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LIETUVOS GYVENTOJAI STATISTIKOJE
Po 1970 m. sausio 15 d. įvykdytojo gy

ventojų surašymo Maskvos Centrinė Sta
tistikos Valdyba pateikė antrąjį tos Valdy
bos pranešimą („Tiesa“, Nr. 89, balandžio 
17 d.).
Kiek gyventojų Sovietų Sąjungoje

1970 m. sausio 15 d. Sov. Sąjunga turė
jo 241,7 mil., o 1959 m. jų buvo 208,8 mil., 
1938 m. — 190,7 mil. Įdomesnis bruožas — 
gyventojų skaičius žymiai padidėjo mies
tuose ir sumažėjo kaimuose, tiksliau — 
kolchozuose. 1959 m. kaimuose gyveno 
108,8 mil., o miestuose — 100 milijonų, 
1970 metais miestuose jų jau buvo 136 mil., 
0 kolchozuose bei sovchozuose — 105,7 mil., 
arba santykis buvo 56:44.
Kiek gyventojų Lietuvoje

Gyventojų skaičius Lietuvoje 1970 m. 
sausio 15 d. buvo 3.128.000, o 1959 surašy
mo duomenimis 2.711.000. Taigi, per 11 me
tų gyventojų skaičius padidėjo 417.000.

Kituose Baltijos kraštuose — Latvijoje 
1970 m. gyventojų buvo — 2.364.000, o 1959 
m. — 2.093.000, padidėjimas — 271.000. 
Estijoje 1970 m. gyventojų buvo 1.356.000, 
o 1959 m. — 1.197.000, padidėjimas — 
159.000.
Lietuviai visoje Sov. Sąjungoje ir 
Lietuvoje, jų skaičius

Nurodyta, kad surašymo metu tautybės 
jf kalbos buvo užrašomos pagal pačių su
rašomųjų pareiškimus, o vaikų tautybė bu
vo .užrašoma pagal tėvų pareiškimus.

Dabar paskelbta, kad lietuvių visoje Sov. 
Sąjungoje buvo 2.665.000, tuo tarpu 1959 
m. jų buvo 2.326.000. Taigi, padidėjimas 
per IĮ metų — 339.000. Okup. Lietuvoje 
lietuvių 1959 m. buvo 2.151.000, o 1970 m. 
2.507.000, atseit, lietuvių skaičius padidėjo 
358.000.

1970 m, surašymo metu Latvijoje lietu
viais pasisakė 41.000 gyventojų, arba 1,7 
proc. visų Latvijos gyventojų. Kadangi 
maskviniame pranešime nenurodyta, kiek 
lietuvių gyvena paskirpse Sovietijos res
publikose (pvz„ Kazachstane, Moldavijoje, 
Gruzijoje ir t, t.), kyla klausimas: kur gy
vena tie kiti lietuviai? O jų gi pagal 1959 
m. surašymo duomenis už Lietuvos ribų 
Sovietijoje gyveno. 175.000, o 1970 metais 
158.000. Kiti gyventojai ne lietuviai pažy
mėti Kazachijos bei kitų respublikų gyven
tojų rubrikose.
Gimtoji kalba surašymų duomenimis

Duomenys dėl gimtosios kalbos liudija, 
kad lietuviai savo gimtąją kalbą laiko sa
vo tautybės kalba daugiau negu latviai ar 
estai. Lietuviai 1970 'metais pasisakė lietu
vių kalbą laiką gimtąja — 97,9 proc. (1959 
m. — 97,8 proc.), latviai — 95,2 proc. (1959 
m. — 95,1 proc.). o estai — 95,2 proc. (1959 
m. — 95,2 proc.).
Gyventojai, ir rusų kalba

Lietuviai 1970 m. pasisakė rusų kalbą 
laisvai moką — 35,9 proc., latvių skaičius 
didesnis — 45,2 proc.,’bet mažesnis estų — 
29 proc.

Įįįtų tautybių tarpe būdingi bruožai: to
torių pasįsakė moką rusų kalbą 62. 5 proc., 
vokiečių 59,6 proc., gudų — 49 proc., o 
ukrainiečių — 36,3 proc., armėnų — 30,1 
proc., gruzinų — vos 21,3 proc.

Paskelbta, kad 1970 m. gyventojų sura
šymo metu gimtąja kalba nurodė rusų kal
bą 141,8 mil. žmonių, iš jų 128,8 mil. rusų 
gyventojų ir 13 milijonų kitų tautybių gy
ventojų. Be to, 41,9 mil. žmonių nurodė 
rusų kalbą kaip antrąją kalba, kurią jie 
laisvai moka.
Tautybių skaičius Lietuvoje, kiek pačių 
lietuvių

15-sis skyrius pateikia tautybių kaitos 
1959-1970 m. vaizdą. Pateiktieji skaitmenys 
rodo, kiek lietuvių gyvena pačioje okup. 
Lietuvoje, kiek jų gyvena visoje Sovietų 
Sąjungoje (ir Sibirą įskaitant...) ir, kas 
mujns svarbu susekti, koks rusų kolonistų 
skaičius šių dienų Lietuvoje.

Jei, kaip aukščiau minėta, 1970 m. lietu
vių visoje Sovietų Sąjungoje buvo 
3.685.000, o pačioje Lietuvoje 2.507.000, 
tai reiškia, kad Įvairiose sovietų respubli
kose, žinoma, ir priverčiamojo darbo sto
vyklose, jų buvo 158.000.

1959 m., kaip minėta, lietuvių už okup.

MIRĖ E. SARAPERA

Gegužės 7 d. Londono ligoninėje mirė Es
tijos Pasiuntinybės D. Britanijoje Charge 
d'Affaires Ernstas Sarapera. Kovo mėn. 
palaidojus min. A. Tormą, jis buvo likęs 
paskutinis nepriklausomos Estijos diploma
tas D. Britanijoje.

Mirė vėžio liga ir paliko liūdinčią žmo
ną.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie sun
kią mums valandą viena ar kita forma pa
reiškė užuojautą dėl mūsų brangaus tėve
lio ir uošvio Ernesto Johnstono mirties.

Joe ir Genovaitė Johnstonai

Lietuvos ribų, Sovietijoje buvo 175.000. 
Taigi, jų skaičius per 11 metų sumažėjo 
17.000.
Kolonistai Lietuvoje

Norėdami patirti, kiek Rusijos kolonistų 
dabar gyvena Lietuvoje, kiek jų gyveno 
1959 m. gyventojų surašymo metu, turime 
suplakti atskirai nurodytus rusus, gudus ir 
ukrainiečius, žinoma, atmetę rusų ir gudų, 
senųjų Lietuvos gyventojų, dar nuo Lietu
vos laisvės dienų, skaičių.

Rusai gyventojai pagal 1970 m. surašy
mo duomenis sudarė 268.000 (arba 8,6 
proc. visų gyventojų Lietuvoje), gudų bu
vo 45.000 (arba 1,5 proc.) ir ukrainiečių — 
25.000 (0,8 proc.). Jei juos laikytume nau
jaisiais ateiviais-kolonistais, jų skaičius 
sudarytų 338.000, arba 10,9 proc. visų Lie
tuvos gyventojų.

1959 m. bendras tų trijų tautybių Lietu
vos gyventojų skaičius buvo 279.000. Jei 
atmestume Lietuvoje gyvenančius nuo se
niau gudus bei rusus-sentikius (1942 m. 
statistikos duomenimis, vokiečių okupaci
jos laikmečiu, gudų buvo 23.000, o rusų — 
81.000). tai vis tiek kolonistų skaičius Lie
tuvoje teiks grėsmingai didėjantį vaizdą. 
Kitos tautybės Lietuvoje

Lenkų Lietuvoje, 1970 m. duomenimis, 
buvo 240.000, arba 7,7 proc. (1959 m. jų 
buvo 230.000, arba 8.5 proc.), žydų 1970 m. 
buvo 24.000, arba 0,8 proc., o 1959 m. — 
25.000, arba 0,9 proc. Taigi, lenkų per 11 
metų „nubyrėjo“ 10.000, o žydų — 1.000. 
Pagaliau dar viena kategorija „kitos tau
tybės“ — jų Lietuvoje 1970 m. buvo 19.000 
(arba 0,5 proc.), 1959 m, — 26.000 (arba 
1,0 proc.). Sumažėjimas — 7.000.
Rusinimo vyksmas Latvijoje ir Estijoje

Paskelbtieji duomenys dar liudija ryškią 
rusinimo eigą Latvijoje ir Estijoje. Latvių 
gyventojų okup. Latvijoje 1970 m. buvo
l. 342.000, 't. y. vos 56,8 proe. viso krašto 
gyventojų. Tuo tarpu 1959 m. latviai savo 
krašte sudarė 62,0 proc. visų gyventojų.

Panašiai ir Estijoje —- Į97O m- estų gy
ventojų buvo 925,000, ąrbą 68,2 proc., tuo 
tarpu 1959 m. jų nuošimtis buvo 74,6 proc. 
Bendras Latvijos gyventojų skaičius 1970
m. 2.364.000, Estijos — 1.356.000.

Rusų kolonizacija Latvijoje ir Estijoje 
ryški: rusų skaičius 1970 m. Latvijoje bu
vo 705.000, arba 29,8 proc.. Estijoje — ru
sų 335.000, arba 24,7 proc., viso krašto gy
ventojų.
Gyventojai pagal išsilavinimą

Ee kitų duomgnų, dar minėtinos pa
skelbtosios žinios ir apie gyventojų išsila
vinimo lygį Sovietų S-gos respublikose. 
Vienoje kategorijoje — „iš 1000 gyvento
jų, kuriems 10 ir daugiau metų tenka as
menų, turinčių aukštąjį ir vidurinį (baig
tą ir nebaigtą mokslą)“ Baltijos kraštams 
skirti tokie duomenys:

Lietuvoje 1970 m. tokių asjnenų buvo 
382 (1959 m. — 232), Lątvijpje atitinkamai 
metaęns — 517 įr 431, Estijoje — 506 ir 
386. Kitoje kategorijoje iš 1000 dirbančių 
turi aukštąjį ir vidurinį (baigtą ir nebaig
tą) mokslą: Lietuvoje 1970 m. — 496 (1959 
m. — 250), Latvijoje atitinkamai metams 
— 661 ir 502, o Estijoje — 660 ir 448. (E)

SUDERINTI NUTARIMAI

Mūsų veiksnių atstovų pasitarime, įvy
kusiame balandžio 24 d. New Yorkę, daly
vavo Lietuvos diplomatų, Ąjnęrikos Lie
tuvių Tarybos, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės, JAV ir Kanados Lietuvių Bendruo
menių, Lietuvos Laisvės Komiteto ir Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
atstovai.

Ilgesnę pusę dienos vykusiame pasitari
me buvo:

a. išryškintą Lietuvos padėtis dabartinė
je tarptautinėje įvykių eigoje ir mūsų ve
damoji kovą dėl laisvės — ji turi būti re
miama Lietuvos valstybės suvereninių tei
sių vykdymo atstatymo principu;

b. pageidauta, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių lietuvių veikloje būtų siekiama 
jos suderinimo 'tarp Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Liet. Bendruomenės vadovybės;

c. jautriai suprastas Bražinskų gelbėji
mo reikalas, ir dėl to visi lietuviai kviečia
mi gausiai aukoti Tautos Fondui. (ELTA)

DR. J. K. VALIŪNO LAIŠKAS „AISEIRI“
Airijoje, Dubline, leidžiamasis „Aiseiri“ 

persispausdino Vliko pirmininko dr. J. K. 
Valiūno laišką, paskelbtą ryšium su P. ir 
A. Erazinskų pabėgimu į ląisvę „New York 
Times1' dienraštyje praeitų metų spalio 20
d. Valiūnas savo laiške buvo nurodęs, kad 
visuose pranešimuose apie Bražinskų žygį 
buvo pasigesta vieno svarbaus dalyko— 
trūko žinių apie to žygio pagrindines prie
žastis. Bražinskų žygis tegali būti supras
tas tik turint galvoje pastarųjų 30 metų 
įvykius Lietuvoje. Vadinamasis „nusikalti
mas“, įvykdžius „oro piratų“ žygį, iš tik
rųjų yra desperacinio pobūdžio reakcija į 
visą eilę rimtų nusikaltimų, kuriuos sovie
tų vyriausybė įvykdė prieš Bražinskus ir 
prieš jų gimtąjį kraštą. (ELTA)

NORI STUDIJUOTI LIETUVOJE

Kiek okup. Lietuvoje studentų, ką jie 
studijuoja ir kur mokosi, kokia jų buitis 
— apie tai žinių suteikė aukštojo ir 
specialiojo mokslo vidurinio režiminis mi
nistras H. Zabulionis. Jis vilniškės Eltos 
atstovui pasakojo („Tiesa“, 268 nr.), kad 
šiuo metu Lietuvoje esama 57.000 studentų. 
Tik trečdalis jų yra darbininkai ir darbi
ninkų vaikai. 29 proc. yra atvykę iš kolcho
zų. Jaunimas pasirenka vieną iš 130 spe
cialybių. Studentai atlieka praktiką kitose 
valstybėse, tiksliau vad. socialistiniuose 
kraštuose. Pernai ir šiemet 150 studentų 
praktiką atliko svetur. Šiuo metu lietuvių 
jaunimas studijuoja Bulgarijoje, Lenkijo
je. Rumunijoje, Vengrijoje ir Rytų Vokieti
joje.

Nors specialybių aukštosiose mokyklose 
netrūksta, tačiau tos mokyklos, teigia Za
bulis, dar nesugeba paruošti visos eilės spe
cialistų. Nepaprastai trūksta statybininkų, 
matematikų, per mažai paruošiama ener
getikų. mašinų gamybos specialistų, be to. 
labai trūksta fizikos ir matematikos moky
tojų.

Vilniaus universitetui pakvietus studi
juoti lietuvius, gyvenančius užsieny, jau 
esą gauti pareiškimai iš JAV, Vakarų Vo
kietijos, Argentinos ir Lenkijos lietuvių. 
Vieni jų pageidauja atvykti tik tobulintis, 
kiti nori studijuoti lietuvių kalbą ir litera
tūrą, teisę, mediciną, žurnalistiką. (E)

V. S1MOKAITIS SUNKIAI SERGA

Iš okup. Lietuvos privačiai pranešta, kad 
Vyt. Simokaitis, nuteistas kalėti už bandy
mą nukreipti lėktuvą, šiuo metu sunkiai 
sergąs, (ELTA)

ARKIV. J. MATULAIČIO ŠIMTMETIS

Šiais metais sueina 100 metų, kai gi
mė buvęs Vilniaus arkivyskupas, apašta
liškasis vizitatorius Lietuvoje, Marijonų 
vienuolyno atgaivintojas arkiv, Jurgis Ma
tulaitis,

PA S A U L. YJH
— Britanijoje nuo 1967 m. veikia abor

tus leidžiąs įstatymas, ir per tą laiką jų 
padaryta 162.311 (be kita ko, dviems vie
nuolikametėms ir vienai dvylikametei, 
dviems keturiolikarnetėms, kurios jau au
gina ųo vieną yftiką. keturioms šešiolika
metėms, tarp kurių trys netekėjusios ir au
gina po du vaikus, vienai septyniolikame
tei. kuri jau augina keturis vaikus, ir dvi
dešimtmetei, kuri augina šešis vaikus).

— Croydono (Britanija) teismas spren
dė bankroto bylą 31 m. amžiaus Frederic- 
ko Fairweatherio, kuris iš -to džiaugsmo, 
kad jam ir jo šeimai savivaldybė davė bu
tą. išsimokėtinai pasiėmė bąldų net už 
1.200 svarų, atmokėti jąm teko kas savai
tę po 15 sv„ mąždąug tiek, kiek jis uždirba.

— Vakarų Vokietijos parlamentas nuta
rė pabandyti posėdžiauti nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet (penktadieniais iki 1 vai. 
popiet), nes gal daugiau parlamentarų da
lyvausią posėdžiuose, būsią jiems sveikiau, 
o ir laikraščiai anksti gausią paskutines 
žinias savo rytojaus numeriui.

— Italai paleido iš kalėjimo JAY jūri
ninką Minichiello, atsėdėjusį 18 mėnesių, 
kuris iš Kalifornijos į Romą atvarė kelei
vinį lėktuvą.

—: Britų „The Guardian“ atšventė savo 
150 m. sukaktį (anksčiau laikraštis vadi
nosi „The Manchester Guardian“).

— Haifoje, Izraelyje, 10 policininkų ir 10 
žiūrovų buvo sužeista, 55 areštuoti, kai fut
bolo rungtynėse, kuriose žaidė žydai su Iz
raelio arabais įr teisėjas žydams pripažino 
baudą, minia pradėjo mėtyti akmenis ir 
butelius.

— Užsieniuose yra apie 100 anglikonų 
kunigų, kurie aptarnauja svetur išvažiavu
sius anglus, bet dabar bus dar išleista apie 
120, kurie atostogų metu aniems padės.

— Egiptas turi 34 mil. gyventojų (mili
jonu padidėjo per 15 mėnesių; kas 40 se
kundžių gimsta naujas gyventojas: sostinė
je Kaire yra 5.126.000 gyventojų).

— Sov. Sąjungoje buvo pašalinti „Sovie
tinės medicinos laikraščio“ redaktorius ir 
redakcinis štabas, kad kom. partijos suva
žiavime netinkamoje vietoje plojo (jie plo
jo, kai prez. Podgornas suminėjo žymiuo
sius mirusius komunistus —? Če Gvevarą, 
Ho Či Miną ir kt.).

— JAV iždinė giriasi, kad doleris yra 
pats patvariausias popierinis pinigas, ir jo 
gyvenimo vidurkis yra apie 18 mėnesių, 
jį galima perlenkti 8.000 kartų, kol susidė
vi (Europos kraštų pinigai galį būti lenkia
mi ne daugiau kaip 2.000 kartų).

— Naujasis Rytų Vokietijos vadas Ho- 
neckeris esąs geras medžiotojas, ir tą spor
to rūšį jis dažniausiai praktikuojąs Karin- 
halės rezervate į šiaurryčius nuo Berlyno, 
kur savo metu Goeringas laikydavo iš už
kariautųjų kraštų suvežtąsias meno bram 
genybes ir mėgdavo vaišinti savo svečius.

— Popiežius iš katalikų Bažnyčios pasi
traukiančius kunigus palygino su Kristų iš
davusiu Judu.

Gen. sekretorius valdys
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 24- 

sis suvažiavimas, Maskvoje vykęs š. m. ko
vo 30 — balandžio 10 d., žymiai nesiskyrė 
nuo anksčiau buvusių. Ilgos kalbos, sveiki
nimai, plojimai. Partijos gen. sekretoriaus 
L. Brežnevo kalbos šešių valandų tekstas 
Vilniaus „Tiesoje“ kovo 31 d. užėmė net 10 
puslapių.

Vis dėlto suvažiavimas atkreipė Vakarų 
dėmesį, ypač L. Brežnevo vaidmenį partijo
je ir, Kremliaus viršūnėse, iškėlus. Dar su
važiavimo eigoje buvo pastebėtas Brežne
vo, anksčiau tokiu mastu nebuvęs, garbini
mas ir liaupsinimas. Tai buvo pirmos ap
raiškos.

Maskvos „Pravdoje“ balandžio 10 d. pa
skelbtas atskiras pranešimas apie L. Brež
nevo, kaip partijos generalinio sekreto
riaus, perrinkimą, tik žemiau paskelbus 
apie Politbiuro ir sekretoriato išrinkimą, 
Vakarų spaudos atstovų nuomone, liudijo: 
Brežnevo galia, prestižas žymiai iškelti. Tai 
būdinga, nes Politbiuras ligšiol buvo laiko
mas svarbiausiu partijos organu. Net ma
noma, kad Brežnevas dabar virsta negin
čytinu krašto vadu. Reiškiama nuomonė, 
kad Sovietų Sąjungoje jau pasibaigęs. 
Chruščiovą pašalinus, buvęs vadinamasis

SEPTYNIOS dienos
Stalino kaltės sumažintos

Naujausias sovietinės enciklopedijos to
mas Staliną laiko kaltu, kad jis nebuvo pa
siruošęs karui. Taip jį 1956 m. buvo pa
kaltinęs Chruščiovas.

Bet Chruščiovo valdymo laikais buvo 
tvirtinama, kad jis karo metu visą laiką 
darė klaidas. Enciklopedijoje Stalinas tuo 
nebekaitinamas.

Kanalo atidarymas — pirmas žingsnis
JAV valstybės sekretorius Rogers laiko

si nuomonės, kad Suezo kanalo atidarymas 
būtų pirmasis žingsnis j taiką Vidur, Ry
tuose. Jeigu kanalu būtų naudojamasi, tai 
nebebūtų apsišaudomą,

Kanalas nebenaudojamas nuo 1967 m. 
Izraąli(>-Egipto karo — užkimštas paskan
dintais laivais,

Slaptas susirinkimas
Jugoslavijos prez. Tito buvo sušaukęs 

savo krašto komunistų partijos centro ko
miteto prezidiumą slapto susirinkimo par
tijos skilimo klausimui svarstyti.

Atskirų respublikų partiniai vadai pra
dėjo kaltinti vieni kitus norint suskaldyti 
valstybę. Serbai pakaltino kroatų komunis
tus, kad jie bendradarbiauja su pabėgė
liais, norinčiais Maskvos pagalba sukurti 
sovietinę Kroatiją.

Castro prieš kairuolius
Kubos diktatorius Castro piktai pasisakė 

prieš kairuolius liberalus — jiems nesą 
vietos jo krašte, jie esą amerikiečių žval
gybos agentai, kurie stengiasi daryti įtakos 
Kubai,

Pašalintas viceprezidentas
Egipto prez. Sadatas paskelbė aktą, ku

riuo atleidžiamas iš pareigų vienas iš dvie
jų viceprezidentų — Alis Sabrys.

Aktas paskelbtas kaip tik išvakarėse 
prieš atvykstant JAV valstybės sekretoriui 
(užsienio reikalų ministeriui) Rogersui.

Sabrys žinomas savo prosovietinėmis 
simpatijomis.

Ulbrichtas pasitraukė
Pasitraukė iš savo pareigų Rytų Vokie

tijos komunistų vadas Ulbrichtas, kuris bu
vo laikomas savos stalinistinės politikos 
simboliu ir vykdytoju, ypač kiek tai susi
ję su Vakarais. Jis buvęs priešingas ir su
sitarimo su V. Vokietija.

Jo vietą užėmė Erichas Honeckeris, ku
ris esąs taip pat stalinistas, bet ne toks už
sispyręs.

Septyni tūkstančiai
Policijai buvo Įsakyta išskirstyti į Va

šingtoną, JAV sostinę, susirinkusius pro
testuoti dėl karo Vietname, nes planavo jie 
užkirsti kelius į miestą.

Dalis įspėta išvažinėjo, bet suimta 7.000 
likusių ir riaušes kėlusių.

Lenkija-Vatikanas
Vatikane vyko pasitarimai su Lenkijos 

atstovais dėl santykių.
Pasitarimai bus tęsiami.

Tito komunizmas
Atidarydamas Jugoslavijos atstovų kon

gresą svarstyti savivaldos darbe klausi
mams, prez. Tito pasidžiaugė, kad jo kraš
tas yra toliau pažengęs negu kuris nors ki
tas, vykdydamas tuos idealus, kurie pra
eitame šimtmetyje yra įkvėpę darbininkus.

Jugoslavijos komunistai visada turėję 
prieš akis humanistinio socializmo viziją. 

„kolektyvus valdymas“ ir kad dabar prasi
dedanti „Brežnevo era“.

Atmintina, kad 1966 m. kom. suvažiavi
mui baigiantis, buvo paskelbta naujojo Po
litbiuro sudėtis, ir Brežnevas buvęs pami
nėtas tik drauge su išrinktais partijos sek
retoriais.

Partijos pirmojo ar generalinio sekreto
riaus titulas buvo kelis kartus keičiamas. 
Stalinas naudojo gen. sekretoriaus vardą 
nuo 1922 iki 1952 m. Tais metais jis jau 
virto „pirmuoju partijos sekretorium“. 
Chruščiovas savo valdymo metu tebuvo 
„pirmuoju sekretorium“, ir gen. sekreto
riaus vardą L. Brežnevas grąžino 23-jo su
važiavimo metu 1966 m.

šiais metais kom. suvažiavimas partijos 
Centro Komiteto politiniame biure narių 
skaičių pakėlė trim — ligi 15 narių, o Cen
tro Komiteto narių ir kandidatų skaičius 
dabar siekia 396, buvo — 360 .

Pats L. Brežnevas suvažiavime nebuvo 
garbinamas Stalino ar Chruščiovo pavyz
džiu. Jis ir pats savo kalboje teigė, kad „as
menybės kulto padarinių... įveikimas pa
lankiai atsiliepė bendrai politinei ir pir
miausia ideologinei aplinkai šalyje“.

(ELTA)

Raketos prie Nylo
Rusai apstatė naujausiomis priešlėktu

vinėmis raketomis Aswano užtvanką prie 
Nilo ir keletą Egipto aerodromų.

Patys statysis
Jau pora metų, kaip britų, prancūzų, vo

kiečių ir amerikiečių firmos tariasi su Sov. 
Sąjunga, kuri nori, kad prie Karnos upės 
būtų pastatytas jai sunkvežimių fabrikas.

Nė viena tų kraštų firma nenori imtis 
atsakomybės, kad bus išpildyti visi reika
lavimai .Dėl to fabriką nutarusi statytis 
pati Sov. Sąjunga, nusipirkdama užsie
niuose statybai ir įrengimams reikalingų 
dalykų.

Vėjas išgelbėjo
„Komsomolskaja pravda“ rašo, kad su 

trim kosmonautais nusileidžiantį sovietinį 
erdvės laivą išgelbėjo vėjas: jis pūstelėjo, 
ir laivas nusileido ne ties ežeru, bet už 44 
jardų nuo kranto.

Spėjama, kad sovietiniai erdvės laivai 
nepritaikyti plūduriuoti: jie turi skęsti.

Jei ne, tai ne
Kanuose ruošiamame filmų festivalyje 

Sov. Sąjunga nedalyvavo.
Ji jau trečią kartą nesėkmingai bando 

prakišti savo filmą „Eėgimas“, kuriame 
vaizduojamas baltagvardietiškų armijų su
byrėjimas ir likučių išlakstymas į Turkiją 
ir Prancūziją.

Festivalio ruošėjų motyvai: filmas nėra 
meniškas.

Abiejų vienodi norai
JAV prez. Nixonas yra pareiškęs, kad jis 

tiesiog trokštų susitikti su Kinijos Mao Ce- 
tungu.

Pasikalbėjime su „Life“ magazino ben
dradarbiu Mao Cetungas pareiškė norą su
sitikti su Nixonu „arba kaip turistu, arba 
kaip prezidentu“.

Pakistano rėmėja
Vakarų diplomatai rodo susirūpinimo dėl 

tos įtakos, kurią Kinija daro Pakistane,
Kinija jau teikia Pakistanui karinę pa

galbą ir žada remti ypač tuo atvejų, jei In
dija pultų.

Pakistanas ir Indija pasienyje jau apsi- 
šaudo.

Draugų susitikimas
Etiopijos imperatorius Haile Selassie 

buvo nuvažiavęs į Ispaniją valstybinio vi
zito.

Aerodrome jį pasitiko gen. Franco, ir 
abu vadai apsikabino.
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AITVARAI
Partizaninė tema yra įdomi ir verta dė

mesio. Juk po šio karo ne tūkstančiai, bet 
dešimtys tūkstančių lietuvių kovojo ir žu
vo kaip partizanai. Net ir didelė tauta ne
galėtų nepajusti tokio nuostolio. O mums, 
mažiems, nesidomėti tuo būtų tiesiog nena
tūralu. Tiesa, kai kraštas yra okupuotas ir 
kai partizanai kaip tik vedė kovą prieš tą 
okupaciją, Lietuvoje visomis priemonėmis 
stengiamasi tą partizaniškąjį kultą sunai
kinti. Valdantiesiems jis labai neparankus, 
dėl to partizanai oficialiai vadinami bandi
tų ir kitokiais grėsmingais vardais (jei Lie
tuva būtų pralaimėjusi kovą dėl nepriklau
somybės, nėra abejonės, kad okupantas, 
kuris būtų ėmęs valdyti kraštą, anuometi
nius savanorius irgi būtų pakrikštijęs ko
kiu nors juodinančiu vardu, kad tauta liau
tųsi didžiavusis jais).

Taigi kai Lietuvoje dedamos pastangos 
įtvirtinti tai neigiamai pažiūrai j partiza
nus, tai ir literatūra vaizduoja juos kaip 
banditus, žudikus, iškrypėlius. Tik svetur 
parašomose knygose partizanų parodomas 
kitoks paveikslas.

Nepasakytume, kad lietuvių literatūros 
svetur ypač dažna tema būtų partizaninės 
kovos, bet ta tema vis tiek yra rašytojai do
mėjęsi. Dar daugiau paskatinti rašytojams 
susidomėti partizaninėmis kovomis „Lais
voji Lietuva“ net konkursą buvo paskelbus’ 
parašyti romanui. Kaip skelbta laikraščiuo. 
se, premijos paskirtos net trims rašytojams 
už partizaninės temos romanus, o pirmąją 
premiją gavęs Jurgio Gliaudos kūrinys Ait
varai ir giria jau ir išleistas (išleido Lietu 
vos Atgimimo Sąjūdis 1970 m., 256 pusla
piai).

Šiame romane vaizduojami daugiau jau 
paskutiniai partizaninės kovos metai. Susi
duriame su vienu partizanų būriu, kuris 
įsitaisęs miške už klampių pelkių, dėl to 
yra nepaimamas. Jis galėjo nukentėti tik 
kovoje, kai išeidavo vykdyti baudžiamųjų 
ekspedicijų. Tai ir dabar būrys atsiduria 
prieš būti ar žūti, kai stribams per naivią 
ryšininkę pasiseka iššifruoti, kas yra parti
zanų vadas, ir kai jie pradeda provokaci
jas. Likvidavę ryšį palaikiusius žmones, ap
simetę kito būrio partizanais, kurie nori 
tartis apie susijungimą, ir tuo būdu apgavę 
dalinio ryšininkę ir išgavę iš jos vado pa
vardę, stribai imasi tokių priemonių, ku
rios jiems turi laiduoti pasisekimą. Jie su
ima vado žmoną ir sūnų, žmona pasiunčia
ma į partizanų stovyklą su stribiĮ įsakymu: 
arba pasiduodate, arba vadas nebematys 
sūnaus. Žinoma, partizanai išeina ne pasi
duoti, bet kovoti ir kai kurie žūti (iš roma
no epilogo matome, kad pagaliau visi jie 
žuvo vėlesniuose mūšiuose).

Rašytojas daugiau sustoja tik ties tam 
tikrais epizodais. Romanas pradedamas 
partizanų Viršilos ir Dobilo kelione per liū
ną. Dobilas turi aplankyti senosios Anelės 
trobelę — užmegzti ryšį, bet patenka į ten 
laukiančių stribų rankas. Jis kankinamas, 
kol stribai nutaria jį grąžinti su partizanų 
vado žmona. Keletą scenų turime stovyklos 
miestelį ir išvaduoti kalinius.

Romanas nėra didelis, tai nėra jame ir 
didesnio įsibėgėjimo. Dėl to ir jame vaiz
duojamieji žmonės matomi daugiau tik to
kie, kokie jie yra savo partizanavimo lai
kais — be praeities, prisidengę slapyvar
džiais, tik kaip tos partizaniškos bendruo
menės nariai. Tik kartais gali blykstelėti.

_llllllllllll!lllllllllllll!llllll!IIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllim

ARIVEDERČI, ROMA
■— Vis tas pats Stasiukas — pilnas žodžių, pil

nas linksrnumo, riteris iš minezingerių laikų, — nu
traukia jo kalbą Veronika. — Ar vienas?

— Vienas, Verute. Toks pat vienas bastūnas ir 
palaidūnas. Kitos Verutės nesuradau, o Katrytės ne
norėjau. Viena nemylėjo, kitos nenorėjau, tai vienas 
ir nardau po pasaulį, skraidau kaip paukštelis, kol 
pakiš kauliukus mano po žeme ir užmirš visi. Ka
daise buvo metų dvidešimt Stasys, jam giedojo vie
versys. O ką išgersim, ponia?

— Aš nežinau.
— Susėskim anam kambary. Susėskim, pakal

bėsim, — jis ima Veronikos ranką ir veda pro duris 
į kitą kambarį. — Sėskim prie šito staliuko. Ai, kaip 
gera, kad susitikau, tokia šiandien man istorinė die
na, kaip prie Žalgirio su Vytautu Didžiuoju. Minė
siu ir minėsiu tą susitikimą, dienos bus šviesesnės ir 
naktys trumpesnės, ir neužmiršiu visą gyvenimą. Ką 
gersim?

Veronika išgers stikliuką vyšninės degtinės, ir 
Siesikis nueina atnešti, štai koks dabar tas Stasiu
kas, senasis jos garbintojas dar iš mokytojų semina
rijos laikų! Dabar jai grįžta anie laikai, kai Siesi- 
kiukas šokindavo ją seminarijos vakarėliuose ir ly
dėdavo namo, o pavasarį prieš egzaminus paskuti
niaisiais metais laukdavo prie bažnyčios, kol ji išeis 
po gegužinių pamaldų, ir jie tada nutaukšėdavo sau 
abudu aplinkinėmis gatvelėmis. Stasys vis pilnas 
kalbos ir juoko- Ji atsimena ir šiltą gegužės vakarą, 
kai jie pasiekė savo miesto pakraštį, sukurkė varlės 
netoliese, sulojo šuo atokesnėje sodyboje, ir Vero
niką apėmė troškimas pajusti prietemos tylą. Ji no
rėjo eiti su tuo berneliu, susikabinusi rankomis, bet 
tegu būna tylu, tegu niekas neprataria žodžio, tegu

— Ne, bijau pasigerti, — sakė ji, o Siesikis atsi-Į 
prašė ir nuėjo atsinešti kito stikliuko. =

— Toks stebuklingas vakaras, kad neišlaikau,
— teisinosi jis. — Kaip šventos Kalėdos, kaip nauji 
metai, kaip Velykos, kaip visos didžiosios šventės 
kartu sudėtos, visos religinės ir tautinės. Po šito va
karo man visos šventės bus nebe šventės, kai tavo, 
Verute, šviesaus veido neberegėsiu, šitų akių, kurios 
šviečia, kaip žiburėliai vienišo bastūno naktį. Sakyk, 
kaip gyveni. Pasakok apie save. Pasakok, aš pa
klausysiu, noriu girdėti tavo balso skambėjimą.

— Nėra ko pasakoti, — atsakė Veronika.
— Praėjo šitiek metų, o jai nėra ko pasakoti! 

Karai, perversmai, revoliucijos, krito vadų ir kara
lių galvos, gyvenom ir bėgom, tūkstančius kilometrų 
numovėm neatsigrįždami, valgėm sausą duoną, ilgė
jomės namų, miegojom ir riejomės, o tau, Verute, 
sakai, nėra ko pasakoti.

Jo stikliukas vėl tuščias. Veronikos jis nebera
gino, bet pats neramus sujudėjo kėdėj, pakilo, su
griebė stikliuką ir atsiprašęs nuskubėjo į barą.

— Kaip gi tavo tas šventaris? Ar geras vyras?
— grįžęs paklausė jis.

— Vyras kaip vyras.
— Ar labai myli tave?
— Aš nežinau, Stasiuk. Tur būt, myli. O šiaip

— gyvenam ir gana. Akių dar neišsidraskėm.
— Ar ir akis draskotės? Jei taip, tai, matyt, 

nekoks vyras- Jei taip, tai gaila, kad mes taip pasi- 
metėm. Ar atsimeni, kaip lydėdavau namo iš vaka
rėlių? Nežinau, ką atiduočiau, tur būt, viską, jei ga
lėčiau susigrąžinti anuos senus metus. Rankutėm su
sikabinę vaikščiotume vakarais.

— Ne, mes akių nesidraskom, — įsiterpė Ve
ronika.

— Vis tiek gaila man anų dienų. Papasakok, 
kaip gyvenai.

(Bus daugiau)

IR GIRIA
kad vienas jų yra buvęs karys ir jame išli
ko iš to tam tikrų įpročių, o kitas — gim
nazistas. Net civiliame gyvenime buvę tarp 
žmoniij įtempti santykiai šitoje bendruome
nėje kitaip traktuojami pavojų akivaizdoje, 
žmogus miške, slaptavietėse yra kitoks, ir 
tą jų kitokumą. atrodo, rašytojui pasisekė 
pavaizduoti. Ta nuo likusio pasaulio atskir
ta, savo šiokius tokius papročius turinti, sa
vo griežtais įstatymais gyvenanti, nuolat 
pavojų laukianti ir budri bendruomenė yra 
kitokia negu mūsų pažįstamoji.

J. Gliaudos stilius romanui teikia ir tam 
tikro iškilmingumo, tarytum viskas būtų 
Kažkur aukščiau nuo žemės. Tas nežemiš- 
kumas gal ryškiausiai veržiasi iš dialogų. 
Partizanai romane ne tik trumpai aptaria 
savo tikslą tokiais sakiniais kaip „Priešą 
išvysim, laisvę atstatysim“, bet jie ir tikro
vę saldina, ir dainoj įžiūri paraką, ir su ta
rybiniu generolu Bartašiūnu tuokiasi, žo
džiu, nemaža lakoniškos poezijos plaukia 
net iš dialogų. Kas linkęs labiau į kasdieni
nį natūralųjį realizmą, tam, žinoma, tas 
poetiškumas atrodys kiek dirbtinis.

' P. An.

SKUNDAS DĖL DAILININKŲ

„Tėviškės Žiburiai“ išsispausdino J. 
Karkos laišką, kuriame jis rašo apie To
ronto Prisikėlimo salėje gausiai ruošiamas 
tapytojų ir skulptorių parodas.

„Šiais laikais", rašo jis, „yra meninin
kų, kurie save vadina menininkais, ypač 
tapybos srityje, pretenduoja į „modern 
art“ grupę.

„Pilkos masės ateina, pažiūri; vieni sa
ko, kad nieko nesupranta, kiti iš manda
gumo nutyli, nenori prisipažinti, kad ma
žai supranta“.

Torontiškiai gausiai lanko tas parodas 
ir kūrinius perka. Bet vėliau paaiškėja, 
kad toks modernus paveikslas neturi jo
kios meninės vertės.

J. Karka pageidauja, kad būtų sudaryta 
menininkų komisija, kuri persijotų kiek
vieną dailininką ir jo kūrinius. Tada vi- 
sumenė žinotų, su kuo turi reikalą.

VERONIKA ATKARPOJE SUSTABDOMA

Pirmieji K. Barėno knygos „Dvidešimt 
viena Veronika“ apsakymai (Skryningas, 
Protingi lietuviai, Paskutinė pamoka, Pasi
matymas ir Mėsininkas Kingas) buvo 
spausdinami „Europos Lietuvyje“ turint 
galvoje, kati knygą leis pats autorius savo 
lėšomis.

Per tą laiką padėtis pasikeitė: Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovės Valdyba pasiūlė kny
gą duoti leisti Nidos Knygų Klubui. Taip ir 
sutarta. Dėl to tolimesni apsakymai laik
raščio atkarpoje nebebus spausdinami: 
„Arivederči, Roma!“ yra paskutinis daly
kas šičia.

Kaip knygos pavadinimas rodytų, „Dvi
dešimt vienoje Veronikoje“ iš viso yra dvi
dešimt vienas apsakymas. Knyga turėtų 
pasirodyti šįmet, gal kada nors rudeniop.

Beje, Nidos Knygų Klubas kartu su Ve
ronika išsiuntinės ir Petronėlės Orintaitės 
apybraižų knygą „Liepalotų medynuose“, 
kuri jau yra surinkta ir tuoj bus atspaus
dinta.

JIS SAKĖ IR EL GRECUI

Anglų dailininkas Andrew Freeth, kurio 
darbų paroda dabai’ vyksta Londone, pie
šė jūrą pakrantėje. Priėjo prie jo nepažįs
tamas ir žiūri per petį į paveikslą.

— Aš nemaža išmanau apie meną, — 
pradėjo tasai nepažįstamasis pokalbį. — 
Esu buvęs „Manchester Guardian“ meno 
kritikas. Nemaža nusimanau ir apie muzi
ką. Beechamas buvo mano draugas ir Hen
ris Woodas.

Šitaip prisistatęs, jis vėl įsižiūrėjo į pie
šiamąjį paveikslą ir paklausė:

— Ar nemanai, kad tavo nupieštosios 
žmonių figūros yra per ilgos?

Freethas tada jį paklausė:
—O ar nemanai, kad tą patį galėtum pa

sakyti ir apie EI Grecą?
— Kaip tik praeitą savaitę aš ir jam tą 

patį sakiau.
Jeigu kas norėtų juoktis, tai nuo savęs 

galime pridėti, kad EI Grecas yra 1614 m. 
miręs ispanų dailininkas.

tik šuns balsas nuamsi ir įšilusios varlės vandenyje 
ker-ker-ker. Tačiau Stasiukas vis kalbėjo ir kalbėjo 
ir juokėsi, ir dėl to ji nebenorėjo daugiau su juo susi
tikti, ir po egzaminų pasibaigė nuo ano vakaro stai
ga atšalusi visa draugystė.

Siesikis grįžo su stiklais. Jis ragino Veroniką 
gerti.

— Kokie dievai dabar tamstą šičia nešioja? — 
paklausė jis.

— Dantis taisiau.
— Argi jūsų apylinkėje visi dantų gydytojai iš

mirė, kad taip toli važiuojate? Aš pastebėjau, kad 
dantų gydytojų daugumas vis senukai. Sakai, kad 
dantis skauda, tai jie ima gręžti visiškai kitoj pusėj. 
Man net ištraukė sveiką krūminį apsižiopsojęs senu
kas. Didelį tokį, kaip arklio, net sušilo senis.

— Aš ir atvažiuoju, nes gydytojas labai geras. 
Jis tau taiso, kaip savo dantis.

— Gera, kad susitikau! Pusę gyvenimo atiduo
čiau už šį vakarą ir dar pridėčiau priedo. Jau dau
giau kaip trisdešimt metų, kai nesimatėm! Meilė 
ateina ir praeina, bet žmogaus negali užmiršti, ne
šiojies širdy paveikslą, kaip šventenybę, ir tave lydi 
paskui visą gyvenimą atsiminimai, kaip angelas sar
gas su baltais sparneliais, — ir jis sugriebė Veroni
kos ranką ir vėl pabučiavo. Jo stikliukas jau buvo 
tuščias. Veronikai dingtelėjo, kad jis jau įkaušęs. Jis 
ir kartą ir kitą paragino ją greičiau gerti- Veronika 
tik padažydavo lūpas.

RĖMAI IR ŽMONĖS

Šitaip pavadintą Pr. G. rašytą vedamąjį 
išsispausdino Nr. 10’ „Tėviškės Žiburiai“. 
Straipsnyje, be kita ko, rašoma taip:

„Upės ir ežerai turi krantus. Net ir van
denynai be jų neapsieina. Tautelės ir tau
tos, net ir milijoninės, turi savo rėmus. 
Kas gi tie jų rėmai? Tai jų sukurtos vals
tybės, telkiančios visą tautinį gyvenimą. 
Ak, yra tautų ar jų dalių, gyvenančių sve
timuose rėmuose, bet jie yra per siauri, 
spaudžia į kampininkišką poziciją ir ver
čia ieškoti platesnių rėmų, kuriuose galėtų 
laisvai ir pakankamai plačiai išsitiesti. Nie
kas nemėgsta Prokrusto lovos — nei žmo
nės, nei tautos, nes tai žudantys rėmai. 
Vieninteliai rėmai, priimtini tautai, yra 
savojo dydžio rėmai, kitaip sakant, laisva, 
nepriklausoma valstybė. Tokius rėmus iš
tisus šimtmečius turėjo lietuviai, sukūrę 
savo valstybę Lietuvą. Deja, tie rėmai bu
vo sunaikinti. Iki šiol tautai tenka vargti 
svetimųjų suręstuose rėmuose — sovieti
niuose ir vakarietiniuose. Sovietiniai rėmai 
nukalti vergams, vakarietiniai — laisviems 
žmonėms. Sovietiniuose rėmuose kenčia 
tauta priespaudą, o vakarietiniuose — nu
tautėjimo grėsmę, ateinančią per demokra
tinę laisvę. Abeji rėmai mūsų tautai reiš
kia grėsmę skirtingais keliais. Pavergtoji 
Lietuva kovoja su sovietine priespauda ir 
prievartiniu nutautinimu, o išeivinė Lietu
va — su nutautėjimu laisvėje. Pavergtųjų 
atsparumas kol kas atkaklus, o laisvųjų? 
Visuotinai žiūrint, ir pastarųjų eilėse ma
tyti didelių pastangų, ypač pirmojoj ir 
antrojoj kartoj. Vis dėlto, lyginant turi
mas galimybes ir rodomas pastangas, ma
tyti, kad išeivinė Lietuva dažnai pasimeta 
per dideliuose svetimuose rėmuose“.

J. ŽILEVIČIAUS SUKAKTIS

Chicagoje gyvenąs kompozitorius prof 
Juozas Žilevičius atšventė 80 metų am
žiaus jubiliejų.

Jubiliatas yra sukūręs apie 400 muzikos 
vienetų, kurių 300 buvo atspausdinta įvai
riuose leidiniuose.

Jo surinktoji medžiaga apie kompozito
rius, chorus, koncertus ir įvairius leidinius 
yra saugoma Chicagos jėzuitų namuose.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
KONKURSAS PARAŠYTI MIŠIOMS

„Muzikos Žinių“ žurnalas skelbia mi
šioms parašyti konkursą: a) bendrosioms 
— kasdieninėms ir b) gedulingoms mi
šioms. Kiekvienoms premijuotoms mi
šioms skiriama po 300 dol. premijos. Kiek
vienas konkurso dalyvis gali rašyti abejas 
mišias ir laimėti abi premijas.

Mišios turi būti parašytos pagal naują 
liturgiją, lietuviškam tekste, dviem bal
sam (pritaikintu giedojimu vienam bal
sui), c-1 iki e-2 apimtyje, nesudėtingos 
formos su vargonų palyda.

Konkurso komisijai prisiųstos mišios 
turi būti pasirašytos slapyvardžiu. Tas 
pats slapyvardis užrašomas ant atskiro už
klijuoto pridedamo voko, kuriame įdeda
mas raštelis su autoriaus tikrąja pavarde, 
adresu ir telefono numeriu.

Konkursui parašytos mišios turi būti 
atsiųstos „Muzikos Žinių“ adresu — 209 
Clark Pl.. Elizabeth, N. J. 07206, iki š. m. 
rugsėjo 8 d.

Premijuotos mišios lieka „Muzikos Ži
nių“ nuosavybe. Konkurso mecenatai — 
KLEMENSAS ir ONA BAGDONAVIČIAI.

JI IŠKĖLĖ VĖLIAVĄ

Geelongo (Australija) miesto burmist
ras pakvietė Lietuvių Bendruomenės kul
tūrinių reikalų vadovę E. Jomantienę iš
kelti vėliavą „Australia Day“ iškilmėse.

E. Jomantienė iškilmėse dėvėjo tauti
nius rūbus.

ALG. KEZIO FILMAI

Vienas iš pajėgiausių foto menininkų 
Amerikoje yra kun. Algimantas Kezys.

Jo iniciatyva buvo nufilmuotas spalvo
tas filmas mūsų Amerikoje gyvenančių in
telektualų „Dvylika“ (apie tą filmą buvo 
jau rašyta). Dabar neseniai jis užbaigė 
kronikinį filmą „Simas Kudirka“. Taip 
pat jis turi paruošęs monumentalinį filmą 
iš lietuviško, tautinio meno Chicagos šv. 
Kazimiero kapinių paminkluose.

MĖGSTA RŪGŠTŲ PIENĄ

Winthorp Paul Rockfelleris, Ievos Pau- 
lekiūtės-Rockfellerienės 22 metų sūnus, ve
da savo mokslo draugę, kurią susitiko Ang
lijoje, Oksfordo universitete.

Ieva Paulekiūtė, buvusi Amerikos grožio 
karalaitė, 1948 m. ištekėjo už W. Rockefel- 
lerio, bet po kiek laiko jie išsiskyrė. Ievutė 
gavo teisę auginti sūnų ir dar 6 milijonus 
dolerių.

Jaunasis Winthropas iš savo motinos tė
vų ir pačios motinos yra pramokęs lietuviš
kai kalbėti ir labai mėgstąs rūgštų pieną 
su bulvėmis. Jis, sako, net ir dabar, užėjęs 
į restoraną, klausia, ar kartais neturi lietu
viškų valgių.

JUANITOS CASTRO KALBA

Juanita Castro, Kubos komunistinio re
žimo diktatoriaus Fidel Castro sesuo, pasa
kė ugningą kalbą Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėje Chicagoje.

Savo kalboje ji užsiminė savo brolį Fide
lį ir jo teroru sudarytąją valdžią ir barė 
Ameriką už jos nuolaidumą komunizmui.

Dalį kalbos ji paskyrė ir lietuviams, pa
girdoma jų pasiaukojimą kovoti su Lietu
vos pavergėjais.

SPORTO ORGANIZACIJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Sausio 23-24 d. d. buvo surengtas Šiaurės 
Amerikos Lietuvių fizinio lavinimo ir spor
to sąjungos suvažiavimas Detroite.

Šiuo metu Sąjunga turi 18 klubų su 700 
narių.

DAR VIS KOVOS

Lietuvių katalikų spaudos draugija, kuri 
veikia jau 30 metų, Chicagoje turėjo savo 
metinį suvažiavimą.

Šitoji draugija turi savo žinioje ir Chica
gos dienraštį „Draugą".

Susirinkime paaiškėjo, kad pernai buvo 
parduota už 45 tūkstančius dolerių knygų.

Kun. P. Cinikas savo prakalboje pabrėžė, 
kad katalikiškos spaudos paskirtis yra „ko
va už krikščioniškas idėjas, už lietuvybę ir 
lietuvių visuomenę, kova prieš komunizmą 
ir bedievybę bus tęsiama“, ir kova turės 
būti tęsiama /.visomis turimomis jėgomis“.

Draugijos nauju pirmininku išrinktas 
kun. Jonas Stankevičius.

MIRĖ JURGIS ŠERGALIS

Kovo 27 d. Toronte, Kanadoje, mirė 71 
m. amžiaus Jurgis šergalis. Palaidotas To
ronto lietuvių kapinėse.

20 metų išgyvenęs Anglijoje, Bradford- 
Shipley, prieš penketą metų nusikėlė į Ka
nadą.

Liko žmona, duktė, sūnūs, marti, žentas 
ir anūkai..

MOTINOS DIENA

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas ge
gužės 8 d. suruošė Motinos dienos minėji
mą su vakariene, programa ir šokiais.

Programą atliko Klubo narių atžalynas- 
jaunimas.

PARUOŠTA A. KAULĖNO 
MONOGRAFIJA

„Anglikonas“ rašo, kad 1968 m. suma
nytoji išleisti Algirdo Kaulėno monogra
fija jau kaip ir paruošta — surinkta jai 
pakankamai medžiagos.

Monografiją išleisti yra įsipareigojęs 
Chicagos Anglijos Lietuvių Klubas.

CHICAGOS EVANGELIKŲ VEIKLA

Chicagoje energingai veikia lietuviai 
evangelikai. Jie turi didelį chorą, kuris 
veikia 20 metų, ir leidžia stambų žurnalą 
„Mūsų sparnai“ nuo 1951 m.

MIRĖ S. SANKAUSKAS

Australijoje balandžio 10 d., belankyda
mas -sk. vyčių — vyr. skaučių sąskrydžio 
dalyvius, staiga susirgo ir nuvežtas į ligo
ninę mirė „Aušros" tunto tuntininkas 50 
metų amžiaus s. v. v. si. Stasys Sankaus- 
kas.

„Mūsų Pastogė“ rašo, kad tai buvo vie
nas iš retų visuomenei pasiaukojančių 
žmonių.

L. BRAŽDIENĖS ŠOKĖJAI

Kurį laiką gyvenusi Manchesterio 
apylinkėje, Leokadija Braždienė jau dau
giau kaip 20 metų sėkmingai vadovauja 
Chicagos jaunimo tautinių šokių grupei.

Kovo 13 d. kartu su „Gyvataro“ an
samblio mokytoja G. Breichmaniene ji su
ruošė tautinių šokių vakarą. Tie šokiai 
buvo būdingi tuo, kad jie buvo pašokti 
grynai lietuviškai, be jokio svetimo ele
mento.

„SIMO“ PASISEKIMAS

„Simo“, Jurgio Gliaudos parašytosios 
knygos apie S. Kudirkos tragiškus pergy
venimus, pirmoji laida jau išparduota.

„Dirva“ (III.24) skelbia, kad išleidžia
ma antroji laida.

Tai yra retas atsitikimas, kad knyga bū
tų taip perkama.

„Simas“ yra numatomas išleisti ir ang
lų kalba.

„DIRVOS“ NOVELĖS KONKURSAS

Cleveland© „Dirva" kasmet skelbia no
velės konkursą.

1970 m„ kaip jau buvo rašyta, nerasta 
tinkamos premijuoti novelės.

1971 m. „Dirvos“ konkurso novelės pre
mija pakelta iki 500 dol.

FILMAS „SIMAS KUDIRKA“

Chicagoje (JAV) buvo parodytas lietu
viams filmas „Simas Kudirka“.

Filmą pagamino Foto Archyvas iš lietu
vių demonstracijų dėl Kudirkos tame mies
te.

LAPINSKO IL VIGILANTE

Muzikas Darius Lapinskas (JAV) sukū
rė simfoninę kompoziciją „II Vigilante del 
Mare“.

Kūrinys skirtas Simui Kudirkai, ir jo 
premjera įvyko vasario 27 d. Chicagoje.

„TE DEUM“ BOSTONE

Kovo 28 d. Bostono šv. Petro bažnyčioje 
buvo išpildytas Dvožako „Te Deum“.

Koncerte dalyvavo jungtiniai chorai ir 
simfoninis orkestras. Solo partijas giedojo 
D. Mongirdaitė ir B. Povilavičius.

Be to, vargonų solistas Z. Nemeika gro
jo Bacho ir J. Kačinsko improvizacijas.
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ATSTOVAI SVARSTO
DBLS IR LNB SUVAŽIAVIMAI

LIETUVOJE

Dr. S. Kuzminskas perskaito 1969 m. pri
imtąją rezoliuciją. Nutarta ją priimti dė
mesin. J. Bendorius dar primena, kad rei
kia įpareigoti Valdybą ir Tarybą žiūrėti 
tos rezoliucijos vykdymo.

Tuo metu dar paskaitomas ką tik gau
tasis European Liaison Group sveikinimas 
su padėka ir pažadu remti.

Europos lietuvių suvažiavimas
Dabar svarstomas klausimas Europos 

lietuvių suvažiavimo, kuris buvo svarsto
mas praeitų metų suvažiavime ir pavestas 
toliau gvildenti Tarybai. Kodėl jis neįvyko 
ir kas darytina, kad įvyktų? Pirmiausia 
buvo megztas ryšys su PLE. Reikėjo pri
pažinimo. Tą reikalą daugiausia tvarkė 
Taryba. Kai dėl Europos lietuvių, tai čia 
kyla ta problema, kad tų kraštų organi
zuota bendruomenė priklauso PLB. Pirm. 
J. Alkis šįmet aiškinsis, kai vasarą važiuos 
į Vokietiją, o iki šiol trūko ir laiko.

Lietuvių Fondas
Svarstant Lietuvių Fondo klausimą, J. 

Bendorius galvoja: ar pasiseks? Jei numa
tytume, kad nepasiseks, tai ir nepradėtina. 
Gal ir nepasiseks. Bet turime LNB ekono
minį pagrindą, ir neišeitų vėl pradėti pra
šyti. Amerika — ką jai reiškia! O čia — 
rinkta ir rinkta viskam. T. Vidugiris pri
taria J. Bendoriui, nes nepasiseks. Be to, 
fonduose pamečiui nukris turimųjų pini
gų vertė. Reikia atsisakyti. H. Gasperas 
galvoja, kad surinkti didesnę sumą, tegu ir 
ne iš karto, yra sunku. J. Eendorius dar 
iškelia sumanymą, kad Bendrovę likviduo
jant akcijas galima būtų pervesti kultūros 
fondui. A. Navickui atrodo, kad fondo su
darymo klausimas nepasiseks. K. Paukš
tys pažada 1000 svarų, jei tauta pareika
laus. Dr. S. Kuzminskas galvotų, kad rei
kėtų pamažu kurti, sudėti į jį puslapio fon
do likučius, kasmet Bendrovės tam tikrą 
pelno procentą, taigi pradėti, o sekančiam 
suvažiavimui jau pateikti svarstyti to fon
do statuto projektą. A. Jaloveckas priešin
gas tokiam fondui. Juk ir puslapio fonde 
yra likę tik 50 sv.I J. Bendorius galvoja, 
kad Bendrovės pelno procentais reikia grą
žinti geriau paskolas. J. Vilčinskas siūlo 
išprovokuoti LNB pirm. S. Nenortą, kuris 
turi tuo klausimu pasiūlymą. Dr. S. Kuz
minskas pasiūlo palaikyti gyvą tą Kultū
ros fondo mintį iki sekančio suvažiavimo. 
Taip ir nutarta.

J. Vilčinskas dar primena savo pasiūly
mą suvažiavimo vardu kreiptis į Turkijos 
vyriausybę Bražinskų reikalu. Pasiūlymas 
priimtas.

Revizijos kritika
Grįžtama prie Tarybos pranešimo, ypač 

kiek tai susiję su revizija. Atskaitomybę 
reikia pagerinti, kaip Tarybos komisija nu
rodo. P. Mašalaitis iškelia mintį: Tarybos 
komisijos aktas ilgas. Valdyba jį svarsto, 
bet tasai protokolas neturėjo būti skaito
mas visoje Taryboje, kurią sudaro ne vien 
DELS rinktieji atstovai. D. Banaitis: kam 
tada kviečiami tie kitų organizacijų atsto
vai? Z. Juras: gal paskubinta, nesusitarus 
su DBLS Valdyba. J. Lūža primena, kad 
Tarybos tikrintojams viskas atrodo bloga, 
viskas tragiška. Taryba ne iš pravažiuo
jančių turėtų pasiklausyti, ką jie kalba, 
bet gilintis, žiūrėti, kiek kas racionalu, ar 
išlaidos pateisinamos, ar yra darbo priemo
nių pelnui gauti, ar tuo keliu einama, tai
gi esminiai dalykai. J. Bendorius stebisi J. 
Lūža: Tarybos tikslas žiūrėti tvarkos. V. 
Strimas galvoja, kad vis dėlto protokolas 
ne vietoje buvo skaitytas. A. Navickas bū
tų už tai, kad Bendrovę turi kas nors tik
rinti. J. Alkis sako, kad Tarybos patyrimo 
laukiama, nes toks ir jos uždavinys. Bet 
su komisijos protokolu galėjo būti ir Val
dyba supažindinta. A. Pranskūnas prime
na, kad Tarybos nutarimų mielai laukia
ma, prie jos išvadų derinamasi, jos nuta
rimai vykdomi. D. Banaitis atsako: mes 

uždirba aukštą ir pastovų nuošimtį, investuoti
BALTIC SAVINGS & Investments co.

Atidarius depozito sąskaitą Baltic Savings 
& Investments Co., Jūsų sutaupos duos gerą 
nuošimtį, ir nebus jokių rūpesčių dėl mokėji
mo valstybinių mokesčių.

Metinis nuošimtis 8 °/0 grynais
Dėl atidarymo sąskaitos ir kitų informa

cijų prašoma rašyti:

BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO. :::: 
:::: (Z. Juras)
mi 

Head office: 421 Hackney Rd., 
h:: London, E. 2.En gland.
•m Tel. 739 8734.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo reikalus.

nrs

teisingai padarėme, skaitydami protokolą. 
Gindami Valdybos ir Sodybos vedėjo au
toritetą, mes atkreipėme dėmesį į žmonių 
laiškus. Mes, sakė, ir vėl kelsime, pvz., iš
laidų klausimus (pvz., automobilio ir kt.). 
J. Bendorius dar sako, kad nėra sąlygų at
skaitomybei vykdyti, nėra pakankamai 
žmonių, bet reikia rūpintis. Atsiprašo, kad 
protokolas nebuvo atsiųstas Valdybai. J. 
Vilčinskas sutinka, kad Taryba blusinėja- 
si ir dėl kai ko nepagrįstai. Pvz., Sodybai 
susisiekimo priemonių klausimą išsprendė 
Valdyba — direktoriai. Dr. S. Kuzminskas 
būtų už tai, kad reikia blusinėtis, bet taip 
pat reikėtų pasitarti su direktoriais. Tik
rinimo praktika gera, nes ir praeitis paro
dė, kad tik savieji iškelia reikalus. P. Ma
šalaitis yra už tai, kad LNB reikalų nepri
valėtų svarstyti kitų organizacijų atstovai. 
Z. Juras primena, kad Valdyba svarsto Ta
rybos nurodymus, bet abejoja, ar visa Ta
ryba turėtų svarstyti DBLS vidaus daly
kus. Dr. S. Kuzminskas galvoja, kad LNB 
reikalus turėtų svarstyti visa Taryba. Ne
taktas — kitas dalykas.

Jaunimo klausimas
Jaunimo klausimu J. Bendorius prime

na, kad DBLS yra rėmusi jai nepriklau
santį jaunimą. J. Alkis sako, kad teko or
ganizuoti jaunimą prieš kongresą. Dabar 
prieš 1972 m. kongresą irgi teks parinkti 
atstovus. Valdyba jaučia už tai atsakomy
bę. Jaunimo Sąjūdžio pirmininkas jau yra 
dalyvavęs viename DBLS Valdybos posė
dyje. Reikėtų, kad DBLS Valdyboje būtų 
nuolatinis Jaunimo Sąjūdžio atstovas, kai 
svarstomi jaunimo reikalai. Vykdant jau
nimo organizavimo darbą, buvo kreiptasi 
į skyrius jaunimo sąrašų, ir kai kas pri
siuntė, o reikėtų iš visur. S. Nenortas pa
tikslina, kad jaunimo atstovas DELS Val
dybos posėdžiuose nėra numatytas įstatuo
se. J. Bendorius manytų, kad dėl to nėra 
reikalo keisti įstatų — atstovas gali būti 
kviečiamas. J. Vilčinskas iškelia mintį, kad 
jaunimas galėtų siūlyti savo kandidatą 
rinkti į Valdybą. J. Dimša sako, kad Co- 
ventryje yra jaunuolių, bet juos reikia su
organizuoti, įtraukti į darbą ir tik tokius 
siųsti kur nors atstovauti. J. Bendorius 
sako, kad kaip tik ir pradedama organi
zuoti. K. Bivainis pripažįsta, kad DBLS 
Valdyba išsiuntinėjo aplinkraštį, kviesda
ma organizuoti jaunimą. Deja, jaunimas 
nenori. DBLS pirm. J. Alkis sako: visada 
kalbama — organizuoti, organizuoti. O So
dyboje buvo padaryta — suvažiavo jauni
mas, ir sukurtas DBLS Jaunimo Sąjūdis. 
Nuo tos pradžios praėjo dar neilgas laikas. 
Apskritai jaunimo yra. bet skyriai turėtų 
juo rūpintis, jį 'globoti. Reikia pradėti ir 
kantriai dirbti. Va, jaunimas jau rūpinasi 
net ir savo puslapį laikraštyje turėti. J. 
Maslauskas galvotų, kad jaunimui reikia 
vadovo. Žiūrėdama į G. Valterytę-O'Brien. 
T. Bakaitienė sako: o štai jauna ponia, ji 
galėtų būti vadovė.

To klausimo svarstymą užbaigia dr. S. 
Kuzminskas, primindamas, kad šią vasarą 
British League for European Freedom ruo
šia jaunimo seminarą, ir būtų malonu, jei 
jame dalyvautų kas nors lietuvių.

Tuo ir baigiamas tądien DBLS suvažia
vimas.

Bendrovė svarsto savo reikalus
O vakarop pradedamas dvidešimtasis 

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės susirinki
mas. Jį atidaro pirm. S. Nenortas, pasi
džiaugdamas, kad salė papuošta M. Baras 
paveikslais. Susirinkusieji tą pirmininko 
džiaugsmą palydi plojimais.

Po to LNB sekr. A. Pranskūnas perskai
to praeitų metų susirinkimo protokolą ir 
revizorių pranešimą. Pirm. S. Nenortas 
skaito LNB Valdybos pranešimą (prane
šimas išspausdintas „Europos Lietuvio“ 
Nr. 11).

Kritikų valanda
Išklausius pranešimo, J.-Bendorius iške-

lia klausimą, ar nėra galimybių, kad spau
dos skyrius duotų mažiau nuostolių? Jis 
sustoja ties knygų įrišimu. Ar ieškota, kas 
įrištų pigesnėmis kainomis? Direktoriai 
prašomi atkreipti į tai dėmesį. Dar ir dėl 
spaustuvės darbo: jam atrodo, kad praei
tais metais ar tik ne dvi knygas tegavęs, 
o buvo pašto streikas, tuo metu nėjo laik
raštis. Dėl investuotųjų apie 3.000 svarų — 
sakė, kad augs kapitalas, o pelno pernai 
buvo ar ne 8 sv„ o šįmet — nieko. Mes mo
kam 7 proc. už paskolas, tai per metus už 
tokią kaip investuotoji sumą, žiūrėkite, 
kiek išmokame. Taigi mažėja kapitalas. 
Ar nebūtų geriau, jei neloštume savo pi
nigais ateities sąskaiton? Atsakydamas 
pirm. S. Nenortas nurodo, kad spaustuvė 
streiko metu tikrai nesėdėjo be darbo. At
rodo, kad reikalai eina į gerą pusę. Yra 
vilties ir spaudos skyriui sudurti galus su 
galais. Kai dėl investavimo, tai investuoti 
nereiškia pirkti-parduoti ir padaryti pelno. 
Investuota norint per ilgesnį laiką padi
dinti kapitalą. Bet tie visi investavimai ar 
susilaikymai nuo jų priklausytų nuo apsi
sprendimo, ar siaurinti Bendrovės veiklą, 
ar plėsti.

Dėl spaudos nuostolių S. Sasnauskas ke
lia klausimą, ar tikslu didinti etatus, nes 
vėl bus nuostolis. S. Kasparui atrodo, kad 
nėra dabar ko kalbėti apie pašto streiko 
padarinius, nes jie paaiškės tik kitais me
tais. Reikėtų žiūrėti, ar tikslingai dirbama, 
tikrinti atliekamąjį darbą. Viso pelno gra
fa balanse sudaranti klaidinantį vaizdą. 
Bendrovės balanso spausdinimas vien 
„Eur. Lietuvyje“ nepatenkina jo: turėtų 
būti siuntinėjama visiems akcininkams, 
nes ne visi skaito laikraštį.

Pirm. S. Nenortas dėl susirūpinimo 
spaustuve atsako, kad smulkiai viską da
bar paaiškinti per daug laiko užimtų. Ga
lima tik būtų pasakyti, kad šiuo metu dir
ba tik 1 linotipininkas ir 2 apipavidalinimo 
darbą atlieka. Reikia, kad kas nors knygas 
rinktų. Iš viso spaustuvėje atliekamieji 
darbai: „Eur. Lietuvis“, knygos, kalendo
rius. komerciniai užsakymai. Bet protes
tuoju dėl užuominų, kad darbininkai galė
tų būti tinginiai. Ealansų-apyskaitų forma 
jau daug metų vis ta pati, ji yra įstatymų 
numatyta. Dėl apyskaitų siuntinėjimo: jei 
kas prašys, visuomet gaus.

A. Navickas primena, kad nereikėtų 
siuntinėti spaudos tiems, kurie neapsimo
ka. Kainų kėlimas nepadės. Pirm. S. Ne
nortas nurodo, kad pensininkams kaip tik 
sumažinta laikraščio kaina. J. Bendorius 
palaiko direktorių nusistatymą sustiprinti 
spaustuvės personalą, nes kas gi atsitiktų, 
jei vienintelis linotipininkas susirgtų ar 
ką? Tada ir laikraštis neišeitų. V. Dargis 
grįžta prie spaustuvės nuostolių klausimo. 
Vietinėje spaustuvėje jų skyriui buvo pa
žadėta atspausdinti 1000 atsišaukimų už 
38 svarus. A. Pranskūnas atrašė: jei sky
rius bus pajėgus sumokėti, tai toks kiekis 
kainuos nuo 5 iki 10 svarų. Spaustuvė ne
turėtų nuostolio, jei imtų anos spaustuvės 
kainas, bet mes neturėtume lapelių be 38 
svarų.

Pranešimas ir apyskaita priimama.
Toliau svarstomas Bendrovės įstatų 135 

paragrafo klausimas, kuris kalba apie lik
vidavimo atvejį. A. Navickas galvoja, kad

Skaitytoju tott&fbai
MIRUSIEJI IR GYVIEJI LIETUVIAI

Gerb. M. B. „E. L.“ 9 nr. pakartotinai 
pasisakė prieš lietuvių bendrą, organizuo
tą mūsų mirusiųjų tautiečių pagerbimą, 
prisiminimą kapinėse, sakydamas, kad to 
Lietuvoje nebuvo. Tai klystama, nes, jei 
ne visur, tai labai daugelyje vietų Vėlinių 
proga ne tik privačiai, bet ir organizuotai, 
iškilmingose procesijose vykdavo žmonės į 
kapines pasimelsti už mirusius, jų pagerb
ti, juos gyviau prisiminti. Mažas pavyz
dys: kokioje įspūdingoje organizuotoje ei
senoje su uždegtomis žvakutėmis žemai
čiai vykdavo Vėlinių vakarą į kapines Tel
šiuose. Taip pat Viešvėnuose ir kitur. 
Maldingos organizuotos eisenos būdavo 
kasmet Vėlinėse Marijampolėje su gausy
be tautiečių. Ir dabar išleistame apeigyne 
Lietuvoje kapinių bendro lankymo apei
gos yra, tačiau procesijos, deja, okupanto 
neleidžiamos.

Prasitardamas aną kartą apie Nežinomą 
Karį, laisvės kovotojus, partizanus, Sibiro 
kankinius, turėjau mintyje mirusius, žu
vusius, nukankintus. Gyvieji lietuviai, 
ypač Vėlinėse, dvasiškai jungiasi su iške
liavusiais Anapus. Dvejopa tauta gyviau 
pasireiškia kaip viena.

Taip, panašiai daro visa kultūringa žmo
nija. Ir lietuviams nedera atsilikti, nes į 
tai žadina tiek religinės, tiek tautinės pa
skatos.

Gražu tai daryti privačiai, dar gražiau 
— organizuotai. Ne tik vienur, bet gali
mai ir visur.

S. M. 
Redakcijos prierašas.

Su šiuo baigiame dialogą šia tema.

AR TIK NE KLAIDA?

S. Kasparas Europos Lietuvio Nr. 10 nu
rodo, kad ar aš, rašydamas apie dr. Joną 
Basanavičių, nebūsiu tik žodžio „sociali
nis“ pataisęs į „socialistinį“. Iš tikrųjų ši
tie abu žodžiai savo forma labai panašūs.

K. ŠIMONIO AMŽELIS

Kaune gyvenąs Kazys Šimonis sulaukė 
83 m. amžiaus, retkarčiais dar piešia ir do
misi archeologija.

SEMIASI POLITINĮ ŠVIETIMĄ

„Tiesa“ rašo, kad balandžio 22 d. Vil
niaus politinio švietimo namuose buvo su
ruoštas 2 dienų propagandistų seminaras. 
Jame dalyvavo daugiau kaip 800 politinių 
žinių pagrindų pradinių mokyklų, marksiz
mo-leninizmo pagrindų mokyklų, metodi
nių seminarų, politinių ratelių vadovų.

LIETUVIŠKAS CIRKAS UDMURTIJOJE

Lietuvos cirko „Vilnius“ artistai gastro
liavo Udmurtijoje (prie Uralo kalnų).

Udmurtai nešykštėję lietuviams plojimų 
ir įteikę tautinės gėlės — italmaso žiedų.

likvidavimo atveju turtą reikia paskirstyti 
akcininkams. S. Sasnauskas nesutinka. 
Turtas turėtų būti tada pervestas net ne 
DBLS, bet Tautos Fondui ar Lietuvos va
davimo fondui. J. Bendorius klausia: kaip 
išdalysi? Akcijų yra 15.000. Po mūsų vis
kas turėtų eiti Lietuvos laisvinimo ar kul
tūros fondo reikalams. S. Kasparas kelia 
klausimą: ar jau rytoj mirsim? Iš kur ta 
neviltis? Kam viską pirkom? Kalbėjom 
apie jaunimą, ir jis bus su savaisiais. Gal 
keisis politinė padėtis, gal atvažiuos lietu
vių iš Lietuvos. Viską reikia palikti kaip 
yra, ateityje matysim. T. Bakaitienė žada 
savo akcijas palikti vaikų vaikams. S. Sas
nauskas primena, kad nieko nėra amžina. 
J. Zokas siūlo tik pasiteirauti, kur ką būtų 
galima perduoti likvidavimo atveju, ir kol 
kas tik tiek. J. Bendorius dėl galimo lietu
vių padaugėjimo: ar juos importuosime? 
Eet kad darbo vaisiai neišnyktų, kad neiš
eitų niekais ir liktų ateičiai, reikia žiūrėti. 
J. Alkis galvoja, kad viskas bus reikalinga, 
jei bus lietuvių ir DBLS. J. Vilčinskas pri
mena, kad svarbu, kas bus akcijų savinin
kai. Jei reikėtų likviduoti, tai žiūrėti, kad 
viskas nepatektų į privačias rankas, liktų 
visuomenei. K. Paukštys galvoja, kad ato
minio karo dar nėra, lietuvių daug yra, tai 
ir rūpintis išsiparduoti ir išsidalyti nėra 
ko. Pirm. S. Nenortas kelia klausimą: vis 
dėlto reikia rūpintis tuo, kas bus po 10. 20 
metų. A. Jaloveckas kalba apie žmonių re
tėjimą. Pvz., Manchesteryje jau nebėra tų 
senelių, kuriuos radome atvažiavę. Atei
tim reikia susirūpinti. Pirm. S. Nenortas 
kalba apie akcijas, kurios išsibarsto ar už
metamos. Kas bus, jei sueis 5 akcininkai ir 
sakys: uždarykim?! Jie atgaus savo, o visi 
kiti pinigai eis karalienei. Mūsų visų dar
bas bus už nieką. D. Banaitis siūlo išsiaiš
kinti per teisininkus, kaip atrodytų, jei vi
sa būtų skirta Lietuvos atstatymo reikalui. 
Jei bus lietuvių, tegu jie tęsia, o'jei ne, dėl 
tokio atvejo apsispręsim kitais metais. S. 
Kasparas galvoja, kad visi nutarimai yra 
laikini. Mes dabar nutarsim. o kiti susirin
kę po ilgesnio laiko vėl kitaip nutars. Dar 
per anksti rūpintis tokiais nutarimais. K.

nukelta į 4 pusi.

ir žmogus gali lengvai suklysti. Tačiau šiuo 
atveju tai esmės nepakeičia, net ir tada, 
jei ir būtų taip atsitikę, nes sovietų Rusija 
į jos okupuotąją Lietuvą atnešė tokį socia
linį turinį, apie kurio baisumą mes, aišku, 
ir dr. Jonas Basanavičius nė sapnuote ne
sapnavome.

Toliau S. Kasparas primena Juozo Jur
ginio knygos „Istorija ir poezija“ pasaky
mą, kad į lietuvių tautos istoriją J. Basa
navičius įėjo ne kaip politinis veikėjas, lie
tuviškos buržuazijos ideologas, o kaip la
bai produktyvus kultūros darbuotojas, 
kaip istorinio ir folklorinio žanro raštų au
torius, mokslo populiarintojas ir jo teikė
jas. Taip, mes žinome, kad Jonas Basana
vičius labai daug padarė savo tautai, bet 
man atrodo, kad jis į lietuvių tautos isto
riją įėjo kaip tik kaip politinis veikėjas: 
dr. Jonas Basanavičius pats pirmasis pasi
rašė Vasario šešioliktosios aktą. O tai jau 
politinis veiksmas, ir šiuo parašu jis visą 
savo ilgų metų darbą apvainikavo. O tame 
akte sakoma, kad Lietuvos Taryba, kaip 
vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remda
masi pripažintąja tautų apsisprendimo tei
se ir lietuvių Vilniaus konferencijos 1917 
m. rugsėjo 18-23 d. nutarimu, skelbia at
statanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis.

Ir kažin, ar lietuvių tauta dr. Joną Ba
sanavičių gerbtų iš viso, jei jis būtų atsi
sakęs tą aktą pasirašyti ir su Paleckiu bū
tų važiavęs į Kremlių Stalino saulės par
vežti, nepaisant tai, kad jis ir labai buvo 
produktyvus kultūros darbuotojas. O šitas 
Vasario šešioliktosios aktas ir ne kas kita 
buvo ta kibirkštėlė, kad iš miestų ir kaimų 
kilo mūsų savanoriai ir vijo lauk į Lietu
vą besiveržiančias raudonarmiečių gaujas. 
Šito fakto kažin kodėl neprisimena nei S. 
Kasparas, nei Juozas Jurginis.

G. I. Rimutis

PARODA ESTIJOJE

Taline (Estijoje) buvo suruošta lietuvių 
tapybos paroda, išstatyta 50 paveikslų.

Estų spauda plačiai rašė apie tą porodą.

DAKTARAS V. URBUTIS

Vilniaus universiteto docentas Vincas 
Urbutis apgynė disertaciją apie dabartį, ės 
lietuvių kalbos žodžių darybą ir gavo dak
taro laipsnį.

„Tiesos“ žiniomis, tai šeštas kalbininkas 
Lietuvoje, kuris įsigyja doktoratą.

MIRĖ PROF. J. OTREMBSKIS

Poznanėje, Lenkijoje, eidamas 82 metus, 
balandžio 25 d. mirė lietuvių kalbos tyri
nėtojas prof. Janas Otrembskis.

Jis yra lenkų kalba parašęs trijų tomų 
„Lietuvių kalbos gramatiką“ (išleista 1956- 
1963 m.), dviejų dalių monografiją „Rytų 
lietuvių tverečėnų tarmė“, daugybę 
straipsnių baltistikos temomis.

„ČIGONŲ BARONAS“ KLAIPĖDOJE

Klaipėdos liaudies operos kolektyvas pa
statė Johano Štrauso komišką operą „Čigo
nų baroną“.

SUMAŽĖJO GANDRŲ

V. Nedzinskas „Tiesoje“ rašo, kad 1958 
m. Lietuvoje buvo daugiau kaip 32 tūks
tančiai gandrų.

Per sekantį dešimtmetį jų sumažėję 3 
tūkstančiais, ir kaskart jų vis mažėją.

KARO IR POLITRUKŲ MOKYKLOS

Laikraštis „Padmju Jaunatve“ rašo, kad 
Latvijoje yra 3 karo mokyklos.

Rygoje yra karininkų inžinierių ir avia
cijos inžinierių aukštosios mokyklos, Dau- 
gavpilyje — vidurinioji aviacijos technikos 
mokykla.

Vilniuje yra aukštesnioji radio elektro
technikos karo mokykla.

O Leningrade, Lvove ir Kijeve yra 3 
aukštosios politinės karo mokyklos. Jose 
yra paruošiami politrukai.

DEVYNI AUKŠTAI

Tauragėje pastatytas pirmas devynių 
aukštų namas.

Jame apgyvendintos 108 keramikos ga
myklos darbininkų šeimos.

GINTARO KASYKLA

Rusai siekia kuo daugiau iškasti ginta
ro Baltijos jūroje. Neseniai pradėti dar
bai įrengti naujai Kaliningrado (Karaliau
čiaus) gintaro kombinato kasyklai. Pernai 
tas kombinatas papuošalams panaudojo 
458 tonas gintaro. Naują kasyklą manoma 
galutinai užbaigti 1974 metais ir tais me
tais gintaro gauti iki 1150 tonų per metus 
ir daugiau. Rusai patikina, panaudoję ir 
Tass agentūrą: gintaro atsargų turėsią dar 
ilgiems metams... (ELTA)

KLAUSIATE — ATSAKOME

Kolūkietis L. Z. iš Širvintų rajono rašo: 
„Seniau vestuvininkai dėl eiklumo ark
liams supildavo ausin po pusbonkį. Įdomu, 
kas atsitiktų, jei tokį pusbonkį supiltų 
į ausį žmogui!“

žmogus imtų šaukti: „Asile, ne ten su- 
pylei!..“

(iš šluotos)

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra. atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau Įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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J. Gudynas — 3 sv„ A. Masiulionis — 
55 penus.

Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

LONDONAS
PAVASARIO BALIUS

Londono Lietuvių Moterų Sambūris 
„Dainava“ ruošia

TRADICINI PAVASARIO BALIŲ, 
kuris įvyks gegužės 22 d„ 8 vai. vakare, 
Londone Lietuvių Namuose. 1 Ladbroke 
Gardens, W. 11

Gros geras orkestras. Eus įvairių užkan
džių ir puikaus maisto. Veiks įdomi loteri
ja.

Maloniai kviečiame visus tautiečius atsi
lankyti.

Valdyba

PARAPIJOS JAUNIMO DISKO 
VAKARAS

Gegužės 15 d., 7.30 vai. vak., Sporto ir 
Socialinio klubo salėje (345A Victoria Park 
Road, E.9) parapijos jaunimas rengia di
džiulį

Disko vakarą.
Kviečia jaunimą ir suaugusius dalyvauti.

PARAPIJOS IŠVYKA PER SEKMINES
I LIETUVIŲ SODYBĄ

Sekminių dieną, gegužės 30 d., parapija 
rengia iškylą į Lietuvių Sodybą.

Išvažiuojama nuo Lietuvių Bažnyčios 
(21 The Oval, Hackney Road, E. 2) 8.30 
vai. ryto punktualiai, nuo Lietuvių Namų 
(1 Ladbroke Gardens) 9 vai. ryto. Užsira
šyti: Klebonijoje, pas S. Kasparą, Baltic 
Stores pas Z. Jurą, pas A. Pranskūną Lie
tuvių Namuose. Mokestis — vienas svaras 
—sumokamas užsirašant.

APIE M. BARAS PARODĄ
DBLS ir LNB suvažiavimų metu Mari

jos Baras suruoštoji tapybos kūrinių paro
da susilaukė žiūrovų susidomėjimo ir šilto 
vertinimo.

Tą porodą pasistengsime platėliau aptar
ti sekančiame laikraščio numeryje.

VAKARAS PRAĖJO SU PASISEKIMU
Londono šeštadieninės mokyklos tėvų su

ruoštasis šokių vakaras-gegužinė Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialiniame Klube pra
ėjo su didžiuliu pasisekimu.

Visas šio vakaro pelnas skiriamas mūsų 
šeštadieninės mokyklos ansambliui tauti
niams rūbams įsigyti, todėl rengėjai kuo 
nuoširdžiausiai dėkoja visiems, kurie parė
mė dovanomis ir prisidėjo rengiant šį sėk
mingą vakarą. Taip pat jie atsiprašo tuos, 
kuriems dėl vietos stokos teko atsakyti ir 
kurie dėl to negalėjo dalyvauti šiame va
kare, dėkoja tiems, kurie, nors ir nedaly
vavo, bet buvo pirkę bilietus iš anksto.

Dėkoja Sporto ir Socialinio Klubo Valdy
bai, kuri mielai prisidėjo salę paruošiant 
ir sutvarkant.

Aišku, tokio vakaro parengimas pareika
lauja be galo daug darbo ir pasiaukojimo, 
bet rengėjai norėtų užtikrinti, kad viskas 
buvo malonu ruošti ir daryti, kada jaučia
mas toks malonus ir didelis visuomenės 
pritarimas.

Žinoma, pati didžiausia padėka reiškia
ma šio vakaro dalyviams už tokį gausų 
dalyvavimą ir nuoširdų ir dosnų loterijos 
parėmimą, išperkant tokį didelį skaičių lo
terijos bilietų.

Rengėjai

LATVIAI KVIEČIA
Gegužės 22 d., šeštadienį, Westminsterio 

Katedros salėje latviai ruošia puikų savo 
liaudies dainų ir muzikos kencertą.

Pradžia 18.30 vai.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

PAVASARIO BALIUS ČIA PAT
Jau daug gražių metelių Londone vis 

kruta, neužmiega, nepaskęsta savo asme
niškuose namų reikaluose ir gėlių darže
liuose dainavietės. Jų būrelis tai sumažėja, 
tai vėl padidėja, tačiau atliekamasis dar
bas, lyginant apskritai su visa šios salos 
lietuvių veikla, įgyja vis didesnės reikš
mės. Ši moterų organizacija ypač veikli sa
vo šalpa. Laikraštyje dažnai skaitome, kiek 
svarelių ji paskiria skautams, jaunimui, se
neliams, ligoniams, spaudai, lietuvių baž
nyčiai ir kitiems reikalams. Iš kur tie pini
gai? Rodos, „Dainava“ labai retai kada 
prašo piniginių aukų ar išmaldų, o tačiau 
vis pajėgia per metus sukaupti keletą šim
telių. Tiesą pasakius, tai daugiausia pačių 
dainaviečių asmeniškos aukos ir darbas. 
Suruošdamos keletą parengimų ir kalėdinį 
bazarą, jos ir sudaro tą savo kapitalą. Dar 
viena gerųjų šios organizacijos ypatybių, 
kad jos, bitutės, kaip kartą vienas šio laik
raščio korespondentas yra išsireiškęs, per 
metus savo suneštojo medaus nekrauna į 
stiklines, išdalija jį reikalingiesiems.

Taigi ir vėl su prasidedančiuoju pavasa
riu dainavietės imasi triūso pripildyti iš

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ge
gužės 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pa

skaita, deklamacijos ir kita. Po oficialios 
dalies šokiams gros E. Dragūno kapela iki 
1 vai. ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir 
užkandinė veiks iki 12 vai. nakties.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai pra
šom gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
PRAMOGĖLĖ VAIKAMS

Gegužės 22 d. (šeštadienį) Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
namuose rengia vaikams pramogėlę. Šeimi
ninkės vaikus pavaišins skanėsiais, kavute 
bei limonadu.

Prašome tėvus savo prieauglį atvežti į 
pirmą tokios rūšies pramogėlę. Klubo Val
dybos noras, kad vaikai tarp savęs suartė
tų.

Pradžia 6 vai. p. p.
Klubo Valdyba

LITERATŪROS VAKARAS
Gegužės 15 d., punktualiai 6 vai. vakaro, 

Manchesterio Soc. Klubo patalpose rengia
mas

Literatūros Vakaras.
Šiaurės Anglijoje gyvenantieji rašytojai

R. Spalis, kun. J. Kuzmickis, A. Eučys, E. 
Navickienė maloniai sutiko skaityti savo 
kūrybos.

Maloniai visus kviečiame atsilankyti.
Manchesterio Apyl. Kultūrinis Ratelis

PADĖKA

Visiems, padėjusiems kovo 20 d. Man- 
chesteryje suruošti pasisekusią Kaziuko 
mugę ir aukojusiems fantus, ponioms: Ba
rauskienei, Dainauskienei, Ivanauskienei, 
Ramonienei, Eernatavičienei, Jaloveckie- 
nei, Valiukevičienei, Navackienei, Navic
kienei, Remeikienei, Girdžiūnienei, Petra- 
vičienei, Burbienei, o taip pat Mancheste
rio Tėvų Komiteto nariams, reiškiame 
skautišką ačiū.

Manchesterio skautai

BRADFORDAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 22 d., 7 vai., Bradford© Lietuvių 
Vyties klubo salėje įvyks DELS Bradfor- 
do skyriaus narių ir tai idėjai pritarian
čių susirinkimas.

Susirinkime atstovas padarys pranešimą 
apie DBLS suvažiavimą ir Lietuvių Namų 
B-vės susirinkimą, bus svarstoma ateities 
veikimo gairės ir kita.

Prašome visus susirinkime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE —- gegužės 16 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — gegužės 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — gegužės 30 d., 11.15 

vai., Židinyje.
ROCHDALE — gegužės 16 d., 11.45 vai.
PRESTON — gegužės 23 d., 12 vai., St. Ig

natius* bažnyčioje.
MANCHESTER — gegužės 30 d., 11 vai.
BRADFORD — gegužės 16 d., 12.30 v.
HALIFAX — gegužės 23 d., 1 vai. p. p.
BIRMINGHAME — gegužės’23 d., 11 vai., 

21 Park Rd., Moseley. Iš vakaro ir po 
pamaldų parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAME — gegužės 23 d., 11.15 
vai., Liet. Jaun. Židinyje.

tuštėjusius korius. Tradicinis Pavasario 
balius jau čia pat — gegužės 22 d., Lietu
vių Namuose. Visi maloniai bus priimti, 
pavaišinti lietuviškais skanumynais, pa
skraidinti cepelinais, palinksminti. Kaip te
ko nugirsti, šį kartą ypač kruopščiai ruo
šiamasi ir norima dar įdomiau viską pra
vesti. Puošnios suknios ir ilgi sijonai įneš 
spalvos bendrojon salės panoramom

Atsilankykime į balių! Neapvilkime ren
gėjų. Džiaukimės, kad turime moterų, ku
rios nepraranda energijos judinti tą mūsų 
taip jau merdintį lietuviškąjį gyvenimą. O, 
svarbiausia, parengimo tikslas, be abejo, 
visiems aiškus — lietuvybės išlaikymas ir 
mūsų pačių gerovė.

Iki malonaus pasimatymo!
Baigiu posmeliu:

„Už Raseinių, ant Dubysos, 
Teka saulė, teka;
Geltonplaukės puikios visos 
šneka ten, oi šneka“...

Sekantį posmą užtrauksime visi kartu 
už dviejų savaičių.

Vytas

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KONCERTAS

Gegužės 15 d., šeštadienio vakare, 7.30 
vai., Bradford© Ukrainiečių klube, 13 Cla
remont, Morley St., įvyks Pavergtųjų tau
tų koncertas. Visos tautybės išsirinko po 
vieną reprezentantę to vakaro kontestui.

Lietuviams atstovaus Bradford© univer
siteto studentė Birutė Karpavičiūtė.

Koncerte dalyvaus parlamento nariai, 
miesto burmistras ir kiti aukšti svečiai, 
kurie kartu teisėjaus reprezentančių kon
testui. Pirmos 3 vietos bus premijuojamos.

Kviečiame visus ko gausiau dalyvauti.
Atstovai

AČIŪ APKROVUSIOMS STALUS
Gerbiamas Redaktoriau,
ryšium su D. Dainučio E. L. 10 ntr. mi

nimąja pirmąja Kaziuko muge Manches- 
teryje kovo 20 d. norėčiau padėkoti visų 
skautų-skaučių vardu ponioms iš Bradfor- 
do, kurios suteikė man progą apkrauti 
Bradford© stalą, p. S. Burbienei už didžiu
lį maišą ausyčių (kirustų) ir p. J. Petra- 
vičienei už beveik visą 100 lašiniuočių py
ragaičių. Viskas buvo išparduota, ir visos 
pajamos perduotos 25-mečio Jubiliejinei 
stovyklai paremti Vokietijoje. Skautiškas 
ačiū.

Janina Traškienė

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA I SODYBĄ

Nottingham© LAS Skyriaus Valdyba ge
gužės 29 dieną (Sekminėms) ruošia į So
dybą

EKSKURSIJĄ.
Išvykstama iš Nottinghamo po 12 valan

dos dieną. Norintieji ekskursijoje dalyvau 
ti, gali užsirašyti pas Valdybos narius ar 
Klube pas barmaną.

Valdyba

ŠEŠTINĖSE
Kristaus dangun žengimo šventė, šešti

nės, šiemet yra gegužės 20 d. Lietuviškos 
Mišios, sujungtos su gegužinėmis pamaldo
mis, tą dieną bus 7 vai. vakare Liet. Jaun. 
Židinyje.

MOTINOS DIENA
Gražus ir saulėtas sekmadienio rytas. 

Tai buvo gegužės 1 d. Į Jaunimo židinį 
Nottinghame susirinkus gražiam būreliui 
lietuvių, buvo paminėta motinos diena.

Moterų draugijos buvo užprašytos mi
šios už Lietuvoje kenčiančias ir mirusias 
motinas. Mišias atnašavo kun. St. Matulis 
ir tai dienai pritaikytą pamokslą pasakė.
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ATSTOVAI SVARSTO
(Atkelta iš 3 psl.)

Bivainis primena, kad Bendrovė yrą Są- 
jungos įrankis. Sąjunga yra šeimininkas, 
ir nėra ko rūpintis. J. Petrušaitis nori su
žinoti, ar vyksta koks nors akcijų judėji
mas. Pirm. S. Nenortas atsako: labai ma
žas. Nėra tendencijos supirkinėti. Be to, 
įstatai iš viso gali būti keičiami, kad tiktų 
dabartiniams reikalavimams.

J. Bendoriui dar rūpi tas jo jau anksčiau 
keltasis klausimas, ar negalėtų būti kas
met perrenkami ne 2, bet 3 direktoriai, nes 
tai padėtų kartais įjungti padorų žmogų. 
Jis dar pasiūlo pareikšti padėką direkto
riams.

Prieš susirinkimą baigiant S. Nenortas 
pareiškia, kad jis, daug metų išpirmininka- 
vęs Bendrovei, daugiau jau tų pareigų eiti 
nebesu tiks.

LNB baigiamieji reikalai
Antrosios dienos, sekmadienio, rytą su

važiavimo vietoje — Lietuvių Namuose — 
kun. J. Sakevičius atlaiko pamaldas.

Darbo dieną pradeda S. Nenortas LNB 
vardu: reikia baigti — išrinkti valdybos 
narius-direktorius. Bet prieš tai įvyksta 
trumpos iškilmės:' Lietuvos Atstovas V. 
Balickas lietuvių kalbos egzaminą išlaikiu
siai Nijolei Vainoriūtei įteikia LNB skria- 
mąją premiją.

J. Zokas paskaito mandatų ir nominaci
jų komisijos protokolo ištrauką: direkto
riais rinkti kandidatais siūlomi rotacine 
tvarka pasitraukusieji J. Vilčinskas ir A. 
Pranskūnas. Jie ir išrenkami.

Iš mandatų ir nominacijų komisijos pra
nešimo aiškėja, kad yra įsiregistravę susi
rinkime 32 akcininkai su 4.012 akcijų.

Tuo ir baigiamas LNB susirinkimas.
DBLS viršūnės ii’ sumanymai
Pirmininkavimą perima dr. S. Kuzmins

kas — tęsiamas DBLS suvažiavimas. Pir
mininkaujantis pasiūlo priimti vakarykš
čiu! darytuosius pranešimus. Jie priimami.

DBLS sekr. A. Pranskūnas praneša, kad 
popiet Londone bus Democratic Alliance 
ruošiama antibolševikinė demonstracija, ir 
kviečia atstovus joje dalyvauti.

Mandatų ir nominacijų komisija patei
kia žinių, kad suvažiavime dalyvauja 27 
DBLS atstovai, atstovaujantieji 550 na
riams. o taip pat atstovai 6 kitų organiza
cijų.

DBLS Valdybon įeina J. Vilčinskas ir A. 
Pranskūnas, kaip jau išrinkti LNB direk
toriais.

DBLS Tarybon išrenkami J. Eendorius, 
J. Zokas, A. Gasiūnas. J. Dimša ir K. Bi
vainis (kandidatais dr. S. Kuzminskas ir 
A. Navickas). s

Revizijos komisijom P. Duoba, T. Vidu
giris ir V. Strimas.

Tuojau po pamaldų Moterų draugijos 
pirmininkė E. Zaveckienė trumpu žodžiu 
atidarė minėjimą, pakviesdama kun. St. 
Matulį paskaitai. Prelegentas daugiau pa
vyzdžiais pasakojo apie Lietuvos motinas 
ir jų nuopelnus lietuvių tautai. Sveikino 
motinas K. Bivainis. Jis apgailestavo, kad 
dabar motina yra benamė, ir pabrėžė, kad 
jei kas neįvertina motinos ar organizacijos, 
tas lygiai neįvertina ir lietuvių tautos.

Prasidėjus meninei daliai, motinos gar
bei eilėraščių padeklamavo A. Vazgauskas, 
Damaševičiūtė, o Popikaitė pianinu pa
skambino trijų dainų šiupinį. O mūsų vy
riausioji mama Bakaitienė, pasipuošusi 
tautiniais rūbais, padainavo solo vieną dai
nelę. Po to kun. St. Matulis parodė Lietu
vos tautinių rūbų pavyzdžius filme.

Pasibaigus programai. Moterų draugija 
pakvietė prie stalų, kur jau laukė šeiminin
kių pagal lietuvišką skonį paruošti ragai
šiai.

Lauksime ir daugiau tokių skanių ragai
šių ir tokio bendro šeimyniško pasikalbėji
mo, pasiskaninant kavute.

Pagarba Moterų draugijai!
k. b.

DERBY
NEEILINĖS LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Gegužės 16 d., 11 vai., Eridge Gate liet, 
pamaldos yra laikomos už a. a. Balį Mas- 
lauską, mirusį Latvijoje, palaidotą Juod
upėje, Lietuvoje. Pamaldas užprašė sūnus, 
Anglijos Rajono skautų vadas s. Juozas 
Maslauskas. Kitos gedulingos pamaldos, sū
naus užprašytos, buvo atlaikytos Liet. 
Jaun. Židinyje Nottinghame.

Tautiečiai maloniai kviečiami jungtis 
maldai už mirusį ir mirusius tautiečius.

ŠVEICARIJA
J. PABERŽIO PARODA

Balandžio mėn. Ciuriche buvo surengta 
Jono Paberžio paveikslų paroda. Po paro
dos Frauenfeldo mieste tai buvo antras 
jauno dailininko pasirodymas tokiame 
svarbiame centre kaip Ciurichas. Dailinin
kas išstatė daugiau kaip 20 darbų, kurių 
tarpe, be aliejinių dažų paveikslų, vyravo 
„collages“ (iš popierių sulipdyti spalvoti 
paveikslai). Dailininkas turi ryškų talentą, 
kuris ypač pasireiškia „collages“ srityje.

Jonas Paberžis yra dar jaunas vyras, 23 
metų amžiaus, gimęs ir užaugęs Šveicari
joje. Jo tėvai (tėvas lietuvis, motina švei
carė) gyvena Eschlikone, Thurgau kanto
ne, kur turi baldų fabriką. Jaunasis Pa
beržis savaime mokėsi grafikos, bet jau 
pradeda pasižymėti ir tapyboje. Šiomis die
nomis jis išvažiavo į Lyoną, kur dirbs gra
fikos srityje, bet tobulinsis ir tapyboje.

Kol vyksta balsų skaičiavimas, keliami 
klausimai ir sumanymai.

D. Banaičio pasiūlymu nutariama pa
sveikinti darbštųjį V. Ignaitį.

J. Benderius grįžtą prie jaunimo atsto
vų į 1972 m. kongresą. J. Alkis sako, kad 
reikia siųsti, o parinkti arba komisiją su
daryti, arba pavesti Valdybai. J. Bendo- 
riaus siūlymas: parenka Valdyba, susitaru
si su Jaunimo Sąjūdžio Valdyba.

P. Mąšaląitis dėkoja Tautos Fondo au
kotojams. Mes Britanijoje būname atsili
kę, bet šįmet padaugėjo aukų. Prašų neuž
miršti aukoti.

S. Sasnauskas, norėdamas sumažinti 
„Eur. Lietuvio" pašto išlaidas, siūlo turėti 
tam tikrose vietose savo atstovus, kurie iš
dalytų laikraštį prenumeratoriams. Dr. S. 
Kuzminskas užgiria tokį sumanymą.

Dar grįžtama į jaunimo atstovų parinki
mą kongresan. J. Alkis galvoja, kad savo 
jėgomis tvarkysimės.

J. Dimšai rūpėtų, kad didesnis dėmesys 
būtų skiriamas Sodybai Sekminių metu, 
kad ne tik šeštadienį šokiai būtų, bet ir 
sekmadienį kas nors įdomaus, kad būtų 
muzika, o ne tik girtavimas. Dr. S. Kuz
minskas siūlo tai palikti Valdybai.

T. Vidugiris prisimeną vakardieną ir 
reikalavimą jokiu būdu neįsileisti jokio 
pareigūno iš Lietuvos į Liet. Namus net 
alaus išgerti. Kaip barmanas atskirs, kur 
pareigūnas? Aš. sako, buvau didelis rau
donosios armijos pareigūnas, padavėja 
man spiovė valgykloje į veidą ir nedavė 
valgyti. Kuris mes buvome kalti? O aš ne 
mažiau kaip 100 kareivėlių išgelbėjau nuo 
arešto. Tą pačią mintį tęsia ir V. Strimas, 
pasisakydamas prieš draudimus kalbėti. Į 
pokalbį dar įsijungia J. Zokas. Eet J. Ben- 
dorius primena, kad tas pareigūnas, apie 
kurį kalbama, turi savo uždavinius.

K. Paukštys siūlo kalbėti apie savus 
DBLS reikalus. Kam tą Tarybą renkam, 
jei ne kontroliuoti? Dr. S. Kuzminskas: 
mes išrinkom Tarybon tuos, kurie, manom, 
gerai tikrins!

S. Nenortas sako, kad pernai tarp Val
dybos ir Tarybos buvo išėjęs procedūrinis 
nesusipratimas. Valdyba piano, kad Tary
ba kokius nors tikrinimo duomenis turėtų 
pirmiausia pateikti Valdybai, bet ne išplės
tinei Tarybai. Reikėtų nusistatyti, kaip 
ateityje daryti. Z. Juras galvotų, kad dėl 
procedūros Valdyba ir Taryba turėtų su
sitarti. J. Benderius remia Juro mintį. V. 
Dargis ypatingu žvilgsniu pažiūri į visą tą 
ginčą dėl Valdybos ir Tarybos. Sako, ge
riausius renkam į Valdybą, o dar geres
nius į Tarybą. Gal reikėtų juos tada su
keisti vietomis? Dar kalba V. Strimas. O 
T. Vidugiris siūlo baigti. K. Bivainis norė
tų, kad įstatai būtų peržiūrėti.

Šveicarijoje gyvenąs dr. A. Gerutis, ap
lankęs parodą, savo Europoje kuriančių 
lietuvių dailininkų darbų rinkiniui įsigijo 
tris Jono Paberžio paveikslus.

VOKIETIJA
VLB TARYBOS RINKIMAI

VLB Valdyba balandžio 3 d. Miesau 
miestely sušaukė Rinkimų komisijos na
rius pirmojo posėdžio. Rinkimų komisijos 
nariai pasiskirstė pareigomis: pirmininkas 
dr. J. Gurklevičius, vicepirmininkas J. Ne- 
vulis, sekretorius J. Venys, nariai — A. Ba
naitis ir Kl. Zakis.

Balsavimo data paskirta 1971 m. lapkri
čio 23. Rinkimai bus vykdomi korespon- 
denciniu būdu. Susirašinėjimui rinkimų į 
VLB Tarybą reikalu naudojamas šis adre
sas:

Juozas Venys, 6796 Schoenenberg -Kue- 
belberg 1, Postfach 242.

KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Europos lietuvių katalikų dvasiškių ir 

pasauliečių suvažiavimas šaukiamas 1971 
m. gegužės 28-31 Braunshardte, netoli 
Darmstadto. Bus svarstomos religinės 
problemos ir sprendžiami organizaciniai 
klausimai. Parapinės pasauliečių tarybos 
ir kitos lietuvių katalikų bendrijos į suva
žiavimą siunčia po 3-4 rinktus atstovus.

Rengia Vyriausioji lietuvių katalikų sie
lovados vadovybė Vakarų Europos lietu
viams. Suvažiavimo reikalų vedėjas — tėv. 
A. Bernatonis, 611 Dieburg, Minnefeld 34.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
mokslas po Velykų atostogų prasidėjo ba
landžio 20 d. ir tęsis iki liepos 10 d. Tada 
prasidės vasaros atostogos (iki rugsėjo 5 
d.).

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

V. Dargis savo skyriaus vardu siūlo kur
ti anglų-lietuvių draugiją, gal daugiau 
įjungiant į ją aktorius, biznierius ir kitų 
sričių žmones, kilusius iš Lietuvos, prijau
čiančius mūsų reikalui, įtakingus, ’ lęųjdų 
parašas turi svorio, kurių pasirašytas 
straipsnis visada praeis anglų spaudoje. A. 
Gasiūnas pritaria.

J. Eendorius įspėja DBLS Valdybą, kad 
ji prižiūrėtų „Europos Lietuvio“ linijos. 
Kartas nuo karto, sako, išspausdinamas 
koks nors dalykas, kuris visiškai nepasi
tarnauja lietuvybės palaikymui. Kaip į 
naujausią pavyzdį, jis nurodė į A. jįiažej- 
kos laišką,

A. Jaloveckas manytų, kad įvyk© tikras 
nesusipratimas Sodybos vedėjams pasikei
čiant. Atvažiavo nauji ir buvo jau benorį 
grįžti. A. Pranskūnas paaiškina, kad A. 
Jalovecko aiškinimas prasilenkia su tiesa 
— viskas buvo sutarta. S. Nenortas galvo
ja, kad visas vedėjų pasikeitimo vyksmas 

i A. Jalovecko buvo pavaizduotas juokingai. 
! J. Zokas kelia savo derbiškių mintis. No
rima, kad iš JAV būtų atgabenta genocido 
paroda. Norima žinoti, kada Sodyboje ruo
šiamasi švęsti Sekmines. Norima, kad į su
važiavimą suvažiavusiems atstovams bfįtų 
parūpinama bilietų į operą, ir tąda nebus 
reikalo mirkti aluje, gorima sužinoti, kada 
išpirktas Lietuvių Namų freehold. J. Lūžą 
atsako, kad Sekminės šįmet supuola su ofi
cialiąja kraštų šventę.

J. Alkis užsimena, kad vasaros metu, kai 
bus Vokietijos skautų stovyklą, čia taip pat 
bus svečių, ir kanadiečiai (Gintaro an
samblis) turės koncertą.

Dr. S. Kuzminskas dėkoja visiems ir 
ypatingą padėką reiškia M. Baras už salės 
papuošimą.

Baigiama Tautos himnu.

GRAŽIAUSIOS DOVANOS JŪSŲ

DRAUGAMS IR PRIETELIAMS
A. Baranauskas — The Forest of Anykš

čiai, kaina su persiuntimu £1,82
K. Donelaitis — The Seasons £1,82
B. Armonas — Leave your tears in Mos

cow -61,82
P. Maldeikis — Meilė dvidešimtame am

žiuje £2,23
O. Nendrė — Antroji banga, romanas

£1,61
L. Andriekus — Po Dievo antspaudais,

eilės £1,40
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę 1,82
A. Maceina — Bažnyčia ir pasaulis £0,93 
Periodika, žodynai, naujos plokštelės.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., KEW, 

SURREY.
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