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Metinis subuvimas
Artėja XXVI DBLS atstovų suvažiavi

mas ir L. Namų bendrovės akcininkų susi
rinkimas. šiais metais tas suvažiavimas 
žada būti ypačiai reikšmingas, nes jame, 
kaip matosi, bus keliami ir nagrinėjami 
svarbūs klausimai. Į tuos klausimus atsto
vai ir akcininkai turėtų atsivežti savo ko
lonijose apsvarstytus ir išdiskutuotus at
sakymus. Būtų gera, kad suvažiavusieji 
atstovautų ne tiktai save, bet visas koloni
jas, kurios juos iš tikrųjų ir pasiunčia.

Atrodo, kad šiais metais suvažiavime 
teks nugirsti apie centro valdybos bandy
mus pašalinti mūsų organizacijos dvilypu
mą ir surasti būdus, kaip užsitikrinti mū
sų sukurtųjų institucijų tęstinumą. Stebin
tieji lietuvių kultūrinį gyvenimą, laikas 
nuo laiko jau išgirsta klausimą — kas bus 
toliau, kam mes visas savo sukurtas kultū
rines ir medžiagines gėrybes paliksime? 
Gal tas klausimas, iš tikrųjų, dar kiek 
ankstybas, bet vis dėlto atėjo laikas, kad 
„paveldėjimo“ reikalas rimtai būtų pradė
tas judinti.

Iš praeities, iš gyvenimo reikia mokytis. 
O toji pamoka, žiūrint realistiškomis aki
mis, gali būti kartais ir skaudoka. Net to
kios gausios lietuvių tvirtovės kaip Chica- 
ga jau ima netekti savo parapijų, užsidarė 
vienintelė JAV lietuvių gimnazija Maria- 
nopolyje, pradeda merdėti lietuviškoji 
spauda. Tad ką bekalbėti apie tokius nykš
tukus, kaip D. Britanijos lietuvių kolonija.

Nėra reikalo dar šiandien pradėti skai
tyti lietuviškojo gyvenimo dienas ir laukti 
galo. Bet reikia pasiruošti, „pasirašyti tes
tamentą“, kad vėliau nereiktų, kaip Cice
ro senų kareivių draugijai, pasidalyti sa
vo turtus, arba Phoenixo Lietuvių Klubui, 
išdalyti 100.000 dolerių amerikiečių orga
nizacijoms.

Per paskutinius 15-20 metų beveik nepa
daryta jokių žymesnių pakeitimų mūsų 
ekonominėje (o taip pat ir kultūrinėje) 
veikloje. Dabar, DBLS ir Namų bendrovės 
valdybos pavestas, mūsų organizacijos 
steigėjas ir garbės pirmininkas P. B. Var- 
kala yra paruošęs ir paskelbęs Namų ben
drovės ekonominio pertvarkymo planą. 
Tas planas, jeigu būtų priimtas ir įgyven
dintas, gerokai pakeistų mūsų bendrovės 
veiklą. Suvažiavime jis turės būti išdisku
tuotas ir padaryti nutarimai. O kad tai bū
tų galima padaryti, diskusijas reikia pra
dėti namie, savoje kolonijoje, klubuose ir 
kitose organizacijose. Centro valdyba, at
rodo, nėra įsipareigojusi iš anksto įtaigoti 
už vienokį ar kitokį planą, todėl suvažia- 
vio dalyviams teks sunkus uždavinys apsi
spręsti ir nutarti. I

Nedaug iki šiol esame girdėję ir iš nau
jųjų Sodybos šeimininkų. Jie, kaip rašo P. 
B. Varkala, taip pat turi savo planus. Tad 
ir juos reikės aptarti, panagrinėti.

Daugiau kaip prieš metus yra įvykę pa
sikeitimų ir mūsų laikraščio redakcijoje. 
Taip pat padidinta laikraščio kaina. Ir ši
tais klausimais atvykusieji atstovai turėtų 
būti pasiruošę pasisakyti, pareikšti rimtus 
pageidavimus, pakritikuoti.

Dvigubo suvažiavimo laikas palyginti 
yra trumpas. Žymi jo dalis sugaištama pra
nešimams ir valdomųjų organų rinkimams. 
Tad norint, kad suvažiavimas būtų rimtas 
ir darbingas, o i namus sugrįžus būtų apie 
ką pranešti skyrių nariams, visi atstovai 
kviečiami gerai susipažinti su dienotvarke 
ir gerai pasiruošti keliamuosius klausimus 
svarstyti.

J. Vikis

POPIEŽIUS ĮSPĖJA

Savo gavėnios pradžios kalboje Sikstino 
koplyčioje popiežius kvietė kunigus pasi
likti skaisčiais ir neturtingais. Taip pat jis 
ragino nesikišti į valdžios daromas sociali
nes reformas ir liautis kritikuoti bažnyčią.

Be to, jis pridėjo, kad kai kurie kunigai 
perdaug galvoja apie automobilius, banko 
sąskaitas ir perdaug laiko praleidžia sve
čiuose. Kunigų seminarijose esą studentų, 
kurie gauna bendrabučių raktus, kad ga
lėtų vėlai naktį sugrįžti. „Kur jie eina to
kiu laiku — į Pinčio?“, klausia popiežius. 
(Pinčio yra Romos parkas, pagarsėjęs įsi
mylėjusiųjų pasimatymais).

Toliau popiežius pasisakė prieš tokius 
kunigus, kurie, sulaukę senatvės, pareiš
kia: „Atvykau į Romą be peno. Dabar tu
riu namus, automobilį, vertingų dalykų ir 
sąskaitą banke“. Tokie kunigai nenusipel
ną pagyrimo.

FILMAS APIE GULAGO SALYNĄ
Italų filmų režisierius Carlo Ponti, pra

ėjusiais metais lankydamasis Maskvoje, 
buvęs susitaręs su Solženytsinu, kad jis 
paruoštų skriptą filmui apie jo būsimą 
knygą „Gulag archipelago“. Rašytojas tai 
esąs padaręs, ir jau pradėti pasitarimai 
dėl filmo pastatymo. Vyriausią vaidmenį 

į turėsiąs Ričard Burton.
£ Filmo skriptas esąs labai atidžiai paruoš- 
j tas ir vaizduojąs sukilimą darbo stovyklo- 
į ie-

REIKALAUJA NORMALIŲ SANTYKIŲ 
TARP ESTIJOS IR SSSR

(ŠLI) Vasario 5 d. Kopenhagoje pa
skelbtas Estijos egzilinės vyriausybės me
morandumas, kuriuo reikalaujama užbaig
ti krašto okupaciją ir atstatyti normalius 
valstybinius santykius, kokie buvo tarp 
Estijos respublikos ir SSSR iki antrojo pa
saulinio karo. Memorandumas pasiųstas 
ne tik sovietams, bet ir kitoms valsty
bėms, kurios dalyvauja Ženevos konferen
cijoje. Jį pasirašė einąs konstitucinio Esti
jos respublikos prezidento pareigas egzili
nės vyriausybės premjeras Tonis Kint ir 
užs. reik, ministras August Koern.

Konstitucinę Estijos vyriausybę 1944 m. 
rugsėjo 18 d. sudarė paskutinis teisėtos 
vyriausybės premjeras prof. Juri Uluots, 
pasinaudodamas vokiečių okupacinės val
džios suirute. Antrąkart kraštą okupuo
jant Raud. armijai, prof. Uluots su vyriau
sybės narių dalimi pasitraukė į Švediją ir 
iki savo mirties 1945 m. vadovavo egzilinei 
vyriausybei. Vėliau jai konstitucijoje nu
matyta tęstinumo tvarka vadovavo min. 
Rei, min. Varma (abu taip pat mirę trem
tyje). o dabar jai vadovauja min. Kint.

SOLŽENYTSINAS KALTAS
Sovietų rašytojų draugijos organas įsi

dėjo istoriko N. Jakovlevo straipsnį, kuria
me Solženytsinas ir jo pasekėjai kaltina
mi už krašto nepriteklius. Esą jie savo raš
tais kursto šaltąjį karą ir tuo būdu verčia 
Sov. Sąjungą išleisti dideles pinigų sumas 
gynybos reikalams. Ta proga primenama, 
kad 1945 m. buvę teisingai pasielgta areš
tuojant Solženytsiną už Stalino kritikavi
mą. Esą jis ir dabar nevengtų karo, kad tik 
galėtų pasiekti savo antikomunistinius 
tikslus.

Iš tikrųjų Solženytsinas skelbia, kad So
vietų ginklavimasis kelia baimę Vakaruo
se, o taip pat stabdo gyvenimo lygį pačio
je S. Sąjungoje.

JEVTUŠENKO PROTESTUOJA
Solženytsino ginti išėjo jaunas poetas 

Evgenijus Jevtušenko, kurio raštus iki šiol 
skaitė visi Sov. Sąjungos gyventojai ir 
kompozitoriai kūrė jo žodžiams muziką. 
Krašto viduje jis yra labiau žinomas, ne
gu Solženytsinas.

Jevtušenkai pareiškus protestą Brežne
vui dėl Solženytsino ištrėmimo, jo garbei 
ruošiamas koncertas atšauktas, jis pats 
pažemintas. Bet jaunasis poetas nenutilo, 
jis paskelbė viešai savo protestą, plačiai 
paaiškindamas, kaip Sov. Sąjungoje ban
doma nuslėpti Stalino teroras. Nėra abejo
nės, kad Jevtušenko turi daug gerbėjų jau
nųjų intelektualų tarpe.

KARD. HEENAN PRIEŠ KOMUNISTUS
Savo ganytojiškame laiške kard. Heenan 

pasisakė ne tik prieš komunistus, kurie do
minuoja prof, sąjungas, bet ir prieš kai 
kuriuos kunigus, save vadinančius mark
sistais.

Jis pripažįsta darbininkams teisę strei
kuoti ir pasisako, kad kapitalizmas nėra 
krikščioniška dorybė. Bet pakeisti jį ko
munizmu, anot kardinolo, būtų tikra be
protybė.

Kaip vienintelę išeitį jis pataria katali
kams dalyvauti prof, sąjungų susirinki
muose ir žiūrėti, kas išrenkamas į jų va
dovybes.

VERTINGAS LEIDINYS
E. KREPP, Security and non-aggression. 

Baltic States and U. S. S. R. treaties of 
non-aggression. 64 psi. Stockholm 1973. 
(Problems of the Baltic, 3.). Kaina nepa
žymėta. Gaunama: Estonian Information 
Centre, Box 45030, Stockholm. Sweden.

Stockholme leidžiamoje „Baltijos prob
lemų“ serijoje pasirodė naujas leidinys. 
Tai esto E. Krepp studija apie tarptautinį 
saugumą ir nepuolimą. Studijoje nagrinė
jamas Sov. Sąjungas sudarytųjų su Balti
jos valstybėmis nepuolimo sutarčių turi
nys, užpuolimo ir užpuoliko sąvokos kon
vencija ir pavaizduojami istoriniai įvykiai, 
kurių eigoje sovietai sulaužė tarptautiškai 
galiojančias sutartis. Studijos gale pridėti 
sutarčių dokumentiniai tekstai, kurie dau
giausia liečia Lietuvą. Chronologinėje len
telėje sužymėti reikšmingesnieji Baltijos 
valstybių istorijos įvykiai 1914-1945 m. 
Bibliografiniame sąraše nurodomi svarbes
nieji šaltiniai ir veikalai.

(ŠLI)

ŠVEDIJOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTRAS PRIĖMĖ BALTŲ 

DELEGACIJĄ

(ŠLI) Vasario 14 d. Stockholme Švedijos 
užs. reik. min. Sven Andersson priėmė Bal
tų bendradarbiavimo komisijos delegaciją, 
kurią sudarė estų atstovai L. Karupaa :r 
A. Pae, latvis I. Freimanis ir ŠLB valdybos 
primininkas V. Vilkenas. Pokalbyje taip 
pat dalyvavo R. Europos skyriaus vedėjas 
Lars Bergquist.

Pokalbio metu ministrui įteiktas Švedi
jos baltų bendruomeninių organizacijų 
raštas, kuriame prašoma paveikti Sov. Są
jungos vyriausybę, kad ji atsisakytų savo 
pretenzijų ir nelaikytų iš Baltijos valsty
bių kilusių asmenų sovietų piliečiais. Ten 
pat išreikštas pageidavimas, kad Švedija 
drauge su kitų valstybių atstovais šitą 
klausimą iškeltų Ženevoje vykstančioje 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje.

Švedijos užs. reik, ministras palankiai 
sutiko baltų delegacijos pageidavimą ir 
pareiškė pilnai suprantąs jos susirūpinimą 
dėl vad. „dvigubos pilietybės“. Jis paste
bėjo, kad šiuo klausimu jau pasiekta susi
pratimo su Jugoslavija, nors kiti R. Euro-1 
pos kraštai vis dar laikosi savo ligšiolinio į 
nusistatymo. Kas liečia Ženevos konferen
ciją, min. Andersson pareiškė negalįs nie
ko pažadėti, nes joje, pasak jo, iškilo di
desni nuomonių skirtumai dėl laisvo žmo
nių judėjimo ir pasikeitimo idėjomis.

Dramblių
Politinės „Pravdos“ apžvalgininkas Ko- 

rionovas paskelbė straipsnį, kritikuojantį 
kiniečius ir visus tuos, kurie sako, kad pa
saulį valdo didžiosios supervalstybės, dik
tuojančios savo valią visiems likusiems. 
Savo komentarus jis pradeda įdomiu pasa
kojimu apie W. Churchilį.

„Žurnalistų sluoksniuose pasakoja tokią 
istoriją: Vinstoną Čerčilį kartą pakl rusė: 
„Kokį jūs. įsivaizduojate pasaulį po 10-15 
metų?“ Čerčilis neva atsakęs: „Tai bus cir
ko arena, kurioje manevruos du kratantys 
straublius drambliai. Kiti vaidinimo daly
viai rūpinsis tik tuo, kad nepakliūtų milži
nams po kojomis.“

Nežinia, ar tokie žodžiai buvo iš tikrųjų 
pasakyti. Bet, be abejonės, mūsų dienų pa
saulyje yra nemaža politinių veikėjų, no
rinčių pavaizduoti pasaulį cirko arena 
dviejų milžinų kovai. Būtent jie ir paleido 
į apyvartą „supervalstybių“ teoriją. Pagal 
ją, dvi valstybės, susitarę tarpusavyje už 
kitų valstybių bei tautų nugarų ir jų są
skaita, vadovauja pasaulinei politikai. To
kiomis „supervalstybėmis“ vadinamos Ta
rybų Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Vals- 
tiojs.“

Korionovas su tokiu teigimu nesutinka. 
Jis sako, kad tokios koncepcijos kūrėjai 
nori padėti lygybės ženklą tarp socialisti
nės valstybės politikos ir imperialistinės 
valstybės politikos. Esą jie nori išpopulia
rinti mintį, kad atsirado kažkoks naujas 
„pažangus“ imperializmas, įrodyti, kad se
nojo imperializmo, kaipo tokio, jau nėra.

Jis sako:
„Supervalstybių“ koncepcijos autoriai 

ima jos pagrindan tokius teiginius: šiuolai
kinis pasaulis — tai visuma valstybių, ku
rių užsienio politika neturi nieko bendra 
su jų socialine santvarka; tarptautinių 
santykių pagrindinis pricipas yra jėga; pa
saulyje yra dvi-trys „supervalstybės“, ku
rios padalijusios žemės rutulį į įtakos sfe
ras; „supervalstybės“ kovoja tarpusavyje, 
bet iki tam tikros ribos — nepradedamos 
pasaulinio termobranduolinio karo ir lai
kydamos taiką pasaulyje „baimės pusiau
svyroje“.

Pasak Korionovą, tokios koncepcijos kū
rėjai apeina pagrindinį klausimą: principi
nį skirtumą tarp socializmo ir kapitalizmo. 
Jis sako, kad Tarybų Sąjunga paneigia 
„supervalstybiškumą“, nes jos tikslas esąs 
saugoti pasaulį nuo milijonus aukų reika
laujančių situacijų. Tuo tarpu imperialis
tams pasaulio taika ir saugumas nerūpi.

Tačiau neutraliam skaitytojui vis dėlto 
atrodo, kad W. Churchills buvo teisus. 
Reiktų būti labai naiviu stebėtoju, kad su
pervalstybių nepastebėtum. Tuo labiau 
naivus atrodo „Pravdos“ apžvalgininko tei
gimas, kad Sovietų Sąjunga vien tik iš 
meilės arabams ar vietnamiečiams saugo
ja pasaulį nuo galutinio susinaikinimo.

Commenwealtho 
žaidynės

N. Zelandijoje, Christchurch š. m. sau
sio-vasario mėn. vyko dešimtoji Common, 
wealtho olimpiadą, kurioje dalyvavo apie 
2.000 sportininkų iš Britanijos, Pietų Azi
jos, Afrikos, Kanados ir Pietų Pacifiko 
kraštų. Draugiškoj, bet kovingoj nuotai
koj, pasiekta naujų pasaulio rekordų: vie
nas 1500 bėgime ir du plaukime. Australi
ja pasirodė pirmaujanti visose atletinėse 
varžybose. Sportiškai nusiteikusi tauta di
džiuojasi savo atletais.

Žaidynių herojus buvo dvidešimtmetis 
bėgikas Bayi iš Tanzanijos. Jo mažas kai
melis Karatu netoli Kilimandžaro kalno. 
Bėgimo ištvermę ir greitį Bayi įgijo bėg
damas kasdien 10 km. į mokyklą ir atgal. 
Muencheno olimpiadoj jis atbėgo šeštas. 
Šiose žaidynėse tą patį atstumą, 1500 m. 
jis nubėgo per 3 min. 32.32 sek. ir tuo pa
siekė naują pasaulio rekordą. Senas rekor
das buvo 3 min. 32.5 sek.

Galutiniuose rezultatuose Australija lai
mėjo pirmą vietą: 29 aukso medaliai, 28 si
dabro ir 25 bronzos. Anglija antrą vietą: 
28 aukso, 31 sidabro ir 21 bronzos. Trečia 
vieta teko Kandai: 25 aukso, 19 sidabro ir 
18 bronzos.

Olimpiados uždarymas, dalyvaujant ka
ralienei ir jos šeimai, sukėlė daug kalbų. 
Daug kas pasipiktino, kad iškilmingą atle
tų paradą sumaišė sportininkų išdaigos: 
atletai žaidė netvarkingą futbolą, pavogė 
policininkų ir kitų pareigūnų kepures, va
žinėjo aikštėje dviračiais ir karutėmis, bė
giojo ir šoko. Kai kas šį sportininkų chao
tišką išsišokimą pateisina spontanišku 
džiaugsmo išsiveržimu.

i Olimpiniai žaidimai N. Zelandijoje, ma- 
( žame mieste, parodo pasauliui, kad ir ma
ža tauta pajėgi suruošti pasaulinio masto 
pasirodymus, jei ji yra nepriklausoma, tu
ri noro ir pasiryžimo.

Ava Saudargienė

pasaulyje
Skaitant Korionovo straipsnį, tarp eilu

čių, galima įžvelgti ir priežastis, kodėl taip 
aštriai pasisakyta prieš „pasaulio pasidali
jimą“. Straipsnio tonas rodo, kad Politbiu- 
re pradeda vis daugiau atsirasti balsų, 
būkštaujančių dėl Brežnevo-Nixono drau
gystės. Tų būkštavimų išsklaidyti, atrodo, 
ir išėjo gabus žurnalistas V. Korionovas.

K. Kerpė

SeįUtųnicS
— Nuo kovo 1 d. užsienio valstybių am

basadoriai galės keliauti po Sovietų Sąjun
gą be specialaus leidimo. Žemesnio rango 
diplomatams ir užsienio žurnalistams tas 
palengvinimas netaikomas.

—■ Italijoje benzino kainos pakilo iki 68 
p. už galoną.

— Prezidentas Nixonas savo numatytąjį 
vizitą į V. Europą atidėjo iki rudens.

— Popiežius priėmė S. Sąjungos užs. rei
kalų ministerį Gromyko ir tarėsi apie pa
dėtį Vid. Rytuose.

—■ Izraelio gynybos ministeris generolas 
Dayan atsisakė savo posto ir prisijungė 
prie opozicinės Likud partijos.

— Britų policija paskolino savo dresi
ruotus šunis surasti karo metu palaido
tiems kareiviams Sinajaus dykumoje.

— 5ov. Sąjungoje išbandytos naujos 
5.000 mylių raketos, turinčios po kelis už
taisus.

— Australijos vienuolė pagal pop muzi
ką įgiedojo plokštelę „Tėve mūsų“, kurios 
Amerikoje jau parduota 500.000.

— V. Vokietijos kancleris W. Brandt, po 
nepasisekusio Ostpolitik ir prof, sąjungų 
streiko, grasina atsistatydinti.

— Politinės partijos Čilėje galės pradėti 
veikti tik po 5 metų, pareiškė gen. Pino
chet.

— Solženytsinas Šveicarijoje susitiko se
niau pabėgusį rašytoją Anatolijų Kuzne- 
covą.

— JAV kariniai kritikai reiškia nepasi
tenkinimą, kad JAV karinių pajėgų virši
ninkas Europoje Bagley gyvena „karališ
kuose“ rūmuose netoli Windsoro, kurie 
kaštuoja ketvirtį milijono dolerių.

— Italijoje vyksta gyvos diskusijos apie 
būsimą skyrybų referendumą. Šis referen
dumas sudaro nemaža rūpesčio ir Vatika
no sluoksniuose.

— „Kosmonautų himno“ autorius, rašy
tojas V. Voinovič, pašalintas iš Sovietų ra
šytojų sąjungos. Tas reiškia, kad jo raštai 
negalės būti Sov. Sąjungoje spausdinami.

i — Anglikonų bažnyčios sinodas nutarė, 
I kad dabar vyskupai galės išeisti oficialų

Sibiro perspektyvos
Tokiu pavadinimu įsidėjo straipsnį 

„Mokslas ir Gyvenimas“ (Nr. 21).
„Tai, kas čia pastatyta ar statoma, labai 

dažnai apibūdinama, kaip neturį lygių ša
lyje, pasaulyje: pirmas planetos istorijoje 
miestas už poliarinio rato — Norilskas, di
džiausios hidroelektrinės, akmens anglies 
atodangos, naftos ir gamtinių dujų verslo
vės. Pastaraisiais metais vis dažniau girdi
me apie naujus žingsnius Sibiro platybė
mis: Jakutija, Tiumenė, Sajanai, Abaka- 
nas, Minusinskas. Neaprėpiamas kraštas, 
kuriame išsitektų JAV ir Kanada, šiandien 
sparčiai atgimsta. Ir dirbama čionai tem
pais. kokių nebuvo istorijoje.“

Toliau sakoma:
„Gyvenimas jau parodė, jog investuotos 

čia jėgos ir pinigai sugrįžta dešimteriopai. 
Aukščiausios kokybės akmens anglis čia 
konkuruoja su gamtinėmis dujomis — to
nos savikaina vos 1 rublis. Elektros ener
gija dvidešimt kartų pigesnė už gaunamą 
kitur, gerokai mažesni ir naftos gavybos 
kaštai. Tai paaiškinama didžiulėmis žmo
gui reikalingų žemės turtų sankaupomis 
vienoje vietoje. Pavyzdžiui, Vakarų Sibiras 
— tai lyg savotiškas gigantiškas plaustas 
naftos ir dujų okeane. Naftai ir dujoms ne
daug nusileidžia Rytų Sibiro akmens ang
lies klodai, spalvotųjų metalų telkiniai.

Sibiro ateitį lems didelių pramonės 
kompleksų statyba. Ši mintis detalizuota 
neseniai išleistoje knygoje „Sibiro komp
lekso problemos“. Žemės turtai bus perdir
bami vietoje. Tokių kompleksų bus kelio
lika Rytų ir Vakarų Sibire.

Sibiras šiandien — milžiniška statybos 
aikštelė, kur išbandomos drąsiausios idė
jos. Neišsenkami Sibiro gamtos turtai, pa
dauginti iš tarybinės liaudies valios ir 
energijos — dar vienas žingsnis, kuriant 
materialinį-techninį komunizmo pagrindą, 
visų tarybinių tautų gerovę.“

PREKYBA SU KUBA
Tasso korespondento pranešimu, 1973 

metais laivai su TSRS vėliava daugiau 
kaip 1.700 kartų lankėsi 33 Kubos uostuo
se. Jie pervežė daugiau kaip 12 milijonų 
tonų krovinių iš Tarybų Sąjungos ir Ku
bos. Į Kubą tarybiniai jūreiviai gabeno 
naftą ir naftos produktus, maisto produk
tus, stakles, metalo dirbinius, statybines 
medžiagas, miško medžiagą, žemės ūkio 
mašinas, trąšas bei kitus krovinius. Į mū
sų uostus jie atgabeno 1,6 milijono tonų 
cukraus žaliavos, nikelio koncentrato, ta
bako bei kitų tradicinių Kubos eksporto 
prekių.

DIENOS
maldyną be vyriausybės įsikišimo. Nutari
mą turės patvirtinti parlamentas.

— Anglijoj R. katalikų parapijos ir vie
nuolynai, savo vyskupų paraginti, perlei
džia atliekamus žemės'plotus statybai, ne
reikalaudami spekuliacinių kainų.

— JAV benzino kaina nuo kovo 1 d. pa
didinama dviem centais už galoną. Dabar 
ten mokama apie 50 centų (22į p.) už ga
loną.

— Katovicuose užgriuvę aštuoni anglia
kasiai buvo rasti negyvi.

— M. Rostropovičius, tarptautinio mas
to čelistas ir Solženytsino draugas, kartu 
su jo žmona Galina pateko į „politinį ka
rantiną“. Jiems buvo uždrausta pasirodyti 
net BBC filmoje apie garsųjį rusų kompo
zitorių šostakovičių. į

— Britų spauda spėja, kad kard. Heen- 
ano ganytojiškas laiškas galėjo paveikti 
apie 225.000 emigrantų iš Rytų Europos 
balsuoti už tuos kandidatus, kurie pasisa
ko prieš komunistų infiltraciją į prof, są
jungas.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
RAUDONŲJŲ KINIEČIŲ VEIKALAS 

APIE SOVIETŲ POLITIKĄ

Praeitų metų pabaigoje Muenchene iš
leistas 250 puslapių veikalas apie Sovietų 
Sąjungos imperialistinę politiką. Jis vadi
nasi: „Spuren der Breschnevv-Doktrin. Be- 
richte, Analysen und Meinungen aus dem 
sowjetischen Untergrund“ (Brežnevo dokt
rinos pėdsakai. Sovietų požemio praneši
mai, analizės ir nuomonės).

Veikalų apie sovietus yra paskelbta la
bai daug, bet šioji knyga įdomi tuo. kad 
ją išleido raudonieji kiniečiai, taigi Mask
vos aršūs konkurentai ir priešai. Leidykla 
vadinasi „Verlag Politisches Archiv“, o 
knygą suredagavo kažkoks Rangmar Staf- 
fa.

Knygos turinys nukreiptas prieš Sovietų 
Sąjungos pilitiką, ypač prieš jos imperia
listinę užsienių politiką, vad. Bežnevo 
doktriną, pagal kurią Kremlius kišasi ka
rinėmis priemonėmis visur ten, kur bando
ma išsivaduoti iš sovietų jungo (naujau
sias pavyzdys — Čekoslovakija).

Betgi daugiausia krenta į akis, beskai. 
tant minėtą veikalą, sovietų vad. „nacio
nalinės“ politikos kritika. Knygoje nurodo
ma j prieštaravimus tarp sovietų skelbia
mos tautybių tariamosios lygybės ir gyve
nimo tikrovės, kurioje nuosekliai diegia
mas didrusiškasis viešpatavimas ir beato- 
dairinis šovinizmas. Naujoji komunistų 
partijos programa, priimta 1961 m., atvirai 
skelbia rusų kalbos ir kultūros primatą. 
Nerusiškos tautos turi išnykti, įsilieti į „di
džiąją rusų tautą“.

Knygoje atvejų atvejais įsakmiai mini
mos baltų tautos kaip sovietinio imperia
lizmo aukos, ištisai atspausdintas žinomas 
latvių 17 komunistų laiškas apie latvių 
tautos rusinimą ir rusų sistemingą kurdi- 
nimą Latvijoje. Veikale pasisakoma prieš 
Karaliaučiaus srities perleidimą Rusijai, 
be to, keliamas klausimas dėl rusų pasisa
vintų buv. Kurijos kraštų grąžinimo. Ypač 
išsamiai rašoma apie Ukrainą, kuri Sovie
tų Sąjungoje yra didžiausia nerusiška 
valstybė. Pagaliau išvedama, kad nerusiš- 
kų tautų pasipriešinimas Maskvos vyriau
sybės ir komunistų partijos varomai rusi
nimo politikai nuolat didėja.

Iš tikrųjų knygos išvedžiojimai apie 
Maskvos imperializmą ir apie nerusiškų 
tautų diskriminavimą nepateikia naujų 
minčių ir nemini naujų faktų, kurių nebū
tume jau anksčiau žinoję. Bet toji aplin
kybė, kad apie „didžiojo brolio“ nusikals
tamą politiką rašo „dar didesnis brolis“, — 
yra nepaprastai reikšminga. Sovietų pa
glemžtos ir engiamos tautos turi atsidėju- 
sios sekti Pekingo ir Maskvos santykių rai
dą.

A. Gerutis

MODERNUS KATALIKAS 
KOMUNISTŲ AKIMIS

Lietuvoje leidžiamas žurnalas „Kultūros 
barai“ (Nr. 1) išspausdino Broniaus Kuz- 
miekio straipsnį, pavadintą „Modernizmas 
šiuolaikinėje katalikybėje“. Jame rašoma, 
kad vykstant dabartinei religinei krizei, 
kilo ir „aktyvios bažnyčios pastangos šią 
krizę įveikti, atsinaujinti, prisitaikyti prie 
dinamiško mūsų laikų pasaulio, stiprinti

savo poveiki jame“. Autorius šias pastan
gas vadina katalikiškojo modernizmo są
jūdžiu.

Apibūdinęs bažnyčios veiklą į visuome
nės kultūros raidą, jis nurodo, kad toji įta
ka dabar yra labai sumenkusi. „Socialiniai 
politiniai procesai, mokslo ir technikos pa
žanga keičia žmonių pažiūras ir mąstyse
ną". žinoma, socialistinėse šalyse tą pro
cesą dar skatina marksistinės pasaulėžiū
ros poveikis, ateistinė propaganda.

Todėl esą ir pasiryžta atnaujinti ir refor
muoti katalikybę, kad ji galėtų daryti di
desnį poveikį žmonėms.

„Šio tikslo, aišku, siekia ir vadovaujan
tys bažnyčios sluoksniai, daugiau ar ma
žiau prisitaikydami prie šiuolaikinės kul
tūros, keisdami kai kuriuos savo požiūrius, 
santykių su tikinčiaisiais formas ir t. t. 
Tačiau modernizmo sąjūdžiui būdinga tai. 
kad jis kyla ir yra palaikomas daugiausia 
žemesniųjų dvasininkų, pasauliečių inteli
gentų, eilinių tikinčiųjų, nėra reguliuoja
mas ir inspiruojamas valdančiojo elito. 
Netgi priešingai, bažnyčios vyriausybė mo
dernistų veiklą yra ne kartą pasmerkusi 
kaip klaidingą ir žalingą, jų idėjas paskel
busi eretiškomis, o žymesniesiems veikė
jams grąsinusi atskyrimu nuo bažnyčios.

Jonas Graičiūnas

PRIE NEVĖŽIO KRANTŲ

Kai užklystu čionai, prie Nevėžio einu 
Pažiūrėt jo lėtos veidrodinės srovės. 
Tik tavęs nerandu ir jaunystės dienų, 
Jo tėkmėj negaliu atpažinti savęs.

Nebeskirstu jaunystei, nei tau, mylima, 
Prie Nevėžio krantų po klevais rendez

vous:
Pastovėsiu krante, kol nušiurps 

vienuma,
Po dangum be žvaigždžių prie belapių 

klevų.

Ir nueisiu tylus vientulybės keliu, 
Kol jame pasibaigs žymės mano pėdų 
Prie Nevėžio krantų, taip anuomet 

žalių.'.
Ir ištirpsiu tyloj, toj pačioj, kur jau tu,

Svietus saule kadais — mylima ir 
jauna! —

Man tarp vargo dienų ir viendienių 
žiedų

Lėmus lyrai prabilt mūsų laiko daina 
Ilgesy ir kančioj prie Nevėžio krantų.

Susitiks čia kiti ir godas jie godos. 
Juos iliuzijos guos laimės juostų 

vaizdu.
Ir kaip mes nusivils, ir klaidas vėl 

kartos,
Ir saulėlydy jas vadins laimės vardu...

Šitokią nemalonę modernistai užsitrau
kia gana radikaliais religijos pertvarkymo 
užmojais, pirmiausia, griežta ortodoksinės 
katalikybės kritika. Savaip aiškindami kai 
kurias bažnyčios dogmas, kanonizuotus 
scholastinės filosofijos teiginius, modernis
tai kartais reikalauja jų visai atsisakyti, 
kaip nesuderinamų su šių dienų kultūra ir 
mokslu. Daugeliu atžvilgių jie taikliai kri
tikuoja dvasininkijos viršūnę dėl to, kad 
ji tapo autokratiška, despotiška, tikintie
siems skiepija aklą paklusnumą ir protinį 
tingumą. Kritikos neišvengia net popie
žius."

Modernistai esą siekia sukurti „supasau
lietintą“ religiją, kuri šių laikų žmonėms 
būtų suprantamesnė, negu tradicinė religi
ja. Esą formuojasi nedogmatiška „antro
ji“ katalikybė, pagrįsta svarbiausiomis 
krikščionybės ir šių dienų kultūros idėjo
mis. Prisiderindami prie šių laikų skonio, 
modernistai keičia apeigas, stato moderniš
kas bažnyčias, įsiveda džazo muziką ir t. t.

Modernizmo tendencijos esančios labai 
ryškios ir katalikiškojoje filosofijoje. 
„Priešingai neotomistiniam teiginiui apie 
mokslo ir religijos, žinojimo ir tikėjimo 
harmoniją, modernistai, ypač spiritualisti- 
nės pakraipos, tvirtina, kad mokslas ir ti
kėjimas neturi nieko bendra, kad tikėjimo 
negalima pagrįsti racionalių samprotavimų 
keliu. Neotomistai Dievo buvimą ir tikėji
mo reikalingumą bando įrodyti proto argu
mentais, o žymioji dalis modernistų remia
si fideistine religinės filosofijos tradicija. 
Pagal ją, Dievo buvimą galima patirti ne 
protinio žinojimo, logiškų argumentų, bet 
tik jausmų, nuotaikų, subjektyvių išgyve
nimų keliu“.

Tačiau visiškai nuo mokslo modernistai 
neatsiriboją, jie tik bandą su juo „prasi
lenkti“. Ypatingos svarbos jie teikią vysty
mosi idėjai. Pasiremdami įvairiais naujųjų 
amžių filosofais, jie įrodinėją, kad kapita
listinę santvarką galima pakeisti geresne 
tiktai įveikiant žmonių savanaudiškumą, 
turto kultą, komforto ir malonumų troški
mą ir ugdant dvasinių vertybių siekimą. 
Dvasinis žmonijos atsinaujinimas ir tobu
lėjimas esąs jiems neįmanomas be religi
jos.

Autorius tokią galvoseną vadina utopiz
mu, kuris vis dėlto nekliudąs kai kuriems 
modernistams suartėti su kairiuoju socia
liniu judėjimu kapitalistinėse šalyse, daly
vaujant kovoje už svarbius socialistinius 
pertvarkymus. „Gana žinomi yra vadina
mieji kairieji katalikai, kurie bando ben
dradarbiauti su marksistais. Radikaliausie
ji iš jų supranta socialistinio visuomenės 
pertvarkymo būtinumą, ieško kelių refor
moms“.

Nors straipsnio pabaigoje autorius ir sa
ko, kad „katalikiškasis modernizmas vis 
dėlto yra religinė pasaulėžiūra, vadinasi, 
iš esmės neatskiriama nuo ortodoksinės ka
talikybės“, tačiau jis esąs vertas mokslinio 
dėmesio, kaip ir kiekvienas kultūrinis ar 
politinis sąjūdis. „Religijos modernizacija 
daugeliu atžvilgių gali būti laikoma perei
namuoju etapu į ateistinę pasaulėžiūrą“.

šis paskutinis sakinys bene geriausiai 
paaiškina, kodėl taip susidomėta moder
niškąja katalikybe ir kodėl taip pagyvėjo 
katalikų-komunistų diplomatinė veikla. 
Įsodinus į vyskupų sostus kandidatus į 
ateistinę pasaulėžiūrą, konfliktas su kata
likais Lietuvoje be didelės kovos ir triukš
mo būtų išspręstas.

Z. Tilvikas

ou {lėtumais
^pasaulyje
„SĖJA“ NR. 3 (1973)

Varpininkų Leidinių Fondo leidžiamas 
tautinės, demokratinės minties žurnalas. 
Šiame numeryje rašo L. Šmulkštys, Z. Dai- 
lidka, V. Sruogienė, Barčius, B. Novickienė 
ir kt. Tęsiami J. Kardelio atsiminimai, pla
tus apžvalgos skyrius. Žurnalas atspaus
tas ant gero popieriaus ir gražiai iliustruo
tas. Kas domisi tautiniais ir kultūriniais 
reikalais, tas nesigailės jį užsisakęs. Kaina 
5 doleriai. Išeina 4 kartus per metus. Ad
ministracijos adresas: 1649 N. Broadway, 
Melrose Park, Ill. 60160.

A. VAIČIULAITIS NEDERLANDIŠKAI

Žentą Tenisonaitė-Hellemans Belgijoje 
jau prieš porą metų yra išvertusi į neder- 
landų kalbą Antano Vaičiulaičio „Mūsų 
mažąją seserį“. Dabar ji gavo pranešimą iš 
„Standard“ leidyklos, kad šis lietuvio auto
riaus kūrinys bus išleistas 1974 m. ir kad 
jam jau ruošiamos iliustracijos.

Kaip žinoma, „Nida“ yra atspausdinusi 
Z. Tenisonaitės verstą „Nederlandų poezi
jos rinktinę" ir jos pačios eilėraščių kny
gutę „Pavasaris ir aš“.

LITERATŪROS PREMIJŲ KOMISIJA

Lietuvių Rašytojų Draugija 1973 m. lite
ratūrinei premijai paskirti jau sudarė ver
tintojų komisiją. JAV Lietuvių Fondo 
$1.000 premiją paskirs niujorkiečiai — 
Juozas Brazaitis, Paulius Jurkus, Nelė Ma- 
zalaitė ir Pranas Naujokaitis.

KITI APIE MUS

Gana plačiai skaitomas Londono laikraš
tis „Kensington News & Post“ (vasario 
22) įsidėjo straipsnį „Independence celeb
ration“. kuriame aprašoma Vasario 16-tos 
reikšmė ir jos minėjimas Londone, Lietu
vių Namuose. Straipsnis iliustruotas Lietu
vos atstovo V. Balicko ir dviejų taut, dra
bužiais apsirengusių lietuvaičių — K. Mar
kevičiūtės ir V. Jūratės — nuotrauka.

PROF. SĄJUNGŲ KONFERENCIJA

Ženevoje sausio mėnesio gale įvyko prof, 
sąjungų konferencija, kurioje dalyvavo 
Vakarų ir Rytų Europos atstovai. Iš Sov. 
Sąjungos atvyko prof, sąjungų vadas, Po- 
litbiuro narys Šelepinas, anglams atstova
vo TUC gen. sekretorius Len Murray. Skai
toma, kad tai buvo žymiai reikšmingesnė 
konferencija, negu ką tik pasibaigęs Briu
selyje Europos komunistų atstovų suvažia
vimas, į kurį Rytų Europos komunistai ne
buvo pakviesti.

1975 m. vėl numatoma sušaukti pan-Eu- 
ropos profesinių sąjungų konferenciją.

Ženevos konferencija buvo pirmas tos 
rūšies suvažiavimas po to, kai laisvojo pa
saulio prof, sąjungos atsiskyrė nuo komu
nistų kontroliuojamos Pasaulinės Prof. Są
jungų Federacijos. Dabar prasidėjo grįži
mas atgal.

LIETUVIAI RAŠYTOJŲ METRAŠTYJE

Britų ir amerikiečių leidyklos rašytojų 
metraštis „The Writers Directory 1974- 
76“ į savo puslapius yra įtraukęs prozinin
kus Jurgį Gliaudą, Aloyzą Baroną ir Vy
tautą Tamulaitį. A. Baronas pristatomas 
kaip buvęs Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininkas. Metraštyje išvardyti jų kūri
niai, juos išleidusios leidyklos. Pedagogi
nėm, istorinėm, politinėm bei kitom temom 
rašančiųjų ilgame sąraše yra dr. Vytautas 
Kavolis, dr. Vytautas Vardys ir dr. Rimvy
das Šilbajoris. Leidyklų sąrašan įtraukta 
Stepo Zobarsko leidykla „Manyland 
Books“.

FILMAS APIE M. K. ČIURLIONĮ

Filmą apie M. K. Čiurlionį sukūrė Ohio 
valstybinis universitetas Bowling Green, 
kuriame profesoriauja Liuda Laurinavi- 
čiūtė-Alsen. Idėją šiam filmui davė pa
skaita, supažindinusi studentus ir profesū
rą su didžiuoju lietuvių menininku ibei jo 
artėjančia 100 metų gimimo sukaktimi. Fil
mas yra dviejų dalių, žiūrovus supažindi
nantis su M. K. Čiurlionio tapyba, muzi
ka, jo kūrybos kilme, muzikos įtaka jo ta
pybai. Filmo įrašai ir komentarai — anglų 
kalba.

„GIRIŲ SARGAI"

Australijoje kun. Pr. Vaseris Erlėno var
du išleido naują apysakų rinkinį, pavadin
tą „Girių Sargai“. Jame sudėtos šešios ne
vienodo dydžio apysakos-novelės, kurių 
dvi paskutinės jau buvo pasirodžiusios pe
riodikoje.

„Girių Sargų“ autorius paprastu, bet 
lengvai skaitomu stiliumi pasakoja įvykius 
iš ano meto Lietuvos. Nei vienas iš jų ne
pasižymi ypatinga intryga ar stiliaus 
įmantrumu, tačiau turinio paprastumas 
patraukia eilinį skaitytoją. Knygos kaina 
— 3 australiški doleriai.

ARVED VIIRLAID

Jaunas estų rašytojas (gimęs 1922 m.) 
A. Viirlaid parašė romaną „Kapai be kry
žių“ (Graves without Crosses), kuris jau 
išverstas bent į aštuonias kalbas. Pats au
torius pripažintas vienu iš talentingiausių 
pasaulio rašytojų.

Romanas „Kapai be kryžių“ vaizduoja 
antrosios Estijos okupacijos laikus, prade
dant 1944 metais. Jo pagrindinis tikslas -- 
parodyti, kaip priespaudoje bręsta pasi
priešinimas, prasiveržiąs smurto veiks
mais. Kanados (kur autorius gyvena) 
spauda pripažino romaną šedevru. Vienin
telis jo neigiamas dalykas — kaina. Kny
ga kaštuoja 9.50 dolerių ir todėl daugeliui 
Europos literatūros mėgėjų sunkiai priei
nama.

Sutartis trejiems metams
A. POCIUS

Šią istoriją man papasakojo tautietis 
Kajetonas Mingėla, turistinės kelionės 
metu atsitiktinai sutiktas Ženevoje, šia
me mieste, kuriame tiek daug tarptauti
nių organizacijų ir įstaigų, galima iš
girsti kalbant įvairiausiomis kalbomis, 
bet tik ne lietuviškai. Mingėla prisipa
žino, kad savo tėvų kalba paskutinį 
kartą šnekėjęs prieš dvejus metus, kai 
buvo nuvažiavęs į Ciurichą. Šiaip jis ži-
nąs, kad pora lietuvių gyvena Ženevo
je, bet nepasitaikė progos sutikti. Todėl 
aš tapau atpirkimo ožiu, su kuriuo jis 
stengėsi kuo daugiau gimtąja kalba pa
miklinti savo liežuvį.

Kajetonas Mingėla — vyras arti pen
kiasdešimties, bet atrodo jaunesnis, 
lieknas ir energingas. Jis gyrėsi, kad 
prieš porą metų, kol buvo sveika koja, 
kalnuose su slidėmis dalyvaudavo sla
lomo varžybose. Atsitrenkęs į akmenį, 
pasislėpusį po sniegu, sutrupino dešinės 
kelį, pragulėjo porą mėnesių ligoninėje, Į 
o dabar vaikšto, bet sužeistos kojos ne
lanksto. Trisdešimties lovų viešbutėlis, 
kuris jam priklauso, turint padėjėją, di
delio bėgiojimo nereikalauja, bet vis 
dėlto, jo žodžiais tariant, raišam gyve
nimo malonumas sumažėjo per pusę.

Žmogus jis, matyt, išradingas, nes 
pirmas Ženevoje savo viešbutėlyje pri-

taikė lovų supimo mechanizmus. Jei 
kamuoja nemiga ar šiaip mėgsti pato
gumus, gali į automatą, stovintį šalia 
lovos, įmesti vieną franką, ir tave už
liūliuos malonus supimas. Tiesa, aš sa
vo tautiečiui nepasakiau, kad mano 
kambaryje automatas buvo sugedęs ir 
mechanizmas imdavo veikti, vos įjun
gus srovę, nebereikalaudamas franko. 
Tuo pasinaudojo keletas mūsų turistų.
Jie išbandė šitą kapitalistinį išradimą, 
be reikalo nešvaistydami auksu pa
dengtos valiutos. Tikiu, kad dėl to 
Mingėla nebankrutavo, nes tuo laiku 
jis labiausiai buvo susirūpinęs ne pelno 
problema, o subtilesniais širdies daly
kais. Viešbutėlio šeimininkas pergyve
no šeimyninę dramą, dėl kurios iš da
lies jis pats buvo kaltas.

Norėdamas apie tai nuosekliai papa
sakoti, turiu peršokti prie ankstesnių 
metų.

Antrasis pasaulinis karas Kajetoną 
Mingėlą užklupo studijuojantį Fribur
go universitete. Europa dundėjo nuo 
lėktuvų ir tankų, krūpčiojo nuo bombų 
sproginėjimo, o mažutė Šveicarija, su
sigūžusi ant Alpių kalnyno, liko ramia 
salele karo ugnies jūroje. Atskirtas nuo 
tėvynės ir netekęs materialinės artimų
jų paramos, jaunas studenčiokas buvo

Iš pradžių Mingėla, galima sakyti, 
buvo patenkintas savo padėtimi. Žino
damas, koks vargas ir kančos užgriuvo 
jo tėvynę ir beveik visą Europą, jis tuo 
tarpu turėjo saugią pastogę, nesunkų 
darbą ir sotų duonos kąsnį. Jis jautėsi 
taip, tarsi netikėtos laimės dėka būtų 
pakliuvęs į šiltą jaukią pirkią, kai ap
linkui siaučia ledinis šaltis. Negi pulsi 
iš jos, jei tavęs niekas nevaro.

Bet į širdį tas pasiutęs speigas buvo 
prasigavęs ir sustingdęs ją kartu su 
jausmais. Į savo gyvenimą Mingėla žiū
rėjo kaip į laikiną, priverstinę būklę, 
kuri tuoj pasikeis, kai pasaulis vėl su
grįš į protą ir prasidės normalus gyve
nimas. Jis viską darė nenorom, it ne sa
vo rankom, dar jokiu būdu netikėda
mas, kad jo ateitis susijusi su šiuo kraš
tu ir su tais žmonėmis. Reikia sukąsti 
dantis ir pakentėti — karas negali am
žinai tęstis.

Tokioje būklėje net ir su kaprizinga, 
nemylima žmona buvo susitaikoma 
kaip su neišvengiama sunkaus meto bū
tinybe.

Pagaliau karas baigėsi, įsiaudrinusi 
Europa po truputėlį ėmė aprimti. Min
gėla su nostalgišku smalsumu gaudė ži
nias apie savo gimtinę. Kas nutiko su 
tėvais, su artimaisiais, su visa Lietuva? 
Žinios atklysdavo labai miglotos ir 
prieštaringos. Bauginantys gandai ir 
gandeliai, atslinkę kartu su karo pabė
gėlių srautu, lyg miglų draikos klajojo 
po Vakarų Europą. Nieko raminančio 
Kajetonui neatnešė ir brolio laiškas iš 
Švedijos, kur jis atsidūrė karo pabaigo

paliktas likimo valiai. Susirasti darbo • 
nebuvo jokios vilties, o valgyti norėjo-į 
si kiekvieną dieną.

Kajetonas buvo puikiai išaugęs vai
kinas, neblogas sportininkas, per trejus 
metus jau spėjęs pakankamai apšlifuo
ti savo kaimietišką nerangumą ir iš
mokti šiokių tokių miesto gudrybių. Jis 
nusprendė, kad išgelbėti gali tik mote
ris. Aišku, tokia, kuriai jausmai yra 
svarbiau už šaltai apskaičiuojantį proto 
balsą.

Anksčiau savo vyriška intuicija Min
gėla buvo pajutęs, kad studentė Tereza 
Roką, Friburgo vaistų fabrikėlio savi
ninko duktė, jį sekioja ilgesingomis 
akimis. Tai buvo išblyškusi, atsikišusių 
raktikaulių ir kaprizingo charakterio 
mergiotė. Kol viskas gerai klojosi, Ka
jetonas nė nežvilgterėdavo į jos pusę, 
nes jo širdį buvo patraukusi smulkutė 
ir graži kaip stirna slovake iš Bratisla
vos. Prasidėjus karui, gražioji slova- 
kaitė išvažiavo pas tėvus, o Tereza Ro
ką tęsė studijas. Kajetonas norom ne
norom turėjo atsigręžti į ją ir griebtis 
šios draugystės kaip skęstantis šiaudo. 
Po pusės metų raukydamasis ir keiks
nodamas vaistų fabrikantas iškėlė ves
tuves. Jam nelabai tepatiko plikas, iš 
svetimo tolimo krašto užklydęs žentas. 
Tik atkaklūs dukters maldavimai ir kai 
kurios kitos subtilesnės aplinkybės pri
vertė senį nusileisti. Praėjus pusmečiui 
po vedybų, vaistų gamintojas susilaukė 
anūko, jo širdis suminkštėjo — jauna
vedžiams buvo paskirtas neblogas krai
tis.

je. Iš jo sužinojo, kad motina mirusi, o 
tėvas žuvęs, besitraukdamas nuo fron
to. Tėviškė liko tuščia.

Perskaitęs brolio laišką, Mingėla pir
mą kartą pagalvojo, kad kalnuotoji 
Šveicarija jam, lygumų vaikui, ko gero, 
gali tapti antra tėvyne. Ši mintis, pa
lengvėle įsitvirtindama sąmonėje, pa
keitė visą jo elgesį. Kitą prasmę įgavo 
daiktai, darbas ir kiekviena diena, kuri 
iš amžinai jaunos ateities po truputėlį, 
po žingsnelį atitempia didžiausią nema
lonumą — senatvę. Reikėjo galutinai 

Į išsilaisvinti iš turtingojo uošvio globos 
ir pačiam tvirtai atsistoti ant kojų.

Atsisakydamas laikinumo iliuzijos ir 
kitaip pradėjęs žiūrėti į gyvenimą, Ka- 

j jetonas neišvengiamai turėjo susidurti 
su žmona. Juk ji irgi buvo sunkių karo 

I sąlygų primesta būtinybė, per nesusi- 
Į pratimą pririšta tvirtais vedybiniais 
I saitais. Iki šiol kentęs jos kasdieninius 
kaprizus ir užgaidas, Kajetonas staiga 

į pakėlė balsą. Žmonos elgesyje dabar 
viskas jį erzino ir kėlė pyktį. Jos prisi
lietimas pasidarė fiziškai nepakelia
mas. Tik skyrybos galėjo užbaigti šią 
kančią.

Terezai Rokai staigus vyro pasikei
timas buvo paslaptingas ir nesupranta
mas. Kurį laiką ji buvo pasimetusi, bet 
greitai atsitokėjo ir stojo į kovą. Ne
daug galvojusi, ji nusprendė, kad į jų 
šeimą bus įsimaišiusi pašalinė moteris. 
Porai vyro bendradarbių Tereza suruo
šė tokias scenas, kurios pagarsėjo visa
me mieste.

(Bus daugiau)
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VIENUOLYNAS SALOJE
A. Tenisonas

SMĖLIO PASLĖPTOJI PRAEITIS

Vieną vasarą prie šiaurės jūros Kanalo, 
Knokkės vasarvietėje, Belgijoje, pripuola
mai pamačiau vieno 'knygyno vitrinoje ru
sišką knygą „Vrernia v peskach“ (Laikas 
smėlynuose), M. Zemskaja, Moskva-Lenin- 
grad, 1963. Pasklaidžius, pasirodė įdomus 
archeologijos veikalas apie kasinėjimus to
limoje Vidurinėje Azijoje, seniai dingusio
je Horezmo valstybėje, kur tik „1941 me
tais kolchoznikai pradėjo antpuolį į smėlio 
dykumas.“ (Tur būt, mūsiškiai tremtiniai).

Kitą vasarą leidau dienas prie Kanalo 
nedidelėje Koksijdės vasarvietėje, netoli 
Duinkenkeno, prie Prancūzijos sienos. Pa
lei jūrą — Kanalą vasarvietėje pristatyta 
daugiaaukščių viešbučių su parduotuvė
mis; toliau kopų zonoje — skoningos vilos 
su gėlynais, o vietomis tarp kopų ir krū
mynų riogso dar vėjo nešiojamas smėlis. 
Apie kilometrą nuo jūros žaliuoja nedide
lis parkas, o prie parko stovi Archeologijos 
muziejus. Muziejus tokioje nuošalioje vie
toje! Užeinu pasižiūrėti ir nustembu pame
tęs, į kokią įdomią istorinę vietą esu pa
tekęs. Sauskeliu iš pat Antverpeno pasie
kiau tą vasarvietę, niekur neplaukiau per 
vandenis, nepervažiavau per didesnį tiltą 
ar pylimą, o žiūrėdamas į reljefinius vie
tovės planus, kabančius muziejuje ant sie
nos, matau, kad stoviu jūroje ant salos ir 
esu didelio viduramžių vienuolyno griuvė
sių teritorijoje. Kokia didelė čia įvykusi 
permaina: dingo jūra, sala susijungė su že
mynu, o iš buvusio didelio garsaus vienuo
lyno liko tik smėlio apnešti griuvėsiai, že
mėlapiai rodo Koksijdės vietovę I, X ir XII 
šimtmečiais, kada šis vienuolynas buvo 
pradėtas statyti. Muziejaus salėje ant sta
lo stovi ir buvusio vienuolyno maketas, su
konstruotas pagal Pieter Pourbas‘o iš 1580 
metų vienuolyno piešinio. Ima nuostaba, 
kad toks didžiulis vienuolynas statytas jau 
XII ir XIII šimtmečiuose ir tokioje nuoša
lioje jūros kopomis ir tyrlaukiais iš žemy
no pusės apsuptoje vietovėje. Pats muzie
jus statytas dabar, kai reikėjo senienų ra
dinius kur nors sudėti. Archeologiniai ka
sinėjimai čia pradėti tik 1949 metais.

Eini muziejaus salėmis, žengi tarp vie
nuolyno griuvėsių ir jauti, kad grimzti į gi
lią praeitį, į žiaurų viduramžį, kur pėdsa
kai veda net iki Julijaus Cezario Gallijos 
Transalpinos užkariavimo laikų. Kartu ste
bi ir archeologinių kasinėjimų darbą ir

Sukaitytąja Laiškai
NEGALAVIMAI

Klausimas, iškeltas J. Vikio („Europos 
Lietuvis“, 5. 2. 1974) straipsnyje „Pradė
kime iš pradžios“ -apie intelektualų atšali
mą ir nutolimą nuo lietuviškos bendruome
nės, yra ryškus visuose kontinentuose. 
Dažnai girdimas pasakymas: „Tik liaudis 
atsilankė; nematyti veidai, viengungiai, 
fabrikų darbininkai, kurie nei paskaitų ne
ruošia, nei rašo, nei vaidina.“

Kur mūsų intelektualai? Kas juos „atšal
dė“ nuo lietuviškos veiklos, klausiame su 
autoriumi „Pradėkime iš pradžios“. Maty
ti, esama rimtų priežasčių.

Paimkime intelektualų kartą, užaugusią 
nepriklausomoj Lietuvoj. Prieš 26 metus 
jauni, su aistra laisvam gyvenimui, baigę 
ar bebaigią mokslą, pasiruošę užimti ati
tinkamas vietas kūrybingoje bendruome
nėje, karo ir politikos dėka, atsirado DP 
stovyklose. Jie gyveno tik viena mintimi: 
kol Lietuva rusų okupuota, sugrįžti namo 
negalima; todėl reikia kovoti už Lietuvos 
laisvę, pajungiant tai kovai visas išgales. 
Pilni entuziazmo šokome dirbti, kas kam 
prie širdies, kam daugiau ar mažiau pasi
ruošę, sutartinai siekdami vieno tikslo.

26 metų laikotarpis neatnešė laisvės oku
puotai tėvynei. Bet atnešė nusivylimą. 
Kaip užveržtas sąnarys, kraujo cirkuliaci
jai nutrūkus, -atrofavomės; jėgos ir gyvas
tingumas sumažėjo. Visoje realybėje paju
tome mums padarytą skriaudą. 26 metų 
laikotarpis pagimdė slogutį. Laisvės švytu
rys, švietęs ir rodęs kelią, pritemo politinio 
žaidimo žiaurume. Okupanto propagandos 
ir 'bendruomenės aktyvistų subjektyvumo 
dėka atsirado disorientacija, kuri, mano 
manymu, yra pagrindinė priežastis dabar
tinio negalavimo.

Jaunoji karta pasidavė pasaulio univer
sitetuose populiariai marksizmo idėjai. Jie 
smerkia komunizmą, rusų nevykusiai in
terpretuotą, žiauriame skurde ir terore pa
nardinusį milijonus žmonių, bet tiki mark
sizmu, kuris tinkamoj formoj (jie dar ne
gali jos suprasti!) išgelbės pasaulį. Kiek 
toj sistemoj bus vietos tautiškumui — dar 
jie patys nežino.

Šiuo metu tautiškumas yra stiprus viso
je Europoje ir kol kas nėra vietos interna
cionalizmui. Bet yra rusų simpatikų, kurie 
sutinka su -rusų imperializmu, tik kitoj, ne 
komunistinėj, formoj. Ukrainiečių veikėjas 
Australijoje M. Lutak (Sydney Momg. He
rald) būtų patenkintas -tik darbo stovyklų 

( panaikinimu ir leidimu pavergtoms tau- 
į toms, sudarančioms SSSR, tautiškai vysty- 

tis. Ukrainiečiams, kaip slavams, gal už- 
tektų sistemos pakeitimo, bet lietuviai nė- 

I ra slavai! Mes norime nepriklausomybės!

i matai, kaip iš gilios senovės kapinių, vie
nuolyno griuvėsiuose studentai — busimie
ji archeologai — atkasinėja Koksijdės se
nųjų gyventojų griaučius, kad jie prabiltų 
apie savo žilą praeitį. Dalis vienuolyno, pa
sirodo, buvo pastatyta ant seno kapinyno, 
ir Europos antropologai dabar nežino, kas 
tokie buvo tie senieji gyventojai, kaip jie 
vadinosi. Apie tai pakalbėsime vėliau.

Daug būtų galima pasakoti apie istori
jos bėgyje vykusias Vakarų Europos pa

Dail. V. Ciesnieks

Nežiūrint to, yra disorientuotų lietuvių, 
kurie kovoja prieš komunizmą ir užmerkia 
akis dėl rusų okupacijos.

Disorientaciją gilina ir tie, kurie užmir
šę rusiškus tankus, okupavusius Lietuvą, 
nepriklausomybės praradimą priskiria fik
tyviam seimui, kurį surežisavo okupantas. 
(Skaityk L. Dovydėno „Mes valdysime pa
saulį“).

Disorientacija griauna išvietintųjų, ko
vojančių dėl laisvės, eiles. Jei nu trupa tie, 
kurie tarnauja priešui — gera jais atsikra
tyti! Bet nelaimei, disorganizacijos nuodai 
sukelia nesantaiką, atšaldo gerus narius, 
kuriais remiasi Lietuvos laisvės kova. Ne
kantrūs, nusivylę dėl užtrukusios kovos, 
neradę svetimuose kraštuose dirvos savo 
intelektui pasireikšti, jie pasimeta netik
rume ir dažnai užsidaro, „atžala“. Dauge
liui gyvenimas pavirto kalėjimu. Nuobodu
lys, surištas su bevaise veikla, ir stipriau
sios valios žmogų nuverčia nuo kojų. Bodė- 
damiesi vartome mūsų anemiškus laikraš
čius bei knygas ir, bijodami dvasinio su
smulkėjimo, nežiūrint sąžinės šauksmo, 
desperacijoje jungiamės į svetingo krašto 
gyvenimą, atiduodame kūrybingas jėgas 
svetimai tautai ir nuteistame nuo pagrin
dinio tikslo. Kas gali už tai smerkti? Ge
riau ugdyti kūrybingumą svetimoje dirvo
je, negu sunykti, kaip atrofuotas sąnarys.

Ta pati disorganizacija yra bendradar
biavime su okupuota tėvyne. Bendravimas 
yra pasikeitimas vertybėmis — duok ir 
gauk. O bendravime su okupuota Lietuva 
to nėra. Ir vis dėlto mes visi linkę ben
drauti: o gal trupinėliai nukris ir ant lietu
viško stalo!

Kultūrinis subrendimas ir kūrybingu
mas ateina su amžiumi, bet jaunoji karta, 
„perėmusi veikimą“, su tuo nenori skaity
tis. Dėl to subrendę intelektualai pasitrau
kia. Atsirado tuščias tarpas ir tautinis-kul- 
tūrinis apsnūdimas. Vieni reiškiasi savo 
profesijose, kūrybingieji kuria užsidarę, ir 
visi laukia pašaukimo dalyvauti lietuvių 
organizacinėje veikloje.

Per 26 metus mūsų gyvybę palaikanti 
idėja prigeso. Disorientacija ir knisimasis 
praeities šiukšlyne nepraskaidrino prite- 
musio žiburio. Nes kas šiukšlyne knisasi, 
šiukšles tik teranda.

Daugiau nustoti, negu mes nustojome 
prieš 26 metus, jau negalima. Tat gal ir vėl 
sužibės pragiedruliai mūsų horizontuose. 
Gal jau priėjome kampą, už kurio tiesus 
kelias veda į laisvę. Užmirškime subjekty
vumą, susiorganizuokime ir kovą už Lie
tuvos laisvę pradėkime iš pradžios.

Ava Saudargienė 
Sydney. 

krančių atmainas ir jų susiformavimą, 
ypač prie šiaurės jūros Kanalo. Belgijoje 
ir Olandijoje. Pajūrio sričių pakrantės pir
miau čia nebuvo tokios, kaip dabar. Jau V 
šimtmetyje prieš Kr. keliautojas Pytheas 
rašė apie ypatingą palei šiaurės jūrą gam
tos reiškinį. Jis rašė apie šalį, kur jūra be 
perstogės kovoja su žemynu. Turint gal
voje, kad žemesnieji Flandrijos plotai net 
iki Antverpeno ir Hasseltto kelis kart buvo 
jūros užtvindyti, tai nenuostabu, kad tas 
nepaprastas gamtos reiškinys stebino ne 
vieną keliautoją. Pirmame šimtmetyje po 
Kr. Plinius Vyresnysis apie Šiaurės jūros 
pakraštį rašė: „Ten per parą du kart be 
atvangos jūra puola didelius plotus, pla-

LIETUVOJE
KELIA KUNIGŲ KLAUSIMĄ

„Tiesoje“ istorijos mokslų kandidatas 
Antanas Augus straipsnyje „Juoda ne tik 
sutana“ iš naujo kelia daug kartų jau 
skelbtas kunigų bei vyskupų pavardes, bei 
jų padarytus „prasikaltimus“. Daugiausia 
dvasininkai kaltinami už „dalyvavymą 
gaujų veikime arba jų rėmimą“.

Iš vyskupų minimi Borisevičius, Rama
nauskas, Brizgys. Kun. A. Sušinskas kalti
namas šnipinėjimu vokiečiams, kun. V. 
Martinkus apgaudinėjęs žydus krikštyda
mas ir sakydamas, kad apkrikštytieji ne
bus šaudomi. Po karo jo klebonijos rūsyje 
rasta aukso ir kitų brangenybių už 40 mil. 
rublių... Kun. Steponavičius, kun. Jan
kauskas ir visa eilė kitų kunigų rėmę anti- 
tarybišką veiklą ir globoję partizanus.

Tur būt, tokia jau yra nustatyta tvarka, 
kad laikas nuo laiko reikia vėl iš naujo pa
sakyti pamokslą dvasiškiams ir paskaityti 
jų vardų litaniją.

ŽIEMOJA GANDRAS

Ežerėnų kolūkyje traktorininkas J. Mi
kėnas globoja žiemoti pasilikusį gandrą. 
Vasarą, besimokydamas skraidyti, gandriu
kas buvo nusilaužęs sparną. Dabar jis gy
vena tvarte kartu su kitais naminiais 
paukščiais.

IR LIETUVOJE SMERKIA 
SOLŽENYTSINĄ

„Tiesoje“ jau pasirodė privačių žmonių 
laiškai, kurie smerkia Solženytsino raštus, 
nors, atrodo, jie tikrai neturėjo progos tų 
raštų paskaityti. Čia paduodamas vienas 
iš tų smerkiančių laiškų.

„Pasipiktinęs galvoju apie Solženyciną 
ir jo išdavystę.

Ilgai kentėme jo šmeižtus, kuriuos mū
sų Tėvynės priešai vadina literatūra. Ka
žin, ar jo liejamas pamazgas galima vadin
ti kūrybiniu darbu? Juk tai nevykęs bež- 
džioniavimas. Tai — Vakarų džiunglėse su
sitelkusios kapitalistinės propagandos, ku
ri springsta neapykanta socializmui, mėg
džiojimas.

Kiek suprantu, literatūra pašaukta auk
lėti žmogų, ugdyti meilę savo tautai, Tėvy
nei. Tačiau Solženicynui rūpėjo pataikauti 
antitarybinės propagandos vadeivų sko
niui. Kaip tik dėl to jis taip uoliai ir ke- 
pumėjosi pašvinkusiose šmeižto balose .

Savo Tėvynės šmeižikas — tai piktšašis 
mūsų visuomenės kūne. Todėl labai teisin
gai pasielgė Tarybinė vyriausybė, išprašiu
si Solženicyną iš mūsų šalies. Tai ne tik 
mano, tai ir mano darbo draugų nuomonė.“

Leonardas Vališauskaę, Jonavos baldų 
kombinato elektrikas 

čiai juos užliedama, ir sunku pasakyti, ar 
šie plotai priklauso žemynui ar jūrai. Ten 
yra kalvų ir ant sukastų pylimų vargingai 
gyvena žmonės. Galima būtų juos pavadin
ti jūreiviais, nes po atoslūgio jie atrodo 
tartum išsigelbėję po laivo avarijos. Val
giui virti jie degina purvą, kuris pirma 
saulėje ir vėjuje išdžiovinamas (durpės).“ 
III šimtmečio pabaigoje (285) po Kr. Eu- 
menes apie šiaurės jūros pajūrį rašo: „Ta 
žemės sritis neverta žemyno vardo, nes dir
vožemis yra taip baisiai permirkęs, kad jis 
ne tik klampiose balose linguoja po kojo
mis, bet ir ten, kur atrodo yra tvirta žemė. ■ 
Ten užėjęs, grimzti į pragarmę“. Iš šių 
įvairių laikų liudininkų matome, kad kai 
kurios pajūrio sritys prie Kanalo yra labai 
pakeitusios savo reljefą: pasausėje Fland
rijos žemuma, o Koksijdės ir kitos Kanalo 
salos susijungė su žemynu arba buvo pa
plautos ir dingo.

Bet XII šimtmetyje Koksijdės sala tebe
buvo sala jūroje ir čia 1107 metais atvyko 
iš Prancūzijos šv. Benedikto ordino vie
nuolis Ligerius su grupele vienuolių ir nu
tarė statyti vienuolyną. Jie rado šią salą 
neapgyventą. Tik senos kapinės liudijo, 
kad čia kadaise gyventa, bet kas tokie bu
vo ir kur dingo salos gyventojai, jie neži
nojo. Manoma, kad jau IX šimtmetyje sa
los ir pajūrio gyventojus išžudė jūros plė
šikai normanai arba, slėpdamiesi nuo jų, 
gyventojai pasitraukė į krašto gilumą.

Ligerijaus pirmieji „Duinenabdij“ pasta
tai — vienuolyno koplyčia ir namukai vie
nuoliams gyenti negalėjo ilgai atsilaikyti 
prieš jūros audras. Senieji metraščiai skel
bia, kad vakarų vėjai, pustydami ir ardy
dami salos kopų smėlį, griovė ir vertė iš 
pamatų ne tik vienuolių namukus, bet ir 
koplyčią.

(Bus daugiau)

ASTUONIŲ AUKŠTŲ GARAŽAS

Vilniuje pastatytas moderniškas aštuo- 
nių aukštų garažas — „taksi“ namai. Jo 
plotas — 30.000 kv. metrų. Po jo stogu ap
šildomose aikštėse vienu metu gali stovėti 
750 mašinų. Apie 100 mašinų dar galima 
pastatyti atviroje terasoje.

Prie garažo taip pat bus remonto dirbtu
vės, mašinų plovykla. Garažas sujungtas su 
buitinio aptarnavimo pastatu, kuriame yra 
medicinos punktas, valgykla, šoferių poil
sio kambarys ir kt. Garažo projektą pa
ruošė pramonės instituto specialistai, va
dovaujami V. Poškienės ir K. Vyto .

Deja, atrodo, kad garažas išimtinai ski
riamas taksi reikalams. Ar galės ten palik
ti savo mašinas privatūs asmenys, spaudo
je neskelbiama.

MICKEVIČIUI PAMINKLAS
Lenkų ZW iš Varšuvos praneša: Kauno 

miesto taryba nutarė pastatyti Adomui 
Mickevičiui paminklą. Penkių metrų aukš
tumo Mickevičiaus stovyla būsianti pasta
tyta vienoje miesto aikštėje, kur Mickevi
čius gyveno ir kūrė per 4 metus, kai 1819 
metais baigė Vilniaus universitetą.

VILNIAUS GATVĖS
Vilniaus mieste šiuo metu yra 607 gat

vės ir skersgatviai. Gatvių pavadinimai ra
šomi lietuviškai ir rusiškai. Trumpiausia 
yra Peteliškių gatvė, vos 32 metrų ilgio.

Kiti,rašo
„Naujienose“ (Nr. 7) straipsnių serijoje 

apie mūsų idėjas, veikėjus ir vadus P. Stra
vinskas rašo, kad išeivijoje vis labiau 
įsigali apolitiškumas, politinių idėjų išsi
žadėjimas.

„Praeis dar metai kiti ar dešimtmetis, ir 
iš tų mūsų „apolitinių“ beliks visai supil
kėjusi, net ir mūsų nacionalinės tautos 
bruožus pametusių individų masė, kokia, 
didele dalimi, yra dabar jau ir mūsų jau- 
nuomenė, besigirianti tuo savo apolitišku-
mu.

Stebėdamas tą liūdną mūsų išeivijos 
valstybinių-politinių, jau net ir grynai na
cionalinių, tautinių, kultūrinių idėjų pa
metimą, matai, kaip mūsų žmonės, net bu
vę politikos veikėjai ir vadai, dėjęsi gerais 
lietuviais ir politiniais kovotojais, vienas 
po kito, savo laisva valia išsibraukia save 
iš mūsų valstybinės tautos; kaip jie pama
žu slenka ir iš savo etninės-nacionalinės 
bendruomenės; kaip jie iš lėto, pamažu, bet 
pastoviai keliauja į XIX-jo šimtmečio pir
mąją pusę, į Simano Daukanto laikus, į tą 
padėtį, kurioje buvo mūsų ano meto supil- 
kėję lietuviai valstiečiai. Skirtumas mūsų 
patriotų nuo anų valstiečių tik tas, kad 
anie buvo tamsūs, kaip naktis, o mūsiškiai 
dažnai net ir baigę aukštuosius mokslus...“

„Draugas“ (Nr. 4) įsidėjo vedamąjį apie 
buv. prezidentą A. Smetoną, jo 100 metų 
gimimo ir 30 metų mirties sukakties proga. 
Be kita ko, iškeliamas jo, kaip lakraštinin- 
ko ir visuomenininko, vaidmuo.

„Šiandien jau su istoriniu objektyvumu 
galime žvelgti j A. Smetoną ne tik kaip į 
visuomenininką ar politiką, bet dar labiau, 
kaip į laikraštininką, redaktorių, publicis
tą, stilistą. Jo šaltas įžvalgus protas ir gy
venimo pažinimas anuo metu buvo nuosta
biai panaudotas plunksnos darbui jo paties 
redaguotuose laikraščiuose ir žurnaluose. 
Jo blaivus žvilgsnis į tikrovę ir įtikinąs žo
dis gaivinančiai veikė ne tik negausią švie
suomenę, bet ir liaudį, kuri dar nepažino

„TIESA“ APIE ANGLIJĄ

Rinkimų proga A. Strumskis parašė 
„Tiesoje“ straipsnį „Kas valdo D. Britani
ją?“ Jis sako, kad tą 'klausimą iškėlęs pats 
ministeris pirmininkas, primindamas, kad 
prof, sąjungos nori perimti vyriausybės 
vaidmenį. Autorius Angliją vadina „ser
gančiu Europos žmogumi“ ir mano, kad su
sidūrimas su angliakasiais gali prilygti di
diesiems 19 a. sukrėtimams.

Tačiau Anglijos kapitalistai dar esą la
bai stiprūs.

„Kolonijiniais laikais sukauptas Didžio
sios Britanijos kapitalas tebėra stiprus ir 
įtakingas. Kaip kitaip galima paaiškinti tą 
faktą, kad „vargšė Anglija“ superka „tur
tingos Vokietijos Federatyvinės Respubli
kos“ koncernus, firmas, ištisus miestų 
kvartalus. Britų kapitalas gana šykštus in
vestavimams savo šalyje, bet dosnus, in
vestuodamas pinigus užsienyje, nes ten jis 
jaučia didesnį grobį. Iš 500 Vakarų Euro
pos firmų — 168 anglų, o angliškosios 
draudimo kompanijos laikomos turtingiau
siomis pasaulyje. Klasiškiausias vyriausy
bės pataikavimo spekuliantams nekilnoja
mu turtu pavyzdys — stovintis Londone 
tuščias dangoraižių kvartalas, kurio kaina 
per aštuonerius metus padidėjo 57.5 milijo
no dolerių. Tuo tarpu Londone labai trūks
ta butų ir patalpų įstaigoms. Spekuliantai 
laukia, kol kainos už juos dar labiau iš
augs.“

PATOBULINTAS TERMOMETRAS

„The Railway Review“ pranešė, kad Lie
tuvoje viename politechnikume sukonst
ruotas akustinis termometras, kuris galės 
išmatuoti temperatūrą 250 laipsnių žemiau 
nulio.

Juo bus galima matuoti ultragarso judė
jimus didelio radioaktyvumo sąlygose ir 
davinius tiesiai perduoti į kompiuterius.

RELIGIJA LIETUVOJE

„Tarybinė moteris“ Nr. 2 įsidėjo Pr. 
Mišučio, ministrų tarybos patarėjo starips- 
nį apie lietuvės moters religingumą. Jis ra
šo:

„Moters religingumo problema lieka ak
tuali ir dabar. Savo laiku 7 rajonuose vyko 
tyrimai, apėmę 5.000 šeimų . Jie parodė, 
kad religingumo mažėjimo tendencija dar 
nėra visuotinė. Daug kur iki 30-40% mote
rų lankė bažnyčią.“

Tyrimai Kretingos kolūkyje parodę, kad 
iš 367 žmonių 28% yra giliai tikintieji ir 
praktikuoją religiją. Bet labai žymi dalis 
dar esanti tokių, kurie bažnyčią lanko „iš 
tradicijos“, kiti vėl „nenorėdami išsiskirti 
iš kitų“, o vienas kitas „savo religines pa
žiūras sieja su nacionaliniais jausmais“.

Kauno „Audimo“ fabrike iš 69 apklaustų 
netikinčių buvo tik 20. „Merkio“ kolūkyje 
(Varėna) iš 68 kolūkiečių šeimų visai neti
kinčių — 22, o fanatiškai tikinčių 24.

Autorius daro išvadą, kad žmonės, kurie 
turi aukštesnį išsilavinimą, mažiau tiki. 
Tačiau bendras „fanatiškai“ tikinčiųjų 
skaičius, atrodo, nebūtų labai daug pasi
keitęs, lyginant su prieškariniais laikais. 
Jis daugely atvejų pralenkia tuos Europos 
kraštus, kur religijos praktikavimas yra 
visiškai nevaržomas.

savęs ir kuriai reikėjo duoti žinių tokia 
kalba, kad ją suprastų paprastas žmogus. 
Jo publicistiniai svarstymai, konkretūs da
viniai ir aiškios išvados ruošė tautą nepri
klausomam gyvenimui dar tada, kai nepri
klausomybė tebuvo tik mažumos svajonė. 
Kai 1918 m. A. Smetonos ir kitų signatarų 
buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas, 
tauta jau buvo pribrandinta už laisvę ko
voti.“

GALVOSŪKIS
Nr. 29

Gulsčiai: 1. Armija. 6. Švitimo laikas. 7. 
Ne melas. 9. Užtenka. 10. Daikto pusės. 11. 
Paukščių ūkio produktas.

Statmenai: 2. Kailinis žvėrelis. 3. Lietu
vos upė. 4. Kapo paminklas. 5. Žemės dir
bimo įrankis. 8. Raguoti žvėrys. 10. Skait
linė.

GALVOSŪKIO NR. 28 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Garantuoti. 6. Rėmuo. 7. Ne

ris. 9. Ūsas. 10. Tiesa. 11. Šienapiūtė.
Statmenai: 2. Nato. 3. Tankas. 4. Egois

tas. 5. Princesė. 8. Rimini. 10. Taip.
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Lietuvių Kronika

ATITAISYMAS

„E. Lietuvio“ praėjusiame numeryje 
Manchesterio Ramovės skyriaus valdybos 
užuojautoje J. Navackienei įsivėlė nemalo
ni sintaksės klaida, sudaranti įspūdį, kad 
užjaučiamas Aleksas Navackas, o mirė Ju
lė Navackienė. Turi būti atvirkščiai. Už 
nemalonią klaidą visus paliestuosius atsi
prašome.

Redakcija

VERTĖTŲ SURUOŠTI EKSKURSIJĄ

Jau paskelbta, kad rugpiūčio 4-11 d. 
Šveicarijoje ruošiama tradicinė „Studijų 
savaitė“. Būtų labai gera ir naudinga, kad 
daugiau lietuvių iš Anglijos šiais metais į 
ją nuvyktų. Puiki proga kultūriškai pa
bendrauti ir atsikvėpti.

Keliamas klausimas suruošti tuo metu 
specialią Anglijos lietuvių ekskursiją į 
Šveicariją. Iki šiol nepasisekė surasti to
kiai ekskursijai vadovo-organizatoriaus. 
(„E. Lietuvio“ redaktorius dėl svarbių as
meniškų priežasčių negali šių pareigų im
tis).

Kas galėtų apsiimti tokią ekskursiją su
organizuoti, maloniai prašomi galimai 
greičiau atsiliepti, kad galėtume apie tai 
paskelbti skaitytojams.

Plačiau apie „Studijų savaitę“ žiūr. ko
respondencijoje iš Šveicarijos.

AUKOS
Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 

klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

M. Valikonis — 6.15 sv., J. Parulis — 
2.-00 sv., P. Zagurskas — 1.65 sv., A. Ma- 
kutėnas — 1.25 sv., J. Kažamiekas — 1.10 
sv., J. šukaitis — 1.00 sv., B. Totoraitis — 
0.75 sv., J. Sankauskas — 0.50 sv., P. Si
monaitis — 0.45 sv.; P. Veikša, J. Bau'kys, 
V. Motuzą, A. Kadžionis — po 0.25 sv., B. 
Krikščiūnas — 0.15 sv.

Tautos Fondui aukojo:
Lietuvių Institutas Mossende ir St. Sko- 

pas — po 5.00 sv., K. Savonis — 4.00 sv., 
V. Apanavičius — 1.00 sv.

SUVAŽIAVIMAS
DBLS-gos XXVI metinis suvažiavimas 

ir Lietuvių Namų Bendrovės akcininkų su
sirinkimas šaukiamas 1974 m. kovo 23-24 
d.d. Lietuvių Namuose, Londone.

DBLS suvažiavimas prasidės kovo 23 d. 
13 vai., o akcininkų susirinkimas tą pačią 
dieną 17 vai.

Kadangi šitame suvažiavime bus svars
tomi aktualūs DBLS ir L. Namų b-vės rei
kalai, tai skyrių bei organizacijų atstovus 
ir bendrovės akcininkus kviečiame gausiai 
dalyvauti.

DBLS ir L. Namų b-vės 
Centro Valdyba

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

Š. m. kovo 16 d. 7 vai. vakare, ukrainie
čių salėje, 154 Holland Park Ave., London, 
W.ll, British League for European Free
dom ruošia susipažinimo vakarą. Bilieto 
kaina £1.00. Gaunami prie įėjimo ar Lie
tuvių Namuose. Meninė programa, užkan
džiai ir gėrimai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
GLOUCESTERYJE — kovo 9 d., 14 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUDE — kovo 10 d., 12 vai., Beeches 

Green.
HUDDERSFIELDE — kovo 10 d., 1 vai. 

p. p., St. Joseph bažn.
BRADFORDE — kovo 17 d., 12.30 vai.
HALIFAXE — kovo 24 d., 1 vai. p. p., St. 

Columba's bažn.
NORTHAMPTONE — kovo 10 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAME — kovo 10 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Pamaldas laiko svečias 
kun. dr. K. Matulaitis, MIC.

DERBYJE — kovo 17 d., 11 vai., Bridge 
Gate. Bus gavėninis susitelkimas. Pra
ves kun. dr. K. Matulaitis, MIC.

NOTTINGHAME — kovo 17 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

ECCLES — kovo 10 d., 12.15 vai.

PRIIMAMI PENSININKAI
Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 

Ventnor miestelyje O. ir G. Vegneriai pri- 
vatiškame hotelyje atidaro senelių namus.

Namas yra prie jūros, gražioje vietoje. 
Centralinis šildymas. Puiki vieta apsigy
venti pensininkams. Dėl kainos susitaria
ma laiškais ar telefonu.

Rašyti: O. Vegnerienė, „Oshava“ priv. 
Hotel, Alpine Rd., Ventnor, Isle of Wight. 
Tel. Ventnor 852 148.

LONDONAS
LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 

METINIS SUSIRINKIMAS
Vasario 10 d. Sporto ir Socialinio Klubo 

salėje įvyko metinis parapijos susirinki
mas.

Susirinkimas buvo atidarytas malda. Po 
jos dalyviai išsirinko pirmininku Joną Ba
bilių, sekretorium Balį Kliorį. ,

Klebonas kun. dr. J. Sakevičius, MIC, 
padarė labai smulkų pranešimą iš parapi
jos dvasinės veiklos, nes Londono lietuvių 
parapijai priklauso visas pietų Anglijos 
pakraštys, kurį jis metų bėgyje lankė ir 
aptarnavo.

Supažindino su statybos eiga ir statybos 
vajumi, kuris vyko gerai ir buvo susilauk
ta pritarimo gausiomis aukomis.

Tarybos pirm. S. Kasparas savo prai j- 
šime pasidžiaugė, kad dirbta vieningai ir 
nuoširdžiai. Padėkojo Derby arklių lenkty
nių loterijos bilietų platintojams ir bažny
čios rėmėjams kitose lietuviškose kolonijo
se, nes loterija davė ne maža pajamų. Da
lyvauta visuose Tower Hamlets dekano po
sėdžiuose ir Tower Hamlets miesto Civic 
Council. Parapijos veikla galėtų būti dar 
daug geresnė ir veiklesnė, bet, dėl nežino
mų priežasčių, dalis šeimų ir pavienių as
menų atšalo nuo savo lietuviškosios para
pijos. Girdi, ar dar verta ką nors lietuviš
ko turėti, nes tai nieko gero neduoda. 
Kiekvienas išeivis, atsiskyręs nuo savo 
krašto, kenčia, ne išimtis ir tie, kurie neži
no, kas jie yra...

Tarybos pirm, iškėlė lietuvių registra
cijos reikalą, kuris pas mus nėra tvarkoje, 
ypač su viengungiais. Kartais atsiduria li
goninėje ar miršta ir nėra už ką palaidoti, 
o pinigų dažnai yra, bet negalima paimti. 
Reikia nebijoti pasidaryti testamentą, nes 
nuo to niekas nemiršta, kad bėdos atveju 
nereiktų rinkti aukų laidotuvėms. Tas pats 
su paieškojimais iš Lietuvos — dažnai ne
žinai ką parašyti apie tą ar aną, kuris gy
veno ir dingo be žinios. Turime lietuvišką 
parapiją ir be jokios baimės visi praneški- 
me jai savo adresus, o pakeitę, neužmirš
kime pranešti iš naujo.

Baigdamas savo pranešimą, padėkojo vi
siems bendradarbiams už gražų darbą, 
choristams už giesmes ir dainas, o Justui 
Černiui, kuris neima net kelionpinigių, už 
choro vedimą.

Kasininkas A. Knabikas pranešė, kad 
pajamų turėta £1356,13, išlaidų £1234,60. 
Rezervas iš 1972 metų ir likutis iš 1973 
metų sudaro £434,80.

Parapijos revizijos komisijos aktą per
skaitė susirinkimo pirmininkas Jonas Ba
bilius, iš kurio paaiškėjo, kad kasa vedama 
tvarkingai.

Į parapijos tarybą perrinkta: pirminin
kas — S. Kasparas, vicepirmininkas — I. 
Dailidė, kasininkas — A. Knabikas. Tary
ba: J. Parulis, J. Babilius, J. šemeta, J. 
Dirvonskis, A. Černiauskas.

Petras Bulaitis yra parapijos garbės na
rys, seniau išrinktas visam amžiui.

Rinkėjas: S. Starolis.
Revizijos Komisija: B. KEorys, P. žvirb

lis, P. Mašalaitis.
Bendruose pasikalbėjimuose buvo padis

kutuota jaunimo reikalai, Kalėdų eglutės 
ir gegužės mėn. 12 dienos lietuviškas są
skrydis Londone, kurio metu bus atidary
tas naujas pastatas. Jame dalyvaus Vaka
rų Europos vysk. dr. A. Deksnys, be to, yra 
pakviesta ir, tur būt, dalyvaus Tower 
Hamlets burmistras ir kiti visuomenės 
atstovai.

BLYNAI BŪVA SKANŪS...
Šv. Onos draugijos suruoštas blynų ba

lius praėjo sėkmingai. Skaniai iškeptais 
blynais gardžiavosi gana didelis atvyku
siųjų skaičius.

Draugijos valdyba šia proga dėkoja bly
nų paruošėjoms — Putinie.iei, Kasparie- 
nei, Vikanienei, Lingienei ir Lakavičienei. 
Taip pat klubo valdybai ir Putinui už do
vanas loterijai.

Kraučiūnienė (sekr).
Parulienė (viccp.).

LIETUVIŲ SODYBA

KAUBOJŲ BALIUS
šeštadienį, kovo 9 d. Lietuvių Sodyboje 

ruošiamas KAUBOJŲ BALIUS — ŠOKIAI.
Gros visų mėgstama Country & Western 

band „Freight Express" (polkos, valsai ir 
kt).

Kaubojų maistas ir drabužiai (kas jų ne
turi, rengiasi kaip patinka).

Pradžia 9 v. v. — Iv. ryto.
Bilietų kaina 1.50 sv. Galima užsisakyti 

iš anksto L. Sodyboje, tel. Bordon 2810.
Visi kviečiami atvykti į šį nepaprastą 

kaubojų subuvimą.

MANCHESTERIS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Š. m. vasario 16 d. DBLS Manchesterio 
skyrius M. L. S. klube surengė Vasario 16- 
tos minėjimą, į kurį atsilankė daug vietos 
ir artimų kolonijų tautiečių. Klubo salė 
buvo perpildyta, ne visi galėjo jon patekti.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė DBLS 
Manchesterio skyr. p-kas A. Jaloveckas.

Paskaitą skaitė evang. kun. A. Putcė. 
Pradžioje kalbėjo angliškai, paskui lietu
viškai. Angliškoje paskaitos dalyje buvo 
duodama pakankamai informacijos apie 
Lietuvą bei lietuvių tautos norą atgauti ne. 
priklausomybę. Lietuviškoje paskaitos da
lyje buvo kreipiamas tautiečių dėmesys į 
tai, kad mes išliktume lietuviais ilgame 
tremties kelyje, kad nepamirštume savo 
gimtojo krašto, lietuvių kalbos ir kad ne
nustotume darbuotis dėl Lietuvos. Reikalą 
mylėti Lietuvą prelegentas išreiškė Mai
ronio eilėraščiu „Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę“.

Meninėje dalyje ramovėnų kvartetas pa
dainavo Vėliavos iškeltos plakas, Jūra, jū
ruže ir Ramovėnų maršą. Likusią progra
mos dalį išpildė liet, skautės ir du berniu
kai skautai. Meninę programą su skautais 
pravedė viešnia iš Bradford© vadeivė J. 
Traškienė. Buvo padainuota 8 liet, dainos 
ir padeklamuota keletas eilėraščių, kurių 
vienas buvo išverstas į anglų kalbą. Dai
nuoti buvo pakviesta visa publika. Apie 
programos eigą ir dainų turinį buvo paaiš
kinta angliškai, kad visi suprastų, kas 
vyksta ir kas dainuojama. Visa publika no
riai prisidėjo prie programos pravedimo ir 
dainų. Toks minėjimų ir programų prave
damas pas mus tebėra naujovė, tik praėju
siais metais prasidėjusi. Reikia manyti, 
kad ir ateity minėjimai bus pravedami pa
našiai.

Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.
A. P-kis

NOTTINQHAMAS
DISKUSIJOS

LAS Nottingham© skyrius š. m. kovo 9 
d. Lietuvių klube rengia

diskusijas.
Tema: „Kaip lietuvis gyvena tremtyje?“ 
Diskusijas praves dr. St. Kuzminskas. 
Pagrindiniai diskusijų dalyviai bus kun. 

A. Geryba E. Vainorienė. K. Bivainis ir J. 
Gintila.

Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas laisvas.

Skyriaus Vaidyba

VOKIETIJA
AUKSINIS VEDYBŲ JUBILIEJUS 

LUEBECKE
1974 m. vasario 17 d. atšventė savo auk

sinį vedybų jubiliejų Juozas ir Olga J u r- 
k a i. Luebecke. Dekanas Vaclovas Šarka 
atlaikė iškilmingas Mišias jubiliatų inten
cija ir pasakė šiai progai pritaikytą gražų 
pamokslą. Dalyvavo daug jubiliato draugų, 
giminių ir vaikų.

Po pamaldų jubiliatus pasveikino deka
nas Vaclovas šarka lietuvių katalikų, Ben
druomenės ir savo vardu ir įteikė dovanė
lę. Taip pat jubiliatus pasveikino šv. Ans- 
garo parapijos klebonas Albert Hentschke, 
visi dalyvavę pamaldose giminės, pažįsta
mi vokiečiai ir lietuviai. Jie taip pat apdo
vanoti vertingomis dovanėlėmis ir gėlėmis. 
Raštu jubiliatus pasveikino lietuvių vysku
pas Antanas Deksnys, Luebecko miesto 
burmistras Werner Kock, įteikdamas jubi
liatams diplomą, piniginę dovaną ir gėlių 
puokštę. Luebecke yra nusistovėjęs senas 
paprotys, kad auksinių ir deimantinių ju
biliejų progomis miesto valdyba pasveiki
na ir įteikia jubiliatams diplomą, piniginę 
dovaną ir gėlių. Savo garbiuosius tėvelius- 
jubiliatus pasveikino rastu visi vaikai, ku
rie iš Kanados negalėjo atvykti į Vokietiją 
ir asmeniškai pasveikinti. Iš Kanados buvo 
atvykusi tik viena dukra Klementina Šli- 
žienė.

Schlutuper Tannen puošnioje svetainėje 
įvyko iškilmingi pietūs, kuriuos jubiliatai 
iškėlė kviestųjų svečių garbei ir giminėms. 
Kadangi po pamaldų dekanas Vaclovas 
Šarka turėjo tuojau išvykti į Lebenstedt, 
tai atvykęs vokiečių klebonas Albert Hent- 
scheke sukalbėjo maldą ir dalyvavo pie
tuose. Po pietų buvo kava su puikiais tor
tais ir pyragaičiais. Po vakarienės su leng-

SKAUTISKUOJU KELIU

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR MUGĖ
Sesės ir broliai skautai, jau artinasi Lie

tuvos ir lietuviškos skautijos Globėjo 
Šv. Kazimiero šventė.

Sutvarkykime uniformas ir ruoškimės 
viso Anglijos Rajono Iškilmingai Sueigai 
ir Kaziuko Mugei, kuri įvyks Manchesterio 
Lietuvių Soc. klube, šeštadienį, kovo 9 d.. 
6 vai. p. p. Kviečiu visus Anglijos Rajono 
skautus-es surinkti savo darbelius, arba 
dabar smarkiai padirbėti, kad mūsų mugė 
būtų turtinga.

Taip pat kreipiuosi į Tėvelius ir Rėmė
jus, padarykite „Spring cleaning", atide
dami ką nors mūsų mugei-bazarui! Dova
nėles ir aukas priims bet kuris skautas-ė, 
vadovas-ė. Aukos ir mugės pelnas skiriama 
1974 m. vasaros stovyklai. Būsime visiems 
dėkingi už globą ir paramą.

Tad Rajonas — pabuskime! Visais ke
liais, takeliais rinkimės į šv. Kazimiero 
šventę. Kvečiame Tėvelius ir visus Rėmė
jus!

Rajono Vadeivė 

vesniais ir stipresniais gėrimais visi lai
mingai išsiskirstė į namus.

Juozas ir Olga Jurkai laimingai sukūrė 
šeimą 1924 m. vasario 17 d. Lyduvėnuose, 
Raseinių apskr. Juozas buvo plačiai žino
mas amatininkas-kubilius. šioje šeimoje 
išvydo pasaulį 10 sveikų, gražių ir susipra
tusių vaikų, iš kurių šiandien 4 gyvena Ka
nadoje, laimingai sukūrę lietuviškas šei
mas. šeši yra pasilikę Europoje, šiuo metu 
jubiliatai jau turi 23 vaikaičius ir 1 provai
kaitį.

Jurkų šeima 1941 m. repatriavo į Vokie
tiją. Tais pačiais 1941 m. Juozas buvo 
paimtas į vokiečių kariuomenę ir ištarna
vo visą karo laiką, o žmona su vaikais gy
veno ir vargo įvairiose repatriantų stovyk
lose. Vokietijos kapituliacijos metu Juozas 
pateko pas anglus j belaisvę ir joje išbuvo 
daugiau kaip du metus. 1947 m. grįžęs iš 
belaisvės, susirado savo šeimą ir atsikėlė 
gyventi į Luebeck-Artillerie DP stovyklą, 
kurioje išgyveno iki 1964 metų. Vėliau per
sikėlė gyventi į Luebeck-Sshlutup, kur ir 
dabar gyvena.

Garbingieji jubiliatai yra puikūs žmo
nės, susipratę lietuviai, ramūs ir draugiš
ki, todėl visų mylimi ir gerbiami. Turėda
mi tokią kilnią šeimą Luebecke, galime tik 
džiaugtis ir didžiuotis. Šiaurės Vokietijos 
lietuviai nuoširdžiai linkime garbiesiems 
jubiliatams geriausios sveikatos, ilgo am
žiaus ir saulėto gyvenimo, o taipgi ir 
Aukščiausiojo palaimos, kad Jo malonėje 
dar laimingai sulauktų deimantinių jubi
liejinių vestuvių.

J. Pyragas

PETERBOROUGH

LAIŠKAS APIE RINKIMUS
Parlamento rinkimų proga vietinis laik

raštis „Peterborough Advertiser" pirmame 
puslapyje įsidėjo lietuvio A. Sudinto laiš
ką apie rinkimus Lietuvoje 1940 m. 
Straipsnis pavadintas „The „Red“ election 
farce".

A. Sudinto laiškai jau ir prieš tai yra pa
sirodę vietos spaudoje.

ŠVEICARIJA
STUDIJŲ SAVAITĖ

šių metų „Studijų Savaitė“, kaip jau bu
vo paskelbta, vyks rugpiūčio 4-11 d. Švei
carijoje, Morschach vietovėje ties Brunne- 
nu, Keturių Kantonų ežero pakrantėje. 
„Savaitė“ rengiama pranciškonų išlaiko
mose patalpose „Antoniushaus“.

Dabar paaiškėjo nakvynės ir išlaikymo 
kainos, būtent tarp 26,0 ir 30,0 šveica
rų frankų, pareinamai nuo nakvynės pa
talpų. Atsižvelgiant į Šveicarijos sąlygas, 
kainos yra žemos.

Užsiregistruoti prašoma šiuo adresu: 
Frau Irena Kaestli. CII 3006 — Berne. 
Giacomettistr. 33a. (Galima rašyti lietuviš
kai).
„Studijų Savaitės“ proga Luzerne numato
ma Vakarų Europos lietuvių meno paroda.

Švedija
VASARIO 16 STOCKHOLME

Vasario 16 Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Stockholme paminėta ŠLE> susirin
kime, ‘kurį pravedė valdybos pirmininkas 
inž. V. Vilkenas. Susirinkusieji išklausė dr. 
K. Čeginsko (Uppsala) pranešimą apie Lie
tuvos diplomatijos tarnybą, VLIKo, ALT- 
os ir PLB veiklą užsienyje. Išvadose pa
skaitininkas teigiamai įvertino užsienio lie
tuvių organizuotumą ir dabartinį bendri
nių organizacijų pasidalinimą darbais. 
Skirdamas veiklą politinėje ir kultūrinė
je srityse, jis pageidavo daugiau vietinio 
pobūdžio kūrybinės iniciatyvos pirmojoje 
ir daugiau centralizuojančių bei derinan
čių pastangų antrojoje. Kitas paskaitinin
kas — arch. J. Pajaujis (Gotlandas) kalbė
jo apie okup. Lietuvos gyventojų sudėtį ir 
judėjimą, palygino lietuvių ir kitų tauty
bių būklę, grafiškomis lentelėmis pavaiz
davo statistinius duomenis ir jais parem
tus rodiklius, liečiančius krašto demografi
nį rusinimą, partijos atlietuvinimą ir pan. 
Lektorius J. Linigs (Stockholmas) primi
nė, kad pernai buvo minima Lietuvos 
sostinės 650 m. sukaktis, kurios proga pa
skaitė Maironio. Brazdžionio ir Bradūno 
poezijos ištraukų apie Vilnių. Po minėji
mo, kuris buvo pravestas švedų kalba, se
kė ŠLB reikalų svarstymas. Valdybos 
pirm. Vilkenas metiniame veiklos praneši
me tarp kitų dalykų paminėjo, kad Švedi
jos lietuviai talkino VLIKui Helsinkio kon
ferencijos proga, rūpinosi padėti Suomių 
įlankoje išgelbėtam pabėgėliui iš Lietuvos, 
suruošė priėmimą Stockholme V. Europos 
lietuvių kat. vyskupui dr. A. Deksniui ir 
baltų mokslinės konferencijos svečiams, 
veikliai reiškiasi šio krašto baltų bendri
nėse organizacijose. Valdybos revizorius 
inž. Kl. Gumauskas (Stockholmas) patik
rino kasos knygas ir teigiamai įvertino val-
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KUR ANGLIJOS JAUNIMAS?
Noras pamatyti senąją Europą atvedė 

mane į Angliją. Pirmas nutūpimas buvo 
Olandijoje. Žiūrint iš aukšto, kraštas atro
dė nuostabiai gražus: tiesūs keliai, puikūs 
miškeliai, lygūs laukai. Nusileidus Amster
dame, vaizdas kiek pasikeitė. Traukinių 
stoty didelė spūstis ir judėjimas, garsiųjų 
kanalų vanduo juodas ir net dvokiantis, 
prie kiekvieno kampo vyksta prekyba, o 
žmonių kalbos nė žodžio nesuprantu...

Tad ilgai nelaukdamas, išskridau į Lon
doną, kur turėjau pažįstamą lietuvį ir Lie
tuvių Namų adresą. Čia ir sustojau. Angli
joje taip pat 'kitokie žmonės, skirtingi jų 
papročiai, bet čia iš karto patekau į lietu
vių tarpą ir pasijutau savas. Jie čia mane 
priglaudė, aprūpino ir net darbą pasiūlė.

Pagyvenęs L. Namuose keletą mėnesių, 
pastebėjau, kad čia labai retai pasirodo 
lietuviškasis jaunimas. Atrodo keista — 
puiki salė, virtuvė, baras, biblioteka, bet 
jaunimas čia nesilanko. Pasiteiravus paaiš
kėjo, kad jaunimo čia esama, nors dalis ir 
išvažinėjusi. Likusieji, esą, nesidomi lietu
viškuoju gyvenimu. Čia tai tikrai keista.

Gyvendamas Kanadoje, dalyvavau stu
dentų ir skautų vyčių veikloje. Norėčiau 
į panašią veiklą ir čia įsijungti. Todėl, pa
sikalbėjęs su keletą vietinių jaunuolių 
(australiete Dalia Mickute, Rimu Daukin
čiu ir kitais), nutarėme kviesti lietuviškąjį 
jaunimą susipažinti ir pabendrauti. Gal ir 
kokia nors kultūrinė ar socialinė veikla iš 
to išsivystytų.

Ką apie tai galvotų Londono ir artimes
nių apylinkių Anglijos jaunimas? Jeigu 
mūsų sumanymui pratariate, rašykite arba 
Skambinkit į Lietuvių Namus, 1 Ladbroke 
Gardens, Wil. 2PU. Tel. 727 2470.

Algis Ptašinskas

BRADFORDAS
SKYRIAUS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 9 d., šeštadienį, šaukiamas Vyties 
klubo salėje DBLS Bradford© skyriaus na
rių

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje valdybos ir atstovo į su

važiavimą Londone rinkimai ir kiti sky
riaus reikalai.

Pradžia: 7 vai. vak.
Kviečia visus dalyvauti

Skyriaus valdyba

dybos pastangas. Jis paragino visus Švedi
jos lietuvius skaityti vienintelį Europos 
lietuvių savaitraštį ir labai išgyrė išleistą
jį „Europos Lietuvio“ kalendorių. Lėkt. 
Lingis pristatė neseniai Stockholm© uni
versiteto išspausdintąjį jo paties švediškai 
parašytąjį senosios lietuvių raštijos istori
jos kompendiumą, kurį susirinkusieji ga
lėjo vietoje įsigyti. Buvo taip pat platina
mos: A. Maceinos „Bažnyčia ir pasaulis“, 
P. Gudelio ..Bolševikų valdžios atsiradimas 
1918-1919 m.“, VLIKO atsiųstoji informa
cinė medžiaga. Susirinkimo dalyviai buvo 
supažindinti su XXI-sios Liet, studijų sa
vaitės Šveicarijoje rengimo darbais. Per
skaityti dr. A. Geručio laiškai, siūlymas 
suorganizuoti Švedijos lietuvių ekskursiją 
savaitėn. Einamųjų reikalų svarstyme da
lyvavo gyd. G. Būga su ponia, inž. B. Le
kavičius, pulk. O. Urbonas (visi iš Stock
holm©), dail. E. Budrys (Gotlandas), inž. 
J. Kriaučiūnas (Vesteros), vet. gyd. A. 
Batvinis (Uppsala). Viso susirinkime daly
vavo 26 asmenys. Surinkta apie 1000 kr. 
aukų. Po susirinkimo visi dalyviai pasivai
šino prie bendro stalo erdviuose ir jau
kiuose inž. F. Tako namuose. Už tai šeimi
ninkams visų vardu padėkojo lėkt. Lingis.

J. V.

^25 w
„Britanijos Lietuvis“. 1949 m. kovo 4 d.
— Britai atmetė Sovietų Sąjungos notą, 

kurioje reikalaujama grąžinti jos piliečius. 
Soietų Repatrijacinei komisijai patarta iš
vykti iš Vakarų Vokietijos.

— Perspausdintas pranešimas iš „Ti
mes“, kuriame rašoma apie Baltijos vals
tybėse vykdomus trėmimus ir partizanines 
kovas.

— J. Taraila aiškinasi skaitytojams dėl 
gautų protestų, kad Londono „ponai“ per
kasi namus, o dirbantieji dar vis turi gy
venti „bačkose“. Nežiūrint priekaištų, ben
drų namų įsigijimo vajus vyksta sėkmin
gai.

— K. Barėnas rašo apie Manchesteryje 
suvaidintą „Slidų j į pusmilijonį“. Artistai 
buvę pusėtinai geri, o kai kurie iš jų taip 
įsigyvenę į savo vaidmenis, kad dar po 
dviejų dienų po spektaklio „tebevaikščio
ję ta pačia klišiaus eisena“ (V. Kupstys).

POLITINĖ PAMOKA

Šveicarijoje dabar pasakojama tokia 
linksma istorija. Maždaug po 25 metų (apie 
2000 metus) mokytojas klausia mokinį:

— Kas toks buvo Brežnevas?
Ilgai pagalvojęs, mokinys atsako:
— Rodosi, kad tai buvo kažkoks politi

kas, gyvenęs Solženytsino laikais.
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