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Suglaudinkime savo gretas

Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, žydų tauta pateko į didelius vargus, tai
, Malonus Pirmininke, gerb. atstovai ir
(Svečiai,
pasakytas DBLS metiniame suvažiavime daugelis jų sakė: „Kaip gi mes galime at
1970 m. kovo 14 d.
gauti mūsų tėvų žemę, jei mūsų priešai yra
’ Man yra malonu dalyvauti šiame jūsų
Okie stiprūs ir galingi? Geriau grįžkime į
V. MYKOLAITIS-PUTINAS
metiniame suvažiavime ir šia proga jus vi
Egiptą... Nors ten rasime vergiją, bet tu
sus nuoširdžiai pasveikinti. Man yra ypač
Ir varpų gaudimais.
miela matyti atstovus, atvykusius iš toli pastovią taiką. Sov. Rusija, bandydama iš rėsime bent svogūnų...“
Ir šviesos verpetais
mesnių provincijos miestų, kuriuos prašau naudoti susidariusią padėtį, perša vadina
Ir mums, lietuviams, didžiausias pavojus
Tekančioje saulėj
parvežti mano nuoširdžius linkėjimus sky- mąją Europos saugumo konferencijos min yra ne priešo galybė, bet mūsų pačių abe
Nuskambėjo didė
tį. Vakarų valstybės su dideliu atsargumu jonės ir neviltis. Mūsų okupantas yra ga
'rių nariams.
.los nauja giesmė:
ir apdairumu svarsto šį Maskvos pasiūly lingas. Tai mes žinome. Bet mes taip pat
Jūs, gerb. atstovai, reprezentuojate stam
Kėlės, kėlės, kėlės
mą.
žinome, kad garsieji Romos legionai savo
bią dalį šiame krašte gyvenančių lietuvių,
Iš mirties ir kapo — Aleliuja!
Mums yra aišku, ko rusai siekia. Jie no laiku buvo labai galingi, Hitleris ir jo gar
apsijungusių draugėn, kad efektyviau ga
Jo sakytas žodis
lėtumėte siekti bendrų tikslų. Pagrindi ri tarptautiškai įteisinti sovietinės ekspan sieji smogikai buvo galingi, o kur jų galy
Kūnu tapo — Aleliuja!
sijos sudarytąją padėtį Vidurio ir Rytų bė šiandien? Visa dingo, nes laisvė yra ga
niai mūsų veiklos tikslai — lietuvybės iš
Europoje. Lietuvai bei kitoms pavergtoms lingesnė net ir už pačius moderniausius
Tų. kur kentė vėlės,
laikymas ir Lietuvos suvereninių teisių
Europos tautoms šis reikalas, be abejo, ke ginklus
Tamsų nugalėję,
vykdymo atstatymas — lietuvių daugumai
lia tam tikrą nerimą. Savo kovoje už lais
Į šviesos Kūrėjų
Nors mūsų tauta daug ko neteko, daug
nesukelia jokių abejonių. Tik pats kelias į
vę, kaip ir anksčiau, taip ir dabar mes pa gyvybių paaukojo,-bet kartu ir parodė, kad
Kelių rodys — Aleliuja!
šį tikslą kartais ne visų vienodai yra su
sitikime didžiųjų Vakarų valstybių gera
vergija jai nėra priimtina. Tai žinodami.
prantamas, nes jis yra painus ir pilnas
valia, nes tik iš jų mes tikimės mūsų pa Kremliaus valdovai deda visas pastangas
įvairių kliūčių. Iš čia ir išplaukia vienin
dėties ir mūsų siekimų supratimo. Tačiau, ir darys visa išplėšti mums bet kokią ne
gumo reikalas, idant galėtume pasirinkti
nors ir pasitikėdami didžiomis Vakarų priklausomos Lietuvos viltį. Šitai žinokime
vieną, visiems bendrą, kelią, o neklaidžio
valstybėmis, mes turime įsisąmoninti, kad ir to fakto niekuomet nepamirškime.
tume šunkeliais. Šia proga aš ir noriu pa
pirminiais kovotojais už Lietuvos laisvę
Mūsų laimei, turime eilę institucijų, ku
linkėti. kad tas vieningumo idealas atsi
esame mes patys — pati lietuvių tauta. To rios kalba už jėga nutildytuosius krašte.
spindėtų visuose jūsų darbuose.
dėl negalime pasilikti vien pasyviais rung
ŠLIUPO IR BURBOS LAIŠKAI
KAILIAI LENINGRADAN
Sovietų sugestijos dėl tam tikrų ryšių tynių stebėtojais. Čia pat iškyla reikalas Šių institucijų, veikiančių laisvame pasau
lyje, okupantas ligi šiol nepajėgė nutildyti.
Lietuvoje kailinių žvėrelių augintojai, Lietuvoje Karolis Vairas-Račkauskas pa su lietuvių išeivija yra labai ryškus pa
mums patiems būti kietais ir užgrūdintais Tačiau nepamirškime, kad jis savo tikslų
ypač ūkiai Vilkijoje ir Lapiuose, smarkiai ruošė spaudai didelio lietuvininko, kultū vyzdys. kodėl toji vienybė mums taip yra
kovotojais su nepalaužiamu pasiryžimu siekia labai rafinuotais būdais. Tad budė
dirba, bet... ne savo krašto vartotojams. rininko. bedievio dr. Jono Šliūpo ir jo opo svarbi. Mat, kur tik pasireiškė pilno vie
visokiomis aplinkybėmis kovoti už Lietu
Kaip pastebima ..Tiesoje" (Nr. 10), Vilki nento kun. A. Burbos laiškų rinkinį.
ningumo stoka, ten išeivija tapo suskaldyta vos laisvę ir nepriklausomybę. Kylanti kime ir visais būdais remkime už Lietuvos
šie
laiškai
meta
kiek
šviesos
į
Šliūpo
ir
suvereninių teisių vykdymo atstatymą ko
jos žvėrelių ūkis teikia žaliavų Leningra
kun. Burbos artimą draugystę, vieningą ir tam tikra jos dalis nuėjo klaidingais ke grėsmė ir didesni pavojai verčia mus su vojančių institucijų darbus. Dirbkime visi
do kailių fabrikui.
liais.
glaudinti savo gretas, šitokia turėtų būti vieningai ir nedarykime jokių veiksmų,
Prieš pat 1969 m. pabaigų leningradie darbą ir jų išsiskyrimą.
Per daugiau kaip 20 metų Sovietų ban mūsų reakcija kiekvieno pavojaus metu.
kurie galėtų pakenkti Lietuvos laisvės rei
čiams jis pristatęs: apie 5400 šiaurės žyd
dymai lietuvių išeiviją suskaldyti nebuvo Deja, su dideliu gailesčiu reikia pastebėti,
VIDURŽIEMIO FANTAZIJA? NE.
kalui.
rųjų. 4200 juodsidabrinių lapių ir daugiau
Vilniaus „Tiesa“ džiūgauja, kad pačios sėkmingi. Deja, šiandien jie jau turi tam kad kai tik padėtis darosi sunkesnė, tai vi
kaip 20.000 audinių kailiukų. Gauta 1 mil.
tikrą
eksperimentinį
planą,
pagal
kurį
tos
suomet
susiranda
žmonių,
kurie
pradeda
Svetimų tautų užgrobimo ir valdymo lai
623.000 rb., kiekvienas žvėrelio kailis da žiemos viduryje šakių rajono „Taikos“ ko skaldymo pastangos pradėjo jiems duoti abejoti ir statyti klausimą: ar verta toliau kai jau baigiasi. Ateis laikas, kada ir Rusi
lūkiui
pasisekė
užauginti
šiltadaržiuose
vęs daugiau kaip po 15 rb. pelno, o iš viso
šiokių tokių vaisių. To plano tikslas yra kovoti?
jai teks paleisti pačias tvarkytis jos pa
iš žvėrelių fermos gauta apie pusę mil. rb. salotas, agurkus, svogūnų laiškus ir įvai padaryti tam tikrus pasiūlymus, ypač lie
Jeigu mes paieškosime analogijos senuo vergtas tautas. Žvelkime tad į ateitį su vil
rias
gėles,
ir
„naujo
dėmesio
pasiprašė
ką
grynų pajamų.
tuviams menininkams, dainininkams ir se skriptuose, tai rasime, kad ir žydų trem timi ir tikėkime, kad teisingumas, o ne
Panašiai sekasi ir Lapių ūkiui — ir šio tik prasikalę pamidorų daigai“, kurie buvo sportininkams, ir tuo sukiršinti lietuvius ties bei vergijos laikais būta panašių abe brutali jėga lems tautų ir valstybių ateitį.
sodinti
rudenį,
jau,
girdi,
nuskinti
ir
baigia
gamyba keliauja Leningrado link, ir džiau
išeivius vienus prieš kitus. Mat, jie žino, jonių. Ir jos. tos abejonės, buvo svarbiau
Baigdamas dar kartą sveikinu jus visus
giamasi pajamomis.
(Elta) nokti dėžėse.
Vilniaus „Tiesa“ savo skaitytojus tikina, kad. kai vieni pasisakys už tokius jų pa sioji žydų tautos nesėkmės priežastis, žy ir linkiu, kad jūsų darbai būtų našūs ir
siūlymus, o kiti pasisakys prieš juos, tai miai prailginusi jų tremties laiką. Mat, kai sėkmingi.
kad tai nėra fantazija, o tikra teisybė.
Valstybei — gerai atšertus gyvulius
kils ginčai ir nesutarimai. Ir galutinis re
Eišiškių tarybinio ūkio gyvulių auginto
zultatas bus tas, kad bus susilpninta jėga,
Dujos
jai šiemet i Vilniaus mėsos kombinatų pri
Žiežmariuose jau yra 32 gamtinių dujų kuri stovi skersai kelio sovietų siekimams.
statė aukščiau vidutinio įmitimo 30 buliu
abonentai. Žadama įvesti ir daugiau. Ma Toks tai yra jų tikslas. O jeigu, patrioti
kų. Kiekvienas jų vidutiniškai sveria 393
žeikių
rajone dujomis naudojasi apie 3.500 nio sentimento pagautas, kuris nors tautie
kilogramus.
šeimininkių, iš jų apie 1.200 — kaimo vie tis norėtų tikėti, kad Maskva kažkokiais
stebuklais staiga susirūpino lietuvių svei Posūkis į dešinę
syti Britanijos.
tovėse.
RUSŲ KALBA
kata ir jų gerove, tai jis, deja, labai klys
Suomijos parlamento rinkimuose nesoRodezijai šiuo atveju pats nemaloniau
Maskvoje išleisti šie lietuvių rašytojų
tų. Didelė klaida yra daroma todėl, kad. cialistinės partijos atstovų skaičių iš 93 sias dalykas, kad ir Šveicarija panaikins
JUOZAS RUGIENIUS — MOKSLŲ
kūriniai: Just. Marcinkevičiaus poema
svarstant šį reikalą, dažnai pamirštama, pakėlė į 107 (parlamentas turi 200 vietų). konsulatą. O Šveicarija laikėsi neutralumo
DAKTARAS
„Siena", E. Mieželaičio „Lyriniai etiudai"
Ligi šiol valdė socialistų-komunistų koa ir nėra pasirašiusi J. Tautų chartos, dėl to
Doc. Juozas Rugienius Lietuvoje su jog dabartinė administracija Lietuvoje yra
(vertė I. Kaplanas). be to, neseniai pasiro
konstravo naujo tipo zondą, kurio pagal ne lietuvių tautos, bet Maskvos ruporas. licija, padedama mažesnių partijų. Mano per ją buvo galima tikėtis dar varyti šio
dė J. Avyžiaus romanas „Kaimas kryžke
ba galima gauti informaciją iš trijų šir Ji viską daro Maskvos diriguojama. Mes ma, kad ir dabar socialdemokratai suda kią tokią prekybą.
le“. Šio pastarojo tiražas rusų kalba —
dies ertmių, sudarė formulę, pagal kurią nesame tokie naivūs, kad nesuprastume, rys koaliciją su kitomis partijomis. Social
109.000 egz.
(E)
galima operatyviai apdoroti šią informaci jog jie ten turi daryti tai, kas naudinga demokratai yra dar pati didžiausia partija.
Susitikimas Erfurte
ją ir gauti atsakymą apie ligonio būklę ir Kremliui, o ne kas naudinga patiems lie
KALBU RYŠIAI
Erfurte, Rytų Vokietijoje, buvo susitikę
tuviams. O Kremliaus taktiniai ėjimai ga Pirmieji nuostoliai Laose
operacijos tikslingumą.
Vilniuje išleistame 10-me „Literatūros
Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas ir
li
turėti
tik
jiems
vieniems
žinomus
tiks

JAV
karinė
vadovybė
paskelbė,
kad
Nauju metodu ištirta Vilniaus ir Kauno
ir Kalbos" tome bandoma išryškinti lie
Rytų Vokietijos ministeris pirmininkas
klinikinėse ligoninėse daugiau kaip tūks lus. Net ir vienu kitu koncertu, surengtu aviacija neteko trijų lėktuvų, kurie daly
Stophas.
tuvių literatūros ryšius bei sųveikas su ki
tantis ligonių. Tuo nauju zondu susidomė išeiviams, galima apsimestinai rodyti, ta vavo karinėse operacijose ties Laosu.
tų tautų literatūromis. Režiminė spauda
Kitas susitikimas, greičiausia, bus kur
Neoficialiais duomenimis, nuo 1964 m.
jo ir kiti Rusijos specialistai. Vyriausios rytum padėtis okupuotame krašte jau yra
Vilniuje pastebi, kad 526 psl. leidiny „aki
nors Vakarų Vokietijoje.
sveikatos ministerijos nutarimu tas J. Ru- normali. O vienam kitam žmogui davus amerikiečiai Laose neteko daugiau kaip
vaizdžiai parodyti sąlyčiai su rusų (aišku,
Laikraštininkai spėlioja, kad Brandtas
gieniaus zondas bus pradėtas masiškai ga leidimą išvykti į užsienį, galima sudaryti 200 lėktuvų.
pirmoje vietoje... E. Inf.). baltarusių, lat
ryšis pripažinti Rytų Vokietiją su sąlyga,
psichologinį
įspūdį,
kad
ten
jau
vyrauja
minti ir taikyti visose gydymo įstaigose.
vių, lenkų, čekų, vokiečių, anglų literatū
jog Rytų Vokietija duos savo gyventojams
Doc. Juozui Rugieniui už tyrimus įgim pilna laisvė. Tačiau iš tikrųjų Sovietų re Vykdomi grobikų įsakymai
romis“.
(Elta)
Sao Paulo, Brazilijoje, buvo pagrobtas daugiau laisvių.
tų širdies ydų diagnostikos srityje buvo žimas Lietuvoje pasilieka toks pat, koks
jis buvo anksčiau, o rusinimas yra net su japonų konsulas. Kad jis būtų paleistas,
suteiktas mokslų daktaro laipsnis.
SPAUDA ŠIAULIUOSE
intensyvintas. Mat, tikslas sukurti vienų reikalauta į Meksiką nugabenti penkis po Vynas — kliūtis
Pagal Vilniaus „Tiesų", tūkstančiui Šiau
bendrą kultūrą visai Sov. Sąjungai nėra litinius kalinius.
Naujovė Šilalės rajone
Europos Ekonominės Bendruomenės kraš
lių miesto gyventojų dabar tenka 1987 eg
pasikeitęs.
Toji nauja kultūra, žinoma, tu
Kai reikalavimas buvo įvykdytas ir ja tų žemės ūkio ministerial nepajėgia sutar
Šilalės rajone, Kvėdarnoje, atidaryta
zemplioriai laikraščių ir žurnalų.
ri
būti
rusiška,
su
rusų
kalba,
kaip
bend

ponas
paleistas,
grobikai
dar
pareikalavo
pirmoji savitarnos parduotuvė. Pirkėjai
ti dėl to, kad po balandžio mėn. vynas be
„Tiesa“ pažymi, kad tai geriausi rezul
teigiamai atsiliepiu apie šią naują preky ros komunikacijos išraiška. Jei Stalino val atitraukti policiją, kad jie galėtų pabėgti, lokių muitų būtų įsileidžiamas į visus Ben
tatai respublikoje.
dymo metu dar vyravo šūkis, kad kiekvie ir tai buvo padaryta.
bos formą.
druomenei priklausančius kraštus.
na mažumos grupė Sov. Sąjungoje kuria
Jeigu'jie nesutartų, tai kol kas nebūtų
AUTOMATINĖS LINIJOS
savo
kultūrą,
tautinę
išorine
forma,
bet
so

Nušautas Georgadis
Lietuvos bibliografija
svarstomi prašymai tų kraštų, kurie nori
STAVROPOLIUI
Po pasikėsinimo prieš prez. Makarios iš įstoti į Bendruomenę.
„Minties" leidykla išleido „Lietuvos TSR cialistinę savo turiniu, tai šiandien šis šū
Marijampolėje (dabar Kapsuke) veikia bibliografiją“, šiuo tomu pradedama leisti kis jau nustojo savo vertės, nes jis yra pa Kipro nebuvo leista išvažiuoti buvusiam
maisto pramonės automatų gamykla. Metų Lietuvos spaudinių bibliografija nuo se keistas kita formule, pagal kurią etniški vidaus reikalų ministeriui Georgadžiui.
pradžioje šios gamyklos gaminiai — ketu niausių laikų iki 1910 m.
skirtingumai pamažu turi išnykti, nes jie. įtariamam, kad jis galėjo dalyvauti suo Perversmas Kambodijoje
Kol Kambodiją valdęs princas Sihanourios automatinės linios išsiųstos į Rusijos
esą, kliudo integracijai. Integracijos pa kalbyje.
kas važinėjo į Pekiną ir Maskvą prašyti
gilumą, Stavropolio miestų.
(Elta)
stangas
remia
spauda,
radijas,
televizija,
Georgadis
buvo
nušautas
užmiestyje,
RAMYGALOJE AUTOMATINIAI
auklėjimo institucijos, žodžiu, visas val kur jis, kaip spėjama, važiavo susitikti su perkalbėti, kad šiaurės Vietnamo ir VietTELEFONAI
KNYGŲ KONKURSAS
džios aparatas. Visur pastebimas įtaigoji- žinančiais pasikėsintojų prieš prezidentą congo kariniai daliniai būtų atitraukti iš
Ramygaloje. Panevėžio raj„ pradėjo
jo krašto ( o jų ten yra apie 60.000), aukšLietuvoje buvo suruoštas geriausiai 1969
mas, kad visi lietuvių pasiekimai literatū pavardes.
veikti abonentų automatinė stotis, kaip pa
ieji kariai, pasitelkę civilių. įvykdė per
m. išleistų knygų konkursas. Daugiausia
roje, muzikoje, mene ir moksle tėra gali
skelbė „Kom. Tiesa“ (Nr. 18).
(E)
versmą.
diplomų atiteko „Vagos" leidyklai. Pirmo
mi tik Rusijos dėka — mokantis iš rusų.
Sukilimas laive
Manoma, kad naujoji krašto vadovybė
jo laipsnio diplomu apdovanotas įvairių
Nežiūrint į didelį rusinimo spaudimą,
Du į Tailandą su amunicija plaukusio
Meistrai atnaujina Leniną
autorių poezijos rinkinys „Daina apie Le
lietuviai priešinasi šioms užmačioms. Ir amerikiečių laivo Columbia Eagle įgulos prašys JAV padėti gintis. Maskva tuoj pa
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad grupė lietu
niną“. kurį iliustravo dailininkų kolekty
nors šį jų pasipriešinimą Kremliaus valdo nariai sukilo ir privertė laivą plaukti į reiškė įspėjimą, kad nebūtų pažeistas
vių meistrų, vadovaujami Lietuvos staty
krašto neutralumas. O princas Sihanoukas
vas, S. Rozino darbų aplankas „Grafika“,
vai bei jų pakalikai Lietuvoje vadina bur Kambodiją.
bininkų grupės vadovo G. Charachašo. visą
Vyt. Bačėno paruoštas albumas „Lietuvių
žuaziniu nacionalizmu, tačiau geros valios
Amerikiečiai reikalauja, kad būtų grą pažadėjo Maskvoje ar Pekine sudaryti egvasarą dirbo U'.janovske. atnaujindami Le
:ilinę vyriausybę, kuri organizuos kovą
liaudies menas" (Juostos) ir Mariaus Ka
lietuviai deda dideles pastangas bent lie žinti kiti 13 įgulos nariai ir laivas.
nino paminklinius objektus.
prieš perversmą įvykdžiusius sluoksnius.
tiliškio romanas „Miškais ateina ruduo".
tuvių kalbai išlaikyti. Tuo būdu lietuviš
Dar yra gerai įvertinta visa eilė ir kitų
kumo žarijos dar rusena po pelenų apdan- Kas laimėjo Hanojuje?
Medus Maskvos parodoje
knygų.
ga. Bet kaip ilgai tos žarijos išsilaikys pe
Studijuodami Šiaurės Vietnamo laikraš
Maskvoje surengtoje bitininkų parodoje
Nugalėtojos bus siunčiamos į tarprespub
lenuose, sunku būtų pranašauti, šitai ne čius, Vakarų laikraštininkai pasidarė išva EUROPOS LIETUVIS —
Kauno bitininkai gavo diplomus už me
likinį Pabaltijo konkursą ir paskui į tarp
maža priklauso ir nuo mūsų pačių, nes dų, kad ten laimėjo partijos sekretorius Le
daus panaudojimą medicinai.
LITHUANIAN WEEKLY
tautinį konkursų ir tarptautinę parodų.
Lietuvos žmonės laukia, kad laisvėje gy Duanas. kuris esąs taikos šalininkas. Dėl
Parodai pasibaigus, Kauno bitininkai
Printed and Published in Gt. Britain by
veną lietuviai drąsiau reikštų Lietuvos to tikimasi, kad dabar gali būti lengviau
Maskvoje paliko daugiau kaip šimtą rūšių
he Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
POKYLIS ŠERMENYSE
laisvės mintį ir, kur tik yra galima, keltų susitarti baigti Vietname karą.
saldainių, tortų, uogienių, sausainių, paga
Gardens, London, W.ll. Tel. 727 2470.
Vilniaus „Tiesa" rašo apie senas tradici
faktus apie naujas okupantų priespaudas.
Le
Duanas
nuo
Ho
Či
Mino
mirties
pra

mintų iš medaus.
Registered as a newspaper at the Post
jas susirinkti ir kartu paminėti kų tik pa
ypač rusinimą ir religijos žlugdymą.
eitų metų rugsėjo mėn. laikėsi daugiau
laidotą žmogų. Bet tie paminėjimai tampa Žeimenos ansamblis
Turėdami šiuos uždavinius prieš akis, pa nuošaly. Buvo laikomasi partijos ideolo Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
pokyliu, kur svaigalai liejasi per kraštus.
Švenčionių rajone garsėja Žeimenos ta žvelkime bent trumpai į tarptautinius ho go Truongo Čino prokarinės politikos, kuri
Įsismaginę tokių šermenų dalyviai gana rybinio ūkio Daumilo kaimo etnografinis rizontus. Deja, ir čia šiuo metu nieko džiu patiko krašto apsaugos ministeriui gen. ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Redakcija'rankraščius taiso ir trumpina
greit pasijunta laisvi nuo gedulingos tylos ansamblis. Senovinių kaimo dainų, žaidi ginančio nematome: defetizmas ir apatija Giapui.
savo nuožiūra.
ir Ima traukti ugningas dainas.
mų ir šokių mėgėjai, vadovaujami E. Pa dar vis tebevyrauja, o tamsūs debesys gau
Prenumeratos kaina: metams 50 šit, do
Lėbavimą šermenyse reiktų išgyvendin navienės. turi didelį pasisekimą.
bia politinius horizontus ir graso naujomis Šveicarija panaikina konsulatą
ti ko greičiausiai, kaip pažymi straipsnio
Neseniai ansamblis koncertuoti buvo audromis. Tuo tarpu žmonės visame pa
Jau 9 kraštai panaikino savo konsula lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
autorius.
saulyje yra pasiilgę giedros, atnešančios tus Rodezijoje, kuri atsisakė toliau beklau- joje — DM 22.
pakviestas į Vilnių.
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DBLS IR LNB REIKALAI
Kovo 14-15 dienomis Lietuvių Namuose
Londone vyko DBLS atstovų ir LNB akci
ninkų suvažiavimas.
DBLS atstovų suvažiavimą atidarė pirm,
inž. J. Vilčinskas, pasveikindamas suvažia
vusius ir pasidžiaugdamas, kad šįkart, pa
keitus DELS įstatus, dalyvauja ir kitų or
ganizacijų atstovai.
Suvažiavimui pirmininkauti pasiūlytas
K. Bivainis, sekretoriauti — A. Jaloveckas.
Po to sveikinamąją kalbą pasakė Lietu
vos Atstovas V. Balickas (kalba spausdina
ma atskirai). Londono lietuvių parapijos
klebonas J. Sakevičius savo sveikinime pa
sidžiaugia, kad po ilgos pertraukos vėl ten
ka dalyvauti suvažiavime. Jis iškėlė vie
ningo darbo mintį. DBLS, sakė, yra didelė
organizacija, ir atskiri jos nariai remia re
liginį gyvenimą. Bet visi turėtų remti vis
ką, kas lietuviška. Dėkoja visiems ir prisi
mena jau laikraštyje minėtąją Covenant
schemą, į kurią visi kviečiami įsijungti, o
pasitarnauti įsijungti gali Z. Juras. Svei
kinime klebonas užsimena ir didelį lietu
vių laimėjimą, kad paskirtas Europos lie
tuvių vyskupas.
Raštu sveikino garbės narys P. B. Varkala, „Šaltinio“ redaktorius kun. dr. S. Ma
tulis ir skautų rajono vadas J. Maslauskas,
kuris iš tiesų ir pats dalyvavo suvažiavi
me.
Ligšiolinė mandatų ir nominacijų komi
sija praneša, kad suvažiavime 11 atstovų
atstovauja 14 skyrių, ir jie turi 529 bal
sus, taip pat yra trijų lietuvių klubų po
atstovą ir keturių organizacijų, — Londo
no, Manchesterio ir Eradfordo „Vyties*
klubų ir Londono Moterų draugijos, Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio vietininkijos,
Lietuvių Skautų Anglijos rajono ir Lietu
vių Atsargos Karių „Ramovės“.
Naujon mandatų komisijon pasiūlyti ir
išrinkti J. Levinskas, V. Ignaitis, V. Kupstys ir J. Dimša.
A. Jaloveckas perskaito praeitų metų
suvažiavimo protokolą.
Inž. J. Vilčinskas skaito DBLS Valdybos
pranešimą (jis spausdinamas atskirai).
Su DBLS iždo padėtim supažindina Z.
Juras (pranešimas bus spausdinamas at
skirai).
DBLS Tarybos pirmininkas dr. S. Kuz
minskas nurodo, kad šiais metais vyko per
siorganizavimas — į Tarybą įsijungė kitų
organizacijų atstovai. Dėl to tebuvo vienas

posėdis, kuriame priimtas Tarybos statu
tas. Kasmet Taryba tikrina LNB veiklą,
bet šįmet nespėta. Tą darbą, tur būt, ne
trukus atliks naujoji Taryba. — DBLS
Valdybos pranešime buvo suminėta pa
vergtųjų savaitė Britanijoje. Savaitę ruošė
anglų organizacija, kuriai mes padėjome,
nes buvo aišku, kad ji viena ne ką tepa
darys. O mes primygtinai sakėme, kad va
dovauti turi anglai, taip pat ir pinigus duo
ti. Savaitė kainavo apie 700 svarų, ir iš tos
sumos tik apie 100 sv. buvo anglų įnašas.
Paskutiniame tos organizacijos suvažiavi
me paaiškėjo, kad savaitės naudingos, bet
be pinigų, be anglų dalyvavimo maža te
būtų pasiekiama. — Taryba ieško bendros
talkos, susibūrimo lietuviškiems reika
lams. Prašome galvoti ir siūlyti, ir bendrai
spręsime visokius reikalus. — Aš turiu vie
ną idėją, sakė dr. S. Kuzminskas: mes čia
gyvename jau daugiau kaip 20 metų, lei
džiame laikraštį. Bet ar nebūtų gera su
ruošti bendrą konferenciją su Vokietijos ir
kitų kraštų lietuviais?
Revizijos komisijos protokolą skaito T.
Vidugiris. Kitą revizijos protokolą jis skai
to Tautos Fondo atstovybės Britanijoje re
vizijos.
Pradedant diskusijas dėl pranešimų, J.
Benderius pasidomi, kam išleista 250 sva
rų iš politinio fondo. Iždininkas Z. Juras
paaiškina. J. Lūža iškelia tai, kad DBLS
Valdybos pranešimas buvęs aukšto lygio,
bet jame pasigendama duomenų apie sky
rių veiklą. A. Jaloveckas prisimena pa
vergtųjų savaitę ir tvirtinimą, kad ji pasi
sekė. Manchesteryje. sako, ta savaitė nepa
sisekė, nors daug darbo įdėta. Anglai vi
sai nedalyvavo. K. Paukščiui rūpi nario
mokesčio klausimas — jis pasigenda iždi
ninko pranešime kai kurių skyrių, kad jie
būtų sumokėję tą mokestį. J. Benderius re
mia sumanymą sušaukti Europos lietuvių
konferenciją. Tačiau kas tuo šaukimu rū
pintųsi — Valdyba ar Taryba? D. Banaitis
pasidomi, ar bus pranešimai išspausdinti
jau šios savaitės laikraštyje. V. Keris at
sako: ne. D. Banaitis toliau tęsia, šįkart
dėl pavargtųjų savaitės. Padėjom, sako,
Eritų Lygai, ir žmonių vis tiek buvo ne
maža, nors spaudos konferencija nepavy
ko. Bet nusiminti nereikėtų. Britų Lygos
pirmininkas kaimynystėje gyvena, ir iš jo
pasisakymų matyti, kad susidomėjimas di
dėja, jis gauna daug laiškų. Bet reikėtų
stipresnių ryšių. Juk paskutinėje konfe

ROMANAS ANT RIBOS
Kai užsieniuose išeinančių lietuviškų
knygų tiražai skaičiuojami šimtais ir kai
tie patys tiražai dažnai skaitytojo laukia
leidėjų ir platintojų lentynose, antruoju
leidimu išeinančios knygos vis dėlto jau
yra šiokia tokia staigmena. O taip atsitiko
su R. Spalio „Gatvės berniuko nuotykiais“,
kuriuos dabar skaitytojams pakartotinai
pasiūlė Vydūno Fondas.
Tie „Gatvės berniuko nuotykiai“ yra.
taip sakant, „vaikiška“ knyga, kurią, at
rodo, ir ne vaikai mielai skaito. Ypač tie
buvę vaikai, kurie dabar jau yra nedvi
prasmiški viduriniosios kartos atstovai,
paplikę, pažilę ir šiokius tokius pilvukus
užsiauginę, bet kurie anuometinėje laiki
nojoje Lietuvos sostinėje praleido savo
vaikystę ir paauglystę. Kiekvienam juk
malonu ir įdomu literatūroje atpažinti tą
aplinką ir, gal būt, tas situacijas, kuriose
pačiam kadaise teko dalyvauti. O jei ma
žamečių vaikų literatūros derlius mūsuose
ir nėra pernelyg menkas, tai vyrėlesnio
amžiaus vaikams ir paaugliams skaitinių
lietuvių literatūroje apstu niekados nebu
vo. Tad „Gatvės berniuko nuotykiai“ ir
nusipelnė savo, tur būt, pelnyto populia
rumo.
Ilgainiui išryškėjo, kad „Gatvės berniu
ko nuotykiai" nebuvo atskiras ar atsitikti
nis veikalas. Paaiškėjo, kad R. Spalis ku
ria ištisą romanų virtinę, autoriaus žo
džiais apibūdinant — vienos kartos istori
ją. Ir iš tiesų tie patys veikėjai, jau Kau
no gimnazistai, susitinka sekančioje R.
Spalio knygoje „Ant ribos", o dar po metų
kitų romane „Alma Mater'* tie patys vei
kėjai jau yra studentai. Praeitaisiais me
tais išėjusiame romane „Rezistencija"
(Vilties leidinys, kaina 6 dol.) „vienos kar
tos istorija" tęsiama, o spaudoje jau buvo
skelbta, kad R. Spalis baigiąs rašyti dar
tolimesnę šitos serijos tąsą — „Mergaitę
iš geto“...
Šitos knygos savo užmanymu iš tiesų su
daro vienos kartos istoriją. Chronologiniu
tikslumu jose dalyvauja tie patys veikėjai,
viename veikale būdami pagrindiniais per
sonažais. kitame gal tik epizodiniais. Aug
dami ir vystydamiesi tie veikėjai iš auto
riaus reikalavo ir kiek kitokio traktavimo,
ką jis. atrodo, sąmoningai ir pabrėžė, pir
muosius tris veikalus pavadindamas apy
sakomis. o paskiausiai išėjusią „Rezisten
ciją“ jau romanu. Šiais laikais griežtų žan
ro apribojimų nelabai bepaisoma, tačiau
tradiciškai „apysaka“ nuo „romano“ ski
riasi tuo. kad pastarajam statomi daug
griežtesni formos ir ypač kompozicijos rei
kalavimai. O šia prasme „Rezistencija“, tur

būt, nėra laikytina stipriausiąja „vienos
kartos istorijos“ knyga.
„Rezistencijoje“ R. Spalis savo veikėjus
įstato į labai griežtą gyvenamojo laiko ir
įvykių fonų, o tas fonas tai 1940-41 metai,
kada į Lietuvą įžygiavo sovietinė kariuo
menė, kraštas buvo okupuotas ir nepri
klausoma Lietuvos valstybė žuvo. R. Spa
lio veikėjai, visi jau suaugę, bet dar jauni
žmonės, vieni baigę studijas, antri kitokius
„universitetus“ kalėjimuose, tuose Lietu
vos visuomenę iš pagrindų sukrėtusiuose
įvykiuose aktyviai dalyvauja. Pagrindi
niais šito romano veikėjais, matyt, laikyti
ni buvę mokyklos ir skautavimo draugai
Vaitas ir Alėjūnas. Jie yra visokeriopi
priešininkai — ideologiški, politiški ir as
meniški, nes judviejų santykiai su dešim
toke gimnaziste Nijole romanui suteikia tą
tradiciškai romantišką meilės — netgi ne
laimingos — trikampį.
Vaitas, kilęs iš Kauno biednuomenės, yra
komunistas, kurio išlaisvinimu iš Kauno
kalėjimo politkalinių kameros ir prasideda
romano veiksmas, o Alėjūnas, romano ter
miną panaudojus, yra „žaliakepuris“ —
neolituanas ir tautininkas, atseit, nedvi
prasmiškai dešinių pažiūrų žmogus, jau
baigęs karo mokyklą ir teisės studijas. Vai
tas myli Nijolę, o pastaroji, atrodo, myli
Alėjūną ir su juo įsivelia į slaptą priešsovietinę veiklų, spausdina ir platina atsi
šaukimus. Apie tai sužino Vaitas. Kaip įsi
tikinęs komunistas, jis, žinoma, griežtai
smerkia antikomunistinį pogrindį, tačiau
mylėdamas Nijolę, jis ryžtasi jų gelbėti,
bet. kad ją apsaugotų, jis yra priverstas
tuo pačiu padėti ir Alėjūnui. O todėl Vai
tas savanoriškai pasidaro čekistu...
žodžiu. Vaito padėtis labai dramatiška,
bet nelabai įtikinanti. Kažkaip trūksta to
psichologinio ir gyvenimiško pagrįstumo,
kuris pateisintų Vaito apsisprendimą iš
nuosaikaus, idealistiško ir net humaniško
komunisto pavirsti į beatodairiškų ir nuož
mų čekistą. Toks Vaito lūžis teorinėje plot
mėje gal ir gali būti išaiškinamas, bet jis
romane nėra pavaizduotas, o todėl jis neišvirsta nė į meninę tiesų, be kurios joks
grožinės literatūros veikalas negali išsi
versti.
Aplamai Vaitas bene bus geriausiai įsi
menamas ir literatūriškai vykęs romano
veikėjas. Visiškai įtikina jo santykiai su
bendražygiu komunistu, dabar viceminist
ru Jurkūnu. įtikinančiai pavaizduotas ir
jo pavyduliavimas dėl Nijolės, ir iš viso
Vaitas skaitytojui palieka gyvo žmogaus
vaizdą.
Tuo tarpu Alėjūnas skaitytojo sąmonėje

rencijoje nedalyvavo net Centro Valdybos
nariai.
V. Strimas, kaip buvęs iždininkas, paaiš
kina dėl nario mokesčio. Jei kuris skyrius
ir nesumoka kuriais nors metais, tai su
tvarko tą reikalą kitais metais. Gimnazi
joms persiunčiama, kai susidaro didesnės
sumos.
J. Gilys pasigenda už prenumeratą ir ki
tokius įmokėjimus išrašomuose kvituose
parašo ir aiškesnio nurodymo, už kurį lai
ką, pavyzdžiui, mokama prenumerata.
V. Ignaitis nurodo, kad buvo daug pra
nešimų, tai galėtų būti daug ir nutarimų.
Užsimindamas pavergtųjų savaitę, sako,
kad vien anglai nieko nepadarys. Jiems
daugiau rūpi Rodezija ir kiti panašūs da
lykai. Kita — suvažiavimai. Juose vis tie
patys veidai. Dėl to kyla jaunimo klausi
mas. Turime puikią organizaciją — skau
tus. Bet jie ne visą jaunimą apjungia. Vie
na konkreti išdava tam kitam jaunimui
apjungti yra tokia, kaip Manchesterio jau
nimo skyrius. Būtų gera, kad skyrių vado
vybės ta kryptim aiškintųsi šito reikalo
galimybes. Jaunimas turėtų ateiti. Toliau
V. Ignaitis prisipažįsta, kad jį seniai jau
dina išlaidų klausimas. Turim vis išlaidų.
Politinis fondas jau baigiasi, o išlaidos di
dėja. Amerikoj lietuviai turi savo Lietuvių
Fondą, kurį ruošiamasi padaryti milijoni
niu. Fondo palūkanos skiriamos lietuvių
veiklai. Tą patį daro kanadiečiai. Yra ir
čia žmonių, kurie svarsto, kam testamentu
ką palikti. Užrašo šiam ir tam. O galėtų
užrašyti ir lietuviškai veiklai. Reikėtų tą
klausimą pasvarstyti.
J. Levinsko nuomone, skyriai neturėtų
apsileisti su nario mokesčio mokėjimu. Me
nininkų pasirodymai — gerai, jei darbai
yra lietuviški ir jų autoriai lietuviais pasi
sako. Taryba, sako, nepadarė revizijos. Bet
kodėl ji turi tikrinti? Negražu.
A. Navickas suabejoja dėl mokėjimo na
rio mokesčio akcijomis.
J. Alkis atkreipia dėmesį į politines or
ganizacijas, kuriose dalyvaujame. Žmonių
kartais pritrūkstame atstovais siųsti. Gal,
sako, reikėtų pasirinkti organizacijas. Jis
nurodo į tą ryšiams palaikyti skirtąją pa
vergtųjų organizaciją, kurioje jis pats da
lyvauja. Ji tikrai rūpinasi veikti. Vieną
darbą ji jau gražiai atliko. Dabar ji pasi
ryžusi boikotuoti į Britaniją atvažiuojan
čio Maskvos armijos choro koncertus, nors
tam pasiryžimui susidarys ir kliūčių, nes

lieka blankus. Akivaizdžios yra autoriaus
pastangos ir Alėjūną pavaizduoti su žmo
giškomis raukšlėmis, ne vien tik su priva
lumais, bet ir šiokiomis tokiomis silpnybė
mis, atkreipiant dėmesį į jo pamėgimą
mergišiauti ar kartais pernelyg pūstis, bet
schematinis užsibrėžimas Alėjūną pavaiz
duoti teigiamu herojumi, atrodo, tas pa
stangas nustelbė. Alėjūnas pirmoje eilėje
teįsimenamas kaip savotiškas vaikščiojan
tis pasipriešinimo simbolis, uolus ir suma
nus pogrindžio veikėjas, nepaprastai drą
sus ir didvyriškas sukilėlių vadas, bet
žmogus Alėjūnas taip ir neįsirėžia omenin.
O gyvas žmogus bene ir bus pagrindinis
epinio grožinės literatūros veikalo elemen
tas...
Kažin ar jaunesnieji skaitytojai, kurie
patys anų įvykių neprisimena, iš „Rezis
tencijos“ gebės susidaryti tikroviškesnį
vaizdą apie 1940-41 metus Lietuvoje. Vei
kalo foną ir istorinę situaciją autorius ne
tiek vaizduoja, kiek leidžia apie visa tai
veikėjams papasakoti. Ir iš tikrųjų veikė
jai daug kalba apie bolševikų visokius
šmeižtus, apgaules, jų „iškeltus kumščius“,
bet ryškaus ir įsimenančio vaizdo, tų die
nų nuotaikų skaitytojui taip ir neatkuria.
Lietuvos jaunimo nuotaikas autorius,
atrodo, gerai pagavo ir perteikė. Tikrai au
tentiška yra scena gimnazijos klasėje, kur
gimnazistai per politinę pamoką drąsiai'
ginčijasi ir dialektiškai sugriauna mokyto
jo aiškinimus apie sovietinės santvarkos
pranašumą. Taip iš tikrųjų ne vienoje
gimnazijoje buvo, tačiau tai tebuvo nela
bai išmintingi ir nelabai prasmingi sponta
niški jaunuolių išsiveržimai, kurių pasė
koje daug gimnazistų tais metais galop at
sidūrė kalėjimuose. Blogiausia, kad ir pats
pogrindis pavaizduotas pernelyg lengva
pėdiškas, tarsi antisovietinė konspiracija
prilygo romantiškiems nuotykiams. Sun
kiai įtikėtina, kad taip neatsargiai veikian
tieji pogrindininkai būtų sugebėję pasi
ruošti 15)41 m. ginkluotam sukilimui, prieš
tai nesugaudyti sovietinio saugumo...
Iš esmės realistiškame romane veikėjų
tiesiogė kalba dažnai iš tiesų yra perne
lyg ornamentuota, dažnai išvirstanti į tik
ras ugningas prakalbas. Jeigu Alėjūno
pompastiški išsireiškimai, kaip „reikia iš
aiškinti tautai“ ir pan., ir gali atitikti jo
menamąjį charakterį, niekas, tur būt. ne
patikės. kad tas pats Alėjūnas. pats sau ir
niekam negirdint, sakytų medžiui: „Tu lie
tuviškas patikimas berže“...
„Rezistencija“ yra romanas ant ribos.
Jis tikrai nėra geriausias iš „vienos kartos
istorijos" knygų virtinės, ir skaitytojai te
gali laukti, kad sekančios šios serijos kny
gos savo literatūriniu krūviu pralenks šią
pastarąją.
R. E. Maziliauskas

koncertai bus ruošiami mažesniuose mies
tuose, ne didžiuosiuose.
S. Nenortas galvoja, kad toks fondas,
kurio mintį iškėlė V. Ignaitis, Anglijoje
būtų parankesnis negu Amerikoje yra.
Ten įstatymai teleidžia pinigus skirti vien
kultūriniams reikalams. O čia leistų skirti
viskam. Fondo minties nereikia užmiršti.
Z. Juras primena, kad Bendrovė gi duo
da Sąjungai paramą. Taigi daroma tik kitu
būdu. Kai dėl Tarybos, tai ji revizuoja vis
ką. ir Bendrovę.
J. Benderius pasidžiaugia tuo, kad iš tie
sų malonu skaityti laikraštyje apie lietuvį
skulptorių, malonu ir televizijoje pasiklau
syti ir pasižiūrėti, kad jo darbas Japonijo
je. Dėl Tarybos vykdomos revizijos, sako,
be reikalo ginčijamasi.
Pasinaudodamas proga, skautų rajono
vadas J. Maslauskas dėkoja už paramą vi
soms organizacijoms, o ypač DBLS. Pri
mena, kad skautai gi yra jaunimo organi
zacija, tik sunku pasakyti, kodėl ne visi į
ją įsijungia. Skautams reikia paramos.
P. Mašalaitis kelia mintį, kad testamen
tais geriausia palikti pinigų Tautos Fon
dui. O DBLS juk padeda LN Bendrovė.
Dabar svarstomas nario mokesčio mo
kėjimas akcijomis. A. Jaloveckas skaito
Valdybos suformuluotąjį pasiūlymą. Dėl
jo taria žodį K. Paukštys. J. Benderius
kviečia pasiūlymą priimti. J. Lūža kelia
klausimą, kodėl tos akcijos surankiojamos. Bendrovė, sako, pasidarys vienintelis
valdytojas, o ne nariai. Kas atsitiks, jei
kada nors paims reikalus į savo rankas ku
rie kiti žmonės ir ką nors neparankaus nu
tars? J. Benderius pareiškia, kad toks gal
vojimas yra nesusipratimas. Pernai buvo
iškeltas klausimas, ar kai kurie nariai ga
lėtų taip atsiskaityti. Svarstyta ir palikta
dar apsvarstyti ir spręsti šiais metais. Tai
kam, sako, tas baubas? Tik sąlygos suda
romos pasinaudoti, jei kas nori. V. Ignaitis
sako, kad gal papildyti tą pasiūlymą: pa
likti už nario mokestį akciją atidavusiam
akcininkui teisę balsuoti? J. Dimša suabe
joja, ar tik nebuvę siūlyta priešingai: už
nario mokestį duoti akcijų? V. Kupsčiui
irgi rūpi teisė balsuoti, kai akcininkas su
moka akcijomis nario mokestį. J. Vilčins
kas atsako J. Lūžai dėl jo baimės, kad su
mažės akcijų savininkų skaičius, jei nariai
mokės akcijomis, ir Bendrovė atsidurs pa
vojuje. Tomis Sąjungos rankose sutelkto
mis akcijomis balsuoja Tarybos nariai, o
jie kasmet renkami tokie, kokių suvažia
vimas nori. Kitas dalykas, ar palikti akci
ninkui teisę balsuoti. Nereikėtų tokios tei
sės palikti, nes reikalas susikomplikuotų.
J. Benderius irgi prieš teisę balsuoti, nes
kas nevertina ir negerbia akcijos, tai kam
jam dar palikti tokią teisę? S. Nenortas
tuo akcijų reikalu galvoja, kad čia klausi
mas ne vien nario mokesčio. Reikalas daug
svarbesnis, sako, jį kaskart keliu. Žmonės
išvažiuoja, miršta, suserga. Dėl to dalis ak
cijų numetama į šiukšlyną. Surink jas, ir
perimsi Eendrovę. O Bendrovę Sąjunga
įkūrė ir ji turėtų būti šeimininkė jei nori
me, kad Bendrovė liktų visuomenės ranko
se. J. Lūža dar nori žinoti, kieno vardu bū
tų regisruojamos tokios nario mokesčių su
rinktosios akcijos. S. Nenortas paaiškina,
kad jau pernai Sąjunga buvo pripažinta
pilnateise operuoti akcijomis.
Pagaliau DBLS Valdybos pasiūlymas
leisti mokėti nario mokestį akcijomis pri
imamas.

PRISIKĖLIMAS

„Paskučiausią dieną būsiu prikeltas iš
žemės ir vėl apdengtas savo oda ir sa
vo kūne matysiu savo Dievą. Jį maty
siu aš pats, ir mano akys jį regės“.
(Job. 19, 26-27)

Daugybė žmonių visai nežino Dievo ap
reikštos tiesos, kad visi bus prikelti amži
najam gyvenimui. Nė koks žmogiškas
mokslas negali įrodyti mums tos tiesos, ži
nią turime iš Dievo apreiškimo. Išganyto
jas kalbėjo: „ateina valanda..., kada mirųšieji išgirs Dievo Sūnaus balsą... kaip Tė
vas turi gyvenimą pats savyje, taip jis da
vė ir Sūnui turėti gyvenimą pačiame savy
je... Ateina valanda, kurią visi esantieji ka
puose išgirs Dievo Sūnaus balsą; kurie ge
ra darė, išeis prisikelti į gyvenimą, o ku
rie pikta darė, — kelsis į teismą“ (Jono,
5, 20-29).
Tą tiesą patvirtino V. Jėzus savo prisi
kėlimu iš mirusiųjų. Jį matė prisikėlusį
kapo sargai, pakeliui į Emaus du jo moki
niai atpažino jį, kartu su jais bekeliaujan
tį, pasirodo jis gyvas prie kapo moterims,
atskirai Magdalietei. vakarienbuty susirin
kusiems apaštalams po keletą kartų. „Pri
sikėlęs iš numirusiųjų anksti pirmą savai
tės dieną, jis pirmučiausiai pasirodė Ma
rijai Magdalenai... Paskui kitokiu pavida
lu jis pasirodė dviem iš jų kelyje... Paskui
jis pasirodė vienuolikai, kai jie sėdėjo už
stalo“ (Morkaus 16, 9 ir toliau).
Du mokiniai, atpažinę prisikėlusį Jė
zų kelyje, sugrįžo į Jeruzalę „ir rado susi
rinkusius Vienuolika ir kitus drauge su
jais buvusius, kurie sakė: Viešpats iš tik
rųjų prisikėlė ir pasirodė Simonui. ...Jiems
taip bekalbant. Jėzus atsistojo tarp jų ir
jiems tarė: Ramybė jums, tai aš, nebijoki
te... Matykite mano rankas ir kojas, kad
tai aš pats; čiupinėkite ir žiūrėkite, juk
dvasia neturi kūno ir kaulų, kaip kad ma
tote mane turint“ (Luko 24. 33 ir toliau).
Jaunas Saulius, busimasis Povilas, per
sekiodamas tikinčiuosius, vyko su tinka
mais įgaliojimais į Damaską. Pakeliui ap
sireiškė jam V. Jėzus. Jis pats atpasakoja
tą įvykį. Eekeliaudamas Saulius priartėjo
prie Damasko. „Ūmai apšvietė jį šviesa iš
dangaus. Sukniubęs ant žemės, jis išgirdo
balsą, kurs jam sakė: Sauliau. Sauliau,
kam mane persekioji? Jis tarė: Kas \u,,
Viešpatie? Tas atsakė: Aš Jėzus, kurį tu
persekioji... Viešpatie, ko nori, kad dary
čiau? Viešpats jam atsakė: Kelkis ir eik į
miestą; tenai bus tau pasakyta, kas tau
reikia daryti“. (Apd. 9. 3).
Svarbi žinia
Tikras V. Jėzaus prisikėlimas iš miru
siųjų atmainė mokinių ir apaštalų dvasią.
Įsitikinę ta nepaprasta tiesa, drąsiai ir pla
čiai skelbė V. Jėzaus mokslą. Jų gi žodžius
lydėjo V. Jėzaus vardu daromi stebuklai.
Šv. Povilas mokė Romiečius: „Mes žinome,
kad Kristus, prisikėlęs iš numirusiųjų, jau
nebemiršta“ (Rom. 6,9).
Buvo gausūs Kristaus prisikėlimo liudi
ninkai: „Paskiau jis pasirodė daugiau kaip
penkiems šimtams brolių vienu kartu, ku
(Nukelta į 3 psl.)
rių daugelis tebėra gyvi“ (Kor. 15,6). 0
papeikdamas tuos, kurie neigė Kristaus
prisikėlimą, rašė: jei Kristus neprisikėlė,
tai mūsų skelbimas yra tuščias, tuščias ir
jūsų tikėjimas... Bet iš tikrųjų Kristus yra
Vinco Ruzgo, pedagogo, muziejininko 80 prisikėlęs iš numirusiųjų“ (Kor. 15,14 ir
m. gimimo sukaktis paminėta keliuose toliau).
K. A. M.
laikraščiuose, plačiausiai — „Tar. Moky
tojo“ laikrašty. Ruzgas — uteniškis, ypač
prisimintinas kaip pedagoginio muziejaus
Kaune ir V. Kudirkos vieš, bibliotekos KAZLAUSKAI. PETRAUSKAI IR KITI
Kaune steigėjas. Tai buvo 1922 metais.
Vilniuje Mokslų akademijos leidžiama
Muziejus buvo slapstomas okupacijų die me lietuviškų pavardžių žodyne, sakoma,
nomis, ir šiuo metu jo eksponatų skaičius bus surašyta apie penkios dešimtys
siekia 8.000. Ruzgas Kaune yra aktyviai pavardžių.
Iš jo bus matyti, kad tarp
dirbęs mokytojų profesinės sąjungos dar labiausiai paplitusių pavardžių yra tokios:
be. Jis taip pat yra buvęs vienas „Spaudos Kazlausko pavardę turinčių 1.300 šeimų,
Fondo“ b-vės steigėjų, ilgametis valdybos Petrausko — 1.200, Stankevičiaus — 1.000.
narys ir 1923 m. Fondo reikalų vedėjas. Mažiau yra Paulauskų (850), Urbonų
Tai veikla, kuri okup. Lietuvos spaudoje (760).
dabar beveik nutylima...
Esama ir savotiškai skambančių pavar
Ruzgo straipsnių bei leidinių tiek daug, džių, atsiradusių iš seno papročio pravar
kad Vilniaus universiteto studentė J. Ra džiuoti, kaip, pavyzdžiui. Dešrius. Bepirš
manauskaitė diplominiam darbui buvo pa tis, Ilgavyžis, Juodsnukis, Peštukas, Pus
sirinkusi temą: „Vinco Ruzgo darbų bib kepalis.
liografinė rodyklė".
Daugiausia Ruzgo raštų skirta gamtos
mokslų dėstymui, ypač jo mėgiamai biolo
gijai. Plačiai žinomos ir kitos Ruzgo kny MIKELINSKAS IR SLUCKIS VOKIŠKAI
gos, kaip „Gamtos mokslo metodika"
Rytų Berlyno leidykla „Aufbau“ nese
(1929), „Bibliotekoms vadovėlis“ (1937). niai išleido J. Mikelinsko romaną „O laik
„Aušrelės“ vadovėlis (su Ambraška) ir vi rodis eina“. Toji pati leidykla taip pat iš
sa eilė kitų.
leido M. Sluckio „Laiptus į dangų“. (E)
Ruzgas, dar ir šiuo metu energingas,
daug keliaująs, teigia: ...planų eibės... šiais
metais jau pasirodė kelios Ruzgo brošiū
FILOSOFŲ „LITUANUS“
ros, jis dar rengia studiją „Suaugusių švie
Dabar
pasirodęs anglų kalba leidžiamojo
timas ir savišvieta Lietuvoje".
(Elta)
žurnalo „Lituanus“ 1969 m. Nr. 2 skirtas
dviems lietuviams filosofams — dr. Anta
nui Maceinai ir dr. Juozui Girniui.
Prof. S. Kolupailos monografija
Įvadiniame straipsnyje Ig. K. SkrupskeJAV išleistos brošiūros „Elegiški Stepo lis supažindina iš viso su lietuviais filoso
no Kolupailos niekintojai“ autorius inž. fais, atskirai aptardamas S. Šalkauskį, V.
Ksaveras Kaunas kartu su kitais profeso Šilkarskį, V. Sezemaną, A. Maceiną ir J
riaus gerbėjais ruošia S. Kolupailos mono Girnių. O A. Maceinos ir J. Girniaus spaus
grafiją.
dinama darbų ištraukų.

V. Ruzgo sukaktis
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DBLS IR LNB REIKALAI
(Atkeltu iš 2 psl.)
I kai kuriuos klausimus atsako J. Vil
činskas. Pirmiausia — dr. S. Kuzminsko
iškeltasis Europos lietuvių suvažiavimas.
Atrodo, pritariama tokiai minčiai, bet gal
kviestinas Europos jaunimo suvažiavimas,
nes tada vis tiek suvažiuoja jaunimas iki
80 m. amžiaus. Siūlo palikti tą reikalą
svarstyti Valdybai. — Dėl priekaišto, kad
pranešime nebuvo skyrių veiklos apžval
gos ar posėdžių skaičius nesužymėtas. Bet
ir skyriai nebuvo skubūs atsiųsti praneši
mų. ir iš viso tokiai apžvalgai gal tektų
versti Eur. Lietuvio puslapius ir rinkti ži
nias, kas kur buvo daryta. — Dėl Valdy
bos laikysenos Britų Lygos už Europos lais
vę klausimu paaiškinimų yra davęs J. Al
kis — reikia pasirinkti, kur labiau daly
vauti. O Lygoje turėtų daugiau dalyvauti
anglai, toks mūsų noras. — Dėl pakvitavi
mų už Nidos Knygų Klubo leidinius ir Eu
ropos Lietuvį, kad aiškiau būtų žymimas
laikas, teisingas priekaištas, ir į tai bus
atkreiptas dėmesys. — Lietuvių Fondo
klausimą perduoti Tarybai, kur yra susibūrusios visos organizacijos.

Dr. S. Kuzminskas dėl pavergtųjų sa
vaitės sako, kad galėtų būti platus prane
šimas, 'kur pavyko gerai, o kur ne. Iš ang
liškos pusės didelis pasisekimas buvo baž
nyčioje. Kai kurie anglai susidomėjo. Aps
kritai gerai padaryti reikia žmonių ir pi
nigų. Bet Lygos angliškoji vadovybė ieško
visa to. — Dėl konferencijos — Valdyba
pasiima, dėl Lietuvių fondo — Taryba. —
Dėl jaunimo vis nesiseka, bet gal pirmiau
sia reikėtų spręsti tuos reikalus vietoje.
Suvažiavimas patvirtina pasiūlymus.
Nustatytu laiku pradedamas Lietuvių
Namų Akc. Bendrovės susirinkimas. Pir
mininkauja inž. S. Nenortas, sekretoriauja
A. Pranskūnas.
A. Pranskūnas perskaito praeitų metų
protokolą. Inž. S. Nenortas daro praneši
mą (jis bus spausdinamas atskirai).
V. Ignaitis pradeda diskusijas dėl prane
šimo. Jam rūpi, kodėl spaustuvė davė tiek
daug nuostolių, bet, sako, tai paaiškėjo jau
iš pirm. inž. S. Nenorto pranešimo. Į klau
simą dėl palūkanų sumos jam paaiškina S.
Nenortas — banke nedideli procentai, tad
įdėta pinigų į unit trust, kurie didina ka
pitalą. J. Benderius svarsto, ar ne geriau
būtų laikyti pinigus kur nors Statybos
bendrovėse ir palūkanas panaudoti kultū
riniams reikalams? S. Nenorto atsakymas:
pinigų veiklai netrūksta, tai gal geriau ka
pitalą didinti ateičiai.
S. Kasparas pasigenda balanse įrašyto
naujai pirktojo linotipo. S. Nenortas nuro
do, kur tai įrašyta. S. Kasparas stebisi,
kad spaustuvės atlyginimai sudaro tokį di
delį apyvartos procentą. S. Nenortas: mes
per pigiai, tur būt, atliekam darbus, o jei
gu keltume kainas, tai gal netektume kli
entų. Bet tas skyrius reikalingas. Z. Juras
dar nurodo į balansą, kuriame nematyti
kai kurių už išsiųstąsias knygas gautų su
mų, nes knygos buvo išsiųstos prieš bai
giant balansinius metus.
J. Lūža kalba apie depozitus. Iš žmonių
priimtoji suma yra didelė, bet banke lai

koma per maža suma. Jis galvoja, kad gal
reikėtų pakelti procentą. S. Nenortas ma
nytų. kad savi; depozitų suma vargu ar
pavojinga. Patyrimas parodė, kad užtektų
ir mažesnių sumų, nes padėtis nuolat kei
čiasi — čia vieni atsiima, čia kiti vėl įneša.
Bankai mažesnes atsargas telaiko. A.
Pranskūnas nurodo, kad kritišku atveju
banke būtų galima gauti trumpalaikę pa
skolą. S. Nenortas abejotų, ar reikia didin
ti mokamąjį procentą. Jis siūlo neužmiršti,
kad LNB tvarka priiminėti ir išmokėti de
pozitus yra patogi lietuviams. O procentas
vis tiek neblogas — išeina apie 4.Į, jau mo
kesčius atskaičius.
A. Jaloveckas grįžta į naujai pirktojo
linotipo klausimą. Ar sugedo anksčiau
pirktasis? V. Kerys sako, kad redaktorius
kaltas, jei nebuvo parašyta apie naujai
pirktąjį linotipą. Senasis subiro, teko pa
mainomis dirbti, o ne visi taip nori. Jis
pasisako, kad dabar tvarkąs ir administra
ciją, kuri dariusi nuostolius, nes neieško
jusi skolų. A. Jaloveckas vis tiek dar ne
patenkintas. Kam ta mašina pirkta? S. Ne
nortas paaiškina, kad visą laiką buvo du
linotipai. Vienas jų buvo jau visai sunykęs.
D. Banaitis prikiša, kad vis tiek senas
pirktas. Ryšium su V. Kerio pasisakymu
jis užsimena, kad Bendrovėje išmokusieji
darbo turėtų dalį jėgų atiduoti lietuvišku
mui. A. Pranskūnas primena, kad Bendro
vės padėtis yra dabar geresnė, dėl to ir
pirkta. O sąlygos pirkti buvo geros. Nau
jo pirkti mūsų Bendrovė nepajėgtų. Nu
pirkus spaustuvėje dabar jau yra paken
čiama padėtis.
Dr. S. Kuzminskas galvoja, kad reikėtų
susirūpinti pajamomis. Gal reikėtų pakel
ti prenumeratą. Skaitytojai irgi daugiau
uždirba, yra pajėgesni mokėti. ■— Dėl in
dėlių — geriausia būtų po truputį mažinti
jų sumas. Jei kai kam patogu laikyti indė
lius. tai jau yra patarnavimas, kuris kai
nuoja. dėl to nėra ko didinti procentą. J.
Lūža prisimena, kad bėdos laikais dr. S.
Kuzminskas siūlė pakelti procentą. S. Kas
paras apgaili, kad senos mašinos perkamos
ir geras linotipininkas dirba administraci
joje. K. Barėnas būtų linkęs manyti, kad
iš spaudos biznio nepadarysi, kai knygų
leidyklos palaipsniui baigia susilikviduoti.
Vargu ar didesnį stebuklą ir administra
cija įveiks padaryti. J. Benderius galvoja,
kad spaustuvė gal ras gerą išeitį. Z. Juras
dar primena, kad balanse nematyti sumų
už paskutines knygas. S. Nenortas išaiški
na, kas sudaro balanse už įrišimą pažymė
tąją sumą. J. Babilius kalba apie lietuvy
bę, kaip mūsų gyvybinį dalyką. Jei mes
neturėtume spaudos, visai kitaip būtų. O
laikraščiai net ir didžiuosiuose kraštuose
nepajėgia išsilaikyti, sindikatai juos periminėja.
Pranešimai patvirtinami, ir tuo baigia
ma pirmoji suvažiavimo diena.
Antroji diena pradedama pamaldomis
Lietuvių bažnyčioje, kurias atlaikė kun. J.
Sakevičius.
Antrąją dieną Lietuvių Namuose iš pra
džių tęsiamas Lietuvių Namų Akc. Bend
rovės susirinkimas. Pirm. inž. S. Nenortas
praneša, kad susirinkime dalyvauja 28 as
menys, atstovaujantieji 2435 akcijoms.

THYS SKIRTIMI
VASARIO 16 MINĖJIMAI NORDRIIEINVVESTFALIJOJ
Jau praėjo 52 metai nuo Lietuvos Ne
priklausomybės Akto pasirašymo, bet po
platųjį pasaulį išsisklaidę lietuviai vis mi
ni tą dieną. Šiais metais VLB KV neruošė
bendro visai Vokietijai minėjimo, todėl vi
suose svarbesniuose lietuvių centruose bu
vo ta diena atskirai minima. Nordrheinwestfalijos lietuviai norėjo ir šiais metais
išeiti iš tradicinių minėjimų į eksperimen
tus, taigi pirmas toks minėjimas įvyko
sausio 31 d. Koelne, Vengrų kultūros cent
ro salėje, kurį galima pavadinti
Nuo Maironio iki Pautieniūtės
Jau seniai buvo pastebėta, kad užsieny
je gyvenančių poetų kūryba daugeliui mū
sų tautiečių nėra žinoma, todėl pasirinkta
paduoti poezijos skerspiūvį. Programai ir
eilėraščiams parinkti labai daug pasidar
bavo Bonnoje gyvenanti Amerikos lietu
vaitė Terezė Pautieniūtė-Bogutienė, kurios
kūrinėliai pasirodė neseniai Amerikoje iš
ėjusioje poezijos rinktinėje ..Tiltai ir tune
liai“. Poezijos skaitymas buvo padalintas j
dvi dalis, tai rašytojus, kurie pradėjo arba
jau rašė Lietuvoje, ir tuos, kurie su savo
poezija atėjo užsieniuose. Taigi pirmoje
dalyje buvo skaitomi Maironio. Jasmanto.
Gustaičio eilėraščiai, o antroje Meko. Eogutaitės, Pautieniūtės. Mackaus ir kitų.
Trumpus įvadus davė dr. Jonas Boguta. o
tarp eilėraščių birbyne buvo pagriežta lie
tuvių liaudies melodijų. Poeziją skaitė P.
Ivinskienė, Z. Ivinskis, Bogutienė ir Šile
ris. Dekoracijas paruošė Bogutos. Buvo
nuostabu, kad klausytojai galėjo visą va
landą ramiai išsėdėti.
Prie šios programos prisidėjo ir BonnKoeln apylinkės kvintetas su pagerinta
programa. Apie juos daug rašyti jau nerei
kia, kadangi jie Vokietijos lietuviams ir
EL skaitytojams yra gerai pažįstami.
Antrasis minėjimas, kuris įvyko vasario
7 d. Bylefeldo mieste, buvo suruoštas vi
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sos Nordrheinwestfalijos mastu, kurį gali
ma pavadinti
Tradiciniu minėjimu
Jis jau buvo su paskaita, kurią skaitė
publicistas Valteris Eanaitis vokiečių ir
lietuvių kalbomis. Paskaita buvo ne per
ilga, temperamentingai pateikta ir buvo
gana kritiška, ypač vokiečių kalba skaity
toji dalis, dabartinei Vokietijos užsienio
politikai. Be to, tarė žodį Bylefeldo miesto
burmistras ir apylinkės pirmininkas Algis
Pacevičius. Antroje programos dalyje šoko
Belgijos Lietuvių Bendruomenės tautinių
šokių grupė, vadovaujama Janulytės, de
klamavo Baltus ir dainavo vėl Bonn-Koeln
apylinkės kvintetas, vadovaujamas muzi
ko V. Banaičio. Salėje buvo apie 200 žiūro
vų, o po to vyko bendras pasilinksminimas
vienoje Bylefeldo svetainėje. Bylefeldo
vietinė spauda atžymėjo šį įvykį nuotrau
ka ir tikrai be priekaištų jį aprašė, o tai
įvyko todėl, kad patys lietuviai šį minėji
mą vokiečių kalba aprašė, o reporteris pa
sitenkino tais duomenimis.
Vasario 16 dienos išvakarėse buvo su
ruoštas Bonnoje, Annabergo rūmuose, tre
čias minėjimas. į kurį buvo pakviesti se
nesnio amžiaus lietuviai. Tai galima pava
dinti
šeimynišku minėjimu
Po kun. Urdzės pamaldų visi dalyviai
susirinko židinio salėje. Čia buvo pasaky
ta keletas eilėraščių. Tai atliko Ivinskienė,
Ivinskis. Šmitas ir Šileris. Vasario 16 tema
pasisakė prof. Ivinskis, dr. Gintautas, kun.
Urdzė ir K. Dikšaitis. Paskui buvo rodomi
filmai. Tai gamtos tema filmas iš Lietu
vos ir filmas apie „Bralių kapus“ Rygoje
iš Latvijos. Viskas praėjo puikioj šeimy
niškoj nuotaikoj, ir tikriausiai ne vienas
pagalvojo, kad tokie minėjimai ir bus at
eities minėjimai, kai mūsų gretos sumažės.
res

Svarbiausias šios dienos uždavinys yra
išrinkti 3 direktorius, ir toms pareigoms
pasiūlomi 5 kandidatai. Išrenkami S. Ne
nortas, V. Zdanavičius ir Z. Juras. Kandi
datais lieka K. Barėnas ir V. Keris.
Toliau tęsiamas DELS suvažiavimas, ku
rio pagrindinis darbas irgi yra pravesti
rinkimus. DBLS Valdybos nariais patvirti
nami išrinktieji direktoriais.
Tarybon išrinkti V. Ignaitis (pirminin
kas), D. Banaitis (vicepirmininkas), J.
Bendorius, K. Bivainis ir J. Dimša.
Revizijos komisija: T. Vidugiris, P. Duo
ba ir V. Kupstys.
O kol komisija skaičiuoja balsus, toliau
vyksta pokalbis. Jį pradeda J. Babilius
apie gražias kalbas dėl ateities veiklos.
Gražiai veiklai reikia vienybės. Atrodo,
kad ir ji yra. Bet kalbėtojas nurodo į ku
rį laiką besitęsianti trynimąsi tarp DBLS
ir DBLB. Siūlo susisiekti su DBLB Tary
bos pirm. prel. J. Gutausku ir išsiaiškinti.
Suvažiavimo pirm. K. Bivainis po to pa
prašo Lietuvos Atstovą V. Balicką papasa
koti apie paminklą a. a. E. K. Balučiui.
Lietuvos Atstovas primena, kad buvusi
komisija ilgai nieko konkretesnio nepada
rė. Bet po praeitų metų suvažiavimo ko
misija atsistatydino, ir V. Balickas perėmė
reikalą į savo rankas. Jau iš pradžių buvo
matyti, kad pinigų reikės mažų mažiausiai
1.500 svarų. Savo rizika darydamas. V. Ba
lickas susisiekė su skulpt. A. Menčiu, ku
ris paruošė pagal pageidavimus projektą
su varpu, kryžium ir įrašais. Dabar jau
viskas padaryta, tik auksinamos raidės ir
laukiama sausesnio oro, kad būtų galima
lieti cemento pagrindą. Paminklas yra pil
ko škotiško granito. Šventinimo iškilmės
bus balandžio mėn. pabaigoje ar gegužės
pradžioje.
Pinigai lėtai plaukia, bet, jei kitaip ne
bus, Lietuvos Atstovas V. Balickas duos
pusę sumos. Žymiausias rėmėjas — Ang
lijos lietuvių klubai Chicagoje.
J. Alkis grįžta į Bendruomenės reikalą

ir laiko jį svarbiu. Bet kaip jį išspręsti?
Įsteigta Bendruomenė, viskas ėjo sklan
džiai. Dabar visų vadovybę perėmė DBLS.
Bet reikėtų išsiaiškinti, kad nesipeštume
dėl atstovavimo.
J. Vilčinskas prisimena DBLB istoriją.
Ji įsteigta DBLS rūpesčiu, kad būtų apsi
jungta.
D. Eanaitis aiškinasi, ar perrašytinos ak
cijos. kai miršta jų’turėjęs asmuo, o lieka
kita šeimos pusė. S. Nenortas nurodo, kad
geriausia yra perrašyti.
A. Jaloveckas galvoja, kad provincijos
miestuose LNB galėtų turėti atstovus, ku
rie padėtų atsiskaityti už spaudą.
V. Kupstys norėtų, kad būtų sutvirtinti
ryšiai, dėl to atkreipia dėmesį į tai, kad
būtų gera, jei Valdybos nariai įvairiomis
progomis dažniau važinėtų į provinciją.
Tai būtų sveikas dalykas, sukeltų didesnį
lietuvių domėjimąsi. Galvoja, kad geres
nė padėtis buvusi tada, kai dar veikė apy
gardos. P. Mašalaitis nurodo į įstatus, ku
rie leidžia skyriams apsijungti bendrai
veiklai, o tai atstoja apygardas.
V. Ignaitis prisimena Sodybą, kurioje po
subuvimų laikraštyje pradedama kritika.
Iš tiesų subuvimai vyksta pagal nusisto
vėjusią rutiną. Gal lietuviai duotų pasiūly
mų, įneštų naujumų? Jei būtų įvairiau, vi
si džiaugtumės.
J. Lūža nurodo, kad kol kas dar tik 2
lietuviai užsisakė atostogas Sodyboje. O
susigrūdimo metu neįmanoma visų paten
kinti. Vis dėlto turėtume išlaikyti lietu
višką Sodybos pobūdį. Dėl iškeltojo klau
simo šią Sodybą parduoti, o pirkti dauge
liui prieinamesnėje vietoje — ar neatsi
tiks taip ir su kita, kad nusibos?
Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.
O po to atstovai po truputėlį jau prade
da atsisveikinti ir skubėti į traukinius. Tos
dvi dienos buvo — visi tie susitikimai to
kie vis dėlto reti, dėl to ir šilti, malonūs.
Juk ir šįkart vieni pasimatė čia po metų,
o kai kurie net ir po keliolikos metų!

Surasti paveikslai
Vilniaus „Tiesa" rašo, kad šiukšliname
Gardino rūsyje buvo surasti trys supelėję,
nešvarūs ir suskeldėję paveikslai.
Apvalę ir atnaujinę, rusų muziejininkai
pamatė, kad tie paveikslai yra Lietuvos
maršalkos Kšištofo Veselovskio, jo dukters
Grizeldos ir žmonos Aleksandros Sobieskos
portretai.
Portretai nutapyti apie 1636-1645 metus.
Manoma, kad tai yra domininkonij ordino
vienuolio darbas.
Deja, Vilniaus „Tiesa“ nerašo, kur tie
lietuviams brangūs istoriniai paveikslai
bus pakabinti.

Parkai Lietuvoje
Lietuvoje yra 195 parkai. Tai beveik iš
imtinai senos dvarvietės. Daugelis kitų
dvarų sodybų panaikintos ar sunykusios.
Dvarų vietoje įsikūrę sovehozai ir kolcho
zai.

VYŽOS — SUVENYRAI

Neseniai Minske buvo teisiami keli spe
kuliantai. Jie kaimuose supirkinėjo senus
religinius paveikslus ir kitokius liaudies
meno dirbinius ir už dolerius pardavinėjo
juos užsienio turistams kaip suvenyrus.
Tie patys spekuliantai pasamdė senuką,
kuris iš karnų pynė vyžas. Jas spekulian
tai irgi pardavinėjo turistams. Turistai ne
norėjo pirkti suvenyrų — statuečių, sidab
rinių „sputnikų“ ir kosminių laivų „Vostok-I“, bet mielai pirko rusiškas vyžas.
Sovietų Sąjungoje ištisi menininkų ko
lektyvai kuria suvenyrus, kuriais turistai
nesidomi, ir tik spekuliantui atėjo į galvą,
kad vyža patiks amerikonui labiau negu
kosminis laivas.

Vokietijos LB Tarybos 1970 m. sesija
(Tęsinys iš pr. numerio)

(2)
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos vice
pirmininkas Justinas Lukošius pranešė,
kad šiuo metu gimnazijoje mokosi 72 mo
kiniai: 22 iš Nordrheinwestfalijos, po 12 iš
Baden Wuerttembergo ir Rhenland Pfalzo,
6 iš Hesseno, 4 iš Hamburgo, po 3 iš Saaro
ir Schleswig Holsteino. Iš užsienių yra 2 iš
JAV ir 1 iš Anglijos. Kuratorijos valdyba
mokinių sumažėjimą aiškina įvairiomis
priežastimis. Apskritai šnekant, taip reiš
kiasi nutautėjimas ir turtėjimas. Ir Bend
ruomenės veikėjai turėtų patikrinti savo
sąžines, ar jie padaro viską, kad tėvai siųs
tų savo vaikus į Vasario 16 gimnaziją. Pati
Kuratorija yra sudariusi moksleivių ver
bavimo komisiją (A. Bernatonis, A. Gri
nienė ir J. Šulcas). Mokytojai per Velykų
atostogas ir vasarą lankysią lietuviškas
šeimas ir kviestą leisti vaikus į vasario 16
gimnaziją. Kun. J. Šulcas verbuosiąs mo
kinius JAV-bėse. Gimnazijoje dirba 21 mo
kytojas (6 vokiečiai ir 15 lietuvių), bet kai
kurie jų turi tik po kelias pamokas per sa
vaitę. Neseniai pradėjo eiti pareigas nau
jas berniukų bendrabučio vedėjas kun. Jo
nas Šulcas. Yra eilė senų mokytojų, ku
riuos netrukus reikės pakeisti. Vyriausia
jam š. m. sausio mėnesį sukako 76 metai.
Ūkinio personalo tekamumas 1969 metais
buvęs labai didelis. Pasitraukė ūkvedys J.
Subačius, teko atsisveikinti su visais vi
rėjais ir darbininkais. Taip pat tik trum
pai teišbuvo kandidatas į ūkvedžius Anta
nas Žolynas.
Kuratorijos reikalų vedėjas Vincas Bar
tusevičius painformavo apie bendrabučio
statybos eigą. Kuratorijos valdyba nutaru
si, kad statybą vykdys pati Kuratorija. Fi
nansavimo klausimas nėra galutinai išsp
ręstas. Fed. Vokietijos vyriausybė jau 1969
metais savo biudžete bendrabučio staty
bai buvo {planavusi DM 80.000. Tą sumą ji
pažadėjo išmokėti tik tokiu atveju, jei ir
Baden Wuerttembergo vyriausybė būtų pa
skyrusi tiek pat. Tačiau Baden Wuerttembergas neskyrė nieko, ir taip liko negauti
nė Bonnos pinigai. 1970 metams į abiejų
vyriausybių biudžetus yra užplanuota po
DM 70.000. Bet naujosios vyriausybės val
dymo metu Vokietijoje labai viskas pa
brango. Teko iš naujo perskaičiuoti staty
bos išlaidas, ir aiškėja, kad projektui įvyk
dyti reikia jau DM 1.845.950, atseit, DM
244.950 daugiau, negu buvo numatyta iš
pradžios. Naujausia žinia, datuota vasario
25 d., yra ta, kad vyriausybė remsianti sta
tybos projektą dviem trečdaliais tik tada,
jei jis nekainuos daugiau kaip DM 900.000.
Salės statybos nerems ir niekada nežadėju
si remti. Tad visas reikalas atsiduria labai
problematiškoje padėtyje. Abejonių kelia
ir mokinių mažėjimas. Lėšų telkimo vajus
lietuviškoje visuomenėje esąs užplanuotas.
Iš Vokietijos lietuvių iki šiol surinkta DM
5.800.
— Tautos fondo atstovybės pirmininkas
Steponas Povilavičius pranešė, kad į cent
rą pasiųsta $300, o kasoje yra DM 390,78.
— Lietuvių fondo vardu kalbėjęs tėv.
Alfonsas Bernatonis pareiškė, kad 1969 m.
jokios veiklos nebuvę išvystyta. Jis kvietė
Vokietijos LB tapti to fondo nariu.

Kun. BRONIUS LIUBINAS

Pauliukevičius, Ričardas Tendzepolskis ir
Albertas Mostvilas.

DISKUSIJOS

REZOLIUCIJA DĖL SANTYKIŲ SU
TĖVYNE
Taryba, baigdama savo posėdžius kovo
1 d., priėmė tokią rezoliuciją:
„Apsvarsčiusi išeivių ir pabėgėlių san
tykius su tėvyne Lietuva, Vokietijos Lietu
vių bendruomenės taryba priėjo išvados,
kad lietuviams, gyvenantiems Vokietijoje
ir kitur Vakaruose, bendrauti su savo tau
tiečiais okupuotoj Lietuvoj yra naudinga
ir reikalinga. Todėl Bendruomenės taryba:
1. pataria Vokietijos lietuviams kviestis
iš Lietuvos pas save pasisvečiuoti gimines,
draugus bei pažįstamus, jeigu dėl to šiems
negrėstų pavojus nukentėti nuo okupantų;
2. Taryba taip pat pataria lietuvių jau
nimui, nemačiusiam Lietuvos, vykti į tėvų
žemę, ten sudaryti pažinčių bei draugys
čių ir aplankyti giminių, jeigu toks apsi
lankymas nesudarytų giminėms pavojaus
nukentėti;
3. tačiau Taryba nepritaria į okupuotą
Lietuvą organizuojamoms tokioms ekskur
sijoms, kurių visos ar dalinės išlaidos pa
dengiamos iš okupantų iždo, nors iš dalies
ir administruojamo lietuvių valdininkų,
les tai būtų kolaboracijos pradžia.
Norėdama, kad santykiavimas su dabar
tine Lietuva taptų abišališkas, Taryba rei
kalauja ir pataria visiems lietuviams rei
kalauti:
1. kad tautiečiai iš Vakarų, nuvykę į
Lietuvą, nebūtų išnaudojami kaip svetim
šaliai turistai, kurie už viešbučius ir kitus
patarnavimus turi mokėti kelis kartus
brangiau negu vietos gyventojai;
2. kad tautiečių iš Vakarų lankymasis
okupuotoj Lietuvoj nebūtų aprėžtas pen
kių dienų sustojimu Vilniuje, bet kad bū
tų leidžiama tėvynėj svečiuotis neribotą
laikų, lankant įvairias tėvynės vietas be
Inturisto palydovų ir sargų;
3. kad iš Vakarų vykstantieji į Lietuvą
tautiečiai galėtų nuvežti dovanų ne tik
naterialinių gėrybių, bet ir kultūrinių ver
tybių: lietuviškų knygų, žurnalų, plokšte
lių. paveikslų ir panų
4. kad užsienio lietuvių jaunimui būtų
leidžiama Lietuvos aukštosiose mokyklose
eiti aukštuosius mokslus arba juose pasi
tobulinti.
Bendruomenės Taryba iš savo pusės įga
lioja Valdybą išsirūpinti iš Vokietijos vy
riausybės ar kitų šaltinių stipendijų, ku
rios būtų duodamos Lietuvos studentams,
norintiems Vokietijoj studijuoti vokiečių
kalbą bei literatūrą arba specializuo'is ko
kioj nors aukštojo mokslo šakoj“.
POSĖDŽIŲ PABAIGA
Tikrai labai darbingi ir našūs posėdžiai
užsitęsė iki sekmadienio, kovo 1 d., pava
karės. Juos baigiant, prezidiumo pirminin
kas dr. Jonas Grinius padėkojo visiems
Tarybos nariams už vaisingas diskusijas,
o naujai išrinktiesiems į Bendruomenės
centrinius organus už tai, kad jie ryžtasi
imtis tokių pareigų, kurios pareikalaus
daug laiko ir sveikatos. Sugiedoję Tautos
himną. Tarybos nariai išsiskirstė prie savo
kasdieninių darbų. Tačiau ir įsitraukę į
juos, vis rūpinsis gyvybiniais Lietuvių
bendruomenės reikalais.

Visi pranešimai buvo baigti pirmąją die
ną, tad diskusijoms laiko užteko. Ryšium
su Valdybos narių pranešimais buvo išvys
tytas pokalbis apskritai apie veiklą. Priei
ta išvados, kad reikia įvairioms veiklos sri
tims sudaryti referenturas, vadovaujamas
Tarybos narių. Tokie referentai reikalingi
jaunimui (kun. A. Bunga), vaikams (kun.
A. Bernatonis), informacijai vokiečių tar
pe (dr. V. Lėnertas), socialiniams ir teisi
niams reikalams (J. Lukošius), bendros
veiklos planavimui ir organizacijai (V.
Bartusevičius), visuomeniniams reikalams
(dr. J. Grinius) ir statutų galutiniam su
tvarkymui (J. Barasas). Buvo išrinkti mi
nėtieji Tarybos nariai, kiekvienam jų pa
vedant pasirinkti sau bendradarbių ir spe
cialistų.
Klausimus specializuojant, ilgiau apsi
stota prie vaikų ir šeimų, ypač mišriųjų,
problematikos. Giliai ir išsamiai išsikalbė
ta jaunimo reikalais, nepadarant jokių nu
tarimų, kad nebūtų iš anksto užkertamas
kelias reformų iniciatyvoms. Apgailestau
ta, kad Jaunimo sekcijai nepasisekė veiks
mingai apginti savo teisių į „Jaunimo Žo
dį“, neatimant galimybių porai asmenų
piktnaudoti iš Jaunimo sekcijos gautą po
ziciją redakcijoje.
Diskutuojant Vasario 16 gimnazijos pra
nešimą, suabejota, ar teisu ieškoti moki
nių skaičiaus sumažėjimo priežasčių vien
tik nutautėjime, turtėjime ir Bendruome
nės veikėjuose. Kone vieningai buvo pra
šomi Tarybos atstovai Kuratorijoje pasi
domėti, ar kartais nėra ir vidinių priežas
čių pačios mokyklos programoje ir meto
dikoje. Kalbėta ir apie bendrabučio staty
bą, skaitant Kuratoriją, prieš darant galu
tinius sprendimus, gerai pergalvoti realią
padėtį.
SĄMATA 1970 METAMS
Valdyba pateikė Tarybai svarstyti 1970
metų sąmatą DM 94.120 sumai. Pajamose
iš Fed. Vokietijos vyriausybės paprašyta
DM 64.620. Ar tai realu, paaiškės už keleto
mėnesių. Išlaidose didžiausioji pozicija pra
matyta jaunimo vasaros stovyklai — DM
15.450. Kultūriniams reikalams iš viso už
planuota gauti ir išleisti DM 54. 310. Ta
čiau tos visos sumos parodo daugiau viltį,
negu tikrovę.
RINKIMAI
Kadangi Krašto taryba išrinko įvairioms
veiklos sritims referentus, kurie planuos
veiklą, bendradarbiaudami su Krašto val
dyba. tai į pačią Valdybą nutarta rinkti
vietoj 5 tik 3 narius. Išrinktieji pasiskirstė
šitaip pareigomis: inž. Jonas K. Valiūnas
— pirmininkas, kun. Bronius Liubinas —
vicepirm. ir sekretorius, Jurgis Barasas —
iždininkas. (Sekančią dieną po Tarybos po
sėdžių, kovo 2 d., inž. J. Valiūnas, iš ryto
vykdamas į savo darbovietę, slidžiame ke
lyje turėjo auto nelaimę ir sunkiai sužeis
tas guli Weinheimo ligoninėje).
Garbės teismo pirmininku išrinktas
dipl. teis. Justinas Lukošius, o teisėjais
dipl. teis. Antanas Jasinskas ir dr. Vilius
Lėnertas. Kontrolės komisijon — Jurgis
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ŠOKIAI — BALIUS
DBLS Coventrio Skyrius — 10 svarų. R.
Spalis — 3 svarus. J. Micuta, B. Kmie Rengiama Sekminių išvakarėse, gegužės
liauskas, J. Jonkaitis, P. Nenortienė, K. 16 d., Sporto ir Socialinio klubo salėje.
Jankus, V. Apanavičius ir V. Dajoras —
DAR VIENA LIETUVIŠKA ŠEIMA
po 1 svarą.
Marina Gorodeckaitė kovo 20 d. susituo
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja
kė su Juozu Taruliu. Sekančią dieną, šeš
T. F. A. D. Britanijoje
tadienį. jaunavedžių draugai ir bičiuliai
Londono Lietuvių Namuose linksmai at
AUKOS A. A. B. K. BALUČIO
šventė iš tikrųjų lietuviškų ir dainingų
PAMINKLO FONDUI
D. L. K. Kęstučio šaulių Kuopa Racine. nuotaikų veseles.
Marina Gorodeckaitė yra inž. K. ir N.
Wisconsin, (pirm. P. Petrušaitis) aukojo
Gorodeckų iš Maracay Venecueloje duktė.
Fondui 25 dolerius ir
DBLS skyrius Nottinghame aukojo £5. Juozas Tarulis. ilgametis londonietis, san
technikos rangovas ir centrinio šildymo
0. 0.
įmonės savininkas, yra kilęs iš Utenos.
Jaunavedžiai dar keletą mėnesių gyvens
Londone, — o po to apsigyvens St. Johns
LONDONAS
mieste Kanadoje, kur dr. Marina Gorodec
kaitė profesoriauja.

PIETŪS VYSKUPUI DR. A. DEKSNIUI
PAGERBTI

Balandžio 12 d., sekmadienį, 2 vai. p.p.,
Sporto ir Socialinio klubo salėje Parapijos
Komitetas, susitaręs su Londono Moterų
Šv. Onos Draugijos Valdyba, rengia vysk,
dr. A. Deksniui pagerbti pietus.
Po pietų Londono jaunimas, padedamas
vyresniųjų, vykdys meninę programą.
Kviečiame visus londoniečius, kurie nu
mato dalyvauti pietuose, kaip galima grei
čiau užsirašyti pas Igną Dailidę, S. Kaspa
rą, Joną Babilių, Šv. Onos Draugijos val
dybos nares V. Puidokienę, M. Paruliėnę,
M. Damidavičienę ar klebonijoje. Kaina
30 šil.
KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

r.

INŽ. J. A. MACIŪNAS LONDONE

Niujorkietis inžinierius Jonas A. Mačiū
nas jau antrą mėnesį gyvena Londone ir
tarnybos reikalais dažnai važinėja į Haagą.
J. A. Mačiūnas atstovauja elektroninių
skaičiavimo mašinų, vadinasi, kompiute
rių, firmai, kuri savo skyrių steigia Euro
poje. Galimas dalykas, kad J. A. Mačiūnas
Londone liks ilgesnį laiką, ir čion atsikels
jo šeima.

BRADFORDAS

kalba. Turime R. Giedraičio pažadą pra
vesti naujų pokalbių apie Lietuvos jauni
mą, mokslą, nuotykius ir t. t, Galutinai su
sitarus, data bus paskelbta E. Lietuvyje.
Atkreiptas dėmesys į tėvų ir jaunimo
bendradarbiavimą, dalyvavimą paskaitose,
minėjimuose, ruošiama daugiau išvykų į
gamtą ir pan. šiais metais „Vyties“ klubui
nefinansuojant jaunimo, imtasi žygių rė
mėjų talka vienokiu ar kitokiu būdu remti
„Atžalyną“, jo Sekminių ekskursiją į So
dybą. Išrinktas komitetas: A. Traška, Šilingienė. Gerdžiūnienė. Bus dedamos visos
pastangos, kad ekskursija įvyktų. Atžalyniečiai rėmėjams nuoširdžiai paplojo.
Priminta, kad Bradfordas atsilikęs nuo
kitų kolonijų ir dar neturi moterų ratelio.
Net vyrams pritarus, stengsimės tą idėją
įvykdyti ir plačiau paskelbti E. L.
Sumanymas: jaunimas pats telkiasi lė
šas savo kambario remontui. Visos mintys
gražios, duok Dieve, kad jos išsipildytų.
J. Tr.

ROCHDALE
AUKOS

Našlaičio P. Viržinto išlaikymui per Ro
chdale Skyrių aukojo: DBLS Coventrio
Skyrius — 11 svarų, Coventrio Moterų
Draugija — 9 svarus.
A. a. Jono Kutkaus šeimos sunkiai ma
terialinei padėčiai palengvinti aukojo:
DBLS Valdyba — 25 svarus, M. Talkačiauskas —5 sv., P. Talačka, pensininkas,
— 3 svarus ir X iš Londono — 50 svarų.
Rochdale Skyriaus Valdyba visiems au
kojusiems nuoširdžiai dėkoja ir prašo atei
tyje taip pat prisiminti mūsų šelptiną besi
mokantį jaunimą.
Skyriaus Valdyba

MARGUČIŲ ŠVENTĖ

Efektingai paremslte savo artimą,
siųsdami šitokios sudėties siuntinį:

pa BE TO. kiekvienas siuntėjas gali pridėti
iki 5 svarų svorio nuosavų prekių, už ku
1) Itališką pliušinę lovatiesę, 210 x 245
rias
nereikės mokėti licenzijos, persiunti
cm. dydžio, žaliame ar vyšniniame dug
mo
nei
kitų mokesčių, išskyrus muitą.
ne. gėlėtą, 8 sv. svorio.

2) DU sienos kilimėlius. Spalvoti, su vaiz Pageidaujantiems pasiunčiame spalvotas
dais: povai, gulbės, vilkai ir briedžiai,
nuotraukas lovatiesės ir kilimėlių.
125 x 190 cm. dydžio. Svoris 7 sv.
Prie to siuntinio dovanų pridedama 100
geriausios rūšies angliškų cigarečių, 5
dėžutėse po 20.

TAZAB

Tokio siuntinio kaina. įskaitant
visas išlaidas

22, Roland Gardens, London, S.VV.7

£31.7.0
ik***********************************************************

VYSKUPAS MANCIIESTERYJE

Balandžio 26 d„ sekmadienį, 11 val., Not
re Dame vienuolyno bažnytėlėje (Bignor
St., Cheetham, Manchester 8) Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Antanas L. Deks
nys laikys šv. Mišias ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą.
Po pamaldų seselių vienuolyno salėje
bus bendri pietūs kartu su J. E. Vyskupu.
Kas nori dalyvauti tuose pietuose, prašom
užsirašyti pas kun. V. Kamaitį St. Chad's,
Cheetham Hill Rd., Manchester 8, arba pas
A. Jalovecką 15 Atherstone Ave., Crump
sail, Manchester 8.
Tą patį sekmadienį po pietų J. E. Vysku
pas lankysis Lietuvių klube.
Manchesterio ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti bendrose vai
šėse ir sutinkant Vyskupą klube. Lauksi
me visų.
Koordinacinis Komitetas

MARGUČIŲ BALIUS

Velykų antrąją dieną, pirmadienį, kovo
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo me 30 d.. 6 vai. p.p., „Vyties“ Klube rengiama SKAUTIŠKUOJU KELIU
tinis susirinkimas šaukiamas balandžio 5
Margučių šventė.
d., sekmadienį, punktualiai 5 vai. popiet.
Už gražiausius margučius bus skiriamos Sesės ir Broliai,
Darbotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir piniginės dovanos.
Balandžio 25 d. prieš dešimtį metų mir
kiti reikalai.
Klubo valdyba kviečia narius ko gausiau tis per anksti išskyrė iš mūsų tarpo v. s.
Kviečiami visi klubo nariai.
dalyvauti varžybose.
Kazimierą Vaitkevičių, buvusį LSS Rajono
Klubo Valdyba
Po varžybų šokiai.
Vadą, Budėkime redaktorių, DBLS narį ir
Klubo valdyba
Derbio Skyriaus pirmininką ir visuomenės
MARGUČIŲ BALIUS
veikėją. Bet jo darbų pėdsakai ir šiandieną
Londono Lietuvių Moterų šv. Onos drau
JAUNIMO REIKALAIS
tebėra gyvi, ir mes su meile ir pagarba pri
gija balandžio 4 d., šeštadienį. Parapijos
Kovo 8 d. „Vyties“ klube įvyko tėvų, simename jo pareigingumą, darbštumą ir
salėje (345 A Victoria Park Rd.. E.9) ruo
jaunimo
ir rėmėjų susirinkimas. Pagal gir aukojimąsi.
šia Margučių balių.
A. a. K. Vaitkevičiaus mirties dešimtme
dėtuosius pageidavimus buvo sudaryta
Pradžia 7.30 vai.
čiui atžymėti balandžio 19 d., sekmadienį,
dienotvarkė ir aptarta veikla.
Tikimasi, kad „Atžalyno“ taut, šokių 11 vai. ryto, Seselių koplyčioje, Bridge Ga
PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
grupė išsilaikys, nors rudenį moksleiviai te, Derbyje, bus pamaldos, kurias atnašaus
LONDONE
išsisklaidys po Angliją siekti mokslo. kun. V. Kamaitis. Po pamaldų aplankysi
Did. ketvirtadienį 8 vai. vakare.
Kviečiamas jaunimas užimti išvykstančių me jo kapą.
Did. penktadienį 3 vai. (Privalomas pas jų narių vietas.
Kviečiame vadoves ir vadovus, skautus
ninkas visą dieną).
Jaunimui lietuvių kalba — tėvų seniai ir skautes, jo pažįstamus ir visuomenę gau
Did. šeštadienį 7 vai. vakare.
nagrinėjamas klausimas. Norintiems mo siai dalyvauti pamaldose, kapinėse ir pa
Išpažinčių klausoma kasdien prieš pa kytis. tikimasi sudaryti 2 klases: viena kla gerbime.
maldas. Did. šeštadienį nuo 6 vai. vak.
Skautai-tės ir vadovai-vės dalyvaujame
sė — suprantantiems lietuviškai, kita —
Velykose Prisikėlimo pamaldos 8 vai. ry visai nemokantiems. Norintiems mokytis uniformuoti.
te. Suma 11 vai.
Budėkime!
iki „O“ level, V. Ignaitis visuomet suteiks
Velykų pirmadienį (neprivaloma šven pagalbą. Mokslo tikimės imtis tuoj po Ve
s. J. Maslauskas
tė). Mišios 9 ir 11 vai.
Rajono Vadas
lykų. Yra ir paaugusio jaunimo, norinčio
nors susikalbėti pramokti. Kas žino, gal
A. A. JOKŪBAS LIŠKAUSKAS
po metų tokie susirinkimai bus pravedami
Kovo 11 d. po ilgesnės ligos mirė Jokū lietuviškai ir visi susikalbėsim viena kal
LIETUVIŲ VYSKUPO LANKYMASIS
bas Liškauskas, kilimo nuo Kauno, 64 me ba?
ANGLIJOJE
Vakarų Europos lietuvių vyskupas dr.
tų amžiaus.
Kovo 15 d.. 3 vai., pravedamas pokalbis
Kurį laiką jis yra buvęs Sporto ir Socia tema: Lietuvos istorija ir geografinė padė Antanas Deksnys į D. Britaniją atvyksta
linio klubo virėju. Mėgo skaityti laikraš tis. Pokalbis vyks anglų kalba. Tuo tikima balandžio pirmoje pusėje. Šiuo tarpu ga
čius, buvo tautinės minties žmogus. Lai si sudominti mišrių šeimų jaunimą, tėve nytojas čia galės pasilikti apie mėnesį lai
dojamas iš Lietuvių bažnyčios kovo 18 d. lius ar silpnai lietuviškai kalbančius.
ko. Londono lietuvius lankys balandžio 115v. Patriko kapinių Lietuvių skyriuje.
Kovo 22 d.. 3 vai., Įvyks antras toks po 12 d., Coventrio bal. 18 d., Wolverhamptokalbis, paliečiant Lietuvos ekonominį ir no bal. 19 d., Birminghamo bal. 25 d.. ManMOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
kultūrinį gyvenimą bei tradicijas. Daly chesterio bal. 26 d., Nottinghame gegužės
Jis numatomas gegužės 5 d. (sekmadie vauti kviečiami visi jauni ir seni, kurie 2 d. ir Eradfordo geg. 3 d. Teiks Sutvirtini
nį) su pamaldomis bažnyčioje ir vakare tik tuo domisi.
mą. Reta proga pasinaudotina visiems.
Po Velykų turėsime pokalbių ir lietuvių
Smulkesnę tvarką nurodys vietos liet,
su menine programa.
★★**★★*****★*★**★■**★*********★*********★★**★******★* ***★★★** kunigai ir parapijinės tarybos.
Vienų kolonijų tautiečiai yra kviečiami
dalyvauti ir kitų iškilmėse, ypač iš tų vie
tų, kur vyskupas dabar negalės apsilanky
ti. Norintieji dalyvauti pobūviuose, tepraneša vietos iškilmių ruošėjams.
Į iškilmes kviečiami ir kitų konfesijų
tautiečiai bei jų bičiuliai.

NAUJA, VERTINGA IR PIGU!

MANCHESTERIS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Valdyba Velykų antrąją dieną, kovo 30 d„
Klubo patalpose rengia
Margučių balių.

Programoje: margučių premijavimas, šo
kiai, kuriems grieš gera muzika. Veiks tur
tingas baras.
Prašome visus iš toli ir arti atsilankyti į
šį pasilinksminimą. Pradžia 6 vai. p.p.

LEICESTERIS
PABALTIECIŲ KONCERTAS

Balandžio 11 d. rengiamas lietuvių, lat
vių ir estų bendras koncertas, kuris įvyks
lenkų parapijos salėj (Polish Parish Cent
re) Dale St., off Melbourne Road, Leices
ter.
Lietuvių programą išpildo Nottingham
tautinių šokių grupė, vadovaujama EI. Damaševičiūtės ir akomponuojant P. Viržintui.
Koncerto pradžia 6.30 vai. Prašome vi
sus dalyvauti, vietinius ir iš toli. Po kon
certo bus šokiai ligi 12 vai. nakties ir ba
ras.
DBLS Leicesterio Skyr. Valdyba

VOKIETIJA
R. ROŽAITIS — INŽINIERIUS

Rolandas Rožaitis, gimęs 1939 m. rugsė
jo 15 d„ iki 1963 m. mokęsis Vasario 16
gimnazijoj, po 5 metų sunkaus studijų dar
bo Kielio aukštojoje mokykloje įsigijo in
žinieriaus laipsnį. Jo specialybė — žinių
perdavimo technika, o į tai įeina elektroni
ka, televizija, radiotechnika ir kt.
Inž. R. Rožaitis pradės dirbti savo spe
cialybės darbą Freisinge, Vakarų Vokieti
joje.
Mokyt. S. Antanaitis

Klubo Valdyba

PATIKO FOTOGRAFIJA
FILMŲ VAKARAS

Artėja vasara ir su ja atostogos. Kaip
ir kur jas praleisime? Ar visa šeima kar
tu? Ar verta leisti priaugančiąja kartą į
organizuojamąsias skautų stovyklas?
Viskas bus aiškiau, jei atsilankysite į
FIŲMŲ VAKARĄ.

kuris įvyks balandžio 5 d. (Atvelykio sek
madienį) 6 vai. p.p. Manchesterio Lietuvių
Klube, kur p. A. Jakimavičius maloniai su
tiko parodyti filmų iš skautiško gyvenimo.
Klubo Valdyba

KETTERINQAS
GRAŽIOS IŠLEISTUVĖS

Kovo 21 d. Teofilė ir Jonas Bakaičiai at
šventė atsisveikinimą su Ketteringu. Tos
išleistuvės T. Bakaitienei buvo dviguba
šventė — susirinkusieji ją sveikino ir gim
tadienio proga.
T. J. Bakaičiai, išgyvenę ilgą laiką Ketteringe, dabar išsikelia gyventi į Nottinghamą. Taigi su brangiais sveteliais kartu
ir atžymėtas tasai atsisveikinimas su šiuo
miestu.
Į atsisveikinimą buvo susirinkę Petrutė
ir LNB pirm. Stepas Nenortai ir Ant. Žu
kauskas iš Londono. M. Vereika iš Corbio,
DELS Ketteringo skyr. pirm. A. Navic
kas su visa skyriaus valdyba. E. ir J. Vil
činskai ir P. Klegerienė atsiuntė sveikini
mus.
T. ir J. Bakaičiai jau iš seno visiems šia
me krašte žinomi savo dideliu dosnumu.
Kur tik pasigirsta balsas, kad lietuviškam
reikalui trūksta pinigų, ten Bakaičiai pa
prastai atsiliepia pirmieji ir gausiai pa
remia.
Laimės ir sėkmės jiems kitame mieste!

Jau rašėme, kad „Kensington Post“ išsi
spausdino fotografiją trijų tautiniais dra
bužiais gražuolių — S. Ruseckienės. Ž. Matukienės ir P. Nenortienės su laiminguoju
DBLS pirm. J. Vilčinsku tarp jų.
Fotografija patiko „Hounslow, Brent
ford and Chiswick Post“, ir jis išsispausdi
no ją vasario 27 d. numeryje su panašiu
prierašu.
KAM ČIA RŪPI?

Į Britaniją atvažiuoja žaisti Charkovo
futbolininkai. Ta proga „Scarborough Eve
ning News,, vasario 23 d. išsispausdino ku
piną ironijos C. Steele laišką, kuriame, be
kita ko. rašoma:
„Kas čia mums rūpi, jei Rusija įkalina
savuosius laisvę mylinčius rašytojus ar
„žydo" žodžiu atžymi Rusijos žydų pasus
ar draudžia laisvai pasisakyti lietuviams,
latviams, estams, vengrams ar čekams?“
LIETUVA — PERSEKIOJAMA,
APLEISTA, BET NEUŽMIRŠTA

..Kensington News and West London Ti
mes" vasario 27 d. išsispausdino Nick Har
rison straipsnį apie Lietuvą, pavadintų
„Lietuva — persekiojama, apleista, bet ne
užmiršta“.
Autorius pirmiausia nurodo, kad dau
geliui Lietuva gal ir užmirštas kraštas. Ei
linis žmogus gal ir nežino, kur Uetuva.
Bet, va, sako, Kensingtonas turi ryšį su
Lietuva, nes čia yra ambasada ir lietuvių
centras.
Progą parašyti sudarė Vasario 16 Lietu
vių Namuose suruoštasis tradicinis priėmi
mas Lietuvos ir lietuvių draugams. Straips
nyje plačiai supažindinama su Lietuvos
padėtimi, kai ji. atgavusi nepriklausomy
bę, 1940 m. vėl buvo Rusijos užimta. Re
miantis Lietuvos kunigų laišku, nupasako
jama Bažnyčios padėtis.

LEIQH
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia
narių susirinkimą balandžio 4 d., šeštadie
VYTIS KALENDORIAUS LENTELĖJE
nį. 6 vai. p. p., 84 Kirkhall Lane, Leigh,
ukrainiečių klube.
Gerbiamasis Redakoriau,
Bus pranešimas iš DBLS metinio suva
Skaitau laikrašty nuomones dėl kalen
žiavimo Londone. Galutinai aptarsime Mo doriaus.
terų draugijos Ashton ruošiamosios gegu
Aš mielai sutinku su tuo kalendorium,
žinės klausimą.
nieko prieš jį neturiu.
Visus narius ir apylinkės lietuvius ma
Bet tik vienas dalykas man į akis krinta,
loniai kviečiame gausiai dalyvauti.
tai. būtent, tas arkliukas, kuris jau tiek
Skyriaus Valdyba
metų vis yra ant kalendoriaus. Nesupran
tu. argi jis yra žmonių daugiau vertina
Kun. S. Matulis, M. L C.
mas už mūsų visą tautą ir mūsų tautos did
NOTTINGHAMAS
vyrius. kad jani leidžiama tiek metų viską
prislėpti?
DIDŽIOJI SAVAITĖ
Aš su tuo visai nebesutinku, ir jeigu at
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Visos apeigos Didž. Savaitėje, vyskupui einančiais metais nebus pakeista, tai to
BRADFORD — kovo 29 d„ 12.30 vai. — dr. Eduardui Kiliui mielai sutikus, lietuvių pasenusio arkliuko visai nepageidauju, nes
Velykų pamaldos su solo giesmėmis.
kalba bus Židinyje. Pradedama Verbų sek tokių turiu jau prisirinkęs užtektinai.
NOTTINGHAM — Did. Ketvirtadienį, ko madienio apeigomis ir baigiama Velykų
J. Viliūnas
vo 26 d.. 7 vai. vak., Did. Penktadienį 3 pamaldomis.
vai. po pietų, Did. šeštadienį 8 vai. vak..
DĖL NIDOS K. K. LEIDINIŲ
VELYKŲ MARGUČIAI
Velykų I d. Prisikėlimas 11.15 vai. ir Ve
Prieš
ketverius metus buvo rašyta, kad
Kovo 30 d.. Velykų antrąją dieną. 6.30
lykų II d. 11.15 vai. Visos pamaldos vyks
su Europos Lietuvių Studijų Savaitės va
vai.,
Ukrainiečių
Klubo
salėj
(30
Bentinck
ta Židinyje.
dovais apsvarstyta ir sutarta leisti atskira
WOLVERHAMPTON — Velykų I d„ 11 v„ Rd.), ruošiamas Velykų margučių pasi knyga savaitės paskaitas. Bet paskaitos
linksminimas ir šokiai.
St. John's Sq„ Convent of Mercy.
Bus paskirtos premijos už gražiausią ir ligšiol nepasirodė. O būtų gerai, kad vieną
BIRMINGHAM — Velykų II d., 11 vai., 19
stipriausią margutį, tik prašom su jais ne- dieną pasirodytų.
Park Rd., Moseley.
Nidos Knygų Klubas yra pasižadėjęs iš
COVENTRY — balandžio 5 d„ 12.45 val., sivėlinti.
leisti bent trejetą tomų dr. Jono Griniaus
Grieš
gera
muzika
iki
12
vai.
Baras
veiks
St. Elizabeth's.
kritikos straipsnių ir literatūros studijų.
NOTTINGHAM — balandžio 5 d„ 11.15 v„ iki 11.30 vai.
Bet, deja, iki šiol tai taip pat dar nepasi
Kviečiam
senus
ir
jaunus
iš
arti
ir
toli
—
Židinyje.
rodė. O tokios knygos būtų įdomu dabar
MANCHESTER — Velykų I dieną, 11 val., linksmumo užteks visiems, kai susitiksime. paskaityti ir liktų indėlis į mūsų moksli
Skyriaus Valdyba
Notre Dame vienuolyne, Bignor St..
nę literatūrą.
M/c 8.
Dar jis yra pažadėjęs patenkinti jau pa
PADĖKA
BOLTON — Velykų II dieną, 11 val., St.
Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie daly čių skaitytojų keliamą pageidavimą išleis
Patrick's baž., Great Moore St.
vavo mano brangaus vyro a. a. Vinco Gri ti Lietuvos istorijos darbų. Šios visos kny
LEICESTERYJE — balandžio 12 d„ 12 gaičio laidotuvėse, prisiuntė gėlių, užpra gos iki šiol dar tik pažadai. Skaitytojai, o
val.. Sacred Heart. 72 Mere Rd.
šė už velionį šv. Mišias ir pareiškė man ypač nariai, norėtų gauti šio to įdomesnio.
BRADFORD — balandžio 5 d„ 12.30 v.
užuojautą, o ypač Londono Lietuvių para Nėra jokia paslaptis, kad dalis Nidos K. K.
NOTTINGHAM — balandžio 12 d„ 12.30 v. pijos klebonui kun. J. Sakevičiui ir Z. Ju narių nubyrėjo dėl knygų vertės. Dauge
St. Patrick's bažn.
rui, kurie buvo malonūs sutvarkyti visus liui buvo patogiau atsisakyti. neka“p tiesą
BRADFORD — balandžio 19 d.. 12.30 v.
laidotuvių reikalus.
parašyti.
K. Grigaitienė

V. Apanavičius

