diena pradedama pamaldomis 
Lietuvių bažnyčioje. Po pamaldų klebonas 
kun. J. Budzeika suruošia atstovams pui
kų priėmimą.

Darbas tądien pradedamas mandatų ir 
nominacijų komisijos pranešimu, kad su
važiavime 24 atstovai (tarp jų 4 kitų or
ganizacijų) atstovauja 12 skyrių. Jie turi 
503 balsus.

Valdybon ir į Lietuvių Namų B-vės di
rektorius išrenkami J. Vilčinskas ir J. Al
kis (kandidatas J. Lūža). Taryba: pirm, 
dr. S. Kuzminskas, J. Bendorius, V. Ignai- 
tis, K. Bivainis, J. Dimša, D. Banaitis ir 
sekr. J. Levinskas (kandidatai A. Jalovec
kas, Ig. Dailidė ir S. Puidokas). Revizijos 
komisija. T. Vidugiris, P. Duoba ir R. E. 
Maziliauskas (kandidatas K. Paukštys).

Tądien apsvarstyti du didesni klausimai. 
Juos iškelia pirm. J. Vilčinskas. Tai minė
jimai ir bendruomenės klausimas. Nepri-
klausomybės sukakties minėjimai jau daug 
kur buvo suruošti, bet dar yra numatyti 
Lietuvių Sodyboje pavasario šventės metu 
ir rudenį vidurinėj Anglijoj. Londone dar 
bus birželio mėn. ruošiama kartu su lat
viais ir estais, kviečiant anglų svečių.

V. Ignaitis abejoja, ar Sodyboj minėji
mas pasiseks, nes viskas priklausys nuo 
oro. Vidurinėj Anglijoj — kitas dalykas, 
nes viskas vyks salėje. Tik kas ruoš: Not- 
tinghamas ar Derbys? K. Paukštys siūlo 
Leicesteryje ruošti, kur yra puiki 1000 vie
tų salė. V. Zdanavičius primena Bendruo
menės taryboje iškeltą pasiūlymą suruoš
ti Westminsterio katedroje didelę tautiš
kai religinę šventę. Dr. S. Kuzminskas nu
rodo, kad labai sėkmingas buvo paskutiny
sis lietuvių sąskrydis Nottinghame. Gerai 
bus, jei pasiseks suruošti Westminsteryje. 
gerai Sodyboje, tik žiūrėti, kad datos nesu- 
pultų. Jis suabejoja dėl Leicesterio, nes ar 
ten bus pakankamai organizatorių? O toks 
Nottinghamas jų pakankamai turi. Be to, 
programos ir prakalbos turėtų būti ko 
trumpiausios, kad žmonėms užtektų laiko 
pasikalbėti ir pasilinksminti. D. Banaitis 
irgi suabejoja, ar Leicesteris turi pakanka
mai pajėgų organizuoti didenio masto mi
nėjimą. Nottinghame salė nieko nekainuo
tų. K. Paukštys sako, kad Leicesteryje kai
nuotų 50 svarų. J. Levinsko duomenimis. 
Derbyje salė irgi kainuotų 50-80 svarų. Ši
taip besikeičiant informacijomis, T. Vidu-

giris pasiūlo pavesti Nottinghamo ir Der
bio skyriams susitarti, nuspręsti ir įvykdy
ti sąskrydį. V. Zdanavičius siūlo keist Sek
minių sąskrydžio pavadinimą į Anglijos 
lietuvių dieną, kadangi nebe Sekminių me
tu tai vyksta. V. Ignaitis pasigėri kitur 
matytuoju tokių parengimų punktualumu. 
Ar mes negalėtume tokie būti? D. Banaitis 
nurodo tokio nepunktualumo pavyzdžių. 
A. Dičpetris primena, kad būtų vengiama 
supuolimų, kai keliose vietose tuo pat me
tu kas nors ruošiama, ir nurodo, kada kas 
bus Bradforde.
Derbio-Nottinghamo ruošiamasis sąskry

dis turėtų būti rugpiūčio 31 d.
Min. V. Balickas grįžta į V. Zdanavičiaus 

priminimą, kad tautiškai religinė diena 
numatoma Westminsteryje. Kad neišeitų 
fiasko, turėtų būti gerai pasiruošta. D. Ba
naitis sako, kad iš provincijos niekas ne
galės atvažiuoti, jei būtų ruošiama sekma
dienį. A. Jaloveckas prisimena Bradforde 
ruoštąją sėkmingą Marijos šventę ir gal
voja, kad Nottinghamo-Derbio ruošiamoji 
galėtų būti pradedama religine dalim. J. 
Vilčinskas nurodo, kad Sodyboje pamaldos 
būna, tai nebūtų ko skųstis. Dėl Westmins- 
terio svarbu būtų išsiaiškinti visas sąly
gas, nes, kaip girdėta, anglai nemėgsta po
litinių demonstracijų bažnyčioj. Bendruo
menės posėdy buvo iškelta mintis ruošti 
šventę Westminstery, bet kun. S. Matulis 
atsisakė imtis iniciatyvos. S. Nenortas pa
laiko A. Jalovecką dėl religinės dalies Not- 
■tinghamo-Derbio paruošime. J. Dimša pa
sidalija savo patyrimu: jiems demonstra
cijos metu Coventryje nebuvo leista eiti su 
vėliavomis į bažnyčią.

Bendruomenės reikalu pirm. J. Vilčins
kas supažindino, kaip vyko visi reikalai, 
kaip Bendruomenės Taryboje buvo atsto
vaujami, svarstomi ir sprendžiami tie da
lykai. Apskritai norima, kad palaipsniui 
visi apsijungtų DBLS rėmuose, kaip di
džiausios ir pajėgiausios organizacijos šia
me krašte. Centrų atstovė J. Gailiušytė, 
lankiusis Britanijoje ir išsiaiškinusi tuos 
Bendruomenės reikalus, irgi priėjo tokios 
išvados. Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas yra 
tos nuomonės, kad ir DBLS vardas negalė
tų būti kliūtis šiai organizacijai eiti Bend
ruomenės pareigas. Bet tikra bendruome
nė gali būti tik organizuota, kai kiekvie
nam tenka tam tikros pareigos. DBLS yra 
tokia organizacija, į kurią, atitinkamai pa
keitus įstatus, galėtų įsijungti kitos organi
zacijos ir sudaryti Bendruomenės Tarybą. 
Svarbiausia, kad DBLS turi ir didžiausias 
finansines galimybes.
A.Dičpetris, remdamasis nurodymu, kad 

DBLS santykiai su Bendruomene yra blo
gi, siūlo visa ko centru laikyti DBLS ir su
daryti organizacijų Tarybą. Bet reikėtų, 
kad įsijungtų ir dabar atokiai dar besilai
kantieji klubai. Bendruomenė geras ir rei
kalingas dalykas, bet kam visas tas para
lelizmas su Bendruomenės skyriais? DBLS 
galėtų sudaryti stiprią Bendruomenę. V. 
Zdanavičius abejoja, ar laiku tas klausi
mas keliamas. Be to, sako, DBLS sudarė 
dabartinę Bendruomenę. J. Alkis galvoja, 
kad gal per greit buvo siekiama pasikeiti
mų. Bendruomenėje dirbti labai sunku. 
DBLS lengviau. A. Dičpetris dar įsakmiai 
kartoja, kas galėtų sudaryti Bendruomenę. 
Siūlo šaltai tartis ir aiškintis. V. Ignaitis 
siūlo ir toliau aiškintis ir ieškoti būdų ap
sijungti. O dr. S. Kuzminkas, palaikyda
mas jį, siūlo palikti tą reikalą valdybai, 
kad ji aiškintųsi.

T. Vidugirio pasiūlymu, dėkojama suva
žiavimo prezidiumui, ir tuo baigiamas dar
binis ir kartu šventinis susitikimas.

MANCHESTERIS
DR. J. BASANAVIČIAUS MINĖJIMAS
DBLS Manchesterio skyrius Socialinio 

Klubo patalpose kovo 30 d., šeštd., ruošia 
„Aušros“ steigėjo ir Nepriklausomybės ak
to signataro dr. Jono Basanavičiaus minė
jimą.

Paskaitą skaitys svečias iš Bradfordo 
Al. Dičpetris.

Minėjimo pradžia 6 vai. vakare.
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