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Reikės nutarti Konferencija Lucernoje
Jau beveik ketvirtis šimtmečio, kaip 

įsteigta Lietuvių Namų bendrovė ir 19 me
tų, kaip nupirkta Lietuvių Sodyba. Per tą 
laiką spėta gerai susiorganizuoti, užkaišio
ti finansines spragas, įsigyta būtiniausius 
reikmenis. Šiuo metu jau yra beveik galu
tinai išryškėpjęs L. Namų Londone ir So
dybos veidas. Abiejų institucijų darbas per 
paskutinius kelis metus stabilizavosi ir ne
bedaro ypatingai didelio progreso. Dabar
tinei Lietuvių Narni; valdybai atrodė, kad 
reikia paieškoti naujų būdų L. Namų ir So
dybos veiklai pagyvinti, nes abi instituci
jos, atrodo, turi daug neišnaudotų galimy
bių. Tam reikalui buvo sudaryta atskira 
komisija, kurioje daugiausia padirbėjo P. 
B. Varkala, neseniai paskelbęs savo darbo 
rezultatus.

Ištyręs visas galimybes, P. B. Varkala 
priėjo išvados, kad L. Namų bendrovei 
reiktų susikoncentruoti į L. Namų Londo
ne pagerinimą, tam reikalui paaukojant 
Sodybą. Jo skaičiavimai yra komerciški ir 
gana apdairiai padaryti. Jų silpniausia vie
ta yra tai, kad Sodybos kaina yra speku
liatyvinė ir, greičiausia, ne visai reali. 
Šiaipjau planas yra smulkiai išdėstytas ir 
nebėra reikalo jo kartoti.

Kaip ir buvo galima laukti, šis planas 
susilaukė pasipriešinimo. Atrodo, kad visi 
prieš jį pasisakiusieji nenori su Sodyba 
skirtis. Jų argumentai iš dalies yra jausmi
niai — Sodyba yra mūsų lietuviška žemė, 
mūsų pinigais įsigyta ir tegu ji tokia pasi
lieka.

Paskutiniaisiais metais betgi Sodyba jau 
yra pasukusi biznio linkme, nes galutinai 
įsitikinta, kad lietuviai nepajėgia jos išlai
kyti. Pensininkų yra likę vos keletas, o lie
tuvius atostogautojus, tur būt, taip pat ant 
abiejų rankų pirštų būtų galima suskaity
ti. Neteko girdėti ir apie kokius nors lietu
viškus jaunimo ar senimo subuvimus, iš
skiriant Sekminių sąskrydį ir ne kasmeti
nes skautų stovyklas.

Sodybos administracija įsitikino, kad ją 
reikia paversti į Anglijoje populiarų pro
vincijos klubą (Country Club). Valdyba, 
atrodo, šiai minčiai nesipriešino. Ta kryp
timi jau padaryta ir kai kurie pagerinimai 
bei įrengimai — nupirkta nauja elektrinė 
virtuvė, atnaujintas maudymosi baseinas. 
Praėjusiais finansiniais metais tiems’page- 
rinimams. be apyskaitose minimų 2,705 
svarų, dar buvo išleista 4,525 svarai, o šiais 
metais atnaujinamas elektros vidaus tink
las dar pareikalavo poros tūkstančių sva
rų.

Čia tuo tarpu ir sustota. Pasirodė, kad 
tolimesniems būtiniems pagerinimams bei 
pertvarkymams dar reiktų didelės pinigų 
sumos (apie 15,000 svarų), apie kurią jau 
ir kalba P. B. Varkala,. Kadangi L. Na
mams Londone taip pat būtinai reikalingi 
kai kurie remontai (perdažymas iš lauko), 
tai bendrovė negalėtų išsiversti be didesnio 
įsiskolinimo.

Tad šitame akcininkų susirinkime ir tu
rės būti padarytas sprendimas, įgaliojus 
valdybą išjudinti bendrovę iš užsistovėju
sios padėties. Sprendimas gali būti trejo
pas: 1 — vykdyti P. B. Varkalos pasiūlytą 
planą, parduoti Sodybą, gerinti L. Namus 
ir daugiau remti kultūrinę veiklą: 2 — 
tęsti toliau Sodyboje pradėtus gerinimo 
darbus, investuojant į ją pinigus ir tikintis 
gero pelno ateityje, o L. Namų P. B. Varka- 
los siūlomus pagerinimus palikti ateičiai; 
3 — pasilikti dabartinėje būklėje — vers
tis turimais ištekliais, bandant abejose'in
stitucijose sukaupti daugiau kapitalo ir jį 
kasmet sunaudoti pagerinimams.

Kiekvieną iš šitų pasiūlymų galima būtų 
plačiai diskutuoti ir aiškinti, nes kiekvie
nas jų turi teigiamų ir neigiamų pusių. Bet 
tai nėra šio rašinio tikslas. Būtų gera, kad 
visi suinteresuoti, o ypačiai akcininkai, 
gausiai suvažiavime dalyvautų ir atsivežtų 
gerai išmąstytus ir apsvarstytus pasiūly
mus. Jiems reikės pasisakyti ir nutarti, kad 
ateinančiais metais vėl nebereiktų to klau
simo iš naujo kelti ir svarstyti.

ji

DANAI SEKA ANGLIJĄ

Savivaldybių rinkimuose Danijoje abi 
pagrindinės politinės partijos (socialdemo
kratai ir konservatoriai) gavo mažiau bal- 

j sų, negu tikėjosi. Daugelis balsuotojų pasi
sakė už kraštutines mažumas — Kopenha
goje ypačiai daug balsų laimėjo komunis
tai.

KOSTUI VILEIŠIUI Amerikoje 
mirus, jo žmonai Jadvygai ir 
sūnui Algiui gilią užuojautą 

reiškia

S. P. JAKUBĖNAI

LEIDO IŠVYKTI

Keturi Sovietų intelektualai, bausti už 
prieštarybinį nusistatymą, gavo leidimus 
išvykti į užsienį. Vienas jų — Vladimiras 
Maximovas jau atvyko į Paryžių. Vizas jau 
esą gavę P. Litvinov'as. B'. Švagin'as, J. 
Semeka. Jie visi baiminasi, kad nebūtų 
atimtos pilietybės ir uždrausta sugrįžti.

Tie patys spaudos šaltiniai nurodo, kad 
Solžersytsino žmona gavusi leidimą išsivež
ti vyro archyvą.

LENGVAS UŽDARBIS

Londono teisme paaiškėjo, kad bagažo 
transporto darbininkas Londono aerodro
me. kuris uždirba 30 svarų per savaitę, tu
ri nuosavą jachtą ir Daimler automobilį. 
Vien tik per paskutinius 5 mėnesius jis už
dirbęs 20.000 svarų, padėdamas nelegalios 
’'arkotikų prekybos pirkliams. Teismas jį 
nubaudė 8 metus kalėjimo ir 1.000 svarų 
išlaidų.

KVIEČIA LIUDYTI

Romos teismas nori kviesti popiežių 
Paulių VI liudininku byloje prieš rašytoją 
Katz. Bylą jam kelia popiežiaus Pijaus XII 
giminaitė už tai, kad Katz savo knygoje 
„Mirtis Romoje“ apkaltino Pijų XII, kad 
jis nepadėjęs išgelbėti Romoje SS sušaudy
tų 335 italų įkaitų. Kaip žinoma, pagal tą 
knygą dabar sukamas filmas.

Reikalavimas kviesti popiežių liudininku 
yra pirmas atsitikimas Italijos ir Vatikano 
istorijoje. Trys teisėjai, nežinodami kaip 
pasielgti, atidėjo bylą trims savaitėms.

Popiežiaus liudijimo reikalauja rašytojo 
Kaitz'o gynėjas.

„AŠ NENORIU PRISIMINTI“
Tokiu vardu Heda Margelius parašė 

knygą apie savo vyrą, kuris buvo Čekoslo
vakijos 'komunistų vyriausybės viceminis- 
teris. 1952 m. Slanskio byloje jis nuteistas 
sušaudyti.

Aprašydama paskutinį prieš sušaudant 
pasimatymą su savo vyru, autorė sako: 
„Būtų buvę geriau, kad jis būtų miręs ko
kia liga, negu komunistų nužudytas. Sun
ku yra suprasti tas baisias kančias, kurias 
šaltakraujiškai sukelia vienas žmogus ki
tam. Žmogaus žiaurumas žmogui neturi ri
bų.“

KOVA DĖL BOLŠOJ

Anglijos operos ir baleto mecenatas lor
das Harewcod yra pasiryžęs šią vasarą į 
Londoną atgebenti Bolšoj teatro baletą. 
Pasiruošimai vyko sėkmingai, iki iškilo ba
letų šokėjų Panovų emigracijos reikalas. 
Leningrado Kirovo baleto šokėja Galina 
Panova negavo leidimo su savo vyru išvyk
ti į Izraelį. Londone dėl to įvyko artistų de
monstracijos prie Sovietų ambasados, o 
JAV atšaukė numatytas Kirovo teatro 
gastroles.

Lordo Harewoodo planus turi patvirtinti 
užsienio reikalų ministerija, kuri yra ga
vusi protestų, kad Bolšoj artistai nebūtų 
įsileisti. Paskutinis žodis dar nepasakytas.

ŠIAURĖS JŪROS NAFTA

Britų ekspertai atsargiai skaičiuodami 
spėja, kad po poros metų Šiaurės jūros 
nafta jau galėtų sutaupyti kraštui 2,000 
milijonų svarų. Optimistai galvoja, kad to
ji suma galėtų būti net dvigubai didesnė. 
Bet pirmiausia reikia, kad toji nafta pra
dėtų tekėti.

Dabartinė neaiški politinė padėtis ne 
greitina, bet lėtina naftos gavimo procesą. 
JAV bendrovės, bijodamos suvalstybinimo. 
laikinai pristabdė kapitalo investaeijas į 
naftos gręžimo pramonę. Šiuo atveju yra 
labai svarbu, kad Anglijos vyriausybė kaip 
galima greičiau pareikštų savo nuomonę ir 
intencijas dėl Šiaurės jūros naftos eksplo- 
tacijos.

KOSTUI VILEIŠIUI mirus, 
jo žmonai ir sūnui reiškiame gilią 

užuojautą ir kartu liūdime

K. Z. VAICEKAUSKAI

NĖRA GRŪDAMS VIETOS

Centr. komunistų partijos susirinkime 
L. Brežnevas padarė pranešimą apie ž. 
ūkio trūkumus. Jis pareiškė, kad neturint 
pakankamai grūdams laikyti sandėlių, di
delė dalis rekordinio praėjusių metų der
liaus buvo supilta atvirame lauke. Sunku 
esą apskaičiuoti, kiek grūdų dėl tokio san
dėliavimo sugedo. Nepakankamas pasiruo
šimas grūdus sutalpinti ir apsaugoti, turįs 
neigiamos įtakos į kolchozų darbininkus, 
kurie visais galimais būdais buvo verčia
mi didinti derlių. Vakariečių ekspertų ap- 
skaičiavmu, sugedusų grūdų esą ape 10- 
15%. Brežnevais pasižadėjo padidinti su
mas javų sandėliams ir elevatoriams sta
tyti. Šiais metais jau iš anksto suplanuota 
gauti mažesnį derlių.

Karalienės kalba
Pirmą kartą po karo karalienė atvyko 

atidaryti parlamento be iškilmingų cere
monijų. Ji nesinaudojo keturių žirgų trau
kiama karieta ir nedėvėjo karališkos tia
ros.

Britų spauda pripažįsta, kad jos perskai
tytoji Darbo partijos parlamento progra
ma patenkino beveik visus. Kaip vienas 
laikraštis pastebėjo, toji kalba buvusi kaip 
ir Anglijos oras — apsiniaukę, vietomis 
miglota, su saulėtomis prošvaistėmis...

Nors H. Wilsonas pagrindinad ir nenu- 
krypo nuo savo partijos manifesto, bet 
perdaug aiškiai jo karalienės kalboje neuž
akcentavo. Suvalstybinimai pramonės įmo
nių nebuvo visiškai paminėti, o Šiaurės jū
ros nafta ir dujos būsią taip sutvarkyti, 
kad visuomenė iš jų turėtų didžiausios 
naudos.

Pažadėta padidinti pensijas, kontroliuoti
maisto kainas ir teikti didesnę pagalbą at- 
siliikusiems kraštams, žodžiu, tai yra per
einamojo laikotarpio programa, siekianti 
palankiai nuteikti kraštą naujų rinkimų 
atveju.

Tikroji krašto ekonominė programa ir 
priemonės jai įgyvendinti paaiškės paskel
bus naują biudžetą, kurio nebeilgai reikės 
laukti. Šiuo metu visos politinės partijos 
gerai supranta, kad rinkimai krašto sun
kios padėties nei pakeitė, nei pagerino. Jie 
tik pakeitė krašto vyriausybę, kuri turės 
nueiti ilgą kelią ar atlikti daug sunkių dar
bų, kol krašto ūkis vėl atsistos ant tvirtų 
kojų.

Vliko Taryboje
Š. m. vasario 23 New Yorke posėdžiavo 

Vliko Taryba. Pradžioje Taryba išklausė 
savo pirmininko Broniaus Bieliuko prane
šimą apie jo kadencijos metu dalyvavimą 
valdybos posėdžiuose ir dalykus, kurie ten 
buvo svarstyti. Po to sustojo prie informa
cijos ir raštu padarė keletą pastabų dėl 
prancūzų kalba Eltos biuletenio turinio. 
Pastabos buvo pateiktos Tarybos nariams 
ir Vliko Valdybai iki kito posėdžio.

Dr. Bronius Nemickas iškėlė diskusiją: 
Vliko ir Pasaulinės Baltų Santalkos santy
kį. Prelegentui atrodo, kad Vlikas, kaip vi
sai skirtingos prigimties ir pobūdžio orga
nizacija, neturėtų jungtis į Santalką, kuri 
pasirašinėja raštus, turinčius reikšmės 
Lietuvos byloje. Kaip pavyzdį nurodo San
talkos vardu p. m. liepos 2 d. Helsinkyje 
užsienių reikalų ministeriams įteiktąjį raš
tą, Santalkos vardu dr. J. K. Valiūno pasi
rašytą. šiuo klausimu pasisakė dauguma 
tarybos narių. Nuomonės buvo labai skir
tingos. Taryba, nepriėjusi galutinos išva
dos, pavedė savo politinei ir teisėtai komi
sijai klausimą pastudijuoti ir savo nusista
tymą pateikti Tarybai kitam posėdžiui.

Vytautas Vaitiekūnas referavo darbo
tvarkės „JAV Lietuvių Bendruomenės pa
dėtis“ klausimą. Tarybos nariams dėl to 
pasisakius, buvo priimtas tokio turinio nu
tarimas: „Vliko Taryba, susipažinusi su 
spaudoje paskelbtais kai kurių JAV LB or
ganų pranešimais ir pareiškimais, kviečia 
LB veikėjus ir visus lietuvius gerbti LB 
organizacijos demokratinę sąrangą ir prin
cipus, ir savitarpio nesusipratimą sprendi
mui jokiu atveju nesiekti svetimųjų tal
kos, o aiškintis savybėje“.

Posėdžiui pirmininkavo B. Bieliukas, 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės atstovas, 
sekretoriavo Stasys Žadeikis, Lietuvos Ūki
ninkų Partijos atstovas. (ELTA)

Kovo 1-3 d. Lucernoje vyko „Europos 
žmogaus teisių ir apsisprendimo konferen
cija“. Jos tikslas buvo atkreipti Europos 
gyventojų dėmesį į pavojus, kurie mūsų 
žemynui gresia iš totalitarinių režimų, pir
moje eilėje iš Sovietų Sąjungos, kuri Va
karams pakišo mintį Ženevoje sušaukti 
Europos „saugumo“ ir „bendradarbiavi
mo" konferenciją ir per ją sutvirtinti sa
vo dominavimą Rytų ir Centro Europoje.

Lucernos konferencijoje 17 referentų 
vispusiškai išnagrinėjo tokias temas, kaip 
žmogaus teisės, tautų apsisprendimo tei
sė, Europos saugumas, Europos suskaldy
mo pašalinimas ir kt. Kcmpetetingi refe
rentai, kurių tarpe buvo garsių mokslinin
kų (prof. B. Meissner — Koeln, prof. J. 
Bochenski — Fribourg, prof. Fahy — 
Londonas ir kt.), nušvietė sovietmio ko
munizmo agresingumą, nurodė į apgaulę, 
kuri slypi už Maskvos peršamojo „taikin
go sambūvio“, perteikė sovietinio režimo 
praktikuojamą žmogaus teisių sistemingą 
pažeidimą, pasvarstė sovietų imperialisti
nę politiką ir nerusiškų tautų paglemžimą 
ir kitus aktualius klausimus.

Dr. A. Gerutis skaitė referatą apie tau
tų apsisprendimo teisės sulaužymą iš So
vietų Sąjungos pusės Baltijos valstybėse. 
Referentas nušvietė, kokiomis gėdingomis 
aplinkybėmis Sov. Sąjunga, sulaužydama 
sutartis ir pasinaudodama slaptu suokal
biu su vokiečių nacionalsocialistais, okupa
vo Baltijos valstybes. Sovietai dar ir šian
dien tebelaiko tas valstybes kolonialinėje 
priklausomybėje, nors net tolimiausios vul
kaninės salos skelbia valstybinę nepriklau
somybę. Pavaizdavęs baltų tautų pasiprie
šinimą sovietinei okupacijai, referentas 
pareiškė įsitikinimą, kad ir Kremlius il
gainiui nepajėgs užgniaužti tautų laisvės 
pasiryžimo. Sovietų Sąjunga yra pasilikusi 
vienintelė didelė kolonialinė imperija pa
saulyje, bet ir ji anksčiau ar vėliau žlugs.

Konferencijai sveikinimą raštu atsiuntė 
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozoraitis ir 
telegrama pasveikino Vliko pirmininkas 
dr. J. K. Valiūnas.

Ministerio S. Lozoraičio sveikinimo raš
tas buvo konferencijos sekretoriato padau
gintas ir išdalytas dalyviams. Tokio dėme
sio susilaukė tik trys sveikinimai, tarp jų

Se/tfyn/oS DIENOS
— Vyriausybės parėdymu namų ir kam

barių nuomos „užšaldytos“ iki 1975 m.
— Essex universiteto studentai išdaužė 

universiteto pastato langus ir sugadino 
įvairius įrengimus, padarydami 6,000 sva
rų nuostolio. Jie protestavo už sąlyginį pa
šalinimą studento, trukdžiusio paskaitas.

— Min. pirm. H. Wilson nutarė atidėti 
numatytą 50 firmų suvalstybi.rimą viene- 
riems metams ar daugiau.

— Etiopijos studentai Maskvoje buvo 
įsibrovę į ambasadą, reikalaudami, kad im
peratorius Haile Selassie būtų pašalintas 
ir įsteigta respublika.

— Sov. Sąjungoje įvairiose vietose suim
ta 70 žydų, norėjusių ruošti demonstraci
jas dėl emigracijos suvaržymų.

— Anglijos gyventojai airiai nepatenkin
ti, kad vasaros laikas įvedamas kovo 17 d., 
nes tuo būdu viena valanda sutrumpėja šv. 
Patricko diena.

— Tarp Ispanijos vyriausybės ir Vatika
no kilo konfliktas dėl Bilbao vyskupo, ku
ris remia baskų tautinį judėjimą. Ispanija 
reikalauja vyskupą atšaukti.

— Sovietų rašytojas Vladimir Maximo
vas, kuris turi 1 metus galiojančią vizą 
gyventi Prancūzijoje, buvo savo valdžios 
įspėtas, kad jo grįžimas į namus priklau
sys nuo „gero elgesio“ užsienyje.

— Britų geležinkeliuose kas met pava
giama prekių už 2 mil. svarų.

— Prie Paryžiaus nukritusiame turkų 
lėktuve žuvo keturios britų merginos — 
madų modeliai ir 14 rugby futbolo žaidė
jų.

— Neskaitant Sov. Sąjungos ir Kinijos, 
Londone yra 6 Europos kraštų komunistų 
ambasados su 75 diplomatais. Skaitlingiau
sia šiuo metu yra Lenkijos ambasada.

— Ministeris pirmininkas H. Wilsonas 
nutarė nesikraustyti į Downing St., bet pa
silikti savo namuose Lord North Street.

— Skotas A. Paton, nubaustas Leningra
de už viešbučio padegimą, pralaimėjo ape
liacinę bylą. Jis nubaustas 23.000 svarų ir 
2 metus darbo stovyklos.

— Jei viršvalandžių sistema nebus pa
keista, Anglijos angliakasiai galės uždirbti 
iki 90 svarų per savaitę (brutto).

— British Leyland firma pagamino nau
ją prabanginį automobilį Daimler Landau- 
lette, kuris kaštuos daugiau kaip 15,000 

■ svarų.
I — Sirija ir Sovietų Sąjunga bendrame 
komunikate pareiškė, kad gresia naujas 

austrų karališkosios šeimos galvos Otto 
von Habsburg ir vengrų kardinolo Mind- 
szenty.

Konferencijai kolektyvinį memorandu
mą atsiuntė Anglijoje gyvenančių Rytų ir 
Centro Europos tautų, paglemžtų Sovietų 
Sąjungos, organizacijos. Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungos vardu memoran
dumą pasirašė A. Pranskūnas, sekretorius.

Lucernos konferencija priėmė kruopščiai 
paruoštą rezoliuciją. Joje reikalaujama, 
kad UNO Chartoje ir Europos žmogaus tei
sių konvencijoje garantuotos žmogaus tei
sės būtų besąlyginiai vykdomos visoje Eu
ropoje, ypač nuomonės, sąžinės ir tikybos 
laisvės, laisvo keliavimo teisės ir t. t. To
liau konstatuojama, kad visos tautos turi 
teisę į laisvą apsisprendimą. Tai teisei 
prieštarauja smurtu įvykdyta .kitų valsty
bių aneksija, karinė ar kitokia interven
cija ir vad. „riboto suverenumo“ pažiūra 
(„Brežnevo doktrina“).

Ryšium su Ženevos vad. „saugumo“ kon
ferencija reikalaujama idėjų ir informaci
jų laisvės, keliamas klausimas dėl radijo 
transliacijų trukdymo, dėl privalomo ar
bitražo tarvalstybiniuose santykiuose, dėl 
sovietų hegemonijcs pašalinimo rytų ir 
centro Europoje. Nurodoma, kad šiame že
myne negali būti sienų, žymimų spigliuoto- 
mis vielomis ar minų laukais.

Lucernos konferencija susilaukė gyvo 
atgarsio spaudoje ir visuomenėje. Joje da
lyvavo atstovai v.'sų žymesnių tautų, pa
vergtų sovietinio imperializmo.

Numatoma, kad panaši konferencija bus 
sušaukta ir kitais metais.

A. G.

NEPIRKS PEPSI-COLA
Vašingtone SSSR prekybos miniisteris N. 

Patoličev'as pareiškė, kad jeigu JAV sena
tas nesiliaus rėmęs žydų emigracijos klau
simo ir trukdys pravesti palankios preky
bos įstatymą, tai Sovietai nukreips savo 
prekybą į Vakarų Europą. Plodamas JAV 
ekonominės tarybos vicepirmininkui D. 
KendalTiui per petį, Patoličevas pareiškė: 
„Neduosite lengvatų — nepirksime Pepsi- 
Colos“. Pasirodo, D. Kendall yra Pepsi- 
Colos bendrovės pirmininkas.

karas, jei žydai nepasitrauks iš visų užim
tų arabų sričių.

— Londone išbandyti keleiviniai auto
busai (Silent Riders) varomi n beenzinu, 
o baterijomis.

— Rodezijoje 9 afrikiečiai nubausti mir
ties bausme už slaptą ginklų gabenimą į 
kraštą.

— Brežnevas priėmė naująjį JAV amba
sadorių, kuris atvežė prezidento Nixono 
laišką, kviečiantį užbaigti ginklavimosi 
lenktynes.

— Įvedus gatvių aptamsinimą Anglijos 
miestuose, sausio ir vasario mėnesiais eis
mo nelaimėse žuvo 20 žmonių daugiau, nei 
praėjusiais metais per tą patį laiką.

— Pakelti angliakasių atlyginimai (6-15 
sv. per savaitę) pareikalaus 113 milijonų 
svarų per metus. Anglių kaina pakils apie 
vieną svarą už toną.

— Dėl trūkumo tinkamai pasiruošusių 
kandidatų, Anglijos universitetuose yra 
6,000 laisvų vietų.

— Sovietų rašytojų draugijos žurnalas 
smarkiai puola poetą Jevtušenko už anti- 
sovietinę propagandą. Jis gali būti iš tos 
draugijos pašalintas.

— Keturi naujieji ministerial — M. 
Foot, Barbara Castle, A. Crossland ir B. 
Wedgwocd vietoj įprastinės religinio pobū
džio priesaikos, davė tik iškilmingą pasiža
dėjimą.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
PREL. K. URBONAVIČIUS ,

'Dažnai girdime lietuvių bažnyčiose gie
dant giesmes: „Prie tavo altoriaus nuže
mintai klūpom" ir „Jau užbaigėm auką 
gausią“. Bet kas jas sukūrė, tai gal ne visi 
žinome? Tų giesmių autorius yra prel. Ka
zimieras Urbonavičius. Literatūrinis slapy
vardis — Jonas Kmita. Šiemet minėdami 
jo gimimo 100 metų sukaktį, nors trumpai 
susipažinkime su jo gyvenimu ir nuveik
tais darbais.

K. Urbonavičius gimė 1874 m. sausio 16 
d., Kidolišk-ių km., Marijampolės aps. Mo
kėsi Marijampolės gimnazijoj ir Seinų ku
nigų seminarijoj. 1897 m. įšventintas kuni
gu darbavosi Marijampolėj ir Kaimelio pa
rapijoj (prie Jurbarko). Čia įsijungė į lie
tuvišką veikią ir platino spaudą. Jo veik
lą tuoj pastebėjo žandarų viršininkas Von- 
siackis įrašė į neištikimųjų sąrašus ir 
iškėlė jį į Seinų srities lenkišką para
piją. Ten darbavosi apie 4 metus ir, ne
gavęs leidimo grįžti į Lietuvą, 1905 m. iš
keliavo į Ameriką. Darbavosi įvairiose lie
tuviškose parapijose.

K. Urbonavičius nuo pat jaunystės die
nų jau buvo susipratęs lietuvis. Dar Mari
jampolės gimnazijoj jam teko kartu mo
kytis su busimaisiais žymiais veikėjais —> 
J. Matulevičium, P. Būčių, M. Gustaičiu, 
A. Bulota ir kt. Ypatingai į lietuviškąjį 
darbą jį paskatino gimnazijos mokytojas 
P. Kriaučiūnas. Tai ir nuvykęs į lenkišką 
Seinų seminariją, tuoj įsirašė į slaptą lie
tuvių klierikų ratelį. To ratelio nariai mo
kėsi lietuvių kalbos, skaitė uždraustas lie
tuviškas 'knygas ir leido ranka rašytą laik
raštėlį. Nuo tada K. Urbonavičius pradėjo 
bendradarbiauti ir anuometinėje lietuvių 
spaudoje. Vėliau jį labai sujaudino dr. V. 
Kudirkos mirtis ir, sekdamas jo pavyzdžiu, 
visa jaunystės jėga įsijungė į lietuviškąją 
veiklą.

Pirmasis jo sukurtas eilėraštis buvo at
spausdintas „Ūkininke" 1892 m. Laikui bė
gant, pasidarė nenuilstantis spaudos darbi
ninkas — rašė publicistinius straipsnius, 
redagavo laikraščius. Išleido šias prozos 
knygas: „Mūsų socialistai“, „Bajoro uoš
vis“, „Burokratai“, „Brolis ir sesuo“, „Vy
tis ir erelis“ ir kt. Vertė į lietuvių kalbą ir 
kitų tautų autorių kūrinius. Kai kuriems 
jo eilėraščiams komp. S. Šimkus sukūrė 
muziką, ir šiandien jie yra giedami lietu
vių bažnyčiose. ,

Gyvendamas Amerikoje, statė bažnyčias, 
susirinkimų sales, mokyklas, dalyvavo 
įvairiose organizacijose, rūpinosi lietuviško 
jaunimo reikalais. Paskelbus nepriklauso
mybę, darė žygius, kad Amerika pripažin
tų atsikūrusią Lietuvą. Organizavo rinklia
vas ir rūpinosi atsikūrusios Lietuvos šal
pa. Lietuvos vyriausybė įvertino jo veiklą 
ir už nenuilstamą darbą tėvynei apdovano
jo trečliojo laipsnio Gedimino ordinu. O 
Teologijos-Filosofijos fakultetas jam sutei
kė garbės daktaro laipsnį.

Prel. K. Urbonas mirė 1952 m. kovo 1 d. 
Bostone. — Suteik, Viešpatie, jam palaimą 
iš aukšto dangaus.

V. Vytenietis

Minimas 1931 m. pasirodęs pirmasis lie
tuviškas tematinis filmas „Onytė ir Jone
lis“, režisuotas F. Dunajevo ir J. Lenarto, 
kuriame pagrindinius vaidmenis atliko V. 
Fedotovas, A. Lietuvaitytė ir P. Pinkaus- 
kaitė.

Po karo filmų studija Lietuvoje įkurta 
1949 m. Lietuvių gamintieji filmai susilau-

KAS, KUR, KAIP?
KURIOS BAŽNYČIOS SIENOJE ĮMŪRYTA 

ŽALČIO GALVA

Lietuvos laukuose nemažai pasitaiko akmenų, 
kuriuose yra iškalti įvairūs ženklai. Statant bažny
čias, šventorių sienas arba kitus pastatus, tokie ak
menys būna įmūrijami aiškesnėse vietose. Tuo būdu 
atsirado ir Vyžuonų bažnyčios sienoje žalčio galva, 
geriau sakant, į žalčio galvą panašus akmuo. Iš baž
nyčios sienos šis akmuo yra gerokai išsikišęs. Arčiau 
prisižiūrėjus, galima pastebėti, kad tai ne natūralus 
akmuo, o tašytas. Jo panašumas į išžiotais nasrais 
žalčio galvą labai didelis. Iš tolo stebint, atrodo, kad 
žaltys surado sienoje angą, iškišo pro ją galvą ir 
žvalgosi, taikydamasis visas išsiraityti.

Žmonės pasakoja, kad šis savotiškas akmuo 
buvo rastas ties Kartuvių kalnu, kuris stūkso nuo 
Vyžuonų į pietus. Manoma, kad ant šio kalno buvo 
mūsų protėvių šventykla, o joje buvo garbinamas 
žaltys, dievas Vizas. Jeigu tai tiesa, tuomet galima 
patikėti, jog įmūrytas į bažnyčios sieną akmuo yra 
šio dievo statula. Toje pačioje Vyžuonų bažnyčioje 
yra įmūrytas dar akmeninis senoviškos patrankos 
sviedinys, rastas Baltojoje Pakriūtoje, kurioje užtin
kama daug švedų kapų liekanų.

Žalčiu, įmūrytu į šventoriaus sieną, giriasi dar 
Nedzingės miestelio gyventojai. Nedzingiečių žaltys 
yra visas, išsirangęs dideliame akmenyje, aiškiai ma
tomas. Žiūrint iš šalies, negalima pasakyti, ar šis su
tvėrimas akmenyje iškaltas, ar jis atsirado čia ku
riuo kitu būdu. Gal būt, prieš tūkstančius metų varg
šas gyvulėlis pateko į kokią nors medžiagą ir laikui 
slenkant, suakmenėjo kartu su ja. Kur šis akmuo

APIE LIETUVIUS FILMININKUS

Prieš keletą metų iš So v. Sąjungos į už
sienius išvažiavusi Jeanne Vronskaja da
bar išleisdino anglų kalba knygą „Young 
Soviet film makers“ (Jaunieji sovietiniai 
filmininkai).

Knygoje šešetas puslapių paskirta ir Lie
tuvos filmų studijos darbams.

Autorė tvirtina, kad Lietuvos kinemato
grafija šiuo metu laikoma pačia įdomiau
sia šios rūšies sritine pramone.

Pateikiamas ir pluoštelis žinių iš praei
ties. Štai, saiko, Lietuvoje pirmieji užsieni
niai filmai pradėti rodyti 1898 m. Pirmasis 
kino teatras atidarytas 1905 m. Kaune. Pir
masis filmuotojas Lietuvoje buvo Ameri
kos lietuvis A. Račiūnas, kuris atvažiavęs 
prisifotografuodavo juostose gamtos vaiz
dų ir kasdieninio gyvenimo nuotrupų ir 
parsivežęs rodydavo savo krašto pasailgu- 
siems tautiečiams lietuviškose kolonijose. 
Vaizdus ir dokumentinius filmus vėliau 
pradėjo gaminti taip pat P. Milius, G. Kli
mas ir kiti.

1926-1929 m. pradėjo reikštis įvairios 
studijos ir filmų mokyklos. J. Vaičkus sa
vo studijoje ruošęs aktorius filmams, bet, 
deja, viskas nutrūkę dėl finansinių sunku
mų.

kę plataus pripažinimo Sov. Sąjungoje. 
Pirmasis tos studijos gaminys buvo „Ma
rytė“, dar menkas darbas. Tolau autorė su
pažindina su lietuvių per pastaruosius pen
kiolika metų pastatytais filmais kiekvienu 
atskirai.

Įvesdindama skaitytoją į tuos atskirus 
filmus, autorė nurodo, kad pastaraisiais 
metais lietuviai filmininkai ėmėsi judinti 
šiaip jau draudžiamų temų, bet jiems leis
tų, nes jie prisilaiko sovietinio požiūrio. 
Tos temos: Baltijos kraštų okupavimas,, 
įvykdytas sovietinių armijų, vokiečių oku
pacija, raudonosios armijos grįžimas ir so
vietinės valdžios įsitvirtinimas ir žmonių 
grįžimas iš Sibiro. Be kita ko, Vronskaja 
rašo: „Stalinas, Hitlerio pritariamas, 1939 
m. prisijungė Baltijos kraštus. Pačios tau
tos pradėjo griežtai priešintis, bet partiza
ninis judėjimas prieš primestąją tvarką, 
kaip paprastai tokiais atvejais, buvo žiau
riai sutriuškintas slaptosios policijos, ku
riai padėjo vietiniai komunistai. Lietuviai 
filmininkai, suprantama, tą laikotarpį tu
rėjo pristatyti pagal oficialųjį požiūrį“.

B. Kazimieraitis („Draugas“)

STUDIJŲ DIENOS ADELAIDĖJE

Šiais metais, Velykų atostogų metu, 
Adelaidėje, yra ruošiamos Lietuvių Studi
jų Dienos. Studijų Dienų metu, Didįjį 
Penktadieni, Adelaidės bažnytinis choras 
ruošia religinį koncertą, kuriame dalyvaus 
ir solistė G. Čapkauskienė. Taip pat Studi
jų Dienų metu ruošiama pirmoji Vilijos 
Dundienės keramikos paroda.

Studijų dienų programa dar nepaskelbta, 
bet iš spaudos matyti, kad ji bus rimta ir 
visapusiška. Dauguma kalbėtojų būsią ge
rai savo srityje pasiruošę akademikai.

J. Kuzmionis

Prarastas džiaugsmas

Tirpsta man žemė gimtoji kaip ūkanos, 
nyksta krantai Imsrės, Mituvos, Nemuno. 
Net artimiausių veidų jau nepamenu, — 
liko tik mintys man sudrumstos, rūškanos.

Noriu ištiesti rankas pasiilgusias 
ir nors kalnelio velėną paglostyti: 
ilsis išėję ramybe apklostyti, 
vėjas aprauda svajones pradingusias.

Man nesuprasti šilelio šlamėjimo, 
nebeišgirsti man pievų alsavimo, 
įsivaizduoti visai man negalima 
senojo sodo paukštelių čiulbėjimo.

Rankos nusvyra su ilgesiu ištiestos,
Baltijos bangos migloms krintant volinas, 
prarastas krantas kaip žvaigždės man tolinas, 
lieka sapnai tartum rūtos nuvytusias.

Ir liūdesy, ir džiaugsme sielos blaškosi, 
o kaip drugelį ramybę mes gaudome.
Prarastą džiaugsmą pabudę apraudama: 
mūsų vidus vėl nerimsta ir draskosi.

rastas, gyventojai nebegali pasakyti. Taip pat jie 
apie savo žaltį neprisimena nė vienos legendos.

KOKIA BUVO SENOVĖS LIETUVIŲ 
ARTILERIJA

Mūsų protėviai gintis nuo priešo statydavosi pi
lis. Tai buvo tikros tvirtovės, į kurias subirėdavo 
svetimųjų pastangos užgrobti mūsų krašto plotus. 
Tačiau mūsiškiams, nors ir pilyse, nevisuomet pa
vykdavo prieš užpuolikus atsilaikyti. Kartais tekda
vo trauktis. Priešai, įsibrovę į mūsų kraštą, steng
davosi jame įsitvirtinti ir taip pat statydavosi pilis. 
Suprantama, mūsiškiai nepakęsdavo savo žemėje 
svetimųjų šeimininkavimo ir stengdavosi juos atgal 
išstumti. Bet pilys nebuvo kardu ir buože įveikia
mos. Joms griauti reikėjo stipresnių priemonių, ki
taip sakant, reikėjo artilerijos.

Toji senųjų tautiečių artilerija buvo tokia pat, 
kaip ir kitų. Nežinant parako, tada niekas neturė
jo apie patrankas supratimo ir vartojo tik taranus ir 
svaidomąsias mašinas. Taranas buvo ne kas dau
giau, kaip sunkus rąstas, smailiu, geležimi apkaus
tytu galu, gulsčiai pakabintas ant ožių. Privežę ta
raną prie pilies, kariai rąstą įsiūbuodavo ir pradė
davo juo daužyti duris ar sienas. Svaidomosiomis 
mašinomis buvo laidomi į priešą akmenys. Šios rū
šies artilerija buvo naudojama dar ir tada, kai atsi
rado paraku užtaisomi pabūklai. Jie visiški išėjo iš 
mados tik XV šimtmečio pradžioje.

Kada msūų protėviai pradėjo vartoti paraką, 
tiksliai nežinoma. Bet XIV šimtmečio antroje pusė
je jie jau naudojosi patrankomis, puldinėdami kry
žiuočių pilis. Teigiama, kad pirmasis įsigijo keletą 
pabūklų kunigaikštis Kęstutis. Be abejonės, mūsiš
kiai naujuosius ginklus vartoti išmoko iš savo prie
šų. Pirmosios ginklų liejyklos mūsų krašte buvo

llotumais
PASAULYJE

B. PCKELEVIČIūTĖ LAIMĖJO
Rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė trečią 

kartą laimėjo Draugo romano konkursą. Šį 
kartą už savo romaną „Naujųjų metų isto
rija“.

1952 m. ji buvo laimėjusi premiją už ro
maną „Aštuoni lapai“, o 1970 m. už roma
ną „Rugsėjo šeštadienis“. Be to, 1961 m. ji 
yra laimėjusi PLB paskelbtą konkursą už 
3 veiksmų vaidinimą „Aukso žąsis“.

Šiam konkursui buvo atsiųsti 6 roma
nai. Komisija (prof. Juozas Brazaitis, Pau
lius Jurkus, kun. Leonardas Andriekus, 
Nelė Mazalaitė ir Pranas Naujokaitis) ge
riausiu pripažino B. Pūkelevičiūtės para
šytą romaną.

Romano mecenatai yra Marija ir Anta
nas Rudžiai.

J. PAKALKAI 80 M.

- žinomam Lietuvos kooperatininkui Jo
nui Pakalkai sausio mėnesį sukako 80 me
tų amžiaus. Didžiausias jo nuopelnas, tai 
sukurtoji kooperatinė „Paramos“ bendro
vė, turėjusi 29 moderniškas krautuves. J. 
Pakalkos iniciatyva „Parama“ pastatė pir
mąją automatinę duonos kepyklą Kaune. 
Toji kepykla buvo labai populiari, ir jos 
kepamos duonos kiekis 1939 m. jau buvo 
pasiekęs 7 mil. kilogramų.

Atgavus Lietuvai Vilnių, J. Pakalkos va
dovaujamoji „Parama“ čia sukūrė „Rūtos“ 
kooperatyvą, kurio krautuvės aprūpino 
miestą.

Be „Paramos“, J. Pakalka dirbo ir ki
tuose kooperatyvuose — Lietūkyje, Koope
racijos banke, Kooperatyvinėje draudimo 
bendrovėje.

Šiuo metu J. Pakalka gyvena New Yor
ke ir dar vis aktyviai reiškiasi visuomeni
nėje veikloje.

SUDEGĖ MAIRONIO PARKAS
Kalėdų rytą sudegė Maironio parko pa

statas Schrewsbury prie Worcesterio 
(JAV). Padaryta nuostolių už pusę milijo
no dolerių. Maironio parko pirmininkas K. 
Adomavičius pranešęs, kad pastatas buvęs 
apdraustas 350,000 dolerių. Pastatas buvęs 
1967 m. pagrindinai atnaujintas ir labai 
gražiai įrengtas.

VYT. TAMULAITIS ANGLIŠKAI
Vyt. Tamulaičio pasakojimas apie Pet

riuką, kuris Vilniaus bokšte iškėlė trispal
vę, įdėtas angliškoj vaikams skirtoj en
ciklopedijoj „Childcraft The How and 
Why“, trečiame tome. Apsakymas iliust
ruotas spalvotomis dail. Zitos Sodeikienės 
iliustracijomis.

ŽEMAIČIŲ TARMĖS
Vladas Grinaveckis, okupuotos Lietuvos 

lituanistas, parašė „žemaičių tarmių isto
riją“. Išleista Vilniuj, 370 psl. Leidiny na
grinėjama žemaičių tarmės ypatybės, fone- 

1 tiniai dėsniai.

įsteigtos XV šimtmečio pradžioje. Senosios mūsų 
artilerijos pavyzdžių (patrankų) nemažai buvo Ka
ro muziejuje, bet tarano neturime nė vieno.

KAS PAGAMINO METRINĮ SŪRĮ

Kaimo šeimininkės paprastai gamina sūrius tiktai 
kepurės didumo, nes didesnius gaminti neapsimoka. 
Tačiau viena šeimininkė kartą pagamino sūrį, dides
nį už autobuso ratą. Tai atsitiko 1911 m. Tais me
tais buvo suruošta Marijampolėje žemės ūkio ir pra
monės paroda, šia paroda buvo toks didelis susido
mėjimas, kad savo paviljonus statydinosi net paskiri 
ūkininkai, išstatydami juose žemės derliaus bei na
mų pramonės pavyzdžius ir dar šį tą, kas turėjo su
dominti lankytojus. Džiugino žiūrovo akį gyvuliai, 
javai, daržovės, staltiesės, juostos. Su dideliu dėme
siu žmonės sekė puodžių, kuris čia pat minkė molį 
ir bematant lipdė iš jo puodus. Tačiau daugiausia 
žiūrovų spietėsi prie milžiniško sūrio. Ant specia
laus stalo padėtas klaksojo sūris kaip gera girnapu
sė, svėręs daugiau kaip pusantro centnerio.

Tas Marijampolės parodos sūris buvo, tur būt, 
pats didžiausias, kokį ligi šiol pavyko mūsų krašte 
pagaminti. Žmonės iš karto žiūrėjo į jį abejingai, 
manydami, kad jis pagamintas iš gipso. Sūrio savi
ninkas, vienas Gižų apylinkės ūkininkas, norėdamas 
įrodyti, kad tai neapgavystė, pradėjo smalsuolius 
sūriu vaišinti. Sūris buvo skanus, gerai suslėgtas, ly
giai toks pat, kokį gamina visos šeimininkės. Žmo
nės gardžiavosi juo ir teiravosi, kaip pavyko tokį 
milžiną pagaminti. Savininkas paaiškinimų nepa
šykštėjo. Pasirodė, kad sūris buvo gaminamas pa
prasčiausiu būdu — surūgęs ir pašildytas pienas bu
vo supiltas į maišą, pasiūtą iš penkių metrų drobės, 
ir prislėgtas, tačiau ne vienu akmeniu, kaip kiti sū
riai, o visa akmenų krūva.

„Į LAISVĘ“ (politikos žurnalas)
Paskutinysis praėjusiųjų metų šio žur

nalo numeris (59) gana turiningas ir įdo
mus. Labai aktualus Vyt. Bagdonavičiaus 
straipsnis „Kultūrinės ir politinės proble
mos lietuvių visuomenėje“. Originaliai ap
taręs kultūros ir politikos sąvokas, auto
rius pereina prie lietuviškosios politikos, 
apibūdindamas jos metodus ir politinius 
veiksnius.

Adolfas Damušis, straipsnyje „Žvėris lie
ka žvėrimi ir ašaras liedamas“ nagrinėja 
A. Rakūno Vilniuje išleistą knygą apie Lie
tuvos liaudies kovas prieš hitlerinę okupa
ciją. Palygindamas Lietuvos pogrindžių 
kovas su knygoje aprašomais tarybiniais 
partizanais ir desantininkais, autorius at
skleidžia daug naujų ir įdomių faktų, kurie 
negali nesudominti lietuvio skaitytojo.

Kazys Škirpa straipsnyje „Apgailėtinų 
klaidų pamokos“ nagrinėja politinius įvy
kius, nulėmusius Vokietijos nusistatymą 
užgniaužti karo pradžioje paskelbtą Lietu
vos nepriklausomybę.

Visa serija paskirų straipsnių po bendra 
„Jaunimas laisvinimo darbe“ antrašte. Čia 
laisvinimo temomis pasisako tokie žinomi 
jaunosios kartos veikėjai kaip M. Lenkaus
kienė, L. Nainytė-Garbonkienė, kanadietis 
A. Puteris, Algis Zaparackas, Aušra M. 
Zerr, J. Kojelis. Jie paberia glėbius planų 
ir idėjų, kuriomis galėtų vadovautis jau
nieji veikėjai.

Įdomus iš Izraelio gautas Lietuvos žydo- 
emigranto laiškas apie infiltruotų agentų 
žalą. Taip pat gana platūs ir įdomūs visuo
menės ir politinės veiklos apžvalgos sky
riai. žodžiu, žurnalas pilnas aktualijų ir 
vertas didelio skaitytojų dėmesio.

DR. KISSINGERIO SVEIKINIMAS
Valstybės sekt. H. Kissinger Vasario 16 

proga atsiuntė sveikinimą Lietuvos atsto- 
vuo Juozui Kajeckui: „Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 56-tųjų metinių proga 
man malonu Amerikos valdžios ir tautos 
vardu pasveikinti Jus ir lietuvių tautą, pa
reikšti geriausius linkėjimus. Lietuvių pa
stangos išsaugoti savo tautinį paveldėjimą 
ir jų nenuilstantis siekimas laisvo apsi
sprendimo yra žinomi visame pasaulyje. 
Mūsų šalis, laiminga turėdama daug lietu
vių kilmės piliečių, ypatingai supranta lie
tuvių tautos troškimus ir ryžtą,“

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ REDAKTORIAUS 
SUKAKTIS

Toronte leidžiamo savaitraščio „Tėviškės 
Žiburiai“ redaktoriui kun. dr. Pranui Gai
dai sausio 26 d. sukako 60 metų amžiaus. 
Jau 20 metų, kaip jis redaguoja šį vieną 
įdomiausių išeivijos dienraščių. Geriausios 
sėkmės.

„MŪSŲ PASTOGĖS“ SUKAKTIS
Australijos Lietuvių Bendruomenės lei

džiamas savaitraštis „Mūsų Pastogė“ at
šventė 25 m. sukaktį. Beveik nuostabu, kad 
šis laikraštis pajėgia išsilaikyti be dides
nių pašalpų iš šalies. Šiuo metu „Mūsų Pa
stogę“ redaguoja A. Mauragis.

Sukaktuvininkui linkėtina geriausios 
sėkmės.

Moderniškoji Vokietija
Vasario 28 d. Luebeck-Travemuende ku

rortiniame miestelyje prie Baltijos jūros 
buvo iškilmingai atidarytas didžiausias 
šiaurės Vokietijoje jūros vandens maudyk
lų centras prie naujai pastatyto 35 aukšty 
Maritim viešbučio. Didysis baseinas yria 
47,50 m ilgio ir 22 m pločio ir jame banga
vimą galima pakelti iki 1,10 m aukščio. 
Vandens temperatūra laikoma prie 27 C 
šilimos, bet reikalui esant, galima ją pakel
ti ar sumažinti. Vanduo apšildomas dujo
mis, kaip ir visas maudyklų centras bei 
viešbutis. Dar yra keli mažesni baseinai, 
pritaikyti mažiems vaikams, mediciniš
kiems reikalams ir vienas atvirame ore. 
Taipgi įrengta suomiška pirtis bei kitokios 
atrakcijos publikai. Čia pat įrengta jūros 
vandens mediciniški masažai ir kitokios 
gydymo bei sporto naujovės, o taipgi ir di
delis baras geriamo jūros vandens. Kuror
to administracija savaitę leido publikai 
veltui maudytis šiltose baseino bangose.

Šis maudyklų centras buvo pastatytas 
per du metus ir kaštavo 27 mil. markių. 
Dalį išlaidų padengė Maritim bendrovė 
(ji ir maudyklų centrą pastatė), o kitą da
lį — Luebecko miestas, kuriam ir priklau
sys maudyklų centras.

Travemuende veikia ir ruletės lošimo 
klubas. Pastačius puošnų modernišką mau
dyklų centrą su Maritim 500 vietų viešbu
čiu, šis prie Baltijos esantis kurortinis 
miestelis užims žymią vietą Europos ku
rortų tarpe. Iš to galima pasidaryti išvadą, 
kad Fed. Vokietijoje ekonominis gyveni
mas ir toliau tvirtai rieda, nes jei laikai 
būtų blogi, nebūtų buvę galima tiek pinigo 
investuoti į šį prabanginį projektą.

J. Pyragas ..
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Iš kur ji ateina? Kas ją valdo?

Apie vieną trečdalį viso pasaulio naftos 
patiekia arabų kraštai. JAV ir Kanada 
kartu patiekia apie 22%. Bet jos ir sunau
doja apie trečdalį pasaulio naftos. Sovietų 
Sąjungos naftos produkcija yra apie 15%. 
Kadangi ji turi aprūpinti ir kai kuriuos sa
vo satelitus, tai dalį naftos prisiperka iš 
arabų. Persija patiekia apie 10%, Venecu- 
ela 6.6% ir Nigeria apie 3.5%.

D. Britanija savo naftos tuo tarpu netu
ri. Iki pradės gauti iš Šiaurės jūros (apie 
1978-80 m.), nafta importuojama iš svetur. 
Žemiau ir nurodomi tie šaltiniai, iš kur 
britai gauna savo naftą, o taip pat, kas 
tuos šaltinius valdo ir iš jų pelnosi.

Du trečdaliai visos reikalingos naftos į 
D. Britaniją ateina iš arabų kraštų. Dau
giausia naftos (daugiau kaip 20%) iki šiol 
buvo perkama iš Kuwaiti, kurį valdo sul
tanas (šeikas) Sabah. Tai yra labai mažytė 
valstybėlė (7,000 kv. mylių) Persų įlanko
je. Čia gyvena tik apie 150,000 gyventojų. 
Iš dviejų šimtų gyventojų vienas yra mi
lijonierius.

Kuwaiti yra tobuliausia valstybė socia
linio aprūpinimo atžvilgiu. Patiems gyven
tojams niekuo čia nereikia rūpintis. Na
mai, mokyklos, ligoninės, telefonai ir visa 
kita patiekiama nemokamai.

Gyventojai yra muzulmonai. Kiekvienas 
gali turėti keturias žmonas, bet negali var
toti alkoholio. Kadangi kraštas visko per
tekęs, tai ir šie religiniai įstatymai lengvai 
apeinami. Pats sultonas betgi turi tiktai 
vieną žmoną. Kadangi jo valdose yra apie 
20% viso pasaulio naftos, tai krašto valdy
mas sultonui nesudaro jokių ekonominių 
problemų.

Apie tiek pat naftos D. Britanija impor
tuoja ir iš Saudi Arabijos — didžiausios 
arabų valstybės, turinčios milžiniškus že
mės plotus, o gyventojų maždaug tiek pat, 
kiek Londonas. Ją valdo karalius Feisalas, 
68 metų religingas muzulmonas, žinąs visą 
Koraną atmintinai. Jis turi penkis sūnus, 
iš kurių vienas baigė Anglijoje Sandhursto 
karo akademiją, o kitas Cambridge univer
sitetą.

Būdamas beveik fanatiškas muzulmonas, 
Feisalas nemėgsta ateizmą skelbiančių ko
munistų ir seniau jautė dideles simpatijas 
amerikiečiams. Tačiau šiems pradėjus rem

Anglijos turtuoliai
Lordas Boothby parašė „The Daily Tele

graph“ magazine straipsnį apie Anglijos 
turtuolius ir bandė išaiškinti, kaip tą tur
tų sutelkimą būtų geniausia išnaudoti vi
sos tautos labui. Palikdami nuošaliai tą jo 
aiškinimą, pažiūrėkime, kas yra tie žmo
nės, kurie laiko savo rankose beveik visa, 
ko šių dienų modemiškam žmogui reikia.

Savo rašinyje jis nesiima išvardinti vi
sus milijonierius ar siekiančius tokiais pa
sidaryti. Jų skaičius būtų per didelis. Jis 
tik kalba apie tuos, nuo kurių priklauso 
viso krašto ekonominis gyvenimas, ypačiai 
pramonė ir prekyba. Tokių esą ne daugiau, 
kaip keturios dešimtys. Jis sumini tik pa
čius svarbiausius, nesustodamas net ties 
tokiais finansiniais milžinais, kaip Rotšil
das, Guinness, Courtolds, McAlpine, Cad
bury ir kt. Štai jie.

Pilkingtons — viena turtingiausių šeimų 
Anglijoje. Jos rankose yra stiklo gamyba. 
Bendrovės galva yra lordas Harry Pilking
ton. Jo bendrovės akcijų vertė yra 200 mi
lijonų svarų.

Sir Godfrey Mitchell — pirmininkas 
milžiniškas Wimpey statybos firmos, ku
rią 1919 m. nusipirko už 3,000 svarų.

Garfield Weston — duonos karalius, To
ronto kepėjo sūnus. Didesnė Anglijos ke
pyklų dalis priklauso jo pirmininkaujamai 
Associated British Foods bendrovei, kurio
je jo kapitalas siekia 150 milijonų svarų. 
Apie 100 milijonų svarų investuota į mais
to pramonę JAV ir Kanadoje.

Lordas Sainsbury — garsiosios Sainsbu
ry maisto firmos savininkas. Nors jo fir
mos vertė siekia 100 milijonų svarų, bet 
pats savininkas priklauso britų socialistų- 

Įg darbiečių partijai.
E Hambros — viena didžiausių prekybos 

ti žydus, Feisalas bent laikinai nuo jų nu
sigręžė.

Norėdamas palaikyti gerus santykius su 
kapitalistiniais Vakarais, jis labai nenoriai 
įsivedė naftos suvaržymus. Tačiau kartą šį 
žygį pradėjęs, nenusileis, kol žydų-arabų 
santykiai bus sutvarkyti. Feisalas yra 
skaitomas didžiausias autoritetas arabų pa
saulyje. Sakoma, kad žydai jo labiau bijo, 
negu visų arabų armijų.

Saudi Arabijoje yra garsusis Mekkos 
miestas, į kurį kartą metuose suplaukia vi
so pasaulio muzulmonai.

Libija yra trečias didžiausias arabų naf
tos tiekėjas. Anglai perka iš jos apie 15% 
savo įvežamos naftos. Libija yra kraštas 8 
kartus didesnis už Angliją, bet gyventojų 
turi tik ne pilnus tris milijonus. Ir tie pa
tys gerokai suvargę ir atsilikę. Vidutinis 
libijiečio amžius — 37 metai.

Kraštą valdo beveik diktatoriaus teisė
mis pulk. Gaddafi, 1965 metais baigęs 
Sandhursto karo akademiją Anglijoje. Jis 
yra labai griežtas muzulmonas, nekenčia 
žydų i>r nebendrauja su vakariečiais. Nors 
socialistinė Sovietų sistema jam būtų pri
imtiniausia, bet negali susitaikyti su ateis
tine filosofija. (Siųsdamas Sovietų vyriau
sybei telegramą dėl trijų kosmonautų žu
vimo, jis pareiškė, kad tokia buvo Dievo 
valia). Gaddafi pamėgdžioja Nassarą, nori 
apjungti visus arabus į vieną valstybę ir 
būti jos vadu.

Daugiau kaip 10% naftos anglai įsiveža 
iš Persijos ir apie tiek pat iš Nigerijos. Dar 
šiek tiek jos perkasi iš Alžyro, Irako ir ma
žųjų Persijos sultanatų — Quataro, Abu 
Dhabi, Omano, Dubai.

Pažymėtina, kad visų tų sultanatų val
dovai turi artimus ryšius su D. Britanija. 
Kai kurie čia yra baigę mokslus, o kiti net 
turi įsigiję Anglijoje nuosavybes.

Visa naftos prekyba iki šiol yra tarptau
tinių naftos bendrovių, kaip Shell, BP, 
Anglo-Iranian ir kitų rankose. Tos bendro
vės veda nuolatinį kainų karą su minėto
mis arabų valstybėmis, kurios paskutiniuo
ju laiku perėmė iniciatyvą į savo rankas. 
Žinoma, visos naftos bendrovės gauna gra
žaus pelno už savo investuotą į naftos šal
tinius kapitalą.

Gerą uždarbį gauna ir sultanai, kurių 
žemėse nafta randama. Todėl nenuostabu, 
kad jie labai atsidėję seka, kad jų krašto 
valdžia nepereitų į tokias rankas, kurios 
naftą padarytų visų gyventojų nuosavybe. 
Nenuostabu, kad net Egipte yra uždrausta 
komunistų partija, o turtingieji sultanai 
kreipia savo žvilgsnius į Vakarus, kuriems 
dugiau rūpi nafta, o ne arabų politika.

Didžiųjų naftos bendrovių pelnas kartais 
yra neproporcingai didelis. Tačiau jos taip 
moka sutvarkyti savo balansus, kad nuo 
1965 m. yra sumokėjusios maižau kaip pu
sę milijono svarų mokesčių. Nenuostabu, 
kad vis daugiau pasigirsta balsų, siūlan
čių naftos pramonę ir prekybą pertvarky
ti. Kai kurios Vakarų valstybės (Italija, 
Prancūzija) jau ėmėsi konkrečių žygių. 
Dėl šitokio pertvarkymo kelia balsus1 ir 
britų spauda bei paskirų partijų politiniai 
vadai. Jau dabar aiškėja, kad iš Šiaurės 
jūros naftos daugiau pelnysis didžiosios 
bendrovės, negu krašto gyventojai. Klausi
mas yra labai sunkus ir komplikuotas, nes 
norint gauti naftos, pirma reikia įdėti mil
žiniškas pinigų sumas. Tačiau norint ap
saugoti kraštą nuo ekonominės katastrofos, 
turės būti surastas kelias, kad ir vilkas bū
tų sotus ir avis liktų sveika. Kova dėl 
Šiaurės jūros naftos jau yra prasidėjusi, 
nors toji nafta dar tebėra ne tik po žeme, 
bet ir po vandeniu.

J. Baltmiškis

bankininkų firma. Jos pirmininkas yra Jo
celyn Hambros, su kuriuo kartu dirba ir 
jo trys sūnūs.

Caysers — laivininkystės milijonieriai. 
Jų šeimai priklauso British & Common
wealth Shipping bendrovė, kurios vertė ne 
mažesnė kaip 100 milijonų svarų.

Cowdrays —■ tikrasis firmos vardas S. 
Pearson & Son Ltd. Pirmininkas lordas 
Cowdray. Bendrovės veikla šakota: nafta, 
laikraščių leidyklos, bankas ir kt.

Sir Jules Thorn — austrų kilmės imi
grantas, Thorn Electric bendrovės pirmi
ninkas. Bendrovei priklauso dauguma 
Anglijos elektros reikmenų firmų, kaip 
Mazda, Ferguson, HMV, DER, Radio Ren- 
tais, Atlas, Kenwood ir kt.

Lordas Samuel — didžiausios pasaulyje 
nuosavybių bendrovės valdytojas. Vien tik 
Londono centre turi apie 100 įstaigoms tin
kamų pastatų. Jam priklauso ir Hiltono 
viešbutis. Bendrovės vertė yra apie 1,306 
milijonai svarų — pusė Anglijos aukso ir 
dolerių rezervo.

Maxwell Joseph — Grand Metrpolitan 
bendrovės pirmininkas. Bendrovei priklau
so 9,000 anglų viešbučių, restoranų, val
gyklų ir barų. Taip pat Trumano ir Wat- 
ney Mann bravorai. Per „Express“ pieno 
bendrovę ji aprūpina pienu apie 2 milijo
nus anglų šeimynų. Prie visa to Maxwell 
Joseph dar turi visą eilę šokių ir pramogų 
salių. Vienoje iš jų (Mecca) kasmet orga
nizuojami pasaulio gražuolių rinkimai.

Marks & Spencer — drabužių ir maisto 
gamybosbei pardavimo bendrovė. Jos pir
mininkas — iš iLetuvos kilęs Marcus Sieff. 
Jo krautuvių apyvarta yra apie 550 milijo
nų svarų per metus. Firma garsėja kaip 
viena geriausiai aprūpinanti savo tarnau
tojus.1

LIETUVOJE
KAN. K. PRAPUOLENIO DIENORAŠTIS

Lietuvoje gerai žinomas kanauninkas 
Kazimieras Prapuolenis (miręs 1933 m.) 
ypačiai pagarsėjęs savo knyga „Lenkų 
apaštalavimas Lietuvoje“, 1912-1917 m. 
laikotarpyje gyveno Romoje. Pasirodo, kad 
čia būdamas, jis rašė labai išsamų dieno
raštį, kurio ištraukas dabar Lietuvoje pra
dėjo spausdinti žurnalas „Švyturys“. Savo 
dienoraštyje kan. K. Prapuolenis labai nei
giamai atsiliepia apie anuometinę Romos 
dvasiškiją, laikas nuo laiko paliesdamasi 
ir monsinjorą Eugenijų Pačellį, vėliau ta
pusį popiežium Piju XII. Be kita ko, kan. 
K. Prapuolenis rašo apie būsimas „Suvie
nytas Europos Valstijas“ ir lotynų kalbos 
pašalinimą iš bažnyčios.

Įdomu, ar buvo šitie kan. K. Prapuolenio 
dienoraščiai žinomi rašto žmonėms nepri
klausomosios Lietuvos laikais?

PRISIPAŽĮSTA

Prof. dr. A. Darnusis „Į Laisvę“ žurnale 
pasakoja apie Lietuvoje išleistą A. Rakūno 
knygą „Lietuvos liaudies kova prieš hitle
rinę okupaciją“. Ten, be kita ko, užsimena
ma ir apie 1941 m. birželio masinius trėmi
mus. Įdomiausia, kad vis dėlto knygos au
torius pripažįsta, kad buvę „padaryta ir 
socialistinio teisėtumo pažeidimų“. A. Da- 
mušis pacituoja iš minėtos knygos tokį A. 
Venclovos pasisakymą:

„Lankiausi pas Kazį Preikšą (Liet. Ko
munistų Partijos) Centro Komitete, prašy
damas užstoti nekaltuosius. Jis man kalbė
jo, kad aiškios klaidos bus atitaisytos, ir 
jis žinojo, kad buvo areštuota netgi tokių 
žmonių, kuriuos mes patys pažinojome 
kaip dorus piliečius, kartais gal ir ne per
daug karštus naujosios santvarkos drau
gus, bet visiškai lojalius žmones.“

O kaip tos klaidos buvo atitaisytos, liu
dija po karo vykdyti naujieji išvežimai. Ir 
kaip galima kalbėti apie klaidų atitaisymą, 
jei pats trėmimas buvo didžiausia klaida.

PALANKŪS NEPRIKLAUSOMYBEI

Komunistų partijos nariai esą palankūs 
Lietuvos nepriklausomybei. Du Lietuvos 
KP Centro Komiteto nariai 1972 m. vidury 
buvę slapta pašalinti iš Komiteto, suimti 
ir išvežti nežinoma kryptimi. Jų pavardės 
neatskleistos. Geležinkelių KB skyriaus 
viršininkas Vikenti j Fidelskij, pasigėręs 
prasitaręs, kad tiedu Lietuvos KP CK na
riai ruošę sąmokslą atskirti Lietuvą nuo 
Sovietų Sąjungos, bet kad KGB juos suse
kęs. Užklaustas, kas atsitikę su sąmoksli
ninkais, Fidelskij pasakęs, kad Sibiras esąs 
platus, ten galėtų sutilpti visa Lietuva.

„Darb.“

ĮŠVENTINTI KUNIGAI

1973 m. balandžio mėnesį vyskupas La
bukas Kauno bazilikoje įšventino penkis 
naujus kunigus. Vienam seminarijos auk
lėtiniui šventimai dėl ligos buvę atidėti. 
Kai kurios parapijos jau esančios likusios 
be kunigų, nes kasmet jų numiršta apie 
20, o įšventinama tik 5-6.

SULAIKYTI ŽYDAI

Penki Lietuvos žydai buvo suimti pake
liui iš Vilniaus į Maskvą. Po tardymo jie 
buvę vėl paleisti. Iš viso Sov. Sąjungoje 
esą suimama daug žydų, norinčių emigruo
ti į Izraelį. Kai kurie iš jų esą skaitomi 
dingę be žinios.

J. PAUKŠTELIUI 75 M.

Žinomas Lietuvos rašytojas ir pedagogas 
Juozas Paukštelis kovo 3 d. atšventė 75 m. 
sukaktį. Nors jis priklauso neprikl. Lietu
voje išaugusiųjų rašytojų kartai, bet ir po
kariniais metais nenustojo rašęs. Žinomes
nės jo knygos yra „Kaimynai“, „Jaunys
tė“, „Netekėk, saulele“.

KODĖL IŠTRĖMĖ?

„Literatūra ir menas“ (Nr. 9) persi
spausdino iš „Sovietskaja kultūra“ S. Mi
chalkovo pasikalbėjimą su V. Vokietijos 
žurnalu „Spiegei“. Be kitų gana įdomių 
klausimų vienas buvo toks:

„Kokių tikslų siekia jūsų šalies žurnalis
tai ir literatai, griežtai kritikuodami Sol
ženicyną? Didžioji Tarybų Sąjunga gali ne
bijoti kažkokio Solženicyno.“

Į tai S. Michalkovas atsakė:
„Kadangi Vakari! informacijos priemo

nės plačiai propaguoja gyvenančio TSR 
Sąjungoje Solženicyno šmeižikiškas pažiū
ras, tarybiniai rašytojai ir žurnalistai lai
ko savo pareiga pareikšti, kaip jie vertina 
ir kūrinį, ir jo autoriaus Solženicyno elge
sį.

Jeigu „Gulago salyno“ autorius gyventų 
kur nors Ciuriche, kur turi kontorą jo ad
vokatas, vargu ar jo asmenybė domintų ta
rybinę visuomenę. Anapus Tarybų Sąjun
gos sienos jis į save panašių būryje nebūtų 
labiau pastebimas, negu kiti literatai anti- 
tarybininkai. Įtariu, kad tada p. Solženi
cynui tektų su savo rankraščiais varstyti 
leidyklų duris. O ir tų rankraščių kaina 
būtų kitokia.

Jūs klausiate, ar mes bijome Solženicy
no. Mes jo nebijome, jis mums įgriso.“

šiais žodžiais Michalkovas patvirtino pa
ties Solženicyno ir vakariečių nuomonę, 
kad šauksmas iš anapus yra daug toliau ir 
plačiau išgirstamas.

Kiti, rasoj
„Tėviškės žiburiai“ (Nr. 8) vedamajame 

rašo apie du tremtinius.
„Pastaruoju metu pasaulio horizonte 

švystelėjo du tremtiniai, atkreipę į save ir 
laisvojo, ir pavergtojo pasaulio dėmesį, bū
tent, kardinolas Mindszenty ir Aleksand
ras Solženicinas. Pirmasis buvo ištremtas 
ar bent priverstas išvykti iš gimtosios Ven
grijos, antrasis — iš sovietinės Rusijos. 
Vienas yra dvasininkas, katalikų šulas, 
antrasis — pasaulietis, Ortodoksų Bendri
jos narys, bet abu tų pačių kietų principų 
vyrai. Ir vienas, ir kitas nenusilenkė jėgai, 
ne dėlto, kad jie būtų galingesni ar jaustų 
stiprią atramą pasaulio autoritetuose, bet 
dėlto, kad turėjo pakankamai asmeninės 
drąsos pasipriešinti antihumanistinei mil
žiniškai jėgai. Abiejų išorinė atrama buvo 
labai menka arba jokia. Kardinolas Min
dszenty, nors ir buvo Esztergomo arkivys
kupu bei Vengrijos primų, liko izoliuotas 
nuo savųjų —ir kalėjime, ir Amerikos am
basadoje,. ir pagaliau tremtyje. Jo tikėta 
atrama — šv. Petro uola Romoje šiuo atve
ju nebuvo kieta. Tvarkydama Vengrijos 
katalikų reikalus, organizuodama jų 
hierarchiją, lengvindama jos misiją, ji nu
silenkė grasinančiai jėgai. Ar tai buvo iš
mintingas žingsnis bendrojoj kovoj su ko
munistiniu Moloku, dar per anksti spręsti, 
ypač nežinant visų aplinkybių, bet viena 
lieka aišku — kardinolas Mindszenty buvo 
paliktas be atramos. Jis buvo paliktas vie
nas šaukti prieš jėgą ir jos neteisybę. Savo 
pareiškime spaudai jis aiškiai pabrėžė, kad 
jo atleidimas iš pareigų padarytas be jo 
pritarimo. Tuo būdu jis įeis istorijon kaip 
žmogus, kurio nesutrypė jokia jėga net ir 
labai kritiškuose momentuose.“

Rašinio autorius (Pr. G.) daro tokią iš
vadą:

„Pasaulio akyse ir kardinolas Mindszen
ty, ir rašytojas Solženicinas tapo didvy

Vinco Kudirkos valsai
Vytautas Jurkštas

XIX amžiaus pabaigos lietuvių rašyto- 
jo-beletristo, poeto, publicisto ir visuome
nės veikėjo Vinco Kudirkos (1858-1899) 
meninė ir visuomeninė veikla labai įvai
rialypė. Iš profesijos medicinos gydytojas, 
jis aktyviai reiškėsi ne tik literatūroje, bet 
ir kituose visuomeninio gyvenimo baruose, 
nemaža dėmesio skirdamas ir muzikai.

Muzika V. Kudirką žavėjo nuo pat vai
kystės. Motina, garsi apylinkės dainininkė, 
išmokė jį liaudies dainų. Vėliau busimasis 
rašytojas pramoko neblogai groti smuiku, 
violončele, citra, prisėsdavo ir prie fortepi
jono. Be to, turėjo nestiprų malonaus tem
bro tenorą. 1871-1877 metais, besimokyda
mas Marijampolėje, gimnazijos orkestre 
grojo smuiku, dainavo chore. Tapęs gydy
toju, apkrautas daugybe darbų ir rūpesčių, 
pasinėręs į kūrybinį darbą literatūros ir 
publicistikos srityje, V. Kudirka vis dėlto 
neužmiršo muzikos. Jis pirmasis Suvalkijo
je XIX a. pabaigoje pradėjo organizuoti 
instrumentinius ansamblius, įtraukdamas 
į juos savo draugus ir pažįstamus; kartais 
ir pats sėsdavo prie pulto su smuiku ar 
violončele.

V. Kudirka rūpinosi lietuvių liaudies 
dainų rinkimu, harmonizavimu ir jų skel
bimu, tai darė ir savo redaguojamo „Var
po“ žurnalo puslapiuose. Jo triūsu ten bu
vo išspausdintas pluoštelis dainų harmoni
zacijų, kurių vienas darė pats, kitas — jo 
prašomi pažįstami lenkų kompozitoriai. 
Tačiau didžiausias V. Kudirkos nuopelnas 
šiame bare — tai du jo sudaryti rinkiniai 
„Kanklės“. Pirmas buvo išleistas 1895 m., 
o antrasis — 1899 m. Nors tai palyginti 
kuklus darbas, apėmęs 42 harmonizacijas, 
tačiau jis suvaidino teigiamą vaidmenį lie
tuviškų chorų raidoje. Tuo metu labai ne
gausiame lietuviškų dainų repertuare daž
nai skambėdavo daugelis harmonizuotų 
dainų iš V. Kudirkos „Kanklių“ tomelių.

Neblogai valdydamas styginius instru
mentus — smuiką ir violončelę, pusėtinai 
skambindamas fortepijonu, V. Kudirka su 
jam būdingu užsidegimu ėmėsi dar vienos 
nebandytos srities — kompozicijos. Jis pa
rašė keliolika nedidelių pjesių fortepijo
nui, smuikui ir kitiems instrumentams. 
Daugiausia tai tų laikų buitinės muzikos 
stiliaus šokiai, kurie buvo gana plačiai at
liekami.

Ne visi V. Kudirkos kūrybiniai bandy
mai muzikos srityje pasiekė mūsų dienas. 
Jie liko rankraštiniuose nuorašuose, buvo 
išblaškyti po privačių natų rinkinius, ku
rių didelė dalis negrįžtamai žuvo. Nors ir 
nepasiekę didelių meninių aukštumų, šie 
kūriniai mums įdomūs tuo, kad paryškina 
mūsų rašytojo kūrybingą asmenybę.

Visiškai neseniai du V. Kudirkos muzi
kos kūrinėlius tarp savo natų rinkinių su
rado R. Savickas, gyvenantis Kazlų Rūdo
je. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą jis iš
moko smuikuoti ir įvairiomis progomis 
ėmė rinkti kūrinių smuikui natas. Taip į 
R. Savicko rankas ir pateko du V. Kudir
kos valsai.

Šių kūrinių, deja, išliko tik smuiko par
tijos užrašymai. Elementari užrašytų me
lodijų analizė rodo, kad šie valsai buvo 
sukurti smuikui su kurio kito instrumento 

riais. Vienas jų nukentėjo gindamas krikš
čioniškus principus Romos orbitoje, kitas 
— Maskvos, bet abu išsirikiavo tame pa
čiame fronte, besiginančiame nuo viską 
triuškinančios komunistinės sistemos.“

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ 
(Nr. 7) įsidėjo Lietuvoje gyvenančio tėvo 
laišką savo vaiko mokytojui. Ten, be kita 
ko, rašoma:

„Mielas Mokytojau,
Mudu esame tos pačios lietuvių tautos 

vaikai, abu mus riša ne tik kraujas, kalba 
ir paveldėta kultūra, bet ir rūpestis tautos 
ateitimi. Tautos ateitis — mūsų vaikai. 
Mudu abu su viltimi, rūpesčiu ir meile 
žvelgiame į juos. Aš į savo vaikus, Tu — į 
savo, į mano, į daugelio kitų, kurie kiek
vieną dieną susirenka į klasę. Nuo to, ką 
duosime šiems vaikams, kaip paruošime 
juos gyvenimui, kokius žmones iš jų su
formuosime, priklausys mūsų tautos atei
tis. Todėl didžiulė atsakomybė už jų ateitį 
gula ant mūsų pečių.“

„Savo vaikus aš auklėju ne vienas. Iš 
namų aš juos leidžiu į mokyklą. Ten juos 
auklėti pavedu Tau. Bet noriu, kad Tu pra
tęstum mano darbą, o ne jį griautum. Aš 
noriu, kad Tu mano vaiko protą apgink
luotum mokslo žiniomis, išmokytum jomis 
naudotis gyvenime. Toks, mano nuomone, 
turėtų būti mokyklos tikslas. Tačiau man 
labai skaudu, kai Tu, užuot statęs, imi 
griauti. Užuot objektyviai teikęs mokslo 
žinias, įvairių jo sričių pagrindus, imi nie
kinti mano ir mano vaiko įsitikinimus. Ma
no įsitikinimus Tu vadini religiniais prie
tarais, mano auklėjimą prievarta, o savo 
prievarta brukamą ateizmą laikai laisvu ir 
normaliu dalyku. Jeigu Tu nevertini mano 
įsitikinimų — palik juos ramybėje, kaip aš 
nepuolu ir neniekinu tavųjų.“

(pavyzdžiui, fortepijono) pritarimu arba 
tiesiog nedideliam instrumentiniam an
sambliui su dominuojančia smuiko parti
ja. Apie tai ryškiai byloja valso „Šiltas 
rudenėlis“ antrosios dalies melodijos neti
kėtas posūkis: užuot kilusi aukštyn, ji nu
sileidžia į žemesnį skambesio sluoksnį. O 
antrajame valse apie buvusį pritarimą liu
dija smuiko partijoje pasitaikančios pau
zės, suskaidančios bendrą melodinį vienti
sumą. Naujai surastos V. Kudirkos melo
dijos byloja, kad autoriaus muzikiniams 
interesams poveikio turėjo XIX amžiaus 
rusų buitinis valsas ir Vienos melodingojo 
valso kultūra.

„Kultūros Barai“

NORS VIENĄ LAIŠKELĮ
Vienas britų žurnalistas rašo, kad jis 

norėtų pamatyti „Pravdoje“ ar kituose so
vietiniuose laikraščiuose bent vieną laiš
ką, giriantį Solženytsiną. Girdi, dabar vi
sokio rango žmonės siunčia iš viso krašto 
laiškus, smerkdami knygą, kurios nei vie
nas neskaitė. Ar negalėtų bent KGB su
fabrikuoti nors vieną laiškelį, kuris Solže
nytsiną pagirtų...

GEN. FRANKO NEPASIGAILĖJO
Gen. Franko atmetė malonės prašymus 

anarchisto Puig ir kriminalisto lenko H. 
Chez. Jie abu nužudyti senovišku ispanų 
būdu, sulaužant sprando kaulus. Vatika
nas dėl to pareiškė pasipiktinimą.

GALVOSŪKIS
Nr. 31

Gulsčiai: 1. Rugių kirtimo laikas. 6. Vyro 
vardas. 7. Moters vardas. 9. Naftos mies
tas S. Sąjungoje. 10. Avalynės. 11. Poezijos 
kūrinys.

Statmenai: 2. Vežimo dalis. 3. Organas, 
paskelbęs nepriklausomybę. 4. Mažas kvad
ratėlis. 5. Sergančiųjų buveinė. 8. Kariuo
menės raiteliai. 10. Teismo procesas.

GALVOSŪKIO NR. 30 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Glicerinas. 6. Pempė. 7. Ro

gės. 9. Pėda. 10. Kruša. 11. Karikatūra.
Statmenai: 2. Erkė. 3. Alkūnė. 4. Kvepa

lai. 5. Spiritas. 8. Giedra. 10. Kova.
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Europos
Lietuvių Kronika

AUKOS
Atsiskaitydami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
J. Bielskis — 2.00 sv.; A. šimkevičius — 

1.75 sv.; S. Žilinskas — 0.75 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Manchesterio Lietuvių Moterų Ratelis 

,,Rūta“ — 5.00 sv.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI
Petras Šukys, kilęs iš Kauno, prašomas 

atsiliepti. Rašyti: P. Kaminskas, Bellenden 
Cottage, Milltimber, Aberdeenshire.

PRAŠO TAUT. DRABUŽIU
Aberdeene (Škotijoj) išeinąs „Press and 

Journal1' įsidėjo žinutę apie to miesto mo
kyklų ekskursiją į Baltijos jūros kraštus. 
Ekskursijoje dalyvauja 900 mokinių.

Miesto švietimo skyrius nori turėti ori
ginalius tautiškus drabužius tų kraštų, ku
riuos ekskursija numato aplankyti. Jie 
kreipiasi į čia gyvenančius norvegus, šve
dus, suomius, rusus, estus, latvius, lietu
vius, lenkus, vokiečius ir danus, prašyda
mi paskolinti tautiškus drabužius.

Kas galėtų paskolinti, prašomi pranešti 
kalbėjimo ir dramos mokytojai Mrs. Pat 
Wood, Torry Academy Annexe, Belmont 
Street. Aberdeen.

LONDONAS
ŠV. ONOS DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Š. m. kovo 31 d. 4 vai. p. p. parapijos 
salėje šaukiamas metinis šv. Onos Draugi
jos metinis susirinkimas.

Visos narės kviečiamos susirinkime da
lyvauti.

Valdyba

KETTERINQAS
NELANKOMAS LIGONIS

Jau metai, kai dirbdamas P. Pažerskio 
medžio apdirbimo įmonėje buvo sunkiai į 
galvą sužeistas Juozas Petkus. Toje įmonė
je jis buvo išdirbęs 14 metų.

Nors J. Petkus iš ligoninės yra išėjęs, 
bet dėl galvos sužeidimo jis pasiliko ne
darbingas. Sunkiai orientuojasi aplinku
moje, ir daktarai pataria nepalikti jo vie
no namuose.

Gaila, kad beveik niekas iš lietuvių li
gonio neaplanko, ir J. Petkus su šeima yra 
palikti šalia lietuvių bendruomenės.

J. Liobė

NOTTINQHAMAS
SUSITELKIMAS

Kovo 23-24 d. Lietuvių Židinyje vyksta 
gavėninis Šventųjų Metų susitelkimas vi
siems tautiečiams. Jį praveda kun. dr. K. 
A. Matulaitis, M. I. C. Smulkiau skaityki
me skyriuje „Lietuviškos pamaldos“.

„ŠALTINIS“ IŠLEIDO

Alfonsas Tyruolis, Diemedžio paunksmė- 
je. Sonetai. Išleido ir spausdino 1974 m. 
„Šaltinis“, 16 Hound Rd.. West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, 36 psi., 50 p. 
(2 dol.). Viršelį piešė dail. Ada Korsakai- 
tė-Sutkuvienė. Gražus-estetiškas leidinys.

MANCHESTERIS
PAMALDOS

Kovo 24 d. numatytos Manchesteryje pa
maldos nukeliamos į kovo 31 d. 11 vai.

LIET. SODYBA
ATOSTOGOS

Lietuvių Sodyba atsispausdino naują 
šiųmetinę brošiūrą ir atostogų kainoraštį.

Atostogų kainos nustatytos 20.00 svarų 
už savaitę arba 4.20 sv. už vieną parą. 
Nakvynė ir pusryčiai — 2.20 sv. Vaikai 1- 
5 m. amžiaus gauna 50% nuolaidą, o 6-10 
m. — 25%. Prie šių kainų dar bus priskai- 
toma 10% taip vadinamų VAT mokesčių.

Dar yra laisvų kambarių skautų stovyk
los savaitei. Kas norėtų užsisakyti, prašo
mi nepasivėlinti.

NAUJAUSIOS KNYGOS:

J. Gliaudą — „Sunkiausiu keliu“ £2.70
L. Dovydėnas — „We Will Conquer

the World" £2.65
L. Dovydėnas — „Karaliai ir bulvės“ £2.70
A. Maceina — „Didieji dabarties

klausimai £4.00
M. Raišupis — „Dabarties kankiniai“ £4.75
A. Rukšėnas — „Day of Shame" £4.00
J. Kasias — „SSR — German Aggres

sion" Against Lithuania“ £7.02
Rašyti: „DAINORA“ 14, Priory Rd., 

KEW — Surrey, TW9 3DF.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

ORDINAS J. TRAŠKIENEI
LSS Seserijos Vyriausioji Vadijs, JAV, 

LSS sukaktuvinių metų užbaigimo proga. 
1973 m, lapkričio 1 d., didžiai įvertindama 
ps. Janinos Traškienės nuopelnus skautų 
sąjūdžiui, ją atžymėjo-pagerbė LSS UŽ 
NUOPELNUS ordinu.

Sesę J. Traškienę skautiškai sveikiname 
ir linkime dar toliau spindėti skautišku en
tuziazmu sąjūdžiui ir dar ilgus metus likti 
seserijos gretose.

Sveikina vadija, sesės ir broliai.

PADĖKA

Kovo 9 d. Manchesterio liet. soc. klubo 
patalpose įvyko šv. Kazimiero šventės mi
nėjimas, iškilminga skautų sueiga, paskai
ta, Kaziuko mugė ir loterija.

Ta proga reiškiame nuoširdžią skautiš
ką padėką klubo valdybai už lėšas, para
mą ir patalpas; skautų tėvų komitetui už 
įdėtą širdį ir darbą; tėveliams, rėmėjams, 

• sesėms, broliams ir visai plačiajai visuome
nei už vertingus daiktus, paramą ir malo
nų dalyvavimą bei visokeriopą prisidėjimą.

Ypatingai nuoširdi padėka priklauso 
kun. J. Kuzmiokiui už turtingą ir gražią 
paskaitą, kun. A. Putcei už dvasinę globą. 
Skautišką ačiū tariame A. Silnickui, V. 
Kupsčiui, . Bernatavičiui, B. Kupstienei, 
D. Jelinskui, K. Murauskui ir visiems ki
tiems.

Šv. Kazimiero šventės pelnas:
Kaziuko mugės pajamos 14.00 sv.
Loterijos pelnas 12.00 sv.
V. Silnicko auka 1.00 sv.
Tautiečio X (Derby) auka 1.00 sv.

Iš viso 28.00 sv.

AUKA STOVYKLAI
D. Jelinskas iš Manchesterio stovyklai 

aukojo 1 sv.
Nuoširdus ačiū.

Rajono Skautų Vadija

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Nottinghanie — gavėninį šventųjų Metų 

susitelkimą praveda kun. dr. K. Matulaitis, 
MIC, Lietuvių Židinyje: kovo 23 d. nuo 19 
vai. va'kare išpažintys, 19.30 vai. šv. Mi
šios su pamokslu. Bus 2 kunigai. Kovo 24 
d., 11.15 vai. rekolekcinės pamaldos. Išpa
žintys tik nuo 10.30 vai., nes tebus vienas 
kunigas.

Stoke-on-Trentc — kovo 24 d., 11.30 vai., 
Sacred Heart, Tunstall. Gavėninis Šv. Me
tų susitelkimas. Praves kun. S. Matulis, 
MIC. Išpažintys nuo 11 vai.

Corbyje — kovo 24 d.. 12 vai.. St. Pat
rick's, Gainsborough Rd. Gavėninis Šv. 
Metų susitelkimas. Praves kun. A. Geryba. 
Išpažintys nuo 11.45 vai.

Coventryje — kovo 31 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth's, gavėninį šv. Metų susitelkimą 
praveda kun. dr. K. Matulaitis, MIC. Bus 2 
kunigai. Išpažintys nuo 12.15 vai. iki pa
mokslo ir po jo.

Leamingtcne Spa — kovo 31 d.. 15.30 
vai., St. Peter's, Dormer Place, gavėninį 
Šv. Metų susitelkimą, kaip Coventryje. 
praveda kun. dr. K. Matulaitis, MIC. Išpa
žintys nuo 15 valandos.
HALIFAXE — kovo 24 d., 1 vai. p. p., St.

PRIIMAMI PENSININKAI

Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 
Ventnor miestelyje O. ir G. Vegnerial 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.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS,

LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

Vandalai
Šį rašinėlį persispausdiname ne no

rėdami lietuviškąjį jaunimą papeikti, 
bet tik pritardami autoriaus išvadoms ’ 
ir apgailestaudami, kad Vakaruose 
siautėjas beprasmis jaunimo vanda
lizmas neaplenkia ir mūsų tėvynės.

Red.
Pasitaikydavo ir tebepasitaiko atsitiki- i 

mų. kai, skubiai įlindęs į telefono automa- 1 
to būdelę, negali paskambinti: ragelis nu
suktas, išluptas su visa grandine, diskas 
sulankstytas...

Anksčiau įtardavau, ar nebus čia nera
šyto piktadarių suokalbio — gadinti auto
matus, kad žmonės negalėtų pranešti stai
giai milicijai, išvydę chuliganą mušantis, 
vagį — laužiantis. Bet po kiek laiko toks 
įsitikinimas pradėjo blėsti, nes naikintojų 
veiksmuose nemačiau jokios logikos, jokių 
dėsn;ngumų. Negalėjau pagrįsti, vardan ko 
šitai daroma.

Gražios sostinėje autobusų ir troleibusų 
stotelės — mėlyni ir raudoni skrituliai, nu
rodyti maršrutai, transporto judėjimo in
tensyvumas per parą. Lenteles laiko du 
metaliniai strypai. Ne kartą Antakalnyje 
mačiau tuos strypus suvytus į virvę. Anks
čiau. sako, stipruoliai ištiesindavo pasa
gą... Bet koks čia šių laikų galiūnas paro
dė savo raumenų jėgą! Padirbėjo keliese, 
ieškojo dalbos, įkišo tarp strypų ir suko 
ratu, kol sudarkė gražų gerų žmonių dar
bą. Toks tad pasilinksminimas... Kitaip ne
pavadinsi!

Vilniuje nuo Kosmonautų prospekto link 
„Lazdynų“ parduotuvės per pušynėlį zig
zagais veda pėsčiųjų takas, išklotas plyte
lėmis. Per šilelį prieš kalną — visą kelią 
laiptai. Jei pavargai, gali prisėsti — gelto
nuoja bent dešimt suolelių gelžbetonio pa
kojomis. Pasėdi, paukščių čiulbėjimo pasi
klausai ir vėl eini. Tai, žinote, vieną per
nykštės vasaros naktį visi tie dešimt suolų 
miške buvo sulaužyti, gelžbetonio kojos — 
sudaužytos, tarytum čia būtų siautėjęs 
velnių ir raganų batalionas. Ir jėgos čia 
reikėjo padėti, paprakaituoti.

Protingam reikia taisyti, ką pagadina 
kvailys. Vėl kantri ranka surankioja išmė
tytas lentas, pakeičia, pataiso suolus, bet 
lieka lazdyniečių širdyse įžeidimas. Kas 
tie vandalai, kieno jie vaikai? Kodėl į gro
žį tiesiasi darkytojo ranka?

Su sportiniais motociklais „ariamos“ ką 
tik užsėtos vejos. Prie takų nespėjami keis
ti žibintai. Ant žemės — krūvos sukultų 
baltų stiklų. Kodėl geri, gražūs daiktai kaž
kam kelia įtūžį?

Vakarų sociologai, tyrinėjantys panašius 
reiškinius savo miestuose, rašo, kad tokius 
darbus daro jaunos, kažkuo įskaudintos 
sielos. Jos, esą, taip protestuoja. Bet, tur 
būt, čia bėra tik paprasti, žiaurūs žaidimai, 
aštrių dirgiklių ieškojimas. Sutikite — 
greičiau suplaka širdis, išgirdusi byrančių 
kiosko langų žvangėjimą.

Daužyti gelžbetonį, susukti virve metalo 
konstrukcijas reikia sveikatos. O štai gruo
dy į vaikų darželį Nr. 135 į vidurinę mo
kyklą Nr. 36 negalėjo atvažiuoti automobi
liai, vežantys vaikams, moksleiviams mais
tą. Užpustė...

Bet neišėjo jauni galiūnai su kastuvais 
prasikasti kelio. Malonu tik tai, kas už
drausta.

Juozas šiupšinskas. „Švyturys“

>Pritf==mctįtf
„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. kovo 18 d.

— Solistė Antanina Dambrauskaitė, kuri 
šiuo metu koncertuoja Londone, atšventė 
20 metų scenos darbo sukaktį.

Išspausdinta plati anglų kalba spaudos 
apžvalga apie lietuvių solistų koncertus. 
Duodami įvairių profesijų žmonių — chor
vedžio, angliakasio, namų šeimininkės, mo
kytojo, mūrininko pasisakymai. Visi jie 
giria dainininkus, išskiriant mūrininką, 
kuris pareiškė: „Nebuvau nė trupučio su
jaudintas. Turėtų dainuoti angliškai..."

— Įdėtas vienoje anglikonų bažnyčioje 
pastoriaus Chambers pakabintas Nukry
žiuotojo paveikslas. Jame Kristus apvilk
tas sportininko drabužiais, po kojomis rau
donas rutulys, vienoje rankoje kūjis, o ki
toje piautuvas.

EKSKURSIJA Į ŠVEICARIJĄ

Studijų Savaitės proga, rugpiūčio 4-11 
d„ jei atsirastų pakankamas keleivių skai
čius, numatoma suruošti ekskursiją trau
kiniu į Šveicariją.

Ekskursiją apsiėmė organizuoti ir jai va
dovauti Br. Daunoras. Jo adresas: 14 Prio
ry Rd., Kew, Surrey. Tel. 01-940-6377.

Gera proga apsilankyti gražiojoje Švei
carijoj ir dalyvauti kultūriniame lietuvių 
subuvime.

Skaitytoja
DAR APIE REIKALĄ PERSITVARKYTI

P. B-. Varkalos straipsnis dėl Lietuvių 
Namų ir Sodybos perorganizavimo susilau
kė beveik nelauktos reakcijos. Be praėju
sią savaitę išspausdinto Br. Daunoros pasi
sakymo, dar gauti VI. Dargio, jaunosios 
kartos atstovo P. Petkevičiaus. A. Jasiko 
ir P. Butrimo ilgi laiškai. Kadangi juose 
pareikštos mintys daugeliu atveju kartoja- 1 
si. tai šioje ivetoje paduodamos tik svar- ? 
besnės tų laiškų vietos.

VI. Dargis pirmiausia pastebi, kad P. B. 
Varkalos pasiūlytame L. Namų pertvarky- 
mo projekte nenumatytas baras. O jeigu ( 
baro iš tikrųjų nebūtų, tai L. Namai nebe
turėtų šaltinio, iš kurio ateina pagrindinės 1 
pajamos.

Jam taip pat neaišku, kuriam tikslui ža- . 
dama išleisti Sodyboje 15.000 svarų: sene- , 
lių sąlygoms pagerinti, ar daugiau pato- , 
gumų suteikti vasarotojams. Jis siūlo se- < 
nelių reikalams Sodyboje nupirkti auto 
mašiną ir pasamdyti nuolatinę slaugę.

VI. Dargis mano, kad Sodybos pelnas bu- , 
vęs mažas todėl, kad didelė suma — 2,705 j 
svarai — išleista remontams. Šią sumą pri- ; 
dėjus prie Sodybos 1973-jų metų pelno, jis , 
pašoktų iki 3,553 svarų. ,

Jis taip pat nėra tikras dėl Sodybos kai
nos ir mano, kad nupirkus naują nuosavy
bę ir padarius visus remontus, nebeliktų ] 
daug pinigų kitiems P. B. Varkalos siūlo- > 
miems projektams įgyvendinti.

Baigdamas VI. Dargis daro tokias išva- , 
das:

„Šiuo metu apsikrauti dideliais pinigi
niais įsipareigojimais būtų neatsakinga. 
Lietuvių Namų pertvarkymas gali būti 
vykdomas dalimis. Jų dydis ir svarba pri
klausytų nuo turimų kapitalų. Sodybos 
pardavimas turėtų būti paliktas ateičiai, jei 
to pareikalautų rimtesnės priežastys, pvz„ 
finansinės paramos suteikimas atsikurian
čiai Lietuvai. Todėl prieš pradėdami L. Na
mų pertvarkymą, turėtume teigiamai iš
spręsti Sodyboje esančių senelių klausimą. 
Nėra didesnės gėdos, kaip skaityti, kad se
neliai yra priversti bėgti iš jiems pažadė
tų namų, nes mes jų neprižiūrime.“

P. Petkevičius, jaunas ir gabus lietuvis 
studentas savo angliškai rašytą laišką pa
gražina gana šmaikščiomis, bet ne visada 
tiksliomis pastabomis. Jis priešinasi Sody
bos pardavimui, išeidamas iš lietuviško 
taško.

„Prieš 25 metus lietuviai pirko po keletą 
akcijų ne norėdami praturtėti, bet padėti 
saviesiems šitame krašte. Jie norėjo turėti 
vietą, kurioje galėtų susitikti, pabendrau
ti, pasikalbėti sava kalba, o sulaukus se
natvės, ją praleisti savųjų tarpe. Jie taip 
pat norėjo turėti lietuvišką spaudą ir puo
selėti lietuviškąją kultūrą“, — sako P. Pet
kevičius. Toliau jis rašo: „Jeigu aš taip sa
kydamas klystu, tai perduokime viską ir 
investuokime pinigus j pelningus biznius. 
Bet neužmirškime, kad tada palaidosime 
lietuviškąją veiklą šitame krašte, ir grei
tai neliks žymės, kad čia lietuvių gyven
ta.“

Jaunasis studentas aiškina, kad Sodybą 
parduoti norį tik keli lietuviai, turį daug 
akcijų ir siekią iš to pasidaryti gražaus 
pelno. Čia jis klysta, ir būtų geriau pada
ręs, jei prieš rašydamas apie akcijas ir 
DBLS darbą, būtų apie tai pasiklausęs tų, 
kurie tuos reikalus tvarko ir žino.

Kaip finansų mokslo studentas P. Petke
vičius aiškina, kad skaičiai ir statistika 
mažai ką tepasako. Jis taip pat, kaip ir 
VI. Dargis. perstatinėja skaitlines, padidin
damas Sodybos pelną. O pristatydamas 
nuostolius, pareiškia, kad pardavus Sody
bą, greitai bus pasiūlyta parduoti ir spaus
tuvę, nes ji visą laiką daro nuostolius...

.Savo laišką P. Petkevičius šitaip užbai
gia:

„Iš tikrųjų atėjo laikas daryti pakeiti
mus ir gerinti Sodybą, bet tik ne todėl, kad 
padidėtų jos vertė, o todėl, kad būtų su
darytos geresnės sąlygos tiems lietuviams, 
kurie ją dažniau ar rečiau lanko, ja di
džiuojasi, džiaugiasi turėdami savo kampą 
ir nesiekia jos parduoti todėl, kad pelnas 
nėra didelis. Pardavus Sodybą, šio krašto 
lietuviškam gyvenimui gresia mirtis. Ge
riau tą gyvenimą prailginkime, o ne trum
pinkime. Pasirinkimas yra akcininkų ran
kose.“

A. .Tasikas taip pat pasisako prieš Sody
bos pardavimą. Jis randa, kad Sodyba 
esanti labai apleista, o seneliams gyventi 
skirtos patalpos netinkamos, perdirbtos iš 
tvartų. Pagerinus sąlygas, seneliai, esą, 
mielai ten važiuotų.

„Gal p. Varkala pamiršo, kad pensinin
kai taip pat žmonės ir gal neblogiau gyve
nę, kaip jis. Ar jis garantuotas, kad išėjus 
pensijon, sūnus jam nepasakys: „Dady, ma
no žmona jūsų nelaikina, važiuok į Sody
bą“.

P. Butrimas irgi pasisako prieš So
dybos pardavimą, siūlydamas ją gerinti ir 
plėsti. Jis rašo:

„Ką P. B. Varkala darytų, jei pvz„ turė
tų krautuvę, kurios pelnas, vedėjui pasi
keitus, sumažėjo — parduotų krautuvę, ar 
keistų vedėją. Esu tikras, kad jis krautu
vės neparduotų.“

Toliau jis rašo, kad reikia galvoti ne 
apie Sodybos pardavimą, bet apie jos pa
gerinimą ir išplėtimą.

„Reikia pirma išleisti pinigo, ir tada 
laukti pelno“.

MIRĖ A. BARZDUKIENĖ

Clevelande nuo širdies smūgio staiga mi
rė buv. PLB valdybos pirmininko S. Barz- 
duko žmona, Albina Barzdukienė (g. 
1904). Paliko vyrą, du sūnus, dukrą ir pen
kias seseris.

Valakai
PERSITVARKYTI — BET KAIP?

šis laiškas gautas pavėluotai, kai ki
tų skaitytojų laiškai jau buvo surink
ti. Kadangi X. Y. kelia vieną kitą kitų 
mažiau akcentuotą mintį, tai jis spaus
dinamas ištisai. Red.

„Europos Lietuvio“ Nr. 9 P. B. Varkala 
>adarė Lietuvių Namų B-vės veiklos anali- 
:ę ir davė pasiūlymus, kaip ji turėtų per
sitvarkyti geresnei ateities veiklai.

Sako, sėdime ant aukso maišo ir skun- 
ižiamės savo neturtu. Gerai jau tai, kad 
nediniai šaukštai pavirto aukso maišu. Bet 
labar jis siūlo tą aukso maišą iškeisti į po
kerių maišą — ką kitą Sodybos pardavi- 
nas gali reikšti? Popierinių pinigų vertė 
tas metai mažės, gi Sodybos vertė gali tik 
iidėti. Namas, nupirktas už 42.000 sv„ aiš- 
5u. nebus tas pats kaip Sodyba, kurią jis 
zertina 120.000 — 150,000 sv. (Aš vertinu 
sodybą mažiausiai 250.000 sv.).

P. B. Varkala siūlo pirkti tą kitą namą 
prie Cheltenham Spa — apie 100 mylių nuo 
artimiausios didesnės lietuvių kolonijos. 
Kas jį lankys ir iš ko jis gyvens? Ar tas 
lamas yra tinkamas mūsų reikalams? Lie
tuvių Sodyba nebuvo nupirkta per vieną 
jieną. Ji buvo parinkta iš daugelio kitų 
vietovių kaip tinkamiausia mūsų „mažos 
Lietuvos“ įkūrimui. Dėl Sodybos ir jos ap
linkos tinkamumo niekas nesiskundžia, tik 
atstumai yra kliūtis. Mums lietuviams, gy
venant išsisklaidžius po visą šią salą, tai 
yra neišvengiama. Svarbu turėti Sodybą 
arti sostinės.

Sutinku su P. B. Varkala. kad per pasku
tinius keliolika metų nepadaryta jokios fi
nansinės pažangos. Bet tam pataisyti rei
kia ieškoti kitų priemonių, o ne išsiparce- 
liuoti turimą turtą, kuris pats vienas didi
na mūsų kapitalą. Akcijų buvo išpirkta už 
12.000 sv„ gi Lietuvių Namų B-vės nekil
nojamas turtas, net ir pagal P. B. Varkalos 
vertinimą, siekia 270.000 sv. Reiškia, šian
dien 1 svaro akcija yra verta 22į svaro. 
Dėl to. kalbant ap'e Sodybos pelningumą, 
tą irgi reikia atsiminti.

Visiškai nesuprantu P. B. Varkalos tvir
tinimo, kad „tolimesnis jos (Sodybos) lai
kymas būtų rėmimas kitataučių ir skriau
dimas lietuviškų reikalų“. Nei L. Namai, 
nei Sodyba vien iš lietuvių niekuomet ne
išsivers ir to nereikia bijoti. Tegu kiti pa
deda išlaikyti mūsų institucijas — svar
bu, kad tos institucijos yra mūsų ir tar
nauja mūsų reikalams.

Grįžtant prie Sodybos pieningumo, di
džiausia kliūtis yra trumpas vasaros atos
togų sezonas. Reikia ieškoti būdų, kaip eks
ploatuoti Sodybą visus 12 mėnesių. Buvu
sieji ir dabartiniai Sodybos vedėjai tuo rei
kalu nemažai padarę, bet nepakankamai. 
Reikėtų atkreipti rimtą dėmesį į Sodybos 
vedėjų siūlymą modernizuoti Sodybą. Bra
voro siūlymą duoti tam reikalui paskolą 
P. B. Varkala laiko iliuzija ir baugina 
aukštesnėmis kainomis, procentais ir dėl 
to, kad reikės pirkti gėrimus iš vienos vie
tos. Nuo pat Sodybos įsigijimo perkame gė
rimus iš vienos vietos niekieno neverčiami, 
tai kodėl to bijoti dabar. Kainų už gėrimus 
dėl to tikrai nepakels — rimtos firmos to 
nedaro ir Lietuvių Namų B-vė tai žino, nes 
yra turėjusi psakolą ir procentų nereikėjo 
mokėti.

P. B. Varkalos siūlymai modernizuoti L. 
Namus neištelko kritikos. Pirmas planas 
buvo įdėti 200.000 sv. ir paskui parduoti 
didesnę dalį L. Namų butais kitiems (kas 
iš lietuvių pirks butą už 30.000 sv.?). Ne
suprantu, kaip iš viso toks planas buvo 
galima svarstyti. Antras planas — parduo
ti Sodybą, kad būtų galima investuoti 
30.000 sv. į Lietuvių Namus ir turėti 5.000 
sv. daugiau pajamų per metus — neapsi
moka ekonomiškai. Pirmiausia netikiu, kad 
tas padidintų pajamas 5.000 svarų, o ant
ra. investavus 30.000 sv. kur kitur, vien 
procentais galima gauti 4.500 sv. per metus 
be jokio vargo ir rizikos. Salioną gi galima 
įrengti ir be tokios didelės investacijos, ir 
be Sodybos pardavimo. Pagaliau, toks sa- 
lionas su paroda buvo — įdomu, kodėl jis 
buvo uždarytas? Gal trūko lankytojų?

Lietuvių Namai gali verstis patys iš sa
vęs. Balanse rodamas „apyvartos rezervas“ 
— 28.025 sv. Jų turėtų užtekti L. Namų pa
gerinimams. Pagaliau, jeigu galvojama, 
kad dabartiniai L. Namai mums yra netin
kami, tai išmintingiausia būtų juos par
duoti ir pirkti mums tinkamus namus.

X. Y.

Pabiros
KARALIŠKOS LĖKŠTĖS ,

Tuoj po pirmojo pasaulinio karo D. Bri
tanijos pasiuntinys Pabaltijo valstybėms 
buvo sir Tudor Vaughan. Jo buveinė tada 
buvo Rygoje.

Anglijai pripažinus Sovietų Sąjungą, jis 
buvo pakviestas pietų į Sovietų pasiunti
nybę Rygoje. Valgydamas pastebėjo, kad 
visi indai turi D. Britanijos karališkuosius 
herbus. Jis atpažino, kad tai yra tie patys 
indai, kurie buvo vartojami D. Britanijos 
ambasadoriaus St. Petersburge. Per revo
liuciją tie indai buvo dingę.

Atsižvelgdamas į nepatogią padėtį, sir 
Tudor Vaughan nedrįsęs apie tai užsimin
ti savo šeimininkui.
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